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Globalne bezpieczeństwo naftowe 
w XXI wieku

Autor nakreślił rolę ropy naftowej we współczesnej, globalizującej się gospodarce. 
Wychodząc z założenia, że surowiec ten odgrywa obecnie strategiczną rolę, po nakre-
śleniu rozpoznanych zasobów ropy w poszczególnych regionach stawia on tezę, że 
w nadchodzących dekadach bezpieczeństwo energetyczne będzie kluczowym 
składnikiem bezpieczeństwa ekonomicznego, a co za tym idzie – również politycz-
nego. Kontrola nad złożami ropy i zapewnienie stabilnych dostaw stają się więc jed-
nymi z priorytetów działań państw na płaszczyźnie międzynarodowej. 

Z racji geografi cznego rozmieszczenia złóż większość krajów musi importować ropę, gdyż 
jest ona surowcem do wytwarzania wielu produktów, zasadniczych dla funkcjonowania 
gospo darki. Bez dostaw ropy naft owej nie mogą być produkowane paliwa płynne, a więc nie 
może funkcjo nować transport samochodowy, częściowo kolejowy, wodny śródlądowy, mor-
ski i lotni czy. Ogra niczona jest (w niektórych krajach nawet znacznie) produkcja energii 
elek trycznej i cieplnej oraz większości tworzyw sztucznych. Możliwe jest wytwarzanie sub-
stytu cyjnych paliw płynnych – syntetycznych, np. z węgla, ale jest to tak kosztowna techno-
logia w relacji do aktual nych kosztów wydobycia i przetwarzania ropy naft owej, że znajduje 
tylko sporadyczne zastoso wanie. Ropa stanowi jedną z podstawowych lub wręcz jedyną li-
czącą się pozycję eksportu nie któ rych krajów, bez której ich egzystencja gospodarcza by-
łaby zagro żona. Stąd też ropa naft owa uchodzi za niezwykle ważny, strategiczny surowiec 
w wy miarze polityczno-gospodarczym1.

O szczególnym charakterze ropy naft owej decyduje to, że jej zasoby są ograniczone2. 
W 1955 r., światowe zasoby ropy naft owej szacowano na ponad 27,5 mld, w 1969 r. już 
na 73 mld, a w 1990 r. na 135,5 mld t3. 1 stycznia 1998 r. tzw. pewne zasoby4 ropy naft owej 
wy nosiły 138,5 mld t, co powinno wystarczyć na 40 lat przy utrzymaniu rocznej eksploa-

1 T. Wojciechowski, Marketing i logistyka na rynku środków produkcji, PWE, Warszawa 1995, s. 41–42.
2 Obecnie w nauce konkurują ze sobą dwie sprzeczne hipotezy dotyczące powstania ropy naft owej. Konwen-

cjonalna – Michaiła Łomonosowa, przypisuje ropę do paliw kopalnych, a więc nieodnawialnych, abiotyczna 
Dymitra Mendelejewa – zalicza ją zaś do odnawialnych źródeł energii. R. Luyken, Wielka podróż jednego litra, 
„Die Zeit”, 26.08.2004, [w:] „Forum” 2004, nr 37, s. 21.

3 Geografi a gospodarcza świata, pod red. I. Firleja, PWE, Warszawa 2000, s. 291.
4 Zasoby pewne, ang. proved recoverable resources, to zasoby udokumentowane badaniami geologicznymi 

i geofi zycznymi, a zarazem nadające się do eksploatacji, przy zastosowaniu współczesnej techniki i po kosz-
tach zapewniających opłacalność. Zazwyczaj przyjmuje się, że do wykorzystania nadają się złoża, jeśli wskaź-
nik odzysku wyniesie ok. 25%, a marginalny jednostkowy koszt wydobycia nie przekroczy aktualnej ceny 
ropy na rynku międzynarodowym.
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tacji złóż na do tych czasowym poziomie, tj. ok. 3,4 mld t. Zasoby prawdopodobne5 szacuje 
się na ok. 300–400 mld t, a przy uwzględnieniu złóż niekonwencjonalnych (łupki i pia-
ski bitu miczne) mogą one przekroczyć nawet 5000 mld t6. Wielkość potwierdzonych zaso-
bów ropy naft owej pozwala optymi stycznie stwier dzić, że do 2000 r. zużyto zaledwie 1/6 jej 
pokła dów7.

Niestety, zgodnie z teorią amerykańskiego geologa M. Kinga Hubberta wydobycie 
z jed nego źródła można przedstawić na wykresie podobnym do hiperboli, tzn. wiedząc jak 
szybko rośnie wy dobycie można przewidzieć, że w takim samym tempie będzie ono spadać 
w przy szło ści. Wbrew teorii Hubberta, szacunki dotyczące rozmiarów złóż przeważnie ros-
ną wraz z ich eksploatacją. Sceptycy wskazują, że nowo odkryte złoża8 pokrywają jedynie 
1/4 rocznego zużycia ropy (w 2002 r. odkryto pokłady zawierające 7 mld baryłek9, a zużyto 
ich 25 mld)10. Co najmniej do 2010 r., światu nie grozi spadek podaży, bowiem jak twierdzi 
znany analityk rynków naft o wych, Daniel Yergin, zasoby ropy zwiększyły nowe odkrycia 
złóż roponośnych np. w Brazylii i Nigerii. Ponadto na świecie rozpowszechniono bardziej 
skuteczne i wydajne technologie jej wy dobycia. W latach 70., w Zatoce Meksykańskiej, wy-
dobywano ropę na głębokości wody do 200 m., a dziś np. koncern naft owy Chevron czer-
pie ją z pokładów poło żonych poniżej 3000 m. Na Morzu Północnym ze złoża uzyskuje 
się do 60% jego zawarto ści, podczas gdy średnia światowa wynosi tylko 35%. Oznacza to, 
że w innych rejonach świata prawie drugie tyle ropy, co już wydobyto, można jeszcze od-
zyskać11. Wynika z tego, że nie ma po wodu zakładać, iż zasoby ropy niespodziewanie się 
wyczerpią. Jednak najwięk sze prywatne koncerny paliwowe nie są już w stanie odkryć złóż 
ropy, które zdecydowanie zmieniłyby światowy bilans naft owy12.

David Greene z Oak Ridge National Laboratory, na podstawie danych dostarczonych 
z Wielkiej Brytanii przez Colina Campbella, pro gnozuje, że produkcja światowa powinna 
osią gnąć szczyt ok. 2016 r., a poza rejonem Bliskiego Wschodu – ok. 2006 r. Dane Służby 
Geolo gicznej Stanów Zjed noczonych pokazują bardziej optymistyczny obraz, określając 
szczyt wydobycia na ok. 2040 r. – bez uwzględnienia sytuacji politycznej czy wymogów 
ochrony środowiska naturalnego. Niektó rzy eksperci twierdzą wręcz, że świat już osiąg-
nął maksy malny poziom wydobycia ropy naft o wej13. Możliwości i koszty wy dobycia ropy 
naft o wej w poszczególnych regionach świata (krajach) są silnie zróż nico wane. Ze wzglę-
du na warunki geologiczne bardzo korzystne są one na Bliskim Wscho dzie. Dzięki temu 

5 Zasoby prawdopodobne, nazywane też dodatkowymi, ang. estimated additional resources, to zasoby stwier-
dzone i ogólnie rozpoznane, lecz nieopłacalne w danym okresie do eksploatacji oraz te o których z dużym 
prawdopodobieństwem przypuszcza się, że istnieją.

6 Z zagranicy, „Paliwa Płynne” 1998, nr 4, s. 34.
7 W. Kotowski, Po ropie będą piaski i łupki bitumiczne przetwarzane do paliw silnikowych, „Paliwa, oleje 

i smary w eksploatacji” 2002, nr 96, s. 31.
8 Poszukiwania ropy naft owej wszczyna się zazwyczaj dopiero wtedy, gdy prawdopodobieństwo odnalezienia 

łatwych do eksploatacji złóż wynosi 20%. M. Vicent, Paliwo rewolucji, „El País SL”, 4.07.2004, [w:] „Forum” 
2004, nr 30, s. 19.

9 Baryłka to niemetryczna jednostka objętości, równa około 159 dm3.
10 L. Maugeri, C.J. Campbell, Świat na baryłce prochu, „Newsweek Polska” 2004, nr 8, s. 56–58.
11 L. M. Bednarz, M. Zdziechowska, Th riller na ropę, „Wprost” 2006, nr 1, s. 47.
12 M. Klare, Już widać dno baryłki, „Asia Times”, 24.03.2005, [w:] „Forum” 2005, nr 16, s. 24.
13 T. Appenzeller, Tania ropa, „National Geographic” 2004, nr 6, s. 92.
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oraz obfi tości zaso bów region ten ma obecnie podobny udział w świato wym górnictwie 
ropy naft owej jak na początku lat siedemdziesiątych (28% w 1995 r.). Więk szość wydobytej 
w tym regionie ropy jest przeznaczana na eksport14.

Jedną ze składowych bezpieczeństwa ekonomicznego jest bezpieczeństwo energe-
tyczne15, a w jego ramach – bezpieczeństwo naft owe, przez które można rozumieć nieza-
wod ność, cią głość, terminowość dostaw ropy i produktów naft owych (przede wszystkim 
paliw płyn nych). Funkcję regulatora procesów sprzedaży i kupna ropy pełni rynek naf-
towy, który po przez grę podaży i popytu dokonuje obiektywnej wyceny poszczególnych 
gatunków ropy naft o wej, czyli ustala ich ceny16.

Z ana lizy współczesnych zagrożeń wynika, że liczącymi się źródłami perturbacji w glo-
balnej podaży ropy naft owej mogą być poniższe problemy – zjawiska:

– polityczne,
– etniczne,
– religijne,
– ekonomiczne,
– społeczne,
– techniczne,
– technologiczne,
– klimatyczne,
– militarne,
– terrorystyczne.

Niepewność co do politycznych zamiarów rządów, szczególnie państw eksporterów 
ropy naft owej, może prowadzić do zmian w jej podaży i cenie. Wystarczyło więc ogłoszenie 
infor macji o śmierci króla Arabii Saudyjskiej Fahda, aby ropa naft owa natychmiast zaczęła 
drożeć – w Londynie płacono za baryłkę ponad 61 USD17. Wynikało to z faktu, że Arabia 
Saudyjska jest największym producentem ropy naft owej na świecie i jedynym krajem, który 
z minimal nym wysiłkiem jest w stanie zwiększyć produkcję, nawet o półtora miliona bary-
łek dzien nie18.

Dwa mocarstwa – Stany Zjednoczone i Chiny, które są zarazem dużymi producentami 
i odbior cami ropy, poszukują złóż roponośnych na całym świecie i kupują je niemal bez 
względu na cenę19. Przewidywano, że inwazja na Irak zapewni tańsze i bardziej stabilne 
do stawy ropy naft owej, a w całym re gionie bliskowschodnim liczono na rozwój demokra-
cji. Amerykań skie wojska miały więc nie tylko odsunąć od władzy Saddama Husajna, ale 
też ustabilizować sytuację w kraju będącym jednym z największych wówczas producentów 
tego surowca na świecie. Stało się jednak ina czej20. W rezultacie Stany Zjednoczone z jed-

14 Praca zbiorowa (red. I. Fierla), Geografi a..., s. 293–294.
15 R. Kłodziński, Problem bezpieczeństwa energetycznego. Ropa naft owa, „Zeszyty Naukowe AON” 1997, nr 3, 

s. 44.
16 Zob. Praca zbiorowa (red. R. Milewski), Elementarne zagadnienia ekonomii, Warszawa 2000, s. 115.
17 D. Walewska, Wielka niepewność, „Rzeczpospolita” 2005, nr 179, s. 1.
18 Ceny ropy biją rekord za rekordem, „Rzeczpospolita” 2005, nr 185, s. 1.
19 W. Jagielski, Jak przez 45 lat rządzić Gabonem, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 303, s. 10.
20 Ch. Dickey, T. Maslana, Kto zarobi na ropie, „Newsweek Polska” 2004, nr 45–46, s. 44.
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nej strony tracą wpływy w niektórych regio nach zasobnych w ropę naft ową, z drugiej pró-
bują uzyskać je w nowych, np. w Afryce. W chwili gdy Francja re dukuje swoją obecność 
na tym konty nencie, Stany Zjednoczone zdecydo wanie wkraczają na afrykański rynek po-
mocy woj skowej. Typuje się dwie przesłanki, które kierują działaniami administracji ame-
rykańskiej. Jedną z nich jest dywersyfi kacja źródeł zaopatrzenia w ropę naft ową, ze szcze-
gólnym uwzględnie niem złóż w rejonie Zatoki Gwinejskiej, drugą zaś – neutralizacja islami-
stycznych siatek ter rorystycznych21. Działania te naruszają równowagę na geopolitycznej 
mapie surow ców ener getycznych. Jednak – jak powtarza podsekretarz Departa mentu Stanu 
USA, Walter Kansteiner – „Afrykańska ropa ma strategiczne znaczenie dla amery kańskich 
interesów naro dowych”, bowiem dostawy z państw afrykańskich do Stanów Zjedno czonych 
mają wzrosnąć z 17 do 25% amerykańskiego zapotrzebowania na ten surowiec22.

Szybko rozwijające się Chiny były długo samowystarczalne. Jeżeli w 1993 r. swoje po-
trzeby zaspokajały importem ropy w 6%, to obecnie jest to już 60%23. Dla borykających 
się z kryzy sem energetycznym Chin najważniejszym regionem pozy skania ropy naft owej 
jest Bliski Wschód. W celu poprawy swojego bilansu naft owego Chiń czycy podpisali wiel-
ki kontrakt na eksploatację złóż w środkowym Iraku. Liczyli, że mię dzyna rodowe sank-
cje wo bec Iraku zostaną zniesione. Chińczycy są przekonani, że Stany Zjed noczone chcą 
być he gemonem na Bliskim Wschodzie. Obawiają się, że Amerykanie kontrolując bliskow-
schodnią ropę, mogą próbować spowalniać rozwój Chin. Ponadto Chiny zapowiedziały, 
że jeśli Taj wan ogłosi niepodległość, to zostanie przez nie zaatakowany. Przewidują, że wów-
czas Stany Zjednoczone w odpowiedzi na chińską agresję zablokują dostawy ropy z Bli-
skiego Wschodu. Z tych powodów – jak stwierdziła fi rma Booz Allen Hamilton w raporcie 
sporządzonym dla Pentagonu – Chiny realizują koncepcję tzw. „sznura pereł”, czyli budowy 
m.in. portu i bazy fl oty w Gwadarze, urządzeń portowych w Bangladeszu, Myanmar, Taj-
landii, Kambodży i na Morzu Południowochińskim. Instalacje te umiejscowione wzdłuż 
szlaków morskich od Bli skiego Wschodu po Morze Południowochińskie mają pomóc 
w ochronie zarówno defensyw nej, jak i ofensywnej chińskich interesów energetycz nych.

Dążąc do częściowego rozwiązania problemu zaopa trzenia kraju w paliwa płynne, 
chiński pań stwowy koncern CNOOC próbował nawet kupić ame rykańska spółkę naf-
tową UNOCAL, jednak sprzedaż zabloko wał Kongres USA, który musi wyrazić na taką 
transak cję zgodę.

W 1999 r. ogłoszone zostało chińsko-saudyjskie „strategiczne partnerstwo naft owe”. 
Re zulta tem zacieśnienia współpracy między obydwoma krajami są wspólne inwestycje, 
np. od dana do eksploatacji w lipcu 2005 r. rafi neria w prowincji Fukien. Stany Zjednoczone 
z nie pokojem ob serwują tworzenie się trójkąta Pekin – Moskwa – Teheran, którego spo-
iwem są irańskie złoża naft owe. W rezultacie Rosja i Chiny wstrzymały się od głosu przy 
uchwalaniu krytycznej wobec irańskiego programu nuklearnego rezolucji Unii Europej-
skiej, a także ostrzegły, że zawetują próbę nałożenia na Iran sankcji przez Radę Bezpieczeń-
stwa ONZ. Re alizowanych jest już ok. stu wspól nych chińsko-irańskich inwestycji: naft o-

21 V. Hugueux, Odwrót na paluszkach, „L’Express”, 27.10.2005, [w:] „Forum” 2005, nr 48, s. 17.
22 A. Routier, Czarne złoto z Czarnego Lądu, „Le Nouvel Observateur”, 10.06.2004, [w:] „Forum” 2004, nr 27, 

s. 23.
23 P. Chalmin, T. Philippon, Surowce nie mogą być tanie, „Le Nouvel Observateur” 10.06.2004, [w:] „Forum” 

2004, nr 27, s. 25; M. Meacher, Walka o ropę, „Th e Spectator”, 4.03.2005, [w:] „Forum” 2005, nr 13, s. 9.
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wych, zbrojenio wych, komunikacyjnych, przemy sło wych itd. Próba zbrojnego ataku Sta-
nów Zjednoczonych na Iran, w celu obalenia jego rządu, jest teoretycznie możliwa. Jednak 
należałoby się liczyć z trudną do przewidzenia reakcją Chin, które pokrywają 11% swojego 
zapotrzebowania na energię do stawami z Iranu.

Chińczycy również inwestują w Sudanie, kraju oskarżanym o ludobójstwo, z którego 
wy co fali się Amerykanie i Kanadyjczycy. Gdy złoża roponośne wykryto na południu Suda-
nu, stały się one powodem nowej wojny domowej, bowiem mieszkańcy Południa, wyznaw-
cy chrześci jaństwa i religii tradycyjnych, oskarżali muzułmanów – Arabów z Chartumu, 
że za właszczą sobie wszystkie petrodolary. Chińskie fi rmy, których robotnicy byli w istocie 
prze branymi żołnie rzami, wybudowały w Sudanie 1600-kilometrowy rurociąg biegnący 
do Morza Czerwonego oraz rafi ne rię pod Chartumem, a przy okazji trzy  fabryki broni24. 

Chinom udało się także uzyskać dostęp do ropy kazachskiej, bowiem rosyjski koncern 
Łu koil nie zdołał zablokować przejęcia przez chiński koncern naft owy CNPC kanadyj-
skiej fi rmy PetroKa zachstan, która posiadała wielkie złoża ropy (szacowane na ok. 550 mln 
bary łek) w Ka zachsta nie25. Niezależnie od tego Chiny są jednocześnie obecne na rynku 
rosyj skim. Gdy Michaił Chodorkowski i jego kon cern naft owy Jukos popadli w konfl ikt 
z admini stracją prezydenta Rosji Władimira Putina, chińskie banki wzięły udział w jego 
nacjonaliza cji, przeka zując środki fi nansowe, za które państwowy koncern Rosneft  nabył 
Yuganskneft e gaz. W zamian dano Chi nom gwarancje wieloletnich dostaw ropy26. 

W grudniu 2004 r. Chiny zawarły umowy27 z Wenezuelą na dostawy ropy oraz inwesty-
cje niezbędne do eksploatacji 15 pól naft owych, wspie rając tym samym tworzenie międzyna-
ro do wego łańcucha krajów sprzeciwiających się dominacji Stanów Zjednoczonych w świe-
cie, chociaż jeszcze wtedy ponad 60% wenezuelskiej ropy eksportowano do amerykańskich 
rafi  nerii28. Syntezę polityki naft owej ChRL przedstawił jeden z rządowych dorad ców chiń-
skich, który dla „Was hington Post” powiedział: „Prawa człowieka? Nie dbamy o to. Intere-
suje nas tylko ropa. Kto pomaga Chinom rozwiązać problemem związany z energią, jest 
przyja cie lem”29.

Ropa naft owa jest nadal wykorzystywana do realizacji celów polityczno-gospodarczych 
przez niektóre państwa – jej eksporterów, np. Rosję. Dotychczas strategicznym akcjonariu-
szem je dynej w państwach nadbałtyckich rafi nerii w Możejkach jest rosyjski Jukos. Po ata-
kach władz rosyjskich na ten koncern, balansuje on na krawędzi bankructwa, dlatego wła-
dze w Wilnie chcą wybrać nowego inwestora dla swojej rafi nerii. Analitycy cytowani przez 
agen cję Reuters uwa żają, że Rosja chce drastycznie zmniejszyć dostawy ropy naft owej 
na Litwę, aby ukarać władze litewskie za ich prozachodnią politykę. Jednak najczęściej de-

24 M. Kruczkowska, Chiński skok na ropę, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 257, s. 24; W. Jagielski, Z buntowni-
ka prezydent, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 165, s. 10; P. Mervis, A niech mają tę bombę..., „Th e Spectator”, 
5.11.2005, [w:] „Forum” 2005, nr 48, s. 12; S. Ramachandran, Chiński kaft an, „Asia Times”, 4.03.2005, „Fo-
rum” 2005, nr 13, s. 11.

25 Kazachska ropa dla Chińczyków, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 252, s. 27.
26 M. Kruczkowska, Chiński..., op. cit., s. 24.
27 W sierpniu 2005 r. chiński państwowy koncern naft owy CNPC i wenezuelska, również państwowa fi rma PD-

VSA podpisały wstępne porozumienie w sprawie wspólnej eksploatacji złóż ropy w regionie Zumano. CNPC 
w Wenezueli, „Rzeczpospolita” 2005, nr 201, s. 4.

28 M. Stasiński, Ropa i polityka, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 303, s. 11.
29 M. Kruczkowska, Chiński..., s. 24.
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cyzję Tran snieft u o ograniczeniu dostaw rosyjskiej ropy na Litwę, interpretuje się jako pró-
bę zmuszenia litewskiego rządu do wy boru nowego inwestora dla rafi nerii w Możejkach, 
przy czym w ra chubę wchodzą tylko fi rmy z kręgu kon cernów popieranych przez władze 
rosyjskie, tj. TNK-BP i Łukoil. W ten sposób Rosjanie chcą zniechęcić Litwę do sprzedaży 
swojej rafi nerii pol skiemu koncernowi PKN Orlen lub kazachskiemu KazMunaiGaz30.

Państwa zrzeszone w OPEC31 przyznają, że wysokie ceny ropy mogą za szkodzić nie tylko 
im porterom, ale także eksporterom – członkom kartelu32, jeśli światowa gospodarka zwolni 
tempo roz woju. Z drugiej strony podkreśla się, że organizacja musi dążyć do „sprawiedli-
wych”33 dla pro ducen tów cen, które odzwierciedlałyby znaczenie tego surowca dla gospo-
darki świato wej. Za napiętą sytu ację na rynku paliw OPEC obarcza winą głównie państwa 
uprzemy sło wione, które na kładają wysokie podatki paliwowe34.

Cena wydobycia ropy naft owej na świecie jest różna, np. za baryłkę ropy irackiej płaci 
się teraz ok. 5 USD, bo wiem w niektórych rejonach Iraku wystarczy wykopać dół dwume-
trowej głębokości, by za pełnił się on ropą35. Wielkość marży rafi neryjnej z technicznego 
punktu widzenia zależy od cen ropy. Jest większa, im cena surowca jest wyższa, bowiem 
łatwiej ją „ukryć” w drogiej ropie, np. w 2000 r. średnia marża brutto w Stanach Zjedno-
czonych osiągnęła poziom ponad 3 USD, gdy w 2001 r. – tylko 0,75 USD na ba ryłce36. 
Suma ryczna wysokość akcyzy i podatku VAT w po szczegól nych pań stwach jest ustalana 
indywidual nie37, np. w Wielkiej Brytanii wzrosła z 57,5% w 1984 r. do aż 75,2% w 1995 r38. 
1 września 2000 r. w Polsce akcyza wraz z VAT sta nowiła blisko 57% ceny benzyny Euro 95 
i 50% ceny oleju napędo wego, w Wielkiej Brytanii wynosiła 77%, we Wło szech – 65,6%, 
we Francji – 73%, a w Stanach Zjednoczo nych tylko 24%39. 

Z powodu sprzecznych poglądów przedstawicieli państw członkowskich OPEC kar-
tel ma trud ności w sterowaniu rynkiem naft owym40. Objawia się to łamaniem decyzji 

30 A. Kublik, D. Malinowski, Rosja szantażuje Litwę ropą naft ową, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 292, s. 25.
31 OPEC – Organization of Petroleum Exporting Countries – Organizacja Państw-Eksporterów Ropy Naft owej, 

utworzona w 1960 r., przez Wenezuelę, Arabię Saudyjską, Iran, Irak i Kuwejt, jako odpowiedź na obniże-
nie kwot płaconych przez wielkie kompanie naft owe za nieprzetworzoną ropę. A. Bullock, O. Stallybrass, 
S. Trombley, B. Eadie, Słownik pojęć współczesnych, Katowice 1999, s. 403.

32 Porozumienie kartelowe między sprzedawcami jest zawierane w celu ograniczenia lub wyeliminowania kon-
kurencji między jego uczestnikami, zachowującymi prawną, ekonomiczną i organizacyjną samodzielność. 
W. Wrzosek, Funkcjonowanie rynku, Warszawa 2002, s. 237.

33 Za „odpowiedni” wówczas poziom cen państwa arabskie uznawały przedział 25–30 $ za baryłkę. Jak barszcz, 
„Gazeta Wyborcza” 2001, nr 162, s. 22.

34 Deklaracja Arabii, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 228, s. 28; Ceny nadal wokół maksimum, „Rzeczpospolita” 
2000, nr 215, s. B3.

35 D. Malinowski, Ropa pod piaskiem, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 68, s. 30.
36 D. Malinowski, Zamiast wzrostu przyszły spadki, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 251, s. 26.
37 Np. w 1975 r. w strukturze ceny sprzedaży paliw płynnych w Europie Zachodniej podatki stanowiły 45%, 

koszty transportu, produkcji i dystrybucji – 20%, a dochody krajów-eksporterów – 35%. W Stanach Zjed-
noczonych i Japonii podatki wynosiły 18% i 28%, a państwa OPEC uzyskiwały, odpowiednio – ponad 50% 
i 45%. D. Yergin, Naft a, władza i pieniądze, Wyd. Philip Wilson, Warszawa 1996, s. 494. 

38 N. Gardner, Chancellor drives 20m further round the bend, „Th e Sunday Times” 4.12.1994, s. 5.
39 Akcyza i jeszcze trochę, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 204, s. 29.
40 Ropa: i obniżyć, i podnieść, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 288, s. 24; A. Łakoma, Trójka robi nadzieję, „Ga zeta 

Wyborcza” 2000, nr 53, s. 24.
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ograniczają cych produk cję ropy41 i przekraczaniem limitów wydobycia42. Państwa – produ-
cenci ropy naft owej próbują ukryć faktyczne wydobycie w różny sposób, np. rodzimą ropę 
sprzedają pod inną marką albo w listach przewozowych zmieniają miejsce pochodzenia 
su rowca. Ale pro ceder ten można wykryć, bowiem większość gatunków ropy przetwarza 
się wyłącznie w technologicznie przy gotowanych do tego rafi neriach. Każde więc zwięk-
szenie produkcji w rafi nerii, specjalizu jącej się w przerobie, np. ropy irańskiej, świadczy 
o jej zwięk szonym wy dobyciu w Iranie43. Jednak kartel stara się nie działać samo dzielnie 
na rynku naft o wym. OPEC próbuje uzgadniać decyzje o zmia nach wielkości wydo bycia 
z czołowymi eksporte rami nienależącymi do kartelu, np. z Ro sją, Norwegią, Omanem czy 
Meksykiem44.

W ostatnich latach państwa OPEC starają się odżegnywać od wykorzystania wysokości 
cen i wielkości wydobycia ropy do osiągania celów politycznych na arenie międzynarodo-
wej. Sytu acja na rynku ropy naft owej uległa bo wiem znacznym zmianom. Przed 30 laty 
więk szość krajów była uzależ niona od ropy arabskiej. Obecnie tylko ok. 1/3 zużywanych 
ilości pochodzi z krajów OPEC. Jeżeli kraje te nadal nie będą jej rytmicznie sprzedawać, 
to ich sys temy władzy mogą zostać nawet obalone45.

W 2004 r. głównym celem OPEC stało się uzyskanie większego wpływu na ogólnoświa-
tową politykę poprzez zmianę zasad ustalania cen ropy. Dotychczas – w teorii – gdy ceny 
ropy na świa towych giełdach spadały poniżej 22 USD za baryłkę, kartel zmniejszał wydoby-
cie, jeśli prze kraczały 28 USD – produkcja ropy rosła. Porzucając „widełki cenowe”, OPEC 
będzie wy znaczać poziom wydo bycia, kierując się aktualną sytuacją na rynku. Wynika 
z tego, że kraje eksportujące ropę będą mo gły zmniejszać produkcję nawet wtedy, gdy ceny 
ropy będą wysokie. Zatem ich działania staną się bar dziej nieprzewidywalne. W praktyce 
zmusi to im porterów ropy do więk szego licze nia się z pań stwami OPEC46. 

Ogłoszenie 28 lipca 2004 r. informacji przez będący w konfl ikcie z władzami rosyjskimi 
koncern paliwowy Jukos, iż komornicy zabronili mu wydobycia i sprzedaży ropy, wywołało 
panikę i największy wzrost jej cen na rynkach od 1990 r. Światowy rynek naft owy odetchnął 
z ulgą, gdy dzień później odwołano treść listu komorników. Jednak Jukos musiał zapłacić 
państwu zaległe podatki47. Ponowna blokada kont koncernu przez ministerstwo sprawiedli-
wości dopro wadziła do panicznego wzrostu cen na giełdach światowych. 5 sierpnia 2004 r., 
po południu, baryłka ropy na giełdzie w Nowym Jorku kosztowała 44,40 USD, a w Londy-
nie – 41,30 USD. Główne złoża Jukosu zawierają tyle ropy, ile jest w Kuwejcie. Wstrzyma-
nie dostaw tylko z tego kon cernu, zaspokajającego 2% światowego zapotrzebowania na ten 
surowiec mogło więc wy wołać globalny niedobór ropy naft owej, co oznaczało następną falę 

41 W grudniu 2004 r., ofi cjalna produkcja państw zrzeszonych w OPEC wynosiła 27 mln baryłek na dobę, 
a faktycznie była większa o 3–3,5 mln baryłek. OPEC zmniejszy produkcję?, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 289, 
s. 30.

42 D. Malinowski, Jednak zakręcili, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 277, s. 30.
43 D. Malinowski, Duzi są najzachłanniejsi, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 86, s. 26.
44 Kartel zmniejszy, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 113, s. 28.
45 D. Malinowski, Spokojnie, to spekulacje, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 80, s. 27; Ropa po wiedeńsku, „Gazeta 

Wyborcza” 2003, nr 283, s. 34.
46 D. Malinowski, Ropa bez widełek, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 55, s. 27.
47 M. Wojciechowski, Będzie ropa z Jukosu, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 177, s. 18.
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podwy żek48. Ogłoszenie przez Ju kos kolejnej blokady jego kont przez prokuraturę spowo-
dowało znowu wzrost cen w Nowym Jorku do 44,57 USD, a w Londynie do 42,12 USD49. 
Nałożenie się na prawdopodobne ban kructwo Ju kosu ciężkich walk w irackim Nadżafi e 
i ataków na rurociągi naft owe50 spowodowało 19 sierpnia wzrost ceny ropy na nowojorskiej 
giełdzie do 48,20 USD za baryłkę51. W obliczu tychże wzro stów cen ropy, prezydent OPEC, 
Indonezyjczyk Purnomo Yusgiantoro, poinformował, że trudno ocze kiwać, iż cena baryłki 
ropy spadnie do poziomu 22–28 USD: „Dawne widełki cenowe, które zado walały kartel, 
odeszły chyba do historii”52.

Wysokie ceny ropy negatywnie wpływają na wzrost gospodarczy i infl ację53. Przy ce-
nach ropy powyżej 80 USD za baryłkę mogą załamać się rynki fi nansowe poszczególnych 
kra jów54. Międzynaro dowy Fundusz Walutowy alarmował, że z powodu wysokich cen ropy, 
światowy wzrost gospo darczy może być niższy o 0,6 pkt. % w 2004 r. Natomiast w Unii 
Eu ropejskiej za sprawą „dro giej” ropy infl acja w maju wyniosła 2,5% w porównaniu z zaled-
wie 1,6% w marcu 2004 r. Z wyliczeń Funduszu wynika, że średnioroczny wzrost ceny ba-
ryłki ropy o 5 USD powoduje spadek wzrostu gospodarczego – globalnego o 0,3 pkt. %, 
a w Sta nach Zjednoczonych o 0,4 pkt. %. Jednak kosztowna ropa nie na wszystkie pań stwa 
będzie miała w takim samym stopniu ne ga tywny wpływ. Mniej ucierpi wzrost gospodar-
czy w mniej szych krajach, bowiem np. relatyw nie mniej zdrożeją tam koszty przewozów. 
Najbardziej narażone są państwa, tzw. rynków wscho dzących, gdyż wysokie ceny ropy 
utrudniają nadra bianie dystansu do gospodarek państw wy soko rozwiniętych. Konkluzja 
jest prosta: gdyby nie wysokie ceny ropy, świat rozwijałby się dużo szybciej55. Zdarza się 
też, że na giełdach pali wowych główną rolę odgrywają spekulacje, które „nakręcają” ceny 
ropy i szkodzą całej światowej gospodarce56. Spekulanci bez skrupułów liczą na energetycz-
ne „wąskie gardła”, wywołane przez kataklizmy, wojny czy terroryzm. Obecnie to oni pono-
szą odpowiedzialność za cenę ok. 10–15 USD za baryłkę ropy57. Jednak w połowie 2005 r. 
okazało się, że poza niewielkimi korektami wzrostu gospodarczego światowa gospodarka 
znacznie lepiej, niż wcześniej są dzono, reaguje na drożejące surowce energetyczne58.

Na początku kwietnia 2004 r. w momencie gdy rósł popyt na ropę, dzięki wzrostowi 
go spo dar czemu w Chinach i Indiach, OPEC ograniczyło wydobycie o 4%. W rezultacie 
48 A. Kublik, Rekord ropy, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 183, s. 15; A. Kublik, Jukos jak gorący kartofel, „Gazeta 

Wyborcza” 2004, nr 306, s. 29.
49 A. Kublik, Straszak Jukosu, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 207, s. 30.
50 Po atakach przeprowadzonych 9 sierpnia 2004 r. zamknięto rurociąg południowy – eksport ropy zmniejszył 

się z 1,9 mln do 0,9 mln baryłek dziennie. W nocy z 25 na 26 sierpnia 2004 r. dokonano zaś aktów sabota-
żu na ośmiu rurociągach przebiegających w pobliżu Basry. Ropa po 50 dolarów?, „Gazeta Wyborcza” 2004, 
nr 189, s. 23; P. Kobosko, Ropa spływa, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 201, s. 22. 

51 Ropa: 50 dol. coraz bliżej, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 195, s. 18.
52 OPEC może więcej, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 171, s. 21.
53 P. Kobosko, Ropa spływa..., op. cit., s. 22.
54 A. Wasilewski, Szok w baryłce, „Nowe Życie Gospodarcze” 2005, nr 19, s. 8.
55 Wystarczy jedna łódź..., „Th e Economist”, [w:] „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 126, s. 10; Ropa szkodzi, „Gazeta 

Wyborcza” 2004, nr 231, s. 28.
56 D. Malinowski, Rekord w USA, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 112, s. 23.
57 A. Schihab al-Din, M. Kraske, E. Follath, OPEC: Chcemy dobrze zarabiać, „Der Spiegel”, 12.09.2005, [w:] „Fo-

rum” 2005, nr 38, s. 27.
58 D. Walewska, Dlaczego rosną tylko ceny paliw, „Rzeczpospolita” 2005, nr 199, s. 1.
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ceny ropy wzrosły do 38 USD za baryłkę – najwyższego poziomu od Pierwszej Wojny 
w Zatoce Per skiej w 1991 r. W Stanach Zjednoczonych cena59 benzyny wzro sła do 56 cen-
tów za litr60. Gdy uwzględni się jed nak infl ację, to najdrożej benzyna kosztowała w 1981 r. 
– 74 centy za litr w przeliczeniu do ak tualnego kursu dolara. Litr benzyny kosztował po-
wyżej 50 centów podczas kryzysu naft o wego w latach siedem dziesiątych i przez większość 
lat osiemdziesią tych. Dlatego coraz wię cej mieszkańców Stanów Zjednoczonych poszukuje 
tańszej benzyny, więc w Internecie ol brzy mią popularnością cieszą się strony zawierające 
porówna nia cen pa liw na rynku lokalnym. Wzrosła liczba kierowców, np. w Nowym Jorku 
prawie czterokrotnie, którzy po zatankowaniu odjeżdżają ze stacji benzynowych bez pła-
cenia za pa liwo. Przeciętny rachunek wynosi ok. 20 USD, ale właściciele stacji już skarżą 
się na spadające zyski i żądają za ostrzenia kar dla złodziei. Zin tensyfi kowano walkę ze spe-
kulantami, klienci bo wiem są prze konani o tym, że niektórzy właści ciele stacji manipulują 
cenami benzyny. W efek cie tego, w marcu i kwietniu 2004 r. w Stanach Zjednoczonych cena 
ben zyny stała się dru gim, co do ważności, po walce o nowe miejsca pracy, tematem gospo-
darczym w kampanii prezydenckiej61.

Wysokie ceny paliw prowadzą także do zaburzeń społecznych – 27 maja 2004 r. woj-
sko libańskie otworzyło ogień do tłumu protestującego przeciwko podwyżce cen benzyny 
w za mieszkanej przez szyicką biedotę bejruckiej dzielnicy Haj al Sellom. Trzy osoby zginę-
ły, kil kanaście zostało rannych. W innych częściach Bejrutu poturbowanych zostało ponad 
30 de monstrantów i kilkunastu żołnierzy62. Podobna sytuacja wystąpiła w Jemenie w 2005 r. 
Wówczas kilkanaście osób zginęło w starciach sił bezpieczeństwa z demonstrantami prote-
stującymi przeciwko podwyżkom cen paliw, które wzrosły prawie dwukrotnie, gdy rząd 
zli kwidował dotychczasowe dopłaty, aby zmniejszyć defi cyt budżetowy w ramach reform 
wspieranych przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy63.

Szerokie rzesze pracodawców i indywi dualnych posiadaczy samo cho dów domagają się 
obniżenia ceny paliw płyn nych, a więc zmniej szenia wysokości głów nych składników bra-
nych pod uwagę podczas jej kształtowania, które two rzą: ceny zakupu, w tym koszty wydo-
bycia ropy naft owej, marże rafi neryjne, podatek VAT i akcyza.

W czerwcu 2004 r., protestujący związ kowcy z norweskiego koncernu Statoil po-
stulowali przeznaczenie dodatkowych zysków ze sprzedaży ropy po wyższych cenach 
na pod wyżkę ich pensji. Jednak w przemyśle wydobywczym występują cykle koniunktury 
i deko niunktury, dla tego większość fi rm nie chce wydawać pieniędzy na podwyżki wyna-
grodzeń, bo te środki fi nan sowe będą im niezbędne na inwestycje w „chudych” latach64. 

59 W strukturze ceny amerykańskiej benzyny udział poszczególnych składników jest następujący: cena ropy 
– 46%, podatki – 26%, koszty procesu przetwarzania (rafi nacji) – 19%, koszty dystrybucji i marketingu – 9%.

60 Państwa Bliskiego Wschodu, zasobne w ropę naft ową, subsydiują benzynę przeznaczoną na rynek wewnętrz-
ny. Ceny benzyny, w przeliczeniu na dolary amerykańskie, kształtują się w granicach 15–25 centów za litr, 
a w Iraku – 2,5 centa. Ze względu na tak niską cenę w Iraku brakuje benzyny, gdyż jest ona wywożona za gra-
nicę i sprzedawana z dużym zyskiem. J. Kwaśniewski, M. Kuźmicz, Litr benzyny za osiem groszy, „Gazeta 
Wyborcza” 2004, nr 45, s. 29.

61 M. Gadziński, R. Planting, Gospodarki nie zatrzyma; M. Gadziński, Benzyna, głupcze!, „Gazeta Wyborcza” 
2004, nr 85, s. 25.

62 Droga benzyna? Podpalamy ministerstwo, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 124, s. 8.
63 Jemen. Walka o ceny paliw, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 169, s. 11.
64 D. Malinowski, Dobry surowiec na podwyżkę, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 153, s. 22.
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7 października 2004 r. ba ryłka ropy w Nowym Jorku kosztowała 53 USD, a w Londynie 
49,2 USD. Jednym z czynników wzrostu ceny ropy była napięta sytuacja w Nigerii (piątego 
co do wielkości do stawcy tego surowca do Stanów Zjednoczonych), gdzie pracownicy sek-
tora naft owego zagrozili strajkiem i wstrzyma niem eks portu ropy65. 17 lipca 2005 r. straj-
kowało 15 tys. pracowników irackiego przemysłu naft owego, domagających się podwyżek 
wynagrodzeń. W rezultacie cały eksport irackiej ropy został wstrzy many66.

Jednak bardziej opłacalna od eksportu surowca jest sprzedaż za granicę produktów 
ro popochod nych, dlatego np. Rosja za częła promować eksport paliw z własnych rafi nerii. 
Pod wyżka cen paliw płyn nych na rosyjskim rynku zwiększa opłacalność przerobu ropy 
w tam tejszych rafi  neriach, więc mimo wzrostu wydobycia eksport rosyjskiej ropy pozostał 
prawie na takim samym po ziomie jak w 2003 r., bowiem coraz więcej ropy koncerny kie-
rują do ro dzimych rafi nerii67. W październiku 2005 r. w Rosji mają zostać podwyższone cła 
ekspor towe na ropę o jedną czwartą. Zamierza się w ten spo sób, w jeszcze większym zakre-
sie, skło nić rosyjskie fi rmy do ogranicze nia eksportu ropy na rzecz sprzedaży produktów 
naft owych, obciążonych mniejszymi cłami wywozowymi68.

W amerykańskich rafi neriach, w celu spełnienia stanowych przepi sów o ochronie śro-
do wiska naturalnego, produkuje się 18 gatun ków benzyny, różniących się parametrami 
fi zykochemicz nymi. Z tego powodu gdy brakuje benzyny, nie da się jej łatwo zastąpić inną, 
więc jej cena na rynku lokalnym rośnie69. 23 czerwca 2005 r. cena ropy za baryłkę przekro-
czyła na giełdzie w Nowym Jorku 60 USD, a w Londynie osiągnęła 58,38 USD. Skok cen 
mogły wywołać obawy o to, że amerykańskie rafi nerie nie są w stanie zaspokoić popytu 
na paliwa, bowiem kilka z nich, położonych w Kalifornii, boryka się z problemami produk-
cyjnymi. Jednak na pięcia w sektorze naft owym mogą występować przez 20 lat, bo tyle cza-
su potrzeba na odpo wiednią rozbudowę mocy rafi ne ryjnych w Stanach Zjednoczonych70.

Warunki atmosferyczne z jednej strony wpływały i nadal wpływają bezpośrednio 
na zwiększenie popytu na dostawy ropy, a z drugiej – powodują spadek jej podaży. Dłu-
ga i mroźna zima zwiększa zapotrzebowanie na olej opałowy, a słoneczne i długie lato 
zwiększa sprzedaż paliw samochodowych. Tajfuny i huragany hamują wydobycie i wydłu-
żają czas przewozu ropy naft owej transportem morskim71.

Niezwykle silny huragan Katrina72, który przeszedł nad Zatoką Meksykańską (wydoby-
wa się w tym regionie ok. 1,5 mln baryłek ropy dziennie, co stanowi prawie 2% pro dukcji 
global nej), spowodował podniesienie cen ropy do rekordowego poziomu – rano 29 sierp-

65 Ropa wciąż drożeje, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 237, s. 27.
66 Męczennicy na Bagdad, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 165, s. 8.
67 A. Kublik, Straszak..., op. cit., s. 30.
68 Większe cło od rosyjskiej ropy, „Rzeczpospolita” 2005, nr 202, s. 1.
69 M. Gadziński, R. Planting, Gospodarki..., op. cit., s. 25.
70 Ropa przekroczyła barierę 60 dolarów za baryłkę!, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 145, s. 32.
71 J. Drużyńska, Technologia obniża koszty, a polityka śrubuje ceny, „Paliwa Płynne” 1997, nr 11, s. 7; J. Dru-

żyńska, Zmiany na światowym rynku naft owym, „Paliwa Płynne” 1996, nr 6, s. 20; J. Drużyńska, Zmiany 
na światowym rynku naft owym, „Paliwa Płynne” 1996, nr 1, s. 4; J. Drużyńska, Zmiany na światowym rynku 
naft owym, „Paliwa Płynne” 1996, nr 5, s. 4.

72 We wrześniu 2004 r. huragan Ivan spowodował, że niektóre platformy wiertnicze w Zatoce Meksykańskiej 
zmniejszyły wydobycie nawet o 30–40%. Amerykanie uspokoją rynek ropy, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 225, 
s. 32.
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nia 2005 r. na giełdzie w Nowym Jorku baryłka ropy kosztowała aż 70,8 USD. Tak nieko-
rzystną sytuację na rynku wywołało ograniczenie prawie o połowę produkcji ropy w Sta-
nach Zjednoczonych. Wiele koncernów naft owych zostało zmuszonych do wstrzymania 
wydoby cia, m.in. Exxon Mobil i Chevron. Zamknięto siedem rafi nerii. Ewakuowano więk-
szość pra cowników z 53 plat form wiertniczych, usytuowanych z dala od wybrzeży. Kosz-
ty odbudowy zniszczonej przez hu ragan infrastruktury wydobywczej szacowano na setki 
milionów dola rów. Pesymiści uważali, że straty osiągną równowartość dwumiesięcznego 
wydobycia, co zdaniem analityków przyczyni się do tego, że baryłka pod koniec 2005 r. 
może jeszcze kosz tować 80 USD. Natomiast Bank Inwestycyjny Gold man Sachs progno-
zował jej cenę na poziomie 100 USD za baryłkę. Z tych powodów, zdaniem ekonomi stów, 
jedynym sposobem powstrzyma nia gwałtownego wzrostu cen było uruchomienie przez 
prezydenta George’a Busha rezerw strategicznych. Wcześniej przedstawiciele ad ministracji 
amerykań skiej informowali, że takie posunięcie jest możliwe jedynie wówczas, gdyby do-
szło do poważ nego ograniczenia do staw73.

Jednak po trzecim kwartale 2005 r. okazało się, że koncerny paliwowe (np. Exxon Mo-
bil, BP czy Shell) odnotowały rekordowe zyski. Jak stwierdził analityk Międzynarodowej 
Giełdy Paliwowej w Londynie, Glenn Tysco: „Spółkom naft owym pomógł huragan Katri-
na. Bez wzrostu cen surowca, tak astronomiczne zyski nie byłyby możliwe”. Według niego 
wzrost cen z nawiązką zrównoważył straty, jakie powstały na platformach wydobywczych 
w wyniku znisz czeń dokonanych przez sztorm74. Rosnące zyski amerykańskich koncernów 
naft owych wywołały podejrzenie, że czerpią one nadmierne korzyści z podwyżek cen pa-
liw. 9 listopada 2005 r. sze fów koncernów naft owych wezwano na przesłuchanie przed ko-
misją Senatu USA, bowiem – jak stwierdził senator Pete Domenici – „Są dłużne krajowi 
wyjaśnienia”75.

Rynek ropy naft owej jest niezwykle wrażliwy na wszelkie perturbacje w sferze mi-
litarnej. Wystarczyła informacja o izraelskim ataku rakietowym, dokonanym 12 paź-
dziernika 2000 r. na terytoria palestyńskie, który zakwalifi kowano do sytuacji grożącej ot-
wartą wojną, aby w rezulta cie panicznych zakupów na światowych giełdach za baryłkę ropy 
w Londynie76 pła cono 35,5 USD, a w Nowym Jorku77 – 36,8 USD. Obawiano się wówczas, 
że dostawy ropy mogą zostać znacznie ograniczone lub zupełnie zahamo wane, jeśli arabscy 

73 D. Walewska, Dlaczego..., op. cit., s. 1; Zdrożeje ropa i gaz; Notowania ropy wrażliwe na wiatr, „Rzeczpospolita” 
2005, nr 202, s. 6.

74 D. Malinowski, Kogo cieszy droga benzyna, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 252, s. 25.
75 Czy amerykańscy nafciarze nie zarabiają za dużo?, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 262, s. 31.
76 Na Międzynarodowej Giełdzie Paliwowej (International Petroleum Exchange – IPE) w Londynie, notowana 

jest baryłka ropy Brent, wydobywanej spod dna Morza Północnego. D. Malinowski, Na huśtawce, „Gazeta 
Wyborcza” 2003, nr 8, s. 24.

77 Baryłka ropy OPEC jest notowana na nowojorskiej giełdzie surowcowej (New York Mercantile Exchange – 
NYMEX). Koszyk ropy z krajów OPEC wprowadzono w 1986 r. Składa się na niego siedem gatunków ropy: 
algierska Saharan Blend, indonezyj ska Minas, nigeryjska Bony Light, saudyjska Arab Light, wydobywana 
w Dubaju – Fateh, wenezuelska Tia Ju ana Light i meksykańska Isthmus, chociaż Meksyk nie jest w OPEC, 
ale ropa z tego kraju ma podobne parame try do OPEC-owskiej i jest kupowana przez te same amerykańskie 
rafi nerie. Aktualnie „NYMEX” postanowił także handlować w Londynie kontraktami terminowymi na ro-
syjską ropę Urals, co może doprowadzić do wzrostu cen rosyjskiego surowca. Siedem części koszyka, „Gazeta 
Wyborcza” 2001, nr 233, s. 30; Ropa z Rosji w Londynie, „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 268, s. 28.
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producenci zastosują środki od wetowe w związku z atakami Izraela na Pale styńczy ków78. 
W atmosferze „nerwo wości” na rynku wystar cza jeden nalot izraelskich myśliwców bom-
bardujących na pozycje palestyńskie, by ceny za ba ryłkę ropy podniosły się o 0,5–1 USD79.

Destabilizacji globalnego rynku naft owego próbowano dokonać w okresie poprzedzają-
cym obalenie dyk tatury Saddama Husajna w Iraku. Do wzrostu cen ropy przyczyniły się wy-
powiedzi irackich polityków. Proponowali oni, aby arabskie kraje OPEC wstrzymały całko-
wicie lub co najmniej znacznie ograniczyły eksport ropy do Stanów Zjednoczonych i kra-
jów Unii Europej skiej. Miała to być kara za wspieranie przez te państwa polityki izrael skiej. 
Takie rozwiązanie zgodziłby się po przeć Iran80. 7 kwietnia 2002 r., protestując prze ciwko 
wsparciu Zachodu dla Izraela w konfl ikcie z Palestyńczykami, Irak wstrzymał eksport ropy 
naft owej na 30 dni. Ceny natychmiast wzrosły do ponad 27 USD za baryłkę. Irak wezwał 
także innych producentów arabskich do przestrzegania embarga. Ewentualność tę rozważa-
ły Iran i Libia, ale embargo pozbawi łoby je głównego źródła dewiz81.

W przypadku wojny Stanów Zjednoczonych z Irakiem liczono się z tym, że cena ba-
ryłki ropy może wzrosnąć do 40 USD82. Przewidywano w dalszej perspektywie, że jeżeli 
walki po trwają pół roku, za baryłkę trzeba będzie zapłacić 50 USD, a jeśli przeciągną się 
ponad rok, to nawet – 100 USD, czyli pra wie trzy razy więcej niż oczekiwania cenowe 
OPEC83. Zakładano, że stabilizację cen zapewni wzrost wydobycia w pozostałych krajach 
OPEC, gdyby Stany Zjed no czone zdecydo wały się ude rzyć na kraje wspierające terro-
ryzm84. Takie pro gnozy potwier dziły późniejsze no towania ropy naft owej na giełdzie su-
rowcowej w Nowym Jorku. 27 lutego 2003 r. baryłka ropy w transakcjach elektronicznych 
na kwiecień zdrożała do 39 USD i była naj droższa od października 1990 r. Doniesienia 
ze Stanów Zjednoczonych ne gatywnie odbiły się na notowa niach ropy w Londynie85. Cena 
baryłki na tej giełdzie przekroczyła 34 USD i była naj wyższa od sierpnia 2000 r. Wówczas, 
gdy Irak zajął Ku wejt, za baryłkę ropy z Arabii Saudyj skiej płacono 41,15 USD86.

Po obaleniu reżimu Saddama Husajna powszechna stała się obawa, że kolejne zama chy 
na irackie instalacje naft owe mogą spowodować panikę na giełdach paliwowych i wysokie 
ceny ropy87. Frederick Lasserre, ekspert SG Economic Rese arch w Paryżu, uważa, że: „Do-
póki będą ataki ter rorystów, dopóty negatywnie będzie wpływało to na ceny paliw”88. Zda-
ją sobie z tego sprawę grupy terrorystyczne. Saudyjski odłam grupy Osamy ben Ladena 
przyznał się do ataku na „ame rykańskie spółki, które zajmują się ropą naft ową i kradną 

78 M. Węglewski, Odruch wojenny, „Gazeta Wyborcza” 2000, nr 240, s. 18.
79 Ceny wakacyjne, niestety, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 121, s. 20.
80 D. Malinowski, Spokojnie..., op. cit., s. 27.
81 Kurki otwarte, ropa tanieje, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 85, s. 19.
82 Czekamy na wojnę, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 233, s. 30; Saddam obniżył ceny, „Gazeta Wyborcza” 2002, 

nr 266, s. 33.
83 Jeśli wojna, to błyskawiczna, „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 226, s. 30.
84 OPEC – roztropek, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 226, s. 19.
85 Można domniemywać, że rozbieżności cenowe pomiędzy obiema, dotychczas rywalizującymi giełdami będą 

coraz mniejsze, ogłoszono bowiem zamiar zacieśnienia ich współpracy, głównie w celu obniżki kosztów dzia-
łalności. J. Drużyńska, W powodzi tańszej ropy, „Paliwa Płynne” 1997, nr 4, s. 6.

86 D. Malinowski, Cena strachu, „Gazeta Wyborcza” 2003, nr 50, s. 29.
87 Ropa naft owa znowu drożeje, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 141, s. 26.
88 OPEC odkręca kurek z ropą, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 130, s. 28.
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bogactwo muzuł manów” w mieście Chobar na wybrzeżu Zatoki Per skiej89. Eks perci oce-
niają, że strach przed atakami terrorystycz nymi, które mogłyby zdezorgani zować do stawy 
bliskowschodniej ropy, to czynnik odpo wiadający za wzrost cen nawet o 8 USD za baryłkę, 
bowiem możliwa jest seria ataków na instalacje wy dobywcze w Arabii Saudyjskiej90.

Zamachy terrorystyczne przeprowa dzone w Londynie 7 lipca 2005 r. nie tylko, że nie 
wywołały wzrostu cen ropy, ale godzinę po ich wykonaniu baryłka arab skiej ropy na giełdzie 
w Nowym Jorku potaniała prawie o 7% i kosztowała 57,2 USD. Wynikało to z faktu, że gdy-
by terroryści wysa dzili kluczowy ropociąg lub zapalili tankowiec, wtedy miałoby to większy 
wpływ na ceny, bo mogłoby prowadzić do zmiany wielkości podaży surowca na rynku. Sytu-
acja, chociaż podobna w przebiegu, była diametralnie inna, biorąc pod uwagę konsekwencje 
w przy padku ataku terrorystycznego na Nowy Jork 11 września 2001 r. Wówczas było nie-
mal pewne, że Stany Zjed noczone zaatakują państwa popiera jące terroryzm, co wiązało się 
ze wzmożonymi zaku pami paliw dla sił zbrojnych, wpływając na pod niesienie cen surow-
ca. Po zamachach londyń skich sytuacja nie mogła ulec zmianie, gdyż woj ska amerykańskie 
i bry tyjskie już były zaan gażowane w walkę z terroryzmem91.

Ropa naft owa szczególną rolę odgrywa w gospodarce amerykańskiej, europejskiej i azja-
tyc kiej. Największe wydobycie występuje zaś głównie na obszarach Azji i Ameryki. Obec-
nie można stwierdzić, że z 17 krajów o produkcji powyżej 60 mln t ropy naft owej rocznie 
– aż 14 z nich znajduje się w regionach niestabilnych poli tycznie, ekono micznie, religijnie, 
et nicznie, terytorialnie czy nękanych klęskami żywiołowymi. Obecnie tylko trzy państwa, 
tj.: Ka nada, Wielka Brytania i Norwegia są w stanie realizować ciągłe i terminowe dostawy 
ropy naft owej, chociaż biorąc pod uwagę prowadzenie jej wydobycia np. na Morzu Północ-
nym, może się oka zać, że w wyniku sztormów i ono może być czasowo zahamowane lub 
ograni czone, lecz na pewno nie w takim stopniu, jak w Zatoce Meksykańskiej w okre sie 
huraganów.

Bez względu na wysiłki w dziedzinie różnicowania źródeł dostaw ropy naft o wej i pa-
liw płynnych, należy sobie zdawać sprawę z tego, że perturbacje poli tyczne, ekonomicz-
ne, spo łeczne, religijne, kultu rowe bądź militarne w państwach arabskich mogą przyczynić 
się do nie zwykle doniosłych skutków w wymiarze global nym, bowiem momentalne, tak 
duże zmniejszenie podaży ropy na rynku będzie pro blemem niełatwym do rozwiązania 
w krótkim okresie. Większość ekspertów amerykań skich zga dza się, że doprowadziłoby 
ono do kryzysu podob nego do tego z lat siedemdziesiątych, gdy kraje arab skie podniosły 
ceny i ograniczyły wydobycie ropy naft owej92. Jednak nie tylko w krajach arabskich jest 
niespokoj nie. Atmosfera rewolty panująca w Wenezueli i konfl ikty etniczne w Nigerii kom-
plikują również i tam wydobycie ropy naft owej93.

Globalną destabilizację zawsze może wywołać obniżona podaż ropy naft owej. Wystar-
czy zatopienie przez terrorystów jednego tylko supertankowca załadowanego ropą naft o-
wą, a nie kilkudziesięciu, aby w wyniku zanieczyszczenia środowiska naturalnego nastąpiło 

89 Zarżnąć naft ę i Arabię, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 126, s. 10; 25 godzin dramatu w Chobarze, „Rzeczpospo-
lita” 2004, nr 126, s. A8.

90 Wystarczy..., op. cit., s. 10.
91 D. Malinowski, Gdyby terroryści wysadzili tankowiec..., „Gazeta Wyborcza” 2005, nr 157, s. 23.
92 B. Węglarczyk, Poszukamy u siebie, „Gazeta Wyborcza” 2001, nr 180, s. 17.
93 E. Lechypre, Świat w rękach szejków, „L’Expansion”, wrzesień 2004, [w:] „Forum” 2004, nr 42, s. 18.
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ogranicze nie dostaw surowca transportem morskim. Niestety, widmo tej wieloaspektowej 
zapaści ist nieje dopóty, dopóki sytuacja w krajach zasobnych w ropę naft  ową, a położo-
nych na Bli skim Wscho dzie, w Afryce czy Ameryce Południowej, jest zarazem niestabilna 
i nieprzewi dywalna94. Sza cuje się, że nałożenie embarga na Iran za kontynuowanie progra-
mu wzbogacania uranu, w niekorzystnej sytuacji rynkowej, oznaczałoby wzrost ceny ba-
ryłki na rynku naft owym nawet do 100 USD95. Matthew Simmonds, bankier obsługujący 
przez wiele lat branżę paliwową, twierdzi zaś, że w okresie postsaudyjskim „200 USD za ba-
ryłkę wcale nie będzie ceną wygóro waną”96.

Zatem dopóki ropa naft owa nie zostanie zastąpiona przez nowy nośnik energii, jej rola 
bę dzie wzrastała wraz ze spadającą podażą, bowiem popyt na nią może być zredukowa-
ny tylko w pewnym zakresie. Czołowy amerykański ekonomista i publicysta Paul Krug-
man uważa, że: „Długofalowy wzrost cen paliw jest nieodwracalny”97. Suro wiec, który jako 
główne światowe źródło energii w przyszłości ją zastąpi98 (wiceprezes zarządu koncernu 
naft  owego Chevron-Texaco, John Gass uważa, że do 2025 r. będzie to gaz ziemny99), je-
śli jego zasoby są ograniczone, będzie musiał podlegać działaniu mechanizmu rynkowego, 
wy nikają cego z wza jemnych za leż ności między ceną, popytem i podażą. Zatem wdrożenie 
tego typu surowca do stosowania w gospodarce światowej w żadnym stopniu nie poprawi 
global nego bezpieczeństwa. Sytuacja może się odmienić tylko wtedy, gdy zasoby nowego 
no śnika ener gii okażą się nieograni czone i ogól nie dostępne, a jego pozyskiwanie nie bę-
dzie kosz towne.

94 Por.: M. Stasiński, Kto ropą wojuje..., „Gazeta Wyborcza” 2002, nr 284, s. 17.
95 Atomowa propozycja, „Gazeta Wyborcza” 2004, nr 249, s. 13.
96 M.V. Weyer, Drogo? Wcale nie, „Th e Spectator”, 3.09.2005, [w:] „Forum” 2005, nr 37, s. 20.
97 P. Krugman, Dlaczego drożeje ropa?, „International Herald Tribune”, 8.05.2004, [w:] „Forum” 2004, nr 20, s. 22.
98 Przewiduje się, że gaz ziemny w najbliższych latach stanie się również podstawowym paliwem używanym 

do napędu samochodów, a w 2020 r., jego zużycie przewyższy zużycie paliw ropopochodnych. Przyszłość ryn-
ku paliw, „Paliwa Płynne” 1997, nr 12, s. 40.

99 A. Wasilewski, Nadzieja w gazie, „Nowe Życie Gospodarcze” 2005, nr 18, s. 5.


