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Kryzys pierwiastków ziem rzadkich (REE)
Adam Maksymowicz1
Globaln¹ sytuacjê kryzysow¹ na rynku pierwiastków ziem rzadkich (REE –
Rare Earth Elements) wywo³a³y dwa kluczowe wydarzenia. Pierwszym z nich by³
szybki rozwój elektronicznych technologii, który rozpocz¹³ siê na prze³omie XX
i XXI w. Ich powszechne zastosowanie
wymaga³o wykorzystania pierwiastków
ziem rzadkich w tej samej skali. Na pocz¹tku lat 50. i 60. ub.w. popyt na pierwiastki ziem rzadkich mo¿na by³o mierzyæ w tysi¹cach ton. Stany
Zjednoczone aktywniej w³¹czy³y siê w produkcjê REE ok.
1965 r., wraz z podjêciem przygotowañ do wys³ania pierwszego cz³owieka na Ksiê¿yc (20.07.1969 r.) Przez kolejne
20 lat wydobywa³y one ok. 50% ich œwiatowej produkcji.
Drugim tego rodzaju wydarzeniem by³o opanowanie technologii pozyskiwania REE przez Chiny. Sta³o siê to ok.
1985 r. Chiñczycy szybko zorientowali siê o ich strategicznej roli w wyœcigu technologicznym. Przez nastêpne 20 lat
zdominowali oni œwiatowy rynek. Sta³o siê to na skutek
najni¿szych kosztów pozyskiwania pierwiastków ziem
rzadkich. Prawie wszyscy chiñscy konkurenci na czele
z USA zbankrutowali w tej bran¿y. Chiñska produkcja
przekroczy³a 100 tys. t rocznie (Vincent, 2019) (tab. 1).
Z ró¿nymi zawirowaniami i trudnoœciami sytuacja ta trwa³a
prawie do dzisiaj. Klienci chiñskich producentów byli zaskakiwani kwotami eksportowymi zarówno co do ceny, jak
i iloœci ograniczaj¹cymi sprzeda¿ REE zagranicznym firmom. Protesty spowodowa³y interwencjê Œwiatowej Organizacji Handlu (WTO), co zmusi³o Chiny do rezygnacji
z tej formy ograniczenia sprzeda¿y. Ten sam efekt usi³owano uzyskaæ, podnosz¹c ceny, jednak ta forma mia³a swoje
ograniczenia ze wzglêdu na chiñski rynek wewnêtrzny
i op³acalnoœæ inwestycji zagranicznych. Poniewa¿ chemiczny proces pozyskiwania ka¿dego z pierwiastków ziem
rzadkich jest inny, ich ceny rynkowe s¹ równie¿ inne. Dla
przyk³adu cena neodymu na gie³dzie w Szanghaju w dn.
5.04.2109 wynosi³a 287 500 RMB za tonê (ok. 40 tys.
USD), a tlenek tego pierwiastka kosztowa³ tylko 98 RMB
(ok. 15 USD) (https://mineralprices.com/rare-earth-metals/).
WOJNA HANDLOWA
I PIERWIASTKI ZIEM RZADKICH
Z chwil¹ wybuchu wojny handlowej pomiêdzy USA
i Chinami (czerwiec 2018) rozpoczê³y siê spekulacje co do
dostêpnoœci produkowanych przez Chiny pierwiastków
ziem rzadkich. Problem ten podczas ponad rok trwaj¹cej
ju¿ wojny handlowej nie by³ dot¹d podnoszony, a kwestie
dostaw by³y realizowane bez specjalnych zak³óceñ. Spodziewano siê, ¿e zerwanie negocjacji handlowych pomiêdzy tymi pañstwami, jakie nast¹pi³o po na³o¿eniu przez
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USA kolejnych taryf celnych (10.05.2019), i zaostrzenie
sporu mog³o spowodowaæ nowe podejœcie do tego tematu.
Przys³owiowej oliwy do ognia dola³ prezydent Chin – Xi
Jinping, sk³adaj¹c 20 maja 2019 r. wizytê w krajowej firmie JL MAG Rare-Earth Company. Jest to o tyle istotne,
¿e ok. 80% pierwiastków ziem rzadkich USA importuje
z Chin. Prezydentowi Chin towarzyszy³ g³ówny chiñski
negocjator handlowy z USA – wicepremier Liu He, co
dodatkowo potwierdza³o spodziewane w tej materii zamiary Chin w stosunku do USA (Brill, 2019). W USA zosta³o
to odebrane jako sygna³ ostrzegawczy, ¿e Chiny w ka¿dej
chwili w ramach rewan¿u za c³a na³o¿one na ich towary s¹
gotowe wstrzymaæ sprzeda¿ pierwiastków ziem rzadkich
do USA. Pomimo wojowniczych wypowiedzi prezydenta
USA pod adresem Chin, nigdy nie zdecydowa³ siê on na
na³o¿enie c³a na sprowadzane z Chin REE. Ich ceny natychmiast posz³y w górê. Inwestorzy z³o¿yli oferty na zagospodarowanie licznych z³ó¿ pierwiastków ziem rzadkich
znajduj¹cych siê poza granicami Chin (Mills, 2019).
Wczeœniej tej sytuacji próbowano zaradziæ przez pozyskanie dostêpu do wielkich z³ó¿ REE na terenie Korei Pó³nocnej, mia³ temu sprzyjaæ proces denuklaryzacji tego pañstwa
prowadzony przy udziale USA (Maksymowicz, 2019).
PRODUKCJA I ZU¯YCIE REE
Jak wiadomo REE, wbrew swojej nazwie, nie s¹ wcale
takie rzadkie. Wystêpuj¹ one stosunkowo obficie – od ceru,
25. najbardziej rozpowszechnionego pierwiastka z 78 wspólnych pierwiastków w skorupie ziemskiej przy 60 ppm
(mg/kg), do tulu i lutetu, najmniej obfitych pierwiastków
ziem rzadkich przy ok. 0,5 czêœci na milion (USGS, 2019).
Dla porównania zawartoœæ miedzi w skorupie ziemskiej
ocenia siê na 50 ppm (mg/kg). Nawet dwa najmniej obfite
REE (Tm, Lu) s¹ prawie 200 razy czêstsze ni¿ z³oto. Problem jest w tym, ¿e REE stosunkowo rzadko tworz¹ koncentracje, które nadaj¹ siê do ekonomicznie uzasadnionej
ich eksploatacji.
Zu¿ycie pierwiastków ziem rzadkich na œwiecie w
2016 r. by³o nastêpuj¹ce (Statista US New York, 2016):
– Chiny – 104 tys. t,
– Japonia – 24 tys. t,
– USA – 20 tys. t,
– UE – 7 tys. t.
Z przedstawionych danych wynika, ¿e produkcja REE
w USA jest bliska samowystarczalnoœci (zu¿ycie 20 tys. t
i produkcja 15 tys. t). Brakuj¹ce 5 tys. t Stany Zjednoczone
mog¹ nabyæ choæby w Australii, pomijaj¹c Chiny, sk¹d
importowano ok. 80% REE. Tak jednak nie jest, poniewa¿
jedyna kopalnia REE w USA jest w³asnoœci¹ MP Mine
Operations LCC w Kalifornii i wysy³a wytworzony koncentrat do Chin, a jednym z w³aœcicieli tej kopalni jest chiñ-
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Tab. 1. Globalna dominacja Chin w produkcji i zasobach pierwiastków ziem rzadkich (wg Vasquez, 2019)
Produkcja [t]

Zasoby [t]

USA

15 000

Australia

20 000

3 400 000

Brazylia

1000

22 000 000

Burundi
Chiny
Indie
Malezja

1000

–

120 000

44 000 000

1800

6 900 000

200

30 000

Myanmar

5000

Rosja

2600

Tajlandia

1000

Wietnam

400

Inni

–

Œwiat

1 400 000

170 000

–
12 000 000
–
22 000 000
4 400 000
120 000 000

ska firma Leshan Shenghe Rare Earth Co. Wydobyte
w USA pierwiastki ziem rzadkich powracaj¹ do tego kraju
jako import z Chin (Ritchie, 2018). Jedn¹ z przyczyn tego
stanu rzeczy jest skomplikowany proces chemiczny
wydzielania poszczególnych pierwiastków ziem rzadkich,
w którym powstaje szereg niszcz¹cych œrodowisko odpadów. Rygorystyczne pod tym wzglêdem przepisy USA nie
zezwalaj¹ na sk³adowanie tego rodzaju odpadów, a ich utylizacja by³aby jeszcze bardziej kosztowna, ani¿eli odzyskiwanie tych pierwiastków. Jest to w pewnym sensie na
w³asne ¿yczenie uzale¿nienie USA od Chin w produkcji
REE. Pewn¹ odwrotnoœci¹ tej sytuacji jest fakt, ¿e najwiêkszym importerem REE s¹ Chiny, które zdominowa³y
œwiatow¹ ich produkcjê. Wynika to z przyrodniczego zró¿nicowania z³ó¿ na terenie Chin, w których nie wystêpuj¹
wszystkie potrzebne im REE, a jak widomo jest ich 16.
Chiny, poza oficjaln¹ statystyk¹, prowadzi³y ich eksport
z nielegalnych zak³adów zajmuj¹cych siê odzyskiwaniem
REE. Ostatnio przyst¹piono do likwidacji tego rodzaju
kontrabandy i uszczelnienia ich eksportu, co dodatkowo
wzmacnia chiñsk¹ dominacjê w tej dziedzinie. Chiñski
eksport REE w 2018 r. wyniós³ 53 tys. t, a import 43 tys. t
(Reuters, 2019).
PIEK£O NA ZIEMI
Wystêpowanie z³ó¿ REE jest zwi¹zane z zasadowymi
i alkalicznymi zwietrzelinami ska³ magmowych. Te ostanie
s¹ znacznie czêstsze, gdy¿ na ogó³ rozleg³e bloki magmowe s¹ poprzecinane poprzecznymi ¿y³ami ska³ alkalicznych
zawieraj¹cych liczne pierwiastki ziem rzadkich. Jednak ich
koncentracja jest na ogó³ wtórna w zalegaj¹cej nad nimi
zwietrzelinie. Takich z³ó¿ na œwiecie nie brakuje. Chiny,
jak siê ocenia, posiadaj¹ ok. 57 % ich œwiatowych rezerw.
Centrum wydobycia znajduje siê w Mongolii Wewnêtrznej,
gdzie jest najwiêksza na œwiecie kopalnia metali ziem
rzadkich Bayan Obo, w pobli¿u miasta Baotou nad ¯ó³t¹
Rzek¹. Odkrywkowa eksploatacja zwietrzeliny skalnej
zawieraj¹cej metale ziem rzadkich nie sprawia ¿adnych
trudnoœci. Problemem jest skomplikowany chemicznie
proces ich wyodrêbnienia z masy skalnej. Jednym z koniecznych wymogów jest posiadanie licznej i dobrze

wykszta³conej kadry. Tê zapewniaj¹ najlepsze uczelnie
Stanów Zjednoczonych, na których procesy odzyskiwania
metali ziem rzadkich studiuje tysi¹ce Chiñczyków. Po
powrocie do kraju odpowiadaj¹ oni za technologiê ich
pozyskiwania. Wymaga ona wielu odczynników, które s¹
uznawane za trucizny wielce szkodliwe dla ludzkiego zdrowia. Tempo i skala pozyskiwania rocznie ponad 100 tys. t
czystych metali ziem rzadkich nie pozwala na zajmowanie
siê ubocznymi skutkami tego procesu. Naoczni œwiadkowie, którzy widzieli staw odpadowy obok miasta Baotou,
twierdz¹, ¿e jest to piek³o na ziemi. Po pierwsze – prawie
wszystkie odpady pochodz¹ce z tego procesu s¹ promieniotwórcze, a po drugie – s¹ one wylewane w postaci
pó³p³ynnej do otwartego zbiornika o powierzchni setek
hektarów. Smród zgni³ych jaj (siarkowodoru) z trudem
pozwala oddychaæ w jego pobli¿u. Pobliskie miasto Baotou
ma ponad 2,5 miliona mieszkañców. Kilkanaœcie kilometrów od niego znajduje siê opisany staw, z którego truj¹ce
wyziewy dosiêgaj¹ równie¿ do tego miasta. O stanie zdrowia mieszkaj¹cych tam ludzi dyskretnie nigdzie siê nie
wspomina. W ten sposób Chiny p³ac¹ straszliw¹ cenê za
pierwsze miejsce w postêpie technicznym, za to, aby ka¿dy
cz³owiek na œwiecie móg³ cieszyæ siê chiñskim kolorowym
telewizorem, tabletem, komórk¹ i innymi elektronicznymi
gad¿etami (Ryan, 2015).
PRAWDZIWA OPCJA NUKLEARNA
Termin ten w USA by³ dot¹d u¿ywany dla ewentualnej
sprzeda¿y 1,2 mld USD amerykañskich obligacji skarbowych bêd¹cych w posiadaniu Chin. Zachwia³by to stabilnoœci¹ dolara i wywo³a³oby gospodarcz¹ recesjê w USA.
Teoretyczne jest to mo¿liwe. Praktycznie raczej nie, bo
przede wszystkim straci³yby na tym Chiny, gdy¿ spadek
wartoœci dolara dotyczy³by te¿ posiadanych przez nich
obligacji. Po raz pierwszy tego okreœlenia u¿y³ Jim Rickards – znany ekonomista i doradca rz¹dowy tego kraju, w
odniesieniu do wstrzymania dostaw REE z Chin do USA
Jest on przekonany, ¿e ograniczenie dostaw REE to prawdziwa chiñska opcja nuklearna. Spowoduje ona recesjê nie
tylko w USA, ale równie¿ na ca³ym œwiecie, a wojna handlowa bêdzie d³ugotrwa³a i obejmie kolejne dziedziny
gospodarki (Rickards, 2019).
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