COVID-19 და საფასო ომი ნავთობის ინდუსტრიაში
ახალი ტიპის კორონავირუსის, COVID-19-ის გავრცელებამ მსოფლიო
ეკონომიკის დღის წესრიგი საგრძნობლად შეცვალა, რამაც გავლენა
მოახდინა ისეთ სტრატეგიულად მნიშვნელოვან სფეროებზე, როგორებიცაა:
ტურიზმი, ვაჭრობა, ტრანსპორტი, გადაზიდვები და სხვა. თუმცა, ბოლო
დღეებში აქტუალობას არ კარგავს საფასო ომის საკითხი ნავთობის
ინდუსტრიაში, რამაც უკანასკნელი ათწლეულების რეკორდები მოხსნა.
ავტორი : დავით შატაკიშვილი - სექტორი 3-ის მკვლევარი ეკონომიკის საკითხებში

ნავთობის ფასის შემცირება ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის იანვრიდან
დაიწყო, როდესაც COVID-19 ტიპის ვირუსი მსოფლიოს მოედო. ქვეყნებს
შორის შემცირებული ფრენებისა და ტრანსპორტირების შედეგად იკლო
საწვავის გამოყენებამ, შესაბამისად შემცირდა მასზე მოთხოვნაც, რამაც
ფასების ვარდნა გამოიწვია. ჩინეთი ნავთობის ყველაზე მსხვილი
იმპორტიორი ქვეყანაა, რომელიც დღიურად 14 მილიონ ბარელ ნავთობს
მოიხმარს. ახალი ტიპის კორონავირუსის გავრცელების შემდეგ, მოთხოვნა
ნავთობზე შემცირდა, რამაც ცხადია უდიდესი გავლენა მოახდინა ნავთობის
გლობალურ ინდუსტრიაზე. დღევანდელი მონაცემებით ერთი ბარელი
Brent-ის ტიპის ნავთობის ფასი 69 დოლარიდან 36 დოლარამდე შემცირდა,
ხოლო ამერიკული მსუბუქი ნავთობის ღირებულებამ კი 63 დოლარიდან 33
დოლარამდე განიცადა კლება.
აღნიშნული მოცემულობის ფონზე, ნავთობის ექსპორტიორ ქვეყანათა
ორგანიზაცია (OPEC) ნავთობის მოპოვებისა და შესაბამისად მიწოდების
შემცირებას განიხილავდა, რაც უზრუნველჰყოფდა ფასების სტაბილურობას.
შეხვედრა მიმდინარე წლის 6 მარტს, ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში გაიმართა.
მოლაპარაკებებში ჩართული იყვნენ OPEC-ის არაწევრი ქვეყნებიც, მათ
შორის რუსეთის ფედერაცია, თუმცა შეთანხმება ვერ შედგა. ამის მიზეზი კი
გახდა შეუთანხმებლობა რუსეთსა და OPEC-ს შორის ნავთობის მოპოვების
შემცირების თაობაზე. მიმდინარე პროცესში მთავარ მხარეებად რუსეთი და
არაბეთის გაერთიანებული საამიროები მოგვევლინენ.

რუსეთის ფედერაციასა და საუდის არაბეთს 2016 წლიდან შექმნილი
ჰქონდათ ალიანსი, რითაც კონტროლდებოდა ლიმიტები და ნავთობის
ფასები, რომლის გაგრძელებაზეც რუსეთმა უარი განაცხადა და ალიანსი
ჩამოიშალა. შესაბამისად, ჩაშლილი მოლაპარალებების გამო ნავთობის
ფასი ერთბაშად 10%-ით შემცირდა. შეუთანხმებლობამ რუსეთს საკმაოდ
მძიმე შედეგები მოუტანა. 1 ამერიკული დოლარის ფასი 71 რუსულ
რუბლამდე შემცირდა. ამის საპასუხოდ, რუსეთის ცენტრალურმა ბანკმა, შიდა
ბაზარზე უცხოური ვალუტის შეძენა 30 დღით, 9 მარტიდან 7 აპრილამდე
შეაჩერა. ამასთან ერთად, 18%-ით დაეცა რუსეთის სახელმწიფო
ენერგოკომპანია გაზპრომის აქციები. გაზპრომს არც სხვა რუსული
კომპანიები ჩამორჩნენ და მათი აქციები დაახლოებით 14-22%-ით შემცირდა.
სიტუაცია კიდევ უფრო გართულდა,
როდესაც 8 მარტს, მსოფლიო ბაზრის
ერთ-ერთმა უმსხვილესმა მოთამაშემ,
საუდის არაბეთმა გლობალურ ბაზარზე
საკუთარი
წილის
გასაზრდელად
ნავთობის
ფასი
შეამცირა
და
წარმოების გაზრდა დააანონსა, რის
შედეგადაც საერთაშორისო ბაზრებზე
შავი ოქროს ფასმა კიდევ 30%-იანი
კლება განიცადა.სწორედ ნავთობის
შემცირებული
ფასებით
და
საგრძნობლად დავარდნილი აქციებით
დაიწყო 9 მარტი, განვითარებული პროცესები კი გახლდათ ერთი სავაჭრო
დღის განმავლობაში მომხდარი ყველაზე დიდი ვარდნა, 1991 წლის შემდეგ.
ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ჩაშლილი მოლაპარაკებების გამო,
რუსეთის ყოველდღიური ზარალი 100-150 მილიონი ამერიკული დოლარი
იქნება, რისი დაბალანსებაც წარმოების
გაზრდის
ხარჯზეც
კი
შეუძლებელი გახდება.საინტერესოა, აღნიშნული პრობლემის ფონზე, თუ
რატომ დაიწყო საფასო ომი საუდის არაბეთმა. როგორც ექსპერტები
ვარაუდობენ,
ეს
იყო
რუსეთის
დასჯის
მცდელობა
ჩაშლილი
მოლაპარაკებების გამო. ამასთან ერთად, ეს ნაბიჯი შეიძლება აღვიქვათ,
როგორც პოზიციების გამყარების მცდელობა ნავთობის მსოფლიოს უდიდესი
ექსპორტიორის მხრიდან. რაც შეეხება რუსეთის ფედერეციის პოზიციას,მათი

განმარტებით, მათ არ აქვთ ვალდებულება შეამცირონ ნავთობის
წარმოება, რადგან OPEC-თან დადებულ შეთანხმებას ნავთობის წარმოების
შემცირების თაობაზე ვადა მიმდინარე წლის 31 მარტს გასდის და 1
აპრილიდან მწარმოებლებმა უნდა იმოქმედონ საკუთარი, და არა საერთო
ინტერესებისა და გადაწყვეტილებების შესაბამისად. ამასთან ერთად,
რუსეთის ეს ნაბიჯი შეფასდა, როგორც შურისძიება ამერიკის შეერთებული
შტატების მიმართ, იმ სანქციებისათვის, რაც უკავშირდება აშშ-ს არჩევნებში
რუსეთის ფედერაციის ჩარევას. ამ ნაბიჯის კიდევ ერთი მიზანი არის ზიანის
მიყენება ამერიკული ნავთობის მწარმოებელი კომპანიებისთვის. მით უმეტეს,
როდესაც აშშ აქტიურად მუშაობს ე.წ. ფიქლის თიხოვანი ნავთობის
მოპოვებაზე და სამომავლოდ გეგმავს მის მიწოდებას ევროპისათვის, რაც
რუსეთისთვის არის პოზიციების შერყევისა და გავლენების შესუსტების
უდიდესი რისკი. ოფიციალური კრემლის აზრით წარმოების შემცირება
წაახალისებდა
ამერიკული
ნავთობის
ინდუსტრიას.
რუსეთის
ეს
გადაწყვეტილება ასევე მიჩნეული იყო პასუხად გაზპრომის პროექტზე - Nord
Stream 2, რომელსაც აშშ სასტიკად ეწინააღმდეგებოდა და გასულ წელს
სანქციებიც დაუწესა.
ექსპერტების აზრით, მსოფლიოს ჩართვა ნავთობის საფასო ომში არ არის
კარგის მომასწავებელი კორონავირუსთან ბრძოლაში. მათი განმარტებით,
ვირუსის წინააღმდეგ ბრძოლას სჭირდება გლობალური ეკონომიკური
თანამშრომლობა, და ფაქტი რომ რუსეთი და არაბეთის გაერთიანებული
საამიროები ვერ მუშაობენ ერთად ნავთობის ფასების სტაბილურობის
უზრუნველსაყოფად, რომელიც ორივე მხარისათვის

შესაძლოა მომგებიანი იყოს, ნამდვილად არ არის კარგი გზავნილი
დანარჩენი მსოფლიოსათვის. ამავე პოზიციას ემხრობა საერთაშორისო
ენერგეტიკული სააგენტო და აღნიშნავს, რომ ორ ქვეყანას შორის საფასო
დაპირისპირება დიდი რისკის ქვეშ აყენებს საერთო ძალისხმევას ახალ
კორონავირუსთან საბრძოლველად. გარდა ამისა, აღნიშნული პროცესი
გლობალურ ბაზრებს თავისუფალ რეჟიმში აყენებს და გაურკვეველი ხდება
პროგნოზები, იმოქმედებენ ქვეყნები საერთო საჭიროებებიდან გამომდინარე
თუ ეცდებიან საკუთარი ინტერესების გატარებასა და ერთმანეთისთვის ზიანის
მიყენებას.
გამომდინარე იქიდან, რომ კორონავირუსი კვლავ რჩება მნიშვნელოვან
გამოწვევად მსოფლიოსათვის, ნავარაუდევია, რომ მიმდინარე წელს
ნავთობზე მოთხოვნა კიდევ უფრო შემცირდება და შესაბამისად, არსებული
მოცემულობიდან გამომდინარე უახლოეს მომავალში მოთხოვნასთან
ერთად, ნავთობზე ფასების შემცირებაც შეუქცევადი პროცესი გახდება.
მიმდინარე მოვლენებმა შესაძლოა მნიშვნელოვანი გავლენა იქონიოს
საქართველოს ეკონომიკაზეც. არსებული პროცესები აზიანებს ნავთობის
მომპოვებელ ქვეყნებს, რაც მათ სავაჭრო პარტნიორებზეც აისახება.
საქართველოს ძლიერი სავაჭრო კავშირები აქვს ნავთობმომპოვებელ
ქვეყნებთან, როგორც აზერბაიჯანთან, ასევე რუსეთთან და ყაზახეთთან. ამ
ქვეყნების ეკონომიკაში ნავთობისა და გაზის ინდუსტრიას მნიშვნელოვანი
წილი უჭირავს, საიდანაც ხდება ქვეყანაში რესურსების შედინება, რაც ასევე
განსაზღვრავს საგარეო მოთხოვნას.
თუ პროცესები ამგვარად გაგრძელდა, შემცირდება საქართველოს
სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების მსყიდველობითი უნარი, შესაბამისად
ეცდებიან იმპორტზე მოთხოვნის შემცირებას, რაც ჩვენს ექსპორტზე
ცალსახად უარყოფით გავლენას მოახდენს, ეს კი რა თქმა უნდა აისახება
ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნაზე. სწორედ ამიტომ, აუცილებელია
მთავრობის მხრიდან რისკების შეფასება და სწორი ანალიზის გაკეთება,
შემდგომი მართებული გადაწყვეტილებების მიღების მიზნით.

