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STRESZCZENIE. W latach 2000–2010 g³ównymi odbiorcami polskiego wêgla energetycznego by³y
takie europejskie pañstwa, jak: Niemcy, Czechy, Francja, Wielka Brytania oraz Dania.
W sumie do tych piêciu pañstw skierowano od 37 (w 2000 r.) do 77% (w 2010 r.) eksportu
wêgla energetycznego ogó³em. W zwi¹zku z tym, ¿e eksportowane s¹ g³ównie sortymenty
mia³owe (ok. 90%), w artykule podjêto próbê omówienia eksportu wêgla pod k¹tem przy-
sz³oœci energetyki wêglowej w ka¿dym z tych pañstw.
Kluczowym odbiorc¹ wêgla energetycznego s¹ Niemcy, z udzia³em w eksporcie wêgla
energetycznego kszta³tuj¹cym siê na poziomie 37–54% (lata 2000–2010). Niemcy, jako
jedyne z analizowanych pañstw, prowadz¹ inwestycje w nowe moce wytwórcze. W sumie
budowanych jest osiem nowych elektrowni opartych na wêglu kamiennym (o ³¹cznej mocy
wynosz¹cej 8,7 GW). Wed³ug aktualnych planów rz¹dowych, Niemcy w 2018 r. zakoñcz¹
w³asn¹ produkcjê wêgla kamiennego, tym samym stan¹ siê uzale¿nieni wy³¹cznie od surowca
importowanego.
W œwietle zobowi¹zañ redukcji emisji CO2 analizowane pañstwa zmieni³y swoj¹ poli-
tykê energetyczn¹, zwracaj¹c produkcjê energii zw³aszcza w kierunku energetyki odna-
wialnej. Na uwagê zas³uguje Dania; w roku 2000 a¿ 36% importu wêgla energetycznego
stanowi³y dostawy z Polski. Obecnie, wed³ug za³o¿eñ polityki energetycznej, w roku 2050
kraj ten chce osi¹gn¹æ produkcjê energii elektrycznej w 100% opart¹ na energetyce odna-
wialnej. Wœród analizowanych pañstw Dania jest równie¿ krajem, który w porównaniu
skrajnych lat: 2000 i 2010 zanotowa³ najwiêkszy spadek importu wêgla z Polski (zmniejszenie
o 1,9 mln ton tj. o 87%).
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Z punktu widzenia dróg eksportu wêgla kamiennego, w analizowanych latach, realizowany
jest on z Polski ze zmiennym udzia³em zarówno drogi morskiej, jak i l¹dowej. W przypadku
transportu morskiego, eksport prowadzony jest przez cztery porty: Gdañsk, Gdyniê, Szczecin
i Œwinoujœcie. Najistotniejszym z nich jest port w Gdañsku, przez który realizowane jest
31–49% eksportu wêgla. Dodatkowo w porcie tym powstaje nowy terminal, w obrêbie którego
prze³adunki wêgla maj¹ siê odbywaæ zarówno w relacji eksportowej jak i importowej.
W wyniku analizy œrednich wa¿onych cen eksportowanego wêgla z Polski do wybranego
odbiorcy w latach 2000–2010 stwierdzono, ¿e zmiany tych cen wykazuj¹ podobn¹ dynamikê,
jak zmiana ceny indeksu CIF ARA.

S£OWA KLUCZOWE: eksport, wêgiel energetyczny, odbiorcy wêgla, energetyka, ceny wêgla ener-
getycznego

Wprowadzenie

W krajach produkuj¹cych wêgiel – w tym równie¿ i w Polsce – zazwyczaj na rynek
miêdzynarodowy kierowane s¹ nadwy¿ki produkcyjne. Rozumiane s¹ one jako wêgiel, który
pozostanie po zaspokojeniu kontraktów zawartych z lokalnymi (krajowymi) odbiorcami.
Wyj¹tek stanow¹ wybrane kopalnie np. w Australii, Kolumbii, RPA, których produkcja
skierowana jest tylko do odbiorców poza granicami danego pañstwa.

Produkcjê krajow¹ oraz wolumen eksportu wêgla energetycznego w latach 1990–2011
zaprezentowano na rysunku 1. Zmieniaj¹ca siê wielkoœæ produkcji (rys. 1a) odzwierciedla
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Rys. 1. Produkcja (a), eksport oraz import (b) wêgla energetycznego do Polski, lata 1990–2010
�ród³o: opracowano na podst. Coal Information (2003–2011)

Fig. 1. Steam coal production (a), exports and imports to Poland (b) in the years 1990–2010



zmiany, jakie zachodzi³y w polskim górnictwie na przestrzeni tych dwudziestu jeden lat.
Nastêpuj¹ce po sobie rz¹dy wprowadza³y kolejne wersje programu restrukturyzacji gór-
nictwa wêgla kamiennego. Wszystkie jednak mia³y na celu dostosowanie go do warunków
gospodarki rynkowej.

W celu wyeliminowania ró¿nic zwi¹zanych z metodologi¹ agregowania i opracowy-
wania danych dotycz¹cych produkcji, eksportu, importu oraz cen wêgla energetycznego
w ró¿nych pañstwach, pos³u¿ono siê statystykami publikowanymi przez Coal Information
(2003–2011). Tym samym prezentowane dane dotycz¹ce Polski mog¹ nieco odbiegaæ od
publikowanych przez pañstwow¹ statystykê.

W latach 2000–2010 produkcja wêgla energetycznego by³a w trendzie spadkowym;
spad³a z poziomu 86 mln ton (w 2000 r.) do 65 mln ton (w 2010 r.). Spadek produkcji wêgla
prze³o¿y³ siê równie¿ na wielkoœæ jego eksportu (rys. 1b). W 2000 r. wyeksportowano
18 mln ton wêgla, a w 2010 – zaledwie 8 mln ton. W latach 2008–2009 nast¹pi³o za³amanie
eksportu tego surowca. By³o ono nastêpstwem k³opotów zwi¹zanych z produkcj¹ wêgla
w 2007 r. Wówczas producenci krajowi, zobowi¹zania wobec zawodowej energetyki zreali-
zowali kosztem zmniejszenia dostaw eksportowych oraz do odbiorców pozaumownych.
Efektem tego, w roku 2008 i 2009 eksportowano po niespe³na 7 mln ton wêgla energe-
tycznego (z udzia³em w produkcji kszta³tuj¹cym siê na poziomie zaledwie 9% i 10%).

Tematyka eksportu wêgla oraz jego op³acalnoœci by³a przedmiotem wielu dyskusji oraz
publikacji (np. Karbownik i in. 2000; Gawlik 2003, 2004; Blaschke i in. 2004; Lorenz 2011;
Olkuski 2012). W artykule podjêto próbê spojrzenia na problematykê eksportu wêgla
energetycznego pod k¹tem g³ównych jego importerów w latach 2000–2010. Natomiast
w zwi¹zku z eksportem g³ównie sortymentów mia³owych – przeœledzenia przysz³oœci
energetyki wêglowej w wybranych pañstwach.

1. G³ówni odbiorcy polskiego wêgla energetycznego

Wed³ug Coal Information (2003–2011) w roku 2010 (dane wstêpne) po³owa eksportu
polskiego wêgla energetycznego kierowana by³a do Niemiec, a kolejne 26% dostarczono do:
Czech (8%), Francji i Wlk. Brytanii (po 7%) oraz Danii (5%). Równie¿ na przestrzeni lat
2000–2010, wspomniane piêæ pañstw by³o istotnymi odbiorcami polskiego surowca (rys. 2),
przy czym odbiorc¹ kluczowym zawsze by³y Niemcy, z udzia³em oscyluj¹cym w przedziale
36–54%.

Szczegó³owy wolumen wyeksportowanego do wybranych odbiorców wêgla energe-
tycznego zaprezentowano w tabeli 1. Porównano ze sob¹ rok 2000 i 2010. Ka¿de z ana-
lizowanych pañstw (poza Dani¹) prowadzi³o (lub jeszcze prowadzi) eksploatacjê z³ó¿ wêgla
energetycznego, dlatego zaprezentowano równie¿ statystyki opisuj¹ce jego produkcjê oraz
zu¿ycie ogó³em. W zwi¹zku z tym, ¿e Polska g³ównie (w ok. 90%) eksportuje sortymenty
mia³owe (Marzec, Wrzeœniewski 2010), w tabeli 1 zamieszczono tak¿e zu¿ycie wêgla
w energetyce. Informacje dotycz¹ce produkcji energii elektrycznej (brutto) oraz udzia³u
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w jej produkcji wêgla kamiennego zaczerpniêto z Eurostatu (Energy...2003, 2012). Dane
zosta³y posortowane (malej¹co) wed³ug importu wêgla z Polski w roku 2010.

1.1. Niemcy

Niemcy s¹ g³ównym odbiorc¹ wêgla energetycznego z Polski (tab. 1). Ze wzglêdu na
dostêpnoœæ z³ó¿ wêgla kamiennego i brunatnego, od lat w bilansie energetycznym Niemiec
wêgiel stanowi podstawowe paliwo s³u¿¹ce do produkcji energii elektrycznej.

W roku 2000 energia elektryczna zosta³a wytworzona g³ównie przez energetykê
wêglow¹ (51%), j¹drow¹ (30%) i gazow¹ (9%). Z wyprodukowanych 577 TW·h energii,
25% powsta³o w elektrowniach na wêglu kamiennym (tab. 1). Co prawda w roku 2010
energetyka wêglowa (41%) oraz j¹drowa (21%) jest nadal g³ównym producentem energii
elektrycznej (628 TW·h), jednak prawie 18% pochodzi z energii odnawialnej. Na wêglu
kamiennym opiera siê ju¿ tylko 19% energii elektrycznej.

Wed³ug Umwelt BundesAmt (www.umweltbundesamt.de), w Niemczech funkcjono-
wa³o 55 elektrowni opartych na wêglu kamiennym. Dodatkowo podjêto inwestycje w bu-
dowê 10 nowych elektrowni wêglowych, w tym 8 – opartych na wêglu kamiennym
(Deutsche Umwelthilfe...). W sumie powstanie 11,5 GW nowych mocy energii elektrycznej
(brutto), z tego – 8,7 GW opartych na wêglu kamiennym.

Po awarii japoñskiej elektrowni j¹drowej Fukushima w 2011 r. Niemcy zdecydowa³y
o ca³kowitym odst¹pieniu od energetyki j¹drowej. W przysz³oœci w bilansie energetycznym
tego kraju dominowaæ maj¹ Ÿród³a odnawialne; zupe³nie wykluczono energetykê j¹drow¹,
a stopniowo ma maleæ udzia³ paliw kopalnych. W 2020 r. w produkcji energii elektrycznej
udzia³ energetyki opartej na wêglu kamiennym ma zmniejszyæ siê do poziomu 6% (do 32%
³¹cznie z wêglem brunatnym), a w 2030 – opieraæ siê wy³¹cznie na wêglu brunatnym
(z udzia³em 12%) (Coal 2011...).
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Rys. 2. G³ówni odbiorcy wêgla energetycznego z Polski, lata 2000–2010
�ród³o: opracowano na podst. Coal Information (2003–2011)

Fig. 2. Main receivers of steam coal from Poland in the years 2000–2010



W 2000 r. Niemcy zaimportowa³y ponad 23 mln ton wêgla energetycznego (tab. 1).
G³ównym dostawc¹ by³a Polska (29%), nastêpnie RPA (20%) oraz Kolumbia (15%).
W 2010 r. import tego surowca wzrós³ do poziomu prawie 38 mln ton. Pochodzi³ g³ównie
z Rosji (44%), Kolumbii (33%) i Polski (15%). Jak podaje niemieckie biuro federalne BAFA
(www.bafa.de) w 2018 r. Niemcy planuj¹ zakoñczyæ eksploatacjê w³asnych z³ó¿ wêgla
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TABELA 1. Porównanie produkcji, zu¿ycia oraz importu wêgla energetycznego w roku 2000 i 2010

TABLE 1. Comparison of steam coal production, consumption and imports in 2000 and in 2010

Pañstwo
Produkcja

Zu¿ycie
Produkcja energii

elektrycznej
Import

ogó³em energetyka
ogó³em
(brutto)

udzia³
energetyki
na w. kam.

ogó³em z Polski
udzia³

mln ton mln ton mln ton TW·h mln ton mln ton

Niemcy

2000 18,51 44,50 38,77 576,5 25% 23,34 6,74 29%

2010 5,75 43,46 32,60* 628,1 19% 37,93 5,84 15%

+/– ‘10/’00 � –69% � –2% � –16% � 63% � –13%

Czechy

2000 6,72 5,75 3,90 73,5 6% 0,88 0,87 99%

2010 5,41 4,11 3,54* 85,9 7% 0,87 0,66 67%

+/– ‘10/’00 � –19% � –29% � –9% � 1% � –21%

Francja

2000 3,80 15,26 10,42 540,7 5% 12,44 1,34 11%

2010 0,26 12,79 8,12* 569,0 19% 12,93 0,58 4%

+/– ‘10/’00 � –93% � –16% � –22% � 4% � –57%

Wielka Brytania

2000 91,16 51,02 46,85 377,1 42% 14,98 1,11 7%

2010 17,81 45,23 40,14* 381,1 28% 20,29 0,56 3%

+/– ‘10/’00 � –80% � –11% � –14% � 35% � –50%

Dania

2000 – 6,64 6,19 36,1 66% 6,42 2,31 36%

2010 – 6,50 6,64* 38,9 44% 4,57 0,44 10%

+/– ‘10/’00 – � –2% � 7% � –29% � –81%

* Dane za rok 2009
�ród³o: opracowano na podstawie Coal Information (2011), Energy... (2003, 2012)



kamiennego, tym samym energetyka wêglowa bêdzie siê opieraæ wy³¹cznie na surowcu
importowanym. Sytuacjê tê mo¿e wykorzystaæ Polska, jako potencjalne zwiêkszenie eks-
portu wêgla w³aœnie do odbiorców znajduj¹cych siê w tym pañstwie.

1.2. Czechy

Drugim wa¿nym odbiorc¹ polskiego wêgla energetycznego s¹ Czechy. W zwi¹zku
z zasobnoœci¹ z³ó¿ wêgla brunatnego (w marginalnym stopniu – kamiennego), w bilansie
energetycznym Czech wêgiel, a zw³aszcza brunatny, stanowi paliwo podstawowe.

W 2000 roku, z 74 TW·h energii elektrycznej, 69% wyprodukowano opieraj¹c siê na
wêglu brunatnym, a z wêgla kamiennego – zaledwie 6% (tab. 1). Drugim wa¿nym producen-
tem by³a energetyka j¹drowa, w której powsta³o prawie 19% energii elektrycznej. W 2010 r.
energetyka wêglowa nadal utrzyma³a pierwszeñstwo w produkcji energii elektrycznej,
jednak na znaczeniu zyska³a energetyka j¹drowa oraz energetyka oparta na Ÿród³ach od-
nawialnych. Udzia³ wspomnianych paliw kszta³towa³ siê na poziomie (odpowiednio): 55%,
33% i 8%. W elektrowniach na wêgiel kamienny powsta³o ponad 7% (tab. 1) energii
elektrycznej, a ca³kowita produkcja energii elektrycznej wynios³a 86 TW·h (tab. 1). Wed³ug
za³o¿eñ polityki energetycznej, w roku 2030 udzia³ energetyki opartej na wêglu ma wynieœæ
zaledwie 5% (ISAAR...), natomiast do 39% ma wzrosn¹æ udzia³ energetyki j¹drowej.

Bior¹c pod uwagê import wêgla energetycznego, zarówno w 2000 jak i 2010 roku Polska
by³a jego g³ównym dostawc¹. Udzia³ importu z Polski stanowi³ odpowiednio 99% i 67%
dostaw (tab. 1). Natomiast drugim wa¿nym eksporterem w roku 2010 by³a Rosja (32%).

1.3. Francja

Od lat energetyka francuska oparta jest g³ównie na paliwie j¹drowym. Tak¹ decyzjê
podjêto w roku 1974, w nastêpstwie kryzysu naftowego. Francja chcia³a osi¹gn¹æ niezale¿-
noœæ dostaw energii elektrycznej, a w perspektywie kurcz¹cych siê zasobów paliw ko-
palnych (wêgla, ropy naftowej i gazu ziemnego) unikn¹æ od nich uzale¿nienia (Nuclear...).
W porównywanych latach 2000 i 2010 udzia³ energetyki j¹drowej w wytwarzaniu energii
elektrycznej kszta³towa³ siê na zbli¿onym poziomie (76% i 75%).

Bior¹c pod uwagê energetykê wêglow¹, to ju¿ w 2000 roku, jej udzia³ by³ niewielki,
zaledwie w 5% opiera³a siê na wêglu kamiennym, a w 0,4% – wêglu brunatnym. W 2010 r.
z wyprodukowanych 569 TW·h energii elektrycznej, tylko 4% pochodzi³o z energetyki
opartej na wêglu kamiennym (tab. 1). Na drugim miejscu znalaz³a siê energetyka od-
nawialna. Korzystaj¹c z tych Ÿróde³ wyprodukowano prawie 15% energii elektrycznej.
Wed³ug za³o¿eñ polityki energetycznej Francji (Nuclear...), w 2020 r. udzia³ energetyki
odnawialnej ma osi¹gn¹æ poziom 27%, a do 34% ma wzrosn¹æ udzia³ w zainstalowanych
mocach wytwórczych.

W 2000 r. prawie 2/3 dostaw wêgla energetycznego zapewni³o RPA (38%), Polska
(11%) oraz Kolumbia i Australia (po 7%). W roku 2010 dominowa³ import z Kolumbii
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(23%), Rosji (21%) i RPA (19%). W porównywanych latach 2000 i 2010 Polska wy-
eksportowa³a do Francji odpowiednio 1,3 mln ton i 0,6 mln ton wêgla energetycznego
(tab. 1).

1.4. Wielka Brytania

Od lat w bilansie energetycznym Wielkiej Brytanii g³ówn¹ rolê odgrywaj¹ paliwa
kopalne (wêgiel kamienny i gaz ziemny) oraz energetyka j¹drowa. W 2000 r. podstawowym
paliwem by³ wêgiel kamienny, na bazie którego wytworzono 42% energii elektrycznej
(tab. 1). Kolejnym wa¿nym paliwem by³ gaz ziemny, z udzia³em w produkcji wynosz¹cym
26%, a energetyka j¹drowa – 21%.

Z wytworzonych w 2010 r. 381 TW·h energii elektrycznej (tab. 1), 46% pochodzi³o
z elektrowni gazowych, a 28% – z opartych na wêglu kamiennym. Do poziomu 8% wzrós³
natomiast udzia³ energetyki odnawialnej.

W ci¹gu najbli¿szych dziesiêciu lat (Carbon Plan 2011), w celu zmniejszenia emisji CO2,
Wielka Brytania planuje poczyniæ inwestycje w nowe moce wytwórcze. Maj¹ one zast¹piæ
energetykê opart¹ na wêglu i paliwie j¹drowym. Energetyka wêglowa bêdzie zastêpowana
energetyk¹ gazow¹, a do roku 2020 udzia³ energetyki odnawialnej ma osi¹gn¹æ poziom 30%.

G³ównymi eksporterami wêgla energetycznego na rynek brytyjski s¹: Kolumbia, RPA,
USA i Polska, przy czym, w 2000 roku, 70% dostaw wêgla zapewni³o RPA i Kolumbia.
Natomiast w 2010 r. w 46% dostawy wêgla pochodzi³y z Rosji, a w 31% z Kolumbii. Udzia³
importu z Polski wyniós³ odpowiednio: 7% i 3% (tab. 1).

1.5. Dania

Wed³ug za³o¿eñ polityki energetycznej (Energy Policy... 2012) do roku 2050 Dania
zamierza przekszta³caæ sektor energetyczny w kierunku energetyki odnawialnej do tego
stopnia, by produkcja energii elektrycznej opiera³a siê na tym paliwie w 100%. Do 2020 r.
Dania planuje zmniejszyæ zu¿ycie wêgla o oko³o 60%. Transformacje maj¹ obj¹æ równie¿
sektor transportu; do roku 2050 ma on opieraæ siê wy³¹cznie na paliwach odnawialnych.
Z uwagi na dogodne warunku naturalne, kraj ten w szczególnoœci chce skupiæ siê na
energetyce wiatrowej, zaœ biomas¹ zast¹piæ paliwo wêglowe.

Jeszcze w 2000 r. energia elektryczna produkowana by³a przede wszystkim na bazie
paliw kopalnych (wêgiel kamienny, ropa naftowa i gaz ziemny). Udzia³ tych trzech paliw
w produkcji energii wyniós³ wtedy odpowiednio 66% dla wêgla kamiennego (tab. 1) i po
10% dla ropy i gazu. Jednak¿e w 2010 r. ju¿ do poziomu ponad 32% wzrasta udzia³
energetyki opartej na Ÿród³ach odnawialnych. Wêgiel jest nadal dominuj¹cym paliwem,
z udzia³em kszta³tuj¹cym siê na poziomie 44% (tab. 1). Natomiast do 20% w produkcji
energii elektrycznej spada udzia³ paliwa gazowego.

Wêgiel energetyczny eksportuj¹ (ze zmiennym udzia³em) do Danii: Polska, RPA, Kolum-
bia i Rosja. W 2000 r. g³ównym dostawc¹ wêgla by³a Polska, eksportuj¹c ponad 2,3 mln ton
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(z udzia³em 36%) (tab. 1). RPA, Rosja i Kolumbia zapewni³y odpowiednio: 26%, 20% i 13%
dostaw. W 2010 r. zapotrzebowanie na wêgiel energetyczny w Danii uleg³o zmniejszeniu
o 1,9 mln ton. W stosunku do 2000 r. import zmniejszy³ siê o 29%. Wêgiel zaimportowano
g³ównie z Rosji (30%) i Kolumbii (29%), a dostawy z Polski stanowi³y zaledwie 10%
importu ogó³em.

2. Drogi eksportu wêgla energetycznego z Polski

Statystyki publikowane przez Ministerstwo Gospodarki (Informacja o przebiegu... 2003–
–2007; Informacja o funkcjonowaniu... 2008–2011) pokazuj¹, ¿e eksport wêgla kamiennego
realizowany jest drog¹ l¹dow¹ oraz morsk¹ (rys. 3), przy czym w latach 2007–2009
przewa¿a³ eksport drog¹ l¹dow¹, zaœ w pozosta³ych – wykorzystywano g³ównie transport
morski.

Eksport morski realizowany jest przez cztery porty morskie: Gdañsk, Gdyniê, Szczecin
i Œwinoujœcie. Wed³ug Rocznika Statystycznego Gospodarki Morskiej (2007–2011) spo-
rz¹dzono wykres ilustruj¹cy wolumen eksportu oraz importu wêgla i koksu przez porty
morskie ogó³em w latach 2004–2010 (rys. 4a). Pokazano równie¿ eksport tego surowca
przez poszczególne porty (rys. 4b), a tak¿e udzia³ eksportu wêgla w eksporcie ³adunków
ogó³em (rys. 4c).

Z porównania eksportu wêgla z tych czterech portów wynika, ¿e g³ównie realizowany
jest on przez port w Gdañsku (z udzia³em oscyluj¹cym w zakresie od 31% do 49%). Obecnie
w gdañskim Porcie Pó³nocnym trwaj¹ inwestycje zwi¹zane z budow¹ nowego Terminala
Towarów Masowych Sypkich (www.portgdansk.pl). Docelowo terminal ten ma obs³ugiwaæ
masowce typu Baltimax (o zanurzeniu 15 m), w relacjach zarówno eksportowych, jak
i importowych. G³ównym inwestorem jest spó³ka Sea-Invest (Belgia), a termin ukoñczenia
prac budowlanych planowany jest na koniec lipca 2013 roku.

Eksport wêgla drog¹ l¹dow¹ realizowany jest g³ównie transportem kolejowym. Do
Niemiec oraz pañstw znajduj¹cych siê na zachodzie Europy mo¿e odbywaæ siê przez
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Rys. 3. Drogi eksportu wêgla kamiennego z Polski w latach 2006–2010
�ród³o: opracowano na podst.: Informacja o przebiegu... (2003–2007),

Informacja o funkcjonowaniu... (2008–2011)

Fig. 3. Directions of hard coal exports in the years 2006–2010



kolejowe przejœcia graniczne, takie jak: Bielawa Dolna (Wêgliniec), Zasieki, Gubin, Ku-
nowice, Kostrzyn czy te¿ Szczecin Gumieñce. Natomiast do pañstw po³o¿onych na po³udniu
Europy przez kolejowe przejœcia graniczne np. z Czechami (Cieszyn, Zebrzydowice, Cha-
³upki, G³ucho³azy, Miêdzylesie czy Mieroszów).

O wyborze drogi eksportu decyduje z pewnoœci¹ czynnik kosztowy. W przypadku
przewozów kolejowych kluczowymi bêd¹ taryfy kolejowe, zw³aszcza obowi¹zuj¹ce w re-
lacjach miêdzynarodowych. Natomiast w przypadku eksportu morskiego, do stawek frach-
towych oraz op³at portowych nale¿y doliczyæ równie¿ koszty dowozu wêgla od producenta
(z kopalni) do portu w Polsce.

3. Ceny wêgla energetycznego

Dyskusja na temat op³acalnoœci eksportu wêgla oraz ceny wêgla w eksporcie by³a
prowadzona w wielu publikacjach naukowych (np. Karbownik i in. 2000; Blaschke i in.
2004; Gawlik 2003, 2008; Marzec, Wrzeœniewski 2010). Wysokoœæ ceny wêgla w eksporcie
uzale¿niona jest od wielu czynników. Wp³ywaj¹ na ni¹ nie tylko ceny wêgla na rynkach
miêdzynarodowych, ale tak¿e kurs z³otego wzglêdem dolara amerykañskiego oraz koszty
transportu od polskich kopalñ do portów.

Zmiennoœæ œrednich wa¿onych cen wêgla energetycznego zaimportowanego przez wy-
branego odbiorcê z Polski na przestrzeni lat 1990–2010 pokazano na rysunku 5. Ceny te
zestawiono ze œredni¹ cen¹ wêgla importowanego do Europy (na warunkach CIF ARA),
obliczon¹ na podstawie dziennych notowañ miêdzynarodowego czasopisma (Argus CDI).
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Rys. 4. Wêgiel i koks w morskim obrocie miêdzynarodowym, lata 2004–2010
a) porównanie eksportu i importu, b) eksport wed³ug portów, c) udzia³ w eksporcie ³adunków ogó³em

�ród³o: opracowano na podst. Rocznika Statystycznego Gospodarki Morskiej (2007–2011)

Fig. 4. Coal and coke in international maritime traffic in the years 2004–2010
a) exports and imports – comparison, b) exports by ports, c) share of total cargo groups



Ceny dla odbiorców polskiego wêgla zmieniaj¹ siê z podobn¹ dynamik¹, jak CIF ARA.
W celu pokazania, jak na tle innych pañstw-eksporterów kszta³tuj¹ siê ceny wêgla z Polski,
w tabeli 2 porównano œredni¹ wa¿on¹ cenê wêgla energetycznego zaimportowanego przez
danego odbiorcê ogó³em oraz z Polski w roku 2000 i 2010. Dane dotycz¹ce cen dla Czech nie
by³y dostêpne. Na przyk³ad w 2000 r. po najni¿szej cenie wyeksportowano wêgiel do
Francji, a w 2010 roku – do Wlk. Brytanii. Niestety, nie s¹ dostêpne dane mówi¹ce o jakoœci
tych wêgli. Na podstawie informacji o gatunkach wêgla notowanych w portach polskich
mo¿na s¹dziæ, ¿e ich wartoœæ opa³owa oscyluje w granicach 24–26 MJ/kg.
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Rys. 5. Œrednia wa¿ona cena wêgla energetycznego importowanego z Polski
w latach 1990–2010 [USD/tonê na warunkach CIF]

�ród³o: Coal Information (2003–2011, obliczenia w³asne na podst. Argus CDI

Fig 5. Weighted average import steam coal prices from Poland (USD/t cif basis)

TABELA 2. Porównanie œrednich wa¿onych cen wêgla energetycznego importowanego
z Polski na warunkach CIF [USD/tonê], w roku 2000 i 2010

TABLE 2. Comparison of weighted average import steam coal prices from Poland
in year 2000 and 2010 (USD/t cif basis)

Kraj

2000 2010 +/– 2010/2000

œrednia
w imporciea) z Polski

œrednia
w imporciea) z Polski œrednia

w imporciea) z Polski

USD/tonê

Niemcy 33,5 35,9 101,3 104,3 � 202% � 191%b)

Wlk. Brytania 39,7 38,6 100,5 93,0 � 153% � 141%b)

Francja 37,2 34,8 108,3 111,5 � 191% � 220%b)

Dania 31,7 36,1 86,3 74,5b) � 172% � 106%b)

Œrednia cena CIF ARA 36,0 92,0 � 156%

a) Œrednia cena wa¿ona z wy³¹czeniem krajów spoza UE.
b) 2009.
�ród³o: Coal Information (2003–2011), obliczenia w³asne na podst. Argus CDI



Podsumowanie

Jednym z g³ównych odbiorców polskiego wêgla energetycznego jest energetyka wêg-
lowa takich pañstw europejskich, jak: Niemcy, Czechy, Wielka Brytania, Francja i Dania.
W œwietle redukcji emisji CO2 wiele pañstw zmieni³o swoj¹ politykê energetyczn¹,
ukierunkowuj¹c siê na wytwarzanie energii elektrycznej przede wszystkim na bazie Ÿróde³
odnawialnych. Wœród analizowanych krajów szczególny prym wiedzie Dania, która do
2050 planuje wytwarzaæ energiê elektryczn¹ wy³¹cznie opieraj¹c siê na energetyce od-
nawialnej.

W œwietle prowadzonych inwestycji w nowe moce wytwórcze, Niemcy mog¹ byæ dla
polskiego wêgla energetycznego nadal wa¿nym rynkiem zbytu. W latach 2000–2010 kraj
ten by³ g³ównym jego odbiorc¹, importuj¹c ³¹cznie prawie 59 mln ton. Udzia³ w ogólnym
eksporcie wêgla energetycznego oscylowa³ w zmiennych granicach od 37 (w 2003 r.) do
54% (w roku 2008).

Eksport wêgla kamiennego z Polski realizowany jest zarówno drog¹ morsk¹, jak i l¹dow¹
(ze zmiennym udzia³em). Z pewnoœci¹ w wyborze drogi eksportu decyduj¹ koszty trans-
portu. W przypadku transportu kolejowego decyduj¹cy wp³yw bêd¹ mia³y taryfy kolejowe
obowi¹zuj¹ce w relacjach miêdzynarodowych, natomiast w transporcie morskim – wy-
sokoœæ stawek frachtowych i op³at portowych oraz kosztów dowozu wêgla z kopalni do
polskiego portu.

Analiza cen eksportowanego wêgla z Polski do wybranego odbiorcy pokazuje, ¿e ich
zmiany wykazuj¹ podobn¹ dynamikê, jak cena wêgla importowanego do Europy (na wa-
runkach CIF ARA).

Dla eksportu polskiego wêgla energetycznego najwiêkszym konkurentem jest wêgiel
z Rosji. W porównaniu z rokiem 2000, kraj ten w 2010 r. zwiêkszy³ eksport tego surowca
prawie o 63 mln ton uzyskuj¹c poziom ponad 92 mln ton.
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Tadeusz OLKUSKI, Katarzyna STALA-SZLUGAJ

Importers of Polish steam coal

Abstract

In the period from 2000–2010, the main recipients of Polish steam coal included the following
European countries: Germany, Czech Republic, France, Great Britain, and Denmark.
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Overall, these five countries received from 37% (in 2000) up to 77% (in 2010) of total coal exports.
Because steam coal fines make up around 90% of exported coal, this paper attempts to characterize the
importance of coal exports for the future of the coal power industry in each of the aforementioned
countries.

The main recipient of steam coal is Germany, with its share in total coal exports at a level of
37%–54% (2000–2010). Germany is making strategic investments aimed at increasing production
capacity, the only country among those analyzed to do so. Overall, eight new, coal-based power plants
are being built (with a total capacity of 8.7 GW). According to current government plans, Germany
will end coal mining by 2018, thus becoming dependent solely on imported raw materials.

In light of commitments to reduce CO2 emissions, the analyzed countries have refocused their
energy policies on renewable energy development. It is worth mentioning that in 2000 Denmark
imported up to 36% of its steam coal from Poland. According to Denmark’s current energy policy, by
2050 its electricity production would be entirely based on renewable energy. Among the analyzed
countries, Denmark is also a country with – compared to the extreme years 2000 and 2010 – the largest
decrease in imports of Polish coal (a decrease of 1.9 million tonnes, i.e. about –87%).

Taking into account hard coal export routes over the selected time frame, a combination of
land and sea routes – with variable shares – have been employed in the export of Polish coal.
In the case of maritime transport, coal is exported from four ports: Gdañsk, Gdynia, Szczecin,
and Œwinoujscie. The most important of these is the port of Gdañsk, carrying out 31–49% of total coal
exports. In addition, a new terminal for both export and import operations is being built in the port
of Gdañsk.

The analysis of weighted average export prices of coal from Poland to the selected recipients
between 2000 and 2010 has shown that changes in these prices show similar price behaviour to the
CIF ARA price.

KEY WORDS: export, steam coal, coal recipients, power engineering, steam coal prices


