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Bogolany, a właściwie bògòlanfini, to tradycyjna błotna tkanina z Mali. Nazwa wywodzi
się z języka Bambara i powszechnie tłumaczona jest jako ,,błotne odzienie”.
Mniejsze pasy tkaniny podlegają kąpieli w wywarze z ugotowanych liści drzewa
n’gallama, który barwi je na jasnobrązowy, piaskowy kolor. Po wysuszeniu zszywa się je,
nadając w ten sposób ostateczny kształt. Następnie rospoczyna się proces zabarwiania
i tworzenia wzorów. Te powstają przez naniesienie sfermentowanego błota (bogo) rysikiem. Na koniec warstwa błota zostaje zmyta mydłem, jednak dzięki reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy błotnym osadem a wywarem z liści wzory utrwalają sie,
zaachowując swój ciemnobrązowy bądź czarny kolor.
Bogolan powstaje z ziemi i to przez nią jest obdarzony niezwykłą siłą. Ma za zadanie
chronić noszącego go przed złymi duchami. Naniesione wzory posiadają indywidualne znaczenie, symbolizując umiejętności, odnosząc się do malijskich wierzeń albo
reprezentując indywidualne cechy.
Wzornictwo i kolorystyka bogolanów stały się inspiracją dla warstwy ilustracyjnej niniejszego opracowania, poświęconego krajom Sahelu.

Autorzy:
Dr Aleksander Olech – Wykładowca na Baltic Defence College i analityk Defence24. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji oraz Akademii Sztuki Wojennej. Doświadczenie badawcze zdobywał m.in. na Université Jean Moulin Lyon 3, Instytucie Stosunków Międzynarodowych
w Pradze, Instytucie Wspierania Pokoju i Zarządzania Konfliktami w Wiedniu, NATO Energy Security Centre of Excellence w Wilnie, NATO Centre of Excellence Defence Against Terrorism w Ankarze i NATO StratCom w Rydze. Stypendysta OSCE & UNODA Peace and Security i NATO 2030
Global Fellowship.
Bolesław Wójtowicz – Analityk finansowy specjalizujący się w surowcach, ze szczególnym
uwzględnieniem metali szlachetnych. Zawodowo księgowy. Publicysta, blogger. Na co dzień
współtwórca bloga finansowego Bogaty.men. Autor licznych publikacji i analiz poświęconych
surowcom i metalom szlachetnym, publikowanych m.in. na wspomnianym blogu a także
na: Krzysztofwojczal.pl, GlobalnaGra.pl, Ine.org.pl, Bithub.pl, czy w czasopismach „CRN”
i Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie”.

S

ahel to półpustynny region zachodniej
i i północno-środkowej Afryki, rozciągający
się od Senegalu na wschód, przez część terytoriów Mauretanii, Mali, Burkina Faso, Nigru, Nigerii, Czadu, Sudanu aż do Erytrei, na
wybrzeżu Morza Czerwonego. Region ten charakteryzuje się natężeniem bogactw naturalnych,
określanych jako jedne z najzasobniejszych na
planecie. Mowa tu przede wszystkim o zasobach
ropy, gazu, złota, srebra, czy uranu, ale nie brak
tu innych surowców, które przyciągają uwagę
firm wydobywczych z całego świata.

z największych zagrożeń jest działalność terrorystów i rebeliantów. W 2020 roku w regionie Sahelu
(szczególnie w Mali, Burkina Faso i zachodnim Nigrze) miało miejsce ponad 1000 ataków o charakterze terrorystycznym. Przemoc w regionie
Sahelu przyczyniła się do przesiedlenia blisko
3 mln ludzi, a braku żywności doświadczyło ponad 5 mln. Dość powiedzieć, że zaangażowanie
międzynarodowych kolacji antyterrorystycznych
(Takuba Task Force, wcześniej również Barkhane),
misje stabilizacyjne (MINUSMA, UNMISS,
EUTM, EUCAP), bazy wojskowe (m.in. Francji),

Sahel jest niestabilny politycznie (większość
państw ma systemy quasi-autorytarne) oraz
w większości ubogi. Stale trwają tam walki
o wpływy pomiędzy rządami i różnymi grupami
aspirującymi do władzy, co tylko rodzi kolejne
konflikty. Ta niestabilność sprawia, iż postrzega
się ten region jako bardzo niepewny i ryzykowny
pod względem jakichkolwiek inwestycji. Jednym

aktywność prywatnych firm wojskowych (z Rosji),
jest uzupełniana działalnością prywatnych agencji
ochrony wyposażonymi w ciężki sprzęt, które
bronią aktywów zagranicznych inwestorów w sektorze górniczym i wydobywczym.
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Ważnym elementem działań w regionie Sahelu była utrzymywana przez blisko dekadę

misja Barkhane. Do początku czerwca 2021 r.
w operacji brało udział ok. 5100 francuskich
żołnierzy, operujących głównie w Mali, Nigrze
i Czadzie (z kwaterą dowództwa znajdującą się
w Ndżamenie), wspierających i szkolących siły
państw G5 Sahel (Burkina Faso, Czad, Mali, Mauretania i Niger) Od 2018 r. w operacji uczestniczyły
też Wielka Brytania i Estonia, a od grudnia
2019 r. również Dania. Obecne w regionie były
także siły amerykańskie, włoskie, szwedzkie czy
hiszpańskie. 10 czerwca 2021 r. prezydent E. Macron ogłosił redukcję liczebności francuskich sił
w Sahelu, rozpoczynając tym samym zmianę
modelu dotychczasowej misji Barkhane, w skutek
której utraciła status operacji zagranicznej. Dotychczasowy system walki z terrorystami nie był
skuteczny na tyle, aby uspokoić sytuację w Mali,
które dodatkowo nawiązało współpracę z Grupą
Wagnera. Francja zdecydowała, że zaangażuje
się w innych krajach Afryki Zachodniej i wycofała
wojska. Tym samym zarówno Mali, jak i Burkina
Faso, będzie zmagać się z niestabilną sytuacją
wewnętrzną oraz wpływami Rosji, tak jak ma to
miejsce w innej byłej francuskiej kolonii Republice Środkowoafrykańskiej.

zasoby wody pitnej. Przyczyną tego stanu rzeczy
jest postępujące wylesianie, zwłaszcza pomiędzy
1975 a 2013 r. Celem pozyskania gruntów uprawnych zniszczono 37% drzewostanu w zachodnim Sahelu. Zlikwidowało to naturalną barierę
chroniącą obszar przed nanoszeniem przez wiatr
piachu i pyłu pustynnego. Nie pomogła nawet
międzynarodowa inicjatywa „zielonej ściany”,
czyli pasa zieleni rozciągającego się planowo
od Atlantyku, aż po południowe krańce Morza
Czerwonego. Ze względu na liczne lokalne konflikty, jak te w Sudanie, Mali, czy wojnę etiopskoerytrejską, ten ambitny projekt upadł. To antropogeniczne zmiany są zatem główną przyczyną
masowych migracji na północ kontynentu, a także
dalej z Afryki do Europy.

W samym Czadzie, w przeciągu dekady, ilość
uprawianej bawełny spadła o 75%. Coraz więcej
mieszkańców regionu znajduje zatrudnienie
w przemyśle górniczym, zarówno legalnie, jak
i nielegalnie. Dla państw Sahelu, dawniej rolniczych, eksportujących bawełnę, owoce, mięso,
ziarna czy orzechy, w przeciągu dekady to m.in.
ruda złota i ropa stały się głównym towarem eksportowym. W związku z tym, dla tych, którzy
W całym pasie Sahelu to praca na farmie i ho- zostają w Sahelu, bardzo często alternatywą
dowla bydła są głównymi źródłami zarobkowy- zarobkową stało się nielegalne górnictwo.
mi mieszkańców. Ze względu na postępujące
pustynnienie, nastąpił upadek upraw bawełny Konflikty i brak środków do życia negatywnie
dających zatrudnienie dla licznej populacji kra- wpływają na sytuację mieszkańców, którzy
jów regionu. Narastają konflikty pomiędzy miejs- poszukują jak najszybszej formy zarobku (np.
cowymi grupami o resztki żyznej ziemi i pozostałe praca w nielegalnych kopalniach). Rosną też ocźródła wody pitnej. W szczególności między zekiwania społeczeństw względem rządów, a te
farmerami i hodowcami walczącymi o zanikające uzależniają się finansowo od obcego kapitału
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(m.in. od Chin i międzynarodowych instytucji
kredytowych) lub sprzedają swoje najważniejsze
kruszce po zaniżonych cenach, np. do państw
z Półwyspu Arabskiego.

tor górniczy. Większość państw Sahelu zajmuje
najniższe miejsca w raportach dotyczących korupcji oraz opracowaniach opisujących możliwość
inwestycji dla sektora górniczego. W połączeniu
z niestabilnością obszaru, wielu z potencjalOprócz opisanych wyżej problemów, pod uwagę nych inwestorów uważa go za niekorzystny dla
trzeba wziąć wysokie wskaźniki korupcyjne, długoterminowych inwestycji, a przez to rozwija
przy jednoczesnym utrudnianiu inwestycji w sek- się lokalne nielegalne wydobycie.
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Innym elementem są problemy natury ex-kolonialnej. Kraje Sahelu to byłe kolonie państw europejskich. Głównie Francji, ale np. Sudan był
kolonią brytyjską, a Erytrea włoską. Rezultatem
działań w przeszłości jest pewnego rodzaju
niechęć wobec inwestycji przeprowadzanych
przez podmioty z Europy Zachodniej. Dodatkowo,
w niektórych krajach afrykańskich, o wiele lepiej

wspomina się czasy współpracy ze Związkiem
Radzieckim, co pozytywniej przekłada się na
odbiór obietnic składanych przez Rosję. Podejmuje się przy tym również kooperację z nowymi
partnerami, o ogromnych możliwościach inwestycyjnych – na pierwszym miejscu Chiny, a potem
kraje z Półwyspu Arabskiego. Podczas gdy pomoc
finansowa od państw Europy Zachodniej i USA
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wiąże się z wręcz podręcznikowym wdrażaniem
systemów przejrzystości przepływu pieniędzy,
naciskami na demokratyzację rządów i przestrzegania praw człowieka, tak pomoc np. rosyjska czy
chińska, niekoniecznie zawiera w sobie powyższe
wymagania, dotyczące tak głębokich przemian
politycznych. Tym samym, bardzo często stanowi
to przeważający argumentem za wyborem partnera-inwestora na korzyść Pekinu lub Moskwy.

One Road, OBOR), to Chiny uzyskały przewagę
w regionie. Jednak grupa G7 podjęła w czerwcu
2022 r. decyzję o przygotowaniu potężnego
pakietu inwestycyjnego ukierunkowanego na
rzecz działań w Afryce. W tym samym czasie
Pekin wstrzymał, choćby w Nigerii (EXIM Bank
of China pożyczył od 2002 roku ponad 7 miliardów dolarów), finansowanie wielu projektów, co
sprawiło, iż wiele państw Afryki zaczęło szukać
środków od innych partnerów w ukończenia
Poniższa analiza jest studium przypadku państw rozpoczętych inwestycji w infrastrukturę. Wynz regionu Sahelu, w kontekście działającego ika to z projektów, które są obarczone zbyt
na ich obszarze sektora górniczego i wydo- wysokim ryzykiem w porównaniu do kosztów
bywczego, za szczególnym uwzględnieniem i rentowności. Od teraz Pekin wybiera konkretne
ropy, gazu, złota uranu oraz wybranych me- inicjatywy, które mają być fundamentem dla daltali przemysłowych. Ponadto pod uwagę wzięto szego zaangażowania, jak np. największy port na
kwestie polityczne oraz pojawiające się wyzwania kontynencie w Nigerii.
dla bezpieczeństwa. Globalna walka o wpływy,
a także obietnice inwestycji, czy to z Republiki W polskiej literaturze brakuje opracowań
Francuskiej, Chińskiej Republiki Ludowej, czy dotyczących Afryki. Jeszcze mniej traktuje
też Federacji Rosyjskiej, sprawiają, że wiele o tematyce surowców czy projektach inwestylokalnych podmiotów decyduje się na wybór cyjnych. Jednym z powodów jest brak danych,
konkretnego partnera, dostrzegając szansę a jeszcze innym trudność w prowadzeniu badań
na wielopoziomową kooperację. Dzieje się to terenowych. Niemniej, na podstawie zebranzarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. ych materiałów możliwe było wskazanie na
Autorzy analizują sytuację w takich państwach najważniejsze zagadnienia w procesie rywalizajak: Burkina Faso, Czad, Erytrea, Mali, Maure- cji o surowce w Sahelu. Autorzy oddają tę analizę
tania, Niger, Nigeria, Senegal i Sudan.
w nadziei, że będzie źródłem do dalszych badań,
zwracając uwagę nie tylko na kwestię potencjału
Afryka jest kontynentem bardzo bogatym drzemiącego w krajach afrykańskich, ale także i
w surowce, a jednocześnie dopiero niedawno wyzwań, z którymi należy się mierzyć.
zaangażowały się tutaj międzynarodowe konsorcja górnicze. Zatem wyścig o ich pozyskanie dopiero się zaczyna. Póki co, w wyniku długoterminowej
inicjatywy Jednego Pasa Jednej Drogi (One Belt
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A

nalizując ostatnie wydarzenia w Mali trzeba
przypomnieć wycofanie się wojsk francuskich z kraju, z uwagi na podjęcie współpracy malijskiego rządu z prywatną grupą wojskową z Rosji. Zapoczątkowało to serię zmian we współpracy
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Francji z państwami G5 Sahel, a zwłaszcza z Mali,
które utraciło najważniejszego sojusznika w walce
z terrorystami. Obecnie kraj pogrąża się w coraz
większym kryzysie, a przy tym zacieśnia relacje
z Federacją Rosyjską, podpisując dwustronne

wojskowe porozumienia i pozwalając na aktywne
działania na terytorium kraju Grupie Wagnera.
Również urzędujący prezydent płk Assimi Goïta
jest dużo bardziej przychylny współpracy z Rosją.
Potwierdził już, że uda się na szczyt Rosja – Afryka w 2023 roku organizowany w Petersburgu.
Jednocześnie rosyjscy najemnicy są łączeni
z masakrami w kraju dokonywanymi na cywilach.
Zatem zagrożenie, czego nie dostrzegają lub nie
chcą dostrzegać malijskie władze aby utrzymać
się przy władzy, stale rośnie, a sytuacja ekonomiczna obywateli pogarsza się.
Przy rządzącej wojskowej juncie, rosnącym
zaangażowaniu grup terrorystycznych i wpływach
rosyjskich najemników wyzwań będzie coraz
więcej. Misje stabilizacyjne, czy to UE, czy
ONZ, nie są wystarczające. Gdy trwają walki
wewnętrzne, a ludność szuka najprostszych
sposobów na zarobek, bardzo trudno jest rozwijać
sektor współpracy międzynarodowej w przemyśle
wydobywczym. Choć Mali posiada zasoby
surowców, nie potrafi przekuć tego na korzyść
dla państwa, wykorzystując zysk ze sprzedaży
do inwestycji. Oprócz tego, rośnie pozycja Chin,
które również angażują się w budowę infrastruktury w kraju, co czynią po zaniżonych cenach oraz
oferując przy tym pożyczki. Mali jest w ogromnym
kryzysie, a w wyborze sojuszników, po odejściu
od Francji, stoi pomiędzy Rosją a Chinami.

plasuje się, jako czwarty największy producentem kruszcu w Afryce, po Ghanie, RPA i Burkina Faso. Jest również w globalnej dwudziestce
największych producentów względem wolumenu,
a w przeciągu ostatniej dekady udało się go
podwoić. W 2010 r. oficjalna produkcja wyniosła
42,7 ton, a już w 2021 r. było to 98,7 ton kruszcu.
Dla porównania, polskie rezerwy złota to 228,6 ton.
Według danych OEC, zyski ze sprzedaży żółtego
kruszcu wynoszące 4,74 mld USD stanowią blisko
94% towarowych dochodów eksportowych Mali.
Mają również znaczny udział w całkowitym PKB
kraju szacowanym na ok 18 mld USD.
Struktura eksportowa malijskiego złota zmieniała
się przez lata. Głównymi odbiorcami w 2020 r.
były Zjednoczone Emiraty Arabskie i Szwajcaria,
podczas gdy jeszcze kilka lat temu dominującym
kupcem była Republika Południowej Afryki –
jeden z globalnie ważniejszych rynków rafinacyjnych złota. Nie zmieniła się przy tym forma
eksportu towaru – trafia on na międzynarodowe
rynki w formie nieobrobionej, albo też wstępnie
przetworzonej rudy. Globalna dominacja kilku
ośrodków rafinacyjnych złota oraz lokalnych
rynków posiadających odmienne standardy
dla sztab sprawia, iż ogromna większość krajów eksportujących złoto – jak Mali – nie ma
możliwości czy też potrzeby przetwórstwa
kruszcu. W tym kontekście warto wspomnieć
o silnym rynku rafinacyjnym Szwajcarii oraz Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Mali jest obszarem znanym w Afryce przede
wszystkim ze swoich złóż rudy złotonośnej.
To właśnie żółty kruszec reprezentuje 95% W przeciągu ostatnich kilku lat struktura eksporprodukcji mineralnej kraju. Sprawia to, iż Mali towa Mali zmieniła się diametralnie. Podczas
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gdy w 2017 r. wydatnie zaznaczała się obecność
bawełny (12,9%), zwierząt (7,4%) nawozów
sztucznych i cementu (3,6%), a nawet komponentów dla sektora aeronautycznego (2,3%),
tak aktualna wskazuje na upadek sektorów
agrokulturowego i przemysłowego kraju. Eksport
ziaren, drewna czy bawełny oscyluje dla każdego
z powyższych typów produktów na poziomie 1%.
Tymczasem jeszcze w 2012 r. bawełna uznawana
była za jeden z trzech filarów malijskiej gospodarki, dając zatrudnienie dla 70% mieszkańców.
W przypadku sektora agrokulturowego przyczyną
jest to efekt rozszerzania się Sahary w północnej
części kraju, a przez to pustynnienie ziemi i brak
wody pitnej. Z kolei sektor przemysłowy ucierpiał
z powodu szeroko pojętej niestabilności kraju
(terroryzm, walki polityczne, prywatne grupy wojskowe, etc.), co spowodowało odpływ zagranicznego kapitału. Szacunki mówią o utracie ekwiwalentu na poziomie 23% PKB kraju pomiędzy
2012 a 2018 rokiem.

Złoto z Mali wydobywane jest w kopalniach rozlokowanych na zachodzie kraju w regionach
Kayes i Sikasso. Z pośród około 10 dużych kopalni, należy wymienić Morila, Loulo, Sadiola,
Syama i Yatela, gdzie rząd Mali jest udziałowcem
mniejszościowym z pakietem oscylującym
przy 20%. Morila i Loulo przez lata były w posiadaniu południowo-afrykańskiego Randgold.
Jednak w 2018 r. został on zakupiony przez kanadyjskiego giganta wydobywczego – Barrick
Gold. Yatela i Sadiola, jako wspólny projekt „Semos” (Société d’Exploitation des Mines d’Or de
Sadiola) znajdowały się w łączonym portfolio
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joint venture południowo-afrykańskiego Anglogold Ashanti i kanadyjskiego Iamgold. Z końcem
2020 r. dokonano sprzedaży tych obiektów australijskiemu Allied Gold. Syama znajduje się w posiadaniu większościowym australijskiej kompanii
wydobywczej – Resolute.
Poza licznymi kopalniami odkrywkowymi zarządzanymi przez międzynarodowych gigantów,
w tym 18 mln kraju bardzo silnie rozwinięty jest
nurt ASM (artisanal mining), czyli kopalnie małe,
często lokalizowane na terenach dzikich lub
znajdujące się blisko wielkich obiektów wydobywczych. Szacunki mówią, że w Mali zatrudnienie znajduje w ten sposób ok. 400 tys. ludzi.
W tej liczbie zawiera się najprawdopodobniej
ok. 20% pracowników nieletnich. Jednocześnie
nielegalne i niebezpieczne wydobycie złota
przez górników ASM zapewnia w Mali byt dla ok.
2,4 mln mieszkańców. Z uwagi na fakt, że jednym
ze składników wykorzystywanych przy separacji
drobinek złota od cząsteczek skał lub drobinek
piasku jest rtęć, jej niekontrolowane użytkowanie
przyczynia się zarówno do zatruwania górników,
jak i postępującej dewastacji wód i środowiska
naturalnego w regionie.
Poza absolutną dominacją złota w górnictwie kraju, Mali posiada także złoża uranu. Mowa o depozycie Falea eksploatowanym przez kanadyjski
GoviEx a uprzednio przez Denison Mines.
Perspektywiczne dla Mali są również odkryte
w 2018 r. w regionie Bougouni ogromne złoża litu,
czyli podstawowego surowca niezbędnego do
produkcji baterii. W wyścigu o malijskie złoża litu

udział biorą m.in. chiński Ganfeng Lithium oraz przykładów na świecie. Za przyczyny wskazuje
australijski Firefinch, które zawiązały joint venture się nie tylko terroryzm i niestabilność polityczną,
celem jak najszybszego rozpoczęcia wydobycia. ale i również bardzo wysoki poziom korupcji.
Poza powyższymi litu poszukują również australisjki Biriman i brytyjski Kodal Minerals.
Główne obszary górnicze w Mali znajdują się na
południu kraju, podczas gdy to jałowa północ
stanowi obszar problematyczny w kontekście
zagrożeń dla bezpieczeństwa. W przeszłości,
rząd w Bamako natychmiastowo przekierowywał
siły wojskowe celem ochrony inwestycji górniczych, teraz nie jest to już tak pewne. Z drugiej
strony, dla międzynarodowych potentatów wydobywczych kluczowa jest korzystna legislacja
w tym zakresie. Jej aktualna wersja, uchwalona
w 2019 r. przy współpracy z Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych i Międzynarodowym
Funduszem Walutowym, budziła pewne obawy
międzynarodowe dotyczące tzw. nacjonalizmu surowcowego. Dotyczyło to zlikwidowania
okresu zwolnienia z VAT w trakcie produkcji
oraz skrócenie okresu chroniącego przed zmianami podatkowymi. Jednak szanse na szybkie
powstawanie nowych kopalni, 5-letnie wakacje
podatkowe dla nowych obiektów, niskie opłaty
lokalne (royalties), niskie koszty produkcji oraz
liczne ułatwienia związane z pozwoleniami ze strony rządu mają stanowić zachętę dla potencjalnych inwestorów.
W ankiecie przeprowadzonej przez Fraser Institute, dotyczącej przyjazności jurysdykcji wobec
inwestycyjnego kapitału górniczego, Mali
nadal jest postrzegane jako jeden z najgorszych
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Z

ła sytuacja w Mali ma również konsekwencje
dla Mauretanii, gdyż tysiące uchodźców
uciekają do państw sąsiadujących. Wcześniej
największym zagrożeniem byli terroryści, a obecnie zaangażowanie rosyjskich grup wojskowych.
W poszukiwaniu schronienia Malijczycy kierują
się do Mauretanii, gdzie znacząco zwiększają
liczbę osób szukających zatrudnienia (31%
mieszkańców kraju żyje poniżej poziomu ubóstwa). Obozy dla uchodźców organizowane przez
ONZ nie są wystarczające, a obecnie priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa na granicy
malijsko-mauretańskiej.
Mauretania jest partnerem NATO od
1995 roku, kiedy to przystąpiła do Dialogu
Śródziemnomorskiego (forum współpracy utworzone w 1994 roku, do którego należy także Algieria, Egipt, Izrael, Jordania, Maroko i Tunezja),
a teraz stała się kluczowa w kontekście utrzymania bezpieczeństwa regionalnego. Jednocześnie
swoje wpływy ekonomiczne mają Chiny, które
udzieliły kredytów Mauretanii, a jeden z nich – na
25,3 mln USD – anulowały w czerwcu 2022 r.

ton, lecz aktualnie poziom ten oscyluje w obszarze 30 tys. ton. Dla złota jest to znacznie mniejszy wolumen. Rekordowe wydobycie 15,6 ton
osiągnięto w 2020 r., ale w 2021 r. było to już jednak nieznacznie powyżej 9 ton.
Wyzwaniem dla górników z państw zachodnich
(m.in. z kanadyjskiego Kinross Gold) są m.in.
obecnie niskie ceny surowców przemysłowych
na rynkach światowych, problemy ekonomiczne
Mauretanii i fala strajków w lokalnym przemyśle
górniczym. Wszystko to sprawia, że Société Nationale Industrielle et Minière (SNIM), będące
krajowym operatorem górniczym, nie wywiązało
się ze swoich zobowiązań dotyczących budowy
niezbędnej infrastruktury wydobywczej.

Profil eksportowy jest zróżnicowany w porównaniu do innych krajów regionu. W 2020 r.
żelazo, miedź i nieliczne wolumeny ropy naftowej
stanowiły 41,5% całości eksportu towarowego
wartego 1,54 mld USD. Eksport złota w formie
nieprzetworzonej stanowił dalsze 22,2%, warte
820 mln USD. Silnie przedstawiał się udział
produktów pochodzenia agrokulturowego –
W portfolio surowcowym Mauretanii ważne mie- 17,8%, m.in. ryby, mięczaki i skorupiaki w formie
jsce zajmują żelazo, miedź i złoto. Ich wydoby- surowej pochodzące z Oceanu Atlantyckiego.
cie sięga lat 60-tych XX w. Poza powyższymi
istnieją również nieeksploatowane złoża kobaltu. Struktura eksportowa państwa jest stabilna i nie
Pod względem produkcji żelaza kraj znajduje się ulega znacznym zmianom. W liczącym 7,7 mld
w pierwszej dwudziestce największych produ- USD PKB kraju wyraźnie zauważalny jest silny
centów światowych, choć z tendencją spadkową. udział wpływów pochodzących z eksportu metali.
W 2018 r. Mauretania produkowała blisko 11 tys. Głównym odbiorcą metali przemysłowych z Mauton rudy żelaza. Podobnie sytuacja przedstawia retanii są Chiny. W przeciągu ostatnich lat pojawsię dla miedzi, w 2015 r. wyprodukowano 45 tys. ili się również odbiorcy z Australii, Polski i Szwaj-
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carii, zmniejszając jednocześnie udział Niemiec
i Włoch. Z kolei złoto w proporcjach 65/35% trafia odpowiednio do Szwajcarii i Kanady, czyli
ważnych międzynarodowych ośrodków przetwórczych i menniczych. Kanada dokonała przy

tym agresywnego wyparcia Zjednoczonych
Emiratów Arabskich oraz odebrała sporą część
udziałów Szwajcarii. Ta odpowiadała jeszcze
w połowie ubiegłej dekady nawet za 99% odbioru mauretańskiego złota. Z kolei ryby i szeroko
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pojęte owoce morza eksportowane są do innych w regionie Tasiast oraz kanadyjski First Quantum
krajów afrykańskich, europejskich i azjatyckich.
Minerals i ich projekt wydobywczy Guelb Moghrein, skupiający się na złożach miedzi i złota.
Société Minière de Mauritanie to krajowy i kon- Mauretania posiada złoża uranu, eksploatowane
tynentalny potentat górniczy, a jednocześnie aktualnie przez australijską Aura Energy w Tiris.
największy pracodawca w kraju. Ma on korzenie Australijczycy mają również kopalnię złota w rew okresie poprzedzającym uzyskanie przez gionie Tasias. W większości opisanych przypadMauretanię niepodległości. Po 1960 r. SNIM został ków, udziały inwestora zagranicznego obejmują
znacjonalizowany stając się flagowym projektem praktycznie 100% inwestycji.
mauretańskiej gospodarki. Aktualnie rząd posiada
w SNIM 78% udziałów. Pozostałe podzielone są W strefie przybrzeżnej, Mauretania wespół z Senpomiędzy znaczące podmioty inwestycyjne świata egalem, posiada znaczne złoża ropy i gazu odkryte
arabskiego, m.in. Bank Przemysłowy Kuwejtu, Is- w 2014 r. Z tego powodu oba państwa określa się
lamski Bank Rozwoju, Iracki Fundusz Rozwoju wręcz mianem Emiratów Zachodniej Afryki. Na ten
Zagranicznego, Arab Mining Co, National Hydro- moment trudno jest oszacować w pełni potencjalne
carbons and Mining Authority.
wolumeny, z powodu trwania zaawansowanej
budowy infrastruktury wydobywczej i badawczej.
Konsorcjum SNIM we współpracy z podmiota- Zawarte umowy pomiędzy Mauretanią i Senegami zagranicznymi planuje zwiększyć wydobycie lem dotyczą równego podziału zysków między
żelaza do 50 mln ton rocznie. Podejmuje również krajami. Jednocześnie, już teraz, Bank Światowy
wspólną inwestycję z Bankiem Przemysłowym współpracuje z Mauretanią w celu opracowania
Kuwejtu mającą za cel inwestycję w wydoby- solidnych ram fiskalnych do zarządzania dochodcie i eksportu gipsu. W kontekście wydobycia ami z eksploatacji podmorskich złóż gazu.
metali przemysłowych, mauretański potentat współpracuje z globalnymi potentatami jak Samej inwestycji nie sprzyja ogólnie pojęta
indyjsko-międzynarodowy ArcelorMittal czy niestabilność regionu. Z jednej strony, Fraser Inchiński China Minmetal. Celem pozyskania stitute klasyfikuje Mauretanię na 53 z 84 pozycji
środków na rozwój infrastruktury eksportowej w swoim indeksie jurysdykcji przyjaznych górw porcie Nouadhibou – jednym z najważniejszych nictwu, co czyni ją jednocześnie jedną z najlepiej
ośrodków handlowych kraju – SNIM uzyskał fin- ocenianych, afrykańskich dla kapitału górniczego.
ansowanie Afrykańskiego Banku Rozwoju oraz Z drugiej strony, sytuacja w Sahelu i wyzwania dla
Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
bezpieczeństwa regionu mogą wpływać na postrzeganie bezpieczeństwa inwestycji w MauretaZ innych podmiotów obecnych w Mauretanii war- nii, tak jak ma to miejsce aktualnie w przypadku
to wymienić kanadyjski Kinross Gold działający Polski i konfliktu na Ukrainie. Dodatkowo, nieofic-
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jalne głosy z sektora mówią o cichym przyzwoleniu rządu w Nawakszut dla nielegalnego wydobycia, co działa odstraszająco na potencjalnych
inwestorów. Dodatkowo w sektorze górniczym istnieje szereg problemów lokalnych, wpływających
na jego możliwości i potencjał. Wymienia się tu
m.in. słabe zarządzanie i niskie płace.
W perspektywie wieloletniej trzeba brać
pod uwagę, że bogactwo zasobów naturalnych sprawia, iż Mauretania to jedno z państw
Afryki mające największe szanse na szybkie
przekształcenie w trwałą gospodarkę górniczą.
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S

enegal jest jedną z najbardziej stabilnych
demokracji wyborczych w Afryce i od 2000
roku, przy okazji każdych wyborów, dochodzi
do pokojowego przekazywania władzy między
rywalizującymi partiami. Graniczy z Oceanem Atlantyckim na zachodzie, Mauretanią na północnym
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wschodzie, Mali na wschodzie oraz Gwineą
i Gwineą Bissau na południu. Co ważne, Gambia
tworzy quasi-enklawę w Senegalu, penetrując
kraj ponad 300 km w głąb lądu. Ze względu na
położenie w najbardziej wysuniętym na zachód
punkcie kontynentu oraz znajdujące się w pobliżu

liczne szlaki handlowe i turystyczne Senegal jest
strategicznym państwem dla kontynencie.
Jeśli chodzi o obce wpływy, to Senegal jest
ważnym punktem na mapie zagranicznego
zaangażowania Francji. Z wysuniętego na zachód państwa można nadzorować sytuację
w Afryce Zachodniej, co znacząco wpływa na
zdolności logistyczne wojska. Francja posiada
tam swoje bazy wojskowe (m.in. dla sił powietrznych oraz marynarki wojennej), które stale
współpracują z francuskimi wojskami realizujący
operacje w Sahelu. Wojska francuskie stacjonują

w regionie przede wszystkim w celu zwalczania
występujących w regionie licznych ugrupowań
terrorystycznych, zagrażających bezpieczeństwu
i stabilności. Szkolenia współprowadzone lub
prowadzone przez jednostki podległe francuskiemu sztabowi umożliwiają wzmocnienie zdolności
do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na kontynencie, a ponadto zapewniają ewentualne zmniejszenie zobowiązań dla Francji do interwencji
w regionie, co natomiast prowadzi do zmniejszenia wydatków na utrzymanie misji.

ze spółkami od nich zależnymi dostarczają ponad 25% produktu krajowego brutto i dochodów
podatkowych na rzecz Senegalu.
Choć Senegal nie prowadzi zacieśnionej
współpracy z Federacją Rosyjską, to podpisał
umowę o wojskowo-technicznej współpracy.
Strony zadeklarowały współpracę w zakresie
dostaw broni, modernizacji sprzętu wojskowego, sprzedaży licencji na produkcję konkretnych jednostek broni, a także przeprowadzanie
szkolenia wojskowego i cywilnego personelu.
Również chińskie firmy angażują się zarówno
w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Trzeba
jednak podkreślić, że pozycja Francji jest w Senegalu bardzo silna.

Krajowy sektor wydobywczy skupia się w dużej
mierze na pozyskiwaniu i wytwarzaniu materiałów
budowlanych – w tym cegieł, gliny, kruszyw, gipsu,
cementu, granitu, torfu, piasku, żwiru i soli kamiennej. Pomimo potencjału surowcowego, korzyść
finansowa jest zbyt niska i poziom ryzyka inwestycji zbyt wysoki, aby je rozpocząć. Jednocześnie
Senegal posiada znaczące rezerwy metali –
Wpływ na decyzję o posiadaniu przez Francję sił żelaza oraz metali szlachetnych, takich jak złoto,
w Senegalu miała również jego sytuacja politycz- platyna, miedź, chrom, nikiel, cyrkon i tytan. W ekna, cechująca się większą stabilnością niż w kra- sporcie Senegalu część ww. surowców zbiorczo
jach sąsiedzkich, takich jak Mali czy Gwinea. stanowiła w 2020 roku aż 23%.
Czynnik ekonomiczny również odgrywa istotną
rolę w podtrzymywaniu francuskiej obecności Sole, siarki i cement trafiały do Mali, Gambii
w Senegalu. Francja po dziś dzień jest jednym i Polski. Natomiast głównymi odbiorcami metali
z wiodących partnerów handlowych tego kraju, specjalistycznych, jakimi są tytan i wanad, były
pozostając największym partnerem bilateralnym Norwegia, Chiny, USA i Kanada. Blisko 20% eki inwestorem zagranicznym. Francuskie firmy wraz sportu produktowego kraju stanowi złoto w formie
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niezrafinowanej. To kierowane jest w ok. 65% do
Szwajcarii, w 27% do Australii i w blisko 8% do
Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Struktura
i kierunki eksportowe są stabilne, a na przestrzeni
ostatnich lat nie dochodziło do gwałtownych zmian odbiorców, co potwierdzałoby długoterminową
stabilność obszaru. Ogromny udział w eksporcie
senegalskim stanowią surowce rolne w postaci
ziaren czy olejów. Kraj eksportuje również komponenty i kwasy do produkcji chemii czyszczącej.
Głównymi odbiorcami są inne kraje afrykańskie
ale także i Indie.
Sektor górniczy pozostaje główną jednostkową
gałęzią eksportu towarowego Senegalu.
Ze względu na zawierane kontrakty i raczej nieliczne pakiety udziałowe w inwestycjach, przyczynia
się on jednak do mniej niż 6% przychodów kraju.
Południowo-wschodnia część kraju jest bogata
w żelazo. W Falémé znajdują się rezerwy szacowane na 750 mln ton rudy. Na przeszkodzie
w eksploatacji złóż stanął długoletni spór
pomiędzy rządem a indyjskim ArcelorMittal,
które nie dotrzymało zobowiązań inwestycyjnych.
Aktualnie na złożach tych pracują wspólnie
krajowy koncern wydobywczy MIFERSO oraz
turecki Toysali. W pobliżu Dakaru będącego
stolicą kraju, w regionie Thiès znajdują się złoża
ciężkich minerałów, które mogłyby przez okres
25 lat generować średnio rocznie ok. 570 tys. ton
limenitu i 95 tys. ton cyrkonu. To stawiałoby Senegal w kategorii wiodącego światowego producenta tych minerałów.
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Z kolei w kontekście metali szlachetnych, w 2021
roku Senegal wydobył blisko 21 ton złota. Kruszec
ten pozyskiwano między innymi jako produkt uboczny powstały przy obróbce rudy ołowiu. Przy tej
okazji pozyskuje się również pewne ilości srebra.
Za około połowę senegalskiego wydobycia
złota odpowiada kopalnia Sabodala-Massawa –
największa w Senegalu. W 2022 roku estymuje
się, że Sabodala wyprodukuje ok. 11 ton złota.
Jest ona w 90% własnością brytyjskiego Endeavour, pozostałe 10% należy do rządu Senegalu.
Ponadto złoto wydobywa się w kopalni Mako,
położonej we wschodnim Senegalu, będącej
własnością Petowal Mining Company – senegalskiej spółki zależnej podległej australijskiemu
Resolute Mining. Inne firmy obecne na rynku to
m.in. australijski Iamgold, który podpisał z rządem
20-letnią koncesję na wydobycie złota z kopalni
Boto, położonej na granicy z Mali. Ta potencjalnie może umożliwić produkcję średnio 4 ton złota
rocznie w ciągu 11-letniego przewidywanego
okresu funkcjonowania. Na ten moment w kraju
działają jeszcze dwie kopalnie odkrywkowe złota,
a kolejne dwie są w budowie.
Senegal jest globalnym liderem w produkcji fosforytów. Należy przy tym zaznaczyć, że Sahara
Zachodnia – Senegal – Mauretania – Gwinea to
obszar bogaty w fosforyty, jednak ich eksploracja
ma na ten moment miejsce przede wszystkim
właśnie w Senegalu.
Senegal przyciąga uwagę firm naftowych
i gazowych od ponad 60 lat. Pomimo tego, jeszcze

do niedawna potwierdzone rezerwy pozostawały
bardzo ograniczone. Nadzieje kraju na rozwój
produkcji wydawały się w najlepszym wypadku
nikłe. Uległo to zmianie w 2014 r., gdy w pasie
wód przybrzeżnych Senegalu i Mauretanii dokonano największego odkrycia gazu ziemnego od
lat. Mowa tu o obszarze Greater Tortue Ahmeyim,
ciągnącym się od Dakaru aż po stolicę Mauretanii.

o przynajmniej 1 mld baryłek możliwych do
wydobycia, i dziennej produkcji rzędu 100-120
tys. baryłek ropy. Co w kontekście gwałtownego
europejskiego wzrostu zapotrzebowania energetycznego, czyni te złoża bliskimi i ważnymi.

Ważny jest równy podział zysków pomiędzy krajami, jako iż wspomniane koncesje gazowe leżą
po obu stronach granicy morskiej. Choć złoża
Zarówno Senegal i Mauretania, współposiadające wydają się bardzo energetycznie obiecujące,
powyższe złoża w swoich strefach morskich, dopiero w nadchodzących latach będzie pewne,
podpisały protokół ustaleń (MOU). W 2018 roku jaki jest ich faktyczny potencjał wydobywczy.
oba kraje osiągnęły porozumienie inwesty- Można raczej oczekiwać iż w następnych latach
cyjne działającymi na koncesjach brytyjskim BP dane nam będzie usłyszeć jeszcze nie raz o seni amerykańskim Kosmos Energy. Greater Tor- egalskich węglowodorach.
tue Ahmeyim, który ma produkować docelowo
2,5 mln ton skroplonego gazu ziemnego rocznie PKB kraju jest na poziomie ok. 25 mld USD, czyli
i 70 mln stóp sześciennych gazu ziemnego dzien- 1/3 więcej niż w przypadku kilkukrotnie większego
nie. Mowa jest o złożu szacowanym całościowo Mali. Senegal jest 46 na świecie pod względem
na przynajmniej 800 mld m3. Senegalowi przy- bycia przyjaznym dla inwestycji górniczych i jest
pada 1/3 powyższego, podczas gdy Mauretnii to wynik plasujący Senegal w czołówce na konreszta. Aby uzmysłowić sobie rozmiar odkrycia, tynencie. Duża w tym zasługa reformy prawa
autorzy pozwolą sobie przytoczyć, iż zużycie górniczego z 2016 r., która stawia za priorygazu ziemnego w Polsce w przeciągu roku zawi- tet poprawę ogólnej wydajności i rentowności
era się między 22-24 mld m3.
przemysłu wydobywczego oraz przyciągnięcie
nowych inwestorów, zarówno krajowych, jak i zaDodatkowo, na wodach przybrzeżnych Sen- granicznych. Jednocześnie w Corruption Percepegalu odkryto złoża ropy naftowej. Mowa tu tion Index kraj został sklasyfikowany na 73 pozyo złożach podmorskich Sangomar i Dakar. Na cji ze 180, co realnie sprawia, iż jest on jednym
tym terenie działają wspólnie brytyjski Cairn z najmniej skorumpowanych krajów Afryki.
Energy, australijski Woodside, australijski FAR
Limited oraz krajowy senegalski Petrosen. Od Kończąc wątek Senegalu, autorzy zdecydowali
2021 roku planowano pozyskać przynajmniej o dodaniu kilku zdań poświęconych wciśniętej
100 tys. baryłek dziennie, ale mamy do czynienia w ten kraj Gambii. Nie przynależy ona do regionu
z 2-letnim opóźnieniem względem planów. Mowa Sahel, jednak warto o niej chociażby wspomnieć
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ze względu na bliskość sąsiedztwa. Eksport
produktowy w 2020 r. wynosił 357 mln USD.
W tym samym czasie, PKB kraju przekroczyło
nieznacznie 2 mld USD. Za większość, bo 60%
eksportu towarowego kraju odpowiadało złoto,
które trafiało do Ugandy a stamtąd do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Owoce i orzechy
stanowiące blisko 9% wartości eksportu towarowego, właściwie w całości trafiały do Indii.
Drewno stanowiące blisko 7% wartości eksportu,
w blisko 95% do Chin. Szeroko rozumiane dary
Atlantyku pochodzące z rybołówstwa, w 66% do
Senegalu. Faktem jest, że kraj zależny jest od
międzynarodowej pomocy oraz, że przez bilans
import-eksport związany jest z Chinami.

W 2019 r. pozyskiwano nieliczne surowce
mineralne. Sektor górniczy ten nie posiada znacznego wkładu w gospodarkę kraju
opartą o rolnictwo, rybołówstwo i turystykę.
Wiadomo o występowaniu glinków, ilmenitu
(zawierającego tytan), laterytu, piasku krzemionkowego, cyny i cyrkonu ale dostępne informacje są niewystarczające, aby dokonać jakichkolwiek wiarygodnych szacunków. Ropy
naftowej nie znaleziono, pomimo koncesji na
poszukiwania przybrzeżne udzielone w 2010 r.
Australijczykom. Na podstawie badań z 2005 r.
zidentyfikowano złoże fosforytów Farim o szacowanych zasoby w wysokości ponad 166 mln
ton i możliwym nasyceniu rzędu 29%. Gambia
pozostaje krajem 102 na 180 krajów w indeksie
percepcji korupcji, natomiast w badaniu Fraser
Institute dotyczącego postrzegania jurysdykcji
przez górników, nie występuje.
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est to kolejne państwo, gdzie prorosyjski sentyment zaczyna rosnąć. Po zamachu stanu
na początku 2022 roku, a później we wrześniu,
w polityce zagranicznej obrano kurs współpracy
z Federacją Rosyjską. Doszło do wielu demonstracji na ulicach, gdzie pojawiły się flagi rosyjskie, a także zaatakowano francuską ambasadę.
Główną przyczyną jest to, że Mali obierające
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kurs na Kreml, potrzebuje sojuszników, co
zaczęło równie mocno oddziaływać na Burkina
Faso. Prawdą jest, że kraj znajduje się pomiędzy
wpływami Rosji i Francji, a każde z mocarstw
narzuca swoje reguły. Stąd po raz kolejny doszło
do rozłamu politycznego, a nowy lider wojskowej
junty, kpt. Traore (reprezentujący młode pokolenie wojskowych), wybrał współpracę z Rosją.

Co więcej, pojawią się też pomysły o zacieśnieniu
współpracy wojskowej z Turcją lub wojskowoenergetycznej z Arabią Saudyjską (nie bez
znaczenia jest, że kwestia religii, gdyż Traore
wyznaje islam a poprzedni lider wojskowej junty
płk Damiba chrześcijaństwo).
Burkina Faso ma umowę z Rosją o współpracy
wojskowo-technicznej oraz podpisało kontrakty na
dostawę dwóch wojskowych śmigłowców transportowych Mi-171Sh oraz broni lotniczej. Z drugiej strony, afrykański kraj należy do G5 Sahel, na
jego terytorium stacjonowały francuskie wojska,
a Francja udzielała Burkina Faso pomocy wojskowej
przez ostatnia lata w walce z grupami zbrojnymi
powiązanymi z Państwem Islamskim i Al-Kaidą.
W 2009 r. złoto wyprzedziło bawełnę będącą dotychczas głównym produktem eksportowym kraju.
Wydobycie na poziomie 45 ton w 2010 r. wzrosło
w 2021 r. do blisko 103 ton, czyniąc z Burkina
Faso trzeciego największego producenta złota
w Afryce. Tymczasem eksport bawełny spadł
do 3%, podczas gdy np. w 2007 r. odpowiadał
za 73% eksportu towarowego kraju. Z jednej strony, przyczyniło się to do kilkunastokrotnego
zwiększenia wartości eksportowej kraju. Z drugiej
natomiast, gwałtowność zmian znajduje potwierdzenie w rosnącym międzynarodowym zainteresowaniu złotem afrykańskim, a także jest efektem postępującego pustynnienia kraju.
Poza oficjalnym i legalnym zatrudnieniem w sektorze górniczym, dodatkowo prawie 430 tys. osób
działa w nurcie ASM (artisanal mining). Pozwala

to na zapewnienie dalszego utrzymanie się ponad
1 mln w tym liczącym 19 mln mieszkańców kraju.
Mowa tu o wydobyciu najczęściej złota i diamentów
na małą skalę i w większości w sposób nielegalny, przy pomocy prymitywnych narzędzi. Odbywa
się to przy współudziale lub pod kontrolą zorganizowanych grup przestępczych lub lokalnych
watażków. Przynajmniej 30% z zatrudnionych
w ten sposób stanowią niepełnoletni.
Złoto stanowi ok 90% wartego 8,15 mld USD eksportu towarowego kraju. Dla porównania, PKB
kraju w 2020 r. szacowano na 17,3 mld USD.
Ogromna większość, bo aż 80% złota z Burkina
Faso trafia do Szwajcarii, a kolejne 8% do Indii.

W Burkina Faso do 2010 roku wydano 300
prospektów górniczych, a 60 firm o kapitale
międzynarodowym
było
zaangażowanych
w poszukiwania i eksploatację górniczą. Aktualnie w kraju istnieje blisko 20 wielkoskalowych kopalni odkrywkowych i podziemnych.
Wszystkie specjalizują się w złocie, poza jedną
wydobywającą cynk. Najliczniej reprezentowaną
narodowością są kanadyjskie podmioty wydobywcze sektora junior gold miners, czyli małych firm
wydobywczych, wyspecjalizowanych w pozyskiwaniu jednego konkretnego surowca oraz o kapitalizacji mniejszej, niż ta międzynarodowych gigantów górniczych. Warto wymienić West African
Minerals, Iamgold czy Endeavour Mining Poza
powyższymi, kapitał zagraniczny – m.in. rosyjski
– reprezentował Nordgold zaangażowany w projekt wydobywczy w Taparko.
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Pod względem indeksu postrzegania korupcji,
Burkina Faso zajmuje 78 miejsce ze 180 krajów
i reprezentuje w ten sposób średnią globalną.
Fraser Institute z kolei plasuje państwo na 60
pozycji z 84 ankietowanych krajów przyjaznych
międzynarodowemu górnictwu. Kraj jest dobrze
postrzegany pod względem funkcjonowania
rynku wydobywczego na tle innych państw Afryki.
W tym przypadku duże znaczenie ma bogactwo
złóż, posiadanie częściowej dokumentacji geologicznej pamiętającej czasy kolonialne oraz
tania siła robocza.

cynku eksploatowaną wspólnie przez brytyjskoszwajcarski Glencore i australijskie Blackthorn
Resources. Istnieje przy tym silny potencjał
do zaangażowania się potęg azjatyckich.
Chociażby Chiny i Indie przez ostatnie lata silnie
zaangażowały się w budowę infrastruktury kolejowej w kraju.

Górnictwo w Burkina Faso jest utrudnione z uwagi
na niestabilną sytuację polityczną (m.in. upadek
rządu oraz rywalizację rosyjsko-francuską) oraz
zwiększone koszty realizacji inwestycji. Brak
dostępu do oceanu zwiększa wydatki związane
z rotacją załogi oraz transportu sprzętu i paliwa
nawet o 45%. Jednocześnie zagrożenia terrorystyczne i działalność grup przestępczych,
zmuszają zagraniczne firmy do zakupu sprzętu
ochronnego, transporterów opancerzonych czy
dronów zwiadowczych.Skalę niebezpieczeństwa
potwierdza sprawa rosyjskiego Nordgold – posiadacza 90% udziałów w kopalni Taparco,
które zmuszone zostało do zawieszenia wydobycia z powodu licznych ataków na transporty
i infrastrukturę.

górniczych jest to element stałego zagrożenia
z jakim muszą się liczyć wkraczając z kapitałem
inwestycyjnym do niestabilnych politycznie
rynków wschodzących. W połowie listopada
2022 r. świat obiegło wideo w którym załoga kopalni Perkoa należącej do kanadyjskiego Trevali
Mining, niszczy transportowe pickupy, aby te nie
zostały przejęte.

Poza złotem, w Burkina Faso wydobywa się
również srebro, cynk, a także rudy manganu.
Kraj posiada kopalnię manganu w Tambao
eksploatowaną przez Amerykanów z pod
szyldu Pan African Minerals oraz kopalnię

32

Z końcem 2022 r. sektor wydobywczy w Burkina Faso dotknął kolejny kryzys, który rozgrywa się właśnie na naszych oczach. Mowa tu
o rządowych planach nacjonalizacji aktywów zagranicznego sektora górniczego. Dla gigantów

Nad lokalną branżą wisi zatem atmosfera
niepewności. Pojawiają się przy tym głosy
zadające pytanie, czy wywłaszczeni właściciele
kopalń, mogą zdecydować się na ciche dokapitalizowanie antyrządowych bojówek, tak aby
podsycić wewnętrzny konflikt. Wszak po nacjonalizacji aktywów nie mają nic do stracenia.

N

iger stał się niedawno bardzo ważnym
państwem dla Republiki Francuskiej. Oprócz
licznych dotacji i inwestycji, zwiększono również
liczbę stacjonujących francuskich wojsk. Jest to
punkt strategiczny, który pozwala na rozpoznanie
sytuacji na granicach z Mali i Burkina Faso, a także
w celu wsparcia działań na terytorium Czadu. Niger jest bardzo otwarty na współpracę z Francją,
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ale ma wciąż podpisaną umowę o współpracy
wojskowej z Federacją Rosyjską. Ponadto jest otwarty na inwestycje krajów arabskich i azjatyckich,
co stawia go obecnie w pozycji politycznej dość
neutralnej i pragmatycznej, ale energetycznie najmocniej chce go utrzymać Paryż, który importuje
m.in. tak kluczowy uran.

Głównym towarem eksportowym Nigru jest złoto
w formie nieobrobionej. Głównymi odbiorcami są
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Chiny i Kanada.
Ziarna, oleje roślinne, ropa oraz uran, liczony wraz
z innymi radioaktywnymi izotopami, są również
kluczowe dla krajowej gospodarki i stanowią
ważną część zysku z eksportu towarowego.

kapitał chiński, ale nie działa ze względu na
opóźnienia inwestycyjne i w spłacie kredytów, co
spowodowało konieczność ogłoszenia upadłości.
Dominuje zatem kapitał francuski, a następnie
chiński. Rząd posiada 34,4%% udziałów w sektorze wydobycia uranu, pozostała część należy
do zagranicznych podmiotów.

Niger nie jest wyjątkiem dla zasobnego w rudy
złotonośne regionu Sahel. Wydobycie oscyluje
w obszarze 18,5 ton rocznie, a o początkach regionalnej gorączki złota można mówić począwszy
od 2014 r. Sektor ASM złota daje zatrudnienie

Istnieje wiele czynników ograniczających
korzyści, jakie mógłby czerpać Niger z wydobycia uranu. Przede wszystkim są to relacje nigerskiego rządu z francuskimi przedsiębiorstwami
wydobywczymi, które zdominowały wydoby-

bezpośrednio 450 tys. ludzi i w rezultacie gwarantuje utrzymanie dalszym 2,7 mln. Jednocześnie
prawie 50% dzieci w przedziale wiekowym 5-14
lat zamieszkujących kraj, jest zaangażowanych
w pracę przy wydobyciu kruszców.

cie uranu jeszcze w okresie przed uzyskaniem
niepodległości przez Niger. Tym samym, ten
afrykański kraj został związany przez firmę Areva
szeregiem niekorzystnych umów przetargowych,
które zaniżają wartość nigerskiego uranu.
Jednocześnie międzynarodowe regulacje nie
Pomimo dominacji złota w eksporcie, to uran po- pozwalają Nigrowi na działania, które pozwoliłby
zostaje najważniejszym surowcem z geopolityc- zmienić ten stan rzeczy.
znej i energetycznej perspektywy. Niger jest jednym z głównych producentów uranu na świecie. Jest mało prawdopodobne, aby Międzynarodowa
Posiada dwie działające kopalnie (Somair i Com- Agencja Energii Atomowej (IAEA) zatwierdziła
inak), jedną o zawieszonej działalności (Somina) stworzenie w kraju zakładów konwersji, a tym
oraz kilka planowanych projektów (m.in. Imour- bardziej niemożliwe, aby udostępnić technologię
aren). Największa z działających, to kompleks wzbogacania uranu w Nigrze. Mowa tu o drogkopalni odkrywkowych Somair, traktowany jako ich i wyspecjalizowanych technologiach, które
jedno przedsięwzięcie należące do francuskiego w przypadku zamachu stanu, czy przejęcia
Orano/Areva. Rząd Nigru posiada 36,4% pakiet władzy przez agresywną juntę, milicję albo
mniejszościowy w tym przedsięwzięciu. Z kolei organizację terrorystyczną, mogłyby zostać wykoCominac to głównie udziały francuskiego Orano/ rzystane do stworzenia albo do stworzenia broni,
Areva, ale także Japończyków i Hiszpanów. Im- albo dokonania katastrofy ekologicznej. Kraj poouraren to pakiet większościowy Francuzów, siada zatem prawne i technologiczne możliwości
a Somina jest w większości kontrolowana przez zaangażowania się jedynie w dwa pierwsze
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etapy przetwarzania uranu – wydobycie i wstępną
obróbkę, co jednak nie gwarantuje odpowiednich
marży przy sprzedaży produktu za granicę.

ropy dziennie. Oczywiście pod warunkiem braku
przecieków, kradzieży surowca czy też zniszczenia infrastuktury.

Wydobycie ropy naftowej w Nigrze datuje się
na lata 70-te XX w., jednak dopiero odkrycie
z początkiem lat 90-tych pól naftowych Goumeri
i Agadi w kompleksie Agadem sprawiło, iż kraj
można było zaliczyć do posiadających realnie
duże złoża ropy naftowej. Aktualnie, potwierdzone rezerwy ropy w Nigrze to około 150 mln
baryłek. W 2011 r. ruszyło wydobycie w Agadem,
co był przełomowym momentem w nowoczesnej

Wspomnieliśmy o obecności chińskiej, warto przy
tym zaznaczyć, że na obszarach roponośnych
przygotowuje się do rozpoczęcia wydobycia również brytyjskie Savannah Energy oraz
największa firma pod względem kapitalizacji rodem z kontynentu – algierski Sonatrach.

historii ropnej Nigru. Od tego momentu, blisko
500 km rurociągiem do rafinerii w Zinder (Ollelewa) trafia 20 tys. baryłek ropy.
Poza Zinder (Ollelewa) istniały również dalsze, rozwojowe plany przesyłu ropy rurociągiem
na południe, przez Czad i dalej do Kamerunu,
gdzie można by dokonać dalszego eksportu na
rynki zagraniczne. Umowa miała być oczywiście
międzypaństwowa, natomiast operatorem inwestycji miał zostać chiński CNPC. Jednakże,
ze względu na historycznie złe relacje bilateralne
z Czadem (o czym w części poświęconej temu
krajowi), a także czynną obecność w regionie organizacji terrorystycznej Boko Haram, Kamerun
odmówił udziału w inwestycji.
CNPC buduje zatem rurociąg ciągnący się na
zachód Nigru a potem na południe, łączący pole
Agadem z Seme Terminal w Beninie. Licząca
blisko 2 tys. km konstrukcja docelowo ma
umożliwić w 2024 r. przesył ok. 90 tys. baryłek
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zad również należy do grupy państw
G5 Sahel i przez lata zacieśniał więzi
z Republiką Francuską. Współpraca wojskowa między Francją a Czadem ma charakter
długotrwały. Już w 1986 r. w stolicy, Ndżamenie,
mieściła się kwatera główna operacji Epervier,
zaś później – operacji Barkhane. Od tego czasu
widoczna jest koncentracja dowodzenia w Czadzie i to właśnie z Ndżameny większość działań
w terenie była koordynowana – mimo utrzymywania francuskich baz w Mali. Czad jest od
zawsze największym uczestnikiem wspólnych
sił G5 Sahel, a jego wojska regularnie brały

udział w wielonarodowych misjach, jak choćby
MINUSMA. Cieniem na obecną sytuację rzuca
się polityka Mahamata Idrissa Déby’ego, syna
Idriss Déby, który był jednym z najważniejszych
przywódców Afryki we współpracy z Francją
i międzynarodowymi koalicjami. Obecnie trwają
protesty wewnątrz kraju, gdzie rządzi junta wojskowa, mająca na przeciwko silną opozycję.
Choć Francja regularnie wzywa do przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborów, to
kolejne rozmowy nie przynoszą efektu. Również
i Czad ma podpisaną umowę współpracy
wojskowo-technicznej z Rosją, a S. Szojgu
wymieniał jeszcze w sierpniu br., Czad jak sojusznika z Afryki. Trzeba podkreślić, że jest to
jeden z najbiedniejszych krajów świata, pomimo zasobów surowcowych.
Ekonomia Czadu, podobnie jak w przypadku innych krajów regionu Sahel, oparta jest o eksport
surowców. Dominują ropa naftowa, produkty
zrafinowane, cement, gliny, sole i złoto. W 2020 r.
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eksport ropy wartej 1,5 mld USD odpowiadał za
79% eksportu towarowo-surowcowego kraju. Dla
porównania, PKB kraju w tym okresie równe było
10 mld USD. W przeciągu ostatnich lat nastąpiła
znacząca zmiana w kierunkach eksportowych
ropy, bo jeszcze przed 2020 rokiem głównym
odbiorcą ropy z Czadu było USA. Aktualnie są to
Chiny i Tajwan, a z państw europejskich Francja i Niemcy. Wyraźny jest zatem nurt zwrócenia się w stronę Azji, co wiąże się z sukcesem
chińskiej inicjatywy ekonomicznej Jednego Pasa
i Jednej Drogi. W tym samym czasie, państwa
G7 w dostrzegły zagrożenia z tym związane

i w pierwszej połowie 2022 r. podjęły decyzję
o kontrowaniu chińskich wpływów poprzez własny
program inwestycji infrastrukturalnych dedykowanych m.in. kontynentowi afrykańskiemu.
Eksport złota w formie nierafinowanej w jest
w całości kierowany jest do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kruszec trafia stamtąd do innych
krajów Bliskiego Wschodu a dalej do Indii. Liczne
źródła potwierdzają, że wydobycie rud w Czadzie
oparte jest o działalność małych i w większości
nielegalnych kopalnii ASM. Czad zamieszkuje
według oficjalnych statystyk 11 mln ludzi, nieoficjalnie natomiast 16 mln. Z powyższej liczby szacuje się, że przynajmniej 100 tys. bezpośrednio
pracuje przy nielegalnym wydobyciu złota,
zapewniając utrzymanie dalszym 600 tys.
Czad posiada udowodnione zasoby ropy naftowej liczące ok. 1,5 mld baryłek. W 1988 r. kraj
udzielił 30-letniej koncesji na wydobycie ropy
konsorcjum Doba, w którym spółką wiodącą

i jednocześnie operatorem jest amerykański
gigant sektora ropy naftowej ExxonMobil.
Niedawno, w wyniku transakcji zawartych
w 2021 r., Amerykanie zbyli swoje udziały na
rzecz brytyjskiego Savanah Energy, które
stało się posiadaczem większościowym koncesji Doba oraz niebezpośrednim udziałowcem
większościowym rurociągu Czad – Kamerun.

zakupów broni przez władze w Ndżamenie i stał
się celem licznych ataków rebeliantów i grup
terrorystycznych. W odniesieniu do rozdziału
o Nigrze i przytaczanemu tam planowi rurociągu
Niger – Czad – Kamerun, oraz w obliczu powyżej
opisanych problemów nie powinno dziwić, iż
władze Kamerunu odmówiły kolejnego wspólnego projektu infrastrukturalnego z Czadem
jako partnerem.

Pole naftowe Doba znajdujące się na
południu kraju jest połączone rurociągiem Na sfinansowanie projektów węglowodorowych
o przepustowości do 225 tys. baryłek dzien- Czad zaciągał pożyczki, zarówno w instytucjach
nie z portem Kribi w Kamerunie. Ta inwesty- międzynarodowych, jak i prywatnych – w tej
cja możliwa była dzięki pożyczkom udzielo- grupie poza wspomnianymi już podmiotami
nym m.in. przez Bank Światowy, Europejski bankowymi można wymienić m.in. brytyjskoBank Inwestycyjny oraz inne podmioty, które szwajcarskiego giganta rynku górniczego Glensfinansowały warty 3,7 mld USD projekt. core, Chiny i Klub Paryski. Podstawowym probleRurociąg postrzegany był początkowo przez mem w terminowym spłacaniu dotychczasowych
podmioty międzynarodowe, jako inwestycja i udzielaniu dalszych linii kredytowych były jedsłużąca lokalnemu rozwojowi infrastrukturalno- nak m.in. kwestie niestabilności wewnętrznej
społecznemu oraz jednocześnie generująca państwa, wysoka korupcja i niewywiązywanie
zyski dla rządów i udziałowców. Docelowo, się przez władze z przyrzeczenia dokonywania
wypracowane w ten sposób zyski rządowe inwestycji rozwojowych. W rankingu Corruption
miały być inwestowane w projekty poprawiające Perception Index 2021, Czad jest na 164 pozypoziom życia mieszkańców Czadu. Z czasem cji na 180 badanych krajów, co czyni go jednym
okazało się, że ropa płynąca rurociągiem jest roz- z najbardziej skorumpowanych państw. Restrukkradana. Spowodowało to liczne nieszczelności, turyzacja długu miała miejsce kolejno w 2015,
a te przyczyniły się do wyrządzenia szkód 2018 i 2021 r. I dlatego też władze tak chętnie
środowiskowych. Samo istnienie infrastruk- przyjmują oferty kredytowe, których wydatkowtury negatywnie wpłynęło na kilka miast i ich anie jest trudniejsze do ustalenia.
funkcjonowanie oraz doprowadziło do licznych
wywłaszczeń ziemi na etapie budowy. W rezultacie, zamiast do poprawy warunków bytności
ludności lokalnej, rurociąg przyczynił się do
lokalnej korupcji, stanowi źródło finansowania

Z braku funduszy własnych, rządy krajowe zostały
w rurociągu z Czadu do Kamerunu inwestorami mniejszościowymi, posiadając po ok. 1,5%
udziałów każdy z nich. Pakiet większościowy
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posiadają amerykańskie ExxonMobil, Chevron
oraz malezyjski Petronas. Chevron odsprzedał
z czasem swoje 25% rządowi w Czadzie za cenę
1,3 mld USD. Kraj nie posiadał takowego kapitału
inwestycyjnego, uzyskał jednak linię kredytową
od szwajcarskiego Glencore, który ma 90% praw
eksportowych na ropę z tegoż kraju. W marcu
2020 r. ogłoszono, że zarówno Exxon i Petronas
poszukują kupców na swój 65% wspólny pakiet
większościowy. Z końcem 2021 r. potwierdzono
sprzedaż powyższych m.in. brytyjskiemu konsorcjum Savannah Energy.

Coraz większe zainteresowanie ropą z Czadu sprawiło, że w 2006 roku utworzono czadyjski państwowy koncern naftowy, Société
d’Hydrocarbures de Tchad, który jest w 100%
własnością rządu i ma pod swoją jurysdykcją
wszystkie aktywa naftowe. Wspomniane 1,5 mld
baryłek udowodnionych rezerw plasują Czad na
37 miejscu na świecie. To sprawia, że nawet pomimo lokalnej niestabilności, w kraju pojawiają
się wciąż nowi inwestorzy. W ostatnich latach
działalność rozpoczęło dwóch nowych producentów ze światowej czołówki. Jednym jest
China National Petroleum Company International (CNPC). Innym francuski Perenco, który
sfinalizował transakcję przejęcia aktywów Glencore. W ten sposób posiada w swoim portfolio również pola naftowe Mangara, Badila
i Krim zlokalizowane na obszarach
roponośnych Doba i Doseo.
Dwa pierwsze rozpoczęły
produkcję w 2014 r. i już
dziś uznaje się je za jedne
z największych w Czadzie. Z kolei potencjał pola
Krim jest w trakcie oszacowywania.
Na terenie kraju istnieją
również depozyty uranu,
jednak pozostają one
w większości nieeksploatowane z powodu braku
kapitału.
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igeria postrzegana jest przez dwa skrajne
pryzmaty. W jednym, dominuje przemoc
wewnętrzna, tendencje separatystyczne i terroryzm w postaci działalności m.in. Państwa Islamskiego Prowincji Afryki Zachodniej, Boko Haram
oraz Niger Delta Avengers (NDA). Na przykład
ataki terrorystyczne przeprowadzane przez NDA
na rurociągi w Nigerii w 2016 roku spowodowały
aż 36% spadek wydobycia ropy, zmniejszając
dochody rządowe o dalsze 50%. Kraj pozostaje
jednym z najbardziej zaludnionych na świecie.
Z drugiej strony, jest również jednym z najszybciej rozwijających się na kontynencie

osiągnęła 594 mld USD. Powyższe porównanie
nabiera jednak więcej sensu przy uwzględnieniu
PKB per capita, gdzie licząca ponad 200 mln
mieszkańców Nigeria zbliża się do 2,1 tys. USD.
W 38 mln Polsce ten sam wskaźnik wynosi około
18 tys. USD.
Eksport towarowy Nigerii wynosił w 2020 r. 42 mld
USD, z czego aż 70% stanowiła ropa i jej pochodne. Głównymi odbiorcami, skupującymi 44%
były kraje Europy. Największym jednostkowym
odbiorcą ostatniej dekady były jednak Indie. Nigeryjska ropa trafia ponadto do Brazylii, RPA

i Chin. Znacząco spadły wolumeny kierowane do
Nigeria posiada dziesiąte największe global- USA, które wcześniej osiągały nawet 18,5%, natonie rezerwy ropy naftowej oraz dziewiąte rozmi- miast w 2020 r. już niespełna 4%. Tak powstałą
arowo rezerwy gazu. Dla ropy będzie tu mowa lukę wypełniły odbiorcy z Europy w tym m.in.
o 37 mld baryłek, a w przypadku gazu 187 bln. Szwecja czy poszukująca dywersyfikacji Polska
stóp sześciennych. Powyższe czynią kraj posiadaczem największych rezerw gazu i ropy w całej Nigeryjski gaz ziemny odpowiada za ok. 14%
Afryce. Nigeria jest jedynym krajem regionu Sahelu dochodów eksportowych z kategorii surowcowobędącym członkiem grupy OPEC (Organizacji Kra- towarowej. W większości trafia do Azji, gdzie za
jów Eksportujących Ropę Naftową). Grupa ta kon- ok. 17% odbioru odpowiadają Chiny, za 15%
troluje łącznie ponad 70% globalnego wydobycia Indie a za 8,5% Japonia. Ważnym odbiorcą jest
ropy naftowej. Oznacza to, że Nigeria podlega pod także Europa. Czołowi odbiorcy to Portugalia na
limity produkcyjne nakładane przez tę organizację. poziomie 11%, oraz Hiszpania i Francja po 10%.
W ostatniej dekadzie rynki azjatyckie i europejskZ uwagi na kryzys energetyczny, którego aktu- ie zaczęły wypełniać lukę spowodowaną wycofyalnie doświadcza Europa oraz długoterminowy waniem się USA i Brazylii.
trend wzrostu konsumpcji, Nigeria jawi się w ten
sposób, jako najważniejszy surowcowo obszar
w regionie Sahelu. Czy jednak tak jest?

Sektor ropy naftowej i gazu odgrywa znaczącą rolę
w gospodarce, generując około 65% dochodów
rządowych i stanowiąc 85% całkowitego eksporW 2020 r. PKB kraju było równe 432 mld USD. tu. Nigeria dysponuje wysoce niedoinwestowaDla porównania w tym samym okresie Polska nym sektorem górniczym, a jego potencjał po-
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zostaje w większości niewykorzystany albo słabo
rozwinięty. Warto nadmienić, że generuje on mniej
niż 1% PKB kraju. Sprawia to, że wzrasta zainteresowanie zagranicznych inwestorów, którzy w tym
samy momencie są blokowani albo przez rząd,
albo skorumpowanych właścicieli krajowych firm.
W Corruption Perception index Nigeria zajmuje
odległe 154 miejsce na 180 badanych krajów.
W bardzo małych wolumenach, bo na poziomie
10 ton, wydobywa się złoto. Z powyższego, nawet
85% jest wydobywane nielegalnie. Zatrudnienie
znajduje w ten sposób szacunkowo pół miliona

zne zasoby węglowodorów powinno się bogacić.
Niestety, ale okazuje się, że mogą one mieć
negatywny wpływ na lokalną gospodarkę. Tradycyjnym wyjaśnieniem jest tu „choroba holenderska”. Nazwę zawdzięczamy efektowi ekonomicznemu spowodowanemu przez odkrycie
w 1959 r. u wybrzeży Niderlandów największych
w Europie złóż gazu ziemnego. W skrócie,
oznacza to, że dochody z zasobów naturalnych
szkodzą tradycyjnemu niepowiązanemu z nimi
przemysłowi lokalnemu poprzez wzrost kursu
wymiany walut. Ponadto, zasoby takie jak praca
i kapitał muszą zostać przesunięte z przemysłu

Gospodarka kraju jest w ponad 90% związana
z sektorem ropy naftowej. Nigeria powinna zatem
być beneficjentem wysokich cen węglowodorów,
ale jednocześnie silnie odczuwa wahania czy
załamania na rynku surowców energetycznych.
Przejściowe załamanie popytu w 2020 r. sprawiło,
że gospodarka kraju skurczyła się o 1.8% PKB.
Rząd zdaje sobie sprawę z konieczności dywersyfikacji i kieruje swoje wysiłki w stronę sektora
rolniczego. Powyższe jest tylko jednym z elementów „klątwy ropy naftowej” Powszechnie
wydaje się, bowiem, że państwo posiadające lic-

Jak zatem przedstawia się nigeryjski sektor
węglowodorów w obliczu konfliktu mocarstw?
Jako pełnoprawny członek OPEC, Nigeria zgłosiła
również swój akces do BRICS, co oznacza
zbliżenie na linii chińsko-nigeryjskiej i nigeryjskorosyjskiej. Nie jest to decyzja jednostkowa, a raczej dotycząca polityki całego bloku producentów
ropy OPEC, w tym co interesujące Arabii Saudyjskiej i Iranu. Zbliżenie azjatycko-afrykańskie jest
zatem nieuniknione, a liczne deklaracje płynące
z OPEC potwierdzają, że członkowie organizacji

górników, zapewniając utrzymanie dla dalszych
2,5 mln osób. Dla porównania skali, należy
zaznaczyć, że estymacje dotyczące ludności nigeryjskiej szacują ją na 218 mln mieszkańców,
co jest ogromnym wzrostem względem 140 mln
wg. cenzusu z 2006 r. W odniesieniu do innych
surowców, Nigeria dostarcza na zagraniczne
rynki m.in. niob, tantal, cynę, kamienie szlachetne, cement, żelazo oraz węgiel.

do produkcji zasobów naturalnych. W przypadku Nigerii czy też krajów rozwijających się,
rozważa się użycie innej definicji, a mianowicie
„choroby nigeryjskiej”. Poza zawieraniem się
części elementów „choroby holenderskiej”, dodatkowo pojawiają się w tej lokalnej odmianie
czynniki destabilizacyjne spowodowane słabą
władzą centralną, wysoką korupcją, silnym rozwarstwieniem społecznym na tle ekonomicznym oraz czynnikami secesjonistycznymi.
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będą chcieli zachować i przynajmniej podtrzymać dostarczać Nigerii sprzęt wojskowy i zapewniać
dotychczasowe wysokie ceny ropy naftowej, gdyż szkolenia. Porozumienie o współpracy wosą beneficjentem kryzysu energetycznego.
jskowo-technicznej przewiduje również obsługę
po-sprzedażową, szkolenie kadr oraz transfer
Trzeba też dodać, że Nigeria i Rosja podpisały technologii. Jest to ważne w kontekście prób
w 2021 r. umowę ramową, na mocy której Rosja ma powstrzymywania rosyjskich wpływów w Afryce.
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W sierpniu 2021 r. Nigeria uchwaliła ustawę
o przemyśle naftowym (Petroleum Industry
Act), wprowadzając tym samym nowe ustalenia
dotyczące zarządzania, administracji i inwestowania. Jednak przez rok zmieniło się bardzo niewiele. Instytucje państwowe mające szkolić
kadrę, jak np. powstała dzięki kapitałowi OPEC
w 2007 r. uczelnia FUPRE, są od dawna niedoinwestowane i nie mają możliwości kształcenia
kadry na poziomach odpowiadających
współczesnym wymogom. Podobny problem
kadrowo szkoleniowy ma Nigerian National Petroleum Company (NNPC), dawniej państwowy
a obecnie działający jako spółka operator.
Rozpoznawalni globalnie giganci jak brytyjskoniderlandzki Shell, amerykańskie Mobil i Chevron,
włoski Eni, a także inni wyprzedają swoje aktywa
po 60 latach obecności w Nigerii. Te skupowane
są przez nowo powstałe firmy lokalne jak Selplat
czy Sahara Energy. Do powyższego przyczyniają
się nie tylko wyeksploatowanie złóż ale i trudne
środowisko biznesowe. Kradzieże znacznych
wolumenów ropy są w Nigerii zjawiskiem
powszechnym i mowa nawet o 80% wyprodukowanego surowca. Profesor Michael Tanchum wskazuje, że Nigeria traci dziennie 75 mln USD z uwagi na niszczenie infrastruktur i kradzieże ropy.
Działalność separatystów czy terrorystyczna
na obszarze kraju sprawia, iż coraz trudniej jest
zachęcić zagraniczną i wyspecjalizowaną kadrę
do wyjazdu do Nigerii. Coraz głośniej jest również
o wyciekach surowca i braku przeciwdziałania
temu przez operatorów, co w rezultacie odbija
się na zdrowiu lokalnych mieszkańców i stanie

środowiska naturalnego. To z kolei generując
spory i wzajemne oskarżenia. Brak wsparcia nigeryjskiego rządu, tylko przyspiesza eksodus
zagranicznych inwestorów. Dołożyć należy do
tego pospieszne zakonserwowanej infrastruktury wydobywczej, jakie miało miejsce w 2020 r.,
w obliczu pandemii koronawirusa. Zbiorczo, daje
to dramatyczny ogląd na stan sektora wydobycia
ropy naftowej w Nigerii.
Powyższe problemy na lokalnym rynku ropy
znajdują potwierdzenie w wolumenach produkcyjnych. Jeszcze do niedawna OPEC podwyższał
możliwe do wykorzystania limity wydobywcze ropy
naftowej. Oznaczało to, że kraje mające niewykorzystane moce wydobywcze mogły próbować je
wykorzystać. Oznacza to zwiększenie produkcji
w okresie wysokich cen ropy na rynkach. Tymczasem Nigeria i Angola nie tylko miały problemy
z wypełnieniem uprzednich zobowiązań, ale na
dodatek ich produkcja ropy spadała. W 2005 r.
Nigeria była w stanie produkować 2,4 mln baryłek
ropy dziennie. W 2019 r. 1,8—1,9 mln baryłek
dziennie. W 2020 r. wolumen ten spadł poniżej
1,6 mln., po czym ustabilizował się na 1,4 mln.
Aktualne wolumeny wydobycia nigeryjskiej ropy,
w sierpniu 2022 r. sięgnęły historycznych dołków
– 1,18 mln baryłek dziennie.
Nigeria wydawała 97% swojego przychodu na
serwisowanie długu (36.6% PKB w 2022 r.).
W połowie 2021 r. była ona w czołówce krajów
z największą ekspozycją na dług; produkując
do niedawna 61% mniej, niż założone dla kraju
cele OPEC. Ponadto Nigeria produkuje ropę, ale
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w ogromnej większości jej nie rafinuje, przez co
zmuszona jest sprowadzać blisko 100% paliw
na swój rynek wewnętrzny. Kraj subsydiuje ceny
paliw, utrzymując je na poziomie 0,39 centów za
litr. Próby zmiany tego stanu rzeczy w przeszłości
kończyły się masowymi protestami. Tymczasem
ceny ropy na rynkach denominowane są w USD,
a przez to kolejnym problemem jest kurs wymiany
pomiędzy lokalną nairą a dolarem. Co prawda Nigeria stara się utrzymać powiązanie obu walut na
stałym poziomie, ale ze względu na silną aprecjację
dolara, jest to coraz trudniejsze do wykonania.

kin nowego podejścia do partnerstwa afrykańskochińskiego. Model, w którym eksport surowców od
kontrahenta kierowano do ojczyzny, tam dokonywano stworzenia produktu końcowego a następnie
odsprzedawano go do krajów afrykańskich, był
przez lokalnych przywódców porównywalny do
modelu XIX w. kolonializmu europejskiego. Strona chińska zaproponowała zastąpienie go przez
zaangażowanie w budowę infrastruktury lokalnej,
inwestycje w inne sektory gospodarki oraz
zwiększenie eksportu towarów do Azji.

W tym momencie, w obliczu ucieczki podmiotów
amerykańskich na scenę wkraczają Chiny. Może
„wkraczają” to złe słowo, ponieważ są obecne
w regionie od dwóch dekad. Przy czym silnie
inwestują w infrastrukturę krajową Nigerii. budując
m.in. jeden z największych portów w Afryce – nigeryjski Lekki. Pytaniem otwartym jest, czy uda
im się odegrać rolę Aleksandra Macedońskiego
przecinającego mityczny węzeł gordyjski. A rząd
w Abudży w swojej niemocy wręcz proponuje,
aby część produkcji wraz z zabezpieczeniem
dróg przesyłowych przejęły właśnie Chiny.

ienie dotyczące zwiększenia wolumenów ropy
eksportowanej do Chin oraz wydano zgodę na
inwestycje w infrastrukturę rafineryjną. W 2013 r.
na podobnych zasadach zawarte zostały umowy
dotyczące inwestycji infrastrukturalnych w lotniska, drogi, koleje i elektrownie wodne. W 2016 r.
podpisano największy pakiet inwestycyjny w historii między Pekinem a Abudżą dotyczący infrastruktury niezbędnej do wydobycia, obróbki
i transportu gazu oraz ropy.

Trzeba podkreślić, że od dwóch dekad Chiny
znacząco angażują się w nigeryjski sektor wydobycia i przetwórstwa ropy. W latach 2005-2007 na
krajowy rynek weszły chińskie podmioty, na czele
z China National Petroleum Corporation (CNPC).
Choć część wspólnych założeń inwestycyjnych
nie przetrwała próby czasu, to zapoczątkowało to
zbliżenie biznesowe Chin i Nigerii. W zawarciu dalszych porozumień pomogło wykreowanie przez Pe-
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W 2010 r. Chiny i Nigeria podpisały porozum-

Rezultatem inwestycji infrastrukturalnych Chin
w Nigerii jest wspomniana rozbudowa portu w Lekki tak, aby mógł przyjmować największe gabarytowo i tonażowo statki transoceaniczne. Od
izolowanych ekonomicznie inwestycji chińskich,
jak np. na Sri Lance, odróżnia go planowana
duża przepustowość dla ropy naftowej (do 650
tys. baryłek dziennie) oraz fabryka nawozów sztucznych – docelowo druga, co do wielkości na
świecie. Zgodnie z chińską tradycją rozwoju, port
Lekki został włączony do strefy wolnego handlu.

Z jednej strony, stworzyło to nowe miejsca pracy
w kraju gdzie połowa młodzieży do 24 roku życia
pozostaje bezrobotna. Z drugiej, chińska oferta
była lepsza od tych, które składały inne państwa.
W rezultacie spowodowała jednak zacieśnienie relacji obu krajów i pogłębiające się uzależnienie od
chińskich linii kredytowych, które spłaca się m.in.
poprzez eksport surowców do Państwa Środka.

Podczas gdy posiadająca tendencje prorosyjskie Algieria inwestuje w lądowy gazociąg transsaharyjski prowadzący z Nigerii przez Niger do
swojego hubu gazowego w Hassi R’Mel, tak
proamerykańskie Maroko dąży do stworzenia
podmorskiego gazociągu NMGP (Nigeria-Morocco Gas Pipe) prowadzącego z Nigerii, wzdłuż
wybrzeża zachodniej Afryki aż po Hiszpanię.
Jest to m.in. ważne z uwagi na konflikt między
Poza obfitością w ropę, Nigeria posiada znaczne Algierą a Marokiem, a w tym samym czasie
złoża gazu ziemnego. Jest to kluczowe w wyścigu wpływy w Maghrebie takich państw jak Hiszpao surowce z Afryki w kontekście europejskim. nia, Włochy, Francja, Rosja i USA.
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R

osja bardzo mocno zaangażowała się w Sudanie. Co więcej, nie tylko eksportowała złoto
tuż po wybuchu wojny w Ukrainie (działa tak już
w 2014 r., po inwazji na Krym), aby sfinansować
swoje działania, ale także aktywnie wspierała
wojskowy zamach stanu w 2021 r. Teraz władza
w Sudanie posiada wsparcie Federacji Rosyjskiej,
podobnie jak w Republice Środkowoafrykańskiej.
Co ważne, Rosja podpisała szereg porozumień
z Sudanem, włącznie z tym dotyczącym organizacji rosyjskich baz wojskowych (tzw. punktów
wsparcia logistycznego).
Francja próbuje odbudować relacje z Sudanem,
a pierwsza sesja strategicznego dialogu politycznego, którego gospodarzem była Francja,
odbyła się w dniach 14-15 października 2021 r.
Druga sesja miała się odbyć w październiku 2022
roku, ale zostanie prawdopodobnie przeprowadzona w 2023 roku.

mowych. W większości chrześcijański i niezaliczany do regionu Sahelu Sudan Południowy
uzyskał większość obszarów bogatych w ropę.
Z tego powodu w większości sunnicki Sudan
stracił ponad połowę swoich dochodów eksportowych. Szacunki dotyczące udowodnionych rezerw ropy naftowej na obszarze Sudanu i Sudanu
Południowego wynosić mają ok. 5 mld baryłek.
W wyniku secesji, północy przypadło ok. 25%
powyższej liczby. Zmieniło to w dużym stopniu
strukturę towarów eksportowych tego państwa.
Efekty rozdziału potwierdza PKB Sudanu. Za
2020 r. wyniosło 26 mld USD, podczas gdy
w szczytowym momencie, w 2010 r., czyli przed
podziałem państwa - było to 65,6 mld USD. Trzeba
przy tym podkreślić, że konflikt nie jest definitywnie
zakończony, a przebieg granicy w strefie obszarów
roponośnych nie został ostatecznie wyznaczony.

Aktualnie to złoto jest kluczowe dla Sudanu
i w pewnej części wypełnia lukę po utracie na
W kwestiach bezpieczeństwa, to Federacja rzecz Południowego Sudanu obszarów bogatych
Rosyjska dominuje na terenie Sudanu. Ale w ropę. W 2020 r. eksport towarowy Sudanu
w ujęciu ekonomicznym niepodważalna jest rola zdominowany był już w 45,7% przez eksport rudy
Chin.Widać to chociażby w silnym zaangażowaniu złota, które praktycznie w całości kierowane było
China National Petroleum Corporation (CNPC) do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Kolew spółki międzynarodowe na obszarze Sudanu jne z najważniejszych dóbr eksportowych kraju
i Sudanu Południowego.
stanowiły produkty rolne kierowane w głównej
mierze do krajów azjatyckich. Ropa naftowa
Przed 2011 r. głównym produktem eksportowym odpowiadająca za 7,8% eksportu surowcowego
Sudanu była ropa naftowa stanowiąca blisko kraju kierowana była na rynki indyjski, chiński,
80% całkowitego eksportu towarowego. Jed- amerykański, włoski i do Indonezji.
nak w tym roku nastąpił polityczny i geograficzny podział kraju na Sudan i Sudan Południowy. Pod względem wolumenów złota, Sudan jest jedByło to efektem serii krwawych konfliktów do- nym z kluczowych producentów kruszcu w Afryce.
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Oficjalnie raportowane 85 ton wydobyte w 2021
r. plasuje kraj na piątym miejscu na kontynencie.
W oparciu o szacunki z lat poprzednich można
założyć, że 4/5 powyższego jest wydobywane w
niewielkich i nielegalnych kopalniach. Proceder
daje bezpośrednie zatrudnienie dla około 1 mln
mieszkańców w tym liczącym ponad 37 mln

mieszkańców kraju. Inne ważne surowce wydobywane to miedź, srebro, cement i cynk.
Sudańska ropa przyciąga inwestorów z Chin,
Malezji i Indii. Pomimo utraty większości swoich
pól roponośnych, kraj pozostaje po części beneficjentem wydobycia dokonywanego przez
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sąsiada z południa. Południowy Sudan jest
bowiem krajem bez dostępu do morza, a przez
to musi korzystać z istniejącej przed podziałem
infrastruktury. Oznacza to przesył ropy przez
rurociąg prowadzący do Port Sudan nad Morzem
Czerwonym. Wydobycie Sudanu Południowego
oscyluje na poziomie 162 tys. baryłek ropy dziennie, z czego Sudan otrzymuje ok. 25 USD za
baryłkę w ramach opłat tranzytowych. Jeżeli
dodać do tego fakt udziałów sektora zagranicznego w przemyśle ropnym, to Sudan Południowy
otrzymuje środki finansowe, jak gdyby sprzedawał
45 tys. baryłek ropy dziennie, (czyli realnie 1/4
całości swojego urobku). Jest to przyczyną, dla
której rząd w Sudanie Południowym poszukiwał
możliwości tranzytu ropy naftowej do Chin via
Etiopia i Kenia. Pomimo politycznej wrogości,
oba kraje zdecydowały się jednak współdziałać,
aby w przeciągu kilku lat osiągnąć poziom wydobycia 300 tys. baryłek dziennie. Aktualnie razem
produkują ok. 170 tys. baryłek na dzień. Warto
przy tym nadmienić, że przed rozpadem Sudanu
na dwa kraje, łączna produkcja ropy naftowej
wynosiła blisko 500 tys. baryłek dziennie.
Oba kraje pozostają członkami grupy OPEC+, czyli poszerzonej grupy państw producenckich ropy
naftowej. Oznacza to, że dotyczą ich ewentualne
limity produkcyjne, ale jednocześnie posiadają
grono silnych sojuszników, którym zależy na utrzymaniu wysokich cen.
Oba kraje są zależne od sektorowych inwestycji
zagranicznych, umożliwiających rozwój infrastruktury transportowej oraz wydobywczej. Dlatego
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też od razu zaakceptowały ofertę od chińskich
inwestorów. Jednak po kilku latach, azjatycki potentat bardzo silnie ulokował się na lokalnym rynku
a tanie linie kredytowe, które doszły do pierwotnie
wygenerowanego wobec krajów zachodnich i podmiotów międzynarodowych zadłużenia pozostają
niemożliwe do spłaty przez ten biedny kraj. Na terenie Republiki Sudanu koncesje ropne posiadają
chiński China National Petroleum Corporation
(CNPC), malezyjski Petronas i kanadyjski Talisman
Energy. Należy nadmienić, iż spółki sudańskie są
również obecne na terenie Sudanu Południowego.
Trzeba wymienić m.in. Sudapet, czyli sudańskiego
krajowego operatora złóż ropy działającego razem
z CNPC na koncesji Melut podzielonej między
oboma krajami. W podobny sposób na obszarze
Sudanu Południowego operuje joint-venture, czyli
wspólne przedsięwzięcie pod nazwą Greater Nile
Petroleum Operating Company. Łączy ono w sobie udziały CNPC, Petronas oraz Sudapetu. Nie
świadczy to o sile Sudapet jako lokalnego operatora, a jest raczej efektem bilateralnej współpracy
w dawniej zjednoczonym kraju.
Sudan pozostaje niestabilny wewnętrznie, co
działa odstraszająco na licznych zachodnich inwestorów zagranicznych. W rankingu Corruption
Perception Index 2021 Sudan zajmuje 164 miejsce na 180. Warto nadmienić, że to właśnie Sudan Południowy zajmuje ostatnią, 180 pozycję.

J

est to najbardziej prorosyjski kraj w Afryce.
Erytrea umowę o współpracy wojskowotechnicznej podpisała z Rosją już w 1997 roku.
Trzeba wskazać, że Siergiej Ławrow potwierdził
w maju br. strategiczne zainteresowanie Rosji
na rzecz budowy węzła logistycznego wzdłuż
wybrzeża Erytrei. Kraj ten graniczy z Etiopią
na południu, Sudanem na zachodzie i Dżibuti
na południowym wschodzie. Ma rozległą
linię brzegową wzdłuż Morza Czerwonego, a
przechodzą tam najważniejsze szlaki żeglugowe.
Działalność handlowa w Afryce Wschodniej koncentruje się właśnie wokół tej lokalizacji, jako
punktu tranzytowego, a strategiczne położenie
sprawia, że jest to również idealne miejsce dla
zwiększonej obecności wojskowej. To cel, który
chciałaby osiągnąć w nadchodzących latach
Rosja, zwiększając swoją obecność w Erytrei.

i przepływających tam statków. Jednocześnie
trwający konflikt pomiędzy Erytreą a Etiopią nie
jest w zainteresowaniu Rosji. S. Ławrow wskazał,
że oba państwa są wieloletnimi partnerami
Rosji i na pewno będą normalizować stosunki
w nadchodzących miesiącach.
Większość państw omawianego przez autorów
regionu, charakteryzuje się różnymi negatywnymi czynnikami odpychającymi potencjalnych
inwestorów zagranicznych tj. jednolitą strukturą
eksportową, niską wytwórczością własną, upadkiem sektora rolniczego, niestabilnością polityczną,

licznymi konfliktami wewnętrznymi (na tle plemiennym lub etnicznym) oraz korupcją w strukturach
rządowych. Erytrea jest natomiast tym państwem,
które zmaga się ze wszystkimi wymienionymi
czynnikami. Dodatkowo istnieje tam rząd totalitarny, a ONZ określa kraj, jako stosujący
Erytrea ma ustrój totalitarny, gdzie nie przestrze- powszechnie praktyki pracy niewolniczej. Często
ga się praw człowieka, a podczas Zgromadze- Erytrea określana jest mianem afrykańskiej Korei
nia Ogólnego ONZ erytrejski rząd sprzeciwił Północnej. Reżim, wieloletnie konflikty zbrojne oraz
się potępieniu Rosji, która dokonała zbrojnej powtarzające się klęski nieurodzaju przyczyniły
agresji na terytorium Ukrainy. Ponadto w maju się do zmniejszenia populacji kraju w przeciągu
2015 r. Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty 5 lat (2017-2022) z 6 mln do 3,5 mln. Powyższe
Arabskie zawarły nową umowę o partnerstwie jest efektem przede wszystkim masowej migracji.
w dziedzinie bezpieczeństwa wojskowego
z Erytreą, która pozwoliła na wykorzystanie jej Mimo licznych wyzwań wewnętrznych, potencjał
lądu, przestrzeni powietrznej i wód terytorialnych erytrejskich złóż złota przyciąga kolejne zagrando operacji w Jemenie. Natomiast właśnie Jemen iczne firmy eksploracyjne stawiające na model
jest pochłonięty od wielu lat wojną, a z jego tery- „high risk/reward”, czyli celowanie w wysoki
torium były wielokrotnie wystrzeliwane rakiety profit w środowisku dużego ryzyka. Trzeba przy
przez Huti (uzbrojenie dostarczał im choćby Iran, tym zaznaczyć, że prawo górnicze w kraju nie
korzystając z chińskiej technologii), które leciały zmieniło się w przeciągu ostatnich dwóch dekad
w stronę Saudów, ZEA, cieśniny Bab al-Mandab i oceniane jest jako atrakcyjne, przyciągające
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obcy kapitał, zapewniając łatwość rozliczeń i ulgi
dla inwestorów. Teoretyczna stabilność legislacyjna i szeroki wachlarz dodatków nie ogranicza
działań firm zagranicznych jak np. w Nigerii.
Kraj jest bogaty w surowce, przede wszystkim
miedź, złoto i cynk. Stanowią one razem blisko
99% eksportu przemysłowego. Ponadto wydobywany jest potas i srebro. Główni odbiorcy, jak
w przypadku innych państw z regionu, to Chiny,
Malezja, Korea Południowa, a całość nieobrobionego złota trafia do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Warto przypomnieć, iż rynek
złota ZEA należy do jednego z najważniejszych
w skali globalnej.

Chiny utrzymują swoją obecność w kraju poprzez tanie kredyty i realizowane inwestycje.
China Shanghai Corporation for Foreign Economic and Technological Cooperation odpowiada między innymi za budowę infrastruktury
drogowej i portowej w ramach schematu specjalnych stref ekonomicznych i spłaty zobowiązań
za pomocą przekazywania im surowców. Ponad-

57

to w lipcu 2022 r. chiński SRBM i lokalne organy
zainicjowały otwarcie operacji wydobywczej Asmara. Kopalnia ma docelowo, w przeciągu 17 lat
istnienia dostarczyć 381 tys. ton miedzi, 850 tys. ton
cynku, ok. 13,5 tony złota oraz ok. 350 ton srebra.

jest w tym regionie bardzo unikalna. Płytko
położony, silnie skoncentrowany i potencjalnie zapewniający możliwości wydobycia przez
okres 200 lat. Dlatego przyciąga zagranicznych
inwestorów jak np. australijskiego Alpha Exploration działającego na obszarze Barentu. Obecnie
Inną prężnie działającą organizacją jest Bisha trwają przygotowywania do otwarcia kopalni ColMining Share Company (BMSC), która została luli – projekt w proporcjach 50/50 należy do auszałożona jako wspólna operacja wydobywcza tralijskiego Danakali i lokalnego rządu. Oczekuje
kanadyjskiego Nevsun Resources Ltd i krajowej się, że rozpocznie działalność pod koniec 2022
Eritrea National Mining Corporation (ENAMCO). roku, co awansuje Erytreę do pierwszej dziesiątki
Nevsun ostatecznie sprzedał swoje udziały producentów potasu na świecie. Nie pozostanie
w planowanej kopalni miedzi chińskiej firmie Zijin to bez wpływu na globalny łańcuch dostaw wysMining za 1,14 mld USD. W rezultacie joint-ven- okiej, jakości nawozu.
ture chińsko-erytrejskie posiada teraz kopalnię
odkrywkową Bisha, uznawaną pod względem
zasobów i ich nasycenia jako najwyższej
światowej klasy. Według stanu z końca 2015 r.
szacunkowe rezerwy wynosiły 20 ton złota,
1,1 tys. ton srebra, 250 tys. ton miedzi i gigantyczne pokłady cynku. Natomiast Zara Mining
Share to wspólny podmiot Eritrean National
Mining Company (ENAMCO) oraz chińskiego
SEFECO Mining Company. Udziały w Zara/Koka
zakupione zostały od kanadyjskiego właściciela
w 2010 r. a już w 2013 r. rozpoczęto wydobycie. Jest to druga najnowocześniejsza kopalnia
w kraju, z prawdopodobnym nasyceniem rudy
rzędu 5,1g/t co jest wysokim współczynnikiem
dla dzisiejszego górnictwa złota.
Erytrea budzi również zainteresowanie swoimi zasobami potasu – surowca używanego do
produkcji nawozów sztucznych, lekarstw, ceramiki, uzdatniaczy wody. Specyfika złóż potasu
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ahel stał się regionem rywalizacji. Nie
dotyczy to tylko kwestii surowców, ale
również współpracy politycznej, energetycznej
i wojskowej. Jednocześnie konkurują nie tylko
państwa, ale także międzynarodowe instytucje,
organizacje terrorystyczne i grupy rebelianckie.
Rządy w Sahelu są kruche i wielu przypadkach skorumpowane. Regularnie dochodzi do konfliktów,
zarówno wewnętrznych, jak i międzynarodowych.

wpływ na sytuację w Sahelu. Dla wielu plemion
i grup jest to walka o przetrwanie. Firmy wchodzące
z zagranicznym kapitałem oferują łatwą i dość
szybką formę zarobku. Brak jest nadrzędnej kontroli i rozwijają się nielegalne kopalnie. Z powodu postępujących katastrof klimatycznych dochodzi do konfliktów nie tylko wodę i uprawy,
ale też o dostęp do miejsc bogatych w surowce.
Zwiększa się również ilość susz w regionie.

Mimo tego, potencjał surowcowy jest na tyle duży,
że Sahel stał się regionem zainteresowania pod
względem pozyskiwania surowców mineralnych.
Bogactwo złóż i względnie nierozpoznany rynek
przyciąga coraz większą uwagę. Dlatego też
w Afryce na nowo rozgorzała rywalizacja o zasoby naturalne i wpływy.

W ostatnich latach niestabilną sytuację w Sahelu
pod względem surowców najlepiej wykorzystały
Chiny, natomiast militarnie na uwagę zasługuje
Federacja Rosyjska, Francja i USA. Pierwotne
podejście do wymiany towarowej z Afryką
przypominało schemat znany z czasów kolonializmu, ale dokonano jego zmiany, co zostało przyjęte
pozytywnie przez kraje Afryki. Zamiast schematu,
w którym chińskie podmioty obecne na rynkach
lokalnych eksportują surowce w formie rudy lub

Nie tylko międzynarodowa rywalizacja, ale
również postępujące pustynnienie i susze mają
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wstępnie obrobionej do Państwa Środka, zaproponowano i wdrożono model udziału jednostek
lokalnych. Chiny oferują niskooprocentowane
pożyczki na rzecz budowy lokalnej infrastruktury
drogowej, kolejowej, przetwórczej i wydobywczej. Budowę przeprowadzają podmioty chińskie
z udziałem podmiotów lokalnych. Gotowy obiekt
powstaje w ramach specjalnie zaproponowanej
strefy ekonomicznej, co daje pewne korzyści
w zakresie dokonywanych kontrolni czy płacenia
podatków. Jednak przetwórstwo ma się docelowo odbywać w tym samym kraju, gdzie wydobywa się surowce. Pozwala to na stworzenie

Po pierwsze, produkcja utrzymywana jest
w krajach, kosztowo tańszych niż w samych
Chinach. Zarobki w najważniejszym regionie
przemysłowym Chin – Shenzen – utrzymują
się od kilku lat na poziomach porównywalnych
do tych z rozwijających się krajów UE. Po drugie, kraje afrykańskie są tańsze pod względem
zużycia energii. Nie są przy tym przedmiotem
obostrzeń środowiskowych dotyczących użycia
zielonej energii czy ograniczeń emisyjności,
jak np. wielu krajach wysokorozwiniętych.
Możliwość implementacji tego typu założeń a ich
realizacja i utrzymywanie w tym przypadku to

nowych miejsc pracy i rozwój rynku regionalne- zupełnie odmienne sprawy. Po trzecie, przerób
go, a to z kolei przekłada się na poprawę sytu- rudy czy rafinacja ropy to proces pozostawiający
acji ekonomicznej mieszkańców.
po sobie liczne odpady. W przypadku, gdy
dzieje się to w Afryce, umożliwia to pozyskanie
Ogromne chińskie inwestycje infrastrukturalne przez klientów końcowych niezbędnych finaloraz kapitał pożyczany lokalnym rządom sprawił, nych produktów bez narażenia się na łamanie
że wiele z państw Afryki wpadło głębiej w pętlę norm środowiskowych. Z kolei lokalne kraje
długu. Nawet umorzenie części zobowiązań nie afrykańskie są zainteresowane pozyskaniem
jest wystarczające, gdyż rozpoczęte inwestycje, nowych miejsc pracy, inwestycji i technologii.
a także oprocentowanie i prowizje, pogłębiają pozi- Przykładem powyższego działania jest niedawomy zadłużenia, tym samym zwiększając pozycję na wstępna umowa zawarta pomiędzy rządem
negocjacyjną Chin. Należy tu wyraźnie zaznaczyć, w Namibii i Unią Europejską, dotycząca przetże przyczyną tego stanu są nie tylko gigantyczne wórstwa i dostaw lokalnie wydobytych metali
pożyczki chińskie. Trzeba je traktować jako jeden ziem rzadkich.
z elementów większej całości. Bliższa analiza
struktury długu krajów obszaru Sahel, pozwala Poza Chinami trzeba pamiętać o licznych inbowiem zauważyć, że przede wszystkim są one westycjach ze strony firm z USA, Wielkiej Bryzadłużone względem międzynarodowych podmi- tanii, Kanady, Włoch, Francji, czy Hiszpanii.
otów oraz szeroko pojętego kapitału zachodniego. Pozostają one mocno zaangażowane w wydobycie w Afryce. W tym samym czasie, rywalizują na
Sytuacja w Sahelu łączy się z kwestią korzyści rynku z potęgami arabskimi tj. Arabią Saudyjską
z tak dużych inwestycji poczynionych przez Chiny. i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Trzeba
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też dodać, że odbiorcami wielu wydobytych
surowców są kraje Azji. Zatem kwestia wydobycia surowców w Afryce, a dokładniej w Sahelu, to
rosnące zaangażowanie kilkudziesięciu państw
z całego świata, które albo chcą eksplorować,
albo skupować surowce.

obecności i jak mocno będzie kontrolował konkretne państwa w przyszłości. Bo tak naprawdę
nie można powiedzieć o wielu krajach Afryki,
które oficjalnie są niepodległe, że są niezależne
lub samowystarczalne, że nie muszą zwracać się
o pomoc do mocarstw. Mimo że już kilkadziesiąt
lat temu przestały być koloniami Francji, to dalej
Nie jest tak, że tylko Chiny związują ekonomic- mają silne związki z Paryżem. Podobnie będzie
znie kraje afrykańskie. Równie ważną rolę pełnią z Chinami w Afryce.
inne kraje, które wpływają na sytuację w regionie
poprzez działalność polityczną (Francja i USA), Warto spojrzeć na sytuację polityczną na kontynenwojskową i energetyczną (Rosja), czy wydobywczą cie afrykańskim w kontekście wojny w Ukrainie. Na
i inwestycyjną (Kanada, Włochy i Wielka Brytania). nadzwyczajnej sesji 2 marca 2022 r. Organizacja
Tym samym rywalizacja na kontynencie opiera się
na wielu czynnikach. Zaangażowanie polityczne
wiąże się bardzo często z inwestycjami z sektora prywatnego, a misja wojskowa z kwestią długotrwałej
współpracy w dziedzinie energetycznej lub wydobywczej. Nie należy zatem spoglądać jednopoziomowo na obecność poszczególnych aktorów.
Strategia utrzymywania obecności na kontynencie
afrykańskim ma długoletnią tradycję. Aktualnie
dominują Chińczycy, bo wykorzystali historyczne
zaszłości związane z kolonializmem i walkami o
niepodległości. Jednocześnie kolejne państwa
chcą się odciąć od Chin, ponieważ czują już zbyt
duże uzależnienie.

Narodów Zjednoczonych (ONZ) przegłosowała
rezolucję w sprawie potępienia inwazji Rosji na
Ukrainę. Chociaż spotkała się z szerokim poparciem wśród członków ONZ jako całości, to kraje
afrykańskie były podzielone w swoich głosach:
w rzeczywistości 28 z 54 krajów afrykańskich (nieco
ponad połowa – 51%) reprezentowanych w ONZ
głosowało za rezolucją (m.in. Czad, Nigeria, Niger
i Mauretania), co stanowi wyraźny kontrast w stosunku do 81,29% krajów nieafrykańskich. Spośród
35 które wstrzymały się od głosu, 17 (48,6%) to
kraje afrykańskie, w tym Algieria, Angola, Mali,
Senegal, Sudan i Republika Południowej Afryki.
Osiem krajów afrykańskich, w tym Burkina Faso,
Kamerun, Etiopia i Maroko nie wzięło udziału
W Afryce zachodzą swego rodzaje „fale obecności w głosowaniu, a jeden kraj afrykański, Erytobcych państw”. Wcześniej potęgą była Francja i rea, głosował przeciwko rezolucji, co podzielały
Wielka Brytania, swoją wizję miała USA, próbowała Białoruś, Rosja, Korea Północna i Syria.
wejść Rosja, a teraz pomysł na uzależnienie krajów Afryki mają Chiny. Jest to jeden z cyklów, Jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłości
który na pewno kiedyś się skończy. Kluczowe jest będzie się toczyć rywalizacja o bazy wojskowe
jednak, jak dużo uda się Pekinowi zyskać na tej i obecność militarną w Afryce. Już teraz Chińczycy
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mają część swoich żołnierzy na terytorium wielu
afrykańskich państw, w celu ochrony infrastruktury. W tym samym czasie, Federacja Rosyjska stara się podtrzymać kontakty z wieloma
państwami, wierząc, że uda się wysłać rosyjskie
wojska na terytorium Egiptu, Erytrei, Mozambiku, Republiki Środkowoafrykańskiej, Somalii
oraz Sudanu. Francja zdecydowała się wycofać
z Burkina Faso i Mali, ale E. Macron podkreślił,
że koncentruje się na całej Afryce Zachodniej.
W tym samym czasie USA jest głównie obecna
wojskowo w Afryce Wschodniej, z jedyną stałą
bazą w Dżibuti, a żołnierze współpracują z Kenią
i Ugandą oraz w ramach misji wojskowych w Sahelu (Czadzie, Nigrze i Burkina Faso).
Sahel stał się regionem światowej rywalizacji, choć media i rządzący nie wskazują na
to w swoich opracowaniach oraz opiniach.
Surowce są wydobywane w nielegalnych kopalniach, rządy korumpowane, terroryzm nasila
się, a ludność migruje, również w stronę Europy.
Na Sahel trzeba spojrzeć już teraz, gdyż konsorcja wydobywcze zrobiły to lata temu i mają
ogromną przewagę.
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“Sól przychodzi z północy, złoto z południa,
ale bogactwo i mądrość znaleźć można tylko w Timbuktu.”
							

- Przysłowie sudańskie

“Dopóki lew nie nauczy się pisać, każda historia będzie
gloryfikować myśliwego”.
								

- J. Nozipo Maraire

“Jeśli będziesz podróżował z osłami przez wiele lat, nie nauczysz się
mówić jak osioł, ale będziesz znał wszystkie ich ścieżki.”
							

- Przysłowie malijskie

