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Surowce Korei Pó³nocnej
Adam Maksymowicz1
Militarne znaczenie Korei Pó³nocnej
wzbudza zdziwienie œwiatowej opinii
publicznej. Powszechnie przyjmowany
jest pogl¹d o biedzie ludnoœci tego
kraju, a nawet nêdzy, która kontrastuje
z ogromnymi kosztami produkcji broni
j¹drowej oraz przenosz¹cych j¹ rakiet
dalekiego zasiêgu. Uwa¿a siê, ¿e du¿a
czêœæ skromnych dochodów maj¹cych
podnosiæ stopê ¿yciow¹ pó³nocnokoreañskiego spo³eczeñstwa jest przeznaczana na zbrojenia. Zapewne jest w tym
du¿o prawdy. Jednak fakt, ¿e tak ma³y kraj (o powierzchni
120 tys. km2 i 25 mln ludnoœci) prowadzi zbrojenia na równi
z najwiêkszymi potêgami na naszym globie dowodzi, ¿e
musi on mieæ jeszcze inne, znacznie wiêksze Ÿród³a dochodów. Po bli¿szym przyjrzeniu siê gospodarce tego kraju
okazuje siê, ¿e tymi Ÿród³ami zysków umo¿liwiaj¹cych
finansowanie tak gigantycznych zbrojeñ s¹ eksploatacja
i eksport unikalnych i cennych surowców mineralnych.
Pierwsza wojna koreañska (1950–1953) by³a prowadzona
m.in. o dostêp ka¿dej z walcz¹cych stron do tych¿e surowców. Zachodnie media szeroko omawiaj¹ górnicze inicjatywy prowadzone na Pó³wyspie Koreañskim i ich efekty.
Równie¿ Rosjanie, w ramach swoich globalnych zainteresowañ surowcowych, podejmowali ten temat. Ca³y przemys³
wydobywczy Korei Pó³nocnej koncentruje siê g³ównie w
paœmie górskim stanowi¹cym pó³nocne wybrze¿e Morza
Japoñskiego, ci¹gn¹cym siê od Zatoki Wschodniokoreañskiej w kierunku granicy z Rosj¹. S¹siednia Korea Po³udniowa pod wzglêdem surowcowym jest krajem ubogim.
ZASOBY PODSTAWOWYCH SUROWCÓW
Surowcowe zasoby Korei Pó³nocnej szczegó³owo opisa³
w specjalnym raporcie Choi Kyung-soo – prezes Instytutu
Zasobów Korei Pó³nocnej w Seulu (Kyung-soo, 2018).
Obraz tego bogactwa przedstawia tab. 1. W zestawieniu
tym uwagê zwracaj¹ zasoby antracytu – 4,5 mld t, magnezytu – 6 mld t, rudy ¿elaza – 5 mld t oraz z³ota – 2000 t. Nie
ujêto w nim jednak z³ó¿ pierwiastków ziem rzadkich – jednych z najwiêkszych na œwiecie – jakie stosunkowo niedawno odkryto na terenie Korei Pó³nocnej. Sumaryczn¹
wartoœæ wszystkich surowców mineralnych tego kraju ocenia siê na 6 do 10 bilionów USD! (Mollman, 2017). Pod
powierzchni¹ ok. 85% pañstwa wystêpuj¹ z³o¿a surowców
mineralnych przeznaczonych do przysz³ej eksploatacji.
Kluczowe znaczenie dla gospodarki Korei Pó³nocnej ma
wydobycie wêgla oraz eksploatacja z³ó¿ pierwiastków
ziem rzadkich, a tak¿e z³ota. Surowce te mog¹ byæ z du¿ym
zyskiem eksportowane, przede wszystkim do s¹siednich
Chin oraz do innych krajów. Ich krótka charakterystyka
wystêpowania i wydobycia jest surowcow¹ wizytówk¹
Korei Pó³nocnej, któr¹ warto dobrze poznaæ.
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KOREAÑSKIE Z£OTO
Jednym z wa¿nych Ÿróde³ dochodu Korei Pó³nocnej
jest eksploatacja z³ó¿ z³ota. Tak siê z³o¿y³o, ¿e w ramach
ustaleñ pokojowych i wytyczenia granicy pomiêdzy
pañstwami koreañskimi wzd³u¿ 38 równole¿nika, prawie
wszystkie kopalnie tego kruszcu znalaz³y siê po stronie
pó³nocnej (Szer, 1974). S¹ to z³o¿a zwi¹zane z ¿y³ami
kwarcowymi wystêpuj¹cymi w gnejsach oraz z³o¿a aluwialne. Pierwsz¹ kopalniê z³ota w Unsan za³o¿yli Amerykanie w latach 1886–1919. Uzyskano z niej ok. 40 t
z³ota o ówczesnej wartoœci ok. 24,8 mln USD. Do 1938 r.
uzyskano 370 t z³ota z wszystkich kopalñ na terenie
Pó³wyspu Koreañskiego. W latach 70. XX w. roczne wydobycie z³ota w Korei Pó³nocnej wynosi³o ok. 2 t. Œrednia
zawartoœæ z³ota w rozpoznanych z³o¿ach waha siê w granicach 4–5 do 20 g/t.
Wspó³czeœnie znacz¹ce iloœci z³ota wydobywa siê
metod¹ przemywania piasków i osadów dennych rzeki
Yuliang, stanowi¹cej pó³nocn¹ granicê z Chinami. Rzeka ta
od strony pó³nocnej na d³ugoœci ok. 350 km omywa pasmo
górskie Kangnam-sanmek. Potoki i rzeki sp³ywaj¹ce ze
zboczy tego pasma zasilaj¹ w wodê graniczn¹ rzekê
Yuliang, nanosz¹c do niej z³oto wyp³ukane z ¿y³ kwarcowych. Koreañscy nurkowie bez przeszkód ze strony Chin
nieustannie penetruj¹ jej osady. Chiny s¹ zainteresowane
wydobyciem przez Koreañczyków jak najwiêkszej iloœci
z³ota, gdy¿ wobec sankcji na³o¿onych na ten kraj s¹ jedyTab. 1. Szacunkowe zasoby najwa¿niejszych surowców mineralnych Korei Pó³nocnej (wg Kyung-soo, 2018)
Surowiec

Zasoby

Z³oto (metal)

2 000 [t]

¯elazo (50% Fe)

5000 [mln t]

MiedŸ (metal)
Cynk (metal)
Wolfram (65% WO3)

2900 [tys. t]
21 100 [tys. t]
246 [tys. t]

Molibdenit (90% MoS2)

54 [tys. t]

Nikiel (metal)

36 [tys. t]

Mangan (40% Mn)
Grafit (100% FC*)
Wapieñ

300 [tys. t]
2000 [tys. t]
100 000 [mln t]

Baryt

2100 [tys. t]

Apatyt

150 [mln t]

Magnezyt (45% MgO)

6000 [mln t]

Antracyt

4500 [mln t]

*FC – Faber Castell, czyli 100% szlachetnego grafitu
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nymi jego kupcami. Eksploatacjê prowadzi koreañski korpus wojskowy, a wielkoœæ wydobycia nie jest podawana do
publicznej wiadomoœci (Reuters, 12.04.2018). Obecnie
czynne s¹ dwie podziemne kopalnie z³ota: Sangnong i Holdong, w których ³¹cznie wydobywa siê ok. 10 t z³ota rocznie. Zasoby z³ó¿ z³ota w Korei Pó³nocnej s¹ oceniane na
ok. 2 tys. t.
ANTRACYT
Z³o¿a antracytu – wêgla najwy¿szej jakoœci – wystêpuj¹ prawie na ca³ym terytorium Korei Pó³nocnej. Z kilkuset ma³ych, podziemnych i odkrywkowych kopalñ,
przypominaj¹cych wa³brzyskie biedaszyby, wydobywa siê
rocznie ok. 40 mln t wêgla, który jest podstaw¹ eksportu
tego kraju. W kopalniach tych eksploatuje siê jedynie
³atwo dostêpne pok³ady wêglowe – i to zwykle rêcznie.
Najwiêksze podziemne kopalnie, takie jak w Jikdong czy
te¿ Gogeowdon, nie przekraczaj¹ na ogó³ wydobycia 1 mln t
wêgla rocznie. Brakuje nowoczesnego sprzêtu. Wystêpuj¹
te¿ braki w dostawie energii (Bogle, 2013).
EKSPORT WÊGLA
Trwa intensywna rozbudowa pó³nocnokoreañskiego
portu wêglowego Rajin, le¿¹cego tu¿ przy granicy z Rosj¹.
Jest to nie zamarzaj¹cy port na Morzu Japoñskim. Ma on stanowiæ uzupe³nienie dla prze³adunków wêgla w portach
W³adywostoku (port Wostocznyj i Nachodka – po ok. 18 mln t
rocznie), które nie mog¹ podo³aæ prze³adunkowi wêgla
pochodz¹cego z kopalñ Dalekiego Wschodu, a przeznaczonego dla szybko rozwijaj¹cych siê pañstw po³udniowoazjatyckich. Rosjanie wybudowali 32-kilometrowy odcinek
torów, ³¹cz¹cych kolej transsyberyjsk¹ z portem Rajin.
Docelowo port ten ma umo¿liwiaæ prze³adunek 4 mln t
wêgla. Rosja jest w³aœcicielem wêglowego terminalu prze³adunkowego w tym porcie (Taylor, 2018), a barki do przewozu wêgla s¹ dostarczane przez Chiny. Zachodnia prasa
podaje, ¿e pó³nocnokoreañski wêgiel jest prze³adowywany
w rosyjskich portach wêglowych i wbrew rezolucjom Rady
Bezpieczeñstwa ONZ ju¿ jako rosyjski eksportowany do
Japonii, Chin i Korei Po³udniowej. Tranzyt wêgla przez
pó³nocnokoreañskie miasto Rason, w którym Rosja utrzymuje niezamarzaj¹cy port, jest zwolniony z tego zakazu
(Reuters, 19.11.2018).
PIERWIASTKI ZIEM RZADKICH (REE)
Azjatyckie media zwracaj¹ uwagê na przyczyny politycznego odprê¿enia pomiêdzy Kore¹ Pó³nocn¹ a USA.
Jednym z powodów tego procesu ma byæ odkrycie na terenie Korei Pó³nocnej z³ó¿ pierwiastków ziem rzadkich –
drugich na œwiecie pod wzglêdem zasobów – bez których,
jak wiadomo, nie mo¿e siê obejœæ wspó³czesna elektronika,
zarówno cywilna, jak i wojskowa.
Obecnie uwa¿a siê, ¿e Chiny, które kontroluj¹ ponad
95% œwiatowej produkcji metali ziem rzadkich, maj¹
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szacunkowo 55 mln t ich zasobów, a Korea Pó³nocna
posiada co najmniej 20 mln t, w z³o¿u które odkryto w
odleg³oœci ok. 150 km na pó³nocny zachód od Phenianu.
Podkreœla siê, ¿e znawc¹ rynku pierwiastków ziem rzadkich jest sekretarz stanu USA Mike Pompeo, który jako
szef CIA opracowywa³ raporty uniezale¿nienia siê Stanów
Zjednoczonych od ich zagranicznych dostaw. Amerykañska akcja pojednania z Kore¹ Pó³nocn¹ ma byæ te¿ spóŸnion¹, ale prawdopodobnie skuteczn¹ odpowiedzi¹ na propozycje wrzeœniowego szczytu gospodarczego we W³adywostoku, gdzie prezydent Chi Xi Jipping i prezydent Rosji
W³adimir Putin zaproponowali w³¹czenie Korei Pó³nocnej
do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (Escobar, 2018).
Koreañski Instytut Nauk o Ziemi i Zasobów Mineralnych zorganizowa³ 14 czerwca 2018 r. sympozjum, na którym zebrali siê eksperci w dziedzinie geologii i zasobów
naturalnych, aby porozmawiaæ o tym, w jaki sposób mogliby pog³êbiæ swoje badania nad zasobami surowców mineralnych Korei Pó³nocnej. Na sympozjum tym uzasadniono
pogl¹d, ¿e z³o¿a pierwiastków ziem rzadkich Korei Pó³nocnej s¹ niewiele mniejsze od zasobów w Chinach i wynosz¹
ok. 48 mln t (Hung-Jo, 2018).
Chiny nie ciesz¹ siê z utraty monopolu na sprzeda¿
pierwiastków ziem rzadkich. Dlatego jako pierwsze zamówi³y ich dostawy z Korei Pó³nocnej, które w ubieg³ym roku
wynios³y ok. 60 t. Rosja równie¿ zaproponowa³a swój
udzia³ w zamian za budowê linii kolejowych.
W tej sytuacji podziw dla gigantycznych zasobów
surowcowych ma³ego kraju i biedy, która nie pozwala na
ich zagospodarowanie, zaczyna ustêpowaæ na rzecz
potrzeby ich wykorzystania przez najwa¿niejsze mocarstwa na naszym globie.
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