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International steam coal markets – supply, demand, prices 

Abstract 

Coal production in 2018 increased by 3.3% and amounted to 7.81 million tons. Compared to 2010, it increased 

by 620 million tons. The structure of coal production in the world is very stable in the analyzed period of 2010–

2018. Steam coal dominates in production with a share of 77%. Since 1990, the share of coal in the consumption 

of primary energy carriers has fallen by 3% in the global economy.  

In the EU, the share of coal in the consumption of primary energy carriers is more than twice lower than in the 

world, and in 2018 amounted to 13%. BP estimates the sufficiency of coal proven reserves based on 2018 data 

for the next 132 years. For oil and gas, they are estimated at 51 years.  

The decline in hard coal production in the European Union can be dated almost continuously since 1990, which 

has decreased by 74%. In 2018, 74 million tons of coal were produced in the EU. In 2018, hard coal 

consumption in EU countries dropped to 226 million tons, i.e. by 20.6%. 

In 2018, global trade in steam coal amounted to 1.14 billion tons. The situation in China is crucial for the 

international coal market. The slight change in the import policy of this country significantly affects the situation 

in international trade in steam coal. In 2019, coal prices (at Newcastle, Richards Bay, ARA ports) dropped by an 

average of 23 USD/ton. The average decreases for these three indices were 33%. The prices of steam coal in the 

forecasts presented in the paper are under pressure of the falling demand..  
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Międzynarodowe rynki węgla energetycznego – podaż, popyt, ceny 

Streszczenie 

Produkcja węgla w 2018 r. wzrosła o 3,3% i wyniosła 7,81 mln ton. W porównaniu do 2010 r. wzrosła 620 mln 

ton. Struktura produkcji węgla na świecie jest bardzo stabilna w analizowanym okresie lat 2010–2018. 

W produkcji dominuje węgiel energetyczny z udziałem 77%.  

Od 1990 r. udział węgla w zużyciu pierwotnych nośników energii spadł w światowej gospodarce o 3%. W UE 

udział węgla w zużyciu pierwotnych nośników energii jest ponad dwukrotnie mniejszy niż na świecie. W 2018 r. 

wyniósł 13%. BP szacuje wystarczalność zasobów węgla na podstawie danych za 2018 r. na okres następnych 

132 lat. W przypadku ropy i gazu szacowane są one na 51 lat.  

Spadek produkcji węgla kamiennego w Unii Europejskiej można datować prawie nieprzerwanie od 1990 r., gdyż 

produkcja zmniejszyła się o 74%. W 2018 roku w Unii wyprodukowano 74 mln ton węgla. W ubiegłym roku 

zużycie węgla kamiennego w krajach członkowskich spadło do 226 mln ton, czyli o 20,6%. 

W 2018 roku globalny handlem w węglem energetycznym wyniósł 1,14 mld ton. Dla międzynarodowego rynku 

węglem kluczowa jest sytuacja w Chinach. Niewielka zmiana w polityce importowej tego kraju wpływa istotnie 

na sytuację w międzynarodowym handlu węglem energetycznym. W 2019 r. ceny węgla energetycznego 

(w portach Newcastle, Richards Bay, ARA) spadły średnio o 23 USD/tonę. Średnie spadki dla tych trzech 

indeksów wyniosły 33%. Ceny węgla energetycznego w przedstawionych w artykule prognozach znajdują się 

pod presją spadającego popytu. 
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