Η Ρωσία εξετάζει τη λάθος στρατηγική hedging
για το πετρέλαιο
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Ο Ρώσος πρόεδρος Vladimir Putin ζήτησε από αξιωµατούχους της κυβέρνησης να
επανεξετάσουν την ιδέα ενός προγράµµατος αντιστάθµισης κινδύνου για την προστασία
των εσόδων της χώρας στην περίπτωση κατάρρευσης της αγοράς πετρελαίου.
Η κατακόρυφη πτώση των τιµών του αργού καθιστά ελκυστική την επιλογή του hedging,
αλλά µια σειρά πρακτικών λόγων καθιστούν απίθανη την εν λόγω επιλογή.
Αντίθετα, η Μόσχα θα ήταν συνετό να επενδύσει σε µια διαφορετική στρατηγική
αντιστάθµισης κινδύνου, ήτοι στην προετοιµασία της βιοµηχανίας ορυκτών καυσίµων και
της ευρύτερης οικονοµίας της, των 1,7 τρισ. δολαρίων, για ένα πιο "πράσινο” µέλλον.
Τα συµβόλαια αντιστάθµισης κινδύνου για το πετρέλαιο -τα οποία συνήθως αφορούν
options ή συµβάσεις που επιτρέπουν την πώληση του αργού σε προκαθορισµένες τιµές
µελλοντικά, προσφέροντας εξασφάλιση έναντι της πτώσης των τιµών- είναι ελκυστικά για
τους παραγωγούς. Την ίδια στιγµή βέβαια, δεν αποτελούν συνηθισµένη πρακτική, καθώς
έχουν υψηλό κόστος ενώ συνοδεύονται από τον κίνδυνο η δαπανηρή αυτή επιλογή να
αποβεί τελικά ανώφελη: όπως για παράδειγµα στην περίπτωση των αεροπορικών
εταιρειών.
Σπάνια εξαίρεση αποτελεί το Μεξικό, του οποίου το συµβόλαιο αντιστάθµισης κινδύνου
"Hacienda hedge” αποτελεί τη µεγαλύτερη συναλλαγή στην αγορά πετρελαίου της Wall
Street. Από το 2001 έως το 2017, η χώρα πλήρωσε $11,7 δισ., αλλά κέρδισε $14,1 δισ. το
ίδιο διάστηµα.
Γιατί, λοιπόν, η Ρωσία δεν θα έπρεπε να ακολουθήσει το παράδειγµα του Μεξικού;
Παρά τη χαµηλού κόστους παραγωγή πετρελαίου, η Ρωσία επλήγη σφόδρα από τη φετινή
συντριβή της τιµής του αργού, καθώς η κατάρρευση της συµφωνίας µεταξύ των
µεγαλύτερων εξαγωγέων πετρελαίου και η έλευση της πανδηµίας του κορονοϊού εξανέµισαν
την ζήτηση για το καύσιµο.

Πρόκειται για µια κρίση που ο Putin δεν αντέχει να ξαναπεράσει. Ως εκ τούτου, και µε τον
φόβο των χαµηλότερων τιµών να επικρέµαται -εξαιτίας της αύξησης της προσφοράς και της
αργής ανάκαµψης της ζήτησης- δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Ρώσος πρόεδρος
ανέθεσε στους ανθρώπους του να διερευνήσουν µια λύση που είχε εξεταστεί και στο
παρελθόν αλλά είχε απορριφθεί.
∆υστυχώς, όµως, η επιλογή της αντιστάθµισης παραµένει πιο ελκυστική στη θεωρία από
ό,τι στην πράξη.
Αρχικά, διότι η Μόσχα διαθέτει ήδη µια σηµαντική ασπίδα προστασίας. Η Ρωσία
διαφυλάσσει τα πλεονάζοντα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου στο
Εθνικό Ταµείο Πλούτου όταν οι τιµές του καυσίµου κινούνται πάνω από τα 40 δολάρια το
βαρέλι, οπότε όταν οι τιµές υποχωρήσουν κάτω από αυτό το επίπεδο η ρωσική κυβέρνηση
µπορεί να προσφύγει στα κεφάλαια αυτά. Αυτή η πρακτική βοήθησε τη Ρωσία να
συσσωρεύσει συναλλαγµατικά αποθέµατα και να κατατάσσεται πλέον στην τέταρτη θέση
παγκοσµίως βάσει συναλλαγµατικών αποθεµάτων.
Η Ρωσία έχει επίσης έναν µηχανισµό απορρόφησης των σοκ, ο οποίος στηρίζεται στην
υποτίµηση του νοµίσµατός της όταν οι τιµές του πετρελαίου υποχωρούν, στηρίζοντας έτσι
τις εξαγωγές της.
Εποµένως, είναι δύσκολο να διαφωνήσει κανείς µε τη διοικητή της κεντρικής τράπεζας Elvira
Nabiullina, η οποία υποστηρίζει ότι η αξιοποίηση του Εθνικού Ταµείου Πλούτου για την
χρηµατοδότηση πρόσθετων µέτρων ασφάλισης πιθανότατα δεν αξίζει τον κόπο - ειδικά εάν
το κόστος ασφάλισης αυξηθεί, όπως και θα γίνει όταν ο δεύτερος µεγαλύτερος εξαγωγέας
πετρελαίου εισέλθει στην αγορά, καθώς ια οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για hedging.
Το Μεξικό εξάλλου έχει ήδη δηλώσει ότι οι απρόβλεπτες κινήσεις στην αγορά αυξάνουν το
κόστος της ετήσιας κάλυψης.
Σύµφωνα µε υπολογισµούς του συµβούλου του Putin, Maxim Oreshkin, σε τιµές άσκησης
(strike) παρόµοιες µε του Μεξικού για το 2019 και το 2020, η Ρωσία θα είχε ξοδέψει $3,6
δισ. σε hedging για το 2019 και $4,3 δισ. για το 2020, ωστόσο, η προστασία αυτή θα έφερνε
σχεδόν $20 δισ. µόνο το πρώτο µισό του 2020.
Ωστόσο, το παρελθόν δεν αποτελεί εγγύηση για τις µελλοντικές αποδόσεις σε µια ταχέως
µεταβαλλόµενη βιοµηχανία, πολύ περισσότερο όταν η τιµή της ασφάλειας εκτοξεύεται. Έχει
επίσης σηµασία το γεγονός ότι τουλάχιστον ένα µέρος από τα οφέλη που αποκόµισε το
Μεξικό ήρθε µε τη µορφή χαµηλότερου κόστους δανεισµού, καθώς το hedging εξοµαλύνει
τον αντίκτυπο της υποχώρησης του πετρελαίου στον προϋπολογισµό – κάτι που δεν θα
βοηθήσει τόσο πολύ τη Ρωσία που έχει µικρότερο χρέος.
Ακόµα και αν η Ρωσία ήθελε να αντιγράψει τη στρατηγική του Μεξικού, δεν είναι ξεκάθαρο
αν θα τα καταφέρει. Αυτό εν µέρει οφείλεται στο µέγεθος: µε το Μεξικό να παράγει 1,7 εκατ.
βαρέλια την ηµέρα τον Μάιο, η Ρωσία παράγει περίπου 9,4 εκατ. Ακόµα και αν η Ρωσία
καλύψει µόνο ένα µέρος της παραγωγής, το µέγεθος της συµφωνίας θα είναι αρκετά µεγάλο
για να το "χωνέψει" η αγορά.
Πιο σηµαντικό είναι το θέµα του κινδύνου αντισυµβαλλοµένου. Για διεθνείς τράπεζες,
εµπορικούς οίκους και παραγωγούς στην άλλη πλευρά της συµφωνίας, οι επιπτώσεις στο
υπόλοιπο του χαρτοφυλακίου τους θα είναι τεράστιες – ενώ και η απειλή να µπλέξουν στις
αµερικανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας δεν µπορεί να θεωρηθεί κάτι ελκυστικό.
Τούτων λεχθέντων, η Μόσχα έχει δίκιο να εξετάζει το µέλλον της σε έναν κόσµο που τα
ορυκτά καύσιµα φθίνουν και οι αγορές γίνονται ολοένα και πιο ταραχώδεις. Αλλά τα $4 δισ.

ή και περισσότερο που θα πρέπει η Ρωσία να πληρώνει κάθε χρόνο για ένα hedge θα
έφερναν καλύτερα αποτελέσµατα εάν δαπανούνταν αλλού.
Σε έναν ιδεατό κόσµο τα µετρητά του Εθνικού Ταµείου Πλούτου θα µπορούσαν να πάνε για
τη διαφοροποίηση µιας οικονοµίας που συνεχίζει να εξαρτάται υπερβολικά από τις εξαγωγές
του τοµέα των υδρογονανθράκων, στηρίζοντας καινοτόµες, µικρές επιχειρήσεις που έχουν
πληγεί σοβαρά από την πανδηµία αλλά και την επιστήµη, την παιδεία και τον τουρισµό.
Αλλά όπως επισηµαίνει η Evghenia Sleptsova της Oxford Economics, η Ρωσία του Putin
πάνω απ όλα χρειάζεται σταθερότητα, ακόµα και εάν αυτό σηµαίνει ακαµψία. Η διατήρηση
του ελέγχου είναι υψίστης σηµασίας.
Μια πιο ρεαλιστική, αλλά ακόµα χρήσιµη, προσέγγιση θα ήταν να διατεθεί το ποσό αυτό για
τον κλάδο των ορυκτών καυσίµων – όχι για να προστατευτούν τα µελλοντικά κέρδη της
Rosneft και άλλων παραγωγών χρησιµοποιώντας παράγωγα, αλλά για να ενισχυθούν οι
επενδύσεις στην τεχνολογία προκειµένου οι ενεργειακοί κολοσσοί της Ρωσίας να γίνουν λίγο
πιο "πράσινοι". Τα χρήµατα αυτά θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να µειωθούν οι
διαρροές καθώς και η έκλαµψη αερίων – το κάψιµο ανεπιθύµητων βιοµηχανικά
παραγόµενων αερίων. Για να αυξηθεί η χρήση πηγών ανανεώσιµης ενέργειας στην
παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ακόµα και για να προωθηθεί η δέσµευση και
αποθήκευση άνθρακα.
Οι ελεγχόµενοι από το κράτος παραγωγοί δεν αντιµετωπίζουν τις ίδιες περιβαλλοντικές
πιέσεις που γνωρίζουν εταιρείες όπως η Royal Dutch Shell, αλλά οι µεγαλύτεροι αγοραστές
ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου ανησυχούν όλο και περισσότερο µε την ένταση
άνθρακα των αγορών τους. Πλησιάζοντας περισσότερο αυτούς τους στόχους θα
αποτελούσε πιο αξιόπιστη προστασία απέναντι σε ένα απρόβλεπτο µέλλον.
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