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Σε αντίθεση µε τις µεγάλες πετρελαϊκές κρίσεις που βιώσαµε µετά τον Β Παγκόσµιο 

Πόλεµο, όπως αυτές του 1973, 1979 και 2011, κοινό χαρακτηριστικό των οποίων ήταν η 

διακοπή της κανονικής ροής της τροφοδοσίας της διεθνούς αγοράς και η 

συνεπακόλουθη απότοµη αύξηση των τιµών του αργού, η σηµερινή κρίση εξελίσσεται 

σε ακριβώς αντίθετη φορά. Ναι µεν υπάρχει πάλι διακοπή της κανονικής ροής 

προµήθειας, µόνο που αυτή δεν οφείλεται στην έλλειψη του προϊόντος αλλά στην 

υπερπροσφορά,(oil glut) και την ανάγκη περιορισµού της διάθεσης του στην αγορά, 

λόγω κατάρρευσης της ζήτησης από πλευράς καταναλωτών.  

Από τότε που άρχισαν να εφαρµόζονται περιοριστικά µέτρα στην κυκλοφορία των 

πολιτών για την αντιµετώπιση της εξάπλωσης της επιδηµίας του κορωνοϊού, δηλαδή 

από τα µέσα Μαρτίου έως σήµερα, η ζήτηση για αργό, µε άµεσες 

αντίστοιχες  επιπτώσεις και στα προϊόντα, σηµείωσε βουτιά κατά 29,0 εκατ. βαρέλια την 

ηµέρα σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας (ΙΕΑ). Τελευταίες 

προβλέψεις του ίδιου οργανισµού κάνουν λόγο για µείωση της συνολικής ζήτησης 

αργού κατά 9,0 εκατ. βαρ/ηµέρα για όλο το 2020, ποσότητα  που ισοδυναµεί περίπου 

στο 10% της παγκόσµιας ηµερήσιας προµήθειας όπως αυτή διαµορφώθηκε το 2019. 

  



 

Καθώς µειώνεται σταθερά η ζήτηση για αργό και πετρελαϊκά προϊόντα τους τελευταίους 

µήνες τόσο περισσότερο γέµιζαν οι διαθέσιµοι αποθηκευτικοί χώροι σε επίγειες (βλέπε 

διυλιστήρια) και πλωτές (βλέπε Suezmax και VLCC's) εγκαταστάσεις, µε αποτέλεσµα σε 

ορισµένες περιοχές  του κόσµου να υπάρξει σοβαρό πρόβληµα διάθεσης του 

παραγόµενου αργού. Κάτι τέτοιο συνέβη στις ΗΠΑ στις 19/20 Απριλίου όταν αδυναµία 

παραλαβής και αποθήκευσης συγκεκριµένων όγκων αργού οδήγησε κυριολεκτικά στην 

κατάρρευση της τιµής και ανέδειξε το φαινόµενο των αρνητικών τιµών αργού ( -$ 40 το 

βαρέλι). Βάσει στοιχείων που συγκέντρωσε από 78 χώρες ο ΙΕΑ υπολόγισε ότι η 

συνολική  διαθέσιµη παγκόσµια αποθηκευτική ικανότητα στις αρχές του έτους ήταν 6,7 

δισεκ. βαρέλια αργού, ενώ στα τέλη Ιανουαρίου αυτή είχε καλυφθεί στο επίπεδο των 4,2 

δισεκ. βαρελιών αντιπροσωπεύοντας µια αξιοποίηση του αποθηκευτικού 

δυναµικού(capacity utilisation) κατά 63%. 

Όµως λόγω της απότοµης και µεγάλης σε µέγεθος µείωση της ζήτησης, µε εκτιµώµενη 

αύξηση των αποθεµάτων κατά 11,9 εκατ. βαρ. την ηµέρα κατά την διάρκεια του Β 

τρίµηνου του έτους , ο ΙΕΑ υπολογίζει ότι µέχρι τα τέλη Μαΐου, και όπως φαίνεται στο 

διάγραµµα, η παγκόσµια αποθηκευτική ικανότητα θα έχει κορεστεί αφού αυτή θα έχει 

ξεπεράσει τα 5,5 δισεκ. βαρέλια και θα αντιστοιχεί στο 80% του δυναµικού, που 

αποτελεί το ανώτατο όριο εκµετάλλευσης. Στο δε αποθηκευτικό δυναµικό θα πρέπει να 

συµπεριλάβουµε και τα πλοία τάνκερς που αποτελούν  σήµερα την µόνη διαθέσιµη 

µορφή αποθήκευσης που όµως και αυτή σύντοµα εξαντλείται. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της ναυλοµεσιτικής ΕΑ Gibson µέχρι τα τέλη Μαρτίου 

χρησιµοποιείτο το 86% του διαθέσιµου αποθηκευτικού χώρου των δεξαµενόπλοιων 

που είχαν αποθηκευµένα 1,9 δισ. βαρέλια πετρελαίου. Όπως εκτιµούν παράγοντες της 

ναυτιλιακής αγοράς πολύ σύντοµα, το αργότερο µέχρι τις αρχές Ιουνίου, δεν θα 

υπάρχουν καθόλου διαθέσιµα τάνκερς για χρήση ως µόνιµες πλωτές δεξαµενές. Έτσι 

ως αποτέλεσµα της σηµερινής υπερπαραγωγής αργού, και της εµφανούς αδυναµίας 

αποθήκευσης του από παραγωγούς και διυλιστήρια, η αποθήκευση αργού και 

προϊόντων έχει αναδειχθεί ως βασική παράµετρος της σηµερινής κρίσης. 



Από την πλευρά τους έµπειρα στελέχη της διεθνούς πετρελαιαγοράς εκφράζουν την 

άποψη ότι  εάν δεν υπάρξουν σύντοµα µεγαλύτερες περικοπές στην παραγωγή αργού 

από τους OPEC + (οι οποίοι και έχουν δεσµευθεί για περικοπές 9,6 εκατ. βαρ/ηµέρα) 

αναµένεται νέα βουτιά στις διεθνείς τιµές εντός του Β δεκαπενθήµερου του Μαΐου και 

εντεύθεν. Με κίνδυνο η τιµή του βαρελιού Brent να απολέσει τα κέρδη των $10 του 

τελευταίου 15θήµερου και να κατρακυλήσει πάλι κάτω από τα $20 το βαρέλι. 

 


