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Solu?ia pentru ie?irea din criza petrolului nu este sc?derea produc?iei ?i?eiului, ci
reducerea num?rului celor care o produc, prin faliment.
Solu?ia pentru ie?irea din criza petrolului nu este sc?derea produc?iei ?i?eiului, ci reducerea
num?rului celor care o produc, prin faliment. Aceasta este una dintre concluziile pe care le
desprindem în urma conferin?ei "2016 IHS CERAWeek" de la Houston, Texas (SUA),
desf??urat? în perioada 22-26 februarie 2016 ?i prezentat?, în p?r?ile ei esen?iale, de
Bloomberg. În aceast? perspectiv?, în perioada 2016-2017, se a?teapt? falimente în lan? în
industria petrolului, proces care va afecta pia?a global? petrolier?, inclusiv România. În cadrul
conferin?ei de s?pt?mâna trecut? a luat cuvântul Ali Bin Ibrahim al-Naimi, ministrul petrolului
?i resurselor minerale al Arabiei Saudite, considerat "cel mai puternic om din industria
petrolier? mondial?", care a adresat un mesaj dur directorilor petroli?ti prezen?i la Houston, în
speran?a salv?rii de la pre?urile mici: "produc?torii cu costuri ridicate - mul?i dintre ei prezen?i
în aceast? sal? - trebuie fie s? reduc? costurile, s? împrumute cash sau s? lichideze". Pentru
miile de directori care au participat la conferin??, mesajul ministrului petrolului al Arabiei
Saudite înseamn? reduceri mai mari ale costurilor, un num?r mai mare de concedieri ?i
folosirea la relanti a instala?iilor de foraj. "Sun? dur ?i, din p?cate, este, dar este cel mai
eficient mod de a reechilibra pie?ele", a declarat Naimi, citat de Bloomberg. 74 de produc?tori
din America de Nord se confrunt? cu dificult??i semnificative în sus?inerea datoriilor, potrivit
companiei de rating Moody Investors Service. Exploratorii de ?ist din Texas pân? în Dakota
de Nord, vor fi "decimati" în urm?toarele luni, pe fondul unui val de restructur?ri ?i falimente, a
declarat Mark Papa, fostul directorul executiv al EOG Resources Inc., care a contribuit la
crearea industriei de ?ist cu mai mult de un deceniu în urm?. Supravie?uitorii vor fi mai
conservatori, a declarat Papa în timpul unei discu?ii care a avut loc mar?i. În prezent, Papa
este partener la firma de private-equity Riverstone Holdings LLC. Mesajul va rezona dincolo
de industria energetic? american?, având în vedere c? fenomenele de reducere a nivelului
cheltuielilor, de cre?tere a datoriilor ?i a disponibiliz?rilor au început s? se r?spândeasc? pe
Main Street, iar impactul se propag? de la b?ncile regionale din Oklahoma pân? la economiile
cu deficit bugetar precum Venezuela ?i Brazilia. Pentru industria petrolier? în sine avertizarea
este un semn al mai multor luni - ?i poate ani - de probleme financiare, conform Bloomberg.
Indicele S&P 500 Petrol ?i Gaze a sc?zut cu aproape 60% de la jum?tatea anului 2014, la cel
mai mic nivel înregistrat din anul 2009. Datoria companiilor petroliere americane cotate ca
neatractive acumuleaz? mai mult de 20%, cea mai mare din cel pu?in ultimii 20 de ani, în
conformitate cu Bank of America Corp. Naimi a spus directorilor prezen?i la Houston c?
Arabia Saudit? crede c? înghe?area produc?iei de petrol - deoarece tocmai a fost de acord cu
Rusia - ar fi de ajuns pentru a echilibra în cele din urm? pia?a. De-a lungul timpului,
produc?torii cu costuri ridicate vor ie?i din afaceri, iar cererea în cre?tere va consuma, încet-

încet, oferta excedentar?, a spus el. Agen?ia Interna?ional? pentru Energie consider? c?
aceasta înseamn? înc? doi ani de pre?uri sc?zute. Acordul de înghe?are nu înseamn?
"reducerea produc?iei. Asta nu se va întâmpla", a precizat Naimi. Venezuela, Arabia Saudit?,
Rusia ?i Qatar au discutat despre organizarea unei reuniuni la mijlocul lunii martie pentru
??rile produc?toare de petrol OPEC, precum ?i pentru produc?torii non-OPEC care sus?in
înghe?area produc?iei, a declarat pe Twitter ministrul venezuelean al petrolului Eulogio Del
Pino. To?i produc?torii de petrol sunt consulta?i pentru a stabili unde ?i când va avea loc
întâlnirea, a declarat Del Pino. Venezuela a f?cut lobby pentru produc?tori, ca s? sprijine
pre?urile, iar Del Pino face înconjurul lumii pentru a solicita sprijinul. La Houston, Naimi s-a
întâlnit fa?? în fa?? cu aceia?i oameni pe care Arabia Saudit? încearc? s?-i scoat? din
afaceri - de la cei din Dakota de Nord cu ?isturi, la canadienii cu nisipuri bituminoase sau
platformele petroliere offshore din Brazilia - care au nevoie de pre?uri mult peste nivelul
actual, pentru a face profit. În ultimul an ?i jum?tate ei au luptat pentru supravie?uire, dup? ce
Naimi a condus OPEC într-un r?zboi al pre?urilor împotriva produc?torilor cu costuri ridicat, în
noiembrie 2014. De atunci, Naimi nu a mai vorbit în public în SUA. "T?ierea produc?iei lowcost pentru subven?ionarea livr?rilor la costuri ridicate nu face decât s? întârzie luarea unor
decizii inevitabile", a spus Naimi. Ministrul petrolului din Oman Saif Hamed Al-Rumhy a
declarat c? produc?torii OPEC ?i non-OPEC trebuie s? î?i reduc? produc?ia de petrol cu 5
pân? la 10 procente pentru a stabiliza pia?a. ?ara este preg?tit? s? reduc? 100.000 de barili
pe zi, ca parte din orice în?elegere, a spus el. Tratamentul dur administrat de Naimi produce
deja efecte la punctul de extrac?ie. În Dakota de Nord, produc?ia prolificului Bakken
Formation a suferit prima sc?dere anual? din ultimul deceniu, în luna septembrie. În Texas,
?ara de origine a Eagle Ford ?i a bazinelor Permian, produc?ia din luna noiembrie a sc?zut
pentru prima dat? din 2010. Revolu?ia ?istului - un punct culminant al evenimentelor IHS
CERAWeek de anul trecut - a fost atunci când industria era în cre?tere ?i companii precum
EOG ?i Continental Resources Inc. au fost punctele de atrac?ie ale pie?ei - prinzând OPEC
cu garda jos. Grupul, care reprezint? aproximativ 40% din produc?ia mondial? de petrol, a
ignorat la început revolu?ia, pentru ca s? realizeze mai târziu puterea sa, când pu?uri de ?ist
au inundat pie?ele. Ast?zi, OPEC înc? mai vine la termeni lega?i de revolu?ie, surprins de
rezisten?a în fa?a pre?urilor sc?zute la petrol. "Petrol de ?ist în Statele Unite, nu ?tiu cum
vom tr?i împreun?", a spus Abdalla Salem El-Badri, secretar general al OPEC, la aceea?i
conferin?? de la Houston, luni. Naimi a spus foarte clar, cu toate acestea, c? el ?tie cum
OPEC va coabita cu produc?torii de costuri ridicate, cum ar fi ?istul: pe cât posbil, scoaterea
cât mai multor companii din afaceri. În timp ce Naimi a insistat c? Arabia Saudit? nu este în
r?zboi cu produc?torii de petrol de ?ist sau cu orice alt produc?tor, el a enun?at foarte clar
scopul s?u. "Facem ceea ce orice alt reprezentant al industriei din aceast? camer? face", a
spus el publicului, ad?ugând: "Pie?ele eficiente vor determina unde se afl? pre?ul marginal al
petrolului brut pe curba costului". "Va fi foarte, foarte greu de trecut prin acest proces", a
precizat Papa. Considerentele speciali?tilor de la Bloomberg, prezentate mai sus, runt foarte
interesante. Dac? ar fi s? tragem noi câteva concluzii din desf??urarea acestei importante
conferin?e a petroli?tilor mondiali, cei care dau trendul industriei petroliere de acum pentru
mul?i ani înainte, am putea afirma: 1. Criza sever? a c?derii pre?urilor ?i?eiului nu se va
rezolva prin reducerea ofertei de petrol, a?a dup? cum toat? lumea a?teapt?, de c?tre
produc?torii tradi?ionali, care conteaz?, cel pu?in într-o perioad? rezonabil?, de câ?iva ani OPEC, Rusia, acum Iran, în special Arabia Saudit?, care de regul? stabile?te tendin?ele în
acest important domeniu; 2. Solu?ia la aceast? criz? pare s? fie reducerea ofertei, îns? nu
prin misc?orarea produc?iei de ?i?ei, a?a cum se producea în mod clasic, pân? în prezent, ci
prin reducerea num?rului de produc?tori mondiali, adic? prin ie?irea acestora de pe pia??, în
special prin faliment; 3. În aceast? perspectiv?, în perioada 2016-2017, se a?teapt? falimente

în lan?, în aceast? industrie, în fapt o rea?ezare, atât pe orizontal?, cât ?i pe vertical?, în
special în SUA, proces care va afecta pia?a global? petrolier?, inclusiv România; 4. Produc?ia
de ?i?ei de ?ist ?i probabil ?i a altor componente, cum ar fi gazul natural de ?ist, prin
tehnologia fractur?rii hidraulice, va intra într-un veritabil con de umbr?, tot ce este legat de
aceast? nou? industrie fiind vizat de ac?iunile concertate a celor care nu le agreaz?, ca
alternativ? la sistemul clasic de extrac?ie. http://www.bursa.ro/conferinta-pe-energie-de-lahouston-texas-solutia-pe...
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