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Arabia Saudyjska – kraina surowców
Adam Maksymowicz1
Arabia Saudyjska stara siê wzmocniæ
swoj¹ gospodarkê poprzez eksploatacjê
surowców. Pozornie brzmi to jak bana³,
wszak od zakoñczenia II wojny œwiatowej kraj ten nale¿y do najwiêkszych producentów ropy naftowej na naszym
globie. Na dodatek jej eksploatacja jest tu
najtañsza i pod tym wzglêdem ¿adna konkurencja nie mo¿e jej zagroziæ, a sojusz
z USA, zarówno handlowy, gospodarczy, jak i polityczny,
zapewnia³ dot¹d stabilnoœæ tego pañstwa. Od kiedy jednak
Stany Zjednoczone sta³y siê samowystarczalne w dziedzinie pozyskiwania ropy naftowej, sytuacja ta zmieni³a siê.
Sta³o siê to wyraŸnie widoczne podczas ostatnich wyborów
prezydenckich w USA. Has³o America First by³o sygna³em, ¿e Arabia Saudyjska pod wzglêdem gospodarczym
musi liczyæ tylko na siebie. Spadaj¹ce ceny ropy naftowej
potwierdza³y ten stan rzeczy. Saudyjczycy podjêli zatem
decyzjê o zró¿nicowaniu wydobycia w³asnych surowców
mineralnych i zrównowa¿eniu dochodów ze sprzeda¿y
ropy naftowej inwestycjami w wydobycie rud metali oraz
surowców chemicznych. Trwaj¹ intensywne prace nad
wdro¿eniem programu intensyfikacji eksploatacji innych
surowców ani¿eli ropa naftowa. S¹ na to du¿e szanse, gdy¿
Pó³wysep Arabski jest jeszcze niewystarczaj¹co zbadany
pod wzglêdem surowcowym.
PUSTYNNY KRAJ
Arabia Saudyjska zajmuje 2/3 Pó³wyspu Arabskiego,
czyli 2,1 mln km2. Jest to pustynny kraj o suchym i gor¹cym klimacie, licz¹cy 31,8 mln mieszkañców. Wydziela
siê w nim kilka podstawowych jednostek geologicznych.
Wzd³u¿ wybrze¿a Morza Czerwonego z pó³nocy na
po³udnie biegnie szeroki pas ska³ krystalicznych pod³o¿a
prekambryjskiego, stanowi¹cy skalisty p³askowy¿. Równolegle do niego ods³aniaj¹ siê wychodnie ska³ paleozoicznych i mezozoicznych, tworz¹ce nieckê wype³nion¹
osadami eocenu ze z³o¿ami ropy naftowej w rejonie Zatoki
Perskiej. Trzeci¹ jednostk¹ jest najwiêksza na œwiecie
piaszczysta pustynia Ar-Rab al-Chali, której pod³o¿e stanowi¹ ska³y osadowe kenozoiku. Jej d³u¿sza oœ ma ok.
1000 km i ci¹gnie siê z zachodu na wschód od Morza
Czerwonego a¿ do Zatoki Perskiej, a szerokoœæ dochodzi
do 600 km. Wystêpuj¹ na niej ruchome piaski w postaci
wydm o wysokoœci do 200 m. Dwie pozosta³e jednostki
maj¹ podrzêdne znaczenie. S¹ to paleogeñskie i neogeñskie wulkanity na tarczy prekambryjskiej oraz czwartorzêdowe utwory pustynne i osady na wybrze¿ach morskich
(Saudi Geological Survey, 2019).
Na uwagê zas³uguj¹ ostatnie wydarzenia klimatyczne
na Pó³wyspie Arabskim. W paŸdzierniku 2016 r., a potem
pod koniec listopada 2018 r. dosz³o do ulewnych opadów
i katastrofalnych powodzi. Pustynia Ar-Rab al-Chali dwukrotnie zamieni³a siê w morze. Ludzie, którzy przebywali
na tej pustyni, z trudem ratowali ¿ycie. Podczas pierwszej
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powodzi zginê³o 7 osób, a w czasie ostatniej a¿ 30.
Pustynie na krótki czas przemieni³y siê w zielone ³¹ki (Blaškoviæ, 2018). Te anomalie spowodowa³y kolejn¹ biblijn¹
katastrofê – niezwykle du¿y atak szarañczy, która ca³ymi
rojami przylecia³a ubieg³ej zimy z Sudanu i Erytrei, przekraczaj¹c granice Arabii Saudyjskiej i kieruj¹c siê w stronê
Egiptu. O powadze sytuacji œwiadczy wydanie w tej sprawie specjalnego komunikatu ONZ (Sputnik Russia, 2019).
GOSPODARKA ARABII SAUDYJSKIEJ
Porzucenie przez USA patronatu nad Arabi¹ Saudyjsk¹,
polegaj¹cego na nieustannym dostarczaniu petrodolarów,
wymusi³o reorientacjê dotychczasowej polityki gospodarczej tego kraju. Osi¹gniêcie dobrego wyniku takiej reorganizacji wymaga d³ugich lat studiów i inwestycji. Amerykañscy eksperci, m.in. Kamal Benipal (2017), w ciemnych
barwach widz¹ przysz³oœæ tego kraju: Gospodarka Arabii
Saudyjskiej wykorzystuje ropê naftow¹ i jest silnie uzale¿niona jej od eksportu. Pomimo wydawania miliardów
dolarów na dywersyfikacjê gospodarki nie osi¹gniêto
znacz¹cych wyników i nie ma praktycznie ¿adnej innej bran¿y poza przemys³em naftowym. Ropa stanowi 90% dochodów z eksportu i 90% dochodów bud¿etu. Utrzymuj¹c
wysokie ceny ropy naftowej w latach 2000–2013, rezerwy
zagraniczne Arabii Saudyjskiej wzros³y z kilku miliardów
w 2000 r. do 740 mld dolarów w 2013 r. Zasadniczo ca³a
gospodarka i istnienie saudyjskiego re¿imu zale¿¹ od ropy
naftowej. Gdyby w Arabii Saudyjskiej nie odkryto ropy, do
2015 r. eksportowa³aby tylko daktyle, wielb³¹dy i mo¿e piasek (Benipal, 2017).
Arabia Saudyjska nie podziela tak pesymistycznej oceny swojej przysz³oœci. Jej nadziej¹ jest sprawuj¹cy faktyczn¹ w³adzê w tym kraju m³ody (34 lata) ksi¹¿ê koronny
Mohammad bin Salman (MBS), który postanowi³ zdywersyfikowaæ górnictwo tego kraju i rozpocz¹æ szeroko zakrojone badania geologiczne w celu rozpoznania i eksploatacji
innych bogactw naturalnych ani¿eli ropa naftowa. Na same
badania geologiczne zamierza wydaæ w najbli¿szych latach
3,8 miliarda USD.
Rz¹dowe plany uruchomienia saudyjskiego sektora
górniczego stanowi¹ czêœæ szerszej strategii przemys³owej, maj¹cej na celu dywersyfikacjê gospodarki i przyci¹gniêcie inwestycji prywatnych o wartoœci 1,6 bln riali
(426 mld dolarów) w ci¹gu nastêpnej dekady.
Na afrykañskiej konferencji górniczej Indaba (Kapsztad, 4–7.02.2019 r.) Khalid Al-Mudaifer, wiceminister
Arabii Saudyjskiej ds. wydobycia, powiedzia³: Niezale¿nie
od ropy i gazu zostaliœmy pob³ogos³awieni ogromnym
potencja³em geologicznym, który pozostaje niezbadany…
Przez pewien czas górnictwo w Arabii Saudyjskiej charakteryzowa³o siê brakiem ogólnodostêpnych danych geologicznych oraz d³ugim czasem i brakiem przejrzystoœci
zasad wydawania licencji. Obecnie rz¹d pracuje nad platform¹ cyfrow¹, aby móc wydawaæ licencje na poszukiwania w ci¹gu 60 dni od z³o¿enia wniosku (Reuters, 2019).
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FOSFORYTY
Eksploatacja z³ó¿ fosforytów jest po ropie naftowej
drugim najwa¿niejszym przemys³em górniczym Arabii
Saudyjskiej. Krajowa spó³ka górnicza Ma’aden wydaje
miliardy dolarów na zagospodarowanie z³ó¿ fosforytów,
w tym tak¿e na budowê infrastruktury, zak³adów chemicznych oraz elektrowni i zaplecza mieszkaniowego. Dyrektor generalny górniczego koncernu Ma’aden – Darren
Davis – uwa¿a, ¿e po zakoñczeniu procesu inwestycyjnego
fosforan 3 jego firma zwiêkszy zdolnoœæ dostarczania
nawozów fosforowych na rynki globalne do 3 mln t rocznie, a ca³kowita zdolnoœæ produkcyjna koncernu Ma’aden
bêdzie wynosiæ prawie 9 mln t. Dziêki temu Arabia Saudyjska stanie siê trzecim na œwiecie producentem nawozów
fosforowych i drugim eksporterem (Trade Arabia, 2018).
Z³o¿a fosforytów w basenie Sirhan–Turayf w pó³nocno-zachodnim rogu Arabii Saudyjskiej odkryto w utworach
górnej kredy i paleogenu i opisano w 1965 r. Basen ten zajmuje powierzchniê ponad 100 000 km2 i zidentyfikowano
w nim co najmniej szeœæ du¿ych osadowych z³ó¿ fosforytów, w obszarach: Thaniyat Turayf, Al-Amud, Al-Quraymiz, Umm Wu’al, Al-Sanam i Hazm Al-Jalamid. Seria
z³o¿owa ods³ania siê na powierzchni terenu lub znajduje
siê pod niewielkim nadk³adem m³odszych utworów. Jej
mi¹¿szoœæ wynosi do 58,8 m. Z³o¿a s¹ rozpoznane do
g³êbokoœci kilkunastu merów (Bolewski, 1987).
W celu oceny zasobów fosforanowych pó³nocnej Arabii Saudyjskiej w latach 1977–1986 przeprowadzono
intensywne badania geologiczne w regionie Sirhan–Turayf
i udowodniono, ¿e wystêpuje w nim ok. 3 mld t fosforytów
(Al Fariss i in., 1992). Pod koniec listopada 2018 r. król
Salman bin Abdulaziz Al Saud otworzy³ nowoczesne centrum wytwarzania nawozów fosforowych Wa’ad Al Shamal, czyli Pó³nocna obietnica, które wraz z miastem
le¿¹cym 30 km na zachód od Turaif ma tworzyæ wa¿ny
oœrodek wydobywczy. Jest to przemys³owy i miejski obszar
o powierzchni 440 km2. Szacuje siê, ¿e Wa’ad Al Shamal
wygeneruje 24 mld riali saudyjskich z sektorów nie
zwi¹zanych z rop¹ naftow¹ i wniesie 3% PKB (1 USD =
3,75 riali saudyjskich). Oczekuje siê, ¿e ok. 30 000 miejsc
pracy zostanie utworzonych dla wykwalifikowanej m³odzie¿y z Arabii Saudyjskiej (Saudi Aramco, 2018).
Sektor wydobycia fosforytów i wytwarzania z nich
nawozów zatrudnia 250 000 pracowników z ok. 50 krajów
œwiata. Wraz z zapotrzebowaniem na zdrow¹ ¿ywnoœæ
ceny nawozów fosforowych pn¹ siê w górê. W styczniu
2019 r. fosforyty wydobyte ze z³o¿a (rock phosphorite)
kosztowa³y ok. 102 USD za t, a ceny wytwarzanego z nich
nawozu by³y cztery razy wy¿sze (https://www.indexmundi.com).
KRÓLESTWO Z£OTA
Z³oto ma byæ trzecim surowcem po ropie naftowej i fosforytach, przynosz¹cym najwiêksze dochody. Jest to o tyle
prawdopodobne, ¿e na Pó³wyspie Arabskim wydobywano
je ju¿ za czasów faraonów – ok. 3000 lat p.n.e. Drugi historyczny okres wydobycia z³ota na tym terenie przypada³ na
czas panowania kalifatów islamskich w latach 750–1258.
Teraz w prekambryjskich utworach krystalicznych zajmuj¹cych œrodkow¹ czêœæ Pó³wyspu Arabskiego po raz
trzeci nastêpuje rozwój górnictwa z³ota. W pierwszej
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wspó³czesnej, podziemnej kopalni z³ota – Mahd Al-Dhahab (Kolebka Z³ota) – rocznie wydobywa siê ok. 183 425 t
rudy o zawartoœci z³ota 11,1 g/t i uzyskuje ok. 58 256 uncji
Au (Saudi Gazette, 2017). Obecnie wydobycie z³ota jest
prowadzone w 6 kopalniach, które ³¹cznie daj¹ produkcjê
415 tys. uncji (2018 r.). Planuje siê, ¿e nowe odkrycia z³ó¿
pozwol¹ do 2025 r. podwoiæ wydobycie tego metalu i zaj¹æ
pod tym wzglêdem 20 miejsce na œwiecie (Al Lawati,
Abu-Nasr, 2019).
MIED I INNE SUROWCE
Na górniczej konferencji w Kairze minister przemys³u
i energii, surowców mineralnych z Arabii Saudyjskiej
Khalid Al-Falih powiedzia³: Staramy siê rozwijaæ sektor
wydobywczy poprzez wdra¿anie kompleksowej strategii
[...], by zwiêkszyæ swój wk³ad do PKB z 17 do 64 miliardów
dolarów i wygenerowaæ 160 000 dodatkowych miejsc pracy do 2030 r. Sektor górniczy Arabii Saudyjskiej rozwija
siê w tempie 9% rocznie. Kraj ten pok³ada du¿e nadzieje w
badaniach geologicznych tarczy arabskiej. Wychodnie
warstw z³o¿owych znajduj¹ siê na powierzchni terenu.
Arabia Saudyjska dobrze wspó³pracuje z firmami górniczymi z Kanady. Dotyczy to trzech rozwojowych kierunków – eksploatacji z³ó¿ boksytu, miedzi i z³ota. W pierwszych kopalniach tych surowców trwa ju¿ wydobycie. S¹
to dopiero skromne pocz¹tki rozwoju tych sektorów górniczych. Aktualnie uzyskano produkcjê 20 tys. t Cu, 4 tys. t Zn,
280 tys. uncji Ag i 4 mln t boksytu. Du¿e szanse rozwoju
ma górnictwo miedzi. Na pocz¹tku przysz³ego roku jointventure przedsiêbiorstwa handlowego Trafigura ze spó³k¹
Modern Mining Holding rozpocznie budowê kompleksu
hutniczego miedzi, cynku i o³owiu w Arabii Saudyjskiej.
Docelowa wydajnoœæ kompleksu wyniesie 400 tys. t miedzi rocznie, 200 tys. t cynku i 55 tys. t o³owiu (Luk, 2019).
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