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Wêgiel energetyczny na œwiecie – prognozy

STRESZCZENIE. Na œwiecie od kilkunastu lat roœnie produkcja wêgla energetycznego, a przez kilka lat
przyrost produkcji by³ wiêkszy od przyrostu zapotrzebowania. To przyczyni³o siê do nadpoda¿y
wêgla na rynkach i sta³o siê g³ównym powodem spadku cen tego surowca. Ta tendencja spadkowa
cen trwa ju¿ czwarty rok z rzêdu. Zu¿ycie wêgla w 2013 roku wzros³o dziêki niskim cenom.
Jednak w przysz³oœci tempo wzrostu zu¿ycia wêgla na g³ównych rynkach: w Europie Zachodniej,
w Ameryce Pó³nocnej, a nawet w Azji, bêdzie siê sukcesywnie zmniejszaæ. Dla producentów
wêgla oznacza to koniecznoœæ ograniczenia wydobycia. Przewiduje siê, ¿e nadpoda¿ wêgla na
rynkach œwiatowych bêdzie siê jeszcze utrzymywaæ przez oko³o dwa lata. Bêdzie to barier¹ dla
wzrostu cen wêgla. Z problemem nadpoda¿y i niskich cen boryka siê obecnie wiêkszoœæ produ-
centów wêgla na œwiecie – w tym tak¿e polskie kopalnie.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel energetyczny, rynki miêdzynarodowe, prognozy, poda¿, popyt

Wprowadzenie

W 2013 roku produkcja wêgla energetycznego na œwiecie osi¹gnê³a prawie 6 mld ton
i zwiêkszy³a siê o oko³o 60 mln ton w porównaniu z rokiem poprzednim. By³ to 14. z kolei rok
wzrostu produkcji tego surowca, aczkolwiek tempo tego wzrostu wyraŸnie os³ab³o: zaledwie
1% w 2013 r. w porównaniu do 2,7% w roku 2012 i 6% w 2011, oraz do 4% œredniorocznego
wzrostu w ostatnich 10 latach.
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Znacznie bardziej ni¿ produkcja zwiêkszy³o siê zu¿ycie wêgla energetycznego – w skali
œwiata przekroczy³o 6 mld ton i wzros³o a¿ o 193 mln ton. Pierwszy te¿ raz od 2007 roku roczna
œwiatowa produkcja wêgla energetycznego by³a mniejsza od jego zu¿ycia (Coal Information
2014). Ten fakt przyczyni³ siê do pewnego zmniejszenia nadpoda¿y na œwiatowych rynkach,
lecz nie na tyle, aby to zawa¿y³o na cenach wêgla w obrocie miêdzynarodowym, a rok 2013 by³
trzecim z kolei rokiem spadku cen wêgla na œwiecie.

Jednakowo¿ spadkowa tendencja i niski poziom cen wêgla przyczyni³y siê do rozszerzenia
przewagi konkurencyjnej tego surowca w produkcji energii. Wêgiel by³ najszybciej rozwijaj¹-
cym siê paliwem kopalnym w 2013 roku – jego zu¿ycie wzros³o o 3,3% (rok do roku), gdy
w tym czasie wzrost zu¿ycia gazu ziemnego wyniós³ 1,4% – znacznie poni¿ej œredniego tempa
z ostatniej dekady, wynosz¹cego 2,6% (BP 2014).

Zu¿ycie energii pierwotnej na œwiecie pozostaje w pewnej relacji do tempa zmian glo-
balnego wzrostu gospodarczego (PKB). Natomiast w przypadku poszczególnych surowców
energetycznych, zmiany ich zu¿ycia przebiegaj¹ czêsto z inn¹ dynamik¹, zale¿n¹ m.in. od
sytuacji cenowej, konkurencyjnoœci ró¿nych surowców w bilansach energetycznych poszcze-
gólnych krajów, ale te¿ od szeregu czynników geopolitycznych (np. niepokojów w regionach
pozyskania surowców), decyzji politycznych (np. polityki klimatycznej, wspierania rozwoju
odnawialnych Ÿróde³ energii), czy chocia¿by pogody wp³ywaj¹cej na poziom zapotrzebowania
na energiê.

Na rysunku 1 porównano roczne procentowe zmiany œwiatowego PKB ze zmianami zu¿ycia
energii pierwotnej oraz zu¿ycia wêgla energetycznego i gazu ziemnego na œwiecie w latach
2005–2013. Œrednie wartoœci dla œwiata s¹ oczywiœcie wypadkow¹ sytuacji w poszczególnych
regionach i krajach – czêsto bardzo zró¿nicowanej. Od wielu ju¿ lat gospodarki krajów
rozwijaj¹cych siê osi¹gaj¹ zdecydowanie wy¿sze wskaŸniki wzrostu gospodarczego. Zu¿ywaj¹
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Rys. 1. Zmiany zu¿ycia energii pierwotnej, wêgla energetycznego i gazu ziemnego
na tle zmian œwiatowego PKB [% r/r]

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie IMF Data and Statistics, BP 2014, Coal Information 2014

Fig. 1. Changes in primary energy consumption, steam coal, and natural gas consumption
against global GDP changes [% y/y]



te¿ coraz wiêcej surowców energetycznych – od 2008 roku ponad po³owa œwiatowego zu¿ycia
gazu ziemnego przypada na te kraje, w przypadku ropy naftowej ta przewaga zosta³a osi¹gniêta
w 2013 roku, natomiast jeœli chodzi o wêgiel – kraje rozwijaj¹ce siê zu¿ywaj¹ wiêcej tego
surowca (ni¿ kraje rozwiniête) ju¿ od ponad 25 lat, a w 2013 roku odpowiada³y za prawie 80%
œwiatowego zu¿ycia wêgla.

Równie¿ w prognozach poziom przewidywanego zapotrzebowania na surowce i energiê
w krajach rozwijaj¹cych siê odgrywa decyduj¹c¹ rolê. Chocia¿ w przypadku wêgla energe-
tycznego a¿ 81% œwiatowej produkcji pochodzi z tych krajów, to wystêpuj¹ tu du¿e roz-
bie¿noœci w mo¿liwoœci zaspokojenia zapotrzebowania przez krajow¹ produkcjê. Najwiêksze
dysproporcje maj¹ miejsce w przypadku Chin i Indii – te kraje s¹ obecnie najwiêkszymi
importerami wêgla energetycznego na œwiecie, choæ równoczeœnie od lat zajmuj¹ (odpo-
wiednio) pierwsze i trzecie miejsce w rankingu œwiatowych producentów tego surowca (Coal
Information 2014; Lorenz i in. 2013).

W artykule przedstawiono obecn¹ sytuacjê poda¿owo-popytow¹ na miêdzynarodowych
rynkach wêgla energetycznego i informacje o przewidywanym rozwoju tych rynków. Przed-
stawiono tak¿e najnowsze prognozy cen.

1. Ceny wêgla na tle innych surowców energetycznych

W 2013 roku ceny wêgla energetycznego spad³y na wszystkich rynkach, natomiast ceny
ropy naftowej i gazu ziemnego wzros³y w Ameryce Pó³nocnej, a w innych regionach spad³y.
Roczna œrednia cena ropy Brent, miêdzynarodowego benchmarku ropy naftowej, spad³a po raz
pierwszy od 2009 roku, ale nadal utrzymuje siê blisko rekordowych poziomów (zarówno
w cenach bie¿¹cych, jak i w sta³ych, po uwzglêdnieniu inflacji). By³ to trzeci rok z rzêdu, gdy
œrednia cena ropy Brent utrzyma³a siê powy¿ej 100 dolarów za bary³kê. Ceny ropy naftowej
spad³y na pocz¹tku 2013 r. – w obliczu silnego wzrostu produkcji ropy w USA, ale w dalszej
czêœci roku wzros³y ze wzglêdu na szereg zak³óceñ w dostawach oraz zimnej pogody, która
pobudzi³a wzrost zapotrzebowania. Ró¿nica miêdzy cen¹ Brent i benchmarkiem amery-
kañskim West Texas Intermediate (WTI) zmniejszy³a siê, ale pozosta³a na podwy¿szonym
poziomie.

Ceny gazu ziemnego wzros³y w Ameryce Pó³nocnej (po raz pierwszy od 2010 r.) i Wielkiej
Brytanii, ale spad³y gdzie indziej. Podobnie jak w przypadku cen ropy, ró¿nice miêdzy cenami
gazu w Ameryce Pó³nocnej i na innych rynkach miêdzynarodowych generalnie siê zmniejszy³y,
to wci¹¿ pozostaj¹ wyraŸne (BP 2014).

Porównanie cen ropy naftowej (Brent i WTI) oraz gazu ziemnego na rynku amerykañskim
i w imporcie do Europy z cenami wêgla energetycznego przedstawia rysunek 2. Ceny wêgla
reprezentuje tu wskaŸnik CIF ARA, wyra¿aj¹cy œredni¹ cenê wêgla importowanego do Europy
Zachodniej (porty ARA – Amsterdam-Rotterdam-Antwerpia). Ceny na wykresie wyra¿one s¹
w jednostkach naturalnych i odpowiadaj¹ œrednim wartoœciom miesiêcznym od stycznia 2012
do czerwca 2014 r.
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Wêgiel kamienny energetyczny jest u¿ywany przede wszystkim do wytwarzania energii
elektrycznej i ciep³a. W handlu miêdzynarodowym jest transportowany g³ównie drog¹ morsk¹.

Ceny wêgla energetycznego w handlu miêdzynarodowym na ró¿nych rynkach geogra-
ficznych zachowuj¹ siê co do tendencji podobnie. Powszechn¹ praktyk¹ od kilkunastu ju¿ lat
jest pos³ugiwanie siê tzw. wskaŸnikami (indeksami) cen, które wyra¿aj¹ te ceny w odniesieniu
do wêgla o standaryzowanej jakoœci. Na rynkach importerów wartoœci wskaŸników podawane
s¹ na bazie cen CIF (cost-insurance-freight) w porcie importera, a ceny eksporterów – na bazie
FOB (free-on-board) w porcie eksportera (np. Lorenz 2012).

Po krótkotrwa³ym okresie wzrostowym pod koniec 2013 roku, w pierwszej po³owie 2014 r.
nast¹pi³y ponowne spadki cen wêgla energetycznego na miêdzynarodowych rynkach spot.
Wartoœci wszystkich wa¿niejszych indeksów wêglowych zmniejszy³y siê o kilka procent –
w porównaniu do œredniego poziomu z 2013 roku, natomiast gdy porównaæ œrednie ceny
z czerwca 2014 r. z cenami z grudnia 2013 r. – to spadki siêga³y kilkunastu procent (por. rys. 2).
Wyj¹tkiem by³y ceny wêgla amerykañskiego w eksporcie.

Na rysunku 3 zilustrowano procentowe zmiany wa¿niejszych wskaŸników cen surowców
energetycznych w I pó³roczu 2014 r. w stosunku do ich œrednich wartoœci w 2013 r. Oprócz gazu
w postaci skroplonej (LNG), praktycznie wszystkie wzrosty dotycz¹ surowców na rynku
amerykañskim, gdzie najbardziej podro¿a³ gaz ziemny.

Potania³y natomiast surowce w imporcie do Europy – spad³y ceny gazu ziemnego i wêgla
(CIF ARA), a ceny ropy Brent utrzyma³y siê na wysokim ubieg³orocznym poziomie.

Powody utrzymywania siê spadkowej tendencji cen wêgla energetycznego na œwiecie –
mimo ich ju¿ i tak niskiego poziomu – pozostaj¹ takie same: zbyt du¿a poda¿ w porównaniu do
zapotrzebowania (chocia¿ zu¿ycie wêgla na kluczowych rynkach Azji i Pacyfiku roœnie).
Dodatkowym czynnikiem, ograniczaj¹cym popyt na wêgiel, jest te¿ rosn¹ca produkcja energii
ze Ÿróde³ odnawialnych.
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Rys. 2. Porównanie cen wêgla (CIF ARA) z cenami ropy naftowej (Brent, WTI) i gazu ziemnego
na rynku europejskim i amerykañskim

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie WB Commodities Price Data, Platts ICR

Fig. 2. Comparison of prices: steam coal (CIF ARA), crude oil (Brent, WTI), and natural gas
(European and American markets)



2. Sytuacja popytowo-poda¿owa

W porównaniu do wielkoœci œwiatowego wydobycia iloœæ wêgla energetycznego w obrocie
miêdzynarodowym jest relatywnie niewielka, bo wynosi oko³o 17%. Natomiast ceny wêgla,
osi¹gane w handlu œwiatowym, s¹ istotnym punktem odniesienia dla wiêkszoœci producentów
(nawet jeœli nie s¹ eksporterami) oraz u¿ytkowników (nawet jeœli nie importuj¹ wêgla).

W 2013 roku w obrocie miêdzynarodowym znalaz³o siê ponad miliard ton wêgla energe-
tycznego. Orientacyjne wielkoœci przypadaj¹ce na najwiêkszych importerów i eksporterów na
œwiecie przedstawia rysunek 4. Dane te jednoznacznie wskazuj¹ na wyraŸn¹ dominacjê krajów
azjatyckich po stronie importu (w sumie – ok. 73%). Równie¿ wiêkszoœæ eksportowanego wêgla
pochodzi z tamtej czêœci œwiata.

Na kraje Unii Europejskiej przypada oko³o 16% œwiatowego importu, a na Japoniê – oko³o 13%.
Wed³ug danych Eurostatu (Platts ICR) kraje UE zaimportowa³y w I kwartale 2014 r. prawie

31,7 mln ton wêgla energetycznego – a¿ o 11% wiêcej ni¿ w rok temu w tym okresie. Najwiêcej
wêgla pochodzi³o z Rosji (ok. 10,2 mln ton, tj. blisko 1/3 ca³ego importu). Inni istotni dostawcy
wêgla energetycznego do UE to: Kolumbia (prawie 20%), USA (18%) i RPA (oko³o 10%).
Powodem tak znacznego wzrostu importu wêgla s¹ bez w¹tpienia niskie ceny surowca – wci¹¿
bardzo konkurencyjne nawet pomimo du¿ego spadku cen gazu (por. rys. 2).
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Rys. 3. Zmiany wa¿niejszych wskaŸników cen surowców energetycznych w I pó³roczu 2014
w stosunku do ich œrednich wartoœci w 2013 r. [%]

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie WB Commodities Price Data, Platts CTI

Fig. 3. Changes in the major indices of energy commodity prices in the first half of 2014
compared to their average value in 2013 [%]



W perspektywie najbli¿szych kilku lat import do UE powinien utrzymaæ siê na zbli¿onym do
obecnego poziomie, natomiast Japonia prawdopodobnie ograniczy import. W ci¹gu najbli¿-
szych kilku lat w Japonii maj¹ byæ zamykane najstarsze jednostki wêglowe (a nowe raczej nie
powstan¹ do koñca dekady), co spowoduje pewien spadek zapotrzebowania na wêgiel
z importu. Spadek ten mo¿e byæ wyraŸniejszy, gdyby dosz³o do ponownego uruchomienia
elektrowni j¹drowych (zamkniêtych po katastrofie w Fukushimie w 2011 r.), a równoczeœnie
wzrost pozyskania energii ze Ÿróde³ odnawialnych by³by szybszy (BREE – marzec 2014, Lorenz
2014).

Na rynkach importerów wyraŸny potencja³ wzrostowy przypisywany jest dwóm krajom:
Chinom i Indiom. Miêdzynarodowa Agencja Energii (IEA) w swej œrednioterminowej prog-
nozie, siêgaj¹cej 2018 roku (w scenariuszu bazowym), zak³ada wzrost importu do Chin w tem-
pie 3,8% œredniorocznie, a do Indii – nawet 10,1% (Coal Medium-Term … 2013). Nowsze
opracowanie australijskiej instytucji rz¹dowej BREE (Bureau of Resources and Energy Eco-

nomics) z marca 2014, zawieraj¹ce prognozê rozwoju handlu œwiatowego wêglem energety-
cznym do 2019 roku, okreœla te wzrosty na bardziej umiarkowanym poziomie: 2,4% dla Chin
i 5,8% dla Indii (œredniorocznie w latach 2013–2019).

W Chinach spodziewane jest zmniejszenie importu wêgla w zwi¹zku z wdra¿aniem ró¿-
norakich rozwi¹zañ politycznych i prawnych, maj¹cych na celu poprawê jakoœci powietrza,
szczególnie w najbardziej zanieczyszczonych wielkich aglomeracjach. S³u¿yæ temu maj¹ m.in.
ograniczenia w imporcie wêgla niskiej jakoœci (poprzez fizyczny zakaz sprowadzania wêgla
o okreœlonych parametrach jakoœciowych czy na³o¿enie podatku importowego). Wielkoœæ
importu wêgla mo¿e te¿ byæ limitowana przez wzrost konkurencyjnoœci krajowego wêgla.
Shenhua, najwiêkszy producent wêgla kamiennego w Chinach, maj¹cy decyduj¹cy wp³yw na
ceny wêgla chiñskiego, ju¿ parokrotnie w tym roku obni¿a³ ceny oferowane krajowym elek-
trowniom.
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Rys. 4. G³ówni importerzy i eksporterzy wêgla energetycznego, dane 2013 [mln ton]
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Fig. 4. Main importers and exporters of steam coal, 2013 data [million tons]



Spadek cen wêgla chiñskiego na rynku krajowym wywiera presjê na poziom cen w imporcie
do Chin, a przez to – na ceny FOB eksporterów (np. ceny wêgla z Australii i RPA spad³y poni¿ej
70 USD/tonê – pierwszy raz od ponad czterech lat). Z drugiej strony – ni¿sze ceny wêgla
obni¿y³y rentownoœæ chiñskich kopalñ, zw³aszcza tych mniejszych.

Jak na razie jednak dane z urzêdów celnych za piêæ miesiêcy br. œwiadcz¹ o tym, ¿e import
wêgla energetycznego (kamiennego i lignitu) wzrós³ o 8% w ujêciu rocznym (Platts ICR).
Aczkolwiek nale¿y te¿ odnotowaæ, ¿e w kolejnych miesi¹cach import ten zmniejsza³ siê
sukcesywnie – od ponad 26 mln ton w styczniu do nieca³ych 16 mln ton w maju.

W Indiach wiêkszoœæ wêgla importowanego kupowana jest przez elektrownie pañstwowe,
które czêsto pracuj¹ przy krytycznie niskim stanie zapasów. Realizowany jest te¿ program
budowy nowych mocy wêglowych, opartych czêœciowo na paliwie importowanym. Coal India
(najwiêksza na œwiecie firma produkuj¹ca wêgiel) nie potrafi zaspokoiæ bie¿¹cego ani przy-
sz³ego popytu krajowego. Tak wiêc znaczny wzrost importu wydaje siê nieunikniony. Analiza
Reutersa (Chestney, Gloystein 2014) wskazuje, ¿e zapotrzebowanie na wêgiel z importu
w Indiach mo¿e osi¹gn¹æ nawet 200 mln ton w bie¿¹cym roku finansowym. Dla porównania –
najnowsza prognoza australijska (BREE – czerwiec 2014) przewiduje import do Indii rzêdu
135–141 mln ton w tym i przysz³ym roku kalendarzowym.

Na rysunku 5 przedstawiono przewidywane zmiany (w mln ton i w %) w imporcie wêgla na
poszczególne rynki pomiêdzy latami 2013 (por. rys. 4) i 2019. Rysunek 6 przedstawia wyniki
takiego oszacowania dla zmian w eksporcie.

Po stronie eksporterów najwiêksze przyrosty w wartoœciach bezwzglêdnych prognozowane
s¹ dla Australii i Kolumbii.
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Rys. 5. Przewidywane zmiany w imporcie wêgla energetycznego w latach 2013–2019 [mln ton, %]
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie (BREE – marzec 2014)

Fig. 5. Projected changes in thermal coal imports in the period 2013–2019 [million tons, %]



W Australii oko³o 78% produkcji wêgla energetycznego jest sprzedawana na eksport. BREE
szacuje, ¿e w 2014 roku eksport australijskiego wêgla energetycznego osi¹gnie 190 mln ton,
a w 2019 r. – przekroczy 250 mln ton. Stanie siê to zarówno dziêki uruchamianiu produkcji
z nowych kopalñ, jak i zwiêkszaniu wydobycia przez istniej¹cych producentów, którzy –
poprzez wzrost produkcji – d¹¿¹ do zmniejszenia kosztów jednostkowych. Równoczeœnie
w czêœci kopalñ produkcja bêdzie zmniejszana lub likwidowana z powodu spadku rentownoœci.

Australijskie biuro statystyczne ABS (Australian Bureau of Statistics, w: Platts ICR) poda³o,
¿e eksport wêgla energetycznego po 4 miesi¹cach 2014 roku wyniós³ 62,34 mln ton – o ponad
10% wiêcej ni¿ w takim okresie roku poprzedniego. Prawie 39% tego eksportu trafi³o do
Japonii, a oko³o 25% – do Chin.

Lipcowa decyzja australijskiego parlamentu o uchyleniu podatku wêglowego (wprowa-
dzonego w 2012 r.) mo¿e pomóc firmom eksportuj¹cym wêgiel z Australii. Obni¿¹ siê bowiem
ich koszty i poprawi konkurencyjnoœæ. Szczególnie licz¹ na to firmy indyjskie operuj¹ce
w Australii (jak Adani, czy GVK) i wysy³aj¹ce do Indii paliwo wysokiej jakoœci.

Eksport wêgla z Kolumbii – mimo szeregu ograniczeñ zaistnia³ych w pierwszej po³owie
2014 roku – ma potencja³, aby osi¹gn¹æ w 2014 roku poziom oko³o 80 mln ton (po ubie-
g³orocznym spadku do oko³o 76 mln ton). Dziêki rozwojowi nowych kopalñ i infrastruktury
eksport do 2019 roku mo¿e rosn¹æ w tempie 7,5% rocznie do oko³o 117 mln ton.

Atutem wêgli kolumbijskich s¹ niskie koszty – wiêkszoœæ analityków uwa¿a, ¿e Kolumbia
mo¿e z zyskiem eksportowaæ wêgiel nawet po cenie oko³o 65 USD/tonê (Chestney i Gloystein
2014).

Wiele wskazuje na to, ¿e Indonezja – choæ bez w¹tpienia utrzyma pozycjê najwiêkszego œwia-
towego eksportera wêgla energetycznego – bêdzie raczej zmniejszaæ eksport. Sk³ada siê na to
kilka powodów, jak np. wskazywana przez rz¹d potrzeba ograniczenia produkcji w celu
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ochrony zasobów i stabilizacji wydobycia na poziomie umo¿liwiaj¹cym zmniejszenie presji na
ceny, czy te¿ wdra¿ane œrodki kontroli, które pozwol¹ wyeliminowaæ nielegalne wydobycie,
szacowane na ponad 70 mln ton rocznie (BREE 2014 a, Lorenz 2014).

Z drugiej strony rz¹d Indonezji sygnalizuje zamiar odst¹pienia od obowi¹zkowych dostaw
wêgla na rynek krajowy. Obowi¹zek ten (Domestic Market Obligation) wymaga od produ-
centów kierowania czêœci swej produkcji na rynek krajowy. Gdyby ten zamiar zosta³ rzeczy-
wiœcie wprowadzony w ¿ycie, to iloœæ wêgla dostêpnego na eksport mo¿e siê zwiêkszyæ. Pro-
blemem bêdzie jednak poziom zapotrzebowania na wêgiel niskiej jakoœci w Chinach, gdzie –
jak ju¿ wspomniano – bardzo realne jest wdro¿enie zakazu importu takiego wêgla. Wówczas
wêgiel z Indonezji, którego parametry jakoœciowe s¹ znacznie gorsze od przeciêtnych w handlu
miêdzynarodowym, bêdzie musia³ znaleŸæ zbyt na rynku indyjskim, gdzie elektrownie wêglowe
s¹ przygotowane do wykorzystywania wêgli ni¿szej jakoœci.

Eksport z Indonezji trafia niemal w ca³oœci na rynki azjatyckie, z czego najwiêksze udzia³y
maj¹ Chiny i Indie – po oko³o 29%, co w 2014 roku odpowiada³o iloœciom rzêdu 116 mln ton do
ka¿dego z tych krajów (Coal Information 2014).

Prognozowany (przez IEA czy BREE) wzrost zapotrzebowania na wêgiel importowany
w Chinach i Indiach jest poddawany w w¹tpliwoœæ przez instytucje propaguj¹ce odchodzenie od
wykorzystywania paliw kopalnych (zw³aszcza wêgla) w energetyce. Na przyk³ad brytyjski
think-tank Carbon Tracker Initiative (Carbon Tracker 2014) wskazuje na szereg czynników,
które bêd¹ bez w¹tpienia wp³ywaæ na zmniejszenie popytu na wêgiel z importu w Chinach:
rosn¹ca poda¿ chiñskiego wêgla krajowego, spowolnienie tempa wzrostu zapotrzebowania na
energiê, zwiêkszona troska o jakoœæ œrodowiska (zanieczyszczenie powietrza, niedostatek
wody) oraz rosn¹ca konkurencja ze strony innych, niewêglowych noœników energii.

Równie¿ amerykañski instytut IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Ana-

lysis, zajmuj¹cy siê badaniami i analizami zwi¹zanymi z energi¹ i œrodowiskiem) uwa¿a, ¿e
chiñski popyt na wêgiel importowany bêdzie siê zmniejszaæ. Skutkiem tego eksporterzy coraz
czêœciej bêd¹ zmuszeni poszukiwaæ mo¿liwoœci sprzeda¿y w Indiach – jako praktycznie jedy-
nego du¿ego rynku (Coal import into India… 2014). Eksperci IEEFA ostrzegaj¹, ¿e miêdzy-
narodowe projekty górnicze, które swoje rynki zbytu lokalizuj¹ w Indiach, znajduj¹ siê w obli-
czu ryzyka finansowego. Wyniki badañ IEEFA wskazuj¹ bowiem na szereg podstawowych
problemów finansowych, przed którymi stoi sektor górnictwa i energetyki wêglowej w Indiach
(ale te¿ ca³a gospodarka tego kraju).

W Indiach w ostatnich latach – ze wzglêdu na s³ab¹ pozycjê waluty krajowej – ceny wêgla
importowanego ros³y (w przeliczeniu na rupie) w tempie 4% rocznie. Ze wzglêdu na niedostatek
krajowej produkcji wêgla (zw³aszcza lepszej jakoœci) indyjskie firmy od paru ju¿ lat nabywaj¹
udzia³y w zagranicznych kopalniach, g³ównie w Australii. Jednak¿e aby dostawy tego wêgla do
Indii by³y op³acalne, hurtowe ceny energii w Indiach musia³yby ulec podwojeniu. Wiêksze
uzale¿nienie od importu wêgla bêdzie wiêc os³abiaæ bezpieczeñstwo energetyczne kraju.
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3. Prognozy cen wêgla energetycznego

Ze wzglêdu na wielkoœæ i znaczenie regionu Pacyfiku w œwiatowej produkcji, zu¿yciu
i miêdzynarodowym handlu wêglem energetycznym, od wielu ju¿ lat instytucje zajmuj¹ce siê
prognozowaniem rozwoju rynków wêglowych oraz cen tego surowca odnosz¹ ceny wêgla
w prognozach do cen wêgla australijskiego w eksporcie (najczêœciej na bazie cen FOB w porcie
Newcastle).

Na rysunku 7 porównano najnowsze prognozy cen wêgla autorstwa:
G Banku Œwiatowego (World Bank, WB) – z lipca 2014,
G Miêdzynarodowego Funduszu Walutowego (International Monetary Fund, IMF) – z czerw-

ca 2014,
G australijskiego BREE – z czerwca 2014 (na lata 2016–2019 – prognoza z marca br.),
G Metal Export Consulting (ME) – z lipca 2014.

Bank Œwiatowy (WB) sporz¹dza regularnie swoje d³ugoterminowe (siêgaj¹ce do 2025 roku)
prognozy cen dla kilkudziesiêciu surowców i produktów: od surowców energetycznych, mine-
ralnych i metali po produkty rolne. Podobnie jak WB, w³asne prognozy cen ró¿nych surowców,
produktów i towarów w handlu miêdzynarodowym publikuje IMF (s¹ to prognozy krótko-
terminowe kwartalne i œrednioterminowe roczne).

BREE prezentuje swoje prognozy dotycz¹ce surowców i towarów istotnych dla gospodarki
australijskiej. W przypadku wêgla energetycznego prognoza BREE odnosi siê do wêgla ekspor-
towanego z Australii do Japonii w ramach dostaw kontraktowych (s¹ to kontrakty roczne –
g³ówna grupa kontraktów zawierana jest na tzw. japoñski rok finansowy, trwaj¹cy od kwietnia
do marca nastêpnego roku) (Lorenz 2014). Prognozy BREE sporz¹dzane s¹ kwartalnie, lecz
tylko raz w roku (w marcu) publikowana jest prognoza œrednioterminowa (pozosta³e s¹ krótko-
terminowe, na 2 lata).
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Firma doradcza Metal Expert Consulting (ME) specjalizuje siê badaniach rynkowych i eko-
nomicznych zwi¹zanych g³ównie z przemys³em metalurgicznym, chemicznym oraz sektorem
transportu. Prowadzi te¿ analizy cen i rynków wêgla. W otwartych raportach kwartalnych na
temat rynków wêgla dokonuje przegl¹du i oceny prognoz cen wêgla energetycznego, jakie
okresowo sporz¹dzaj¹ i publikuj¹ firmy analityczne i banki inwestycyjne. Rozbie¿noœci ocen
banków w zakresie minimalnych i maksymalnych wartoœci prognozowanych cen bywaj¹ bardzo
du¿e – siêgaj¹ kilkunastu do nawet ponad 30 USD/tonê w relatywnie nied³ugim okresie
najbli¿szych 2–5 lat. Eksperci ME sporz¹dzaj¹ tak¿e w³asne prognozy na najbli¿sze 3 lata (oraz
oszacowanie tendencji d³ugoterminowej).

Poniewa¿ prognozy IMF i BREE siêgaj¹ do 2019 roku – w takim horyzoncie zaprezen-
towano wszystkie prognozy na rysunku 7. Czarny punkt na wykresie przedstawia wartoœæ
œredniej rzeczywistej ceny FOB Newcastle na rynku spot za I pó³rocze 2014 r. (75,4 USD/tonê).

Przedstawione prognozy dowodz¹, w jak ró¿ny sposób specjalistyczne przecie¿ gremia
oceniaj¹ mo¿liwoœci zmian cen wêgla – im dalszy okres prognozy, tym wiêksze rozbie¿noœci
w ocenie poziomu cen. Te oceny si³¹ rzeczy ewoluuj¹ w zale¿noœci od bie¿¹cej sytuacji
rynkowej. Dla uwypuklenia wp³ywu tego zagadnienia na prognozowane ceny, na rysunku 8
porównano wartoœci z ostatnich prognoz (z rys. 7) z wartoœciami przewidywanymi przez

17

IMF - Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy

70

75

80

85

90

95

100

105

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

U
S

D
/t
o

n
ê

IMF - 06'14

IMF - 09'13

Bank Œwiatowy

70

75

80

85

90

95

100

105

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

U
S

D
/t
o

n
ê

BS - 07'13

BS - 07'14

BREE

70

75

80

85

90

95

100

105

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

U
S

D
/t
o

n
ê

BREE - 06'14

BREE - 03'13

ceny dla lat

2016-2019

- z prognozy

z marca 2014

Metal Expert Consulting

70

75

80

85

90

95

100

105

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

2
0

1
6

2
0

1
7

2
0

1
8

2
0

1
9

U
S

D
/t
o

n
ê

ME - 07'13

ME - 07'14

Rys. 8. Porównanie obecnych prognoz cen wêgla z oszacowaniami z ubieg³ego roku
�ród³o: opracowanie w³asne (dane – jw.)

Fig. 8. Comparison of the current coal price forecasts with estimates from previous year



wymienione instytucje w ubieg³ym roku. W po³owie 2013 roku ceny wêgla na rynkach
œwiatowych równie¿ znajdowa³y siê w tendencji spadkowej, a œrednie wartoœci cen spot FOB
Newcastle kszta³towa³y siê na poziomie oko³o 80 USD/tonê.

Wszystkie wczeœniejsze prognozy przewidywa³y ceny na znacz¹co wy¿szym poziomie ni¿
obecnie. Inaczej te¿ ocenia³y tendencje zmian – najbardziej optymistycznie wygl¹da³a prognoza
BREE. W prognozach WB tendencja na dalsze lata jest wyraŸnie wzrostowa, a w prognozach
IMF – spadkowa. Najbardziej umiarkowanie przedstawia siê ocena ME.

Podsumowanie

W ci¹gu ostatnich 3 lat ceny wêgla na miêdzynarodowych rynkach zmniejszy³y siê o po³o-
wê – w wyniku rosn¹cej produkcji eksporterów, takich jak Australia, Indonezja, RPA, Kolum-
bia i Stany Zjednoczone, a tak¿e s³abego zapotrzebowania, zarówno w krajach uprzemys³o-
wionych, jak i rozwijaj¹cych siê.

Na rozwój rynków wêgla (oraz innych surowców) wp³ywa kondycja gospodarki – zarówno
w ujêciu globalnym, jak i poszczególnych krajów. Wspó³czynnik globalnego wzrostu PKB
w 2013 roku wyniós³ 3%. Oczekuje siê, ¿e œwiatowa gospodarka wzroœnie o 3,5% w 2014 roku
i o kolejne 3,8% w 2015 r. W gospodarkach wschodz¹cych przewiduje siê wzrost PKB o 4,8%
w 2014 roku i o 5,1% w 2015 r., a w gospodarkach OECD – odpowiednio o 2,2% i 2,5%.
W najwiêkszych krajach UE pozytywnie oceniane s¹ perspektywy rozwoju dla Wielkiej Bry-
tanii i Niemiec (IMF w: BREE z czerwca 2014 r.). Te oszacowania pochodz¹ jednak z pierwszej
po³owy 2014 roku, kiedy jeszcze konflikty na Bliskim Wschodzie, jak i pomiêdzy Ukrain¹
i Rosj¹ nie by³y tak zaognione jak obecnie. Wkrótce mo¿e siê okazaæ, ¿e perspektywy rozwoju
gospodarczego zosta³y ocenione zbyt optymistycznie.

Na œwiecie os³abia siê tempo wzrostu zapotrzebowania na wêgiel. Miêdzynarodowa Agen-
cja Energii zmniejszy³a sw¹ prognozê œredniorocznego wzrostu zapotrzebowania na wêgiel do
2018 roku z 2,6 do 2,3% (Coal Medium-Term… 2013).

W Europie i Ameryce Pó³nocnej zu¿ycie wêgla spada, gdy¿ w energetyce wêgiel jest
zastêpowany przez gaz ziemny i odnawialne Ÿród³a energii. Ponadto poprawia siê sprawnoœæ
przemian energetycznych, dziêki czemu zapotrzebowanie na energiê pierwotn¹ maleje. Rów-
nie¿ w Azji zmniejsza siê tempo wzrostu zapotrzebowania na wêgiel. W Chinach jest to po
czêœci wynik wolniejszego wzrostu gospodarczego, a po czêœci – skutek presji politycznej, aby
w energetyce zu¿ywano wiêcej gazu zamiast wêgla w zwi¹zku z wysokim zanieczyszczeniem
powietrza w najwiêkszych miastach.

Najwiêksz¹ bol¹czk¹ rynków wêgla jest nadpoda¿. Wielu analityków twierdzi, ¿e œwiatowy
rynek wêgla energetycznego bêdzie trwa³ w nadpoda¿y w tym i przysz³ym roku, a mo¿e nawet
d³u¿ej. Przez to ceny wêgla mog¹ siê utrzymywaæ poni¿ej poziomu op³acalnego dla wielu
producentów, wymuszaj¹c zamkniêcie kolejnych kopalñ. Handlowcy i analitycy szacuj¹ ostat-
nio tê nadpoda¿ w zakresie od 7 do 12 mln ton (Chestney i Gloystein 2014). Zmniejszenie presji
nadpoda¿y mo¿e nast¹piæ oko³o 2016 roku – gdy producenci zmniejsz¹ wydobycie, a czêœæ
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nieefektywnych, przynosz¹cych straty kopalñ zostanie zamkniêta. Niektórzy producenci wêgla
ju¿ teraz – przy obecnym poziomie cen – ponosz¹ straty i staj¹ w obliczu koniecznoœci
ograniczenia produkcji. Takie decyzje zawsze s¹ trudne, gdy¿ oprócz strat finansowych w³aœ-
ciciela, nios¹ skutki natury spo³ecznej (likwidacja miejsc pracy). Dlatego te¿ s¹ odwlekane
w czasie, w nadziei, ¿e konkurenci zrobi¹ to wczeœniej lub ¿e sytuacja na rynku ulegnie
poprawie. Te problemy dotykaj¹ obecnie wiêkszoœci producentów wêgla na œwiecie – nie tylko
polskie kopalnie.

Publikacja zrealizowana w ramach badañ statutowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹

Polskiej Akademii Nauk.
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Urszula LORENZ

Steam coal in the world – forecasts

Abstract

For more than ten years, steam coal production in the world has been increasing, and for several years
the increase in production was greater than the increase in demand. This contributed to the oversupply of
coal in the markets and has become the main reason for the decline in coal prices. This downward trend in
prices continues for the fourth year in a row. Thanks to low prices, coal consumption in 2013 increased.
However, in the future the growth of coal consumption in major markets – in Western Europe, North
America, and even in Asia – will gradually decrease. For coal producers, this means the need to reduce
production. It is expected that the oversupply of coal in international markets will continue for about two
years. This will be a barrier to an increase in coal prices. The problem of oversupply and low prices now
faces most coal producers in the world – including Polish mines.
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