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Rozwój rynku wêgli koksowych
na tle sytuacji gospodarczej na œwiecie

STRESZCZENIE. Odzwierciedleniem globalnych procesów zachodz¹cych w gospodarce œwiatowej
jest koniunktura na rynku stali. Pierwsza dekada obecnego stulecia to niew¹tpliwie naj-
bardziej znacz¹cy okres w historii œwiatowego przemys³u stalowego i bran¿ z nim powi¹-
zanych. Sytuacja na œwiatowym rynku wêgla koksowego jest bezpoœrednio powi¹zana z wiel-
koœci¹ produkcji surówki ¿elaza w procesie wielkopiecowym.
W artykule opisano zmiany na œwiatowym rynku wêgli koksowych na tle zdarzeñ gospodar-
czych zachodz¹cych w analizowanym okresie. Omówiono czynniki wp³ywaj¹ce na wielkoœæ
obrotu i zmiennoœæ cen wêgli koksowych w handlu miêdzynarodowym. Opisano najnowsze
trendy w systemie kontraktowania oraz propozycje tworzenia indeksów cenowych dla wêgli
koksowych, podobnych do od dawna funkcjonuj¹cych indeksów na rynku wêgli energe-
tycznych.
W artykule przedstawiono równie¿ przewidywania dotycz¹ce koniunktury na rynku wêgli
koksowych w nadchodz¹cych latach w powi¹zaniu z prognozami odnosz¹cymi siê do rynku
stali. Rozwój inwestycji maj¹cych na celu zwiêkszenie œwiatowego wydobycia wêgla kok-
sowego poprawi bilans poda¿y i popytu i bêdzie wywieraæ presjê na obni¿enie rynkowych cen
wêgli koksowych w d³u¿szym horyzoncie czasowym.
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Charakterystyczn¹ cech¹ pierwszej dekady XXI wieku jest zdecydowanie wy¿sza dyna-
mika wzrostu gospodarczego w krajach rozwijaj¹cych siê ni¿ w krajach wysoko roz-
winiêtych. W przesz³oœci o œwiatowej koniunkturze gospodarczej decydowa³y g³ównie
USA, Europa i Japonia. Od kilku lat coraz wiêkszy wp³yw na œwiatow¹ gospodarkê
wywieraj¹ Chiny, które maj¹ znacz¹cy udzia³ w œwiatowym PKB.

O¿ywienie w gospodarce œwiatowej, które nast¹pi³o po 2002 r. da³o bezprecedensowe
wyniki makroekonomiczne, a œrednie tempo wzrostu PKB w skali globalnej w 2007 roku
wynios³o ponad 5%.

G³êboki kryzys systemu finansowego i bankowego, zapocz¹tkowany w 2007 roku
w Stanach Zjednoczonych, zweryfikowa³ potencja³ gospodarczy zbudowany w tym czasie.
Zapaœæ w sferze gospodarki realnej po 2008 r. i obni¿enie tempa wzrostu gospodarczego
do –0,6% w roku 2009 by³y pochodn¹ kryzysu sfery finansowej. Recesja rozprzestrzeni³a siê
nie tylko na kraje europejskie, ale równie¿ na rynki wschodz¹ce. Pokaza³o to, jak bardzo
gospodarki ró¿nych krajów s¹ ze sob¹ powi¹zane (rys. 1a).

Po okresie pokryzysowego o¿ywienia, zapocz¹tkowanego w drugiej po³owie 2009 r.
i przebiegaj¹cego w zró¿nicowanym tempie w poszczególnych regionach i krajach, w dru-
gim pó³roczu 2011 ujawni³ siê ponownie kryzys w obszarze finansów publicznych i systemu
bankowego wielu pañstw rozwiniêtych, stwarzaj¹c zagro¿enie dla stabilnoœci strefy euro
i ca³ej UE. Skutkowa³o to spowolnieniem wzrostu gospodarczego, które mo¿e utrzymaæ siê
do po³owy 2013 r.

Wed³ug wstêpnych szacunków Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego wzrost pro-
duktu globalnego spowolni³ do 3,9% w roku 2011 (z 5,3% w roku 2010), a w gospodarkach
rozwiniêtych obni¿y³ siê do 1,6% i tym samym by³ o po³owê mniejszy ni¿ w roku 2010.

Spowolnienie wzrostu gospodarczego, jakkolwiek ³agodniejsze, dotknê³o tak¿e gospo-
darki wschodz¹ce i rozwijaj¹ce siê – tempo wzrostu PKB obni¿y³o siê w roku 2011 do 6,2%
(z 7,5% w roku 2010), z czego w Chinach z 10,4 do 9,2%, w Indiach z 10,8 do 7,1%
(IMF WEO April 2012).

Odzwierciedleniem globalnych procesów zachodz¹cych w gospodarce œwiatowej jest
koniunktura na rynku stali, co pozostaje w zwi¹zku z rozwojem budownictwa, przemys³u
maszynowego, stoczniowego, infrastruktury transportowej, przemys³u samochodowego,
sprzêtu AGD i wielu innych bran¿ wytwarzaj¹cych dobra z wykorzystaniem stali. Pokazuje
to zestawienie zmian w dynamice wzrostu œwiatowej produkcji stali na tle tempa wzrostu
œwiatowego PKB (rys. 1b).

Pierwsza dekada obecnego stulecia to niew¹tpliwie najbardziej znacz¹cy okres w historii
œwiatowego przemys³u stalowego – œrednie roczne tempo wzrostu produkcji stali surowej
wynios³o 5,5%, podczas gdy w poprzednim dziesiêcioleciu wskaŸniki te by³y poni¿ej 1%.
Dekoniunktura na rynku stali w latach 2008–2009, bêd¹ca efektem kryzysu w gospodarce
œwiatowej, trwa³a krócej ni¿ pierwotnie prognozowano i ju¿ w 2010 r. produkcja stali suro-
wej przewy¿szy³a poziom z rekordowego roku 2007. Dynamiczny wzrost (o ponad 10%)
zanotowa³a równie¿ produkcja surówki ¿elaza, przekraczaj¹c w 2010 r. jeden miliard ton.

Spowolnienie gospodarcze i kryzys finansowy w strefie euro spowodowa³y spadek
zapotrzebowania na stal, w efekcie koncerny stalowe w drugiej po³owie 2011 r. zmuszone
zosta³y do redukcji mocy wytwórczych. W bilansie ca³ego roku 2011 œwiatowa produkcja
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stali wzros³a o 6,8%, przekraczaj¹c 1,5 mld ton, jednak wy¿szy poziom produkcji w po-
równaniu z okresem sprzed kryzysu mia³ miejsce g³ównie w regionie azjatyckim (Chiny,
Indie, Korea P³d., Tajwan) oraz w kilku innych krajach (Turcja, Meksyk, Brazylia, RPA,
Iran). W gospodarkach rozwiniêtych, jak Japonia, USA, Kanada, kraje UE ani zu¿ycie, ani
produkcja stali nie osi¹gnê³y poziomu z roku 2007.

Spowolnienie w rozwoju gospodarki œwiatowej odbija siê na kondycji przemys³u sta-
lowego jak te¿ bran¿ z nim powi¹zanych, takich jak koksownictwo, górnictwo wêgla
koksowego i rudy ¿elaza.

1. Rozwój rynku wêgla koksowego

Popyt na wêgiel koksowy w g³ównej mierze kszta³tuje dynamika wzrostu œwiato-
wego zu¿ycia wyrobów stalowych i udzia³ procesu konwertorowo–tlenowego w produkcji
stali surowej. Od 2001 roku udzia³ stali produkowanej w technologii wielkopiecowej
wzrós³ z 62 do 70% i w d³ugoletniej perspektywie nie zak³ada siê zmiany struktury
procesów wytwarzania tym bardziej, ¿e realizowane obecnie i planowane inwestycje
w nowe moce produkcyjne stali w œwiecie dotycz¹ w g³ównej mierze budowy wielkich
pieców.

Od 2000 roku produkcja surówki wielkopiecowej wzros³a o ponad 90% do 1,1 mld ton
(rys. 2), g³ównie dziêki krajom azjatyckim, których udzia³ w globalnej produkcji wzrós³
w ci¹gu jedenastu lat z 47 do 74% (w tym samych Chin z 23 do 58%). St¹d te¿ region ten
charakteryzuje siê najwiêkszym popytem na wêgiel koksowy.
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Rys. 1. a – Dynamika wzrostu gospodarczego na œwiecie w latach 2000–2011
b – Dynamika wzrostu produkcji stali surowej na tle zmian œwiatowego PKB w latach 2000–2011

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie:www.inf.org, www.worldsteel.org

Fig. 1. a – Rates of growth of global real GDP, 2000–2011
b – Rates of growth of crude steel production against the background of global GDP growth, 2000–2011



Globalne zu¿ycie wêgla koksowego ogó³em w latach 2000–2010 zwiêkszy³o siê o 85% –
z 475 do prawie 880 mln ton, g³ównie w krajach o najwiêkszej dynamice rozwoju produkcji
stali. Kraje zestawione w rankingu najwiêkszych producentów surówki ¿elaza odpowiadaj¹
³¹cznie za oko³o 90% œwiatowego zu¿ycia wêgla koksowego. Udzia³ samych tylko Chin
wynosi³ 57%.

Pog³êbiaj¹cy siê deficyt wêgla, wystêpuj¹cy w Azji i Europie, uzupe³niany jest im-
portem, g³ównie z Australii i Ameryki Pó³nocnej, co powoduje wzrost wolumenu wêgla
bêd¹cego przedmiotem handlu na rynkach miêdzynarodowych, który obejmuje oko³o 30%
œwiatowego zu¿ycia tego surowca.

Dane statystyczne dotycz¹ce handlu wêglem metalurgicznym, publikowane przez kilka
oœrodków zajmuj¹cych siê monitorowaniem rynków surowcowych, ró¿ni¹ siê wielkoœciami
zarówno co do ca³oœci obrotu wêglem, jak i poziomu eksportu i importu przez poszczególne
kraje. Wynika to ze sposobu klasyfikacji – wêgle stosowane w technologii PCI zaliczane s¹
przez jednych do grupy wêgli metalurgicznych, a przez innych do wêgli energetycznych .

Wed³ug danych Coal Information handel wêglem koksowym w skali globalnej wzrós³
w ci¹gu 10 lat o 43% – z 183 mln ton w 2000 r. do 262 mln ton w roku 2010 (œrednio 3,6%
rocznie), przy czym ponad 93% wêgla przewo¿one jest drog¹ morsk¹. W 2011 r. handel
wêglem koksowym drog¹ morsk¹ oszacowano na 241 mln ton (Binns 2012.)

Po stronie dostawców dominuj¹c¹ pozycjê (z ponad 60% udzia³em w rynku) zajmuje
Australia, która jest równie¿ najwiêkszym œwiatowym producentem najlepszych jakoœciowo
wêgli koksowych typu hard. Nastêpnymi w rankingu g³ównych eksporterów s¹: USA,
Kanada oraz Rosja. Od 2010 roku do tego grona do³¹czy³a Mongolia, która w dostawach
wêgla do Chin wyprzedzi³a w 2011 r. Australiê i sta³a siê g³ównym dostawc¹ wêgla na ten
rynek. W czasie 10 lat poda¿ wêgli koksowych na rynek miêdzynarodowy z Australii i USA
wzros³a odpowiednio o 60 i 70% (tab. 1). £¹czny eksport wêgla metalurgicznego z Australii,
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Rys. 2. Najwiêksi œwiatowi producenci surówki ¿elaza, lata 2000 i 2011
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: www.worldsteel.org

Fig. 2. The biggest world producers of blast furnace iron, 2000 and 2011



USA i Kanady stanowi oko³o 80% œwiatowego handlu tym surowcem. Monopolistyczna
pozycja Australii po stronie poda¿owej sprawia, ¿e zdarzenia losowe ograniczaj¹ce pro-
dukcjê w australijskich kopalniach powoduj¹ powa¿ne perturbacje na rynku wêglowym.
Sytuacja taka mia³a miejsce na prze³omie lat 2007/2008 i 2010/2011, w efekcie eksport
australijskiego wêgla w 2011 r. obni¿y³ siê o prawie 26 mln ton (w tym 15 mln ton stanowi³
wêgiel typu hard). Rynek zosta³ czêœciowo zbilansowany przez rosn¹cy eksport wêgla
z USA.

Olbrzymi wp³yw na rynek surowców w tych latach wywar³y Chiny, które – bêd¹c przez
lata najwiêkszym œwiatowym producentem wêgla koksowego – w krótkim czasie sta³y siê
drugim po Japonii jego importerem. Od 2008 r. import wêgla koksowego na rynek chiñski
wzrós³ prawie siedmiokrotnie z 6,9 mln ton do 47 mln ton w roku 2010.

W Indiach tylko niewielka czêœæ zapotrzebowania na wêgiel koksowy mo¿e byæ pokryta
krajow¹ produkcj¹, st¹d te¿ import w okresie 10 lat wzrós³ prawie trzykrotnie. Uwa¿a siê,
¿e w dalszej perspektywie rosn¹cy popyt na wêgiel importowany w Chinach i w Indiach
bêdzie mieæ kluczowe znaczenie dla rozwoju rynku wêgla koksowego.
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TABELA 1. Najwiêksi œwiatowi eksporterzy i importerzy wêgla koksowego

TABLE 1. The biggest world coking coal exporters and importers

Kraj 2000 2010 2011 Zmiana 2010/2000

Eksporterzy [mln ton] [%]

Australia 99,8 158,6,0 133,0 58,9

USA 29,8 50,8 63,1 70,5

Kanada 28,4 27,5 27,3 –3,2

Rosja 7,3 17,2 14,2 135,6

Chiny 6,5 1,1 –83,1

Importerzy [mln ton] [%]

Japonia 57,1 53,0 49,4 –7,2

Chiny 0,5 47,3 44,6 ����

Indie 11,1 30,0 32,0 170,3

Korea 19,6 27,7 34,0 41,3

Brazylia 10,7 12,7 13,0 21,5

Ukraina 2,7 9,4 10,4 285,2

Niemcy 4,6 8,9 8,9 93,5

W³ochy 7,2 6,8 8,0 11,1

Wielka Brytania 8,5 6,4 5,6 –34,1

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie: Coal Information, ICR Coal Statistics Monthly, http://bree.gov.au



2. Wp³yw sytuacji rynkowej na ceny wêgli koksowych

Sytuacja na rynku wêgli metalurgicznych w ostatnich latach pokazuje, ¿e rynek jest s³abo
zbilansowany. Zachwianie równowagi miêdzy popytem i poda¿¹ wêgla zawsze prowadzi do
zmiennoœci cen, jednak dynamika tych zmian w ostatnich kilku latach by³a zaskakuj¹co
wysoka.

Analizê zmiennoœci cen na rynku miêdzynarodowym pokazano na przyk³adzie ceny
kontraktowej (benchmark) australijskiego wêgla koksowego na bazie FOB porty produ-
centa, która jest punktem odniesienia do kontraktacji cen na rynkach w Azji, Europie,
Ameryce P³d. (rys. 3). Benchmark ustala siê w odniesieniu do najlepszych jakoœciowo wêgli
typu hard premium.

Poni¿sze zestawienie pokazuje kalendarium zdarzeñ na rynku wêgla koksowego i ich
wp³yw na poziom cen wêgla w handlu miêdzynarodowym w latach 2000–2012.

Lata Sytuacja rynkowa

2000–2004

Rok 2004 by³ prze³omowy zarówno dla bran¿y koksowniczej jak i producentów wêgla
koksowego. Œwiatowa produkcja stali surowej ros³a œrednio w tempie 6% rocznie, podobn¹
dynamikê wzrostu zanotowa³a produkcja surówki ¿elaza; nast¹pi³o zwiêkszenie œwiatowego
zapotrzebowania na koks a wiêc i wêgiel koksowy. Wczeœniejszy okres stagnacji nie sprzyja³
inwestowaniu w rozwój mocy wytwórczych tote¿ czo³owi producenci i eksporterzy mieli k³opoty
z zaspokojeniem rosn¹cego popytu.
Nast¹pi³ dynamiczny wzrost cen wêgli koksowych na rynku spot, które ponad dwukrotnie
przewy¿sza³y ceny kontraktowe (FY – rok kontraktowy obejmuj¹cy 12 miesiêcy, przewa¿nie
od 1 kwietnia do 31 marca).
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Rys. 3. Ceny kontraktowe wêgli koksowych typu hard, FOB Australia, w latach 2000–2012
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie:ICR Platts, Argus CDI

Fig. 3. Hard coking coal contract prices, FOB Australia, 2000–2012



2005–2007

Negocjacje cen w kontraktach FY’05 wyznaczy³y referencyjny poziom cen (benchmark price)
dla wêgla typu hard na poziomie 125 USD/tonê FOB, co stanowi³o wzrost o 119% w stosunku do
ceny kontraktowej z roku poprzedniego (dla porównania, w latach 2000–2004 zmiany cen
kontraktowych waha³y siê w zakresie od 7 do 23%). Po dwuletnim (FY’06 i FY’07),
kilkunastoprocentowym spadku cen wynikaj¹cym z poprawy poda¿y (wysokie ceny zwiêkszy³y
aktywnoœæ wszystkich producentów) i wzmocnieniu pozycji odbiorców, w po³owie 2007 ceny
wêgla na rynku spot ponownie wzros³y znacznie powy¿ej cen kontraktowych. Rosn¹ce
zapotrzebowanie na importowany wêgiel ze strony odbiorców (g³ównie z Indii i Japonii) zbieg³o
siê z ograniczeniem poda¿y wêgla przez g³ównych eksporterów (k³opoty z transportem l¹dowym
w Kanadzie, zniszczenia w infrastrukturze portowej w Australii, k³opoty produkcyjne
w kopalniach w Rosji, na Ukrainie i zalanie kopalñ w Australii) pog³êbi³y deficyt wêgli na rynku
œwiatowym.

2008–2010

Bardzo istotny wp³yw na œwiatowy rynek wêgli metalurgicznych mia³a sytuacja w Chinach.
Rosn¹ca produkcja chiñskiej stali i zwiêkszone zapotrzebowanie na surowce hutnicze na rynku
wewnêtrznym wp³ynê³y na wzrost cen koksu i ograniczenie jego eksportu. Dotychczasowi
u¿ytkownicy chiñskiego koksu zostali zmuszeni do poszukiwania nowych dostawców
lub intensyfikacji w³asnej produkcji koksowniczej. Rosn¹cy popyt na wêgiel na rynku
miêdzynarodowym da³ mo¿liwoœæ producentom wêgla wynegocjowania w roku 2008 benchmarku

w wysokoœci 305 USD/tonê, co stanowi³o ponad 200% wzrost w porównaniu z FY’07.

W drugiej po³owie 2008 r. pojawi³y siê symptomy za³amania œwiatowej gospodarki
zapocz¹tkowanej kryzysem na rynkach finansowych. Nast¹pi³ dwuletni spadek zapotrzebowania
na wyroby stalowe i drastyczne ograniczenie produkcji hutniczej, spad³o zapotrzebowanie na
wêgiel metalurgiczny we wszystkich regionach œwiata, z wyj¹tkiem niektórych krajów
azjatyckich. Jedynym regionem, w którym produkcja surówki wielkopiecowej wzros³a by³a Azja
(w samych Chinach wzrost wyniós³ ponad 15%).

W efekcie kryzysu na rynkach stali i koksu, ceny wêgli koksowych hard w kontraktach FY’09/10
spad³y o 57% – do 115–129 USD/tonê (w zale¿noœci od jakoœci). Na rynku transakcji spot,
mimo spadku cen wêgli (do po³owy wartoœci jakie utrzymywa³y siê w 2008 roku), wiêksze
zainteresowanie zakupami wykazywali g³ównie odbiorcy z Indii i Chin. Pozwoli³o to g³ównym
eksporterom (z Australii, Kanady i Rosji) utrzymaæ wysoki eksport, mimo spadku popytu ze
strony innych odbiorców (Ozga-Blaschke 2009, 2010a).

W drugiej po³owie 2009 roku na rynek zaczêli powracaæ tradycyjni odbiorcy z Japonii, Korei,
Europy, co ponownie spowodowa³o wzrost cen na rynku spot znacznie powy¿ej ustalonego
benchmarku.

Wysoka dynamika zmian cen wêgla koksowego i du¿e zró¿nicowanie miêdzy (obowi¹zuj¹cymi
przez okres 12 miesiêcy) benchmarkami a cenami na rynku spot spowodowa³y, ¿e w marcu
2010 r. w negocjacjach cen kontraktów na rok fiskalny FY’10/11 najwiêkszy œwiatowy eksporter
koncern BHP BM jako pierwszy wprowadzi³ uzgadnianie cen w systemie kwartalnym, a nie jak
dot¹d tradycyjnie na okres roku fiskalnego (Ozga-Blaschke, 2011). Przy kontraktach
krótkookresowych producenci wêgla mog¹ reagowaæ szybciej na zmieniaj¹ce siê warunki
rynkowe, których odzwierciedleniem jest ruch cen na rynku spot. Zgodnie z trendem tego rynku,
cena kontraktowa wêgla typu hard premium w II kw. 2010 roku wzros³a o 55% – do 200 USD/t,
a w trzecim kwartale o dalsze 12,5%.

2011–2012

Na pocz¹tku 2011 r. przy ustalonym benchmarku w wysokoœci 225 USD/tonê, wêgle hard na
rynku spot osi¹ga³y ceny od 300 do 380 USD/tonê. Podobnie jak w roku 2008, g³ówn¹ przyczyn¹
tych wzrostów by³o ograniczenie produkcji i poda¿y wêgli w Australii. Koñcem 2010 r. ulewne
deszcze i powodzie w stanie Queensland powa¿nie utrudni³y pracê kopalñ a huragany, które
nawiedzi³y wybrze¿e Australii pocz¹tkiem 2011 r. sparali¿owa³y pracê portów utrudniaj¹c
wysy³kê wêgla. Równie¿ producenci w Kanadzie borykali siê z k³opotami produkcyjnymi
i transportowymi. Po raz kolejny zdarzenia losowe (tzw. si³a wy¿sza) ograniczy³y dostêpnoœæ
wêgla na rynku miêdzynarodowym, co przy mocnym popycie stworzy³o warunki do dyktowania
skokowego wzrostu cen. W II kw. 2011 r. benchmark wzrós³ o 47% do 330 USD/t.
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2011–2012

W kolejnych czterech kwarta³ach ceny notowa³y spadki w wysokoœci: 4,5%, 9,5%, 17,5%
i 10,6% osi¹gaj¹c w II kw. 2012 r. poziom 210 USD/tonê. By³o to wynikiem os³abienia rynku
stali i ograniczenia produkcji hutniczej w wyniku spowolnienia gospodarki œwiatowej wywo³anej
kryzysem finansowym w strefie euro. Spadkowi zapotrzebowania na wêgiel koksowy
towarzyszy³a znaczna poprawa poda¿y, zarówno z kopalñ australijskich (które odbudowa³y
produkcjê) jak te¿ od innych eksporterów.

Korekta w górê cen na rynku spot w II kw. 2011 r. spowodowana by³a obawami odbiorców
o dostêpnoœæ wêgli hard premium z kopalñ koncernu BHP ze wzglêdu na akcje strajkowe
i przed³u¿aj¹ce siê negocjacje ze zwi¹zkami zawodowymi. W efekcie benchmark w III kw.
wzrós³ o 7% do 221–225 USD/t.
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Parametry jakoœciowe wêgli Peak Downs Region Premium LV HCC 64 MV

Wtr, % 9,5 9,7 9,5

Ad, % 10,5 9,3 9,0

Std, % 0,60 0,50 0,60

P,% 0,030 0,045 0,050

CSR,% 74 71 64

Fmax, ddpm 400 500 1 700

Vd, % 20,7 21,5 25,5

Rys. 4. Porównanie cen kwartalnych (benchmarków) i cen na rynku spot wêgli koksowych typu hard,
IV kw.2010 – III kw. 2012

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie danych: CTI Platts, ICR Platts

Fig. 4. A comparison of quarterly benchmarks and spot prices of hard coking coal, 4 Q 2010 – 3 Q 2012



Obecnie, przy s³abym popycie rynek wêgla jest dobrze zbilansowany i szczególnie
mocno odczuwa s³ab¹ aktywnoœæ odbiorców z Chin i Indii, jak te¿ ze strony innych
tradycyjnych konsumentów. W efekcie ceny wêgla hard na rynku spot w ci¹gu dwóch
letnich miesiêcy 2012 r. zanotowa³y spadek o ponad 50USD/t (rys. 4). W opinii Macquarie

Commodities Research (ICR, Argus CDI) benchmark na IV kw. 2012 zostanie ustalony
poni¿ej 200 USD/t.

Reakcj¹ nabywców na zmiennoœæ cen na rynku spot, jest przyjêcie nowej strategii za-
kupów – mix tona¿u w kontraktach kwartalnych, miesiêcznych oraz z rynku spot. S¹ kon-
cerny, które preferuj¹ tylko kontrakty miesiêczne.

3. Indeksy cen dla wêgla koksowego

Zwiêkszaj¹cy siê wolumen zakupów wêgla metalurgicznego na rynku spot, du¿a zmien-
noœæ jego cen oraz wprowadzenie kwartalnego systemu ustalania benchmarków, stanowi³y
impuls do podjêcia prób opracowania indeksów cenowych dla wêgla koksowego, po-
dobnych do od dawna funkcjonuj¹cych indeksów cenowych dla wêgli energetycznych.
(Grudziñski 2005).

Energy Publishing przy wspó³pracy Doyle Trading Consultants LLC po d³ugich przygo-
towaniach i konsultacjach z liderami bran¿y przedstawi³ propozycjê indeksów cenowych dla
wêgla koksowego w transakcjach spot (Methodology and Specifications..2010). Indeksy
utworzono dla dwóch najwiêkszych obecnie oœrodków handlu wêglem koksowym drog¹
morsk¹ – stanu Queensland w Australii i portu Hampton Roads w USA. Wiarygodnoœæ
i solidnoœæ indeksów gwarantowaæ maj¹ przyjête procedury oraz wiarygodny zbiór danych
o cenach, pochodz¹cy z wielu ró¿nych Ÿróde³.

Równie¿ Platts i Argus Media publikuj¹ w swoich wydawnictwach bran¿owych in-
deksy cen dla wêgla koksowego, zarówno dla rynków eksportowych (Australia, USA), jak
i importowych w Chinach i Indiach. Metodologia tworzenia indeksów jest podobna do
stosowanej przez Energy Publishing. W tabeli 2 zestawiono aktualne indeksy cen dla wêgli
koksowych w transakcjach na rynku spot.

Indeksy wêgli koksowych s¹ niezbêdne dla powstania rynku instrumentów pochod-
nych. Tworzone indeksy cenowe maj¹ byæ pomocne w zarz¹dzaniu zmiennoœci¹ cen
w indeksowanych transakcjach swap. S¹ to instrumenty wykorzystywane na rynku finan-
sowym do zabezpieczenia przysz³ych cen wêgla. Korzystaj¹ z nich zarówno producenci,
jak i odbiorcy.

Na rynku wêgla energetycznego wskaŸniki cen funkcjonuj¹ od ponad 10 lat. Daj¹
dobry obraz tendencji rynkowych, s¹ zobiektywizowane gdy¿ odnosz¹ siê do standar-
dów jakoœciowych. Istnienie kilku wskaŸników cen, okreœlanych przez konkurencyjne
grupy ekspertów, sprzyja wiarygodnoœci wykonywanych przez te grupy ocen (Lorenz
2006).
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4. Podsumowanie – uwarunkowania przysz³ego rozwoju

rynku wêgla koksowego

Miêdzynarodowe rynki wêgla funkcjonuj¹ w œrodowisku gospodarki œwiatowej. Re-
aguj¹ wiêc nie tylko na sygna³y p³yn¹ce od producentów czy u¿ytkowników, ale podlegaj¹
dzia³aniu wszystkich zjawisk gospodarczych.

Utrzymuj¹ce siê w II kw. 2012 roku spowolnienie w gospodarce œwiatowej, dotykaj¹ce
nie tylko kraje rozwiniête ale tak¿e du¿e rynki wschodz¹ce sprawi³o, ¿e Miêdzynarodowy
Fundusz Walutowy obni¿y³ wczeœniej stawian¹ prognozê globalnego wzrostu gospodar-
czego. Raport World Economic Outlook Update (IMF July 2012.) sugeruje, ¿e œwiatowa
produkcja dóbr i us³ug wzroœnie w roku bie¿¹cym o 3,5%, a w roku 2013 o 3,9%, a nie jak
wczeœniej zak³adano o 4,1%. W pañstwach wysoko rozwiniêtych poziom wzrostu w 2012 r.
pozostanie w wysokoœci 1,4%, natomiast przysz³oroczny wzrost skorygowano w dó³
o 0,2 punkty procentowe do 1,9%. Prognoza dla strefy euro na rok bie¿¹cy, przewiduj¹ca
gospodarczy spadek o 0,3% nie uleg³a zmianie, natomiast przysz³oroczny wzrost ma wy-
nieœæ 0,7%, a nie 0,9% jak podawano w kwietniu. Na tle innych pañstw, wschodz¹ce
gospodarki zanotuj¹ najwiêkszy wzrost gospodarczy – w tym roku 5,6%, a w 2013 r.
ju¿ 5,9%. Redukcji uleg³y równie¿ prognozy dla wzrostu Chin (do 8% w 2012 r. i 8,5%
w 2013 r.) oraz Indii (odpowiednio do 6,1 i 6,5%).

264

TABELA 2. Zestawienie aktualnych indeksów cen wêgla koksowego

TABLE 2. A comparison of current coking coal price indices

Indeks Lokalizacja Rodzaj wêgla

Argus

FOB Australia
CFR Chiny,CFR Indie, CFR Japonia

wêgiel koksowy typu hard premium (HCC)

FOB Hampton Roads, USA wêgiel kosowy (high-vol, low-vol)

Platts
FOB Australia
CFR Chiny, CFR Indie

HCC premium low-vol
HCC 64 mid-vol
HCC Peak Down Region
PCI low-vol, semi-soft

Energy
Publishing

FOB Australia wêgiel koksowy typu hard premium (HCC)

FOB Hampton Roads, USA wêgiel kosowy (high-vol, low-vol)

McCloskey
FOB Australia wêgiel koksowy typu hard premium (HCC)

FOB Hampton Roads, USA wêgiel kosowy (high-vol)

�ród³o: zestawienie na podstawie: CTI Platts, Argus CDI, www.energypublishing.com



Trudna sytuacja na œwiecie nie pozostaje bez wp³ywu na poszczególne sektory gos-
podarki, w tym na bran¿ê hutnicz¹. Strategia globalna hutniczych koncernów zak³ada
dostosowanie wykorzystania mocy produkcyjnych do skali popytu na stal. Odbija siê to na
rynku wêgla koksowego, na którym obserwowany jest spadek popytu we wszystkich
regionach œwiata. Szczególnie dotkliwa dla eksporterów jest niska aktywnoœæ odbiorców na
rynku azjatyckim g³ównie z Chin, Indii i Japonii. O s³abej obecnie kondycji œwiatowego
rynku stali œwiadczy sytuacja w Chinach, gdzie po raz pierwszy od 31 lat produkcja stali
mo¿e siê obni¿yæ. Wed³ug China Iron and Steel Association (http://en.sxcoal.com) w drugim
pó³roczu 2012 chiñska produkcja stali surowej bêdzie ni¿sza o 11% w porównaniu do
I po³owy roku, co prze³o¿y siê na spadek o 0,7% rok do roku.

W œwietle zaistnia³ej sytuacji rynkowej, wczeœniejsze prognozy krótkoterminowe zak³a-
daj¹ce kilkuprocentowy wzrost œwiatowej produkcji stali i w efekcie wzrost rynku impor-
towego wêgla koksowego o 6% w 2012 r. i o dalsze 4% w 2013 (Resources outlook... 2012)
mog¹ ulec korekcie.

Jednak w d³ugim horyzoncie czasowym liczne analizy wskazuj¹, ¿e nale¿y siê liczyæ
z ci¹g³ym wzrostem globalnego zapotrzebowania na stal. W efekcie w latach 2011–2025
œwiatowa produkcja stali bêdzie ros³a w prognozowanym œrednim tempie 3,5% rocznie
(Australian... 2012), g³ównie za spraw¹ krajów BRIC (Brazylia, Rosja, Indie, Chiny).
BRIC to prawie 3 mld ludzi i szybko rozwijaj¹ca siê klasa œrednia, której poziom konsumpcji
jest wci¹¿ znacznie ni¿szy ni¿ w krajach rozwiniêtych gospodarczo.

W dalszym ci¹gu dominuj¹c¹ technologi¹ produkcji stali bêdzie technologia wielkopie-
cowa, co pozwala prognozowaæ wzrost zapotrzebowania na koks, a wiêc i wêgiel koksowy.
Budowa du¿ych jednostek wielkopiecowych oraz postêp technologiczny procesu bêdzie wy-
maga³ stosowania wysokiej jakoœci koksu metalurgicznego, do wytwarzania którego koniecz-
ny jest wysoki udzia³ wêgla koksowego typu hard. Poda¿ wêgli koksowych tego typu
kontrolowana jest przez kilku producentów – miêdzynarodowe koncerny: BHP (BMA), Teck
Cominco, Anglo American, Xstrata oraz Rio Tinto, przy czym dominuj¹c¹ pozycjê maj¹ dwa
pierwsze tj. australijski koncern BHP oraz kanadyjski Teck. Ograniczona dostêpnoœæ do
dobrej jakoœci wêgli koksowych ulegnie poprawie w wyniku pojawienia siê produkcji z no-
wych inwestycji, prowadzonych zarówno w krajach g³ównych eksporterów (Australia, Ka-
nada, USA, Rosja) jak i projektów greenfield w Mongolii, Mozambiku, Indonezji (Ozga-
-Blaschke 2010a, b). W Mozambiku z³o¿a wêgla w zachodniej prowincji Tete nale¿¹ do
jednych z najwiêkszych w skali œwiatowej, dot¹d niezbadanych regionów wêglowych i okre-
œlane s¹ jako nastêpne po Bowen Basin w Australii, najwa¿niejsze zag³êbie wêgla koksowego.
Eksport wêgla z nowych inwestycji w tym kraju mo¿e wzrosn¹æ z oko³o 3 mln ton w tym roku
do 12–15 mln ton w 2015 r. W dalszej perspektywie inwestorzy maj¹ ambitne plany zwiêk-
szenia eksportu wêgla koksowego do 100 mln ton rocznie (www.miningweekly.com).

Rosn¹cy popyt na wêgiel koksowy spowoduje dalszy rozwój miêdzynarodowego handlu
drog¹ morsk¹, a jego tempo wzrostu w latach 2011–2016 szacowane jest na 5,4% rocznie
(Binns 2012), lub wed³ug Grupy HSBS – 4% rocznie w latach 2012–2016
(www.hellenicshippingnews.com).

W opinii analityków w nadchodz¹cych latach popyt na wêgiel importowany znacznie
wzroœnie w Chinach i w Indiach – s¹ to rynki klasyfikowane jako wzrostowe. Przewidywany
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jest ekonomiczny rozwój Brazylii i krajów po³udniowo-wschodniej Azji (planowane nowe
moce produkcyjne stali w Malezji, Tajlandii i Wietnamie). Spadek popytu mo¿e mieæ
miejsce w krajach tradycyjnych odbiorców – Japonii, Korei P³d. i Taiwanu. W opinii BREE
(Australian bulk... 2012) rynek importowy wêgla koksowego na œwiecie bêdzie rós³
w latach 2010–2025 w tempie 3,6% rocznie, w tym dla Chin wskaŸnik ten wyniesie 5,2%,
a dla Indii – 8,4%.

W d³u¿szym horyzoncie czasowym poprawa bilansu poda¿–popyt na miêdzynarodo-
wym rynku wêgli koksowych bêdzie wywieraæ presjê na obni¿anie ich cen rynkowych.
Ju¿ teraz w wyniku szybszego wzrostu poda¿y nad malej¹cym popytem i tendencji spad-
kowej cen na rynku spot zosta³y zrewidowane prognozy na najbli¿sze lata. W ocenie Banku
Commonwealth (www.platts.com) œrednia cena wêgla koksowego hard na bazie FOB
Australia w roku 2013 wyniesie 213 USD/tonê (spadek 10% w porównaniu z wczeœniejsz¹
prognoz¹) a w roku 2014 – 205 USD/t (spadek o 5%). Inni analitycy z HSBC lub BREE
równie¿ prognozuj¹ w roku 2014 cenê na poziomie oko³o 200–208 USD/t.

Przy prognozowaniu przysz³ego poziomu cen wêgla nale¿y wzi¹æ pod uwagê wysokie
koszty towarzysz¹ce inwestycjom w rozbudowê mocy produkcyjnych zw³aszcza w ob-
szarach niezagospodarowanych (budowa ca³ej infrastruktury produkcyjnej, portów, kolei,
dróg transportowych itp.). Mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e ceny nie powinny spaœæ znacznie poni¿ej
œredniej z ostatnich kilku lat (np. œrednia z cen kontraktowych za 30 kwarta³ów – od
II kw.2005 do III kw. 2012 – wynosi 180 USD/t). Uwa¿a siê, ¿e je¿eli benchmark spadnie
do 150 USD/t to po³owa wydobycia wêgla koksowego w USA nie bêdzie ekonomicznie
op³acalna. Niski poziom cen wp³ynie równie¿ na wstrzymanie lub zaniechanie wielu nowych
inwestycji w górnictwie wêgla koksowego na œwiecie.
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Urszula OZGA-BLASCHKE

Coking coal market development within the context
of the global economic situation

Abstract

Steel market conditions reflect global processes in the world economy. The first decade of this
century was undoubtedly the most important period in the history of the global steel industry and
related branches of the economy. The situation in the international coking coal market is directly
connected with the production volume of blast furnace iron.

This paper describes changes in the global market of coking coal within the context of events
taking place over the analysed time period. It examines factors influencing sales volume and coking
coal price variation in international trade. The newest trends in the contracting system, as well as
proposals for creating price indices for coking coals similar to those functioning for a long time in the
steam coal market have been described.

The paper also presents predictions on conditions in the coking coal market for the forthcoming
years in connection with forecasts for the steel market. Development of investments for the purpose of
increasing global coking coal production will improve the supply/demand balance and will exert
pressure to lower the coking coal prices in the longer term.

KEY WORDS: coking coal, prices, contracts, international market, supply, demand
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