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trybuna górnicza

inwestorzy ciągle lubią... węgiel
raport Międzynarodowej agencji Energetycznej o inwestycjach w sektorze w 2015 roku
fot.: krystian krawczyk

Ziemią
obiecaną
dla inwestorów
w OZE
i niskowęglową
energetykę są
Chiny, które
przyjęły
projekty
o wartości
90 mld dolarów.
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aliwa kopalne, wliczając w to
wydobycie i produkcję energii z węgla, wciąż pochłaniały większość, bo 55 proc.
wszystkich światowych wydatków inwestycyjnych w energetyce
na świecie w 2015 r. Udział ten skurczył
się z 61 proc. rok wcześniej, ale wśród inwestorów bardzo wyraźnie rośnie popularność elektrowni węglowych.
Nowy raport opublikowany w zeszłym
tygodniu w Paryżu przez Międzynarodową Agencję Energetyczną pokazuje ośmioprocentowy spadek wszystkich
inwestycji energetycznych, co związane
jest z kryzysem cen paliw. Na nowe elektrownie i sieci przesyłowe w zeszłym roku inwestorzy wydali 1,83 bln dol., najmniej od pięciu lat.
Rok do roku wzrosły nakłady na OZE
(z 16 do 17 proc.) i budowę linii elektroenergetycznych (z 12 do 14 proc.). Inwestycje związane z poprawą wydajności
energetycznej wyniosły 12 proc., w porównaniu z 10 proc. w 2014 r.
Najwięcej (315 mld dol.) zainwestowano w Chinach, które wyprzedziły Stany
Zjednoczone (280 mld dol.), gdzie obserwuje się wyraźne spowolnienie w branży
łupkowej. Podobne redukcje w inwestycjach obserwowano we wszystkich
przedsiębiorstwach wykorzystujących

p

ną. Połowę nakładów poniesionych
na OZE, czyli 45 mld dol., przeznaczono
w Chinach na elektrownie konwencjonalne (głównie węglowe) o łącznej mocy 52 GW w 2015 r.
Dla porównania kraje Unii Europejskiej zainwestowały w OZE 55 mld dol.,
aż 85 proc. nakładów na wytwarzanie
elektryczności, z czego ponad połowę
na turbiny wiatrowe. W USA inwestycje
w OZE pochłonęły 40 mld dol.

popularne baterie
i elektryczne samochody
zaawansowane technologie. Do najzdrowszych inwestycyjnie regionów
świata analitycy MAE zaliczyli kraje
Środkowego Wschodu i Rosję, gdzie
koszty wydobycia surowców okazały się
najniższe.

elektrowni znacznie
przybyło
Na samą produkcję elektryczności inwestorzy wydali przed rokiem 420 mld dol.,
z czego 70 proc., czyli 288 mld dol., przeznaczono na OZE. Nakłady na budowę
elektrowni zasilanych gazem skurczyły
się aż o 40 proc., do 31 mld dol. Tymczasem powodzeniem cieszą się wśród inwestorów elektrownie opalane węglem.
Inwestycje w nie wzrosły aż o 25 proc.

(w sumie wydano 78 mld dol.), głównie
dzięki budowie nowych elektrowni węglowych w Chinach.
Zdecydowana większość inwestorów
płacących za budowę elektrowni jednocześnie zawierała umowy na przyszłe
dostawy prądu z inwestycji.
MAE podkreśla, że wyraźnie obserwowany jest trend przestawiania inwestycji ze źródeł konwencjonalnych
w kierunku OZE i niskowęglowej energetyki. Ziemią obiecaną są tu dla inwestorów Chiny, które przyjęły projekty
o wartości 90 mld dol. Po raz pierwszy
wydatki na budowę farm wiatrowych
w Państwie Środka przewyższyły te
na hydroenergetykę. Chiny budują też
najwięcej (pod względem wartości) instalacji grzewczych na energię słonecz-

W sieci przesyłowe zainwestowano ponad 260 mld dol. na świecie, ponad połowę na budowę nowych linii, a 35 proc.
na modernizację starych. Ok. miliarda
dolarów przeznaczono na instalacje bateryjne do magazynowania elektryczności.
Inwestycje te wzrosły od 2010 r. dziesięciokrotnie.
Ok. 10 GW nowych mocy powstanie
dzięki inwestycjom 2015 r. w energetykę
jądrową, najwięcej w Chinach.
Wydatki na poprawę efektywności
energetycznej pochłonęły 221 mld dol.
Z wyjątkiem USA, gdzie zmalała z powodu niskich cen ropy popularność samochodów elektrycznych, w Europie i Chinach projekty związane z nowoczesną
motoryzacją elektryczną notowały
w 2015 r. rekordowe zainteresowanie inwestorów.

Mimo że ceny prądu elektrycznego rosną w wielu krajach świata, uśrednione
rachunki za elektryczność spadły według
wyliczeń MAE. – W takich krajach, jak
Niemcy czy Wielka Brytania, gdzie przez
ostatnią dekadę ceny prądu wzrosły aż
o 50 proc., wskutek użycia energooszczędnych źródeł światła w zeszłym roku
rachunki za prąd nie zwiększyły się
– podkreślają eksperci MAE.
Rekordowe były w zeszłym roku inwestycje w terminale płynnego gazu
LNG (inwestycje warte ok. 35 mld dol.),
ale w przyszłych latach będą one znacznie maleć – przewiduje MAE. Najniższe
od ponad dekady były inwestycje w wydobycie węgla (68 mld dol.).

węglowe wypierają oze
Przy produkcji elektryczności w
2015 r. średnia emisja dwutlenku węgla
wyniosła na świecie 420 kg/MWh, lepiej
niż w starszych elektrowniach (530
kg/MWh), ale znacznie powyżej poziomu koniecznego do wykonania planów
klimatycznych, który w 2040 r. powinien
wynosić tylko 100 kg dwutlenku węgla
na megawatogodzinę. – W 2015 r.
na świecie nie udało się powtórzyć niskiego wyniku emisji dwutlenku węgla
z nowych elektrowni, ponieważ przybywa, zwłaszcza w Chinach, elektrowni
węglowych, które wypierają OZE
– stwierdzają autorzy raportu MAE.

Punkt widzenia

Smutny miś koala, wesoły górnik i ucieczka od ropy
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okry i przestraszony koala siedzący na płocie stał
się w ostatnich dniach
symbolem tegorocznych
powodzi w południowej
Australii, gdzie ma miejsce większość
produkcji węgla i przeładunek w porcie
Newcastle. Kontrastując z misiem, już
za moment uśmiech pojawić się może
na twarzach górników na całym świecie,
zwłaszcza jeśli przypomną sobie boom
cenowy na węgiel z roku 2011, kiedy to
ogromne powodzie w Queensland
wstrzymały australijską produkcję i eksport.
Wciąż utrzymujący się trend zwyżkowy na rynkach ARA i Richards Bay nieco przyhamował w sierpniu, a nawet zaczął notować drobne spadki pod koniec
miesiąca. Naturalni dostawcy do Europy
– Rosja, RPA i Kolumbia zostali zaskoczeni zwiększeniem dostaw z Australii,
które w związku z niższymi cenami
frachtów na dalekich odcinkach morskich i spadkiem cen ropy okazały się
konkurencyjne cenowo wobec tych
trzech importerów.
Jednocześnie jednak Australia przeżywa swoje problemy, które odbijają się już
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teraz i będą jeszcze bardziej na światowych cenach węgla. W Newcastle wybuchł strajk związku zawodowego kolejarzy, który zakłócił dostawy z lokalnych
kopalń do portu. Odczuli to przede
wszystkim najwięksi i najbliżsi odbiorcy
australijskiego węgla, czyli państwa z regionu Azja-Pacyfik, a najbardziej Chiny,
w związku ze zwiększonym zużyciem
energii (o 8,2 proc.), co przełożyło się
bezpośrednio na wzrost importu węgla.
Australia zmaga się dodatkowo z obfitymi deszczami – już w sierpniu alarmowano, że jeżeli takie warunki pogodowe
utrzymają się, ceny FOB NEWC mogą
w niedługim czasie osiągnąć poziom nawet 90 dolarów za tonę. Mając w pamięci
sytuację sprzed pół dekady, jest to całkiem prawdopodobne.
Z deszczem mają też spore problemy
wspomniane już Chiny, gdzie do odgórnie narzuconego przez Pekin zmniejszenia krajowego wydobycia dodatkowo
doszły kwestie logistyki, zakłóconej
w północnej części kraju właśnie przez
opady. Sytuację wykorzystali producenci
węgla i szybko podnieśli ceny krajowego
surowca. To tylko dodatkowo spowodowało wzrost wartości cen węgla australijskiego, a przez korelację również cen
ARA i RB. W perspektywie długoterminowej wartości na rynku NEWC będą

tylko rosły w związku ze zwiększającym
się zapotrzebowaniem pozostałych importerów w regionie: Tajlandii, Malezji,
Wietnamu, Japonii i Korei Południowej.
Mniej działo się w południowej Afryce,
gdzie węgiel z Richards Bay utrzymywał
w sierpniu wartość w granicach 65–66
dolarów za tonę i zaczął notować nieznaczne wzrosty na przełomie sierpnia
i września w związku z zakończeniem
pory monsunowej w Indiach i zwiększeniem zapotrzebowania z tego kierunku.
Nie udało się jednak przekroczyć magicznej linii 70 dolarów za tonę, ponieważ
hinduscy importerzy postanowili zwiększyć dostawy gorszego kalorycznie (ale
co za tym idzie tańszego) węgla indonezyjskiego.
Wracając do Europy: pierwsza połowa
września ustabilizowała ceny ponad granicą 60 dolarów za tonę. Od początku
miesiąca linia trendu spadła poniżej tylko
raz, na początku ub. tygodnia. Kupowany
ostatnio węgiel w kontraktach futures
wieści spadek poniżej granicy 60 dolarów
za tonę dopiero na kwiecień przyszłego
roku.
W makroskali dało się zauważyć
w ostatnich sześciu miesiącach jeden
bardzo pozytywny trend – ceny węgla
na rynkach światowych oderwały się
w końcu od ścisłej korelacji z cenami ro-

wokóŁ górnictwa
w środę, 14 września br., wicepremier i minister rozwoju mateusz
morawiecki odwiedziŁ gŁówny instytut górnictwa. rozmawiano m.in.
o nowoczesnych rozwiązaniach
z zakresu geoinżynierii oraz nowych technologiach, które mają
ograniczać skutki oddziaŁywania czŁowieka
na środowisko. wicepremier zwiedził również centrum czystych technologii węglowych w GiG, a w nim
zakład oceny Jakości Paliw stałych oraz zakład Monitoringu Środowiska. otwarte w 2013 r. centrum prowadzi
badania nie tylko nad podziemnym zgazowaniem węgla,
ale też prace badawcze związane z minimalizacją skutków środowiskowych wykorzystania węgla, oceny jakości
paliw stałych, efektywności wytwarzania i użytkowania
energii oraz wykorzystania węgla w nowoczesnych technologiach energetyczno-chemicznych.

– cieszę się, że w obszarze węgla trwa współpraca z nauką. Musimy wykorzystać to nasze dobro, żeby weszło
na wyższy poziom rozwoju i tworzyło wartość dodaną, rozumianą nie tylko jako surowiec do wydobycia, ale produkt – powiedział wicepremier Morawiecki.
Podczas spotkania przedstawiono podstawowe informacje
na temat działalności naukowo-badawczej GiG. zaprezentowano wybrane wyniki badań w obszarach: górnictwa
i geoinżynierii, inżynierii środowiska, czystych technologii
węglowych oraz bezpieczeństwa w przemyśle. wicepremier Mateusz Morawiecki zainteresowany był także działalnością rynkową i inicjatywami eksportowymi instytutu.
– zaadaptowanie państwa 90-letniego doświadczenia
i wiedzy do warunków kopalnianych i przemysłowych
w innych krajach jest czymś, co nas bardzo interesuje.
Proszę przekazać gratulacje dla wszystkich pracowników,
bo widzę, że GiG jest jednym z wzorcowych instytutów
– podkreślił.

py Brent, WTI i Ural. Dotąd pozostające
w ścisłych zależnościach, linie trendu
puściły się wzajemnie z uścisku wraz
z wiosennymi wzrostami. Ceny ropy szybowały szybko, osiągając swój szczyt
na początku czerwca, żeby następnie
znów polecieć w dół na przełomie lipca
i sierpnia. Tymczasem ceny węgla ARA,
RB i NEWC rosną od kwietnia tego roku
i z drobnymi tylko odchyleniami stabilnie pną się w górę. Wydaje się, że jeżeli
sytuacja pogodowa w Australii jeszcze się
pogorszy, a na rynku ropy dalej będziemy
świadkami wojen cenowych między Iranem a Arabią Saudyjską, ceny ropy i węgla na długo rozejdą się w swoich kierunkach i przestaną być bratnimi wskaźnikami na rynku surowców.

Większą niewiadomą pozostaje rynek
ropy, gdzie nawet amerykańska EIA
(Agencja Informacji Energetycznej) przyznaje, że rynek jest na tyle niepewny, że
ciężko przewidywać, w którą stronę pójdą ceny tego surowca w najbliższych
miesiącach. Dużo pewniej Agencja wypowiada się na temat cen węgla, które
pomimo spadków średnio mają być wyższe w roku 2017 od tych w roku bieżącym. Optymistyczne prognozy przekładają się na wartość spółek węglowych
na światowych giełdach, które choć dalekie od świętowania, to jednak zanotowały w ostatnim czasie zauważalne wzrosty.
autor jest ekspertem centrum
analiz klubu Jagiellońskiego i portalu
polishcoaldaily.com.

