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Efektywno!" zrównowa#onego rozwoju zale#y w du#ym stopniu od w$a!ciwe-
go gospodarowania zasobami: zarówno po stronie poda#y, w ramach której 

dba si% o odpowiedni& dost%pno!" na rynku niezb%dnych surowców, prefabryka-
tów, si$ wytwórczych, ale tak#e zabezpiecza si% $a'cuchy logistyczne i dba o od-
powiednie warunki wymiany handlowej, jak i po stronie popytu, gdzie ogrom-
n& rol% odgrywaj& czynniki niezwykle trudno poddaj&ce si% logice zarz&dzania. 
Mo#na tu wymieni" konsumpcj% poszczególnych dóbr i sie" wzajemnych po-
wi&za' pomi%dzy dzia$aniami sektorów marketingowego, handlowego i produk-
cyjnego oraz ich wp$yw na postawy grup konsumenckich. Nale#y zauwa#y", i# 
sytuacja nie jest jednoznaczna, gdy# polityka zrównowa#onego rozwoju powinna 
obejmowa" ca$e spektrum mo#liwo!ci, potrzeb obywateli i uwarunkowa'. Na 
poziomie gospodarczym trudno nie dostrzec du#ego przywi&zania do ju# wyst%-
puj&cych wspó$zale#no!ci. Dlatego te# podejmowanie prób zmiany tego stanu 
rzeczy obarczone jest du#& doz& nieskuteczno!ci, a z drugiej strony poszukiwanie 
z$otego !rodka mo#e spotka" si% ze sprzeciwem du#ej cz%!ci spo$ecze'stwa ocze-
kuj&cej b$yskawicznych rezultatów.

Zasoby, którymi dysponuj& pa'stwa, korporacje transnarodowe, ale tak#e or-
ganizacje pozarz&dowe i poszczególni ludzie, definiuje si% zazwyczaj, u#ywaj&c 
dwóch kluczowych kryteriów: procesu gromadzenia oraz ch%ci ich wykorzystania 
w przysz$o!ci. Ich u#yteczno!" ma wp$yw na sposób zarz&dzania nimi – otwarty, 
dost%pny dla wszystkich, zadekretowany przepisami prawa mi%dzynarodowego 
(np. dost%p do powietrza i !wie#ej wody) lub zamkni%ty, ograniczony ze wzgl%-
du na prawa w$asno!ci. Zasoby mog& mie" posta" naturaln&, wtedy u#ywa si% 
zazwyczaj poj%cia surowców naturalnych, wskazuj&c na ich pochodzenie, lub 
sztuczn&, gdzie akcentuje si% w wi%kszym stopniu rol% cz$owieka w ich przetwo-
rzeniu. Zasoby mog& przyjmowa" form% materialn& (konkretne surowce, finanse, 
wytwory pracy ludzi i maszyn, np. serwery umo#liwiaj&ce wymian% informacji), 
jak te# niematerialn& (wiedza, kapita$ ludzki, patenty i znaki towarowe, w tym 
warto!" poszczególnych firm wyceniana przez rynek).

Surowce naturalne, powsta$e i zgromadzone w skorupie ziemskiej w wyniku 
d$ugotrwa$ych procesów, s& eksploatowane w konkretnym momencie rozwoju 
ludzko!ci i nie podlegaj& odtworzeniu. Raz wydobyte i przetworzone przyno-
sz& zysk w postaci mo#liwo!ci stworzenia produktów, jednocze!nie przynosz& 



Cz!"# II. Uj!cie przedmiotowe148

liczne szkody: ekologiczne, infrastrukturalne czy techniczne. Piaski bitumiczne 
w prowincji Alberta w Kanadzie dobrze obrazuj& te trzy negatywne wymiary 
na jednym obszarze. Aby wydoby" rop% naftow& z trudno dost%pnego miejsca, 
gdzie po#&dany surowiec wyst%puje pod postaci& zanieczyszczonego pó$produk-
tu, nale#y go oczy!ci" przy u#yciu wielokrotnie wi%kszych zasobów wody pit-
nej, co wyra(nie uwidacznia logik% ekonomicznego zysku i ekologicznych strat. 
Ca$y proces technologiczny, odbywaj&cy si% na terenie tajgi, wymaga karczowa-
nia lasów, zdarcia wierzchnich warstw ziemi oraz u#ycia, oprócz wody, licznych 
uszlachetniaczy, które po procesie produkcji stanowi& odpady sk$adowane na 
miejscu, tworz&c coraz wi%ksze area$y terenów pozostawionych do rekultywacji 
w przysz$o!ci przez kolejne pokolenia (szerzej na temat Kanady zob. rozdzia$ 29. 
Studium przypadku – Kanada).

Pa!stwowy Norweski Fundusz Emerytalny*

Przemys! wydobywczy w Norwegii zacz"! odgrywa# znacz"c" rol$ dopiero od prze!omu lat 60. i 70. 
XX w., kiedy na Morzu Pó!nocnym odkryto i zacz$to eksploatowa# niezwykle bogate z!o%a ropy naf-
towej. W wyniku ogólnokrajowej dyskusji uznano, i% cz$&# &rodków uzyskanych w wyniku sprzeda%y 
surowców na rynkach nale%y przeznaczy# jako dywidend$ dla kolejnych pokole', czego efektem by!o 
utworzenie w 1990 r. Statens Pensjonsfond Utland (SPU), czyli Pa'stwowego Norweskiego Funduszu 
Emerytalnego. Uzgodniono podstawowe zasady funkcjonowania – tzw. regu!$ bud%etow", na mocy 
której pa'stwo corocznie mo%e otrzyma# jedynie cz$&# zainwestowanych &rodków, a operatorzy fun-
duszu dbaj", by jego kapita! by! sprawnie pomna%any, z wykorzystaniem d!ugoterminowej strategii 
inwestycyjnej. Co istotne, &rodki funduszu zostaj" zainwestowane poza granicami Norwegii, przez co 
pa'stwo mo%e kszta!towa# polityk$ zagraniczn" przy u%yciu &rodków finansowych. Na szczególn" 
uwag$ zas!uguje powo!anie Rady Etyki dzia!aj"cej przy Funduszu, która analizuje ryzyka inwestycyjne 
pod k"tem zgodno&ci z polityk" zrównowa%onego rozwoju. Dlatego te% Fundusz nie inwestuje w akcje 
producentów broni, firm dzia!aj"cych bez poszanowania praw cz!owieka czy w sektorach szkodliwych 
dla &rodowiska naturalnego.

Fundusz inwestuje w ró%ne mechanizmy finansowe – w zdecydowanej wi$kszo&ci s" to akcje naj-
wi$kszych spó!ek gie!dowych &wiata: Apple, Amazon czy Microsoft, ale w portfelu ma równie% spor" 
liczb$ bezpiecznych aktywów (obligacje, papiery d!u%ne). Warto&# rynkowa funduszu sukcesywnie 
wzrasta dzi$ki skali inwestycji, ale równie% d!ugoterminowej strategii. Momenty kryzysowe (lata 2008 
i 2017) nie zachwia!y wynikami i obecnie szacuje si$, %e fundusz posiada aktywa wyceniane na po-
nad bilion EUR i jest najwi$kszym pa'stwowym funduszem inwestycyjnym na &wiecie.

W roku 2015 zosta!a podj$ta decyzja, i% pieni"dze funduszu nie mog" by# inwestowane w akcje 
spó!ek, których dzia!alno&# operacyjna w ponad 30% opiera si$ na przetwarzaniu paliw kopalnych. 
W roku 2021 w!adze funduszu og!osi!y, %e zaprzestaj" jakichkolwiek inwestycji w spó!ki z bran%y „brud-
nej energii”, zamierzaj"c wzmocni# w trzeciej dekadzie XXI w. inwestycje w rynek „czystej energii”. Pod-
j$te decyzje z pewno&ci" b$d" mia!y wp!yw na przyspieszenie transformacji energetycznej na rynku 
europejskim, gdzie bez wsparcia zewn$trznych inwestorów jakiekolwiek skuteczne dzia!ania ze wzgl$-
du na wysokie koszty pocz"tkowe nie b$d" mo%liwe.

* Informacje w ramce na podstawie: About the Fund, Norges Bank Investment Management, https://www.nbim.no/
en/the-fund/about-the-fund/ [dost$p: 22.01.2022].
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Brak mo#liwo!ci absorpcji odpadów stanowi jeden z koronnych argumentów, 
by kwesti% niezale!no"ci surowcowej rozpatrywa" nie tylko na poziomie pod-
miotów aktywnie bior&cych udzia$ w wymianie handlowej tu i teraz, ale tak#e 
zwraca uwag% na wyobra#enie potencjalnych szkód, które mog& wyst&pi" dopiero 
w przysz$o!ci. Rejon Zachodniej Amazonii, czyli pogranicze brazylijsko-ekwa-
dorskie, dobrze obrazuje skal% wyzwa' dla kolejnych pokole', gdy# rabunkowa 
eksploatacja z$ó# ropy naftowej z terenu d#ungli przynosi katastrofalne rezultaty 
nawet po zako'czeniu prac wydobywczych, czego przyk$adem by$y wycieki ropy 
w latach 2020 i 2022 do rzeki Coca, które stanowi& realne zagro#enie dla #ycia 
tysi%cy ludzi zamieszkuj&cych ska#one tereny (zob. rozdzia$ 28. Studium przy-
padku – Brazylia).

Wp$yw poszczególnych surowców i zasobów na rozwój ludzko!ci okazuje si% 
trudny do jednoznacznego oszacowania, bior&c wy$&cznie pod uwag% jedynie ak-
tualny stan wiedzy, gdy# decyzje o ich potencjalnym wykorzystaniu podejmowa-
ne s& z uwzgl%dnieniem aktualnych mo#liwo!ci ich wykorzystania. Przyk$adem 
mo#e by" platyna, któr& do XIX w. traktowa$o si% jako nieu#yteczn&, pod koniec 
XX w. zacz%to j& wykorzystywa" na bardziej masow& skal% (m.in. przy produkcji 
katalizatorów samochodowych), a obecnie jej wydobycie i sprzeda# utrzymuje si% 
na sta$ym poziomie1. Brak danego zasobu mo#e nie tylko wprowadza" zaburzenia 
w czasie dostawy kompletnego produktu, z czym mamy do czynienia w pandemii 
COVID-19, ale równie# doprowadzi" do odst&pienia od produkcji gotowych wy-
robów (np. wykorzystanie radu w przemy!le ci%#kim), zmiany metody produk-
cji (np. niezwykle szybkie przej!cie z nawozów naturalnych na sztuczne, dzi%ki 
odkryciu syntezy amoniaku) czy doprowadzenie do sytuacji spornej, w wyniku 
której ró#nymi metodami (negocjacji, sporu dyplomatycznego, konfliktu zbroj-
nego) mo#na doprowadzi" do przej%cia w$adzy nad nim. Trzecia mo#liwo!" w hi-
storii by$a szczególnie cz%sto wykorzystywana wtedy, gdy tereny wydobywcze, 
bogate w dany surowiec, znajdowa$y si% we w$adaniu mniej rozwini%tej tech-
nicznie i technologicznie cywilizacji. Co wi%cej, sama ch%" posiadania i zdobycia 
surowców nap%dza$a w historii liczne konflikty i podboje terytorialne, z czym 
mieli!my do czynienia zarówno w staro#ytno!ci, !redniowieczu, jak i w epoce 
tzw. Wielkich Odkry" Geograficznych. Najbardziej jaskrawym przyk$adem by$ 
rozwój boliwijskiego Potosi, które w XVII wieku, dzi%ki zasobnym z$o#om srebra, 
sta$o si% najludniejszym miastem zachodniej hemisfery, a obecnie, po wyczerpa-
niu z$ó#, to miasto-symbol rabunkowej gospodarki hiszpa'skich kolonizatorów2.

1 C. Sealy, Cordelia Sealy. The Problem with Platinum, “Materials Today” 2008, Vol. 11, 
Iss. 12, s. 67–68.

2 T.J.)Kehoe, J.P.)Nicolini, A Monetary and Fiscal History of Latin America, 1960–2017, 
University of Minesota Press, 2021, s. 16.
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Sytuacja na pograniczu wenezuelsko-kolumbijskim*

Codzienno&# bezdomnej uchod(czyni z Wenezueli

)ród!o: Immigrant Venezuelan Homeless Asking for Help in the Street, Wikimedia, https://upload.wikimedia.org/wiki-
pedia/commons/e/e2/Immigrant_Venezuelan_homeless_asking_for_help_in_the_street.jpg [dost$p: 22.01.2022].

Ucieczka ludzi z Wenezueli, kraju bogatego w surowce naturalne, do niedawna czerpi"cego zyski 
z ropy naftowej i utrzymuj"cego w ten sposób stabilno&# wewn$trzn" w kraju, obrazuje wyzwania dot. 
paradoksu obfito&ci w XXI w. Jednocze&nie przekroczenie granicy przez prawie 2 mln ludzi stwarza licz-
ne problemy do rozwi"zania w Kolumbii, kraju nominalnie biedniejszym pod wzgl$dem PKB ni% We-
nezuela. Granica pomi$dzy pa'stwami nie by!a dotychczas silnie strze%ona. Co istotne, grupy etniczne 
zamieszkuj"ce tereny przygraniczne &ci&le ze sob" wspó!pracowa!y, ze szczególnym uwzgl$dnieniem 
wymiany handlowej. W jedn" stron$ (z Kolumbii) wywo%one by!y towary rolne, a w drug" (z Wene-
zueli) ropa naftowa, przewo%ona na masow" skal$ w bakach samochodów. Gdy w ostatnich latach 
gospodarka Wenezueli znacznie si$ skurczy!a (o 60% w nominalnym PKB od 2013 r.), przy galopuj"cej 
inflacji (w 2021 r. ponad 2000%, licz"c rok do roku), okaza!o si$, %e tysi"ce ludzi nie s" w stanie prze%y#. 
Jedynym wyj&ciem by!a zatem migracja do biedniejszego, jak si$ do niedawna wydawa!o, kraju.

Przysz!o&# imigrantów wenezuelskich w Kolumbii rysuje si$ w ciemnych barwach. Kolumbia nie 
posiada wystarczaj"cych &rodków, by na pograniczu dokonywa# niezb$dnych inwestycji infrastruktu-
ralnych, które mog!yby zapewni# odpowiednie mo%liwo&ci do utrzymania tak du%ej grupy nowoprzy-
by!ych ludzi. Nie mo%na równie% wykluczy# scenariusza, i% w niedalekiej przysz!o&ci kolejne tysi"ce 
Wenezuelczyków b$d" chcia!y si$ osiedli# w Kolumbii, co mo%e wywo!a# nie tylko kryzys w relacjach 
pomi$dzy pa'stwami, ale przede wszystkim pog!$bi# problemy spo!eczno-gospodarcze w obu kra-
jach.

* Venezuela Situation, UNHCR Agency, https://www.unhcr.org/venezuela-emergency.html [dost$p: 22.01.2022].
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W wieku XXI zasobami w skali globalnej gospodaruj& pa'stwa, prywatne korpo-
racje, jak i organizacje mi%dzynarodowe. Mo#liwo!ci dzia$ania oraz funkcjono-
wania w systemie gospodarczo-politycznym okre!laj& umowy mi%dzynarodowe 
(np. Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 10 grudnia 1982 r.3, 
która okre!la sposób eksploatacji mórz i oceanów), uwarunkowania technolo-
giczne (np. wykorzystanie robotów w produkcji) oraz bie#&ca sytuacja gospo-
darcza, polityczna i spo$eczna. Wraz z rozwojem ludzko!ci intensyfikacja uza-
le#nienia danych dzia$ów produkcji czy wr%cz ca$ej ludzko!ci od konkretnych 
kategorii surowców ros$a, co dobrze obrazuje przyk$ad wykorzystania ropy nafto-
wej i jej pochodnych w produkcji przemys$owej, ale równie# w #yciu codziennym. 
Produkty ropopochodne to obecnie nie tylko (ród$o energii, lecz tak#e masy as-
faltowe, rozpuszczalniki oraz ró#norodne tworzywa sztuczne, w tym m.in. bar-
dzo popularny polipropylen, u#ywany do produkcji opakowa'.

Pa'stwa ju# w XX w. coraz cz%!ciej odgrywa$y rol% regulatorów na rynkach 
i za po!rednictwem spó$ek zale#nych kszta$tuj& polityk% gospodarcz&. Zazwyczaj 
mamy do czynienia z rynkami monopolistycznymi lub oligopolistycznymi pod 
wzgl%dem struktury w$a!cicielskiej. Zauwa#alnym trendem jest równie# coraz 
mniejsza obecno!" mechanizmów rynkowych w sektorze handlu. Oczywi!cie 
udzia$ poszczególnych wymiarów, tj. politycznego, gospodarczego i spo$ecznego, 
w podejmowaniu kluczowych decyzji o zapewnieniu odpowiedniego poziomu 
poda#y jest trudny do oszacowania ze wzgl%du m.in. na brak wolnego dost%pu do 
zapisów kontraktów handlowych, ale warto zwróci" uwag% na dynamik% zmian 
w sektorze wydobywczym.

Zarówno Saudi Aramco, b%d&ca gospodarczym filarem polityki wewn%trznej 
i zagranicznej Arabii Saudyjskiej oraz firm& kontroluj&c& najbardziej dochodowe 
(ród$a ropy naftowej na !wiecie4, jak i rosyjski Gazprom oraz spó$ki od niego za-
le#ne stanowi& przyk$ady, na bazie których mo#na pokaza" koncepcj% realizacji 
mocarstwowej polityki konkretnych pa'stw w oparciu o dysponowanie surow-
cami naturalnymi. Jednocze!nie nale#y pami%ta" o wyzwaniach, które pojawiaj& 
si% w momencie, gdy rozwój pa'stwa w przewa#aj&cej mierze oparty zostanie 
o sektor wydobywczy. To nie tylko potrzeba stworzenia systemu zabezpiecze' 
w przysz$o!ci, gdy surowce zostan& wyczerpane (zob. ramka Pa!stwowy Norweski 
Fundusz Emerytalny), ale tak#e bie#&ce uzale#nienie pa'stwa od pomy!lno!ci 
jednego sektora, zazwyczaj wydobywczego. Gdy dodamy do tego fakt, i# za-
zwyczaj mamy do czynienia z pa'stwami rz&dzonymi niedemokratycznie, gdzie 
zyski z wydobycia surowców naturalnych pozostaj& w gestii elit politycznych 

3 Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza, sporz&dzona w Montego Bay dnia 
10 grudnia 1982 r., Dz.U. 2002, nr 59, poz. 543.

4 Resilience and Agility. Annual Report 2020, Saudi Aramco, https://www.aramco.
com/-/media/publications/corporate-reports/saudi-aramco-ara-2020-english.pdf [dost%p: 
20.01.2022].
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i gospodarczych, mo#e okaza" si%, #e po-
siadanie surowców naturalnych w wymia-
rze spo$ecznym w d$u#szej perspektywie 
przyniesie wi%cej szkód ni# po#ytku.
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W literaturze przedmiotu stan ten okre!la 
si% jako paradoks obfito"ci lub – w prze-
strzeni medialnej – kl#twa surowcowa; na-
zwy te dobrze unaoczniaj& realia sytuacji. 
Problemem tym zajmowali si% tacy badacze 
jak Raul Prebisch, Immanuel Wallerstein 
czy Amartya Kumar Sen, dla których klu-
czowymi punktami odniesienia sta$y si% 
takie poj%cia, jak zale#no!" na poziomie 
handlu i czerpanych z wydobycia zysków, 
ale równie# technologicznych uwarun-
kowa' wydobycia. Szczególnie ta druga 
kwestia odgrywa$a w przesz$o!ci istotn& 
rol% w dyskusji publicznej, gdy# niezwykle 
cz%sto okazywa$o si%, i# wiedza techniczna, 

umo#liwiaj&ca eksploatacj% danych (róde$, pozostawa$a poza zasi%giem w$adz 
danego pa'stwa. Warto tutaj przypomnie" sytuacj% z prze$omu pierwszej i dru-
giej dekady XXI w., kiedy odnaleziono w Polsce zasobne z$o#a gazu $upkowego, 
w efekcie czego rozp%ta$a si% swoista medialna „gor&czka gazu”. Odkrycie mia$o 
przynie!" Polsce niewyobra#alne bogactwo, jednak nale#y zauwa#y", i# koszty 
!rodowiskowe by$yby w tym przypadku znaczne. Wydobycie w Polsce gazu ze 
z$ó# niekonwencjonalnych odbywa$oby si% metod& szczeliniowania. W procesie 
tym wykorzystywane s& ogromne zasoby s$odkiej wody, której w Polsce szcze-
gólnie brakuje. Jednocze!nie w proces wydobywczy nale#a$oby zaanga#owa" 
koncerny mi%dzynarodowe, dysponuj&ce odpowiedni& wiedz& i mo#liwo!ciami 
technologicznymi. Ten ostatni aspekt staje si% kluczowy w dyskusji nad poten-
cjalnymi zyskami, gdy# w XXI w. same pa'stwa nie s& w stanie prowadzi" inten-
cjonalnej polityki wydobywczej na w$asnym terenie, na co wp$yw maj& równie# 
uwarunkowania mi%dzynarodowe.

Dobrym przyk$adem umi%dzynarodowienia kwestii zarz&dzania surowcami 
i zasobami pomi%dzy pa'stwami, korporacjami i organizacjami mi%dzynarodo-
wymi s& kryzys gazowy na europejskim rynku w latach 2021–2022 oraz brak 
dost%pno!ci pó$przewodników w okresie pandemii COVID-19. Gaz ziemny sta$ 
si% niezwykle po#&danym surowcem jako po!rednie (ród$o energii na drodze 
do Nowego Zielonego *adu, którego wizja realizacji w europejskim wymiarze 

Rozwój technologii a polityka 
odzyskiwania surowców*

Pod koniec pierwszej dekady XXI w. osza-
cowano, i% przy produkcji tylko jednego 
zestawu komputerowego ( jednostka 
bazowa oraz monitor) zu%ywano 1500 l 
wody, od 11 do 22 kg &rodków chemicz-
nych oraz 240 kg paliw kopalnych. Na 
prze!omie pierwszej i drugiej dekady 
wdro%ono liczne programy recyklingowe, 
ale w dalszym ci"gu nie udaje si$ odzy-
skiwa# wi$cej ni% 15% surowców u%ytych 
w procesie produkcji. Bior"c pod uwag$ 
oczekiwania konsumentów i ch$# zakupu 
coraz to nowszych urz"dze', m.in. smart-
fonów, urz"dze' gospodarstwa domowe-
go z modu!ami IoT oraz ucyfrowionych 
wersji dotychczas pozbawionych gad%e-
tów rzeczy, np. ubra', mo%na uzna#, i% 
recykling surowców b$dzie jednym z klu-
czowych wyzwa' technicznych XXI w.

* Critical Raw Materials EN, European Commis-
sion, https://single-market-economy.ec.eu-
ropa.eu/sectors/raw-materials/areas-specif-
ic-interest/critical-raw-materials_en [dost$p: 
22.01.2022].
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przybli#a si% coraz bardziej. Jednocze!nie brak odpowiedniej ilo!ci surowca na 
rynku, co jest wynikiem gry poda#owej rosyjskich po!redników, oraz wzrastaj&ce 
zapotrzebowanie na surowiec odbiorców instytucjonalnych i prywatnych dopro-
wadzi$y do historycznych poziomów cenowych tego surowca na europejskich 
gie$dach. Tym samym transakcje zakupu–sprzeda#y sta$y si% przedmiotem nie 
tylko sporów, ale równie# geopolitycznych wyzwa' i prób& do stworzenia ogól-
noeuropejskiej polityki surowcowej.

Inaczej rzecz wygl&da w przypadku tzw. kryzysu pó$przewodników, czyli 
uk$adów scalonych, wytwarzanych w wysoce zrobotyzowanych i zautomatyzo-
wanych fabrykach w Azji i Stanach Zjednoczonych. Co istotne, Europa uczest-
niczy w grze rynkowej, dostarczaj&c roboty produkcyjne (holenderski Advanced 
Semiconductor Materials Litography, ASML5) oraz realizuj&c zaawansowane 

5 About ASML, ASML, https://www.asml.com/en/company/about-asml [dost%p: 22.01.2022].

Surowce krytyczne dla gospodarki Unii Europejskiej

Stany Zjednoczone
Beryl* 88%

Meksyk
Fluoryt 25%

Chile
Lit 78%

Finlandia
German 51%

Norwegia
Metal 
krzemowy 30%

Niemcy
Gal 35%

Francja
Hafn 84%
Ind 28%

Hiszpania
Stront 100%

Maroko
Fosforyt 24%

Gwinea
Boksyt 64%

Demokratyczna
Republika Konga
Kobalt 68%
Tantal 36%

Republika 
3RáXGQLRZHM Afryki
Iryd* 92%
Platyna* 71%
Rod* 80%
Ruten* 93%

Antymon 62% 
Boran 98%

Kazachstan
Fosfor 71%

Rosja
Pallad 40%

Chiny
Baryt 38%
Bizmut 49%
Magnez 93%
Grafit naturalny 47%
Skand* 66%
Tytan* 45%
Wolfram* 69%
Wanad* 39%
Lekkie pierwiastki ziem rzadkich 99%
&ĊĪNLH�PHWDOH�]LHP�U]DGNLFK����

Indonezja
Kauczuk naturalny 31%

Australia
:ĊJLHO�NRNVXMąF\����

XG]LDá�Z�ĞZLDWRZHM�SURGXNFML

Brazylia
Niob 85%

Turcja

)ród!o: Critical Raw Materials PL, European Commission, https://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materials/
areas-specific-interest/critical-raw-materials_pl [dost$p: 22.01.2022].

W ramce zaprezentowano map$ surowców krytycznych, niezb$dnych dla funkcjonowania europej-
skiej gospodarki w warunkach Nowego Zielonego *adu. Próba analizy stanu posiadania i rozk!adu 
geopolitycznego jednoznacznie wskazuje na potrzeb$ utrzymywania poprawnych relacji z krajami 
spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz dalsze poszukiwanie (róde! surowców lub technicz-
ne znajdowanie ich zamienników. Z rozk!adu geograficznego surowców krytycznych mo%na równie% 
wyci"gn"# wniosek, i% próba utrzymywania poprawnych relacji z Chinami b$dzie w XXI w. stanowi!a 
kluczowe wyzwanie dla rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Szczególnie dotyczy to takich pier-
wiastków jak lantan czy cer, które s" kluczowe w produkcji urz"dze' elektronicznych (m.in. telekomu-
nikacja i przemys! energii odnawialnej). Zasobno&# Chin w rzadkie surowce mo%e by# zastanawiaj"ca, 
ale decyduj"ce s" tutaj zarówno struktura geologiczna, wynikaj"ca z bardzo dobrego po!o%enia, jak 
i znaczne nak!ady, które Chiny ponosz" na rozwój nowoczesnych sposobów poszukiwa' oraz wydo-
bycia strategicznych surowców.
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projekty badawcze (belgijskie IMEC6), 
ale nie wytwarzaj&c wystarczaj&cej 
liczby komponentów na swoje po-
trzeby. Dlatego te# produkcja m.in. 
koncernów samochodowych zosta$a 
w 2021 r. zatrzymana, gdy# popyt na 
pó$przewodniki by$ tak du#y, #e wiele 
koncernów nie by$o w stanie dokona" 
zakupu tych#e na globalnym rynku, 
przegrywaj&c m.in. z globalnymi gra-
czami telekomunikacyjnymi z Chin 
czy Stanów Zjednoczonych. Ta sytu-
acja dobrze obrazuje wyzwania, z któ-
rymi na rynku surowców i zapasów 
nale#y si% upora" w przysz$o!ci.

Kluczowe pytania, które nale#y po-
stawi" w tym kontek!cie, brzmi&: czy 
zbli#aj&ca si% rywalizacja pa'stw i kon-
cernów mi%dzynarodowych b%dzie 
odbywa$a si% o surowce czy o produk-
ty? Jak& strategi% nale#y przyj&" w za-
kresie transformacji gospodarczej – 
czy zadba" o zmniejszenie popytu, czy 
jednak zagwarantowa" odpowiednio 
wysok& poda#? Co istotne, inaczej sy-

tuacja b%dzie wygl&da$a z perspektywy liderów !wiatowego kapitalizmu, a inaczej 
b%d& dokonywane inwestycje w nowe technologie z poziomu pa'stw nierozwi-
ni%tych, rozwijaj&cych si% oraz du#ej cz%!ci rozwini%tych. Warto zauwa#y", i# 
aktualnie koszt takich inwestycji móg$by nie przynie!" zadowalaj&cych zysków 
w mo#liwym do oszacowania terminie, co w krajach demokratycznych jest istot-
ne ze wzgl%du na oczekiwania oraz potrzeby obywateli. Transformacja gospodar-
cza i zrównowa#ony rozwój mog& przegra" z logik& wolnego rynku oraz politycz-
n& presj& konkretnych grup spo$ecznych.

�����������

1973 – kryzys paliwowy, który ukaza$ si$% krajów-producentów ropy naftowej, a jedno-
cze!nie u!wiadomi$ potrzeb% zapewnienia bezpiecze'stwa surowcowego w pa'stwach 
importerach.

6 From Semiconductor Technology to Smart Applications, IMEC, https://www.imec-int.
com/en/about-imec/history [dost%p: 22.01.2022].

Film Wodny !wiat (Waterworld), re". Kevin 
Costner i Kevin Reynolds, USA 1995

W filmie Wodny !wiat ukazano rzeczywisto&# po 
kataklizmie spowodowanym dzia!alno&ci" cz!o-
wieka. Jest to dystopia, w której ludzie funkcjo-
nuj" bez sta!ego l"du, w otoczeniu s!onej wody, 
z bezcennymi surowcami naturalnymi pozyski-
wanymi w koszmarnych warunkach. Na uwag$ 
w filmie zas!uguje dopracowana w szczegó!ach 
scenografia, dobrze obrazuj"ca postapokali-
tyczny &wiat i oddaj"ca to, co pozosta!o w apo-
kaliptycznym &wiecie: brud, &mieci, a zarazem 
poczucie w bohaterach dramatycznej ch$ci po-
wrotu do &wiata sprzed katastrofy.

Film prowokuje do zastanowienia si$ nad 
sposobem wykorzystania surowców natural-
nych, których w fikcyjnym &wiecie brakuje. 
Ka%dy przedmiot jest na wag$ nie tyle z!ota, co 
nawet %ycia. Handel odbywa si$ na zasadach 
ustalanych dora(nie, w sposób w!a&ciwy dla lu-
dzi chc"cych zaspokoi# swoje podstawowe po-
trzeby. Konsumpcja jest de facto ograniczona do 
niezb$dnego minimum. Ponadto spo!eczno&ci 
%yj"ce na poszczególnych atolach, zbudowa-
nych ze &mieci, d"%" jedynie do prze%ycia i trwa-
j" w tera(niejszo&ci. Przedstawiona w filmie wi-
zja zdecydowanie zmusza uwa%nego widza do 
przemy&lenia funkcjonuj"cych realnie wzorców 
konsumpcji.
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1982 – uchwalenie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, ustalaj&cej gra-
nice stref, w których w sposób legalny pa'stwa i koncerny mi%dzynarodowe mog& 
eksploatowa" zasoby naturalne.

2010 – katastrofa Deepwater Horizon, platformy wiertniczej ulokowanej w Zatoce 
Meksyka'skiej, co przynios$o najwi%kszy w historii Stanów Zjednoczonych wyciek 
ropy naftowej.

2011 – uruchomienie pierwszej nitki Nord Stream, umo#liwiaj&cej bezpo!redni przesy$ 
rosyjskiego gazu do Niemiec, co stanowi form% nacisku zarówno na kraje importuj&ce 
gaz z Rosji (poprzez ograniczenie poda#y surowca), jak i kraje, które ruroci&g omija.

2021/2022 – „kryzys pó$przewodników”, czyli brak dost%pno!ci na rynkach uk$adów sca-
lonych, co prze$o#y$o si% na zastopowanie produkcji w wielu bran#ach, m.in. elektro-
nicznej, motoryzacyjnej.
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Produkty ropopochodne – produkty powstaj&ce w wyniku przetworzenia ropy naftowej, 
np. asfalt, gaz, oleje, paliwa, smo$a, wosk itd.

Surowce naturalne – u#yteczne materia$y nieodnawialne, które po wydobyciu z ziemi 
mog& zosta" przetworzone i wykorzystane w produkcji.

Surowiec krytyczny w gospodarce – (Critical Raw Material, CRM) jest definiowany 
ze wzgl%du na potrzeb% jego wykorzystania w $a'cuchu produkcyjnym na ka#dym 
z etapów, a jednocze!nie z uwagi na jego niewielk& dost%pno!" na rynku nale#y zadba" 
o bezpiecze'stwo surowcowe.

Zasoby – wszystkie materialne i niematerialne sk$adniki produkcji, niezb%dne w procesie 
wytwarzania dóbr.

��������������������

1. Jaka b%dzie rola surowców naturalnych w przysz$o!ci? Czy przy zwi%kszaj&cym si% 
udziale sektora us$ug w krajach wysokorozwini%tych ich rola b%dzie male", utrzymy-
wa" si% na podobnym poziomie czy rosn&"?

2. Jaka przysz$o!" czeka dzisiejszych eksporterów surowców naturalnych, m.in. Rosj%, 
Arabi% Saudyjsk& czy Wenezuel%? Czy mo#liwa jest transformacja ich gospodarek 
i wi%ksze uniezale#nienie PKB od eksportu surowców naturalnych w przysz$o!ci?

3. W jaki sposób pa'stwa i korporacje mi%dzynarodowe w XXI w. b%d& radzi$y sobie 
z ograniczeniami w dost%pie do surowców?

4. Czy projekty technologiczne, osadzone w cyfrowym !wiecie, mog& stanowi" realn& 
alternatyw% dla konsumpcji sko'czonych zasobów naturalnych?
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ZeroWaste zniszczy#o mi $ycie…, Ania Gemma, 26.11.2020, https://www.youtube.com/
watch?v=IrUBAAbA2sU [dost%p: 6.07.2022].

Autorka w niezwykle emocjonalnym wyst&pieniu prezentuje problemy i wyzwania zwi&-
zane ze stosowaniem zasady zero waste przez indywidualnych u#ytkowników, ze szcze-
gólnym uwzgl%dnieniem nadmiaru informacji, gotowo!ci do po!wi%ce' oraz ryzyka nie-
powodze'. Idea przygotowana dla przemys$u nie sprawdza si% w praktyce jako strategia 
odpowiedzialnego i zrównowa#onego rozwoju na poziomie konsumenta. Jako spo$ecze'-
stwo powinni!my mobilizowa" i zach%ca" polityków do tworzenia prawa uwzgl%dniaj&-
cego eliminacj% marnotrawstwa surowcowego oraz umo#liwiaj&cego wszystkim ogniwom 
$a'cucha produkcyjnego wdro#enie rozwi&za' chroni&cych i zabezpieczaj&cych globalne 
zasoby.


