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Η πιθανή µείωση αξίας των assets της BP έως και κατά 18 δισεκατοµµύρια δολάρια υπογραµµίζει 

πόσο σηµαντικό σηµείο καµπής αποτελεί το 2020 για τον βιοµηχανικό κλάδο του πετρελαίου.  

Υπογραµµίζει δε µε εµφατικό τρόπο ότι οι µεγάλοι παραγωγοί υδρογονανθράκων "κάθονται" 

επάνω σε πετρελαιοπηγές που δεν θα αναπτυχθούν ποτέ - επειδή η πανδηµία έχει περιορίσει τη 

ζήτηση για ενέργεια και έχει αυξήσει την επιθυµία για µεγαλύτερη συµµετοχή των ανανεώσιµες 

πηγών στο µείγµα εφοδιασµού.  

Ο βρετανικός πετρελαϊκός κολοσσός διαθέτει νέο διευθύνοντα σύµβουλο και νέο CFO και 

προσπαθούσε ήδη να αλλάξει πορεία σε σχέση µε το παρελθόν προτού ακόµη καταστεί πλήρως 

εµφανής ο αντίκτυπος της κρίσης του κορονοϊού.  

Το ξέσπασµα της πανδηµίας προκάλεσε µια πιο ριζική επανεκτίµηση του µελλοντικού ρόλου της 

BP και του πόσο αξίζουν τα περιουσιακά της στοιχεία.  

Η δοµική αναθεώρηση των προβλέψεων 
Το βασικό σενάριο - υπόθεση της BP είναι ότι µακροπρόθεσµα η τιµή του αργού τύπου Brent θα 

κινείται περί τα 55 δολάρια το βαρέλι, έως και 30% χαµηλότερα σε σχέση µε την προηγούµενη 

ανάλογη εκτίµησή του οµίλου.  

Εντός του γκρουπ των µεγάλων οµολόγων/ανταγωνιστών της στον ενεργειακό κλάδο, η διοίκηση 

της εταιρείας περνάει έτσι από το στρατόπεδο των bullish σε εκείνο των bearish.  

Σε αυτή τη βάση, ορισµένα πετρελαϊκά πεδία δεν θα αποκτήσουν ποτέ επαρκείς αποδόσεις και 

ορισµένα από τα ορυκτά καύσιµα ανά τον κόσµο τα οποία θα είχαν εξαχθεί και θα είχαν 

καταναλωθεί για την παραγωγή ενέργειας θα παραµείνουν τελικώς στα έγκατα της Γης.  

Είναι µια κοµβική στιγµή η οποία δεν πρέπει να παραβάλλεται µόνον µε ανάλογες αναλύσεις 

άλλων "µεγάλων" του κλάδου το τελευταίο διάστηµα, αλλά - κυρίως - µε τις σεισµικές 

ανατιµήσεις αξιών που έχει επιφυλάξει η βιοµηχανία στους επενδυτές τις τελευταίες δύο δεκαετίες 

- σκεφτείτε ότι η ConocoPhillips είχε υποστεί αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 34 δισ. 

δολ. στην χρηµατοοικονοµική κρίση του 2008.  

 



Η µη αναστρέψιµη στροφή στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας 
Η στροφή αντικατοπτρίζει εν µέρει τη βραχυπρόθεσµη µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας. 

Η ζήτηση για ενέργεια καθοδηγείται από το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και αυτό αναµένεται να 

κινηθεί απότοµα χαµηλότερα το τρέχον έτος, αλλά και το 2021.  

Η BP βλέπει, επίσης, την πανδηµία να επιταχύνει τη µετάβαση σε πιο καθαρές µορφές ενέργειας, 

καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής προσπαθούν να επανεκκινήσουν τις οικονοµίες 

χρησιµοποιώντας λιγότερο συµβατικούς τύπους ενέργειας, αυξάνοντας έτσι το κόστος εκποµπών 

διοξειδίου του άνθρακα.  

Οι µετοχές γενικά µπορεί να έχουν ανακάµψει από τα χαµηλά τους, µε την προσδοκία ότι πολλές 

χώρες επιστρέφουν στην οικονοµική και παραγωγική "κανονικότητα". Οι µετοχές των εταιρειών 

του κλάδου του πετρελαίου, ωστόσο, δεν έχουν πραγµατοποιήσει ανάλογο comeback και 

κατασκευαστές όπως η Tesla, οι οποίοι βασίζονται ξεκάθαρα στη µετάβαση σε φιλικότερες προς 

το περιβάλλον µορφές ενέργειας, έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία στην ανοδική 

χρηµατιστηριακή τους πορεία.  

Συνολικά, η κατάσταση η οποία έχει διαµορφωθεί αρχίζει να αντιµετωπίζει το οικονοµικό αίνιγµα 

που µέχρι σήµερα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα στην ενεργειακή µετάβαση: τη σχετική 

ανταγωνιστικότητα της ρυπογόνας έναντι της "καθαρής" ενέργειας.  

Το κλειδί είναι οι αποδόσεις 
Οι υψηλότερες αποδόσεις από την τοποθέτηση του κάθε δολαρίου στην ανάπτυξη συµβατικών 

ενεργειακών περιουσιακών στοιχείων ήταν απλώς πολύ δελεαστικές για τις µεγάλες εταιρείες 

πετρελαίου ώστε να τους επέτρεπαν να διαθέσουν σηµαντικούς οικονοµικούς πόρους στις 

ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.  

Ίσως χρειαστεί λίγος χρόνος µέχρι να µπορούν να συγκρίνονται οι αποδόσεις και  οι επιστροφές 

στους µετόχους της BP από την φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια µε εκείνες από το πετρέλαιο.  

Ίσως, επίσης, η εταιρεία να µπορεί να αναδείξει την αρετή της διαφοροποίησης, προσφέροντας 

στους µεγάλους επιχειρηµατικούς πελάτες της ενέργεια από πολλές και διαφοροποιηµένες πηγές, 

µε τρόπο ο οποίος να συνδυάζει την ασφάλεια του εφοδιασµού µε ένα ολοένα και αυξανόµενο 

ποσοστό ανανεώσιµων πηγών.  

Προς το παρόν, ο άµεσος αντίκτυπος στην BP από προβλεπόµενη µείωση αξίας των assets της θα 

είναι η αποδυνάµωση του ισολογισµού της, διογκώνοντας τον λόγο καθαρού χρέους προς ίδια 

κεφάλαια. Ο συγκεκριµένος δείκτης (gearing) κινείτο στο 36% στο τέλος του α΄ τριµήνου του 

2020 (έναντι µακροπρόθεσµου στόχου να βρεθεί σε επίπεδα µεταξύ 20% έως 30%).  

Οι οίκοι και η πίεση για µείωση της µόχλευσης 
Το πόσο σηµαντικός είναι αυτός ο παράγοντας θα εξαρτηθεί από την άποψη των οίκων 

αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας.  

Η πίεση, ωστόσο, για µείωση της µόχλευσης θα είναι έντονη. Αυτή, µε τη σειρά της, επιβάλλει 

αναγκαστικά την επανεξέταση του γενναιόδωρου µερίσµατος που αποδίδει η BP στους µετόχους 

της.  

Πριν από λίγες εβδοµάδες, ο CEO της εταιρείας Bernard Looney δεν έδειχνε καµία απολογητική 

διάθεση για τη διατήρηση της πληρωµής µερίσµατος εν µέσω της πανδηµίας, δηλώνοντας ότι το 

διοικητικό συµβούλιο θα περίµενε και θα έπραττε ανάλογα, µε βάση το πώς θα εξελισσόταν η 

κρίση.  

Η αντίθεση ανάµεσα σε αυτόν τον "αγέρωχο" τόνο και στα σκληρά συµπεράσµατα που 

ανακοινώθηκαν από την BP τη ∆ευτέρα δεν θα µπορούσε να είναι πιο έντονη.  
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