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- Członek Rady Dyrektorów w Europejskim Instytucie Miedzi (ECI);Bruksela 

- Członek Sherpa Group w programie UE - EIP on Raw Materials; Bruksela 

- Przewodniczący Europejskiej Platformy Technol. ds. Surowców Mineralnych (2006-2012). 



Spis treści. 

1. Wyzwania dla Europy.  

2. Rynek surowcowy – stan obecny i przyszłość.  

3. Nowa polityka surowcowa UE – co udało się 
osiągnąć ?. 

4. Programy innowacyjne w surowcach - od FP4 
do Horyzont 2020 (H2020). 

5. Program Europa 2020 a polityka surowcowa 

6. Działania w obszarze programów Horyzont 2020 
oraz Europejskie Partnerstwo Innowacyjne w 
obszarze surowców (2014-2020). 

 



source: Flemming Besenbacher, Athens, Industrial Technologies 2014 Conference, Chairman of Carlsberg 

A/S and the Carlsberg Foundation 

Wyzwania XXI wieku.  

Wzrost liczby ludności 

od 7mld. do 10 mld.  

to główny czynnik  

sprawczy tych wyzwań  



Rewolucja surowcowa: jak zabezpieczyć rosnący 

popyt na materiały, energię, żywność i wodę.  

Źródło:McKinsey Global Institute: Report: Sustainability & Resource Productivity Practice; November 2011 

2.W ciągu najbliższych 20 lat liczba osób z tzw. klasy średniej 

zwiększy się o ponad 3 miliardy konsumentów (kraje BRICS). 

3.Rosnący popyt przy coraz trudniejszym dostępie do złóż oraz 

rosnących kosztach wydobycia i przetwórstwa. 

4.Powiązanie wydobycia i  produkcji wielu surowców ze sobą 

powoduje to, że braki w podaży jednego mogą wpłynąć na 

zmiany cen  innych surowców.  

5.Czynniki środowiskowe będą wstrzymywać wiele inwestycji 

górniczych i produkcję wielu surowców na świecie. 

1. Jest możliwe, że gospodarka światowa  wejdzie w okres 

wysokich i zmiennych cen surowców. 



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 2013 
  

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 przedsiębiorstw górniczych;  
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, 2013;  Business risks facing mining and metals 2012–2013;  



Surowce w produkcji energii - od początków 

rewolucji przemysłowej do przyszłości.  

Wg: Achzet et al., Materials critical to the energy industry, Augsburg, 2011  

1.Im więcej funkcji chcemy  uruchomić w innowacyjnych technologiach, 

tym większą ilość surowców wykorzystujemy.   
 

2. Im więcej surowców krytycznych możemy zastąpić innymi (substytuty), 

tym dłużej te surowce mogą być wykorzystywane w gospodarce. 

Source: Raw materials scarcity and product sustainability – challenges to materials science:  Margarethe 

Hofmann & Ehrenfried Zschech, FEMS, Rodrigo Martins, Athens, Industrial Technologies 2014 Conference 



Aktywność górnictwa metali wg regionów od 1850r.  

Ironią losu jest to, że  Europa, poniekąd kolebka technologii 

wydobywczych i przeróbczych, będzie musiała się zwrócić do Australii, 

Kanady, Południowej Afryki, lub być może Ameryki Łacińskiej, po surowce 

i technologie mające zapewnić jej przyszłość i bezpieczeństwo. 

      

Deming Whitman, dyrektor naczelny Amira International, maj 2007 



Raport UE 2007 : Analiza podaży i popytu na rynkach 

surowcowych. 

Gospodarka UE w 2007:  

 

• Przejście od własnych zasobów surowcowych do 
wysokiej zależności od ich importu (metale). 

• Potrzeba wsparcia dla innowacji w obszarze 
pozyskiwania surowców pierwotnych jak i 
wtórnych. 

• Pewne surowce stały się szczególnie 
ważne/krytyczne ze względu na ich: 

 

1. Znaczenie dla kluczowych sektorów 
gospodarki UE;  

2. Wysokie ryzyko przerwania dostaw; 

3. Brak substytutów. 

 

Znaczące zmiany na rynkach globalnych: 
  

– 450 restrykcji eksportowych na ok. 400 
różnych surowców 

– Ograniczanie dostępu do surowców – 
nacjonalizm surowcowy. 

 

50% zasobów głównych surowców metalicznych jest 
ulokowanych w krajach o niskim wskaźniku PKB 
na jednego obywatela. 

UE – Dostęp do surowców stał się jednym 

warunków przetrwania w globalnej gospodarce. 



Potencjał  surowcowy 

Europy. 

1. Szacuje się, że wartość metali, zalegających w Europie na 
głębokości 500 -1000 metrów to około 100 bilionów €. Nowe 
innowacyjne technologie pomogą sięgać głębiej, w bardziej 
oddalone obszary, w miejsca gdzie panują trudne warunki 
eksploatacyjne (Arktyka, dno morza). 

2. Obecnie, każdy obywatel w UE generuje około 17 kg odpadów 
elektrycznych i elektronicznych/rok,  prognozuje się, że do roku 
2020 cyfra ta wzrośnie do 24 kg/osobę. 

3. Nowe technologie w recyklingu i najlepsze praktyki dotyczące 
gromadzenia i przetwarzania odpadów oferują możliwość 
zwiększenia podaży kluczowych surowców, np. miedzi, srebra, 
złota, palladu lub kobaltu. 

4. Innowacje w tych dziedzinach są niezbędne, aby Europa 
poprawiła swoją pozycję konkurencyjną na arenie 
międzynarodowej. 

źródło: EIP in Minerals communication_(COM 2012) 82 final, 29.2 2012, Brussels 



 

Poziom 

odpowiedzialności 

UE 

Kraje 

członk. 

Prze-

mysł 

1 Określić listę surowców strategicznych/(critical raw materials) X X X 

2 Uruchomić kontakty dyplomatyczne na rzecz dostępu do surowców 

strategicznych wspólnie z głównymi krajami przemysłowymi, bogatymi w 

zasoby. 

X X   

3 Włączyć klauzule w sprawie dostępu jak i wdrożenia zasad 

zrównoważonego zarządzania surowcami we wszystkich dwustronnych i 

wielostronnych umowach handlowych  i w rozmowach dotyczących 

wspólnych działań w obszarze przemysłu surowcowego. 

X X 

4 Zidentyfikować i zwalczać łamanie zasad handlowych w krajach trzecich 

stosując wszelkie dostępne mechanizmy i instrumenty , w tym negocjacje 

z WTO, uzgadnianie porozumień (Partnerstwo Dostępu do Rynku), 

kierując działania głównie tam, które najbardziej naruszane są zasady 

otwartego rynku międzynarodowego, działające na niekorzyść UE. 

 

Monitorować postęp poprzez wydawanie  raportów rocznych  o 

postępach we wdrażaniu kwestii handlowych, sondowania, tam gdzie to 

uzasadnione, odzewu ze strony  udziałowców. 

X X X 

5 Promować dostęp do surowców  w dziedzinie polityki rozwojowej  

poprzez wsparcie ze strony budżetu, stosowanie strategii współpracy i 

innych instrumentów polityki uwzgl. zasady zrównoważonego rozwoju. 

X X   

EU Raw Materials Initiative - DG Entr. & Industry 

2008 – 2014 Nowa Polityka Surowcowa UE – zadania (1). 



 

Poziom odpowiedzialności 

UE 

Kraje 

członk. 

Prze-

mysł 

6 Poprawić prawodawstwo związane z dostępem do ziemi 

poprzez:  

- promowanie wymiany najlepszych praktyk  w obszarze 

planowania wykorzystania ziemi i warunków 

administracyjnych  dla eksploracji i wydobycia, oraz 

X   

- opracowanie przepisów umożliwiających pogodzenie 

działalności wydobywczej z ochroną środowiska 

(obszary Natura 2000).  

X     

7 Zachęcanie do współpracy i połączenia krajowych służb 

geologicznych mając na celu zwiększenie  europejskiej 

bazy wiedzy. 

  X   

8 Promować umiejętności i ukierunkować badania na 

nowoczesne metody eksploracji, technologie 

wydobycia i przetwórstwa, recykling oraz bardziej 

efektywne wykorzystania własnych zasobów. 

X X X 

9 Zwiększyć efektywność wykorzystania surowców oraz 

znalezienie i wykorzystanie ich substytutów.  

X X X 

10 Wspierać recykling i ułatwiać wykorzystanie surowców 

wtórnych.   

X X X 

2008-2014 Nowa Polityka Surowcowa UE – zadania (2). 

EU Raw Materials Initiative - DG Entr. & Industry 



Problemy dostępu do złóż w krajach UE-Natura 2000. 

Dyrektywa Siedliskowa 

~ 14% terytorium UE 

Dyrektywa Ptasia ~ 8 % 

terytorium UE 

Razem: około 25 000 

miejsc, 1 milion km², 

17 % terytorium UE 

Are the EU Nature & Biodiversity Policy and a Strategy for Securing Minerals Supply for Europe compatible? Stefan Leiner, 

Deputy Head of the Nature & Biodiversity Unit, European Commission, DG Environment, Wednesday, 26th November 2008 



Prace nad zmianą przepisów dotyczących dostępu 

do ziemi w inwestycjach górniczych w Europie. 

• Wymiana najlepszych praktyk w planach  zagospodarowania 
przestrzennego i w przepisach administracyjnych w krajach 
UE dla poszukiwań i rozpoznania złóż oraz późniejszej ich 
eksploatacji. 

 

• Zwiększenie zaangażowania ze strony narodowych 
instytutów geologicznych w regulacjach prawnych dot. planów 
zagospodarowania przestrzennego w krajach członkowskich 
UE. 

 

• Opracowanie nowych wytycznych na prowadzenie 
działalności wydobywczej w/lub w pobliżu obszarów objętych 
dyrektywą Natura 2000. 



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 w ograniczeniu 

podaży dla 41 surowców ważnych dla gospodarki UE. 

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 



Działania dyplomatyczne UE - dostęp do surowców.  
 

Działania EU w ramach dyplomacji surowcowej z nadzieją na zabezpieczenie 

dostepu do surowców poprzez współpracę, partnerstwa strategiczne oraz 

rozmowy z takimi partnerami jak:   
 

•United States  

 

•Japan  

 

•Russia  

 

•Latin America (Chile, Uruguay, Argentina, Peru, Mexico Brasil and Colombia)  

 

•China  

 

•Greenland  

 

•Morocco and Tunisia and other meditearanian  countries; 

  

•Canada 

 

• Africa 

 



Priorytety ETP SMR ujęte w Strategicznej 

Agendzie Badawczej i realizowane w programie 

FP7 i finansowane przez UE w latach 2007-2013. 

• A: Innowacyjne technologie i procesy – produkty o wysokiej 

wartości dodanej;  

• B: Technologie wspierające zwiększanie europejskiej bazy 

zasobowej i dostęp do surowców;  

• C: Nowe kierunki i technologie w eksploatacji surowców ich 

przetwórstwie i odzysku  

• D: Zmniejszenie oddziaływania na środowisko 



Projekty i inicjatywy finansowane w ramach programu 

FP7 (2007-2013) na rzecz surowców mineralnych (1). 

I. Diałalność European Resource Efficiency Platform (EREP) – 

KGHM/LKAB/UMICORE (RIO TINTO); 
 

II. ERA-MIN (ERA-NET) program na rzecz surowców dla przemysłu UE 

(NCBiR); 
 

III. Zapowiedź powołania Węzła wiedzy i innowacji (KIC) dot. 

surowców; 
 

IV. Studium RAMINTECH – propozycje 10 innowacyjnych technologii 

w obszarze surowców (od złoża do produktu – raport kwiecień 2013); 
 

V. Wsparcie dla EPT w tym narodowych platform technologicznych: 

 

ETP SMR http://www.etpsmr.org/  

SusChem http://www.suschem.org  

ECTP  http://www.ectp.org/  

EUMAT http://www.eumat.eu/ 

ARTEMIS http://www.artemis.eu/  

http://www.etpsmr.org/
http://www.suschem.org/
http://www.ectp.org/
http://www.eumat.eu/
http://www.artemis.eu/


Dwie koncepcje efektywnego 

wykorzystania surowców w UE.  

Resource Efficiency in the Process Industry Dr Paul-Joel 

Derian, Chairman of ETP SusChem Board, June 2011 

EU 2020 Strategy from the Industrial 

Minerals industry perspective 

 Dr Michelle Wyart-Remy 

IMA-Europe Warsaw Conference19 

September 2011 

Resource Efficiency should 

not be limited  

 to “using less”, it should 

promote  “Using better”! 



VI. Partnerstwa Prywatno-Publiczne (PPPs): 
 

SPIRE http://www.spire2030.eu/  
 

Energy Efficient Buildings http://www.e2b-ei.eu/  
 

Factories of the Future  http://www.effra.eu/  
 

 

VII. Projekty innowacyjne finansowane przez UE w ramach FP7:  

 

1.Promine http://promine.gtk.fi/ 

   

   2.CRM_Innonet; Sieć Innowacji dot. Surowców Krytycznych  

 

3.EO-Miners http://www.eo-miners.eu  Obserwacje Satelitarne Ziemi i 

Monitoring Środowiska w Obszarach Działalności Przemysłu 

Wydobywczego. 

 

4.Eurogeosource http://www.eurogeosource.eu/ internetowy portal 

danych z dostępem do informacji dot zasobów złóż surowców 

energetycznych i nie-energetycznych. 

Projekty i inicjatywy finansowane w ramach programu 

FP7 (2007-2013) na rzecz surowców mineralnych (2). 

http://www.spire2030.eu/
http://www.e2b-ei.eu/
http://www.e2b-ei.eu/
http://www.e2b-ei.eu/
http://www.effra.eu/
http://promine.gtk.fi/
http://www.eo-miners.eu/
http://www.eo-miners.eu/
http://www.eo-miners.eu/
http://www.eurogeosource.eu/


5. EGDI–Scope http://www.egdi-scope.eu/  Ogólno-

Europejska Sieć Informacji Geologicznych (EGDI) 

 

6. I2Mine http://www.i2mine.eu/ - Inteligentna kopalnia 

 

7. EURARE Nowe technologie dla eksploatacji europejskich 

złóż ziem rzadkich (REM) oraz nowe eko-efektywne metody 

ich przerobu i wzbogacania.  

 

8. ImpactMine – Monitoring wpływu eksploatacji złóż 

surowcowych z wykorzystanie obserwacji satelitarnych 

Ziemi. 

Projekty innowacyjne i inicjatywy finansowane 

w ramach programu FP7 (2007-2013) na rzecz 

surowców mineralnych (3). 

http://www.egdi-scope.eu/
http://www.egdi-scope.eu/
http://www.egdi-scope.eu/
http://www.i2mine.eu/


 

Ostatnie wezwania do udziału w projektach FP7 związanych z 

surowcami 2013:  

 

• Eksploatacja złóż i przetwórstwo surowców warunkach ekstremalnych 

(głębokie złoża, eksploatacja z dna morza, regiony Arktyki) ;  

 

•Poszukiwania nowych materiałów mogących zastąpić surowce krytyczne  - 

współpraca z Japnią;  

 

•Europejska Sieć Informacyjna o Podaży Surowców – CSA;  

Projekty innowacyjne finansowane przez FP7 Współpraca 

obejmujące surowce to prawie 200 milionów € zarówno w 

NMP jak i w temacie Środowisko.  

Projekty i inicjatywy finansowane w ramach programu 

FP7 (2007-2013) na rzecz surowców mineralnych (4). 



Dwa filary strategii „Europa 2020” – kontynuacją 

wsparcia dla budowania bezpieczeństwa surowcowego 

UE (Horizon 2020 and EIP). 
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European 
Innovation 
Partnership 

on Raw 
Materials 

Węzeł wiedzy i innowacji (KIC) w surowcach jako 

efektywne narzędzie PRZYSPIESZENIA innowacji i 

przedsiębiorczości w  sektorze wydobywczym  UE   

 Działania w 
dziedzinie 
klimatu oraz 
efektywnej 
gospodarki 
zasobami i 
surowcami 



Technologiczne:  
 

WP1 – nowe przełomowe technologie: eksploracja, wydobycie, przeróbka, 
metalurgia, recykling; 

 

WP2 – Substytucja, alternatywne materiały, nowe kompozyty; 

Obszary działania programu Europejskie 

Partnerstwo Innowacyjne w Surowcach (EIP on RM) 

Nie-technologiczne: 
 

WP3 – Usprawnienie przepisów i regulacji dot. poszukiwań, występowania i 

dokumentowania złóż surowców mineralnych zarówno pierwotnych jak i 

wtórnych, pełna analiza rynku surowców; (ONE GEOLOGY, węzeł wiedzy 

w innowacjach nakierowany na innowacje w surowcach - KIC ); 

WP4 – Opracowanie nowych przejrzystych zasad dot. funkcjonowania 
recyklingu odpadów i innych surowców w UE:  zbierania, monitorowania, 
transportu, handlu poprzez wsparcie dla inicjatyw prywatnych i MSP. 

 

WP5 – Współpraca międzynarodowa w obszarze surowców mineralnych. 



ENTR G3 

Wyniki ocen złożonych wniosków 

ENTR F3 

Otrzymano 90 deklaracji projektów w ramach SIP/H2020 
z tego 87 spełniało wymagane oczekiwania. 

European Innovation Partnership on Raw Materials 

- Sherpa Group meeting 26 March 2014, Brussels 

Uczestnicy wg krajów 



Węzeł Wiedzy i Innowacji (KIC) w surowcach miner. 

szansą na innowacje w przemyśle surowcowym.  

Edukacja  

Business  

Instytucje typu 

R&TD   

Manufuture 2011 Conference - Wroclaw 24 October 2011: Prof. Anders Flodström, EIT Vice-Chairman  

“A new KIC for Manufacturing – EIT as an Innovation Engine in Europe” 

Zasady działania KIC 
 

- Od idei do produktu; 

- Od studenta do przedsiębiorcy; 

- Od laboratorium do rynku; 

- Wysoki stopień integracji; 

- Planowanie strategiczne na wiele 

lat do przodu; 

- Odpowiednia autonomia i 

elastyczność działania; 

- Efektywne zarządzanie; 

- Wyniki na bazie działań o wysokim 

stopniu oddziaływania na rynek; 

- Wysoka kultura pracy. 



ENTR G3 ENTR F3 

• 23 Czerwiec 2014 – posiedzenie HLSG: podjęcie dyskusji 

na temat strategicznych decyzji w jaki sposób program EIP 

on RM ma się rozwijać 
 
• TBD - Spotkania Grupy Szerpów ds. bieżącej oceny EIP 

 
• Druga połowa 2014 - Prawdopodobne 2 spotkania grup 

operacyjnych: określenie ich ról w dalszym działaniu 
 
• Październik 2014 - Monitorowanie zobowiązań 

wnioskodawców 
 

• Koniec 2014 – spotkanie Sherpa Group:  
 przygotowanie pierwszego raportu monitorującego 
 
• Listopad 2014 - EIP High Level Conference, Rzym 

 
• Grudzień 2014 - Przyjęcie Komunikatu KE na temat SIP 

EIP on Raw Materials - działania na rok 2014.  

European Innovation Partnership on Raw Materials - Sherpa Group meeting 26 March 2014, Brussels 



Wnioski. 

1. Bezpieczny dostęp do surowców będzie mieć istotny wpływ na 
przyszły stan gospodarki krajów UE oraz proces jej 
reindustrializacji. 

 

2. Działania w ramach H2020 oraz w EIP on RM dają możliwość 
wzmożenia prac w identyfikacji i poszukiwaniu złóż surowców w 
Europie jak i dostępu do nich na świecie. 

 

3. Przemysł wydobywczy ma obecnie wielką szansę stać się jednym 
z ważniejszych filarów gospodarki europejskiej.  

 

4. Oba programy H2020 oraz program Europejskie Partnerstwo 
Innowacyjne w Surowcach stwarzają duże szanse rozwoju dla:  

 

•  europejskich firm wydobywczych;  
•  dla europejskich dostawców maszyn i urządzeń górniczych;   
•  dla krajów członkowskich UE w których działalność górnicza jest 

ważną częścią gospodarki (Szwecja, Finlandia, Polska, Niemcy, 
Grecja, Hiszpania).  



Dziękuję  za  uwagę. 

Miedź mądry wybór 

Henryk Karaś, Doradca Zarządu 
ds. Współpracy Europejskiej, 
KGHM PM SA 

 

+48 76 7478 901/266 

h.karas@kghm.pl 
 

mailto:h.karas@kghm.pl

