
	  	  	  Nie-‐energetyczne	  surowce	  strategiczne	  
-‐	  polityka	  bezpieczeństwa	  surowcowego	  w	  krajach	  UE	  

	  	  	  	  i	  na	  świecie.  
 
     Henryk	  Karaś	  -‐	  przewodniczący	  Europejskiej	  Pla6ormy	  

Technologicznej	  ds.	  Surowców	  Mineralnych	  (2006-‐2012),	  	  Bruksela	  
	  	  	  	  	  -‐	  członek	  Sherpa	  Group	  w	  programie	  UE	  „EIP	  on	  Raw	  Materials”	  

IV	  konferencja	  konsultacyjna	  Parlamentarnego	  Zespołu	  Surowców	  i	  Energii	  	  	  	  
Siedziba	  Sejmu	  RP;	  Warszawa	  	  19.	  11.	  2013	  



Szybki wzrost popytu na wiele metali w 
ostatnich latach (1980-2010). 
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REE = Rare Earth 
Elements Important for clean energy use 

source: Christian Hagelüken, Mark Caffarey -  UMICORE , EU-US Workshop, 3.12.2010, MIT 



W opracowaniu listy CRM  w EU (2010) brano pod uwagę takie czynniki jak: 
 

1. Poziom koncentracji  w  produkcji  poszczególnych surowców na świecie 
2. Polityczna i gospodarcza stabilność krojów producentów 
3.  Możliwość zastąpienia  danego surowca innym (substytucja) one 

żródło: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/rawmaterials/documents 

Waga ekonomiczna i skala ryzyka wpływająca na  podaż  
surowców ważnych dla gospodarki UE - 2010. 

CRM 



Waga ekonomiczna i skala ryzyka wpływająca na  podaż  
surowców ważnych dla gospodarki UE – 09. 2013. 

Propozycja	  listy	  surowców	  krytycznych	  (CRM)	  w	  EU	  (2013) 

CRM 

Źródło: Study on Critical Raw Materials at EU Level Final Report (DRAFT) A report for DG 
Enterprise and Industry; 30th September 2013 



Główni dostawcy surowców krytycznych 
(CRM) na świecie (2013). 

Źródło: Study on Critical Raw Materials at EU Level Final Report (DRAFT) A report for 
DG Enterprise and Industry; 30th September 2013 
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Współczesna technologia wojskowa high-tech opiera się 
na wykorzystaniu wielu metali krytycznych w tym REE. 

• Komunikacja	  i	  
rozpoznanie;	  	  
• Silniki	  i	  części	  do	  
samolotów;	  	  
• Systemy	  
naprowadzania	  
(GPS)	  
• Nawigacja	  lądowa	  
i	  morska;	  	  
• Technologia	  
satelitarna;	  
• Radary	  i	  sonary;	  
poruszanie	  się	  w	  
warunkach	  
nocnych;	  
• Rozpoznawanie	  
min	  i	  	  obiektów	  na	  
odległość;	  

• Niewidzialne	  
dla	  radaru	  
obiekty	  latające;	  	  
• Systemy	  obrony	  
przed	  pociskami	  
kierowanymi;	  	  
• Systemy	  
zakłócania	  
elektroniki;	  	  
• Rozpoznawanie	  
broni	  chemicznej;	  
• Naprowadzanie	  
pocisków	  
kierowanych	  i	  
inteligentne	  
bomby.	  
• Broń	  laserowa;	  



Lista	  największych	  zagrożeń	  dla	  inwestycji	  
górniczych	  na	  świecie	  (ostatnie	  pięć	  lat).	  

 Rok 2008 
	  

1.	  Brak	  specjalistów	  w	  branży;	  
2.	  Konsolidacja	  w	  branży	  górniczej	  
(przejęcia);	  
3.	  Brak	  lokalnej	  infrastruktury;	  	  
4.	  Brak	  społecznej	  aprobaty	  dla	  
działalności	  operacyjnej;	  	  
5.	  Polityka	  klimatyczna;	  
6.	  Rosnące	  koszty	  (inflacja);	  
7.	  Ograniczenie	  liczby	  projektów	  
inwestycyjnych;	  
8.	  Nacjonalizm	  surowcowy;	  	  
9.	  Dostęp	  do	  źródeł	  energii;	  
10.	  Nadmiar	  przepisów	  prawnych	  ;	  

    Rok 2012 
  

1.	  Nacjonalizm	  surowcowy;	  
2.	  Brak	  specjalistów	  w	  branży;	  
3.	  Brak	  lokalnej	  infrastruktury;	  	  
4.	  Rosnące	  koszty	  (inflacja);	  
5.	  Wydłużanie	  się	  czasu	  realizacji	  inwestycji;	  
6.	  Brak	  społecznej	  aprobaty	  dla	  działalności	  
operacyjnej	  przedsiębiorstwa;	  	  
7.	  Duża	  zmienność	  cen	  surowców	  i	  wartości	  
pieniądza;	  
8.	  Zarządzanie	  kapitałem	  i	  dostęp	  do	  
środków	  finansowych;	  
9.	  Więcej	  chętnych	  do	  udziału	  w	  zyskach	  firm	  
górniczych;	  	  
10.	  Oszustwa	  i	  korupcja;	  

ERNST	  &	  Young	  Report,	  rok	  2013;	  	  Business	  risks	  facing	  mining	  and	  metals	  2012–2013;  


