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NOWE DANE EUROSTATU: POLSKA I NIEMCY
WĘGLOWYMI LIDERAMI EUROPY [KOMENTARZ]
Według statystyk Eurostatu Polska i Niemcy to prawdziwi węglowi liderzy Europy. W krajach tych
produkuje się odpowiednio 86% europejskiego węgla kamiennego i 45% węgla brunatnego. W tych
dwóch krajach spalono też ponad połowę węgla zużytego w UE w 2018 roku.
W ubiegłym tygodniu Eurostat opublikował statystyki dotyczące wydobycia i zużycia węgla w Unii
Europejskiej. Wynika z nich, że unijna konsumpcja tych dwóch rodzajów węgla sięgnęła w 2018 roku
poziomu 596,46 mln ton. Zestawiając te dane z aktualnymi wskaźnikami Euracoal, można oszacować,
że 35% z tego wolumenu zostało spalone w Niemczech (ok. 211 mln ton, największy konsument w
UE), a ok. 22% - w Polsce (131 mln ton). Oznacza to również, że te dwa kraje odpowiadają za ponad
połowę unijnej konsumpcji węgla.
Konsumpcja węgla kamiennego w Unii Europejskiej spadła w 2018 roku o 4% do poziomu 226
milionów ton. Najwięcej tego surowca zużyto w Polsce (32%), Niemczech (20%) i Hiszpanii (9%).
Wydobycie węgla kamiennego w Unii Europejskiej spada stabilnie, lecz od kilku lat nierównomiernie
względem zużycia. W 1990 roku w UE wydobywało się 368,5 mln ton tego surowca, a konsumowało
500 mln ton. 28 lat później wskaźniki te to odpowiednio 226 mln i 74 mln ton. Największy rozdźwięk
między tymi wartościami w ostatniej dekadzie pojawił się w roku 2012, gdy UE wydobywała ok. 110
mln to i zużywała ok. 320 mln ton.
W 2018 roku za 86% produkcji węgla kamiennego w Unii Europejskiej odpowiada Polska. Dalej na
podium znalazły się Czechy (6,1%) oraz Niemcy (3,7%). W tym ostatnim kraju w grudniu 2018 roku
zamknięto dwie ostatnie kopalnie tego surowca. Tym samym RFN przeszła w całości na import tego
paliwa.
Ponad zużytego w UE 60% węgla kamiennego zostało wykorzystane w energetyce zawodowej.
Jeżeli zaś chodzi o unijną konsumpcję węgla brunatnego, to w 2018 roku wyniosła ona 369,96 mln ton.
Eurostat nie podaje statystyk wydobycia tego surowca za rok 2018; w tym temacie można posiłkować
się danymi Euracoal. Według nich najwięcej tego węgla wydobyto w Niemczech (45%, największy
producent w UE i na świecie), Polsce (16%) i Czechach (10%). Warto jednak dodać, że Euracoal
szacuje wydobycie węgla brunatnego w Unii na poziom 367 mln ton, a więc o prawie 3 mln ton mniej
niż Eurostat.
Ponad 90% węgla brunatnego w UE wykorzystano w energetyce zawodowej.

