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Rola kartelu OPEC na wspó³czesnym rynku ropy naftowej

Streszczenie: W artykule zwrócono uwagê na rolê, jak¹ dzisiaj pe³ni Organizacja Krajów Eksportuj¹cych Ropê

Naftow¹ (OPEC) na rynku ropy naftowej. Przeanalizowano przyczyny i skutki podejmowanych przez ni¹

dzia³añ. Przedstawiono tak¿e rolê Rosji, jak¹ mo¿e ona odegraæ w Organizacji jako jej potencjalny cz³onek.

Od pocz¹tku latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku, znaczenie Organizacji dla rynku ropy naftowej syste-

matycznie mala³o. Dzisiaj, pomimo ¿e kraje OPEC nadal maj¹ wp³yw na poda¿ i ceny ropy, to jednak nie s¹

w stanie ich kontrolowaæ. Zwi¹zane to jest z ewolucj¹ rynku ropy, wewnêtrzn¹ sytuacj¹ Organizacji oraz

zmianami uwarunkowañ w jakich kartel funkcjonuje.

Obecnie OPEC – pomimo podejmowania pewnych dzia³añ asekuracyjnych – boryka siê z wieloma trudnoœ-

ciami, które znacznie j¹ os³abi³y, degraduj¹c jej wp³yw na rynek ropy. Zaliczyæ do nich mo¿na: malej¹cy udzia³

zasobów ropy naftowej krajów OPEC w globalnych zasobach surowca, malej¹cy udzia³ poda¿y krajów OPEC

w globalnej poda¿y surowca, roz³am w Organizacji, notoryczne przekraczanie limitów produkcji przez kraje

OPEC, wzrost znaczenia rynków terminowych ropy naftowej, zmniejszaj¹ce siê zasoby wolnych mocy pro-

dukcyjnych w krajach kartelu, niekonsekwencja dzia³añ Organizacji i spadaj¹ca wiarygodnoœæ oraz wysokie

uzale¿nienie bud¿etu pañstw OPEC od wp³ywów z tytu³u sprzeda¿y ropy naftowej, a tak¿e niestabilna sytuacja

spo³eczno-polityczna w tych pañstwach.

S³owa kluczowe: OPEC, kartel, ropa naftowa, rynek ropy naftowej, ceny ropy naftowej, Rosja, problemy OPEC,

rola OPEC

The role of OPEC on the contemporary crude oil market

Abstract: The paper highlights the role that the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) plays today on

crude oil market. We analyzed the causes and effects of the measures she takes. Also discusses the role that

Russia can play in the Organization as a potential its member.

Since the beginning of the eighties of last century, the importance of the Organization for the market of crude oil

decreased steadily. Today, despite the fact that OPEC continues to have an impact on supply and oil prices,

yet are unable to control them. This is connected with the evolution of the oil market, the internal Organization

situation and changes of circumstances in which the cartel operates.
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Currently, despite of undertaking certain safeguard actions, OPEC is facing many difficulties, which greatly

weakened it degrading its impact on the oil market. This include: declining share of oil reserves of OPEC

countries in global oil reserves, declining share of OPEC supply in the global supply of this raw material, a split

in the Organization, notorious infringement of production limits by the OPEC countries, rise of oil futures

markets, diminishing production capacity unused reserves in the countries of the cartel, inconsistency of the

Organization and falling credibility and high dependence of the OPEC on budget revenues from oil sales, as well

as unstable socio-political situation in those countries.

Key words: OPEC, cartel, oil, oil market, oil prices, Russia, OPEC problems, role of OPEC

Wprowadzenie

Ropa naftowa ze wzglêdu na swoje zalety – uniwersalnoœæ, wysoka wartoœæ energetyczna

oraz ³atwoœæ przesy³u i transportu – sta³a siê bardzo popularnym i wa¿nym surowcem energe-

tycznym. Rosn¹ca liczba ludnoœci, postêpuj¹ca industrializacja i poprawa standardu ¿ycia

powoduj¹, ¿e zu¿ycie jej ci¹gle roœnie. Dla wielu pañstw surowiec ten jest strategicznym

towarem o fundamentalnym znaczeniu dla sprawnego funkcjonowania ich gospodarek.

Dynamiczny rozwój rynków ropy naftowej sprawi³, ¿e surowiec ten sta³ siê popularn¹

form¹ lokowania kapita³u wœród inwestorów. Jednak rynek ten – ze wzglêdu na swoj¹

dynamikê i niezrozumia³y charakter fluktuacji cen – budzi wiele emocji. Uwa¿a siê, ¿e ceny

tego surowca kontrolowane s¹ przez Organizacjê Krajów Eksportuj¹cych Ropê Naftow¹

(OPEC). Stwierdzenie to by³o prawdziwe kilkadziesi¹t lat temu, jednak obecnie ewolucja

rynku ropy, wewnêtrzna sytuacja Organizacji oraz zmiany uwarunkowañ w jakich ona

funkcjonuje spowodowa³y, ¿e jej wp³yw na rynek ropy naftowej jest dyskusyjny. Patrz¹c na

cele jakie wyznaczy³a sobie OPEC – bior¹c przy tym pod uwagê gwa³towne wahania cen

w ostatnich kilkudziesiêciu miesi¹cach – mo¿na domniemywaæ, ¿e kartel straci³ kontrolê nad

rynkiem. Wstêpnym potwierdzeniem tego s¹ negatywne efekty decyzji transakcyjnych

podejmowanych przez inwestorów opieraj¹cych siê na informacjach podawanych przez

Organizacjê. Z tego wzglêdu warto przyjrzeæ siê roli, jak¹ dzisiaj pe³ni OPEC na rynku ropy

naftowej i postaraæ siê zrozumieæ, co jest powodem takiego stanu rzeczy.

Organizacja Krajów Eksportuj¹cych Ropê Naftow¹ to miêdzynarodowy kartel, którego

zadaniem jest kontrola œwiatowego wydobycia ropy, poziomu jej cen i op³at eksploatacyj-

nych. Oficjalnie OPEC ma na celu zapewnienie sprawiedliwego rozk³adu kosztów i zysków

(www.coin.wne.uw.edu.pl/msobolewski). Po kryzysie naftowym lat 1979–1980, w którym

kraje OPEC straci³y po raz pierwszy kontrolê nad rynkiem, celem organizacji sta³a siê

równie¿ stabilizacja rynku naftowego. Aby móc realizowaæ postawione sobie cele, w tym

kontrolowaæ ceny ropy naftowej, kartel musia³ posiadaæ mocne atrybuty. Podstawowym

elementem daj¹cym przewagê krajom OPEC nad reszt¹ œwiata by³ znaczny udzia³ w glo-

balnym wydobyciu ropy oraz dostêp do ogromnych i tanich w eksploatacji z³ó¿ ropy

naftowej. To, w po³¹czeniu ze skoordynowanym dzia³aniem krajów kartelu w zakresie

limitów produkcji, pozwala³o skutecznie kszta³towaæ wielkoœæ œwiatowej poda¿y. Proces

ten, wraz z nisk¹ elastycznoœci¹ popytu, umo¿liwia³ efektywne oddzia³ywanie na ceny ropy.

Z czasem jednak zaczê³y pojawiaæ siê problemy, które coraz bardziej zak³óca³y wy¿ej

opisany mechanizm (Yergin 1996). Obecnie kartel – pomimo podejmowania pewnych

dzia³añ asekuracyjnych – boryka siê wieloma trudnoœciami, które znacznie go os³abi³y

i prawdopodobnie zdegradowa³y do roli obserwatora rynku.
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1. Analiza problemów dotykaj¹cych

Organizacjê Krajów Eksportuj¹cych Ropê Naftow¹

1.1. Problem I: Malej¹cy udzia³ zasobów ropy naftowej krajów OPEC

w œwiatowych zasobach surowca

Kraje kartelu kontroluj¹ coraz mniejsz¹, w ujêciu procentowym, czêœæ œwiatowych

zasobów ropy naftowej. Spadek ten jest niewielki, bo z poziomu 77% w roku 1998 do nieco

ponad 75% obecnie, jednak bior¹c pod uwagê równie¿ niekonwencjonalne z³o¿a ropy

znajduj¹ce siê g³ównie w Kanadzie wartoœæ udzia³u OPEC spada a¿ do oko³o 67% (wartoœci

wyliczono opieraj¹c siê na danych BP, Statistical Review… 2009). W drugiej po³owie lat

osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku nast¹pi³ znaczny wzrost wielkoœci zasobów ropy nafto-

wej kontrolowanych przez kartel. Wtedy to udzia³ Organizacji w œwiatowych zasobach

surowca wzrós³ w ci¹gu 5 lat o ponad 10 punktów procentowych. Wzrost ten nie by³

skutkiem nowych odkryæ, ale rezultatem wyeliminowania zachodnich firm, a nastêpnie

przeklasyfikowania zasobów z prawdopodobnych na udowodnione. Zabiegu tego dokona³a

wiêkszoœæ pañstw cz³onkowskich. Mia³ on na celu uzyskanie wiêkszych limitów produkcji,

po tym jak Organizacja zaczê³a wyznaczaæ swoim cz³onkom ich poziomy na podstawie

wielkoœci posiadanych zasobów. Od tego momentu kwestionowana jest wielkoœæ zasobów

ropy bêd¹cych w posiadaniu krajów kartelu. Mo¿na domniemywaæ, ¿e z³o¿a te s¹ znacznie

mniejsze ni¿ podaj¹ oficjalne statystyki (Campbell 2002).

Wa¿nym aspektem jest tak¿e wielkoœæ perspektywicznych zasobów, które szacuje siê na

oko³o 107 mld Mg, z czego znaczna ich czêœæ znajduje siê poza krajami OPEC, a to

naturalnie mo¿e os³abiæ znaczenie kartelu w przysz³oœci. Najbardziej obiecuj¹cymi obsza-

rami do prowadzenia poszukiwañ naftowych s¹ szelfy morskie wokó³ Brazylii i Argentyny,

wody wokó³ Alaski i Kanady, pó³nocno-zachodnie morskie obszary Indii, œrodkowa Afryka,

centralne tereny Ameryki Po³udniowej, Rosja wraz z Kazachstanem oraz Australia i Nowa

Zelandia (Ney 2006). Obecnie ekonomicznie dostêpne zasoby ropy naftowej przy koszcie

wydobycia jednej bary³ki równym 15 USD wystarcz¹ na oko³o 40 lat, natomiast przy koszcie

70 USD na oko³o 150 lat – zak³adaj¹c aktualny poziom konsumpcji (Szlanta 2008).

1.2. Problem II: Malej¹cy udzia³ poda¿y ropy naftowej krajów OPEC

w globalnej poda¿y surowca

Szczególnie dotkliwym ciosem dla OPEC by³ drastyczny spadek udzia³u w œwiatowej

produkcji. W latach siedemdziesi¹tych dwudziestego wieku, gdy kartel w pe³ni rozwin¹³

skrzyd³a, udzia³ ten wynosi³ ponad 53% (wartoœæ wyliczona na podstawie danych BP,

Statistical Review… 2009). W latach osiemdziesi¹tych nast¹pi³o znaczne ograniczenie

produkcji realizowanej przez kraje cz³onkowskie. Przyczyni³o siê to do rozwoju przemys³u

wydobywczego poza kartelem. W tym czasie podjêto miêdzy innymi eksploatacjê z³ó¿

znajduj¹cych siê na Morzu Pó³nocnym (Yergin 1996). To dodatkowo spotêgowa³o spadek

udzia³u kartelu w œwiatowej produkcji p³ynnego surowca, doprowadzaj¹c w efekcie do

osi¹gniêcia najni¿szej w historii wartoœci udzia³u w œwiatowej poda¿y równej 30% (wartoœæ
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wyliczona na podstawie danych BP, Statistical Review… 2009). Od tego momentu Orga-

nizacja stara siê odzyskaæ utracon¹ pozycjê. Obecnie OPEC generuje nieco ponad 44%

(dane BP, Statistical Review… 2009) œwiatowego wydobycia, a wartoœæ ta, z niewielkimi

fluktuacjami, utrzymuje siê od roku 1993. Taki udzia³ w œwiatowej produkcji pozwala

Organizacji wp³ywaæ na ceny ropy, ale nie kontrolowaæ je. Malej¹ca wartoœæ koncentracji

produkcji ropy naftowej, która mia³a miejsce na przestrzeni ostatnich 25 lat, jest potwier-

dzeniem dla powy¿szych rozwa¿añ (Kryzia 2009).

W przysz³oœci, ze wzglêdu na niskie koszty eksploatacji z³ó¿ le¿¹cych w krajach cz³on-

kowskich i coraz wy¿sze koszty dla z³ó¿ le¿¹cych poza kartelem, OPEC mo¿e odzyskaæ

utracony w latach osiemdziesi¹tych udzia³ w produkcji, aczkolwiek bêdzie to w znacznym

stopniu zale¿a³o od ceny ropy. Przy niskich cenach, wydobycie ropy z wielu z³ó¿ – bêd¹cych

w rêkach pañstw nie nale¿¹cych do Organizacji – stanie siê nierentowne, co doprowadzi do

zaprzestania ich eksploatacji, a to pozwoli krajom OPEC wype³niæ powsta³¹ lukê pro-

dukcyjn¹. Jednak strategicznym celem kartelu nie musi byæ zwiêkszanie globalnego udzia³u,

lecz maksymalizacja przychodów w d³ugoterminowej perspektywie. Obecny udzia³ w œwia-

towych dostawach przy w³aœciwie prowadzonej polityce zapewni³oby organizacji realizacjê

tego celu.

1.3. Problem III: Roz³am w Organizacji

Kartel OPEC sk³ada siê z pañstw, dla których wydobycie i eksport ropy naftowej ma

ró¿ne znaczenie, co jest wbrew zasadom funkcjonowania podrêcznikowego kartelu. Ka¿dy

z cz³onków za pomoc¹ tego surowca prowadzi w³asn¹ politykê, która zwykle nie jest spójna

z polityk¹ innych pañstw nale¿¹cych do Organizacji. Zdeterminowane to jest na ogó³

warunkami polityczno-ekonomicznymi, w których operuj¹ te kraje. Zupe³nie inne s¹ realia

funkcjonowania pañstw Bliskiego Wschodu, Afryki czy Ameryki Po³udniowej, co w kon-

sekwencji znacznie utrudnia osi¹gniêcie wszystkim krajom cz³onkowskim porozumienia

w sprawie rozwoju polityki naftowej.

Zasadniczo kraje OPEC mo¿na podzieliæ na dwie grupy. Do pierwszej grupy nale¿¹

bogate pañstwa, takie jak: Arabia Saudyjska, Kuwejt, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Posiadaj¹ one olbrzymie zasoby ropy i bardzo ma³e populacje ludnoœci, dlatego nie wy-

stêpuje potrzeba uzyskania wysokich dochodów w mo¿liwie krótkiej perspektywie czasu,

poniewa¿ PKB na mieszkañca i tak jest wysokie. Nie zale¿y im na wysokich cenach ropy,

wa¿niejsza jest dla nich d³ugofalowa strategia, uwzglêdniaj¹ca walkê z konkurencj¹ oraz

powiêkszanie udzia³u rynkowego. W sk³ad drugiej grupy wchodz¹ biedne kraje, takie jak:

Iran, Irak, Algieria, Nigeria i Wenezuela. Posiadaj¹ one spore zasoby ropy oraz du¿e

populacje ludnoœci, co powoduje, ¿e przychody ze sprzeda¿y tego surowca na jednego

mieszkañca s¹ stosunkowo ma³e. Z tego wzglêdu g³ównym motywem podejmowanych

dzia³añ jest d¹¿enie do uzyskania jak najwiêkszych dochodów ze sprzeda¿y ropy w jak

najkrótszym czasie, co zapewni zaspokojenie bie¿¹cych potrzeb i st³umi niepokoje spo-

³eczne poprzez poprawê poziomu ¿ycia (Tatarzyñski 2006; Zaj¹czkowska 2007).

Mo¿na powiedzieæ, ¿e linia podzia³u w du¿ej mierze pokrywa siê ze stref¹ wp³ywów

Stanów Zjednoczonych. Jest to jednak zbyt du¿e uproszczenie, gdy¿ w przypadku pañstw

z grupy pierwszej w grê wchodz¹ równie¿ ich partykularne interesy œciœle powi¹zane
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z amerykañskimi poprzez kapita³, który ulokowa³y w Stanach Zjednoczonych. Dlatego

neutralizacja zagro¿eñ – za jakie z pewnoœci¹ uwa¿a siê wysokie ceny ropy i jej nisk¹ poda¿,

mog¹cych nieœæ niekorzystne nastêpstwa dla amerykañskiej gospodarki – to¿sama jest w ich

przypadku z ochron¹ w³asnego kapita³u. Sprawia to, ¿e sytuacja na rynku ropy naftowej

postrzegana jest przez nich w kategoriach o wiele bli¿szych sposobowi, w jaki odbiera go

kr¹g najwiêkszych importerów, w przeciwieñstwie do pañstw z grupy drugiej, dla których

wysokie ceny ropy oznaczaj¹ wiêksze wp³ywy do bud¿etu oraz pozwalaj¹ zadaæ ekono-

miczny cios ich wrogom, to jest Stanom Zjednoczonym i krajom Europy Zachodniej

(www.szczesniak.pl). Pokazany konflikt interesów skutkuje tym, ¿e OPEC przestaje byæ

postrzegany jednorodnie. Coraz wiêksz¹ uwagê zwraca siê na zachowanie najwiêkszego

producenta, czyli Arabii Saudyjskiej, ni¿ na politykê samego kartelu. Dzia³ania podej-

mowane przez OPEC by³yby skuteczniejsze, gdyby interesy pañstw cz³onkowskich by³y

zbie¿ne, jednak pomimo wielu prób za³agodzenia tej rozbie¿noœci, nigdy siê nie uda³o

osi¹gn¹æ pe³nej spójnoœci. Wrêcz przeciwnie, z biegiem lat dywergencja ta systematycznie

narasta³a, prowadz¹c do licznych waœni miêdzy pañstwami cz³onkowskimi.

1.4. Problem IV: Przekraczanie limitów produkcji przez kraje OPEC

Najbardziej widocznym skutkiem wy¿ej opisanego dysonansu jest notoryczne wy-

kraczanie przez niektóre pañstwa cz³onkowskie poza ustalone limity produkcji

(www.energycommerce.house.gov). Wysokie ceny ropy jeszcze bardziej prowokuj¹ do

takiego zachowania. Podobnie rzecz siê ma w okresie niskich cen, kiedy pañstwa cz³on-

kowskie – chc¹c zwiêkszyæ wp³ywy bud¿etowe – przekraczaj¹ ustalone kwoty produkcji,

co prowadzi w konsekwencji do dalszych spadków cen. Jest to spowodowane brakiem

jakiejkolwiek wiarygodnej metody kontroli okreœlanych w ramach Organizacji limitów

wydobycia. A gdyby nawet metoda taka istnia³a, kartel nie dysponuje obecnie ¿adnym

skutecznym mechanizmem egzekwowania kwot wydobycia realizowanych przez cz³on-

ków. Jedynym narzêdziem egzekwowania prawa, jakie kiedykolwiek istnia³o w OPEC,

by³y wolne moce produkcyjne Arabii Saudyjskiej. Maj¹c dostatecznie du¿y potencja³

produkcyjny Arabia Saudyjska mog³a zwiêkszyæ produkcjê w sposób wystarczaj¹cy,

aby znacznie obni¿yæ ceny, a jednoczeœnie zachowaæ poziom dochodów poprzez zrów-

nowa¿enie ni¿szych cen ropy wzrostem jej produkcji. GroŸba spadku cen w wyniku

interwencji Arabii Saudyjskiej pozwala³a kiedyœ skuteczne egzekwowanie dyscypliny

w Organizacji (www.szczesniak.pl; Yergin 1996). Dziœ jednak z powodu braku wystar-

czaj¹co du¿ego poziomu wolnych mocy produkcyjnych bêd¹cych w posiadaniu Arabii

Saudyjskiej wy¿ej opisany mechanizm straci³ racjê bytu. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e limity

produkcji s¹ g³ównym narzêdziem daj¹cym kartelowi mo¿liwoœæ wp³ywania na ceny ropy

poprzez kszta³towanie poziomu jej poda¿y. Dlatego ich przestrzeganie ma kluczowe

znaczenie dla sprawnego funkcjonowania Organizacji. Poziom kwot wydobycia przyzna-

nych poszczególnym cz³onkom uzgadniany jest na cokwartalnych, dwudniowych po-

siedzeniach. Obecnie uzgodnienia te s¹ bardziej odpowiedzi¹ na sytuacjê panuj¹c¹ na

rynku ni¿ czynnikiem determinuj¹cym go. Ponadto reakcje kartelu czêsto s¹ spóŸnione,

a rzeczywiste ich skutki widoczne dopiero po kilkunastu tygodniach, bo tyle zwykle trwa

wydobycie ropy z eksploatowanego z³o¿a i dostarczenie jej do odbiorcy.
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Ca³kowita wielkoœæ nadprodukcji ropy realizowana przez kartel czêsto wynosi ponad

1 mln bary³ek dziennie. Nierzadko jest to wielkoœæ wy¿sza od ustalonej kwoty ciêæ. Nie-

mo¿noœæ wywi¹zania siê czêœci krajów cz³onkowskich z podjêtych ustaleñ – g³ównie w za-

kresie limitów produkcji – sprawia, ¿e z roku na rok spada wiarygodnoœæ podawanych przez

organizacjê informacji, co uniemo¿liwia sporz¹dzenie d³ugoterminowych prognoz, a tym

samym planowanie inwestycji. St¹d te¿ rynek coraz s³abiej na nie reaguje, zwracaj¹c wiêksz¹

uwagê na sygna³y wysy³ane przez Rosjê, Kazachstan lub Arabiê Saudyjsk¹.

1.5. Problem V: Wzrost znaczenia rynków terminowych ropy naftowej

Bardzo wa¿nym czynnikiem, który determinuje ceny ropy, a OPEC nie ma na niego

wp³ywu, jest sposób, w jaki dokonuje siê wymiana handlowa. Przede wszystkim trzeba

pamiêtaæ, ¿e istniej¹ dwa ró¿ne rynki ropy naftowej. Pierwszy to rynek fizyczny, gdzie

transakcje zawierane s¹ po obecnej cenie referencyjnej z natychmiastow¹ dostaw¹, drugi

natomiast to rynek terminowy, na którym zawierane s¹ kontrakty na okreœlony czas z usta-

lon¹ z góry wielkoœci¹ dostaw oraz cen¹. Takimi kontraktami mo¿na swobodnie obracaæ,

przez co staj¹ siê one produktem samym w sobie. Postêpuj¹cy rozwój rynku papierów

d³u¿nych bazuj¹cych na ropie naftowej doprowadzi³ do tego, ¿e rynek ten sta³ siê oddzielnym

segmentem rynku finansowego. Szacuje siê, ¿e a¿ 70% transakcji terminowych nie jest

zwi¹zanych stricte z dostarczeniem surowca lub zabezpieczeniem zapasów (Bednarski 2001;

www.szczesniak.pl).

Najwiêksze znaczenie maj¹ tutaj oczekiwania graczy kalkulowane na podstawie infor-

macji nap³ywaj¹cych z ca³ego œwiata. Powoduje to, ¿e ceny ropy czêsto ulegaj¹ zmianie bez

wzglêdu na faktyczn¹ relacjê popytu i poda¿y. Wystarczy, ¿e inwestorzy spodziewaj¹ siê

zmian wielkoœci wydobycia w przysz³oœci, a rynek natychmiast na to zareaguje, nie czekaj¹c

na potwierdzenie tych informacji, co zostaje odzwierciedlone w cenach surowca. OPEC

zdaje sobie sprawê, ¿e podstawowymi czynnikami kilkuletniego wzrostu cen ropy – a nas-

têpnie gwa³townego ich za³amania – by³y nastroje i trendy panuj¹ce na rynkach towarowych.

Potwierdzaj¹ to analizy sytuacji na rynku futures sporz¹dzone przez Organizacjê, które

wskazuj¹ na znaczn¹ aktywnoœæ funduszy spekulacyjnych.

Rosn¹ce zainteresowanie rynkiem terminowym, pomimo wielu zawirowañ wokó³ niego,

objawiaj¹ce siê wzrostem liczby transakcji, mo¿e doprowadziæ w przysz³oœci do dalszego

ograniczenia wp³ywu kartelu na ceny ropy.

1.6. Problem VI: Zmniejszaj¹ce siê rezerwy wolnych mocy produkcyjnych

Zgodnie z za³o¿eniami Organizacji, ka¿de pañstwo nale¿¹ce do kartelu powinno posia-

daæ pewien poziom wolnych mocy produkcyjnych, które mo¿e wykorzystaæ w razie po-

trzeby. Z biegiem lat rezerwy te uleg³y zmniejszeniu z 10% globalnego popytu w 1985 roku

do nieco ponad 2% w roku 2004, z czego znaczna czêœæ nale¿y do Arabii Saudyjskiej

(www.peakoil.pl; www.eia.doe.gov). Pozosta³e kraje cz³onkowskie realizuj¹ produkcjê na

niemal najwy¿szych mo¿liwych poziomach. To uniemo¿liwia³o przeprowadzenie skutecznych

dzia³añ owocuj¹cych d³ugoterminowym obni¿eniem cen ropy, gdy¿ jedynym sposobem na
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osi¹gniêcie tego celu jest dostarczenie na rynek dodatkowej iloœci surowca. Dlatego kartel

móg³ teoretycznie tylko zapobiegaæ zbyt niskim cenom surowca wprowadzaj¹c ciêcia dostaw.

Obecnie w wyniku kryzysu i zwi¹zanego z tym spadku konsumpcji ropy naftowej

wielkoœæ wolnych mocy produkcyjnych krajów OPEC zwiêkszy³a siê do ponad 10%, jednak

jest to wzrost tymczasowy, poniewa¿ w wiêkszoœci pañstw OPEC mo¿liwoœci zwiêkszania

produkcji bez wiêkszych inwestycji zosta³y praktycznie wyczerpane. A zwiêkszenie wy-

dobycia z dotychczas eksploatowanych z³ó¿ poprzez wykonanie dodatkowych odwiertów

produkcyjnych jest znacznie ograniczone ze wzglêdu na charakter pok³adów i koniecznoœæ

prowadzenia ich optymalnej eksploatacji. Zbyt gwa³towne wydobycie ropy ze z³o¿a mo¿e

spowodowaæ spadek jego efektywnoœci, prowadz¹c do pozostawienia w jego wnêtrzu sporej

iloœci surowca, który przy odpowiednio wolniejszym procesie produkcyjnym mo¿na by

wydobyæ. Jedynie stabilne i wysokie ceny ropy dadz¹ szansê na nowe inwestycje, które

pozwol¹ wykorzystaæ nowe, kosztowne w eksploatacji z³o¿a surowca.

Gdyby OPEC rzeczywiœcie dysponowa³ nadwy¿k¹ mocy wydobywczych, to w czasie

gwa³townych wzrostów cen ropy, które mia³y miejsce w 2008 roku, prawdopodobnie by je

uruchomi³, ¿eby wyeliminowaæ spekulantów i odzyskaæ kontrolê nad rynkiem, doprowa-

dzaj¹c do obni¿enia cen surowca. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e zbyt wysokie ceny ropy z ró¿nych

wzglêdów s¹ niekorzystne dla Organizacji.

1.7. Problem VII: Niekonsekwencja dzia³añ Organizacji i spadaj¹ca wiarygodnoœæ

W latach 2000–2004 OPEC posiada³ oficjalne wide³ki cenowe, których górna granica

wynosi³a 28 dolarów za bary³kê, a dolna 22 dolary. Przekroczenie któregokolwiek z tych

poziomów w³¹cza³o mechanizmy “zakrêcania” lub “odkrêcania kurka”. Podanie przez kartel

przedzia³u cenowego, którego by³ gotowy broniæ by³o w³aœciwym posuniêciem, poniewa¿

sprawia³o, ¿e rynek dziêki swojej stabilizacji by³ bardziej przewidywalny (de Palacio 2000).

Jednak gdy ceny na pocz¹tku roku 2005 przekroczy³y górny poziom pasma cenowego,

kartel oœwiadczy³, ¿e nie jest w stanie ich kontrolowaæ i zrezygnowa³ z wide³ek cenowych,

mówi¹c o nowym wyznaczniku docelowej ceny ropy nazywanym „cen¹ sprawiedliw¹”;

jej poziom wyznaczy³ w tym czasie na 30 dolarów za bary³kê. W paŸdzierniku 2006

Organizacja informowa³a ju¿ o „sprawiedliwej cenie” wynosz¹cej 60 dolarów za bary³kê,

obecnie OPEC oœwiadcza, ¿e jest zainteresowany utrzymaniem cen w dopuszczalnym

paœmie wahañ wynosz¹cym od 70 do 90 dolarów. Brak konsekwencji ze strony Organizacji

w realizacji wczeœniejszych zapowiedzi doprowadzi³ do spadku jej wiarygodnoœci, co w du-

¿ym stopniu zdegradowa³o znaczenie tych informacji dla rynku oraz ujawni³o bezsilnoœæ

kartelu w kwestii stabilizacji cen.

1.8. Problem VIII: Wysokie uzale¿nienie bud¿etu od wp³ywów

ze sprzeda¿y ropy naftowej

Ceny ropy maj¹ niebagatelne znacznie dla pañstw eksportuj¹cych ropê, a zw³aszcza dla

krajów nale¿¹cych do kartelu, poniewa¿ dochody ze sprzeda¿y surowca generuj¹ znaczne

wp³ywy bud¿etowe. To uzale¿nienie od ropy naftowej zagra¿a bezpieczeñstwu wielu cz³on-
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ków Organizacji. Dlatego kraje te w obronie w³asnych interesów prowadz¹ indywidualn¹

politykê naftow¹, kieruj¹c siê potrzebami bud¿etowymi, a nie sytuacj¹ rynkow¹ i kalku-

lacjami popytu. Czêsto to w³aœnie Irak, Iran i Wenezuela ze wzgl¹du na swoje potrzeby

przekraczaj¹ ustalone limity produkcyjne. Stabilizacja finansowa krajów OPEC w przeli-

czeniu na cenê jednaj bary³ki waha siê od 24 dolarów dla Kataru do 111 dolarów dla Iraku.

Skutkuje to ró¿nic¹ zdañ w kwestii „sprawiedliwych cen” ropy. Warto równie¿ zauwa¿yæ, ¿e

potrzeby bud¿etowe cz³onków w ci¹gu ostatnich paru lat znacznie wzros³y, g³ównie z po-

wodu deprecjacji dolara, dlatego gwa³towny spadek ceny w drugiej po³owie 2008 roku by³

bardzo odczuwalny przez kraje kartelu (www.szczesniak.pl).

Wed³ug specjalistów œrednioterminowe prognozy cen ropy powinny byæ kalkulowane

w zale¿noœci od potrzeb bud¿etowych cz³onków kartelu. Pod warunkiem, ¿e OPEC od-

zyska kontrolê nad rynkiem.

1.9. Problem IX: Niestabilna sytuacja spo³eczno-polityczna

Niektóre z pañstw OPEC borykaj¹ siê z wewnêtrznymi problemami – przyk³adowo

Nigeria, gdzie rebelianci pojmuj¹ pracowników zagranicznych koncernów paliwowych oraz

niszcz¹ infrastrukturê naftow¹, co w rezultacie prowadzi do spadku wydobycie ropy w tym

kraju. Bliski Wschód tak¿e jest silnie zdestabilizowany, g³ównie ze wzglêdu na ró¿nice

etniczne i religijne. Du¿e zasoby ropy naftowej, które znajduj¹ siê na tym obszarze przy-

czyniaj¹ siê równie¿ do spadku stabilnoœci politycznej, poniewa¿ krzy¿uj¹ siê tutaj i wspó³-

zawodnicz¹ ze sob¹ ró¿ne wp³ywy zewnêtrzne.

2. Wspó³praca z Rosj¹ antidotum na problemy Organizacji

Kartel usilnie zabiega o nowych cz³onków, którzy maj¹ byæ lekarstwem na jego obecne

k³opoty. Najbardziej zale¿y mu na Rosji, Meksyku i Norwegii, prowadzi równie¿ negocjacje

z Brazyli¹ i Sudanem. Wst¹pienie któregokolwiek z tych pañstw do Organizacji mia³oby

niebagatelne znaczenie dla jej dalszego funkcjonowania. Jednak kartel nie ukrywa, ¿e krajem,

który pozwoli³by odzyskaæ mu si³ê, jak¹ dysponowa³ w latach siedemdziesi¹tych ubieg³ego

wieku jest Rosja, obecnie najwiêkszy jego konkurent na rynku ropy naftowej. Gdyby Rosja

zdecydowa³a siê zostaæ pe³noprawnym cz³onkiem kartelu, to jego udzia³ w œwiatowej pro-

dukcji ropy naftowej wzrós³by do ponad 55%, a wielkoœæ zasobów bêd¹cych w posiadaniu

OPEC stanowi³aby prawie 82% œwiatowych zasobów (Statistical Review… 2009). Ponadto,

jeœli wspó³praca miêdzy Organizacj¹ a Rosj¹ u³o¿y siê pomyœlnie, pañstwom OPEC by³oby

zdecydowanie ³atwiej utrzymaæ wewnêtrzn¹ dyscyplinê w zakresie limitów wydobycia i za-

³agodziæ dotychczasowy roz³am niszcz¹cy Organizacjê od œrodka. Problem w tym, ¿e choæ

Rosja nie chce d³u¿ej pozostawaæ z boku procesu kszta³towania œwiatowych cen ropy, ze

wzglêdu na ostatnie znacz¹ce wahania cen tego surowca nie jest zainteresowana wst¹pieniem

do kartelu, poniewa¿ jest œwiadoma jego wewnêtrznych s³aboœci oraz ma odmienne cele

w zakresie polityki naftowej. Rosji zale¿y bowiem na wzroœcie wydobycia i pozyskaniu

znacznego udzia³u rynkowego oraz utrzymywaniem partnerskich stosunków z Europ¹, bêd¹c¹

g³ównym odbiorc¹ jej surowca.
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Jednak spadek cen ropy ze 147 do 40 dolarów za bary³kê zmusi³ j¹ do zmiany dotych-

czasowej polityki. Rosja poinformowa³a, ¿e bêdzie wspó³pracowaæ z OPEC dla obrony

w³asnych interesów. Wspó³praca ta ma siê opieraæ na wzajemnym koordynowaniu dzia³añ;

niewykluczone, ¿e równie¿ w zakresie limitów wydobycia. Jednak Federacji Rosyjskiej

mo¿e byæ bardzo trudno prowadziæ skuteczne dzia³ania w tym zakresie ze wzglêdu na

ograniczone mo¿liwoœci techniczne rosyjskich z³ó¿, które po³o¿one w zimnych rejonach

Syberii generuj¹ znaczne koszty zwi¹zane z zablokowaniem, konserwacj¹ i ponownym

uruchomieniem odwiertów wydobywczych. Ponadto brak monopolistycznego pañstwowego

przedsiêbiorstwa wydobywczego znacznie utrudni egzekwowanie ustalonych kwot wy-

dobycia. Rosja nie posiada tak¿e wystarczaj¹co du¿ych magazynów ropy. To wszystko

sprawia, ¿e jednym narzêdziem jakim dysponuje Rosja – obok ce³ eksportowych – pozwa-

laj¹cym w pewnym stopniu wp³ywaæ na œwiatowe ceny ropy, jest oficjalne podawanie

prognoz wydobycia opieraj¹cych siê na wielkoœci zarezerwowanych tzw. potencjalnych z³ó¿

(www.naftagaz.pl).

Podsumowanie

Opisane problemy, z którymi zmaga siê obecnie kartel, w znacznym stopniu ograniczaj¹

jego wp³yw na rynek. Równie¿ w najbli¿szej przysz³oœci OPEC bêdzie bezsilny w walce

o utrzymanie „sprawiedliwych cen”. Sytuacjê mo¿e zmieniæ kompleksowa restrukturyzacja

Organizacji oraz pozyskanie nowych, strategicznych cz³onków. Dlatego inwestorzy loku-

j¹cy swój kapita³ na rynku ropy naftowej powinni z dystansem odnosiæ siê do informacji

podawanych przez kartel, bacznie obserwuj¹c inne, znacznie istotniejsze czynniki deter-

minuj¹ce ceny surowca.
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