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Streszczenie 
 
 

 Niska cena ropy na rynku międzynarodowym związana 

jest m.in. ze zwiększonym wydobyciem ropy z łupków 

w Stanach Zjednoczonych, niskim wzrostem gospodar-

czym świata w 2014 roku, zwiększającą się efektywno-

ścią energetyczną oraz czynnikami politycznymi wpływa-

jącymi na decyzje OPEC. 

 

 Spadek cen ropy to nie tylko cios dla budżetów państw 

eksportujących ropę (m.in. Nigeria i Sudan Południowy), 

ale też problem dla tych, które dopiero zainwestowały 

w odkryte złoża (m.in. Kenia, Uganda i Mozambik).  

 

 Wyzwaniem dla gospodarek Afryki subsaharyjskiej jest 

dywersyfikacja źródeł dochodów budżetu państwa. Po-

budzenie innych gałęzi produkcji i rolnictwa wymaga 

rozwiązań systemowych i nie jest możliwe w krótkim 

okresie. Konieczne mogą okazać się zmiany systemu 

podatkowego, aby zwiększyć stosunek dochodów z po-

datków w budżecie państwa w porównaniu do dochodów 

z eksportu surowców.  
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Kto straci, kto zyska?  
Wpływ spadku cen ropy 
na rynku międzynarodo-
wym na państwa Afryki  

subsaharyjskiej 
 

Cena baryłki ropy Brent w grudniu 2014 roku 

wyniosła 62,3 USD osiągając najniższy poziom 

od maja 2009 roku. Cena ropy jest kształtowa-

na przez popyt i podaż oraz oczekiwany po-

ziom popytu i podaży. Popyt na ropę zmienia 

się nie tylko ze względu na czynniki obiektywne 

(pogoda, pora roku), ale również ze względu 

na oczekiwania inwestorów dotyczące zacho-

wania OPEC. Wobec spadających cen ropy na 

rynku międzynarodowym oczywiste wydawało 

się, że OPEC zmniejszy podaż. Tak się jednak 

nie stało. Stany Zjednoczone również nie ogra-

niczyły rosnącej od 2011 roku produkcji ropy 

z łupków.  
 
 
 

Dlaczego cena ropy jest taka niska? 
 

Cena ropy na rynku międzynarodowym jest najniższa od 

maja 2009 roku z kilku względów. Pewną rolę odgrywają 

czynniki technologiczne: zwiększająca się efektywność 

energetyczna oraz przerzucenie się na OZE. Niski 

wzrost gospodarczy obniża zapotrzebowanie na surow-

ce energetyczne – przewidywany wzrost produktu świa-

towego brutto (PPP) wyniesie w 2015 roku 3,5%
1
, 

w porównaniu do 4-5% wzrostu utrzymującego się od lat 

dziewięćdziesiątych XX wieku do 2008 roku
2
.  

 

Mimo spadających cen ropy i ignorując naciski ze strony 

Wenezueli i Iranu, na spotkaniu w listopadzie 2014 roku 

OPEC nie zdecydowała się na ograniczenie podaży. 

„Będziemy produkować 30 mln baryłek dziennie przez 

następne 6 miesięcy i będziemy obserwować zachowa-

nia rynku”, jak powiedział po spotkaniu sekretarz gene-

ralny organizacji Abdalla El-Badri. 

                                                                   
1
 Global Economy Watch, PWC, 

http://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/global-economy-

watch/projections.jhtml (data dostępu 2 lutego.2015) 
2
 The World Factbook, CIA 

Dlaczego OPEC nie ograniczyła produkcji, skoro Arabia 

Saudyjska – dysponująca największą siłą w organizacji – 

zyskuje rentowność wydobycia przy cenie 99,2 USD za 

baryłkę? Możliwych odpowiedzi jest kilka. Po pierwsze, 

być może Arabii Saudyjskiej zależy nie na cenie, ale na 

utrzymaniu swojego udziału w rynku, czego nauczyła się 

po kryzysie w latach 80. XX wieku. Po drugie, znaczenie 

mogą mieć rozgrywki polityczne: chęć osłabienia Iranu 

(cena za baryłkę dla uzyskania rentowności to ok. 140 

USD) i próba zdławienia boomu łupkowego w Stanach 

Zjednoczonych. Arabia Saudyjska może tolerować niż-

sze ceny ropy dość łatwo, ze względu na swoje duże 

rezerwy i niski koszt wydobycia. Pozyskanie ropy z łup-

ków w Teksasie jest dużo droższe, co może w długim 

okresie doprowadzić do wycofania się z biznesu przy-

najmniej kilku amerykańskich przedsiębiorstw
3
. Po trze-

cie, być może utrzymując podaż na niezmienionym po-

ziomie mimo spadających cen OPEC chce działać na 

szkodę Państwa Islamskiego (IS), które finansuje swoje 

działania m.in. ze sprzedaży przejętych surowców ener-

getycznych. Efektem ubocznym tego działania może być 

jednak zasilenie szeregów zwolenników IS wskutek 

wzrostu radykalizmu części Sunnitów wobec nieuchron-

nych ograniczeń budżetowych w państwach eksportują-

cych ropę. 

 

Boom łupkowy w Stanach Zjednoczonych trwa od kilku 

lat – od 2011 roku produkcja ropy w tym państwie 

utrzymuje trend wzrostowy. Niestabilna sytuacja w Afry-

ce Północnej i na Bliskim Wschodzie oraz sankcje Sta-

nów Zjednoczonych i Unii Europejskiej nałożone na Iran 

ograniczyły jednak efekt wzrostu wydobycia na ceny 

ropy na rynku międzynarodowym. Aż do chwili obecnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   
3
 Dotyczy to zarówno firm wydobywczych jak i przedsię-

biorstw świadczących usługi dodatkowe z zakresu doradztwa 

i informatyki dla firm wydobywczych. W styczniu 2015 roku 

mały producent ropy z Teksasu WBH Energy Partners złożył 

wniosek o upadłość. Małe firmy świadczące usługi wspierają-

ce stoją w obliczu ograniczenia popytu na ich usługi przez 

firmy wydobywcze z powodu cięcia kosztów. Patrz: Elaine 

Pofeldt, Spillover effect: Oil price crash bankrupting 'small 

oil', CNBC, 12 stycznia 2015,  

http://www.cnbc.com/id/102318531 (data dostępu 2 lute-

go.2015) 
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Cena za baryłkę ropy wymagana dla uzyskania rentowności w wybranych państwach (w USD, 2014)4 

 

 
Produkcja i import ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych (w tysiącach baryłek)5 

 
 

                                                                   
4
 Źródło: Deutsche Bank, MFW, Bloomberg 

5
 Źródło: U.S. Energy Information Administration 
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Dalsze zmiany cen ropy są właściwie niemożliwe do 

oszacowania. Dostępne dane dotyczące rezerw surowca 

i dziennego wydobycia nie mają związku z przyszłym 

popytem, który zależy od sytuacji politycznej, rozwoju 

technologii energetycznych i systemu transportu, zjawisk 

przyrodniczych i wielu innych. Nie możemy wiarygodnie 

oszacować zmiany popytu na ropę w krótkim czy śred-

nim okresie, o czym najwyraźniej świadczy brak przygo-

towania rządów na obecne ceny ropy. 

 

Afryka subsaharyjska: kto straci, a kto  
zyska na niskich cenach ropy? 

 
Eksperci Banku Światowego przewidują, że spadek cen 

ropy będzie miał pozytywny skutek netto dla gospodarki 

światowej, czyli że napędzenie gospodarki państw im-

portujących ropę przeważy koszty poniesione przez 

państwa-eksporterów. Szacuje się, że trzydziestopro-

centowy spadek cen ropy może zwiększyć produkt świa-

towy brutto o 0,5%. Długookresowe dostosowanie rynku 

ma zapewnić większy wzrost
6
.  

 

Negatywne konsekwencje dotkną wszystkie państwa 

eksportujące ropę naftową, szczególnie dotkliwie te, 

których profil eksportowy jest oparty wyłącznie na tym 

surowcu. Chodzi tu nie tylko o Rosję (która w grudniu 

2014 roku podniosła stopy procentowe z 10,5% do 17%, 

aby ratować rubla i powstrzymać ludzi przed jego ma-

sową sprzedażą) czy Iran, ale też o Nigerię i Sudan Po-

łudniowy. 

 

Nigeria 

 

W lutym 2015 roku miały odbyć się w Nigerii wybory 

prezydenckie. Decyzją krajowego komitetu wyborczego, 

a według opozycji decyzją urzędującego prezydenta 

Goodlucka Jonathana, przeniesiono je na koniec marca 

2015 roku. Zagrożenie islamskim fundamentalizmem ze 

strony Boko Haram na północy kraju oraz w Czadzie, 

Nigrze i Kamerunie, to tylko jeden z problemów, z któ-

rymi boryka się nigeryjski rząd. 

 

Dramatyczny spadek cen na rynkach światowych dla 

opartego w 95% na ropie i produktach ropopochodnych 

eksportu Nigerii niesie za sobą dotkliwe konsekwencje 

dla prezydenta Goodlucka Jonathana. Nigeria jest naj-

ludniejszym i wyjątkowo szybko rozwijającym się pań-

                                                                   
6
 Global Economic Prospects. Having Fiscal Space And Using 

It, Bank Światowy, styczeń 2015, s. 160. 

stwem – jej dynamiczny wzrost jest jednym z najczęściej 

cytowanych przykładów odrodzenia gospodarczego 

Afryki subsaharyjskiej w ostatnich 15 latach. Jednak 

państwo jest zależne od importu, gdyż produkty zagra-

niczne wobec przewartościowania waluty (NGN, naira) 

są dużo tańsze od tych wytwarzanych w kraju. 

 

Możliwą pozytywną konsekwencją spadku cen ropy 

i przychodów budżetowych Nigerii może być uzyskanie 

przez rząd pretekstu dla zniesienia dotacji paliwowej, 

która generuje wydatki w wysokości 7 mld USD rocznie. 

Kiedy w styczniu 2012 roku Goodluck Jonathan podjął 

próbę likwidacji dotacji, cena ropy skoczyła w ciągu jed-

nego dnia z 65 do 138 NGN. Społeczny opór wyrażony 

poprzez ruch Occupy Nigeria
7
 miał tragiczne skutki: 12 

ofiar śmiertelnych. Prezydent wycofał się wtedy ze swo-

jej decyzji.  

 

Minister finansów Nigerii Ngozi Okonjo-Iweala przyznała 

pod koniec grudnia 2014 roku, że cena ropy na rynku 

światowym jest niższa niż zapewniająca rentowność 

wydobycia. Zakładana w budżecie państwa średnia 

dzienna produkcja baryłek ropy wynosiła 2,38 mln czyli 

o 0,18 mln więcej niż rzeczywista produkcja w 2014 

roku. 

 

Niska cena na rynku międzynarodowym i niższe niż 

planowane wydobycie ropy w kraju w 2014 roku dopro-

wadziło do dużych rozbieżności między rzeczywistymi 

a planowanymi dochodami budżetowymi: na koniec 

października 2014 roku do budżetu wpłynęło 2,72 bln 

NGN wobec zaplanowanych 3,73 bln NGN na cały rok. 

Musiało to odbić się to na płacach w sferze budżetowej – 

wstrzymano wypłaty w edukacji. Ropa stanowi około 

70% dochodów budżetu Nigerii i 95% dochodów w wa-

lucie obcej. Jako, że krajowe rafinerie nie są w stanie 

przetworzyć całej produkowanej ropy Nigeria musi im-

portować produkt rafinowany. Czynniki te doprowadziły 

do spadku kursu waluty nigeryjskiej w stosunku do dola-

ra amerykańskiego o 14% w 2014 roku
8
. 

 

                                                                   
7
 Ruch poparty był przez największe związki zawodowe pra-

cowników sektora wydobywczego w Nigerii tj.  NUPENG 

skupiający pracowników fizycznych i PENGASSAN, w któ-

rym zrzeszeni są pracownicy umysłowi.  
8
 Elisha Bala-Gbogbo, Oil’s Slump Gives Nigeria Chance to 

End $7-Billion Subsidy, Bloomberg Business, 23 grudnia 2014 

r., http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-12-23/oil-s-

slump-gives-nigeria-chance-to-end-7-billion-fuel-subsidy 

(data dostępu 2 lutego.2015) 
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Polityka austerity jest nie tylko domeną europejską. Bu-

dżet Nigerii na 2015 rok jest najniższy od dekady, choć 

cięcia nie dotknęły wszystkich sektorów: o ile budżet 

rządu i prezydenta spadł w ujęciu rocznym o 24%, o tyle 

wydatki na parlament federalny pozostały na dotychcza-

sowym poziomie, utrzymywanym od 2010 roku (150 mld 

NGN). Warto podkreślić, że od dawna kwota przezna-

czana na parlament była wysoka – The Economist uznał 

w 2012 roku, że nigeryjscy parlamentarzyści są opłacani 

najlepiej na świecie
9
. 

 

Konsekwencje załamania cen dla rynku pracy w sekto-

rze ropy stały się widoczne pod koniec 2014 roku. Naj-

większe związki pracowników przemysłu ropy zażądały 

zmniejszenia ceny i pochylenia się nad projektem regu-

lacji dotyczących inwestycji w wydobycie i przetwórstwo 

ropy. Strajk szybko został zawieszony – doprowadzono 

do porozumienia ze względu na obawę przed zmniej-

szeniem i tak już niskiego wydobycia i kolejnych spad-

ków wartości waluty. 

 

Symboliczną konsekwencją wzrostu wydobycia 

w Stanach Zjednoczonych jest zmniejszenie eksportu 

ropy z Nigerii do tego dotychczas największego partnera 

handlowego. W 2014 roku wymiana handlowa z Indiami 

wygenerowała największe przepływy finansowe w naj-

ludniejszym państwie Afryki.  

 

Sudan Południowy 

 

Przed uzyskaniem niepodległości przez Sudan Połu-

dniowy, Sudan produkował 500 tys. baryłek ropy dzien-

nie.  

 

Niskie dochody Sudanu Południowego z eksportu ropy 

mają kilka przyczyn. Po pierwsze Sudan Południowy 

uzyskuje najniższą cenę za baryłkę ropy na świecie (20-

25 USD) ze względu na zapisy wynegocjowanej w 2012 

roku umowy. Przewiduje ona dodatkowe, stałe opłaty na 

rzecz Sudanu z każdej wyeksportowanej baryłki (opłaty 

obejmują: koszty przesyłu z użyciem sudańskich ruro-

ciągów – 11 USD od baryłki, oraz kompensację poten-

cjalnych strat północy z eksportu ropy ze względu na 

niepodległość Sudanu Południowego – 15 USD od ba-

ryłki).  

 

Po drugie, produkcja jest ograniczona w związku z woj-

ną domową toczącą się od końca 2013 roku. Przyczyną 

                                                                   
9
 Rewarding work, „The Economist”, 

http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2013/07/daily-

chart-12 (data dostępu 2 lutego.2015) 

konfliktu jest podział polityczny i etniczny między zwo-

lennikami prezydenta Salvy Kiira (Dinka) a jego byłym 

zastępcą Rieką Macharą (Nuer)
10

.  

 

Dodając do tego trzeci czynnik czyli niską jakość sudań-

skiej ropy, Financial Times szacuje, że Sudan Południo-

wy sprzedaje obecnie 160 tys. baryłek ropy dziennie po 

cenie 20,5 USD za baryłkę. Jako, że dochody z eksportu 

ropy stanowią 95% dochodów budżetowych Sudanu 

Południowego, Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

przewiduje, że deficyt w 2015 roku sięgnie 12% PKB
11

. 

 

A co z innymi? 

 

Spadek ropy to nie tylko cios dla budżetów państw eks-

portujących ropę, ale też problem dla tych, które dopiero 

zainwestowały w odkryte złoża, zachęcone sukcesem 

Nigerii. Kenia, Uganda i Mozambik, które zainwestowały 

w niedawno odkryte złoża ropy mogą w długim okresie 

ponieść negatywne konsekwencje odwlekając decyzję 

o ruszeniu z produkcją (wstępne plany na 2017 rok). Na 

przykład Uganda boi się, że Tullow Oil PLC i chińska 

Cnooc Ltd wycofają się z inwestycji w obliczu spadku 

cen. 

 

Wart 16 mld USD projekt wydobywczy w Angoli fundo-

wany m.in przez Total i Exxon ma szanse uzyskać ren-

towność tylko przy cenie za baryłkę powyżej 70 USD. 

Ghana produkująca ropę od 2011 walczy z osłabieniem 

własnej walut (cedi) i kryzysem budżetowym spowodo-

wanym niższymi niż planowane dochodami z ropy. 

W pomoc Ghanie zaangażował się Międzynarodowy 

Fundusz Walutowy. 

 

Inną kwestią jest oczywiście pozytywny impuls dla kon-

sumentów – ceny ropy spadły w 2014 roku zarówno 

w Kenii i Rwandzie, gdzie cena jest określana przez 

rząd, jak i w Ugandzie, gdzie jej kształtowanie jest pozo-

                                                                   
10

 Konflikt rozpoczął się kiedy Riek Machar na zebraniu Kra-

jowej Rady Wyzwolenia wezwał do jej bojkotu. Prezydent 

Salva Kiir zobowiązał szefa straży prezydenckiej do rozbroje-

nia żołnierzy, jednak szef ten zlecił ponowne uzbrojenie 

członków straży z plemienia Dinka. Jego zastępca pochodzący 

z Nuerów zakwestionował ten rozkaz, co zakończyło się wy-

buchem walk. Zarówno Dinkowie jak i Nuerowie należą do 

grupy ludow nilockich, Dinka stanowią około 36% ludności 

Sudanu Południowego a Nuerowie – 16% (za The World 

Factbook, CIA) 
11

 Javier Blas, Katrina Mansion, War-torn South Sudan under 

economic attack from fall in oil price, „Financial Times”, 21 

grudnia 2014, http://www.ft.com/cms/s/0/6ba9f528-869c-

11e4-8a51-00144feabdc0.html#axzz3SxFFoZ4x (data dostępu 

2 lutego 2015) 



 
 

//////////// 7 /////////////////////////////////////////Wpływ spadku cen ropy na państwa Afryki subsaharyjskiej////////////////////////////////////////////////// 

stawione siłom rynkowym
12

. 

 

Konkluzje 

 

Większość ekonomistów zgadza się co do tego, że stra-

tegia przyjęta przez OPEC (polegająca na pozostawie-

niu limitów produkcyjnych na niezmienionym poziomie) 

sprawdzi się w dłuższej perspektywie, jako że powinna 

ona prowadzić do wyższych cen ropy w latach 2016-

2017 i kolejnych. 

 

Wyzwaniem dla tych gospodarek Afryki subsaharyjskiej, 

które są uzależnione od ropy (Nigeria, Angola, Sudan 

Południowy) i dla tych, które inwestują w nowoodkryte 

złoża, jest dywersyfikacja źródeł dochodów budżetu 

państwa. Pobudzenie innych gałęzi produkcji i rolnictwa 

wymaga rozwiązań systemowych i nie jest możliwe 

w krótkim okresie, choć w 2015 roku w Nigerii podjęte 

zostaną prace nad Krajowym Planem Rewolucji Prze-

mysłowej (National Industrial Revolution Plan) i rozpocz-

nie działalność Bank Rozwoju Nigerii (przy wsparciu 

Banku Światowego, Afrykańskiego Banku Rozwoju, 

BNDES Bank z Brazylii i KfW z Niemiec) skoncentrowa-

ny na wsparciu MŚP. Szybki przypływ dochodów budże-

towych zapewnić mogą zmiany podatkowe: dodatkowe 

podatki od towarów luksusowych (prywatnych odrzutow-

ców, jachtów, samochodów, napojów alkoholowych) 

i podatek majątkowy od nieruchomości, a także dodat-

kowe opłaty przy zakupie biletów lotniczych
13

. 

 

 

 

                                                                   
12

 Kenneth Agutamba, What tumbling oil prices mean for East 

Africa, „The New Times”, 14 grudnia 2014, 

http://www.newtimes.co.rw/section/article/2014-12-

14/184028/ (data dostępu 2 lutego.2015) 
13

 PWC, Nigeria’s 2015 Budget Fiscal and macroeconomic 

analyses, Lagos 2015, 

http://www.pwc.com/en_NG/ng/assets/pdf/nigerias-2015-

budget.pdf (data dostępu: 27 lutego 2015). 
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Global.Lab jest niezależnym 
think-tankiem zajmującym 
się sprawami międzynaro-
dowymi. 

 

Celem naszej działalności jest poszerzanie wie-
dzy na temat globalnych problemów politycz-
nych, społecznych, ekonomicznych i ekologicz-
nych. Poprzez swoją działalność chcemy wspie-
rać rozwój polskiego społeczeństwa obywatel-
skiego i świadomości społecznej na temat 
współczesnych stosunków międzynarodowych, 
zwłaszcza w wymiarze pozaeuropejskim. 
Szczególną uwagę przywiązujemy do promowa-
nia takich rozwiązań w polityce międzynarodo-
wej, które charakteryzują się poszanowaniem 
praw i godności każdego człowieka, różnorod-
ności kulturowej oraz idei zrównoważonego 
rozwoju. 

 

Autorzy ponoszą odpowiedzialność za swoje 
wypowiedzi zawarte w tej publikacji. Tezy i opi-
nie zawarte w tej publikacji niekoniecznie odpo-
wiadają oficjalnemu stanowisku Global.Lab. 
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