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Pozycja OPEC na miêdzynarodowym rynku
ropy naftowej w nastêpstwie œwiatowego kryzysu
gospodarczego 2007/2008 +
Jednym z najwa¿niejszych podmiotów funkcjonuj¹cych na œwiatowym rynku ropy naftowej jest istniej¹cy od ponad pó³wiecza OPEC. W swojej dzia³alnoœci napotyka³ on rozmaite wyzwania, do których stara³ siê dostosowaæ swoj¹ strategiê. W przesz³oœci udawa³o siê to z ró¿nym powodzeniem.
Celem opracowania jest wykazanie, ¿e œwiatowy kryzys gospodarczy 2007/2008 os³abi³ pozycjê
OPEC na miêdzynarodowym rynku ropy naftowej. Zmieniaj¹ce siê warunki rynkowe, w tym tworzenie siê nowego uk³adu si³ pomiêdzy tradycyjnymi producentami, eksporterami, importerami oraz
konsumentami surowca, oraz zachwianie równowagi popytu i poda¿y surowca s¹ w znacznej mierze
konsekwencjami kryzysu gospodarczego, który oddzia³ywa³ na miêdzynarodowy rynek ropy naftowej, w tym OPEC. W pierwszej czêœci artyku³u zanalizowane zostanie d³ugookresowe ujêcie ewolucji pozycji OPEC na miêdzynarodowym rynku ropy naftowej, przede wszystkim w nastêpstwie
kryzysu gospodarczego 2007/2008. Nastêpnie przedstawione zostan¹ dane dotycz¹ce wahañ cen na
miêdzynarodowym rynku ropy naftowej jako reakcji na kryzys gospodarczy 2007/2008 oraz ich konsekwencje dla bie¿¹cej sytuacji rynkowej wraz z prób¹ prognozy na najbli¿sze lata.

The position of the OPEC in the international crude oil market
as the consequence of the global economic crisis 2007/2008 +
One of the most important players present in the global crude oil market is the OPEC, created
more than half a century ago. Its activity encountered various challenges which explained both
successful and unsuccessful adjustments of its strategy. The aim of this paper is to show that the
global economic crisis 2007/2008 contributed to the weakening of the OPEC’s position on the international crude oil market. Changing market conditions, including the creation of a new
balance of power between traditional producers, exporters, importers, and consumers of crude
oil, and the imbalance of supply and demand for crude oil are largely down to the economic crisis,
which affected the international crude oil market and the OPEC itself. In the first part of the article,
the long-term evolution of the OPEC’s position on the international crude oil market, especially in
the aftermath of the economic crisis 2007/2008, will be analyzed. Afterward, data will be presented
concerning price volatility of the international crude oil market as a response to the economic crisis 2007/2008 and its implications for the current market situation, and an attempt will be made to
forecast how it might change in the coming years.
Keywords: crude, oil, financial, crisis, OPEC
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250

£ukasz Strupczewski

Wprowadzenie
Celem artyku³u jest analiza wp³ywu kryzysu gospodarczego 2007/2008,
w oparciu o wahania cen surowca i zmiany koniunktury, na os³abienie pozycji
OPEC (Organization of the Petroleum Exporting Countries) jako dominuj¹cego
podmiotu na miêdzynarodowym rynku ropy naftowej. Zanalizowano równie¿
warunki, które organizacja powinna spe³niæ, aby odzyskaæ utracone znaczenie.

1. Historyczne uwarunkowania funkcjonowania OPEC
OPEC powsta³ w 1960 r. w Bagdadzie, aby koordynowaæ i ujednolicaæ polityki
naftowe, zapewniaj¹c pañstwom cz³onkowskim sta³y przychód, a pañstwom importuj¹cym ropê naftow¹ – wystarczaj¹ce, regularne i ekonomiczne dostawy.
W sk³ad OPEC wesz³y: Arabia Saudyjska, Irak, Iran, Kuwejt i Wenezuela jako
cz³onkowie-za³o¿yciele. Obecnie cz³onkami OPEC s¹: Algieria, Angola, Arabia Saudyjska, Ekwador, Irak, Iran, Katar, Kuwejt, Libia, Nigeria, Wenezuela i Zjednoczone Emiraty Arabskie [OPEC, 2013].
Historyczn¹ racjê bytu OPEC stanowi³o zrzeszenie krajów-producentów
ropy naftowej. Nastêpnie w procesie „odzyskiwania niepodleg³oœci górniczej”
kraje-producenci przejmowa³y produkcjê od miêdzynarodowych koncernów naftowych. By³ to koniec etapu, w którym kraje wysokorozwiniête wykorzystywa³y
zacofanie gospodarcze pañstw o bogatych z³o¿ach surowca, eksploatuj¹c ich zasoby.
W kolejnych dekadach najwiêkszy wp³yw na ewolucjê roli OPEC wywar³y
tzw. kryzysy naftowe. Pierwszy, w 1973 r., by³ konsekwencj¹ sankcji na³o¿onych
przez kraje arabskie zrzeszone w OPEC na Stany Zjednoczone oraz inne kraje popieraj¹ce Izrael w wojnie Jom Kippur. Spowodowa³ gwa³towny wzrost cen surowca, co przy równoczesnym wprowadzeniu nowego mechanizmu ustalania ceny
poskutkowa³o zwielokrotnieniem zysków uzyskiwanych przez OPEC. Drugi kryzys mia³ miejsce w latach 1979–1980. Stanowi³ nastêpstwo rewolucji islamskiej
w Iranie, radzieckiej interwencji w Afganistanie i w koñcu wojny iracko-irañskiej.
Za kolejne kryzysy mo¿na uznaæ: pierwsz¹ i drug¹ wojnê w Zatoce Perskiej, kryzys gospodarczy 2007/2008 i wydarzenia „arabskiej wiosny ludów”. Cz³onkowie
OPEC wykorzystywali kryzysy do maksymalizowania zysków ze sprzeda¿y
ropy. Okaza³o siê jednak, ¿e kryzysy wp³ynê³y negatywnie równie¿ na polityczn¹
i ekonomiczn¹ pozycjê OPEC w wymiarze zewnêtrznym i wewnêtrznym.
Negatywny wp³yw kryzysów na OPEC w aspekcie zewnêtrznym wi¹za³ siê
z uœwiadomieniem sobie przez kraje-importerów swojej zale¿noœci od OPEC.
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Ka¿dy z kryzysów potwierdza³ uzale¿nienie energetyczne pañstw wysokorozwiniêtych od ropy eksportowanej przez OPEC oraz ich gospodarcz¹ s³aboœæ w zakresie bezpieczeñstwa energetycznego, rozumianego jako bezpieczeñstwo
dostaw surowca. W³aœciwe dla kryzysów gwa³towne wzrosty cen dopingowa³y
kraje-importerów do podjêcia dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszenie zale¿noœci
od OPEC. Kraje te intensyfikowa³y poszukiwania w³asnych z³ó¿, poprzez inwestycje uzyskiwa³y dostêp do z³ó¿ w innych rejonach œwiata albo inwestowa³y
w rozwój alternatywnych Ÿróde³ energii.
W aspekcie wewnêtrznym kryzysy wp³ywa³y na relacje miêdzy cz³onkami
OPEC. Mo¿na uznaæ, ¿e najwiêksze znaczenie dla sytuacji OPEC mia³ drugi kryzys spowodowany rewolucj¹ islamsk¹ w Iranie. Zantagonizowa³ on kraje Bliskiego Wschodu i dokona³ trwa³ego podzia³u na pañstwa sympatyzuj¹ce z krajami
wysokorozwiniêtymi, w szczególnoœci ze Stanami Zjednoczonymi, oraz pañstwa
wrogo nastawione do Zachodu [Kaliski, Szurlej, Bia³ek, 2012]. Owa dwubiegunowoœæ OPEC sprawi³a, ¿e od tego momentu ustalanie wspólnej polityki i strategii
sta³o siê trudniejsze. „Od tego czasu celem organizacji sta³a siê stabilizacja rynku
naftowego. Jednak¿e w wyniku notorycznego oszukiwania przez kraje cz³onkowskie i braku mechanizmów pozwalaj¹cych na ich karanie efektywnoœæ tej polityki
nie by³a zbyt du¿a. Wydaje siê, ¿e w czasach kryzysu cz³onkowie OPEC potrafi¹
zgodnie ze sob¹ wspó³pracowaæ, natomiast w czasach prosperity wystêpuje tendencja do naginania ustaleñ, oszustw i przekraczania przyznanych limitów” [Tatarzyñski, 2006, s. 195].

2. Obecne uwarunkowania dzia³alnoœci OPEC
Pozycja OPEC wynika z udokumentowanych z³ó¿ surowca. W pierwszej
dziesi¹tce krajów o najwy¿szym poziomie wydobycia ropy w 2012 r. po³owê stanowi³y kraje po³o¿one na Bliskim Wschodzie. Liderem klasyfikacji by³a Arabia
Saudyjska, której produkcjê szacowano na ponad 11 mb/d. Znaczenie OPEC dla
œwiatowego rynku ropy wynika w dalszym ci¹gu z wielkoœci potwierdzonych
z³ó¿, które stanowi¹ 72,6% wszystkich potwierdzonych zasobów na œwiecie.
Z³o¿a w krajach Bliskiego Wschodu stanowi¹ 48,4% potwierdzonych zasobów na
œwiecie, a ich dodatkowym atutem jest ³atwoœæ i relatywnie niski koszt wydobycia.
Jeszcze wymowniej przedstawia siê zestawienie najwiêkszych eksporterów
ropy naftowej za 2012 r. Udzia³ OPEC w œwiatowym eksporcie wynosi³ 43,2%.
Równie¿ w tej klasyfikacji pierwsze miejsce przypada Arabii Saudyjskiej z eksportem blisko 9 mb/d. W pierwszej dziesi¹tce znajduj¹ siê jedynie dwa pañstwa, które nie nale¿¹ do OPEC: druga w rankingu Rosja i dziesi¹ta Norwegia [BP, 2013].
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Dziêki rezerwom surowca oraz udzia³owi w œwiatowym eksporcie OPEC realizuje g³ówne za³o¿enia obowi¹zuj¹cej strategii: utrzymywanie równowagi popytu i poda¿y oraz wp³ywanie na cenê surowca. Aby wykonaæ oba zadania,
OPEC stosuje mechanizm „zmiany kwot wydobycia. Jeœli kwoty te s¹ zmniejszane, poda¿ surowca spada, wiêc ceny rosn¹. Natomiast przy zwiêkszaniu kwot
i tym samym poda¿y, ceny spadaj¹. Obie te strategie posiadaj¹ sens ekonomiczny.
Zmniejszaj¹c kwoty wydobycia, kraje cz³onkowskie zwiêkszaj¹ swoje dochody,
nie ponosz¹c dodatkowych kosztów. Z kolei zwiêkszanie kwot wydobycia
wp³ywa na ograniczenie rywalizacji w sektorze i zwiêkszanie udzia³u w rynku.
Przy ni¿szych cenach ropy i wiêkszym nasyceniu rynku nowe, konkurencyjne inwestycje staj¹ siê ma³o op³acalne” [Tatarzyñski, 2006, s. 196]. Od grudnia 2011 r.
OPEC utrzymuje ustalon¹ przez siebie kwotê wydobycia na tym samym poziomie, poniewa¿ w zgodnej opinii wiêkszoœci cz³onków gwarantuje to satysfakcjonuj¹cy producentów dochód ze sprzeda¿y surowca.
Dla sprawnego funkcjonowania OPEC niezbêdne jest ka¿dorazowe wypracowanie kompromisu, pozwalaj¹cego na ustalenie poziomów wydobycia odpowiadaj¹cych potrzebom i oczekiwaniom poszczególnych cz³onków. Decyzje
zapadaj¹ podczas cyklicznych spotkañ. Ostatnie odby³o siê 4 grudnia 2013 r.
w Wiedniu. Uczestnicy podjêli decyzjê o utrzymaniu wydobycia na poziomie
30 mb/d przez kolejne pó³ roku. Zgoda na status quo wynika³a z faktu, ¿e w ostatnich dwóch latach cena bary³ki na œwiatowych rynkach zachowuje siê stabilnie
i porusza w granicach okreœlonych przez OPEC jako uczciwe i odpowiednie
[Bahree, 2013].

3. Kryzys gospodarczy 2007/2008 i dzia³ania OPEC
Wœród g³ównych przyczyn kryzysu gospodarczego 2007/2008 wskazuje siê
politykê rz¹du Stanów Zjednoczonych umo¿liwiaj¹c¹ kolejnymi aktami prawnymi udzielanie kredytów hipotecznych osobom o ni¿szych dochodach. Kolejn¹
z przyczyn by³a niew³aœciwa polityka Rezerwy Federalnej USA (FED), która od
2001 r. obni¿a³a stopy procentowe celem o¿ywienia gospodarki. O¿ywienie wraz
z niskim poziomem inflacji doprowadzi³o do zwiêkszenia liczby kredytów wysokiego ryzyka. Pierwsze sygna³y kryzysu przynios³y upadek New Century Financial oraz funduszy hedgingowych Bear Stearns. W odpowiedzi liczni inwestorzy
zaczêli pozbywaæ siê papierów wartoœciowych opartych na kredytach ryzykownych, co by³o pocz¹tkiem paniki rynkowej. W 2008 r. zbankrutowa³y banki Bear
Stearns i Lehman Brothers. Merill Lynch, Goldman Sachs i Morgan Stanley popad³y w tarapaty i wyst¹pi³y o pomoc publiczn¹. Wsparcie kapita³owe pochodzi³o
równie¿ z zagranicy, w tym z Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu, ale okaza³o siê niewy-
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starczaj¹ce. W tym czasie kryzys finansowy dotkn¹³ inne kraje, których banki
równie¿ by³y zaanga¿owane na rynku papierów sekurytyzowanych i strukturyzowanych instrumentów kredytowych. Kryzys hipoteczny rozprzestrzeni³ siê na
inne sektory gospodarki [Adamczyk, 2012]. W tej sytuacji wiêkszoœæ inwestorów
zwróci³a siê w kierunku bezpiecznych przystani, za które uwa¿a siê rynki surowcowe. Ceny z³ota, miedzi oraz ropy naftowej zaczê³y rosn¹æ.
Od pocz¹tku XXI w. wzrasta³y notowania indeksu Brent Dated, wœród czynników decyduj¹cych o rosn¹cych cenach dominowa³y jednak te o charakterze
fundamentalnym dla rynku ropy. G³ówn¹ rolê odgrywa³y poda¿ i popyt, towarzysz¹ce im sezonowe zmiany oraz œrodowisko korzystnych mar¿y rafineryjnych. Równoczeœnie relatywnie niskie ceny nie stymulowa³y bran¿y naftowej do
prowadzenia poszukiwañ nowych z³ó¿ czy rozwoju niekonwencjonalnych technologii wydobycia.
Istotne zmiany na rynku zaczê³y byæ widoczne od pocz¹tku 2007 r. Obserwowane ceny, zgodnie z indeksem Brent Dated, od po³owy stycznia do po³owy listopada wzros³y niemal dwukrotnie. Dodatkowo wycenie surowca zaczê³a
towarzyszyæ niespotykana wczeœniej zmiennoœæ, wynikaj¹ca z utraty znaczenia
czynników fundamentalnych. Najwiêkszy wp³yw na cenê surowca zaczê³y wywieraæ napiêcia geopolityczne, spekulacja oraz spadek si³y nabywczej dolara. Dodatkowo pod koniec 2007 r. wœród uczestników rynku ropy zaczê³o dominowaæ
przeœwiadczenie, ¿e na globalny popyt wiêkszy wp³yw ni¿ wysokie ceny bêdzie
mia³o spowolnienie gospodarcze. Obawy o utrzymanie równowagi poda¿y i popytu budzi³a pozycja OPEC i mo¿liwoœæ obni¿enia produkcji przez organizacjê.
Podawano w w¹tpliwoœæ uzyskanie zgody poszczególnych cz³onków na zmniejszenie wydobycia i ograniczenie wp³ywów bud¿etowych. W 2007 r. wydobycie
ropy przez OPEC przekroczy³o 31 mb/d, ale by³o mniejsze o 0,5 mb/d ni¿ w 2006 r.
W tym czasie nast¹pi³a zmiana retoryki prezentowanej przez OPEC. Organizacja wykluczy³a zwi¹zek strony poda¿owej ze wzrostem cen, wskazuj¹c na decyduj¹c¹ rolê spadku si³y nabywczej dolara i spekulacji. Taka opinia by³a
uzasadniona, poniewa¿ do po³owy 2008 r. inwestorzy z rynków finansowych
zainwestowali oko³o 300 mld USD w ró¿nego rodzaju fundusze powi¹zane z rynkiem ropy, które uznawano za dobry sposób zarz¹dzania ryzykiem notowañ dolara i spadkami gie³dowymi. Obserwowano wzrost aktywnoœci na rynku papierowym i graczy zainteresowanych osi¹gniêciem krótkoterminowych zysków,
a nie kwestiami popytu, poda¿y czy faktycznej fizycznej dostawy. W pierwszej
po³owie 2008 r., dziêki wysokim cenom, cz³onkowie OPEC notowali du¿e zyski
z eksportu, utrzymuj¹c wysoki poziom wzrostu gospodarczego. W skali ca³ego
roku produkcja OPEC wzros³a w porównaniu z 2007 r. o 1 mb/d.
Wraz z pocz¹tkiem recesji oraz spadkiem globalnego popytu ceny zaczê³y
gwa³townie spadaæ. Na posiedzeniu OPEC w Oranie w grudniu 2008 r. zdecydo-
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Rysunek 1. Œrednie dzienne notowanie Brent Dated w okresie 01.01.2000–28.02.2014
ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie: [Platts Crude Oil Marketwire].

wano o obni¿eniu wydobycia o 4,2 mb/d od 1 stycznia. Mimo ¿e w skali 2009 r. wydobycie okaza³o siê mniejsze o 2,5 mb/d od rok wczeœniejszego, ceny zaczê³y
rosn¹æ, w du¿ej mierze za spraw¹ programów rz¹dowych, stymuluj¹cych wzrost
gospodarczy. Limit produkcji ustalonej przez OPEC w grudniu 2011 r. pozostaje
bez zmian, poniewa¿ organizacja uzna³a aktualne ceny za uczciwe i odpowiednie.
Od lipca 2012 r. cena bary³ki wed³ug indeksu Brent Dated ustabilizowa³a siê
w przedziale 100–120 USD/b. Mniejsza zmiennoœæ cenowa zniechêci³a czêœæ inwestorów finansowych do lokowania pieniêdzy na rynku ropy. Kryzys gospodarczy 2007/2008 i próby z³agodzenia jego skutków dzia³aniami OPEC unaoczni³y, ¿e
pozycja organizacji nie jest tak silna jak podczas wczeœniejszych kryzysów naftowych, a niekorzystne warunki ekonomiczne zwiêkszy³y si³ê oddzia³ywania
wewnêtrznych i zewnêtrznych czynników os³abiaj¹cych jej pozycjê na miêdzynarodowym rynku.

4. Czynniki wewnêtrzne os³abiaj¹ce pozycjê OPEC
Za najwa¿niejszy z czynników wewnêtrznych wp³ywaj¹cych na pozycjê
OPEC mo¿na uznaæ problem zrównowa¿enia poda¿y i popytu oraz roz³am
i sprzeczne interesy cz³onków. Zwraca siê tak¿e uwagê na: malej¹cy udzia³ OPEC
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w œwiatowych zasobach i globalnej poda¿y, przekraczanie limitów produkcji
przez cz³onków, zmniejszaj¹ce siê rezerwy wolnych mocy produkcyjnych, niekonsekwencjê dzia³añ OPEC, spadaj¹c¹ wiarygodnoœæ oraz uzale¿nienie bud¿etu
od wp³ywów z eksportu [Kryzia, 2010, s. 47–55].
Najwa¿niejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym na pozycjê OPEC jest wielkoœæ
produkcji. Problemy z ni¹ zwi¹zane wynikaj¹ ze zdarzeñ o charakterze si³y wy¿szej, politycznym, ekonomicznym i technologicznym. O ile wp³yw na dwie pierwsze kategorie jest ograniczony, o tyle dwie kolejne powinny stanowiæ priorytetowe sfery dzia³alnoœci OPEC.
W ostatnim piêcioleciu ciê¿ar utrzymywania równowagi poda¿y i popytu
spoczywa³ na Arabii Saudyjskiej oraz na wspieraj¹cych jej politykê Kuwejcie
i Zjednoczonych Emiratach Arabskich [Kaliski, Szurlej, Bia³ek, 2012]. W zale¿noœci
od oczekiwañ rynkowych kraje te decydowa³y o zmniejszeniu b¹dŸ zwiêkszeniu
wydobycia, a pozostali cz³onkowie OPEC produkowali tyle surowca, ile byli
w stanie.
Drugi z elementów determinuj¹cych pozycjê OPEC, czyli roz³am w organizacji, trwa co najmniej od drugiego kryzysu naftowego, a zaostrzy³ siê w trakcie kryzysu finansowego 2007/2008. W OPEC wyraŸne s¹ dwie frakcje, okreœlane
go³êbiami i jastrzêbiami. Do pierwszej grupy nale¿¹ Arabia Saudyjska, Katar,
Kuwejt oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie, a do drugiej – pozostali cz³onkowie.
Podzia³ wynika nie tylko z ró¿nic politycznych i ideologicznych, ale równie¿
demograficznych i ekonomicznych. Jastrzêbie zrzeszaj¹ kraje o wysokim poziomie zaludnienia i niskim PKB per capita. Go³êbie to kraje mniej zaludnione, ale generuj¹ce wysokie PKB per capita. Punktem spornym jest kierunek polityki.
Jastrzêbie d¹¿¹ do maksymalizowania zysków z produkcji i eksportu w jak najkrótszym czasie, podczas gdy celem go³êbi jest utrzymanie udzia³ów w rynku
i równowa¿enie popytu i poda¿y [Brady i in., 2013].

5. Czynniki zewnêtrzne os³abiaj¹ce pozycjê OPEC
Konsekwencjami kryzysu gospodarczego 2007/2008 by³y wahania cen surowca, w tym ich wzrost do rekordowych poziomów. Nastêpnie w rezultacie akcji
banków centralnych i polityki stymulowania wzrostu gospodarczego ceny ustabilizowa³y siê na poziomie, który umo¿liwi³ wznowienie lub podjêcie projektów
eksploatacji nowych z³ó¿, w tym wydobycie niekonwencjonalnego surowca. Odkrycia nowych z³ó¿ przez kraje spoza OPEC i zmiana uwarunkowañ rynkowych
(tworzenie siê nowego uk³adu si³ pomiêdzy producentami, eksporterami, importerami i konsumentami), bêd¹ce konsekwencjami kryzysu, stanowi¹ czynniki
zewnêtrzne os³abiaj¹ce pozycjê OPEC na œwiatowym rynku.
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Zgodnie z materia³ami przygotowanymi przez IHS CERA wzrost wydobycia
surowca w latach 2012–2020 w 86% ma byæ udzia³em czterech krajów, z których
tylko jeden jest cz³onkiem OPEC. „Wielka czwórka” to: Irak (przy spe³nionym
warunku modernizacji i rozbudowy istniej¹cych z³ó¿), Kanada (piaski roponoœne), Stany Zjednoczone (ropa ³upkowa) i Brazylia (z³o¿a g³êbokomorskie) [Brady
i in., 2013]. Wiêkszy udzia³ wydobycia przez kraje spoza OPEC w globalnej poda¿y os³abia rolê OPEC jako jednego z regulatorów rynku, natomiast wysoki potencja³ wzrostu produkcji Iraku mo¿e negatywnie wp³yn¹æ na decyzyjnoœæ OPEC.
Wa¿ny czynnik zewnêtrzny to rozluŸnianie amerykañskich wp³ywów na Bliskim Wschodzie. Stany Zjednoczone przekszta³caj¹ siê z najwiêkszego importera
w potencjalnego eksportera ropy. Aby oddaæ rangê tego zjawiska, warto wróciæ
do kwestii kryzysów naftowych i historycznych relacji miêdzy OPEC i jej g³ównym klientem. W trakcie pierwszego kryzysu, po na³o¿eniu na Stany Zjednoczone embarga na dostawy ropy, import do Ameryki wynosi³ oko³o 6,5 mb/d, czyli
36% ca³kowitego popytu, szacowanego na oko³o 17 mb/d. Podczas drugiego kryzysu udzia³ importowanego surowca wzrós³ do 45%. Z zapotrzebowania na poziomie oko³o 19 mb/d a¿ 8,5 mb/d pochodzi³o z importu. Uzale¿nienie
amerykañskiej gospodarki od dostaw surowca wzros³o na pocz¹tku XXI w. Do
2005 r. popyt w Stanach Zjednoczonych wynosi³ blisko 21 mb/d, a import pokrywa³ go w 64% (oko³o 13 mb/d). Bie¿¹ce dane œwiadcz¹ o odwróceniu trendu
i zmianie wieloletniej praktyki handlowej. Wprawdzie zmniejszeniu uleg³ sam
popyt, który jak na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych XX w. szacuje siê na oko³o 19 mb/d, ale import zaspokaja go w 33%. EIA przewiduje, ¿e do
2016 r. proporcja ta zmieni siê do poziomu 25%, a ponownie wróci do aktualnych
rozmiarów do 2040 r. [Brady i in., 2013]. Spadek importu jest przede wszystkim
konsekwencj¹ wzrostu wydobycia w rezultacie „rewolucji ³upkowej” oraz zwiêkszenia dostaw z Kanady.

6. Ocena s³usznoœci decyzji dostosowawczych OPEC
Za decyzje dostosowawcze OPEC mo¿na uznaæ ustalenie strategii d³ugoterminowej oraz decyzje o wielkoœci poziomów wydobycia zapadaj¹ce na cyklicznych spotkaniach.
Obowi¹zuj¹ca strategia OPEC zosta³a przyjêta 14 paŸdziernika 2010 r. w warunkach przezwyciê¿ania przez œwiatow¹ gospodarkê kryzysu gospodarczego
2007/2008. Zgodnie z jej za³o¿eniami przed OPEC postawiono cele: zapewnienia
uczciwych i stabilnych cen, podkreœlenia roli ropy w zaspokajaniu przysz³ego popytu na energiê, udzia³u w œwiatowej poda¿y, zapewnienia stabilnoœci œwiatowego rynku, dostaw dla klientów i popytu dla producentów oraz poszukiwania
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mo¿liwoœci chronienia i uwydatnienia wspólnych interesów cz³onków w miêdzynarodowych negocjacjach i porozumieniach wielostronnych. W ramach strategii za³o¿ono trzy mo¿liwe scenariusze rozwoju sytuacji rynkowej.
Pierwszy, Dynamics as Usual, zak³ada coroczny wzrost popytu na ropê œrednio o 1 mb/d (do 105 mb/d w 2030 r.), pod warunkiem wzrostu globalnego PKB,
z dominuj¹c¹ rol¹ wzrastaj¹cych gospodarek azjatyckich. Scenariusz Prolonged
Soft Market zak³ada popyt 94 mb/d (rokroczny wzrost œrednio o 0,5 mb/d) w rezultacie decyzji ekonomicznych i politycznych powoduj¹cych spowolnienie gospodarcze.
W ostatnim, Protracted Market Tightness, popyt w 2030 r. ma wynosiæ 112 mb/d,
a wzrost gospodarczy przyspieszyæ dziêki pozytywnej reakcji gospodarki œwiatowej na dzia³ania przeciwdzia³aj¹ce kryzysowi finansowemu [OPEC, 2013].
Zamieszczone w strategii za³o¿enia mo¿na uznaæ za racjonalne, zw³aszcza ¿e
s¹ bliskie wyliczeniom przyjêtym chocia¿by przez Miêdzynarodow¹ Agencjê
Energetyki [OMR, 2013]. ¯ywotn¹ kwesti¹ pozostaje mo¿liwoœæ zrównowa¿enia
popytu z poda¿¹. Niezbêdnym elementem realizacji strategii jest w³aœciwe okreœlenie i uzgodnienie kwot produkcyjnych dla ka¿dego cz³onka. Jak dot¹d
dzia³ania OPEC w tym zakresie nale¿y skrytykowaæ za biernoœæ. Stanowi¹ one raczej oportunistyczne wykorzystanie splotu sprzyjaj¹cych okolicznoœci, a nie
d³ugofalow¹ przemyœlan¹ strategiê. Regulacja poda¿y nadwy¿ek ropy, w œrodowisku sprzyjaj¹cych cen, nast¹pi³a w rezultacie ograniczeñ eksportu z Iraku, Iranu, Libii, Nigerii i Wenezueli, które mog¹, w przypadku trzech pierwszych, zostaæ
w najbli¿szym czasie usuniête.
Iran planowa³ zwiêkszyæ wydobycie do 3,5 mb/d w marcu 2014 r. (wzrost
o 0,8 mb/d w porównaniu z paŸdziernikiem 2013 r.). By³y to za³o¿enia, których
warunek konieczny stanowi³o zniesienie czêœci sankcji i ponowne otwarcie dla
irañskiej ropy rynków Unii Europejskiej oraz zwiêkszenie dostaw na Daleki
Wschód. Od embarga na irañsk¹ ropê OPEC zastêpowa³ brakuj¹ce iloœci zwiêkszon¹ produkcj¹, przede wszystkim Arabii Saudyjskiej i Iraku. Iran oczekuje, ¿e
w momencie zniesienia sankcji odzyska udzia³ w rynku poprzez zmniejszenie
wydobycia w krajach, które przez ten czas dostarcza³y ropê. Jest to kolejne zarzewie konfliktu w ramach OPEC [International Oil Daily, 2013].
Niewiadom¹ stanowi potencjalny wzrost wydobycia i eksportu surowca
przez Libiê. O ile ropa wydobywana w krajach Pó³wyspu Arabskiego to w wiêkszoœci ciê¿kie gatunki, które w regionie i na œwiecie konkuruj¹ z rop¹ syryjsk¹
(brak dostaw z powodu wojny domowej) i rosyjsk¹, to ropa z Libii (lekkie gatunki)
odgrywa wa¿n¹ rolê dla rynku w rejonie Morza Œródziemnego. Jej niedobory
mog¹ byæ substytuowane dostawami ropy z Azerbejd¿anu i Algierii oraz arbitra¿em z Afryki Zachodniej i Morza Pó³nocnego. Dostawy te nie zaspokajaj¹ jednak
potrzeb rynku, a ich koszt jest wy¿szy.
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Zak³adaj¹c mo¿liwe zwiêkszenie produkcji przez Iran o 0,8 mb/d, Irak
o 0,35 mb/d oraz Libiê o 1 mb/d, ³¹czny wzrost wydobycia OPEC wyniesie 2 mb/d.
Zwa¿ywszy, ¿e prognozowany przez OPEC na 2014 r. popyt ma wzrosn¹æ wzglêdem 2013 r. o 1,04 mb/d, a ustanowiona maksymalna kwota wydobycia OPEC to
30 mb/d, konieczna dla utrzymania przyjêtych przez organizacjê za³o¿eñ bêdzie
zmiana kwot produkcyjnych. Mo¿na oczekiwaæ, ¿e do najbli¿szego zaplanowanego spotkania (czerwiec 2014 r.) OPEC przyjmie strategiê biernego wyczekiwania i obserwowania rozwoju sytuacji [Argus Crude Report, 2013].

7. Sugestia dalszych dzia³añ
Malej¹ca rola OPEC na œwiatowym rynku wynika z czynników wewnêtrznych (roz³am w OPEC i problem balansowania poda¿y i popytu) i zewnêtrznych
(zmiana ról wœród tradycyjnych importerów surowca wydobywanego przez
OPEC w konsekwencji kryzysu gospodarczego 2007/2008). Jak wskazano w artykule, aby dostosowaæ siê do zmieniaj¹cych warunków rynkowych, OPEC wdra¿a
strategiê d³ugoterminow¹ i podejmuje doraŸne decyzje o wielkoœci wydobycia.
Dzia³ania te nale¿y jednak okreœliæ jako bierne i zachowawcze.
Obecnie realny wp³yw na œwiatowy rynek wywiera jedynie Arabia Saudyjska. Bior¹c pod uwagê problemy produkcyjne Iraku, Iranu, Libii, Nigerii, ale równie¿ Jemenu, Sudanu i Syrii (³¹czenie oko³o 3 mb/d), mo¿na stwierdziæ, ¿e bez
zwiêkszenia przez ni¹ produkcji nast¹pi³by kolejny szok cenowy. Co stanie siê
jednak, kiedy brakuj¹cy wolumen powróci na rynek?
Niezbêdne jest przezwyciê¿enie impasu decyzyjnego. Bez politycznej woli
porozumienia oraz autentycznej ekonomicznej potrzeby ujednolicenia strategii
i konkretnych dzia³añ rynkowych OPEC nie ma szans staæ siê podmiotem o realnej sile oddzia³ywania. Konieczny jest kompromis, który pozwoli³by na pogodzenie frakcji go³êbi i jastrzêbi.
Powinien on sk³adaæ siê z dwóch etapów. W pierwszym w OPEC musia³by
nast¹piæ podzia³ zgodny ze „specjalizacj¹” produkcyjn¹, pozwalaj¹cy oddzia³ywaæ na poda¿, popyt oraz cenê lekkich i ciê¿kich gatunków ropy. Konieczna jest
koordynacja produkcji i eksportu surowca w podziale na lekkie i ciê¿kie gatunki,
która umo¿liwi³aby wiêksz¹ konkurencyjnoœæ poszczególnych kierunków eksportu, poniewa¿ wiêkszoœæ regionów œwiata specjalizuje siê w przerobie lekkiej
lub ciê¿kiej ropy. Dobrym przyk³adem powy¿szego stanu rzeczy jest amerykañska rewolucja ³upkowa. W „suchej” analizie ekonomicznej, odnosz¹cej siê do relacji pomiêdzy poda¿¹ a popytem, jakoœæ surowca czêsto siê pomija, ale cena ropy
to nie tylko koszt wydobycia i dostarczenia bary³ki do rafinerii. To równie¿ przydatnoœæ do optymalnego przerobu przez konkretny zak³ad, czyli uzyskanie ocze-
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kiwanego udzia³u poszczególnych produktów naftowych. Z pewnym uproszczeniem przyj¹æ mo¿na, ¿e lekka ropa ³upkowa nie jest optymalnym surowcem
do przerobu w czêœci amerykañskich zak³adów rafineryjnych, przystosowanych
do przerobu ciê¿kich gatunków surowca. Dlatego ropa ³upkowa mo¿e byæ realn¹
konkurencj¹ dla gatunków surowca wydobywanego w Algierii, Libii i Nigerii (co
zreszt¹ widaæ w przypadku spadku eksportu algierskiej ropy do Stanów Zjednoczonych), ale nie dla ciê¿szych gatunków ropy produkowanej przez OPEC. Dostêpnoœæ lekkiej ropy ³upkowej w Stanach Zjednoczonych zmieni³a strumieñ
dostaw surowca, równoczeœnie wywieraj¹c presjê na europejskich i zachodnioafrykañskich producentów. Zdaniem ekspertów, gdyby nie nast¹pi³o praktyczne
wstrzymanie wydobycia i eksportu z Libii, cena bary³ki na londyñskiej gie³dzie
powinna by³a spaœæ poni¿ej 100 USD. Z drugiej strony, bez amerykañskiej produkcji, ale równie¿ bez surowca z Libii, cena bary³ki w Londynie powinna przekraczaæ 125 USD [PVM, 2013].
W drugiej fazie kraje cz³onkowskie OPEC musia³yby zacieœniæ wspó³pracê
inwestycyjn¹. Wysi³ki OPEC powinny zatem zostaæ skoncentrowane na pozyskaniu rynków zbytu dla ciê¿kich gatunków ropy naftowej, ze szczególnym
uwzglêdnieniem perspektywicznego rynku chiñskiego. Zgodnie z danymi
przedstawionymi przez Miêdzynarodow¹ Agencjê Energetyczn¹ chiñski import
we wrzeœniu 2013 r. przewy¿sza³ amerykañski, wynosz¹c ponad 6 mb/d, co przy
ca³kowitym popycie rzêdu 10 mb/d stanowi³o 63% ca³kowitego zapotrzebowania.
Bank Œwiatowy przewiduje, ¿e do 2035 r. chiñski popyt na ropê naftow¹ wzroœnie
do 18 mb/d, co przy niewielkich szansach na zwiêkszenie produkcji w³asnej uzale¿ni chiñsk¹ gospodarkê na poziomie ponad 70% importowanego surowca
[PVM, 2013]. Zwiêkszenie przez OPEC wydobycia i eksportu ciê¿kich gatunków
ropy naftowej na Daleki Wschód oraz do Chin powinno stanowiæ dla organizacji
priorytet. Aby osi¹gn¹æ ten cel, konieczne by³oby dokonanie niezbêdnych inwestycji infrastrukturalnych, czemu teoretycznie sprzyja utrzymywanie siê ceny
bary³ki powy¿ej 100 USD.
Nale¿a³oby obecnie przyst¹piæ do spe³nienia postulatów inwestowania w infrastrukturê produkcyjn¹, logistyczn¹ i eksportow¹, zawartych w strategii d³ugoterminowej. Zagraniczne inwestycje bezpoœrednie dokonane przez bogate kraje
OPEC w krajach biednych wzmocni³yby mo¿liwoœæ równowa¿enia popytu i poda¿y na œwiatowym rynku. Co wiêcej, œrodki pozyskane przez biedne kraje OPEC
od bogatszych cz³onków mog³yby zostaæ potraktowane jako zysk czy te¿ bie¿¹ce
wp³ywy bud¿etowe, a wiêc spe³ni³yby postulat maksymalizowania przez nie zysku z produkcji i eksportu surowca. Natomiast kraje bogate, otrzymuj¹c w zamian
udzia³y w z³o¿ach lub w zyskach z produkcji i eksportu, uzyskiwa³yby sta³e
wp³ywy bud¿etowe, wzmacniaj¹c równoczeœnie pozycjê OPEC poprzez zwiêkszanie i modernizacjê jej mocy produkcyjnych. Wskazanym dzia³aniem by³oby
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przede wszystkim stworzenie i zacieœnienie sojuszu strategicznego Arabii Saudyjskiej, Kataru, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich z Irakiem, co przy relatywnie podobnej jakoœci ropy wydobywanej przez wymienione kraje oraz
du¿ym potencjale wzrostu produkcji irackiej powinno zwiêkszyæ wp³yw na sytuacjê rynkow¹ i kszta³towanie ceny bary³ki. Wymienione kraje powinny byæ zatem
¿ywotnie zainteresowane inwestycjami i stabilizowaniem irackiego sektora naftowego.

Podsumowanie
W optymistycznym scenariuszu, zak³adaj¹cym politykê „odwil¿y” po wyborze nowego prezydenta Iranu, ewentualny sukces negocjacji dotycz¹cych irañskiego programu nuklearnego oraz potencjalne ca³kowite zniesienie sankcji,
dokooptowanie Iranu do opisanego sojuszu stanowi³oby realne narzêdzie oddzia³ywania na rynek. Hipotetyczny triumwirat Arabii Saudyjskiej, Iraku i Iranu
mia³by potencja³ cenotwórczy. Koncentruj¹c znacz¹ce rezerwy surowca o zbli¿onej jakoœci i niskim koszcie wydobycia, móg³by przyczyniæ siê do spadku cen
ropy, a tym samym do obni¿enia lub ca³kowitego przekreœlenia eksploatacji drogich z³ó¿ niekonwencjonalnych, takich jak: piaski roponoœne, z³o¿a na szelfie
kontynentalnym i g³êbokomorskie, a w konsekwencji pozwoliæ OPEC na odzyskanie pozycji na miêdzynarodowym rynku ropy naftowej, utraconej w efekcie
kryzysu gospodarczego 2007/2008.
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