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Nowe inwestycje w rosyjskim górnictwie wêgla kamiennego

Wprowadzenie
Federacja Rosyjska jest jednym z wa¿niejszych œwiatowych producentów oraz eksporterów wêgla kamiennego (np. Lorenz, Grudziñski 2009; Stala-Szlugaj 2012; Grudziñski
2013a). Wed³ug miêdzynarodowych statystyk (Coal Information 2012) w roku 2011 by³a
siódmym producentem wêgla energetycznego (177,7 mln ton – co stanowi³o 3% produkcji
œwiatowej) oraz czwartym – wêgla koksowego (78,5 mln ton – 8%). Udzia³ tego kraju
w eksporcie wêgla w skali globalnej wyniós³ 11% (tj. 123,7 mln ton) przez co by³ on trzecim
dostawc¹ wêgla na rynek miêdzynarodowy. U¿ywany w dalszej czêœci artyku³u termin Rosja
bêdzie dotyczy³ Federacji Rosyjskiej.
Wed³ug oficjalnych statystyk rosyjskich (Chramow 2011) zasoby bilansowe wêgla (stan
na 2010 r.) wynosi³y 273 mld ton. Natomiast statystyki œwiatowe (dane BP... 2012) podaj¹,
¿e na koniec 2011 r. ze 157 mld ton wêgla (18% zasobów œwiatowych) 49 mld ton stanowi³y
zasoby wêgla bitumicznego i antracytu, a 108 mld ton – wêgla subbitumicznego i brunatnego. Wystarczalnoœæ udokumentowanych zasobów wêgla szacowana jest na 471 lat.
Po rozpadzie Zwi¹zku Radzieckiego, górnictwo wêgla w Rosji poddane zosta³o restrukturyzacji, której towarzyszy³a szeroka prywatyzacja (np. Artemiev, Haney 2002). W ramach
restrukturyzacji w latach 1990–2010 zamkniêto 188 kopalñ podziemnych i 15 odkrywkowych, zlikwidowano ponad 5 tys. km wyrobisk górniczych oraz zrekultywowano ponad
5,6 mln ha terenów pogórniczych (Do³gosrocznaja... 2012).
W roku 2012 eksploatacja by³a prowadzona w 215 kopalniach (w tym: w 86 podziemnych i 129 odkrywkowych). Wed³ug oficjalnych statystyk rosyjskich wydobyto wówczas
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355 mln ton wêgla, z czego 78% stanowi³ wêgiel energetyczny. Jeszcze w 2000 r. eksploatacja wêgla kszta³towa³a siê na poziomie 258 mln ton, a w 2012 zwiêkszy³a siê prawie
o 1/3 (tj. o 79 mln ton). Szczegó³ow¹ wielkoœæ wydobycia wêgla w Rosji w rozbiciu na
wêgiel energetyczny i koksowy w latach 2000–2012 zaprezentowano na rysunku 1. Dane
zaczerpniêto z oficjalnych statystyk rosyjskich (Ugolnaja promyszliennost...; Tarazanow
2007–2013). Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e pomiêdzy Rosj¹ a Polsk¹ czy te¿ publikacjami
Miêdzynarodowej Agencji Energii – IEA (na przyk³ad Coal Information) istniej¹ pewne
ró¿nice w grupowaniu danych do celów statycznych. Statystyki IEA definiuj¹ wêgiel
koksowy jako wêgiel o cechach jakoœciowych umo¿liwiaj¹cych produkcjê koksu do wielkich pieców, a pozosta³a czêœæ wêgla kamiennego traktowana jest jako wêgiel energetyczny.
Natomiast w Rosji wydobycie wêgla tak¿e wyszczególniane jest osobno dla wêgla koksowego i dla wêgla energetycznego, jednak¿e pod pozycj¹ wêgla energetycznego zawarte s¹
statystyki dotycz¹ce wêgla o wysokiej zawartoœci czêœci lotnych, niskiej zawartoœci czêœci
lotnych, antracytu oraz lignitu (VDKI 2009).

Rys. 1. Federacja Rosyjska – wydobycie wêgla w latach 2000–2012
ród³o: opracowanie w³asne na podst. (Ugolnaja promyszliennost...; Tarazanow 2007–2013)
Fig. 1. The Russian Federation – Coal production in the years 2000–2012

Wed³ug d³ugoterminowych planów wêgiel nadal bêdzie odgrywa³ istotn¹ rolê w gospodarce rosyjskiej (Do³gosrocznaja... 2012). Dlatego tak istotn¹ wagê przyk³ada siê do modernizacji górnictwa wêgla oraz tworzenia jego nowych centrów wydobywczych. W zwi¹zku
z rozwojem nowych technologii wykorzystania wêgla (np. Struga³a i in. 2011; Chmielniak
i in. 2012; Olkuski 2013a, b) Rosja rozpatruje równie¿ jego zgazowanie.
Ze wzglêdu na negatywne oddzia³ywanie przemys³u wydobywczego na œrodowisko
(np. Freiwald, Szlugaj 2003; Klojzy-Karczmarczyk 2003, 2013; Samimi i in. 2011; Grudziñski 2013b; Olkuski 2013a, c; Poros, Sobczyk 2013), w d³ugoletnich planach rozwoju
rosyjskiego górnictwa wêgla (Do³gosrocznaja... 2012) uwzglêdniony zosta³ tak¿e aspekt
œrodowiskowy. Szczególn¹ uwagê zwrócono na zdecydowane zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ do atmosfery.
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Celem niniejszego artyku³u jest analiza nowych inwestycji w rosyjskim górnictwie
wêgla, z uwzglêdnieniem g³ównych kierunków zbytu tego surowca.

1. Produkcja wêgla w Federacji Rosyjskiej
Wydobycie wêgla w Rosji prowadzone jest w dwudziestu zag³êbiach, z których podstawow¹ rolê odgrywa siedem. Zag³êbia wêglowe po³o¿one s¹ zarówno w czêœci europejskiej,
jak i azjatyckiej. W tej pierwszej po³o¿one s¹ zag³êbia: Wschodniodonieckie, Moskiewskie
i Peczorskie. Natomiast te po³o¿one w czêœci azjatyckiej dzieli siê na: zag³êbia zachodniosyberyjskie (KuŸnieckie i Kañsko–Aczyñskie) oraz dalekowschodnie (Ugolnaja promyszliennost...; Yakubov 2006; Chramow 2011).
Najwiêksza produkcja wêgla (oko³o 57%) prowadzona jest w – po³o¿onym w azjatyckiej
czêœci Rosji – Zag³êbiu KuŸnieckim (Obwód Kemerowski) (rys. 2). Wêgiel wydobywany jest w nim zarówno metod¹ podziemn¹ (ok. 60%), jak i odkrywkow¹. Od roku 2007
wielkoœæ produkcji wêgla przekracza 180 mln ton. Z tego zag³êbia pochodzi równie¿ g³ówna
produkcja wêgla koksowego. Przyk³adowo, w roku 2012 (dane wed³ug Ugol Kuzbasa –
www.uk24.ru) stanowi³a ona a¿ 65% wydobycia tego surowca w ca³ym kraju.
Prognoza wydobycia wêgla w Rosji na lata 2015–2030 zak³ada dwa warianty (Do³gosrocznaja...2012). Wed³ug wariantu I przewidywany wzrost wydobycia wêgla wzglêdem
bazowego roku 2010 ma wynieœæ 33% i w 2030 r. osi¹gn¹æ poziom 430 mln ton. Natomiast
wariant II zak³ada zaledwie 1% wzrost, a wydobycie ma zwiêkszyæ siê tylko o 2 mln ton
(rys. 3).
Prognoza ta pokazuje równie¿ przewidywan¹ wielkoœæ wydobycia wêgla w poszczególnych okrêgach federalnych. Niezale¿nie od przyjêtego wariantu, najwiêkszy udzia³ przypada na Okrêg Syberyjski. W roku 2030 z tego okrêgu ma pochodziæ ponad 3/4 wydobycia

Rys. 2. Federacja Rosyjska – wydobycie wêgla w g³ównych zag³êbiach wêglowych, lata 2006–2012
ród³o: opracowanie w³asne na podst. (Ugolnaja promyszliennost...; Tarazanow 2007–2013)
Fig. 2. The Russian Federation – Coal production in main coal basins, 2006–2012
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Rys. 3. Federacja Rosyjska – prognoza wydobycia wêgla wed³ug g³ównych okrêgów federalnych Rosji,
lata 2015–2030
* Prognoza
ród³o: opracowanie w³asne na podst. (Do³gosrocznaja...2012)
Fig. 3. The Russian Federation – Forecast of coal production by main federal districts, 2015–2030

wêgla w Rosji. Miêdzy innymi w tym okrêgu po³o¿one s¹ z³o¿a wêgla le¿¹ce w Obwodzie
Kemerowskim i Irkuckim oraz w Zabajkalskim Kraju.

2. G³ówni odbiorcy rosyjskiego wêgla
W Rosji dominuj¹ dwa kierunki sprzeda¿y wêgla: energetyka krajowa oraz rynek miêdzynarodowy (eksport). Przeciêtnie do tych dwóch grup odbiorców ³¹cznie kierowane jest
prawie 2/3 produkcji (œrednio po ok. 33%) i w przysz³oœci bêd¹ one nadal stanowiæ wiod¹cy
kierunek sprzeda¿y wêgla.
W roku 2030 na rynku miêdzynarodowym wzglêdem 2010 r. ma zostaæ ulokowane
o 54 mln ton wêgla wiêcej, tj. o 46% w tym: eksport wêgla energetycznego ma wzrosn¹æ
o 27% i osi¹gn¹æ poziom 125 mln ton, a wêgla koksowego – zwiêkszyæ siê a¿ 2,5 krotnie do
45 mln ton (rys. 4). Systematycznie ma wzrastaæ równie¿ udzia³ eksportu w produkcji rosyjskiego wêgla; w 2010 r. wynosi³ on 39, a w 2030 r. – ma zwiêkszyæ siê do poziomu 44%.
Natomiast drugim wa¿nym odbiorc¹ rosyjskiego wêgla jest sektor energetyczny. W porównaniu z rokiem 2010 w 2030 r. wzrost dostaw do energetyki ma wynieœæ 18% i osi¹gn¹æ
120 mln ton (rys. 4). Wœród paliw zu¿ywanych do produkcji energii elektrycznej wêgiel
zajmuje istotne miejsce. Z wyprodukowanych 1,064 PW·h (dane za 2010 r.) oko³o 48%
powstaje na paliwie gazowym, 19% – ze spalania wêgla, a udzia³ elektrowni wodnych
i atomowych wynosi po 16% (Ko¿uchowskij 2013). Dla porównania w roku 2010 produkcja
energii elektrycznej w Polsce wynios³a przesz³o 158 TW·h (Statystyka... 2011), z której
a¿ 87% wytworzono (³¹cznie) na wêglu kamiennym i brunatnym.
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Rys. 4. Federacja Rosyjska – prognoza sprzeda¿y wêgla wed³ug g³ównych odbiorców, lata 2015–2030
* Prognoza
ród³o: opracowanie w³asne na podst. (Do³gosrocznaja... 2012)
Fig. 4. The Russian Federation – Forecast of coal sales by main consumers, 2015–2030

W rosyjskiej energetyce wêglowej produkcja energii elektrycznej opiera siê przede
wszystkim na (Ko¿uchowskij 2013): wêglu brunatnym, energetycznym typu G i D (long
flame coal) oraz importowanym z Kazachstanu ekibastuskim wêglu koksowym typu SS
(weakly caking coal). Ich ³¹czny udzia³ w produkcji energii elektrycznej wynosi oko³o 90%.
Marginalny udzia³ posiada energetyka spalaj¹ca wêgiel koksowy typu: SS i T (lean coal)
oraz antracyt (³¹cznie ok. 10%).

3. Nowe centra wydobywcze rosyjskiego wêgla
Statystyki rosyjskiego Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Ekologii (Chramow 2011)
pokazuj¹, ¿e zasoby bilansowe wêgla w 2010 roku wynosi³y 273 mld ton. D³ugoterminowy
program rozwoju górnictwa wêgla planuje budowê nowych centrów wydobywczych wêgla
w z³o¿ach po³o¿onych w 10 jednostkach administracyjnych Rosji, ³¹cznie zaœ – przewidywana jest realizacja a¿ 37 nowych inwestycji (Do³gosrocznaja... 2012). Jednak¿e ze
wzglêdu na ró¿ny udzia³ zasobów danej jednostki administracyjnej w ³¹cznych zasobach
bilansowych Rosji, jednostki te uszeregowano malej¹co. Numerem 1 oznaczono jednostkê –
w tym przypadku Obwód Kemerowski – posiadaj¹c¹ najwiêksze zasoby bilansowe wêgla,
a numerem 10 – Chanty-Mansyjski Okrêg Autonomiczny – jednostkê z najmniejszym
udzia³em.
W trakcie omawiania poszczególnych inwestycji opisuj¹c jakoœæ wêgla pos³ugiwano siê
nomenklatur¹ obowi¹zuj¹c¹ w Rosji – wed³ug normy GOST 25543-88 (Ugli buryje...).
Wspomniana norma stosuje podzia³ wêgli wed³ug zawartoœci czêœci lotnych (Vdaf) oraz
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gruboœci warstwy plastycznej (Y – wskaŸnika Sapo¿nikowa). Klasyfikacjê wêgla rosyjskiego zamieszczono w tabeli 1. Dla u³atwienia interpretacji typy wêgla opisano równie¿
w jêzyku angielskim.
Orientacyjn¹ lokalizacjê nowych inwestycji w obrêbie danej jednostki administracyjnej
(obwodu, okrêgu, republiki itp.) zaprezentowano na mapce – rysunek 5.
Nowe inwestycje w górnictwie wêgla planowane s¹ przede wszystkim w z³o¿ach le¿¹cych w azjatyckiej czêœci Rosji. Wi¹¿e siê to z d³ugoterminow¹ polityk¹ rosyjsk¹, wed³ug
której – podobnie, jak i w innych pañstwach na œwiecie – szczególn¹ uwagê poœwiêca siê
odbiorcom znajduj¹cym siê na rynku Pacyfiku (np. Chinom, Korei, Japonii itp.).
TABELA 1
Rosyjska klasyfikacja wêgla
TABLE 1
Russian coal classification
Zawartoœæ czêœci Gruboœæ warstwy
plastycznej
lotnych
Y [mm]
Vdaf [%]

Skrót

Nazwa
w j. angielskim

Antracit

A

Anthracite

<8

Buryj

B

Brown coal

10–48

Dlinnop³omiennyj

D

Long flame coal

> 30

<6

DG

Long flame gas coal

> 30

6–9

G

Gas coal

> 30

6–12

GZhO

Gas fat semi-lean coal

< 38

10–16

GZh

Gas fat coal

38

16–25

¯irnyj

Zh

Fat coal

28–36

14–26

Otioszczionnyj spiekajuszczijsia

OS

Semi-lean caking coal

< 20

6–12

Toszczij spiekajuszczijsia

TS

Lean caking coal

< 20

<6

S³obospiekajuszczijsia

SS

Weakly caking coal

> 20

<6

Toszczij

T

Lean coal

8–18

brak

KZh

Coke fat coal

24–30

> 18

K

Coke coal

24–28

13–17

Koksowyj otioszczionnyj

KO

Coke semi-lean coal

24–28

10–12

Koksowyj s³obospiekajuszczijsia
niskomietamorfizowannyj

KSN

Coke weakly caking low
metamorphic coal

> 30

6–9

Koksowyj s³obospiekajuszczijsia

KS

Coke weakly caking
coal

< 30

6–9

Typ wêgla

Dlinnop³omienno Gazowyj
Gazowyj
Gazowyj ¿irnyj otioszczionnyj
Gazowyj ¿irnyj

Koksowyj ¿irnyj
Koksowyj

ród³o: opracowano na podst. Argus Russian Coal, GOST 25543-88 (Ugli buryje...)
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Rys. 5. Federacja Rosyjska – orientacyjna lokalizacja nowych inwestycji w górnictwie wêgla
ród³o: opracowanie w³asne
Fig. 5. The Russian Federation – Approximated localizations of new coal mining investments

3.1. O b w ó d K e m e r o w s k i
Spoœród wszystkich jednostek administracyjnych Rosji Obwód Kemerowski (Kemerowo) posiada najwiêksze zasoby bilansowe wêgla, których udzia³ w zasobach bilansowych
ca³ego kraju wynosi a¿ 44%. Wed³ug stanu na rok 2010 wynosi³y one 119,8 mld ton
(Chramow 2011).
W Kemerowie po³o¿one jest najwa¿niejsze zag³êbie wêglowe – Zag³êbie KuŸnieckie
(tzw. Kuzbas). Odbiorcami wêgla z Kuzbasu jest nie tylko rynek wewnêtrzny, ale równie¿
miêdzynarodowy. Ze wzglêdu zaœ na po³o¿enie geograficzne (porównywalne odleg³oœci
kolejowe do g³ównych portów morskich – oko³o 4 tys. km), dostawy wêgla mog¹ trafiaæ
zarówno na rynek Pacyfiku, jak i Atlantyku.
Wed³ug d³ugoterminowych planów rozwoju górnictwa wêgla (Do³gosrocznaja... 2012),
w³aœnie w tym Obwodzie przewidziane s¹ najliczniejsze inwestycje w nowe kopalnie wêgla.
£¹cznie planowana jest realizacja 16 projektów, które umo¿liwi¹ powstanie nowych kopalñ
wêgla budowanych przez spó³ki: Magnitogorskij Metalurgiczeskij Kombinat, Evraz Group,
Karakan-Invest, Kuzbassrazrezugol oraz Promyszlienno-Metalurgiczeskij Holding.
Obok kopalñ ju¿ istniej¹cych oraz nowych powstanie siedem nowych zak³adów wzbogacania wêgla. Przewidziana jest budowa dwóch elektrowni wêglowych; pierwsza (o mocy
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500 MW) w rejonie miasta S³awino, a druga (o mocy 40 MW) w ramach projektu Karakanskij Ugolno-Energieticzeskij Klaster. Zbudowane zostanie równie¿ 30 km linii kolejowych
(spó³ka Karakan-Invest) oraz nowe sk³adowisko wêgla surowego (Magnitogorskij Metalurgiczeskij Kombinat). £¹cznie na inwestycje w Kemerowie przewidzianych jest 195 mld rubli
(po przeliczeniu wed³ug œredniowa¿onego kursu za 2012 r. – oko³o 6,3 mld USD), które
wygeneruj¹ 5,5 tys. nowych miejsc pracy.
Magnitogorskij Metalurgiczeskij Kombinat, Belon oraz Zak³ad Wzbogacania Bie³owskaja wspólnie prowadz¹ projekt (lata 2011–2019), w ramach którego zostanie zbudowana
podziemna kopalnia wêgla koksowego – Kostromowskaja. Przewidziane nak³ady finansowe
na wykonanie tego projektu wynosz¹ 6 mld rubli (oko³o 194 mln USD wed³ug kursu za
2012 r.). W roku 2017 planowany poziom wydobycia wêgla ma wynieœæ 1 mln ton,
a w 2019 – osi¹gn¹æ wielkoœæ 2 mln ton (Do³gosrocznaja...2012).
Evraz Group wraz ze spó³k¹ Ju¿kuzbasugol w latach 2011–2013 wspólnie buduj¹
podziemn¹ kopalniê wêgla koksowego – Erunakowskij VIII. Dziêki tej inwestycji powstanie 616 nowych miejsc pracy. Potwierdzone zasoby wysokojakoœciowego wêgla koksowego typu K i T (patrz: tab. 1) szacowane s¹ na 300 mln ton. Wed³ug oficjalnych informacji (www.evraz.com) spó³ka zak³ada na realizacjê projektu œrodki finansowe w wysokoœci 390 mln dolarów amerykañskich. Projektowan¹ zdolnoœæ wydobywcz¹ wynosz¹c¹
2,5 mln ton/rok kopalnia ma osi¹gn¹æ ju¿ w roku 2014.
Kolejn¹ inwestycjê w Kemerowie prowadzi holding Karakan-Invest. Spó³ka ta zajmuje siê tworzeniem oraz rozwojem Karakanskiego Klastra Wêglowo-Energetycznego
(www.karakan-invest.ru). W ramach projektu, miêdzy innymi, maj¹ zostaæ zbudowane dwie
kopalnie wêgla koksowego: Bie³owskaja (podziemna) i Karakanskij-Zapadnyj (odkrywkowa). Zbudowane zostanie równie¿ 30 km linii kolejowej wraz ze stacj¹ kolejow¹ oraz ma
powstaæ modu³owa elektrownia o mocy 40 MW. Dziêki temu projektowi zostanie stworzonych 1560 nowych miejsc pracy.
Kilka projektów w Obwodzie Kemerowskim prowadzi kompania wêglowa Kuzbassrazrezugol (KRU). Spó³ka ta zajmuje siê tworzeniem energotechnologicznego wêglowego
klastra Serafimowskij. Miêdzy innymi w ramach tej inwestycji ma powstaæ kopalnia podziemna oraz zak³ad przeróbczy o rocznej wydajnoœci wynosz¹cej 8 mln ton (Do³gosrocznaja... 2012). KRU prowadzi równie¿ projekty zwi¹zane z budow¹ piêciu zak³adów przeróbczych: Krasnobroskaja-Koskowaja, Krasnobroskaja-Energieticzeskaja, Taldinskaja-Energieticzeskaja, Ka³tanskaja-Energieticzeskaja i Energieticzeskaja-2. Poza trzecim wymienionym zak³adem pozosta³e bêd¹ prowadziæ wzbogacanie wêgla koksowego. We
wspomnianym zak³adzie Taldinskaja-Energieticzeskaja planowana jest przeróbka wêgla
energetycznego DG (patrz: tab. 1) (www.kru.ru). W sumie w projektach prowadzonych
przez KRU powstanie oko³o 1200 nowych miejsc pracy.
Promyszlienno-Metalurgiczeskij Holding jest kolejnym przedsiêbiorc¹ realizuj¹cym nowe projekty w górnictwie wêgla w Obwodzie Kemerowskim. Spó³ka ta zajmie siê budow¹
czterech kopalñ podziemnych wêgla koksowego: Butowskaja, Szachta im. Tichowa, W³adimirowskaja-2 oraz kopalni w z³o¿u ¯ernowskij. Wed³ug planów spó³ki (www.metholding.ru)
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kopalnia Butowskaja (23 mln ton zasobów wêgla) ma rozpocz¹æ eksploatacjê w roku 2013,
Szachta im. Tichowa – w 2014 (65 mln ton zasobów wêgla typu K – patrz: tab. 1),
W³adimirowskaja-2 – w 2015 r. (12 mln ton zasobów wêgla typu KZh i SS). Na realizacjê
wymienionych projektów przeznaczone s¹ œrodki finansowe w wysokoœci 75 mld rubli
(oko³o 2,4 mln USD po przeliczeniu wed³ug kursu za 2012 r.). Budowa wspomnianych
kopalñ umo¿liwi powstanie 2000 nowych miejsc pracy.
3.2. O b w ó d I r k u c k i
Drug¹ jednostk¹ administracyjn¹, w której Rosja przewiduje inwestycje w górnictwie
wêgla jest Obwód Irkucki (Irkuck). Znajduj¹ce siê w nim z³o¿a wêgla le¿¹ w Irkuckim
basenie wêglowym, którego zasoby bilansowe (stan na 2010 r.) wynosz¹ 14,7 mld ton wêgla
(Chramow 2011). W obrêbie tego basenu znajduj¹ siê z³o¿a od wêgla brunatnego po
energetyczny. Ze wzglêdu na relatywnie p³ytkie zaleganie warstw wêgla oraz du¿¹ zasobnoœæ z³ó¿ eksploatacjê prowadzi siê metod¹ odkrywkow¹.
W Irkucku nowe projekty w górnictwie wêgla podejmuje jedna z wiêkszych prywatnych
spó³ek energetycznych w Rosji – spó³ka EwroSibEnergo. Ze wzglêdu na po³o¿enie kluczowych aktywów w bliskim s¹siedztwie Chin, w kraju tym upatruje siê istotnego odbiorcê
produkcji energii elektrycznej (www.eurosib.ru).
W obrêbie Irkucka EwroSibEnergo wraz z chiñskimi spó³kami energetycznymi podj¹³ siê
realizacji dwóch projektów wêglowych. Pierwszy projekt zwi¹zany jest z zagospodarowaniem z³o¿a wêgla brunatnego Mugunskoje. Ma na nim zostaæ zbudowana kopalnia
odkrywkowa, a pochodz¹cy z niej wêgiel bêdzie przeznaczony do nowej elektrociep³owni
o mocy 900 MW. Lokalizacja nowej elektrociep³owni przewidziana jest w pobli¿u stacji
kolejowej Szeberta.
Natomiast drugi projekt prowadzony jest w z³o¿u wêgla energetycznego Iszidejskij (typ
wêgla D – patrz: tab. 1). Podobnie, jak w poprzedniej inwestycji – równie¿ i w tym
przypadku produkcja z nowej kopalni bêdzie przeznaczona do planowanej elektrowni
o mocy 2000 MW (w pobli¿u miejscowoœci Wierchnij Burbuk).
£¹czne nak³ady finansowe przewidziane na realizacjê nowych projektów w Obwodzie
Irkuckim wynosz¹ 169 mld rubli w przeliczeniu (kurs roczny 2012) – oko³o 5,5 mld USD
(Do³gosrocznaja... 2012).
3.3. R e p u b l i k a J a k u c j i
D³ugoterminowy plan rozwoju górnictwa wêgla zak³ada w Republice Jakucji (Jakucja)
realizacjê czterech projektów, na które przewidziane s¹ nak³ady finansowe w kwocie ponad
55 mld rubli (w przeliczeniu – oko³o 1,7 mln USD) (Do³gosrocznaja...2012). W omawianej
republice istotna czêœæ z³ó¿ wêgla po³o¿ona jest w Po³udniowo-Jakuckim basenie wêglowym. Wêgle pochodz¹ce z tego basenu charakteryzuj¹ siê œrednim stopniem metamorfizmu oraz wysok¹ jakoœci¹. Cechuj¹ siê dobr¹ spiekalnoœci¹, przez co wykorzystywane s¹
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do produkcji koksu. Zasoby bilansowe wêgla w Republice Jakucji (stan na 2010 r.) szacowane s¹ na 14,4 mld ton (Chramow 2011).
Pierwsza inwestycja – prowadzona przez spó³kê Meczel – dotyczy budowy kompleksu wêglowego w obrêbie z³o¿a Elginskoje. Po³o¿one nad rzek¹ Elg¹ jest z³o¿em
wêgla koksowego, charakteryzuj¹cego siê wysok¹: wartoœci¹ opa³ow¹, zawartoœci¹ czêœci
lotnych i plastycznoœci¹ oraz nisk¹ zawartoœci¹: siarki, azotu i fosforu. Czêœæ eksploatowanych wêgli bêdzie zaklasyfikowana jako wêgiel energetyczny o wysokiej wartoœci
opa³owej (www.mechelmining.ru). Zatwierdzone zasoby wêgla wynosz¹ 2,1 mld ton
(www.eastforum.ru/smi/projects). W roku 2030 roczny poziom wydobycia wêgla ze z³o¿a
Elginskoje ma wynieœæ 27 mln ton (Do³gosrocznaja...2012). Projekt przewiduje równie¿ budowê elektrociep³owni Elginskoj o mocy 160 MW, elektrowni Elginskoj o mocy
1800 MW oraz zak³adu przeróbczego.
Natomiast pozosta³e projekty realizowane s¹ przez spó³ki wchodz¹ce w sk³ad holdingu
Kolmar (Dolgosrocznaja..., www.sy-corp.ru). Dotycz¹ one zagospodarowania z³ó¿ wêgla
koksowego Denisowskij (K i KZh – patrz: tab. 1) i Inaglinskij (Zh). W obrêbie z³o¿a
Denisowskij zostan¹ zbudowane trzy kopalnie: Wostocznyj-Denisowskij, Sewernyj (lata
2010–2020) i Denisowskaja (lata 2010–2013) oraz dwa zak³ady przeróbcze. Zagospodarowanie drugiego z³o¿a (lata 2011–2015) wi¹¿e siê z budow¹ kopalni (projektowana
roczna zdolnoœæ wydobywcza – 2,6 mln ton) oraz zak³adu przeróbczego.
Produkcja wêgla pochodz¹ca z nowych z³ó¿ bêdzie kierowana zarówno na potrzeby
rynku wewnêtrznego, jak i na eksport. W zwi¹zku z tym ostatnim kierunkiem zbytu d³ugoterminowy plan rozwoju (Do³gosrocznaja...2012) przewiduje równie¿ rozbudowê portu
Wanino (zatoka Muczke). Dziêki tej modernizacji roczna zdolnoœæ prze³adunkowa portu ma
wzrosn¹æ do 26,4 mln ton.
3.4. O b w ó d R o s t o w s k i
Jedyne inwestycje planowane w europejskiej czêœci Rosji prowadzone s¹ w Obwodzie
Rostowskim. Wed³ug stanu na 2010 r. zasoby bilansowe wêgla w tym obwodzie wynosi³y
9,7 mld ton wêgla (Chramow 2011). Nowe inwestycje bêd¹ prowadzone w obrêbie rosyjskiej
czêœci Donieckiego basenu wêglowego zwanego Wschodnim Donbasem. Dotycz¹ one
zagospodarowania i wydobycia wêgla koksowego z pola Bystrjanskaja Nr 1–2 le¿¹cego
w z³o¿u Tacinskij (Do³gosrocznaja... 2012). Wêgle tego basenu maj¹ dla Rosji szczególne
znaczenie. Charakteryzuj¹ siê najwy¿szym stopniem metamorfizmu, przez co znaczn¹ czêœæ
zasobów tworz¹ antracyty. W³aœnie tutaj skupia siê istotna czêœæ produkcji antracytu
w Rosji.
Przetarg na realizacjê omawianej inwestycji wygra³a w roku 2006 Rostowskaja Ugolnaja
Kompania. Wed³ug planów w latach 2007–2012 spó³ka mia³a wybudowaæ kopalniê
o rocznej zdolnoœci produkcyjnej wynosz¹cej 750 tys. ton. Na realizacjê projektu za³o¿ono
nak³ady finansowe w wysokoœci 6 mld rubli (w przeliczeniu – oko³o 194 mln dolarów
amerykañskich), jednak¿e w trakcie realizacji skomplikowane warunki geologiczno-gór-
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nicze z³o¿a spowodowa³y 1,5-krotny wzrost nak³adów inwestycyjnych do kwoty 9 mld
rubli (w przeliczeniu – oko³o 290 mln USD). Pierwotny termin zakoñczenia projektu
przewidziany na koniec 2012 roku zosta³ przesuniêty na IV kwarta³ 2013 r. (Rostowska
Ugolnaja...).
3.5. R e p u b l i k a K o m i
Z³o¿a wêgla w Republice Komi po³o¿one s¹ w obrêbie Peczorskiego basenu wêglowego.
Najwiêksz¹ wartoœæ posiadaj¹ z³o¿a wêgla koksowego. Pod wzglêdem jakoœciowym przeciêtne parametry wêgla z basenu peczorskiego zawieraj¹: 13–18% popio³u, 0,6–1% siarki,
a wartoœæ opa³owa mieœci siê w przedziale 24–27 MJ/kg (oko³o 5700–6400 kcal/kg). Wed³ug
stanu na 2010 r. zasoby bilansowe wêgla w Republice Komi wynosi³y 7,5 mld ton wêgla
(Chramow 2011).
W roku 2011 pozwolenie na zagospodarowanie z³o¿a wêgla koksowego (KZh,
Zh i GZh – patrz: tab. 1) Usinkij-3 w Republice Komi uzyska³ Nowolipeckij Metalurgiczeskij Kombinat. Projekt zak³ada budowê kopalni podziemnej (lata 2011–2018) o rocznej
zdolnoœci produkcyjnej wynosz¹cej 4,5 mln ton. Wed³ug oficjalnych informacji spó³ki
(www.nmlk.com) budowa kopalni ma rozpocz¹æ siê w roku 2014. Nak³ady inwestycyjne
zak³adane na realizacjê projektu kszta³tuj¹ siê na poziomie 96 mld rubli (w przeliczeniu –
oko³o 3 mld dolarów amerykañskich. Zasoby wêgla w z³o¿u Usinskij szacowane s¹ na
227 mln ton (www.nmlk.com).
3.6. R e p u b l i k a T u w y
Inwestycje prowadzone w Republice Tuwy (Tuwa) dotycz¹ trzech z³ó¿ wêgla koksowego typu Zh (patrz: tab. 1): Me¿egejskoje, Elegetskoje i Centralnyj, le¿¹cych w obrêbie
U³ug-Chemskiego Zag³êbia Wêglowego. Zasoby bilansowe wêgla (stan na 2010 r.) w Tuwie
szacowane s¹ na 3,7 mld ton (Chramow 2011). £¹czne nak³ady finansowe przewidziane
na realizacjê tych nowych projektów wynosz¹ 62,1 mld rubli w przeliczeniu (kurs roczny
2012) – oko³o 1,9 mld USD (Do³gosrocznaja... 2012).
Pierwszy projekt prowadzi koncern Evraz Group. Dotyczy on budowy kopalni Me¿egejskoje, w której wêgiel bêdzie eksploatowany metod¹ podziemn¹. Szacowane nak³ady
finansowe jakie poniesie koncern w latach 2012–2014 opiewaj¹ na kwotê 203 mln dolarów
(www.evraz.com). Zasoby bilansowe z³o¿a oceniane s¹ na 214 mln ton wêgla koksowego Zh
(patrz: tab. 1). Wed³ug oficjalnych informacji spó³ki do koñca roku 2013 poziom eksploatacji wêgla ma wynieœæ 1 mln ton, wed³ug (Do³gosrocznaja... 2012) w 2015 r. ma
osi¹gn¹æ poziom 4,4 mln ton, a w 2030 wzrosn¹æ do 10 mln ton/rok.
Kolejna inwestycja prowadzona w Tuwie wi¹¿e siê z budow¹ podziemnej kopalni
Krasnaja Gorka w obrêbie z³o¿a Elegetskoje. Inwestycja ma byæ realizowana w latach
2011–2021, a jej koszt oceniany jest na 30 mld rubli (w przeliczeniu ok. 968 mln USD).
Wed³ug za³o¿eñ (Do³gosrocznaja... 2012) od 2015 r. roczny poziom eksploatacji ma wynieœæ
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3 mln ton, a od 2030 kszta³towaæ siê na poziomie 7 mln ton. Licencjê na eksploatacjê z³o¿a od
roku 2011 posiada Jenisejskaja Promyszliennaja Kompania (JPK), jednak¿e ze wzglêdu
na kontrowersje powsta³e wokó³ spó³ki w 2012 r. przysz³oœæ inwestycji jest niepewna.
Przyczyni³y siê do tego problemy spó³ki zwi¹zane nie tylko z naruszeniem wype³nienia
warunków licencji (brakiem budowy linii kolejowej Kyzy³–Kuragino), ale równie¿ z ukryciem przed nowym w³aœcicielem – spó³k¹ Russkaja Miednaja Kompanija – d³ugu wynosz¹cego ponad 60 mld rubli (w przeliczeniu – ok. 1,9 mld dolarów).
Budowa wspomnianej linii kolejowej Kyzy³–Kuragino jest kluczowym elementem rozwoju górnictwa wêgla w Tuwie. Linia ta po³¹czy z kolej¹ transsyberyjsk¹ nie tylko z³o¿e
Elegestkoje, ale równie¿ z³o¿e Centralnyj. Ze wzglêdu na k³opoty finansowe spó³ki JPK
w grudniu 2012 r. prezydent Rosji podj¹³ decyzjê o uczestnictwie pañstwa w budowie tego
odcinka linii kolejowej.
Natomiast spó³ka Sewerstal-Resurs realizuje projekt zwi¹zany z budow¹ podziemnej
kopalni wêgla na z³o¿u Centralnyj. Nak³ady inwestycyjne szacowane s¹ na 16 mld rubli
(w przeliczeniu ok. 5,2 mld dolarów) (www.severstal.com). Ju¿ w roku 2020 roczny poziom
eksploatacji wêgla koksowego ma wynieœæ 5,3 mln ton, a w 2030 siêgn¹æ 9 mln ton
(Do³gosrocznaja... 2012). W roku 2012 spó³ka zakoñczy³a wiêkszoœæ prac geologiczno-rozpoznawczych w z³o¿u Centralnyj, którego zasoby ocenia na 639 mln ton wêgla typu Zh
(www.severstal.com).
3.7. Z a b a j k a l s k i K r a j
Nastêpnym rejonem administracyjnym Rosji, w którym zostan¹ podjête inwestycje zwi¹zane z rozwojem górnictwa wêgla jest Zabajkalski Kraj (Zabajkale). Bilansowe zasoby wêgla na Zabajkalu (stan na 2010 r.) szacowane s¹ na 3,3 mld ton (Chramow
2011).
Realizacjê dwóch nowych projektów na Zabajkalu wygra³ EwroSibEnergo wraz z chiñskimi spó³kami energetycznymi. £¹czne nak³ady finansowe przewidziane na ich realizacjê
opiewaj¹ na kwotê 144 mld rubli (w przeliczeniu ok. 4,6 mln dolarów) (Do³gosrocznaja...
2012).
Pierwszy projekt zwi¹zany jest z zagospodarowaniem z³o¿a wêgla Zaszu³anski. Z³o¿e to
po³o¿one jest w po³udniowo-zachodniej czêœci Zabajkalskiego Kraju. Wêgiel – klasyfikowany jako: energetyczny typu D (patrz: tab. 1) – wed³ug oficjalnych danych ministerialnych Zabajkalskiego Kraju (www.minprom.e-zab.ru) zawiera: 10–16% popio³u, 38–42%
czêœci lotnych i 0,5–0,87% siarki ca³kowitej, a wartoœæ opa³owa mieœci siê w przedziale od
31 do 33 MJ/kg (ok. 7400–7880 kcal/kg). Zasoby wêgla szacowane s¹ na 252 mln ton
w rosyjskiej kategorii C1. W obrêbie z³o¿a Zaszu³anskiego maj¹ powstaæ trzy kopalnie
odkrywkowe: Krasnoczikonskij, Szimbilinskij i Zaszu³anskij. Dodatkowo w pobli¿u stacji
kolejowej Krasnyj Czikoj ma zostaæ zbudowana elektrownia wêglowa o mocy 1500 MW
zasilana paliwem z nowopowsta³ych kopalñ. Natomiast w ramach drugiego projektu
maj¹ zostaæ zagospodarowane trzy z³o¿a wêgla brunatnego: Pogranicznoje, Priozernoje
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i Kutinskoje, w pobli¿u których równie¿ przewidziana jest budowa elektrowni o mocy
900 MW.
Omawiaj¹c nowe inwestycje na Zabajkalu nale¿y równie¿ wspomnieæ o z³o¿u wêgla
koksowego Apsatskij, którego atrakcyjnoœæ dodatkowo podnosi bliskoœæ kolei transsyberyjskiej BAM (Magistrala Bajkalsko-Amurska). Eksploatacjê tego z³o¿a (metod¹ odkrywkow¹) rozpoczê³a ju¿ w 2012 r. spó³ka SUEK wydobywaj¹c pierwsze 100 tys. ton
(www.suek.ru). Na rok 2013 przewidziana jest eksploatacja kolejnych 500 tys. ton wêgla,
a do roku 2030 (Do³gosrocznaja... 2012) roczny poziom wydobycia ma osi¹gn¹æ poziom
1,5 mln ton. W z³o¿u tym (o powierzchni 100 km2 i g³êbokoœci zalegania 2,5 km) wystêpuj¹
wêgle koksowe klasyfikowane jako Zh oraz GZh (patrz: tab. 1), których ³¹czne zasoby
bilansowe szacowane s¹ na poziomie 976 mln ton (www.suek.ru). Poniesione przez spó³kê
nak³ady finansowe na realizacjê projektu wynios³y oko³o 2 mld rubli (w przeliczeniu –
ok. 65 mln USD).
3.8. O b w ó d S a c h a l i ñ s k i
Prowadzone w Obwodzie Sachaliñskim (Sachalin) inwestycje zwi¹zane s¹ z rozbudow¹
zarówno istniej¹cych jak te¿ nowych kopalñ oraz budow¹ infrastruktury przeróbczej
i transportowej. Wed³ug stanu na 2010 r. zasoby bilansowe wêgla na Sachalinie wynosi³y
2,4 mld ton wêgla (Chramow 2011).
W latach 2012–2018 rosyjskie ministerstwo energetyki wraz z samorz¹dem Obwodu
Sachaliñskiego przewiduje inwestycjê zwi¹zan¹ ze zwiêkszeniem wydobycia wêgla energetycznego (D – patrz: tab. 1) z kopalni So³ncewskij. Docelowo roczny poziom produkcji ma
wynieœæ 10 mln ton wêgla. Przewidywana jest równie¿ budowa linii kolejowej, 330 MW
elektrowni oraz rekonstrukcja portu Szachtiersk. £¹czne nak³ady finansowe przewidziane na
realizacjê tego projektu wynosz¹ 1,8 mld USD (Do³gosrocznaja... 2012).
W latach 2010–2013 spó³ka wêglowa Sachalinugol w polu Pobedinskij podjê³a siê
budowy kopalni wêgla energetycznego oraz zak³adu przeróbczego (w miejscowoœci
Roszczino) o rocznej wydajnoœci na poziomie ponad 700 tys. ton. £¹czne nak³ady finansowe
przewidziane na realizacjê tego projektu wynosz¹ ponad 1 mld rubli (w przeliczeniu –
ok. 32 mln dolarów) (Do³gosrocznaja... 2012). Spó³ka ta realizuje równie¿ budowê morskiego terminala wêglowego na Przyl¹dku Izylmietjewo (lata 2011–2020). Docelowo
w porcie maj¹ byæ przyjmowane masowce o noœnoœci do 140 tys. ton. W celu transportu
wêgla z kopalni do portu spó³ka planuje budowê 14 kilometrowego elektrycznego przenoœnika.
Sachalinugol prowadzi tak¿e inwestycje zwi¹zane z rozbudow¹ portu Szachtiersk. Na
realizacjê tej ostatniej inwestycji przewidziane s¹ œrodki w kwocie 460 mln rubli (po
przeliczeniu – ok. 14,8 mln dolarów). Spó³ka przede wszystkim ukierunkowuje siê na rynek
eksportowy. W roku 2012 g³ównymi odbiorcami wêgla by³y: Japonia, Korea P³d. oraz
Chiny. Do tych trzech pañstw ³¹cznie spó³ka wyeksportowa³a 1,3 mln ton wêgla co stanowi³o
a¿ 72% produkcji (www.mscu.ru).
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3.9. C h a b a r o w s k i K r a j
Kolejn¹ jednostk¹ administracyjn¹, w której d³ugoterminowy plan rozwoju górnictwa
wêgla zak³ada nowe projekty jest Chabarowski Kraj (Do³gosrocznaja... 2012). Zasoby
bilansowe wêgla (stan na 2010 r.) w tej jednostce administracyjnej Rosji szacowane s¹ na
2,4 mld ton (Chramow 2011).
Inwestycje w Chabarowskim Kraju dotycz¹ modernizacji kopalñ wêgla nale¿¹cych
do spó³ki Urgaugol (wchodz¹cej w sk³ad koncernu wêglowego SUEK (www.suek.ru)).
Realizacja inwestycji planowana jest na lata 2011–2014 i sfinansowana z w³asnych œrodków
Urgaugol (Do³gosrocznaja... 2012). W efekcie modernizacji ³¹czna zdolnoœæ wydobywcza
kopalñ ma wynieœæ 7,1 mln ton/rok. Inwestycja zak³ada budowê zak³adu przeróbczego
o wydajnoœci 6 mln ton/rok. Wed³ug za³o¿eñ spó³ki (OAO Urgaugol...) zak³ad ma byæ
oddany do eksploatacji pod koniec 2013 roku.
Wydobycie wêgla koksowego prowadzone jest w obrêbie z³o¿a Urgalskoje, po³o¿onego
we wschodniej czêœci Burenskiego basenu wêglowego. Z³o¿e Urgalskoje jest jednym
z najwiêkszych i najwa¿niejszych spoœród siedmiu z³ó¿ wêgla kamiennego tego basenu.
O warunkach geologiczno-górniczych z³o¿a decyduje obecnoœæ wiecznej zmarzliny (OAO
Urgaugol...). Ze wzglêdu na ró¿ne poziomy zalegania wêgla eksploatacjê prowadzi siê
zarówno w kopalniach odkrywkowych, jak i podziemnych. Zasoby wêgla ze z³o¿a Urgalskoje zabezpieczaj¹ potrzeby Chabarowskiego i Primorskiego Kraju. Eksploatowany wêgiel
koksowy typu G (patrz: tab. 1) kierowany jest przede wszystkim do elektrociep³owni (80%)
oraz wykorzystywany jest w hutnictwie ¿elaza.

3.10. C h a n t y -M a n s y j s k i O k r ê g A u t o n o m i c z n y
Ostatni¹ jednostk¹ administracyjn¹ Rosji, w której dokument (Do³gosrocznaja... 2012)
przewiduje inwestycje jest Chanty-Mansyjski Okrêg Autonomiczny. Wed³ug stanu na
2010 r. zasoby bilansowe wêgla w tym okrêgu wynosi³y 1,3 mld ton (Chramow 2011).
W Chanty-Mansyjskim Okrêgu Autonomicznym w ramach zagospodarowania z³o¿a
Otorinskoje planowana jest budowa kopalni wêgla brunatnego. Projekt realizowany jest
przez korporacjê Ural Promyszliennyj–Ural Poliarnyj (Do³gosrocznaja... 2012), na którego
wykonanie przeznaczone s¹ nak³ady finansowe w wysokoœci 171 mld rubli (po przeliczeniu – ok. 5,5 mld dolarów). Rozpoczêcie realizacji projektu ma nast¹piæ w roku 2020,
a zakoñczenie przewiduje siê w 2022 r. (http://investugra.ru). Realizacja projektu umo¿liwi
powstanie 3000 nowych miejsc pracy.

Podsumowanie
W gospodarce rosyjskiej wêgiel jest jednym z istotnych surowców energetycznych. Pod
wzglêdem kierunków zbytu najwiêkszym odbiorc¹ wêgla jest rynek miêdzynarodowy oraz
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energetyka krajowa. W efekcie d³ugoterminowe plany rozwoju rosyjskiego górnictwa wêgla
niejednokrotnie przy nowych kopalniach zak³adaj¹ budowê nowych elektrowni oraz bior¹
pod uwagê mo¿liwoœæ transportu wêgla na rynek miêdzynarodowy (budowa nowych linii
kolejowych oraz portów morskich).
Do roku 2030 nowe inwestycje w górnictwie wêgla przewidziane s¹ w nastêpuj¹cych
jednostkach administracyjnych Rosji:
1) Obwód Kemerowski – realizacja 16 projektów, w ramach których maj¹ powstaæ nowe
kopalnie wêgla koksowego i energetycznego, siedem nowych zak³adów przeróbczych,
budowa dwóch elektrowni wêglowych (o mocach 500 MW i 40 MW), 30 km linii
kolejowych oraz nowe sk³adowisko wêgla surowego, szacowane nak³ady inwestycyjne
– oko³o 195 mld rubli (w przeliczeniu: oko³o 6,3 mld USD);
2) Obwód Irkucki – budowa kopalni wêgla brunatnego oraz elektrowni o mocy 400 MW
(z³o¿e Mugunskoje), budowa kopalni wêgla energetycznego oraz elektrowni o mocy
2000 MW (z³o¿e Iszidejskij), szacowane nak³ady inwestycyjne – oko³o 169 mld rubli
(w przeliczeniu: oko³o 5,5 mld USD);
3) Republika Jakucji – budowa kopalni wêgla koksowego oraz elektrociep³owni o mocy
160 MW i elektrowni o mocy 1800 MW (z³o¿e Elginskoje), szacowane nak³ady
inwestycyjne – oko³o 55 mld rubli (w przeliczeniu – oko³o 1,7 mld USD);
4) Obwód Rostowski – budowa kopalni wêgla koksowego (z³o¿e Tacinskij), szacowane
nak³ady inwestycyjne – oko³o 6 mld rubli (w przeliczeniu – oko³o 194 mln USD);
5) Republika Komi – budowa kopalni wêgla koksowego (z³o¿e Usinskij-3), szacowane
nak³ady inwestycyjne – oko³o 96 mld rubli (w przeliczeniu – oko³o 3,0 mld USD);
6) Republika Tuwy – budowa trzech kopalñ wêgla koksowego (z³o¿e Me¿egejskoje,
Elegetskoje i Centralnyj), szacowane nak³ady inwestycyjne – oko³o 62 mld rubli
(w przeliczeniu – oko³o 1,9 mld USD);
7) Zabajkalski Kraj – budowa trzech kopalñ wêgla energetycznego (z³o¿e Zaszu³asnki)
oraz elektrowni o mocy 1500 MW, budowa kopalni wêgla koksowego (z³o¿e Apsatskij), szacowane nak³ady inwestycyjne – oko³o 256 mld rubli (w przeliczeniu – oko³o
7,9 mld USD);
8) Obwód Sachaliñski – rozbudowa istniej¹cych oraz budowa nowych kopalñ wêgla
energetycznego, budowa infrastruktury przeróbczej i transportowej oraz portów morskich, szacowane nak³ady inwestycyjne – oko³o 1,8 mld USD (w przeliczeniu – oko³o
56 mld rubli);
9) Chabarowski Kraj – modernizacja istniej¹cych kopalñ wêgla koksowego (z³o¿e Urgalskoje), budowa zak³adu przeróbczego, projekty realizowane ze œrodków w³asnych
spó³ki Urgaugol;
10) Chanty-Mansyjski Okrêg Autonomiczny – budowa kopalni wêgla brunatnego (z³o¿e
Otorinskoje), szacowane nak³ady inwestycyjne – oko³o 171 mld rubli (w przeliczeniu –
oko³o 5,5 mld USD).
Geograficzna analiza lokalizacji nowych inwestycji wykazuje, ¿e wiêkszoœæ inwestycji
prowadzona jest w z³o¿ach po³o¿onych na Dalekim Wschodzie. Wi¹¿e siê to z tym, ¿e
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istotnym elementem d³ugoterminowej polityki jest wzrost eksportu wêgla, a Rosja – podobnie, jak wielu innych œwiatowych producentów wêgla – upatruje swych kluczowych odbiorców w krajach azjatyckich. W tym celu budowane s¹ nowe oraz modernizowa- ne istniej¹ce
porty morskie, na przyk³ad port Wanino (Muczke) czy na Sachalinie port Szachtiersk.
Rynki miêdzynarodowe to nie jedyny g³ówny odbiorca rosyjskiego wêgla; innym równie
wa¿nym jest krajowa energetyka. Po gazie jest on drugim surowcem zu¿ywanym do produkcji energii elektrycznej. Jednak¿e w odró¿nieniu od polskiego systemu energetycznego,
rosyjska energetyka wêglowa zu¿ywa ró¿nego rodzaju wêgiel: od brunatnego, po wêgiel
koksowy i antracyt. W efekcie – przy nowych centrach wydobywczych wêgla koksowego
powstaj¹ równie¿ nowe elektrownie (na przyk³ad w Zabajkalskim Kraju czy w Kuzbasie).
Analizuj¹c d³ugoterminowe plany rozwoju górnictwa wêgla w Rosji mo¿na przypuszczaæ, ¿e w najbli¿szym dwudziestoleciu kraj ten nadal bêdzie odgrywa³ istotn¹ rolê na
miêdzynarodowym rynku wêgla, jako wa¿ny dostawca wêgla energetycznego i koksowego.
Nale¿y jednak zwróciæ uwagê na fakt, ¿e nowe plany inwestycyjne w górnictwie wêgla
w Rosji skupiaj¹ siê przede wszystkim na wêglu koksowym. Wed³ug d³ugoterminowych
prognoz eksport wêgla koksowego w 2030 r. ma zwiêkszyæ siê wzglêdem roku 2010
a¿ 2,5-krotnie – tj. o 27 mln ton.
Opracowywanie d³ugoterminowej prognozy rozwoju rosyjskiego górnictwa wêgla prowadzono w czasie, kiedy ceny na wêgiel koksowy by³y wysokie, a Rosja – pomimo spadku
œwiatowego popytu – w latach 2008–2010 utrzyma³a wysoki eksport tego surowca (Ozga-Blaschke 2010, 2011, 2012). Dodatkowym atutem przemawiaj¹cym wówczas za wzrostem
inwestycji w nowe z³o¿a wêgla koksowego by³y bardzo optymistyczne prognozy dotycz¹ce
zu¿ycia tego wêgla oraz utrzymania siê wysokich cen. Obecnie – w wyniku szybszego
wzrostu poda¿y nad malej¹cym popytem oraz tendencji spadkowej cen na rynku dostaw
natychmiastowych (spot) œwiatowi analitycy rewiduj¹ swe prognozy na najbli¿sze lata.
Przyk³adowo, australijskie biuro ds. gospodarki zasobami i energi¹ BREE (Bureau of Resources and Energy Economics) w prognozie z marca 2013 roku (Resources... 2013)
przewiduje, ¿e w roku 2017 handel wêglem metalurgicznym wyniesie oko³o 345 mln ton,
podczas gdy jeszcze w marcu 2012 (Resources... 2012) zak³ada³ go na poziomie 354 mln ton.
W odniesieniu do Rosji – w roku 2017 eksport wêgla metalurgicznego mia³ wynieœæ 21 mln
ton wed³ug prognozy z marca 2012 r., a ju¿ prognoza z marca 2013 r. zrewidowa³a go do
18 mln ton.
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NOWE INWESTYCJE W ROSYJSKIM GÓRNICTWIE WÊGLA KAMIENNEGO

S³owa kluczowe
Federacja Rosyjska, wêgiel kamienny, kopalnie, nowe inwestycje, elektrownie
Streszczenie
Federacja Rosyjska znajduje siê w œcis³ej czo³ówce wœród œwiatowych producentów i eksporterów wêgla.
Zgodnie z jej d³ugoterminow¹ polityk¹, wêgiel nadal bêdzie odgrywa³ istotn¹ rolê w gospodarce tego kraju.
Wed³ug tych planów, w roku 2030 produkcja wêgla ma osi¹gn¹æ poziom 430 mln ton (w stosunku do bazowego
roku 2010 ma wzrosn¹æ o 33%), a eksport wêgla kamiennego ma wynieœæ 125 mln ton (wzglêdem 2010 r. wzrost
o 46%). Ze wzglêdu na przewidywany szereg nowych inwestycji w rosyjskim górnictwie wêgla, niniejszy artyku³
poœwiecono ich omówieniu.
Podobnie, jak i inni œwiatowi producenci i eksporterzy wêgla, Rosja skupia siê zw³aszcza na odbiorcach
azjatyckich. Skutkuje to tym, ¿e wiêkszoœæ nowych inwestycji w górnictwie wêgla planowana jest na Dalekim
Wschodzie.
D³ugoterminowy program rozwoju górnictwa wêgla w Rosji nie tylko koncentruje siê na zagospodarowaniu
dwóch najbardziej perspektywicznych z³ó¿ wêgla: Elginskoje (Republika Jakucji) oraz po³o¿onego w Republice
Tuwy – z³o¿a Elegetskoje. Zak³ada on równie¿ budowê nowych centrów wydobywczych wêgla w z³o¿ach
po³o¿onych w Republikach: Komi, Tuwy i Jakucji, Obwodach: Rostowskim, Kemerowskim, Irkuckim i Sachaliñskim, w Chabarowskim i Zabajkalskim Kraju oraz w Chanty-Mansyjskim Okrêgu Autonomicznym. W sumie
nowe inwestycje planowane s¹ w dziesiêciu jednostkach administracyjnych Rosji.
W przypadku ka¿dej inwestycji omówiono: w jakim z³o¿u bêdzie prowadzona eksploatacja wêgla, zastosowany sposób eksploatacji, dodatkowe inwestycje (na przyk³ad: budowa zak³adu przeróbczego, budowa
elektrowni, linii kolejowej, rozbudowa morskiej infrastruktury transportowej itp.), a tak¿e liczbê nowych miejsc
pracy oraz kwotê planowanych nak³adów inwestycyjnych.
£¹cznie d³ugoterminowy program przewiduje 37 projektów, z których a¿ 16 bêdzie realizowanych w Obwodzie Kemerowskim. W efekcie – maj¹ tam powstaæ nowe kopalnie wêgla koksowego i energetycznego, siedem
nowych zak³adów wzbogacania wêgla, dwie elektrownie (o mocy 500 MW i 40 MW), 30 km linii kolejowych
oraz nowe sk³adowisko wêgla surowego.

NEW HARD COAL-MINING PROJECTS IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract
The Russian Federation is an important global producer and exporter of coal. According to its Long-term
Program, coal will continue to be one of the most important raw materials in the Russian economy. According to
this Program, coal production in 2030 will amount to 430 million tons (in comparison with basis year 2010,
production will increase by 33%), and hard coal exports to 125 million tons (an increase of 46% from basis year
2010). This paper provides an overview of the situation in light of the foreseen numbers of new Russian hard
coal-mining projects.
Just as with other coal producers and coal exporters worldwide, Russian attention is also concentrated on
Asian markets. As a result of this global orientation, new coal-mining projects are being planned in the Russian
Far East.
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The Long-term Program of Russian coal development until 2030 is concentrated in part on development of the
two most promising coal deposits: the Elginskoye coal deposit in the Republic of Yakutia and the Elegetskoye coal
deposit in the Republic of Tuva. This Program also assumes new coal-mining areas in the Komi Republic, the
Rostovskaya Oblast, the Kemerovskaya Oblast, the Irkutskaya Oblast, the Sakhalinskaya Oblast, the Khabarovsky
Krai, the Zabaykalsky Krai, and the Khanty-Mansik Autonomous Okrug. New coal-mining projects are planned in
ten federal subjects in Russia.
For each case of hard coal mining project, this paper describes the following: the coal deposit, the kind of
exploitation, additional investments (for example construction of processing plant, new railway line, development
of infrastructure at sea ports, etc.), numbers of new jobs, and capital spending.
The Long-term Program supposes 37 new investments, with 16 of them planned in the Kemerovskaya Oblast
where several new coal mines will be constructed, both coking and steam coal, seven new processing plants, two
power facilities (500 MW and 40 MW), 30 km of railway lines, and a new raw coal stockyard.

