
POLITYKA ENERGETYCZNA

Tom 15 � Zeszyt 4 � 2012

ISSN 1429-6675

Katarzyna STALA-SZLUGAJ*, Aleksander KLIM**

Rosyjski i kazachski wêgiel energetyczny
na rynku polskim

STRESZCZENIE. W artykule przeprowadzono analizê rynku odbiorców i dostawców wêgla energe-
tycznego do Polski z Rosji i Kazachstanu w latach 2009–2011. Porównano oferty cenowe
g³ównych krajowych producentów wêgla (Katowicki Wêgiel SA, Katowicki Holding Wêg-
lowy SA i Lubelski Wêgiel Bogdanka SA) oraz wêgli importowanych. Wziêto pod uwagê
mia³y oraz sortymenty grube i œrednie. W latach 2009–2011 oferty cenowe importowanego
surowca by³y ni¿sze od ofert cenowych wêgli krajowych (mia³y – nawet o oko³o 5 z³/GJ,
sortymenty grube i œrednie – nawet o oko³o 9 z³/GJ).
Wœród importerów wêgla wyró¿niono kilka grup. Wyszczególniono miêdzy innymi spó³ki
handlowe reprezentuj¹ce producentów wêgla z krajów WNP (Rosja – SUEK i KTK, Ka-
zachstan – Shubarkol Komir), polskie spó³ki zajmuj¹ce siê handlem miêdzynarodowym (np.
spó³ki grupy Wêglokoks SA) oraz du¿ych importerów sprowadzaj¹cych rocznie powy¿ej
1 mln ton wêgla (np. Barter SA oraz Krex Sp. z o.o. i Energo Sp. z o.o.).
Omówiono ró¿nice pomiêdzy taryfami kolejowymi obowi¹zuj¹cymi w Polsce oraz w krajach
WNP. W krajach WNP koszty transportu kolejowego sk³adaj¹ siê z taryfy kolejowej pañstw
uczestnicz¹cych w przewozach towaru oraz z kosztów korzystania z wagonów kolejowych.
Po wprowadzeniu tzw. taryfy unifikowanej (od 01.01.2013 r.) koszty przewozu wêgla z Rosji
lub Kazachstanu przez przejœcia polsko-bia³oruskie mog¹ wynieœæ 58–65 USD/tonê.
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Wprowadzenie

Od kilku lat wêgiel z importu znalaz³ w Polsce grono sta³ych odbiorców. Sprzeda¿
rodzimego surowca nie pokrywa w pe³ni krajowego zapotrzebowania. Dodatkowo nie-
pewnoœæ dostaw od krajowych producentów, relacje kursu z³otego i rubla w stosunku do
dolara amerykañskiego, koszty transportu oraz sytuacja na rynkach miêdzynarodowych
spowodowa³y, ¿e powsta³¹ lukê wykorzystali importerzy wêgla.

Rysunek 1 ilustruje przebieg zmiennoœci importu, sprzeda¿y krajowej oraz zu¿ycia
wêgla kamiennego na przestrzeni lat 2004–2011. Wydawa³oby siê, ¿e dopiero ³¹czny
wolumen polskiego i importowanego wêgla pokry³ krajowe zapotrzebowanie. Jednak¿e
trzeba mieæ na uwadze, ¿e w niektórych czêœciach kraju wypieranie krajowego surowca
przez wêgiel importowany by³o spowodowane atrakcyjniejsz¹ ofert¹ cenow¹ wêgla z im-
portu. Dotyczy to zw³aszcza Polski pó³nocno-wschodniej. Dodatkowym atutem importowa-
nego surowca by³a równie¿ jego sta³a dostêpnoœæ na sk³adach opa³owych (niejednokrotnie
przy braku dostaw od krajowych producentów).

Szczególna intensyfikacja importu wêgla do Polski nast¹pi³a w roku 2008. Sprowadzono
wówczas 10,1 mln ton wêgla kamiennego, z czego 66% (tj. 6,7 mln ton) stanowi³ wêgiel
energetyczny (rys. 2a). W roku tym, po raz pierwszy w historii, Polska sta³a siê importerem
netto. W 2011 r. import wêgla energetycznego kszta³towa³ siê ju¿ na poziomie 12,5 mln ton,
co stanowi³o 85% udzia³ w imporcie wêgla kamiennego ogó³em.

Od lat g³ównymi eksporterami wêgla energetycznego na polski rynek s¹ kraje WNP:
Rosja, Kazachstan i Ukraina. W latach 2004–2011 z pañstw tych œrednio pochodzi³o 86%
dostaw tego surowca (z najwiêkszym 96% udzia³em w roku 2005) (rys. 2b).

Import z Ukrainy wynosi oko³o 300 tys. ton/rok, jednak¿e oko³o 80–90% tego importu
stanowi antracyt, ujmowany w statystykach jako wêgiel energetyczny.
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Rys. 1. Sprzeda¿ krajowa, import oraz zu¿ycie wêgla kamiennego w Polsce w latach 2004–2011
�ród³o: opracowanie w³asne na podst.: Informacja o przebiegu... 2003–2007; Informacja o funkcjonowaniu...

2008–2012; Zu¿ycie paliw... 2005–2011; Marzec, Wrzeœniewski 2008

Fig. 1. Domestic hard coal sale, imports and consumption in Poland in the years 2004–2011



W artykule poddano analizie rynek odbiorców i dostawców wêgla energetycznego
z Rosji i Kazachstanu oraz scharakteryzowano panuj¹ce na nim tendencje.

1. Eksporterzy wêgla energetycznego na polski rynek

Eksport wêgla z krajów WNP do Polski realizowany jest bezpoœrednio przez w³asne
spó³ki handlowe rosyjskich i kazachskich producentów wêgla oraz przez firmy handlowe
nie prowadz¹ce wydobycia.
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Rys. 2. Import wêgla energetycznego do Polski, lata 2004–2011
a – udzia³ w imporcie ogó³em, b – udzia³ dostawców ze Wschodu

�ród³o: opracowano na podst.: Informacja o funkcjonowaniu... 2008–2012; Marzec, Wrzeœniewski 2008

Fig. 2. Steam coal imports to Poland in the years 2004–2011
a – share in total imports, b – share in Eastern importers

Rys. 3. Eksport wêgla kamiennego do Polski wed³ug spó³ek, lata 2008–2011
a – wolumen eksportu, b – udzia³ w imporcie do Polski

�ród³o: opracowanie w³asne na podst. oficjalnych danych: SUEK, KTK, KRU

Fig. 3. Hard coal export by companies in the years 2008–2011
a – exports volume, b – share in total imports to Poland



Wiod¹cymi producentami eksportuj¹cymi swój surowiec na polski rynek s¹ rosyjskie
spó³ki wêglowe: SUEK, Kuzbasskaja Topliwnaja Kompania (KTK) oraz Kuzbassrazre-
zugol (KRU). Na podstawie oficjalnych danych tych spó³ek sporz¹dzono wykres (rys. 3a),
ilustruj¹cy wolumen eksportu wêgla do Polski w ci¹gu ostatnich czterech lat. W roku 2011
z tych trzech spó³ek pochodzi³o ³¹cznie 40% importu (rys. 3b), a KTK sta³a siê czo³owym
dostawc¹ wêgla na rynek Polski (z 23% udzia³em w imporcie ogó³em). Z drugiej strony,
Polska jest dla KTK jednym z kluczowych odbiorców, gdy¿ od trzech lat kieruje na nasz
rynek 45–46% eksportu swego surowca.

2. G³ówni poœrednicy w handlu wêglem importowanym

Konkurencja wœród importerów wêgla w Polsce jest du¿a. Wed³ug Listy Poœredni-

cz¹cych Podmiotów Wêglowych Ministerstwa Finansów, w wykazie z dnia 19.06.2012 r.,
ponad 1700 spó³ek w pozycji „rodzaj prowadzonej dzia³alnoœci” zadeklarowa³o „Import
wyrobów wêglowych”.

Co prawda deklaracja importu wêgla nie jest równoznaczna z jego fizycznym sprowa-
dzaniem, jednak¿e analiza wspomnianej „Listy...” pozwoli³a wyodrêbniæ nastêpuj¹ce grupy
spó³ek:
� polscy producenci wêgla (LWB SA, KW SA, KHW SA, JSW SA);
� du¿y przemys³ energetyczny, ciep³owniczy i chemiczny (np. PGNiG Termika SA,

PGE Polska Grupa Energetyczna SA, DALKIA Polska SA, Energokrak Sp. z o.o./EDF
Trading Sp. z o.o., TAURON Polska Energia SA, GDF SUEZ Energia Polska SA,
ZA Pu³awy SA, Azoty Tarnów SA);

� spó³ki handlowe reprezentuj¹ce producentów wêgla z krajów WNP (np. SUEK Polska
Sp. z o.o. bêd¹ca przedstawicielem najwiêkszego producenta wêgla w Rosji spó³ki OAO
SUEK, KTK Polska Sp. z o.o. reprezentuj¹ca spó³kê OAO KTK oraz EDW Polska Sp.
z o.o. rezprezentuj¹ca kopalniê Shubarkol Komir JSC z Kazachstanu);

� polskie spó³ki zajmuj¹ce siê handlem miêdzynarodowym (np. Wêglokoks SA, CZW
Wêglozbyt SA (od 2012 r. wszed³ w sk³ad grupy kapita³owej Wêglokoks SA));

� duzi importerzy sprowadzaj¹cy rocznie powy¿ej 1,0 mln ton wêgla (np. Barter SA oraz
Krex Sp. z o.o. i Energo Sp. z o.o.);

� œredni i drobni importerzy sprowadzaj¹cy wêgiel w skali do 0,5 mln /rok (np. Bialchem
Group Sp. z o.o., Salutaris SA, UNIMOT Express Sp. z o.o., Gas-Trading SA, Lacho-
wicz EP, MM Group, Bartex Sp. z o.o. P.H.U. Martex Holding, E100 Sp. z o.o. i inne).
Krajowi producenci wêgla, nie prowadz¹ – jak dot¹d (stan na lipiec 2012 r.) – bezpo-

œredniego importu tego surowca. Druga grupa reprezentuj¹ca du¿y przemys³ energetyczny,
ciep³owniczy i chemiczny, zajmuje siê importem wêgla na w³asne potrzeby. Znaczna
czêœæ wêgla importowanego przez tê grupê pochodzi od rosyjskich i kazachskich produ-
centów (np. SUEK, KTK czy Shubarkol Komir), posiadaj¹cych swe przedstawicielstwa
w Polsce. Natomiast w wyodrêbnionej ostatniej grupie importerów – oprócz spó³ki Bial-
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chem Group (importuj¹cej ok. 500 tys. ton rocznie) – pozostali sprowadzaj¹ wêgiel w skali
do 100 tys. ton/rok. Podstawowym odbiorc¹ wêgla od tej grupy importerów jest sektor
komunalno-mieszkaniowy. W zwi¹zku z sezonowoœci¹ zapotrzebowania, dostawy wêgla
realizowane przez tê grupê importerów s¹ niesystematyczne.

Wêgiel z krajów WNP importowany jest w trzech sortymentach: niesort (0–300 mm),
orzecho-kostka (25(50)–200(300) mm) oraz mia³ (0–50 mm). Wymienione dwa pierwsze
sortymenty sprowadzane s¹ g³ównie przez grupê œrednich i drobnych importerów, których
udzia³ w krajowym imporcie wêgla jest niewielki.

G³ówny strumieñ importu pochodzi z kopalñ nale¿¹cych do spó³ek: SUEK i KTK,
a dostawy wêgla do granicy Polski realizuj¹ podmioty zale¿ne od tych producentów.

3. Ceny wêgla importowanego z krajów WNP do Polski

Na cenê wêgla importowanego wp³ywaj¹ nie tylko jego parametry jakoœciowe i koszty
dostawy do granicy Polski. Uzale¿niona jest ona tak¿e od warunków kontraktu i okresu jego
obowi¹zywania.

Wp³ywaj¹ na ni¹ równie¿ ró¿nice kursowe (rubel/dolar, z³oty/dolar), sytuacja na miêdzy-
narodowych rynkach wêgla oraz relacje do cen innych surowców energetycznych, na
przyk³ad ropy naftowej czy gazu ziemnego (Lorenz 2010, 2011; Grudziñski 2011).

Parametry jakoœciowe wêgla sprowadzanego do Polski z krajów WNP zale¿¹ od sor-
tymentu. Wed³ug statystyk rosyjskich s³u¿b celnych za lata 2009–2011 (www.customs.ru),
typowe wartoœci opa³owe (w stanie roboczym) dla importowanych mia³ów oscyluj¹ w gra-
nicach od 22 do 24 MJ/kg, a dla orzecho-kostki w zakresie: 23–25 MJ/kg.
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Rys. 4. Zmiennoœæ ceny (netto) wêgla energetycznego krajowego i importowanego w latach 2009–2011
a – mia³y, b – sortymenty grube i œrednie

�ród³o: opracowanie w³asne na podst. (www.customs.ru, www.kwsa.pl, www.khw.pl, www.lw.com.pl)

Fig. 4. Changes in domestic steam coal prices (net) and imported into Poland in the years 2009–2011
a – coal fines, b – coarse and middle grades



Przebieg zmiennoœci cen (netto) wêgla importowanego w latach 2009–2011 ilustruje
rysunek 4 (linia przerywana). W ci¹gu tych czterech lat nie wystêpowa³o zró¿nicowanie
cenowe pomiêdzy surowcem sprowadzanym z Rosji i z Kazachstanu.

Zaczerpniête ze statystyk pó³rocznych (www.customs.ru) ceny dotycz¹ sortymentów:
mia³owych (rys. 4a) oraz grubych, które – wed³ug polskiej normy (PN-G-97001:1982) –
odpowiadaj¹ sortymentom grubym i œrednim (rys. 4b). Ceny te wyra¿one w dolarach
amerykañskich (na warunkach dostawy DAP granica Polski) przeliczono na z³ote wed³ug
pó³rocznego œredniowa¿onego kursu NBP (www.nbp.pl).

Zgodnie z miêdzynarodow¹ formu³¹ handlow¹ DAP (delivered at place) – sprzedaj¹cy
dostarcza towar do okreœlonego miejsca dostawy na granicy ponosz¹c koszty transportu (do
granicy). Dokonuje równie¿ odprawy celnej wywozowej. Kupuj¹cy natomiast ponosi koszty
i ryzyko dostawy od chwili przejêcia towaru na granicy (Incoterms 2010...).

By móc porównaæ ceny wêgla o ró¿nej jakoœci – przeliczono je na jednostkê energii
(z³/GJ). Dla ka¿dego sortymentu wziêto pod uwagê najni¿sz¹ i najwy¿sz¹ wartoœæ opa³ow¹.
W analizowanych latach 2009–2011 ceny importowanych mia³ów zawiera³y siê w prze-
dzia³ach od 7,9 z³/GJ (II pó³r. 2009) do 11,1 z³/GJ (II pó³r. 2011), natomiast sortymentów
grubych i œrednich od 9,5 z³/GJ (I pó³r. 2009) do 16,2 z³/GJ (II pó³r. 2011).

Ceny wêgli importowanych skonfrontowano z cenami ich odpowiedników oferowanych
przez producentów krajowych. Oferty (loco kopalnia) g³ównych krajowych producentów
wêgla pochodz¹ z oficjalnych cenników KW SA (www.kwsa.pl), KHW SA (www.khw.pl)
oraz LW Bogdanka SA (www.lw.com.pl).

Dotycz¹ one cen (netto) wêgli skierowanych dla tzw. odbiorców pozaumownych, z lat
2009–2011. Podobnie jak dla wêgli importowanych, ceny krajowych mia³ów oraz sorty-
mentów grubych i œrednich wyra¿ono w z³/GJ; przedstawiono je lini¹ ci¹g³¹ na rysunkach 4a
i 4b. Od 2009 do 2011 roku ceny mia³ów krajowych zawiera³y siê w granicach od 13,2 z³/GJ
(I–VI 2010) do 13,7 z³/GJ (X–XII 2011), a sortymentów grubych i œrednich – od 16,0 z³/GJ
(VI 2009) do 20,5 z³/GJ (XII 2010–XII 2011).

W ci¹gu ostatnich trzech lat ceny wêgla importowanego, oferowanego na kolejowej
granicy Polski, generalnie wykazywa³y trend wzrostowy. Z porównania ofert mia³ów krajo-
wych oraz importowanych wynika, ¿e dla odbiorców pozaumownych, w ca³ym analizo-
wanym okresie, ceny surowca z importu by³y ni¿sze. Najwiêksze ró¿nice cenowe wyst¹pi³y
w drugim pó³roczu 2009 r. Wówczas cena mia³ów w imporcie (oferta maksymalna) by³a
ni¿sza od ceny mia³ów krajowych (oferta najni¿sza) a¿ o 5 z³/GJ (tj. o 39%).

Podobnie w przypadku sortymentów grubych i œrednich – prawie w ca³ym okresie
analizy – ni¿sze by³y ceny wêgla z importu. Najwiêksze ró¿nice cenowe wyst¹pi³y w pierw-
szej po³owie 2009 r., w której maksymalna oferta wêgla z importu by³a ni¿sza od minimalnej
oferty wêgla krajowego prawie o po³owê, tj. o 9 z³/GJ. Dopiero w drugim pó³roczu roku
2011 rodzimy surowiec zbli¿y³ siê cenowo do ofert wêgla z importu.

Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e w obu przypadkach na atrakcyjnoœæ wêgla u odbiorcy
koñcowego wp³ywaj¹ koszty transportu, wynikaj¹ce z przewozu wêgla zarówno od produ-
centa krajowego, jak i od importera.
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4. Wp³yw kosztów transportu na cenê wêgla importowanego,

oferowanego na wschodniej granicy kolejowej

Istotnym czynnikiem cenotwórczym w imporcie s¹ koszty transportu wêgla od pro-
ducenta do granicy Polski. W przypadku importu wêgla energetycznego z kierunków
wschodnich wykorzystywany jest g³ównie transport kolejowy (w ok. 85%).

Kolejowe koszty transportu wêgla tworz¹ dwa elementy cenotwórcze: taryfa ko-
lejowa pañstw uczestnicz¹cych w przewozach towaru oraz koszty korzystania z wa-
gonów kolejowych. Dodatkowa op³ata, ponoszona za korzystanie z wagonów kolejo-
wych, zale¿y bezpoœrednio od uzgodnieñ handlowych pomiêdzy operatorem kolejowym
a klientem.

Taryfa kolejowa obejmuje op³aty zwi¹zane z korzystaniem z infrastruktury kolejowej
oraz z lokomotywy. Ta czêœæ us³ug kolejowych w krajach WNP znajduje siê w rêku
operatora pañstwowego.

Bezpoœrednio na wysokoœæ taryfy przewozowej wp³ywaj¹ relacje przewozowe. W zale¿-
noœci od tego czy wêgiel przewo¿ony jest z kraju danego producenta, czy te¿ przewo¿ony
jest tranzytem przez inne pañstwo, stosowane s¹ odpowiednio: taryfa eksportowa lub taryfa
tranzytowa.

Taryfy te w Rosji ró¿ni¹ siê istotnie: taryfa tranzytowa jest wy¿sza od eksportowej
o oko³o 65%. Przyk³adowo w drugiej po³owie 2011 r. oraz w pierwszym pó³roczu 2012
koszt transportu wêgla z Kuzbasu (Rosja) by³ ni¿szy o ponad 20 USD/tonê od kosztu
przewozu z Kazachstanu (w taryfie tranzytowej).

Od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z Porozumieniem z dnia 9 grudnia 2010 r. (� ��-
������	
���...) na terenie Rosji, Kazachstanu i Bia³orusi wejdzie w ¿ycie tzw. taryfa
unifikowana. Zast¹pi ona w relacjach eksportowych i importowych obecnie obowi¹zuj¹ce
taryfy importowe, wewnêtrzne i eksportowe, a tak¿e taryfy tranzytowe. Stawki taryfy
tranzytowej bêd¹ dotyczyæ tylko przewozów z krajów trzecich do krajów trzecich.

Przewozy wêgla przez przejœcia polsko-ukraiñskie nie ciesz¹ siê popularnoœci¹. Spo-
wodowane jest to wysok¹ stawk¹ tranzytow¹ obowi¹zuj¹c¹ na terenie Ukrainy. Jest ona
wy¿sza od stosowanej w tranzycie po Bia³orusi o 7–9 USD/tonê.

Dla przewozów wêgla przeznaczonego na eksport, pañstwowe koleje rosyjskie, ka-
zachskie i bia³oruskie, nie stosuj¹ ¿adnych upustów dla klientów (inaczej ni¿ na przyk³ad
PKP Cargo SA). Generalnie jednak taryfa kolejowa dla przewozów wêgla jest mniejsza
o oko³o 10% od taryfy bazowej. Spowodowane jest to tym, ¿e wysokoœæ taryfy kolejowej
R¯D zale¿y od przewo¿onego towaru okreœlonego tzw. kodem NHM (z franc. Nomen-

clature Harmonisee Marchandises). Miêdzynarodowe kody NHM, zebrane w tzw. zhar-
monizowanym spisie towarów, s¹ dostêpne np. w oficjalnych statystykach europejskich
(Eurostat...). Kody NHM wprowadzono w celu u³atwienia procedur zwi¹zanych z trans-
portem towarów.

Drugim elementem kolejowych kosztów transportu wêgla do granicy Polski s¹ op³aty
zwi¹zane z korzystaniem z wagonów kolejowych.
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W zwi¹zku z prywatyzacj¹ parku wagonowego w Rosji, wiêkszoœæ przewozów wêgla
realizowana jest przez wagony nale¿¹ce do spó³ek z sektora prywatnego (R¯D by³a posia-
daczem wagonów kolejowych do 30.06.2012).

W po³owie 2012 r. w Rosji istnia³o ponad 1800 prywatnych operatorów wagonów.
Jednak¿e wystêpuje wœród nich du¿e zró¿nicowanie pod wzglêdem wielkoœci parku wago-
nowego. Niektóre spó³ki posiadaj¹ zaledwie kilka wagonów kolejowych, zaœ najwiêksi
operatorzy – nawet kilkaset tysiêcy.

Czo³owymi operatorami wagonów kolejowych s¹ takie spó³ki, jak: Pierwaja Gruzowaja
Kompanija (PGK), Wtoraja Gruzowaja Kompanija (WGK), Nowaja Pieriewozocznaja
Kompanija (NPK, nale¿¹ca do Globaltrans), Nieftietransserwis, SG-Trans, MMK-Trans,
Nowotrans (nale¿¹cy do holdingu SDS), EUROSIB, Rail Garant.

Bior¹c pod uwagê jednostkowe koszty przewozu wêgla w wagonie prywatnego ope-
ratora, z uwzglêdnieniem stawki za korzystanie z wagonów w relacji Kuzbass (Stacja
Mieriet’) – Terespol Granica (odleg³oœæ oko³o 4,6 tys. km), to na prze³omie lat 2011/2012
oscylowa³y one w granicach 50–55 USD/tonê. W relacji Kazachstan (Stacja Kyzy³¿ar,
okrêg Karaganda) – Terespol Granica (odleg³oœæ oko³o 4,5 tys. km) ich poziom wynosi³
72–78 USD/tonê.

Po wprowadzeniu taryfy unifikowanej, od 2013 r. nie bêdzie tak wielkiej ró¿nicy
w kosztach przewozów wêgla z Kazachstanu i Rosji. Uwzglêdniaj¹c przewidywane zmiany
stawek taryfy kolejowej w Rosji, Kazachstanie oraz Bia³orusi, oczekiwany poziom kosztów
przewozu wêgla z Rosji lub Kazachstanu przez przejœcia polsko-bia³oruskie bêdzie siê
kszta³towa³ w zakresie 58–65 USD/tonê.

5. Tendencje panuj¹ce na rynku importowanego wêgla

energetycznego

By móc mówiæ o tendencjach kszta³tuj¹cych siê na rynku wêgla importowanego z krajów
WNP, nale¿y najpierw przyjrzeæ siê strukturze iloœciowej sprowadzanych sortymentów.

W roku 2010 krajowa sprzeda¿ wêgla sortymentów grubych i œrednich kszta³towa³a siê
na poziomie oko³o 8,1 mln ton (Grudziñski 2010). G³ównym nabywc¹ tej grupy sor-
tymentów wêgla jest sektor drobnych odbiorców. Wed³ug GUS (Zu¿ycie... 2011) zu¿ycie
wêgla w tym segmencie rynku kszta³towa³o siê na poziomie 12,8 mln ton. Z ró¿nicy
pomiêdzy zu¿yciem wêgla a sprzeda¿¹ krajow¹ wynika³oby, ¿e omawiany sektor zu¿y³
oko³o 4,7 mln ton sortymentów importowanych. W roku 2011 import by³ wy¿szy ni¿
w 2010. Gdyby przyj¹æ, ¿e ta sama tendencja siê utrzyma, to w latach 2013–2014 wielkoœæ
importu sortymentów grubych i œrednich mo¿e osi¹gn¹æ poziom 5–5,5 mln ton/rok.

Oddzielnym zagadnieniem jest import sortymentów mia³owych. Podstawow¹ grup¹
odbiorców mia³ów jest energetyka zawodowa i przemys³. Ten segment rynku zasadni-
cz¹ czêœæ swych dostaw wêgla (oko³o 85%) realizuje w ramach umów rocznych lub
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wieloletnich. Pozosta³ym Ÿród³em zaopatrzenia jest rynek kontraktów krótkoterminowych
spot. W roku 2010 do Polski sprowadzono 11,0 mln ton wêgla energetycznego, z których –
po odjêciu przybli¿onego importu sortymentów grubych i œrednich – import mia³ów móg³
wynieœæ oko³o 5,5–6,0 mln ton.

W 2010 r. energetyka zawodowa zu¿y³a oko³o 62,8 mln ton wêgla (Zu¿ycie... 2011).
Uwzglêdniaj¹c fakt, ¿e oko³o 15% zu¿ycia (tj. oko³o 9,3 mln ton) zakupiono w ramach
kontraktów spot, mo¿na równie¿ za³o¿yæ, ¿e czêœæ dostaw uzupe³niono wêglem importo-
wanym. Przy utrzymaniu tendencji wzrostowej, wielkoœæ importu mia³ów w latach 2013–
–2014 mo¿e kszta³towaæ siê na poziomie oko³o 6–6,5 mln ton.

Od roku 2011 wœród dostawców wêgla energetycznego z importu daje siê zaobserwowaæ
pewien podzia³ na dostawców koncentruj¹cych siê na sta³ych, du¿ych odbiorcach wêgla
(na przyk³ad na energetyce zawodowej), albo te¿ nastawiaj¹cych siê g³ównie na odbiorców
indywidualnych.

W tej pierwszej grupie importerów na czo³o wysunê³o siê trzech dostawców wêgla:
SUEK Polska, KTK Polska i EDW Polska, którzy wiêkszoœæ dostaw mia³ów energetycznych
kieruj¹ do du¿ej energetyki. Firmy te reprezentuj¹ w Polsce bezpoœrednio producentów
wêgla i uwa¿aj¹ nasz kraj za jeden z doœæ du¿ych rynków zbytu swojej produkcji.

Maj¹c za sob¹ zaplecze wydobywcze, a tak¿e zapewnion¹ logistykê dostaw, od 2012
roku spó³ki te zaczê³y uczestniczyæ w negocjacjach handlowych, maj¹cych na celu realizacjê
dostaw wêgla w ramach umów rocznych i wieloletnich. Mo¿na s¹dziæ, ¿e tym samym bêd¹
powoli zmniejszaæ sprzeda¿ wêgla w ramach niepewnych kontraktów spot (zale¿¹cych od
wielu czynników: cen energii elektrycznej, warunków atmosferycznych etc.). Dodatkowo
wyznaczaj¹ sobie za cel wejœcie na sta³e na rynek Polski oraz zwiêkszenie w nim swych
udzia³ów.

Pozycja rynkowa i negocjacyjna importerów wêgla z kierunków wschodnich mo¿e
ulec poprawie (wzmocnieniu). Wynika to z podpisanego przez premiera Rosji w dniu
05.08.2012 r. protoko³u (� �����������...) mówi¹cego o planach d³ugoterminowej poli-
tyki dotycz¹cej przewozów kolejowych. Od roku 2014 taryfy kolejowe R¯D mog¹ byæ
ustanawiane d³ugoterminowo, na okres co najmniej piêciu lat. Dziêki temu importerzy
uzyskaj¹ gwarancjê oraz przewidywalnoœæ kosztów przewozu wêgla. Na podstawie przed-
stawionych informacji mo¿na przypuszczaæ, ¿e w najbli¿szych latach import mia³ów ener-
getycznych bêdzie wykazywaæ trend wzrostowy, a ich cena mo¿e w mniejszym stopniu
zale¿eæ od obecnych cen wêgla importowanego do Europy (np. na warunkach spot CIF ARA
czy FOB Ba³tyk).

Kolejn¹ grupê stanowi¹ importerzy wêgla koncentruj¹cy siê na rynku odbiorców indy-
widualnych. Przedstawicielami tej grupy s¹ na przyk³ad spó³ki: Barter oraz Krex i Energo,
sprowadzaj¹ce rocznie ponad 1,0 mln ton wêgla pochodz¹cego od ró¿nych producentów.

Spó³ki koncentruj¹ce siê na rynku odbiorców indywidualnych zajmuj¹ siê nie tylko deta-
licznym, ale równie¿ hurtowym handlem wêglem. Pocz¹tkowo zasiêg ich dzia³alnoœci
skupia³ siê w województwach pó³nocno-wschodnich. Obecnie jednak rozwijaj¹ sieæ sprze-
da¿y wêgla, organizuj¹c regionalne centra dystrybucji równie¿ w Polsce centralnej.
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Podsumowanie

Wêgiel importowany z kierunków wschodnich znalaz³ w Polsce swych sta³ych od-
biorców. Koncentruj¹ siê oni wokó³ dwóch segmentów rynku: drobnych odbiorców oraz
du¿ego przemys³u (energetycznego, ciep³owniczego i chemicznego).

Wêgiel energetyczny pochodz¹cy z krajów WNP, sprowadzany jest w trzech sorty-
mentach: mia³y, orzecho-kostka oraz niesort.

Porównanie ofert cenowych wêgli importowanych i krajowych (cenniki dla odbiorców
pozaumownych) pokaza³o, ¿e w latach 2009–2011 oferty importowanego surowca by³y
ni¿sze. W przypadku mia³ów najwiêksze ró¿nice wyst¹pi³y w drugim pó³roczu 2009 (nawet
oko³o 5 z³/GJ na korzyœæ wêgla z importu). Natomiast dla sortymentów grubych i œrednich,
najwiêksze ró¿nice wyst¹pi³y w pierwszej po³owie 2009 r. (9 z³/GJ). W drugim pó³roczu
2011 ceny wêgla importowanego osi¹gnê³y ju¿ na tyle wysoki poziom, ¿e przesta³y byæ
konkurencyjne w stosunku do wêgla krajowego.

Rok 2011 pokaza³, ¿e wœród importerów nast¹pi³ wyraŸny podzia³ na firmy koncen-
truj¹ce siê na dostawach do energetyki zawodowej oraz na skupiaj¹ce siê wokó³ odbiorców
indywidualnych. Pierwsz¹ grupê importerów stanowi¹ trzy spó³ki reprezentuj¹ce rosyjskich
i kazachskich producentów wêgla (SUEK, KTK i EDW), które nastawiaj¹ siê na wspó³pracê
z du¿ymi, sta³ymi partnerami. Natomiast importerzy z drugiej grupy ukierunkowuj¹ siê
przede wszystkim na mniejszych odbiorców.

Wêgiel importowany z kierunków wschodnich sprowadzany jest g³ównie transportem
kolejowym. Wystêpuj¹ istotne ró¿nice pomiêdzy taryfami kolejowymi obowi¹zuj¹cymi
w Polsce i w krajach WNP. W tamtych krajach koszty transportu kolejowego s¹ dwu-
elementowe. Sk³adaj¹ siê z taryfy pañstw uczestnicz¹cych w przewozach towaru oraz
z kosztów korzystania z wagonów.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. na terenie Rosji, Kazachstanu i Bia³orusi ma zostaæ wpro-
wadzona tzw. taryfa unifikowana, w której stawki w relacjach eksportowych i importowych
bêd¹ ujednolicone. Szacuje siê, ¿e wówczas koszty przywozu wêgla z Rosji lub Kazachstanu
przez przejœcia polsko-bia³oruskie mog¹ wynieœæ 58–65 USD/tonê.

Procedury zwi¹zane z transportem kolejowym wêgla, od momentu zg³oszenia do jego
zrealizowania, trwaj¹ od 30 do 65 dni. Natomiast sam czas przewozu wêgla od nadawcy
(w rosyjskim Kuzbasie czy Kazachstanie) do granicy Polski wynosi 10–15 dni.

W zwi¹zku z tym, ¿e w miêdzynarodowym handlu wêglem transakcje realizowane s¹
w dolarach amerykañskich, kurs z³otego oraz rubla wzglêdem dolara bêdzie istotnym
czynnikiem maj¹cym wp³yw na koszt importu wêgla do Polski. Importerzy ponosz¹ op³aty
do granicy Polski nie tylko w rublach, ale równie¿ w dolarach. Wzmocnienie polskiej waluty
bêdzie sprzyja³o importowi, zaœ jej os³abienie bêdzie dzia³a³o ograniczaj¹co.

Importerzy próbuj¹ tak¿e „oszacowaæ” granicê kursu, przy której import jest jeszcze
op³acalny. W warunkach panuj¹cych na rynkach miêdzynarodowych w po³owie lipca
2012 roku tak¹ wartoœci¹ graniczn¹ jest kurs na poziomie 3,35–3,45 z³/USD. Przy kursie
powy¿ej 3,45 z³/USD oraz utrzymaniu takiego poziomu przez okres ponad trzech miesiêcy –
import wêgla bêdzie siê wyraŸnie zmniejsza³.
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Od 2016 roku (Rozporz¹dzenie.... Dz.U. nr 95 poz. 558) zostan¹ zaostrzone standardy
emisyjne, a tym samym zwiêkszy siê zapotrzebowanie na wêgle niskosiarkowe i nisko-
popio³owe. Sytuacjê tê mog¹ wykorzystaæ importerzy wêgla, gdy¿ wêgle z krajów WNP
cechuj¹ siê niskimi zawartoœciami siarki i popio³u, kszta³tuj¹cymi siê na poziomie (w stanie
roboczym): 0,2–0,7% St

r oraz 3–15% Ar.
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Katarzyna STALA-SZLUGAJ, Aleksander KLIM

Russian and Kazakh steam coal in the Polish market

Abstract

This paper provides a market analysis of steam coal purchases and supplies from Russia and
Kazakhstan to Poland in the years 2009–2011. The analysis compares imports (into Poland) of steam
coal with offers from Poland’s main, domestic hard coal producers, e.g. Kompania Wêglowa SA,
Katowicki Holding Wêglowy SA, and Lubelski Wêgiel Bogdanka SA. The comparison takes into
account the following hard coal sizes: coal fines, coarse, and middle grades. In the years 2009–2011,
imported hard coal prices were lower than domestic prices (coal fines by as much as 5 PLN/GJ,
and coarse and middle grades by as much as 9 PLN/GJ).

Among the steam coal importers, two categories are specified. One is the commercial companies
representing hard coal producers from CIS countries (from Russia – SUEK and KTK, from Ka-
zakhstan – Shubarkol Komir). The other is the Polish companies involved in foreign trade (e.g.
Wêglokoks SA) and the Polish companies which independently import more than 1 Mt of hard coal
(e.g. Barter Co., Krex PLC and Energo PLC).

The paper describes the differences between Polish rail tariffs and CIS countries’ rail tariffs.
In the CIS countries, the costs of railway transport consist of two elements – first the rail freight tariffs,
and second the cost of using rail cars. After the implementation of so called unified rail tariffs from
1 January 2013, the transportation costs of coal from Russia and Kazakhstan through the Polish/
/Belarusian frontier crossings could be 58–65 USD/ton of coal.
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