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Russia on the international steam coal market and exports to Poland 

Abstract 

The article presents an analysis of Russia’s participation in international steam coal trade, which has been its 

important participant for years. The research covered the years 2014–2018. The geographical location on two 

continents and the availability of coal deposits, favors its presence on both the Pacific and Atlantic markets. The 

article also discusses the main coal producers in Russia and the prices of Russian steam coal directed to the spot 

market. Due to the significant share of coal exports for the Russian economy, the focus was also on analyzing 

Russian seaports. 

In recent years, Asian exports have dominated in Russian steam coal exports. The share of export to this market 

in the years 2014–2018 was in the range of 49–57% (60–87 million tons). Currently, three countries play an 

important role among Asian countries: South Korea, China and Japan. They purchased a total of 

38–52 million tons of Russian coal. 

Although in the years under analysis Russia exported 52–67 million tons of steam coal to the European market, 

the share of this market dropped from almost half to around 40%. The slow departure from coal energy 

contributes to reducing the share of recipients from this direction. Among European countries, in 2014 the main 

direction of export was Great Britain with 19% (24 million tons) of total export share. In 2018, exports fell to 

9 million tons (5%). 

Among European destinations for Russian coal, Poland’s share is growing in importance. In the years 2014– –

2018, steam coal exports to Poland varied in the range of 5.6–16.2 million tons. In the years 2014–2018 

it changed in the range of 5.6–16.2 million tons. The dynamic growth achieved in the last three years is 

noteworthy. In relation to 2016, imports increased by 10.0 million tons and in 2018 amounted to as much as 

16.1 million tons. The article also discusses the geographical structure of coal imports to Poland by railway 

border crossings and seaports. 
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Rosja na międzynarodowym rynku węgla energetycznego a eksport do Polski 

Streszczenie 

Artykuł przedstawia analizę udziału Rosji w międzynarodowym handlu węglem energetycznym, będącej od lat 

jego istotnym uczestnikiem. Badaniami objęto lata 2014–2018. Położenie geograficzne na dwóch kontynentach 

oraz dostępność złóż węgla sprzyja jej obecności zarówno na rynku Pacyfiku, jak również Atlantyku. W artykule 

omówiono także głównych producentów węgla w Rosji oraz ceny rosyjskiego węgla energetycznego 

skierowanego na rynek spot. Ze względu na znaczący udział eksportu węgla dla gospodarki rosyjskiej, skupiono 

się także na analizie rosyjskich portów morskich. 

W ostatnich latach w eksporcie rosyjskiego węgla energetycznego zaczął dominować kierunek azjatycki. Udział 

eksportu na ten rynek w latach 2014–2018 zawierał się w granicach 49–57% (60–87 mln ton). Wśród krajów 

azjatyckich istotną rolę odgrywają obecnie trzy państwa: Korea Płd., Chiny i Japonia. Nabyły one łącznie 38–

52 mln ton rosyjskiego węgla.  

Choć w analizowanych latach łącznie na rynek europejski Rosja wyeksportowała 52–67 mln ton węgla, to 

jednak udział tego rynku spadł z prawie połowy do około 40%. Powolne odchodzenie od energetyki węglowej 

przyczynia się do zmniejszania udziału odbiorców z tego kierunku. Wśród krajów europejskich jeszcze w roku 

2014 głównym kierunkiem eksportu była W. Brytania z 19% udziałem (24 mln ton) w eksporcie ogółem. 

W 2018 r. eksport zmalał do 9 mln ton (5%).  

Wśród europejskich kierunków eksportu rosyjskiego węgla rośnie na znaczeniu udział Polski. W latach 2014– –

2018 eksport węgla energetycznego do Polski zmieniał się w przedziale 5,6–16,2 mln ton. Zwraca uwagę jego 

dynamiczny wzrost uzyskany w ciągu ostatnich trzech lat. W stosunku do 2016 r. import wzrósł o 10,0 mln ton 

i w 2018 r. wyniósł aż 16,1 mln ton. W artykule omówiono także geograficzną strukturę importu węgla do Polski 

według przejść granicznych oraz portów morskich. 
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