Γιατί θα «γυρίσει µπούµερανγκ» ο πόλεµος
τιµών στο πετρέλαιο
Η απόφαση της Σ. Αραβίας να αυξήσει τις τιµές και να κάνει επιθετικές εκπτώσεις στους
πελάτες θα βλάψει τα οικονοµικά πετρελαιοεξαγωγικών χωρών. Ωστόσο, ούτε η
Σαουδική Αραβία, ούτε η Ρωσία αναµένεται να κάνουν πίσω.
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Μετά την άρνηση της Ρωσίας, την περασµένη εβδοµάδα, να αποδεχθεί την πρόταση
του OPEC για µείωση της παραγωγής κατά 1,5 εκατ. βαρέλια ηµερησίως για να
στηριχθούν οι πετρελαϊκές τιµές, η Saudi Aramco ανακοίνωσε στις 7 Μαρτίου πως θα
µειώσει τις αποκλίσεις τιµών του Απριλίου κατά 4-6 δολάρια για την Ασία και κατά 7
δολάρια για τις ΗΠΑ.
Η κίνηση αυτή έφερε τις ασιατικές αποκλίσεις από premium σε βαθύτατα discounts και η
Σαουδική Αραβία άφησε να εννοηθεί πως θα υπάρξει και σηµαντική αύξηση
παραγωγής, την οποία πηγές της Saudi Aramco επιβεβαίωσαν σε µέσα ενηµέρωσης
στις 8 Μαρτίου χωρίς όµως να δίνουν συγκεκριµένα στοιχεία. Η εξέλιξη αυτή, µε τη
σειρά της, προκάλεσε σοκ στις χρηµαταγορές, µε την τιµή του Brent να υποχωρεί στα
35 δολάρια το βαρέλι στις 9 Μαρτίου.
Η κίνηση της Σαουδικής Αραβίας αποτελεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέµου τιµών,
κάτι που οι περισσότεροι παρατηρητές δεν προέβλεπαν στις 6 Μαρτίου όταν
κατέρρευσαν οι διαπραγµατεύσεις µεταξύ του OPEC και την εταίρων-µη µελών του,
δεδοµένου ότι θα τίναζε στον αέρα το έλλειµµα του προϋπολογισµού της Σαουδικής
Αραβίας, αλλά και επειδή η Ρωσία, αν και δεν περιορίζεται από τις δεσµεύσεις της
οµάδας OPEC+, έχει περιορισµένη προοπτική να αυξήσει γρήγορα την παραγωγή της
το 2020.
Πήρε µια κατάσταση στην οποία η παγκόσµια πετρελαϊκή αγορά είχε πληγεί από ένα
σοκ στη ζήτηση (το κλείσιµο µονάδων και οι άλλες διαταράξεις που έχει προκαλέσει η
επιδηµία του Covid-19 έχουν µειώσει σηµαντικά τη ζήτηση για πετρέλαιο) εν µέσω µιας
µέτριας επιβράδυνσης της οικονοµικής ανάπτυξης, και πρόσθεσε σε αυτήν ένα σοκ στις
προµήθειες, αγνώστου αλλά δυνητικά τεράστιας ποσότητας.
Ως αποτέλεσµα, τα αποθέµατα θα αυξάνονται πολύ ταχύτερα, αν και οι πτώσεις στις
τιµές µετριάζονται κάπως βραχυπρόθεσµα από την διαθεσιµότητα αποθηκευτικού
χώρου. Αλλά µια παρατεταµένη κρίση µε τον Covid-19 θα µπορούσε εύκολα να πιέσει
τις τιµές σε επίπεδα χαµηλότερα από αυτά που βρίσκονταν το 2015-2016. Μια
παρατεταµένη κατάρρευση τιµών στην περιοχή των 20-30 δολαρίων, που τώρα είναι
πιθανή για τουλάχιστον τους επόµενους µήνες και ίσως και περισσότερο, θα έχει
ευρύτερες επιπτώσεις σε άλλες αγορές.
Πέραν των ενεργειακών µετοχών, η χειρότερη επίπτωση θα είναι στα κρατικά
οικονοµικά πετρελαιοεξαγωγικών χωρών µε λιγότερο διαφοροποιηµένες οικονοµίες και

χαµηλά κρατικά αποθέµατα. Το Ιράν και η Βενεζουέλα θα υποστούν το µεγαλύτερο
πλήγµα, καθώς και οι δυο έχουν ήδη αναγκαστεί να κάνουν σηµαντικές εκπτώσεις στις
πωλήσεις τους προκειµένου να βρουν αγοραστές εν µέσω αµερικανικών κυρώσεων.
Η απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αυξήσει την παραγωγή αντανακλά πιθανότατα
την ελπίδα του διαδόχου πρίγκηπα Μοχάµεντ µπιν Σαλµάν πως αν πιέσει έντονα τη
Ρωσία, θα υποκύψει και θα συµφωνήσει σε σηµαντική µείωση παραγωγής. Όµως αυτός
ο ολοκληρωτικός πόλεµος τιµών είναι αντιπαραγωγικός: όπως ανέφερε σε λεπτοµερή
ανακοίνωσή της στις 8 Μαρτίου η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία Rosneft, η Ρωσία είναι
απρόθυµη να µειώσει την παραγωγή διότι κατά την άποψή της ο περιορισµός της
παραγωγής έχει απλώς οδηγήσει σε αύξηση προµήθειας από ανταγωνιστές.
Στους ανταγωνιστές αυτούς δεν περιλαµβάνεται µόνο το σχιστολιθικό πετρέλαιο των
ΗΠΑ, αλλά και οι επενδύσεις σε υπεράκτια βαθιά ύδατα σε περιοχές όπως η Γουιάνα
και η Νορβηγία, το έναυσµα για τις οποίες δόθηκε από την περίοδο των υψηλότερων
τιµών το 2017-2019. Αυτή η προµήθεια που διευκολύνθηκε από τον περιορισµό του
OPEC+, τώρα µόλις αρχίζει να µπαίνει σε παραγωγική λειτουργία, και τα οικονοµικά
των εγχειρηµάτων αυτών είναι τέτοια που δεν υπόκεινται σε καθυστερήσεις για λόγους
που σχετίζονται µε τις τιµές, άπαξ και ξεκινήσουν.
Οι εντάσεις µεταξύ της Ρωσίας και των Σαουδαράβων κλιµακώνονταν και χωρίς το σοκ
της ζήτησης που προκάλεσε ο Covid-19, λόγω της απροθυµίας της Ρωσίας να
µοιραστεί δίκαια το βάρος του περιορισµού, η οποία προκάλεσε και την κατάρρευση
των διαπραγµατεύσεων την περασµένη εβδοµάδα.
Η κίνηση της Σαουδικής Αραβίας είναι επίσης αντιπαραγωγική από την άποψη πως
θα υπήρχε µεγάλη επίπτωση στην παραγωγή αµερικανικού σχιστολιθικού πετρελαίου
πριν το τέλος του 2020 απλά και µόνο από την έλλειψη περαιτέρω περιορισµού της
παραγωγής, όµως θα «έπιανε πάτο» σε υψηλότερη τιµή, ίσως στα 40 δολάρια το
βαρέλι.
Η διαφορά µεταξύ των 30 δολαρίων και των 45 δολαρίων ως µέσος όρος τιµής αργού
πετρελαίου είναι τεράστια σε όρους δηµοσιονοµικής επίπτωσης στους παραγωγούς,
αλλά δεν είναι τόσο σηµαντική σε όρους απώλειας όγκου που θα σηµειωθεί αργότερα
φέτος από τους αµερικανούς παραγωγούς.
Η οικονοµία της Ρωσίας θα υποστεί µεγάλο πλήγµα από την κατάρρευση των τιµών,
όµως η Μόσχα βρίσκεται σε πολύ ισχυρότερη θέση απ’ ότι το Ριάντ. Η Μόσχα
συσσωρεύει αποθέµατα στο Εθνικό Ταµείο Πλούτου της από το 2017 µε τιµές πάνω
από 40 δολάρια το βαρέλι (µε ετήσια πληθωριστική προσαρµογή 2%) και τα πιο
πρόσφατα δηµοσιοποιηµένα στοιχεία έδειχναν το ταµείο στα 150 δις. δολάρια και τα
αποθέµατα ρευστού στα 570 δισ. δολάρια.
Ο προϋπολογισµός της Ρωσίας είναι καταρτισµένος υπολογίζοντας το brent σε εύρος
περίπου 45 δολαρίων το βαρέλι, όµως αν αντλήσει χρήµατα από το Εθνικό Ταµείο
Πλούτου θα µπορέσει να αµβλύνει το πλήγµα αν οι τιµές µειωθούν κάτω από το εύρος
αυτό. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίµιρ Πούτιν είχε δεχθεί κάποια κριτική για την
εφαρµογή µέτρων λιτότητας και για την αποταµίευση χρηµάτων ενόσω οι τιµές του
πετρελαίου βρίσκονταν σε «άνετο» επίπεδο, τώρα όµως φαίνεται πως ενήργησε µε
σύνεση. Αντανακλά το γεγονός πως ο Πούτιν δέχεται ότι µια τιµή που θα είναι
χαµηλότερη για πιο µακρά χρονική περίοδο είναι πραγµατικότητα και θέλησε να είναι
προετοιµασµένος ακριβώς για αυτού του τύπου το σοκ.
Οι Σαουδάραβες, από την άλλη πλευρά, έρχονται αντιµέτωποι µε ένα σενάριο όπου το
µέρισµα που λαµβάνουν από την Saudi Aramco θα τους αναγκάσει να
χρηµατοδοτήσουν σχεδόν το ήµισυ των κρατικών δαπανών από αποθέµατα και
δανεισµό κατά το 2020, µε αποθέµατα ύψους 502 δισ. δολαρίων. Το χαµηλό χρέος
τους, που διαµορφώνεται στο 26% του ΑΠΕ, σηµαίνει πως µπορούν να δανειστούν,
όµως αυτός ο δανεισµός µπορεί να γίνει ακριβότερος λόγω των νέων αµφιβολιών
αναφορικά τόσο µε τις µελλοντικές τιµές του πετρελαίου όσο και µε τη λογική και την

παρορµητικότητα της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων της Σαουδικής
Αραβίας.
Αυτό, σε συνδυασµό µε τις απώλειες στην αξία των ξένων επενδύσεων που
διακρατά ∆ηµόσιο Επενδυτικό Ταµείο, θα καταστήσουν δυσκολότερη τη συντήρηση των
δαπανών για το πρόγραµµα οικονοµικής διαφοροποίησης «Vision 2030» του διαδόχου
πρίγκηπα Μοχάµεντ, που µέχρι στιγµής δεν έχει καταφέρει να σηµειώσει ιδιαίτερη
πρόοδο στη δηµιουργία αυξηµένης απασχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα για τους νεαρούς
ενήλικες, παρά τους φιλόδοξους δεδηλωµένους στόχους. Όπως και στην περίπτωση
του Πούτιν, θα είναι πολιτικά δύσκολο να παραδεχθεί πως έκανε λάθος και να κάνει
πίσω, αφού η µόνη άλλη επιλογή αυτή τη στιγµή πιθανότατα θα ήταν να συνεχιστούν οι
σηµερινές ποσοστώσεις και όχι να υπάρξουν παραχωρήσεις από τη Ρωσία.
Όλα αυτά αφήνουν τον κόσµο αντιµέτωπο µε ένα ακραίο επίπεδο αβεβαιότητας ως
προς το πού οδεύει η πετρελαϊκή αγορά, όµως δεν φαίνεται πιθανό να υπάρξει έντονη
ανάκαµψη στις τιµές τους επόµενους µήνες.
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