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Odpowiedź przemysłu górniczego na trwającą pandemię COVID-19
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Opracowanie: Pion Projektów Górniczych JSW Innowacje SA.
W minionym tygodniu świat obiegła informacja o skutecznej szczepionce firmy Pfizer. Wiadomość, na
którą od miesięcy czekał cały świat wywołała euforię na giełdach wpływając także na notowania firm
górniczych przyczyniając się do wzrostu notowań największych koncernów branżowych świata.
Jednocześnie informacja o szczepionce Pfizera spowodowała natychmiastowy spadek wartości złota o
5%. Wyprzedaż surowca była reakcją inwestorów, którzy od miesięcy inwestowali w złoto –
„bezpieczną przystań” w czasach niepewności związanych z pandemią COVID-19. Surowiec zyskał w
tym roku 24% i przewiduje się, że jego wartość będzie dalej wzrastać, w uwagi na niepewność
gospodarczą oraz nieunikniony kryzys gospodarczy.
Ceny żelaza rosły w ostatnich dniach głównie z uwagi na rosnący Chiński import surowca, który wzrósł
w październiku o 15%, w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku do 106,7 mln ton.
Ceny miedzi gwałtownie wzrosły w minionym tygodniu, po tym jak Chiny, zgodnie z oczekiwaniami,
zdecydowały o blokadzie Australijskiej miedzi. Analitycy spodziewają się chińskich blokad kolejnych
surowców z Australii i zaognienia konfliktu gospodarczego między tymi krajami. Agresywna polityka
surowcowa Chin jest przejawem nowej strategii gospodarczej, która ma doprowadzić do szybkiej
dominacji Państwa Środka, w czasie gdy gospodarki UE i USA „walcząc z globalnym ociepleniem” tracą
konkurencyjność. Richard McGregor, starszy wykładowca Lowy Institute z Sydney twierdzi, że „Chiny
są zdeterminowane, by ukarać Australię i uczynić z niej przykład dla innych krajów”, po tym jak premier
Australii - Scott Morrison zażądał w kwietniu niezależnego śledztwa w sprawie COVID-19, które
miałoby dokładnie wyjaśnić przyczyny i okoliczności wybuchu pandemii COVID-19 w Chinach.
Ekspert think tanku Wood Mackenzie - Justin Rostand przeanalizował, co stanie się z amerykańskim
przemysłem wydobywczym w przypadku wygranej Joe Bidena w wyborach prezydenckich. Gdyby
Biden dotrzymał obietnicy i zakazał wydawania „nowych zezwoleń na wydobycie ropy i gazu, na lądzie
i oceanach”, koncerny działające w rejonie Zatoki Meksykańskiej straciłyby 340 miliardów dolarów -

wpływów planowanych w najbliższych 10 latach, na skutek uruchomienia nowych inwestycji. Inna
obietnica Bidena - całkowitego zakazu wydobycia gazu łupkowego metodą szczelinowania wstrząsnęła
koncernami wydobywczymi USA. Należy przypomnieć, że USA zagospodarowując złoża ropy i gazu
łupkowego, pierwszy raz od czasów II Wojny Światowej osiągnęły niezależność energetyczną, a w
przeciągu 10 lat z największego importera surowców energetycznych stały się ich eksporterem,
zapewniając bezpieczną dywersyfikację dostaw surowca wielu krajom świata, w tym Polsce.
Pandemia COVID-19 sprawiła, że Chilijski przemysł miedziowy odnotował 17% spadek kosztów
produkcji w pierwszym półroczu. Koszty gotówkowe spadły do 1,21 USD za funt miedzi
wyprodukowanej w I półroczu z 1,45 dolara za funt w I półroczu 2019 r. Spadek kosztów przypisuje się
spadkowi cen produktów, takich jak kwas siarkowy i olej napędowy wykorzystywanych do przeróbki
miedzi, oraz osłabieniu peso względem dolara.
Rząd Indii, zmuszony umacniać sektor wydobycia węgla, który ma zagwarantować indyjskiej
gospodarce konkurencyjność w najbliższych dziesięcioleciach zrezygnował z branżowego monopolu
państwa, uruchamiając aukcję na 38 koncesji węglowych dla prywatnego kapitału inwestycyjnego.
Zgodnie z założeniami rządu Indii działanie spowoduje wzrost krajowej produkcji, ograniczy import,
zaoszczędzi na rynku walutowym i wprowadzi ekologiczne metody wydobycia w tradycyjnie
zanieczyszczającym przemyśle. Aukcja spotkała się z nadspodziewanie dużym zainteresowaniem
inwestorów. Łącznie wpłynęło 76 ofert na 23 obszary wydobywcze. W przetargu swoje oferty złożyły
łącznie 42 firmy, w tym m.in. Adani Enterprises, Vedanta, JSW Steel, Hindalco Industries. Inwestorzy
złożyli więcej niż jedną ofertę na co najmniej 19 z 38 obszarów.
Poniżej linki www do przedstawionych informacji:
https://www.mining.com/iron-price-jumps-as-chinese-imports-continue-at-record-pace/
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https://www.mining-technology.com/features/coronavirus-timeline/
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