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Analiza trendów wydobycia wêgla energetycznego
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STRESZCZENIE. W artykule przedstawiono produkcjê wêgla energetycznego u czo³owych produ-
centów tego surowca, czyli w Chinach, USA i Indiach, oraz porównano z produkcj¹ w Polsce
w latach 2008–2011. Zwrócono uwagê na œcieranie siê dwóch przeciwstawnych pogl¹dów
dotycz¹cych dalszego wykorzystywania wêgla kamiennego w energetyce. Jednym z nich jest
utrwalanie dominuj¹cej roli wêgla w wytwarzaniu energii elektrycznej, z tak¹ sytuacj¹ mamy
do czynienia w Chinach oraz Indiach, i tendencj¹ do zmniejszania zu¿ycia wêgla w produkcji
energii elektrycznej, co mo¿na zaobserwowaæ na przyk³adzie USA i Polski. Skrajnym przy-
padkiem s¹ kraje tzw. „starej” Unii Europejskiej, zw³aszcza kraje skandynawskie oraz Fran-
cja, d¹¿¹ce do niemal ca³kowitej dekarbonizacji gospodarki do koñca obecnego stulecia.
Przyjmowane kolejne dyrektywy zaostrzaj¹ce normy emisji szkodliwych substancji do atmo-
sfery wymuszaj¹ ograniczanie zu¿ywania wêgla w gospodarce. Produkcja energii elek-
trycznej z wêgla staje siê coraz dro¿sza, przez co inwestorzy wstrzymuj¹ siê z podejmo-
waniem decyzji o budowie nowych bloków energetycznych wykorzystuj¹cych wêgiel
kamienny. Niepewnoœæ co do przysz³ych cen uprawnieñ do emisji CO2 w pespektywie 2020
roku, spowodowa³o sytuacjê wyczekiwania, co wp³ywa niekorzystnie na proces budowy
nowych mocy wytwórczych, a tak¿e wymusza du¿¹ ostro¿noœæ przy planowaniu nowych
inwestycji w kopalniach wêgla kamiennego. W³aœnie problem produkcji wêgla kamiennego
energetycznego jest g³ównym tematem artyku³u. Do analizy wybrano lata 2008–2011, czyli
lata kryzysu gospodarczego w œwiecie. Na wykresach przedstawiono jak kszta³towa³a siê
produkcja wêgla energetycznego w tym okresie u czo³owych producentów oraz w Polsce.
Z analizy wykresów oraz przewidywañ ekspertów mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski, ¿e w Chinach
i w Indiach wêgiel nadal bêdzie stanowi³ podstawowy surowiec do wytwarzania energii
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elektrycznej, a jego wydobycie, ewentualnie import, bêdzie wzrastaæ. Odmienna sytuacja
przedstawia siê w USA oraz w Polsce. Spadaj¹ce ceny gazu z formacji ³upkowych w USA
spowodowa³y zmniejszenie zapotrzebowania na wêgiel kamienny do produkcji energii elek-
trycznej. To z kolei wp³ynê³o na obni¿enie cen. Obecnie du¿a czêœæ amerykañskiego wêgla
eksportowana jest miêdzy innymi do Europy. Jeœli jednak niskie ceny wêgla bêd¹ siê nadal
utrzymywa³y, to amerykañskie firmy podejm¹ dzia³ania zmierzaj¹ce do ograniczenia wy-
dobycia. Niska poda¿ powinna skutkowaæ wzrostem cen, co znowu zwiêkszy op³acalnoœæ
produkcji. Takie trendy maj¹ charakter cykliczny i wynikaj¹ z d¹¿enia do ustalenia siê ceny
równowagi przy zmieniaj¹cym siê popycie i poda¿y. Gdyby jednak ceny wêgla nie za-
pewnia³y rentownoœci produkcji tego surowca przez d³u¿szy czas z pewnoœci¹ w³aœciciele
firm wydobywczych podejm¹ decyzjê o ich likwidacji. Równie¿ w Polsce wydobycie wêgla
energetycznego z roku na rok siê zmniejsza. Wyj¹tek stanowi³ rok 2012, o który rozszerzono
analizê dla Polski, opieraj¹c siê na najnowszych danych statystycznych. Zdaniem autora jest
to tylko chwilowy wzrost produkcji, który – ze wzglêdu na oko³o 8-milionowe zapasy wêgla
na sk³adowiskach kopalnianych oraz niskie ceny u producentów zagranicznych – nie po-
wtórzy siê w 2013 roku. Wzrostu zapotrzebowania na wêgiel mo¿na spodziewaæ siê po
ust¹pieniu kryzysu gospodarczego.

S£OWA KLUCZOWE: wêgiel kamienny, wêgiel energetyczny, produkcja wêgla, wydobycie wêgla

Wprowadzenie

Obecnie na œwiecie istniej¹ dwa przeciwstawne podejœcia do zagadnienia wydobywania
i wykorzystywania wêgla kamiennego. Jedno z nich, reprezentowane – miêdzy innymi –
przez Uniê Europejsk¹, zak³ada wyeliminowanie wêgla jako tzw. brudnego Ÿród³a energii
i za- st¹pienie go energi¹ odnawialn¹. Zgodnie z energetyczn¹ map¹ drogow¹ redukcja
emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku powinna siê zmniejszyæ o 80–90%. Aby to
osi¹gn¹æ od wielu lat przyjmowane s¹ antywêglowe dyrektywy i g³oszone has³a o szkodli-
wym wp³ywie wêgla na œrodowisko przyrodnicze. Wœród antywêglowych dyrektyw mo¿na
wymieniæ (Kurczabiñski 2011):
G Znowelizowan¹ Dyrektywê 2010/75/WE z 24.11.2010 r. w sprawie emisji przemy-

s³owych, tzw. Dyrektywa IED,
G Dyrektywê 2009/29/WE (EU ETS), w sprawie usprawnienia i rozszerzenia wspól-

notowego systemu handlu uprawnieniami do emisji, maj¹c¹ na celu ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych o 20% w latach 2005–2020, w sektorach objêtych systemem EU
ETS (energetyka, ciep³ownictwo, przemys³),

G Dyrektywê 2009/406/WE z dnia 23.04.2009 w sprawie redukcji emisji gazów cieplar-
nianych o 10% w sektorach „non ETS” (transport, rolnictwo, sektor komunalno-bytowy,
handel, us³ugi, odpady, emisja lotna z paliw i inne),

G Dyrektywê 2009/31/WE z 23.04.2009 w sprawie geologicznego sk³adowania dwutlenku
wêgla (Dyrektywa CCS),
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G Projekt redukcji emisji w sektorze komunalno-bytowym, w tym, miêdzy innymi, projekt
„Konwencji rtêciowej”.
Jak twierdz¹ przedstawiciele przemys³u Polska, popieraj¹c wy¿ej wymienione dy-

rektywy, podjê³a dzia³ania na w³asn¹ szkodê, gdy¿ wzrost op³at zwi¹zanych z wêglem
najmocniej odczuje polskie spo³eczeñstwo (Kurczabiñski 2010; 2011; Kurczabiñski, £ój
2010).

Drugim trendem wystêpuj¹cym w œwiecie jest zwiêkszanie wydobycia i znaczenia
wêgla kamiennego w gospodarce. Taki trend daje siê zaobserwowaæ zw³aszcza w Chinach
oraz w Indiach, czyli w krajach najludniejszych i najprê¿niej rozwijaj¹cych siê w ostatnim
czasie. Jest to charakterystyczna cecha pierwszej dekady XXI wieku, przejawiaj¹ca siê
zdecydowanie wy¿sz¹ dynamik¹ wzrostu gospodarczego w krajach rozwijaj¹cych siê ni¿
w krajach wysoko rozwiniêtych. Dawniej o œwiatowej koniunkturze gospodarczej de-
cydowa³y g³ównie USA, kraje europejskie oraz Japonia. Od kilku lat coraz wiêkszy wp³yw
na œwiatow¹ gospodarkê wywieraj¹ Chiny, które maj¹ znacz¹cy udzia³ w œwiatowym PKB
(Ozga-Blaschke 2012). Na zwiêkszanie wydobycia wêgla mog¹ mieæ te¿ wp³yw nowe
inwestycje w elektrownie wêglowe w niektórych krajach europejskich. Pomimo
nieprzychylnego nastawienia do wêgla w³adz w Brukseli, pañstwa takie jak Niemcy,
Holandia i W³ochy planuj¹ budowê nowych, b¹dŸ zamianê starych bloków spalaj¹cych
paliwo ropopochodne na wêgiel. £¹czna moc elektrowni na wêglu kamiennym ma
wzrosn¹æ w tych trzech krajach o 17,2 GW (Stala-Szlugaj 2013). Na zwiêkszanie
wydobycia mo¿e wp³yn¹æ równie¿ wprowadzanie czystych technologii wêglowych
(Klank 2007), które nie wp³ywaj¹ tak negatywnie na œrodowisko naturalne jak tradycyjne
spalanie.

Produkcja wêgla energetycznego na œwiecie

Od wielu lat produkcja wêgla energetycznego na œwiecie roœnie. Widaæ to wyraŸnie
zw³aszcza w ostatnim okresie. W ci¹gu czterech lat – od 2008 do 2011 roku – zwiêkszono
wydobycie tego surowca o ponad 700 mln ton, czyli mniej wiêcej tyle, ile Polska wydobywa
w okresie oko³o 10 lat (przy za³o¿eniu utrzymania siê wydobycia na poziomie ostatniego
roku). Ogó³em przez ostatnie 20 lat wydobycie wêgla kamiennego na œwiecie podwoi³o siê,
podczas gdy w tym samym okresie w Polsce zmniejszy³o siê dwukrotnie (Kasztelewicz
2012). Trend œwiatowy oraz wartoœci w latach 2008–2011 zosta³y przedstawione na rysunku 1.
O ile produkcja wêgla energetycznego w 2009 roku nieznacznie przekroczy³a 5 mld ton,
o tyle w 2011 roku by³a bli¿sza 6 mld ton. Linia trendu ma wyraŸny charakter wzrostowy,
a kwadrat wspó³czynnika korelacji R wynosz¹cy 0,9498 œwiadczy o bardzo dobrym przy-
bli¿eniu.
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Produkcja wêgla energetycznego w wybranych krajach

Chiny

Chiny to jeden z najdynamiczniej rozwijaj¹cych siê krajów œwiata. W 2010 roku, po raz
pierwszy w historii, zu¿y³y wiêcej energii pierwotnej ni¿ USA. By³o to dok³adnie 2432,2
mln toe, podczas gdy USA 2285,7 mln toe (BP… 2012). ¯aden inny kraj nie zbli¿y³ siê
nawet do 1 mld toe. Nie powinno to jednak dziwiæ, gdy¿ ludnoœæ Chin przekracza 1,3 mld, co
stanowi 19% œwiatowej populacji. Zaspokajanie bie¿¹cych potrzeb spo³eczeñstwa jak rów-
nie¿ d¹¿enie do szybkiego rozwoju gospodarczego powoduje coraz wiêksze zapotrzebo-
wanie na energiê, a przez to równie¿ zapotrzebowanie na surowce energetyczne. Chiny
przez ostatnie lata systematycznie zwiêksza³y wydobycie i w ostatnim czasie przekroczy³y
3,5 mld ton wêgla kamiennego, w tym ponad 2,8 mld ton wêgla energetycznego, dodatkowo
importuj¹c oko³o 100–150 mln ton wêgla energetycznego zza granicy, g³ównie z Indonezji,
Australii i Wietnamu w latach 2009–2011 (Coal… 2012). Na rysunku 2 przedstawiono
jedynie wydobycie wêgla kamiennego energetycznego, który jest g³ównym surowcem do
wytwarzania energii elektrycznej w tym kraju. Analizê przeprowadzono dla lat 2008–2011.
W tym czasie wydobycie wêgla energetycznego wzros³o z 2228,8 mln ton do 2831,1 mln
ton, czyli o ponad 20% (Coal… 2012), co dobrze odzwierciedla linia trendu na rysunku.
Kwadrat wspó³czynnika korelacji R wskazuje te¿ na dobre dopasowanie krzywej. Mo¿na
spodziewaæ siê, ¿e w nastêpnych latach wydobycie wêgla jeszcze wzroœnie, choæ nale¿y
równie¿ braæ pod uwagê mo¿liwoœæ recesji. Trwaj¹cy nieprzerwanie od dwudziestu lat
rozwój nie mo¿e trwaæ w nieskoñczonoœæ. Przyk³ad USA oraz innych krajów wysoko
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Rys. 1. Produkcja wêgla energetycznego na œwiecie w latach 2008–2011
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Information 2012

Fig. 1. Steam coal production in the world in the period 2008–2011



rozwiniêtych, które od 2008 roku prze¿ywaj¹ kryzys gospodarczy powinien byæ przestrog¹
dla wszystkich specjalistów prognozuj¹cych ci¹g³y wzrost gospodarczy w Chinach. Trzeba
te¿ braæ pod uwagê wyczerpywanie siê zasobów wêgla w tym kraju. Ogromna produkcja
prowadzona przez ponad siedem tysiêcy kopalñ spowoduje szybkie wyczerpywanie siê
zasobów. Chiny jednak mog¹ importowaæ wêgiel z pobliskiej Indonezji, która w ostatnich
latach gwa³townie zwiêkszy³a wydobycie i sta³a siê czo³owym œwiatowym eksportem wêgla.
Nadal bêdzie siê te¿ utrzymywa³ import wêgla z RPA oraz z Australii pomimo protestów
ekologów w tym ostatnim kraju nawo³uj¹cych do zamykania kopalñ. W 2011 roku Chiny
importowa³y ponad 146 mln ton wêgla energetycznego, podczas gdy jeszcze w 2008 roku
zaledwie 33,5 mln ton. Œwiadczy to o ponad czterokrotnym wzroœcie. Oprócz wêgla
indonezyjskiego tak¿e niedawno odkryte ogromne zasoby wêgla kamiennego w Mongolii s¹
obiektem zainteresowañ chiñskiego przemys³u. Du¿a czêœæ tych zasobów to wysokiej
jakoœci wêgiel koksowy, ale nie tylko. Chiñczycy mog¹ te¿ nawi¹zaæ wspó³pracê z Rosj¹
w celu eksploatacji syberyjskich pok³adów wêgla kamiennego w KuŸnieckim Zag³ê-
biu Wêglowym le¿¹cym w obwodzie kamerowskim nale¿¹cym do Syberyjskiego Okrê-
gu Wêglowego. Udokumentowane zasoby w tym regionie wynosz¹ 161 mld ton
(www.nowygornik.pl). Obecnie wiele chiñskich kopalñ jest zamykanych, ale nie ze wzglêdu
na brak zapotrzebowania na wêgiel, lecz ze wzglêdu na fatalne warunki bezpieczeñstwa.
Chiñskie kopalnie s¹ jednymi z najniebezpieczniejszych na œwiecie, o czym œwiadcz¹ czêsto
zdarzaj¹ce siê wypadki. W 2012 roku wielu kopalniom cofniêto koncesje na wydobywanie.
Dotyczy³o to jednak ma³ych kopalñ, nie maj¹cych istotnego wp³ywu na wielkoœæ produkcji
w tym kraju. W³adze Chin promuj¹ zwiêkszanie wydobycia w du¿ych nowoczesnych
kopalniach. Taka sama polityka dotyczy te¿ energetyki. W najbli¿szym czasie maj¹ zostaæ
zamkniête ma³e elektrownie o niewielkich mocach, a powstanie kilka nowych, du¿ych
i nowoczesnych elektrowni. Taki rozwój kraju wytyczaj¹ obecne w³adze w Pekinie.
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Rys. 2. Produkcja wêgla energetycznego w Chinach
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Information 2012

Fig. 2. Steam coal production in China



USA

Pocz¹wszy od 2008 roku produkcja wêgla energetycznego w USA zmniejsza siê. Spo-
wodowane jest to spadkiem cen gazu ziemnego, dziêki czemu sta³ siê on konkurencyjny
w stosunku do wêgla przy produkcji energii elektrycznej. Spadki cen gazu spowodowane
zosta³y zwiêkszeniem poda¿y gazu z ³upków. Jest to nowe zjawisko, które wp³ynê³o na
zmianê podejœcia do wêgla jako g³ównego surowca energetycznego w tym kraju. W kwiet-
niu 2012 roku cena gazu w USA spad³a poni¿ej 70 USD/1000 m3 (Kaliski i in. 2012), co do
tej pory nie mia³o miejsca. Produkcja wêgla w USA bêdzie siê nadal zmniejszaæ. W 2013
roku zak³ada siê zmniejszenie wydobycia w Western Region o 12% w stosunku do
poprzedniego roku, w Interior Region o 2% i w Appalachian Region o 6%. Niemniej jednak,
wed³ug prognozy IEA, w nastêpnych latach wzroœnie zu¿ycie wêgla do produkcji energii
elektrycznej ze wzglêdu na ogólny wzrost zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ oraz
prognozowany wzrost cen gazu ziemnego (www.eia.gov). W analizowanym okresie, tzn.
w latach 2008–2011 produkcja wêgla energetycznego w USA zmniejszy³a siê o ponad 10% z
949,9 mln ton w 2008 roku do 849,0 mln ton w 2011 roku (rys. 3). Obecnie w USA
funkcjonuje 1325 kopalñ, zarówno podziemnych jak i odkrywkowych (Annual… 2011).
Mo¿liwoœci wydobywcze s¹ du¿e, gdy¿ USA posiadaj¹ jedne z najwiêkszych na œwiecie
zasoby wêgla, wynosz¹ce ponad 100 mld ton w grupie wêgli bitumicznych i antracytowych
oraz drugie tyle w grupie wêgli subbitumicznych i lignitów (BP… 2012). ¯aden inny kraj na
œwiecie nie posiada tak du¿ych zasobów. W przeciwieñstwie do Chin linia trendu w pro-
dukcji wêgla energetycznego ma nachylenie odwrotne i wskazuje na trend malej¹cy. Kwa-
drat wspó³czynnika korelacji R ma jednak wartoœæ zdecydowanie ni¿sz¹ ni¿ w powy¿szych
przypadkach, co œwiadczy o gorszym przybli¿eniu.
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Rys. 3. Produkcja wêgla energetycznego w USA
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Information 2012

Fig. 3. Steam coal production in the USA



Indie

Kolejnym krajem wydobywaj¹cym oko³o 500 mln ton wêgla energetycznego rocznie
(w 2011 roku nawet ponad 500 mln ton) s¹ Indie. Produkcja wêgla energetycznego w tym
kraju stale roœnie. Nieograniczany ¿adnymi przepisami wzrost populacji powoduje ci¹gle
rosn¹ce zapotrzebowanie na surowce energetyczne i energiê. W latach 2008–2011 pro-
dukcja wêgla energetycznego zwiêkszy³a siê o ponad 9% z 467,4 mln ton w 2008 roku do
509,1 mln ton w 2011 roku (rys. 4). Jak wynika z rysunku, linia trendu ma charakter
wzrostowy, choæ wzrost nie jest tak spektakularny jak w przypadku Chin. Kwadrat wspó³-
czynnika korelacji R nie jest te¿ tak zadowalaj¹cy. Eksperci przewiduj¹ dalszy wzrost
zapotrzebowania na wêgiel. Niektórzy twierdz¹, ¿e Indie do 2030 roku podwoj¹, a nawet
potroj¹ produkcjê. Jest to ma³o prawdopodobny scenariusz, lecz na pewno bêdziemy mieli
do czynienia ze wzrostem produkcji. Nale¿y siê te¿ spodziewaæ zwiêkszenia importu, gdy¿
pod koniec 2012 roku Indiom brakowa³o wêgla do zamkniêcia bilansu. Najwiêkszym
producentem wêgla w tym kraju jest Coal India Limited. Kompania ta sk³ada siê z 466
kopalñ zatrudniaj¹cych 357,9 tys. pracowników (stan na dzieñ 1.04.2013 r.)
(www.coalindia.com).

Rozwój gospodarczy ka¿dego kraju wywo³uje zwiêkszone zapotrzebowanie na surowce,
w tym równie¿ na surowce energetyczne. Mo¿na przypuszczaæ, ¿e Indie, wzorem Chin,
równie¿ bêd¹ d¹¿yæ do osi¹gniêcia jak najwiêkszego wzrostu gospodarczego i spróbuj¹
osi¹gn¹æ nale¿n¹ tak du¿emu krajowi wysok¹ pozycjê wœród najwy¿ej rozwiniêtych pañstw
œwiata.
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Rys. 4. Produkcja wêgla energetycznego w Indiach
�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie Coal Information 2012

Fig. 4. Steam coal production in India



Produkcja wêgla energetycznego w Polsce

Po wielu latach zmniejszania siê produkcji wêgla kamiennego w Polsce ogó³em, w tym
tak¿e produkcji wêgla energetycznego, w 2012 roku da³ siê zauwa¿yæ lekki wzrost, prawie
o 1,5 mln ton. Akurat w tym czasie nie jest to zjawisko korzystne, gdy¿ mamy do czynienia
ze znaczn¹ nadprodukcj¹ tego surowca, w dodatku ceny wêgla energetycznego na rynkach
œwiatowych znacznie spad³y, w zwi¹zku z czym zaostrzy³a siê konkurencja polskiego wêgla
z wêglem zagranicznym. W 2012 roku ceny wêgla energetycznego obni¿y³y siê prawie o 30
USD/tonê w stosunku do poprzedniego roku, choæ nale¿y wspomnieæ, ¿e na rynkach
azjatyckich ceny te s¹ o 15–20 USD/tonê wy¿sze ze wzglêdu na wiêksze zapotrzebowanie
odbiorców. Na zwa³ach zalega³o na koniec grudnia 2012 roku oko³o 8 mln ton wêgla,
a prawie drugie tyle znajdowa³o siê na sk³adowiskach przy elektrowniach. Nie wp³ywa to
korzystnie na perspektywy rozwoju bran¿y górniczej w Polsce. Spadki cen energii elek-
trycznej jakie mo¿na zaobserwowaæ w ostatnich miesi¹cach powoduj¹ naciski ze strony
energetyki na obni¿enie cen wêgla energetycznego przez kopalnie o 10% lub nawet wiêcej.
Jeœli energetyka nie uzgodni satysfakcjonuj¹cej, tzn. odpowiednio niskiej ceny, mo¿e ku-
powaæ wêgiel zza granicy, co i tak ju¿ ma miejsce zw³aszcza w regionach po³o¿onych przy
wschodniej granicy. Zagro¿eniem dla polskiego górnictwa mo¿e byæ równie¿ wzrastaj¹cy
import wêgla z USA do Unii Europejskiej. W 2012 roku import ten zwiêkszy³ siê o ponad
20% w stosunku do poprzedniego roku i osi¹gn¹³ wielkoœæ zbli¿on¹ do wielkoœci produkcji
polskiego górnictwa. Zwi¹zane to by³o z korzystnymi relacjami cen wêgla do cen gazu.
Europejscy producenci energii doszli do wniosku, ¿e w zaistnia³ej sytuacji lepiej czasowo
wy³¹czyæ bloki pracuj¹ce na drogim gazie, a w to miejsce zwiêkszyæ produkcjê energii
z tañszego wêgla.

Analizuj¹c okres 2008–2011 widaæ wyraŸny spadek produkcji wêgla energetycznego
w Polsce o 12,5% z 72,3 mln ton w 2008 roku do 65,0 mln ton w roku 2011 (rys. 5), czyli
wiêkszy ni¿ w USA, gdzie w tym samym czasie wydobycie spad³o o 10,6%. Mo¿na
przypuszczaæ, ¿e spadki cen energii elektrycznej maj¹ chwilowy charakter i s¹ zwi¹zane ze
spowolnieniem gospodarczym. W d³u¿szej perspektywie ceny te powinny wzrastaæ, co jest
zgodne z przewidywaniami ekspertów z bran¿y energetycznej. Wzrost cen energii elektrycz-
nej sprawi, ¿e produkcja wêgla energetycznego bêdzie bardziej op³acalna. Linia trendu tej
produkcji, przedstawiona na rysunku 5, choæ w latach 2008–2012 ma tendencjê spadkow¹,
to zawê¿aj¹c zakres analizy dla lat 2010–2012, mo¿na zauwa¿yæ stabilizacjê wydobycia na
poziomie oko³o 65 mln ton.

Na przysz³oœæ górnictwa wêglowego w Polsce, oprócz istniej¹cych i przysz³ych trendów
œwiatowych produkcji energii elektrycznej, cen wêgla, kosztów produkcji, konkurencji ze
strony producentów zagranicznych itp., najwa¿niejszym czynnikiem jest wystarczalnoœæ
zasobów. Zasoby bilansowe s¹ du¿e i wynosz¹ obecnie 48 540,84 mln ton. Wystêpuj¹ one
w 145 z³o¿ach (Bilans… 2012). W ostatnim czasie ze wzglêdu na przekwalifikowanie wielu
zasobów z grupy zasobów pozabilansowych do zasobów bilansowych ich wielkoœæ znacznie
siê zwiêkszy³a. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e zaledwie niewielka czêœæ zasobów bilansowych
mo¿e zostaæ wydobyta. W tym kontekœcie bardzo wa¿na jest racjonalna gospodarka z³o¿ami
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i ochrona zasobów pozosta³ych w z³o¿ach eksploatowanych przez likwidowane kopalnie
wêgla kamiennego. Niezmiernie wa¿ne s¹ te¿ odpowiednie regulacje prawne (Jureczka,
Galos 2008).

Obecnie funkcjonuje w Polsce 30 kopalñ wêgla kamiennego. Nie wszystkie jednak maj¹
zasoby pozwalaj¹ce funkcjonowaæ przez d³u¿szy czas. Piêæ kopalñ posiada zasoby ope-
ratywne wystarczaj¹ce na dziesiêæ lub mniej ni¿ dziesiêæ lat eksploatacji. Nale¿¹ do nich
KWK Piekary – wystarczalnoœæ zasobów wynosi 10 lat, KWK Pokój – wystarczalnoœæ
wynosi 10 lat, KWK Wujek – wystarczalnoœæ wynosi 9 lat, KWK Kazimierz-Juliusz Sp.
z o.o. – wystarczalnoœæ wynosi 8 lat oraz KWK Siltech – wystarczalnoœæ wynosi 8 lat. Dalsze
cztery kopalnie posiadaj¹ zasoby operatywne wystarczaj¹ce na mniej ni¿ 20 lat eksploatacji.
S¹ to: KWK Boles³aw-Œmia³y – 15 lat, KWK Ziemowit – 13 lat, KWK Marcel 13 lat, KWK
Wieczorek – 13 lat i KWK Staszic – 19 lat. S¹ te¿ kopalnie bogate w zasoby operatywne,
które mog¹ zapewniæ im funkcjonowanie przez co najmniej 60 lat. Nale¿¹ do nich: KWK
Halemba-Wirek – 77 lat, KWK Bielszowice – 71 lat, KWK Chwa³owice – 60 lat, KWK
Budryk 85 lat i PKW S.A. – 63 lata (Paszcza 2010). Chocia¿ KWK Halemba-Wirek
prze¿ywa obecnie k³opoty finansowe, to jednak wprowadzony w 2011 roku program na-
prawczy powinien pozwoliæ na poprawê wyników i zapewniæ dalsze zatrudnienie 4,5 tys.
za³odze.

Du¿e zasoby wêgla mog¹ stanowiæ strategiczne paliwo dla elektrowni systemowych
w Polsce. Jeszcze w ubieg³ym roku zwracano uwagê, ¿e istnieje potrzeba wybudowania
w Polsce, w ci¹gu najbli¿szych 10 lat, oko³o 10 bloków opalanych wêglem kamiennym
i wêglem brunatnym o ³¹cznej mocy oko³o 8 tys. MW (Zaporowski 2012). Obecnie wstrzy-
mano wiele inwestycji bazuj¹cych na wêglu kamiennym, na przyk³ad budowê dwóch
bloków wêglowych w elektrowni Opole. Inwestowanie w bloki wêglowe, przy obecnej
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Rys. 5. Produkcja wêgla energetycznego w Polsce
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polityce Unii Europejskiej, jest zjawiskiem obarczonym du¿ym ryzykiem i widaæ wyraŸnie
tendencje inwestorów do wyczekiwania na rozwój wydarzeñ w bran¿y. Nie ulega jednak
w¹tpliwoœci, ¿e eksploatacja bloków gazowych jest zdecydowanie kosztowniejsza ze wzglê-
du na cenê paliwa i bloki gazowe nie mog¹ konkurowaæ cenowo z blokami na wêgiel
kamienny. Na razie wydaje siê, ¿e zostan¹ zrealizowane jedynie inwestycje w Elektrowni
Kozienice oraz Elektrowni Jaworzno, chocia¿ Kompania Wêglowa zapowiada budowê
w³asnej elektrowni o mocy oko³o 1000 MW. Elektrownia ta ma byæ zlokalizowana po-
miêdzy kopalniami Ziemowit i Piast, co prawie ca³kowicie zredukuje koszty transportu
paliwa. Równie¿ górnictwo przygotowuje siê do nowych inwestycji. Kompania Wêglowa
planuje budowê nowej kopalni na LubelszczyŸnie, a Po³udniowy Koncern Wêglowy roz-
wa¿a mo¿liwoœæ dr¹¿enia nowego szybu wydobywczego w celu zwiêkszenia produkcji
wêgla. Planowana jest tak¿e budowa Elektrowni Pó³noc opalanej wêglem kamiennym
w województwie pomorskim, za któr¹ odpowiada Kulczyk Investments S.A.

Podsumowanie

Dyskryminacyjne traktowanie sektora wêglowego przez Uniê Europejsk¹ bêdzie mia³o
katastrofalne skutki dla unijnej gospodarki i mo¿e spowodowaæ przeniesienie energo-
ch³onnej produkcji poza Europê. Uchwalanie coraz ostrzejszych norm i dyrektyw znacznie
podwy¿sza koszty produkcji. Dopóki nie zostan¹ opracowane i wprowadzone w ¿ycie
skuteczne metody magazynowania energii na du¿¹ skalê dopóty nie bêdzie mo¿na mówiæ
o zastêpowaniu tradycyjnych paliw kopalnych energetyk¹ odnawialn¹. Oczywiœcie nikt nie
podwa¿a skutecznoœci magazynowania energii w elektrowniach szczytowo-pompowych,
ale moc zainstalowana na œwiecie w tego typu elektrowniach nie przekracza 100 GW, co
stanowi zaledwie oko³o 3% œwiatowych mocy wytwórczych (Rozproszone … 2011).

Aby utrzymaæ istniej¹c¹ obecnie strukturê wêglow¹ w produkcji energii elektrycznej
nale¿y modernizowaæ funkcjonuj¹ce bloki energetyczne w celu poprawy ich sprawnoœci,
zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do œrodowiska i przede wszystkim zmieniæ
niekorzystne nastawienie spo³eczeñstwa (dotyczy to zw³aszcza pañstw Unii Europejskiej)
do wêgla. Obecnie prowadzone s¹ badania nad zaawansowanymi technologiami pozyski-
wania energii, z których najwa¿niejsze, z punktu widzenia górnictwa wêglowego, to:
„Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero emisyjnych” bloków wêglowych
zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin”, „Opracowanie technologii spalania tle-
nowego dla kot³ów py³owych i fluidalnych zintegrowanym z wychwytem CO2”, oraz
„Opracowanie technologii zgazowania wêgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i ener-
gii elektrycznej” (Chmielniak 2010). Badania te mog¹ pozwoliæ na lepsze, efektywniejsze
i bardziej ekologiczne wykorzystywanie wêgla w elektroenergetyce.

Na szczêœcie dla górnictwa wêgla kamiennego analizowanych pañstw elektrownie i elek-
trociep³ownie stanowi¹ najwa¿niejsz¹ grupê odbiorców, a zapotrzebowanie na energiê
elektryczn¹, pomimo dzia³añ proefektywnoœciowych, stale roœnie. W Polsce energetyka
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zawodowa odbiera 65% krajowej produkcji wêgla energetycznego, co w ujêciu wartoœ-
ciowym stanowi 56–57% sprzeda¿y. Wzrost produkcji energii elektrycznej zaledwie
o 1 TW•h, w przypadku elektrowni wêglowych, powoduje wzrost zapotrzebowania na
wêgiel kamienny o oko³o 450 tys. ton, przy za³o¿eniu obecnie istniej¹cej sprawnoœci
(Grudziñski 2012). Daje to mo¿liwoœci dalszego funkcjonowania sektora energetycznego
opartego na wêglu kamiennym.

Praca finansowana z badañ statutowych AGH nr 11.11.210.217
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Tadeusz OLKUSKI

Trend analysis of power coal ecstraction by world leading and
Polish producers

Abstract

Production of worldwide leading power coal producers, i.e. China, USA and India compared with
production of this raw material in Poland in a period 2008–2011 has been discussed in the present
study. Two inverse ideas of the hard coal future use in power engineering were also discussed. One of
these ideas comprises continuation of dominant role of hard coal in electric energy production what
takes place in China and India, and the other one comprises tendency of reduction of the hard coal use
in production of electric energy, as observed in USA and Poland. Extreme case comprises western
countries of European Union seeking to complete de-carbonization. Received further directives
tightening standards of harmful substances emission into the atmosphere forced reduction of the hard
coal use in state economy. Coal-based production of electric energy is more and more expensive and
investors refrain from making decisions connected with new hard coal-based power units building.
Climate and energy package, which came into force this year, resulted in waiting strategy, what
negatively influences process of new power plants and calls into question further functioning of hard
coal mines. Problem of the power hard coal is the main purpose of the present study. Period
2008–2011, i.e. period of global economy crisis, have been chosen into the analysis. Power coal
production comprising worldwide and in Polish producers is shown in the diagrams. On the basis of
diagrams and expert prediction we can conclude that in China and India hard coal will be used as the
basic raw material used for electric energy production, and it output, eventually import, will increase.
A different situation is observed in USA and Poland. The process of shale gas production in USA
resulted in reduction of the demand for hard coal used in electric energy production. This in turn
influenced the price reduction. Actually, a considerable part of American coal is exported, among the
others to Europe. However, if the low coal prices will be kept stable, US companies will undertake
actions aimed at reduction of the coal extraction. Low supply should result in price increase, what in
turn will improve the production profitability. Such trends have cyclic character and they result from
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a tendency of equilibrium price fixing with variable supply and demand. However, if the coal prices
wouldn’t assure the production profitability within a longer period, the owners of coal extraction
companies will take decision of their liquidation. Also in Poland the power coal extraction output is
continuously reduced, except the year 2012, in which the analysis was based on the newest statistical
data. According to the author’s opinion it is only a temporary production increase, which, with respect
to 9 million reserves stored in mine disposal sites and low prices of foreign producers, will not be
repeated in the near future.

KEY WORDS: hard coal, steam coal, coal production, coal output




