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Dlaczego trudno wygrać wojnę?
Przeciwko Nigerii w wojnie z nielegalnymi eks-
porterami ropy działa kilka faktów. Po pierwsze, 
geografi a delty Nigru pozwala na zamaskowanie 
procederu i dróg transportu, w tym także sprzyja 
powstawaniu nielegalnych małych rafi nerii. Po 
drugie, miejscowe plemiona zarabiają na kra-
dzieży ropy i nie spieszą się z przekazywaniem 
informacji o swoich odbiorcach, sprzeciwiając 
się akcjom policji. Po trzecie, lokalne władze nie 
tylko współpracują z odbiorcami ropy, lecz także 
umożliwiają im działalność. W 2008 r. doszło 
nawet do zamieszek związanych z działaniem 
rebeliantów, skupionych głównie w  ugrupo-
waniu  Ruch na Rzecz Wyzwolenia Delty Ni-
gru (MEND). Rebelianci zainicjowali ataki na 
instalacje przemysłu naftowego w delcie. Prócz 
tego porywali pracowników (do 2008  r. po-
rwano ich ok. 12 – większość wypuszczono po 
zapłaceniu okupu, wśród nich było także kilku 
Polaków). Miejscowa ludność (głównie przed-
stawiciele plemion Ijaw i  Ogoni) żąda spra-
wiedliwego podziału dochodów, jakie osiąga 
państwo z wydobywania ropy naftowej. Sprzeci-
wia się też rabunkowej według nich gospodarce, 
prowadzonej przez koncerny naftowe, która ma 
prowadzić do fatalnych skutków ekologicznych 
w regionie. Atakom motywowanym politycz-
nie towarzyszy także rozkwit piractwa i fala prze-
mocy na tle rabunkowym, która rozprzestrzenia 
się również poza terytorium Nigerii.

Rośnie zanieczyszczenie środowiska
Kolejny problem to znaczne zanieczyszcze-
nie środowiska ropą. Skażenia powodowane 
przez przemysł naftowy są dla zamieszkującej 
te tereny ludności Ogoni coraz bardziej brze-
mienne w skutkach (deltę Nigru zamieszkuje 
ok. 31 mln ludzi). Mieszkańcy wiosek w celu 
zdobycia wody muszą iść kilka godzin pieszo, 
bo nie mogą już jej czerpać ze skażonych ropą 

zasobów. Rybactwo, odgrywające kluczową rolę 
w tutejszej gospodarce, także zostało zniszczone. 
Zgodnie z nowym niezależnym raportem spe-
cjalistów z Uniwersytetu w Essex, inwestorzy 
koncernu  Shell muszą stawić czoła napływają-
cym żądaniom zadośćuczynienia za szkody wy-
rządzone w regionie Delty Nigru. Potencjalne 
zobowiązania dotyczą nie tylko zapłaty za znisz-
czenia wywołane wyciekami ropy, lecz także za 
brak skutecznych działań w celu oczyszczenia 
terenu.

Jest nadzieja?
Wyroki skazujące na karę więzienia załogę tan-
kowca Akshay zostały ocenione na arenie mię-
dzynarodowej pozytywnie, w tym jako oznaka 
walki władz nigeryjskich ze złodziejami ropy. 
Początkowo nawet doprowadziło to do zmniej-
szenia procederu i ograniczenia liczby nielegal-
nie działających „eksporterów”. Początkowo, bo 
obecnie nastąpił powrót do nielegalnego pozy-

skiwania zasobów. Pokazowy wyrok nie rozwią-
zał problemu.
Pozostaje jeszcze jeden istotny element dla sek-
tora naftowego Nigerii. Od początku 2014 r. 
USA zmniejszyły import nigeryjskiej ropy. 
W pierwszym kwartale 2014 r. straty Nigerii 
z tytułu zmiany orientacji energetycznej USA 
wyniosły 2,7 mld dolarów. Stany Zjednoczone 
nie sprzedały w tym czasie ok. 25 mln baryłek 
ropy. Z początkiem drugiego kwartału br. pozy-
skano nowego importera – Indie, które zastąpiły 
na pierwszej pozycji USA. O ile USA kupują 
ok. 250 tys. baryłek ropy z 2,5 mln wydobywa-
nych w ciągu dnia, o tyle Indie pozyskują już 
ponad 800 tys. baryłek. Zachodzące problemy 
powodują, że Nigeria oddaje powoli oddaje pry-
mat w wydobyciu ropy w Afryce Angoli.

Logistyczna niemoc
Nigeria staje przed wieloma wyzwaniami. 
Kolejne rządy konsekwentnie wskazują na 
zwiększenie dostaw energii do gospodarstw do-
mowych i  na potrzeby przemysłu jako swój 
priorytet. Aż 2/3 Nigeryjczyków nie ma dostępu 
do elektryczności, 25 z 36 stanów cierpi perma-
nentny kryzys energetyczny. Ostatnio podjęte 
działania prywatyzacji posiadanych aktywów 
energetycznych przez wielkie nigeryjskie grupy 
kapitałowe mogą oznaczać pewną zmianę po-
dejścia i realne możliwości rozwoju tego sektora.
Infrastruktura komunikacyjna w  Nigerii jest 
w  złym stanie. Jedyna linia kolejowa prak-
tycznie nie funkcjonuje ze względu na zły stan 
techniczny torowisk i  taboru oraz brak przy-
gotowanej kadry zarządzającej i  technicznej. 
Obecnie podejmowane są prace mające na celu 
przywrócenie komunikacji kolejowej pomiędzy 
Lagos a Kano oraz Port Harcourt i północą czę-
ścią kraju. Prowadzone są one jednak w oparciu 
o stare, wąskotorowe linie, które nawet w przy-
padku uruchomienia, będą miały ograniczony 

wpływ na rozwój gospodarczy kraju. Rzadka 
sieć dróg jest zniszczona i nieregularnie napra-
wiana. Zły stan dróg, fatalny stan techniczny 
pojazdów, wyłączne poleganie na transporcie 
kołowym przy przewozie towarów (w tym paliw 
płynnych), okresowe trudności z dostępnością 
paliwa powodują, że Nigeria ponosi olbrzymie 
straty gospodarcze, powodowane przez niewy-
dolność systemu transportowego.

Trudności sektorowe
Podobnie jest z innymi sektorami gospodarki, 
które były również przez wiele lat zaniedby-
wane na rzecz sektora naftowego. Jednak spada-
jące ceny ropy, a także problemy w delcie Nigru, 
spowodowały otwarcie się władz na inne sek-
tory gospodarki, w tym na rolnictwo. Jest ono 
zdominowane przez tradycyjne formy uprawy, 
głównie działające w  skali mikro. Rolnictwo 
jako druga najważniejsza gałąź nigeryjskiej go-
spodarki jest źródłem utrzymania dla ponad 
60 proc. ludności tego kraju.
Kondycja gospodarcza i fi nansowa Nigerii jest 
praktycznie całkowicie uzależniona od wydo-
bycia ropy naftowej. Eksploatacja bogactw na-
turalnych poza ropą i gazem właściwie nie jest 
prowadzona. Poza pewnymi wyjątkami, zasoby 
minerałów nie zostały dotychczas szczegółowo 
zinwentaryzowane.
Pomimo wyzwań, jakie stawia rynek nigeryjski, 
warto podkreślić, że kraj ten był w 2012 r. trze-
cim (po Angoli oraz Egipcie) krajem w Afryce 
pod względem napływu bezpośrednich inwesty-
cji zagranicznych. Według międzynarodowych 
raportów, Nigeria liberalizuje swoją gospodarkę, 
promując partnerstwo publiczno-prywatne oraz 
zachęcając do tworzenia strategicznych sojuszy 
z zagranicznymi fi rmami, zwłaszcza w ramach 
rozwoju infrastruktury oraz pozyskania tech-
nologii w najważniejszych sektorach, takich jak: 
energetyka, transport, sektor medyczny.

Rząd nigeryjski stworzył 
zespół do spraw 
gospodarczych, który 
zapowiada zwiększenie 
transparentności, 
rozwój sektorów 
przyczyniających się do 
wzrostu gospodarczego oraz 
polepszenie zarządzania 
fi skalnością kraju. Na ile te 
działania będą skuteczne?

Indie są obecnie drugim po 
Chinach konsumentem złota na 
świecie. Zmiana na pozycji lidera 
nastąpiła w ubiegłym roku, ale 
Indie w dalszym ciągu odgrywają 
kluczową rolę na globalnym 
rynku złota.

Jan Mazurek
W Indiach od wieków złoto 
jest ściśle powiązane z kul-
turą i religią. Hindusi trak-
tują  złoto jako symbol 
dobrobytu, czystości i szczę-
ścia. Do tradycji należy ob-
darowywanie  złotem osób 

bliskich przy okazji ważnych uroczystości, szcze-
gólnie podczas obchodów święta Diwali lub 
ceremonii ślubnych. Złoto, jakim zostaje ob-
darowana panna młoda jest jej wyłączną wła-
snością i stanowi zabezpieczenie materialne na 
wypadek rozwodu. Stąd rodzina i przyjaciele nie 
szczędzą jej precjozów.

Oszczędności w drogim kruszcu
Szacuje się, że w posiadaniu mieszkańców In-
dii znajduje się 18 tys. ton złota. Jest to więcej 
niż jedna dziesiąta złota znajdującego się na ca-
łym świecie. Około 7 proc. oszczędności gospo-
darstw domowych w Indiach jest ulokowanych 
w  złocie. Jest ono nabywane przede wszyst-
kim w postaci biżuterii, którą traktuje się rów-
nież jako inwestycję. W ciągu ostatnich 10 lat 
75 proc. popytu na złoto w Indiach generował 
przemysł jubilerski, z czego 2/3 pochodziło od 
mieszkańców z obszarów wiejskich. Złoto oka-
zało się świetnym zabezpieczeniem przed infl a-
cją i dewaluacją lokalnej waluty – od 2001 r. 
jego cena wyrażona w rupiach wzrosła blisko 
osiem razy i nawet teraz, po spadku notowań, 

jest ono sześć razy droższe niż na początku bie-
żącego stulecia.

Popyt nie maleje, gorzej z importem
Ponad 90 proc.  złota znajdującego się w  In-
diach pochodzi z importu. Metal ten jest tam 
drugą co do wartości pozycją importową po 
ropie naftowej. Przez lata Indie były najwięk-
szym importerem złota aż do ubiegłego roku, 
kiedy zostały wyprzedzone przez Chiny. Przy-
czyną zmiany miejsc były ograniczenia w za-
kresie importu wprowadzone przez bank 
centralny w połowie ubiegłego roku, co 
miało na celu zahamowanie wzrostu 
defi cytu na rachunku bieżącym oraz 
deprecjacji rupii. W efekcie od maja 
do września import złota spadł pię-
ciokrotnie. Ofi cjalne zakupy kon-
sumenckie złota w drugiej połowie 
ubiegłego roku były o 24 proc. niż-
sze niż w analogicznym okresie 2012 r. 
Podobnie było w  pierwszych miesią-
cach tego roku – w I kwartale popyt konsump-
cyjny, według danych  World Gold Council, był 
o 26 proc. niższy niż rok wcześniej i kształtował 
się na poziomie 190 ton.

Sentyment napędza czarny rynek
Ograniczenia w  podaży nie zmieniły jednak 
sentymentu do złota, tylko uaktywniły prze-
myt. Obecnie trudno dokładnie oszacować 
ile złota kupują mieszkańcy Indii, gdyż kwitnie 
czarny rynek. Silnie wzrosły marże sprzedażowe, 
osiągając na koniec ubiegłego roku poziom 
25 proc., a obecnie wynoszą 15 proc. Najwię-
cej złota jest przemycane z Singapuru, Sri Lanki 
a także krajów Bliskiego Wschodu. Zazwyczaj 
nielegalny transport odbywa się drogą lotniczą. 
Tak więc ofi cjalne statystyki nie odzwierciedlają 
faktycznej wielkości zakupów złota dokonywa-

nych przez mieszkań-
ców Indii, które mogą 

być znacząco wyższe.
Indie to drugi pod względem liczebności po-
pulacji kraj na świecie. Stąd roczny popyt 
konsumpcyjny przypadający na mieszkańca 
jest tam stosunkowo niski i stanowi zaledwie 
0,8 gram. W efekcie zajmują w tym względzie 
17. miejsce na świecie, plasując się bezpośred-
nio za Chinami (0,94 gram). Największy na 
świecie wskaźnik popytu per capita dotyczy 
HongKongu, gdzie na każdego mieszkańca 
przypada 10 razy więcej złota konsumpcyj-
nego niż w Indiach.

Będzie lepiej?
Bank centralny Indii jest zobowiązany do 
utrzymywania stałej liczbt złota, w które po-

winno być 
ulokowane co 

najmniej 1,15  mld 
rupii. W  2009  r. indyj-

skie rezerwy zostały powięk-
szone o 200 ton złota zakupionego 

od Międzynarodowego Funduszu Waluto-
wego za kwotę 6,7 mld dolarów. Obecnie 
Indie posiadają 557,7 ton  złota w  ofi cjal-
nych rezerwach walutowych, co daje im 11. 
miejsce na świecie oraz trzecie miejsce wśród 
krajów rozwijających się (po Chinach i Ro-
sji). Złoto stanowi 7,5 proc. rezerw waluto-
wych oraz 1,24 proc. PKB Indii. Jak podają 
media, w tym roku pojawiła szansa na polu-
zowanie restrykcji w zakresie importu złota, 
bowiem nowy premier jest zwolennikiem 
tego kruszcu. Jeżeli taki scenariusz się spełni, 
to mieszkańcy Indii będą znów mogli swo-
bodnie nabywać złoto, co będzie miało po-
zytywny wpływ na popyt.
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