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Wprowadzenie 
 

Początek XXI wieku przyniósł istotne zmiany na rynku „czarnego złota”. 

Odnotowano m.in. wzrost zainteresowania inwestorów finansowych rynkiem 

terminowym ropy naftowej, zwiększenie podaży ze złóż niekonwencjonalnych, 

załamanie się relacji cenowych między trzema światowymi wyznacznikami cen ropy 

naftowej WTI, Brent, Dubai Fateh. Dodatkowo podjęto próby ustanowienia nowych 

wyznaczników cenowych (Oman, ESPO), dokonano istotnych zmian w formułach 

indeksacji cen surowców energetycznych w kontraktach długoterminowych (głównie 

w zakresie uniezależnienia dostaw gazu ziemnego od zmian cen ropy naftowej). Część 

państw-eksporterów ropy naftowej odeszła od wyceny swoich gatunków surowca 

względem WTI czy Dubai. Ponadprzeciętna zmienność cen, którą można zaobserwować 

po 2004 roku coraz częściej określana jest mianem trzeciej epoki kształtowania się cen 

ropy naftowej, a sam okres z lat 2004-2008 nazywa się trzecim szokiem naftowym. 

Przegląd literatury dotyczącej funkcjonowania rynku ropy naftowej po 2004 roku 

pozwala stwierdzić, iż wnioski badaczy co do czynników i mechanizmów 

determinujących sytuację na rynku ropy naftowej w XXI wieku są różne i nadal są 

przedmiotem dyskusji środowiska naukowego (zob. Hamilton, 2008, 2009; Kilian, 2009; 

Kaufmann, 2011). Z jednej strony wskazywane jest, że u przyczyn nagłych zmian cen 

leży niedobór podaży (Kaufmann, 2011), czy nadmierny popyt (Hamilton, 2008, 2009; 

Kilian, 2009; Kilian, Murphy, 2014). Z drugiej strony producenci ropy naftowej 

odpowiedzialnością za taki stan rzeczy obarczają rynki finansowe oraz rosnącą 

aktywność spekulacyjną, przypominając, że niestabilność cen ropy naftowej również nie 

leży w ich interesie (OPEC, 2008). 

W porównaniu z innymi pracami prezentowanymi w literaturze analiza 

przeprowadzona jest na poziomie wybranych regionów świata, będących 

najważniejszymi eksporterami i importerami ropy naftowej. Takie podejście umożliwia 
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porównanie determinant, które w poszczególnych obszarach geograficznych są 

statystycznie istotne dla opisywania omawianych zjawisk ekonomicznych. W przypadku 

ropy naftowej można stwierdzić, iż cena tego surowca ma charakter globalny, 

szczególnie, że różnice cenowe pomiędzy poszczególnymi jej gatunkami tłumaczone są 

na tle różnic jakościowych. Możliwe jest wskazanie wyjątków od takiej reguły, np. 

różnica cen gatunków WTI i Brent (tzw. dyferencjał) po 2007 roku. Należy jednak 

zaznaczyć, że podobne sytuacje mają charakter przejściowy, co najwyżej 

średnioterminowy. Nie sposób nie przywołać w tym miejscu dyskusji toczonej 

w nawiązaniu do pracy Weinera (1991), który wykazał, że rynek ropy naftowej nie ma 

charakteru rynku globalnego, ale jest silnie „zregionalizowany” (Rodriguez, Williams, 

1993, Gülen, 1997, 1999). 

Przedmiotem zainteresowania nie jest jednak globalny lub regionalny charakter 

cen ropy naftowej, ani też pokazanie stopnia integracji rynku ropy naftowej, ale to jakie 

czynniki determinują decyzje w zakresie konsumpcji i wydobycia (lub w zakresie 

rozwoju wydobycia) ropy naftowej w poszczególnych regionach świata. Takie podejście 

uzasadnia obserwacja, że u podstaw pierwszego i drugiego szoku naftowego leżał 

nierównomierny dostęp do złóż ropy naftowej względem zapotrzebowania na surowiec. 

Kraje OPEC na koniec lat 70-tych XX wieku posiadały ponad 60% światowych rezerw 

ropy naftowej, konsumując niecałe 3% światowego wydobycia. Przedstawione w Tabl. 1 

porównanie zmian zachodzących w konsumpcji ropy naftowej oraz wydobyciu surowca 

w podziale na regiony pozwala stwierdzić, iż współcześnie samo zapotrzebowanie 

i wydobycie surowca kształtowane są przez odmienne tendencje w poszczególnych 

regionach świata. Przeprowadzona analiza jest istotna z punktu widzenia decyzji 

podejmowanych przez konsumentów oraz producentów surowca w dobie silnych wahań 

cenowych. Szczególnie interesująca może być odpowiedź na pytanie czy wzrost cen ropy 

naftowej przekłada się na różną skłonność do poszukiwania i rozwoju wydobycia 

w poszczególnych regionach geograficznych, czy jak zmiany ceny gazu ziemnego lub 

ropy naftowej przekładają się na wielkość zapotrzebowania na ropę naftową. 

Możemy sformułować szereg argumentów przemawiających za takim 

podejściem. 

Po pierwsze, po roku 2007 obserwowano silne załamanie relacji cenowych 

między trzema gatunkami ropy naftowej (WTI, Brent, Dubai Fateh), które na rynku 

światowym oraz rynkach regionalnych uznawane są za tzw. benchmarki cenowe. 
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Tabl. 1 Produkcja oraz konsumpcja ropy naftowej według regionów w latach 2002 i 2014 

 

Produkcja ropy naftowej 
[tys. baryłek dziennie] 

Konsumpcja ropy naftowej 
[tys. baryłek dziennie] 

Region 2002 2014 Zmiana 
2014/2002 2002 2014 Zmiana 

2014/2002 

Ameryka Północna 14 076 18 833 33,80% 23 797 23 421 -1,58% 

Ameryka Łacińska 6 763 7 659 13,23% 5 103 7 171 40,51% 

Europa i Eurazja 16 311 17 206 5,49% 19 661 18 287 -6,99% 

Bliski Wschód 21 991 28 515 29,66% 5 538 9 180 65,76% 

Afryka 7 965 8 307 4,29% 2 559 3 771 47,39% 

Daleki Wschód 7 855 8 307 5,75% 22 119 31 195 41,03% 

Świat 74 962 88 826 18,50% 78 777 93 025 18,09% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BP (2016). 

Po drugie, na rynku Ameryki Północnej obserwowano charakterystyczną tylko dla 

tego regionu tendencje zwiększenia wydobycia ropy naftowej ze złóż 

niekonwencjonalnych, co zgodnie z danymi BP (2016) doprowadziło do zmiany roli 

Stanów Zjednoczonych z importera netto ropy naftowej do eksportera surowca1. 

Po trzecie, w niektórych regionach świata (np. na rynku azjatyckim) w dobie 

spadku znaczenia ropy naftowej WTI oraz Dubai Fateh podjęto próby ustanowienia 

regionalnych wyznaczników cenowych, np. Oman (w handlu w obrębie państw Azji 

regionu Pacyfiku), ESPO (w handlu między Rosją a państwami Dalekiego Wschodu), 

REBCO (rosyjski gatunek handlowany na giełdzie NYMEX). 

Po czwarte, można przypuszczać, że nie bez znaczenia dla amerykańskiego rynku 

ropy naftowej pozostaje handel instrumentami finansowymi opartymi o ceny ropy 

naftowej. 

Po piąte, w grupach państw rozwiniętych gospodarczo oraz rozwijających się 

widoczne są odmienne tendencje w zakresie kształtowania się konsumpcji surowca, co 

wynika bezpośrednio z różnych poziomów energochłonności gospodarek 

                                                        
1 Niekiedy tendencje w zakresie wydobycia i konsumpcji ropy naftowej w danym regionie stanowić mogą 
pokłosie regulacji prawnych obowiązujących w danym regionie. Przykładowo, w Stanach Zjednoczonych 
eksport ropy naftowej został niemal w całości zakazany w okresie po pierwszym szoku naftowym (1975 r.) 
i jedynie sprzedaż pierwotnego surowca do Kanady jest dozwolona (obostrzenie te uchylono dopiero 
w 2015 roku). Podobnie w przypadku eksportu gazu ziemnego podlega on wielu ograniczeniom i wymaga 
decyzji władz federalnych. Powoduje to, iż koncerny naftowe starając się sprzedać swój surowiec (będąc 
zmuszone do lokowania go na rodzimym rynku) mogą zgadzać się na krótko- lub średniookresową sprzedaż 
po cenie z dyskontem względem cen podobnych gatunków ropy naftowej. Taka sytuacja obserwowana była 
w Stanach Zjednoczonych po roku 2008, gdy cena surowca amerykańskiego spadła poniżej ceny 
brytyjskiego gatunku Brent, choć historycznie stosunek cen tych gatunków ropy naftowej kształtował się 
odmiennie. 
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poszczególnych państw oraz różnego stopnia wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii. 

Po szóste, prezentowane podejście znajduje poparcie w opiniach badaczy rynku 

ropy naftowej (Knittel, Pindyck, 2016; Kaufmann, Banerjee, 2014; Apergis, Ewing, 

Payne, 2016). 

Po siódme, w krajach bogatych w ropę naftową (Iran, Arabia Saudyjska, Rosja, 

Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Wenezuela), ale również w niektórych 

państwach szybko rozwijających się (Chinach, Indiach, Malezji, Indonezji) istnieją 

rządowe subsydia, które obniżają cenę paliw ropopochodnych dla odbiorców finalnych 

(zob. Kaliski, Białek, Jedynak, 2012). 

Biorąc powyższe pod uwagę jako cel pracy postawiono analizę wpływu 

najważniejszych czynników kształtujących aktywność wydobywczą i zapotrzebowanie 

na ropę naftową w poszczególnych regionach świata w latach 2002-2014. 

Przyjęto następujące hipotezy badawcze: 

Hipoteza 1. Popyt na ropę naftową w krajach OPEC zależy od czynników 

determinujących dochody z eksportu surowca, tj. wzrasta wraz ze wzrostem 

światowych cen surowca i wzrostem aktywności gospodarczej w najszybciej 

rozwijających się regionach świata. 

Hipoteza 2. Wzrost cen gazu ziemnego w danym regionie geograficznym przekłada się 

na wzrost zużycia ropy naftowej. 

Hipoteza 3. Liczba odwiertów ropy naftowej w regionach, które są importerami netto 

ropy naftowej, tj. Ameryce Północnej, Europie i państwach azjatyckich, jest 

w większym stopniu zależna od cen ropy naftowej, niż od cen gazu ziemnego. Wpływ 

zmian cen ropy naftowej i gazu ziemnego na liczbę aktywnych odwiertów jest 

niesymetryczny. 

Hipoteza 4. Wpływ cen ropy naftowej na aktywność wiertniczą w Ameryce Północnej 

jest większy niż w innych regionach. 

Hipoteza 5. Popyt na ropę naftową oraz aktywność wiertniczą w Ameryce Północnej 

są zależne od zmian zachodzących w handlu instrumentami finansowymi opartymi 

na cenach ropy naftowej WTI. 
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Metodyka i dane 
 

Pierwszym krokiem przeprowadzonej analizy empirycznej była weryfikacja 

stacjonarności poszczególnych szeregów czasowych przeprowadzona przy 

wykorzystaniu testu ADF (zob. Welfe, 2003). 

Drugim etapem badania empirycznego była analizy kointegracji Johansena (zob. 

Johansen, 1988; Johansen, Juselius, 1990; Juselius 2006). W pierwszej kolejności 

dokonano doboru rzędu opóźnień ! dla modelu VAR(p). Ze względu na dużą wrażliwość 

testów Johansena wybór rzędu opóźnień ! powinien stanowić rezultat analizy kryteriów 

informacyjnych (Akaike AIC, Shwarza SC, Hannana-Quinna HQ) oraz statystyk: błędu 

predykcji Akaike (()*), sekwencyjnego testu +, (Majsterek, 2014). Często spotykaną 

sytuacją w procesie wyboru ! jest wnioskowanie o różnych rzędach opóźnień na 

podstawie poszczególnych kryteriów. Konkluzje formułowane na podstawie kryterium 

AIC mogą doprowadzić do przeszacowania rzędu opóźnień, z kolei stosując kryteria SC 

lub HQ podejmowane są bardziej rygorystyczne decyzje (Lütkepohl, Krätzig, 2004). 

W takiej sytuacji może być konieczna weryfikacja własności statystycznych modeli VAR 

z różną liczbą opóźnień, przede wszystkim autokorelacji składnika losowego (np. na 

podstawie wielowymiarowego testu autokorelacji --tego rzędu). Zbyt mała liczba 

opóźnień może prowadzić do występowanie autokorelacji reszt modelu VAR, a tym 

samym estymator staje się nieefektywny. Kelm (2013) zwraca uwagę, że duża wrażliwość 

testów kointegracji na autokorelację reszt wymaga, aby wyniki testu autokorelacji uznać 

za rozstrzygające. Z drugiej strony zbyt duża liczba opóźnień ogranicza liczbę stopni 

swobody. Końcowym etapem tej części analizy jest ocena własności statystycznych 

modelu VAR(p) z wykorzystaniem wielowymiarowych testów White’a, Jarque-Bera, 

mnożników Lagrange’a (zob. Jarque, Bera, 1987; Doornik, Hansen, 1994; Doornik, 1996; 

Urzúa 1996; Lütkepohl, 2005). 

Zdefiniowanie rozkładu opóźnień pozwala przejść do testowania rzędu 

kointegracji przy pomocy testów Johansena: testu śladu oraz testu największej wartości 

własnej (Johansen, 1988; Johansen, Juselius, 1990). W praktyce większą wagę należy 

przykładać do wyników testu śladu (zob. Lütkepohl, Saikkonen, Trenkler, 2000; 

Majsterek 2014). Celem zwiększenia mocy tego testu w małych próbach stosuje są 

skorygowane statystyki, np. poprawką Barletta (Kębłowski, 2013). 

Określenie rzędu kointegracji pozwala przejść do kolejnego kroku – estymacji 

wektorowego modelu korekty błędem (VEC) o postaci: 
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∆/0 = 2/034 + ∑ 78Δ/038
:34
8;4 + <=0 + >0    (1) 

gdzie: 

/0 – wektor zmiennych endogenicznych, 

=0 – wektor komponentów deterministycznych, 

2  – macierz mnożników całkowitych, 

78	 – macierz parametrów krótkookresowych, 

<  – macierz parametrów przy zmiennych deterministycznych, 

>0 – wektor niezależnych, białoszumowych składników losowych,	>0~NBC,EFG, 

H	 = 	1,… , K. 

Rząd macierzy 2 wskazuje na liczbę bazowych, liniowo niezależnych wektorów 

kointegrujących w przestrzeni - zmiennch. Jeśli rząd macierzy LM(2) jest równy zero 

wówczas model przyjmuje postać modelu VAR ze zmiennymi jednokrotnie 

zróżnicowanymi. Z kolei przy LM(2) = k należy stwierdzić, że zmienne wchodzące 

w skład systemu są łącznie stacjonarne, co przeczy założeniom modelu o ich 

niestacjonarności. Przy LM(2) = L oraz 0	 < L < k należy stwierdzić, iż wskazano L 

bazowych wektorów kointegrujących oraz - − L wspólnych trendów stochastycznych. 

Macierz parametrów 2 można zdekomponować zgodnie z poniższym wzorem: 

2 = RST     (2) 

gdzie: 

S to macierz bazowych wektorów kointegrujących, 

R określana jest jako macierz dostosowań, macierz wag lub macierz sprzężeń. 

W tym punkcie procedury rozważano również zasadność włączenia VEC wyrazu 

wolnego oraz trendu deterministycznego do modelu. Poniżej przedstawiono model VEC 

(1) raz jeszcze w postaci ogólnej: 

∆/0 = R(ST/034 + U + VH) + ∑ 78Δ/038
:34
8;4 + W + XH + >0  (3) 

gdzie: 

U, W to wektory wyrazów wolnych, 

V, X to wektory parametrów, pozostałe oznaczenia pozostają bez zmian. 

Istnieje pięć przypadków uwzględnienia trendu deterministycznego oraz stałej w modelu: 

I. model 1 – bez wyrazu wolnego (U = C, V = C, W = C, X = C), 

II. model 2 – ograniczony wyraz wolny (U ≠ C, V = C, W = C, X = C), 

III. model 3 – nieograniczony wyraz wolny (U ≠ C, V = C, W ≠ C, X = C), 
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IV. model 4 – ograniczony trend liniowy (U ≠ C, V ≠ C, W ≠ C, X = C), 

V. model 5 – nieograniczony trend liniowy (U ≠ C, V ≠ C, W ≠ C, X ≠ C). 

W przeprowadzonej procedurze pominięto model o postaci określonej w punkcie 

(I), gdyż jego zastosowanie wymagałoby, aby zmienne w swych poziomach oraz po 

jednokrotnym zróżnicowaniu miały zerową średnią, co w praktyce nie jest obserwowane. 

Wybór struktury deterministycznej spośród postaci (II)-(V) przeprowadzono poprzez 

zastosowanie tzw. zasady Pantuli (Pantula, 1989; Wdowiński, 2010), w której 

rozpatrywane są możliwe warianty uwzględnienia składowych deterministycznych 

(w kolejności od najbardziej do najmniej restrykcyjnych oraz dla kolejnych rzędów 

kointegracji począwszy od hipotezy o braku kointegracji). Przy pierwszym wystąpieniu 

sytuacji, w której braku jest podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej procedura zostaje 

zakończona. 

W kolejnym kroku konieczne jest przeprowadzenie analizy postaci 

poszczególnych wektorów macierzy R i S. Restrykcje nakładane na parametry macierzy 

S powinny wynikać z przesłanek ekonomicznych, gdyż co istotne, bazowe wektory nie 

mogą być interpretowane ekonomicznie. Przy rzędzie kointegracji równym L dla 

zapewnienia jednoznacznej identyfikowalności konieczne jest nałożenie LZ restrykcji na 

macierz S. Testowanie zasadności nakładania dodatkowych restrykcji (ponad te 

wymagane dla identyfikowalności systemu) odbywa się przy wykorzystaniu statystyki 

ilorazu wiarygodności +,. Restrykcje na macierz dostosowań R umożliwiają odpowiedź 

na pytanie, które zmienne nie reagują na obecność kolejnych relacji kointegracyjnych 

(no-level feedbacks). W momencie, gdy dany wiersz macierzy R będzie wypełniony 

elementami zerowymi możemy wskazać, że odpowiadająca mu zmienna nie dostosowuje 

się w ogóle do relacji długookresowych, a to prowadzi do konkluzji o jej słabej 

egzogeniczności zmiennej względem S (Engle, Hendry, Richard, 1983; Urbain, 1992; 

Juselius, 2005). Wytypowanie zmiennych słabo egzogenicznych może prowadzi do 

ponownej analizy rzędu kointegracji (zob. Juselius, 2006). W przypadku, gdy możliwe 

będzie dalsze testowanie słabej egzogeniczności należy procedurę powtórzyć. 

Dla obserwacji nietypowych wprowadzane mogą być zmienne zero-jedynkowe 

(Juselius, Hendry, 2000). Z ekonomicznego punktu widzenia kwantyfikacja pewnych 

wydarzeń o charakterze niesystematycznym może być pomocne dla poprawnego 

rozumienia analizowanych zjawisk (zob. Economou, 2016). Wprowadzenie do modelu 

VAR dodatkowych zmiennych deterministycznych (np. impulsowych zmiennych 
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dychotomicznych lub zmiennych dla zmiany strukturalnej) wymaga zastanowienia się 

czy posłużenie się asymptotycznymi wartościami krytycznymi testu śladu (Johansen, 

Juselius, 1990; Osterwald-Lenum, 1992) nie doprowadzi do błędnego określenia liczby 

związków długookresowych (Amisano, Giannini, 1997; Hendry, Juselius, 2000; Nielsen, 

2004; Lütkepohl, 2005). Co więcej, dla małej lub umiarkowanej liczebności próby 

konieczne jest stosowanie poprawek małopróbkowych (Kębłowski, 2013). Welfe, Karp, 

Kębłowski (2006) przypominają, że poprawne wnioskowanie o rzędzie kointegracji 

wymaga przy tego typu ograniczeniach albo zastosowania poprawki korygującej wartość 

statystyki do asymptotycznej wartości krytycznej, albo symulacyjnego wyliczenia 

wartości krytycznych przy danej liczebności próby. Scharakteryzowane powyżej 

przesłanki stanowią powód, dla którego wartości krytyczne dla testu śladu wyznaczono 

na podstawie parametrycznej procedury bootstrapowej (dla 999 replikacji i poziomu 

istotności [ = 0,05)2. 

Weryfikacja statystyczna modelu została przeprowadzona poprzez zastosowanie 

standardowych testów statystycznych (jednowymiarowych i/lub wielowymiarowych), tj.: 

testu normalności rozkładu składnika losowego (test Jarque-Bera JB lub Doornika-

Hansena DH), testu istotności pojedynczej zmiennej objaśnianej (test t-Studenta), testu 

autokorelacji (test mnożnika Lagrange’a LMk) składnika losowego k-tego rzędu (-	 ∈

{1, 2, 4, 12}), testu heteroskedastyczności składnika losowego (test White’a WHITE). 

Metoda weryfikacji jest analogiczna do stosowanej w trakcie analizy modelu VAR. 

Wszystkie analizowane dane statystyczne to miesięczne szeregi czasowe z okresu 

od stycznia 2002 roku do grudnia 2014 roku. Lata 2002-2014 to okres trzeciego szoku 

naftowego, w którym ceny ropy naftowej systematycznie wzrastały z poziomu 25 

USD/bbl w 2002 roku do 100 USD/bbl w 2013 roku (BP, 2017). Dane pochodzą z baz 

danych Joint Organisations Data Initiative (JODI), Organizacji Państw Eksporterów 

Ropy Naftowej (OPEC), Baker Hughes, IMF Primary Commodity Prices (IMF), 

Information Energy Agency (IEA), U.S. Energy Information Administration (EIA), 

OECD Stat (OECD), U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), Eurostat, 

The CBP World Trade Monitor, Intercontinental Exchange (ICE), Federal Reserve 

Economic Data St. Louis FED (FRED St. Louis). Dane dotyczące jednorazowych zdarzeń 

                                                        
2 Przyjęto kwantyl rzędu 0,95 z rozkładu bootstrapowego statystyki testu śladu dla zadanego rzędu 
kointegracji, liczby obserwacji, liczby zmiennych endogenicznych i specyfikacji elementów 
deterministycznych (wyraz wolny, trend, scentrowane zmienne sezonowe). Narzędzie do określenia 
rozkładu bootstrapowego dostępne jest w programie ekonometrycznym Structural VAR (wersja 0.45) 
autorstwa A. Warne (2008). Wykorzystano także program JMulti 4.24 (Lütkepohl, Krätzig, 2004). 
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losowych wpływających na rynek ropy naftowej (np. katastrofy naturalne, ataki 

terrorystyczne, strajki, konflikty zbrojne, awarie aparatury wydobywczej lub 

przesyłowej, anomalie pogodowe) weryfikowano na podstawie opracowań OPEC 

Monthly Oil Market Report, Global Terrorism Database, Uppsala Conflict Data 

Program, National Hurricane Center (U.S. National Oceanic and Atmospheric 

Administration), The Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI). 

W prowadzonych pracach empirycznych analizowano agregaty danych, które 

zdefiniowano ze względu na dwa główne czynniki wyróżniające poszczególne ośrodki 

handlu surowcem: obszar geograficzny oraz przynależność do OPEC: Ameryka 

Północna, OPEC, Europa, Azja (region Pacyfiku). 

 
Wyniki analizy empirycznej 

Przeprowadzenie analiz empirycznych dla poszczególnych regionów pozwoliło 

dokonać porównania mechanizmów kształtowania się wydobycia i zapotrzebowania na 

ropę naftową w różnych regionach świata. W Tabl. 2 zestawiono oszacowania równań 

długookresowych dla poszczególnych rynków ropy naftowej3, gdzie: 

b0cde  – produkcja ropy naftowej w f-tym regionie, 

g0cde  – konsumpcja ropy naftowej w f-tym regionie, 

h0
cde  – liczba aktywnych odwiertów ropy naftowej w f-tym regionie, 

)0cde  – relatywne ceny ropy naftowej, 

)0ije  – relatywne ceny gazu ziemnego, 

k0  – indeks produkcji przemysłowej w f-tym regionie, 

f0	– stopa procentowa,	

l0imcn	 – udział kontraktów terminowych na ropę naftową WTI zawartych przez 

podmioty niekomercyjne do liczby otwartych pozycji ogółem dla tych kontraktów,	

b0opipq	– produkcja energii ze złóż odnawialnych na terenie Stanów Zjedn. i Kanady,	

r0cde	– wolne moce wydobywcze ropy naftowej w państwach OPEC.	

W pierwszej kolejności porównanie wyników przeprowadzono dla równań 

normalizowanych względem zapotrzebowania na ropę naftową w regionie. Widocznym 

jest, iż niemal w każdym równaniu pierwszym czynnikiem wpływającym na 

                                                        
3 W literaturze ceny ropy naftowej standardowo wyrażone są w dolarach amerykańskich, a nie lokalnych 
walutach, w podsumowaniu przedstawiono wyniki dla właśnie tych estymacji, szczególnie, że umożliwia 
to porównanie z pracami innych autorów (zob. Kaufmann, Dees, Karadeloglou, Sanchez, 2007; Kaufmann, 
Banerjee, 2014). 
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długookresowy wzrost konsumpcji surowca jest indeks produkcji przemysłowej. Fattouh 

(2007) analizując otrzymywane przez badaczy rynku ropy naftowej oszacowania 

elastyczności dochodowej popytu wnioskuje, że powinna się ona znajdować w przedziale 

0,4 do 0,9. W pracy Kaufmanna, Deesa, Karadeloglou i Sancheza (2007) oszacowanie 

elastyczności dochodowej popytu waha się od 0,18 do 0,98. Wyższe wartości uzyskiwane 

są dla państw azjatyckich oraz Stanów Zjednoczonych4. W modelach regionalnych 

oszacowania parametrów stojących przy zmiennych odpowiadających regionalnej 

produkcji przemysłowej znajdują się w przedziale od −0,35 do −0,78. Najwyższe 

oszacowanie parametru otrzymano dla rynku azjatyckiego, co wynika z faktu, iż w tym 

przypadku mówimy o regionie silnie rozwijającym się (zob. International Energy 

Outlook, EIA, 2016). W pracy Krichene (2006) oszacowania elastyczności dochodowej 

popytu wahały się od 0,26 do 0,90. W modelu, w którym Krichene (2005) uwzględnił 

również ceny i produkcję gazu ziemnego, uzyskiwał on nawet wyższe rezultaty 

z przedziału od 0,80 do 1,93. 

W drugiej kolejności zmiana konsumpcji wynika ze zmian w cenach ropy 

naftowej. Co warto odnotować, to fakt, że wartość parametru stojącego przy relatywnych 

cenach ropy naftowej jest zbieżny z rezultatami innych badań. W otrzymanych wynikach 

oszacowania parametrów stojących w poszczególnych równaniach przy tej zmiennej 

zawiera się w przedziale od −0,04 do −0,17. Krichene (2005) wykazał, że wartość tego 

parametru powinna wahać się w granicach od –0,12 do −0,26. Cooper (2003) dokonał 

podobnej analizy dla 23 państw OECD i stwierdził, że wartość tego współczynnika może 

wahać się w przedziale od 0,005 do −0,57 w równaniu długookresowym. Ozcan (2015) 

otrzymał oszacowanie tego parametr wynoszące około −0,16. Krichene (2008) 

wskazuje, że słaba reakcja popytu ropy naftowej na zmiany cen surowca powoduje, iż 

wahania cenowe muszą być znaczne, aby omawiany rynek powrócił do stanu równowagi. 

Co więcej, pojawienie się niewielkiej nadwyżki popytu (przy sztywnej krzywej podaży 

w krótkim okresie) może prowadzić do silnych zawirowań cenowych. Należy odnotować, 

iż w światowej literaturze pojawiają się wyniki, w których oszacowanie tego parametru 

waha się w granicach −0,4 do −0,6. Fattouh (2007) w pracy systematyzującej 

przedmiotową literaturę stwierdza, że istnieje „duże zróżnicowanie oszacowań 

elastyczności cenowej popytu na ropę naftową”. Najniższa wartość oszacowania tego 

parametru widoczna jest w równani dla Ameryki Północnej (−0,04), co jest spójne z 

                                                        
4 Precyzując, w obu pracach jest to zależność pomiędzy popyt na ropę naftową a PKB. 
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podobnymi wnioskami formułowanymi przez Hughesa, Knittela, Sperlinga (2006), 

Hamiltona (2009). 

W przypadku państw azjatyckich większa rolę odgrywać będzie cena gazu 

ziemnego niż ropy naftowej. Takie oszacowanie tych dwóch współczynników może 

stanowić następstwo kilku przyczyn. Po pierwsze, ceny gazu ziemnego są wysokie 

w dostawach w rejon Pacyfiku (o ile przed 2009 rokiem były one tylko o około 30% 

wyższe, o tyle od 2010 roku stanowią one trzy- do czterokrotności cen z Henry Hub). 

Uczestnicy rynku mogą przywiązywać większą wagę do relacji cen gazu ziemnego i ropy 

naftowej i szybciej podejmować decyzje, co do substytucji jednego źródła energii drugim. 

Po drugie, EIA (2017) wskazuje, że w tym rejonie nie działa żaden hub gazowy, który 

„rzetelnie przekazywałby sygnały cenowe na rynek”. Co więcej, EIA (2017) przypomina, 

że „chociaż Azja jest jednym z głównych konsumentów gazu ziemnego 

(odpowiadającym jednej trzeciej globalnego handlu gazem ziemnym), w tym regionie 

brakuje płynnego i przejrzystego benchmarku cenowego podobnego do tego z Henry 

Hub”. Po trzecie, w regionie ze względu na silne rozproszenie geograficzne największych 

konsumentów infrastruktura rurociągowa jest uboga, co powoduje, że konieczny jest 

transport drogą morską, co może dodatkowo zwiększać koszty dostaw. Przy stosunkowo 

sztywnej aparaturze transportowej (tak jak wcześniej wskazano w przypadku tzw. 

gatunków landlocked) rozpoczęcie eksportu na nowy rynek zbytu wymaga wzbogacenia 

sieci rurociągowej, a taki właśnie problem może być widoczny dla surowca rosyjskiego 

i kazachskiego. Po czwarte, za poprawnością otrzymanych rezultatów przemawia fakt, iż 

Chiny rozpoczęły wdrażanie reformy cenowej, zgodnie z zamierzeniami której ceny 

dodatkowych dostaw gazu ziemnego zostaną powiązane z cenami paliw alternatywnych 

(EIA, 2017). 

Jeszcze innego efektu można by oczekiwać w przypadku państw OPEC, dla 

których cena ropy naftowej stanowi czynnik determinujący wielkość uzyskiwanego 

dochodu z eksportu surowca, a nie koszt związany z jego pozyskaniem. Balke, Plante, 

Yücel (2014) szacują, iż ceny paliw płynnych w krajach, w których obowiązują subsydia, 

stanowiły jedynie 34,3% cen w Stanach Zjednoczonych. Co więcej, jak zwraca uwagę 

Al-Yousef (2013), subsydiowanie cen produktów ropopochodnych zachęca lokalne 

społeczności do wyboru ropy naftowej jako podstawowego źródła energii, a dalszy 

wzrost konsumpcji wewnętrznej wymaga dodatkowych nakładów inwestycyjnych 

w aparaturę wydobywczą tak, aby zużywana wewnętrznie ropa naftowa nie ograniczała  
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ilości surowca przeznaczanego na eksport. Wyższe cena jednej baryłki ropy naftowej 

powoduje, że uzyskiwany z niej dochód względem kosztu wydobycia (przy założeniu 

niezmiennej aparatury wydobywczej) wzrasta, co powoduje, że importerzy ropy naftowej 

wręcz „finansują” konsumpcję surowca w największych krajach OPEC. Potwierdzenie 

formułowanych wniosków można znaleźć w pracy Hochmana, Zilbermana (2015), którzy 

przy pomocy modelu matematycznego wskazują, że wzrost cen ropy naftowej przekłada 

się na jeszcze bardziej „agresywną” politykę OPEC w zakresie dopłat wewnętrznych do 

ropy naftowej, co może prowadzić do wzrostu konsumpcji wewnętrznej. Autorzy na 

podstawie przeprowadzonej analizy wnioskują, że wzrost cen światowych (przy stałych 

cenach wewnętrznych) może prowadzić do wzrostu konsumpcji wewnętrznej (przy stałej 

wielkości eksportu surowca). Z kolei Suleiman, Muhammad (2012) wykazali dla państw 

afrykańskich OPEC, że wzrost cen paliw płynnych prowadzi do wzrostu ich konsumpcji. 

Niska elastyczność cenowa podaży dla grupy państw OPEC świadczy o tym, że 

potrzeby fiskalne państw-eksporterów surowca stanowią silny punkt, który uniemożliwia 

istotne zmniejszenie wydobycie w dobie niskich cen. Taki efekt obrazuje logikę 

podejmowania działań przez decydentów w regionie. 

Warto prześledzić również zależność między zapotrzebowaniem na ropę naftową, 

a ceną gazu ziemnego. W myśl hipotez stawianych przez badaczy zajmujących się 

niniejszą tematyką najbliższym substytutem czarnego złota jest właśnie gaz ziemny. 

Specyfikacja poszczególnych równań pozwala stwierdzić, że uwzględnienie cen 

najbliższego substytutu ropy naftowej zachęca do konsumpcji ropy naftowej w związku 

z koniecznością poniesienia większych wydatków na zakup określonej ilości gazu 

ziemnego. 

Scharakteryzowana powyżej specyfikacja równań konsumpcji stanowi 

nawiązanie do klasycznych modeli popytu na ropę naftową, m.in. prac Gately’ego (1986), 

Reinharta, Borenszteina (1994), Krichene (2005). Niemniej w literaturze pojawiają się 

próby analizy rynku surowca przez pryzmat innych czynników, wykraczających poza 

klasyczne ramy podażowe (zob. Fattouh, 2007; Breitenfellner, Cuaresma, Keppel 2009; 

Coleman, 2012). W części empirycznej podejmowano próby budowy modeli 

uwzględniających również inne czynniki, także te poza fundamentalne, jednakże 

uzyskiwane rezultaty nie były akceptowalne z punktu widzenia kryteriów statystycznych, 

jak i teorii ekonomicznych. 
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Tabl. 2 Porównanie równań długookresowych dla poszczególnych regionów 

Region 
(nr specyfikacji) 

Wektor 
kointegrujący !"#$% &"#$% '"#$% ("#$% (")*% +"  ," Pozostałe zmienne w równaniu 

Ameryka Płn. (1) 
-."/ 	 1	 	 0,04	 –0,02	 – 0,35	 	 +0,004	9"):#;– 13,58 

-."= 	 	 1	 – 1,50	 0,94	 	 	 – 0,04	9"):#; + 1,02	!"@A)AB– 7,91 

Europa (1) 
-."/ 	 1	 	 0,15	 –0,06	 – 0,44	 	 – 11,57 

-."= 	 	 1	 –0,43	 0,22	 	 	 – 2,47 

Europa (2) 
-."/ 	 1	 	 0,16	 –0,10	 –0,41	 	 −11,66 

-."= 	 	 1	 – 0,43	 0,22	 	 0,02	 – 2,53 

Azja (1) 
-."/ 	 1	 	 0,17	 – 0,22	 –0,77	 	 –10,30 

-."= 	 	 1	 – 0,59	 	 	 0,14	 –3,15 

Azja (2) 
-."/ 	 1	 	 0,17	 –0,22	 –0,78	 	 –10,29 

-."= 	 	 1	 –0,62	 0,01	 	 0,16	 –3,11 
 

OPEC (1) 
-."/ 	 1	 	 – 0,27	 	 – 0,54	 	 – 0,08	F"#$%– 7,45 

-."= 1	 	 	 – 0,18	 – 0,05	 	 	 – 12,86 
Puste komórki odpowiadają nieuwzględnieniu zmiennej w specyfikacji danego równania. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Niemniej jednak proponowane specyfikacje modeli regionalnych rynków ropy naftowej mają 

charakter autorski. W równaniach zapotrzebowania i aktywności wiertniczej dla Ameryki 

Północnej ujęto wpływ rynków finansowych (udział kontraktów niekomercyjnych) oraz 

produkcji energii ze źródeł odnawialnych. W równaniu OPEC zawarto wielkość wolnych mocy 

wydobywczych, co stanowi miernik potencjału do zwiększenia wydobycia w państwach 

kartelu (w tym w celu zaspokojenia konsumpcji wewnętrznej). 

Analizując aktywność wiertniczą (poszukiwania i rozwój pól roponośnych) 

w poszczególnych regionach świata należy zwrócić uwagę na jeden element – istotność cen 

ropy naftowej w podejmowaniu decyzji, co do długookresowej eksploatacji złóż surowca. Co 

istotne, siła reakcji tej zmiennej na zmiany cen ropy naftowej jest zróżnicowana 

w poszczególnych regionach (wartości współczynników z przedziału –1,50 do −0,43). 

W przypadku Europy współczynnik stojący przy cenach ropy naftowej w równaniu 

aktywności wiertniczej jest najniższy spośród wszystkich analizowanych regionów. Taki 

związek tych zmiennych wynika ze struktury wykorzystywanej ropy naftowej na kontynencie, 

gdzie większa część przerabianego surowca pochodzi spoza regionu niż wydobycia 

wewnętrznego. Europa to obszar historycznie najsilniej uzależniony od dostaw ropy naftowej 

z importu. Państwa regionu są głównym odbiorcom rosyjskiego surowca, 60% surowca 

eksportowanego z Rosji trafia do Europy. Malejące wydobycie ze złóż położonych w szelfie 

Morza Północnego, brak aktywności w zwiększaniu produkcji z zasobów 

niekonwencjonalnych oraz próby dywersyfikacji źródeł dostaw (np. poprzez zwiększenie 

dostaw morskich z państw OPEC) pociąga za sobą coraz to większy stopień zależności z roku 

na rok. 

Z kolei najwyższa wartość współczynnika obserwowana jest na rynku amerykańskim. 

Podobny efekt widoczny jest dla oszacowania parametru stojącego przy cenach gazu ziemnego. 

Takie wyniki możemy interpretować na tle tzw. rewolucji łupkowej oraz silnego uzależnienia 

gospodarki Stanów Zjednoczonych od paliw płynnych. Biorąc pod uwagę fakt, iż wydobycie 

w tym regionie silnie wzrosło po 2008 roku należy stwierdzić, iż tak wysoka wartość parametru 

jest uzasadniona. 

Nie okazało się zasadne wprowadzenie cen gazu ziemnego do relacji długookresowej 

aktywności wydobywczej dla rynku azjatyckiego, mimo, iż zmienna ta jest istotna w równaniu 

konsumpcji ropy naftowej (wartość współczynnika przy tej zmiennej jest najwyższy spośród 

analizowanych regionów). Taki efekt stanowi następstwo struktury rynku energii w Azji (EIA, 

2017), tj. region ten jest jednym z największych konsumentów gazu ziemnego, choć jedynie 

dwa państwa są eksporterami błękitnego paliwa (Indonezja, Malezja) oraz kolejne dwa są 
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znacznymi producentami (Chiny, Tajlandia). W państwach azjatyckich nie bez znaczenia dla 

braku zależności między aktywnością wiertniczą a cenami gazu ziemnego pozostaje dążenie 

dynamicznie rozwijających się gospodarek regionu do samowystarczalności w zakresie 

zaopatrzenia w surowce energetyczne (wykorzystanie w pierwszej kolejności posiadanych na 

własnym terytorium zasobów źródeł energii). 

Aktywność wydobywcza w Europie oraz Azji jest zależna od kosztu finansowania 

inwestycji. Zgodnie z danymi BP (2016) w Unii Europejskiej w latach 2005-2015 

średniorocznie wielkość rezerw ropy naftowej spadała o 2,9%, a same rezerwy stanowiły w 

2016 roku jedynie około 0,3% światowych rezerw. W Azji rejonie Pacyfiku znajduje się 2,8% 

światowych rezerw ropy naftowej (w latach 2005-2015 odnotowano średnioroczny wzrost tej 

wartości o 1,8%). Na podstawie powyższych informacji możemy przypuszczać, że w obrębie 

obu regionów potencjał wiertniczy jest silnie ograniczony, szczególnie, gdy dla porównania 

weźmiemy pod uwagę fakt, iż w Stanach Zjednoczonych w tym okresie wielkość rezerw 

wzrastała średniorocznie o blisko 5%. Jeśli powyższy wniosek uznamy za prawdziwy to należy 

sobie uświadomić, że projekty wydobywcze w tych regionach są znacznie bardziej 

kapitałochłonne i operacyjnie ryzykowne, stąd inwestorzy oczekują wyższych stóp zwrotu. 

 
Podsumowanie 
 

Celem referatu jest analiza wpływu najważniejszych czynników kształtujących 

aktywność wydobywczą i zapotrzebowanie na ropę naftową w poszczególnych regionach 

świata w latach 2002-2014. W pracy poddano analizie mechanizmy kształtowania się 

aktywności wiertniczej lub produkcji i konsumpcji w podziale na obszary geograficzne. 

Przedstawione w pracy wnioski z analiz empirycznych skłaniają ku stwierdzeniu, że istnieje 

zróżnicowanie czynników, które definiują popyt i aktywność wiertniczą czy wydobycie 

w poszczególnych regionach świata. Należy jednak pamiętać, że pewien zbiór zmiennych 

wpływa na decyzje uczestników rynku praktycznie niezależnie od problemów regionalnych 

(np. indeks produkcji przemysłowej, ceny ropy naftowej, ceny gazu ziemnego). Na podstawie 

przeprowadzonej analizy empirycznej można wskazać, że czynniki fundamentalne są kluczowe 

w determinowaniu wskazanych powyżej zjawisk. 

Pogłębieniem przedstawionych analiz mogłoby być uwzględnienie w specyfikacji 

modeli kwestii podziałów wewnętrznych OPEC i roli jaką poszczególne państwa odgrywają 

w organizacji. Wskazany element może być istotny dla uzyskiwanych wyników w zakresie 

procesów determinujących zapotrzebowanie oraz wydobycie ropy naftowej w krajach OPEC. 
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Z pewnością niezbyt wiele miejsca w pracy poruszono problemowi kursu walutowego. 

Jednakże uwzględnienie tego czynnika (ceny ropy naftowej liczone według kursu 

regionalnego) nie wpływa znacząco na wyniki, a wpływa na interpretację takiej zmiennej 

(perspektywa lokalnego lub globalnego uczestnika rynku). Prowadzenie dalszych rozważań na 

tym polu stanowi jednak potencjał dla rozwoju przedstawionych analiz. 

Kolejnym krokiem rozwoju prezentowanych modeli ekonometrycznych mogłaby być 

próba systematyzacji zdarzeń losowych, które wpływają na wielkość produkcji. W tym 

kontekście należałoby rozważyć stworzenie pewnych syntetycznych mierników, np. wskaźnika 

temperatury (dla badania wpływu anomalii pogodowych), wskaźnika napięć geopolitycznych. 

W metodyce badania zasadne mogłoby być wprowadzenie modeli asymetrycznych (zob. 

Leszkiewicz-Kędzior, Welfe, 2014) czy też poszukiwanie możliwości transformacji zmiennych 

(np. inwestorzy giełdowi często nie są zainteresowani poziomem zmiennych, a odchyleniem 

od długookresowego trendu lub prognozy). 
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