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Drożeje węgiel koksowy

Czy Jastrzębska Spółka Węglowa może budować biznesplan, biorąc pod uwagę wzrost
cen węgla koksowego, który wynika między
innymi z jednorazowych zdarzeń losowych?
W Australii i w Chinach pogoda i kłopoty logistyczne spowodowały, że na rynku węgla
koksowego doszło do gwałtownego wzrostu
cen. Jednak JSW, jak wynika z nieoficjalnych
informacji, jest daleko od cen, którymi zachwycają się analitycy. Poza tym tak zwane
ceny benchmarkowe są cenami orientacyjnymi, a nie transakcyjnymi. W czasie obrad
Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
w Katowicach wiele mówiono o wzroście cen
na węgiel koksowy. Wszystko po to, aby udowodnić, że kopalnia Krupiński może być rentowna. Jaka jest prawda?

Jolanta Gruszka, pełnomocnik zarządu

JSW SA: Nie należy mylić cen benchmarkowych
z cenami transakcyjnymi
zawieranymi dla różnych
jakości węgla i w różnych
okresach kontraktowych.
Benchmark jest przede wszystkim punktem
odniesienia dla określenia ceny dla nowych
transakcji. Należy pamiętać, że na rynku zawarte zostały też wcześniej transakcje długoterminowe, w cenach znacznie niższych
i obowiązujących do końca roku. Aktualny
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benchmark na poziomie 200 dol./tonę, którym
zachłystują się niektórzy publicyści, dotyczy
jedynie najlepszej jakości węgla koksowego,
którego nie wydobywają górnicy ani w polskich, ani w czeskich kopalniach, ponieważ
w Europie nie ma złóż takiego węgla. Nie
ma ich także w Ameryce Północnej. Taki
węgiel dostępny jest jedynie w Australii. Notowania cen dla węgli koksowych typu hard
i semi-soft o jakości dostępnej w naszych
kopalniach są na niższym poziomie. Różnica
w cenach dochodzi do 40 proc. na niekorzyść
gorszego węgla.
W Krupińskim wydobywa się przede
wszystkim węgiel do celów energetycznych.
Wydobycie węgla koksowego semi-soft stanowi ok. 30 proc. ogólnego wydobycia w kopalni
Krupiński. Jakość tego węgla w zakresie parametrów koksotwórczych jest niestety gorsza
i mniej stabilna niż jakość węgla semi-soft
z innych kopalń JSW. Wraz ze spadkiem dostępności węgla bardzo dobrej jakości spada
zainteresowanie koksowni węglem o jakości
Krupińskiego. W ostatnich latach obserwujemy eliminację tego węgla z mieszanek do produkcji koksu.
Sytuacji na rynku węgla koksowego nie
można analizować w oderwaniu od kondycji
hut stali w Europie. Ponieważ mamy do czynienia z ostrą konkurencją na rynku stalowym,
europejskie huty muszą ograniczać koszty.
Dlatego między innymi zaczęto stosować
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Koksowe interesy tylko na najlepszym węglu

W czasie obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Katowicach wiele mówiono o wzroście cen
na węgiel koksowy
technologię wtrysku pyłu węglowego PCI.
Oznacza to wzrost wymagań co do jakości
koksu i tym samym węgla do jego produkcji.
Po kryzysie w roku 2009 hutnictwo
europejskie przeszło głęboką restrukturyzację i przy obecnym, nagłym wzroście cen
węgla australijskiego pojawiają się obawy,

że powtórzy się sytuacja z roku 2008 i 2011,
kiedy to nagły wzrost cen węgla koksowego
okazał się niemożliwy do przełożenia na ceny
stali i spowodował ograniczenie produkcji
stali, a w efekcie spadek zapotrzebowania
na węgiel koksowy i spadek cen.
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