Και τώρα ο καθένας µόνος του στο πετρέλαιο – Πως
εξηγείται το ιστορικό κραχ και ποιος είναι ο ρόλος του
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Αναταράξεις προκαλεί η εξάπλωση του κορωνοϊού στις ενεργειακές αγορές και συγκεκριµένα
στην πετρελαϊκή, καθώς οι µέχρι τώρα ισορροπίες ανατρέπονται και διαµορφώνεται ένα νέο
περιβάλλον πολύ χαµηλών τιµών, το οποίο είναι άγνωστο πόσο θα διαρκέσει.
Χαρακτηριστικό είναι ότι πλέον όλοι κάνουν λόγο για ένα “ιστορικό” κραχ της πετρελαϊκής τιµής,
αφού χθες υποχώρησε κατά περίπου 30%, δηλαδή είναι η πιο απότοµη πτώση από το 1991 και
τον πόλεµο του Κόλπου. Την ίδια στιγµή, η Goldman Sachs προειδοποιεί ότι η τιµή µπορεί να
πέσει ακόµα και στα 20 δολάρια. Όλα αυτά σε έναν κλάδο που αγωνιζόταν ήδη εκ των προτέρων
να προσαρµοστεί σε ένα περιβάλλον χαµηλών τιµών.
Το µήνυµα της Σ. Αραβίας και η πρόβλεψη του ΙΕΑ
Πριν λίγες ηµέρες, η Σαουδική Αραβία έστειλε σαφές µήνυµα στους υπόλοιπους παραγωγούς
µέσω της αύξησης της πετρελαϊκής παραγωγής της εν µέσω πτωτικών τιµών: Πλέον είναι ο
καθένας µόνος του στην παγκόσµια αγορά και πλέουµε σε αχαρτογράφητα νερά. Την ίδια στάση
υιοθέτησε και η Ρωσία που έδωσε εντολή στις πετρελαϊκές της να παράγουν όσο αργό επιθυµούν.
Η συµµαχία του Ριάντ µε τη Μόσχα και η συµφωνία ΟΠΕΚ+ παύει πλέον να ισχύει καθώς ο κάθε
παραγωγός εντός και εκτός του καρτέλ δυσκολεύεται να κάνει προβλέψεις και ανησυχεί για τα
δηµοσιονοµικά του. Ως εκ τούτου, οι παραγωγοί λαµβάνουν ως δεδοµένη την καθοδική πίεση στις
τιµές και κρίνουν ότι αυτή τη στιγµή µπορούν να αγωνιστούν µονάχα για το µερίδιό τους.
Συγκεκριµένα η Σ. Αραβία ποντάρει στο γεγονός ότι της στοιχίζει µόλις 2,8 δολάρια το κάθε
βαρέλι που παράγεται έναντι 20 στην περίπτωση της Rosneft και 16 στην ExxonMobil.
Μετά τις ανωτέρω εξελίξεις, το ελάχιστο επίπεδο συγκράτησης της τιµής που εγγυόταν µέχρι
τώρα ο ΟΠΕΚ+ παύει πλέον να ισχύει και η λογική αντίδραση της αγοράς ήταν να πέσει
σηµαντικά η τιµή, ακόµα περισσότερο, δε, εφόσον συνδυάστηκε µε την πολύ αρνητική ευρύτερη
ψυχολογία των τελευταίων ηµερών. Η ψυχολογία αυτή επιδεινώνεται σε µεγάλο βαθµό λόγω της
φαινοµενικής ελλιπούς προετοιµασίας των ΗΠΑ να αντιµετωπίσουν την εξάπλωση του ιού στο
δικό τους έδαφος. Υπάρχει δηλαδή ο ορατός κίνδυνος µετά τη δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµία του
κόσµου να “µολυνθεί” και η πρώτη µε ότι συνεπάγεται αυτό σε όρους ενεργειακής ζήτησης.
Αξίζει επίσης να αναφέρουµε µια αρκετά ενδιαφέρουσα εκτίµηση του ΙΕΑ για την πετρελαϊκή
αγορά φέτος, η οποία δηµοσιεύτηκε χθες. Ο οργανισµός αναµένει ότι η ζήτηση θα υποχωρήσει

κατά 2,5 εκατ. βαρέλια ηµερησίως στο α' τρίµηνο, αλλά θα περιοριστεί µόλις κατά 90.000 βαρέλια
ηµερησίως στο σύνολο του έτους και κατά 730.000 βαρέλια στο πιο απαισιόδοξο σενάριο.
Συγκεκριµένα, αναµένει φυσιολογική ζήτηση στο β' εξάµηνο αν και παραδέχεται ότι υπάρχουν
έντονες αβεβαιότητες.
Σύµφωνα µε τα µέχρι τώρα δεδοµένα, διαγράφονται δύο βασικά σενάρια για το υπόλοιπο του
έτους: Το πρώτο είναι ότι θα υπάρξει µια ύφεση στην εξάπλωση του κορωνοϊού µέσω των
κρατικών µέτρων, της εποχιακής αλλαγής και ίσως ενός εµβολίου. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, τότε θα
ακολουθήσουν µέτρα τόνωσης της οικονοµίας όπως αυτά που έχει προαναγγείλει η Κίνα, οπότε
τα πράγµατα θα πάρουν την ανιούσα και σε ότι αφορά την πετρελαϊκή ζήτηση. Αντιθέτως, αν ο
ιος συνεχίσει να εξαπλώνεται και ξεφύγει από τον έλεγχο, τότε λογικό είναι οι οικονοµικές του
συνέπειες να διαρκέσουν πολύ περισσότερο και πιθανώς να ανατραπεί η πρόβλεψη του ΙΕΑ.
Αρνητική και η µακροπρόθεσµη οπτική για το πετρέλαιο
Ο κορωνοϊός ήρθε να προστεθεί σε έναν αριθµό προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πετρελαϊκές
αυτή την εποχή, επιδεινώνοντας ακόµα περισσότερο όχι µόνο τη βραχυπρόθεσµη εικόνα, αλλά
και τη µακροπρόθεσµη.
Σύµφωνα µε το CNBC, εκτός από τις ούτως η άλλως χαµηλές τιµές που επικρατούσαν, υπάρχει
το ζήτηµα της πολιτικής πίεσης για πιο πράσινες µορφές ενέργειας, αλλά και το χρέος του
πετρελαϊκού κλάδου το οποίο στην περίπτωση των ΗΠΑ φτάνει τα 86 δις. δολάρια µε ορίζοντα
τετραετίας και το 57% εξ αυτών µε ορίζοντα µόλις διετίας. Ως εκ τούτου, δυσκολεύει η
αναχρηµατοδότηση και η αποπληρωµή του χρέους αυτού για τις πετρελαϊκές µε προφανή
συνέπεια την πιθανότητα χρεωκοπιών αν η κατάσταση συνεχιστεί.
Κάτι αντίστοιχο ισχύει και όσον αφορά το κρατικό χρέος και τα δηµοσιονοµικά των απανταχού
παραγωγών πετρελαίου. Σύµφωνα µε το Bloomberg, ο κρατικός προϋπολογισµός της Σ. Αραβίας
ισοσκελίζεται µε µια τιµή πετρελαίου στα 83,6 δολάρια, άρα είναι εµφανές το πρόβληµα που
αντιµετωπίζει. Στη Ρωσία η αντίστοιχη τιµή είναι 42 δολάρια και περίπου στα ίδια επίπεδα για
τους παραγωγούς των ΗΠΑ.
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