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Σύμφωναμε τα όσα μετέδωσε το Reuters, η Σαουδική Αραβία αποφάσισε να αναβάλει την είσοδο
του κρατικού πετρελαϊκού της γίγαντα, Aramco, στο χρηματιστήριο.
Τιεπιπλοκές μπορεί να έχει αυτό για τις αγορές πετρελαίου και για την πετρελαϊκή βιομηχανία;
Βραχυπρόθεσμα, η είδηση αυτή έχει λίγη έως καθόλου επίδραση στις τιμές του πετρελαίου. Οι
τιμές του "μαύρου χρυσού" ανεβαίνουν καθώς η ζήτηση παραμένει ισχυρή, η αύξηση της
παραγωγής στις ΗΠΑ αναμένεται να μείνει στα ίδια επίπεδα, αλλά και καθώς η κυκλοφορία του
ιρανικού πετρελαίου στην αγορά θα περιορίζεται εν όψει των νέων αμερικανικών κυρώσεων που
θα τεθούν σε ισχύ τον Νοέμβριο. Η δημόσια προσφορά της Aramco ποτέ δεν αναμενόταν να έχει
σημαντικό αντίκτυπο στην παραγωγή πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας.
Υπήρχανκάποιοι αναλυτές που πίστευαν ότι η Σαουδική Αραβία θα μείωνε την παραγωγή
πετρελαίου της προκειμένου να ωθήσει ανοδικά την τιμή του πετρελαίου λίγο πριν τη δημόσια
προσφορά της Aramco. Ωστόσο, ποτέ δεν υπήρξε καμία επιβεβαίωση αυτής της στρατηγικής και
το σαουδαραβικό υπουργείο Πετρελαίου πάντα έθετε τα επίπεδα παραγωγής του πετρελαίου
βάσει των δυνάμεων της αγοράς.
Σεό,τι αφορά μακροπρόθεσμα την πετρελαϊκή βιομηχανία, οι επιπλοκές είναι ακόμη πιο
σημαντικές. Αν η Aramco δεν εισαχθεί στο χρηματιστήριο και η εταιρεία διατηρήσει την
ανεξαρτησία της από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας -όπως έχει κάνει για σχεδόν 40
χρόνια-, θα συνεχίσει να επωφελείται ως η μόνη μεγάλη πετρελαϊκή εταιρεία που δεν θα εξαρτάται
από βραχυπρόθεσμους οικονομικούς δείκτες.
Οιάλλες μεγάλες συγκρίσιμες εταιρείες είναι όλες εισηγμένες και επομένως ανησυχούν για τις
διαθέσεις των μετόχων. Θεωρούν ότι υπάρχει ανάγκη να αυξήσουν τα κέρδη, ακόμη και τα
βραχυπρόθεσμα για να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο τις τιμές των μετοχών τους. Όταν οι τιμές

του πετρελαίου είναι πολύ υψηλές, όπως ήταν την πρώτη 10ετία του 21ου αιώνα, τα κέρδη του
πετρελαίου ήταν τόσο μεγάλα, που οι εταιρείες συνέχιζαν να επενδύουν ελεύθερα στο μέλλον. Τα
τελευταία χρόνια, με τις πιέσεις που δέχονται οι τιμές του πετρελαίου, και ακόμη και σήμερα, με
την τιμή του "μαύρου χρυσού" να βρίσκεται περίπου στα 70 δολ. το βαρέλι, εταιρείες όπως η
Royal Dutch Shell, η ExxonMobil και η BP είναι διστακτικές να επενδύσουν με τον τρόπου που το
έκαναν κάποτε.
Αντιστρόφως, μια ανεξάρτητη Aramco θα ανησυχεί πολύ λιγότερο για τα βραχυπρόθεσμα κέρδη.
H εταιρεία εργάζεται προκειμένου να επεκτείνει τις επενδύσεις της στη διύλιση και στα
πετροχημικά. Επίσης διαθέτει έναν μεγάλο βραχίονα έρευνας και ανάπτυξης που εκτείνεται σε
παράλληλες βιομηχανίες. Επιπλέον, η Aramco διαθέτει σημαντικά ποσά για την αναζήτηση
πετρελαιοπηγών καθώς και για την καινοτομία ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των
υπαρχουσών πετρελαιοπηγών. Θα μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι κάποια στιγμή στο μακρινό
μέλλον η Aramco θα μπορούσε να αγοράζει πηγές πετρελαίου και αερίου εκτός Σαουδικής
Αραβίας, αν η συμπεριφορά της συνεχίσει να διαφοροποιείται από αυτή των μεγάλων
ανταγωνιστών της.
Σημειώνεται ότι ο υπουργός Πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας διέψευσε τις πληροφορίες του
Reuters.
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