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Wojna naftowa Arabii Saudyjskiej i Rosji 

w dobie pandemii SARS-CoV-2 

 

 

Z końcem 2016 r. między państwami OPEC i grupą niezrzeszonych producentów pod 

przewodnictwem Rosji zawarto porozumienie o ograniczeniu wydobycia. Odtąd alians 

tych dwóch grup znany był jako OPEC+. Dotychczas mogło się wydawać, że obydwie 

strony będą mimo wielu trudności dochodzić do zgody w zakresie poziomów wydobycia 

oraz cen. Jednak w dniu 6 marca br. liderzy obu frakcji – Arabia Saudyjska i Rosja – nie 

osiągnęli porozumienia względem dalszej polityki wydobycia. Przyczyną zaognienia się 

sporu było narastające zagrożenie pandemią spowodowaną przez wirus SARS-CoV-2. 

Gwałtowne rozprzestrzenienie się SARS-CoV-2 zwiększyło i tak rysujący się od 

dłuższego czasu spadek popytu na ropę oraz potrzebę redukcji cen węglowodorów. 

Rozłam wywołany przez rozbieżność zdań między Królestwem Arabii Saudyjskiej 

(odtąd: KAS lub Rijad) a Rosją (odtąd: FR, Kreml lub Moskwa) zapoczątkował wojnę 

cenową i kryzys cen ropy na światowym rynku. KAS i FR nie miały jednak w 

rzeczywistości wyboru, bo sztuczne utrzymywanie niskiego wydobycia i wysokich cen 

sprowokowałoby innych producentów do wycofania się z porozumienia i przejęcia 

części udziałów KAS i FR w rynkach. 

 

Walka toczy się przede wszystkim właśnie o udziały w rynkach, gdyż w obecnych 

warunkach coraz wyraźniej rysuje się już nie tylko globalne spowolnienie: w najbliższym 

czasie możemy także mieć do czynienia ze światową recesją, przyspieszoną  

i wzmocnioną przez pandemię SARS-CoV-2. W takich okolicznościach wyższe ceny  

i ograniczone wydobycie wpływałoby bardzo negatywnie i destabilizująco na światową 

gospodarkę.  
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Spadek cen i zwiększenie wydobycia sprowokowało pozostałych producentów do 

przystąpienia do wojny cenowej. Rijad był jednak na tę walkę przygotowany, ponieważ 

w ostatnich latach agresywnie inwestował w branżę petrochemiczną na całym świecie, 

zwiększając tym samym swoje zdolności rafinacyjne i zyski. Rozproszenie źródeł 

przychodu z pewnością lepiej przygotowało KAS do dłuższej walki z FR o udziały w 

rynkach, szczególnie europejskich i azjatyckich. Wojna cenowa na rynku ropy naftowej 

może potrwać kilka miesięcy, ale możliwe też jest, że rozciągnie się na kilka lat. 

Konsekwencje wojny cenowej mogą się utrzymywać na rynku znacznie dłużej, 

szczególnie w branży produkcji petrochemicznej. Z czasem jednak najprawdopodobniej 

dojdzie do ustalenia nowego stanu równowagi odzwierciedlającego bardziej 

rzeczywisty stosunek popytu do podaży oraz adekwatnych cen. Obecnie wciąż nie 

widać jednak oznak, które sugerowałyby powrót do negocjacji. 

 

Rijad może zechcieć w takich warunkach dalej powiększać swoje globalne udziały  

w branży petrochemicznej oraz w rafinacji. Do 2030 r. Saudi Aramco zamierza niemal 

potroić produkcję petrochemiczną, a rafinację podwoić. Ażeby to osiągnąć, podjęcie 

wojny cenowej okazało się potrzebne, bo dzięki niej KAS może liczyć na dłuższe 

utrzymanie wyższego poziomu globalnego popytu. Jeśli plan ten powiedzie się, 

powinien on wydłużyć okres rentowności branży naftowej. Oznacza to, że Saudyjczycy 

zdecydowali się na zwiększenie szans powodzenia planu rozwoju KAS zawartego w ich 

projekcie Vision 2030. 

 

Choć wojna cenowa stanowi wybawienie dla jednych gospodarek, które z powodu 

pandemii odnotowują coraz gorsze wyniki gospodarcze, to dla drugich jej skutki będą 

zdecydowanie negatywne. Królestwo Arabii Saudyjskiej najprawdopodobniej zamierza 

wykorzystać powstały konflikt jako narzędzie presji politycznej na mniejszych 

eksporterów oraz te państwa, które z wielu przyczyn są zależne lub wrażliwe na tak 

agresywną politykę Rijadu. Sytuacja ta może odbić się negatywnie na bezpieczeństwie 

niektórych państw regionu Azji Zachodniej oraz Afryki Północnej, w tym tych, w 

których stacjonują polscy żołnierze.  
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W dniu 6 marca br. doszło do rozłamu w rozmowach między członkami poszerzonego 

kartelu Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową (OPEC+)1. W 2016 r. 

sformalizowano współpracę OPEC z grupą 10 niezrzeszonych państw eksportujących, której 

przewodniczy Federacja Rosji (odtąd: FR). Celem zawiązania OPEC+ było przeciwdziałanie 

negatywnym zjawiskom na rynku ropy wynikających z rewitalizacji amerykańskiego 

wydobycia węglowodorów (teraz bazującego na eksploatacji złóż łupkowych). Dzięki 

koordynacji FR oraz Królestwa Arabii Saudyjskiej (odtąd: KAS) do końca 2018 r. udało się 

przywrócić cenę baryłki ropy naftowej do ponad 80 dolarów. Kolejne spadki ceny pojawiły 

się wraz z nasileniem się wojny handlowej Stanów Zjednoczonych z Chińską Republiką 

Ludową oraz trendami technologicznymi redukującymi zużycie węglowodorów i 

zapotrzebowanie na nie. Mimo to OPEC+ zdołał do niedawna utrzymać ceny na 

akceptowalnym poziomie w przedziale 60-70 dolarów za baryłkę.  

 

Przyczyny rozłamu 

 

Nie wiadomo, czy OPEC+ byłby w stanie dłużej hamować dalszy spadek cen bez obniżenia 

poziomu wydobycia ropy naftowej, gdyby polityka USA oraz trendy technologiczne 

pozostały bez większych zmian. Pewne natomiast jest, że pandemia wywołana wirusem 

SARS-CoV-2 pogłębiła podziały w OPEC+ i przyspieszyła decyzję KAS o porzuceniu zarówno 

dalszych rozmów i dotychczasowej restrykcyjnej polityki wydobycia2. Sygnały o niechęci 

Rosji do dalszych redukcji wysyłane były bowiem już od czerwca 2019 r.3 Późniejsze 

deklaracje OPEC w grudniowej rundzie spotkań w 2019 r. o konieczności zredukowania 

produkcji ropy naftowej były najprawdopodobniej jedynie zabiegiem negocjacyjnym, 

maskującym rzeczywiste intencje KAS, które de facto przewodzi kartelowi. Do tej pory 

musiało być już jasne, że kolejne restrykcje będą wymuszały dalsze niekorzystne ustępstwa 

KAS wobec Rosji. Według doniesień medialnych postanowienie Rijadu sprowokowała 

postawa Moskwy, ponieważ rosyjskie władze podczas spotkania OPEC+ w Wiedniu w dn.  

6 marca br. miały dać jasno do zrozumienia, że dalsze obniżenie wydobycia nie wchodzi  

w grę4. Władze KAS wiedziały już z wyprzedzeniem, że Kreml nie zamierza ulec naciskom 

Rijadu: prezydent Władimir Putin niemal na tydzień przed rozmowami z OPEC w Wiedniu 
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zakomunikował podczas spotkania poświęconego pandemii, że ówczesne ceny ropy są dla 

rosyjskiej gospodarki akceptowalne (powyżej 60 dolarów za baryłkę)5. Prawdopodobnie już 

wówczas panowało przekonanie, że pandemia SARS-CoV-2 wywoła globalne spowolnienie 

gospodarcze6. Ono z kolei w połączeniu z sezonowym spadkiem popytu spowoduje znaczną 

redukcję zapotrzebowania na ropę naftową. W takich warunkach rozpoczęcie wojny 

cenowej i walki o udziały w rynkach musiały jawić się jako absolutna konieczność. Wydaje 

się zatem prawdopodobne, że FR i KAS w rzeczywistości wcale nie zamierzały w takich 

okolicznościach decydować się na obniżenie wydobycia. Rijad zmniejszył ceny swej ropy  

i rozpoczął zwiększenie produkcji, a Moskwa odpowiedziała tym samym. Obydwa państwa 

uznały zatem, że konieczne jest jednak implementowanie scenariusza „monetyzacji”, tj. 

zwiększenia wydobycia i obniżenia cen w celu uzyskania większego udziału w rynkach7. 

Rozpoczęcie „monetyzacji” w obecnych okolicznościach i przy wciąż spadającym popycie 

daje Rijadowi oraz Moskwie czas niezbędny do dostosowania się do zmieniającego się rynku 

oraz zdywersyfikowania źródeł przychodów. 

 

Zarówno KAS i FR mogą wzajemnie obwiniać się o zaistniały stan rzeczy dopóty, dopóki nie 

wykorzystają wszystkich możliwości zwiększających wydobycie i obniżających ceny ropy. W 

związku z tym, że obydwie strony mają jedynie szacunkowe pojęcie o wytrzymałości rywala, 

Rijad i Moskwa mimo wszystko wciąż sygnalizują możliwość podjęcia rozmów na nowo. Nie 

wiadomo jednak kiedy miałoby dojść do renegocjacji porozumienia. Analizy opierające 

swoje prognozy oraz szacunki na bazie obliczeń progów rentowności (ang. break even 

point) w postaci ceny w dolarach za baryłkę dla poszczególnych państw produkujących ropę 

naftową najczęściej nie uwzględniają i nie antycypują działań, które władze tych krajów 

mogą jeszcze podjąć, aby przeciwdziałać spadkom rentowności8. Rosyjska ropa uralska ma 

jednak pewną generalną wadę w stosunku do niektórych gatunków ropy saudyjskiej – 

zawiera więcej siarki. Jeśli nie zostanie poddana droższej rafinacji, nie spełnia norm 

stawianych przez Międzynarodową Organizację Żeglugi (odtąd: IMO) obowiązujących od 

stycznia 2020 r.9 Niektóre zakłady rafinacji zostały w ten sposób zmuszone do mieszania 

ropy z mniejszą ilością siarki („lżejszej”, „słodszej”) z „cięższymi” uralskimi gatunkami  

i zwiększenia zdolności rafinerii do odsiarczania. Skutki surowszych wymogów IMO odczuto 

w Rosji już z końcem 2019 r.10 Azja, a szczególnie Chiny, pozostawała jednak wciąż chłonna 
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na rosyjską uralską ropę, do czego przyczyniły się też sankcje na Iran i Wenezuelę, które 

zwiększyły popyt na „cięższe” gatunki11. Może jednak okazać się, że mimo wojny cenowej 

„cięższe” gatunki ropy saudyjskiej i rosyjskiej będą cieszyły się powodzeniem w państwach 

rozwijających się, które wytwarzają energię z bardziej szkodliwego dla środowiska węgla  

i koksu naftowego12. 

 

Obecna wojna cenowa przyniesie jednak FR i KAS dodatkowe skutki pozytywne:  

a) Moskwie udało się w ten sposób ugodzić w branżę naftową i gospodarkę USA, która 

już odczuwa skutki obniżenia cen13; 

b) Rijad może liczyć na to, że władze w Pekinie odwdzięczą się w przyszłości KAS za 

tańsze węglowodory w tych trudnych gospodarczo czasach14.  

Zarówno Rijad i Moskwa mogą też skorzystać z amerykańskich starań o powstrzymanie 

dalszych spadków i przywrócenie restrykcji, gdy władze w Waszyngtonie stwierdzą, że 

presja jest zbyt duża. 

 

Możliwe skutki saudyjsko-rosyjskiej wojny cenowej 

 

Amerykańska Agencja Informacji Energetycznej (EIA) przewiduje scenariusz optymistyczny, 

w którym średnia cena za baryłkę brent wyniesie w 2020 r. 43,3 dolary (europejskiej 

produkowanej na Morzu Północnym), a WTI 38,19 dolarów (amerykańskiej produkowanej  

w Teksasie). EIA zakłada zatem, że wojna cenowa będzie trwała krótko, a jej konsekwencje 

będą przewidywalne. Problemem raportu EIA jest jednak fakt, że nie uwzględnia prognoz 

dla cen ropy uralskiej oraz saudyjskiej. Te zaś mogą potencjalnie dalej powodować spadek 

cen ropy z pozostałych miejsc wydobycia. Raport EIA wskazuje jedynie między wierszami, 

że agencja ta przewiduje powrót do porozumienia między KAS i FR15. Scenariusz ten może 

jednak się ziścić później niż zakłada to EIA16. Powrót do ograniczenia wydobycia może 

nastąpić też w 2021 r. i później, a skutki późniejszego porozumienia będą inne. 

Konsekwencje wojny cenowej generalnie mogą utrzymywać się na rynku znacznie dłużej, 

szczególnie w branży produkcji petrochemicznej.  
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Rijad był jednak na ten scenariusz przygotowany, ponieważ w przeciągu ostatnich lat 

agresywnie inwestował w branżę petrochemiczną na całym świecie, zwiększając tym 

samym swoje zdolności rafinacyjne i zyski17. Choć pojawiają się głosy sceptyczne odnośnie 

skali saudyjskich zysków z tych inwestycji, to trzeba wziąć pod uwagę także fakt, że Rijad 

może zechcieć w warunkach wojny cenowej dalej powiększać swoje globalne udziały  

w branży petrochemicznej oraz w rafinacji. Do 2030 r. Saudi Aramco zamierza niemal 

potroić produkcję petrochemiczną, a rafinację podwoić18. Ażeby to osiągnąć, potrzebne 

okazało się jednak realizowanie scenariusza „monetyzacji”, który ma za cel utrzymanie 

wyższego poziomu globalnego popytu. Jeśli plan ten powiedzie się, powinien on wydłużyć 

okres rentowności branży naftowej. Oznacza to, że Saudyjczycy zdecydowali się na  

zwiększenie szans powodzenia planu rozwoju KAS zawartego w ich planie Vision 2030. 

 

Rozproszenie źródeł przychodu z pewnością lepiej przygotowało KAS do dłuższej walki  

z Rosją o udziały w rynkach, szczególnie europejskich i azjatyckich. Niektóre 

przedsiębiorstwa, które będą zmagały się z problemami finansowymi mogą zechcieć 

zwrócić się do Rijadu z prośbą o wsparcie. Rywalizacja saudyjsko-rosyjska o „nowy ład” na 

rynku ropy naftowej prawdopodobnie była zakładana już wcześniej, lecz obecne 

spowolnienie gospodarcze oraz pandemia jedynie przyspieszyły nieuchronne starcie. Biorąc 

pod uwagę zdolności produkcyjne FR oraz KAS, jak i wydobywane przez te państwa gatunki 

ropy, można przypuszczać, że Rijad i Moskwa podjęły walkę z przewidywalnym skutkiem 

dla nich samych, ale być może tragicznym dla mniejszych eksporterów. Mniej liczący się 

wydobywcy będą w tej walce narażeni na największe straty finansowe i w udziałach na 

rynku. 

 

Dla większości państw importujących węglowodory obecna sytuacja jest korzystna, o ile 

mają władzę opartą o stabilną gospodarkę, a kontrola nad terytorium i instytucjami nie jest 

jedynie fragmentaryczna. Duża część państw regionu Afryki Północnej i Azji Zachodniej 

zmaga się z odwrotnymi uwarunkowaniami. Jednak teraz nawet dość zamożne i silne kraje 

Zatoki Perskiej zostały postawione w niekorzystnej sytuacji19. Rentowność rafinerii oraz 

wydobycia może w niektórych państwach nagle stanąć pod znakiem zapytania, o ile nie 

zostanie zapewnione wsparcie władz centralnych lub z organizacji międzynarodowych20. 
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Problemy związane z wojną cenową mogą także nawarstwić się dla tych krajów, które co 

prawda nie eksportują węglowodorów, ale były zależne od pomocy wiodących 

producentów. W najtrudniejszej sytuacji mogą zatem znaleźć się te państwa, które:  

a) cierpią na skutek amerykańskich lub międzynarodowych sankcji (np. Iran, 

Wenezuela); 

b) mogły w sytuacjach kryzysu gospodarczego lub z powodu de facto permanentnego 

zagrożenia deficytem budżetowym liczyć na wsparcie tych krajów, które przez 

większość ostatnich dwóch dekad kumulowały znaczne nadwyżki z eksportu 

węglowodorów (np. Egipt i Jordania otrzymywały pomoc od państw Zatoki Perskiej). 

oraz takie, w których: 

c)  autorytarna władza opiera się na przychodach z węglowodorów , których wydobycie 

jest zbyt niskie i/lub kosztowne, aby mogło konkurować z liderami (np. Irak); 

d) utracono kontrolę nad zasobami lub pogrążone są w konflikcie (np. Libia, Syria). 

 

W związku z tym wydaje się bardzo prawdopodobne, że wiele państw regionu Azji 

Zachodniej oraz Afryki Północnej odczuje skutki wojny cenowej w sposób, który będzie 

zagrażał ich bezpieczeństwu. Oznacza to, że władze niektórych krajów w tym obszarze 

geograficznym podejmą decyzję o poparciu KAS w wojnie cenowej, choć dla części z nich 

będzie to oznaczało de facto ulegnięcie presji i poddanie się woli Rijadu. Sytuację tę 

wykorzystają jednak saudyjscy rywale, tacy jak Katar czy Turcja, którzy będą starali się 

równoważyć naciski KAS.  

 

Wnioski ogólne 

 

• Wojna cenowa na rynku ropy naftowej może potrwać kilka miesięcy, ale możliwe 

też jest, że rozciągnie się na kilka lat. Z czasem jednak dojdzie najprawdopodobniej do 

powrotu do ustalenia nowego stanu równowagi odzwierciedlającego bardziej 

rzeczywisty stosunek popytu do podaży oraz adekwatnych cen. 

• Analizy opierające swoje prognozy oraz szacunki na bazie obliczeń progów 

rentowności (ang. break even points) w postaci ceny w dolarach za baryłkę dla 

poszczególnych państw produkujących ropę naftową najczęściej nie uwzględniają i nie 
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antycypują działań, które władze tych krajów mogą jeszcze podjąć, aby przeciwdziałać 

spadkom rentowności. Poleganie na takich danych powinno służyć jedynie do 

tworzenia palety scenariuszy hipotetycznych. 

• Skutki rywalizacji będą odczuwalne w branży petrochemicznej dłużej niż samo 

rosyjsko-saudyjskie starcie na rynku. 

• Arabia Saudyjska dąży do zwiększenia swych udziałów w tych rynkach, na 

których jest potencjał obniżenia popytu na rosyjską ropę uralską (Europa i niektóre 

państwa azjatyckie). 

• Federacja Rosyjska dąży do zwiększenia swych udziałów w tych rynkach,  

na których jest potencjał podniesienia popytu na rosyjską ropę uralską (większa część 

państw azjatyckich oraz państwa rozwijające się, a także pozostające w orbicie 

wpływów politycznych Kremla). 

• Arabia Saudyjska wykorzysta osłabienie rywali o wyższych kosztach produkcji do 

wzmożenia inwestycji i zwiększenia swego globalnego udziału w branży 

petrochemicznej oraz w rafinacji. 

• Arabia Saudyjska najprawdopodobniej zinstrumentalizuje toczoną wojnę 

cenową do zwiększenia swych wpływów politycznych w regionie, szczególnie  

w państwach: osłabionych konfliktem, o mało zdywersyfikowanych źródłach 

przychodu, charakteryzujących się dużym przyrostem demograficznym. 

• Moskwie udało się dzięki rozpoczęciu wojny na rynku ropy naftowej ugodzić  

w branżę węglowodorową i gospodarkę USA, która już odczuwa negatywne skutki 

zmian. 

•  Rijad może liczyć na to, że władze w Pekinie odwdzięczą się w przyszłości KAS 

za tańsze węglowodory w tych trudnych gospodarczo czasach.  

• Zarówno Rijad i Moskwa mogą też skorzystać z amerykańskich starań  

o powstrzymanie dalszych spadków i przywrócenie restrykcji, gdy władze  

w Waszyngtonie stwierdzą, że presja jest zbyt duża. 

• Pandemia wywołana przez SARS-CoV-2 wzmogła globalne spowolnienie 

gospodarcze, którego tempo dotychczas dyktowała amerykańsko-chińska wojna 

handlowa. Spadek popytu na węglowodory w wyniku pandemii przyspieszył, co 

wymusiło na czołowych producentach podjęcie wojny cenowej. 
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• Rozwój pandemii będzie wciąż wpływał na popyt na węglowodory, ale należy 

spodziewać się w przyszłości powrotu do restrykcyjnej polityki wydobycia. 

•  Trendy w technologii wytwarzania oraz magazynowania energii, a także zmiany 

miksów energetycznych w ciągu najbliższej dekady najprawdopodobniej wymuszą 

dalszą redukcję popytu na ropę naftową, a więc i podaży. 

 

Wnioski dla Polski 

 

• W obecnych warunkach globalnego spowolnienia warto rozważyć podniesienie 

polskiego bezpieczeństwa narodowego poprzez gospodarczy podsystem wsparcia, tj. 

m.in. rozwój i ekspansję na rynki zagraniczne takich firm jak np. PKN Orlen. 

• Saudyjsko-rosyjska wojna cenowa rozszerza się na innych producentów i podnosi 

ryzyko eskalacji konfliktów w regionie Azji Zachodniej i Afryki Północnej. Potencjalnie 

zagrożenie dla stacjonujących w regionie polskich żołnierzy może zatem wzrosnąć. 

• Okres niskich cen ropy naftowej może potrwać kilka miesięcy, ale istnieje 

prawdopodobieństwo, że przeciągnie się na kilka lat. Skutki dla wielu powiązanych 

branż będzie jednak odczuwalne dłużej, w tym także z powodu spowolnienia 

gospodarczego. Inne ośrodki badawcze odpowiedzialne za analizy ekonomiczne 

powinny oceniać nie tylko negatywne i pozytywne skutki zachodzących procesów dla 

polskiej gospodarki, ale i poszukiwać szans na wzmocnienie w takich warunkach pozycji 

gospodarczej RP.  

• Czas wojny cenowej oraz okresu po niej następującego powinien zostać 

wykorzystany na wzmocnienie odporności polskiej gospodarki, większe 

zdywersyfikowanie źródeł energii oraz na przyciągnięcie inwestycji, szczególnie w 

obszarze technologii związanych z rozwojem nowych źródeł energii oraz jej 

magazynowania. 

 

 

Łukasz Przybyszewski – analityk ds. Azji Zachodniej w Ośrodku Badań Azji 
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Saudi-Russian Oil Price War during the SARS-CoV-2 pandemic 

 

The deepening rift between Moscow and Riyadh resulted in an oil price war. Kingdom of 

Saudi Arabia (KSA) which effectively leads the OPEC cartel is currently increasing its’ 

export capacities. So is Russia, which in turn headed the committee of other non-aligned 

exporting countries on the OPEC forum. Since the two parties started to coordinate the 

oil production in 2016, the combined group of 24 oil-exporting countries was known as 

the OPEC+. Now, as the oil price war broke out, the OPEC+ pact seems to be obsolete 

and it’s every country for itself. The competition is primarily for market shares. Riyadh, 

however, was prepared for this fight: in recent years, it has aggressively invested in the 

petrochemical industry around the world, thus increasing its refining capacity and profits. 

The dispersion of sources of income has certainly prepared KSA to better endure the 

long-term competition for market share with Russia, especially in Europe and Asia. While 

it is possible that KSA and Russia might decide to bury the hatchet already in the coming 

months, the conflict might as well be extended by several years. 

 

At this point, there are no certain scenarios – only hypotheses. Studies based on 

calculations of breakeven points in the form of prices in dollars per barrel for individual oil 

producing countries usually do not take into account, and often do not even anticipate, 

actions that the authorities of these countries can still take to counteract the decreases in 

profitability. Relying on such data may only be used to create a list of hypothetical 

scenarios. 

 

The consequences of the price war may persist on the market much longer, especially in the 

petrochemical industry. Over time, however, the actors will most likely search for a new 

state of equilibrium that would reflect a more realistic supply-demand relation and 

adequate prices. At present, there are still no signs heralding a return to negotiations. The 

SARS-CoV-2 pandemic has accelerated the economic slowdown that has been taking place 

for a long time as well as the fall in oil demand and the need to reduce hydrocarbon prices. 
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In such conditions, Riyadh may wish to further increase its global share of the petrochemical 

industry and refining. According to the KSA Vision 2030 development plan, Saudi Aramco 

intends to almost triple its petrochemical production and double the refining within a 

decade. Initiating a price war was indispensable to achieve this goal, because the KSA 

rightfully assumed it would result in keeping a higher level of global demand. If this plan 

succeeds, it will probably extend the profitability period of the oil industry. This means that 

the Saudi government has decided to increase Vision 2030’s chances of success. 

 

KSA is most likely intending to use the conflict also as a political tool to put pressure on 

smaller exporters and countries which are dependent on Riyadh or vulnerable to such 

aggressive policy. This situation may have a negative impact on the security of some West 

Asian and North African countries, including those in which Polish soldiers are stationed at 

various missions. For most importer countries, the current situation is favourable as long as 

they base their political authority on stable economy and their control over the territory and 

institutions are not fragmented. Profitability of refining and production companies may, 

however, suddenly become questionable in some countries, unless the central authorities or 

international organisations deliver necessary support. Problems related to the price war 

may especially impact those states which have not been hydrocarbons exporters but have 

been historically dependent on the leading producers’ assistance. Therefore, the situation 

may mostly affect the states which: 

a) suffer from US’ or international sanctions (e.g. Iran, Venezuela); 

b) are in economic crisis either because of the de facto permanent budget deficit or lack 

of sources or partners to rely on (e.g. Egypt, Jordan). 

a. And the states: 

c) in which authoritarian political power is based on revenues from hydrocarbons and 

the level of extraction is too low and/or expensive to compete with other leading 

producers (e.g. Iraq); 

d) in which control over its oil resources was lost and/or which are still suffering from 

conflict (e.g. Libya, Syria). 
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It therefore seems very likely that many West Asian and North African countries will be 

collaterally affected by the price war and thus their national security will be at risk. This 

means that the authorities of some MENA states will decide to support the KSA in the price 

war, although for some of them it will in fact mean temporal subjugation and submission to 

Riyadh’s will. However, this situation will offer a chance for KSA’s rivals, such as Qatar or 

Turkey, which will try to balance the Saudis’ pressure in such states. 

 

The initiation of the oil price war serves Moscow’s interest to hit the US hydrocarbon 

industry and the economy. It is also highly probable that Riyadh can count on Bejing 

returning the favour in the future, as lower oil process will cushion the economic slowdown 

in China. It therefore seems credible that both Riyadh and Moscow may also benefit from 

the US efforts, as Washington will eventually lobby for the reversal of the expansive 

extraction policy. In the near future, Washington might find the pressure on its economy 

too high and may be thus willing to negotiate a halt of the oil price war and return to a more 

balanced restrictive production deal. 
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