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Surowcowa wojna handlowa
Adam Maksymowicz1
Przez media USA obok tematu wprowadzenia ce³ na towary importowane do
tego kraju przetacza siê fala rozgoryczenia skutkami zale¿noœci od dostaw surowców z Chin. Nie jest to tylko krytyka,
ale strumieñ informacji o powa¿nym niepokoju, sygnalizuj¹cym koniecznoœæ
likwidacji tego strategicznego uzale¿nienia. Alarm w tej sprawie jest podnoszony
w mediach specjalistycznych, popularnonaukowych, jak
i naukowych. Dominuje w nich ¿¹danie rozwoju w³asnej
bazy zasobowej i rezygnacji z importu, który zagra¿a
bezpieczeñstwu pañstwa. Jest to g³os tym bardziej
znacz¹cy, ¿e pocz¹tkowo równie¿ importowane surowce
zamierzano obj¹æ wysokimi c³ami. Jednak solidarny
sprzeciw ich konsumentów, koncernów i producentów
wysokiej technologii, przekona³ prezydenta, aby odst¹piæ od ce³ na chiñskie surowce. Teraz zosta³y one wpisane na listê amerykañskich ce³, które maj¹ byæ
wprowadzone w kolejnym etapie, ale nie brak te¿ g³osów,
¿e: Wprowadzaj¹c c³a na te surowce, niezbêdne do rozwoju technologii energetycznej i obronnej, Bia³y Dom
bêdzie strzela³ Stanom Zjednoczonym w stopê (Feng,
Saha, 2018).

mog¹ równie¿ wp³ywaæ klêski ¿ywio³owe. Na przyk³ad
trzêsienie ziemi z 2011 r., które nawiedzi³o pó³nocn¹ czêœæ
Honsiu, na krótk¹ chwilê wp³ynê³o na œwiatowe zapotrzebowanie na jod, u¿ywany miêdzy innymi do wytwarzania
ekranów LCD (USGS, 2019).

IMPORT SUROWCÓW DO USA

SUROWCE PREZYDENTA

Jeszcze w 1954 r. Stany Zjednoczone importowa³y tylko 8 rodzajów surowców mineralnych. Teraz s¹ uzale¿nione od 20 surowców sprowadzanych z zagranicy, w tym
pierwiastków ziem rzadkich, manganu i niobu. W ci¹gu 60
lat nast¹pi³ 250-procentowy wzrost ich importu. Najwiêkszym dostawc¹ surowców mineralnych do Stanów Zjednoczonych s¹ Chiny, szczególnie takich, jak pierwiastki ziem
rzadkich, german i diamenty przemys³owe. W rzeczywistoœci spoœród 47 surowców mineralnych, których poda¿ w
Stanach Zjednoczonych jest w ponad 50% uzale¿niona od
dostaw zagranicznych, a¿ 24 czêœciowo pochodz¹ z Chin.
Kolejnym najwiêkszym eksporterem surowców mineralnych do USA jest po Chinach Kanada, która dostarcza 16
ró¿nych surowców mineralnych. Ponadto wiod¹cymi
dostawcami, z których ka¿dy zapewnia eksport do USA 8
ró¿nych surowców mineralnych, s¹ Meksyk, Rosja i Po³udniowa Afryka. Jednym z powodów tego stanu jest fakt,
¿e amerykañskie firmy zu¿ywaj¹ coraz wiêcej surowców.
Na przyk³ad w 1980 r. do produkcji komputera zu¿ywano
12 ró¿nych surowców, a obecnie 60. Jednak podstawowym
powodem, dla którego Stany Zjednoczone sta³y siê bardziej uzale¿nione od zagranicznych dostaw surowców
mineralnych, jest wysoki koszt ich produkcji na terenie
tego kraju. Decyzje polityczne w USA i w innych krajach,
a tak¿e wzglêdna koncentracja zasobów mineralnych,
wp³ywaj¹ na porównywalne koszty pozyskiwania surowców mineralnych. Niektóre surowce nie s¹ produkowane
lub u¿ywane w du¿ych iloœciach, wiêc przerwa w ich
dostawach, bez wzglêdu na to, jak ma³a, mo¿e mieæ
natychmiastowy efekt. Na globaln¹ poda¿ minera³ów

Po bli¿szym przyjrzeniu siê medialnej ofensywie w
sprawie surowców krytycznych trzeba zauwa¿yæ, ¿e
zosta³a ona wywo³ana przez s³u¿bê geologiczn¹ USA oraz
przez dzia³ania prezydenta D. Trumpa, który za¿¹da³ bezpiecznych dostaw tych surowców na rynek krajowy. Prezydent po wydaniu przez USGS raportu Krytyczne zasoby
mineralne Stanów Zjednoczonych – Geologia gospodarcza
i œrodowiskowa oraz perspektywy przysz³ej poda¿y (Critical Mineral Resources of the United States – Economic
retard Environmental Geology and Prospects for Future
Supply) podpisa³ odpowiedni¹ dyrektywê, wprowadzaj¹c¹
w ¿ycie zalecenia zawarte w tym raporcie.
Istotne jest te¿ tempo dzia³ania i osobiste zainteresowanie prezydenta problemami surowcowymi. Okazuje siê, ¿e
wspomniany raport, o objêtoœci 862 stron, z licznymi tabelami, wykresami i mapami, zawieraj¹cy 22 rozdzia³y
wed³ug alfabetycznej kolejnoœci od A do Z, zosta³ og³oszony
19.12.2017 r., a ju¿ nastêpnego dnia prezydent D. Trump
podpisa³ odpowiednie w tej sprawie rozporz¹dzenie (Eilperin, 2017). Wydaje siê to na pierwszy rzut oka dziwne,
gdy¿ trudno jest w ci¹gu 24 godzin nawet najlepszym pracownikom administracji rz¹dowej opracowaæ na podstawie tak obszernego dokumentu zarz¹dzenie o charakterze
prawnym dla ca³ego pañstwa. Wyjaœnieniem tej sytuacji
jest bie¿¹ca wspó³praca urzêdników Bia³ego Domu, w tym
ministrów, z naukowcami opracowuj¹cymi raport. Nad
sporz¹dzeniem tego dokumentu jednoczeœnie pracowa³o
kilkunastu naukowców. Koordynatorami ich prac byli
wybitni specjaliœci w tej bran¿y: Klaus J. Schulz, John H.
De Young, Jr., Robert R. Seal II oraz Dwight C. Bradley.
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Ryc. 1. Ostatnie zarz¹dzenie prezydenta Donalda Trumpa wzywa
do bardziej strategicznego podejœcia do pozyskiwania wa¿nych
surowców mineralnych. ród³o: Bia³y Dom
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Godne uwagi by³o tak¿e tempo sporz¹dzenia tego dzie³a.
Od zaprzysiê¿enia prezydenta w dniu 20.01.2017 r. do jego
og³oszenia up³ynê³o zaledwie 11 miesiêcy.
O zawartoœci raportu mówi zaœ jego ok³adka. Na której
zamieszczono fotografie wiatraków energetycznych, najnowszej generacji samolot wojskowy, pole paneli s³onecznych, smartfony i telefony komórkowe. Wraz z nap³ywem
informacji o postêpie prac zwi¹zanych z raportem, równolegle informowano o tym ministra spraw wewnêtrznych
i prezydenta oraz przygotowywano odpowiedni dokument
formalny. W ten sposób w momencie, kiedy zosta³
sporz¹dzony raport, zakoñczono równie¿ prace nad rozporz¹dzeniem prezydenta – w zwi¹zku z tym obydwa
dokumenty zosta³y og³oszone prawie równoczeœnie.
Jednym z najwa¿niejszych postanowieñ prezydenckiej
dyrektywy jest ograniczenie procedur i czasu wydawania
pozwoleñ na rozpoczêcie dzia³alnoœci górniczej do 2–3 lat.
Dotychczas okres ten wynosi³ 10 lat (https://www.doi.gov/
sites/doi.gov/files/uploads/2017minerals.eo_.pdf). W dokumencie tym jest zawarta definicja surowców krytycznych.
S¹ nimi te, za które uzna je sekretarz spraw wewnêtrznych.
Zasad¹ wspó³pracy naukowców z rz¹dem jest nie wtr¹canie
siê polityków w treœæ specjalistycznych dokumentów opracowanych przez naukowców. Politycy mog¹ jedynie wymagaæ wyjaœnieñ, streszczeñ i innych czynnoœci, nie
zmieniaj¹cych jednak treœci raportu. Jest to wielokrotnie
sprawdzony styl pracy administracji USA, która wykorzystuje wyniki prowadzonych dla niej prac naukowych. Najwiêksze efekty z zastosowania takiej metody osi¹gniêto w
czasie II wojny œwiatowej, realizuj¹c program Manhattan.
Podkreœliæ trzeba, ¿e inicjatorem raportu i rozporz¹dzenia
prezydenta by³ sekretarz spraw wewnêtrznych Bia³ego
Domu Ryan Zinke, który pe³ni³ ten urz¹d do koñca 2018 r.
PATRONAT PENTAGONU
Z prezydenckiego rozporz¹dzenia o surowcach krytycznych Stanów Zjednoczonych s¹ zadowoleni pracownicy Ministerstwa Obrony i sztab w Pentagonie. Si³y zbrojne
USA s¹ szczególnie uzale¿nione od importu 50 kluczowych surowców. Ma to negatywny wp³yw na amerykañskie wojsko, które ka¿dego roku, aby mog³o spe³niæ swoje
obowi¹zki obronne, wymaga zu¿ycia 750 000 t surowców
mineralnych. Zapotrzebowanie to obejmuje wiele pierwiastków – od lantanu u¿ywanego w goglach noktowizyjnych i berylu stosowanego do produkcji optycznych
urz¹dzeñ œledz¹cych do niklu u¿ywanego w uzbrojeniu
oraz srebra – w œmig³owcach Apache (Green, 2018). Podsekretarz ministerstwa obrony Ellen Lord powiedzia³a na
ten temat: Bez dostêpu do takich surowców nasze precyzyjnie sterowane pociski nie trafi¹ w cele, nasze samoloty i
okrêty podwodne bêd¹ siedzieæ niedokoñczone w magazynach, a nasi bojownicy pozostan¹ bez sprzêtu, którego
potrzebuj¹ do wype³nienia swoich misji (Green, 2018).
AUSTRALIJSKI SOJUSZNIK
Poza formalnymi i prawnymi postanowieniami, jakie
podjêto w zwi¹zku z wydaniem rozporz¹dzenia, natychmiast przyst¹piono do realizacji jego punktów – równie¿ w
skali miêdzynarodowej. W trzy miesi¹ce po publikacji
raportu na zaproszenie prezydenta Donalda Trumpa do
Waszyngtonu przyby³ premier Australii Malcolm Turnbull, któremu towarzyszyli czterej byli premierzy, a tak¿e
ministrowie i biznesmeni. Jednym z tematów omawianych
w tym gronie by³o zawarcie strategicznego sojuszu surow138

cowego pomiêdzy USA i Australi¹. Komunikat z tego spotkania g³osi, ¿e: Stany Zjednoczone i Australia zgodzi³y siê
wspó³pracowaæ w zakresie poszukiwañ, wydobywania,
przetwarzania i badañ strategicznych surowców mineralnych oraz metali ziem rzadkich i metali nowych technologii, aby utrzymaæ obecne i tworzyæ w przysz³oœci nowe
miejsca pracy (White House, 2018).
SUROWCOWA WOJNA HANDLOWA
Od wieków wojna handlowa jest powszechnie znana,
komentowana i na ogó³ uwa¿ana za zjawisko normalne.
O tyle usprawiedliwione, ¿e ka¿dy kraj, który dysponuje
nadwy¿kami bud¿etowymi, usi³uje je jak najlepiej zainwestowaæ, równie¿ na miêdzynarodowym rynku surowcowym. Z drugiej strony zrozumia³e byæ musi zaniepokojenie
tak¹ wojn¹ innych pañstw, które czuj¹ siê zagro¿one utrat¹
dotychczasowego miejsca na rynku. To w³aœnie rywalizacja o dochody, pozycjê i dostêp do ograniczonej bazy zasobowej jest jednym z elementów amerykañskiej kontrakcji
w postaci surowcowej wojny handlowej. USA, bêd¹ce
wiod¹cym gospodarczo mocarstwem œwiatowym, w dziedzinie eksploatacji surowców wraz z Kanad¹ zajmuj¹ 4 i 5
miejsce w ich wydobyciu (Maksymowicz, 2018).
Chiñska dominacja na globalnym rynku surowców
wyra¿a siê pozyskiwaniem ponad dwukrotnie wiêkszej iloœci surowców ni¿ USA, które znacz¹co wyprzedzaj¹ pod
tym wzglêdem tak¿e Australia i Rosja. Wspomniany sojusz
australijsko-amerykañski mo¿e os³abiæ pozycjê Chin w tej
dziedzinie. Jednak dopiero przy³¹czenie siê do niego Kanady
spowoduje, ¿e USA wraz z sojusznikami odzyskaj¹ niekwestionowan¹ przewagê na œwiatowym rynku surowcowym.
Ten ostatni sojusznik jest dla USA niezbêdny w œwietle
podobnego sojuszu na linii Chiny–Rosja.
Jednym z elementów tej wojny jest spadek zapotrzebowania na import surowców, przede wszystkim przez Chiny.
Powoduje to spadek cen surowców i dochodów firm o zasiêgu
globalnym. Z tego powodu surowcowy protekcjonizm i wojnê handlow¹ prowadzon¹ przez amerykañskiego prezydenta skrytykowa³ Andrew Mackenzie – prezes najwiêkszej
miêdzynarodowej firmy górniczej BHP Bilion Ltd. Tej rangi firmy trac¹ swoje aktywa i dochody wynikaj¹ce ze spadku cen najwa¿niejszych surowców i bêd¹ zmuszone
ograniczyæ ich wydobycie oraz zwalniaæ pracowników
(Stringer, Salamat, 2018). Podobny ton krytyki jest w tej
sprawie doœæ powszechny. Media zwi¹zane z Donaldem
Trumpem podnosz¹ odpowiedzialnoœæ prezydenta za
Stany Zjednoczone, a nie za globaln¹ gospodarkê, która w
tej sytuacji musi radziæ sobie sama.
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