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Σε γερή δοκιµασία µπαίνει η εγχώρια αγορά των πετρελαιοειδών εξαιτίας του εµπορικού 
πολέµου Σαουδικής Αραβίας – Ρωσίας και της αύξησης των κρουσµάτων του κορονοϊού. 

Σύµφωνα µε στελέχη των ελληνικών διυλιστηρίων το κραχ των διεθνών αγορών την 
περασµένη ∆ευτέρα µε την βουτιά κατά 30% του πετρελαίου Μπρεντ προκάλεσε 
αναµφίβολα µεγάλη ζηµιά στα αποθέµατα πετρελαιοειδών που έχουν οι επιχειρήσεις. Κι 
αυτό καθώς είχαν αγοραστεί σε τιµές υψηλότερες από τα τωρινά επίπεδα. 

Πάντως, οι ίδιοι αρµόδιοι παράγοντες σηµειώνουν και τις ευκαιρίες που ανοίγουν οι 
αναταράξεις στην αγορά του µαύρου χρυσού. Η πτώση των τιµών δίνει τη δυνατότητα 
στην προµήθεια πρώτων υλών µε χαµηλό κόστος και χωρίς την απαίτηση υψηλών 
κεφαλαίων κίνησης. Άρα µε τον τρόπο αυτό µειώνονται σηµαντικά µέρη του 
λειτουργικού κόστους. 

Ωστόσο, η µεγάλη ανησυχία τόσο των διυλιστηρίων όσο και των εταιριών εµπορίας 
πετρελαιοειδών είναι η πορεία της ζήτησης, της κατανάλωσης καυσίµων. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες, εταιρίες εµπορίας πετρελαιοειδών διαπιστώνουν από το 
περασµένο Σαββατοκύριακο µείωση στη ζήτηση βενζίνης και ντίζελ εξαιτίας των 
περιορισµών των µετακινήσεων των πολιτών. Οι εκτιµήσεις θέλουν αυτή η τάση να 
συνεχίζεται και να εντείνεται µετά και τις τελευταίες αποφάσεις για προληπτικά µέτρα, 
όπως το κλείσιµο των σχολείων. 

Τα διυλιστήρια υποστηρίζουν ότι στο πρώτο δίµηνο του έτους η ζήτηση καυσίµων ήταν 
στα ίδια µε τα περσινά επίπεδα, ενώ για τον µήνα Μάρτιο τα πρώτα σηµάδια δείχνουν 
πτώση µια και πολλές αεροπορικές εταιρίες ακυρώνουν αεροπορικές πτήσεις. 

Ο φόβος της αγοράς είναι η επιδείνωση της κατάστασης από τον Μάιο κι έπειτα, όταν 
πια ξεκινά και η τουριστική σεζόν. 



Εν κατακλείδι, οι φορείς της αγοράς υγρών καυσίµων κάνουν λόγο για αβεβαιότητα στις 
µελλοντικές εκτιµήσεις τόσο εξαιτίας της πορείας που θα έχει ο κορονοϊός όσο και της 
κόντρας ανάµεσα στις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες της Σαουδικής Αραβίας και της 
Ρωσίας.   

Πάντως ενδεικτική της κατάστασης στην αγορά των πετρελαιοειδών είναι και η 
τελευταία παρέµβαση του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας, ο οποίος εκτίµησε πως το 
2020 η κατανάλωση πετρελαιοειδών προϊόντων θα είναι πτωτική. Κάτι που συµβαίνει 
για πρώτη φορά µετά το 2009.  

 


