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??rile membre OPEC au anun?at prima reducere a produc?iei de petrol din ultimii opt ani, în
încercarea de a revitaliza pre?urile ajunse la minime istorice. Pre?urile ?i?eiului au reac?ionat
la aceast? veste cu cre?teri de pân? la 9%.
??rile membre OPEC au anun?at prima reducere a produc?iei de petrol din ultimii opt ani, în
încercarea de a revitaliza pre?urile ajunse la minime istorice. Pre?urile ?i?eiului au reac?ionat
la aceast? veste cu cre?teri de pân? la 9%.
Analistul economic Ionel Bl?nculescu a explicat pentru DC News care vor fi efectele deciziei
istorice, la nivel mondial, ?i cum vor fi acestea resim?ite în România.
Nota redac?iei - de precizat c? dup? publicarea articolului 'OPEC, decizie ISTORIC?. Efectele
pentru România', Ole Hansen, Head of Commodity Strategy la banca de investi?ii Saxo Bank,
a transmis c? acordul OPEC este o victorie a economiei asupra politicii. "Acordul de la Viena
reprezint? o victorie a economiei asupra politicii ?i totul r?mâne la latitudinea statelor OPEC
de a convinge pia?a c? aceste angajamente se ?i pun în aplicare, spre deosebire de eforturile
e?uate din ultimii ani", spune analistul de la Saxo Bank.
DC News: ??rile membre OPEC au anun?at prima reducere a produc?iei de petrol din
ultimii opt ani.
Ionel Bl?nculescu: Este o decizie istoric?. Totul a plecat de la o industrie numit? industria de
fracturare a gazelor ?i petrolului de ?ist. Este o metod? nou? care a fost generat? de industria
petrolier? din SUA ?i care a dat rezultate extraordinare acolo ducând la reducerea pre?ului
atât la gaze, cât ?i la ?i?ei. Au fost perioade când pre?ul gazului era de patru ori mai mic
decât în România. Aceast? reducere masiv? a contribuit la dezvoltarea puternic? a SUA
imediat dup? criz?. Nimeni n-ar fi avut nimic împotriva dezvolt?rii dac? nu ar fi crescut foarte
mult produc?ia de ?i?ei. Când oferta cre?te foarte mult, pre?ul scade. Pe de alt? parte, SUA
au devenit un foarte important depozitar de ?i?ei dereglând, la nivel mondial, jocul
tranzac?iilor pe aceast? zon?.
La momentul actual exist? trei sisteme de repere: sistemul NYMEX, aferent SUA, apoi este
sistemul BRENT, sistemul din Marea Britanie. Mai vorbim ?i despre sistemul PLATT'S la care
este racordat? ?i România. În aceste trei sisteme, dezechilibrul produs de SUA era evident ?i
atunci, unul dintre liderii mondiali în domeniul petrolier, ?i anume Arabia Saudit?, decide s?
creasc? produc?ia ?i mai mult de a?a natur? s? scad? pre?ul ?i s? fac? necompetitive toate
investi?iile din America din acest domeniu.

DC News: Ce a urmat?
Ionel Bl?nculescu: Arabia Saudit? a demarat acest proces, în urm? cu mai mul?i ani, ?i efectiv
a pus pe butuci industria fractur?rii din SUA... numai c? cine sap? groapa altuia cade singur în
ea. S-a întâmplat ca, pe plan mondial, toate statele emergente, inclusiv Arabia Saudit?, s?
aib? mari probleme. În SUA, industria fractur?rii a fost pus? la pâmânt, dar celelalte industrii,
fiind foarte diversificate, au rezistat ?i au mers mai departe. Americanii nu au suferit foarte
mult, de?i sunt mari companii care au intrat în faliment pe zona gazelor ?i petrolului de ?ist,
pe când Arabia Saudit? a ajuns la o situa?ie complicat?.
DC News: Ce s-a întâmplat mai precis?
Ionel Bl?nculescu: Anul trecut a murit Regele în Arabia Saudit?. Noul Rege are un fiu care
este vicepremier, ministrul al Ap?r?rii ?i coordonatorul programului economic. El a spus c?
trebuie s? fac? ceva astfel încât s? diversifice economia Arabiei Saudite ?i s? nu mai depind?
de astfel de fluctua?ii ale pre?ului. Se pare c? în programul s?u - Vision 2030 - a decis s?
aprobe reducerea produc?iei.
DC News: Vor fi efecte pentru România?
Ionel Bl?nculescu: Efectele sunt, în mare parte, benefice pentru c? toate industriile vor începe
din nou s? func?ioneze la parametri optimi. Acest lucru înseamn? for?? de munc? angajat? ?i
cre?tere de produc?ie industrial?. Sunt foarte multe companii, la nivel mondial, care depind de
industria petrolier?.
DC News: Se va scumpi carburantul?
Ionel Bl?nculescu: Da, dar raportat doar la o treime. Efectul materiei prime nu dep??e?te o
treime din pre?. Dac? noi acum d?m 6 lei la pomp?, 3 lei reprezint? taxe ?i impozite, iar din
rest... 1,8 lei reprezint? ?i?eiul, apoi vin costurile cu procesarea, rafinarea ?i profitul firmei.
DC News: A?adar vorbim despre o decizie bun?, despre o victorie a economiei globale?
Ionel Bl?nculescu: Da, este o victorie a economiei globale. De mult timp s-a cerut acest lucru
pentru c? înseamn? reabilitarea unei industrii care a c?zut foarte mult. În concluzie, eu spun
c? este o veste bun? pentru economia global? chiar dac? paradoxal nu ar fi pentru c? spunem
'cre?te pre?ul la ?i?ei, cre?te ?i pre?ul la pomp?', dar s? nu uit?m c? pre?ul la pomp? cre?te
cu doar o treime din cât cre?te ?i?eiul. De ce? Pentru c? doar o treime reprezint? materia
prim?. Dac? acum a crescut barilul cu 9% nu înseamn? c? mâine va cre?te cu 9% ?i pre?ul la
pomp?. Nu! Va cre?te cu 3%.
-OPEC a decis mar?i, la Viena, s?-?i reduc? produc?ia de petrol pân? la 32,5 milioane barili
pe zi, începând de la 1 ianuarie 2017, ceea ce înseamn? cu 1,2 milioane barili pe zi mai pu?in
fa?? de octombrie.
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