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Wêgiel energetyczny na œwiecie –
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STRESZCZENIE. Na œwiecie produkcja wêgla systematycznie roœnie. W 2012 roku dynamika rozwoju
œwiatowej produkcji wêgla by³a wy¿sza od wzrostu zapotrzebowania, skutkiem czego powiê-
kszy³a siê nadpoda¿ wêgla na rynkach. Za kluczowe zagadnienie dla perspektyw rozwoju
œwiatowego handlu wêglem energetycznym od wielu ju¿ lat uwa¿a siê poziom zapo-
trzebowania na ten surowiec w Chinach oraz w Indiach. Ostatnio kolejnym wa¿nym aspektem,
branym pod uwagê w prognozach, jest amerykañski „boom ³upkowy” i jego implikacje dla
œwiata. W artykule przedstawiono wybór najnowszych danych o produkcji, zu¿yciu, eksporcie
i imporcie wêgla energetycznego. Omówiono wa¿niejsze prognozy iloœciowe i cenowe dla
wêgla energetycznego. Wskazano na czynniki, które mog¹ warunkowaæ wzrost produkcji
i zu¿ycia wêgla energetycznego na œwiecie.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel energetyczny, rynki miêdzynarodowe, perspektywy rozwoju,
prognozy cen

Wprowadzenie

Rok 2012 by³ trzynastym z kolei rokiem nieprzerwanego wzrostu produkcji wêgla na
œwiecie. Ostatnim rokiem, kiedy nast¹pi³ spadek produkcji, by³ rok 1999 – w porównaniu
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z osi¹gniêtym wówczas poziomem, œwiatowa produkcja w 2012 r. by³a wy¿sza o 74%. Na
ten wzrost z³o¿y³o siê zwiêkszenie produkcji wêgla energetycznego o 86% i koksowego
o 105%, natomiast wzrost produkcji wêgla brunatnego wyniós³ tylko 9%.

Wyniki 2012 roku by³y mocno zró¿nicowane w obrêbie krajów rozwiniêtych (OECD –
Organisation for Economic Co-operation and Development) i rozwijaj¹cych siê (non-OECD).
W krajach OECD produkcja wêgla zmniejszy³a siê do poziomu najni¿szego od 2000 roku,
podczas gdy w krajach non-OECD wzros³a w tym czasie o 121%. W porównaniu do 2011
roku w krajach OECD wyst¹pi³ spadek o 2,4%, a w non-OECD – wzrost o 4,9%.

Podobne tendencje – jak dla wêgla ogó³em – wyst¹pi³y w produkcji wêgla energety-
cznego: w krajach rozwijaj¹cych siê nast¹pi³ wzrost o 5,9%, a w rozwiniêtych – spadek
o 4,5%.

Dynamika rozwoju œwiatowej produkcji wêgla by³a wy¿sza od wzrostu zapotrzebowa-
nia, skutkiem czego powiêkszy³a siê nadpoda¿ wêgla na rynkach. Gospodarka œwiatowa
rozwija³a siê wolniej w 2012 roku ni¿ w latach wczeœniejszych, co odzwierciedli³o siê
równie¿ w zapotrzebowaniu na energiê elektryczn¹ i surowce do jej wytwarzania (w tym
wêgiel). W krajach OECD produkcja energii elektrycznej brutto w 2012 r. zmniejszy³a siê
o 0,3% w stosunku do roku poprzedniego, natomiast wytwarzanie w elektrowniach wêglo-
wych by³o ni¿sze o 4,3%, a udzia³ wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej spad³ do 32,1%
(z 32,9% w 2011 i 33,7% w 2010 r.) (Coal Information 2013).

Stan nadpoda¿y wêgla utrwali³ i pog³êbi³ tendencjê spadkow¹ cen. Indeks CIF ARA,
bêd¹cy miernikiem cen w imporcie do Europy, pomiêdzy styczniem a grudniem 2012 roku
zmniejszy³ sw¹ wartoœæ o 30%. W porównaniu natomiast do wysokich cen z kwietnia 2011
roku (œrednio oko³o 128 USD/tonê), w po³owie 2013 roku ceny by³y ni¿sze o 42% (o oko³o
53 USD/tonê). Spadki podobnego rzêdu mia³y miejsce na rynku azjatyckim.

Od wielu ju¿ lat za kluczowe zagadnienie dla perspektyw rozwoju œwiatowego handlu
wêglem energetycznym uwa¿a siê poziom zapotrzebowania na ten surowiec w Chinach oraz
w Indiach. Oba te kraje zajmuj¹ czo³owe miejsca (pierwsze i trzecie) w rankingu najwiê-
kszych œwiatowych producentów, konsumentów oraz importerów wêgla energetycznego.
Chiny zu¿ywaj¹ ju¿ oko³o 3 mld ton wêgla rocznie, tak wiêc z pozoru niewielka jedno-
procentowa zmiana zapotrzebowania przek³ada siê na 30 mln ton, a taka iloœæ – w aspekcie
wzrostu lub spadku importu do Chin – mo¿e istotnie oddzia³ywaæ na miêdzynarodowe rynki
wêgla.

Drugie miejsce w rankingu najwiêkszych producentów i u¿ytkowników wêgla energe-
tycznego na œwiecie zajmuj¹ Stany Zjednoczone, aczkolwiek i produkcja, i zu¿ycie jest tam
3–4-krotnie mniejsze ni¿ w Chinach. W USA od ponad piêciu lat dynamicznie rozwija siê
produkcja gazu (a tak¿e ropy) ze z³ó¿ niekonwencjonalnych (z formacji ³upkowych lub tzw.
gazu zamkniêtego w innych formacjach skalnych). Stany Zjednoczone s¹ drugim na œwiecie
producentem gazu ziemnego oraz czwartym jego importerem (Key world ... 2012). Pozys-
kiwanie dodatkowych iloœci gazu ze Ÿróde³ krajowych w USA ju¿ pozwoli³o znacz¹co
zmniejszyæ uzale¿nienie od importu. Wzros³o te¿ zu¿ycie gazu w amerykañskiej energetyce,
lecz skutkiem tego spad³o tam zapotrzebowanie na wêgiel. Te nadmiarowe iloœci wêgla
trafi³y na eksport, przyczyniaj¹c siê do powiêkszenia nadpoda¿y na rynkach miêdzyna-
rodowych.
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W prognozach rozwoju produkcji, zu¿ycia i handlu wêglem energetycznym na œwiecie
rozpatruje siê najczêœciej ró¿ne scenariusze zapotrzebowania na wêgiel w Chinach. Ostatnio
kolejnym wa¿nym aspektem, branym pod uwagê w prognozach, jest amerykañski „boom

³upkowy” i jego implikacje dla œwiata.
W artykule przedstawiono wybór najnowszych danych o produkcji, zu¿yciu, eksporcie

i imporcie wêgla energetycznego, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na znaczenie sytuacji w Chi-
nach i Stanach Zjednoczonych. Omówiono wa¿niejsze prognozy iloœciowe i cenowe dla
wêgla energetycznego.

1. Wêgiel energetyczny na œwiecie w 2012 roku

W tabelach 1–4 zestawiono dane o produkcji, zu¿yciu, eksporcie i imporcie wêgla
energetycznego na œwiecie w trzech ostatnich latach. Informacje te opracowano na podsta-
wie najnowszego rocznika Coal Information 2013. Dane za rok 2012 nale¿y traktowaæ jako
wstêpne (dane za ostatni rok s¹ korygowane w kolejnym wydaniu rocznika). Miêdzyna-
rodowa Agencja Energii (IEA – International Energy Agency, wydawca rocznika) w staty-
stykach dla wêgla energetycznego ujmuje ³¹cznie antracyt, inne wêgle bitumiczne i sub-
-bitumiczne.

W 2012 roku œwiatowa produkcja wêgla energetycznego (tab. 1) wzros³a o 3,8% –
w porównaniu do 5,3% w 2011 r.; by³ to 13. z kolei rok wzrostowy. Podobnie jak w latach
poprzednich, najwiêksze wzrosty odnotowano w krajach rozwijaj¹cych siê (non-OECD) –
tam produkcja wzros³a œrednio o oko³o 5,9% (269,7 mln ton), a najbardziej zwiêkszy³a siê
w Indonezji (o 23,1%), Kazachstanie (o 12,4%), Rosji (o 12,0%) i Ukrainie (o 8,1%).

W Chinach wzrost produkcji wêgla do celów energetycznych wyniós³ 4,4%, lecz odpo-
wiada³o to blisko 130 mln ton (obecnie dane IEA dla Chin zawieraj¹ tak¿e produkcjê wêgla
brunatnego).

W krajach uprzemys³owionych produkcja wêgla energetycznego spad³a o 4,5% (do 1133
mln ton – najni¿szego poziomu od 1993 r.). Najwiêkszy spadek mia³ miejsce w USA,
a jedynym krajem o wyraŸnym wzroœcie produkcji w grupie OECD by³a Australia (wzrost
o 8,5%, tj. 15,8 mln ton).

W 1980 roku kraje OECD odpowiada³y za 46% œwiatowej produkcji wêgla energety-
cznego. Udzia³ powy¿ej 37% utrzymywa³ siê jeszcze do 2000 r., lecz w nastêpnych latach
nastêpowa³ systematyczny spadek – a¿ do 19,1% w 2012 r.

W 2012 r. produkcja wêgla energetycznego w krajach non-OECD wynios³a 4 809,4 mln
ton i w porównaniu do poprzedniego roku wzros³a o 5,9%. Z Chin pochodzi obecnie ponad
po³owa produkowanego na œwiecie wêgla energetycznego (w 2000 r. by³o to nieca³e 38%).

Chiny od 2009 roku s¹ importerem netto wêgla energetycznego, chocia¿ jeszcze w 2001
roku by³y drugim na œwiecie eksporterem tego surowca. Co wiêcej – od 2011 roku – sta³y siê
jego najwiêkszym importerem, wyprzedzaj¹c wieloletniego lidera, Japoniê. Import do Chin
rós³ w ostatnich kilku latach w bardzo szybkim tempie: od 33,5 mln ton w 2008 roku do
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oko³o 218 mln ton w 2012 r. Eksport w tym czasie zmniejszy³ siê z 41,8 do nieca³ych
9 mln ton.

Indie zwiêkszy³y produkcjê o 1,8% (do ok. 504,4 mln ton), jednak mimo tego dla
zaspokojenia potrzeb krajowych niezbêdny jest uzupe³niaj¹cy import. Wêgiel z importu
potrzebny jest równie¿ z powodu koniecznoœci poprawy jakoœci wêgla, gdy¿ krajowe wêgle
maj¹ bardzo wysok¹ zawartoœæ popio³u. Indie co prawda planuj¹ dalsze rozwijanie w³asnego
wydobycia, lecz zapotrzebowanie roœnie tam szybciej ni¿ mo¿liwoœci wzrostu produkcji.
W Indiach (podobnie jak w Chinach) do kluczowych problemów nale¿¹ ograniczenia
logistyczne, w tym niedostateczny stan rozwoju sieci kolejowych, ³¹cz¹cych kopalnie
z koñcowymi u¿ytkownikami.

Czwarte miejsce wœród œwiatowych producentów wêgla energetycznego zajmuje Indo-
nezja, która jest krajem o najbardziej dynamicznym rozwoju produkcji (g³ównie z przezna-
czeniem na eksport) – w 2012 r. wydobycie wzros³o o kolejne 82 mln ton, osi¹gaj¹c 440 mln
ton. Z krajów dziesiêciu czo³owych producentów pochodzi ponad 95% wydobywanego
wegla energetycznego.

Œwiatowe zu¿ycie wêgla energetycznego (tab. 2) wzros³o w 2012 r. o 2,4% (do 5 813,6
mln ton). W krajach OECD natomiast nast¹pi³ spadek o oko³o 4,6% (do 1370 mln ton).
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TABELA 1. G³ówni producenci wêgla energetycznego

TABLE 1. Major steam coal producers

Lp. Kraj
2010 2011 2012* Zmiana 2012–2011

Struktura
2012

mln ton %

1 Chiny 2 680,7 2 909,3 3 038,6 129,3 4,4 51,1

2 USA 856,5 850,7 782,0 –68,7 –8,1 13,2

3 Indie 491,3 495,6 504,3 8,7 1,8 8,5

4 Indonezja 322,8 357,5 440,0 82,5 23,1 7,4

5 RPA 252,7 251,1 258,5 7,4 2,9 4,4

6 Rosja 178,7 179,9 201,5 21,6 12,0 3,4

7 Australia 189,4 184,5 200,3 15,8 8,6 3,4

8 Kazachstan 91,7 95,7 107,6 11,9 12,4 1,8

9 Kolumbia 70,5 81,8 85,5 3,7 4,5 1,4

10 Polska 65,1 65,0 68,1 3,1 4,8 1,1

11 Pozosta³e kraje 237,9 255,5 256,0 0,5 0,2 4,3

12 Œwiat 5 437,3 5 726,6 5 942,4 215,8 3,8 100,0

* Rok 2012 – dane wstêpne.
�ród³o danych: Coal Information 2013



Najbardziej spad³o zu¿ycie w Stanach Zjednoczonych – o ponad 11%, czyli oko³o
95 mln ton. W Polsce wzglêdny spadek by³ podobny, natomiast tona¿owo by³o to wielo-
krotnie mniej.

Niektóre kraje rozwiniête odnotowa³y jednak znacz¹cy wzrost, jak np.: Wielka Bryta-
nia – o ponad 13 mln ton, Japonia – o oko³o 11 mln ton, czy Hiszpania – o prawie 5 mln ton.
W Europie powodem tego wzrostu by³y niskie ceny wêgla przy równoczeœnie wysokich
cenach gazu i niskich cenach uprawnieñ do emisji CO2, co faworyzowa³o zu¿ycia wêgla
w energetyce. W Japonii natomiast zwiêkszy³o siê zapotrzebowanie na energiê (po wyjœciu
z recesji spowodowanej katastrof¹ nuklearn¹ w Fukushimie w 2011 r.) – po zamkniêciu
wiêkszoœci elektrowni j¹drowych wzrost wytwarzania energii elektrycznej by³ mo¿liwy
tylko w elektrowniach wêglowych. Japonia – jako kraj praktycznie nie posiadaj¹cy w³as-
nych surowców energetycznych – ca³oœæ zapotrzebowania na wêgiel pokrywa importem.

Zu¿ycie w krajach rozwijaj¹cych siê wzros³o o 4,8% – do 4 443,6 mln ton. Ponownie
wzrost ten przypisaæ nale¿y g³ównie Chinom (aczkolwiek podawane liczby uwzglêdniaj¹
w przypadku tego kraju tak¿e wêgiel brunatny). Znacz¹cy wzrost wyst¹pi³ tak¿e w Indiach
(37,5 mln ton), w Rosji (23,3 mln ton) i Kazachstanie (10,7 mln ton). Dziesiêciu g³ównych
konsumentów wêgla energetycznego na œwiecie zu¿ywa blisko 90% tego wêgla.
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TABELA 2. G³ówni konsumenci wêgla energetycznego

TABLE 2. Major steam coal consumers

Lp. Kraj
2010 2011 2012* Zmiana 2012–2011

Struktura
2012

mln ton %

1 Chiny 2 698,6 2 960,1 3 086,5 126,4 4,3 53,1

2 USA 862,3 826,1 730,7 –95,4 –11,5 12,6

3 Indie 565,0 588,4 625,9 37,5 6,4 10,8

4 RPA 186,3 182,8 185,0 2,2 1,2 3,2

5 Japonia 127,7 120,3 131,6 11,3 9,4 2,3

6 Rosja 97,8 93,6 116,9 23,3 24,9 2,0

7 Korea P³d. 92,8 98,3 95,7 –2,6 –2,6 1,6

8 Kazachstan 61,1 65,6 76,3 10,7 16,3 1,3

9 Polska 72,5 71,6 64,1 –7,5 –10,5 1,1

10 Indonezja 57,8 59,7 60,2 0,5 0,8 1,0

11 Pozosta³e kraje 589,4 610,2 640,7 30,5 5,0 11,0

12 Œwiat 5 411,3 5 676,7 5 813,6 136,9 2,4 100,0

* Rok 2012 – dane wstêpne.
�ród³o danych: Coal Information 2013



Œwiatowy eksport wêgla energetycznego (tab. 3) wzrós³ w 2012 roku a¿ o 105 mln ton
(12,3%). Iloœciowo najwiêksze wzrosty by³y udzia³em Indonezji, Stanów Zjednoczonych
i Australii, procentowo natomiast najbardziej spektakularnie zwiêkszy³ siê eksport z USA.
Mimo du¿ego spadku produkcji i zu¿ycia wêgla w tym kraju, wyst¹pi³a tam nadwy¿ka
produkcji (ok. 16,6 mln ton), która zosta³a skierowana na eksport. Nadwy¿ka ta powsta³a
zarówno w wyniku wzrostu zu¿ycia gazu w amerykañskiej energetyce, jak i spadku zapo-
trzebowania na energiê elektryczn¹.

Nale¿y jednak przyznaæ, ¿e ca³a czo³ówka œwiatowych eksporterów osi¹gnê³a rekor-
dowe (iloœciowo) wyniki w 2012 roku.

Indonezja, bêd¹ca od 2006 r. niekwestionowanym liderem wœród eksporterów wêgla
energetycznego, jeszcze w 2000 roku zajmowa³a 4. miejsce (z eksportem rzêdu 50 mln ton).
Australia utraci³a wiod¹c¹ pozycjê w eksporcie w 2005 r. (Grudziñski 2013). Dziesiêciu
g³ównych eksporterów dostarcza na rynek prawie 97% wêgla.

W imporcie wêgla energetycznego (tab. 4) przoduj¹ kraje azjatyckie (³¹cznie prawie 72%
w 2012 r. – wzrost z 69% w 2011). G³ównymi dostawcami wêgla do tego regionu s¹:
Indonezja, Australia, RPA, Rosja i Wietnam. Chiny i Indie importuj¹ ponad 34% wêgla

112

TABELA 3. G³ówni eksporterzy wêgla energetycznego

TABLE 3. Major steam coal exporters

Lp. Kraj
2010 2011 2012* Zmiana 2012–2011

Struktura
2012

mln ton %

1 Indonezja 265,0 297,8 379,8 82,0 27,5 39,5

2 Australia 135,4 144,1 159,2 15,1 10,5 16,5

3 Rosja 114,2 109,6 115,9 6,3 5,7 12,0

4 Kolumbia 66,9 77,9 81,7 3,8 4,9 8,5

5 RPA 66,4 68,4 73,6 5,2 7,6 7,6

6 USA 23,0 34,1 50,6 16,5 48,4 5,3

7 Kazachstan 29,1 29,8 31,3 1,5 5,0 3,3

8 Wietnam 19,7 17,7 19,1 1,4 7,9 2,0

9 Korea P³n. 4,6 11,2 12,0 0,8 7,1 1,2

10 Chiny 20,2 18,1 8,8 –9,3 –51,4 0,9

11 Pozosta³e kraje 44,7 48,8 30,7 –18,1 –37,1 3,2

12 Œwiat 789,2 857,5 962,7 105,2 12,3 100,0

* Rok 2012 – dane wstêpne.
�ród³o danych: Coal Information 2013



w obrocie miêdzynarodowym, a doliczaj¹c Japoniê – do tych trzech krajów trafia prawie
po³owa wêgla.

Import do europejskich krajów OECD wyniós³ w 2012 r. 186,6 mln ton. Poza wymie-
nionymi w tabeli 4 – do istotnych importerów nale¿a³y tak¿e Hiszpania i W³ochy (po oko³o
20 mln ton). Najwa¿niejszymi dostawcami na ten rynek s¹: Rosja, Kolumbia i RPA, a ostatnio
tak¿e Stany Zjednoczone. Odbiorcy wêgla z importu s¹ bardziej rozproszeni: 10 krajów –
g³ównych importerów – zagospodarowuje oko³o 78% wêgla w handlu miêdzynarodowym.

2. Prognozy zapotrzebowania na wêgiel

Prognozy zapotrzebowania na wêgiel s¹ elementem szeroko pojêtych prognoz energety-
cznych i ulegaj¹ zmianom w zale¿noœci od zmian zachodz¹cych w ca³ej globalnej gospo-
darce. Oceniane z dzisiejszego punktu widzenia perspektywy dla rynków wêgla przed-
stawiaj¹ siê inaczej ni¿ kilka lat temu (np. Lorenz, Grudziñski 2007).
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TABELA 4. G³ówni importerzy wêgla energetycznego

TABLE 4. Major steam coal importers

Lp. Kraj
2010 2011 2012* Zmiana 2012–2011

Struktura
2012

mln ton %

1 Chiny 116,0 137,3 218,1 80,8 58,8 22,0

2 Japonia 127,7 120,3 131,6 11,3 9,4 13,3

3 Indie 81,3 98,2 123,0 24,8 25,3 12,4

4 Korea P³d. 90,4 96,9 94,3 –2,6 –2,7 9,5

5 Tajwan 57,6 60,6 56,1 –4,5 –7,4 5,7

6 W. Brytania 19,9 26,6 40,0 13,4 50,4 4,0

7 Niemcy 37,9 39,1 35,9 –3,2 –8,2 3,6

8 Rosja 24,0 23,1 31,4 8,3 35,9 3,2

9 Malezja 20,7 21,9 22,0 0,1 0,5 2,2

10 Turcja 16,2 16,9 21,1 4,2 24,9 2,1

11 Pozosta³e kraje 214,4 226,4 215,8 –10,6 -4,7 21,8

12 Œwiat 806,1 867,3 989,3 122,0 14,1 100,0

* Rok 2012 – dane wstêpne.
�ród³o danych: Coal Information 2013



Poni¿ej omówiono dwie prognozy Miêdzynarodowej Agencji Energii (IEA): d³ugo-
i œrednioterminow¹. W opracowaniu World Energy Outlook (WEO) 2012 horyzont progno-
zy siêga do roku 2035. Rozpatrywane s¹ trzy scenariusze. G³ównym scenariuszem WEO
2012 jest Scenariusz Nowych Polityk (dwa pozosta³e to: Scenariusz Bie¿¹cych Polityk
i Scenariusz 450 – w którym zak³ada siê mo¿liwoœæ ograniczenia koncentracji CO2 w atmo-
sferze na poziomie 450 ppm, co dawa³oby szansê na powstrzymanie globalnego wzrostu
temperatury do 2 stopni ponad poziom z okresu przed-industrialnego).

W tabeli 5 podano zapotrzebowanie na wêgiel w ró¿nych regionach œwiata – w za-
le¿noœci od scenariusza – wyra¿one w mln ton paliwa umownego – ekwiwalentu wêgla
(tpu=tce). W scenariuszu Nowych Polityk zapotrzebowanie na wêgiel roœnie œrednio o 0,8%
rocznie do 3035 r., lecz ten wzrost wyraŸnie zwalnia po 2020 r. (ze wzglêdu na wdra¿anie
mechanizmów polityki klimatycznej). Wzrost œwiatowego zu¿ycia wêgla w tym scenariuszu
wynosi 1063 mln tce (pomiêdzy rokiem 2010 i 2035).

Udzia³ wêgla w œwiatowym zu¿yciu energii pierwotnej w 2035 r. by³by (w tym sce-
nariuszu) ni¿szy ni¿ obecnie (spadek z 28 do 25%). W scenariuszu Bie¿¹cych Polityk ten
udzia³ wynosi³by prawie 30%, a w Scenariuszu 450 – oko³o 16%.

W ostatniej dekadzie ponad po³owa œwiatowego wzrostu zapotrzebowania na energiê
by³a zaspokojona przez wêgiel, a zu¿ycie wêgla ros³o szybciej ni¿ energii ze Ÿróde³ od-
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TABELA 5. Zapotrzebowanie na wêgiel – wed³ug regionów œwiata –
w scenariuszach WEO2012 [mln tce]

TABLE 5. The demand for coal – by region of the world – WEO2012 scenarios [million tce]

Wyszczególnienie
Dane historyczne Nowe Polityki Bie¿¹ce Polityki Scenariusz 450

1990 2010 2020 2035 2020 2035 2020 2035

OECD 1 544 1 552 1 482 1 181 1 581 1 578 1 312 649

USA 657 718 683 596 720 769 619 308

Europa 645 439 396 266 434 399 326 159

Japonia 109 164 147 131 161 152 132 68

Non-OECD 1 644 3 411 4 349 4 845 4 728 6 311 3 787 2 690

Chiny 763 2288 2 812 2 811 3 068 3 659 2 455 1 505

Indie 148 405 631 938 682 1 231 531 486

Rosja 273 164 172 182 183 225 151 103

ŒWIAT 3 187 4 963 5 831 6 026 6 309 7 889 5 098 3 339

Udzia³ Non-OECD [%] 52 69 75 80 75 80 74 81

Udzia³ Chin [%] 24 46 48 47 49 46 48 45

�ród³o: WEO2012



nawialnych. Utrzymanie – b¹dŸ os³abienie – tempa wzrostu popytu na wêgiel w przysz³oœci,
zale¿eæ bêdzie od woli politycznej i si³y zastosowanych œrodków, faworyzuj¹cych nisko-
emisyjne Ÿród³a energii oraz wykorzystywanie bardziej efektywnych technologii spalania
wêgla (w d³ugim horyzoncie istotna bêdzie mo¿liwoœæ komercyjnego wdro¿enia technologii
CCS).

Na œwiatow¹ równowagê na rynku wêgla najwiêkszy wp³yw bêd¹ mia³y polityczne
decyzje Chin i Indii – te dwa kraje bowiem odpowiadaj¹ za prawie trzy czwarte przewi-
dywanego wzrostu popytu na wêgiel w krajach spoza OECD (zu¿ycie wêgla w krajach
OECD spada). Zapotrzebowanie Chin osi¹gnie szczyt oko³o roku 2020 i pozostanie stabilne
do roku 2035. Zu¿ycie wêgla w Indiach natomiast bêdzie ca³y czas wzrastaæ, a przed rokiem
2025 Indie wyprzedz¹ USA, staj¹c siê drugim najwiêkszym konsumentem wêgla na œwiecie.
Handel wêglem na œwiecie bêdzie zwiêksza³ siê do roku 2020, kiedy to Indie zostan¹
najwiêkszym œwiatowym importerem netto wêgla, ale spadaj¹cy import do Chin ustabilizuje
rynek. Wra¿liwoœæ tych trendów na zmiany w politykach, rozwój paliw alternatywnych (np.
gaz ze Ÿróde³ niekonwencjonalnych w Chinach), a tak¿e dostêpnoœæ infrastruktury, stanowi¹
znaczn¹ niepewnoœæ dla miêdzynarodowych rynków wêgla energetycznego i cen.

Œrednioterminow¹ prognozê rozwoju rynków wêgla do roku 2017 zawiera opracowanie
IEA – Coal Medium-Term Market Report 2012. W raporcie tym rozwa¿ane s¹ dwa scena-
riusze, w których rozwój rynków wêgla na œwiecie determinowany jest przez poziom
wzrostu rozwoju gospodarczego w Chinach. W scenariuszu bazowym (Base Case Scenario –
BSC) przyjêto, ¿e gospodarka chiñska utrzyma wysokie tempo wzrostu w latach 2012 –
2017 na poziomie 8,6% rocznie. Drugi scenariusz zak³ada, ¿e w Chinach nast¹pi spowol-
nienie gospodarcze, a rozwój bêdzie siê odbywa³ w œredniorocznym tempie 4,6% (scena-
riusz CSDC – Chinese Slow-Down Case).

W scenariuszu bazowym (BCS) za³o¿ono, ¿e œwiatowe zapotrzebowanie na wêgiel
pomiêdzy rokiem 2011 i 2017 bêdzie rosn¹æ œredniorocznie o 2,6%. Oczywiœcie motorem
tego wzrostu bêdzie zapotrzebowanie w krajach rozwijaj¹cych siê (non-OECD), które
bêdzie siê zwiêkszaæ w œrednim tempie 3,9% na rok. Tona¿owo – najbardziej wzroœnie
zu¿ycie w Chinach – o oko³o 628 mln tce (do 3 190 mln tce w 2017 r.). Procentowo nato-
miast – najszybciej bêdzie przyrasta³o zapotrzebowanie w Indiach (6,3% rocznie), a w in-
nych rozwijaj¹cych siê krajach azjatyckich – o 6%/rok.

W krajach wysokorozwiniêtych (OECD) zu¿ycie wêgla (do 2017 r.) bêdzie spadaæ
œrednio o 0,7% rocznie, jednak skala zmian jest zró¿nicowana w poszczególnych krajach (na
kontynencie amerykañskim zu¿ycie spadnie, szczególnie w USA, natomiast w Europie
pocz¹tkowo bêdzie ros³o, a nastêpnie spadnie do poziomu z roku 2011; w krajach azjaty-
ckich OECD wzrost bêdzie niewielki, za wyj¹tkiem Korei P³d.).

W scenariuszu CSDC (zak³adaj¹cym spowolnienie gospodarcze w Chinach) œwiatowe
zapotrzebowanie na wêgiel bêdzie ros³o œrednio o 1,8% na rok. W Chinach natomiast
zu¿ycie bêdzie mniejsze o 309 mln tce ni¿ w scenariuszu bazowym (BCS).

Przewidywane zmiany w popycie i poda¿y wêgla bêd¹ mia³y swe konsekwencje w han-
dlu miêdzynarodowym – eksporcie i imporcie. W przypadku Chin, import w drugim
scenariuszu (CSDC) by³by w 2017 r. a¿ o 100 mln mniejszy ni¿ w scenariuszu bazowym
(wyniós³by netto tylko 44 mln ton). Po stronie eksporterów, zmiany w zapotrzebowaniu na
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wêgiel importowany w przypadku spowolnienia wzrostu w Chinach najbardziej dotkliwe
by³yby dla USA, a tak¿e dla Australii oraz Rosji. Nie odczuliby ich eksporterzy o najni¿-
szych kosztach (jak Indonezja, Kolumbia czy RPA).

W tabeli 6 zestawiono dane o zu¿yciu i produkcji wêgla na œwiecie oraz w Chinach
w omawianych scenariuszach. Podano tak¿e przewidywane zmiany w wielkoœci importu
wêgla energetycznego (netto).

3. Wybrane d³ugoterminowe prognozy

cen wêgla energetycznego

Wszelkie prognozy odzwierciedlaj¹ obraz przysz³oœci widziany z perspektywy sytuacji
i czasu, w którym s¹ sporz¹dzane. Dowodz¹ tego zarówno prognozy iloœciowe, zamiesz-
czone w poprzednim rozdziale, jak i prognozy cenowe zestawione w tabeli 7. Porównano
w niej prognozy cen wêgla energetycznego, pochodz¹ce z dwóch opracowañ IEA: WEO
2010 i 2012 (dla scenariuszy „Nowe Polityki”) oraz z najnowszej prognozy Banku Œwiato-
wego z lipca 2013 r.

Prognoza WEO 2010 bazowa³a na ocenie sytuacji surowcowej, gospodarczej i energe-
tycznej œwiata w 2009 roku. Nie uwzglêdnia³a zatem zdarzeñ i sytuacji, które w istotny
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TABELA 6. Chiny na tle œwiata – produkcja, zu¿ycie i import wêgla
w scenariuszach BCS i CSDC [mln tce/rok]

TABLE 6. China to the world – the production, consumption, and import of coal in the BCS
and CSDC scenarios [million tce/year]

Opis
Dane hist. Scenariusz BCS Scenariusz CSDC

2010 2011 2013 2015 2017 2013 2015 2017

Œwiat

zu¿ycie 5 053 5 279
5 538 5 832 6 169 5 482 5 672 5 883

produkcja 5 158 5 508

import w. energ. 611 665 731 773 825 715 761 758

Chiny

zu¿ycie 2 387 2 562 2 757 2 965 3 190 2 696 2 791 2 881

produkcja 2 346 2 593 2 575 2 774 2 986 2 564 2 670 2 824

import netto w. energ. 97 121 131 137 144 110 103 44

Udzia³
Chin [%]

w zu¿yciu 47 49 50 51 52 49 49 49

w produkcji 45 47 46 48 48 47 47 48

w imporcie 16 18 18 18 17 15 14 6

�ród³o danych: IEA – Coal Medium-Term ..., 2012



sposób zmieni³y tê ocenê (jak chocia¿by odwrót od energetyki j¹drowej w niektórych
krajach po katastrofie w Fukushimie z marca 2011 r., czy amerykañski „boom ³upkowy”).
Natomiast prognoza WEO 2012 sporz¹dzona zosta³a w okresie wysokich cen surowców
(w tym wêgla) na œwiecie (rok bazowy – 2011).

W ostatnich wierszach tabeli 7 zamieszczono porównawczo dane o rzeczywistych
cenach wêgla na rynkach spot (œrednie roczne dla wybranych lat).

Prognoza Banku Œwiatowego (World Bank – Commodity Prices ...) siêga do 2025 roku
i odnosi siê do wêgla australijskiego w eksporcie, na bazie cen FOB Newcastle (wêgiel 6000
kcal/kg NAR, tj. oko³o 25 MJ/kg w stanie roboczym). Dane z tej prognozy zilustrowano na
rysunku 1, na którym dodatkowo pokazano obecn¹ œrednioterminow¹ prognozê cen wêgla,
opracowan¹ przez Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF – International Monetary

Fund) (IMF – Commodity Price ... – ta prognoza siêga do roku 2018) oraz prognozê ropy
naftowej (œrednio na rynku spot, wg Banku Œwiatowego). Zestawienie poni¿ej porównuje
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TABELA 7. Porównanie d³ugoterminowych prognoz cen wêgla energetycznego [USD/tonê]

TABLE 7. Comparison of long-term forecasts of coal prices [USD/tonne]

Lata 2009 2011 2012 2013 2015 2020 2025 2030 2035

WEO 2010 – prognoza wêgla w imporcie do OECD Scenariusz: Nowe Polityki

2009 2015 2020 2025 2030 2035

Ceny sta³e 2009 97,3 97,7 101,7 104,1 105,6 106,5

Ceny nominalne 97,3 112 130,6 149,9 170,2 192,4

WEO 2012 – prognoza wêgla w imporcie do OECD Scenariusz: Nowe Polityki

2011 2015 2020 2025 2030 2035

Ceny sta³e 2011 123,4 108,5 112 113 114 115

Ceny nominalne 123,4 118,8 137,4 155,4 175,6 198,5

Bank Œwiatowy – Prognoza z lipca 2013 r. – cena wêgla australijskiego w eksporcie

2011 2012 2013 2015 2020 2025 – –

FOB Newcastle 121,4 96,4 90 90 94,9 100 – –

Œrednie rzeczywiste ceny na rynkach spot

2009 2011 2012 2013*

FOB Newcastle 71,7 121,3 95,6 89,1

CIF ARA 70,4 121,6 92,5 83,1

* Œrednia z I pó³rocza 2013 r.
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (WEO 2010, WEO 2012, World Bank – Commodity Prices ...,

Argus, Platts)



ceny wêgla w prognozach BŒ i IMF – jak widaæ, s¹ to raczej wartoœci niskie. Obie instytucje
przewiduj¹ cenê 90 USD/tonê w 2015 r. IMF utrzymuje tak¹ sam¹ cenê do koñca swej
prognozy (2018 r.), a Bank Œwiatowy przewiduje lekki wzrost – do oko³o 95 USD/tonê
w 2020 r. i do 100 USD/Mg w 2025 r. (w wartoœciach nominalnych).

Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2025

BŒ 90 91 90 91 91,9 92,9 93,9 94,9 100,0

IMF 95 92 90 90 90 90

Australia jest drugim w œwiecie (i najwiêkszym w OECD) eksporterem wêgla energe-
tycznego. Wiêkszoœæ prognoz cen wêgla w handlu œwiatowym odnosi siê w³aœnie do cen
wêgla australijskiego FOB Newcastle. Jednak¿e w handlu miêdzynarodowym wystêpuje
wysoka korelacja pomiêdzy cenami spot wêgla energetycznego na ró¿nych rynkach (dla cen
FOB Newcastle i CIF ARA wspó³czynnik korelacji R2 wynosi oko³o 0,9). Na tej podstawie
mo¿na przypuszczaæ, ¿e ceny wêgla w imporcie do Europy (CIF ARA) bêd¹ siê zachowywaæ
podobnie, jak ceny wêgla australijskiego w eksporcie.

W œwietle bie¿¹cej sytuacji cenowej na miêdzynarodowych rynkach wêgla energety-
cznego, projekcja cen wêgla przedstawiona w prognozie Banku Œwiatowego wydaje siê dziœ
bardziej racjonalna od innych oszacowañ.
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4. Wp³yw „boomu ³upkowego” na zu¿ycie wêgla

w Stanach Zjednoczonych

W USA w ci¹gu ostatnich piêciu lat produkcja gazu ziemnego wzros³a o oko³o 25%,
a pro- dukcja ropy naftowej i innych produktów naftowych – o 30%, dziêki czemu import
netto tych surowców zmniejszy³ siê o po³owê. Gospodarka amerykañska odczu³a ju¿
pozytywne skutki „boomu ³upkowego”. Oprócz bezpoœrednich korzyœci z wiêkszej po-
da¿y ropy i gazu nast¹pi³o zwiêkszenie aktywnoœci w bran¿ach, dzia³aj¹cych na rzecz
przemys³u naftowego i gazowego (np. platformy, ruroci¹gi, us³ugi). Jednak, bior¹c pod
uwagê niewielki udzia³ tych sektorów w gospodarce amerykañskiej (ok. 1,5% PKB), ca³e
górnictwo przyczyni³o siê jedynie do wzrostu o 0,1 punktu procentowego w realnym
wzroœcie PKB w 2012 roku. Zatrudnienie w sektorach ropy i gazu wzros³o o oko³o 50 tys.
pracowników w latach 2011 i 2012 – co jest niewielk¹ liczb¹ w porównaniu do przyrostu
netto 2,2 mln miejsc pracy utworzonych w gospodarce USA w ubieg³ym roku (IMF –
Commodity Market ...).

Szybki wzrost produkcji gazu ziemnego – przy naturalnej regionalizacji œwiatowych
rynków gazu – spowodowa³ zmiany w bilansie paliw w amerykañskim sektorze energety-
cznym. Gaz zacz¹³ wypieraæ wêgiel w wytwarzaniu energii elektrycznej, co z kolei spowo-
dowa³o znaczny wzrost eksportu wêgla z USA, szczególnie do Europy.

Jak wynika z raportu Bernstein Research (US coal-fired ...) – dzia³aj¹cej na Wall Street
firmy doradczej i analitycznej – w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych wytwarzanie energii
elektrycznej z wêgla prawdopodobnie wzroœnie – poniewa¿ wy¿sze s¹ ceny krajowego
gazu – lecz ten trend nie bêdzie kontynuowany w przysz³oœci. Raport nie podaje dok³adnych
danych liczbowych o skali przewidywanego wzrostu wytwarzania energii z wêgla w 2013
roku. Szacuje natomiast, ¿e – wskutek wzrostu cen gazu – jego zu¿ycie w energetyce bêdzie
mniejsze o oko³o 2,2 Bcf/d (czyli o 62 mln m3/dobê).

Jeœli jednak nawet nast¹pi wzrost wytwarzania w elektrowniach wêglowych w tym
roku, to nowe przepisy federalne daj¹ przewagê dla gazu w przysz³oœci. Skutkiem
tego wielu wytwórców uzna zapewne, ¿e taniej bêdzie zamkn¹æ ich starsze, mniejsze
jednostki wêglo- we ni¿ inwestowaæ w ich wyposa¿enie w wymagane instalacje redukcji
emisji.

Nowe federalne limity zawartoœci rtêci i innych toksycznych substancji w powietrzu
wejd¹ w ¿ycie w 2015 r. W konsekwencji – 53 GW netto mocy wêglowych zostanie
wy³¹czonych, a produkcja energii z wêgla zmniejszy siê o 156 TWh, powoduj¹c zmniej-
szenie zu¿ycia wêgla o oko³o 90 milionów ton w stosunku do poziomu 2011 r. Strata
wytwarzania w elektrowniach wêglowych bêdzie zrekompensowana wzrostem produkcji
energii z OZE (o oko³o 40 TWh) oraz w elektrowniach gazowych (o 115 TWh).

Taka skala wzrostu wytwarzania energii elektrycznej z gazu bêdzie siê wi¹zaæ ze
zwiêkszeniem zu¿ycia tego paliwa rzêdu 2,0 Bcf/dobê (w przybli¿eniu odpowiada to
oko³o 18–20 mld m3/rok; dla porównania – roczne zu¿ycie gazu w Polsce wynosi poni¿ej
15 mld m3, z tego w energetyce – nieco ponad 1 mld m3).
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Sumaryczny efekt niskich kosztów budowy, wy¿szej sprawnoœci oraz niskich cen gazu
ziemnego powoduje, ¿e w USA elektrownie gazowe w technologii CCGT (Combined-Cycle

Gas Turbine) s¹ obecnie Ÿród³em energii o najni¿szych kosztach wytwarzania. W oma-
wianym raporcie szacuje siê, ¿e ca³kowite koszty wytwarzania energii z nowych mocy
wêglowych wynosz¹ oko³o 65 USD/MWh, podczas gdy takie same koszty w nowej jednost-
ce gazowej wynosz¹ tylko 52 USD/MWh – przy cenie gazu wynosz¹cej 5 USD/MMBtu
(tj. oko³o 5,3 USD/GJ), natomiast przy realnej w USA cenie gazu 4 USD/MMbtu
(ok. 4,2 USD/GJ) koszty te spadaj¹ do 45 USD/MWh (czyli poni¿ej 150 z³/MWh).

5. Rozwój energetyki w Chinach a zu¿ycie wêgla

Chiñski sektor energetyczny ma przejœæ znacz¹ce zmiany do 2030 r. Chiny s¹ ju¿ obecnie
najwiêkszym na œwiecie producentem energii elektrycznej (a tak¿e – najwiêkszym emi-
tentem dwutlenku wêgla). W ci¹gu nastêpnych dwóch dekad energetyka chiñska powiêkszy
siê o ponad 1500 GW nowych mocy wytwórczych, osi¹gaj¹c 2707 GW w 2030 roku.

Bloomberg New Energy Finance dokona³ analizy sektora energetycznego Chin w czte-
rech scenariuszach (The Future of China’s Power ...). W podstawowym scenariuszu (naz-
wanym New Normal), ca³kowite zdolnoœci produkcyjne sektora wytwarzania energii w Chi-
nach wzrosn¹ ponad dwukrotnie w 2030 r., a nowe moce w po³owie bêd¹ stanowiæ odnawialne
Ÿród³a energii (w tym du¿e elektrownie wodne). Dziêki temu oraz wzrostowi generacji opartej
na gazie, udzia³ elektrowni wêglowych w wytwarzaniu energii elektrycznej zmniejszy siê
z 67% w 2012 r. do 44% w roku 2030 r. Jednak¿e w wartoœciach bezwzglêdnych, zu¿ycie
wêgla bêdzie nadal szybko rosn¹æ a¿ do 2022 roku, dodaj¹c œrednio 38 GW mocy rocznie
(równowartoœæ trzech du¿ych elektrowni wêglowych co miesi¹c). Wzrost w nastêpnych latach
bêdzie znacznie wolniejszy, daj¹c przyrost rzêdu 10 GW rocznie do 2030 roku.

Pomimo zmian w kierunku bardziej ekologicznych Ÿróde³ energii, emisje dwutlenku
wêgla oraz innych zanieczyszczeñ, pogarszaj¹cych jakoœæ powietrza i powoduj¹cych lokal-
ne problemy œrodowiskowe, bêd¹ wci¹¿ rosn¹æ w najbli¿szych 10–15 latach, a odwrócenie
tej tendencji mo¿e nast¹piæ najwczeœniej w 2027 r.

Wêgiel pozostanie dominuj¹cym paliwem do 2030. Jeœli Chiny chcia³yby szybciej
i bardziej zdecydowanie zmniejszyæ sw¹ zale¿noœæ od wêgla, musia³yby przeznaczyæ znacz-
nie wiêcej œrodków na wsparcie dla odnawialnych Ÿróde³ energii, gazu i poprawy efektyw-
noœci energetycznej.

W pozosta³ych trzech scenariuszach rozwa¿ano wariantowo wiêksze uzale¿nienie od
wêgla i paliw kopalnych oraz polityczne eliminowanie barier wdra¿ania czystych tech-
nologii. W jednym z tych scenariuszy za³o¿ono wdro¿enie systemu handlu emisjami
w 2017 roku. W takim przypadku moc nowych elektrowni wêglowych musia³aby byæ
mniejsza o 23% ni¿ w scenariuszu podstawowym, a brakuj¹ce zdolnoœci wytwórcze by³yby
oparte na dodatkowych Ÿród³ach odnawialnych i gazie ziemnym. Dziêki temu spadek emisji
CO2 móg³by przyjœæ cztery lata wczeœniej, tj. w 2023 roku.
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Do najwa¿niejszych problemów i wyzwañ, stoj¹cych przed sektorem energetycznym
w Chinach, zaliczono m.in.: koszty uruchomienia eksploatacji gazu ³upkowego i jej wp³yw
na œrodowisko (zw³aszcza wodê), a tak¿e mo¿liwoœæ przyspieszenia wdra¿ania polityki
klimatycznej i ochrony œrodowiska.

Skutki zmian w chiñskiej energetyce bêd¹ odczuwane nie tylko w Chinach, lecz bêd¹
mieæ powa¿ne konsekwencje dla reszty œwiata: pocz¹wszy od cen wêgla i gazu po koszty
i wielkoœci rynku technologii odnawialnych Ÿróde³ energii.

Du¿o wczeœniejsze – i bardziej dotkliwe dla œwiatowych rynków wêgla – by³yby skutki
realizacji scenariusza opisanego w (Asian Coal&Power...). Bernstein Research przewiduje
w nim, i¿ w wyniku synergii kilku czynników, jak: spowolnienie tempa wzrostu zapotrze-
bowania na energiê w Chinach, wzrost produkcji energii w elektrowniach wodnych, j¹dro-
wych i OZE oraz wiêksza produkcja krajowego wêgla i poprawa zdolnoœci przewozowych
transportu kolejowego – ju¿ w 2015 roku mo¿e wyst¹piæ zerowy import netto wêgla do Chin,
a od 2016 roku – spadek chiñskiego popytu na wêgiel.

Podsumowanie

Trwaj¹ca ju¿ ponad dwa lata tendencja spadkowa cen na rynkach wêgla energetycznego,
a tak¿e ma³o optymistyczne perspektywy wzrostu cen w przysz³oœci, stawiaj¹ sektor górnic-
twa wêgla kamiennego w bardzo trudnej sytuacji.

W skali globalnej w ci¹gu ostatniej dekady wzrost zapotrzebowania na wêgiel w Chinach
by³ g³ówn¹ si³¹ napêdow¹ dla wiêkszoœci nowych inwestycji w sektorze górnictwa wêgla
kamiennego. Jeœli chiñski popyt na wêgiel zacznie spadaæ, zniknie powód rozwijania
produkcji wêgla energetycznego na eksport w wielu regionach. W gospodarkach wysoko
rozwiniêtych popyt na wêgiel bêdzie s³aby, gdy¿ wêgiel w energetyce jest zastêpowany
gazem, istotny wp³yw maj¹ tak¿e wzglêdy ochrony œrodowiska oraz zmniejszenie aktyw-
noœci przemys³u. Dla eksporterów pozostanie wówczas w zasadzie tylko jeden du¿y rynek
o perspektywicznym wzroœcie, czyli Indie.

Popyt na wêgiel do produkcji energii bêdzie ulega³ stopniowej erozji ze wzglêdu na trzy
globalne trendy (Goldman Sachs w: Coal’s crippling...):
G przepisy dotycz¹ce ochrony œrodowiska, które zniechêcaj¹ do inwestycji w elektrownie

opalane wêglem – przede wszystkim w krajach OECD, lecz tak¿e w krajach rozwi-
jaj¹cych siê, aczkolwiek w mniejszym stopniu,

G siln¹ konkurencjê ze strony gazu i energii odnawialnej, czêœciowo napêdzan¹ przez
amerykañsk¹ „rewolucjê ³upkow¹” (oraz gotowoœæ innych krajów do podjêcia eksploa-
tacji z³ó¿ niekonwencjonalnych), a tak¿e – rosn¹c¹ dojrza³oœæ komercyjn¹ technologii
wiatrowych i s³onecznych (g³ównie w Chinach, Europie i USA),

G poprawê efektywnoœci energetycznej w skali makro (mniejsze zu¿ycie energii elektry-
cznej na jednostkê PKB) oraz w sektorze energetycznym (ni¿sze zu¿ycie wêgla na
wytworzenie jednostki energii elektrycznej).
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W zwi¹zku z tym zapotrzebowanie na wêgiel importowany z rynków miêdzynaro-
dowych mo¿e osi¹gn¹æ szczyt w 2020 r., a to podwa¿a op³acalnoœæ nowych projektów
rozwoju produkcji.

Istotny wp³yw na rynki wêglowe w niedalekiej przysz³oœci mog¹ mieæ wielomiliardowe
inwestycje w rozwój technologii up³ynniania wêgla (coal-to-liquids), metanizacji czy pro-
dukcji gazu syntezowego – szczególnie w Chinach i niektórych krajach azjatyckich – tego
typu instalacje bêd¹ wchodziæ do eksploatacji w ci¹gu kilku najbli¿szych lat (Coal Infor-
mation 2013).

Wiêkszoœæ analityków zgadza siê, ¿e produkcja surowców energetycznych w USA
bêdzie nadal ros³a, aczkolwiek zakres pogl¹dów na temat mo¿liwych korzyœci jest szeroki.
Przeprowadzone symulacje modelowe wskazuj¹, ¿e makroekonomiczne efekty bêd¹ pozy-
tywne dla Stanów Zjednoczonych, ale ich skala mo¿e byæ skromna – ze wzglêdu na
niewielki udzia³ górnictwa i energoch³onnych ga³êzi przemys³u w gospodarce. Jednak¿e
³upkowy boom energetyczny mo¿e przynieœæ wa¿ne konsekwencje dla reszty œwiata, w tym
g³ównych eksporterów surowców energetycznych, zw³aszcza jeœli towarzyszyæ mu bêdzie
intensywny rozwój pozyskiwania surowców energetycznych ze z³ó¿ niekonwencjonalnych
w innych krajach.
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Urszula LORENZ

Thermal coal in the world –
the situation in 2012 and outlook

Abstract

World coal production is steadily growing. In 2012, the dynamics of the development of world
coal production were outpacing the increase in demand, resulting in increased oversupply of coal in
the markets. For many years, the key issue for the prospect of development in the global coal trade has
been the level of demand for this raw material in China and India. Recently, another important aspect
to be taken into account in such projections is the American “shale boom” and its implications for the
world. This article presents a selection of the latest data on production, consumption, exports,
and imports of coal. It outlines important quantitative and price forecasts for thermal coal. The article
further points out factors that may condition the increase in coal production as well as the consumption
of steam coal in the world.
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