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na miêdzynarodowych rynkach Atlantyku i Pacyfiku

Wprowadzenie

Produkcja wêgla kamiennego na œwiecie w 2011 roku wynios³a 6,65 mld ton i by³a
wy¿sza ni¿ w roku poprzednim o oko³o 419 mln ton (6,7%). Natomiast patrz¹c na zmiany
produkcji z d³u¿szej perspektywy mo¿na stwierdziæ, ¿e w latach 1990–2000 utrzymywa³a
siê ona na zbli¿onym poziomie i dopiero od roku 2000 nast¹pi³ jej dynamiczny wzrost
o 86% w porównaniu z 2011 r. (rys. 1). Daje to œredni wzrost w roku na poziomie oko³o
3,2% od 1990 r (przez 21 lat) i 5,8% od 2000 r. Wzrost ten by³ spowodowany coraz
wiêkszym zapotrzebowaniem na energiê w szybko rozwijaj¹cych siê gospodarkach wscho-
dz¹cych (g³ównie Chiny i Indie). Udzia³ wêgla energetycznego w ca³oœci produkcji wyniós³
w tym czasie oko³o 85% i relacje te s¹ zbli¿one do tendencji wystêpuj¹cych w ostatnich
20 latach.

Udzia³ wêgla w zaspokajaniu potrzeb energetycznych œwiata od wielu lat pozostaje na
zbli¿onym poziomie z niewielk¹ tendencj¹ zwy¿kow¹, mimo wzrostu wykorzystania energii
pochodz¹cej z gazu ziemnego czy Ÿróde³ odnawialnych i energetyki j¹drowej. Jak wynika to
z informacji przedstawionych w tabeli 1, od 1990 roku zapotrzebowanie na energiê wzros³o
o 45% (œredniorocznie o 1,9%), w tym czasie zapotrzebowanie na energiê z wêgla wzros³o
o 56% (œredniorocznie o 2,2%). Natomiast od roku 2000 wzrost zu¿ycia energii z wêgla jest
najwiêkszy spoœród innych noœników energii. Œrednioroczne tempo wzrostu dla wêgla by³o
na poziomie 3,9%, gdy zapotrzebowanie na wszystkie noœniki energii ros³o w tempie 2,3%.

* Dr in¿., Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ PAN, Kraków;
e-mail: zg@min-pan.krakow.pl



Ta sytuacja spowodowa³a, ¿e mimo wzrostu w tym czasie znaczenia gazu ziemnego i Ÿróde³
odnawialnych pozycja wêgla nie tylko utrzyma³a siê ale jej udzia³ w pokryciu zapo-
trzebowania na energiê wzrós³ o oko³o 2%. Na rysunku 2 przedstawiono porównanie
œwiatowego popytu na energiê pierwotn¹ w latach 1990 i 2010 r. Nowe Ÿród³a pozyskiwania
energii nie os³abi³y pozycji wêgla w gospodarce œwiatowej.

Na œwiecie wêgiel pokrywa oko³o 25–27% zapotrzebowania na energiê pierwotn¹,
a wytwarza siê z niego oko³o 42% energii elektrycznej. Dla Unii Europejskiej udzia³y te
wynosz¹ odpowiednio 18 i 29%. Obraz wspó³czesnych rynków kszta³towa³ siê pod wp³y-
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Rys. 1. Œwiatowa produkcja wêgla kamiennego (w tym energetycznego) w latach 1990–2011

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Infromation

Fig. 1. Global production of hard coal (including steam coal) in 1990–2011

TABELA 1

Œwiatowe zu¿ycie energii pierwotnej

TABLE 1

Global consumption of primary energy

Noœnik energii
Popyt na energiê [mln toe] Zmiana [%] Œrednioroczna zmiana

1990 2000 2010 od 1990 od 2000 od 1990 od 2000

Wêgiel 2 231 2 378 3 474 56 46 2,2 3,9

Ropa naftowa 3 230 3 659 4 113 27 12 1,2 1,2

Gaz ziemny 668 2 073 2 740 64 32 2,5 2,8

Energia j¹drowa 526 676 719 37 6 1,6 0,6

Energia odnawialna* 1 123 1 313 1 684 50 28 2,0 2,5

Razem 8 778 10 099 12 730 45 26 1,9 2,3

* Uwzglêdnia energetykê wodn¹.
�ród³o: opracowanie wlane na podstawie Word Energy Outlook 2010, 2012



wem zdarzeñ natury ekonomicznej i politycznej zapocz¹tkowanej pod koniec XX wieku.
Znacz¹cy wp³yw na przemys³ wêglowy mia³y takie wydarzenia jak:

— za³amanie siê gospodarki centralnie planowanej w Europie Wschodniej i pañstwach
by³ego ZSRR,

— zmniejszenie dotacji pañstwowych i/lub prywatyzacja sektorów energetycznych
w krajach Europy Zachodniej (Stagg 1999),

— dynamiczny rozwój gospodarek z rynków wschodz¹cych (Chiny, Indie, Brazylia).
Zdecydowana wiêkszoœæ wêgla energetycznego jest wykorzystywana w krajach zu¿y-

waj¹cych w³asne zasoby. Podstawowym sposobem wykorzystywania wêgla jest jego spa-
lanie w celu wytwarzania energii elektrycznej i ciep³a. Kraje o najwiêkszym udziale wêgla
w produkcji energii elektrycznej to: RPA – 94%, Polska – 86%, Chiny – 78%, Australia –
76%, Kazachstan – 75% (Eurocoal 2011).

1. Handel wêglem energetycznym

Wêgiel kamienny energetyczny, bêd¹cy przedmiotem handlu na rynkach miêdzyna-
rodowych, to obecnie oko³o 15% jego produkcji œwiatowej. Pomimo, ¿e rynek miêdzy-
narodowy to tylko niewielka czêœæ produkcji tego surowca, to ogrywa on istotn¹ w rolê
nawet w krajach wykorzystuj¹cych w³asne zasoby. W roku 1990 tylko 11% produko-
wanego wêgla podlega³o wymianie miêdzynarodowej, ale od roku 2000 obserwujemy zna-
czny wzrost dynamiki w obrotach wêglem na rynkach miêdzynarodowych.

Dwa najwa¿niejsze rynki obrotu wêglem to rynek Atlantycki i Pacyfiku, który swoim
udzia³em obejmuje oko³o 80–85% ca³oœci wymiany handlowej tym surowcem. To powoduje,
¿e w analizach i statystykach miêdzynarodowych rynków wêgla kamiennego przyjmuje siê ten
zwyczajowy podzia³ geograficzny i rodzajowy dla dwóch wyodrêbnionych geograficznie
regionów i rozwa¿a siê oddzielnie przep³ywy wêgla energetycznego i koksowego.

Stosuje siê te¿ rozró¿nienie ze wzglêdu na transport, realizowany drog¹ morsk¹ i l¹dow¹.
W miêdzynarodowym handlu wêglem dominuj¹ przewozy drog¹ morsk¹, które od po³owy
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Rys. 2. Zmiany w œwiatowym zu¿yciu energii pierwotnej porównanie z lat 1990 i 2010 [%]

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Word Energy Outlook 2010, 2012

Fig. 2. Changes in global primary energy consumption, a comparison between 1990 and 2010 [%]



lat dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku przewa¿aj¹ w obrotach wêglem na œwiecie. Jeszcze
w roku 1990 udzia³ transportu l¹dowego by³ na poziomie 40%, by obni¿yæ siê nastêpnie
do 12% w roku 2005 i 8% w dwóch ostatnich latach. Na rysunku 3 przedstawiono zmiany
w sposobie handlu wêglem energetycznym na tle handlu wêglem kamiennym ogó³em.
W transporcie l¹dowym dominuje kolej i dotyczy to wymiany g³ównie miêdzy takimi
krajami jak: USA – Kanada, Rosja – Kazachstan, Polska – kraje UE i kraje WNP – Polska.

Poziom obrotów wêglem energetycznym po raz pierwszy w 2010 roku przekroczy³
1 mld ton i w stosunku do roku 1990 wzrós³ o 124%, co daje œrednioroczny wzrost na pozio-
mie 3%. Od 2000 roku œrednie tempo wzrostu rynku by³o znacznie wy¿sze i wynios³o 7%.

Decyduj¹ce znaczenie w handlu wêglem energetycznym ma, jak ju¿ wspomniano, region
Azji i Pacyfiku oraz Europa z basenem Morza Œródziemnego (w nazewnictwie region
Pacyfiku i Atlantyku). Import wêgla na rynki Azji i Pacyfiku wzrós³ od roku 1990 prawie
siedmiokrotnie i w roku 2011 wyniós³ a¿ 585 mln ton, natomiast import do Europy oraz do
krajów afrykañskich po³o¿onych nad Morzem Œródziemnym i na Œrodkowy Wschód wzrós³
nieco ponad dwukrotnie i wyniós³ 206 mln ton. Na rysunku 4 przedstawiono morski handel
wêglem energetycznym w podziale na rynek Atlantyku i Pacyfiku, w mln ton. Zauwa¿alna
jest zmiana w geografii przewozów wêgla. Jeszcze w 1990 roku import wêgla do Europy by³
wiêkszy ni¿ na rynku Pacyfiku o 6 mln ton, natomiast obecnie import wêgla przez szybko
rozwijaj¹ce siê kraje Azji jest o 380 mln ton wiêkszy. Wysoki wzrost gospodarczy w tych
krajach wymusza zwiêkszone zapotrzebowanie na energiê, które w znacznej czêœci jest
pokrywane przez wêgiel. Poziom obrotów wêglem na rynku europejskim praktycznie nie
zmienia siê od roku 2005 i kszta³tuje siê od tego czasu na poziomie 200–220 mln ton.

Na rysunku 5 przedstawiono schematycznie ilustracjê przep³ywów wêgla energetycz-
nego w handlu miêdzynarodowym (realizowanym drog¹ morsk¹) miêdzy rynkiem Atlantyku
i Pacyfiku w 2011 roku. Do najwiêkszych dostawców wêgla na rynek Atlantyku nale¿y

8

Rys. 3. Handel wêglem energetycznym na tle handlu wêglem kamiennym ogó³em

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Infromation

Fig. 3. Steam coal trade and total coal trade



zaliczyæ Rosjê, Kolumbiê, RPA. Na rynku Pacyfiku dominuj¹ w z kolei dostawcy z Indo-
nezji, Australii i RPA. Zmiany w iloœciach dostaw w latach 1990–2011 najwa¿niejszych
eksporterów przedstawiono na rysunku 6.

Do krajów, w których produkcja wêgla znacznie przewy¿sza w³asne zapotrzebowanie
mo¿na zaliczyæ Indonezjê, Kolumbiê i Australiê. Kraje, w których w³asna produkcja zas-
pokaja zapotrzebowanie, a nadwy¿ki s¹ kierowane na rynki miêdzynarodowe, to np. USA,
Kanada, Rosja, RPA i Chiny.

Zmiany w obrotach na miêdzynarodowym rynku wêglem w podziale na kontynenty
dobrze prezentuje porównanie przedstawione na rysunku 7 (eksport wêgla) i rysunku 8
(import wêgla). W obu porównaniach widoczny jest zdecydowany wzrost udzia³u Azji
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Rys. 4. Morski handel wêglem energetycznym w podziale na rynek Atlantyku i Pacyfiku [mln ton]

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Infromation, VDKI, Coal Facts,

Platts – ICR Coal Statistics Monthly

Fig. 4. Maritime steam coal trade, the Atlantic and the Pacific region breakdown [Mt]

Rys. 5. Przep³ywy wêgla energetycznego w handlu miêdzynarodowym (realizowanym drog¹ morsk¹)

w roku 2011 [mln ton]

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie VDKI, Coal Facts

Fig. 5. Coal flows in the international coal trade (maritime transport) in 2011 [Mt]
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Rys. 6. Liderzy dostaw wêgla energetycznego w rejon Atlantyku i Pacyfiku w latach 1990–2011

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Infromation

Fig. 6. Key coal supplies in the Atlantic and the Pacific region in 1990–2011

Rys. 7. Œwiatowy import wêgla energetycznego w podziale regionalnym

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Information

Fig. 7. Global steam coal import in the regional breakdown

Rys. 8. Œwiatowy eksport wêgla w podziale regionalnym

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Information

Fig. 8. Global coal export in the regional breakdown



kosztem spadku znaczenia Europy. Obecnie 69% importu wêgla koncentruje siê na rynku
azjatyckim, a tylko 25% na rynku europejskim. Zbli¿ona sytuacja jest w przypadku eksportu
wêgla.

W roku 1990 sytuacja wygl¹da³a odwrotnie – w imporcie wêgla dominowa³a Europa
z udzia³em 67%, natomiast udzia³ eksportu wynosi³ 43%.

2. Producenci, u¿ytkownicy, eksporterzy i importerzy wêgla

Zmiany na miêdzynarodowym rynku wêgla energetycznego dobrze obrazuj¹ zestawy
danych przedstawione w tabelach 2–5, które pokazuj¹ czo³owych dziesiêciu producentów,
u¿ytkowników, eksporterów i importerów wêgla energetycznego w perspektywie ponad
20 lat na tle danych dla ca³ego œwiata uszeregowanych wed³ug wielkoœci uzyskanej w 2011 r.

Œwiatowa produkcja wêgla energetycznego od 1990 r. zwiêkszy³a siê o ponad 2,7 mld ton,
a najwiêkszym producentem od lat pozostaj¹ Chiny (tab. 2). Kraj ten zwiêkszy³ pro-
dukcjê o 1,8 mld i odpowiada za 2/3 wzrostu produkcji œwiatowej. Jednak najwiêkszy
wzrost produkcji dokona³ siê w Indonezji, której wydobycie w tym okresie zwiêkszy³o siê
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TABELA 2

Ranking czo³owych producentów wêgla energetycznego w 2011 r.

TABLE 2

Leading steam coal producers in 2011

Kraj
Produkcja wêgla energetycznego [tys. ton] Zmiana [%]

Œrednioroczna zmiana
[%]

1990 2000 2010 2011 od 1990 od 2000 od 1990 od 2000

Chiny 965 077 1 271 015 2 559 540 2 831 108 193 123 5,3 7,6

USA 760 388 839 685 856 492 849 035 12 1 0,5 0,1

Indie 175 096 289 340 498 629 509 095 191 76 5,2 5,3

Indonezja 10 201 78 761 322 799 373 652 3 563 374 18,7 15,2

RPA 165 492 220 996 252 448 250 317 51 13 2,0 1,1

Australia 93 941 135 679 189 071 198 576 111 46 3,6 3,5

Rosja 152 056 101 503 178 696 177 685 17 75 0,7 5,2

Kazakhstan 98 017 64 199 91 740 98 063 0 53 0,0 3,9

Kolumbia 19 655 36 425 71 174 80 204 308 120 6,9 7,4

Polska 118 943 86 109 65 070 64 966 –45 –25 –2,8 –2,5

Œwiat 2 939 256 3 356 470 5 317 370 5 670 029 93 69 3,2 4,9

Udzia³ 10
producentów

87,1% 93,1% 95,6% 95,8%

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Informatiom



o oko³o 364 mln ton (10 mln ton w 1990 roku i 374 mln ton w 2011 r.). Wynik ten daje prawie
19% œrednioroczny wzrost produkcji przez 21 lat. Ponad 80% produkowanego wêgla z tego
kraju trafia na eksport. Du¿y wzrost produkcji wyst¹pi³ tak¿e w Indiach – o 334 mln ton –
oraz w Australii – o oko³o 105 mln ton. W gronie najwiêkszych producentów tylko Polska
zanotowa³a spadek produkcji w porównaniu z rokiem 1990 o 21 mln ton. Zwraca uwagê sytu-
acja w Rosji, w której po du¿ym spadku produkcji w latach 1990–2000 – o ponad 50 mln ton –
w ci¹gu ostatnich dziesiêciu lat nast¹pi³ wzrost produkcji o ponad 75 mln ton. Sytuacjê tê
mo¿na wi¹zaæ z procesami prywatyzacyjnymi, w wyniku których prawie ca³y przemys³ wy-
dobywczy jest pod kontrol¹ prywatnych firm (Stala-Szlugaj 2011, 2012; Stala-Szlugaj, Klim
2012). Obecnie w Rosji wydobywa siê oko³o 178 mln ton wêgla energetycznego i produkcja
ma byæ jeszcze bardziej rozwijana w perspektywie kolejnych lat. Czo³owych dziesiêciu
producentów wydobywa prawie 96% œwiatowej produkcji wêgla energetycznego (tab. 2).

Œwiatowe zu¿ycie wêgla energetycznego jest zdominowane przez Chiny, które w 2011
roku wykorzysta³y prawie 3 mld ton (tab. 3). Udzia³ Chin w œwiatowym zu¿yciu w 2011 r.
wyniós³ 52% i jest to wzrost o 20% w stosunku do roku 1990. Du¿y wzrost wygenerowa³y
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TABELA 3

Czo³owi u¿ytkownicy wêgla energetycznego na œwiecie

TABLE 3

Leading coal consumers in the world

Kraj
Zu¿ycie wêgla energetycznego [tys. ton] Zmiana [%]

Œrednioroczna zmiana
[%]

1990 2000 2010 2011 od 1990 od 2000 od 1990 od 2000

Chiny 970 583 1 258 729 2 520 059 2 966 891 206 136 5,5 8,1

USA 701 657 866 163 862 251 832 051 19 –4 0,8 –0,4

Indie 166 231 296 333 553 569 591 128 256 99 6,2 6,5

RPA 119 225 154 566 186 886 178 765 50 16 1,9 1,3

Japonia 50 026 96 109 127 688 121 542 143 26 4,3 2,2

Korea P³d. 33 041 52 384 92 838 98 050 197 87 5,3 5,9

Rosja 186 148 98 284 97 843 92 176 –50 –6 –3,3 –0,6

Polska 102 104 70 039 72 452 71 523 –30 2 –1,7 0,2

Kazachstan 55 823 31 309 61 120 66 440 19 112 0,8 7,1

Indonezja 6 320 22 580 57 799 64 742 924 187 11,7 10,0

Œwiat 2 954 456 3 463 704 5 222 592 5 664 403 92 64 3,1 4,6

Udzia³ 10 80,9% 85,1% 88,7% 89,7%

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Informatiom



tak¿e inne kraje azjatyckie, takie jak: Indie, Korea, Japonia. Czo³owe kraje azjatyckie
w œwiatowym zu¿yciu wêgla maj¹ 68% udzia³.

W Rosji i w Polsce zu¿ycie ustabilizowa³o siê na poziomie 2000 roku. Zwraca uwagê
spadek zu¿ycia wêgla w USA w porównaniu z 2010 rokiem o 4%, gdy w poprzedniej
dekadzie nast¹pi³ wzrost o 166 mln ton. Wp³yw na tê sytuacjê ma olbrzymi wzrost wy-
dobycia gazu z formacji ³upkowych, który dziêki niskim cenom zacz¹³ zastêpowaæ wêgiel
w sektorze wytwarzania energii elektrycznej (Siemek i in. 2011). Czo³owych dziesiêciu
u¿ytkowników wêgla wydobywa prawie 91% œwiatowej produkcji wêgla energetycznego
i zu¿ywa prawie 90% wêgla wydobywanego w œwiecie.

Œwiatowy eksport wêgla wzrós³ od 1990 r. o 565 mln ton, a œrednie tempo wzrostu od
tego czasu wynios³o 5,2% (tab. 4). Od 2000 roku eksport przyspieszy³, osi¹gaj¹c œrednie
tempo wzrostu na poziomie 6,4%. Od 2005 roku najwiêkszym eksporterem jest Indonezja
(22 % wzrostu œredniorocznego), która zdetronizowa³a Australiê z pozycji najwiêkszego od
lat eksportera wêgla energetycznego. Eksport Australii ju¿ w 2011 roku by³ ponad dwu-
krotnie mniejszy od indonezyjskiego.
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TABELA 4

Czo³owi eksporterzy wêgla energetycznego

TABLE 4

Leading exporters of steam coal

Kraj
Eksport wêgla energetycznego [tys. ton] Zmiana [%]

Œrednioroczna zmiana
[%]

1990 2000 2010 2011 od 1990 od 2000 od 1990 od 2000

Indonezja 4 574 54 480 264 995 308 910 6 654 467 22,2 17,1

Australia 45 646 87 801 135 352 144 055 216 64 5,6 4,6

Rosja 24 478 29 738 114 244 109 358 347 268 7,4 12,6

Kolumbia 13 377 33 565 70 927 75 413 464 125 8,6 7,6

RPA 45 867 67 001 69 418 71 704 56 7 2,2 0,6

USA 38 344 23 226 23 021 34 059 –11 47 –0,6 3,5

Kazachstan 53 210 25 300 12 515 31 781 –40 26 –2,4 2,1

Wietnam 745 3 526 22 346 24 425 3 179 593 18,1 19,2

Chiny 13 280 48 578 18 814 10 579 –20 –78 –1,1 –12,9

Kanada 4 149 3 696 5 751 5 933 43 61 1,7 4,4

Polska 16 839 17 955 8 150 5 098 –70 –72 –5,5 –10,8

Œwiat 296 894 434 758 788 304 861 197 190 98 5,2 6,4

Udzia³ 10 82,1% 86,7% 93,5% 94,8%

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Informatiom



Rosja tak¿e znacz¹co zwiêksza swój eksport z 24,5 mln ton w roku 1990 do 110 mln ton
w roku 2011. Rosja eksportuje dziêki rozleg³emu terytorium zarówno w region Pacyfiku,
Europy, jaki i do krajów basenu Morza Czarnego i Œródziemnego.

Nowym eksporterem w tym gronie jest Wietnam, którego ekspansja eksportowa zaczê³a
siê w 2005 roku. Polska to jedyny kraj w tym zestawieniu, który znacznie zredukowa³ swój
eksport. Zwraca uwagê pozycja USA, której producenci wêgla – maj¹c w kraju konkurencjê
w postaci gazu z ³upków – wykorzystuj¹c stosunkowe wysokie ceny na rynkach miêdzyna-
rodowych znowu zwiêkszyli swój eksport, który w 2011 r. osi¹gn¹³ ponad 34 mln ton.
Czo³owych dziesiêciu eksporterów ma prawie 95% udzia³u w handlu wêglem.

Wœród importerów dominuj¹ od kilku lat kraje azjatyckie (tab. 5). Piêciu najwiêkszych
importerów wêgla to: Chiny, Japonia, Korea P³d, Indie i Taiwan. Jeszcze w 1990 roku udzia³
tych krajów w œwiatowym imporcie by³ na poziomie 22%, a w 2011 roku wzrós³ do 60%.
Z krajów europejskich najwiêksi importerzy to: Niemcy, Wielka Brytania, Turcja W³ochy
i Hiszpania. Udzia³ tych importerów w œwiatowym rynku utrzymuje siê na poziomie oko³o
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TABELA 5

Czo³owi importerzy wêgla energetycznego

TABLE 5

Leading importers of steam coal

Kraj
Import wêgla energetycznego [tys. ton] Zmiana [%]

Œrednioroczna zmiana
[%]

1990 2000 2010 2011 od 1990 od 2000 od 1990 od 2000

Chiny 1 103 1 572 122 941 148 143 13 331 9 324 26,3 51,2

Japonia 41 983 93 259 127 692 121 542 190 30 5,2 2,4

Korea 12 442 45 320 90 431 96 916 679 114 10,3 7,2

Indie 192 9 867 65 078 86 399 – 776 – 21,8

Taiwan 14 231 39 410 56 730 62 501 339 59 7,3 4,3

Niemcy 11 874 23 340 37 932 32 508 174 39 4,9 3,1

Wlk. Brytania 6 169 14 984 20 288 27 143 340 81 7,3 5,5

Turcja 1 840 6 788 16 198 19 224 945 183 11,8 9,9

W³ochy 11 797 11 817 17 040 17 861 51 51 2,0 3,8

Hiszpania 6 287 17 894 10 040 13 663 117 –24 3,8 –2,4

Œwiat 322 006 442 013 796 312 864 865 169 96 4,8 6,3

Polska 189 10 448 12 466 – 6 496 – 46,3

Udzia³ 10 33,5% 59,8% 70,9% 72,4%

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Informatiom



12–13%. Polska w 2011 by³a 11 importerem wêgla energetycznego w œwiecie. Jeszcze
w 2000 roku import do Polski by³ œladowy i wyniós³ 0,2 mln ton. Prawie 85% importu to
wêgiel z Rosji (Stala-Szlugaj, Klim, 2012). Najwiêksz¹ dynamikê wzrostu importu maj¹
Chiny, Indie i Turcja. Czo³owych dziesiêciu importerów ma prawie 72% udzia³ w handlu
wêglem; od 1990 r. œrednie tempo wzrostu wynios³o 4,8%, a od 2000 r. uleg³o przyspie-
szeniu do 6,3%.

3. Frachty morskie

Nieod³¹cznym elementem handlu wêglem jest transport morski, a przede wszystkim
koszty transportu wêgla – szczególnie w przypadku importu z krajów zamorskich – mog¹
stanowiæ znacz¹cy udzia³ w kosztach dostawy do koñcowego odbiorcy (Lorenz 2009, 2010a,
2010b; Lorenz i in. 2012; Lorenz, Grudziñski 2009).

Wêgiel jest jednym z piêciu g³ównych suchych ³adunków masowych transportowanych
drog¹ morsk¹. Do grupy tej zalicza siê: wêgiel, rudê ¿elaza, zbo¿e, boksyty i fosforyty, przy
czym wêgiel i ruda razem stanowi¹ ponad po³owê przewozów. Od 1991 roku wêgiel by³
dominuj¹cym ³adunkiem, maj¹cym znacz¹cy wp³yw na kszta³towanie siê rynku frachto-
wego. Obecnie przewozy rudy ¿elaza nieznacznie przewy¿szaj¹ przewozy wêgla (Lorenz,
Grudziñski 2009).

W transporcie morskim wêgiel przewozi siê statkami o nazwie masowce. Cech¹ charak-
terystyczn¹ masowców jest du¿a stabilnoœæ i zró¿nicowane wykorzystanie objêtoœci ³a-
downi. Obok klasycznych masowców do przewozu ³adunków suchych istniej¹ odmiany
OBO (Oil-Bulk-Oil), O/O (Oil-Ore) czy OBC (Oil-Bulk-Container) (Lorenz, Grudziñski
2009).

Masowce ze wzglêdu na wielkoœæ (noœnoœæ) dziel¹ siê na nastêpuj¹ce klasy:
— handysize: 10 do 30 (tys. DWT1),
— handymax: 30 do 50 (tys. DWT1),
— supramax: 50 do 60 (tys. DWT1),
— panamax: 60 do 80 (tys. DWT1),
— suezmax 120 do 200 (tys. DWT1),
— capesize: powy¿ej 100 (z dominacj¹ statków powy¿ej 150 tys. DWT).
Statki typu handy – w przewozach wêgla u¿ywane s¹ g³ównie na trasach w obrêbie

jednego kontynentu czy morza. Jednak w przewozach wêgla na œwiecie dominuj¹ przede
wszystkim statki klasy capesize i panamax. Nazwa panamax okreœla statek, którego maksy-
malna wielkoœæ pozwala na przejœcie przez Kana³ Panamski (z powodu ograniczeñ wyni-
kaj¹cych z szerokoœci œluz, d³ugoœci statku i zanurzenia). Gdy zakoñczy siê trwaj¹ca obecnie
rozbudowa i modernizacja Kana³u Panamskiego (planowane podwojenie przepustowoœci
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1 DWT (deadweight) – noœnoœæ, czyli ró¿nica pomiêdzy wyporem statku (mierzonym w okreœlonych standar-
dowych warunkach) a mas¹ statku pustego, podawana w tonach.



w 2015 r.) mo¿liwe bêdzie stosowanie w tym regionie jednostek wiêkszych ni¿ wspó³czesne
panamaxy, o noœnoœci oko³o 100 tys. ton (tzw. mini-cape). Statki typu capesize s¹ masow-
cami o wielkoœci powy¿ej 100 tys. DWT, które nie mog¹ przep³yn¹æ kana³u Panamskiego
i w zwi¹zku z tym zmuszone s¹ op³ywaæ przyl¹dek Horn. Wymagaj¹ tak¿e g³êbokowodnych
portów. W tej klasie statki powy¿ej 150 tys. ton wypornoœci to w wiêkszoœci tankowce.
Czêœæ statków typu cape mo¿e przep³ywaæ obecnie przez Kana³ Sueski.

Natomiast statki suezmax to jednostki, które spe³niaj¹ ograniczenia techniczne Kana³u
Sueskiego. Po modernizacji w 2009 roku maksymalnie przez kana³ mog¹ przep³ywaæ statki
o noœnoœci do 200 tys. DWT. Kolejne modernizacje kana³ów prowadz¹ z czasem do
redefinicji specyfikacji statków.

Na œwiecie jest ponad 100 portów (o sumarycznej zdolnoœci za³adunkowej rzêdu 1200–
–1300 mln ton/rok), przez które eksportuje siê wêgiel. Natomiast w krajach importerów
wêgiel roz³adowywany jest w oko³o 220 portach (RWE 2007).

Zestawienie odleg³oœci wa¿niejszych portów, przez które realizowany jest eksport
wêgla do portów ARA (Amsterdam – Rotterdam – Antwerpia) przedstawia tabela 6. Jest to
najwa¿niejszy wêze³ portowy w Europie. Odleg³oœci okreœlono za pomoc¹ internetowych
portali morskich (przeliczono z mil morskich i podano w zaokr¹gleniu) oraz z atlasów map
z wytyczonymi szlakami morskimi. W tabeli podano tak¿e orientacyjny czas (w dniach),
jaki jest potrzebny do przebycia danej trasy masowcem, który p³ynie z prêdkoœci¹ czter-
nastu wêz³ów.
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TABELA 6

Szacunkowe odleg³oœci pomiêdzy wa¿niejszymi portami wêglowymi œwiata a portami ARA

TABLE 6

The estimated distance between the more important coal ports in the world and the ARA ports

Kraj Port
Odleg³oœæ do ARA

Kraj Port
Odleg³oœæ do ARA

tys. km dni tys. km dni

RPA Richards Bay 13,0 20,9
USA

Hampton Roads 6,6 10,5

Kolumbia
Buenaventura 9,6 15,5 Mobile 8,9 14,2

Puerto Bolivar 8,3 13,3

Rosja

Murmañsk 3,0 4,8

Indonezja
Pulau Laut 17,0 27,4 Petersburg 2,4 3,9

Banjarmasin 16,7 26,9 Taganrog 7,0 11,2

Australia

Dalrymple Bay 20,7 33,3 Tuapse 6,8 10,9

Gladstone 21,8 35,0 Yeysk 6,9 11,1

Newcastle 21,5 34,6
Polska

Gdañsk 1,6 2,6

Port Kembla 21,3 34,3 Œwinoujœcie 1,4 2,2

�ród³a: opracowanie w³asne na podstawie Atlas Œwiata, World Shipping Register, SeaRates, Sea distances,
Lorenz, Grudziñski 2009



4. Jakoœæ wêgla na rynkach miêdzynarodowych

Na rynku miêdzynarodowym brak jest jednego standardu jakoœciowego wêgla energe-
tycznego. Jednak w wyniku rozwoju wymiany miêdzynarodowej i rozwoju wskaŸników cen
wêgla (na poziomie CIF, FOB, CFR) czêsto wystêpuje koniecznoœæ ustalenia pewnego
standardu jakoœciowego (zagadnienie wskaŸników cenowych zosta³y szeroko omówione
w pracach Lorenz 2012; Lorenz Grudziñski 2009; Grudziñski 2012). Najczêœciej jest to
wêgiel o wartoœci opa³owej rzêdu 6000 kcal/kg (tj. ok. 25,12 MJ/kg) w stanie roboczym
(NAR – Net As Received), zawartoœæ siarki poni¿ej 1%; zawartoœæ popio³u – do 15–16%.
Taki standardowy wêgiel w kontraktach s³u¿y przede wszystkim do rozliczania transakcji.
Natomiast w ofertach wielu producentów wêgla zakresy parametrów jakoœciowych s¹ dosyæ
szerokie. W tabeli 8 przedstawiono zakresy parametrów wêgla energetycznego w handlu
miêdzynarodowym. Natomiast nale¿y zaznaczyæ, ¿e w ostatnich latach znacz¹co poprawi³a
siê oferta wêgli w klasach o ni¿szych wartoœciach opa³owych. Odnosi siê do g³ównie do
wêgli indonezyjskich. Zalet¹ niektórych gatunków tych wêgli jest bardzo niska zawartoœæ
siarki i czêsto równie¿ niska zawartoœæ popio³u (Platts – ICR).

Parametry jakoœciowe wêgla w przypadku indeksów typu CIF (na rynkach odbiorców
wêgla) s¹ na ogó³ okreœlane w stanie roboczym (NAR – Net As Received), a dla indeksów
typu FOB (w portach g³ównych producentów) tak¿e brutto w stanie roboczym (GAR – Gross

As Received) oraz brutto w stanie powietrzno-suchym (GAD – Gross Air Dried). Przeliczniki
jednostek odnosz¹cych siê do parametrów jakoœciowych mo¿na znaleŸæ
www.min-pan.krakow.pl/zaklady/zrynek/jp_www.htm.

17

TABELA 7

Szacunkowe odleg³oœci pomiêdzy wa¿niejszymi portami eksporterów i importerów wêgla
na rynku azjatyckim

TABLE 7

The estimated distance between the most important exporters’ and importers’ coal ports in the Asian market

Eksporterzy
Japonia Korea P³d. Tajwan Indie

tys. km dni tys. km dni tys. km dni tys. km dni

Australia 7,5–8,4 12,1–13,4 7,5–8,6 12,1–13,7 6,2–8,0 10,0–12,9 9,2–11,1 14,7–18,1

Chiny 1,7 2,7 1,2 1,9 2,1 3,4 8,0–9,6 12,8–15,4

Indonezja 4,9 7,9 4,9 7,9 3,1 5,0 4,7–6,2 7,5–10,

RPA 13,6 21,9 13,4 21,5 11,8 18,9 6,5–7,4 10–12

Rosja (Azja) 1,9 3,1 1,0 1,5 2,6 4,3 8,5–10, 14,4–16,1

�ród³a: Atlas Œwiata, World Shipping Register, SeaRates, Sea distances, Lorenz, Grudziñski 2009



5. Najwa¿niejsze firmy produkuj¹ce wêgiel na œwiecie

Czo³owe firmy produkuj¹ce najwiêcej wêgla na œwiecie to kompanie, których dzia-
³alnoœæ w g³ównej mierze skupiona jest na rynkach krajowych. Do firm tych nale¿y zaliczyæ
Coal India, dwie firmy z USA – Peabody i Arch oraz dwie firmy z Chin: Shenhua oraz China
Coal (Grudziñski 2012).

W tabeli 9 przedstawiono dane o dziesiêciu najwa¿niejszych producentach na œwiecie,
które zosta³y uszeregowane wed³ug wielkoœci produkcji w 2011 r. Produkcja wêgla przez te
firmy w 2011 roku wynios³a 1,74 mld ton i jest to wzrost 21% w stosunku do roku 2005.
Udzia³ dziesiêciu najwiêkszych producentów w wydobyciu wêgla od roku 2005 kszta³tuje
siê na poziomie 31–33%.

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat kolejnoœæ pierwszych piêciu producentów nie
zmieni³a siê. Na innych pozycjach w ostatnich latach nast¹pi³y zmiany: BHP – Billiton
awansowa³ na 6. pozycjê, spychaj¹c Anglo Coal na pozycje siódm¹. Ostatnie dwa miejsca
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TABELA 8

Zakresy parametrów wêgla energetycznego w handlu miêdzynarodowym

TABLE 8

Quality parameters of power coal in international trade

Kraj
Wartoœæ opa³owa Popió Siarka

kcal/kg MJ/kg % %

Region Atlantyku

RPA 5 400–6 700 22,6–28,1 8–15 0,5–1,7

Rosja 6 000–6 200 25,1–26,0 11–15 0,3–0,6

Kolumbia 5 000–6 500 20,9–27,2 4–15 0,5–1,0

USA(wschód) 6 000–7 200 25,1–30,1 5–15 0,5–3,0

Czechy 6 700–7 100 28,1–29,7 6–8 0,4–0,5

Polska 5 700–6 900 23,9–28,9 8–16 0,6–1,0

Region Pacyfiku

Australia 5 900–6 900 24,7–28,9 8–15 0,3–1,0

Indonezja 3 700–6 500 15,5–27,2 1–16 0,1–0,9

Chiny 5 900–6 300 24,7–26,4 7–13 0,3–0,9

Rosja 5 500–6 800 23,0–28,5 11–20 0,3–0,5

Wietnam 5 100–6 800 21,4–28,5 15–33 0,85–0,95

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie VDKI 2011, 2012; Grudziñski 2012; Platts – ICR



zajê³y spó³ki australijskie Xstrata, Rio Tinto i jest to spadek o dwie pozycje w stosunku do
wyników sprzed roku. W przypadku Rio Tinto produkcja spad³a a¿ o 70% w stosunku
do roku 2005. Firma Suek, która jest g³ównym eksporterem wêgla na rynki europejskie –
równie¿ polski – w tym zestawienie zajmuje pozycjê 8. (od wielu lat) z eksportem wêgla
ponad 100 mln ton.

Firmy wyró¿nione w tabeli dominuj¹ w œwiatowym przemyœle wydobywczym, prowadz¹
dzia³alnoœæ na wielu kontynentach i dziêki temu mog¹ szybciej reagowaæ na wahania popytu
i poda¿y na miêdzynarodowych rynkach. G³ównie dzia³aj¹ w takich krajach jak: Australia,
RPA, USA Indonezja i Kolumbia. Przedsiêbiorstwa te czêsto nazywane s¹ wielk¹ czwórk¹
(Lorenz, Grudziñski 2009; Grudziñski 2012) przemys³u wydobywczego i w tym gronie s¹ to
najwiêksi eksporterzy wêgla.
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TABELA 9

Najwa¿niejsi producenci wêglowe kamiennego na œwiecie

TABLE 9

World’s leading producers of hard coal

Lp. Producent Obszar dzia³alnoœci
Produkcja [mln ton] Zmiana od

2005 r.
[%]2005 2010 2011

1. Coal India Indie 324 431 436 35

2. Peabody USA 225 246 268 19

3. Shenhua Chiny 178 225 282 58

4. Arch Coal USA 139 161 157 13

5. China Coal Chiny 72 123 160 122

6.
BHP –
Billiton

RPA, Australia, Indonezja,
USA, Kolumbia

87 103 104 20

7.
Anglo
Coal

RPA, Australia,
Wenezuela, Kolumbia

95 97 103 8

8. SUEK Rosja 85 90 92 8

9. Xstrata Australia, RPA, Kolumbia 70 80 85 21

10. Rio Tinto Australia, USA 162 73 49 –70

Razem 1 437 1 629 1 736 21

Udzia³ w produkcji œwiatowej [%] 33 31 31 –

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie VDKI 2010, 2011, Lorenz, Grudziñski 2009, Grudziñski 2012



Podsumowanie

1. Produkcja wêgla kamiennego w œwiecie w 2011 roku wynios³a 6,65 mln ton i jest to
wzrost o 93% w stosunku do 1990 roku. W latach 1990–2000 utrzymywa³a siê na
zbli¿onym poziomie i dopiero od roku 2000 nast¹pi³ jej dynamiczny wzrost o 86%.
Œrednioroczny wzrost by³ na poziomie oko³o 3,2% od 1990 r i 5,8% od 2000 r. Udzia³
wêgla energetycznego w ca³oœci produkcji w okresie analizy to oko³o 85%.

2. Udzia³ wêgla w zaspokajaniu potrzeb energetycznych œwiata od wielu lat pozostaje na
zbli¿onym poziomie z niewielk¹ tendencj¹ wzrostow¹. Od 1990 roku zapotrzebowanie
na energiê wzros³o o 45%, w tym czasie zapotrzebowanie na energiê z wêgla wzros³o
o 56%. Od roku 2000 wzrost zu¿ycia energii z wêgla jest najwiêkszy spoœród innych
noœników energii. Œrednioroczne tempo wzrostu dla wêgla jest na poziomie 3,9%, gdy
zapotrzebowanie na wszystkie inne noœniki energii ukszta³towa³o siê na poziomie
2,3%.

3. W œwiecie wêgiel pokrywa oko³o 25–27% œwiatowego zapotrzebowania na energiê
pierwotn¹, a wytwarza siê z niego oko³o 42% energii elektrycznej.

4. Wêgiel kamienny energetyczny, bêd¹cy przedmiotem handlu na rynkach miêdzyna-
rodowych to obecnie oko³o 15% produkcji œwiatowej tego surowca. Dwa najwa¿niejsze
rynki obrotu wêglem to rynek Atlantycki i Pacyfiku, który swoim udzia³em obejmuje
oko³o 80–85% ca³oœci wymiany handlowej tym surowcem. Poziom obrotów wêglem
energetycznym w 2010 roku przekroczy³ 1 mld ton i ca³y czas roœnie. Od roku 1990
wzrós³ o 124%, a od 2000 roku o 7%. Zapotrzebowanie na wêgiel g³ównie generuj¹ takie
kraje jak: Chiny, Japonia, Korea i Tajwan, a wiêc kraje z regionu Pacyfiku. Obecnie 69%
importu wêgla koncentruje siê na rynku azjatyckim, a tylko 25% na rynku europejskim.
Zbli¿ona sytuacja jest w przypadku eksportu wêgla.

5. Œwiatowa produkcja wêgla energetycznego od 1990 r. zwiêkszy³a siê o ponad 2,7 mld
ton, a najwiêkszym producentem od lat pozostaj¹ Chiny. Czo³owych dziesiêciu pro-
ducentów wydobywa prawie 96% œwiatowej produkcji wêgla energetycznego.

6. Œwiatowe zu¿ycie wêgla energetycznego jest równie¿ zdominowane przez Chiny, które
w 2011 roku wykorzysta³y prawie 3 mld ton. Du¿y wzrost wygenerowa³y tak¿e inne kraje
azjatyckie, takie jak: Indie, Korea, Japonia. Czo³owych dziesiêciu u¿ytkowników wêgla
wydobywa prawie 96% œwiatowej produkcji wêgla energetycznego i zu¿ywa prawie 90%
wêgla wydobywanego w œwiecie.

7. Œwiatowy eksport wêgla wzrós³ od 1990 roku o 565 mln ton. Od 2005 najwiêkszym
eksporterem jest Indonezja (22 % wzrostu œredniorocznego), która zdetronizowa³a Aus-
traliê z pozycji najwiêkszego od lat eksportera wêgla energetycznego. Czo³owych dzie-
siêciu eksporterów ma prawie 95% udzia³u w handlu wêglem.

8. Wœród importerów dominuj¹ od kilku lat kraje azjatyckie. Piêciu najwiêkszych im-
porterów z krajów azjatyckich mia³o w 1990 roku udzia³ w œwiatowym imporcie na
poziomie 22%, a w 2011 roku udzia³ ten wzrós³ do 60%. Czo³owych dziesiêciu im-
porterów ma prawie 72% udzia³ w handlu wêglem.
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9. Wa¿nym elementem handlu wêglem jest transport morski, poniewa¿ koszty transportu
wêgla – szczególnie w przypadku importu z krajów zamorskich – mog¹ stanowiæ
znacz¹cy udzia³ w kosztach dostawy do koñcowego odbiorcy. W transporcie morskim
wêgiel przewozi siê statkami klasy panamax i capesize. Na œwiecie jest ponad 100
portów, przez które eksportuje siê wêgiel. Natomiast w krajach importerów wêgiel
roz³adowywany jest w oko³o 220 portach.

10. W œwiecie na rynku miêdzynarodowym brak jest jednego standardu jakoœciowego
wêgla energetycznego. Jednak w wyniku rozwoju wymiany miêdzynarodowej naj-
czêœciej jest to wêgiel o wartoœci opa³owej rzêdu 6000 kcal/kg (tj. oko³o 25,12 MJ/kg)
w stanie roboczym (zawartoœæ siarki poni¿ej 1%; zawartoœæ popio³u – do 15–16%.

11. Czo³owe firmy produkuj¹ce najwiêcej wêgla na œwiecie to kompanie, do których nale¿y
zaliczyæ: Coal India, dwie firmy z USA – Peabody i Arch oraz dwie firmy z Chin:
Shenhua oraz China Coal. Udzia³ dziesiêciu najwiêkszych producentów w wydobyciu
wêgla od roku 2005 kszta³tuje siê na poziomie 31–33% w œwiatowej produkcji.
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GOSPODARKA WÊGLEM KAMIENNYM ENERGETYCZNYM NA MIÊDZYNARODOWYCH RYNKACH

ATLANTYKU I PACYFIKU

S ³ o w a k l u c z o w e

Eksport wêgla, import wêgla, producenci wêgla, parametry jakoœciowe, statki do przewozu wêgla, kompanie
wêglowe, dostawcy wêgla

S t r e s z c z e n i e

Produkcja wêgla kamiennego na œwiecie w 2011 roku wynios³a 6,65 mld ton i by³a wy¿sza ni¿ w roku 1990
o oko³o 3,2 mld ton (o 93%). W ci¹gu 21 lat œrednie tempo wzrostu wynios³o 3,2%. Od roku wzrost produkcji wêgla
uleg³ przyspieszeniu do 6,2%. Wêgiel energetyczny mia³ w tym czasie oko³o 85% udzia³ w wydobyciu. Od 1990
roku zapotrzebowanie na energiê wzros³o o 45%, w tym czasie zapotrzebowanie na energiê z wêgla wzros³o o 56%.
Natomiast od roku 2000 wzrost zu¿ycia energii z wêgla jest najwiêkszy spoœród innych noœników energii.
Œrednioroczny wzrost dla wêgla by³ na poziomie 3,9%. Obecnie oko³o 15% wydobywanego wêgla podlega
wymianie handlowej. Dwa podstawowe rynki wêgla kamiennego to region Pacyfiku i Atlantyku, które swoim
udzia³em obejmuj¹ oko³o 80–85% ca³oœci wymiany handlowej tym surowcem. W wymianie wêglem przewa¿a
handel morski, a tylko 8% transportu wêgla obywa siê drog¹ l¹dow¹. Poziom obrotów wêglem energetycznym
w 2010 roku przekroczy³ 1 mld ton i w stosunku do roku 1990 wzrós³ o 124%. Import wêgla na rynki Azji
i Pacyfiku wzrós³ od roku 1990 prawie siedmiokrotnie, natomiast import regionu Europy wzrós³ nieco ponad
dwukrotnie. Transport morski odbywa siê g³ownie statkami klasy panamax. Na œwiecie jest ponad 100 portów,
przez które eksportuje siê wêgiel. Natomiast w krajach importerów wêgiel roz³adowywany jest w oko³o 220
portach. Najwa¿niejsze firmy produkuj¹ce najwiêcej wêgla na œwiecie to kompanie, do których nale¿y zaliczyæ:
Coal India, dwie firmy z USA – Peabody i Arch oraz dwie firmy z Chin: Shenhua oraz China Coal.
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COAL ECONOMY IN THE INTERNATIONAL MARKETS OF THE ATLANTIC AND THE PACIFIC REGIONS

K e y w o r d s

Coal export, coal import, coal producers, quality parameters, vessels for coal transport, coal companies, coal
suppliers

A b s t r a c t

Global coal production was at the level of 6.65 thousend million tonnes in 2011 and was higher than in 1990 by
about 3.2 thousend million 93%). Within 21 years, the average growth rate was at the level of 3.2%. Since the last
year, coal production increased by 6.2%. The share of steam coal was about 85% at that time. Since 1990, demand
for energy has increased by 45%, while demand for energy from coal increased by 56%. However, since 2000,
an increase in energy consumption from coal is the largest of all the other energy sources. The average annual
growth in the case of coal was at the level of 3.9%. Currently, about 15% of the extracted coal is traded. The two
main coal markets are the Pacific one and the Atlantic one, which share together about 80-85% of the total coal
trade. The maritime trading prevails and only 8% of coal is transported overland. Steam coal trade exceeded
1 billion tonnes in 2010 and, when compared to 1990, it increased by 124%. Import of coal to markets in Asia and
the Pacific regions grew nearly 7 times since 1990, while imports of the European region approximately doubled.
Maritime transport takes place mainly with the employment if panama vessels. There are more than 100 ports
through which coal is exported in the world. However, in the importing countries coal is discharged in about
220 ports. The most important companies that produce most of coal (globally) are the following companies: Coal
India, two US companies: Peabody and Arch, and two companies from China: Shenhua and China Coal.
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