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Koszty pozyskania węgla w 1997 roku oraz
minimaIna średniacena pokrywająca koszty
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spzedaż węgla w 1997

r.

Koszty pozyskania węgla przy założeniulikwidacji ekspońu
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Koszty pozyskania węgla przy sprzedaży
gwarantującej osiagn ięcie progu rentowności
(średniacena pokrywa średnie koszty)
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nierhędna sBrxedaż węgla

Wiesław BLASCHKE, Lidia GAWLIK
PARG WK SA; PAN - Centrum PPGSMiE
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PRZYSZŁOSC GORNICTWA
WĘGLOWEGO W POLSCE W SWIETLE
PROGNOZ EN ERGETYCZNYCH
Dyskusje na temat przyszłościgórnictwa
węgla kamiennego w Polsce trwają od wielu
lat. Prezentowane są różne opinie. Od skrajnych mówiących o zmięrzchu węgla do bardzo
optymistycznych mówiących o renesansie gór-

nictwa węglowego

w

dłuższej perspektywie

mogący wpĘwać na kształtowanie się rzeczywistości gospodarczej.

W

1994-1995 roku funkcjonował między-

branżowy zespoł analtzujący podaż i popyt
qręgla przęznaczonego dla elektroenergetyki
zawodowej.

W skład zespołu wchodzili

spe-

cjaliści z Polskiej Akademii Nauk Centrum
nnego wstrząsane jest poważnymt Wyzysami Fodstawowych Problemów Gospodarki Sufinansowymi, Problemem staje się zgromadze- rowcami Mineralnymi i Energią i Państwowej
nie środków na wypłaty praktycznie każdego Agencji Węgla Kamiennego SA (po stronie
miesiąca. W sytuacjach kryzysowych dnia górnictwa) oraz specjaltści z Energoprojektu dzisiejszego rozważanie problemów dalekiej Katowice SA i Zakładów Pomiarowo-Badaczasowej. Tymczasem górnictwo węgla kamie-

przyszłościwydaje się czasami sztuką dla sztu-

wczych Energetyki "Energopomiar" Sp. z oo.

ki lub pocieszeniem się, ze trudnościsąprzejś- (po stronie energetyki). Zespoł wykonał, na
ciowe, azakilkanaście lat zacznie się świetlany zlecenie Polskich Sieci Elektroenergety cznych
okres. Lekcewazące podejście do prognoz SA wielotomową pracę pod ogólnym tytułem
zapotrzebowania na węgiel kamienny po roku "Studium Rynku Węgla Kamiennego dla
2000, a już zupełnie niewłaściwespojrzenie na Potrzeb Energetyki w latach 1995-2020".
Iata 2010-2020 może i prawdopodobnie wy- Wnioski wypływające z tej pracy, ze względu
woła określonedecyzje w najbliZszych latach, na ich ogromne znaczenle dlaptzyszłościkomktórych skutki odczuwać będzie gospodarka
krajowa w następnym wieku. Niezbędne więc

p l ek

su

pa

l

iw

o

w o - ener gety czne

go, pr zy to c zol7o

w Załączniku do niniejszego artykułu. Szcze-

jest prowadzentę prac prognostycznych, wery-

gółowe analizy popytu t podaży węgla do roku

fikacja uzyskanych rezultatów, budowa scenar-

2020 pokazaĘ, że okres ten można podzielić na

iuszy gospodarki paliwowo-energetycznej.

Nie

mogą to być prace okazjonalne, wykonane na

trzy wyraźnie różniące się okresy Il].
I. |ata 1995-2000. Okres ten charakteryzuje

określone zamówienie; muszą to być prace

się nadpodażą węgla kamiennego. Domi-

ciągłe wykonywane przez kompetentne zespoĘ

nującą rolę odgrywaó będzie popyt na

Do problemu tego niestety

nie

r.vęgiel energe§czny. Stwarza to warunki

przykładają większego znaczenia decydenci

do silnego nacisku odbiorców na obni-

specjalistów.
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il.

nozy elektroenergeĘki dotyczącej zapotrze-

żanie cen węgla nawet, w szefegu przypadkóq poniżej jednostkowych kosztów

bowania na węgiel kamienny energetyczny.

wydobycia. Funkcjonować będzie rynek
konsumenta, a mechanizmy rynkowe zby-

Brak wiarygodnych prognoz zapotrzebowania na węgiel kamienny w długim horyzoncie

tu węgla nie będą w pełni wykształcone.

czasowym spowodował, że w programach

Jest to okres przejściowy.

funkcjonowania kopalń

lata 2001-ok. 2008. Wymagany poziom
dostaw dla energetyki wynosić będzie
około 50 mln ton rocznie przeliczone na

sąwielkości wydobycia węgla w oparciu o mo-

żliwościtechniczne (udostępnienie pokładów
itp.) i o możliwościuzyskiwania środków na

tzw. węgiel normatywny. Górnictwo bę-

inwesĘcje i nakłady odtworzeniowe.

W

dzie zmuszone do zwiększenia wydobycia

i

spółek przyjmowane

programach restrukhlryzacji górnictwa

węgla z istniejących kopalń; ograniczony

zmierzających do uzyskania efektywności eko-

będzie musiał być eksport. W tym okresie
ceny węgla będą kreowanę kosztami jego

nomicznej przemysłu nie uwzględnia się dfugo-

pozyskania.

Dominuje troska o doprowadzęnię do równo-

falowych prognoz zapotrzebowania na węgiel.

III. lata 2009-2020. Zapotrzebowanie na węgiel

wagi popytowo-podażowej (likwidacja obecnej

pokryte będzie przęz istniejące kopalnie

nadprodukcji węgla) przy poziomie produkcji

przy prawdopodobnej rezygnacji z ekspo-

rtu węgla energetycznego. Braki węgla

gwarantującym uzyskanie cen przewyższających koszĘ produkcji. W świetle istniejącej

będą mogły być pokryte jedynie poprzez

nadpodaży i braku efektywności ekonomicznej

albo budowę nowych kopalń albo przez

gospodarowania, pierwszoplanową troską staje

W łm etapie ceny węgla

się takie sformułowanię zadań restrukturyzatowane będą poprzez podaż. Będzie to cyjnych, by jak najszybciej doprowadzić górrynek producenta krajowego. Wzrastać nictwo do struktury w której produkcja węgla
jest opłacalna. Działania te obejmują między
będzie rola ryŃu międzynarodowego.
Powyższe informacje wyraźnie pokanlją że innymi likwidację nadmiernych, w chwili
import.

dyk-

sytuacja kopalń węgla kamiennego zmieniać
się będzie w istotny sposób w miarę

upĘwu lat.

Warunkiem jednak będzie sprawdzalność prog-

obecnej, zdolności produkcyj nych. Bilanse pro-

dukcji i sprzedaży węgla sięgają co najwyżej
roku 2005, a wielkośćzapotrzebowania ze

Tabelu

scenariusz

Produkcja
2000

Stagnacji

Optymistycmy

,

węgiel ogółem
węgiel energetyczny
miały energetycme
węgiel ogółem
węgiel energetyczny
miały energetycme

l34.0
l02.8
76.9

I42.0
I|4.9
89.6

1

Prognozowana wielkość,mln t
2020
2005
20l'0
l24.0
I34.0
132.]
94,7
I02.6
100.2
72.8
78.1
77.0
I32,0
|42.0
|40.7
I04.9
113.6
l14.9
88.6
82.I
89.6
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strony elektroenergetyki szacowana jest na
zasadzie trendów kilku ostatnich lat. Długoter-

wni komunalnych (6 mln t/rok), stałe potrzeby

minowe prognozy podaży węgla sięgające roku

stałe potrzeby tzw. pozostałego przemysfu (27-

2020 wykonyvvane były kilka lat temu i nie ma

29 mln t/rok). Bilans węgla zamykany jest

Podń węgla różni

na cele komunalno-bytowe (12 mln ton/rok),

się

poprzez zmniejszenie eksportu. W scenariuszu

pomiędzy różnymi opracowywanymi scenariu-

górnictwa pokazane są ilościwęgla na jakie,

szami, Przykładowe scenariusze podano w ta-

przy minimalnym określeniu potrzeb na węgiel

beli 1.
Wykonany w 1 połowie lat 9O-tych scenartusz zużycia węgla kamiennego opaĘ na
podaży węgla (tzw. scenariusz górnictwa -

energeĘczny innych odbiorców, możę |iczyó

opracowań nowszych.

energeĘka zawodowa. Scenariusz energetyki
pokazuje, o ile musiaĘby wzrosnąć dostawy do

elektroenergetyki zawodowej, gdyby taki sce-

wymuszony) oraz nlżycie węgla wg. scena-

narius z górni ctwo mo gło zr e alizow ać . P otr zeby

riusza energetyki przedstawi a tabęla 2.

elektroenergetyki zawodowej są wyzsze i z te-

Jak widać

z

pov,ryższej tabeli bilans węgla

kamiennego przyjmuje stałe potrzeby ciepło-

go powodu popyt musiałby być pokryty
ograniczeniami eksportu węgla energety-

Porówngnie scenariuszy górniclwa i energetyki zużycia węgla kamiennego

Tabela 2

ZuĘcie

scenariusz

koksownie

o

Prognoza, mln ton
2000

2005

20I0

2020

I0.7

9.4

9.4

Ciepłownie

I0.7
12.7
6.0

Transport

cele komunalno-

12.7

IL4

lL.4

6.0

6.0

6.0

0.4

0.4

0.4

0.4

13.0

I2.0

12.0

12.0

27,0
29.0
48.6
56.7

27.0
29.0
48.6

ż7.0
29.0
47.0

e

27.a
29.3
47,4
50.6

63.7

80.0

c'

104.5

I04.7

101.8

II2.0

l16.8

I03.4
12ż.5

94.0

94.0

104.1

111.1

9ż.4
I27.4

e

bl.towe
Pozostały
przemysł

o
e

Elektroenergetyka
zawodowa

(}

b

I(raj

razęm

b
e

Kraj - węgiel

o

energetyczny

e

93.8
99.3

Eksport

C'

29.5

29.3

29,3

ę

30.0

25.2

I8.2

22.2
18.0

o

134.0

134.0

I32.7

Iż4.0

e

I42.0

r42.0

l40.7

156.8

Sprzedaż
ogółem

13 8.8

g - scenariusx, górnictwa, e - §cengriusz energetyki
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cznego. Biorąc pod uwagę, że znaczna częśc .Ąnalizując wszystkie przesłanki rozwoju
eksportu dotyczy węgla koksowego można go spodarki kraj owej autorzy pro gnoz elektro en2020

ergeĘki uważają że najbardziej realny jest scenariusz zbltżony do scenariusza stagnacji, Do

roku deficyt może osiągnąć poziom około 25

chwili obecnej PSE SA nie opublikowało

mln ton.

innych danych doĘczących długoterminowych

przyjąc, że po roku 2010 gómictwo nię zbilan-

suje potrzeb energetyki zawodowej.

W Dyrekcji

W

Programowania Rozwoju Pol-

skich Sieci Elektroenergetycznych SA wykonywane byĘ wariantowe prognozy zaspokajania krajowych potrzeb energeĘcznych w hory-

zoncie czasowym do 2020 roku. Przygotowano
scenariusze stagnacji i optymistyczny (elektroenergetykt). Założenia przyjęte

w

pracach

prognoz zapotrzebowania na węgiel kamienny.

Prace nad uszczegółowieniem prognoz są

Z

nięoficjalnych danych wynika,
żę scenariusz stagnacji weryfikowany jest

prowadzonę.

w dół, w kierunku niższego zapotrzebowania na

węgiel. Wszystko wskazuje na to, że w roku
2000 zapotrzebowanie na węgiel będzie wahało

oraz szczęgółowe omówienie wyników podano

się w przedziale od 47,7 m|n ton - w przypadku

kwartalniku PAN

słabej substytucji węgla gazęm do około 39 mln

Zapotrzebowanie na węgiel ze strony elek-

ton węgla o średniejrvartości opałowej 21
MJ/kg - w mało prawdopodobnym wariancie

troenergetyki na produkcję energii elektrycznej

maksymalnej substytucji węgla importou,anl,m

i ciepła pokazano w tabeli

gazęm.

w artykule zamlęszczonym

\ń/

L2].

Tabela 3

3.

Sumaryczne zapotrzebowanie na węgiel kamienny na produkcję energii elektrycznej

i ciepła wg PSE SA.
Prognoza, mln ton*

scęnariusz
elektroenersetyki

2000

2005

20I0

2015

2020

stagnacji

48.8

80.0

57.3

61.0
75.5

6].9

prosperi§

57.8
66.2

83.7

96.5

*

mln ton paliwa o średniejwąrtości opałowej 21.04 MJ/kg

Autorzy powyzszych scenarius zy zdają sobie
sprawę zichdużej niepewności, Wynikająone z

charakteru danych wyjściowych, które muszą

Przy tak wielkiej niepewności dotyczącej
zapotrzebowania na węgiel już w najbliższej
przyszłościprogram restrukturyzacyjny górnictwa przewiduje drastyczne ograniczenie
wydobycia poprzez likwidację zdolności pro-

być prognozowane na daleką przyszłośći to
w warunkach nieustabilizowanej sytuacji gospodarczej kraju l2]. Metodyczne założenta dukcyjnych kopalń. Należy się spodziewać,
lpraszczające mają znacznię mniejszy wpływ.
Prezentowane powyżej dwa scenariusze opańe
o skrajne prognozy zapotrzebowania na energię

elekĘczną rożntąsię o około l6 mln ton węgla
o średniej wartościopałowej 2I.04 MJ/kg.

4

że

w roku 2000 wydobycie węgla energetycznego

wynosić będzie około T24 - 126 mln ton,
z częgo węgla energeĘcznego około 100 mln
ton, z dalszątendencją spadkowąw następnych

latach.
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Oznacza to,

że zamterzęnia

restrukfuryza-

cyjne i planowane inwestycje w kopalniach nie

dyskutuje się jak

(i czy można) zlikwidować

istniej ące kopalnie, aby zmniejszyć wydobycie

pozwolą na spełnienie oczekiwań energetyki węgla do ilości,które potrzebuje rynek krajowy
zawodowej po roku 2005. Po drugie, należy w najblizszych latach. Chodzi tu o zmniejszezwrocic uwagę na ksztahowanie się ryŃu wę- nie eksportu węgla, za ktory kopalnie otrzygla energetycznego. W ostatnich latach zao- mują znacznie niższe ceny niż za węgiel krabserwować można zmniejszające się za- jowy (ceny węgla eksportowego w polskich
potrzebowanie na węgiel energetyczny prawie

portach bałtyckich mrrszą być porównywalne

u wszystkich grup odbiorców za

wyjątkiem

do cen w portach innych eksporterów, a od cen

energetyki zawodowej, Jest wielce prawdopodobne (o ile nie jest to pewnik), że przy-

Ęch trzeba odjąć koszty transportu kopalnie porty, koszty przeładunków, składowania

szłośćgórnictwa węgla kamiennego zależęc
będzie ptzede wszystkim od przyszŁości elektroenergetyki. Rozwój elektroenergetyki powodować będzie zwiększone zapotrzebowanie na
węgiel kamienny i odwrotnie.

imarżę pośredników). Budowa nowych kopalń

Górnictwo węgla kamiennego obserwować

(gdv.by zapadŁa decyzja o konieczności zbilan-

sowania potrzeb na węgiel energeĘczny w kra-

ju) jest kosztowna, a także niezbędny jest
określony czas (projekt około 2 |ata,5-6 lat do

uzyskania pierwszego wydobycia, 5-7 lat do

musi bardzo starannie sytuację w elektroenergetyce. Ten rynek, mimo iż jest to Ęlko około

uzyskania wydobycia docelowego). Wynika-

się być lub nie wielu kopalń.

Jednak wykonana analiza kosztów pozyskania

łoby z tego, że decyzje o budowie kopalń
jednej trzeciej wydobycia węgla, możę okazac musiaĘby już być roz-łvażane i podejmowane.
Gdyby podany powyżej scenariusz stagnacji

brakującego węgla pokazaŁa, że koszty pro-

(elektroenergetyki) miał być realizowany, gór-

dukcji z nowych kopalń będąbardzo wysokie.

nictwo będzie musiało zwiększyc wydobycie
w istniejących kopalniach, zwiększyć (w pe-

Rachunek efektywnościinwestycji przeprowadzony przy okazji wykonywania obliczeń
wnych okresach czasowych) wydobycię z ntę- kosztowych pokazuje, że budowa nowych
których kopalń poprzęz wydłużenie czasu pracy

kopalń będzie inwestycją

a

Okazuje się bowiem, ze okres zwrotu zain-

nawet wybudować szereg nowych kopalń

wraz

z

nieopłacalną.

zaŁJadami przeróbczymi. Alternatywą

westowanego kapitału będzie dłuższy od czasu

jest albo sprowadzenie brakujących ilościwęgla

eksploatacji węgla w tych kopalniach. W obec-

z zagranlcy albo import energii elekĘcznej.
Informacja o ewentualnej budowie nowych
kopalń moze wywoŁac zdziwienie. Obecnie

nych warunkach cen węgla na rynku krajowym
i prognoz cen na rynkach międzynarodowych

wydaje się nieprawdopodobnym

Tablicą

by

można

4.

Maksymalne możliwościdostawy węgla dla elektroenergetyki zawodowej (prognoza
międzyresortowego zespołu), mln ton
2000
2005
20l0
2020
47.4
53.6
52.2
50.3
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nowych kopalń maksymalne możliwościdos-

na tym przyszłościkompleksu paliwowo-energetycznego jest zbyt niebezpieczne. W Europie

tarczęnta węgla dla energetyki zawodowej

Srodkowej Polska jest jedynym liczącymsię pro-

oszacowane na podstawie danych z roku 1994

ducentem węgla kamiennego. Częściowa lik-

podano w tablicy 4.

widacja, uwazanego obecnie za nieefektywne,

było zrealizować takie inwestycje. Bez budowy

Powyższe uwagi, udokumentowane

rent/rta-

gómictwa węgla kamiennego, moze wywołać

w

tami prac i obliczeń międzyresortowego Zespołu

negatywne skutki

|3] każą w niezwykle poważny sposób potraktować rolę węgla energeĘcznego w kompleksie

powazne pytanie jak przetrzymać okres nadpo-

przyszłości.Powstaje

ryzacji gómictwa węgla kamiennego i prognozy
rozwoju elektroenergetyki muszą być ściśleze
sobą powiązane i skorelowane, Panujące jeszcze

daĘ w ęglakamiennego. Aby szŃać odpowiedzi
na tak powstawiony problem trzęba jednoznacznię określićperspektywiczne zapottzebowanie na węgiel kamienny dla elektroenergetyki. Zapotrzebowanie to musi być odzwier-

nadal przekonanie, ze krajowe górnictwo węgla

ciedlone

kamiennego potrafi dać kńdą ilośczapotrzebowanego węgla (takZe w przyszłości)jest

czych i być wiĘące dla wszystkich stron kom-

pleksu paliwowo-energetycznego.

nieberyiecznym mitem. Można by co prawda

wnym przypadku nie będzie możnapodejmować

powiedzieć, że "prognozy mająto do siebie, ze

odpowiedzialnych decyzji (inwes§cyjnych)

rzadko się dokładnie sprawdzają", ale opieranie

zarowno w gómictwie jak i w energetyce.

paliwowo-energetycznym. Prognozy restruktu-

w

rządowych programach gospodar-

W

przeci-

Streszczenie
W pracy przedstawiono prognozy zapotrzebowania na węgiel w horyzoncie do 2020 roku, PrognozY
oparte są na możliwościach wydobycia węgla przezkopalnie oraz na scenariuszach rozwoju elektroenergetyki. Zwrócono uwagę na niezgodnośćdziałań obu sektorów kompleksu paliwowo-energetycznego.
Rozwój elektroenergetyki rzutowaćbędzie na kondycję górnictwa. Zmniejszenie wydobycia w wyniku
likwidacji kopalń możę zmienić programy rozwoju energeĘki zawodowej. Podkreślono koniecznoŚĆ
ścisłejwspółpracy obu branż.
Summary
The forecasts óf hard coal demand in Poland up to the year 2020 are given in the paper, The forecasts are based on the
possibilities of coal production in coal mines and on scenarios of energy sector development. The inconformity of plans of
development in fuel and energy sector§ are pointed out. The energy sector development will influence an economic and technical condition of coal mining industry. The drop of coal production, being the result of coal mines closing, may change the
development programmes ofenergy sector. The necessity ofa close cooperation ofboth sectors is emphasized.
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ZAŁĄCZNIK

WN|OSKI KOŃCOWE Z REALIZACJI OPRACOWANIA
STUDIUM RYNKU WĘGLA KAMIENNEGO
DLA PoTRZEB ENERGETYK| W LATAGH 1995-2020
Z inicjatywy i

mowania Rozwoju PSE SA w okresie grudzień

I. Za ważne, zarówno dla energeĘki zawodowej, jak i dla górnictwa węgla kamiennego,

1994 - maj 1995 wykonana została obszerna

na|eży lznac podjęcie tematu zapewnienia

praca studialna pt: "Studium rynku węgla kamiennego dla potrzeb energetyki w latach 1995

dostaw węgla dla energetyki zawodowej w per-

na zlecenie Dyrekcji Progra-

spektywie do 20ż0 roku w warunkach gospo-

- 2020". Pracę, której celem było dostarczenie darki rynkowej.
Opracowując to zagadntenie, obie branżę
Dyrekcji PR PSE komplekso!\Tch materiałów
na temat oferĘ górnictwa (ilościowej,jakoś- wykorzystaĘ mozliwośćporównania planów
ciowej i kosztowej) dostaw węgla kamiennego produkcyjnych, programów inwestycyjnych
dla energetyki w róznych wariantach restrukfu- i stanu realizacji programów restrukturyzacji

i

modernizacji obu branż, wykonał
wi elobranżowy zespół specj alistów z górnic&v a
(Centrum PPGSMiE PAN Kraków i PAWK

branż.

S.A. Katowice) oraz energetyki (Energopro-

wyr ażne nieskoordynowanie zamięr zęń między

jekt-Katowice S.A. i Energopomiar Gliwice).

branzami.

ryzacji

Obszerność "Studium..", liczącego 16 tomów opracowań podstawowych

i

załączników

2.W zalłesie planów produkcyjnych, w perspektywie do 2020 roku, zarysowało się

Energetyka zawodowa rozważa możliwość
umiarkowanego, ale systematycznego wzrostu

produkcji energii elektrycznej i związanego
niona w całości.Zdając sobie sprawę z ważko- z tym wzrostem zapotrzebowania na węgiel
ścitemaĘki, w niniejszym załączniku przed- kamienny do poziomu 80 mln t w roku 2020
stawiono wnioski końcowe z realizacji opra- (stanowi to prawie lO0-procentowy wzrost
cowania. Wnioski ukazują jak złożone i skom- w stosunku do dostaw w 1994 roku).
plikowane są problemy stojące przed enerGórnictwo węgla kamiennego, opierając się
powoduje, że praca nie moze być upowszech-

gełką i górnictwem węgla kamiennego.
-

na krótkoterminowych zapotrzebowaniach ze
strony elektrowni i elektrociepłowni, w swoich
dotychczasowych planaeh nie przewidywało

Technika, Ekonomia, Organizacja" Nr 4'95, str.

zdecydowanego wzrostu dostaw węgla dla

20-37. Wnioski końcowe publikowane

energetyki zawodowej.

Obszerne streszczenie pracy przedstawione

zostało

w

czasopiśmie "ElektroenergeĘka

X Konferencji z

był

cyk\u Za-

3. Wykonane opracowania wskazują że wg

gadnienia Surowców EnergeĘcznych w Gos-

dotychczasowych prac prognostycznych gór-

także w materiałach

podarce Krajowej. Zakopane, październtk nictwo węgla kamiennego nie pokryje w pełni
1996. Sympozja i Konferencje nr 23. Wyd. zapotrzebowania energetyki zawodowej na
węgiel kamienny. Bilans potrzeb energetyki
Centrum PPGSMiE PAN.
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możliwościgórnictwa węglowego przedsta-

Górnictwo węgla kamiennego, od 1990 roku,
realizuje program poprawy jakościwęgla obej-

wiają się następująco:

mujący budowę

zawodowej w zakresie węgla kamiennego oraz

i

modernizację zakładow

L.ata

2000

2005

2010

ż020

Potrzeby energetyki zawodowej [mln t]
(Wariant stagracii zYII.9A tzw. wariant W-80)

50.6

56.8

63,7

80.0

Maksymalne mozliwości gómictwa węgl. [mln t]
(Wariant bez budowy nowych kopalń)

47.4

53.6

52.2

50.3

Różnice bilansowe, w okręsie do 2000 roku,

wynikają

z

fakhl, że biznesplany spółek wę-

glowych opracowane

był przed zgłoszeniem

zap otrzeb owania energetyki na wę gi el, określo-

nego obecnie w umowach wieloletnich,

i

bez

wzbogacania węgla. Ostatecznym wynikiem
rea|izacji tego programu ma być poprawa

jakościwęgla, w tym węgla dla energetyki
zawodowej. Program ten jest znacznię zaawanSowany.

Różnice bilansowe po 2000 roku mają

Energetyka zawodowa realizuje program
modernizacji elektrowni i elektrociepłowni
w celu przystosowania ich do zaostrzających

charakter trwaĘ i wynikajązarówno ze zmniej-

się norm ochrony powietrza. Program ten obej-

znajomości perspektywicznych planów rozwo-

ju elektroenergetyki zawodowej.

z

ograni-

muje m.in. budowę kotłów fluidalnych oraz

czonego zakresu inwestycji zwięanych ze
zwiększeniem frontów eksploatacyjnych w ko-

instalacji do odsiarczania spalin. Nie jest on tak
zaawansowany jak w górnictwie, niemniej jed-

palniach (dostosowanych do obecnego pozio-

nak najbliższę |ata wymagać będą konkretnych

mu produkcji węgla kamiennego).

zji inwestycyj nych.
5. Z oczywistych względów zamięrzenia
w obu sektorach powinny być już dawno sko-

szania się zasobów węgla, jak też t

Przy przyjęciu optymistycznego wariantu
wydobycia węgla kamiennego oraz przy zapę-

wnieniu dostaw do innych branż na planowanym poziomie istnieją możliwościpokrycia
zapotrzebowania energetyki zawodowej do
wysokości52-53 mln t w 2005 roku, do wysokości50-51 mln t w 2020.

decy

ordynowanę. Obecnię na|eĘ pilnie przeanali,
zowac zakresy inwestycji, koszĘ oraz efektywnośćekonomiczną w celu wyboru rozwiązań
optymalnych

i

zaangażowania środków finan-

sowych tych inwestorów, ktorzy zaoferują

Graniczne możliwościdostaw węgla dla ener-

największą efektywność ekonomiczną inwesty-

getyki zawodowej, na tym etapie prognozowania,

cji np. Elektrowni Siersza, Łaziska, Jaworzno

przy redŃcji eksportu miałów energetycznych

III. Trzeba mieć na uwadze również państwowe

mająosiągnąć poziom około 60 mln t/rok.

zobowiązania w zakresie dotrzymywania norm

4. W zakręsie programów inwestycyjnych
górnictwa węgla kamiennego i energetyki

ekologicznych (II Protokół Siarkowy).

zawodowej występuje zasadnicza rozbieżność

w obydwu branżach, są istotną częściąpro-

planów.

gramów restrukturyzacji zaL<ł,adających osią-

8

6.

Zamięrzęnia inwestycyjne, realizowane
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gnięcie rentowności produkcji węgla kamiennego

i

energii elektrycznej. Stąd też ważnym zasiarczenie

problemem jest realny poziom cen na węgiel

zasiarczenie ponad

kamienny dla energeĘki zawodowej. Potrzebne są długoletnie umowy i ich koordynacja na

poziomie zar ządzania br anżami.
7. Podjęty przez gómictwo węgla kamiennego

program poprawy jakościwęgla przyniesie
poprawę jakościmiałów energeĘcmych, w Ęm
węgla dla energeĘki zawodowej. Juz w 2000
roku przewiduje się zwiększenie produkcji wzbo-

gaconych miałów energeĘcnrych do około 40
mln t/rok o średnich paramefrach jakościowych:
Q'i

:

0,80%
do 1,00%

zasiarczenie do

83% dostaw,
17% dostaw.

8. W opracowaniu wykazano, że oferta gor-

nictwa rozmlja się z potrzebami energeĘki
w zakresie węgla o bardzo niskiej (<0,6%0)
i wysokiej (>I%) zawartości siarki. W pierwszej

kolejności należałoby zbilansować te właśnie
potrzeby energeĘki
dostosowania

w

aspekcie konieczności

się do norTn emisji, w

9. Niskozasiarczony węgiel powinien być

w

elektrociepłowniach, cie-

płowniach oraz mniej szych obiektach energety-

W

dostawach węgla przęz§aczonych dla
energetyki zawodowej, poprawa jakości węgla
w 2000 roku w porównaniu z rokiem 1994 - dla
średnich wartości będzie następująca:

cznych, czyli tam, gdzie dzięki tęmu uniknie
się inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

Z kolei węgiel o bardzo słabej jakości,w tym
produkty pośrednie (muĘ i przerosty) z zakJa-

l994

2000

+

wartośćopałowa Q'i, [kJ/kg]

21420

22069

649

zawartość popiofu

21,3

l8,9

-2,4

0,84

0,84

+0,0

^'

I%]

zawartość siarki S', [%]

tym

wynikający ch z II Protokołu Siarkowego.

spalany głównie

24000 kJ/kg, A' :I2Yo, S',: 0,820ń.

I,00%o

50% dostaw

Zawartośc siarki utrzymana zostanie na
poziomie 1994 roku, mimo że w tym okresie
nastąpi wzrost wydobycia węgla o wysokim

w pobliskich elektrowniach wyposażonych
w kotły fluidalne fiak to przewiduje np.

zasiarczęniu.

Elektrownia Siersza).

Trzęba wyraźnie podkreślićże ntę zawszę
możliwę jest znaczące obniżenie zawartości

10. Kopalnie węgla kamiennego,
ponujące pfuczkami miałowymi, mogą i

siarki w procesach mechanicznęgo wzbogaca-

mogły elastycznie reagować na potrzeby elek-

nia węgla

(d,otyczy to częścikopalń
Nadwiślańskiej i Gliwickiej Spółki Węglowej ),

W najbardziej niekorzystnym ze względu na
zawartośc siarki w węglu wariancie podającym
maksymalne mozliwości wydobyw cze górnict-

dów wzbogacania węgla, mógłby być spalany

trowni. Możliwe będzie wytworzenle
lezno

następująco:

zasiarczęnie do 0,600ń
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70ń dostaw,

będą

w

za-

d zgŁaszanvch potrzeb i technicznych

możliwościnastępujących produktów:

-

wa, w roku 2020 struktura dostaw w zakresie

zasiarczęnia węgla przedstawiać się będzie

ści o

dys-

koncentratów miałów energetycznych
o wartości opalowej 24 000-26 000 kJ/kg
i zapopieleniu 8-120ń,

-

mieszanek energetycznych (węgla wzbogaconego i niewzbogaconego) o wartości opałowej

20 000-24 000 kJ/kg i zapopieleniu I5-22oń,
9

aranL(JWanle potrzeb pozostałych
EL1EC,
Niewielka częścpotrzeb elektrowni (warianty z uwzględnieniem budowy kotłów fluidalLdBw

nych i instalacji odsiarczania spalin) nie została
pokryta. Dotyczy to skrajnych parametrów

(niska wartośćopałowa, wysoka zawartośc
popiołu) węgla, którę nie byĘ przewidziane
w planowanej czy prognozowanej produkcji
węgla dla energeĘki zawodowej.
14. Dla górnictwa węgla kamiennego, realizującego program rozwoju mechanicznego
wzbogacania węgla, bardzo ważne jest odpowiednio wczesne uzyskanie decyzji energeĘki

zawodowej w sprawie przyjęcia konkretnej
opcji doĘczącej ilościi jakościwęgla potrzebnego elektrowniom i elektrociepłowniom. Jest
to warunek przeprowadzenia szybkiej weryfikacji programów inwesĘcyjnych w kopalniach węgla kamiennego.
Zmiana programów inwesĘcyjnych w górnictwie wymagać będzie prawdopodobnie pod-

pisania dtugoterminowch (10-12 lat) umów
między elektrowniami (grupami elektrowni)
i kopalniami (holdingami kopalń).
15. W warunkach polskich, pomimo
znacznęgo wzrostu cen paliw w ostatnich latach, koszt I GJ zawartego w węglu (kamiennym, a zwłaszcza w brunatnym), loco elektrownia jest aktualnie najniższy zę wszystkich
paliw możliwych do zastosowania przy :vqt'twarzaniu energii elektrycznej. Kryterium to jest

jednak niewystarczające do optymalizacji
struktury wytwarzania energii elektrycznej.
Dalsze prace prowadzonę przez PSE z wykorzystaniem danych z niniejszego "Studium ..."
oraz modelu IPM uściślą
zagadnienie konkurencyjności paliw do wytwarzania energii
elektrycznej - -mogą potwierdzić konkurencyjnośćwęgla kamiennego również w przyszłościw stosunku do innych paliw.
16. Iędnoznaczne ustalenie spójnej polityki
ekologicznej państwa pozwoli na wybór opĘmalnej strategii dostosowania się polskich
ELIEC do wymogów ochrony środowiska.
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Wykluczyłoby to możliwośćróżnej interpretacji przepisów przez wojewódzkie organy
administracji narzucające elektrowniom zaostrzone wymagania w stosunku do norm krajowych.
Terminy obowiązywania nowy ch, zaostrzonych norm emisji, wynikających między innymi zę zobowtązań międzynarodowych, powinny być uzgodnione (MOŚZNiL, MPiH, obecnie
MG, MF) z sektorem elektroenergetycznym na
podstawie realnych terminów jego restrukturyzacji i modernizacji ze szczególnym uwzględnieniem mozliwości finansowych.
1 7. "Studium ..." jedno znacznię wykazuje, że
w perspektywie roku 2020 należy dĘyó do
większego powięania kapitałowego pomiędzy
elektrowni ami a kopalniami celem podej mowania wspólnych i opĘmalnych inwestycji i modernizacji.
18. Większośćelektrowni posiada już opracowane perspektywiczne plany proekologiczne
i odtworzeniowe. Powinny one być uzgodnione
oraz skorelowane z ilościąi jakościąwęgla
dostępnego na rynku, tak aby w konsekwencji
nie dopuścićdo znacznęgo wzrostu kosztów
produkcj i energii elektrycznej.
19. Ze "Sfudium..." wynika, żę ze względu
na wysoką kapitałochłonnośćinwesĘcji proekologicznych, w tym zwłaszcza Instalacji
Odsiarczania Spalin, celowe byłoby opracowanie harmonogramu ich realizacji, uwzględniającego możliwościfinansowania oraz
dopuszczalnego (ze względów społecznych)
poziomu ceny energii elektrycznej. Rozłożnienie w czasię konieczności dostosowania się
konkretnych elektrowni do przyszłościowych
norm emisji pozwoliłoby na większe wykorzystanie dominującego w ofercie gómiczej
węgla o zawartościsiarki średnio 0,8oń, a co za
tym idzie ograniczyłoby znacznie skutki występuj ących rozbieżności.
20. Z punktu widzenia uzytkowników równie
ważne jak jakośćczy cena dostarczanego węgla
są tradycyjne powiązania i dobre związkt
z określonymi kopalniami (czy spółkami wę11

glowymi). Dodatkowo istotna dla tych powiązań jestmożliwośćodbioru odpadów elektrownianych przęz kopalnie oraz możliwośćtransportu poza PKP.
Wszystkie te warunki zostaĘ uwzględnione
w dokonanym w "Studium ..." opĘmalnym
wyborze dostawców dla badanych elektrowni.
2l. Studialna analiza korelacji między energetyką zawodową i kopalniami (spółkami)
węgla kamiennego w okresie lat 1995-2020
wykazała, że zarysowuje się wyraźnie podział
tego okresu na 3 chronologiczne etapy rożniące
się uwarunkowaniami techniczno-ekonomicznymi:
I etap - przejściowy - obejmujący lata 1995,
2000, charakteryzujący się nadpodażą
węgla kamiennego i wynikającą z tego
faktu dominującą rolą popytu na węgiel
(rynek użytkownika). Stwarza to warunki
do silnego nacisku odbiorców na obniżenie cen węgla nawet, w szeręgu przypadkóq poniżej jednostkowych kosztów
wydobycia. Rynek zbyhl węgla nie jest
w pełni uformowany (rynek konsumenta);
II etap obejmujący lata200I - ok. 2008, charakteryrujący się tym, ze górnictwo węgla
kamiennego w miarę możliwościbędzie
dĘyło do zwiększenia wydobycia węgla z
istniejących kopalń do wymaganego poziomu dostaw dla energeĘki ok. 50 mln ton
rocznie (ok. 60 mln ton przy ograniczeniu
eksportu), W Ę/m okresie ceny węgla kamiennego będą prawdopodobnie kreowane za

III

pomocą kosźów j ego pozyskania;
etap obejmujący lata ok. 2009-2020,
w którym dalszy wzrost zapotrzebowania na
węgiel przęz enęrgeĘkę może być pokryty

jedynie dzięki budowie nowych kopalń
i ewentualnemu importowi. Dane o budowie
kilku nowych kopalń, opracowane dla tego

etapu, mają charakter studialny (nie wynikająone z planów perspektywicznych górnictwa). Opracowanie ich było niezbędne
celem umożliwienia prowadzenia dalszych

12

obliczeń dotyczących konkurencyjności

węgla kamiennego z inrrymi paliwami do
wfiarzania energii elektrycznej i cieplnej
(wg modelu IPM). UmożliwiĘ one również
określenie kosźów pokrycia zwiększonego
zapotrzebowania zę strony energetyki (tzw.
wariant W-80). W etapie tym ceny węgla
będą dyktowane jego podńą(rynek producenta kajowego ze stale wzrastającą rolą
Ęmku mięĘmarodowego).
22. "Studium ..." wykazńo, że istnieje teoreĘczna możliwośćzapewnienia popytu energetyki na węgiel wg wariantu W-80.
Szczegółowe obliczenia wykazują że ok. 25Yo
tego popytu byłoby pokryte węglem, którego
koszty pozyskania przekroczyłyby parytet
importowy loco wagon w porcie polskim.
23. Przedstawione w pracy koncepcje doĘczące zindywidualizowanego systemu cen na
węgiel mają charakter dyskusyjny. Stanowią
one pewną propozycję, która po jej zwęryfikowaniu za pomocą stosownych obliczeń
w szerszej skali, mogłaby być rozpatrywana
w przyszłości.Obecnie bowiem zostaĘ już
podpisane w większościprzypadków wielolętnie umowy o dostawy węgla pomiędzy elektrowniami i kopalniami (spółkami węglowymi), które będą obowiązywać co najmniej do
1999 roku. System dopłat i upustów zastosowanych w Ęch umowach jak teZ poziom
cen na węgiel jest wynikiem negocjacji między

branżami. Wyniki pracy nie ingerują ani nie
weryfi kuj ą obowiązuj ącego systemu.
24. "Studium..." może stanowić matęriał ltryjś-

ciowy do całego szeregu dalszych prac zmierzających do zsynchronizowania programów
rozwojowych poszczególnych podsektorów
paliwowo-energeĘcznych (w Ęm zwŁaszcza
przemysłu węgla kamiennego i energetyki).
25. Zawarta w pracy baza danych wraz ze
specjalisĘ cznym oprogramowaniem umożliwia wykonanie w przyszłościskorygowanych
pętli planistycznych przy urealnieniu danych
wyjściowycht założeńbazowych.
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węgla surowego

-

i

uśrednionęgoz mułami jeszcze zaawansowany. Istnieje więc możli-

węglowymi o wartości opałowej 1600018000 kJikg i zapopielentu ż4-30Yo.

dów wzbogacania do zamięrzeń modęmizabędą cyjnych energetyki (instalacje odsiarczania

te

charakteryzować się
różnym poziomem zasiarczenia i zawtlgocenia.
11. Rezygnacja ze wzbogacanta węgla
w przypadku realizacji dostaw węgla dla

Produkty

wośćdostosowania programów budowy zakła-

kotłów fluidalnych może dotyczyć Ęch kopalń,
gdzie wzbogacanie węgla nie przynosi okre-

spalin) lub rezygnacji z ich budowy.

Ze względu na wzajemne powiązania i wagę

dostaw węgla dla energetyki zawodowej
w planowanej i prognozowanej produkcji
kopalń węgla kamiennego - wzajemna wspóŁ

ślonychęfektów technologicznych i finansowych. Będą to kopalnie posiadające niskouwęglony węgiel energeĘczny (typów 31.1
i 3I.2) o zasiarczeniu ponad I%. Węgiel
surowy z tych kopalń charakteryzuje się

wy

następującymi parametrami jakościowymi:

stowania w instalacje proekologicznę.

Qi'

:

18000-21000 kJlkg

A'

:18-24%o,

Si

=

:

19000-23000 kJ/kg,

na umowach handlowych. Jedynie takie umo-

gwarantują stabilną produkcję

wnośćekonomiczną

u

i

efekty-

obydwu partnerów

t ponvalają na uniknięcie

podwójnego inwe-

Współpraca elektrowni (grup elektrowni)
z kopalniami (holdingami kopalń) powinna byc

I

natomiast wzbogacony:

:

i elektrowni powinna opierać się

trzyetapowa:

0,90-1,20oń,

Qi'

praca kopalń

Ą':

pow}z ej |2%,

Si

il

etap

- sprecyzowanie zakresu wspólny,ch

inwesĘcji tam, gdzie są one celowe;
etap - stabilizacja ok.30oń dostaw do ener

(0,9) 1,00-1 .10%,

getyki poprzez zawarcię umów średnioter,

Istotny przy planowaniu budowy kotłów flu-

minowych (kilkuletnich);

idalnych lub instalacji odsiarczania spalin jest
fakt, że węgiel kamienny o zasiarczentu

ru

etap - w przypadku udokumentowania ren-

I,5%o

townościnowych inwestycji w kopalniach

występuje w ograniczonych ilościach tylko we

i elektrowniach z nimi mtiązanych - zawar-

wschodniej częścizagłębia węglowego. Węgiel

cie umów długoterminowych,

ten jest aktualnie wzbogacany

i kierowany do

najbliższy ch zakładów wytwórczych.

Potencjalnymi dostawcami węgla kamiennęgo dla takich instalacji (np. EC Kraków (II
wariant), Elektrowni Łagisza (II wariant),
Elektrowni Połaniec) mogĘby być 3 największe kopalnie węgla kamiennego (Czeczott,
Piast i Ziemowit). Wielkośćprodukcji miałów
energeĘcznych z Ęch kopalń wynosi około 12
mln t rocznię.
12. Proces inwesĘcyjny budowy zakładów
wzbogacania węgla w wielu kopalniach nie jest
10

głóri,nie

z naj efektywniej szymi wytwórcami.

l3. Jako tęst mozliwościpokryciaprzez górnictwo węgla kamiennego potrzeb energetyki
zawodowej traktować można powiązanie dostaw węgla kamiennego do l0 wyĘpowanych

największych elęktrowni i elektrociepłowni
w perspektywie do 2020 roku z uwzględnieniem ilościi jakościwęgla.
Test ten wykazaŁ, że potrzeby tych elektrowni i elektrociepłowni w większościprzypadków, zostały pokryte w zakresie ilości
wartości opałowej i zawartości popiołu w węglu, natomiast otwartym zagadnieniem jest
CZASOPISMO TDCHNICZI{E

glowymi). Dodatkowo istotna dla tych powiązań jestmożliwośćodbioru odpadów elektrownianych ptzez kopalnie oraz możliwośćtransportu poza PKP.
Wszystkie te warunki zostaĘ uwzględnione
w dokonanym w "Studium ..." opĘmalnym
wyborze dostawców dla badanych elektrowni.
21. Studialna analiza korelacji między energetyką zawodową i kopalniami (spółkami)
węgla kamiennego w okresie lat 1995-2020
wykazała, że zarysowuje się wyraźnie podział
tego okresu na 3 chronologiczne etapy rożniące
się uwarunkowaniami techniczno-ekonomicznymi:
I etap - przejściowy - obejmuj ący |ata 19952000, charakteryzrljący się nadpodażą
węgla kamiennego i wynikającą z tego
faktu dominującą rolą popytu na węgiel
(rynek użytkownika), St,warza to warunki
do silnego nacisku odbiorców na obnizenie cen węgla nawet, w szeregu przypadków, poniżej jednostkowych kosztów
wydobycia, Rynek zbyhl węgla nie jest
w pełni uformowany (rynek konsumenta);
II etap obejmujący lata2001- ok. 2008, charakterynljący się tym, że górnictwo węgla
kamiennego w miarę możliwościbędzie
dĘyło do zwiększenia wydobycia węg|a z
istniejących kopalń do wymaganego poziomu dostaw dla energetyki ok. 50 mln ton
roczlie (ok. 60 mln ton przy ograniczeniu
eksportu). W łm okresie ceny węgla kamięnnego będą prawdopodobnie kreowane za
pomocą kosźów j ego pozyskania;
III etap obejmujący lata ok, 2009-2020,
w którym dalszy wzrost zapotrzebowaniana
węgiel przez ęnergetykę może być pokryty
jedynie dzięki budowie nowych kopalń
i ewenfualnemu importowi. Dane o budowie
kilku nowych kopaln, opracowane dla tego
etapu, mają charakter sfudialny (nie wy-

perspeĘwiczrych górnictwa). Opracowanie ich było niezbędne

nikają one z planów

celem umożliwienia prowadzenia dalszych
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obliczeń dotyczących konkurencyjności

węgla kamiennego z innymi paliwami do
wńwarzania energii elektrycmej i cieplnej
(wg modelu IPM). UmożliwiĘ one również
określenie kosźów pokrycia zwiększonego
zapotrzebowania zę strony energetyki (tzw.
wariant W-80). W etapie tym ceny węgla
będą dyktowane jego podńą(.ynek producenta krajowego ze stale wzrastającą rolą
§/nku międzynarodowego).
22. "Studium ..," wykazało, że istnieje teoreĘczna możliwośćzapewnienia popyfu energetyki na węgiel wg wariantu W-80.
Szczegółowe obliczeni a wykazują żę ok. 25oń
tego popytu byłoby pokryte węglem, którego
koszty pozyskania przekroczyłyby parytet
importowy loco wagon w porcie polskim.
23. Przedstawione w pracy koncepcje doĘczącę zindylvidualizowanego systemu cen na
węgiel mają charakter dyskusyjny. Stanowią
one pewną propozycję, która po jej zwęryfikowaniu za pomocą stosownych obliczeń
w szerszej skali, mogłaby być rozpatrywana
w przyszłości.Obecnie bowiem zostaĘ już
podpisane w większościprzypadków wielolętnie umowy o dostawy węgla pomiędzy elektrowniami i kopalniami (spółkami węglowymi), które będą obowtąrywać co najmniej do
1999 roku. System dopłat i upustów zastosowanych w tych umowach jak teZ poziom
cen na węgiel jest wynikiem negocjacjimiędry
branżami. Wyniki pracy nie ingerują ani nie
weryfi kuj ą obowiązuj ącego systemu.
24. "Sfudium..." moze stanowić materiał wyJś-

ciowy do całego szeregu dalszych prac zmierzających do zsynchronizowania programów
rozwojowych poszczególnych podsektorów
paliwowo-energeĘcznych (w Ęm zwłaszcza
przemysłu węgla kamiennego i energeĘki).
25. Zawarta w pracy baza danych wraz zę

specjalisĘcznym oprogramowaniem umożliwia wykonanie w przyszłościskorygowanych
pętli planistycznych przy urealnieniu danych
wyjściowychi założeń bazowych.
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OPŁACALNOSC EKSPORTU
WĘGLA KAMIENNEGO
1.

a więc dla

wszystkich

Wprowadzenie

w,ęgla kamiennego,

Eksport węgla kamiennego budzi w ostatnich

spółek, kopalń spółek i kopalń przedsiębiorstw

latach szereg emocji. Powszechnie głoszona jest

państwowych łącznie. Można, a właściwie

opinia o jego nieopłacalności.Głoszone są tezy,

należałoby, analizę taką przeprowadzić dla

że do eksportu węgla się dopłaca, że dopłacac każdego podmiotu gospodarczego odrębnie
muszą krajowi użytkownicy węgla, względnie

rozdzielając także odrębnie wydobycie, sprze-

powstające sffaty "na eksporcie" powiększają

daż, koszty

deficy,t gómictwa węgla kamiennego. Poglądy te

oddzielnie dla węgla energetycznego. Wykonanie takiej pracy jest możliwe i było przęz

powtarzane sąprzęz poliĘków i poprzez media.

i ceny dla węgla koksowego

oraz

Opinie o nieopłacalnościekspońu gloszątakże autorów częściowoprzeprowadzone, Szczęgółowe prace trwają nadal. Dla ilustracji probniektóry przedstawiciele górnictwa.

W

aĘkule autorry

lemu opłacalnościeksportu można pokazac
przedstawić swój punkt widzenia opaĄ na wyniki analtz dla całego górnictwa. Są one,
danych, średnichdla całego gómictwa, za rok poprzez dokonane uproszczenta t zaoŁ,rryIenia
danych, przyb|iżone ale w wystarczającym
1997. RezultaĘ analizy wTaz z otrzymanymi
niniejszym

starają się

wielkościamizwiązanymi z problemem ekspor-

fu węgla przedstawiono graftcznie na

drugiej

stopniu ilustrują istotę problemu.

W

1997 roku górnictwo węglowe sprzedało

stronie okładki niniejszego numeru Czasopisma

około 132,6 m|nton węgla; z tego użytkownicy

Technicznego. Do rysuŃów Ęch, które nie będą
powtarzane w tekścieartykufu, autorzy

krajowi zakupili ok. 102 mln ton, a 30,6 mln
ton sprzedano na eksport. Rzeczywiste wydo-

odwoływać się będą przy Wjaśnianiu prob- bycie było wyższe i węgiel ten zwałowano na
lemów ekonomicznych (ceny, koszĘ sprzedaż) składowiskach kopalnianych. Aby pozyskać tę
związanych z eksportem węgla, jego ewentualną

ilośćwęgla spółki wydatkowaĘ łącznie l8495

likwidacj ą a takżę prry rozpatrywaniu problemu

mln zł. Kwota ta doĘczy całej działalności

ilościowego progu rentowności górnictwa i

gospodarczej górnictwa węgla kamiennego ale

związanegoztąkategoriąekonomicznąwielkoś-

bez spłaty zaległych zobowiązań.

cią (hipoteĘcznego) eksportu węgla.

zobowiązań, gdyby była realizowana na bie-

2. Sytuacja górnictwa węgla kamiennego w
1997 roku

Przeprowadzona

w niniejszym

rozdziale

analiza wykonana zostaŁa dla całego górnictwa

CZASOPISMO TECHNICZ^]Ę

Spłata

żąco, podniosłaby koszĘ pozyskania węgla.
Pomijając problem spłaty zobowiązań można
policzyć, że jedna tona sprzedanego węgla
kosztowała 139,4 zŁ. Taka tęż powinna być
średnia cena, za jaką gómictwo jako całość
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sprzedawać powinno węgiel. Jest to oczywiście wydobycia węgla wyniósł 139,4 zł, a więc taka
też powinna być cena zbytu węgla. W 1997
średnia ważona z cen krajowych uzyskiwanych

od poszczególnych odbiorców a także cen

roku średnia cena zbytu wyniosła jednak tylko

uzyskiwanych w eksporcie, Tu trzeba dodac, że
węgiel kamienny sprzedawany jest wg jego

węgla

wartościokreślanej przy pomocy parametrów
jakościowych takich, jak: typ węgla (stopień

Il9,5 złlt. W

łm średnia cena zbytu

sprzedawanego dla krajowych użytkowników
wyniosła 126,2 złlt, a średniacena w eksporcie

łu, zawartość siarki, zawartośc wilgoci, rodzaj

wyniosła 97,5 złlt. Różnica pomiędzy rzęczywistą (uzyskaną) ceną zbyttt a ceną która
pokryłaby koszty, jest powodem strat górnictwa

sortymenfu. Kombinacje tych parametrów (nie

węgla kamiennego.

uwęglenia), wartośćopałowa, zaw artośćpopio-

Koszty pozyskania węgla (wyrażone w mld
wodują żę w obrocie rynkowym występuje zł, a nie w kosztach jednostkowych), można
kilka tysięcy produktów handlowych rożnię podzielić na tzw. koszty stałe i tzw. koszty
cych się, pozaparametrami jakościowymi, ceną zmienne. Przez koszĘ stałe należy tu rozumiec
ma jednego produktu węgiel kamienny) po-

Z

tego też względu, w niniejszym
artykule, podawana jest średniacena zbytu.
zbytu.

wszystkie koszty, które muszą ponieśćkopalnie

Podobny problem powstaje, gdy rozpatrujemy

i spółki nięzalężnie od tego, ile węgla wydobędą i sprzedadzą. Koszty zmienne to koszĘ

koszty pozyskania węgla. Koszty te różnią się

za|ężnę od wielkości wydobycia węgla. Jężęli

znacznie pomiędzy poszczególnymi kopalniami. Wynika to z warunków górniczo-geologi-

wydobycie wzrasta to koszty zmienne rosną
jeżeli spada to koszty zmienne zmniejszają się.

cznych, sposobu rozwiązanta

procesów

Porównania pomiędzy kosztami stałymi a kosz-

eksploatacji podziemnej, transportu urobku,
jego jakości, z czym zwlązany jest problem

tami zmiennymi wykonanę dla różnych spółek
pokazują że koszĘ stałe stanowiły w różnych

okresach czasu od 50% do 80% kosztu
koszĘ muszą być dla cęlów niniejszej analtzy pozyskania węgla. Średnio, dla górnictwa
uśrednione. Tu należy też zwróció uwagę, że węgla kamiennego, szacuje się koszty stałe
sta§styki górnictwa podają średnikoszt w wy- w stosunku do kosztów zmiennych pozostają
wzbogacania węgla itd..

Z

tego też powodu

sokości125,6 zUt. Jest to tzw. koszt techniczny
wydobycia węgla, nazywany także jednostkowym kosztem sprzedaży lub jednostkowym
kosztem węgla na działalnościprodukcyjnej.
Do niniejszej analizy przyjęto pełne koszĘ tzn.

koszĘ technicznego pozyskania węgla, koszty
operacji finansowych oraz koszty pozostałej
działalnościgospodarczej (ale bez kosztów
spła§ zobowtęań). Zdaniem autorów suma
tych kosztów bardziej prawidłowo pokazuje
sytuację ekonomiczną górnictwa. Jak więc
powyżej stwierdzono jednostkowy koszt

l4

w relacji około 70% do 30oń. Ta relacja będzie
przyjęta w dalszych obliczeniach. Należy fu

zwrócić uwagę, że koszĘ stałe są wysokie,
gdyżw koszty te wlicza się płace z wszystkimi
podatkami i narzutami. Jest to pewna specyfika

krajowego górnictwa, gdyż w normalnych
warunkach rynkowych do kosztów sta§ch wlicza się tylko częśćpłac. W warunkach rynkowych - ale nie w naszym kraju w stosunku do
górnictwa, gdy nie ma zbytu na całośćprodukcji, zwalnia się nadmiar pracowników, a gdy
koszt pozyskania jest wyższy niż ceny rynkowe
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Gospodarki krajów

a kosztami zmiennymi (obie wielkości jako

o gospodarce rynkowej dostarczają nadto przy-

koszĘ jednostkowe) pomnożona przez wtel-

likwiduje się taki

zal<ład.

kładów ukazujących te mechanizmy. W naszych warunkach okresu przejściowegozwa|-

kośćeksportu. Jest więc oczywiste, ze jednost-

żając jedną tonę węgla kwotą 97,6 zł.
Natomiast koszĘ zmienne wyniosĘ 5549 mln
zŁ, a więc obciĘały jedną tonę węgla kwotą
41,8 zŁ. Te więlkościdotyczą wyłącznie roku
1997, a więc nie na|eĘ ich traktować jako
wielkości, które będą prawdziwe w dłuższym

wnych obliczeń.

kowe koszty stałe obciążające węgiel sprzenianie pracowników jest niemożliwe ze wzglę- dany na potrzeby krajowe są dzięki eksportowi
du na podpisane gwarancje rządowe, że nie bę- mniejsze o ok. 16,7 złlt. O tą kwotę mogłyby
dzie zwo|nień grupowych w górnictwie. Z tego byc niższe ceny krajowe, gdyby ceny te wyniteż właśniewzględu całośćpłac musi być kaĘ z rachunku kosztów. Ponieważ ceny wynikająz negocjacji i podpisanych umów, a w dowliczona do kosztów stałych.
Przyjmując podział kosztów na stałe i zmtę- datku sąniższe ntżkoszty, zjawisko to nie jest
nne w podanej powyżej proporcji okazuje się, wprost zauważalnę. Zwrocic na nie można
że koszty stałe wynoszą 12946 mln zŁ, obcią- uwagę dopiero po przeprowadzeniu stoso-

okresie czasu. Fluktuacja jednostkowych ko-

Podkreślićnależy jeszcze raz, że ponieważ
zarówno ceny krajowe jak i ceny uzyskiwane

w eksporcie są nizsze od kosztów pozyskania
węgla to górnictwo węglowe musi być deficytowe. Ten stan nie oznaczajednak, że krajowi

użytkownicy dopłacają do eksportu. Krajowi

a

40,9 złlt, Większe wahania doĘczyc mogąjed-

także eksporterzy po prostu
płacąmniej niz wynoszą koszĘ. Nie można do
czegoś dopłacac, jeżeli samemu nie płaci się

nostkowych kosztów staĘch. Niniejsza analiza

ekonomicznych (z punktu widzenia producen-

jest wykonywana ex post, po zakończeniu roku

ta) cen. Dopłata do eksportu miałaby miejsce

podaje wnioski dotyczące tylko tego roku.

tylko wówczas, gdyby krajowi odbiorcy węgla

sztów zmiennych będzie stosunkowo nieduża uzytkownicy
np. w I półroczu l997 roku

i

koszĘ te wynosiĘ

Mogą one być tylko wskazówkąjak zachowują

płacili ceny, średniow 1997 roku, powyżej

się koszty w następnym roku pod warunkiem

139,4 złlt. Wówczas ta nadwyzka pokrywałaby

stagnacji w górnictwie i braku inflacji w gospo-

w odpowiedniej częścistraĘ na eksporcie.

darce.

Analizując sytuację

w

Rezultaty analtz pokazano graftcznie na
1997 roku można górnym rysunku zamięszczonym na drugiej

zauważyć, że średnie ceny eksportowe wynio-

sły 97,6 złlt, a koszty zmienne 41,8 złlt.
Oznacza to, żę ceny eksportowe ponaddwukrotnie przewyższaŁy koszty zmienne.
Ceny eksportowe pokryły koszty zmienne
wynikające ze zwiększenia wydobycia na
potrzeby eksportu, a takżę pokryły częśc
kosztów staĘch. Pokrycie to wyniosło 1704
mlnzł. Jest to różnica między cenąekspońową

CZASOHSMO TECHNIICZNE

stronie okładki.

3. HipoteĘczna sytuacja górnicfiła w 1997

roku po założeniu likwidacji eksportu
Porównanie cen krajowych (lż6,9 złlt)
z cęnami eksportowymi (97,6 złlt) sugeruje

wniosek, często spotykany w publicznych
wypowiedziach, że likwidacja eksportu poprawiłaby sytuację. Rozważyć więc nalezy

15

sytuację jak ksztńtowałyby się koszty, a więc

i

wymusiłaby zwyżkę cen średnich aż o 29,3 złlt,

w 1997 roku, gdyby nie było eksportu a w porównaniu do rzeczywiścięstosowanych
węgla. Tu przyjąć trzeba założenie,żę nte cen aż o 49,2 złlt.
Łatwo więc zauważyc znane zresztą zjazamyka się kopalń wydobywających węgiel
w ilościrównej eksportowi lub też nie wisko, że zwiększenie lub zmniejszenie wielzmniejsza się wydobycia w istniejących kopal- kościprodukcji dowolnego towaru, w tym
ceny

niach zwalniając częśczbędnej załogi. Tych także węgla, pozwala obnizyć lub zmusza do
warunków w aktualnej sytuacji społeczno- podwyżki ceny tego produktu. Oczywiściepod
gospodarczej nie można praktycznie spełnić.

warunkiem, że ceny muszą co najmniej pokryć

Przyjmując powyższe założenia,a więc
zgadzając się, że gómictwo musiało funkcjo-

koszty wytworzenia tego produktu. Kazdy pro-

nować w roku 1997 tak jakrzeczywiście miało

dukcji, górnictwo stara się więc zwiększyć
wydobycie a w zasadzie zwiększyc sprzedaż

to miejsce, rozważymy sytuację

rezygnacji

z ekspońu. Pokazano to na środkowym rysunku

zamieszczonym na drugiej stronie okładki.

Koszty stałe wynosząnadal12 946 mln zł, co

oznacza,

że przy

sprzedaży krajowej w

wysokości 102,0 mln ton obciązają one jedną
tonę kwotą średnio126,9 zł (poprzednio

ducent stara się v;ięc wydłużyćserię swej pro-

węgla.

Wielkośćsprzedaży na rynku krajowym
ogtaniczona jest wewnętrznym pop}tem. Aby

więc móc konkurować cenami (co najmniej
równymi kosztom) producenci starają się
ulokować swój towar na rynku zewnętrznym.
Dla producentów najkorzystniej sze byłoby, aby

obciĘaĘ ją w wysokości97,6 złlt). KoszĘ
stałe rozkładają się na rzeczywistą ilość ceny na rynku zewnętrznym (dokładniej
sprzedanego węgla, stąd ich wzrost. Koszty wpĘwy z eksportu) pokrywaĘ kosz§. Waruzmienne obciĘają każdą tonę nadal w wy- nek ten nie musi być spełniony w każdymptzysokości4I,8 zŁ, co powoduj e, że roczne koszĘ padku. Znana jest kategoria ekonomiczna
zmienne wyniosĘby 4264 m|n zł, Oznacza to,

zwana dumpingiem. Tu warto przyloczycjedną

żę na pozyskanie 102 mln ton

z definicji dumpingu.

górnictwo

musiałoby wydatkować 17 210 mln zł, a więc

mniej niz faktycznie poniosło

w

1997 roku

(prawie 18,5 mln zł). Jednostkowy średnikoszt
pozyskania jednej tony węgla wynosiłby więc
168,7 złlt. Gdyby ceny miały pokryć koszty,

a jest to normalny warunek w gospodarcę
ryŃowej (chyba, że ktośdotowałby pewną

Dumping - sprzedaż towarów na rynkach
zagranicznych po cenach nższych od cen
krajowych, nieraz ponżej kosztów własnych,
w celu zdobycia lub utrzymania rynku, v4-

skania obcvch dewiz. dla nrzeciwdziałania
nadmiernei oodażv na rvnku kraiowvm.
Nadmiema podaz węgla na rynku krajowym

częśćlub całośćewentualnych strat) to krajowi

powodujeżądaniaodbiorcówdoĘcząceobnizania

odbiorcy musieliby zgodzic się na ceny na
poziomie 168,7 złlt, Tu przypomniec na|eży, że
gdyby w 1997 roku funkcjonowaĘ ceny ekonomiczne to byłby one na poziomie 739,4 złlt.

cen. Zjawisko to obserwuje się w negocjacjach

Likwidacja eksportu, w warunkach 1997 roku,
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gómictwa

z

energetyką zawodową. Żądania te

występująmimo,iż ceny krajowe węgla sąniższe

niż koszty. Aby utrzymać ceny co najmniej na
dotychczasowym poziomie przy wymuszonej
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nadpodaży węgla producenci muszą szukać
zagraniczrtych ryŃów zbyU. W przeciwnym

granicę przejawiająca się możliwościąobniżęnia kosztów jednostkowych, a więc możli-

wościżądań cen ekonomicznych (pokrywasowując go do krajowego popytu. Nie mogąc jed- jących koszty) na poziomie niższym niż
nak zlikwidować zbędnych wówczas kopalń ani w przypadku braku eksportu należy rozważyó,
zmniejszyć zafudnienia, z powodów podanych jaka powinna być hipotetyczna sprzedaż na
uprzednio, musieliby macnie podwyżsryć ceny ekspcrt, aby w warunkach 1997 roku górnictwo
razie musieliby ogranicryć wydobycie dosto-

dopasowując je do

faĘcznychkosżów pozyska-

było rentowne.

gnięto by wówczas skutek dokładnie odwrotrry od

Odpowiedz na to pytanie daje obliczenie
ilościowego progu rentowności górnictwa

żądańuĄńkowników węgla. Zamiast obniżki cen

węgla kamiennego. Ilościowy próg rentownoś-

ich macmąpodwyzkę. Aby temu przeciwdzińac
można stosować mechanizm dumpingu. Tu nalezy

terminologii anglosaskiej
breakeven point w skrócie BEP. Jest to tzw.

dodać, że dumping może być lłyqcznie przyy

punkt wyrównania, gdy realizowane przychody

nia zmniejszonej ilościsprzedanego węgla. Osią-

mowany (postępowania anĘdumpingowe) Ęlko
w tych krajach, w których ceny dumpingowe
zagrażająmiejscowym produktom, a w dodatku
rządy Ęch krajów nie są zainteresowane niskimi
cenami importowanego np.węgla i prowadząpo-

ci

nazywarry

w

sprzedaży, w tym przypadku węgla,
dokładnie pokrywają koszty pozyskania tego
węgla. Oznacza to, że górnictwo nie osiąga
zysku alę także i nie ponosi strat. Próg ren-

ze

mi o wszczęcie procedury anĘdumpingowej ni-

towności w wymiarze ilościowym Wznacza
się poprzez podzielenie kosztów staĘch przęz
różnicę pomiędzy jednostkową ceną zbytu

gdy nie wystąpią kraje nie posiadające własnego

a

liĘkę ochrony własnych producentów. Z wnioska-

jednostkowym kosztem zmiennym.

przemysłu wydobycia węgla, a także kraje, któ-

Przyjmując warunki I99'/ roku, gdzie koszt

rych wydobycie węgla nie może pokryć własnego

staĘ wynosił |2 946 mlnzł,jednostkowe kosz-

ty zmienne wyniosĘ 41,8 złlt, a średniacena
Podsumowując, należy stwięrdzić, ża zbytu wynosiła 119,5 złlt, próg rentowności
w aktualnej sytuacji gospodarczej (warunków w wymiarze ilościowym wynosi 166,7 mlnton.
roku 1997) zmniejszenie lub likwidacja ekspor- Oznacza to, że wydobycie , a w zasadzie sprzetu jest z ekonomicznęgo punktu widzenia nię-, daż, musiaĘby być wyższe o 34,1mln ton. Tę
zapotrzebowania,

uzasadniona.

Nasuwa się nieodparcie następujące planie co by się stało, gdyby dało się eksport mvtększyć?

4. Hipotetyczna sytuacja górnictwa w 1997
roku przy założenilpowiększenia eksportu
węgla

Jężęli z rozvłażah, dotyczących likwidacji
eksportu w porównaniu z faktycznym eksportem, wynika celowośćsprzedaży węgla za
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ilośćnależałobywydobyć

i

wobec

ogran:.az-

onego popytu na rynku wewnętrznym, sprzedać na eksport uzyskując ponadto średniącenę

zbyfuwyższąniż cena eksportowa. W aktualnej
syfuacji handlu zagranicznego węglem, a także
sytuacji na rynkach międzynarodowych węgla
spełnienie takiego warunku jest niemożliwę.
S

tąd rozwa żania są wyłącznte hipotetyc zne.

Powyższa sytuacja zobrazowana została na
dolnym rysunku drugiej strony okładki. Koszty
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zmienne wyniosą po zwiększęniu sprzędaży

tu węgla musi być sensownie rozpatrzone

do 166,7 mln ton, 6968 mln zł, co

w każdym programie restrukturyzacji gomictwa. Należy znaleźc granicę między wielkością
eksportu realizowanego na poziomie możliwych do uzyskania cen na rynkach świa-

stanowi

nadal obciążenie jednej tony w wysokości 41,8

zł. Zmniejszają się wyraźnie jednostkowe kosz-

Ę stałe - do poziomu

77,7 złlt. Łącznie daje to

koszt jednostkowy w wysokości 1 i 9,5 złlt, a to

odpowiada rzeczywtście osiągniętej

w

1997

roku cenie zbytu, Gdyby przyjąc, że ceny
węgla w eksporcie będą musiały być na

towych. Z kolęi rozważony musi być problem,
jaką częśćceny światowej uzyska górnictwo.

Tu

niezbędna

jest analiza

uzasadnionych

kosztów transportu węgla pomiędzy kopalnia-

poziomie 97,6 złlt, łatwo wyltczyc, że ilościo- mi a (głównie) portami, uzasadnione koszty

l

wy próg rentowności określałbyniezbędną

składowania

sprzedaż węgla na poziomie 179,8 mln ton,

atakżę uzasadnionamarża pośredników. Jest to

przeładunku węgla w portach,

a

wówczas średnia cena zbyil oczywiście o tyle ważne, że wymienione koszty zmniejobniżyłaby się do poziomu Il3.8 zŁlt.
szająwpływy z ekspońu węgla d|aposzczegóLnych spółek (kopalń), Ważne jest też,jaką cenę
5. Podsumowanie

w niniejszym

uda się wynegocjować pośrednikom sprzeda-

jącym węgiel na rynkach światowych. Im
rozważania pokazują że zwiększenie eksportu wyższa będzie ta cena, a więc im więcej
węgla (gdyby to oczywiście mogło mieć pieniędzy trafi (o ile trafi?) do kopalń tym
miejsce przy założonej średniejcenie zbytu) niższę będą koszty jednostkowe węgla sprzemogłoby uczynic górnictwo węgla kamien- dawanego na potrzeby krajowe, a więc tym
nęgo, rozpaĘwanego jako całość,rentownym.
niższa będzie mogła być ekonomiczna cęna
Przeprowadzone

Dyskusyjną więc

staj e się teza o

artykule

nieopłacalnoś-

ci eksportu. Niestety w obecnych

sptzedaży tego węgla.

warunkach

Problem eksportu węgla musi być rozpatry-

zręalizowanie postulatu o eksporcie węgla na

wany w jego ekonomicznym wymiarze, bez
kierowania się, jak to ma miejsce często obec-

poziomie progu rentowności górnictwa jest
niemożliwe. Niemniej jednak należy problem

nie, emocjami lub co gorsze w oparciu o prymi-

eksporfu węgla rozważac w jego rzeczywistym

fine

ekonomicznym wymi arze. Zagadnienie ekspor-

lub błędnej interpretacji praw ękonomicznych.

wnioski wypĘwające z nteznajomości,

Abstract

Problem of the Polish hard coal export based on the data of 1997 has been presented in the paper. Two hypothetical cases have been considered: 1st - liquidation ofcoal export and 2nd - extension ofcoal export to the
leve1 allowing to achieve "break even point" in mining industry. The fallacy of the statement that coal export is
unprofitable has been proved. The attention was called to the conditions of coal production level, production
costs and the coal "economic" prices.

Streszczenie
W pracy przedstawiono problem eksportu węgla kamiennego. Pokazano sytuację, w 199'7 roku. Rozważono dwa
hipotetyczne przypadki: likwidacja eksportu węgla, a takźe zwiększenie sprzedaży na eksport do poziomu
osiągnięcia plogu fentowności górnictwa węglowego. Wykazano błędnośćtezy twierdzące1, że eksport węgla jest
nieopłacalny. Zwrócono uwagę na uwarunkowania dotyczące wielkości wydobycia węgla, kosztów jego pozyskania, a także problemu cen ekonomicznych,

Literaturu

1. Sierpińska M., Jachna T.: Ocęna przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN. Warszawa 1994 r.
2. Informator działalnościgospodarczej kopalń i spółek węglowych. PARG WH SA. Katowice l998.
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PROBLEM UREALNIENIA CEN WĘGLA

lcEN

ENERGII

nie jak zbyt drogie kopalnie albo się zrestruktu-

Wprowadzenie

W gospodarce rynkowej ceny, w tym ceny
węgla i ceny energii, powinno regulowaó
prawo popytu tpodaży. Jeżelijednego produktu jest nadmiar na rynku ceny

powinny spadać

i odwrotnie. Odbywać się to musi w

obszarzę

bezpiecznego funkcjonowania producentów
tzn. ceny nie mogą byc niższe niż koszty wytworzenia. J ężęli zajdzie

zj

awisko dużej p odaży

np. węgla to w gospodarce rynkowej cenę wyz-

naczy koszt pozyskania węgla u producenta
zamykającego bilans zapotrzebowania na ten

ryzują albo upadną i zostaną zlikwidowane.
Taki jest mechanizm działanta rynku,
W krajowych warunkach okresu przejściowego gospodarki nlę działa jeszcze rynek
w kompleksie paliwowo-energetyc znym zwłaszczaw częścizwanej elektroenergetyką. Ceny
energii dla końcowego uzytkownika wyz,
naczają zapisy budżetowe a cenę węgla wyznaczają możliwościpłatnicze za|<ładow prze-

twórczych. Ceny te nie mają w zasadzię żadnego związku zkosztamt wytworzenia węgla

lub energii. Funkcjonujące rozwiązanla

są

węgiel. Cena równoważna temu kosztowi (plus
pewien zysk) będzie ceną rynkową. Jest więc

w swej istocie rozwtązaniami pseudorynkowymi. Nieco lepsza syfuacja jest w poza elek-

oczywistą że producenci o wysokich
kosztach pozyskania będą musieli koszty te
obniżyć. W przeciwnym razie będą wyeliminowani z rynku węglowego choć mogą się

troenergety

spraw,ą

cznej czę_ści kompleksu paliwowo-

energeĘcznego. Tam w wielu układach produ-

centl użytkownicy można zauważyc wpływ

jeszcze ratowac próbując eksportować węgiel

mechanizmów rynkowych.
W niniejszym aĄkule przedstawiony będzie

nawet, w granicach rozsądku ekonomicznego,

problem cen

po cenach dumpingowych. W

gospodarce

rynkowej powyższy mechanizm stanowienia
cen dotyczyó powinien także producentów
energii. Cenę energii, którąpowinno w naszych

krajowych realiach pŁacić PSE-SA, wyznaczać
powinien koszt wytworzęnia tej energii w elektrowni /elektro

c

iepłowni, któr a zamykać

bę dzi e

w

kompleksie górnictwo-ener-

getyka zawodowa.

Związki górnictwa węgla energetycznego
z energetyką zawodową

W okresie gospodarki cęntralnie

sterowanej

kompleks paliwowo- energeĘczny funkcjonował w warunkach silnego dyktatu górnictwa

bilans. Oznacza to, że odbiór energii elektrycznej powinien odbywać się z zakładow

węgla kamienne go. Fetysz produkcj i ilościowej

wytwórczych, które posiadają najniższe koszĘ

zwiększanie planów wydobycia. Skutkowało to

jej

wytworzenia

a więc mogą oferować

najniższe ceny. Zbyt drogie elektrownie podob-
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tamtego okresu powodował systematyczne
f,rkcyjną realizacją zadań ilościowychosiąganych poprzęz nieusuwanie z urobku węglo-
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wego ziarn skaĘ płonnej. Tonaż produkcji rósł

znacząco, natomiast ilośćciepła zawartego
w produktach handlowy ch przyrastała znacznię

wolniej. Populamie, podkreślając absurd tej
sytuacji, mówiono, żę "kamięń wrzucony do
wagonu z węglem, w cudowny sposób staje się

stymulator ekonomiczny zmuszaląc kopalnie

wzbogacania węgla a także czystego
wybierania go w trakcie eksploatacji. System
tęn zostaŁ poźniej zniękształcony i stracił swą

do

podstawową funkcję proekologiczną.

Wdrozono nowe ceny węgla, których

węglem". Efektem obłędu ekonomicznego

poziom ustaliło Ministerstwo Finansów. Był on

stało się budowanie elektrowni na coraz gorsze

paliwo, a gdy nadal pogarszała się jakośćwęgla

niższy (64,40ń cen ekonomicznych) niż proponowali autorzy systemu cen. Stanowił on

zaczęło gr ozió niebezpieczeństwo zniszczenia

Ęlko 58,2%o

kotłów

w tych

elektrowniach, do których

kierowano węgiel o parametr ach

przel<r

aczają-

cych już nie tylko parametry gwarancyjne
a wręcz parametry bezpieczeństwa. ProtesĘ
energeĘków nie odnosiĘ żadnych skutków i to

cen transakcyjnych. Tak ustalony

poziom cen, mający przeciwdziałać szokowi
inflacyjnemu, był jak się okazało początkiem
nieszczęścia górnictwa. Tu trzeba oddać spraw-

iedliwośćdecydentom. W momęncie ustalania
poziomu cen w I kw. 1990 roku zakładano, że

wkrótce nastąpi uwolnienie cen na węgiel
Ltczne publikacje z tamtego okresu świadczą i o cenach zadecyduje rynek węglow,y a więc
jednoznacznte o lekceważeniu problemów poziomy kosztów pozyskania węgla uposzczęenergetyki przęz stronę gorniczą. Skutki tej gólnych producentów. Z tego też względu
poliĘki sąwyraźne. Ogromna emisja polutan- rozbito górnictwo na samodzięlnie fuŃcjotów, niedostosowanie większości zakładow nujące kopalnie. Miało to wywołać pozytywne
wytwórczych energetyki zawodowej'do spala- skutki owocu.jące obnizeniem kosztów a więc
nia węgla o światowych standardach jakoś- i niskimi cenami, Ta tzw, kotwica inflacyjna
ciowych, brak w wielu kopalniach zakJadólv miaŁa dziaŁac b ar dzo krótk o. Ni e s tety pr o gno zy
wzbogacania miałów energetycznych, proble- rozwoju sytuacji w górnictwie nie sprawdziły
my składowania pyłów i odpadów, brak eko- się. Trudno w tej chwili wyrokowac gdzie
mimo organizowania wielu narad i konferencji.

nomicznych rozwiązań wielu istotnych prob-

popełniono błędy. Zdania są bardzo podzielone.

lemów technologic zny ch i technicznych.

Nie wdając się w analizę przyczyn i skutków
należy zauważyc, że zaczęły funkcjonować

Zmiany systemowe w funkcjonowaniu

gospodarki, wdrażanie
1989 l 1990, pozwolił,v na

na

ptzełomte lat

ceny węgla nie odzwierciedlające kosztów jego

ekonomiczne spojrze-

pozyskania. Przeprowadzono co prawda póź-

nię także i na kompleks paliwowo-energetyczny. Iuż w pierwszej połowie 1990 roku
wprowadzony został decyzją Ministerstwa
Finansów nowy cennik na węgiel kamienny.
Był on opracowany w Centrum PPGSMiE PAN
w Krakowie. Skonstruowano formułę sprzedażną która miała na celu poprawę jakości
węgla. Nowy system cenzadziałał jako typowy
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niej tzw. deregulację cen węgla, nazywanączasami uwolnieniem cen ale odbyło się to w spo-

sób umożliwiający kontrolę wzrosfu cen (co

było zakładane) ptzy rownoczesnym stworzeniu warunków skutecznej blokady tego wzrostu (co nie było działanięm rynkowym).

Funkcjonujące ceny węgla, będąc ustalane

na poziomie niższym niż koszty, skutkować

CZASOPISMO TECHNICZNE

musiały lawinowym wzrostem strat. Po- siębiorstwie i w skali całej energetyki (elek."ąiko*o były to małe straty ale później tro energetyc e, p ods ektorąch p aliwowy c h) or az
zaczęĘ rosnąć wylvołując efekt staczającej się przyjęcia pewnych ząłożeńw polityce
s p o łe czn o - go s p o d arcz ej kr aj u ".
kuli śnieżnej.
Dalej dokument prezentuje poglądy enerNiezwykle ciekawą sprawąjest to, ze pierwsi
niebezpieczeństwo zauważyli energetycy już getyki jakmożna by ten cel osiągnąć. Materiał
na początku 1992 roku. Warto przypomnieć ten przygotowany został z poczucia wielkiej
dokument przygotowany właśnlęprzęz ęnęr- odpowiedzialności za kompleks paliwowo-

getyków pod nazwą "Założęnia wyjściowe do

z

energetyczny. Niestety, praca autorów wspom-

temat zawarcia umów wieloletnich na dostawę

nianego dokumentu okazała się "słomianym
ogniem", gdyż nigdy nie dokonano rachunku

węgla do ęlektrowni". Początek tego dokumen-

pozwalającego

tu posiada następującą treść:

uzyskiwanych środkow na poszczególne ogni-

rozmów

kopalniami węgla kamiennego na

"Wielkośćśrodków finansowych uzyski-

na

wa, pozyskiwania

i

sprawiedliwy podział
transportu węgla, wyt-

i

przesyłu energii. Nie

wanych przez cały podsektor elektroenergeĘki

warzania, dystrybucji

(wytwórców, PSE-S.A., dystrybutorów) wynika

został wykonany żaden rachunek kosztów

ze sprzedaży mocy i energii elektrycznej wszys-

ciągnionych pozyskiwania energii elektrycznej

tkim grupom odbiorców krajowych oraz

w układzie kopalnia

energetyka zawodowa.

Autorzy cytowanego dokumentu zwrócili także
środków określa wielkośćsprzedaży i średnia uwagę na możliwośćpraktyk monopolisty-

różnicy eksportu importu. Łączną sumę tych

cena sprzedaży (obecnie jest to cena wynikająca z cen urzędowych określanych przez
Ministrą Finansów, a w wymianie zagranicznej

z cen wynegocj owanych).

Podziął uzyskiwanych środków ną

poszczególne ogniwa:

- dystrybucję i przesył (zakJady energeĘczne

-

i PSE_S.A.),

wytworzęnie (elektrownie
płownie),

- na

produkcję

i

elektrocie-

cznych pisząc:

"Mając jasno określonąścieżkęcenową
w poszczególnych latach, oraz dopuszczalny
udział paliw w cenie energii elektrycznej,
można przystryic do zawierania umów z kopalniami, tak, aby wyeliminować z wzajemnych
stosunków elemenĘ uznaniowościi przypadkowościoraz te elemenĘ przetargowe, które
wynikają z pozycji monopolistycznych obu
partnerów".

i

transport paliwa (kopalnie

i PKP),
po.winien opierać się na kryteriach techniczno-

ekonomicznych tąk, aby każde z

Ęch ogniw

otrzymało sprawiedliwy swój udział. Określeniewłaściwegópodziału pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży finalnej wymaga jeszcze

przeprowadzenia analiz i rzeteinego rachunku
techniczno-ekonomicznego

w każdym przed-
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Cytując Ęlko fragmenty dokumentu energetyki żaŁować naleĘ, że nigdy nie doszło do
poważnych rozmów i wspólnych ustaleń jak
rozwiązac problem kosztów i cen węgla
w układzie górnictwo energetyka zawodowa.

Przypuszczać można, że już w tym czasie
(1992 r.) energetyka zauważyłazmianę swej
pozycji dotychczasowy dyktat górnictwa
węglowego przekształcać się zacz$ w dyktat

2l

runkach, a i obecnie, zapomnieó o "sprawiedli-

Dędzlc lo możliwe. Zrównanię cen węgla
zkosztami skutkuje wywróceniem duzej części
programów modemizacyjnych w elektroener-

wym udziale w podziale środków finansowych

getyce, zmniejszeniem zysków, koniecznością

uzy s kiw any c h prz ez p o d s ekt or

znacznęgo obniżenia kosztów pozyskania
energii względnie podniesieniem cen energii
elektrycznej i energii cieplnej. Na to energeĘ-

energetyki zawodowej. Powstająca nadprodukcja węgla pozwoliła, w ówczesnych wa-

e

l ektro

e

nergety -

ki". Można było ustawić umowy wieloletnie
korzystnie dla strony posiadającej silniejszą
pozycję przetargową. Problem stanowienia ka nię chce się zgodzić. Ma tutaj znacznę
poziomu cen, po wielu przetargach. uzgod- poparcie państwa gdyż wzrost cen energii musi
niono w podpisanych umowach wieloletnich.
skutkować inflacją a to z kolei wywoła inne
Zapisane w umowach wieloletnich ceny skutki - typu wzrosfu wydatków na emerytury
węgla w wysokości równowartości 32IJSD za na finansowanie jednostek budżetowych itd.
tonę węgla normatywnego i w dodatku Można się Ęlko dziwić, że odpowiedzialnością
obowiązujące do końca 1999 roku okazaŁy się

"gwoździem do trumny" górnictwa. Zdając

za tą sytuację próbuje obarczac się wyłącznie
górnictwo, Przęcięż zgoda na generowanie

sobie spraw ę z konieczności pilny ch rozwtązan

strat, obojętnie czy w górnictwie czy w ener-

systemowych minister przemysłu i handlu,

getyce, bez konsekwencji wynikających

następnie minister gospodarki powołali
zespoĘ ds. opracowania ścieżkicenowej dla

z Ustawy o Cenach i Kodeksu Handlowego, to

rozliczeń pomiędzy kopa-lniami węgla kamien-

po

nego a przedsiębiorstwami wytwórczymi elek-

W Polsce świadomie (udając, że nie widzi
się źródładotowania) produkcję energii

a

troenergeĘki zawodowej.

z

tych zespołów nie wypracorvał
satysfakcjonującego obie strony sposobu staŻad,ęn

nowienia cen węgla dla energetyki zawodowej.

dotowanie

tej częścikompleksu.

Można

stawić p oniższą tezę,

elektrycznej i energii cieplnej dotuje górnictwo. Sprzedaż węgla po cenach niższych nż

koszty to nic innego jak

dotowanie

EnergeĘka zawodowa, przy nadmiarze węgla kupującego. Górnictwo dotuje energeĘkę.
na rynku a także braku środków płatniczych Państwo z kolei dotuje górnictwo.
w kopalniach, co może grozić wybuchem
niepokojów społecznych, w monopolistyczny
w praktyce sposób zablokowała istotny wzrost
cen węgla.

Problem dotacji

w kompleksie

paliwowo-

energetycznym

Powszechnie uważa się, że górnictwo jest

mu cen w kompleksie paliwowo-energety-

deficytowe natomiast energetyka zyskowna.
Przekonanie to jest z gruntu fałszywe

cznym. Górnicfwo nigdy nie będzie efektywne,

a możliwośćjego głoszenia wynika

jeżeli ceny węgla będą kształtowane poniZej
kosztów jego pozyskania. Ęlko teoretycznie

kompleks ten został sztucznię rozbtĘ na odręb-

obniżyc koszty pozyskania węgla do poziomu

połączone z użytkownikami węgla powiązania-

obecnych cen. W prakĘce, jak się wydaje nie

mi

Analtza sytuacji pokazuje złożoność
proble-

z faktu, że

nie funkcjonujące części, Tu od razu naleĘ
funkcjonują rozwiązania wskazujące, że można przypomnieć, że w wielu krajach kopalnie są

9,

kapitałowymi, wchodzą

w skład tych
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samych holdingów, a rozliczęnia prowadzi się

na zasadzię kosztowej

(ewentualnę ceny

odzwierciedlają koszty plus wynegocjowany

bardzo złożone.Nie jest niczymzaskakującym,

że w gospodarkach wielu krajów energetyka
jest dotowana. Można tu przytoczyć wniosek

z

zysk).

RozpatĄąc oddzielnie górnictwo i oddzielnie energetykę zawodową o efektywności eko-

nomicznej, poza kosztami, decydować będą
głównie układy monopolistyczne (i to mimo
działanta Urzędu Ochrony Konsumenta) albo

określona polityka państwa.

Tu

świadomie

pomija się inne mniej istotne czynniki.

Dla konsumentów

ostatniego 16 Kongresu Światowej Rady
Energetycznej (WEC) , który obradował w październiku 1995 roku w Tokio: "Energia powinna przestać być postrzegana jako dobro pubTb

jest usługa, która - niezależnie czy

w sektorze

publicznym, czy prywatnym - powin-

liczne,

na byc dostarczona w sposób

ekonomiczny

i sprawny - w cenie, która odnvierciedla pełen

paliwowo-energetycznego liczy się cena pro-

koszt. Innymi słowy, sztucznie niskie ceny
utwierdzają wszystkich w fałszywym pojęciu

duktu finalnego kompleksu. Tymi produktami

bezpieczeństwa o naszą daleką przyszłość".

produktó,uv kompleksu

W deklaracji Tokijskiej, z której

są energia elektryczna i energia cieplna. Węgiel

jest Ęlko półproduktem. Nie doĘczy to oczywiścietej częścirynku węglowego, na którym
węgiel jest produktem finalnym.

Cena energii cieplnej i cena energii elektrycznej musi odzwierciedlać koszty pozyskania Ęch produktów. Koszty rzeczywiste a nie
skalkulowane o nierealis§cznym (bo poniżej
kosztów) ceny węgla. Koszt pozyskania energii

i

cieplnej jest

w

pochodzi

powyższy cytat zamieszczono także inne
postanowienia, zalecenia i wnioski. Poniżej
przytoczono, te które związanę są z poruszanym w niniejszym artykule problemem.

"Dzisiaj subsydia na energię w świecie
wynosząwiele miliardów rocznie i są skoncen-

trowane głównie w gospodarkach podlegających procesom przejściowym i krajach rozwi-

naszym kraju jających się. Innymi słowy, cena energii dla
fałszywie przedstawiony. Tu konięczne jest wielkich rzesz konsumentów jest niższa aniżeli
nieco inne spojrzenie.
koszt jej dostarczania. Jednym z rezultatów
elektrycznej

Przymvyczailiśmy się do patrzenia na naszą tego jest marnowanie i nieefektywnośc spogospodarkę przez pryzmat podziałów bran- wodowana dzisiaj nadmierną konsumpcją.
żowych. Odrębnie widzimy górnictwo, odręb- Drugim jest hamowanie inwestowania, ąby

nie

koksownictwo, odrębnie energetykę

zabezpieczyć trwałośćdostaw energii w przy-

zawodową itd. Tak nie wolno. Gospodarka to
naczynia połączone. Nie przypadkiem, jak to
już wspomniano, w krajach wysoko rozwinię-

szłości".

tych kopalnie połączone są z elektrowniami,
koksowniami, ciepłowniami i innymi uzytko-

łania w kierunku stopniowego zatrzymania
dotowania energii, tak aby uslugi energetyczne

wnikami węgla. Nie jest to reguła, ale warto się

b}lł! W c eni an e

zastanowić, dlaczego tam funkcjonują takie
ro

zw iązania or ganizacvj no - kap itałow e, Prob

le

-

my kompleksu paliwowo energetycznego są
CZASOPISMO TECHNU CZ\TE

"Aby wejścna drogę utrzymania ciryłości
dostaw rządy powinny podjąć wczesne dzia-

n

a p o d s t ąw i e p

e łn}l c

h ko

s z t ów ",

"rtrEc wierzy, że:

.

jest wprowadzenie stopniowego
zmniejszenia dotacji na energię w taki
konieczne
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sposób aby racjonalne decyzje były podej-

i

mowane na podstawie właściwychkosztów....

dotowanie górnictwa czy energetyki?

. jeżeli chcemy osiągnąć ciągłoścdostaw,
pełnokosztowa wycena energii musi odzwier-

ciedlac długoterminowe koszty, końcowe
wzrastających dostaw

i powinna

ząwierać

przesyfu; czy też dotować energię poprzęz
Zdaniem autora należy urealnić ceny energii

oraz urealnić ceny węgla.

Jężelijednak w wyniku analiz ekonomicznospołecznych okaże się, że na obecnym etapie

przekształcania naszej gospodarki

koszĘ szkód środowiskowych..... "

Z tekstu powyższego wynika, że produkcja
energii elektrycznej jest w świeciedotowana.

i

przy

określonejzasobności społeczeństwa zamiast
podnosić ceny ęnergii elektrycznej korzystniej

rządów. W Polsce górnictwo dotuje energetykę.

jest wprowadzić dotację, to powinna być ona
wprowadzana w jak najpóźniejszym miejscu

Rząd określonąpolityką dotuje górnictwo

cyklu

wytwaruania produktu finalnego.

(zgoda na powstawanie strat to także parado-

Produktem finalnym wydobycia węgla jest pro-

Najczęściej politykę dotacji określa polityka

tacja).

dukcja ciepła i energii elektrycznej. Zdaniem

Dotowanie energii wywołuje zaniepokojenie

autora kopalnie powinny dostarczać węgiel po

Światowej Rady EnergeĘcznej, choć zdaje ona

urealnionych cenach (minimalne koszty

sobie sprawę

pozyskania węgla plus maĘ zysk), elektrownie

z

różnych uwarunkowań w

poszcze gólnych kraj ach " d o ko n an

i

ep

e łn o

ko s z -

powinny dostarczać energię elektrycznąpo ure-

towej wyceny może potrwac wiele lat, jeśli alnionych cenach (uwzględniających takżę
bierze się pod uwagę ekonomiczne, finansowe i realne ceny węgla), Dotacja powinna Qeże\i już
s

ocj

musi byó) występowac na poziomie dystrybu-

alne okolicznoś ci".

Nie mniej jednak "WEC wzywa rządy, wszystkie odpowiedzialne gremia i ich członków do
podjęcia już teraz Wmaganych czynności aby
sprostac wymienionym wyzwaniom. Opóź-

torów energii elektrycznej (zaHady energety-

czne lub dla uproszczenia Polskie Sieci
Energetyczne). Im później wprowadza się
dotację, tym lepiej jest ona wykorzysĘwana.

przewidywalne aniżeli wtedy gdy odpowiednie

Rozwiązanie powinno byó rozwiązaniem
systemowym, tak aby osiągnąć pożądany cel
tzn. aby realnie skalkulowane ceny energii
(z dotacją lub bez dotacji) byĘ minimalne.

działąnia s ą podej mowane dzis iaj

Sposób roz|tczania dostaw pomiędzy kopalnia-

nianie działań będzie utratą okazji i sprawi, że

gdy działań nie da się unilmąc, wynikające
dużo mniej
koszty będą wyższe...

"f"kty

".

Te sformułowania WEC można, zdantęm mi a elektrowniami jest dla podatnika sprawą
autora, przenieśćna syfuację panującą w kra- wtórną. Może on być oparty o rachunek
owym kompleksie paliwowo-energetycznym.

kosztów albo też strony uzgodnią odpowiednie

Akfualne staje się postawienie fundamentalnego pytania. Czy w świetle Deklaracji
Tokijskiej dvyć do urealnięnia cen energii
w oparciu o prawidłowo skalkulowane koszĘ

systemy cenowe. Systemy te musząuwzględni-

j

ciągnione: od wydobycia węgla, wzbogacania

węgla, transport do wytwarzania energii
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ać ręalia rynkowe (ceny nię niższe niż koszty).

Niektóre skutki urealnienia cen
Pracujące kolejne zespoły górniczo-energetyczne,

w wyniku

szczegółowych analtz,

CZASOPISMO TECHNICZNE

określiĘjakie powinny być ceny węgla i jakie
powinny być ceny energii elektrycznej oraz

tylko stosowaó. Musi być tylko na to przyzwolenie rządu, właściciela.Nie możę na

energii cieplnej, gdyby przyjąć założenle, że

dłuższąmetęfunkcj onować ekonomika gospodarki, w której rachunek kosztów pozyskania

ceny węgla odzwierciedlaĘ koszty ogółem
wszystkich spółek węglowych na poziomie
średnichkosztów. Aby urealnić ceny węgla,
musiały by one wzrosnąć o około 60Yo. Ceny

energii elektrycznej musiaĘ by wzrosnąć o
około 15%.
Podwyżki cen energii elektrycznej i ciepła
wywołają wzrost inflacji. W Ministerstwie
Finansów szacuje się, że podwyzka cen energii
elektrycznej o 20Yo wywołuje inflację 1 punktu
procentowe1o, d cen energii cieplnej o 20Yo
zwtększa inflację o 0,8 punktu procentowego.
,Łatwo oblriczyć, ze urealnienie cen węgla, tylko

energii elektrycznej czy ciepłajest rachunkiem

fikcyjnym. Nie jest to bowiem rachunek
kosztów ciągnionych - od wydobycia węgla do

dostarczenia energii i ciepła końcowym
użytkownikom. Nie można zdaniem autora,
tolerować, na dŁuższą metę, funkcjonowania
gospodarki w warunkach fikcji poziomu cen

energii elektrycznej i ciepła. Na fikcyjnych
cenach oparte są kalkulacje cen wszystkich,
produkowanych przy użyciu energii elektrycznej

i ciepła, towarów. Nieznana jest więc

konkurencyjnośćkrajowych produktów w stosunku do identycznych lub podobnych

na poziomie kosztów 1997 roku, wywoła
inflację rzędu 1-1,5 punktu procentowego. towarów

zagranicznych. Jak wobec tego mozna

Zgoda na taką decyzję jest bardzo trudna, ale

porównywać naszą gospodarkę z gospodarkami

przecież wcześniejczy później ceny węgla
muszą być urealnionę. Im póżniej tym gorzej.

Należy zwrócić uwagę, 1aką częśćstanowi
zadłużeniegórnictwa, gdy porównamy go
z wysokościąbudżetu i czym dla kraju grozi

opaĘmi na normalnych zasadach rynkowych?
Dla gospodarki alternatywa jest tylko jedna.
Urealnić ceny energii urealniając ceny węgla.
Jężeli to zostanie wykonane - w fazie analiz
ekonomicznych, wynikających z rachunków

powiększenie Ęch strat. W końcowym efekcie
zapłaci za to cała gospodarka a więc tak

kosztów ciągnionych, można podjąć decyzję
'o ewentualnej ingerencji państwa w przypadku

naprawdę wszyscy podatnicy.

gdy ceny energii przeŁ,raczać będą możliwości

Urealnienie cen węgla musi odbywać się

równolegle z vęalnieniem cęn energii.
Oddzielne rozwlązywanie tych problemów

płatnicze społeczeństwa. Jeżeli ingerencja taka

nie będzie potrzebna osiągnięty będzie stan
zalecany przęz Światową Radę EnergeĘczną-

będzie ekonomicznie nieefektywne. Należy w zakończenie okresu przejścia kompleksu palitym miejscu stanowczo podkreślić,że nte możę wowo-energetycznego z gospodarki centralnie

się to odbywać metodami pozarynko!\Tmi.

planowanej do wydajnego systemu opańego na

Metody rynkowe są wystarczające, należy je

rynku.

streszczenie
W artykule przedstawiono problem tzw. urealnienia cen węgla wprowadzanego równolegle z urealnieniem Cen energii.

Zwrócono uwagę, że nie można sztucznie rozdzie|ać kompleksu paliwowo-energetycznego na odrębne branżę, InteresY branzowe
uniemożliwiająracjonalne podejście do problemu rzeczywistych kosztów pozyskania produktu finalnego kompleksu tzn. kosztów
i cen energii elektrycznej i cieplnej.
Rozważania prowadzone sąw kontekście aktualnej sytuacji górnictwa i energetyki a także w oparciu o wnioski 16 Kongresu
Swiatowej Rady Energerycznej.

C
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16. KoNGRES SWIAToWEJ

RADY ENERGETYCZNEJ

8-1 3 PAzDzlERNlK 1995
Deklaracja Tokijska

zobowiązania obsługi wysokich zewnę-

Ostatnie wydarzenia

1. Od czasu Kongresu WEC w Madrycie
w 1992 roku nastąpiło wiele wydarzeń w światowym sektorze energetycznym, zgodnych
z Deklaracją Madrycką którę napawają

trznych długów aby mogły one rozpocząć

l

op§mizmem na przys złośc.

l

Nie było żadnych energetycznych wstrząsów ani niespodzianek, takich jakie
charakteryzowaĘ poprzednie dwie dekady. Rezultatem było kontynuowanie dostaw energii do większości klientów.

i

usprawnienia

w

technologii produkcji

krajach, z:właszcza

z

rynkami
dojrzałymi, kontynuowano deregulację

opartą rLa zasadach rynku konkurenefektywności i zmniejszenia kosztów,
szerszego wyboru dostawców energii
i pomniejszenia roli monopoli. Toczy się
debata nad tym, czy użytkownik finalny
odczuje poprawę obsługi klienta w zakresie, jakiego oczekiwał. Ważne jest to, czy
deregulacja i prywaĘzacja będą prowa-

wotnych.

dzlĘ do krótkoterminowej, zamiast długoterminowej, wtzji strategicznej, wymaganej w wielu fundamentalnych zagad-

W wielu rozwijających się krajach kon-

nieniach doĘczących światowego sektora

tynuowano instytucjonalne i ekonomiczne

energii.

wewnętrznego kapitału prywatnego i tech-

Oprócz rozwoju technologit dotyczącej
odzyskania paliw węglowodorowych ob-

oraz jej efektywnościpomogĘ w utrzyma-

niu stabilnościcen światowychpaliw pier-

reformy stwarzając warunki dla przepływu I
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W innych

cyjnego, prowadząc do znacznej poprawy

Usprawnienia w poszukiwaniu oleju, gazu

I

proces rozwojowy.

nologii. Liczba takich przedsięwzięć jest
obecnie znaczna. Ale wielostronne finansowanie sektora enetgetycznęgo przęz

pracujących

sektor publiczny zmniejsza się i zachodzi

portowania gazu ziemnego na coraz więk-

pilna potrzeba tozszęrzęnia prywatnych
form finansowania wraz z potrzebnymi
insĘfucjonalnymi zmianami. SzczegóIne

sze odległości;innowacje w elektroęnergetyce, w eksploatacjt gazu, w pojazdach

zabiegi będą potrzebne krajom najbied-

i wodorem oraz w kontroli emisji. Rezul-

niejszym

tatem są trwałe zyski płynące z wydajnoś-

-

łącznie z tymt, które mają

serwowano: wzrost sprawności obiektów

w cyklu

kombinowanym

z turbinami gazowymi; zdolnośćdo trans-

o napędzie zasilanym energią słoneczną
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ci produkcji, konwersji energii i

czonego, przynajmniej w pewnym stopniu,

2, Tego rodzaju postęp potwierdza przystosowanie ins§tucji energetycznych do coraz

oddziaĘwania na środowisko. Postęp na-

szybszego tempa zmian, koniecznych, jeślima

stąpił również dzięki lepszej technologii
i redukcji kosztów dotyczących pewnych

nastąpić większy dostęp do energii, ulepszonej

postaci energii odnawialnych - nowoczes-

Jednak dzisiaj należy zrobić o wiele więcej, aby

nych biomas, słonecznych ogniw fotowol-

sprostać następującym dwóm podstawowym

ograni-

a

zwŁaszcza energetyki wiatrowej. Ale postęp jest zbyt wolny. Ten
Kongres i jednocześnie trwające Młodzietaicznych,

technologii

i

odpowiedniego finansowania.

wyzwaniom.

Pierwszym wyzwaniem jest zareagowanie
teraz, szybko i z determinacją, na ciężkie
żowe Seminarium Energetyczne uznały, że położenie ponad 2 miliardów ludzi w krajach
większy udział odnawialnych energii rozwijających się, o najnższym dochodzie,
będzie istotny, lecz jest mało praw- biednych, zarówno z miast jak i wsi, którzy nie
dopodobne, aby był osiągalny

l

z

dużym

mają elektryczności ani dostatecznego dostępu

nasileniem przęz kilka dekad. Dlatego
więc intensywny rozwój energii odnawial-

do innych komercyjnych energii. W konsekwencji nie mają żadnych realnych widoków na

nych jest potrzebny.

przerwanie znienawidzonego kręgu ubóstwa

Zavważono rosnącą globalizację spółek
energetycznych, zdolnych do eksploa-

i

towania naturalnych zasobów, przetw arza-

nia lokalnej, poważnej degradacji środowiska.

nia i obrotu rynkowego, zdolnych do działalnościw dużej ltczbię krajów przezspro-

Drugim wyzwaniem jest wejściena drogę
trwałego roavoju w dłuższej perspektywie. Ta
droga określa- po pierwsze - nieuchronność

wadzanię kapitału, technologii

i

know-

how zarządzania tam, gdzie jest

rozwoju, wyższego standardu

Ęciai odwróce-

to

wzrostu liczby ludności na świecie(z 5,8 mi§a-

najbardziej potrzebne. Tradycyjnie było to

nych spółek gazowych, elektroenergety-

rda dzisiaj do ponad 8 miliardów w 2020 r.
i prawdopodobnie do 10 miliardów w 2050 n)
i koniecznośćekonomicznego ronvoju w celu
zapewnienia wszystkim ludziom dostatecznej
jakościĘcia; po drugie - potrzebę pogodzenia

cznych i innych.

się, uczciwie

Pomyślnewnioski urugwajskiej rundy
GATT i ustanowienie Światowej Organi-

rozrvoju ekonomicznego na nasze środowisko,

rolą wyłącznie kilku większych wielonaro-

dowościowych spółek naftowych. Coraz
częściejjest to również udziałem lokal-

l

zrobienia pierwsz.vch kroków w kierunku

i

bez obawy, z oddziaływaniem

zacji Handlu (World Trade Organization)

biorąc pod uwagę lokalne i regionalne - aż do
globalnych - problemy, takie jak wzrost globa-

niosą nowe możliwościhandlowi między-

lnego ocieplenia

narodowemu

i

inwestowaniu

w

energię,

tak istotne dla rozwoju ekonomtcznęgo,
Oczywiścieprzyszłe zmiany geopolityczne zawsze mogą stanorvić ryzyko dla
tych osiągnięć.
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i

zagrożenia dla biosfery.

NaleĄ oczekiwać wzmagania się takiego oddziaływani a, szczególnie szybko na Południu.

3. Ponieważ dzisiaj wydaje się, ze mamy
chwilę wlchnienia stworzoną przez obfitość
rezęrw geologicznych paliw kopalnianych, już
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zidentyfikowanych, i perspektywę radzenia
sobie przez 50 lat lub więcej bez poważnych

sydia na energię w świecięwynosząwiele mil-

iardów rocznie

przemieszczeń energii na skalę światową (cho-

w

widualnych konsumentów - opóźnianię działań,

marnowanie

i

są skoncentrowane głównie

gospodarkach podlegających procesom
ciaż krótkoterminowe przetwy mogą się przejściowym i w krajach rozwijających się.
wydarryc), to kuszące moze byc dla nas wszys- Innymi słowy, cena energii dla wielktch rzęsz
tkich - rządow, przedsiębiorstw energe Ę czny ch, konsumentów jest ntższa antżęlt koszt jej
międzynarodowych organizacji czy też tndy- dostarczania. Jednym z ręzultatów tego jest

i

wymaganych w celu uzyskania ciągłościdostaw.

nieefektywnośćspowodowana
dzisiaj nadmierną konsumpcją. Drugim jest

4. WEC wzrywa rządy, wszystkie odpowie-

hamowanie inwestowania, aby zabezpieczyć

dzialnę gremia

i ich

członków do podjęcia juz

trwałośćdostaw energii

w przyszłości.Takie

subwencje mają rożne przyczyny - histowymienionym wyzwaniom . apóźnianie działait ryQznę, polityczne, należnych praw lub po
będzie utraą okazji i sprawi, że - gdy dziaŁańnię prosfu to, że klient nie może sobie jeszcze pozda się uniknąć - wynikające koszty będą wyższe, wolić na płacenie cen rynkowych. Energia
przemieszczenia energii bardziej uciązliwe, efek- powinna przestac być postrzegana jako dobro
terazwpaganych cąmności, aby sprostać dwom

ty duze mniej przewidywalne aniżeli wtedy, gdy

publiczne. To jest usługa, która - niezależnię

odpowiedn ie dziŃańa są podej mowane dzisiaj

czy w sektorze publicznym czy prywatnym powinna być dostarczana w sposób eko-

.

5. Wymaganę działania powinny opierać się

i

na tendencjach, jakie zauważono od czasu

nomiczny

Kongresu Madryckiego, zwŁaszcza na zwiękdukcji i wykorzystaniu energii, na przygotowa-

ciedla pełen koszt. Innymi słowy, szhscznię
niskie ceny utwierdzają wszystkich w fałszywym pojęciu bezpieczeństwa o naszą daleką

niu odpowiednich form partnerstwa między

przyszłośc.

szonym dążeniu do wzrostu wydajnościpro-

rządamt

i

przedsiębiorstwami

w celu

utwo-

rzęnia ekonomicznych, prawnych i handlowych zasad, które ułatwią międzynarodowy
przepĘw kapitału i technologii.
6.

sprawny, w cenie, która odzwier-

Ale sednem sprawy jest podstawowy pro-

WEC ńerzy,że:
konieczne jest wprowadzenie stopniowego
zmniejszania dotacji na energię w taki

2. Dlatego

.

sposób, aby racjonalne decyzje

był podej-

ces edukacji. Jest on potrzebny, aby wpĘnąć na

mowane na podstawie właściwychkosźów

poczucie większego ręalizmu - rządów, insty-

uznając, że dokonanie pełnokosźowej wyce-

tucji i w ogóle ludzi - w stosunku do tego, co
jest potrzebne i do decyzji,jakie będą musiaĘ

ny może - w pewnych przypadkach - potrwać wiele lat, jeślibierze się pod uwagę eko-

być podejmowane.

nomiczne, finansowe i socjalne okoliczności;

Wnioski
1. Musimy mieć świadomośćtego, że nie ma
łatwych rozwtązań, nie ma magicznych
formuł. Wszystko ma swoją cenę. Dzisiaj sub-

38

. jeślichcemy

osiągnąć ciągłośćdostaw,
pełnokosztowa wycena energii musi odzwierciedlać długoterminowe koszty krańcowe wzrastających dostaw

i

powinna za-

wierać koszĘ szkód środowiskowych tam,

CZASOPISMO TECHNICZNE

gdzie nie są one brane pod uwagę pyzez
mechanŁmy rynkowe.
3. Brak świadomościtego, co jest potrzebne

do osiągnięcia ciągłościdostaw wskazuje na
potrzebę szerokiego programu powszechnej
edukacji, która wykreuje świadomośći zmieni

zaspokajanie potrzeb energętycznych. Bez
powszechnego zaufanta do tej technologii
muszą zrodzic się wątpliwościco do roli, jaką
energia jądrowa moze odegrać.
7, Lokalne i regionalne problemy środowiska

zwlązafte

z energetyką są dla większościkra-

jów i ludzi pilniej sze aniżęli zmiany klimafu.
4. Działania, które staramy się podjąć, będą Ryzyko zmiany klimatu uzasadnia jednak podwymagać nowych form partnerstwa między jęcie już tęraz szeręgu chociaż minimalnych
przemysłem, konsumentami i rządamt, rozsą- działań w celu złagodzenia i dostosowania się
postrzeganie problemu.

dnego zestawu rządowych regulacji, zacieśnta- do jego potencjalnych zagrożeń.

jących standardy wydajności,instrumentów
ekonomicznych i liberalizacji rynku.
5. Dla Ęch,ktorzy jeszcze dzisiaj sąpozbawieni komercyjnych usług energetycznych i te-

chnologii wspierających pilnie są potrzebne
skuteczne środki, aby dostarczać komercyjną
energię do tych 40oń świata,ciągle będących
w znienawidzonym kręgu biedy i deprawacji.
Potrzebna jest większa dętermtnacja rządów,
przeds i ębiorstw energ ety czny

ch i międzynaro

-

8. Dla rozwoju energetyki w wielu rozwijających się krajach instytucjonalne zmiany są

Ęlko w celu zmobilizowania
lokalnego . kapitału. Muszą być nałozone

konieczne, nie

wysokie krajowe stopy oszczędności, ale
będzie to wymagac radykalnych zmian lokalnych sektorów energetycznych, istytucji i ta-

ryf. Kongres potwierdził wyniki wcześniejszych sfudiów WEC, iż około 30 bilionów USD
([10''] liczone wg kursu dolara z 1990 r.) będzie

problemami. Inicjatyvr.y regionalne mogą być

potrzebował sektor energetyki na całym
świecie,łącznie z inwestycjami prowadzącymi

szczególnie istotne w zachęcaniu do wzajemnej

do efektywnego wykorzystania energii w latach

pomocy.

1990-2000. Nie ma jednak pewności, czy taki

dowych organizacjt, aby uporać się

z

tymi

6. Technologiczny rozwoj skierowany

na

poprawę wydajności wykorzystania energii
i konkurencyjnych dostaw z odnawialnych
źródęłenergii musi być przyspieszony przez
zwiększenie wydatków na badania i rozwój.
SkutecznośćdziałalnościB-R (Badawczo-

kapitał będzie osiągalny.

9. Planowanie rozwoju energetyki wymaga
znacznię większego uwzględnienia wzaj emnej

zalężnościi wzajemnej współpracy między
krajami aniżęlrt w przeszłości;same rządy będą
musiaĘ podjąć się kierowania tymi procesami.

Ronvojowej) poprawi się dzięki rozwojowi
partnerstwa rządlprzemysł i finansowaniu kluczowych długoterminowych technologii, np.

Dotyczy to zwłaszcza wtdru regionów rozwijających się krajów i niektórych gospodarek
znajdujących się w przejściowym etapie roznowych odnawialnych zasobów energii woju. Energia i jej efekty nie znają granic,
i zmniejszenia oddziaĘwania na środowisko, a finansowanie najbardziej opłacalnych rozDalszy rozwój technologii jądrowej również wtązań moze wymóc na regionach obarczowydaje się potrzebny, jeślienergia jądrowa ma nych narodowymi spuściznami dostosowanie
stanowić większy wkład w długoterminowe
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się do najkorzystniejszych rozwiązań, które
9o

przekxaczają granice. Występuje to obecnie np.

w Azji Wsch., AĘce Płd. i Ameryce

Ła-

cińskiej. Handel międzynarodoovy i inwesĘcje

pozostają dwoma z kluczowych motorów
dostarczania energii: przekazywania technologii i zwiększonej wydajności.
l0. W najbliższych trzydziesta latach na
zaspokojenie zwiększającego się globalnego

zapotrzebowania świata potrzeba będzie dużo

12. Kongres wzywa do nowej

fo.-y

partner-

stwa między rządem, konsumentem

a

prze-

mysłem, bardziej otwaĄch rozmów; większej
chęci do słuchania i dostosowywania się, zwiększonego pocnlcia rea|izmu i pilności,utrryma-

nia i rozwoju otwaĘch rynków dla handlu
i inwesĘcji pod auspicjami Światowej Organizacjt Hand|u oraz chęci do stanowczego

i efek-

tywnego działania dla dobra całego świata.

szerszej gamy postaci energii. Obejmąone pali-

13. Hasłem Kongresu było: "Energia dla

wa kopalne, powszechnie akceptowanę inwestycje jądrowe i te postacie energii odnawial-

naszego wspólnego świata- o co przyszłość

nych, które mogą stac się ekonomiczne (zdolne

odpowiednia poliĘka, koniecznośćpodjęcia

nas zapyta?". Odpowiedź brzmiała:

do zarobienia na siebie). Przede wszystkim
rządy muszą byc zachęcanę do finansowania

już dzisiaj przez przemysł i

i rozwoju eneigii odnawialnej w celu osiągnięcia przyspieszonego jej rozpowszechnienia.

podejściedo trwałego komercyjnego zaopatrzenia w energię i jej wykorzystania.

Przyjmuje się,

że paliwa kopalne

praw-

dopodobnie pozostaną kosztowo konkuren-

cyjne

w

stosunku do

ich alternatyw

konsumenta

finalnego decyzji zapewniających pomyślne

14.

Nie można osiągnąć trwałego rozwoju

energii dla wszystkich z dnia na dzięń.Istnieją

przęz

różnę prioryteĘ dla rożnych regionów, krajów

najbliższy ch parę dekad i ode graj ą większą rolę
aniZelijest to szeroko rozumiane.

i wspólnot, ale jest nadzieja, że większy stopień

11. Można oczekiwać, że większe zaufantę

porozumienia osiągnie się

w celu

przyspie-

szenia procesu decyzyjnego aniżeli było to

będzie pokładane w systemie rynkowym, widoczne w ciągu kilku poprzednich lat.
skłonnym zaakceptować efektywną wycenę
15. Aby odnieśćsukcesy w przyszłości,
odzwierciedlającą wszystkie koszty (Łącznie spółki energetyczne powinny być bardziej
z oddziaŁywaniami na środowisko i ich zła- usługowe i skierowane na klienta jak nigdy
godzeniem). Jest tu wyzwanie dla procesu pry- dotąd, być konkurencyjne, zarówno ekowaĘzacji, deregulacji i ponownej regulacji, nomicznie jak i środowiskowo, i skorzystać
występujące obecnie w wielu krajach. Nastąpił z szansy, jaką daje postęp wiedzy i potrzeba
wyraźny postęp w eksploatacyjnej wydajności trwałego rozwoju.

i

kosztach w nowych przedsiębiorstwach.
Mimo to niepokoi fakt, że obsługa klienta i jego
zadowolenie nie zostaĘ osiągnięte w stopniu
oczekiwanym. Istnieje ryz;yko, że może wzrosnąć skupienie się na celach krótkotermino-

wych, kosztem strategicznej wizji długoterminowej, potrzebnej, aby zająć się wieloma
zagadnteniami wskazanymi przez ten Kongres.

3o

zalecenia

W świetlepodanych wniosków t6.
Kongres WEC pragnie sformułować
konkretne zalecenia.

. Aby

wejśćna drogę utrzymania ciągłości
dostaw, rządy powinny podjąć wczesne
działania w kierunku stopniowego zatrzyma-
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nia dotowania energii, tak aby usfugi energetyczne były wyceniane na podstawie
pełnych kosztów. Wszyscy z sektora ener-

konkurencyjności, zaspokoić oczekiwanta

getycznego, których to dotyczy, będą wtedy

woju. Rządy powinny równiez zapewnić

musieli podjąć kroki w celu uzyskania od
konsumentów akceptacji pełnokosztowej

kontynuację otwartości rynków światowych
na handel i inwestycje pod auspicjami

wyceny. Oddzielne postanowienia dotyczące

Swiatowej Organizacji Handlu.

opieki społecznej powinny być podjęte tam,

Nowe

gdzie występuje bieda i deprawacja.

sektorem prywatnym i użytkownikami final-

Rządy krajów bogatszych

nymi na gruncie regionalnym i globalnym są

i

biedniejszych

konsumentów t z odpowiednią wagą potrak-

tować długofalowośći porzeć trwałośćroz-

fo*y

partnerstwa między rządami,

lacji, które nie korzystajązniej dzisiaj i dla-

konieczne w celu ułatwienia zmian, do
których \^rzywamy, aby skierować świat na
drogę trwałego rozwoju i osiągnięć korzystną równowagę między politycznymi,

tego nie mogą zaspokoić swoich podsta-

gospodarczymi, energetycznymi

wowych potrzeb lub mieć nadziei na gospo-

skowymi wymaganiami. Szczególna uwaga

darczy rozwój.

powinna być dzisiaj zwrócona na rozwoj

powinny razem) dla wspólnej sprawy, z upor-

czywym wysiłkiem, zapewntać

dostęp

energii komercyjnej 40% światowejpopu-

Rządy

i

wszyscy zwięani

z

energetyką

powinni być siłą napędową rozwoju edukacji

i

zrozumięnia znaczęnia zachowania cią-

głościzaopatrzenia w energię i jej zastosowań oraz 1ej znaczęnia dla dobrobytu

i

środowi-

nowych podejśćdo zmobilizowania finansowania inwestycj

i

energeĘ cznych, głównie

w krajach rozwtjających się.

Usilnie nakłania się rządy, decydentów i kon-

ludzi i środowiska.
Rządy i sektor prywatny powinny zwtększyć

sumęntów energetyki do rozpoczęcta jlń
tęraz działań w celu przystosowania się do
potrzeb przyszłości.Nie stanowi to jednak

wydatki na badania i rozrvój oraz poprawić

odpowiedz i na ryryko zmlany klimatu, które

ich efektywność poprzęz bliższe partnerstwo, zarówno wewnętrzne jak i międzyna-

nakazuje nam podjąć chociaz minimalne
kroki zapobiegawcze.

rodowe, aby przyspieszyć komercyjne do-

Następne dwie lub trzy dekady będą stano-

stawy z nowych odnawialnychźrodęł energii

wić kluczowy okres możliwościprzejściana

i

bardziej trwałą drogę długofalowego rozwo-

zachęcic do zwiększenia efektywności ich

wykorzystania.

ju. Przeprowadzone obecnie badania nauko-

Ieszcze większy wysiłek powinien zostac
podjęty przęz rządy i przemysł jądrowy

we rozpoczną zmianę kierunku na wyma-

w celu zapewnienia powszechnej akceptacji
energii jądrowej poprzęz rozwój technolo-

wykorzystaniu energii, większej jej oszczęd-

giczny i dostarczanie dokładnych informacji.

konwersji i czystszego wykorzystania paliw

Rynki energeĘczne powinny być wzmoc-

kopalnych, szybszym

nione przęz rządy

i

ciała regulacyjne w taki

sposób, aby zabezpieczyó skuteczność
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gany. Ten kierunek prowadzi ku sprawnemu

nościi powtórnego wykorzystania, czystszej

stawom energii

i

ekonomicznym do-

z paliw niekopalnych,

sfor-

mułowaniu olbrzymich wyzwań dla trans-

3].

pońu drogowego

i

wzbogacaniu węgla, jak

również ku zmniejszeniu efektrr cieplarnianęgo, Do roku 2020 nię należy spodziewać
się zmian głównego toru rozwoju eko-

że nięjest to okres przewlekłych debat, ale
rozsądnej polityki

jlż teraz;

decyzji

--

nomicznego i energetycznęgo.

i konieczności podjęcia

prześledzenia Programu Studiów WEC

z lat

1995-1998 (zawterającego uwaznie

Dziśokresy realizacji |oncepcji są za dfugie,
koszty za wysokie; technologia jest w większej
częściniedostępna. Alę jeślinie rozpoczniemy

niej, rozwoju zintegrowanego transpottu,

już dzisiaj, wtedy rożne drogi rozwoju

rozwoju energetyki na wsiach, finansowa-

na długi czas prawdopodobnie zostaną zablo-

WEC i jego członkowie akceptują wyzwanie

nia potrzeb rozwoju energeĘki, wyzwań
i możliwości,które zapewnta prywatyzacja, dereguiacja i ponowna regulacja), pozwalającego na większe zrozumienie podstawowych zagadnteń, możliwościi pot-

jakie przyszłośćnas zapyta - przez podjęcie

rzebnych decyzj|'

procesu

wybrane tematy dotyczące globalnych per-

spektyw energetycznych do 2050 r. i póż-

kowane, a powrót do nich będzie trudniejszy

i

kosztowniejszy

-

nawet tam, gdzie jest to

możliwe.
-o

koniecznych krokóq prowadzących do:

-

-

zmian postrzegania i myślenia w kierunku

-

promowania przęz Regionalne Energetvczne Fora bardziej efektywnego przekazy-

i

strategicznej i zintegrowanej wizji,jaką są

wania informacji o pomysłach

długofalowe globalne potrzeby i możliwoś-

niach, które powinny być podejmowane na

ci ich osiągnięcia; te potrzeby muszą się

poziomie regionalnym i narodowym, zwła-

działa-

mieścićw najszerszym kontekście ekonomicznych, socjalnych i środorviskowych

wania

wymagań;

wschodnio-zachodniego programu WEC,

wspierania edukcji i przekazywania
rzetelnych informacji na temat dostaw

i

szcza w odniesieniu do wymagań finanso-

i

technologiczny

ch1,

kontynuowania

aby ulatwić przejście dawnych, centralnie

planowanych gospodarek do wydajnego

wykorzystania energii, jej technologii
systemu opartego na rynku.
i finansowania, aby promować konieczną
Celem Ęch działań. skutecznie wspomaganych
w naszym codziennym życiu świado- przezKomiteĘ Członkowskie WEC w około stu
mośćpoczucia odpowiedzialności oso- krajach, jest oddziaĘwanie na międzynarodową

--

-

bistej;

debatę orazna globalne i lokalne problemy doty-

zapewnienia

w nadchodzących

dekadach

czące energetyki. Działania te wpĘwajątakze na

dostępności energii komercyjnej przez pro-

mowanie realnej oceny technologicznych

ronvoj ewolucji WEC jako organizacji,ktorama
już swoje znaczęnie i własny głos, i która istnieje.

i finansowych potrzeb, mądrąpolitykę oraz

aby promować ciągłośćdostarczania i wykorzys-

trafne decy zje handlowe

tania energii

;

uwydatnienia politykom

i

konsumentom,

Tekst zamieszczony zo,stął
v: nllmerze
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w celu odniesienia

największych

korzyści przęz w szystkich.
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ZAKJł,AD BADAŃ RYNKU PALIWOWO - ENERGETYCZI{EGO
Centrum Podstawowych Problemów Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią

POLSKA AKADEMIA I{AUK

ul. J. Wybickiego7,30-950 Kraków,65 skrytka poczt.,49
Tel: (l2) 632 27 48, Fąx: (12) 633 50 47, E-mąil: rynek@min-pan,krakowpl, www: http://www: min-

ZakŁadBadań Rynku Paliwowo - Energetycznego zajmuje się problematykącen i kosztów pozyskania
węgla kamiennego i węgla brunatnego, jakościąwęgli w aspekcie spełnienia wymagań
norm emisj i, analiząrynku paliwowo - energetycznego krajowego i międzynarodowego.

z zakesu:
)ranalizy struktur cenowych w układach producent - użytkownik (formuły Eco,
zindywidualizowane systemy cenowe, cenniki węgla kamiennego i węgla brunatnego),
*budowy systemów cenowych dostosowanych do wymogów sprawozdawczości Unii,
*analtzy światowego rynku węgla kamiennego (producenci, eksporterzy,frachĘ, ceny,
*określania kosztów importu węgli zkrajów głównych eksporlerów,
*wyznaczania parytetu imporlowego węgli kamiennych energetycznych i koksowych,
*określania maksymalnych cen węgla (na poziomie spółki, kopalni) w świetleparytetu
importowego,
)ranalizy efektywności eksporfu węgla na poziomie spółki lub kopalni,
*wyznaczania poziomu cen w oparciu o kryteria kosztowe lub parytetu importowego,
*opracowania metodyki i obliczanie kosztów pozyskania produktów finalnych (handlowych)
kopalń węgla kamiennego,
*budowy systemów kontowania ko sztów w zal<ł.adach przer obczy ch,
*obliczania ekonomicznie najkorzystniejszych parametrów jakościowych koncentratóą
*W znac zania pr ze działów opłac alno śc i w zb o gac ani a wę g1 a kami enne go,
*wskazywania producentów węgla ekologicznego.

Zal<ład oferuje do wykonania prace naukowo-badawczę

Zal<ładwydaje opinie dotyczące możliwościspełnienia wymagań norm emisji pyłów i SO,
podczas spalania węgli (produktów handlowych) z poszczególnych kopalń.
Zainteresowanych zleceniem opracowania prac z podanej powyżej tematyki prosimy o kontakt
z kierownictwem Zakładu BRP-E
Wykaz

publikacji i wykonywanych prac znajduje się na stronie www: min-pan.krakow

pl

ZaMadBadah Rynku Paliwowo - Energetyczflego i Komitet Gospodarki Surowcami
Mineralnymi PAN
sąwspółorgattzatorami cyklu konferencji naukowo - techntcztlych pod Ętułem

ZAGADNIENIA SUROWCOW ENERGETYCZNYCH W GOSPODARCE KRAJOWEJ
w ostatnich latach odbyły się następujące konferencje:
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MateriaĘ konferencyjne są drukowane w serii wydawntczej Centrum PPGSMiE
Sympozja i Konferencje

-

Organizatorzy informujq że w dniąch 1B - 21 października ] 99B roku odbędzie się XII Konferencja

nt. Węgiel a pozostałe nośniki energii w perspektywie

rozwoju krajowej energetyki

Zainteresowanych przygotowąniem referatu lub uczestnictwem w konferencji prosimy o kontakt
z Komitetem Crganizacyjnym Konferencji (adres i telefon Zakładu BRF-E)

