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Relacje cen wêgla koksowego i koksu
metalurgicznego na rynkach miêdzynarodowych

STRESZCZENIE. W wyniku panuj¹cej od kilku lat œwiatowej koniunktury w przemyœle stalowym
znacznie wzros³o zu¿ycie podstawowych surowców stosowanych w bran¿y hutniczej. Wzrost
zapotrzebowania na wêgiel koksowy i koks spowodowa³ dynamiczny rozwój globalnego
handlu tymi surowcami. Artyku³ ma na celu pokazanie relacji zachodz¹cych miêdzy cenami
koksu i wêgla koksowego w handlu na rynkach miêdzynarodowych. Scharakteryzowano
przyczyny i przebieg zmiennoœci tych cen w latach poprzednich oraz sytuacjê panuj¹c¹ na
rynkach w pierwszej po³owie 2008 r.
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Wprowadzenie

Sytuacja na œwiatowym rynku wêgla koksowego jest bezpoœrednio powi¹zana z wiel-
koœci¹ zapotrzebowania i dynamik¹ wzrostu produkcji stali, zw³aszcza ¿e w skali globalnej
udzia³ stali produkowanej w oparciu o surówkê wielkopiecow¹ wynosi oko³o 65%. Deter-
minuje to wielkoœæ zapotrzebowania na koks, gdy¿ udzia³ hutnictwa ¿elaza w strukturze
œwiatowego zu¿ycia tego paliwa przekracza 80%. W ostatnich kilku latach dynamicznie
rosn¹ca œwiatowa produkcji stali (roczne tempo wzrostu w latach 2000–2007 wynios³o
6,8%) wp³ynê³a na znaczny wzrost zapotrzebowania na podstawowe surowce bran¿y hutni-
czej: rudê ¿elaza, koks, wêgiel koksowy.
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Rozwój œwiatowego koksownictwa jest w g³ównej mierze efektem rozwoju i indu-
strializacji krajów azjatyckich jak Chiny i Indie, jak te¿ rosn¹cej gospodarki Brazylii i Rosji
(tzw. grupa BRIC). Zwiêkszenie mocy produkcyjnych przemys³u koksowniczego ma miej-
sce zarówno w krajach posiadaj¹cych w³asne zasoby wêgla koksowego (Chiny, Rosja,
Polska), jak i w krajach, które w znacznym stopniu uzale¿nione s¹ od importu tego surowca –
Japonia, Indie, Brazylia, Tajwan, Turcja, Korea P³d, kraje Unii Europejskiej. Kraje te s¹
równie¿ g³ównymi importerami koksu oferowanego w handlu miêdzynarodowym.

Rosn¹ce zapotrzebowanie na wêgiel u¿ytkowany w przemyœle metalurgicznym spowo-
dowa³o rozwój œwiatowego wydobycia wêgli koksowych, które w okresie 7 lat wzros³o
o ponad 288 mln ton, a produkcja w 2007 r. wynios³a prawie 770 mln ton [7]. Prawie jedna
trzecia wyprodukowanego wêgla by³o przedmiotem obrotu na rynku miêdzynarodowym,
w tym handel drog¹ morsk¹ obejmowa³ tona¿ 227 mln ton. W porównaniu z rokiem 2000
œwiatowy handel wêglem koksowym wzrós³ o ponad 60 mln ton (ponad 32%).

Miêdzynarodowy handel koksem oscyluje w granicach 28–32 mln ton, co stanowi oko³o
6–7% œwiatowej produkcji. G³ównymi importerami s¹ kraje europejskie (ok. 12 mln ton),
USA oraz kraje azjatyckie g³ownie Indie i Japonia.

Sytuacja poda¿owo-popytowa oraz zmiany cen na miêdzynarodowych rynkach koksu
i wêgla koksowego maja istotny wp³yw na sytuacjê przemys³u górniczego i koksowniczego
na œwiecie.

1. Relacje cen wêgla koksowego i koksu metalurgicznego

w handlu miêdzynarodowym

Do analizy relacji zachodz¹cych miêdzy cenami koksu metalurgicznego i wêgla kok-
sowego na rynkach miêdzynarodowych wybrano lata 1997–2007 oraz I pó³rocze 2008 r.,
okres w którym na œwiatowych rynkach surowców zachodzi³y dynamiczne zmiany.

Ceny koksu metalurgicznego na rynku miêdzynarodowym kszta³towane s¹ w zasadzie
przez chiñskich eksporterów. Chiny bêd¹ce najwiêkszym œwiatowym producentem koksu s¹
równie¿ g³ównym jego eksporterem, a poziom chiñskiego eksportu koksu wzrós³ w latach
1993–2000 ponad piêciokrotnie (do ponad 15 mln ton). Obecnie udzia³ Chin w œwiatowym
handlu koksem wynosi prawie 50%, st¹d te¿ analizie poddano przebieg zmian cen refe-
rencyjnych koksu chiñskiego na bazie FOB porty producenta.

Analizê zmiennoœci cen wêgla koksowego w handlu miêdzynarodowym oparto na
cenach kontraktowych wêgla typu hard (najlepszego jakoœciowo wêgla koksowego), bêd¹-
cego podstawowym surowcem do produkcji koksu hutniczego. Zwyczajowo cena ta wy-
znaczana jest w negocjacjach miêdzy najwiêkszym œwiatowym eksporterem tego typu
wêgla – australijskim koncernem BHP BM a japoñskimi koncernami hutniczymi JSM,
stanowi¹cymi potê¿ny blok konsumentów. Cena ta jest cen¹ referencyjn¹ (benchmark price)

dla pozosta³ych uczestników rynku zarówno w Azji, jak te¿ w Europie i Brazylii. Nale¿y tu
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podkreœliæ, ¿e wêgiel koksowy sprzedawany jest g³ównie w kontraktach d³ugoterminowych,
natomiast ceny i tona¿ ustalane s¹ na okres roczny (tzw. FY – rok finansowy) trwaj¹cy od
1 kwietnia danego roku do 31 marca roku nastêpnego. Rynek kontraktów krótkotermino-
wych i zakupów spot stanowi jedynie kilka procent ca³kowitego obrotu wêglem koksowym
na rynku œwiatowym, jednak fluktuacja cen wêgla na tym segmencie rynku pokazuje
tendencje zmian w przysz³ych kontraktach [4, 6].

1.1. Relacje cen na rynkach miêdzynarodowych w latach 1997–2003

Pocz¹wszy od 1997 roku na rynku wêgla koksowego nast¹pi³ okres spadku cen spo-
wodowany zarówno kryzysem ekonomicznym w krajach azjatyckich, jak te¿ recesj¹ gos-
podarcz¹ w Brazylii. Na rynku stali, zw³aszcza w drugiej po³owie 1998 roku, nast¹pi³a
redukcja zarówno poziomu produkcji, jak i cen wyrobów dochodz¹ca do 30–40%, co odbi³o
siê spadkiem zapotrzebowania na wêgiel koksowy. W handlu tym surowcem rok 1999
zapocz¹tkowa³ okres „rynku bardzo silnego odbiorcy”, a wzrost atrakcyjnoœci cenowej
i dostêpnoœci wêgla australijskiego postawi³ pozosta³ych producentów (zw³aszcza z USA
i Kanady) przed koniecznoœci¹ redukcji kosztów i ograniczenia wielkoœci eksportu.

Negocjacje cenowe dotycz¹ce kontraktów na rok finansowy FY 1999/2000 zakoñczy³y
siê rekordow¹ 18% obni¿k¹ cen w odniesieniu do roku poprzedniego. Nast¹pi³o zmniej-
szenie popytu na wêgiel spowodowane znacznym spadkiem produkcji surówki wielko-
piecowej i trudn¹ sytuacj¹ w przemyœle stalowym. W handlu wêglem koksowym, który
dotychczas opiera³ siê g³ównie na kontraktach wieloletnich, nast¹pi³ wzrost liczby tran-
sakcji krótkoterminowych obejmuj¹cych coraz wiêkszy tona¿, wzmog³y siê te¿ zakupy na
rynku spot, gdzie proponowane ceny FOB by³y ni¿sze od poziomu ceny kontraktowej
(rys. 1).

Kolejny rok finansowy FY 2000/2001 przyniós³ dalszy spadek cen wêgla w kontraktach,
co w efekcie spowodowa³o, ¿e w roku 2000 ceny wêgla koksowego na rynkach miêdzy-
narodowych osi¹gnê³y najni¿szy poziom od 25 lat, a cenê referencyjn¹ (benchmark price)
dla wêgli typu hard uzgodniono w wysokoœci 39,75 USD/tonê [4].

W 2000 roku prawie 7% wzrost globalnej produkcji stali wp³yn¹³ na wzrost zapo-
trzebowania na koks hutniczy i wêgiel koksowy, co przy zmniejszonej poda¿y (zamkniêcie
kopalñ w Niemczech i Kanadzie, wycofanie z eksportu czêœci wêgla polskiego oraz zmniej-
szony eksport wêgla koksowego z USA) doprowadzi³o w kontraktach FY 2001/2002 do
wzrostu cen wêgla (od 8% dla wêgla kanadyjskiego do 16% dla wêgla australijskiego).
Wysoki poziom cen amerykañskich wêgli na rynku europejskim otworzy³ nowe mo¿liwoœci
przed producentami wêgla z Australii i Kanady, którzy z europejskimi odbiorcami wynego-
cjowali ceny FOB wy¿sze od cen ustalonych w kontraktach z koncernami japoñskimi (JSM).

W kolejnym roku FY 2002/2003, skonsolidowane dzia³ania najwiêkszych australijskich
producentów wêgla (szczególnie BHP Billiton i MIM) przy utrzymuj¹cym siê na rynku
deficycie wêgli typu hard pozwoli³o uzyskaæ wzrost cen dla najlepszych jakoœciowo wêgli,
podczas gdy ceny pozosta³ych wêgli metalurgicznych (semi–soft i PCI) spad³y oko³o 4%.
Ceny australijskich wêgli typu hard w kontraktach z JSM wzros³y oko³o 10–12%, co
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doprowadzi³o do wyrównania poziomu cen na rynkach europejskim, brazylijskim i azja-
tyckim. Negocjacje kontraktów w roku nastêpnym FY 2003/2004 na kluczowym rynku
japoñskim zakoñczy³y siê jednak oko³o 4% spadkiem cen FOB wszystkich typów wêgli
metalurgicznych [3].

Na rynku koksu, do roku 2002 ceny FOB kszta³towane przez chiñskich eksporterów
utrzymywa³y siê na poziomie 60–80 USD/tonê, to jest poni¿ej kosztów produkcji bran¿y
koksowniczej w wiêkszoœci innych krajów na œwiecie. W po³owie 2002 roku ceny koksu
(12,5% popio³u) wzros³y do 78–80 USD/tonê (w porównaniu do 62 USD/tonê) z koñca roku
2001, jednak wielu producentom stali nadal bardziej op³aca³o siê sprowadziæ chiñski koks
ni¿ produkowaæ go we w³asnych koksowniach, zw³aszcza w oparciu o wêgiel importowany.
Ponadto w okresie tym nast¹pi³a redukcja mocy produkcyjnych koksu zarówno w krajach
Europy Zach. jak i w USA, co zwiêksza³o zale¿noœæ tych regionów od importu. Rynek koksu
rozwija³ siê dynamicznie, a obrót koksem w 2002 r. by³ na poziomie 30 mln ton (co
stanowi³o ponad 20% wzrost w okresie 3 lat) [1].

Zapocz¹tkowany w 2002 r. wzrost cen koksu utrzymywa³ siê w kolejnych miesi¹cach
roku nastêpnego, w efekcie œrednia cena koksu w roku 2003 wzros³a do prawie 144
USD/tonê, ponad dwukrotnie w porównaniu z cen¹ z roku 1997.
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Rys. 1. Referencyjne ceny FOB koksu chiñskiego i ceny FOB wêgla koksowego typu hard na rynkach
miêdzynarodowych w latach 1997–2003

�ród³o: opracowano na podstawie [8, 9, 10]

Fig. 1. Reference FOB prices of Chinese coke against FOB prices of hard coking coal in the international
markets in the years 1997–2003



W tym samym okresie czasowym ceny kontraktowe wêgla koksowego typu hard (mimo
okresowych wzrostów) obni¿y³y siê o 13,5% – z 53,5 USD/tonê (FY’97/98) do 46,25
USD/tonê (FY’03/04). Dla œrednich rocznych cen spadek tym okresie wyniós³ 12,5%.

Opisane relacje ilustruje wykres na rys. 1. Pokazane œrednie ceny dla wêgla typu hard
dotycz¹ roku kalendarzowego a nie kontraktowego (FY). Liniami przerywanymi pokazano
wartoœci minimalne i maksymalne cen koksu i notowanych cen wêgla koksowego na rynku
spot.

1.2. Relacje cen na rynkach miêdzynarodowych w latach 2004–2007

Rok 2004 by³ prze³omowy zarówno dla œwiatowej bran¿y koksowniczej jak i produ-
centów wêgla. W latach 2000–2004 œwiatowa produkcja stali surowej ros³a œrednio w tem-
pie 6% rocznie, osi¹gaj¹c rekordow¹ wielkoœæ 1,068 mld ton w roku 2004. Podobn¹
dynamikê wzrostu zanotowa³a produkcja surówki ¿elaza, co prze³o¿y³o siê na zwiêkszenie
œwiatowego zapotrzebowania na koks i wêgiel koksowy. Czo³owi producenci i eksporterzy
mieli k³opoty z zaspokojeniem rosn¹cego popytu gdy¿ wczeœniejszy okres stagnacji nie
sprzyja³ inwestowaniu w rozwój mocy wytwórczych.

Utrzymuj¹cy siê brak równowagi miêdzy poda¿¹ i popytem spowodowa³ kryzys na
miêdzynarodowym rynku wêgla koksowego. Nast¹pi³ dynamiczny wzrost cen wêgli kokso-
wych, zarówno na rynku spot, jak i w niektórych kontraktach. Nast¹pi³o du¿e zró¿nicowanie
miêdzy cenami, jakie uzyskali g³ówni eksporterzy (koncerny BHP BM i Elk Valley) w ra-
mach wczeœniejszych (grudzieñ 2003) negocjacji warunków kontraktowych na FY’04/05,
a cenami kontraktów uzgadnianych w kilka miesiêcy póŸniej. Przy œrednim poziomie cen
kontraktowych w wysokoœci oko³o 60 USD/tonê, ró¿nice w stosunku do cen rynku spot

siêga³y nawet 80 USD/tonê. Koncern Xstrata Coal w kontraktach zawieranych na rynku
azjatyckim i europejskim uzyska³ œrednie ceny powy¿ej 80 USD/tonê (a w niektórych
umowach nawet 135 USD/tonê). W zaistnia³ej sytuacji, negocjacje cen na kolejny rok
kontraktowy FY’05/06 zakoñczy³y siê rekordowym 119% wzrostem cen wêgli typu hard do
poziomu 125 USD/tonê (rys. 2) [3, 5].

Podczas negocjacji cen wêgli koksowych w kontraktach FY’06/07 odbiorcy wêgla byli
w lepszej sytuacji – poprawi³a siê poda¿ (wysokie ceny zwiêkszy³y aktywnoœæ wszystkich
producentów), ponadto u¿ytkownicy dysponowali znacznymi zapasami. Pod koniec 2005
roku ceny wêgli na rynkach miêdzynarodowych w niektórych transakcjach spot by³y poni¿ej
poziomu cen kontraktowych (rys. 2). W wyniku negocjacji ceny najlepszych jakoœciowo
wêgli typu hard pozosta³y na wysokim poziomie 115 USD/tonê, natomiast typu semi–hard

obni¿y³y siê do 100–105 USD/tonê. Spadek cen w granicach od 8 do 16% uznany zosta³
przez analityków rynku za zwyciêstwo producentów wêgla, gdy¿ bran¿a hutnicza
oczekiwa³a wiêkszej redukcji w odniesieniu do rekordowej ceny z roku 2005. Nastêpny rok
przyniós³ kolejny spadek cen wêgli koksowych typu hard o 18–20 USD/tonê, to jest o 12 –
23% (w zale¿noœci od jakoœci wêgli z poszczególnych kopalñ). Od 1 kwietnia 2007 roku
cena FOB najlepszych jakoœciowo wêgli premium hard zosta³a ustalona w wysokoœci 98
USD/tonê.
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Ta druga z rzêdu obni¿ka cen kontraktowych wêgli koksowych uznana zosta³a przez
analityków rynku jako „cisza przed burz¹”. Ju¿ w po³owie 2007 r. ceny wêgla na rynku spot

wzros³y znacznie powy¿ej cen kontraktowych. Ograniczenia poda¿y wêgla przez g³ównych
eksporterów wynikaj¹ce z k³opotów z transportem l¹dowym, jak te¿ z infrastruktur¹ portow¹
zbieg³y siê z rosn¹cym zapotrzebowaniem ze strony odbiorców (g³ównie z Indii i Japonii)
Ponadto ceny koksu chiñskiego znacznie wzros³y (w sierpniu przekroczy³y poziom 260
USD/tonê), co równie¿ przek³ada³o siê na wzrost popytu na wêgiel. Pod koniec roku ceny
wêgla hard na rynku spot wzros³y do 120–130 USD/tonê, a koncerny indyjskie zmuszone
by³y nawet do akceptowania ceny w wysokoœci 150 USD/tonê (co ³¹cznie z frachtem
przek³ada³o siê na cenê CIF 185–195 USD/tonê). Ograniczona poda¿ wêgla australijskiego
spowodowa³a, ¿e równie¿ odbiorcy z Japonii zaczêli rozeznawaæ mo¿liwoœci zakupu na
rynku spot wêgla z USA, mimo ¿e wysokie stawki frachtowe odstrasza³y wczeœniej od
zawierania takich transakcji [6].

Na tak du¿e zró¿nicowanie cen na rynku wêgla koksowego wp³yw mia³a sytuacja na
rynku koksu. ZapowiedŸ chiñskich w³adz o ograniczeniu eksportu i zmniejszona poda¿
koksu na rynek miêdzynarodowy w pierwszych miesi¹cach 2004 r. (przy równoczesnym
wzroœcie œwiatowego zapotrzebowania) da³y w efekcie wzrost cen koksu nawet do 450
USD/tonê (rys 2). Czynnikiem cenotwórczym sta³ siê koszt licencji eksportowych, który
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wzrós³ do 180 USD/tonê. Dopiero wydanie kolejnych pozwoleñ eksportowych i zobo-
wi¹zanie rz¹du Chin do utrzymania poziomu eksportu na poziomie porównywalnym z latami
poprzednimi uspokoi³o rynek. Zwiêkszy³a siê poda¿ i ceny koksu zaczê³y spadaæ, w efekcie
pod koniec 2004 r. osi¹gnê³y poziom 300 USD/tonê na bazie FOB [1, 2].

W roku 2005 w produkcji stali na œwiecie (z wyj¹tkiem Chin) pojawi³y siê tendencje
spadkowe, wiele koncernów europejskich i amerykañskich ograniczy³o produkcjê, co spo-
wodowa³o zmniejszenie zapotrzebowania na koks. Zwiêkszy³a siê dostêpnoœæ koksu w han-
dlu, a jego poda¿ by³a wystarczaj¹ca do pokrycia istniej¹cego popytu. W po³owie 2005
rynek dostaw spot prawie nie funkcjonowa³, a w handlu realizowano g³ównie dostawy
w kontraktach d³ugoterminowych. Ze wzglêdu na os³abiony popyt, ceny koksu w grudniu
2005 r. spad³y do 120–140 USD/Mg (w zale¿noœci od zawartoœci popio³u), tj. prawie do
poziomu obowi¹zuj¹cej w tym czasie w kontraktach ceny wêgla koksowego typu hard.

Zgodnie z wczeœniejszymi opiniami, ¿e os³abienie kondycji na rynku stali ma charakter
przejœciowy, w pierwszych miesi¹cach 2006 roku na miêdzynarodowym rynku koksu poja-
wi³y siê oznaki œwiadcz¹ce o powrocie do stanu równowagi. Zanotowano wzrost popytu i spa-
dek iloœci koksu na sk³adach w portach chiñskich. Rynek koksu pod koniec 2006 roku
charakteryzowa³ siê znacznym wzrostem cen, który utrzymywa³ siê kolejnych miesi¹cach
2007 roku. Pod koniec 2007 roku ceny koksu (w zale¿noœci od jakoœci) wzros³y do 380–430
USD/tonê. Ponownie wzrós³ koszt licencji eksportowej – do oko³o 40–50 USD/tonê (w porów-
naniu do kilku dolarów w 2006 r.). Ponadto w³adze chiñskie, w ramach prowadzonej polityki
ochrony krajowych zasobów wêgla koksowego, a co za tym idzie ograniczenia eksportu
koksu, zwiêkszy³y w czerwcu c³o eksportowe z 5 do 15% (po raz pierwszy Chiny wprowa-
dzi³y podatek eksportowy w listopadzie 2006 r.). W efekcie ceny koksu chiñskiego na bazie
FOB w grudniu 2007 r. by³y ponad dwukrotnie wy¿sze w porównaniu do grudnia 2006 r. [6, 9].

2. Aktualna sytuacja na miêdzynarodowych rynkach wêgla

koksowego i koksu

Rynek koksu

Od pocz¹tku 2008 r. ceny koksu na rynku miêdzynarodowym utrzymywa³y trend wzro-
stowy i z miesi¹ca na miesi¹c by³y coraz wy¿sze – w czerwcu br. ceny ofertowe na bazie
FOB porty chiñskie wzros³y do 640–680 USD/tonê (w zale¿noœci od jakoœci). Na tak wysoki
poziom cen eksportowych wp³yw mia³o wiele czynników zwi¹zanych z sytuacj¹ w Chinach:
silny popyt na rynku wewnêtrznym i ograniczenie eksportu w pierwszych miesi¹cach br.,
wysoki koszt licencji, podwy¿szenie przez w³adze od stycznia c³a eksportowego do 25%.
Bardzo istotnym czynnikiem by³ wzrost cen koksu na rynku krajowym wynikaj¹cy z ros-
n¹cych kosztów produkcji. Ograniczona dostêpnoœæ surowca powodowa³a, ¿e krajowi
producenci wêgla od stycznia br. praktycznie co miesi¹c informowali o podwy¿ce ceny
swoich produktów [9, 11].
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Przez wiele lat ceny wêgla w Chinach by³y znacznie ni¿sze od cen na rynku œwiatowym,
co dawa³o znaczn¹ przewagê chiñskim producentom koksu w konkurowaniu cenami koksu
na rynkach miêdzynarodowych. Pierwsza znaczna podwy¿ka cen wêgli koksowych dla
krajowych odbiorców mia³a miejsce w po³owie 2003 roku, kiedy to pojawi³y siê pierwsze
powa¿ne problemu z zaspokojeniem wzrastaj¹cego zapotrzebowania rynku wewnêtrznego.
Ceny chiñskiego wêgla wzros³y z poziomu 200 CNY/tonê (24,2 USD/tonê) w 2002 r. do
ponad 300 CNY/tonê (36,2 USD/tonê) w 2003 r., a w roku nastêpnym do 590 CNY/tonê
(71,3 USD/tonê w prowincji Shanxi) i do 650 CNY/tonê (78,5 USD/tonê) w prowincji
Shandong) – w efekcie w okresie 2 lat ceny wêgli koksowych wzros³y trzykrotnie. Od 2004
roku wzrost krajowego wydobycia ustabilizowa³ ceny na poziomie 600–700 CNY/tonê
(w grudniu 2007 r cena ta by³a ekwiwalentem 81–95 USD/tonê) [12].

W pierwszych miesi¹cach 2008 r. ceny krajowego wêgla koksowego wzros³y prawie
dwukrotnie: z 800–900 CNY/tonê (110–124 USD/tonê) do 1500 CNY/tonê (215 USD/tonê)
na bazie ex-works. Kolejna podwy¿ka o 300 CNY (43,7 USD/tonê) w sierpniu br. spowo-
dowa³a, ¿e za najlepszy jakoœciowo chiñski wêgiel koksowy (typu fat) odbiorcy zmuszeni
byli p³aciæ 1790 CNY/tonê (260 USD/tonê) [9, 11].

Ponad po³owa zasobów wêgla koksowego w Chinach kontrolowana jest przez ma³e
kopalnie, z których czêœæ mo¿e zostaæ zamkniêtych ze wzglêdu na wzrost wymagañ doty-
cz¹cych bezpieczeñstwa pracy. Istotnym problemem jest te¿ transport kolejowy, a pre-
ferencje w przewozach ma wêgiel energetyczny, w efekcie poda¿ wêgla koksowego jest
mniej stabilna.

Rosn¹ce koszty krajowego wêgla przek³ada³y siê na kolejne podwy¿ki cen koksu
o 200–300 CNY/tonê, w efekcie w czerwcu br. cena ex-works koksu I gatunku w prowincji
Shanxi by³a na poziomie 2950–3000 CNY/tonê (427–434 USD/tonê z 17% podatkiem
VAT).

Dynamikê zmian jakie zasz³y na rynku chiñskim pokazuje porównanie obecnej sytuacji
z prognoz¹ z roku 2004, która zak³ada³a ¿e koszt produkcji 1 tony koksu w Chinach bêdzie
wynosi³ 93 USD, a cena sprzeda¿y w kontraktach wieloletnich bêdzie siê kszta³towa³a na
minimalnym poziomie 102 USD/tonê (FOB) [1]. Obecnie 1 tona chiñskiego wêgla dla
krajowych odbiorców jest prawie 2,5-krotnie wy¿sza od prognozowanej ceny koksu.

Niew¹tpliwie istotny wp³yw na ceny koksu w II po³owie br. bêdzie mia³o podniesienie
przez rz¹d chiñski podatku eksportowego do 40%, co ma na celu ochronê rynku krajowego
i zniechêcenie krajowych producentów do sprzeda¿y koksu za granicê, gdzie uzyskuj¹ wy¿-
sze ceny.

Rynek wêgla

Problemy po stronie poda¿y wêgla koksowego na rynku œwiatowym (huragany i ulewne
deszcze w Australii zniszczy³y infrastrukturê portow¹ i kolejow¹ oraz zala³y kopalnie
w stanie Queensland, pojawi³y siê problemy z wydobyciem wêgla na Ukrainie i w Rosji,
ponadto Chiny ograniczy³y eksport w³asnego wêgla przy równoczesnym wzroœcie importu)
spowodowa³y brak wêgla w handlu i niespotykany wzrost jego cen.

Koncerny hutnicze z Japonii i Korei zmuszone zosta³y do zakupów wêgla amery-
kañskiego na rynku spot, na którym ceny wzros³y do 270–280 USD/tonê. Niektórzy od-
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biorcy z Indii decydowali siê nawet na transakcje z cen¹ wêgla 320–330 USD/tonê. Równie¿
koncerny europejskie, które mia³y zakontraktowany wêgiel australijski poszukiwa³y innych
Ÿróde³ pozyskania wêgla do pokrycia w³asnych potrzeb [6, 9].

W kwietniu br. koncern Arcelor Mittal jako pierwszy uzgodni³ z australijskim BHP BM
cenê kontraktow¹ na wêgiel typu premium hard w wysokoœci 305 USD/tonê FOB (kontrakt
na kilka mln ton). By³o to odstêpstwem od dotychczasowej praktyki ustalania cen bench-

mark w kontraktach z japoñskimi koncernami JSM, a w opinii uczestników rynku tym
posuniêciem Arcelor Mittal podkreœli³ swoj¹ pozycjê lidera na rynku œwiatowym.

W wyniku dalszych uzgodnieñ na rynku azjatyckim ceny australijskich wêgli kokso-
wych typu hard wzros³y (w zale¿noœci od jakoœci) o 206–240% do poziomu 285–305
USD/tonê na bazie FOB. Podobny wzrost cen uzyskali pozostali œwiatowi eksporterzy
z Kanady i z USA.

Zmiany cen referencyjnych chiñskiego koksu i cen kontraktowych wêgla koksowego
typu hard w I pó³roczu 2008 pokazuj¹ wykresy na rysunku 3.
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Fig. 3. Reference export prices of Chinese coke and hard coking coal prices in 2008 in the international markets



3. WskaŸniki relacji miêdzy cenami wêgla i koksu na rynkach

miêdzynarodowych

Relacje zachodz¹ce miêdzy rynkami wêgla i koksu w analizowanym okresie dziesiêciu
lat charakteryzuje przebieg zmiennoœci wskaŸników dla cen wêgla koksowego typu hard

i koksu chiñskiego w odniesieniu do ceny bazowej tych paliw z roku 1997. Jak pokazuje
wykres na rysunku 4, doœæ œcis³y zwi¹zek miêdzy cenami koksu i wêgla zachodzi³ do roku
2002. Drastyczny wzrost cen koksu w latach 2003–2004 nie mia³ zwi¹zku z cenami wêgla,
natomiast istotnie wp³yn¹³ na póŸniejszy wzrost cen kontraktowych wêgli koksowych
w roku finansowym FY’05/06. Ze wzglêdu na ró¿n¹ specyfikê zawierania kontraktów na
obu rynkach i wiêksz¹ zmiennoœæ cen koksu w skali roku (ceny ofertowe zmieniaj¹ siê
z miesi¹ca na miesi¹c), znaczny wzrost cen wêgla koksowego nast¹pi³ w okresie przejœcio-
wych spadków cen koksu. Podobna sytuacja powtórzy³a siê w nastêpnych latach, kiedy to
wzrostowi cen koksu towarzyszy³ spadek cen wêgla, jednak ju¿ rok 2008 przyniós³ kolejny
rekordowy wzrost cen kontraktowych wêgli na rynku miêdzynarodowym.

Jak zaznaczono wczeœniej, zachodz¹ce relacje miêdzy rynkami koksu i wêgla kokso-
wego analizowano w oparciu o zmiany cen referencyjnych chiñskiego koksu i cen kon-
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traktowych australijskiego wêgla koksowego typu hard na bazie FOB porty producenta. S¹
one punktem odniesienia do kontraktacji cen w umowach miêdzy g³ównymi producentami –
eksporterami wêgla i koksu, a odbiorcami na rynkach w Azji, Europie, Ameryce P³d.

Na ostateczne ceny sprzeda¿y wp³yw ma jednak wiele czynników, w tym m in.: warunki
w umowach d³ugoterminowych i tona¿ objêty kontraktem, dystans miêdzy producentem
a importerem oraz sytuacja na rynku frachtowym przewozów morskich i l¹dowych, jak te¿
jakoœæ surowca bêd¹cego przedmiotem transakcji. St¹d te¿ czêsto œrednie ceny sprzeda¿y
eksportowej wêgla i koksu publikowane przez g³ównych eksporterów ró¿ni¹ siê wartoœci¹
od cen referencyjnych.

Porównanie œrednich eksportowych cen sprzeda¿y wêgli koksowych i koksu uzyskanych
przez g³ównych œwiatowych eksporterów z cenami referencyjnymi ilustruj¹ wykresy na ry-
sunku 5. Doniesienia z rynków miêdzynarodowych handlu wêglem i koksem relacjonuj¹ce
gwa³towne zmiany cen surowców w krótkich okresach czasowych dotycz¹ g³ównie tran-
sakcji na rynku zakupów spot (który elastycznie reaguje na zmiany otoczenia), jednak
œrednie ceny sprzeda¿y obejmuj¹ ca³y tona¿, w przewa¿aj¹cej czêœci kontraktowany w umo-
wach d³ugoterminowych. Widaæ to wyraŸnie na przyk³adzie handlu koksem, gdzie ceny
ofertowe w po³owie br. wzros³y do 600–700 USD/tonê, podczas gdy publikowana œrednia
cena sprzeda¿y koksu chiñskiego na bazie FOB by³a w czerwcu br. na poziomie 500
USD/tonê. Podobnie na rynku wêgla koksowego, œrednia cena sprzeda¿y australijskiego
wêgla typu hard w czerwcu wynosi³a oko³o 210 USD/tonê, i by³a poni¿ej wynegocjowanej
ceny benchmark price obowi¹zuj¹cej od kwietnia br. [10, 13].

Relacje miêdzy cenami koksu i wêgla koksowego na rynkach miêdzynarodowych cha-
rakteryzowaæ mo¿e wskaŸnik okreœlony jako stosunek œrednich eksportowych cen koksu do
cen wêgla koksowego typu hard w poszczególnych okresach czasowych.

Wykres na rysunku 6 pokazuje przebieg zmian tak zdefiniowanego indeksu dla posz-
czególnych kwarta³ów w okresie I kw. 2005–II kw. 2008. Do wyliczenia indeksu przyjêto
œrednie kwartalne ceny sprzeda¿y eksportowej australijskiego wêgla koksowego typu hard

i koksu chiñskiego (na bazie FOB port producenta).
WskaŸniki relacji cen koksu i wêgla w analizowanym okresie zmienia³y siê w zakresie od

3,5 do 1, przy czym tendencja spadkowa odwróci³a siê w roku 2006, a wskaŸnik w I kw.
2008 r. wzrós³ do wartoœci 3,5, jak na pocz¹tku 2005 r. W przeci¹gu 3 lat zmiany zachodz¹ce
na rynkach tych surowców spowodowa³y, ¿e wysokoœæ œrednich cen eksportowych zarówno
koksu, jak i wêgla koksowego w I kw. 2008 roku by³a prawie dwukrotnie wy¿sza w po-
równaniu z cenami z I kw. 2005 r., a ceny koksu (podobnie jak w roku 2005) ponad
trzykrotnie przewy¿sza³y ceny wêgla.

Wzrost cen wêgla w II kw. 2008 r. (zwi¹zany z pocz¹tkiem nowego roku kontraktowego
FY’08/09) spowodowa³ niewielki spadek wartoœci indeksu, przy utrzymuj¹cym siê wzroœcie
œrednich cen koksu.

Poni¿ej zestawiono wskaŸniki dla œrednich rocznych cen eksportowych chiñskiego
koksu i australijskiego wêgla koksowego typu hard.

Bazuj¹c na prognozach dotycz¹cych sytuacji na rynkach stali, wêgla i koksu w nad-
chodz¹cych latach, mo¿na za³o¿yæ, ¿e wahania cen surowców nie bêd¹ mia³y tak du¿ej
dynamiki jak w okresie poprzednim, kiedy to spadki lub wzrosty cen dochodzi³y nawet do
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ponad 200%. Przy bardziej zrównowa¿onym bilansie popytu i poda¿y surowców na rynku
œwiatowym, ceny powinny siê ustabilizowaæ, a wskaŸnik relacji – cena koksu/cena wêgla
koksowego mo¿e oscylowaæ wokó³ œredniej wartoœci (dla analizowanego okresu14 kwar-
ta³ów œredni wskaŸnik mia³ wartoœæ 1,98).

Podsumowanie

Wyj¹tkowo pomyœlna koniunktura na œwiatowym rynku stali doprowadzi³a w ostatnich
latach do znacznego wzrostu cen surowców dla hutnictwa ¿elaza, który mia³ swe Ÿród³o
w szybko rosn¹cym popycie czemu towarzyszy³y ograniczenia po stronie poda¿y.
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Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008 – I pó³.

Œrednia roczna eksportowa cena koksu [USD/tonê] 183,37 138,37 199,63 432,33

Œrednia roczna eksportowa cena wêgla typu hard [USD/tonê] 100,17 112,2 99,45 152,33

WskaŸnik – cena koksu/cena wêgla 1,83 1,23 2,01 2,84



Gwa³towny wzrost cen stali i surowców postrzegany by³ wczeœniej jako krótkie zda-
rzenie w cyklu d³ugookresowym i spodziewano siê szybkiego powrotu do niskich cen.
Symptomy takie pojawi³y siê na rynku stali i koksu w roku 2005, by³a to jednak korekta
okresowa, a od 2007 roku nast¹pi³ sta³y, równomierny wzrost cen.

Obecnie sytuacja na rynku surowców jest bardzo dynamiczna, w stosunkowo krótkim
okresie ceny wêgla koksowego wzros³y z oko³o 100 do 300 USD/tonê, ceny koksu prze-
kroczy³y rekordowy poziom z roku 2004 i znacznie przekraczaj¹ 600 USD/tonê, a cena rudy
¿elaza zanotowa³a wzrost od 68% do prawie 100% (w zale¿noœci od producenta).

Analitycy rynku prognozuj¹, ¿e mimo obserwowanego spowolnienia gospodarki œwia-
towej, wzrost popytu na wyroby stalowe w skali globalnej przez nastêpne 5 lat bêdzie siê
utrzymywa³ na poziomie 3–5% rocznie, gównie za spraw¹ krajów rozwijaj¹cych siê jak
Chiny, Indie, oraz pañstw regionu Ameryki P³d. i Bliskiego Wschodu. Oznacza to, ¿e na
œwieci moce produkcyjne stali powinny rosn¹æ w tempie 50–75 mln ton rocznie, co
wp³ynie na zwiêkszenie zapotrzebowania na surowce hutnicze, w tym koks i wêgiel
koksowy. Brak równowagi miêdzy poda¿¹, a popytem sprzyja utrzymywaniu siê wysokich
cen.

Prognozy œredniookresowe zak³adaj¹, ¿e œwiatowa poda¿ wêgla koksowego nie pokryje
w krótkim okresie rosn¹cego popytu (szczególnie ze strony krajów azjatyckich), st¹d te¿
ceny wêgli typu hard w kolejnych latach bêd¹ wysokie, a rynek eksportowy bêdzie bardziej
zrównowa¿ony dopiero po 2010 roku. Sytuacja na miêdzynarodowym rynku wêgla w po-
³¹czeniu z prowadzon¹ w Chinach polityk¹ ukierunkowan¹ na ograniczenia eksportu koksu
oraz z rosn¹cymi cenami chiñskiego wêgla dla odbiorców krajowych, stwarza klimat do
utrzymywania siê wysokich cen koksu na rynku œwiatowym.

Artyku³ przygotowany w ramach realizacji projektu badawczego nr 4 T12A 03430.
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Urszula OZGA-BLASCHKE

The relationships between prices of coking coal and
metallurgical coke in the international markets

Abstract

The boom in steel making industry has caused the increase of consumption of the basic raw
materials essential to the steel making. The increase of coking coal and coke demand is the reason for
the dynamic growth of global trade of these raw materials. The presented paper shows the rela-
tionships between the prices of coke and coking coal in the international markets. The prices and the
reasons of their variation in the previous years as well as the present situation in the international
market in the first half of 2008 have been characterized.
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