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Αρνητικά τα περιθώρια κέρδους σε βορειοδυτική Ευρώπη και Ασία - Ειρηνικό για τα 
προϊόντα πετρελαίου  
 
Η µαζική αύξηση των αποθεµάτων τους τελευταίους µήνες αναµένεται να 
διατηρήσει υποτονικά τα περιθώρια κέρδους για τη διύλιση αργού πετρελαίου σε 
προϊόντα όπως τα οδικά και αεροπορικά καύσιµα, ανακοίνωσε ο ∆ιεθνής 
Οργανισµός Ενέργειας την Τρίτη 16/6/2020. 
 
«Τα µεγάλα αποθέµατα προϊόντων δηµιουργού υποτονικό περιβάλλον περιθωρίων για 
το εγγύς µέλλον», προειδοποίησε ο IEA. 
Η πανδηµία, η οποία στο αποκορύφωµά της καθήλωσε πάνω από 4 δισεκατοµµύρια 
ανθρώπους, µε κάποια µορφή lockdown, κατέστρεψε τη ζήτηση για προϊόντα 
πετρελαίου, µε τα οδικά καύσιµα και τα αεροπορικά να δέχονται το µεγαλύτερο πλήγµα. 
 
Σε παγκόσµιο επίπεδο, η κινητικότητα µειώθηκε κατά περίπου 70% τον Απρίλιο και 
40% τον Μάιο, σύµφωνα µε τον IEA. 
Ως αποτέλεσµα, τα περιθώρια εξευγενισµού σε βασικούς κόµβους όπως η βορειοδυτική 
Ευρώπη και η Ασία-Ειρηνικός έγιναν αρνητικά, πράγµα που σηµαίνει ότι τα διυλιστήρια 
παράγουν το προϊόν µε ζηµία. 
 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία του οργανισµού τον Απρίλιο η παγκόσµια πρόσληψη διύλισης 
µειώθηκε κατά 6,6 εκατοµµύρια βαρέλια την ηµέρα (bpd) στα 68,8 εκατοµµύρια βαρέλια 
ηµερησίως το µήνα και µειώθηκε κατά 1 εκατοµµύριο βαρέλια την ηµέρα τον Μάιο. 
Τα αποθέµατα προϊόντων πετρελαίου του ΟΟΣΑ τον Απρίλιο αυξήθηκαν περίπου 2 
εκατοµµύρια βαρέλια την ηµέρα στα 1,56 δισεκατοµµύρια βαρέλια, ανακοίνωσε ο IEA, 
µε τα µεσαία αποστάγµατα να οδηγούν την αύξηση. 
Τα προκαταρκτικά στοιχεία για το Μάιο δείχνουν ότι τα αποθέµατα αργού και 



πετρελαιοειδών αυξήθηκαν στις Ηνωµένες Πολιτείες και την Ιαπωνία, ενώ µειώθηκαν 
στην Ευρώπη. 
 
Το ευρωπαϊκό πετρέλαιο Μαΐου µειώθηκε κατά 10,3 εκατοµµύρια βαρέλια τον Μάιο, 
δήλωσε ο IEA, ενώ στα αµερικανικά αποθέµατα προστέθηκαν 43,5 εκατοµµύρια 
βαρέλια. 
Ο ΙΕΑ δήλωσε ότι η οδική κυκλοφορία και η κινητικότητα στη Βόρεια Ευρώπη ήταν 
σχεδόν στο φυσιολογικό καθώς περισσότερες κυβερνήσεις προχωρούν σε άρση των 
lockdowns ενώ στις Ηνωµένες Πολιτείες επέστρεψε στα προηγούµενα υψηλότερα 
επίπεδα, αλλά ο οργανισµός δεν περιµένει πλήρη ανάκαµψη στη δραστηριότητα 
διύλισης έως το 2022. 
 
«Ένα δυνητικά υψηλότερο πρόγραµµα συντήρησης το 2021, που επιτρέπει στα 
διυλιστήρια να καλύψουν την εργασία που αναβλήθηκε το 2020 λόγω περιορισµών 
ταξιδιού και κοινωνικών µέτρων απόστασης, θα µπορούσε να αποδυναµώσει την 
ανάκαµψη», ανέφερε ο IEA. 
«Το πρώτο τρίµηνο του 20, τα κρατικά αποθέµατα αυξήθηκαν κατά σχεδόν 2 mb, 
κυρίως αποθέµατα προϊόντων στην Ευρώπη», πρόσθεσε. 
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