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Розглядається економічна динаміки ринків ПЕР, капіталів для аналізу ефективних
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Глобальним трендом ХХІ століття є пошук стратегій адаптації до зростання попиту й
різкого коливання цін на ПЕР. При цьому в структурі споживання провідним ПЕР є ресурси
органічного походження (понад 94%). На частку нафти припадає близько 40% сукупного
світового енергоспоживання і ця цифра, на думку аналітиків, лишиться незмінною впродовж
найближчих 20 років. Згідно з прогнозом виробничі потужності нафтовидобутку досягнуть рівня
101,5 млн. барелей у день до 2010 р., до 2025–2030 рр. становитиме близько 125 – 130 млн.
барелей чи 6,5–6,8 млрд. тонн [1]. Близько 88 % нафти використовують для виробництва
різного виду палива й близько 12 % – продукції непаливного призначення (мастила,
нафтобітуми) [2]. Зараз кількість продуктів, отриманих з нафти, нараховує понад 80 000
найменувань [3]. Тому світові ціни на нафту турбують не тільки споживачів палива,
мастильних матеріалів, але й уряди країн. А особливо уряди тих країн – добувачів нафти, де
цей процес є державною монополією (наприклад, Кувейт, Норвегія, Нігерія, Венесуела,
Казахстан, РФ). Саме ці країни для страхування фінансових ризиків, починаючи від 60-х років
ХХ ст. створювали інвестиційні фонди (ДІФ), які активізували «вибух» нафтових цін 2007 р.
в контексті активної міжнародної інвестиційної діяльності.

Для вивчення проблеми цінових механізмів на нафту звернемося до динаміки цього
процесу. При аналізі цінової політики на нафту, зазвичай, виділяють такі традиційні
системоутворювальні етапи становлення цього ринку: період відносно стабільних цін до
початку 70-х рр.; арабське нафтове ембарго й перше підняття цін наприкінці 1973 – початку
1974 рр.; іранська революція 1979 року й друге підняття цін на рівень свого історичного
максимуму у 80-х рр.;   поступове зниження цін у першій половині 80-х рр.; перенасичення
ринку нафтою ОПЕК до середини 80-х рр. і зниження цін у 1986 р. нижче рівня першого
підняття в 1973-1974 рр.;  період стійкого коливання цін упродовж 10 років після 1986 року
(після 1986 р. різкий і нетривалий стрибок цін був відмічений у 1991 році під час іраксько-
кувейтської війни в Перській затоці);    у 1987-1988 рр. спостерігався процес стійкого
зниження цін на нафту, який змінився 1999 р. таким же динамічним зростанням. До цих
знакових подій ми будемо звертатися й надалі для їхньої оцінки з різних точок зору і різних
суб’єктів ринку ПЕР, а також для аналізу появи нових ринкових акторів (наприклад, ОПЕК,
сировинних бірж, державних інвестиційних фондів (ДІФ) - Sovereign Wealth Funds (SWF) і
їхнього впливу на види цін. Як відомо, події наприкінці 1973 р., коли країни-члени ОПЕК
упродовж трьох місяців підняли ціни на нафту вчетверо, особливо болісно було сприйнято
західними державами. Це також спричинило певне послаблення впливу ОПЕК на світові ціни
на нафту. А насамперед, коли Норвегія і Великобританія розпочали експлуатацію власних
родовищ нафти з-під дна Північного моря. У країнах світу почався пошук альтернативних
джерел енергії та методів енергозбереження. Деякі аналітики вважають, що було три кризи і
незворотні зміни на світовому ринку ПЕР спричинив не факт підвищення цін 1973–1974 рр., а
перша криза 1970–1971 рр., яку не помітила більшість дослідників. І тільки після чергового
цінового потрясіння нафтової кризи 1979–1980 рр. світ відчув необхідність контролю за
станом енергоємності і передусім нафтоємності. Відтоді починається активний пошук
капіталів і конкуренція за інвестиції, що стимулює процес лібералізації фінансового ринку.



Спостерігалася певна послідовність зміни бізнесових ланок провідних країн у цьому
контексті. Нафта виходить на сировинні біржі, де все активніше почали використовувати
страхові інструменти фінансових бірж, а держави розвивали механізм ДІФ. Існують й інші
підходи в трактуванні цих подій на ринку нафти. Відповідно до одного з них розвиток ринку
розглядається не стільки з точки зору рівня цін і не в межах традиційних вищезгаданих
проміжків часу, скільки з еволюції структури світового ринку нафти й еволюції механізмів
ціноутворення. У цьому випадку для аналізу використовують іншу періодизацію розвитку
світового ринку ПЕР. Такий аналіз структури світового нафтового ринку було розроблено
вченими-економістами РФ А.А. Коноплянік, Є.М. Хартуковим, Н.М. Байковим. Ці
аналітики вважають, що ринок нафти до початку 70-х рр. був одним з наймонополізованіших у
світовій торгівлі [4]. Весь цикл операцій на ньому, від ПРР до збуту нафтопродуктів
споживачам, майже повністю контролювався вертикально-інтегрованими компаніями
Міжнародного Нафтового Картелю (МНК). Компанії-аутсайдери були змушені
пристосовуватися до такої ситуації. Компанії МНК здійснювали операції з нафтою,
отриманою в основному відповідно до концесійних угод, підписаними з приймаючою
стороною, тобто країнами, що розвиваються. Експорт МНК здійснювали за довготривалими
контрактами своїм відділенням (до 70% усього експорту) та самостійним нафтопереробним
компаніям. Останні зараховувалися зазвичай до категорії так званих "незалежних" компаній.
Тобто вони були учасниками однієї чи двох послідовних стадій нафтового ланцюга на
території окремо взятої країни чи регіону. Ціни в цей період визначалися нафтовими
монополіями в односторонньому порядку і носили, по суті, трансфертний характер і були
заниженими. Такі цінові стратегії сприяли розширенню споживання нафти. Вільний,
немонополізований ринок тоді займав другорядне положення (3–5% міжнародної торгівлі
нафтою). І це також відповідало стратегії МНК регулювання попиту та пропозиції. А рівень
цін на ринку базувався на довідкових цінах монополій.   У 70-ті рр. з переходом контролю за
власним нафтовим господарством (ресурси, добуток, ціни) до країн ОПЕК, конкуренція на
нафтовому ринку змінилася з горизонтальної (між окремими вертикальноінтегрованими
нафтовими монополіями) на вертикальну (між господарюючими суб’єктами–представниками
окремих ланок вертикальної структури нафтового бізнесу). Процеси масової націоналізації в
70- ті рр. добуваючих активів компаній МНК на території країн Близького Сходу, Африки
швидко змінювали картину ринку нафти. На базі цих націоналізованих активів були створені
національні нафтові компанії країн- експортерів.  На думку автора, саме події 14 лютого 1971
р., коли в Тегерані було підписано угоду між державами ОПЕК, з одного боку, і західними
нафтовими компаніями – з другого, стали ознакою кінця дешевої нафти. До того господарі
родовищ й іноземці, які розробляли їх за концесійними договорами, ділили прибуток навпіл.
Нова угода стала першим кроком до незалежності країн Близького Сходу на нафтовому ринку.
Угода зафіксувала 55% як мінімальну частку уряду в чистому прибутку і підвищувала ціну
бареля на 30 центів при збереженні можливості подальшого щорічного зростання її на 2,5%.
Експортери урочисто запевнили західних партнерів, що ніяких непланових зростань цін у
найближчі п’ять років не відбудеться. Однак девальвація долара підштовхнула процес підняття
цін з боку ОПЕК, а також процес часткової чи повної націоналізації нафтових родовищ.
Ініціатива перейшла в руки ОПЕК, що вилилось у вже згаданий вище «нафтовий шок»: за
1973 р. ціна нафти зросла від $2 до $15 [5]. Для маркетингового обслуговування цього
бізнесового середовища були створені нові інструменти позиціювання, просування й збуту.
Скоротилася кількість операцій на основі регулярних контрактів і збільшилась кількість угод
обміну. Ціни встановлювалися на базі цін разових операцій. У процесі подальших змін
горизонтальної конфігурації конкуренції на вертикальну, які відбувалися в умовах зростання
дезінтеграційних тенденцій, правила вільного ринку, тобто "спот" ринку, стають індикатором
реального балансу попиту та пропозиції. Цей ринок, де на умовах разових чи
короткострокових угод продаються й купуються надлишки нафти, став орієнтиром для
встановлення рівнів цін як для експортерів, так і для імпортерів.   Як уже зазначалося,
наприкінці 70-х рр. виникли нові універсальні інструментарії просування й збуту нафти. Серед
них важливе місце посіли біржові операції з нафтою. Започатковано процес було на Нью-
Йоркській товарній біржі (NYMEX), а від середини 80-х рр. на Лондонській міжнародній
нафтовій біржі (IPE). Ці ринкові інституті є нині основними центрами торгівлі ф’ючерсними



нафтовими контрактами в Західній і Східній півкулі.
Оскільки такі торги пов’язані з коливаннями цін на нафту й зростанням рівня ризиків, то

виникла необхідність у врегулюванні механізму управління такими ризиками в цій сфері і
появі менеджерів з фінансових ризиків на ринку нафти. Менеджери долучили в біржові торги
нафтою відому їм і перевірену практикою на фінансових ринках техніку управлення ризиками.
Це здебільшого був інструментарій біржових операцій ринку цінних паперів. Логічним
наслідком поширення таких інструментів управління ризиками операторами нафтового ринку
було ускладнення структури самого ринку. Спостерігається майже повна перебудова
структури світового нафтового ринку, а потім і фінансового. Така зміна мала забезпечити
суттєве підвищення його диверсифікованості й гнучкості при застосуванні різноманітних
інструментів. Трансформація ринку йшла в цьому напрямі під тиском розширення видів
товарообмінних операцій, які обслуговували все нові сегменти ринку. Операції перетерпіли
певну еволюцію: від довгострокових контрактів до одноразових угод з наявною нафтою (ринок
"спот"), а далі форвардні та ф’ючерсні операції. Ця динаміка відображає зсув від угод в
основному з реальною нафтою до операцій переважно з "паперовою" нафтою. Частка
операцій фактичної поставки нафти й нафтопродуктів становить всього 1–2  % від загальної
кількості біржових угод. Решта представлена угодами з хеджування та спекулятивними
операціями з нафтою. Нині об’єм операцій з паперовою нафтою в сотні раз перевищує не
тільки рівень її фізичної наявності, але й рівень її фактичного добування. Спеціалісти
вважають, що 570 барелей нафти, проданих на біржах щорічно, були реально забезпечені
одним реально доступним барелем [6]. Ціни, заявлені публічно, є спекулятивними і не є тими
цінами, за якими нафта щодня продається відповідно до довготривалих контрактів. Ці операції
відображають певний механізм формування і маніпулювання не тільки цінами, а й формування
геополітичних інтересів засобами енергодипломатії.  Економічні інтереси на світових ринках
переплелися з політичними. Тенденції фінансового ринку та ринку ПЕР стають все більше
взаємозалежними. Для розуміння напрямів цих змін важливо, на нашу думку, розглянути
еволюцію типових цін у ретроспекції. Для аналізу виділяють чотири етапи. На перших
трьох розглянутих нами етапах функціонування ринку ціноутворення проходило по
принципом "від виробника – до споживача", тобто шляхом прямого складання цін по стадіям
технологічного ланцюга на шляху від виробника до споживача. Ціна сиф була функцією ціни
фоб. Проте в межах цих трьох етапів у розрахунках ціни сиф у межах провідних на ринку
формули ціноутворення фігурували як реальні, так і фіктивні параметри.

За цих умов ціни на нафту вже в листопаді 2007 року підійшли до рівня 100 дол.
Спеціалісти вважають, що значний вплив на нафтові ціни мають сучасні ДІФ та перспективи
відкриття сировинних бірж у РФ й Ірані [7].

Влада Ірану ще в 2006 р. зареєструвала власну нафтову біржу, торги на якій повинні
проводитися тільки в євро. Біржу зареєстровано на о. Кіш у Перській затоці і вона вже
одержала відповідну ліцензію від міністерства нафти країни. Поки невідомо, які саме компанії
допустять до торгів, про дату відкриття також не повідомляється. Уперше ідею створення
біржі було висловлено 2004 року при президенті Мохаммаді Хатамі. На початку 2006 року
парламент країни звернувся до уряду із закликом створити власний нафтовий ринок для
зменшення впливу США на економіку країни.

Відомо, що і в РФ створена наприкінці 2007 р. енергобіржа. Початок торгів на Санкт-
Петербурзькій біржі очікуються 2009 р. Планується, що компанії NYMEX і Expertica
приєднаються до проекту. Відомо також, що саме NYMEX Holdings і група компаній Expertica
Ltd. разом з Мінекономрозвитку РФ та Russian Energy Futures Ltd розробляли проект нового
російського нафтового бренду REBCO (Russian Export Blend Crude Oil). Зараз на світових
біржах котируються два бренди нафти, а саме: американська нафта WTI (техаська "солодка
нафта" – Light Sweet) й англійський сорт Brent. Будь-який продавець нафти вимушений
продавати свою сировину за біржовими цінами, котрі встановлюються, виходячи тільки з
котирування цих двох сортів. Якщо нафта продається в США, то її ціна буде формуватися з
дисконтом до WTI, якщо в Європі – то до Brent. Це також стосується й Urals. Як відомо,
компанії РФ заключають контракти з покупцями напряму. У цих контрактах встановлюється
ціна Urals плюс-мінус дисконт. Проте найважливішим є те, як обчислюють ціну Urals на дату
поставки. Її розраховують на основі так названих докладів з ринку агентства Argus Pertoleum



та Platts. Ці агентства беруть щоденне котирування на ф’ючерси Brent і застосовують до
них деякий дисконт. Однак обчислюється цей дисконт, насправді, довільно. Справа в тому, що
в реальності такої нафти, як Urals, на ринку не існує, а є лише умовний середній показник цін
російських поставок. До нього прийнято застосовувати знижки в декілька доларів у розрахунку
на барель порівняно з еталонною нафтою. Тобто механізм формування цін на Urals є в певній
мірі процесом суб’єктивним, непрозорим і не виключає випадковості. Разом з тим, РФ
поставляє на світовий ринок близько 11% нафти від загального об’єму продаж, тоді, як об’єми
добуток WTI й Brent у сумі становлять не більше 2%. Проте Brent служить ціновим орієнтиром
для близькосхідної, російської й норвезької нафти. Ця ситуація не подобається ні Норвегії, ні
РФ, ні країнам Сходу, які є світовими виробниками нафти, а практично не є маркет-мейкерами
у формуванні глобального ринку енергоносіїв і не впливають на формування біржового
котирування. І нафту цих країн не можливо було купити прямо на біржі [8].

Експерти також стверджують, що нафта сорту Brent фізично закінчується. Тому
логічним заходом виглядає налаштованість більшості західноєвропейських і
східноєвропейських заводів саме на "важку" нафту. Враховуючи ціну кінцевого продукту, для
них є кращим купувати "важкі фракції". Тому чинник попиту на Urals буде нівелювати в деякій
мірі чинник її якості. Якщо РФ зможе забезпечити значний об’єм щоденних торгів на біржі, то
ціни ф’ючерних контрактів REBCO, враховуючи можливість її фізичної поставки, з великою
часткою ймовірності, будуть вищими порівняно з нафтою Urals. Звичайно, що в ідеї REPCO є
й додатковий підтекст, крім виведення РФ на роль маркет-мейкера у формуванні світового
ринку енергоносіїв. Цей ринок не є можливим без участі країн Середньо Азії і Близького
Сходу. Уряд РФ, якщо вірити повідомленням, уже запросив до участі в проекті Азербайджан і
Казахстан. Уряди цих країн були зацікавлені в цій ідеї. Проте існує ще одна політична
складова. Як відомо, NYMEX веде переговори з країнами Близького Сходу про початок
біржових торгів близькосхідною нафтою в Дубаї. У випадку успішної реалізації проекту REBC
РФ може отримати можливість впливати на ціну близькосхідної нафти, оскільки вона схожа з
російською. Початок торгів ф’ючерсами на NYMEX – це лише частина проекту REBCO. Інша
частина – торгівля російською, а в перспективі й каспійською нафтою за рублі на біржі в РФ.
Тобто торгувати REPCO одночасно й за рублі, і за долари. Відповідно до планів уряду РФ
робота з організації біржових торгів REPCO в Росії має бути завершена до кінця 2007 р.  [9].
Наведені проекти свідчать про зростання рівня конкуренції на ринку ПЕР та світових фінансів.
В умовах зростаючої фінансової глобалізації та розвитку нової економіки на
світогосподарській арені з’явились і утвердилися потужні нові актори. До середини ХХ ст.
основними суб’єктами міжнародних економічних відносин були держави і підприємці, які
перебували під їх юрисдикцією. У другій половині минулого століття почали швидко
розвиватися нові системоутворювальні об’єднання, такі, як міжнародні фірми та світові
фінансові центри (СФЦ). СФЦ виникли на ґрунті надзвичайного перенасичення капіталу. Як
уже зазначалося, певну позитивну роль у стабілізації ринків мали ДІФ. В умовах лібералізації
світового фінансового ринку та притоку нафтодоларів на Близькому Сході виник у 1977 р.
найбільший ДІФ – Інвестиційна адміністрація Абу–Дабі (Abu Dhabi Investment Authority).
Проте перший ДІФ (The Kuwait Investment Authority) виник раніше, а саме в 1960-х роках.
Пізніше ДІФ з’явились у Сінгапурі, Норвегії, КНР, Казахстані, РФ. Основна роль ДІФ –
створення державного резерву коштів, отриманих від реалізації нафти на випадок коливання
цін і світових економічних негараздів. Нині таких інститутів у світі є близько 40 [10]. Їхній
фінансовий вплив унаслідок акумуляції збиткових коштів від експорту зростає. Вони зростали
з темпом до 20% на рік, перевищивши до 2007 р. в сумарному розмірі 3 трлн. доларів, що
вдвічі більше загального обсягу хедж – фондів [11]. З останніми ДІФ схожі за активністю та
відсутністю правових обмежень механізмів діяльності. Існують різні прогнозні оцінки
динаміки ДІФ, проте всі вони спільні в тому, що в найближчі десятиліття сумарний об’єм
капіталів, які перебувають під їх контролем, зростуть у 5–19 разів [12]. Залежно від того,
наскільки мудро розпорядяться цими додатковими прибутками імпортери нафти, залежить
майбутнє фінансової системи світу. До останнього часу серед країн, котрі уникнули
«сировинного прокляття», значилися лише Норвегія і Канада, а надприбутки, одержані
країнами Близького Сходу під час «нафтових шоків», не лише не привели до зміцнення їхніх
економік, а й значно дестабілізували їх. Так, надлишок грошей у їхньому бюджеті створював



видимість можливості обійтися без болючих і дорогих економічних реформ,
непроведення яких ще з більшою силою вдаряло по їхній економіці після зниження ціни на
нафту, яке наставало катастрофічно швидко.

Серед наслідків «нафтодоларового вибуху» 2007 р. слід виділити два важливіші серед
них. По-перше, він став одним з головних причин ліквідності, тобто непорозумінь і конфліктів
на фінансових ринках. А особливу стурбованість викликали ДІФ країн ОПЕК та інвестиції
КНР. До того ж близькосхідні гроші відслідкувати важче порівняно з китайськими
капіталами, оскільки немала частка закордонних активів, які належать країнам цього регіону,
не входять у склад офіційних резервів, а осідають у непрозорих державних інвестиційних
фондах. Крім того, якщо Китай купує державні облігації США напряму в американських
дилерів і брокерів, то закупки таких цінних паперів близькосхідними країнами, зазвичай,
проводяться через лондонські посередницькі фірми, що утруднює процес встановлення їхніх
власників. До того ж, нафтові доходи вкладаються в акції приватних компаній, хеджеві фонди
й нерухомість. У 1970-х роках нафтедолари зберігались у західних банках, котрі у великих
розмірах надавали ці капітали у вигляді кредитів країнам, що розвиваються. Проте саме це
склало підґрунтя для латиноамериканської позикової кризи. Сьогодні, в умовах ускладнення
фінансових ринків, цей приток капіталів може скласти загрози іншого характеру, а саме
чинити перешкоди «самоналаштування» розбалансованої світової економіки. І якщо КНР
кінець кінцем почав, хоча й повільно, просуватись у напрямку більш гнучкого обмінного
курсу, валюти Саудівської Аравії, Кувейту, ОАЕ й більшості інших країн Перської затоки, як
завжди, прив’язані до долара і його курсу, враховуючи різке зростання додатного сальдо
торгового балансу цих країн, можливо, є ще більше занижені, ніж курс юаню [13]. Захід турбує
новітня інвестиційна практика ДІФ. Так, венесуельська державна нафтова компанія-
монополіст "Петролеос де Венесуела" вирішила про виділення зі свого бюджету $100
мільйонів для будівництва в країні нового соціалізму ХХІ століття. Ця сума надається так
званим "соціальним підприємствам" для їхнього капіталізації та повинна стати первинною
фінансовою основою їх розвитку. Статут цих підприємств припускає, що одна частина
отриманого ними прибутку розподіляється порівну між усіма працівниками, а інша йде на
розвиток виробничої й соціальної бази.

Депозити країн–членів ОПЕК у західних банках показали фактичне скорочення своїх
обсягів. Тоді як лише дубайські, приміром, фірми виклали мільярд доларів за частку в
DaimlerChrysler і п’ять мільярдів — за найбільшого британського портового й вантажного
оператора. Ціни на акції в Саудівській Аравії зросли від 2003 року вчетверо, і ринкову
капіталізацію національної фондової біржі визнано найвищою серед країн, котрі розвиваються.
Відношення ціни акції до прибутку в середньому по регіону подолало позначку 40, при цьому і
Саудівська Аравія, і Арабські Емірати запекло змагаються за звання регіонального
фінансового центру [14]. Звичайно, вищезгадані факти не мають однозначного пояснення,
передусім у контексті проголошення розвиненими країнами принципу лібералізації економіки
та фінансових ринків. Усі можливі заборони та санкції можуть викликати обернену реакцію, а
ціни на нафту будуть зростати й певним чином падати й надалі. Проте відомо одне, що час
дешевих ПЕР пройшов і напруга зростає.

Проявом цих подій був і конфлікт РФ і Грузії. Збройне протистояння було коротким за
часом проте з тривалими наслідками. Під загрозою опинилась інфраструктура поставок ПЕР.
Основним опонентом на Каспійському і Чорному морі, в Арктиці для країн Заходу лишається
Російська Федерація. Нині, коли відбувається політичний і економічний переділ світу, РФ
опинилась у певній ізоляції. Її природні геополітичні союзники: колишні союзні республіки
СРСР, країни ЦСЄ, у багатьох випадках проводять антиросійську прозахідну політику. В
економічній та політичній ситуації РФ у дійсності має єдиний засіб впливу на світовий
політичний процес – її ПЕР. До того ж енергетична дипломатія відіграє важливу роль у
реалізації зовнішньополітичної та економічної політики будь-якої держави незалежно від того,
чи є воно виробником і експортером, чи транзитною державою, чи імпортером ПЕР.
Військово-політичні акції із захисту енергетичних інтересів на Близькому Сході, на Каспії,
Кавказі, енергетична дипломатія ОПЕК, маневри щодо доступу до ПЕР в Арктиці є прикладом
збереження пріоритетності енергетичного чинника світової політики. Увагу спостерігачів
привертає той факт, що європейсько-американські відносини переживають ключовий



перехідний період: ЄС прагне змінити свій залежний статус і стати рівноправним актором
світового політичного процесу, що яскраво проявилося в конфлікті РФ-Грузія. Ще яскравіше,
на нашу думку, певні розбіжності в поглядах на світ цих суперпотуг проявилися в поточній
фінансовій кризі. Проблеми на фондових ринках відбуваються у зв’язку з різним обставинами
і не завжди відображають реальний стан економіки. Критичним фактом у цих подіях є те, що
на кожній стадії влада реагує гірше, слабше, ніж очікувалося, що породжує недовіру. Проте
певну надію породив саміт ЄС, який запропонував зміни всієї фінансової системи, на що в
США наголосили на неготовність відступити від ліберальної економіки в бік регулювання.

Всеохоплююча лібералізація змінювала ринки надто швидко і спричинила перевищення
можливостей тієї регуляції, яка генерувалася системою банків. Світ опинився у світі хедж-
фондів і віртуальних грошових ринків, похідних цінних паперів і практики, яку економісти не
розуміли. Це була система, де більша частина банківської діяльності забезпечувалась
организаціями, які не називалися банками, і ця діяльність не регулювалася банками. Давно
існувала необхідність змінювати принципи регулювання відповідно до вимог глобалізації
ринків фінансів, які, у свою чергу, обслуговували надприбутки ПЕК, проте це так і не
відбулося, що посилило вразливість фінансових установ до кризи [Credit crunch: the expert
view.-http://www. bbc.co.uk /worldservice/ news/2008/10/081015_experts.shtml].

У цьому контексті варто відзначити, що геополтичні трансформації останнього
десятиліття XX століття, викликані процесами внутрішньої трансформації ЄС, і поява нових
викликів і погроз безпеки привели до появи нового підходу до проблеми конструювання
неосистеми європейської безпеки.

Практика врегулювання конфліктів початку ХХІ ст. надалі може призвести до серйозних
змін усієї системи міжнародних відносин, заснованих на центральній ролі ООН і Ради Безпеки
ООН. За таких умов ЄС буде шукати можливі дипломатичні заходи врегулювання відносин з
РФ. В такому випадку, перманентна криза російсько-українських газових відносин буде
невигідною Україні. Це значно стимулюватиме створення газового ОПЕК, інтеграції й
глобалізації виробників ПЕР.
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It is looked through economical dynamic of fuel and energy resources’ and capitals’markets for
analyses of the effective strategies of overcoming threats to economical and financial security
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