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Το 2018 η κατανάλωση πετρελαίου ανήλθε σε επίπεδα ρεκόρ περίπου 99,3 εκατοµµύρια βαρέλια 
ηµερησίως σε παγκόσµια βάση και το 2019 αναµένεται να αυξηθεί στα 100,8 εκατοµµύρια βαρέλια 
ηµερησίως 
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας θα διαδραµατίσουν στρατηγικό ρόλο 

στην παγκόσµια οικονοµίας του µέλλοντος. 

Όµως, όπως σηµειώνει ο Jeff Desjardins από την Visual Capitalist, προς το παρόν, το αργό πετρέλαιο 
εξακολουθεί να είναι ο αδιαφιλονίκητος «πρωταθλητής» του ενεργειακού κόσµου. 
Το 2018, καταναλώσαµε περισσότερο πετρέλαιο από οποιοδήποτε προηγούµενο έτος στην ιστορία - 
περίπου 99,3 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως σε παγκόσµια βάση.  
Ο αριθµός αυτός αναµένεται να αυξηθεί και πάλι το 2019 στα 100,8 εκατοµµύρια βαρέλια ηµερησίως. 
 
Τα περισσότερα αποθέµατα πετρελαίου ανά χώρα 

∆εδοµένου ότι το πετρέλαιο θα συνεχίσει να κυριαρχεί στο ενεργειακό µείγµα βραχυπρόθεσµα και 
µεσοπρόθεσµα, ποιες χώρες διαθέτουν τα περισσότερα αποθέµατα πετρελαίου; 
To παρακάτω γράφηµα προέρχεται από το HowMuch.net και χρησιµοποιεί δεδοµένα από το CIA World 
Factbook για να κατατάξει τις χώρες µε βάση το ύψος των αποθεµάτων πετρελαίου που κατέχουν. 
 



 
 
Ακολουθούν τα στοιχεία για τις 15 χώρες µε τα µεγαλύτερα αποθέµατα πετρελαίου: 
 
 

 
 
Η Βενεζουέλα βρίσκεται στην κορυφή του καταλόγου µε 300,9 δισεκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου - αλλά 



ακόµη και αυτός ο τεράστιος πλούτος των φυσικών πόρων δεν ήταν αρκετός για να σώσει τη χώρα από 
την πρόσφατη οικονοµική και ανθρωπιστική κρίση. 
Η Σαουδική Αραβία, µια χώρα γνωστή για την πετρελαϊκή της κυριαρχία, βρίσκεται στη δεύτερη θέση µε 
266,5 δισεκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου.  
Ο Καναδάς και οι ΗΠΑ βρίσκονται στη θέση τρία  (169,7 δισεκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου) και στην 
11η (36,5 δισ. δισεκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου) σηµεία αντίστοιχα. 
 
Το κόστος παραγωγής 

Ενώ η κατοχή δισεκατοµµυρίων βαρελιών πετρελαίου εντός των συνόρων µιας χώρας µπορεί να είναι 
ένα στρατηγικό δώρο από τη µητέρα φύση, αξίζει να αναφέρουµε ότι τα αποθέµατα είναι µόνο ένας 
παράγοντας για την εκτίµηση της πιθανής αξίας αυτών των ζωτικής σηµασίας πόρων. 
Στη Σαουδική Αραβία, για παράδειγµα, το κόστος παραγωγής του πετρελαίου είναι περίπου 3 δολάρια 
το βαρέλι, γεγονός που καθιστά τον µαύρο χρυσό στρατηγικό να παράγει σχεδόν κάθε πιθανή τιµή. 
 
Άλλες χώρες δεν είναι τόσο τυχερές 

 

 
 
* Το συνολικό κόστος/παραγωγής ανά βαρέλι, περιλαµβάνει το κόστος παραγωγής (που εµφανίζεται 
επίσης), τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, τους ακαθάριστους φόρους και το κόστος διαχείρισης/µεταφοράς. 
 
Ακόµη και αν µια χώρα είναι ευλογηµένη µε µερικά από τα περισσότερα αποθέµατα πετρελαίου στον 
κόσµο, µπορεί να µην είναι σε θέση να παράγει και να πουλά το πετρέλαιο για να µεγιστοποιήσει το 
πιθανό όφελος. 
Χώρες όπως ο Καναδάς και η Βενεζουέλα παρεµποδίζονται από τη γεωλογία - σε αυτά τα µέρη, το 
µεγαλύτερο µέρος του πετρελαίου είναι εξαιρετικά βαρύ ακατέργαστο ή πίσσα (πετρελαιοκηλίδες), και 
αυτοί οι τύποι πετρελαίου είναι απλά πιο δύσκολο και δαπανηρό να εξαχθούν. 
Σε άλλα µέρη, τα εµπόδια είναι αυτοσυντηρούµενα.  
Σε ορισµένες χώρες, όπως η Βραζιλία και οι ΗΠΑ, υπάρχουν υψηλότεροι φόροι στην παραγωγή 
πετρελαίου, γεγονός που αυξάνει το συνολικό κόστος ανά βαρέλι.   
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