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Streszczenie: 

W artykule omówiono sytuację na światowych rynkach stali w pierwszej połowie 2008 roku. Przedstawiono 

prognozy zużycia stali oraz prognozy rozwoju produkcji. Opisano procesy konsolidacji branży stalowej a także 

działania mające na celu zabezpieczenie dostępu do surowców. Zwrócono uwagę na niezwykłą dynamikę 

rozwoju hutnictwa żelaza w ostatnich latach a także zasygnalizowano możliwość spowolnienia gospodarczego. 

 

 

1. Wprowadzenie 

W ocenie Międzynarodowego Funduszu Waluto-

wego gospodarka światowa była w ostatnich latach 

w okresie najsilniejszego od prawie 30 lat wzrostu. 

Największy wzrost gospodarczy miał miejsce w kra-

jach rozwijających się (określanych kołem napędo-

wym gospodarki światowej), na czele których stoją 

Chiny i Indie. W Chinach wzrost PKB, już piąty rok 

z rzędu, przekroczył granicę 10% i osiągnął w 2007 r. 

wartość 11,9%, natomiast w Indiach wyniósł 9,0%. 

Raport World Economic Outlook [1] szacuje, że 

rok 2008 zakończy się wzrostem 3,8% PKB, natomiast 

tempo wzrostu w roku 2009 spadnie do 3% (w po-

równaniu do 5,2% w roku 2007). Mając na uwadze 

fakt, że w grupie krajów strefy euro oraz w USA 

wzrost szacowany jest na poziomie 0,2 i 0,1%, 

motorami wzrostu w światowej gospodarce będą nadal 

państwa tzw. rynków wschodzących. Jednakże wzrost 

w krajach rozwijających się będzie również znacznie 

niższy w porównaniu do lat ubiegłych – np. progno-

zowany dla Chin wskaźnik w wysokości 7,5% będzie 

dla tego kraju najniższy od 1990 roku. 

Odzwierciedleniem gospodarczego rozwoju świa-

ta jest między innymi wzrost popytu na wyroby 

stalowe, co pozostaje w związku z rozwojem bu-

downictwa, przemysłu maszynowego, infrastruktury 

transportowej, przemysłu samochodowego, sprzętu 

AGD i wielu innych branż wytwarzających dobra 

z wykorzystaniem stali. 

Spodziewane spowolnienie gospodarcze może 

odbić się na kondycji światowego przemysłu sta-

lowego jak też branż z nim powiązanych, takich jak: 

koksownictwo, górnictwo węgla koksowego i gór-

nictwo rud żelaza. 

W niniejszym artykule omówiono sytuację na 

rynku stali w 2007 roku oraz prognozy jej zużycia 

i produkcji na świecie. 

2. Aktualna sytuacja i prognozy zużycia stali 

Wielkość produkcji i zużycia stali jest nadal waż-

nym parametrem oceny stanu gospodarki. Największa 

dynamika rozwoju hutnictwa żelaza ma miejsce w kra-

jach o największym zaludnieniu i o niskich wskaźni-

kach zużycia stali na głowę mieszkańca w porównaniu 

z krajami rozwiniętymi. Średni światowy wskaźnik 

jawnego zużycia wyrobów stalowych na głowę miesz-

kańca wzrósł od 2001 roku o 46% – z 133,4 kg do 

194,2 kg w roku 2007 (zużycie jawne liczone jest jako 

suma produkcji plus asortyment z importu minus 

eksport). Na rys. 1 pokazano wielkość wskaźnika zu-

życia stali dla kilku wybranych krajów w roku 2007 

(linią przerywaną zaznaczono wartość średniego 

wskaźnika w skali globalnej). 

Globalny rozwój gospodarczy w ostatnich latach 

spowodował, że realny popyt na wyroby stalowe 

wzrósł znacząco we wszystkich regionach świata. 

W latach 1997 – 2007 roku jawne zużycie wyrobów 

stalowych wzrosło ponad 70% do poziomu 1,208 mld 

ton. Decydujący wpływ wywarły tu kraje azjatyckie, 

których udział w światowym wzroście zużycia wyniósł 
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357 mln ton (70,8%), w tym samych Chin – 305 mln 

(60%). Zużycie stali w Chinach w okresie 10 lat 

wzrosło czterokrotnie – z poziomu 103 do 408 mln 

ton, a średnioroczne tempo wzrostu wyniosło 14,7% w 

porównaniu do 5,5% w skali świata. W tej sytuacji 

normą stało się już rozpatrywanie globalnego rynku 

stali w kategoriach – Chiny i reszta świata. 

W cieniu Chin pozostają Indie, które przez eks-

pertów uważane są za kraj, który w przyszłości będzie 

miał istotny wpływ na światową gospodarkę. Od 2001 

roku zużycie stali w Indiach wzrosło prawie 80% (do 

50,8 mln ton), jednak ze względu na liczbę ludności 

kraj ten ma prawie najniższy w świecie wskaźnik zu-

życia stali na mieszkańca. W opinii ekspertów gos-

podarka Indii i tempo jej rozwoju są w porównaniu 

z Chinami bardziej zrównoważone i mniej uzależnione 

od eksportu i zagranicznych inwestycji. 

Porównanie udziałów poszczególnych regionów 

świata w jawnym zużyciu stali w latach 1997 i 2007 

ilustrują wykresy na rys. 2. W analizowanym okresie 

udział krajów azjatyckich w globalnym zużyciu wyro-

bów stalowych wzrósł z 43 do 55%. 

Porównanie jawnego zużycia wyrobów stalowych 

w regionach świata w latach 2006 – 2007 zestawiono 

w tablicy 1. 

 

Rys. 1. Jawne zużycie stali na mieszkańca w wybranych krajach w 2007 r., [kg] 

Źrodło: [2] 

Rys. 2. Udziały regionów świata w jawnym zużyciu wyrobów stalowych w latach 1997 i 2007 

Żródło:[2] 
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Na początku 2008 r. brytyjska firma doradcza 

MEPS przedstawił prognozę światowego popytu na 

stal. Światowa konsumpcja stali w 2007 roku wzrosła 

o 7,5%, a dalszy wzrost do 1,45 mld ton (o 21%) 

przewidywany jest w okresie do 2011 roku. Pod 

koniec obecnej dekady tempo wzrostu będzie jednak 

niższe [3]. 

World Steel Association, w opublikowanej w kwiet-

niu 2008 krótkoterminowej prognozie [4], przewi-

dywał wzrost jawnego zużycie stali w latach 2008 

i 2009 do wielkości 1,28 i 1,36 mld ton (tab. 2). Naj-

większy łączny wzrost konsumpcji stali prognozowany 

był w Brazylii, Rosji, Indiach i Chinach (tzw. BRIC), 

a udział tej grupy w światowym wzroście popytu 

szacowano na ponad 70%. 

W latach objętych prognozą przewidywany wzrost 

popytu w Chinach był na poziomie 11,5 i 10,0%, 

dzięki czemu ich udział w rynku światowym wzrósłby 

do 36,7%. Zużycie stali w Indiach prognozowano 

w wysokości 8,9 i 12,1%, w Brazylii 10,3 i 8,9%, 

natomiast w Rosji 10,2 i 11,2%. 

Prognoza ta będzie weryfikowana w drugiej 

Tablica 1 

Jawne zużycie wyrobów stalowych w latach 2006 – 2007, [mln ton] 

Region 2006 2007 2007/2006 [%] 

UE (27) 186,3 193,2 3,7 

Europa – pozostała 29,4 31,3 6,5 

CIS 48,0 54,9 14,4 

NAFTA 155,6 141,5 – 9,0 

Ameryka Płd. i Środkowa 36,5 41,6 14,0 

Afryka 24,1 25,4 5,4 

Bliski Wschód 35,4 47,6 34,5 

Azja 601,3 664,5 10,5 

Australia + NZ 7,9 8,6 8,9 

Świat 1 124,6 1 208,5 7,5 

Chiny 361,3 408,3 13,0 

USA 120,3 108,2 – 10,0 

Japonia 79,9 80,1 0,2 

Korea Płd. 50,2 54,8 9,2 

Rosja 35,2 39,9 13,4 

Źródło: [2] 

Tablica 2 

Prognoza jawnego zużycia wyrobów stalowych w latach 2007 – 2009, [mln ton] 

Region 2007 2008 2009 
Zmiana [%] 

07/06 

Zmiana [%] 

08/07 

Zmiana [%] 

09/08 

EU 27 192,2 195,3 199,8 3,4 1,6 2,3 

Europa - pozostała 31,2 33,1 35,3 9,4 6,0 6,7 

CIS 55,5 60,5 66,3 13,7 8,9 9,6 

NAFTA 141,5 144,2 145,6 – 9,1 1,9 1,0 

Ameryka Płd. i Śr. 41,0 44,6 47,7 13,7 8,9 7,0 

Afryka 25,3 26,8 28,4 8,5 5,9 5,9 

Bliski Wschód 44,3 49,2 53,6 12,7 11,1 9,0 

Azja + Oceania 670,6 728,3 786,5 10,0 8,6 8,0 

Świat 1 201,6 1 282,1 1 363,3 6,6 6,7 6,3 

w tym: kraje BRIC 520,9 578,5 637,8 13,1 11,1 10,3 

Źródło: [4] 
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połowie roku 2008. Wstępnie oceniono, że do 2012 

roku zużycie wyrobów stalowych w świecie wzrośnie 

do około 1,5 mld ton. 

Również australijska rządowa agencja ABARE 

w swojej prognozie podała, że światowa konsumpcja 

stali surowej w 2008 r wzrośnie 6% do 1,4 mld ton, 

a w roku 2009 o dalsze 5% – do 1,47 mld ton (tab. 3). 

W Chinach, ze względu na rozwój uprzemysłowienia 

i urbanizacji (budowa dróg, kolei, portów, lotnisk), 

przyrost zapotrzebowania na stal wyniesie 60% cał-

kowitego prognozowanego wzrostu zużycia. W Euro-

pie prognozowano wzrost na poziomie 3%, w tym 

w UE tylko 1,1% ze względu na spowolnienie gos-

podarki w takich krajach jak Niemcy i Włochy. 

Konsekwencją zwiększającego się popytu na wy-

roby stalowe, jest rozwój przemysłu metalurgicznego 

i rosnąca produkcja stali surowej oraz głównego su-

rowca do jej wytwarzania – surówki żelaza. 

3. Aktualna sytuacja i prognozy rozwoju 

produkcji stali 

Początek dwudziestego pierwszego wieku jest 

najbardziej znaczącym okresem w historii światowego 

przemysłu stalowego. Średnioroczny wzrost produkcji 

stali w latach 2000 – 2007 był na poziomie 6,8%, 

a produkcja w 2007 roku osiągnęła poziom 1,344 mld 

ton. Dla porównania, ostatni rok ubiegłego wieku 

zakończył się produkcją stali w wysokości 789 mln 

ton, a średnie tempo wzrostu w latach 1980 – 1999 

było na poziomie 0,5% rocznie [6]. 

Zmiany w wielkościach światowej produkcji stali 

w latach 2000 – 2007 ilustruje wykres na rys. 3 

Największy udział w światowej produkcji stali 

(podobnie jak w zużyciu) ma region azjatycki, na 

który przypada ponad połowa globalnej produkcji 

(754 mln ton), przy czym w samych Chinach pro-

dukcja wzrosła do 489 mln ton. 

W latach 2000 – 2007 produkcja stali w regionie 

azjatyckim wzrosła o 127%, głównie za sprawą dyna-

micznie rozwijających się Chin, które prawie cztero-

krotnie zwiększyły produkcję. Średnioroczne tempo 

wzrostu produkcji w Azji w analizowanym okresie 

było na poziomie 12,4%. Wysoki wzrost zanotowały 

także kraje Bliskiego Wschodu (49%) oraz Afryki 

(36%). W Ameryce Płd. i w krajach CIS (obszar 

byłego ZSRR) wzrost produkcji był na podobnym 

poziomie 27%. 

Ze wszystkich kontynentów jedynie Ameryka 

Płn. zanotowała 3% spadek spowodowany niższą pro-

dukcą w Kanadzie i w USA. Europa wytworzyła 

o 14% stali więcej, w tym wzrost w krajach tzw. „sta-

rej piętnastki” był na poziomie 7,5%. 

W tablicy 4 zestawiono ranking 20 państw – naj-

większych producentów stali na świecie. 

Produkcja stali odbywa się przy wykorzystaniu 

jednego z dwóch procesów: konwertorowo – tleno-

wego lub łuku elektrycznego (w niektórych krajach 

stosowane są jeszcze starsze metody, oparte o proces 

martenowski). Obecnie udział stali wytwarzanej w ukła-

dzie technologicznym: koksownia – wielki piec – kon-

wertor tlenowy stanowi 66,3% światowej produkcji 

stali surowej. Strukturę produkcji stali według stoso-

Tablica 3 

Prognoza zużycia i produkcji stali surowej w latach 2008 – 2009, [mln ton] 

Kraj 
2006 2007 

Prognoza 

2008  

Prognoza 

2009  
2006 2007 

Prognoza 

2008  

Prognoza 

2009  

zużycie stali surowej, [mln ton] produkcja stali surowej, [mln ton] 

EU (27) 213 218 222 223 207 210 214 216 

USA 129 123 123 125 99 98 100 101 

Brazylia 21 22 23 24 31 34 35 37 

Rosja 43 46 50 53 71 72 75 79 

Chiny 384 438 482 528 423 489 537 591 

Japonia 83 83 84 84 116 120 122 123 

Korea Płd. 52 53 56 58 48 51 54 55 

Tajwan 24 25 25 27 20 20 21 22 

Indie 49 54 59 65 49 53 56 60 

Świat 1 239 1 322 1 398 1 473 1 250 1 344 1 420 1 497 

Źródło: [5] 
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wanych procesów w poszczególnych regionach świata 

w roku 2007 ilustruje wykres na rys. 4. 

W okresie 10 lat udział procesu konwertorowo – 

tlenowego w światowej produkcji stali surowej wzrósł 

z poziomu 58,4 do 66,3%, głównie za sprawą krajów 

azjatyckich, gdzie udział ten wzrósł z 58,7 do 78,1%. 

Szczególnie dynamiczny rozwój produkcji wielkopie-

cowej miał miejsce w Chinach – wzrost z 58,3 do 

89,9%. Z kolei udział produkcji stali w oparciu o pro-

ces EAF (Electric Arc Furnaces) zwiększył się w Ame-

ryce Płn. – z 46,4 do 58,8% i w krajach UE (25) – 

z 35,4 do 40,2%. Tradycyjnie, w krajach Bliskiego 

Wschodu stal produkowana jest głównie w oparciu 

o proces EAF. 

Powszechnie uważa się, że w skali globalnej 

udział stali produkowanej w oparciu o proces wielko-

piecowy w długim horyzoncie czasowym będzie na 

poziomie około 65%. 
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Rys. 3. Produkcja stali surowej według regionów świata w latach 1997 – 2007 

Źródło:[4, 6] 

Tablica 4 

Ranking 20 państw – największych producentów stali surowej w latach 2006 – 2007, [mln ton] 

Kraj 2006 2007  
2007/2006 

[%] 
Kraj 2006 2007  

2007/2006 

[%] 

Chiny 423,0 489,2 15,7 Turcja 23,3 25,8 10,7 

Japonia 116,2 120,2 3,4 Tajwan 20,1 20,9 4,0 

USA 98,6 98,2 – 0,4 Francja 19,9 19,2 – 3,5 

Rosja 70,8 72,4 2,3 Hiszpania 18,4 19,0 3,3 

Indie 49,5 53,1 7,3 Meksyk 16,4 17,6 7,3 

Korea Płd. 48,5 51,5 6,2 Kanada 15,5 15,6 0,6 

Niemcy 47,2 48,6 3,0 Wielka Bryt. 13,9 14,3 2,9 

Ukraina 40,9 42,8 4,6 Belgia 11,6 10,7 – 7,7 

Brazylia 30,9 33,8 9,4 Polska 10,0 10,6 6,0 

Włochy 31,6 31,5 – 0,3 Iran 9,8 10,1 2,0 

Źródło: [2] 
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Dynamiczny rozwój produkcji stali surowej, która 

w ponad 60% wytwarzana jest z zastosowaniem pro-

cesu wielkopiecowego spowodował równie dynamicz-

ny wzrost produkcji surówki żelaza (średnioroczne 

tempo w latach 2000 – 2007 wyniosło 9,4%). Porów-

nanie rocznych wzrostów produkcji stali i surówki że-

laza w latach 2000 – 2007 ilustruje wykres na rys. 5. 

W analizowanym okresie ilość wyprodukowanej 

surówki żelaza wzrosła o 64% z 576,3 do 946,3 mln 

ton. Regionem o największym udziale w światowej 

produkcji jest Azja, której udział wzrósł z 43 do 66%. 

Chiny są odpowiedzialne za wytworzenie prawie 

połowy ilości surówki żelaza. Udział Europy wynosi 

13%, a Ameryki Płn. i Płd. odpowiednio 5 i 4%  

W tablicy 5 zestawiono zmiany produkcji surów-

ki żelaza w regionach świata w latach 2000 – 2007. 

Analitycy z MEPS w prognozie Global Iron & 

Steel Production to 2011 z kwietnia 2008 r. [3] prze-

widywali, że w 2008 r. produkcja wielkopiecowej su-

rówki żelaza przekroczy 1 mld ton, natomiast ilość 

żelaza z procesu DRI (Direct Reduced Iron) wzrośnie 

do prawie 70 mln ton (popularność procesu DRI 

wzrasta zwłaszcza w Ameryce Płd. Afryce i na Blis-

kim Wschodzie). Według prognozy produkcja stali 

surowej w roku 2008 wzrośnie 5,6% do 1,42 mld ton, 

przy czym w Azji produkcja przekroczy 800 mln ton. 

W perspektywie do 2011 roku zakładano, że światowa 

produkcja stali wzrośnie do 1,6 mld ton, czyli 350 mln 
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Rys. 4. Struktura produkcji stali w 2007 r. według procesów, [%] 
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Rys. 5. Porównanie rocznych wzrostów produkcji stali i surówki żelaza  

w latach 2000 – 2007, [%] 

Źródło: opracowano na podstawie [2, 6] 
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ton ponad poziom roku 2006. Ponad 70% wzrostu bę-

dzie pochodziło z rozwijających się krajów azjatyc-

kich, około 33 mln z krajów CIS. Światowe zużycie 

wyrobów stalowych wzrośnie do 1,45 mld ton (wzrost 

o 320 mln ton). Pod koniec obecnej dekady tempo 

wzrostu będzie jednak niższe. 

Bardzo często pojawiały się opinie, że wzrost po-

pytu na wyroby stalowe w skali globalnej przez na-

stępne 5 lat będzie się utrzymywał na poziomie 3 – 5% 

rocznie, gównie za sprawą krajów rozwijających się 

jak: Chiny, Indie, czy też państwa regionu Ameryki 

Płd. i Bliskiego Wschodu. Oznacza to, że na świecie 

moce produkcyjne stali powinny rosnąć w tempie 50 – 

75 mln ton rocznie. 

Pojawiające się dotąd prognozy wskazują, że 

światowy przemysł stalowy będzie jeszcze przez naj-

bliższe lata notował korzystną dynamikę wzrostu. 

Prawdopodobnie jednak że w drugiej połowie 2008 

roku może nastąpić pewne spowolnienie. Pojawiają się 

też obawy, że produkcja w 2008 roku, szacowana na 

1,4 mld ton stali surowej, może doprowadzić do 

pewnej nadwyżki podaży. 

4. Procesy konsolidacji na światowym rynku 

stali 

Od kilku lat branża stalowa podlega niezwykle 

intensywnemu procesowi konsolidacji. Na globalnym 

rynku nie liczą się jak dawniej pojedynczo funkcjonu-

jące przedsiębiorstwa, ale duże koncerny, dysponujące 

potężnymi mocami produkcyjnymi, zapleczem surow-

cowym i kapitałem.  

Rok 2006 na światowym rynku stali był rokiem 

konsolidacji i inwestycji. Producenci zarówno na ryn-

ku europejskim, jak i w innych regionach świata dążyli 

do konsolidacji i proces ten postępował w latach 

następnych. Równocześnie wzrost rentowności sektora 

doprowadził do nowych inwestycji w rozbudowę mo-

cy produkcyjnych. Duże koncerny stalowe realizowały 

plany znacznej rozbudowy i modernizacji swoich linii 

produkcyjnych oraz budowy nowych zakładów [7, 8]. 

Liderem dynamicznych zmian w światowym 

hutnictwie jest od kilku lat Lakshmi Mittal – główny 

udziałowiec i prezes największego koncernu świato-

wego na świecie. Jedną z pierwszych dużych akwi-

zycji było przejęcie w 2004 r. Polskich Hut Stali. 

Wcześniej wykupił huty i stalownie w Rumunii (kom-

binat hutniczo-stalowy w Galati), oraz największy 

w Czechach kombinat w Ostrawie (Nova Hut). W rok 

później Mittal nabył ukraińską hutę w Krzywym Rogu, 

a w 2007 roku przejął pakiet większościowy akcji kon-

cernu Arcelor. Firma ArcelorMittal zarządza przeszło 

60 hutami i stalowniami oraz szeregiem kopalń, a swym 

zasięgiem obejmuje blisko 30 krajów świata. Liczne 

inwestycje prowadzi na szybko rozwijającym się ryn-

ku Ameryki Płd. (Brazylia, Kostaryka, Urugwaj, We-

nezuela). Mittal jest również właścicielem amerykań-

skiego koncernu International Steel Group. 

Inny koncern, brytyjska grupa Corus był obiek-

tem zainteresowania zarówno ze strony Siewierstalu, 

jak też indyjskiego koncernu Tata Steel oraz brazy-

lijskiego CSN (Companhia Siderurgical Nacional). 

W efekcie koncern Tata Steel po przejęciu Corusa 

awansował na szóstego na świecie producenta stali. 

Ukraiński Związek Przemysłowy Donbasu rozpo-

czął budowę silnej grupy w Europie – zakupił naj-

większą zintegrowaną hutę na Węgrzech (Dunaferr 

Tablica 5 

Produkcja surówki żelaza w latach 2000 – 2007 według regionów świata, [mln ton] 

Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Europa 121,3 115,6 115,5 119,7 123,3 119,5 123,2 124,5 

CIS 74,2 75,2 77,9 82,0 85,7 82,8 88,1 89,9 

Ameryka Płn. 61,6 54,8 52,9 53,4 55,4 49,5 50,0 48,9 

Ameryka Płd. 31,6 30,9 33,5 36,0 38,8 38,3 36,8 40,1 

Afryka 8,5 8,1 8,2 8,5 8,1 8,3 8,4 7,6 

Bliski Wschód 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,3 2,0 2,1 

Azja 269,3 285,0 314,2 361,5 404,2 493,1 565,4 626,2 

Australia+NZ 7,6 6,7 6,7 6,8 6,4 6,9 7,1 7,0 

Świat 576,3 578,5 611,1 670,1 724,1 800,8 881,1 946,3 

Źródło: [95, 118] 
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Dunai), a potem przejął inną hutę DAM. W Polsce 

koncern jest właścicielem Huty Częstochowa. 

W Europie rynek został w zasadzie podzielony, 

natomiast bardziej dynamiczne zmiany będą zachodzić 

na rynku azjatyckim. Przemysł stalowy w Chinach jest 

rozdrobniony, na rynku działa ponad 800 producentów 

wyrobów hutniczych. Do 2010 roku chińskie koncerny 

stalowe zamierzają zlikwidować blisko 150 mln ton 

przestarzałych mocy produkcyjnych. Konsolidacja na 

tym rynku musi nastąpić, przy czym Chiny dość nie-

chętnie podchodzą do obcego kapitału. Zapoczątko-

wany proces konsolidacji i nowe inwestycje umocnią 

pozycję Chin na rynku światowym. 

Podobnie, rosyjski koncern Siewierstal w najbliż-

szych latach zamierza stać się jednym z sześciu naj-

większych producentów stali na świecie, z produkcją 

100 mln ton rocznie. Koncern planuje akwizycje firm 

stalowych na rynku międzynarodowym. W marcu 

2008 rosyjski magnat stalowy Aleksjej Mordashow 

(Severstal) kupił od Lakshmi Mittala hutę stali Spar-

rows Point w USA. Po tym przejęciu Severstal North 

America (SNA), budowany w USA od 2004 roku, 

zdobył znaczącą pozycję na rynku amerykańskim (po 

Arcelor Mittal, Nucor i US Steel). 

O zwiększeniu swoich wpływów informuje rów-

nież inny rosyjski koncern Evraz Group, w skład któ-

rego wchodzą trzy rosyjskie kombinaty metalurgiczne 

– Niżnietagilskij, Zachodnio-Syberyjski i Nowokuz-

nieckij, włoski Palonie e Bertoli, czeski Vitkovice 

Steel i trzy amerykańskie stalownie Oregon Steel. 

Ponadto Evraz zakupił kanadyjski zakład Claymont 

Steel. 

Pomimo spektakularnych połączeń, konsolidacja 

w branży hutniczej jest nadal niewielka w porównaniu 

z dostawcami surowców (np. 85% wydobycia rudy 

żelaza kontrolowane jest przez 3 koncerny). Piętnastu 

największych producentów wytwarza jedynie 34% 

światowej produkcji, a ArcelorMittal z produkcją 

116,4 mln ton pozostaje liderem. Kolejne cztery miej-

sca zajmują koncerny: Nippon Steel (35,7 mln ton), 

JFE (34 mln ton), POSCO (31,1 mln ton), Baosteel 

(28,6 mln ton). 

Konsolidacja we współczesnym hutnictwie, to 

sposób na ustabilizowanie światowego rynku stali 

podatnego na wahania cen surowców (rudy żelaza, 

węgla koksowego, koksu). Proces ten z punktu eko-

nomicznego jest zjawiskiem pożądanym (możliwość 

pokrywania wysokich kosztów, nowe uruchomienia, 

stabilizacja cen) ale nie powinna prowadzić do mono-

polizacji rynku. W skali światowej takich zagrożeń jak 

dotąd nie widać, jednak na rynku lokalnym, za jaki 

można uważać kontynent europejski są już pewne tego 

symptomy. 

Rosnący w ostatnich latach popyt na wyroby sta-

lowe sprawił, że wyraźnie wzrosła rentowność sektora. 

Najwięksi gracze w branży ogłaszają plany znacznej 

rozbudowy mocy produkcyjnych. Biorąc pod uwagę 

zamknięcia niektórych zakładów, opóźnienia lub rezy-

gnację z realizacji części planów, do 2010 roku moce 

produkcyjne stali surowej mogą netto wzrosnąć o 335 

– 415 mln ton w porównaniu z rokiem 2005. Znaczny 

udział w rozbudowie światowych mocy produkcyj-

nych stali mają Chiny, które w ostatnich latach zmie-

niły się z największego importera stali w największego 

eksportera w skali światowej [9]. 

Kolejnym graczem na światowym rynku stali sta-

ją się Indie, które coraz więcej inwestują. Prognozuje 

się, że w okresie do 2020 r. produkcja stali w Indiach 

może wzrosnąć nawet do 300 mln ton [10, 11]. 

Koncern ArcelorMittal zamierza zwiększyć udział 

swojej produkcji na nowopowstających rynkach z 45 

do 60%. Planuje rozwinięcie produkcji w RPA, 

Brazylii Turcji, Kazachstanie, Indiach i w Europie 

Wschodniej. Próby rozwinięcia produkcji w Rosji 

i w Chinach mogą być utrudnione przez niechętne 

nastawienie rządów tych krajów do dopuszczenia za-

granicznych inwestorów do przemysłu strategicznego. 

W Indiach ArcelorMittal planuje od 2009 r. bu-

dowę dwóch zintegrowanych hut stali w stanach 

Orissa i Jharkhand, o łącznej mocy produkcyjnej 

24 mln ton stali rocznie. Stan Orissa ma bogate złoża 

surowców, a gospodarka Indii charakteryzuje się nie-

zwykle dynamicznym wzrostem, co w niedalekiej 

przyszłości przełoży się na znaczący wzrost konsump-

cja stali. Stan Orissa może stać się jednym z głównych 

światowych centrów produkcji stali [3, 12]. 

Koncern planuje inwestycje w Brazylii, które ma-

ją na celu rozbudowę mocy produkcyjnych o 2,6 mln 

ton (do 6,5 mln ton). Inwestycje obejmują między 

innymi budowę 2 nowych wielkich pieców o mocy 

400 tys. ton/rok oraz 2 pieców elektrycznych o mocy 

1,2 i 0,8 mln ton. Wcześniej, koncern zainwestował 

1,2 mld USD w rozbudowę instalacji w Monlevade 

(w Minas Gerais), gdzie powstanie wielki piec o mocy 

1,5 mln ton/rok. Przedsięwzięcia te są integralną czę-

ścią programu inwestycyjnego prowadzonego przez 
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koncern ArcelorMittal w Brazylii [12]. 

Również południowo-wschodnie azjatyckie kon-

cerny ogłosiły plany zwiększenia mocy produkcyjnych 

stali surowej do 2012 roku o 50% (do ponad 30 mln 

ton). Jak dotąd w regionie tym stal produkowano 

głównie w piecach elektrycznych, obecnie kilka kom-

pani planuje budowę wielkich pieców, co zwiększy 

popyt na węgiel koksowy w tym regionie. W Malezji 

plany obejmują budowę wielkich pieców w Ann Joo 

(500 tys. ton/rok), w Perwaja (800 tys. ton/rok) 

i w Eastern Mill (1,5 mln ton/rok). W Wietnamie pla-

ny budowy hut zintegrowanych ogłosiły koncerny: 

Tycoon (z Taiwanu), Formosa oraz spółka joint 

venture VN Stell (Wietnam) i Tata Steel (Indie). Kraje 

regionu południowo-wschodniej Azji (Indonezja, Ma-

lezja, Filipiny, Singapur, Tajlandia, Wietnam) notują 

wzrost wskaźników: GDP (Gross Domestic Product) 

oraz ASC (Apparent Steel Consumption) [12]. 

W opinii Macquarie Capital (jednostka Macqua-

rie Bank), w latach 2007 – 2012, ze względu na ros-

nący popyt wystąpi konieczność budowy na świecie 

dodatkowych nowych mocy produkcyjnych stali w wy-

sokości około 500 mln ton. Według prognozy, nowe 

zdolności produkcyjne poza Chinami wzrosną o 175 

mln ton, natomiast popyt bez Chin wzrośnie o 240 mln 

ton. Taki wzrost mocy produkcyjnych mogą zapewnić 

tylko Chiny, w których koszt budowy nowej instalacji 

hutniczej jest o połowę tańszy od kosztów w pozo-

stałych krajach świata, a czas zakończenia poniżej 

połowy czasu potrzebnego do zakończenia inwestycji 

w innych krajach. W Chinach zintegrowany zakład 

może powstać w okresie 12 – 18 miesięcy, podczas 

gdy w innych krajach cykl ten trwa 4–5 lat (długi czas 

uzyskiwania pozwoleń, kompleksowa polityka ochro-

ny środowiska, wyższe koszty pracy wykwalifiko-

wanej kadry, to główne przyczyny wyższych kosztów 

i dłuższego czasu inwestycji) [12]. 

Pojawiają się również obawy, że wzrastające 

inwestycje w sektorze mogą doprowadzić do nadwyżki 

mocy produkcyjnych i spadku rentowności. 

5. Dostęp do surowców 

Jednym z istotnych elementów konkurencyjności 

na rynku jest dostęp do surowców – producenci stali 

inwestują miliardy dolarów w koncesje na eksploatację 

złóż rud i węgla. Oto kilka przykładów [12, 13, 14]: 

• Koncern Mechel: 

 pod koniec 2007 roku zakupił koncerny wydo-

bywcze Jakutugol i Elgaugol w Jakucji. Jakut-

ugol wydobywa najlepszy jakościowo węgiel 

koksowy w Rosji. 

• Koncern Arcelor Mittal: 

 nabył od koncernu Severstal trzy kopalnie wę-

gla koksowego w Kuzbassie w regionie Keme-

rowo. Roczna produkcja z tych kopalń w 2007 

roku wyniosła 3,14 mln ton, a ich zasoby sza-

cowane są na ponad 140 mln ton; 

 zawarł porozumienie z Coal of Africa (CoAL) 

o nabyciu 16% udziałów gwarantujących otrzy-

mywania 2,5 mln ton/rok węgla koksowego, 

z opcją zwiększenia do 5 mln ton/rok. CoAL 

rozpocznie produkcję węgla koksowego i ener-

getycznego w 3 kwartale 2009 roku w kopalni 

Mooiplaats (CoAL posiada 100% udziałów 

w kopalni Baobab i 74% w Thuli Coal Projects 

w prowincji Limpopo w RPA); 

 zakupił 19,9% akcji australijskiego koncernu 

Macarthur Coal (koncern produkuje stal, rudę 

i węgiel metalurgiczny, głównie LV PCI w ko-

palniach Coppabella i Moorvale); 

 przejął w USA producenta węgla Mid Vol Coal 

Group, który posiada kopalnie (w zagłębiu wę-

glowym w Środkowych Appalachach). Kopal-

nie te w 2007 roku wydobyły 1,5 mln ton węgla 

koksowego, a ich zasoby szacowane są na po-

nad 85 mln ton. Koncern ArcelorMittal, będący 

największym odbiorcą węgla Mid Vol, zamie-

rza podwoić produkcję węgla w najbliższych 

latach. Koncern zakupił również drugiego pro-

ducenta węgla koksowego Concept Group, 

(ponad 57 mln ton zasobów). 

• Indyjski JSW Steel: 

 wchodzi aktywnie na rynek Ameryki Płd. Kon-

cern podpisał kontrakt z władzami Boliwii 

o współpracy przy wydobyciu rudy z gigan-

tycznego złoża El Mutun; 

 dostał koncesje na prace poszukiwawcze na 

północy Chile w strefie wybrzeża Pacyfiku. 

• Indyjski koncern Tata: 

 planuje nabycie kopalń rudy w Zach. Australii; 

ponadto uczestniczy w kosztach rozwoju wy-

dobycia w kopalni Carborough Downs do 3,7 

mln ton/rok węgla koksowego i PCI (posiada 

5% udziałów). Głównym właścicielem kopalni 

jest brazylijski koncern Vale (80%), małe 

udziały mają również japońskie koncerny; 
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 koncern Tata z Riversdale Mining prowadzi 

wspólny projekt budowy kopalni w złożu Ben-

ga w Mozambiku. 

• Koncern Posco: 

 nabył 10% udziałów w australijskich kopal-

niach Macarthur Coal. 

• Global Steel Holdings Ltd (Ispat Group): 

 dzierżawi złoża rudy w Brazylii oraz węgla 

energetycznego i koksowego w Mozambiku 

i Kolumbii. 

• Chińscy producenci stali kupują koncesje na 

wydobycie rosyjskich surowców. Chiński koncern 

Shandong Luneng planuje wybudować w Rosji 

hutę o mocy produkcyjnej 10 mln ton stali/rok 

w strefie złoża rudy żelaza Bieriezowskoje. 

6. Podsumowanie 

Ostatnie lata niezwykłej koniunktury na świato-

wym rynku stali, to również okres dynamicznych 

zmian zachodzących w branży stalowej. Obok postę-

pującego procesu konsolidacji i rozbudowy mocy 

produkcyjnych, nasiliły się działania mające na celu 

zwiększenia samowystarczalności koncernów hutni-

czych w dostępie do surowców strategicznych jak ruda 

żelaza i węgiel metalurgiczny. 
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Streszczenie: 

Przemysł koksowniczy w świecie przeżywa gwałtowny rozwój co wiąże się z niespotykanym w przeszłości 

zapotrzebowaniem na wyroby stalowe. W artykule omówiono sytuację na światowych rynkach koksu opisując 

inwestycje, zdolności produkcyjne, światową produkcję koksu, handel międzynarodowy. Przedstawiono 

prognozy zapotrzebowania na koks. Podkreślono znaczenie przemysłu koksowniczego Chin i na tym tle 

pokazano pozycję innych krajów w tym Polski. 

 

 

1. Wprowadzenie 

Bezpośrednim efektem wzrostu produkcji stali 

i surówki wielkopiecowej jest wzrost światowego po-

pytu na koks, jako że udział hutnictwa żelaza w struk-

turze światowego zużycia koksu ogółem kształtuje się 

na poziomie około 80%. Pozostała ilość koksu zu-

żywana jest w takich sektorach jak: hutnictwo metali 

nieżelaznych, gospodarka komunalna, przemysł mate-

riałów budowlanych, chemicznych czy też spożyw-

czych. 

Zwiększenie produkcji stali surowej nastąpiło głów-

nie poprzez wzrost ilości stali wytwarzanej w procesie 

konwertorowym, a więc na drodze koksownia – wielki 

piec – konwertor. Intensywny wzrost produkcji surów-

ki żelaza nie przekłada się jednak wprost propor-

cjonalnie na poziom zużycia koksu. Jest to efektem 

coraz szerszego stosowania metod ograniczających 

zużycie koksu w procesie wielkopiecowym, takich jak: 

intensyfikacja procesu wielkopiecowego, zwiększenie 

objętości wielkich pieców, poprawa jakości surowców 

kierowanych do wielkiego pieca, ale przede wszystkim 

wynika z coraz powszechniejszego stosowania paliw 

zastępczych w wielkim piecu (pył węglowy, oleje, gaz 

ziemny, gaz koksowniczy). Podstawowym zamienni-

kiem koksu, spełniającym rolę reduktora rudy żelaza, 

jest pył węglowy PCI (Pulverised Coal Injection). 

Powodem systematycznego zwiększania ilości węgla 

wdmuchiwanego do wielkiego pieca jest jego znacznie 

niższa cena w porównaniu z ceną koksu, co pozwala 

obniżać koszty produkcji wielkopiecowej. 

Obecnie średni światowy wskaźnik zużycia koksu 

w procesie wielkopiecowym wynosi około 410 kg/thm 

(tonn of hot metal), a celem wielkopiecowników jest 

obniżenie zużycia koksu do 300 kg/thm przy pułapie 

średniego zużycia paliwa na poziomie 500 kg/thm 

(koks + paliwo zastępcze) [1]. 

W świecie istnieje duże zróżnicowanie wskaźni-

ków jednostkowego zużycia koksu i pyłu węglowego, 

a najszersze stosowanie technologii PCI występuje 

w hutnictwie azjatyckim i europejskim. Największe 

wykorzystanie węgla PCI ma miejsce w Japonii, 

Korei, Indiach oraz w krajach UE, zwłaszcza w Niem-

czech, Francji i Holandii.  

Wzrost zużycia pyłu węglowego (Pulverised 

Coal Injection – PCI) w procesie wielkopiecowym 

powoduje wprawdzie obniżenie zapotrzebowania na 

koks, ale równocześnie zaostrza wymagania dotyczące 

jakości stosowanego koksu. Przy niższym zużyciu 

koksu wzrasta jego rola jako rusztowania zapewnia-

jącego przewiewność słupa wsadu w dolnych częś-

ciach wielkiego pieca, gdzie składniki żelazonośne 

przechodzą w stan ciekły. Stąd też wymagane są bar-

dzo dobre parametry jakościowe, zwłaszcza w zakresie 

wytrzymałości mechanicznej w niskiej i wysokiej 

temperaturze. 
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2. Potencjał produkcyjny światowego 

przemysłu koksowniczego 

2.1. Inwestycje w przemyśle koksowniczym 

Współcześnie przemysł koksowniczy na świecie 

można zaliczyć do grupy szybko rozwijających się 

gałęzi przemysłu ciężkiego. Stało się tak za sprawą 

industrializacji i rozwoju gospodarczego krajów azja-

tyckich, jak też wzrostu zapotrzebowania na wyroby 

stalowe w skali całego świata. Chcąc sprostać rosną-

cemu popytowi na koks, koncerny hutnicze jak też 

samodzielni producenci koksu rozpoczęli inwestycje 

związane z budową nowych lub rekonstrukcją posia-

danych mocy produkcyjnych w istniejących koksow-

niach zarówno w Azji jak też Europie i Ameryce Płd. 

[2, 3, 4]. 

Przykładem są tu niektóre inwestycje zrealizo-

wane (poza Chinami) w ostatnich latach: 

– Argentyna – koncern Siderar – remont baterii 

koksowniczej oraz budowa nowej baterii o mocy 

210 tys. ton pod koniec 2006 roku zwiększyły 

moce produkcyjne koksu o 440 tys. ton/rok. 

– Brazylia – Spółka Sun Coqueria Tubarao (po-

wołana przez brazylijskie koncerny CST, Belgo 

wraz z amerykańską firmą Sun Coal & Coke) 

wybudowała koksownię typu non-recovery o mo-

cy produkcyjnej 1,65 mln koksu metalurgicznego 

na terenie huty Espirito (gaz koksowniczy wyko-

rzystywany jest do produkcji energii elektrycznej 

w elektrowni o mocy 175 MW, która jest częścią 

kompleksu) [5]. Koncern CSA wraz z Thys-

senKrupp buduje na terenie huty w Santa Cruz 

koksownię o mocy 2 mln ton koksu/rok. 

– Kolumbia – budowa nowych baterii przez firmy 

Carbocoque i Milpa zwiększyła moce produk-

cyjne koksu o 290 tys. ton/rok. 

– Indie – JSW Steel zlecił chińskiej spółce Sino-

steel budowę koksowni o mocy produkcyjnej 

1,5 mln ton/rok. Cztery baterie koksownicze (wsad 

ubijany) mają zostać oddane do eksploatacji pod 

koniec 2008 roku. Hoogly Met Coke & Power 

(spółka Tata Steel i West Bengal Industrial 

Development Coropration) realizuje budowę 

koksowni z 4 bateriami o mocy 1,60 mln ton 

koks/rok. Gujarat NRE Coke wybudował drugą 

baterię typu non-recovery o mocy produkcyjnej 

320 tys. ton/rok, ponadto inwestycje prowadzone 

przez Electrosteel Castings, Kalyani Steel, Visa 

Steel i innych zwiększyły moce produkcyjne 

koksu w Indiach o ponad 700 tys. ton/rok. Za-

kłada się, że w okresie do 2011 roku w Indiach 

około 14 mln ton koksu rocznie będzie produ-

kowane w koksowniach dwuproduktowych, a 16 

mln ton w koksowniach tradycyjnych [6]. 

– Japonia – koncerny JFE Steel oraz Mitsui Mi-

ning uruchomiły dwie nowe baterie koksow-

nicze, każda o mocy produkcyjnej 0,5 mln ton 

koksu/rok. Koncern Nippon Steel wybudował 

w Oita baterię o mocy 1 mln ton koksu/rok z za-

stosowaniem technologii „Scope 21”(technologia 

ta została opracowana przez Japan Iron & Steel 

Federation podczas 10-letniego programu, który 

zakończył się w 2003 roku, jak dotąd ten 3 stop-

niowy proces sprawdzony został w skali pilo-

towej). 

– Iran – realizowana jest budowa koksowni Za-

rand o mocy produkcyjnej 400 tys. ton/rok. Za-

kład budowany jest przy współpracy chińskiej 

CITIC. Ponadto planowana jest budowa kolejnej 

instalacji w Tabas o mocy produkcyjnej 450 tys. 

ton rocznie, prawdopodobnie w technologii non-

recovery. 

– Korea Płd. – koncernu Posco postawił nową ba-

terię koksowniczą w Pohang o mocy produkcyj-

nej 650 tys. ton rocznie. Hyundai Steel realizuje 

budowę koksowni z czterema bateriami o łącznej 

mocy 3,2 mln ton koksu/rok. Pierwsza bateria 

rozpocznie pracę w 2009 r. 

– USA – po pomyślnym rozruchu I etapu kok-

sowni Sun Coke w Haverhill początkiem 2005 

roku, realizowany jest następny etap, który po-

dwoi zdolności produkcyjne do 1 mln ton koksu 

rocznie [5]. US Steel potwierdził plany budowy 

koksowni typu Sun Coke w stanie Illinois 

(Granite City) o mocy 670 tys. ton koksu/rok. 

– RPA – uruchomienie nowej baterii koksowniczej 

w koksowni w Newcastle (należącej do Mittal 

Steel) zwiększyło moc produkcyjną o dodatkowe 

500 tys. ton. Koks ten będzie kierowany głównie 

do krajowych zakładów produkujących żelazo-

stopy. 

– Rosja – inwestycje prowadzone w koksowniach 

Altay-Koks, Chelyabinsk (Mechel), Koks Keme-

rowo i Cherepovets Severstal zwiększyły moce 

produkcyjne o 2,8 mln ton koksu/rok. 

– Ukraina – zrekonstruowanie dwóch baterii 

w koksowni w Krzywym Rogu (ArecelorMittal) 
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zwiększyło moc produkcyjną o 1,1 mln ton. 

– Francja – budowa nowej baterii w koksowni 

Fos-sur-Mer (ArcelorMittal) o wydajności 285 

tys. ton koksu/rok. 

– Niemcy – koncern HKM zatwierdził plany roz-

budowy koksowni w Huckingen, która podwoi 

moce produkcyjne zakładu do 2,32 mln ton kok-

su/rok. 

2.2. Zdolności produkcyjne przemysłu koksowniczego 

Zdolności produkcyjne koksowni zależą głównie 

od wieku baterii koksowniczych oraz od ich stanu 

technicznego i pomimo dużego zapotrzebowania na 

koks, zakłady nie w pełni wykorzystują swoje moż-

liwości ze względu na prowadzone remonty (jak 

wskazują specjaliści, aby bateria koksownicza mogła 

pracować 40 – 50 lat, potrzebne są dwa cykle moder-

nizacyjne). 

Na bazie dostępnych danych ocenia się, że 

w 2007 roku średni wiek baterii w światowym kok-

sownictwie (bez Chin) wynosił 24 lata. Wyższe wskaź-

niki, w porównaniu ze średnią światową mają baterie 

koksownicze w Japonii, USA, Australii, a z krajów 

europejskich w Belgii i Francji [4]. 

Przemysł koksowniczy w Chinach jest bardzo 

rozdrobniony – w 2007 r. na rynku działało około 

1000 producentów, z tego jedynie 72 kompanie 

posiadały moce produkcyjne powyżej miliona ton. 

Udział łączny dwudziestu największych producentów 

koksu w całkowitej produkcji wynosił 20%. Kok-

sownie zintegrowane z zakładami hutniczymi zapew-

niały 30% krajowej produkcji, pozostałe 70% koksu 

zostało wytworzonych w niezależnych zakładach kok-

sowniczych. Ze względu na coraz bardziej restryk-

cyjną politykę ekologiczną władz administracyjnych, 

w Chinach trwa proces zamykania małych nieefek-

tywnych zakładów. Po 2000 roku w przemyśle kok-

sowniczym rozpoczęto olbrzymie inwestycje budowy 

nowych koksowni, które przejmują produkcję z likwi-

dowanych pieców ulowych. W efekcie, już w roku 

2006 udział produkcji koksu z koksowni ulowych 

spadł do 11% (z 26% w roku 2003). Do końca 2007 

roku zlikwidowano ponad 80 mln ton mocy produk-

cyjnych z małych, prymitywnych i zanieczyszczają-

cych środowisko koksowni, a do 2011 roku zamknięte 

zostaną dalsze zakłady o łącznej mocy produkcyjnej 

50 – 60 mln ton. Równocześnie w 2007 roku oddano 

41 nowych baterii o łącznych możliwościach produkcji 

21,6 mln ton, w tym 23 najnowocześniejsze baterie 

wysokokomorowe (> 6 m). Chiny kupują licencje naj-

bardziej rozwojowych projektów dotyczących budowy 

baterii (z mokrym i suchym gaszeniem koksu) oraz 

zagospodarowania gazu koksowniczego [4, 7]. 

W Chinach, czołowy producent baterii typu QRD 

(non-recovery) Beijing Sino-Steel Industry&Trade 

Group Corporation (SSIT) wybudował od 2004 r. 30 

koksowni (w prowincjach Shanxi, Shandong, Jiangsu, 

Yunnan) o mocy produkcyjnej od 200 do 800 tys. ton 

koksu/rok i od 12 do 30 MW energii elektrycznej [8]. 

Idea koksowni dwuproduktowej jest coraz częś-

ciej rozważana jako alternatywa dla klasycznej metody 

koksowania. Technologia ta eliminuje wysokie koszty 

wytwarzania oczyszczonego gazu koksowniczego i wy-

dzielania z niego produktów węglopochodnych, oraz 

daje możliwości produkcji gazu syntezowego i reduk-

cyjnego na drodze bezpośredniej konwersji surowego 

gazu koksowniczego. W Chinach pracują lub są 

w trakcie budowy duże zakłady do produkcji metanolu 

na bazie gazu koksowniczego. W grudniu 2004 r. 

w prowincji Yunnan w Qujing uruchomiono zakład 

o mocy 80 tys. ton/rok, natomiast w październiku 2005 

roku w Hebei – instalację o mocy 120 tys./rok. Pla-

nowana jest budowa kolejnej instalacji o wydajności 

400 tys. ton/rok w Luzhou. W listopadzie 2005 r. 

Shanxi Tianhao Chemical Co Ltd zakończył pierwszy 

etap budowy instalacji do produkcji metanolu z gazu 

koksowniczego o mocy 300 tys. t/rok w Xiaoyi w pro-

wincji Shanxi [8, 9]. 

W latach 2000 – 2007 zdolności produkcyjne 

koksownictwa w skali globalnej wzrosły z 420 do 

około 627 mln ton, w średnim tempie około 5,9% 

rocznie. W okresie tym średnioroczne tempo wzrostu 

produkcji koksu było na poziomie 7%, co świadczy 

o poprawie stopnia wykorzystania mocy produkcyj-

nych, które z około 80% w latach 2000 – 2002 wzrosły 

do prawie 90% w latach 2006 – 2007. Największy 

przyrost zdolności produkcyjnych w wysokości 68% 

miał miejsce w Azji, w tym głównie w Chinach, gdzie 

moce wzrosły prawie dwukrotnie. W Ameryce Płd. 

wzrost był na poziomie 32%, w krajach CIS ponad 

8%. W Europie poziom zdolności produkcyjnych 

praktycznie pozostał niezmieniony natomiast w USA 

nastąpił 8% spadek [4]. 

Według prognozy Resource Net [4] światowe 

zdolności produkcyjne koksu wzrosną w 2017 r. do 

846 mln ton, to jest prawie o 50% w stosunku do roku 
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2007 (tab. 1). Obniżenie mocy produkcyjnych na-

stąpi w Europie (głównie w Belgii, Francji, Włoszech 

i Wielkiej Brytanii) w Rosji i w Australii, a z krajów 

azjatyckich w Japonii (74%). Największy przyrost 

prognozowany jest w Chinach (59%) oraz w Brazylii 

(49%). Prognozę oparto na danych o stanie technicz-

nym i wieku pracujących baterii oraz aktualnie reali-

zowanych i planowanych w przyszłości inwestycjach 

w branży koksowniczej. W przedstawionej prognozie 

występuje pewna niespójność dotycząca Indii, dla 

których przewidywany wzrost mocy produkcyjnych 

koksu wynosi jedynie 10%. Inne prognozy zakładają 

natomiast znaczny wzrost importu węgla koksowego 

(75 mln ton po roku 2012), co wskazuje na plany in-

tensywnego rozwoju indyjskiego koksownictwa. 

Rozbudowa mocy produkcyjnych światowego 

koksownictwa będzie jednak uwarunkowana globalną 

sytuacją gospodarczą oraz koniunkturą na rynku stali. 

Spadek zapotrzebowania na koks spowoduje wstrzy-

manie lub zaniechanie wielu inwestycji. 

3. Światowa produkcja koksu 

Centrum światowej produkcji stali, a więc i koksu 

znajduje się Azji, stąd też udział tego regionu w glo-

balnej produkcji koksu wzrósł w ostatnich latach do 

70%, w tym udział samych tylko Chin wynosi 59% 

(rys. 1). 

Porównanie wielkości światowej produkcji koksu 

Tablica 1 

Prognoza rozwoju mocy produkcyjnych światowego koksownictwa do 2017 r., [mln ton] 

Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2017 
Zmiana 

2017/2008 [%] 

Europa  56,86 57,28 58,34 57,65 56,77 56,01 54,87 – 3,5 

CIS 63,93 64,81 64,22 63,6 63,17 61,87 58,61 – 8,3 

Ameryka Płn.  23,37 23,43 24,11 22,92 20,57 20,31 24,65 5,5 

Ameryka Płd. 13,24 13,89 16,06 16,06 16,06 16,06 18,06 40,5 

Afryka 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 4,04 0 

Bliski Wschód 8,41 8,56 9,09 9,88 10,01 10,63 10,63 26,4 

Azja  457,17 503,9 533,42 552,18 567,79 588,33 674,51 47,5 

Australia 3,49 3,49 3,24 2,98 2,48 2,48 1,19 – 65,8 

Ogółem 630,52 679,41 712,51 729,32 740,88 759,73 846,57 34,3 

Źródło: [3, 4] 
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Rys. 1. Zmiana udziałów regionów świata w produkcji koksu w latach 2000 – 2007, % 

Źródło:[3, 4] 
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w latach 2000 – 2007 z podziałem na regiony ilustruje 

wykres na rys. 2, natomiast w tablicy 2 zamieszczono 

dane dotyczące produkcji w latach 2005 – 2007 oraz 

prognozę do roku 2010. 

Dominującą pozycję w światowej produkcji kok-

su (podobnie jak i na rynku stali) utrzymują Chiny, 

które w 2007 roku wyprodukowały ogółem prawie 330 

mln ton koksu. W I półroczu 2008 produkcja chińskie-

go koksu wzrosła o 13,6% (w odniesieniu do I pół-

rocza 2007 r.) osiągając poziom 153 mln ton. Kolejne 

pozycje w rankingu producentów, z wielkością 

produkcji przekraczającą 30 mln ton, zajmują Japonia 

i Rosja. 

Ranking 10 państw – największych producentów 

koksu na świecie zestawiono w tab. 3. 

4. Stan obecny i prognozy zapotrzebowania na 

koks na rynku światowym 

Największym użytkownikiem koksu jest hutnict-

wo żelaza i stali, ponadto koks jest wykorzystywany 

do wytopu metali nieżelaznych (huty miedzi, cynku 

i ołowiu), do produkcji żelazostopów, w odlewnictwie, 

w przemyśle wapienniczym, chemicznym (głównie do 

produkcji karbidu), spożywczym, jak też w sektorze 

komunalnym (ogrzewnictwo). 

Szacuje się, że w skali światowej w roku 2006 
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Rys. 2. Światowa produkcja koksu w latach 2000 – 2007, [mln ton] 

Źródło: [4] 

Tablica 2 

Światowa produkcja koksu w latach 2005 –2007 i prognoza do roku 2010, [mln ton] 

Region 2005 2006 2007 
Prognoza 

2008 

Prognoza 

2009 

Prognoza 

2010 

Zmiana 

2010/2007 

[%] 

UE 32,93 33,88 33,86 34,55 34,53 34,09 1,0 

Europa – pozostałe 20,09 21,47 22,50 22,76 22,86 22,86 1,6 

CIS 51,31 53,50 52,50 52,50 57,79 57,87 10,2 

Ameryka Płn 21,31 20,32 20,76 21,15 20,86 21,02 1,2 

Ameryka Płd. 10,86 11,60 12,00 12,30 13,58 15,21 26,7 

Afryka 2,89 1,80 2,70 2,85 2,95 3,39 25,5 

Azja 312,49 357,68 406,54 415,40 436,73 462,69 13,8 

Oceania 3,29 3,30 3,30 3,07 3,09 3,14 – 4,8 

Świat 455,16 503,56 554,16 564,59 592,39 620,26 11,9 

Źródło: [3, 4] 
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popyt na koks do produkcji surówki odlewniczej 

kształtował się na poziomie 20 mln ton, a w sektorach 

poza hutnictwem żelaza i stali na poziomie około 14 – 

15 mln ton [4]. 

Wcześniejsze prognozy [10, 11] zakładały, że 

w skali globalnej produkcji surówki wielkopiecowej 

do 2015 roku wzrośnie o około 300 mln ton. Przyj-

mując średni wskaźnik zużycia koksu w wysokości 

400 kg/tonę surówki, światowe zapotrzebowanie na 

koks wielkopiecowy od 2007 roku powinno wzrosnąć 

o około 120 mln ton. Łącznie z koksem drobnym, 

(którego udział w produkcji przyjęto na poziomie 10 – 

12%) wzrost światowej produkcji koksu dla przemysłu 

hutniczego oszacowano na około 135 mln ton. 

Poziom całkowitego popytu na koks w latach 

2005 – 2007 oraz prognozę do roku 2017 zestawiono 

w tab. 4. 

Przedstawiona prognoza (opublikowana w listo-

padzie 2007 r). zakłada, że w latach 2007 – 2017 

całkowite światowe zapotrzebowanie na koks będzie 

rosło w średnim tempie rocznym 2,8%. Największy 

wzrost popytu prognozowany jest w Azji i Ameryce 

Płd., natomiast spadek zapotrzebowania w Ameryce 

Płn. i Afryce. W Europie (bez Turcji), prognozowano 

utrzymanie popytu na poziomie 55 mln ton. 

Jak już podkreślono, wielkość zapotrzebowania 

na koks w głównej mierze determinowana jest wiel-

kością produkcji surówki żelaza w procesie wielko-

Tablica 3 

Ranking głównych światowych producentów koksu i poziom ich produkcji w latach 2000 – 2007, [mln ton],  

(w przeliczeniu na koks suchy) 

Lp. Kraj 
Rok 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Chiny 121,84 131,30 142,89 177,75 206,19 254,12 297,68 328,90 

2. Japonia 38,40 37,74 37,91 38,28 38,54 35,06 38,384 38,50 

3. Rosja 28,85 28,44 29,21 31,28 32,16 29,81 30,66 32,50 

4. Indie 16,00 15,07 15,27 15,49 16,79 18,71 18,99 19,60 

5. Ukraina 18,30 17,95 17,55 19,66 20,69 17,75 18,06 19,30 

6. USA 19,31 16,98 16,27 15,60 15,59 15,27 15,10 15,00 

7. Korea Południowa 11,.27 10,07 10,41 10,38 10,45 10,25 9,89 10,50 

8. Polska 9,02 8,97 8,75 10,11 9,99 8,40 9,61 10,30 

9. Brazylia 7,72 7,73 7,86 7,41 7,82 7,72 7,63 8,70 

10. Niemcy 9,11 6,89 6,87 7,53 8,29 8,04 8,25 8,10 

Źródło: [3, 4] 

Tablica 4 

Światowy popyt na koks w latach 2005 – 2007 oraz prognoza do roku 2017, [mln ton] 

Region 2005 2006 2007 
Prognoza 

2008 

Prognoza 

2010 

Prognoza 

2017 

Zmiana 

2017/2007 

[%] 

Europa: 53,17 53,31 54,49 54,35 54,57 55,23 1,36 

CIS 48,02 51,03 53,67 51,53 53,41 60,00 11,79 

Ameryka Północna 22,22 23,45 21,65 21,93 20,81 16,53 –23,65 

Ameryka Łacińska 11,53 11,40 12,74 12,63 13,21 15,56 25,48 

Afryka 3,10 3,08 3,37 3,17 3,12 2,94 –12,76 

Środkowy Wschód* 6,48 6,82 7,10 6,89 7,07 7,31 2,96 

Azja  317,11 359,71 424,69 463,32 514,42 605,39 42,55 

Australia 3,08 2,89 2,97 2,94 2,85 2,55 14,14 

Ogółem 464,71 511,68 580,68 616,75 669,46 765,49 31,83 

* razem z Turcją 

Źródło: [4] 
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piecowym. Tak więc, sytuacja na światowym rynku 

stali – wielkość zapotrzebowania na wyroby stalowe, 

wahania w poziomie produkcji (okresowe spadki lub 

wzrosty) będą decydowały o tempie wzrostu popytu na 

koks we wszystkich regionach świata. 

W przypadku ewentualnej dekoniunktury na ryn-

ku stali, prognozowany popyt na koks w latach 2008 – 

2009 może być zbyt optymistyczny i konieczna będzie 

korekta. 

5. Handel koksem na rynku 

międzynarodowym 

Koks produkowany przez niezależne koksownie 

oraz powstające okresowo nadwyżki u pozostałych 

producentów koksu są przedmiotem wolnego handlu. 

Tylko niewielka ilość koksu produkowana jest w za-

kładach, które nie są powiązane z użytkownikami (nie 

są zintegrowane z hutami ani nie są powiązane kapi-

tałowo z wytwórcami stali), a ich podstawowa działal-

ność związana jest ze sprzedażą produkcji na wolnym 

rynku. Taka struktura rynku pociąga za sobą określoną 

specyfikę w relacjach między kontrahentami. Więk-

szość kontraktów zawieranych na rynku ma charakter 

krótkoterminowy, a ceny i warunki podlegają silnym 

wahaniom, w zależności od koniunktury w przemyśle 

hutniczym. 

Głównymi importerami na światowym rynku są 

kraje Unii Europejskiej, gdzie w wyniku zamykania 

wyeksploatowanych baterii koksowniczych, w okresie 

ostatnich 10 lat zwiększał się deficyt koksu. W Ame-

ryce Płn. znacznym importerem koksu są USA, 

a w Ameryce Płd. Brazylia. Na rynku azjatyckim naj-

większy popyt na koks z importu ma miejsce w In-

diach i w Japonii. Poziom importu koksu na rynku 

światowym w latach 2000 – 2007 prezentuje tab. 5. 

Import koksu na rynku globalnym wzrósł w 2007 

roku do 31,8 mln ton (wzrost o 7% w porównaniu do 

roku 2006). Największy wzrost odnotowano: w Bra-

zylii, RPA, Ukrainie, Indiach, Korei Płd. Indie w 2007 

roku zaimportowały 6,3 mln to koksu wysuwając się 

na czołowa pozycję, jednak wzrost produkcji krajowej 

może zmniejszyć import w roku 2008 [12]. 

Ilość koksu w obrocie handlowym stanowi około 

7 – 8% światowej produkcji. Od kilku lat dominującą 

pozycję z udziałem około 50% w rynku eksportowym 

utrzymują Chiny. Drugim co do wielkości eksporterem 

jest Polska z wielkością sprzedaży 5 – 6 mln ton rocz-

nie (tab. 6). 

Głównymi odbiorcami koksu chińskiego są: In-

die, USA, kraje europejskie oraz Japonia (tab. 7). 

Tak znaczny udział Chin w rynku eksportowym, 

powoduje że jakiekolwiek ograniczenia podaży z ich 

strony powodują znaczne zawirowania na rynku świa-

towym. 

Po raz pierwszy sytuacja taka nastąpiła w roku 

2004. Zapowiedź chińskich władz administracyjnych 

o ograniczeniu eksportu i zmniejszona podaż koksu 

w pierwszych miesiącach roku, przy równoczesnym 

wzroście światowego zapotrzebowania, wpłynęły na 

bardzo znaczny wzrost cen koksu (nawet do 450 

USD/tonę). Czynnikiem cenotwórczym stał się koszt 

licencji eksportowych, który wzrósł do 180 USD/tonę. 

Dopiero wydanie kolejnych pozwoleń eksportowych 

i zobowiązanie Chin do utrzymania poziomu eksportu 

na poziomie porównywalnym z latami poprzednimi 

uspokoiło rynek. Importerzy, którzy dotychczas trakto-

wali dostawy z Chin jako strategiczne, zmienili polity-

kę zakupów w kierunku dywersyfikacji dostawców, 

lub też podjęli decyzje o rekonstrukcji i rozbudowie 

własnych mocy produkcyjnych. 

Chiny starają się obniżyć eksport wyrobów, któ-

rych produkcja zanieczyszcza środowisko i jest ener-

gochłonna. Kilkuletni gwałtowny wzrost produkcji 

stali spowodował zwiększone zapotrzebowanie na 

koks na rynku krajowym, w efekcie udział koksu 

sprzedawanego w eksporcie w stosunku do całkowitej 

produkcji obniżał się sukcesywnie i aktualnie stanowi 

niewielki procent. W I półroczu 2008 ilość wyeks-

portowanego koksu stanowiła 4,3% wielkości pro-

dukcji – w porównaniu do 9,5% w roku 2002. 

Ponadto rząd chiński wprowadził szereg zmian 

w celu utrzymania kontroli nad eksportem koksu, m. in.: 

utrzymanie licencji eksportowych, utrzymanie efektyw-

ności eksportu w powiązaniu z kosztami produkcji, kon-

trolę eksportu i importu węgla koksowego, ograniczenie 

ilość firm eksportujących koks poprzez wzrost wymagań 

kwalifikujących do uzyskania pozwolenia. Dodatkowym 

czynnikiem mającym ograniczać eksport było wprowa-

dzenie podatku eksportowego – po raz pierwszy w listo-

padzie 2006 r. w wysokości 5% i kolejno podwyższa-

nego: w czerwcu 2007 roku do 15%, w styczniu 2008 r. 

do 25% i w sierpniu 2008 r. aż do 40% [3, 9]. 

Według prognoz, w kolejnych latach udział chiń-

skiego koksu w handlu na rynku międzynarodowym 

obniży się do 10 mln ton, a najważniejszymi odbior-

cami zostaną Indie i Brazylia. 
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Przy utrzymującym się światowym zapotrzebo-

waniu na koks, udział w rynku eksportowym mogą 

zwiększać inne kraje, posiadające dobre warunki logi-

styczne i dostęp do bazy surowcowej węgla koksowe-

go. Potencjał taki posiada sektor koksowniczy w Pol-

sce. Bardzo istotnym czynnikiem decydującym o opła-

calności eksportu/importu będą odgrywały koszty 

transportu. 

Tablica 5 

Światowy import koksu w latach 2004 – 2007 według regionów świata, [mln ton] 

Region 2004 2005 2006 2007 Uwagi 

Europa 13,69 11,45 12,39 12,62 

Około 40% udział w rynku importowym, najwięksi 

importerzy: Niemcy >4 mln ton, Francja (1,0), Austria 

(1,4), Włochy (0,6) 

CIS 2,41 1,97 2,17 3,44 Główni importerzy: Kazachstan i Ukraina 

Ameryka Płn. 5,81 3,63 4,51 3,14 Główny importer: USA 2,3 mln ton 

Ameryka Płd. 2,58 2,13 1,88 2,06 
Główny importer: Brazylia 1,6 mln ton. Mniejsze ilości  

Argentyna, Peru, Wenezuela 

Afryka 0,52 0,37 0,32 0,52 Importerzy: RPA, Zambia 

Bliski Wschód 0,83 0,96 0,92 1,15 Kluczowi odbiorcy: Iran i Turcja 

Azja 6,40 5,84 7,37 8,79 Kluczowi odbiorcy: Indie 7mln ton i Japonia 2 mln ton 

Australia 0,04 0,05 0,01 0,08 Bardzo mały import 

Świat 32,27 26,41 29,56 31,79 
Rynek importowy stanowi około 6% światowego 

popytu 

Źródło: [13, 14] 

Tablica 6 

Głowni eksporterzy koksu na rynku światowym w latach 2004 – 2007, [mln ton] 

Kraj 2004 2005 2006 2007 

Chiny 15,015 12,765 14,500 15,304 

Polska 4,886 4,124 6,062 6,309 

Japonia 2,152 1,639 1,979 1,599 

Rosja 3,791 2,842 1,782 3,603 

Czechy 0,916 0.969 0,978 0,796 

Świat 33,063 26,430 29,153 30,050 

Źródło: [3] 

Tablica 7 

Główni odbiorcy chińskiego koksu w latach 2005 – 2006, [mln ton] 

Region 2005 2006 2007 
Udział regionu w roku 

2007 [%] 

Europa 3,4 2,5 2,3 15,0 

Ameryka Płn. 1,7 2,3 2,0 13,1 

Ameryka Płd. 1,6 1,5 1,2 7,8 

Indie 2,1 3,9 4,4 28,8 

Japonia 2,5 1,7 2,1 13,7 

Azja - pozostała 0,6 0,9 1,7 11,1 

Bliski Wschód 0,4 1,1 1,0 6,6 

Pozostali 0,5 0,6 0,6 3,9 

Ogółem 12,8 14,5 15,3 100 

Źródło: [7, 14] 
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6. Podsumowanie 

Przemysł koksowniczy pozostaje w ścisłym 

związku z przemysłem hutnictwa żelaza. W mniej-

szym stopniu zależy od zapotrzebowania w hutnictwie 

metali nieżelaznych, w gospodarce komunalnej, w prze-

mysłach materiałów budowlanych, chemicznych oraz 

spożywczych. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny 

rozwój koksownictwa a koniunktura na rynku stali 

spowodowała budowę nowych baterii koksowniczych 

w wielu krajach. Największym producentem koksu są 

Chiny. Następne w rankingu kraje produkują dziesięć 

razy mniej koksu. Polska znajduje się na ósmym 

miejscu wśród producentów, jest jednak drugim co do 

wielkości eksporterem koksu, Przeważająca większość 

wytwarzanego koksu zużywana jest w krajach produ-

centów. W obrocie handlowym ilość koksu to 7 – 8% 

światowej produkcji. Należy też zwrócić uwagę, że 

przemysł koksowniczy w Polsce, eksportującej ponad 

60% wyprodukowanego koksu, uzależniony jest w 

poważnym stopniu od rozwoju sytuacji na światowych 

rynkach stali. 

Literatura: 

1. Karcz A., 2007 – Koksownictwo – przemysł z per-

spektywą?. Karbo nr 2. 

2. Mielnikiewicz J., Ściążko M., Cieślar R., 2007 – 

Popyt i podaż koksu w kraju i na świecie – ak-

tualnie i perspektywicznie. Karbo 2007. Wydanie 

Specjalne ss. 4 – 12. 

3. Coke Market Report. Analysis of the Global Coke 

&Coking Coal Markets. (Issue 01/2005–07/2008). 

Resource-Net, Brussels, Belgium. 

4. Coke Market Survey, 2007, Resource-Net, Brus-

sels, Belgium. 

5. www.suncoke.com. 

6. S N Laha – 2006, Non Recovery Coke Ovens – An 

Overview & An Innovation Indian Refractories 

Experience. IIM Metal News, Vol. No. 9. 

7. Xianhong Li, 2008 – China’s Coke Market, 12th 

Annual Met Coke World Summit 2008. Chicago. 

8. 113. www.ssit.com.cn. 

9. China Coal Resource, News&Analysis, 

www.sxcoal.com. 

10. Bohyn L., 2006 – Seaborn Market for Coking 

Coal, 4th China International Coking Technoligy 

and Coke Market Congress 2006, Beijing, China, 

20 – 21 September 2006. 

11. Bohyn L.,2007 – Seaborn Market for Coking Coal, 

Coal Markets 2007, January, Singapore. 

12. Sikorski Cz., Bury J., Kaczmarek W., Latocha W., 

Olczak Cz., Pasek W., 2004 – Postęp techniczno-

ekologiczny w Zakładach Koksowniczych „Zdzie-

szowice” Sp. z o.o. Karbo 2004. Wydanie Spe-

cjalne ss. 43-45. 

13. Jones A., 2007 – The Europen Coke Market, Euro 

Coke Summit, Nice, France; Resource-Net, Brus-

sels, Belgium. 

14. Jones A.,2008 – :China’s Influence on the World 

Coke Market. 12th Annual Met Coke World Sum-

mit 2008. Chicago. 

 

 

Publikacja przygotowana w ramach programu 

badawczego nr 4 T12 034 30 

 

 

ANALYSIS OF THE SITUATION ON THE WORLD COKE MARKETS 

AND FORECASTS REGARDING CHANGES IN DEMAND AND SUPPLY 

Key words: coke market, production, demand, trade 

 

Abstract 
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Streszczenie: 

Sytuacja na rynkach węgla koksowego uzależniona jest od sytuacji na rynkach stali i koksu. W artykule 

omówiono światową produkcję i zużycie węgla koksowego oraz międzynarodowy handel węglem koksowym 

(rynek eksportowy i importowy). Przedstawiono prognozy wzrostu podaży węgli koksowych. Zestawiono 

zamierzenia inwestycyjne w Australii, Kanadzie, Rosji, USA, Mongolii, Mozambiku i Indonezji. 

 

 

1. Wprowadzenie 

Sytuacja na światowym rynku węgla koksowego 

jest bezpośrednio powiązana z wielkością zapotrzebo-

wania i dynamiką wzrostu produkcji stali. W latach 

1990 – 2000, pomimo że wzrost światowej produkcji 

stali surowej był na poziomie 10%, zużycie węgla 

koksowego zanotowało spadek o około 11%. Wiązało 

się to z wdrażaniem na dużą skalę technologii obni-

żających wskaźnik zużycia koksu na tonę surówki, 

a więc i z mniejszym zużyciem węgla koksowego. 

Dynamiczny rozwój przemysłu hutniczego i bran-

ży koksowniczej od początku obecnego stulecia spo-

wodował wzrost światowego popytu na węgiel kokso-

wy zarówno na rynkach wewnętrznych, jak i w handlu 

na rynkach międzynarodowych. 

 

2. Światowa produkcja i zużycie węgla 

koksowego 

Rosnące we wszystkich regionach świata zapo-

trzebowanie na węgiel użytkowany w przemyśle me-

talurgicznym, spowodowało wzrost mocy wydobyw-

czych w istniejących kopalniach, jak też rozwój wielu 

nowych inwestycji w górnictwie węglowym. 

W latach 2000 – 2007 światowa produkcja węgli 

koksowych rosła w tempie 7% rocznie, osiągając po-

ziom 770 mln ton. Ponad połowa światowej produkcji 

węgla koksowego ma miejsce w krajach azjatyckich, 

w tym głównie w Chinach, których udział wynosi 

46%. Kolejne pozycje w rankingu producentów zaj-

mują: Australia, Rosja, USA, Kanada oraz Indie – 

kraje te łącznie odpowiadają za dalsze 40 % światowej 

produkcji. 

Obecnie udział Europy (bez krajów CIS) w świa-

towej produkcji stanowi zaledwie 5%, a znaczącymi 

producentami węgla koksowego na rynku UE pozo-

stały jedynie Niemcy oraz Polska (z wielkością pro-

dukcji poniżej 14 mln ton węgla koksowego), oraz 

Czechy (7 – 8 mln ton). 

Zmiany poziomu produkcji węgla koksowego 

w latach 2000 – 2007 w poszczególnych regionach 

świata ilustruje wykres na rys. 1, natomiast w tab. 1 

pokazano zmiany produkcji w krajach będących naj-

większymi producentami węgla koksowego. 

W niektórych publikacjach (np. Coal Informa-

tion), statystyki dotyczące światowej produkcji i han-

dlu węglem, zaliczają również Indonezję do grupy 

znaczących producentów i eksporterów węgla kokso-

wego. Węgiel indonezyjski stosowany jest głównie 

w technologii PCI (Pulverised Coal Injection) lub jako 

dodatek do mieszanek koksowniczych (jest to w prze-

ważającej ilości węgiel energetyczny), jednak ze 

względu na kierunek jego wykorzystania klasyfiko-

wany jest w całości jako węgiel koksowy. W takim 
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ujęciu produkcja węgla metalurgicznego w Indonezji 

wzrosła w latach 2000 – 2007 z 4 do 31,5 mln ton. 

Globalne zużycie węgla koksowego w latach 

2000 – 2007 wzrosło do poziomu 723,5 mln ton, 

głównie w krajach o największej dynamice rozwoju 

produkcji stali. Popyt w krajach OECD (Organisation 

for Economic Co-operation and Development) sza-

cowany jest na około 193,5 mln ton, w tym w UE na 

80 mln ton. 

Chiny, Japonia, Rosja, Indie i Ukraina tworzą 

grupę krajów odpowiadających łącznie za prawie 75% 

światowego zużycia węgla koksowego. 

Zmiany w zapotrzebowaniu na węgiel koksowy 

w kilku wybranych krajach (największych użytkowni-

kach) zestawiono w tab. 2, natomiast wykres na rys. 2 

ilustruje zużycia węgla koksowego w poszczególnych 

regionach świata w latach 2000 – 2007. 

Największa dynamika wzrostu zużycia węgla 

koksowego miała miejsce w Chinach, gdzie w ana-

lizowanym okresie prawie trzykrotnie zwiększyło się 

zapotrzebowanie na węgiel ze strony rozwijającej się 

branży hutniczej. Duży wzrost miał miejsce również 

w Indiach, które jako kolejny kraj azjatycki weszły na 

ścieżkę szybkiego rozwoju. 

Spadek zużycia węgla w krajach rozwiniętych jak 

Japonia, czy też Niemcy świadczy o większym uza-

leżnieniu hutnictwa tych krajów od importu koksu 

metalurgicznego, natomiast w USA, duży dział w pro-

dukcji stali surowej ma technologia EAF (Electric Arc 

Furnaces). 
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Rys.1. Światowa produkcja węgla koksowego w latach 2000 – 2007, mln ton 

Żródło: [10] 

 

Tabela 1 

Główni światowi producenci węgla koksowego, mln ton 

Kraj 2000 2004 2006 2007 

Zmiana 

2000-2007 

[%] 

Chiny 123,97 225,70 338,97 356,11 187,3 

Australia 104,43 117,85 125,15 141,90 35,9 

Rosja 51,04 61,14 54,03 61,98 21,4 

USA 54,29 44,22 44,60 47,31 – 12,8 

Kanada 28,16 25,51 26,00 28,52 1,3 

Indie 22,09 24,48 23,75 24,70 11,8 

Ukraina 27,84 26,18 23,05 22,04 – 20,8 

Źródło: [10] 
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Bilans produkcji i zużycia węgla koksowego 

w poszczególnych regionach świata (rys. 3) pokazuje, 

że Azja i Europa są regionami z największym de-

ficytem węgla – w roku 2007 w krajach azjatyckich 

zapotrzebowanie na węgiel koksowy przewyższało 

ogólną produkcję o ponad 80 mln ton, natomiast 

w Europie o prawie 55 mln ton. 

Kraje Wspólnoty Europejskiej (z wyjątkiem Nie-

miec, Polski i Czech) bazują wyłącznie na węglu 

importowanym, w krajach CIS jedynie w Rosji pro-

dukcja węgla koksowego przewyższa krajowe zapo-

trzebowanie, natomiast na Ukrainie (przy produkcji 

w wysokości 22 mln ton) popyt na węgiel ze strony 

branży koksowniczej uzupełniany jest importem, 

głównie z Rosji. 

W Australii oraz w Ameryce Północnej (zwłasz-

cza w Kanadzie) produkcja węgla koksowego ma 

charakter głównie proeksportowy. 

3. Międzynarodowy handel węglem 

metalurgicznym 

W handlu międzynarodowym węgiel, którego głów-

nym odbiorcą jest branża hutnicza określany jest jako 

węgiel metalurgiczny. Do kategorii tej zaliczany jest: 
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Rys.2. Światowe zużycie węgla koksowego w latach 2000 –2007, mln ton 

Żródło: [10] 

 

Tabela 2 

Główni światowi użytkownicy węgla koksowego, mln ton 

Kraj 2000 2004 2006 2007 

Zmiana 

2000-2007 

[%] 

Chiny 119,98 225,29 339,63 359,32 199,5 

Japonia* 57,08 60,88 57,67 53,99 – 5,4 

Rosja 43,94 49,20 44,62 47,06 7,1 

Indie 35,85 38,30 41,08 48,08 34,1 

Ukraina 30,58 32,27 30,31 29,81 – 2,5 

Niemcy 24,46 23,67 21,69 23,00 – 6,0 

Korea Płd. 19,41 21,03 20,73 21,74 12,0 

USA 25,96  21,46 20,90 20,52 – 21,0 

Źródło: [10] 

*Uwaga: w edycji Coal Information 2008 dane dotyczące Japonii zostały zweryfikowane – węgiel 

energetyczny stosowany w technologii PCI nie jest obecnie w statystykach zaliczany do 

grupy węgli koksowych (stąd też podawane zużycie w Japonii jest mniejsze w porównaniu z 

danymi z innych źródeł). 
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– węgiel koksowy typu hard – o najlepszych właś-

ciwościach koksotwórczych, stosowany do pro-

dukcji wysoko gatunkowego koksu metalur-

gicznego, 

– węgiel koksowy typu semi–hard – o niższej spie-

kalności i wyższej zawartości popiołu w porów-

naniu z węglem typu hard; 

– węgiel koksowy typu semi–soft – nie nadający 

się samodzielnie do produkcji koksu dobrej ja-

kości, charakteryzujący się słabszymi właści-

wościami koksotwórczymi, niską spiekalnością, 

zwiększoną zawartością popiołu, 

– węgiel PCI – stosowany w technologii wdmuchu 

pyłu węglowego do wielkiego pieca, mający 

odpowiednio niską zawartość popiołu i wilgoci 

wewnętrznej, o średniej wartości indeks HGI; do 

grupy tej zaliczane są zarówno węgle o dużej 

zawartości części lotnych (HV), jak i o bardzo 

wysokim stopniu uwęglenia (LV, ultra LV, 

semi–antracyty). 

Niektóre kraje jak np.: Australia, Japonia, USA, 

a także Belgia, Niemcy, Włochy klasyfikują węgle 

PCI do kategorii węgli koksowych, podczas gdy inni 

użytkownicy (Francja, Turcja) zaliczają je w sta-

tystykach jako węgle energetyczne. Podobnie, węgiel 

z Indonezji, RPA i Kolumbii stosowany głównie 

w technologii PCI oraz jako dodatek do mieszanek 

wsadowych w produkcji koksu, klasyfikowany jest 

w statystykach importowych jako węgiel koksowy Po-

woduje to, że dane statystyczne dotyczące światowego 

handlu, eksportu i importu węgli zamieszczane w róż-

nych źródłach mogą być niespójne. Często też w wielu 

fachowych publikacjach, gdy mowa o węglu zuży-

wanym na potrzeby przemysłu hutniczego, pojęcia: 

węgiel koksowy i węgiel metalurgiczny stosowane są 

wymiennie [1, 4]. 

Międzynarodowy rynek węgla metalurgicznego 

jest rynkiem dość stabilnym, stosującym się do 

następujących reguł: 

– sprzedaż dokonywana jest głównie w ramach 

kontraktów wieloletnich, tonaż oferowany na 

rynku spot stanowi jedynie kilka procent obrotu 

węglem koksowym, 

– ceny w ramach kontraktów ustalane są na okresy 

roczne – w większości kontraktów okres rozli-

czeniowy zaczyna się 1 kwietnia danego roku 

i kończy 31 marca roku następnego (tzw. Fiscal 

Year – FY), 

– decydujące znaczenie dla poziomu cen na rynku 

mają uzgodnienia warunków pomiędzy koncer-

nami hutniczymi z Japonii (JSM), a producen-

tami węgla z Australii, Kanady i USA; ustalenia 

cenowe przenoszone są jako wyznacznik (bench-

mark price) w negocjacjach z pozostałymi od-

biorcami węgla w Azji, jak też w Europie i Ame-

ryce Płd., 

– pierwszy etap negocjacji dotyczy poziomu cen 

węgli koksowych typu hard; w dalszej kolejności 
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Rys. 3. Produkcja i zużycie węgla koksowego w poszczególnych regionach świata w roku 2007, mln ton 

Żródło: [10, 18] 
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ustalane są ceny dla węgli typu semi–soft i PCI 

(przeważnie po uzgodnieniu cen kontraktowych 

węgli energetycznych), 

– liczba uczestników rynku zwłaszcza po stronie 

podaży jest ograniczona, a firmy zajmujące się 

eksportem charakteryzuje wysoki stopień kon-

centracji. 

Zapotrzebowanie na węgiel z importu jest po-

chodną sytuacji w przemyśle hutniczym krajów, które 

nie posiadają własnych zasobów węgla koksowego, 

lub prowadzą wydobycie w skali niewystarczającej na 

pokrycie własnego zapotrzebowania. 

Ponad 30% światowej produkcji węgla metalur-

gicznego jest przedmiotem handlu na rynku między-

narodowym. Globalny wzrost zapotrzebowania na 

węgiel metalurgiczny spowodował, że w latach 2000 – 

2007 handel tym surowcem zwiększył się o ponad 

60 mln ton (tab. 3). Deficyt węgla występujący na 

dwóch odległych geograficznie rynkach – w Azji 

(region Pacyfiku) i w Europie Zachodniej (region 

Atlantyku) jest pokrywany dostawami węgla z Au-

stralii i Ameryki Północnej, toteż 90% sprzedaży 

odbywa się drogą morską. Pozostały handel drogą 

lądową obejmuje tradycyjną wymianę pomiędzy USA 

i Kanadą, Chinami i Mongolią, Rosją i Ukrainą oraz 

między krajami europejskimi. 

3.1. Rynek eksportowy węgla metalurgicznego 

Międzynarodowy rynek węgla po stronie dostaw-

ców jest w małym stopniu zróżnicowany. Czołową po-

zycję od lat utrzymuje Australia (ponad 60% udziału 

w handlu drogą morską), kolejne miejsca zajmują 

Kanada, USA i Rosja. 

Do 2003 r. w czołówce znajdowały się również 

Chiny, jednak od kilku lat kraj ten stał się importerem 

netto węgla koksowego. W 2004 r. międzynarodowy 

rynek węgla koksowego został mocno zachwiany 

przez Chiny, które ze względu na rosnący popyt ze 

strony krajowych producentów stali zwiększyły import 

węgla typu hard do 6,6 mln ton, przy restrykcyjnym 

ograniczeniu własnego eksportu (do 5,7 mln ton 

w porównaniu z 13 mln ton w 2003 roku). Deficyt wę-

gla w handlu został dodatkowo pogłębiony przez 

kłopoty australijskich i kanadyjskich producentów 

związane z wydobyciem i transportem węgla do por-

tów, co uniemożliwiło płynne zabezpieczenie wzrasta-

jącego światowego popytu. Lukę podażową częściowo 

wypełnili producenci z USA, którzy ponownie poja-

wili się na rynku azjatyckim w roli wysoko-kosz-

towego dostawcy wahadłowego [2, 3]. 

Porównanie poziomu eksportu węgla metalur-

gicznego głównych światowych eksporterów w latach 

2000 – 2007 zestawiono w tab. 4 , natomiast wykres 

na rys. 4 ilustruje zmiany światowego eksportu według 

regionów. 

Największy potencjał eksportowy posiada Au-

stralia, która w analizowanym okresie zwiększyła 

podaż węgla metalurgicznego o 38 mln ton. Kopalnie 

wydobywające węgiel (głównie na eksport) lokali-

zowane są na wschodnim wybrzeżu kraju w dwóch 

stanach: Queensland i New South Walles. Australia 

oferuje pełną gamę węgli metalurgicznych – trady-

cyjne węgle koksowe typu hard, węgle o słabszych 

właściwościach koksotwórczych typu semi–soft oraz 

węgle stosowane w technologii PCI. Węgle te cha-

rakteryzują się niską zawartością siarki (0,3 – 0,8%) 

oraz fosforu. Kopalnie w rejonie Bowen Basin pro-

dukują głównie węgle koksowe typu hard, natomiast 

 

Tabela 3 

Udział węgla metalurgicznego w światowym handlu węglem kamiennym, mln ton 

Lata 
Handel węglem 

kamiennym 

Handel węglem 

koksowym 

Udział 

[%] 

Handel węglem 

koksowym drogą morską 

2000 608,1 186,9 30,7 171,3 

2001 653,1 199,1 30,5 181,3 

2002 651,7 187,6 28,8 172,4 

2003 718,9 205,9 28,6 190,5 

2004 761,3 210,0 27,6 191,3 

2005 811,2 216,1 26,6 196,6 

2006 865,7 223,0 25,8 204,6 

2007 917,3 247,2 26,9 226,7 

Źródło: [10] 
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w NSW wydobywa się węgle semi-soft o dużej za-

wartości części lotnych (HV) i zawartości popiołu 7,5 

– 9,5% (Newcastle i Hunter Coalfields) oraz węgle 

typu hard o niskiej i średniej zawartości części lotnych 

(LV, MV) i zawartości popiołu 8 – 9,5% (Southern 

Coalfield). Wielkim atutem górnictwa australijskiego 

jest bliskie położenie kopań w stosunku do wybrzeża 

morskiego [8, 17]. 

Największym w Australii producentem węgla 

i równocześnie największym światowym eksporterem 

węgla koksowego typu hard jest koncern BHP Billiton 

Mitsubishi Alliance posiadający siedem kopalń zloka-

lizowanych w zagłębiu Bowen Basin (Goonyella/Ri-

verside, Broadmeadow, Peak Downs, Saraji, Norwich 

Park, Gregory Crinum i Blackwater). Zarządza rów-

nież kopalniami South Walker Creek i Poitrel na-

leżącymi do BHP Billiton Mitsui. Koncern jest też 

właścicielem terminalu węglowego Hay Point obok 

Mackay o mocy przeładunkowej około 42 mln ton 

węgla rocznie. Kopalnie zarządzane przez BHP BMA 

mają moc produkcyjną około 58 mln ton węgla rocznie 

– głównie wysokiej jakości węgla koksowego typu 

hard (LV, MV) oraz niewielkie ilości węgla ener-

getycznego [17, 21]. 

Drugim największym światowym eksporterem 

węgla metalurgicznego jest kanadyjski koncern Elk 

Valley Coal – zarządzający sześcioma kopalniami: 

Coal Mountain, Elkview, Fording River, Greenhills, 

Line Creek (położonymi w British Columbii) oraz 

Cardinal River (w stanie Alberta). Moc produkcyjna 

kopalń wynosi około 25 mln ton rocznie wysokiej 

jakości węgla koksowego. Kopalnie zlokalizowane są 

Tabela 4 

Główni eksporterzy węgla metalurgicznego, mln ton 

Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Australia 99,8 105,5 105,8 107,8 111,7 124,9 124,5 137,8 

USA 29,8 23,1 19,5 20,0 24,4 26,0 24,9 29,2 

Kanada 28,4 26,9 23,0 23,7 23,8 26,7 24,6 26,7 

Rosja 7,3 14,4 9,2 9,5 11,9 10,0 10,0 14,9 

Chiny 6,5 11,4 13,3 13,1 5,8 5,3 4,4 2,5 

Źródło: [10, 18] 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

[m
ln

 t
o
n
]

Australia+Nz Ameryka Płn Azja CIS Europa Afryka

 
Rys.4. Eksport węgla w latach 2000-2007 według regionów świata, mln ton 
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w odległości około 1150 km od terminali węglowych 

w porcie Roberts Bank (koło Vancouver). Stąd też 

w koszcie eksportu wysoki udział mają koszty trans-

portu węgla do portów [12, 23]. 

W Kanadzie, producentem węgla typu hard oraz 

PCI LV jest również koncern Western Canadian Coal 

Corp., który posiada trzy kopalnie (Wolverine, Brule 

i Willow Creek) o łącznej mocy produkcyjnej około 

3 mln ton/rok. 

W USA eksportowany węgiel koksowy pochodzi 

głównie z rejonu Appalachów i jest to w większości 

węgiel o wysokiej zawartości części lotnych (hard 

HV). Udział w produkcji węgli o średniej (MV) i nis-

kiej (LV) zawartości części lotnych stanowi jedynie 27 

i 11%. Producenci z USA wykorzystując dobrą ko-

niunkturę cenową zwiększyli w ostatnich latach podaż 

węgla na rynek międzynarodowy do ponad 29 mln ton 

tj. o 10 mln ton powyżej poziomu z roku 2002 [7, 20]. 

Na rynku międzynarodowym, w strukturze jakoś-

ciowej węgli metalurgicznych będących przedmiotem 

handlu przeważa węgiel koksowy typu hard (około 

140 mln ton), pozostałą ilość stanowią węgle semi-

soft, oraz węgle PCI. Rynek węgla typu hard (niez-

będnego do produkcji koksu dobrej jakości) kontrolo-

wany jest przez pięciu producentów eksporterów – 

międzynarodowe koncerny: BHP Billiton Mitsubishi 

(33%), Elk Valley Coal (16%), Anglo American/Mit-

sui (8%), Xstrata (7%) oraz Rio Tinto (6%) [15]. 

3.2. Rynek importowy węgla metalurgicznego 

Po stronie popytowej znaczącym importerem jest 

rynek azjatycki, przejmujący ponad połowę ogólno-

światowego handlu tym surowcem. Obecnie najwięk-

szymi odbiorcami węgla są koncerny z Japonii, Indii 

i Korei Południowej. 

Kraje na rynku europejskim (szczególnie z UE) 

bazują prawie wyłącznie na surowcach importowa-

nych. Największymi odbiorcami węgla (z importem 

ponad 5 mln ton) są: Niemcy, Francja, Wielka Bry-

tania, Ukraina, Włochy oraz Turcja. 

Unia Europejska (jako całość) jest największym 

po Japonii światowym importerem węgla metalur-

gicznego. Według komunikatów Komisji UE [11], 

import węgla koksowego z krajów trzecich na 

potrzeby przemysłu hutniczego krajów Wspólnoty 

kształtował się na poziomie: 2006 r. – 40,56 mln ton, 

2007 r. – 36,02 mln ton, w I pół. 2008 – 19,4 mln ton. 

Wykres na rys. 5 prezentuje zmiany importu wę-

gla w poszczególnych regionach świata w latach 2000 

– 2007, natomiast w tab. 5 pokazano wielkość importu 

węgla przez największych odbiorców na rynku Pa-

cyfiku i Atlantyku. 

Rys. 5. Import węgla w latach 2000 – 2007 według regionów świata, mln ton 

Źródło: [10, 18] 
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Rynek azjatycki zdominowany jest przez dos-

tawców z Australii i Kanady, natomiast na rynku 

europejskim drugim po Australii największym eks-

porterem są USA; pozostała ilość węgla pochodzi 

z Kanady, Rosji.  

W Ameryce Południowej największym importe-

rem jest Brazylia, niewielkie ilości kierowane są do 

Chile i Argentyny. Głównymi dostawcami, z racji 

bliskości rynku, są producenci z USA, pozostała ilość 

węgla importowana jest z Australii i Kanady. Węgiel 

PCI sprowadzany jest głównie z RPA i Indonezji. 

Podział rynku między głównych eksporterów 

w roku 2007 pokazuje tab. 6. 

W opinii australijskiej agencji ABARE opubli-

kowanej we wrześniu 2008 r. [18] w nadchodzących 

latach wzrost popytu na podstawowe surowce branży 

hutniczej (rudy żelaza i węgla) będzie się kształtował 

na poziomie 4–5% rocznie, głównie ze strony Chin 

i Indii, jak też pozostałych krajów rozwijających się. 

W Chinach krajowe wydobycie węgli koksowych nie 

zaspokoi wzrostu zapotrzebowania ze strony branży 

hutniczej, stąd też prognozuje się wzrost importu 

z obecnego poziomu około 6 mln ton do 9 mln ton 

w roku 2009 i 17 mln ton w 2012 r. Również AME 

Mineral Economics szacuje, że wyniku rosnącego 

importu i spadku własnego eksportu, chiński import 

netto w 2013 r. wzrośnie do co najmniej 10 mln ton. 

Chińskie huty, zwłaszcza produkujące wysokiej jakoś-

ci wyroby stalowe, potrzebują więcej węgla typu hard, 

którego podaż w Chinach jest ograniczona Znaczna 

ilość węgla będzie sprowadzana z Mongolii, dla której 

Chiny są naturalnym rynkiem zbytu (w 2007 r. węgiel 

koksowy z Mongolii w ilości 2,8 mln ton stanowił 

45% całego importu) [15]. 

Import węgla koksowego przez Indie wzrośnie do 

poziomu 29 mln ton w roku 2009 i do 75 mln ton 

w roku 2012. Tylko niewielka część zapotrzebowania 

na węgiel koksowy może być pokryta krajową pro-

dukcją, gdyż węgiel indyjski ma bardzo wysoką za-

wartość popiołu, tak że nawet po wzbogaceniu w kon-

Tabela 5 

Główni światowi importerzy węgla metalurgicznego w latach 2000 – 2007, mln ton 

Kraj 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Japonia 57,08 56,6 58,4 57,7 60,9 56,5 57,7 54,0 

Korea  19,6 17,9 20,0 20,3 21,8 20,6 20,1 22,5 

Indie 11,1 11,1 12,9 13,0 16,9 16,9 17,9 23,4 

Chiny 0,34 0,28 0,26 2,6 6,8 7,2 4,7 6,2 

Taiwan 6,1 7,3 8,6 8,9 9,0 5,2 5,1 7,6 

Niemcy 4,6 4,0 5,2 5,5 6,9 7,2 8,7 9,6 

Wielka Brytania 8,5 7,7 6,3 6,5 6,3 6,6 6,8 6,8 

Francja 6,5 6,9 6,4 5,6 6,8 6,3 6,0 5,4 

Belgia 3,8 4,2 3,4 3,2 3,6 3,5 3,5 3,5 

Hiszpania 3,8 3,4 3,4 3,3 4,0 3,6 3,6 3,7 

Włochy 7,2   4,7 5,1 5,8 6,0 6,3 

Źródło: [10, 18] 

 

Tabela. 6 

Sprzedaż węgla przez głównych eksporterów w 2007 roku według rynków zbytu, mln ton 

Rynek zbytu 
Australia 

Kanada USA 
węgiel hard węgiel semi–soft 

Azja 55,72 34,80 13,49 9,29 

Europa 21,00 5,26 8,10 16,67 

Odbiorcy pozostali 7,00 13,57 5,11 3,32 

Razem  83,72 53,63 26,68 29,28 

Źródło: [14] 
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centracie pozostaje 17 – 20% popiołu. 

W opinii dyrektora Gujarat NRE Coke (indyj-

skiego producenta koksu) produkcja stali w Indiach po 

roku 2020 może wzrosnąć do poziom 300 mln ton 

(w porównaniu do 50 mln ton obecnie i planowanych 

125 mln ton w roku 2012), co spowoduje dodatkowy 

wzrost zapotrzebowania na węgiel importowany do 

150 mln ton. Indyjskie koncerny stalowe przeznaczyły 

120 mld USD na inwestycje i ogłosiły 193 nowe pro-

jekty, które dadzą dodatkowo 45 mln ton mocy pro-

dukcyjnych. Głównym dostawcą węgla na rynek in-

dyjski będzie Australia, która ze względu na położenie 

geograficzne ma znacznie niższy koszt frachtu w prze-

wozach morskich w porównaniu z dostawcami z USA 

i Kanady. Gujarat NRE Coke zakupił w Australii dwie 

kopanie, które w ciągu czterech lat zwiększą wydoby-

cie do 7 mln ton/rok. Również inne indyjskie koncerny 

(jak Tata i Mittal) są zainteresowane inwestowaniem 

w surowce zarówno w Australii, jak też w innych 

krajach [6, 13]. 

W opinii Kompani Vale (dawniej CVRD) rów-

nież zapotrzebowanie Brazylii na węgiel importowany 

zwiększy się do około 20 mln ton w roku 2012. 

Najwięksi producenci węgla przewidują w per-

spektywie długoterminowej wzrost sektora hutniczego 

(wynikający z zapotrzebowania na stal na rynkach 

rozwijających się), zwiększy się też popyt na węgiel 

koksowy dobrej jakości. 

Mając na uwadze planowane przez koncerny 

inwestycje w rozbudowę mocy produkcyjnych koksu 

na świecie oszacowano, że do roku 2010 popyt na 

węgiel ze strony nowych baterii koksowniczych 

(wybudowanych poza Chinami) może wzrosnąć o 27 

mln ton. [19]. 

W opinii ABARE, w 2009 roku Australia zwięk-

szy eksport do 150 mln ton, Kanada do 33 mln ton, 

natomiast USA do 35 mln ton. Handel węglem meta-

lurgicznym (drogą morską) w roku 2009 wzrośnie do 

248 mln ton [18]. 

Już w pierwszym kwartale 2008 roku eksport 

amerykańskiego węgla wzrósł o 35% w porównaniu 

z tym samym okresem roku 2007, podobnie eksport 

z Kanady zanotował wzrost o 25%. Australia, po spad-

ku sprzedaży w pierwszych miesiącach tego roku o 9% 

(zwłaszcza w zakresie węgli typu hard) odbudowała 

produkcję i eksport, a sprzedaż węgla metalurgicznego 

w I połowie 2008 roku była niższa tylko o 2% w po-

równaniu z rokiem poprzednim [9]. 

W I półroczu 2008 roku wzrost importu węgla 

metalurgicznego w krajach azjatyckich był na pozio-

mie: Indie – 12%, Japonia – 7%, Chiny – 6%, Korea 

Płd. – 7%. 

4. Prognozy wzrostu światowej podaży węgli 

koksowych 

Rosnący światowy popyt na węgiel koksowy oraz 

prognozy utrzymywania się wysokich cen zachęciły 

producentów węgla do inwestowania w rozbudowę 

mocy produkcyjnych. 

Australia 

W opinii australijskiej agencji ABARE do roku 

2012 produkcja węgla metalurgicznego w Australii 

wzrośnie do 159 mln ton. W dalszej perspektywie do 

roku 2028 planowany jest wzrost eksportu węgla ze 

stanu Queenslad do 370 mln ton, w tym 80% stanowić 

będzie węgiel koksowy. Tak duży wzrost produkcji do 

około 400 mln ton w okresie 20 lat będzie możliwy 

dzięki planowanym inwestycjom rozwojowym – sie-

demnaście nowych projektów w obszarach niezagos-

podarowanych i inwestycje rozbudowy zdolności 

produkcyjnych w jedenastu pracujących kopalniach. 

Plany te związane są z przewidywanym dalszym 

wzrostem zapotrzebowania na węgiel ze strony krajów 

rozwijających się, zwłaszcza Chin i Indii. Jeżeli pla-

nowane inwestycje w basenach Bowen, Galilee i Surat 

zostaną zrealizowane, to produkcja węgla może wzros-

nąć o 90%. Ponadto projektowana jest budowa nowe-

go terminalu węglowego o przepustowości 50 mln ton 

pomiędzy Rockhampton i Mackay. Tak duży rozwój 

produkcji o charakterze proeksportowym będzie wy-

magał olbrzymich nakładów na rozwój infrastruktury 

tak kolejowej jak i portowej [4, 8, 17]. 

Największy światowy eksporter węgla kokso-

wego – australijski koncern BHP BMA, zakłada do 

2015 r. rozbudowę mocy produkcyjnych w stanie 

Queensland do 80 mln ton, zarówno przez rozwój 

istniejących kopalń, jak też z nowych inwestycji. 

Koncern za 2,45 mld dolarów australijskich nabył od 

producenta New Hope Corp. prawa do projektu New 

Sarajii w Bowen Basin (złoże szacowane na 690 mln 

ton zlokalizowane jest w sąsiedztwie czynnej kopalni 

Saraji). Projekt zakłada wydobycie 5 mln ton/rok wę-

gla koksowego typu hard [21]. 

Koncern Rio Tinto Coal Australia również planu-

je podwojenia produkcji węgla koksowego do 18 mln 

ton w okresie kilku lat. Plany obejmują rozwój pro-



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 29 

dukcji w istniejących kopalniach w stanie Queensland 

(Hail Creek i Kestrel) oraz nowe inwestycje w nieza-

gospodarowane dotąd złoża. Inny producent Aquila 

Resources Ltd. (australijski partner Vale) buduje ko-

palnię węgla koksowego w Eagle Downs (Queensland) 

o mocy produkcyjnej 4 mln ton/rok, która ma roz-

począć działalność w 2012 r. [8, 13]. 

W opinii analityków z Commonwealth Securities 

eksport węgla z Australii w 2012 r. może wzrosnąć do 

190 mln ton węgla metalurgicznego i 159 mln ton wę-

gla energetycznego, natomiast w latach 2015 – 2016 

eksport może być na poziomie 257 mln ton węgla me-

talurgicznego i 228 mln ton węgla energetycznego, 

dając razem 485 mln ton. Prognoza ta jest wyższa niż 

prognoza ABARE, która zakłada wzrost do 317 mln 

ton w 2012 r. [13] 

Kanada 

W Kanadzie zwiększenie mocy produkcyjnych 

węgla metalurgicznego do 2010 roku może wynieść 

13 mln ton. Kanadyjski koncern Elk Valley Coal (dru-

gi na świecie eksporter węgla koksowego najlepszej 

jakości) planuje zwiększenie mocy produkcyjnych do 

28 – 30 mln ton rocznie. W większości wzrost ten ma 

pochodzić z kopalń Cardinal River i Fording River 

[24]. 

Rosja 

W Rosji [11] zaspokojenie popytu na rynku kra-

jowym i wzrost podaży na eksport będzie możliwe 

w wyniku zagospodarowania nowych złóż, zlokalizo-

wanych w trudnodostępnych regionach. Obecnie na 

rynku rosyjskim brakuje węgli koksowych typu hard 

(K, KO), a rynek węgla typu K jest praktycznie 

zmonopolizowany przez Yakutugol, który produkuje 

70% tego typu węgla. Koncern Evraz prowadzi In-

westycje mające zwiększyć wydobycie węgla typu K 

o 10 mln ton z kopalń Kureinsky (Kuzbass) i Deni-

sovskaya (Yakutia) [16, 22]. 

Evraz wygrał przetarg na eksploatację złóż węgla 

koksowego w Republice Tuwy we wschodniej Syberii 

szacowane na 213,5 mln ton. Inwestycje mają roz-

począć się w 2010 roku, a docelowo do roku 2016 

wydobycie ma być na poziomie 10 mln ton. 

Znaczne zwiększenia produkcji planowane jest 

w wyniku zagospodarowania złóż: Elga w Jakucji 

(przez koncern Mechel) i Elegesta w Republice Tuwa, 

przy granicy z Mongolią (przez United Industrial 

Company). Warunki techniczne pozwalają w krótkim 

czasie rozpocząć produkcję około 5 – 8 mln ton węgla 

rocznie, a w dłuższym horyzoncie czasowym powyżej 

15 mln ton. Złoże Elegesta szacowane jest na 900 mln 

ton udokumentowanych zasobów, do 2010 roku plany 

zakładają produkcję na poziomie 3 mln ton a w 2014 r. 

zwiększenie mocy produkcyjnych do 13,5 mln ton 

rocznie. Koncern Mechel rozpoczął budowę terminalu 

przeładunkowego w porcie Wanino na Dalekim 

Wschodzie, co jest jednym z elementów polityki 

rozwoju eksportu węgla na rynek Pacyfiku. 

Jeżeli wszystkie planowane inwestycje zostaną 

zrealizowane, to produkcji rosyjskiego węgla kokso-

wego (typu hard i semi–soft) może po 2010 roku 

wzrosnąć nawet do 100 mln ton [11, 13, 16]. 

Stany Zjednoczone 

W USA, największym eksporterem węgla kokso-

wego jest obecnie kompania Cliffs Natural Resources, 

która powstała przez połączenie Cleveland Cliffs 

(producent rudy żelaza i węgla) i Alpha Natural 

Resources (największy w USA eksporter węgla kok-

sowego). Kompania posiada ponad sześćdziesiąt 

kopalń węgla w USA i w Australii i dziewięć kopalń 

rudy żelaza w USA, Australii i Brazylii. Łączne zaso-

by węgla szacowane są na 925 mln ton (metalurgiczny 

i energetyczny), a zasoby rudy żelaza na około 1 mld 

ton. Roczna sprzedaż może wynosić ponad 30 mln ton 

rudy, prawie 18 mln ton węgla metalurgicznego i 17 

mln ton węgla energetycznego [19, 20]. 

Inny amerykański koncern Massey Energy 

planuje przyspieszenie inwestycji mających na celu 

zwiększenie produkcji węgla metalurgicznego o dodat-

kowe 3,6 mln ton do 2010 r. Obecnie realizowane są 

inwestycje zwiększające produkcję o 1,8 mln ton. 

Massey zamierza zainwestować 310 mln USD w roz-

wój kopalń w Centralnych Appalachach. Plany obej-

mują reaktywację wydobycia w istniejącej kopalni 

węgla energetycznego oraz wejście w nowe złoże 

węgla koksowego w Knox Creek i budowę kopalni 

w Logan County w Zachodniej Wirgini. 

Największy potencjał wzrostu produkcji i podaży 

węgli koksowych występuje jedynie w kilku krajach, 

stąd też światowe koncerny poszukują możliwości In-

westowania w nowe, niezagospodarowane złoża węgla 

na świecie. Największym zainteresowaniem cieszą się 

zasoby węgla zlokalizowane w Mongolii, Indonezji 

i w Mozambiku [4, 5]. 

Mongolia 

Złoże Tavan Tolgoi (znajdujące się na pustyni 

Gobi, około 150 km od granicy z Chinami) szacowane 
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jest na 5 mld ton, z tego około 40% zasobów oceniane 

jest jako wysokiej jakości węgiel koksowy. Inwesto-

waniem w Mongolii zainteresowane są takie koncerny 

jak: BHP Billiton, brazylijska Kompania Vale (daw-

niej CVRD), Rio Tinto, a także chińskie kompanie 

Shenhua Group oraz Shandong Luneng Group oraz 

koncerny stalowe z Japonii i Korei. 

W południowej części pustyni Gobi, sąsiadującej 

z północno chińską prowincją Inner Mongolia, znaj-

dują się jeszcze przynajmniej cztery podobne złoża. 

Geolodzy identyfikują te złoża jako permskie, o bar-

dzo wysokiej jakości. W rejonie tym pozwolenie na 

wydobycie uzyskał koncern SouthGobi Energy 

Resources Ltd. posiadający 50 licencji na badanie 

obszaru 20 tys. km2. Aktualnie koncern realizuje 

projekt budowy kopalni odkrywkowej Ovoot Tolgoi 

(zlokalizowanej 45 km od granicy z Chinami), która 

ma rozpocząć eksploatacją pod koniec 2008 r. (węgiel 

energetyczny i metalurgiczny). Wielkość złoża sza-

cowana jest na około 400 mln ton. Planowana jest 

również budowa kopalń głębinowych z wysokiej ja-

kości węglem koksowym. 

Kluczowym problemem i wąskim gardłem dla 

wydobycia węgla w tym rejonie jest brak infra-

struktury transportowej. Złoża obecnie eksploatowane 

(jak też przewidziane w najbliższym czasie do 

eksploatacji) znajdują się w odległości około 1200 km 

od Pekinu, skąd jest już stosunkowo blisko do wiel-

kich portów węglowych takich jak: Qinhuangdao 

i Tianjin. W pierwszej kolejności konieczne jest więc 

zbudowanie linii kolejowej, łączącej kopalnie na po-

łudniu Gobi z prowincją Inner Mongolia. 

Mozambik 

Złoża węgla w zachodniej prowincji Tete należą 

do jednych z największych w skali światowej dotąd 

niezbadanych regionów węglowych i mogą być, na-

stępnym po Bowen Basin w Australii, najważniejszym 

zagłębiem węgla koksowego. 

Koncesję na eksploatację złóż Moatize w za-

chodniej prowincji Tete (szacowanych na 2,4 mld ton) 

posiada konsorcjum Vale (95% udziałów) i AMCI, 

które zamierza uruchomić w 2010 roku kopalnię 

odkrywkową o mocy produkcyjnej 11 mln ton/rok, 

w tym 8,5 mln ton węgla koksowego. Konsorcjum 

w perspektywie do 2020 r. zamierza zwiększyć pro-

dukcję nawet do 40 mln ton/rok. 

Kolejny inwestor, australijski koncern Riversdale 

Mining ubiega się o pozwolenie na eksploatację złoża 

Benga w prowincji Tete, gdzie zamierza również do 

2010 r. uruchomić (wspólnie z Tata Steel) kopalnię 

odkrywkową o mocy produkcyjnej 20 mln ton/rok 

w tym około 6 mln ton węgla koksowego typu pre-

mium hard (Vdaf 19 – 25%, CSN – 8,5). Zasoby Benga 

szacowane są na 1,9 mld ton, z czego ponad połowa 

może być wydobywana odkrywką. Złoże Benga obej-

muje zaledwie 5% obszaru, na badanie którego Rivers-

dale posiada licencję, stąd też zamierza w kolejnych 

latach wydać 40 mln USD na rozpoznanie pozostałych 

zasobów. 

Indonezja 

W centralnej części Kalimantanu znajdują się 

duże złoża węgla koksowego, którego wydobyciem 

zainteresowani są liczni inwestorzy, mimo poważnych 

problemów logistycznych związanych z transportem 

węgla z tego regionu. 

Koncern BHP Billiton już pod koniec lat dzie-

więćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoznał basen 

Maruwai, gdzie znajdują się zasoby węgla metalur-

gicznego bardzo dobrej jakości i obecnie realizuje 

projekt budowy odkrywkowej kopalni Haju, oraz portu 

rzecznego do transportu węgla barkami. W pierwszym 

etapie produkcja będzie na poziomie 1 mln ton, a do-

celowo ma osiągnąć wielkość 2 mln ton/rok. Pierwszy 

transport węgla przewidywany jest pod koniec 2009 

roku. Kolejnym projektem jest zagospodarowanie 

złoża Lampunut z wielkością produkcji 3 – 5 mln ton 

rocznie. 

We wschodniej części Kalimantanu inwestuje 

również koncern SouthGobi Energy Resources rea-

lizując projekt Mamahak. Złoża objęte koncesją 

zawierają węgiel energetyczny, węgiel koksowy semi-

soft i potencjalnie węgiel koksowy dobrej jakości. 

Miejsca, gdzie aktualnie na świecie skoncentro-

wane jest wydobycie węgli koksowych oraz nowe 

potencjalne źródła pozyskania tego surowca pokazuje 

mapa na rys. 6. 

6. Podsumowanie 

W ostatnich latach, a zwłaszcza w okresie lat 

2007 – I połowa 2008 obserwuje się dynamiczny 

rozwój międzynarodowego handlu węglem kokso-

wym. Jest to związane z rozwojem przemysłu hut-

nictwa żelaza i związany z tym rozwój przemysłu 

koksowniczego. Sytuacja na światowych rynkach stali 

i koksu powoduje gwałtowne poszukiwania nowych 

złóż węgla koksowego. Prowadzone są liczne badania  



 

CZASOPISMO TECHNICZNE 31 

i analizy ekonomiczne związane z koncepcjami uru-

chomienia nowych kopalń węgla koksowego. Obser-

wuje się duże zainteresowanie odkrytymi w ostatnich 

latach złożami w Mozambiku i w Mongolii. Prze-

widuje się też rozwój górnictwa węgla koksowego 

w krajach będących tradycyjnymi producentami tego 

węgla: w Australii, Rosji, Indonezji i w USA. Nowe 

inwestycje będące już w zaawansowanych projektach 

będą jednak zależały od sytuacji na rynkach stali 

i koksu. Możliwy kryzys ekonomiczny świata i ewen-

tualna recesja gospodarcza, znane zjawisko cykli ko-

niunkturalnych, może spowolnić plany inwestycyjne. 

Publikowane prognozy rozwoju górnictwa węgla kok-

sowego są jednak bardzo optymistyczne. 
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Abstract 

The situation on coking coal markets depends on the situation on the markets of steel and coke. The article 
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Streszczenie: 

Sytuacja polskiego górnictwa z roku na rok staje się coraz trudniejsza. Kończą się najlepsze pokłady, a te, 

leżące głębiej, wymagają bardziej wyrafinowanych metod wydobycia. Również park maszynowy wymaga 

wymiany lub modernizacji. Należy wprowadzić w większym zakresie mechanizację i automatyzację zarówno 

w podziemnej eksploatacji złóż jak i w przeróbce. Trzeba poprawić bezpieczeństwo pracy, skuteczność 

i niezawodność maszyn i urządzeń oraz zmniejszyć szkodliwy wpływ górnictwa na środowisko naturalne. Aby 

tego dokonać powołano zespół składający się z sześciu jednostek naukowo-badawczych, przed którymi 

postawiono cel opracowania scenariuszy rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamien-

nego w Polsce do roku 2020. Zespół przygotował ankietę, którą rozesłano następnie do wszystkich naj-

ważniejszych ośrodków naukowo-badawczych związanych z górnictwem węgla kamiennego oraz do kadry 

kierowniczej kopalń. Z 700 ankiet wysłanych drogą mailową otrzymano 258 odpowiedzi. Jest to ponad 30%, 

co należy uznać za wynik zadowalający. W artykule opisano ponadto metody badań foresightowych, schemat 

badawczy, oraz cele strategiczne sektora węgla kamiennego a także hierarchię ważności tychże celów. 

 

 

1. Wstęp 

Węgiel kamienny jest podstawowym surowcem 

energetycznym Polski. Przez wiele lat eksploatacji nie 

zastanawiano się nad tym, że kiedyś może go zabrak-

nąć. Eksploatacji podlegały najlepsze złoża leżące 

stosunkowo niezbyt głęboko. Obecnie sytuacja branży 

górniczej jest coraz trudniejsza. Kończą się najlepsze 

pokłady, a te, leżące głębiej, wymagają bardziej wyra-

finowanych metod wydobycia. Również park ma-

szynowy wymaga wymiany lub modernizacji. Należy 

wprowadzić w większym zakresie mechanizację i au-

tomatyzację zarówno w podziemnej eksploatacji złóż 

jak i w przeróbce. Trzeba poprawić bezpieczeństwo 

pracy, skuteczność i niezawodność maszyn i urządzeń 

oraz zmniejszyć szkodliwy wpływ górnictwa na śro-

dowisko naturalne. Aby tego dokonać powołano zes-

pół składający się z sześciu jednostek naukowo-ba-

dawczych, przed którymi postawiono cel opracowania 

scenariuszy rozwoju technologicznego przemysłu 

wydobywczego węgla kamiennego w Polsce do roku 

2020. Badanie przeprowadzono w ramach projektu nr 

WKP_1/1.4.5/2/2006/9/12/590/2006/U współfinansowa-

nego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. W badaniach ankietowych starano się 

określić podstawowe priorytety górnictwa węgla ka-

miennego, ocenę innowacyjnych technologii, przedsta-

wionych przez ekspertów w danej dziedzinie a stosowa-

nych w górnictwie węgla kamiennego oraz priorytety 

badawcze. 
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2. Historia 

Badania foresightowe służące do prognozowania 

rozwoju technologicznego w górnictwie węgla ka-

miennego oraz innych branż obejmują wiele metod. Są 

to Metody Analizy Strukturalnej, Dynamiki Systemo-

wej, Skaningu Środowiskowego, Interpolacji i Ekstra-

polacji Trendów, Metody Gier, Metody Kreatywne 

i wiele innych. Najbardziej znane metody to Metoda 

SWOT, Panele Ekspertów oraz Metoda Delphi. 

W niniejszym artykule zostaną omówione jedynie trzy 

ostatnie jako najczęściej stosowane. 

Metoda SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportu-

nities, Threats) polega na identyfikacji silnych stron, 

słabych stron, szans i możliwości oraz zagrożeń danej 

technologii lub przedsięwzięcia. Metoda jest stosun-

kowo prosta i nie wymaga wielkich umiejętności. 

Wadą jej jest możliwość wyciągnięcia błędnych 

wniosków z dużej ilości danych. Często, jako metodę 

uzupełniającą, stosuje się burzę mózgów, natomiast 

Metoda SWOT jest nieraz poprzedzana Metodą Bu-

dowania Scenariuszy lub Metodą Delphi. (Business-

balls ... ; Planonline). 

Kolejną metodą stosowaną w foresightach tech-

nologicznych jest Metoda Paneli Ekspertów. Jest ona 

stosowana prawie zawsze w tego rodzaju przedsię-

wzięciach. Panel ekspertów składa się z 12 – 15 osób 

powołanych zwykle przez administrację publiczną do 

rozwiązania konkretnych problemów. Eksperci to spe-

cjaliści z danej branży dokładnie znający zagadnienie, 

chociaż w spotkaniach mogą uczestniczyć również 

osoby nie będące fachowcami ale reprezentujące różne 

ważne instytucje lub posiadające tzw. doświadczenie 

życiowe. Ostatnio coraz częściej obserwuje się ten-

dencję do odchodzenia od paneli ściśle naukowych do 

paneli składających się w większej mierze z przed-

stawicieli biznesu. Owocem pracy paneli są raporty ze 

spotkań oraz raport końcowy, niekiedy wdrażany 

w życie. Metoda Paneli Ekspertów charakteryzuje się 

łatwym dostępem do wiedzy eksperckiej, zaangażo-

waniem wpływowych osób, osobistymi kontaktami 

i wymianą poglądów pomiędzy uczestnikami panelu 

oraz łatwością powiązania pracy panelu z innymi 

metodami badań (Organizing ... ; Socio-economic ... ; 

Setting ... ; Using ... ; FOR-LEARN ...). 

Kolejną metodą, stosowaną zresztą przez zespół 

przeprowadzający badania pt. „Scenariusze rozwoju 

technologicznemu przemysłu wydobywczego węgla 

kamiennego” – w tym autorów niniejszego referatu – 

jest Metoda Delphi. Powstała ona w połowie ubiegłego 

stulecia w USA. Jest to badanie składające się z kilku 

cykli ankietowania grup eksperckich, anonimowych 

wobec siebie, sterowanych przez grupę monitorującą. 

Wyniki każdego cyklu badań przedstawiane są eks-

pertom, którzy na ich podstawie mogą zmienić swoją 

opinię (Häder i Häder 1995; Cuhls 1998). Wykorzy-

stywana jest do badania zjawisk długoterminowych 

i próby przewidzenia przyszłych trendów. Stosowana 

jest nie tylko w przemyśle ale również w nauce 

i edukacji. Organizacja pracy polega na powołaniu 

komitetu sterującego i grupy zarządzającej a następnie 

wybraniu uczestników. Należy ustalić, czy ankiety 

rozsyłane będą w formie elektronicznej, czy też pa-

pierowej oraz określić terminy spotkań ekspertów. 

Następnie trzeba opracować obszary tematyczne, 

a później pytania szczegółowe dla każdego obszaru. 

Ustala się również perspektywę czasową, która zwykle 

wynosi 5 – 30 lat. Trzeba również przewidzieć ograni-

czenia jakie mogą wystąpić w przyszłości. Mogą to 

być problemy natury politycznej, ekonomicznej, spo-

łecznej lub technologicznej. Należy zdawać sobie 

sprawę z tego, że badania metodą Delphi są pra-

cochłonne i czasochłonne. W zależności od ilości cykli 

mogą trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. 

Wyniki badań w tej metodzie prezentowane są jako 

dane statystyczne, komentarze do tych danych oraz 

jako rankingi ważności celów, metod lub kierunków 

badawczych. 

Metoda delficka wywodzi się z „burzy mózgów”, 

a polega na opracowaniu szczegółowych ankiet skie-

rowanych do ekspertów i na stopniowym uzgadnianiu 

opinii przez informowanie ekspertów o wynikach 

ankiety. Na podstawie analizy statystycznej uzyskuje 

się uogólnioną opinię ekspertów, dotyczącą prognozy 

określonego zjawiska. Prognozowanie metodą delficką 

przebiega w kilku fazach badawczych: 

– przygotowanie do ankietowania: wybór problemów, 

które mają być przedmiotem prognozy i opraco-

wanie ankiety 

• Na tym etapie przygotowuje się ankietę za-

wierającą zbiór pytań zamkniętych. Pytania 

powinny być ścisłe, prowadzić do uzyskania 

odpowiedzi dających się wyrazić liczbowo oraz 

niezależne od siebie (tzn. realizacja treści 

jednego pytania nie wpływa na realizację 

pozostałych. W większości przypadków pytania 

wprowadzają parametr czasu gdyż celem 
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metody jest ustalenie obrazu przyszłości w danej 

dziedzinie. 

• W celu sprawdzenia poprawności zbioru pytań, 

sformułowań poszczególnych pytań i wyelimi-

nowania zależności (interferencji) wprowadza 

się ankietę próbną. Przeprowadza się ją w wąs-

kim gronie ludzi kompetentnych, a uzyskane 

wnioski mają zweryfikować zbiór pytań. 

– wybór grupy ekspertów 

• Właściwy dobór ekspertów jest najważniejszym 

problemem w prezentowanej metodzie. Musi to 

być grupa ludzi o różnorodnych poglądach 

i niezależnej wizji przyszłości. Aby uzyskać 

niezależność opinii każdego z ekspertów, wpro-

wadzono izolowanie ich od siebie, ponieważ 

ankieta odbywa się korespondencyjnie i ano-

nimowo. 

– rozesłanie kwestionariusza I – przekazanie ankiet 

grupie ekspertów 

– analiza statystyczna otrzymanych odpowiedzi 

i opinii 

• Jeżeli eksperci zaprezentowali zgodną opinie, 

oznacza to zakończenie badania, w przypadku 

braku zgodnej opinii ankieta wraz z wynikami 

pierwszego badania zostaje ponownie przesłana 

do ekspertów. 

– rozesłanie kwestionariusza II 

• Kwestionariusz II jest identyczny z kwestio-

nariuszem I. Procedura metody wymaga jednak 

wypełnienia kwestionariusza II po zapoznaniu 

się z wynikami etapu I. W ten sposób skłania się 

eksperta, przyjmującego odmienną odpowiedź 

na wybrane pytania, do przyjęcia pozycji więk-

szości. Dzięki temu eliminuje się odpowiedzi 

ekstremalne. Jednak przywilejem eksperta jest 

trwanie przy swojej odpowiedzi. W tym przy-

padku po każdym pytaniu w kwestionariuszu II 

jest miejsce do uzasadnienia swojego odmien-

nego stanowiska.  

– otrzymanie kwestionariuszy z drugiej tury 

ankietowania i opracowanie statystyczne materiału. 

Ankietę powinno się przeprowadzać nawet kilka-

krotnie, aby uzyskać zgodność opinii przypadającą na 

środek rozkładu odpowiedzi ekspertów. 

Zalety: 

– przewidywanie rozwoju wschodzących technologii, 

które zwykle nie są uwzględnione podczas mode-

lowania komputerowego (brak dostępu do aktual-

nych danych, duża dynamika zmiany parametrów 

ze względu na szybki postęp technologiczny); 

– pełniejsze uwzględnienie wpływu na społeczeń-

stwo, środowisko i gospodarkę; 

– minimalizacja subiektywnej oceny poprzez uwzględ-

nienie opinii dużej, różnorodnej grupy ekspertów. 

Wady: 

– możliwość uzyskania zbyt ogólnych informacji 

(szczegółowość ograniczona objętością kwestio-

nariusza i czasem jego wypełniania). Im szerszy 

obszar tematyczny tym mniej szczegółowe rezul-

taty. 

– eksperci są zazwyczaj bardziej optymistycznie na-

stawieni, co do możliwości rozwoju wschodzących 

technologii niż zwykle bardziej sceptyczni mode-

larze. Kto ma rację? 

– brak rewolucyjnych rezultatów – polityczne decyzje 

co do oczekiwanego tempa rozwoju poszczegól-

nych technologii mają również wpływ na opinie 

ekspertów. 

3. Schemat badawczy realizacji badań 

ankietowych 

Schemat badawczy polega na tworzeniu ogólnych 

scenariuszy rozwoju sytuacji przy określeniu warun-

ków brzegowych i zbioru parametrów stanu. W ra-

mach opracowywania foresightu technologicznego 

należy przeprowadzić identyfikację kluczowych tech-

nologii w przyszłości, ocenę szans i zagrożeń dla tych 

technologii, identyfikację działań mających na celu 

rozwój danej technologii oraz budowę możliwych 

scenariuszy. 

Przy tworzeniu scenariusza rozwoju charakter-

rystyczny jest schemat działania: 

1. Określenie cech charakterystycznych danej bran-

ży w analizowanej przyszłości – wyznaczenie 

warunków brzegowych (celów strategicznych, 

warunków finansowych, sytuacji ekonomicznej 

kraju itp.). 

2. Identyfikacja technologii, za pomocą których te 

cele będą realizowane  

3. Identyfikacja barier uniemożliwiających osiągnię-

cie powyższych celów. 

4. Analiza wyników, czyli ocena szans i zagrożeń 

dla tych technologii  

5. Identyfikacja działań mających na celu rozwój 

danej technologii 

6. Budowa możliwych scenariuszy rozwojowych 
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W badaniach jako punkt wyjścia można określić 

warunki brzegowe, w których będzie się znajdować 

i powinno spełniać nowoczesne – bezpieczne i efek-

tywne – górnictwo. Przykładowe Podstawowe priory-

tety – cele bezpiecznego i efektywnego górnictwa – 

sprowadzają się do przykładowych zagadnień: 

1. Wprowadzenie technologii pozwalających do ro-

ku 2020 zwiększyć wydajność o 100 %. 

2. Zwiększyć efektywność wydobycia o 1/3 obec-

nego. 

3. Zwiększyć efektywność wykorzystania energii na 

wydobycie 1 tony urobku o co najmniej 50 %. 

4. Zmniejszyć czas nieefektywny do zera. 

5. Zmniejszyć emisje gazową i ciekłą oraz produk-

cje odpadów stałych o 1/2. 

6. Wykorzystanie nowych technologii do poprawy 

oddziaływania przemysłu na środowisko oraz 

zmniejszenie ekspozycji na wszystkich odcinkach 

o 50 %. 

7. Skrócić o połowę czas prowadzenia badań poszu-

kiwawczych. 

8. Pełna integracja celów poszukiwawczych z ochro-

ną środowiska we wszystkich zakresach. 

Można je określić jako cele (konieczne do speł-

nienia) lub spytać, które i w jakim stopniu powinny 

być spełnione. Następnie należy zdefiniować możliwe 

technologie, za pomocą których te priorytety będą 

realizowane. W tym celu należy przyjąć szerokie wy-

kazy przyszłych perspektywicznych technologii, a na-

stępnie wykorzystując różne technologiczne, ekono-

miczne i społeczne kryteria oceny (np. efektywność, 

wydajność, bezpieczeństwo, ochrona środowiska, moż-

liwości wdrożenia, dostępność technologii, możliwości 

pozyskania kapitału, termin realizacji, tworzenie war-

tości dodanej, korzyści pozaekonomiczne, istniejąca 

infrastruktura, nakłady finansowe, niezbędne prace 

projektowe, znaczenie dla gospodarki kraju, czynniki 

społeczne, odbiór i przyzwolenie społeczne, dynami-

zowanie zatrudnienia itp.) eliminować poszczególne 

technologie np. do kilku najbardziej obiecujących. 

Następnie w oparciu o wyniki badań określających 

stopień zgodności z tymi kryteriami można dokonać 

ich oceny. Na zakończenie można sformułować 

wnioski (lub poddać ankietowaniu) co do kierunków 

dalszych działań w umożliwiających realizację sce-

nariuszy rozwojowych. 

 

 

4. Badania ankietowe 

W 2007 roku zespół jednostek naukowo-badaw-

czych przeprowadził badania ankietowe dotyczące pro-

jektu celowego pt. „Scenariusze rozwoju technolo-

gicznego przemysłu węgla kamiennego w Polsce”. 

Projekt realizowany był w ramach Sektorowego 

Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności 

Przedsiębiorstw. 

W skład zespołu weszły następujące jednostki: 

• Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 

• Politechnika Śląska w Gliwicach, 

• Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, 

• Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i  

Energią PAN w Krakowie, 

• Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG 

w Gliwicach, 

• Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnic-

twa EMAG w Katowicach. 

Ankieta składała się z trzech części: 

Część I dotyczyła określenia podstawowych prio-

rytetów górnictwa węgla kamiennego, 

Część II dotyczyła oceny wytypowanych inno-

wacyjnych technologii stosowanych w górnictwie wę-

gla kamiennego, 

Część III dotyczyła oceny priorytetów badaw-

czych w górnictwie węgla kamiennego. 

W Części I poproszono respondentów o ocenę 

hierarchii ważności oraz możliwości realizacji nastę-

pujących celów strategicznych krajowego sektora 

węgla kamiennego: 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kra-

ju poprzez zaspokojenie krajowego zapotrzebo-

wania na węgiel kamienny, 

2. Utrzymanie konkurencyjności polskiego węgla 

kamiennego w warunkach gospodarki wolnoryn-

kowej, 

3. Osiągnięcie trwałej efektywności ekonomicznej, 

4. Utrzymanie znaczenia węgla w produkcji energii 

elektrycznej i ciepła, 

5. Wzrost roli polskiego węgla kamiennego w Unii 

Europejskiej, 

6. Racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami 

węgla kamiennego, 

7. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w sek-

torze górnictwa węgla kamiennego w celu utrzy-

mania konkurencyjności, poprawy ubezpieczeń-

stwa pracy i zmniejszenia oddziaływania na 

środowisko, 
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8. Stworzenie podstaw rozwoju technologicznego 

i naukowego regionów związanych z wydoby-

ciem węgla kamiennego. 

Oceny hierarchii ważności dokonywano w skali 

1 – 3, natomiast możliwość realizacji była określana 

jako niska, średnia lub wysoka. 

W punkcie drugim Części I ankiety, oceniano 

hierarchię ważności oraz możliwość realizacji tech-

nologicznych celów krajowego sektora węgla ka-

miennego. Cele technologiczne przygotowane przez 

autorów ankiety to: 

1. Redukcja wpływu górniczych zagrożeń natu-

ralnych (metanowego, pożarowego, tąpaniami 

i wstrząsami, wodnego, wyrzutami skał, klima-

tycznego), 

2. Wprowadzenie technologii pozwalających zwięk-

szyć wydajność pracy, 

3. Poszukiwanie nowych możliwości wykorzystania 

węgla, 

4. Zmniejszenie wpływu produkcji górniczej na 

środowisko, 

5. Efektywne zagospodarowanie złóż w pokładach 

cienkich, obszarach resztkowych oraz pokładach 

silnie nachylonych i stromych, 

6. Stosowanie zdalnych systemów sterowania i au-

tomatyki procesów technologicznych, zwiększa-

jących bezpieczeństwo pracy. 

Oceny hierarchii ważności, tak jak to miało 

miejsce w przypadku punktu pierwszego, dokonywano 

w skali 1 – 3, natomiast możliwość realizacji była tak 

samo określana jako niska, średnia lub wysoka. 

Punkt trzeci dotyczył celów szczegółowych roz-

woju krajowego sektora węgla kamiennego z podzia-

łem na cztery obszary technologiczne. Wyróżniono: 

1. Technologie podziemnej eksploatacji złóż, 

2. Mechanizację procesów eksploatacji, 

3. Systemy automatyki, informatyki i zasilania, 

4. Technologie przeróbki węgla. 

Każdy obszar obejmował od kilku do kilkunastu 

celów szczegółowych. W sumie było ich 43. Dla 

uświadomienia czytelnikowi jakiego rodzaju były to 

cele, poniżej, przedstawiono kilka z nich. 

W obszarze technologii podziemnej eksploatacji 

złóż było to (w sumie – 12): 

• Obniżenie kosztów drążenia i materiałochłon-

ności obudów wyrobisk korytarzowych, 

• Doskonalenie systemów ścianowych ze szcze-

gólnym uwzględnieniem niezawodności po-

szczególnych elementów wyposażenia, 

• Wprowadzenie technologii umożliwiających 

efektywne wybieranie pokładów cienkich, ob-

szarów resztkowych oraz pokładów silnie na-

chylonych i stromych, 

• Wprowadzenie niekonwencjonalnych systemów 

eksploatacji, w tym podziemnego zgazowania 

węgla. 

W obszarze mechanizacji procesów eksploatacji 

(15 celów): 

• Wzrost efektywności technologii kombajno-

wych (system ścianowy), 

• Zwiększenie wydajności i bezpieczeństwa urzą-

dzeń transportu wraz z pogłębiającymi się 

poziomami eksploatacji, 

• Wprowadzenie systemów mechanizacji kotwie-

nia wyrobisk korytarzowych wraz z innowa-

cyjnymi rozwiązaniami kotwii, 

• Wprowadzenie systemów skutecznej i efektyw-

nej wentylacji i klimatyzacji 

W obszarze technologii systemów automatyki, 

informatyki i zasilania (11 celów): 

• Wprowadzenie zdalnych układów sterowania 

i automatyki w systemach ścianowych, 

• Opracowanie i uruchomienie produkcji nowej 

generacji komponentów układów napędowych 

i sterowania pojazdów szynowych, 

• Opracowanie systemów bezprzewodowej trans-

misji danych z eksploatowanych urządzeń na 

powierzchnię, 

• Wprowadzenie wysokiego napięcia do zasilania 

przodkowych maszyn górniczych. 

W obszarze technologii przeróbki węgla (5 ce-

lów): 

• Wprowadzenie jako powszechnie stosowanej 

technologii wzbogacania węgli energetycznych 

w pełnym zakresie uziarnienia (we wszystkich 

zakładach przeróbczych kopalń), 

• Wprowadzanie technologii wstępnego wzboga-

cania węgla (odkamieniania) w podziemiach 

kopalń, 

• Poprawa stabilizacji charakterystyki ilościowo-

jakościowej urobku węglowego kierowanego do 

zakładu przeróbczego, 

• Opracowanie nowych metod, procesów i środ-

ków chemicznych dla intensyfikacji odwadnia-

nia węgli drobnych i najdrobniejszych. 

W Części II ankiety (pytanie 4) poproszono 
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uczestników o ustalenie stopnia istotności kryteriów 

w odniesieniu do wytypowanych innowacyjnych tech-

nologii. Oceny dokonywano w skali 1 – 3, a kryteriami 

były: 

1. Wydajność, 

2. Bezpieczeństwo, 

3. Skuteczność (zdolność do spełnienia swoich za-

dań, organizacja pracy i produkcji, wpływ na 

profilaktykę zagrożeń), 

4. Uniwersalność (techniczna, funkcjonalna, infor-

matyczna), 

5. Stopień informatyzacji i automatyzacji, 

6. Niezawodność, 

7. Wpływ na środowisko, 

8. Dostępność technologii, 

9. Energochłonność i materiałochłonność. 

Następnie w pytaniach 5 – 8 poproszono uczest-

ników o dokonanie oceny stopnia spełnienia kryteriów 

przez, odpowiednio, innowacyjne technologie pod-

ziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, innowa-

cyjne technologie mechanizacji procesów eksploatacji 

węgla kamiennego, innowacyjne systemy automatyki, 

informatyki i zasilania, oraz innowacyjne technologie 

przeróbki mechanicznej węgla kamiennego. 

Innowacyjne technologie podziemnej eksploatacji 

złóż obejmowały systemy ścianowe z urabianiem 

kombajnem, strugiem, systemy podbierkowe, komoro-

wo-filarowe, ubierkowe, ubierkowo-podbierkowe, 

chodnikowe, chodnikowo-podbierkowe o różnej wy-

dajności. Wydajność ta zmieniała się w granicach od 

1000 t/dobę, dla systemów chodnikowych i chodni-

kowo-podbierkowych, do ponad 6000 t/dobę dla sys-

temów urabiania kombajnem i systemów podbierko-

wych. Jako technologię innowacyjną, w podziemnej 

eksploatacji złóż wymieniono również podziemne 

zgazowanie węgla. 

Innowacyjne technologie mechanizacji procesów 

eksploatacji węgla kamiennego obejmowały między 

innymi zautomatyzowane technologie eksploatacji 

kombajnowej i strugowej o dużej wydajności, sto-

sowanie obudów zmechanizowanych o regulowanej 

podporności wstępnej „on-line” oraz obudów skrzy-

żowania o regulowanej szerokości, systemy transportu 

podwieszanego oraz spągowego z napędem własnym, 

a także transport z wykorzystaniem samojezdnych 

wozów oponowych. 

Innowacyjne systemy automatyki, informatyki 

i zasilania to na przykład nowoczesne systemy dys-

pozytorskie oparte o techniki cyfrowe, innowacyjne 

rozwiązania w zakresie systemowego zasilania i ste-

rowania maszynami urabiającymi, czy też nowoczesne 

systemy cyfrowej teletransmisji przewodowej budo-

wanej w oparciu o kable miedziane i światłowodowe 

oraz transmisji bezprzewodowej. 

Innowacyjne technologie przeróbki mechanicznej 

węgla kamiennego obejmowały tylko dwa zagadnie-

nia. Wzbogacanie węgla w pełnym zakresie uziar-

nienia dla węgla kamiennego energetycznego oraz 

węgla kamiennego koksowego. 

Następnie poproszono respondentów aby dla 

każdej innowacyjnej technologii wskazali przedział 

czasowy, w którym mogą one być w pełni wdrożone 

(pytanie 9). Można było wybrać jeden z trzech 

przedziałów: do 2015 roku, do 2020 roku lub też po 

2020 roku. 

Część III ankiety dotyczyła oceny priorytetów 

badawczych w górnictwie węgla kamiennego. Priory-

tety badawcze podzielono również na obszary badaw-

cze obejmujące, tak jak to miało miejsce w częściach 

I i II, na technologie podziemnej eksploatacji złóż 

węgla kamiennego, technologie mechanizacji proce-

sów eksploatacji złóż, systemy automatyki, informa-

tyki i zasilania oraz technologie przeróbki mecha-

nicznej węgla kamiennego. Część III obejmowała 

pytania 10 i 11. 

Priorytety badawcze w obszarze technologii pod-

ziemnej eksploatacji złóż obejmowały między innymi 

modyfikację sposobów prowadzenia wyrobisk koryta-

rzowych w aspekcie zwiększenia postępów i zmniej-

szenia kosztów drążenia oraz poprawy warunków ich 

utrzymania, optymalizację ścianowych systemów eks-

ploatacji do skrępowanych warunków geologiczno-

górniczych, czy też rozwój krótkofrontowych syste-

mów eksploatacji umożliwiających efektywne wybie-

ranie obszarów resztkowych i uwolnionych filarów 

szybów. W sumie wymieniono jedenaście priorytetów. 

W obszarze technologii mechanizacji procesów 

eksploatacji węgla, wyróżniono dwanaście priorytetów 

badawczych. Zaliczono do nich rozwój ścianowej 

obudowy zmechanizowanej w aspekcie minimalizacji 

masy i doboru podporności, oraz obudowy skrzyżo-

wania i monitoringu obciążeń w strefie skrzyżowania 

ściana-chodnik, opracowanie efektywnej technologii 

eksploatacji pokładów cienkich lub też zastosowanie 

technologii kotwiowej w zmieniających się warunkach 

geomechanicznych oraz opracowanie innowacyjnych 
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technologii wiertniczych. 

Priorytety badawcze w obszarze systemów au-

tomatyki, informatyki i zasilania obejmowały tylko 

pięć zagadnień. Zwrócono w nich uwagę na koniecz-

ność opracowania nowych rozwiązań dotyczących 

systemów zasilania oraz sterowania maszynami 

w wyrobiskach oraz na powierzchni, opracowanie 

systemów dyspozytorskich, w tym bezpieczeństwa, 

modernizację systemów zagrożeń tąpaniami i wstrzą-

sami w celu poprawy jakości dokonywanych po-

miarów oraz zapewnienia ich niezawodności, a także 

opracowanie nowoczesnych systemów cyfrowej trans-

misji danych w oparciu o kable miedziane i światło-

wodowe. 

Technologie przeróbki mechanicznej węgla ka-

miennego obejmowały sześć kierunków badawczych. 

Dotyczyły one opracowania nowych rozwiązań węzła 

klasyfikacji wstępnej opartych o jednostopniowe 

przesiewanie urobku węglowego, opracowanie no-

wych rozwiązań konstrukcyjnych osadzarek pulsacyj-

nych, opracowanie efektywnej technologii klarowania 

z flokulacją i odwadniania mechanicznego z pomi-

nięciem osadników zewnętrznych, a także opraco-

wanie programów likwidacji zagrożeń BHP oraz 

programów ograniczających ich szkodliwe działanie 

na środowisko naturalne. Zaliczono do nich hałas, 

wibracje, emisje CO2 i SO2.  

W ostatnim pytaniu 11, poproszono uczestników 

ankiety o ocenę hierarchii ważności obszarów insty-

tucjonalnych, nie związanych z technologią górniczą, 

w których powinny koncentrować się działania pań-

stwa umożliwiające rozwój wytypowanych technologii 

i osiągnięcie wytypowanych celów strategicznych 

i cząstkowych górnictwa. Wybrano osiem obszarów 

instytucjonalnych: 

1. Stworzenie warunków prawnych i instytucjo-

nalnych umożliwiających rozwój technologiczny 

branży oraz osiągnięcie celów strategicznych, 

2. Stworzenie warunków dla przyciągnięcia kapi-

tału, 

3. Efektywne wykorzystanie możliwych źródeł fi-

nansowania rozwoju technologicznego, 

4. Poszerzenie bazy szkolnictwa zawodowego – 

średniego i wyższego – w celu rozwoju kadry 

górniczej oraz zapewnienie rozwoju kadry dydak-

tycznej (nauczycieli zawodu i kadry profesor-

skiej), 

5. Identyfikacja silnych zespołów badawczych, 

6. Określenie obszarów koniecznych zmian w obo-

wiązującym prawie, 

7. Integracja przemysłu górniczego z władzami re-

gionalnymi w zakresie planowania przestrzen-

nego, 

8. Rozwijanie skutecznej kampanii informacyjnej 

pozwalającej przekonać społeczeństwo o kluczo-

wym znaczeniu górnictwa dla gospodarki. 

Oceny dokonywano w skali 1 – 5, gdzie: 1 – nie-

istotny, 2 – mało ważny, 3 – ważny, 4 – bardzo ważny, 

5 – decydujący. 

Ankietę rozesłano do wszystkich najważniejszych 

ośrodków naukowo-badawczych związanych z gór-

nictwem węgla kamiennego oraz do kadry kierow-

niczej kopalń. Z 700 ankiet wysłanych drogą mailową 

otrzymano 258 odpowiedzi. Jest to ponad 30%, co 

należy uznać za wynik zadowalający. 

5. Podsumowanie 

Kapitał wpływający do systemu jest dla prze-

mysłu podstawowym źródłem rozwoju. Górnictwo 

musi stać się atrakcyjnym miejscem lokowania In-

westycji innowacyjnych przynoszących zyski w po-

staci obniżenia kosztów i poprawy jakości produktu 

rozszerzania rynku oraz ogólnie pozytywnego od-

działywania na środowisko. Załamujący się rynek 

kadry dla górnictwa jest groźnym sygnałem dla przy-

szłości tej branży. W celu likwidacji tego zagrożenia, 

konieczne jest odtwarzanie szkolnictwa zawodowego, 

średniego i wyższego oraz zapewnienie rozwoju kadry 

dydaktycznej (nauczycieli zawodu oraz kadry pro-

fesorskiej dla kształcenia uniwersyteckiego) dla tych 

placówek. Wykreowanie kadry dla szkolnictwa wyż-

szego jest szczególnie trudne i czasochłonne, co 

w obliczu obserwowanego dramatycznego spadku licz-

by osób zainteresowanych edukacją dla górnictwa jest 

jasnym sygnałem potrzebnych działań. 

Paradoks współczesności polega na tym, że 

ponad 50% społeczeństwa nie dostrzega związku 

pomiędzy powszechnością dostępu do najnowszych 

technologii i górnictwem, które jest pierwszym etapem 

pozyskania surowców do dalszego przetwarzania tak 

przy budowie drogi jak w laboratorium nanotech-

nologii. Około 15% społeczeństwa ma negatywne 

zdanie o potrzebie istnienia górnictwa, widząc w nim 

jedynie zagrożenia dla środowiska i niebezpieczeń-

stwo dla ludzi w nim pracujących. 
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SURVEY STUDY OF THE TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT 

OF HARD COAL MINING IN POLAND UNTIL THE YEAR 2020 
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Abstract 

The state of Polish hard coal mining is becoming increasingly problematic with each passing year. The best 

coal beds are running out, while those situated deeper require more sophisticated methods of extraction. 

Moreover, existing machine stock is in need of replacement or modernization. Mechanization and automation 

should be implemented on a greater scale in both processing and the underground exploitation of deposits. 

Work safety must be improved, in addition to the efficiency and reliability of machines and devices, while 

concurrently ameliorating mining’s harmful effect on the natural environment. In order to do this, a team made 

up of six scientific-research entities was set up and charged with the task of developing various scenarios for 

the technological development of the coal mining industry in Poland until the year 2020. The team prepared 

a survey that was then sent out to all of the most important scientific-research centers in the country associated 

with coal mining, as well as to the managerial staff of particular coal mines. 258 responses were received from 

700 surveys sent out by e-mail. This is an over 30% response rate, which should be considered a satisfactory 

result. The article also describes methods of foresight research, the research outline, as well as the strategic 

goals of the coal sector and their hierarchy of importance. 

 

 






