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olski rynek węgla energetycznego
we wrześniu odnotował znaczny
wzrost sprzedaży (o prawie 3 mln
t mdm) do wszystkich segmentów krajowych odbiorców węgla,
osiągając poziom 8,4 mln t (w poprzednich
miesiącach wolumen sprzedaży wahał się
pomiędzy 5,3 a 6,5 mln t). Impulsem
do wzrostu była oczywiście zbliżająca się zima, ale również rosnące w błyskawicznym
tempie ceny węgla na rynkach światowych
i wiążąca się z tym obawa wzrostu cen
na rynku lokalnym. Równie pozytywne wyniki notuje polski eksport, ale czy na pewno
mamy powody do świętowania?
Po pierwszych ośmiu miesiącach br.
z Polski wyeksportowano łącznie ponad 6
mln t węgla, czyli więcej niż 2/3 łącznego
eksportu w ub.r. Przy imporcie na poziomie 5,2 mln t (niewielki wzrost o 0,5 mln t
rdr) już teraz jest prawie pewne, że Polska
drugi rok z rzędu będzie eksporterem węgla
netto. Od trzech lat, pośród krzyków nawołujących do walki z importem, co rozsądniejsi komentatorzy wskazują, że bardziej
uzasadniona byłaby batalia o rynki eksportowe, raz już utracone, a obecnie przy korzystnej sytuacji na rynku ARA w zasięgu
ręki. Pomimo wycofania się wczesnym latem z eksportu zamorskiego przez Polską
Grupę Górniczą, Węglokoks (ostatnio zajęty
rozwojem na rynku krajowym i jeszcze bardziej – ratowaniem polskich producentów)
postanowił wyjść naprzeciw oczekiwaniom
ekspertów i wrócić do swoich korzeni.
W okresie styczeń-sierpień 2016 r. katowicka spółka wyeksportowała prawie 3 mln
t węgla, realizując tym samym nieco ponad 70 proc. swoich założeń na ten rok.
Do końca grudnia planuje wywieźć z kraju
ok. 4 mln t, głównie na rynki Niemiec,
Czech i Austrii, ale również do krajów Bliskiego Wschodu i północnej Afryki. Plany

na 2017 r. są jeszcze bardziej ambitne, bo
zakładają zwiększenie eksportu o 40-50
proc., do poziomu 5,5-6 mln t. Podbijanie
rynków zachodniej Europy i basenu Morza
Śródziemnego ma odbywać się przy asyście
producentów, w ramach zakładanych konsorcjów (współpraca z PGG i KHW będzie
się zacieśniać także z powodu inwestycji
Węglokoksu w oba te podmioty w ramach
ministerialnego programu ratowania górnictwa).
Planom Węglokoksu sprzyja sytuacja
na rynkach światowych, gdzie wobec rosnących cen ARA i Richards Bay polski węgiel
jest stosunkowo korzystny cenowo.
Od czerwca br. węgiel ten – zarówno lepszy
jakościowo (23-26 MJ/kg), jak i ten nieco
gorszy (21-23 MJ/kg) – jest w przeliczeniu
na amerykańskiego dolara tańszy – obecnie
o 11 (DES ARA) i 16 (FOB RB) dolarów
za tonę (ceny loco kopalnia, bez uwzględnienia kosztów frachtu do portów europejskich). Warunki w zachodniej Europie są
na tyle dobre, że Węglokoks przekonał niektórych dotychczasowych importerów
do zwrotu kierunku ich tradingowej aktywności i wraz z nimi stara się wchodzić
na kolejne rynki. Brzmi jak przepis na sukces? Tak, ale jest jeden szkopuł – podaż.
e wrześniu stan zapasów węgla w odniesieniu do sierpnia
zmniejszył się o ok. 2,3 mln t
(z 5,7 do 3,4 mln t) i jest najniższy od kilku lat (na początku tego roku było to ponad 5,8 mln t). Część
tego węgla na zwałach to surowiec, za który
odbiorcy dokonali przedpłat, lub węgiel będący przedmiotem zastawów. W sierpniu 2014 r., gdy wielkość zwałów osiągnęła
szczytowy poziom, na nabywców czekało
ponad 9,5 mln t wydobytego węgla. Według
nieoficjalnych danych łączne zapasy
(z uwzględnieniem górek w energetyce
i u traderów) szacuje się na ok. 13-15 mln t.
Nawet jeśli spółki energetyczne i tradingowe
nie byłyby skore odsprzedać swoich zwa-
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łów, to i tak wydawać by się mogło, że towaru na zbyt zagraniczny Węglokoksowi nie
zabraknie. A jednak…
owołując się po raz kolejny
na nieoficjalne dane, już w ub.
miesiącu Węglokoksowi brakowało na realizację bieżących
kontraktów ok. 3,5 mln t węgla,
głównie tego lepszego jakościowo, który
z uwagi na koszty transportu jest najbardziej
pożądany wśród odbiorców w UE. Co bardziej spostrzegawczy obserwatorzy rynku
zauważyli też na pewno, że największy polski eksporter przespał wielką szansę na odbicie z rąk Rosjan rynku tureckiego, który
przez moment mógł się stać swoistym eldorado dla polskiego węgla. Na fali polityczno-gospodarczej wojny z rządem w Moskwie,
Turcja wprowadziła na kilka tygodni specjalne cło na węgiel pochodzący spoza Unii,
i to nie byle jakie, bo wynoszące aż 15 USD
na każdą tonę. Katowicka spółka podobno
zdążyła podpisać dwa małe kontrakty z tureckimi odbiorcami, ale na pewno wielu zainteresowanych liczyło na więcej. Pojawia
się pytanie, czy Węglokoks faktycznie tylko
przespał swoją szansę, czy zwyczajnie nie
miał czego sprzedać?
W branży robi się nerwowo i prawdopodobnie za chwilę otrzymamy jakiś oficjalny
komunikat w tej sprawie, a przynajmniej
doczekamy się większej liczby przecieków
i plotek. Tymczasem Węglokoksowi uciekł
podobno kolejny duży kontrakt, tym razem
jeszcze bardziej korzystny od strony frachtowej, bo kupującym miał być odbiorca
z Niemiec. W połowie września Wacław
Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku
Zawodowego Górników w Polsce prorokował, że odzyskiwanie utraconych rynków
zagranicznych będzie mozolnym procesem,
ale chyba nawet on nie zdawał sobie sprawy, że dla polskiego eksportu większym
problemem niż brak zainteresowania ze
strony odbiorców będzie po prostu… brak
towaru w sklepie.
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wyDobycie

Podobny poziom
ok. 68-70 mln t węgla wydobędą w tym
roku Polskie koPalnie – uważa Henryk Paszcza, dyrektor katowickiego
oddziału agencji rozwoju Przemysłu. zauważa także, że na Przestrzeni dwócH lat branżę oPuściło kilkanaście tysięcy Pracowników. mimo to
wydobycie utrzymuje się na Podobnym Poziomie.

– Ostatnie dane, które prezentowaliśmy, dotyczyły września. Podsumowaliśmy trzy kwartały i w tym okresie wydobycie wyniosło 52
mln t. Przewidujemy, że na następne trzy miesiące średnia wyniesie ok. 6 mln t. Tym samym
rok 2016 powinien zamknąć się wynikiem
w przedziale 68-70 mln t – wyjaśnił szef katowickiego Oddziału ARP i odniósł się do zmian
dokonujących się w branży.
– Sprzedaż we wspomnianym okresie dziewięciu miesięcy wyniosła w granicach 52-53
mln t. Możemy zatem zauważyć, że wydobycie
i sprzedaż są sobie równe. Trzeba jednak zwrócić uwagę na istotny fakt. Część zakładów przeszła do Spółki Restrukturyzacji Kopalń i było to
związane ze zmniejszeniem zatrudnienia.
W ubiegłym roku zmniejszyło się ono o prawie 10 tys. osób. W tym roku jest mniejsze o 6
tys. osób w porównaniu do stanu, który miał
miejsce pod koniec 2015 r. Możemy zatem zaobserwować, iż pomimo tego, że odeszło z górnictwa kilkanaście tysięcy pracowników, to
wydobycie jest mniej więcej na tym samym poziomie. Istotne są tu takie czynniki, jak np.
zwiększenie wydajności czy przygotowanie
ścian – stwierdził ekspert.
– Oczywiście wszystkich interesują wyniki
finansowe. Na pewno są one lepsze, bo muszą
być lepsze niż w ub.r. Część tych najbardziej
kosztochłonnych kopalń została przekazana do SRK. W związku z tym wyniki się poprawiły. Z uwagi na zwiększoną sprzedaż, jak
i ograniczenie kosztów sierpień oraz wrzesień
to miesiące, gdzie strata finansowa netto jest
tylko na poziomie 10-12 mln zł. Widać, że to, co
zostało rozpoczęte, przynosi efekty – powiedział szef katowickiego Oddziału ARP. md
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