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Rynek surowców mineralnych

Rynek surowców mineralnych to zbiorowość podmiotów gospodarujących 
zainteresowanych dokonywaniem wymiany surowcami mineralnymi. Jedna 

część tej zbiorowości reprezentuje producentów, a druga odbiorców. 
Podejmują oni pertraktacje wymienne, w czasie których następuje 

przeciwstawienie sobie warunków sprzedaży i propozycji kupna surowców 
mineralnych. W wyniku pertraktacji ustalana jest cena, po jakiej dochodzą do 

skutku transakcje kupna-sprzedaży surowców mineralnych. 
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Istotnym czynnikiem kształtującym ceny surowców 
mineralnych jest kurs dolara amerykańskiego.

Do najważniejszych determinant warunkujących ceny 
surowców mineralnych zaliczamy popyt oraz podaż.

Innym czynnikiem, który warunkuje ceny surowców 
mineralnych jest technologia pozyskiwania 

surowców.

Ważnym elementem kształtującym ceny surowców 
mineralnych jest również stopień ich substytucyjności.



Surowce mineralne

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Handlu (WTO) surowce mineralne 
to zapasy materiałów, które istnieją w środowisku naturalnym i są rzadkie 
oraz gospodarczo użyteczne w procesie produkcji i konsumpcji zarówno 

w stanie surowym, jak i po lekkim procesie przetwórczym.



Diamenty

Diamenty są jedną z alotropowych odmian węgla.

Diamenty są najtwardszą znaną substancją w przyrodzie,
dzięki czemu uchodzą za niezwykle trwałe.

Proces powstawania diamentów trwa około 1-3 miliardów lat.

Ok. 95% całkowitego popytu na diamenty stanowi popyt
konsumencki, a pozostałe ok. 5% popyt inwestycyjny.



Ze względu na właściwości diamenty możemy wyróżnić
dwie klasy diamentów:

• diamenty o jakości szlachetnej

• diamenty o jakości przemysłowej



Pierwsze sposoby określenia wartości 
diamentów wiązały się głównie z ich wagą.

Jednostką miary, która pozwala określić 
wielkość diamentów jest karat.

1 karat = 0.2 g



Drugim kryterium określania wartości był 
kolor diamentu. 

Źródło: https://www.gemsociety.org/article/diamond-color/



Jednakże wraz ze wzrostem popularności diamentów konieczne 
było usystematyzowanie kryteriów wartości diamentów.

Wprowadzono więc kolejne dwa kryteria: czystość oraz 
poprawność szlifu.

Zasada 4C:

• carat (waga)

• clarity (czystość)

• colour (kolor)

• cut (szlif)



Wielkość wydobycia diamentów 
(w karatach)

Kraj Wielkość produkcji 
diamentów wyrażona w 

karatach

Udział procentowy

Rosja 31 186 550,59 29,08%

Botswana 16 940 705,00 15,80%

Kanada 13 103 545,77 12,22%

Demokratyczna Republika 
Konga

12 743 355,19 11,88%

Australia 10 945 135,55 10,21%

Inne państwa 22 332 285,02 20,82%

https://kimberleyprocessstatistics.org/



Wielkość produkcji diamentów pod 
względem wartości kamieni

https://kimberleyprocessstatistics.org/

Kraj Wielkość produkcji diamentów  
pod względem wartości 

kamienii (w USD)

Udział procentowy

Botswana 2 521 363 106,00 27,30%

Rosja 2 254 886 568,57 24,42%

Angola 1 017 283 207,00 11,02%

RPA 958 497 881,28 10,38%

Kanada 929 282 614,88 10,06%

Inne państwa 1 554 010 269,31 16,83%



Wiodący producenci diamentów

http://eng.alrosa.ru/
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„A diamond is forever” – kampania De 
Beers, która zmieniła rynek diamentów

Warszawa/Katowice/Kraków/Poznań, 15 lutego 2022 r.



W zależności od jakości wydobytego surowca 
diamentowego, aktualnego stanu rynku, przyjętej 
polityki marketingowej, przedsiębiorstwa stosują 

różne podejścia do sprzedaży diamentów.



Giełdy diamentów

Giełdy diamentowe są określane mianem „diamentowych 
klubów”. Wszystkie giełdy diamentów są stowarzyszone w ramach 

Światowej Federacji Giełd Diamentów.

Obrót na giełdach diamentów podlega ścisłym rygorom. Prawo 
wstępu mają tylko członkowie giełdy. Osoby niestowarzyszone 
mogą być wprowadzane przez członków giełd, ale członkowie 

giełd ponoszą za te osoby pełną odpowiedzialność.



Inwestycje w diamenty

• Istotne jest nabywanie diamentów posiadających certyfikaty (kilka instytucji zajmuje
się certyfikacją diamentów, m.in. Laboratorium Gemological Insitute of America).

• Diamenty powinny stanowić niewielką część portfela inwestycyjnego – inwestowanie
w diamenty służy dywersyfikacji portfela inwestycyjnego i jest pewnego rodzaju
zabezpieczeniem.

• Należy porównywać diamenty i nabywać różne diamenty, ciekawym rozwiązaniem jest
nabywanie diamentów o różnych kolorach (diamenty kolorowe są bardziej wartościowe).

• Uwzględnienie zasady 4C przy inwestycji w diamenty.

• Zagrożenia związane z inwestowaniem w diamenty: przejrzystość cen, transparentność,
cierpliwość (diamenty są inwestycją długoterminową).

Warszawa/Katowice/Kraków/Poznań, 15 lutego 2022 r.



Krwawe diamenty

Krwawe diamenty (ang. blood diamonds, conflict diamonds) 
to diamenty pozyskiwane na obszarach dotkniętych 

konfliktami zbrojnymi lub na obszarach kontrolowanych 
przez frakcje przeciwne prawowitym i międzynarodowo 
uznanym rządom. Zyski ze sprzedaży tych diamentów są 
wykorzystywane do finansowania działań wojskowych.

Źródło: https://www.un.org/press/en/2000/20001201.ga9839.doc.html



Proces Kimberly

• system certyfikacji wywozu i przywozu
surowca diamentowego wprowadzony
poprzez rezolucję 55/56 Organizacji
Narodów Zjednoczonych

• wielostronny system handlowy ustanowiony
w 2003 r. ma zapobiegać przepływowi
„conflict diamonds”

• państwa uczestniczące w Procesie Kimberly
wdrażają środki ochronne na transporty
surowca diamentowego i certyfikują je jako
"wolne od konfliktów"



Technologia blockchain a diamenty



Poniżej znajdują się linki do trzech aktywności w aplikacji Wordwall.net. 

Wszystkie trzy aktywności dotyczą instrumentów pochodnych, mają status zadania prywatnego. 

Uczniowie mogą wykonać aktywność tyle razy, ile będą chcieli. 

Na koniec podejścia uczniowie będą mogli sprawdzić prawidłowe odpowiedzi. 

Ze względu na RODO uczniowie po wykonaniu aktywności będą widzieli tylko swój wynik i mogą wykonać 

aktywności anonimowo.

Aktywność pierwsza dotycząca kontraktów terminowych, zadanie typu 

PRAWDA/FAŁSZ: https://wordwall.net/play/4911/223/971

Aktywność druga dotycząca opcji (definicje), zadanie typu 

dopasowanka: https://wordwall.net/play/4910/864/781

Trzecia aktywność to pytania dotyczące instrumentów pochodnych, zadanie typu teleturniej z kołami 

ratunkowymi: https://wordwall.net/play/6521/071/733

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fplay%2F4911%2F223%2F971&data=04%7C01%7Cdpopow%40sgh.waw.pl%7Cb438cef9ac1c4683eb6508d9f120f231%7C164e1b0ec8e541a99bbb6f7ed40eef04%7C0%7C0%7C637805946401903701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=otiX7U%2BUoNvRl7DGdOmrlQz0QKmwOcEhImANkeaGkG8%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fplay%2F4910%2F864%2F781&data=04%7C01%7Cdpopow%40sgh.waw.pl%7Cb438cef9ac1c4683eb6508d9f120f231%7C164e1b0ec8e541a99bbb6f7ed40eef04%7C0%7C0%7C637805946401903701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=hAmP4zG2jEpqTY7%2BJY4AN%2F9EwrrMssXEFf%2Blio2jiXM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwordwall.net%2Fplay%2F6521%2F071%2F733&data=04%7C01%7Cdpopow%40sgh.waw.pl%7Cb438cef9ac1c4683eb6508d9f120f231%7C164e1b0ec8e541a99bbb6f7ed40eef04%7C0%7C0%7C637805946401903701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=VGksKnAu%2BbX08YtPv6j4yPapRLcgz12Ejv0s32FrLpY%3D&reserved=0
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