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ΟιΗΠΑ σοβαρολογούσαν όταν ανακοίνωσαν ότι θα επιβάλουν τις πιο σκληρές από ποτέ κυρώσεις
σε βάρος του Ιράν. Η κυβέρνηση Τραμπ επιβάλλει ξανά τιμωρητικά μέτρα στην Τεχεράνη,
βάζοντας στο στόχαστρό της το ιρανικό πετρέλαιο και τον χρηματοοικονομικό τομέα. Τα σχετικά
μέτρα τέθηκαν σε ισχύ σήμερα και αυτό επιβεβαιώνει τη συγκεκριμένη αποφασιστικότητα της
κυβέρνησης Τραμπ να κάνει την ιρανική κυβέρνηση να υποταχθεί στις επιθυμίες της.
Ταμέτρα θα επηρεάσουν κυρίως ιρανικές εταιρείες στις άμεσες δουλειές τους με άλλες ξένες
εταιρείες. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έχει καταγγείλει τα μέτρα
σαν όνειδος για το κύρος των ΗΠΑ, ενώ δήλωσε πεπεισμένος ότι τα μέτρα αυτά ήδη έχουν πλήξει
τις σχέσεις των ΗΠΑ με άλλες χώρες. Η κυβέρνηση Τραμπ θα μπορούσε να καταστήσει τη θέση
των ΗΠΑ πιο αδύναμη και η χώρα θα μπορούσε να βγει χαμένη μακροπρόθεσμα.
Ουπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο δήλωσε ότι οι κυρώσεις θα επιβληθούν εκ νέου
στο Ιράν και η Τεχεράνη θα πρέπει να αλλάξει τη στάση της. Οι traders είναι σε συναγερμό και
παρακολουθούν από κοντά την αγορά πετρελαίου. Υπό της νέες κυρώσεις, ο στόχος είναι να
μειωθούν οι εξαγωγές πετρελαίου κοντά στο μηδέν. Αυτή τη στιγμή, η χώρα παράγει περίπου 3,4
εκατ. βαρέλια τη μέρα. Η παραγωγή του Οκτωβρίου έχει υποχωρήσει μόνον κατά 10.000 βαρέλια
τη μέρα. Η δυνατότητα παραγωγής της χώρας είναι 4 εκατ. βαρέλια τη μέρα.
Ήδηέχουν εκδοθεί οκτώ προσωρινά waivers (εξαίρεση από τις κυρώσεις προκειμένου να
αγοράσουν πετρέλαιο του Ιράν) για χώρες που έχουν κάνει σημαντικές κινήσεις για να
εκμηδενίσουν τις εισαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Η Ιαπωνία, η Ινδία και Νότια Κορέα παίρνουν
την απαλλαγή και η Κίνα είναι σε συνομιλίες για απαλλαγή, μαζί με την Τουρκία και την Ταιβάν.
Κάποιοιθεωρούν ότι οι απαλλαγές που δόθηκαν είναι πολύ γενναιόδωρες και πως οι ΗΠΑ θα
έπρεπε να σταματήσουν όλες τις ιρανικές τράπεζες από το χρησιμοποιούν το σύστημα SWIFT.
Ωστόσο, η αντίδραση είναι ήδη έτοιμη.
Οιμακροχρόνιοι σύμμαχοι των ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αναφέρουν σε

ανακοίνωσή τους ότι δεν συμφωνούν με την απόφαση των ΗΠΑ να προχωρήσουν εκ νέου στην
επιβολή των κυρώσεων. Θα συνεργαστούν προκειμένου να συνεχίσουν να τις σχέσεις τους με την
Τεχεράνη.
Μόνοη Σαουδική Αραβία, ο ηγετικός παίχτης του ΟΠΕΚ, μπορεί να υποκαταστήσει στη χαμένη
ποσότητα πετρελαίου. Η σαουδαραβική πετρελαϊκή παραγωγή έφτασε στο επίπεδο των 10,68
εκατ. βαρελιών τη μέρα. H δυνατότητα παραγωγής από πλευράς Σαουδικής Αραβίας είναι 11,5
εκατ. βαρέλια τη μέρα. Ο ΟΠΕΚ έχει αυξήσει την παραγωγή του στα 33,33 εκατ. βαρέλια τη μέρα
κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου, που συνιστά το υψηλότερο επίπεδο από το 2016.
Ηαγορά πετρελαίου είναι κάπως σταθερή, καθώς οι traders δεν αντιδρούν υπερβολικά. Πιστεύουν
ότι η αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από άλλες χώρες που παράγουν πετρέλαιο και κυρίως η
απαλλαγή ορισμένων χωρών από τις κυρώσεις θα συνεχίσουν να στηρίζουν την παραγωγή του
ιρανικού πετρελαίου.
Πίσωστον Οκτώβριο, η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε προς υψηλό τεσσάρων ετών, αλλά στη
συνέχεια δημιουργήθηκαν ανησυχίες για τη ζήτηση του "μαύρου χρυσού". Κοιτάζοντας κανείς
τώρα τις τιμές μπορεί να δει εύκολα ότι βρίσκεται κοντά σε πτωτικό έδαφος. Έχει υποχωρήσει
περίπου 16,04% από το υψηλό στο οποίο είχε φτάσει.
ΗΕπιτροπή του ΟΠΕΚ πρέπει να δώσει προσοχή στην αύξηση των επιπέδων της παραγωγής
πετρελαίου γιατί η ιρανική παραγωγή πετρελαίου δεν μειώνεται δραματικά. Οι φόβος της
υπερβολικής προσφοράς θα μπορούσε να ξαναέρθει στην επιφάνεια αν δεν υπάρξει περιορισμός
στην παραγωγή έως το 2019.
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