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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΔΗΑΓΩΓΗΚΟ  

 

1.1 Δηζαγσγή-Βαζηθέο έλλνηεο 

 

       Σν πεηξέιαην απνηειεί ηελ θπξηφηεξε πεγή ελέξγεηαο ζην ζχγρξνλν θφζκν, αιιά θαη ηελ 

πξψηε χιε γηα ηελ παξαγσγή πιεζψξαο ρεκηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Σν πεηξέιαην 

(αξγφ πεηξέιαην – crude oil) είλαη νπζηαζηηθά έλα πνιχπινθν κίγκα αεξίσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ (πνπ πεξηέρνπλ φκσο θαη κηθξέο πνζφηεηεο νμπγφλνπ, ζείνπ θαη αδψηνπ), ην 

νπνίν αλεπξίζθεηαη ζε πεηξειαηνθφξα θνηηάζκαηα ζε δηάθνξα κέξε ηνπ πιαλήηε θαη θπξίσο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Σα θνηηάζκαηα απηά έγηλαλ δηαζέζηκα ζηνλ θφζκν ζε 

ρακειφ θφζηνο κεηά ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν θαη δηαθνξνπνίεζαλ ηνλ ηξφπν πνπ δνχκε 

ζήκεξα. πρλά αλαθέξεηαη θαη σο ν «καχξνο ρξπζφο». (1) 

 

       Σν πεηξέιαην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ νρεκάησλ καο, ηε δεκηνπξγία 

θαξκάθσλ πνπ καο θξαηνχλ πγηή θαη ηελ θαηαζθεπή πιαζηηθψλ, θαιιπληηθψλ θαη άιισλ 

πξνζσπηθψλ πξντφλησλ πνπ εληζρχνπλ ηελ θαζεκεξηλφηεηά καο. Ωζηφζν, θαλέλα απφ ηα 

πξντφληα απηά δελ ζα ππήξρε ρσξίο ηε δηαδηθαζία δηχιηζεο, ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ζηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, φπνπ εμαθνινπζεί λα απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο νηθνλνκία ηνπ έζλνπο. 

 

       Ο θεληξηθφο ξφινο πνπ δηαδξακαηίδεη θαη αλακθίβνια ζα ζπλερίζεη λα δηαδξακαηίδεη ην 

πεηξέιαην σο βαζηθή πξψηε χιε ηεο νηθνλνκίαο, είλαη θάηη επξέσο απνδεθηφ. Οη κέρξη ηψξα 

ελαιιαθηηθέο θαληάδνπλ πνιχ καθξηλέο ζηελ πινπνίεζή ηνπο ή αθφκα θαη πνιχ πην αθξηβέο απφ 

ηελ εμφξπμε ηνπ πεηξειαίνπ, κηαο ζρεδφλ έηνηκεο πξψηεο χιεο, γχξσ απφ ηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ 

ηα παγθφζκηα βηνκεραληθά γξαλάδηα. ηνλ αληίπνδα, απηφ ην νπνίν εκθαηηθά παξαδέρνληαη φινη 

νη αλαιπηέο ηνπ θιάδνπ, είλαη πσο ηα θνηηάζκαηα είλαη ζαθψο πεπεξαζκέλα, αιιά ε επνρή ηνπ 

πεηξειαίνπ δελ ζα παξέιζεη ιφγσ ηεο εμάληιεζεο ησλ απνζεκάησλ απηήο θαζεαπηήο, παξά κφλν 

ιφγσ αλζξψπηλεο ζηξνθήο ζε πξψηεο χιεο φπνπ ε ζρέζε ηηκήο/ απφδνζεο ζα είλαη ζπγθξηηηθά 

κεγαιχηεξε, θάηη πνπ ζπλέβε θαη πξν δεθαεηηψλ κε ηελ αγνξά ηνπ άλζξαθα. 
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1.2 Αληηθείκελν θαη θνπόο ηεο Δξγαζίαο  

 

       Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία έρεη σο ζηφρν λα κειεηήζεη θαη λα απνηππψζεη, θαηά φζν 

ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν, ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ  θαη δηακνξθψλνπλ 

ηηο ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κειεηάηαη θαη αλαιχεηαη ε πνιηηηθή θαη 

ζηξαηεγηθή δηάζηαζε ζηε δηακφξθσζε ησλ δηεζλψλ ηηκψλ αξγνχ πεηξειαίνπ.   

 

       θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα παξαζέζνπκε ζηνηρεία, αλαθνξέο θαη γεγνλφηα γχξσ 

απφ ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ. Οη παξάγνληεο 

απηνί παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη 

απνηεινχλ αληηθείκελν ζπλερνχο έξεπλαο θαη κειέηεο, θαζψο ε αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ είλαη 

δπλακηθή θαη ηα δεδνκέλα, ηφζν ζε νηθνλνκηθφ φζν θαη πνιηηηθφ επίπεδν,  κεηαβάιινληαη 

δηαξθψο.  Γεληθφηεξα γίλεηαη αλαθνξά ζην ξφιν ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ παγθφζκηα νηθνλνκία ζε 

κία επξχηεξε θιίκαθα, θαζψο απνηειεί ζεκαληηθφ ζηνηρείν ζηελ νηθνλνκία θαη νξζή ιεηηνπξγία 

φισλ ησλ θξαηψλ. Δπίζεο, αληηθείκελν ηεο κειέηεο καο είλαη θαη ε δνκήο ηεο αγνξάο αξγνχ 

πεηξειαίνπ, φπσο θαη ε αλάιπζε ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, θαη πσο επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο 

ησλ δηεζλψλ αγνξψλ.  

 

       Ζ δπζθνιία ηεο ζπγγξαθήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ε 

αγνξά είλαη αξθεηά δπλακηθή θαη ηα δεδνκέλα αιιάδνπλ δηαξθψο. Έηζη, νη πιεηνςεθία ησλ 

δεδνκέλσλ/ζηνηρείσλ αληιήζεθαλ απφ ηηο ηειεπηαίεο / ηξέρνπζεο αλαθνξέο θαη κειέηεο γχξσ 

απφ ηελ αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ. Σέινο, ιφγσ απηήο ηεο δπλακηθήο ηεο αγνξάο γίλεηαη εθηεηακέλε 

αλάιπζε ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο, φπσο επίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηε ελεξγεηαθή 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ θξάηε «θιεηδηά» ζηελ αγνξά ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ.  
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1.3 Γνκή ηεο Δξγαζίαο   

 

Ζ δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο έρεη σο εμήο:  

 

 ην πξώην θεθάιαην γίλεηαη κηα εηζαγσγή ζην αληηθείκελν θαη ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο ηεο 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. 

 

 ην δεύηεξν θεθάιαην γίλεηαη κηα γεληθή αλαζθφπεζε ζην ξφιν ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ 

παγθφζκηα νηθνλνκία, αλαθέξνληαο ζπλνπηηθά ηελ ηζηνξία ηνπ θαη ηε ζρέζε ηνπ κε ηελ 

νηθνλνκία ησλ ρσξψλ.   

 

 ην ηξίην θεθάιαην πξαγκαηνπνηείηαη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηε δνκή ηεο αγνξάο αξγνχ 

πεηξειαίνπ. πγθεθξηκέλα, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη δηεζλείο αγνξέο πεηξειαίνπ θαη ηα 

ζηνηρεία ηνπο, ε δνκήο ηεο πεηξειατθήο αγνξάο, ηα Benchmarks (BRENT & WTI) θαη ην 

ζχζηεκα κεηαθνξάο ηνπ πεηξειαίνπ.  

 

 ην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχνληαη ε πξνζθνξά θαη ε δήηεζε ηνπ πεηξειαίνπ κέζα απφ ηελ 

αλαθνξά ζηελ παξαγσγή, ηα απνζέκαηα θαη ηελ θαηαλάισζε. 

 

 ην πέκπην θεθάιαην πξνρσξάκε ζηελ κειέηε θαη αλαθνξά ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 

παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Γίλεηαη αλαθνξά ζηελ ηζηνξηθή 

εμέιημε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη εθηεηακέλε αλάιπζε ησλ παξαγφλησλ επηξξνήο ηεο 

ηηκήο ηνπ θαη ζην ξφιν ηνπ ΟΠΔΚ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ «καχξνπ ρξπζνχ».  

Σέινο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζρέζε κεηαμχ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη εκπνξηθήο λαπηηιίαο.  

 

 ην έθην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο θαη ζηελ ελεξγεηαθή 

ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ ζεκαληηθά θξάηε-παξαγσγνί αξγνχ πεηξειαίνπ. 

 

 ην έβδνκν θεθάιαην εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη πξνζδηνξίδνληαη πηζαλέο 

πξννπηηθέο γηα κειινληηθή δηεξεχλεζε.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2:  Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ  

 

2.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή – Πξνέιεπζε πεηξειαίνπ   

       Αλ θαη ε πξνέιεπζε ηνπ πεηξειαίνπ δελ έρεη πιήξσο δηαιεπθαλζεί, θαηά ηελ επηθξαηέζηεξε 

ζεσξία, πηζηεχεηαη φηη ην πεηξέιαην δεκηνπξγήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ απφ 100-300 

εθαηνκκχξηα ρξφληα, φηαλ ζαιάζζηνη θπηηθνί κηθξννξγαληζκνί (κνλνθχηηαξα θπηά – 

θπηνπιαγθηφλ) θαη κνλνθχηηαξνη δσηθνί κηθξννξγαληζκνί (δσνπιαγθηφλ) ζπζζσξεχηεθαλ, 

εμαηηίαο δηαθφξσλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, θαη εγθισβίζηεθαλ κε ηα ρξφληα ζε πδάηηλνπο 

ηακηεπηήξεο (ιίκλεο, σθεαλνχο), ζρεκαηίδνληαο κηα αλαεξφβηα καχξε ιάζπε. Με ην ρξφλν ην 

πάρνο ησλ ζαιάζζησλ νξγαληθψλ απνζέζεσλ κεγάισζε, κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο πίεζεο πνπ επελεξγνχζε επάλσ ηνπο. 

 

       Σν πεηξέιαην ήηαλ γλσζηφ απφ αξραηνηάησλ ρξφλσλ, ζρεδφλ απφ ηελ αξρή ηεο δσήο ησλ 

αλζξψπσλ. Τπάξρνπλ αλαθνξέο φηη νη πξσηφγνλνη άλζξσπνη, νη νπνίνη δνχζαλ θνληά ζηηο φρζεο 

ηεο Καζπίαο ζάιαζζαο θαη λνηηφηεξα ζηηο φρζεο ηεο Δξπζξάο ζάιαζζαο, έβιεπαλ κε ηξφκν 

κπζηεξηψδεηο θιφγεο πνπ δελ έζβελαλ πνηέ εθεί φπνπ ζήκεξα βξίζθεηαη ην Μπαθνχ ηνπ 

Αδεξκπατηδάλ.  

 

       χκθσλα κε ηελ Παιαηά Γηαζήθε, ν Θεφο είπε ζην Νψε λα θαηαζθεπάζεη ηελ θηβσηφ θαη λα 

ηελ επηρξίζεη εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά κε άζθαιην (πνπ είλαη νμεηδσκέλν πεηξέιαην), ελψ 

ζχκθσλα κε ηελ Αγία Γξαθή, ηα ηείρε ηεο Ηεξηρνχο θαη ν πχξγνο ηεο Βαβέι είραλ ζαλ ζπλδεηηθή 

χιε άζθαιην αληί πειφ. Παξάιιεια, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο, 

ρξεζηκνπνηήζεθε ζαλ επηζεηηθφ φπιν ην πεξίθεκν «πγξφ ππξ», ην νπνίν είρε, κε κεγάιε 

πηζαλφηεηα, ζαλ θχξην ζπζηαηηθφ ην πεηξέιαην. (1) 
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2.2 ύγρξνλε Ηζηνξία πεηξειαίνπ 

       Ζ ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ πεηξειαίνπ μεθηλά ηνλ 19
ν
 αηψλα θαη ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

παξαγσγή θεξνδίλεο απφ ην αξγφ πεηξέιαην. Σν πξψην δηπιηζηήξην πεηξειαίνπ ζπλαληάηαη ζην 

Μπαθνχ ηνπ ζχγρξνλνπ Αδεξκπατηδάλ, ηφηε κέινο ηεο κεγάιεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ πξψηε 

απηή απφπεηξα εμφξπμεο κε ζχγρξνλα εξγαιεία, δίλεη έλα ζεκαληηθφ αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηελ ηφηε βηνκεραληθή κεραλή ηεο ΔΓ, θάηη ην νπνίν ζηγά ζηγά κπαίλεη ζην 

ζηφραζηξν ησλ Ναδί θαη γίλεηαη ε αθνξκή λα μεζπάζεη ν πφιεκνο κεηαμχ ησλ κέρξη ηφηε θαηά ηα 

άιια ζπκκάρσλ.  

 

       ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα ζεκαληηθά θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ αλαθαιχπηνληαη ζηελ πεξηνρή 

γχξσ απφ ηνλ Πεξζηθφ θφιπν θαη ηελ Αξαβηθή Υεξζφλεζν. Σα γεγνλφηα πνπ ππξνδφηεζαλ απηή 

ηελ αλαθάιπςε ήηαλ θπξίσο ν Πξψηνο παγθφζκηνο πφιεκνο, ηνπ νπνίνπ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο 

ήηαλ ηεξάζηηεο αιιά θαη ε ίδξπζε ηεο Άγγιν-Πεξζηθήο εηαηξίαο πεηξειαίνπ. Απηφ ην νπνίν έγηλε 

ηφηε γλσζηφ παγθνζκίσο είλαη πσο φρη απιά νη ρψξεο ηνπ πεξζηθνχ θφιπνπ είραλ άθζνλεο 

πνζφηεηεο πεηξειαίνπ, αιιά απηφ πνπ έθαλε αθφκα πην ζεκαληηθή ηελ αλαθάιπςε, ήηαλ πσο ηα 

θνηηάζκαηα βξίζθνληαλ ζε ζεκείν πνπ θαζηζηνχζε ηελ εμφξπμε ζαθψο πην εχθνιε θαη πην 

νηθνλνκηθή απφ ηηο κέρξη ηφηε γλσζηέο πεηξειαηνπεγέο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εθηίλαμε 

ηνπ ΑΔΠ ησλ ρσξψλ ηνπ Κφιπνπ, νη νπνίεο κάιηζηα θαηά ηελ αλαθάιπςε είραλ ειάρηζηεο έσο 

κεδακηλέο ππνδνκέο ζηηο νπνίεο ζα αμηνπνηνχληαλ ην πεηξέιαην, κε απνηέιεζκα λα νδεγεζνχλ 

ζε καδηθέο εμαγσγέο. 
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2.3 Γεσπνιηηηθή θαη Πεηξέιαην 

 

       ηελ επνρή πνπ δηαλχνπκε, δελ κπνξεί θαλείο λα ακθηζβεηήζεη πσο ην πεηξέιαην πιένλ 

απνηειεί ην πνιχηηκν, βαζηθφ θαη ζπλάκα εκπνξεχζηκν πξντφλ – πξψηε χιε ζηνλ πιαλήηε. Ίζσο 

θαηέρεη, ηε ζεκαληηθφηεξε ζέζε ζαλ θχξην γεσπνιηηηθφ εκπφξεπκα ζηνλ θφζκν, απφ άπνςε 

νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή. Πνιιέο θνξέο απνηέιεζε ην ζεκείν δηακάρεο κεηαμχ πνιιψλ ρσξψλ, ν 

αληίθηππνο ηνπ νπνίνπ εθθξάζηεθε κε πνιηηηθέο δηακάρεο, δηπισκαηηθνχο απνθιεηζκνχο, αθφκε 

θαη κε πνιεκηθέο ζπξξάμεηο. Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα δειψζνπκε πσο νη πδξνγνλάλζξαθεο, ε 

βαζηθή πιένλ πξψηε χιε ζηνλ πιαλήηε, δεκηνπξγνχλ έλα απφιπην πιενλέθηεκα ζηηο ρψξεο απφ 

ηηο νπνίεο παξάγνληαη αιιά θαη έλα αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε εθείλεο πνπ κπνξνχλ λα ηνπο 

ειέγμνπλ. πλεπψο, εχθνια ζπκπεξαίλνπκε πσο κηα ρψξα ε νπνία είλαη αθελφο παξαγσγφο αιιά 

αθεηέξνπ έρεη ηελ δχλακε θαη ηα κέζα λα ειέγμεη ηελ παξαγσγή θαη ην εκπφξην ηνπ πξντφληνο, 

θαηέρεη ζέζε ηζρχνο ζηελ παγθφζκηα γεσπνιηηηθή ζθαθηέξα.  

 

       Αλακθίβνια ην πεηξέιαην έρεη απνηειέζεη ηελ πξαγκαηηθή αηηία πίζσ απφ ηηο θεθαιπκκέλεο 

πξνθάζεηο θαη αθνξκέο πνιιψλ εηζβνιψλ θαη επηζέζεσλ ζε ρψξεο παξαγσγνχο, θαζψο κεηέπεηηα 

ηεο εηζβνιήο απηφ πνπ είζηζηαη λα ζπκβαίλεη είλαη λα ειέγρεηαη πιήξσο ε παξαγσγή θαη ην 

εκπφξην λα θαηεπζχλεηαη ζπληεηαγκέλα πξνο κία θαηεχζπλζε. πκπεξαζκαηηθά, κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε πσο ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο δελ καο πξνμελεί θακία έθπιεμε, κηαο θαη απφ 

αξραηνηάησλ ρξφλσλ, ε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ήηαλ πάγηα θαη απνηεινχζε κέξνο ηεο 

επεθηαηηθήο / ηκπεξηαιηζηηθήο πνιηηηθήο ησλ ηφηε ππεξδπλάκεσλ. 

 

       ηηο κέξεο καο θχξηνο εθθξαζηήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ είλαη νη ΖΠΑ, πνπ 

πξνζπαζνχλ κέζα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ πεηξειαίνπ λα απνθηήζνπλ ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα 

πνπ ζα ηνπο επηηξέςεη λα εμαζθαιίζνπλ ζηαζεξφηεηα ζηελ γξακκή παξαγσγήο ηνπο, ηνλ έιεγρν 

ηεο ξνήο εκπνξίνπ ηνπ πεηξειαίνπ, αθφκε θαη λα εθθέξνπλ ιφγν ζηελ ηηκνιφγεζε ηνπ, αλάινγα 

κε ηα ζπκθέξνληα πνπ εμππεξεηεί. Δπηπιένλ, ε ηκπεξηαιηζηηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο 

Ακεξηθήο, ηεο επηηξέπεη λα εμαζθαιίζεη ηελ απξφζθνπηε θαη αδηάθνπηε ιεηηνπξγία ηεο βαξηάο 

ηεο βηνκεραλίαο (φπια θηι.) κε θζελέο πξψηεο χιεο, ελψ παξάιιεια δηαζθαιίδεη ην ελεξγεηαθφ 

ηεο κέιινλ, φληαο θαη ε ίδηα παξαγσγφο πεηξειαίνπ (Σέμαο, Αιάζθα θηι), κηαο θαη ηεο επηηξέπεη 

λα κεηψζεη ηελ εζσηεξηθή εμφξπμε, κε βιέςεηο κειινληηθήο θεξδνζθνπίαο.  
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       Ο «καχξνο ρξπζφο» έρεη πιένλ ηφζν ζεκαληηθή αμία, ψζηε φιεο νη κεγάιεο θπβεξλήζεηο λα 

παξαθνινπζνχλ ζηελά ηηο εμειίμεηο γχξσ απφ ηελ αγνξά ηνπ, θάηη απνιχησο ινγηθφ, θαζψο νη 

δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ έρνπλ νδεγήζεη ζηηο πθέζεηο ζηελ νηθνλνκία ζε 

παγθφζκην επίπεδν. πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, επνκέλσο, ε αζηαζήο ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 

εκπνδίδεη πνιιέο θνξέο ηελ ράξαμε ζηαζεξήο πνιηηηθήο απφ ηα θξάηε, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ 

επεκεξία θαη ηελ αλάπηπμε.  

 

       Σέινο, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία (Roberts, 2006), ηξείο  είλαη νη πην ζεκαληηθνί 

παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ξφιν ζηελ γεσπνιηηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ θφζκνπ. (2). Πην ζπγθεθξηκέλα:  

 

i. Ο ξόινο ησλ Ζ.Π.Α. θαη ησλ απνθάζεσλ πνπ παίξλεη σο ν κεγαιχηεξνο παίρηεο-θαηαλαισηήο 

πεηξειαίνπ.  

 

ii. Ζ παξαγσγή πεηξειαίνπ ζηελ Μέζε Αλαηνιή, σο ε κεγαιχηεξε παξαγσγφο πεξηνρή, θαζψο 

θαη νη αλαηαξαρέο, θπξίσο πνιηηηθέο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηηο ρψξεο ηεο.  

 

iii. Ζ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ πνπ απνηειεί ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ γεσπνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3:   Ζ ΓΟΜΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΡΓΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ  

 

 

3.1 Γηεζλείο Αγνξέο Αξγνύ Πεηξειαίνπ 

 

       Οη ΖΠΑ απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν εηζαγσγέα ζηε δηεζλή αγνξά αξγνχ πεηξειαίνπ θαη 

αληηπξνζσπεχνπλ ην 21% ηεο ζπλνιηθήο εκεξήζηαο θαηαλάισζεο αξγνχ πεηξειαίνπ 

παγθνζκίσο. πγθξηηηθά, ην κεξίδην ηεο Κίλαο ζηελ παγθφζκηα θαηαλάισζε είλαη ζήκεξα 12%, 

ζε ζρέζε κε ην 2003 πνπ ήηαλ 7%. πλνιηθά, θαηαλαιψλνληαη ζρεδφλ 90 εθαηνκκχξηα βαξέιηα 

πεηξέιαην αλά εκέξα παγθνζκίσο, ζχκθσλα κε ηελ ζηαηηζηηθή επηζθφπεζε γηα ηελ αγνξά ηεο 

ελέξγεηαο απφ ηελ ΒΡ (2016). Ζ πξνζθνξά πεηξειαίνπ πξνέξρεηαη απφ δηάθνξνπο ηνκείο 

πεηξειαίνπ, φπσο ε εμφξπμε θαη ηα απνζέκαηα, πνπ βξίζθνληαη ζε φιν ηνλ θφζκν, θαη ηα νπνία 

παξάγνληαη απφ ρηιηάδεο εηαηξείεο. (3) 

 

ηελ παξαθάησ εηθφλα παξνπζηάδνληαη ηα κέξε παξαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ ζε παγθφζκηα 

επίπεδν: 

 

 

Υάξηεο 1: Mέξε παξαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ παγθνζκίσο  

(Πεγή: American Petroleum Institute) 
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       πσο απεηθνλίδεηαη θαη παξαπάλσ, νη  κεγαιχηεξεο πεγέο πξνζθνξάο είλαη ε ανπδηθή 

Αξαβία, ε Ρσζία, νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο, ε Κίλα, ν Καλαδά θαη ην Ηξάλ. ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, νη κεγαιχηεξεο πεξηνρέο παξαγσγήο είλαη ην Σέμαο, ν Κφιπνο ηνπ 

Μεμηθνχ, ε Βφξεηα Νηαθφηα, ε Καιηθφξληα θαη ε Αιάζθα. Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί θαη ε 

απμαλφκελε παξαγσγή ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ, ζπκπεξηιακβάλνληαο: ην Eagle Ford shale 

(Σέμαο), ην Bakken Shale (Βφξεηα Νηαθφηα θαη Μνληάλα), θαη ην Permian shale (Γπηηθφ Σέμαο). 

 

      Ο ΟΠΔΚ, ην δηεζλέο θαξηέι ρσξψλ παξαγσγήο πεηξειαίνπ, είλαη ε πην ζεκαληηθή νληφηεηα 

παξαγσγήο ζηελ παγθφζκηα αγνξά αξγνχ πεηξειαίνπ. Σα κέιε ηνπ ΟΠΔΚ παξάγνπλ πεξίπνπ ην 

40% ηεο θαζεκεξηλήο θαηαλάισζεο αξγνχ πεηξειαίνπ παγθνζκίσο, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή 

ππεξεζία ελέξγεηαο (IEA). ηφρνο ηνπ ΟΠΔΚ είλαη ε δηαρείξηζε ηεο ζπλνιηθήο πξνζθνξάο απφ 

ηα θξάηε κέιε ηνπ, ψζηε λα κπνξεί λα παξεκβαίλεη ζηε δηακφξθσζε ησλ παγθφζκησλ ηηκψλ ηνπ 

πεηξειαίνπ, φπσο γηα παξάδεηγκα κε ηελ απφθαζε ηνπ γηα κείσζε ηεο παξαγσγήο.  

 

      Παξά ην κεγάιν κεξίδην ζηα απνζέκαηα θαη ζηελ παγθφζκηα παξαγσγή, ε δπλαηφηεηα 

επεξεαζκνχ ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηνλ ΟΠΔΚ πνηθίιεη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ, φπσο απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζπγθξαηεκέλε πηψζε ησλ παγθφζκησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ηνπ 2008.  Ζ κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ ππνγξακκίδεη ην γεγνλφο φηη νη δπλάκεηο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο ζηε 

παγθφζκηα αγνξά πεηξειαίνπ πεξηνξίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΟΠΔΚ λα επηδξά ζηε 

δηακφξθσζε ησλ παγθφζκησλ ηηκψλ.  

 

       Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη κεγάιεο ηδησηηθέο εηαηξείεο πεηξειαίνπ αληαγσλίδνληαη κεκνλσκέλα 

ζηελ παγθφζκηα αγνξά αξγνχ πεηξειαίνπ. Παξά ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ κεγάιεο βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο, έρνπλ σζηφζν ζρεηηθά κηθξφ κεξίδην ζηελ παξαγσγή θαη ζηα απνζέκαηα 

πεηξειαίνπ παγθνζκίσο.  Καηά ζπλέπεηα, απηά ηα κηθξά κεξίδηα δελ ηνπο «επηηξέπνπλ» λα 

κπνξνχλ κεηψζνπλ κεκνλσκέλα ηελ παξαγσγή κε ζθνπφ λα επεξεάζνπλ ηηο παγθφζκηεο ηηκέο 

πεηξειαίνπ. Ωζηφζν, δελ ζα επεθηαζνχκε πεξεηαίξσ, θαζψο αλαιχνληαη εθηελέζηεξα ζηα 

θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ. (4) 
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       ηα παξαθάησ θπθιηθά δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνληαη ηα παγθφζκηα θαηαγεγξακκέλα 

απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαηά ηηο ηειεπηαίεο 3 δεθαεηίεο, φπνπ γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ε 

Μέζε Αλαηνιή θαηέρεη φιν ην δηάζηεκα πξσηαγσληζηηθφ ξφιν.  Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

παξαηεξνχκε φηη ε θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε βάζε ηα απνζέκαηα ηνπο έρεη κεηαβιεζεί κε ηελ 

πάξνδν ησλ εηψλ, κε θπξηφηεξν παξάδεηγκα ηα απνζέκαηα ηεο Νφηηαο θαη Κεληξηθήο Ακεξηθήο 

πνπ έρνπλ απμεζεί θαηαθφξπθα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ιφγσ ηεο αχμεζεο παξαγσγήο 

ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ. (3) 

 

 
 

 

 

 

Γηάγξακκα 1: Καηαλνκή απνδεδεηγκέλσλ απνζεκάησλ γηα ηα έηε 1996, 2006, 2016   

(Πεγή: BP Statistical Review 2017) 
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3.2 εκαληηθά ηνηρεία ηεο Παγθόζκηαο Αγνξάο Πεηξειαίνπ 

       Ζ ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ κπνξεί άιινηε λα παξακέλεη ζρεηηθά ζηαζεξή, ελψ ζε άιιεο 

πεξηφδνπο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά, αιιάδνληαο γξήγνξα θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ. 

χκθσλα κε ην American Petroleum Institute, νη θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ δηακνξθψλνπλ 

ηελ ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ έρνληαο αληίθηππν ζηηο ηηκέο ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ πνπ 

αγνξάδνπλ νη θαηαλαισηέο είλαη νη εμήο:  

 

i. Οη ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ, σο παγθφζκηα commodities, 

θαζνξίδνληαη απφ ηνπο παξάγνληεο πξνζθνξάο θαη ηε δήηεζεο ζε παγθφζκην επίπεδν.  

 

ii. Ο ζεκαληηθφηεξνο παξάγνληαο πνπ θαζνξίδεη ηηο ηηκέο ησλ παξάγσγσλ πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ είλαη ε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε ηηκή ηεο βελδίλεο 

θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ παγθφζκηα δήηεζε θαη πξνζθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ. 

 

iii. Οη ηηκέο αληηθαηνπηξίδνπλ ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ αγνξαζηψλ θαη πσιεηψλ, νη νπνίεο 

ζπκβαίλνπλ ηφζν ζηηο θπζηθέο φζν θαη ζηηο κειινληηθέο (futures) αγνξέο, αληαπνθξηλφκελεο 

ηαρεία ζηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο. 

 

iv. Οη ζπγθξνχζεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αθξηθή θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε πξνθάιεζαλ 

κείσζε ηεο πξνζθνξάο θαη αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή παξαγσγή.  

 

v. Ζ έληνλε παγθφζκηα  χθεζε  απφ ην 2008 κείσζε δξακαηηθά ηεο νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα 

θαη ηε δήηεζε γηα αξγφ πεηξέιαην θαη πξντφληα πεηξειαίνπ, νδεγψληαο έηζη ζηε κείσζε ησλ 

ηηκψλ ηνπο κέρξη λα αξρίζνπλ νη νηθνλνκίεο λα «αλαξξψλνπλ». Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε 

αχμεζε ησλ ηηκψλ αξγνχ πεηξειαίνπ κεηά ην 2009 ήηαλ επίζεο ην απνηέιεζκα ηεο κείσζε 

ηεο παξαγσγήο απφ ηνλ ΟΠΔΚ, σο απάληεζε ζηελ χθεζε θαη ηε κεησκέλε δήηεζε. 

 

vi. Ζ απμεκέλε παξαγσγή αξγνχ πεηξειαίνπ ζηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο  

πεξηνξηζκνχο ζηελ ππνδνκή, πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ απνδνηηθή ρξήζε ηνπ, ζπλέβαιιαλ ζηε 

κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ακεξηθάληθνπ δείθηε αλαθνξάο WTI (West Texas Intermediate) ζε 

ζρέζε κε ηηο παγθφζκηεο ηηκέο πεηξειαίνπ (BRENT). (4) 
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3.3 Ζ δνκή ηεο Πεηξειατθήο Αγνξάο 

       Σν αξγφ πεηξέιαην απνηειεί παγθνζκίσο ηε ζεκαληηθφηεξε πεγή ελέξγεηαο θαη σο εθ ηνχηνπ 

δηαδξακαηίδεη θξίζηκν ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ. Ζ ηηκή ηνπ δηακνξθψλεηαη 

αλάινγα κε ηε δήηεζε γηα ηειηθά (δηπιηζκέλα) πξντφληα πεηξειαίνπ, θπξίσο ζηνλ ηνκέα ησλ 

κεηαθνξψλ. Ωο γλσζηφλ, ηα πξντφληα πεηξειαίνπ ηξνθνδνηνχλ παγθνζκίσο ην κεγαιχηεξν 

κέξνο νρεκάησλ (απηνθίλεηα, θνξηεγά, κεραλέο), αεξνζθάθε, πινία, θαη ηξέλα. χκθσλα κε ην 

American Petroleum Institute, ζπλνιηθά ηα πξντφληα πνπ παξάγνληαη απφ ην πεηξέιαην φπσο ε 

βελδίλε, ε θεξνδίλε (jet fuel), ην πεηξέιαην θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο, παξέρνπλ ην 33% ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ λνηθνθπξηά, επηρεηξήζεηο θαη θαηαζθεπαζηέο 

παγθνζκίσο. (4) 

 

       πσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα, νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε 

κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηελ πεγή ηνπ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή είλαη:  

 

 Παξαγσγή: ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αλαδήηεζε, εμεχξεζε, εμφξπμε θαη κεηαθνξά ηνπ 

crude oil 

 Γηύιηζε: ε κεηαηξνπή ηνπ crude oil ζε πξντφληα 

 Δκπνξία & Γηαλνκή: πνπ εζηηάδνπλ ζηελ πξνψζεζε θαη κεηαθίλεζε ησλ πξντφλησλ 

πεηξειαίνπ ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο  

 

 

 

Eηθόλα 1: Αιπζίδα εθνδηαζκνχ αξγνχ πεηξειαίνπ ζε παγθφζκην επίπεδν 

(Πεγή: American Petroleum Institute) 
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       Οη παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηνπο πσιεηέο θαη 

αγνξαζηέο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, κέζσ ηεο εθηεηακέλεο θπζηθήο ππνδνκήο θαη ηεο 

ππνζηήξημεο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θπζηθή ππνδνκή 

πεξηιακβάλεη κηα ηεξάζηηα πνηθηιία θεθαιαίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεξαλψλ 

γεψηξεζεο, αγσγψλ, ιηκέλσλ, δεμακελφπινησλ, θνξηεγίδσλ (barges), θνξηεγψλ, 

εγθαηαζηάζεσλ απνζήθεπζεο αξγνχ πεηξειαίνπ, δηπιηζηεξίσλ, ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ, 

δεμακελψλ θαη αληιηψλ βελδίλεο. Μέζσ απηήο ηεο ππνδνκήο ζπλδέεηαη έλα δηεζλέο δίθηπν 

ρηιηάδσλ παξαγσγψλ, δηπιηζηεξίσλ, εκπφξσλ, ρξεκαηηζηψλ, εκπφξσλ θαη θαηαλαισηψλ πνπ 

αγνξάδνπλ θαη πσινχλ φγθνπο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη πξντφλησλ πεηξειαίνπ ζε φιε ηελ αιπζίδα 

παξαγσγήο. 

 

      Ζ δηεζλήο αγνξά αληαπνθξίλεηαη ζηηο κεηαβνιέο ηεο παξαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ηεο 

δήηεζεο ησλ θαηαλαισηψλ ζηηο δηάθνξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ζηηο 

θπζηθέο αγνξέο ππνζηεξίδνληαη απφ ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures) θαη άιιεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ζπκβάζεηο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο αγνξαζηέο θαη ηνπο πσιεηέο λα 

αζθαιίδνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο ηηκψλ θαη άιισλ επηρεηξεκαηηθψλ 

θηλδχλσλ, ειαρηζηνπνηψληαο έηζη ηελ επίδξαζε ηεο κεηαβιεηφηεηαο ησλ ηηκψλ ζηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. (4) 

 

       πλνςίδνληαο, ε παγθφζκηα αγνξά πεηξειαίνπ πεξηιακβάλεη φιε ηε αιπζίδα πνπ 

δηεπθνιχλεη ηε δηαθίλεζε ηνπ πεηξειαίνπ απφ ηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπ, ζηνλ ηφπν  δηχιηζεο ζε 

πξντφληα, κέρξη ηελ πψιεζε ηνπο ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή.  
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3.4 Benchmarks: BRENT & WTI 

       Ζ ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ αληηζηνηρεί είηε ζηελ επξσπατθή ηηκή αλαθνξάο, δειαδή ηηκή 

Brent, είηε ζηελ ηηκή ηνπ West Texas Intermediate (WTI) ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο 

Ακεξηθήο, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη σο βαξφκεηξν γηα νιφθιεξε ηε βηνκεραλία πεηξειαίνπ, 

παξφιν πνπ ζπλνιηθά ππάξρνπλ 46 βαζηθέο ρψξεο εμαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ. To επξσπατθφ 

αξγφ πεηξέιαην (BRENT) δηαπξαγκαηεπφηαλ ζηε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά ηνπ Λνλδίλνπ κέρξη 

ην 2005, ελψ έθηνηε δηαπξαγκαηεχεηαη ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηνπ Intercontinental 

Exchange. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην ακεξηθάληθν WTI δηαπξαγκαηεχεηαη ζην Cushing ηεο 

Οθιαρφκα, πνπ απνηειεί ζεκείν παξάδνζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηηκήο.  

 

       Βάζεη ρεκηθψλ ηδηνηήησλ, ην ακεξηθάληθν είλαη ειαθξχηεξν θαη ρακειφηεξεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν απφ απηφ ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο. Μειεηψληαο ηηο ηηκέο ησλ δχν 

παξαπάλσ ηχπσλ αξγνχ πεηξειαίνπ ζε κνξθή ρξνλνζεηξάο (εβδνκαδηαίν δηάγξακκα, εηψλ 1987-

2017) κε βάζνο ρξφλνπ ηελ ηειεπηαία εηθνζαεηία παξαηεξεί θαλείο φηη παξνπζηάδνπλ θνηλφ 

επίπεδν ηηκήο, θνηλή ηάζε κε εκθαλή δηαθνξά ηηκήο ηελ ηειεπηαία πεληαεηία ππέξ ηνπ 

επξσπατθνχ αξγνχ Brent. (4) 

 

 

Γηάγξακκα 2: χγθξηζε Tηκψλ WTI & BRENT, γηα ηα έηε 1997- 2017   

(Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο, IEA) 
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         Ζ δηαθνξά απηή δηεπξχλεηαη ζε πεξηφδνπο πιενλαζκαηηθήο παξαγσγήο ηνπ ακεξηθαληθνχ 

αξγνχ κε ηελ επαθφινπζε ζπζζψξεπζε απνζεκάησλ. Δπηπξφζζεηα, νη δηαθπκάλζεηο ηεο 

ζπλαιιαγκαηηθήο ηζνηηκίαο ηνπ ακεξηθάληθνπ δνιαξίνπ κε ην επξψ, νη απμνκεηψζεηο ηεο 

δήηεζεο θαηά ηφπνπο, νη γεσπνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ε ειάηησζε ησλ πεδίσλ εμφξπμεο ζηε 

Βφξεηα Θάιαζζα απνηεινχλ επεμεγεκαηηθέο κεηαβιεηέο απηήο ηεο δηεχξπλζεο ησλ ηηκψλ ησλ 

δχν πεηξειαίσλ. Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλαιιαγέο ησλ 

ζπκβνιαίσλ ησλ παξαπάλσ ηχπσλ αξγνχ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο αγνξέο, 

εξκελεχνπλ επαξθψο ην παξαπάλσ δηάγξακκα. 

 

      Ζ κεηαβιεηφηεηα πνπ παξαηεξείηαη κπνξεί θαλείο λα ηελ επεμεγήζεη κέζα απφ ην λφκν ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο πνπ είλαη πάληα ζε ηζρχ ζηελ αγνξά ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Οη 

αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ αγνξαζηψλ θαη ησλ πσιεηψλ, θαζψο θαη νη πξνζδνθίεο ηνπο ηφζν 

γηα ηηο βξαρππξφζεζκέο φζν θαη γηα ηηο καθξνπξφζεζκεο αιιαγέο ζηηο ζπλζήθεο ηηο πξνζθνξέο 

θαη ηεο δήηεζεο επηδξνχλ άκεζα ζηηο ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ζηηο θπζηθέο θαη ζηηο 

ρξεκαηηζηεξηαθέο ζπλαιιαγέο. (5) & (6) 

 

      Σα παξαπάλσ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ αθελφο ζε καθξννηθνλνκηθέο κεηαβνιέο, ιφγνπ ράξε, 

εκθάληζε αλαδπφκελσλ νηθνλνκηψλ, σξίκαλζε θαη χθεζε αλεπηπγκέλσλ αγνξψλ κε απνηέιεζκα 

ηελ κεηαηφπηζε ηεο δήηεζεο, θαζψο θαη ζε θπζηθά θαηλφκελα, φπσο θαηαζηξνθέο, θαη ζε 

γεσπνιηηηθά ηεθηαηλφκελα, φπσο ζπγθξνχζεηο, εκπάξγθν, θπξψζεηο, κε απφξξνηα ηελ κεηαβνιή 

ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηεο παξαγσγήο θαη εμφξπμεο αξγνχ πεηξειαίνπ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ηελ ηηκή ηνπ West Texas Intermediate (WTI) επεξεάδεη ε απμεκέλε παξαγσγή ηνπ 

ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ κέζα απφ ηελ αχμεζε ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ πνπ απνηηκψληαη 

θαζεκεξηλά ζηηο ζπλαιιαγέο. (4) 

 

      Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ειεγρφκελε παξαγσγή πεηξειαίνπ απφ ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΠΔΚ 

αιιά θαη απφ ηα κε κέιε επηδξνχλ ζεηηθά ζηελ ηηκή ηνπ Brent. Αθφκε θαη ζε επίπεδν 

αλαθνηλψζεσλ θαη δεζκεχζεσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζθνξά πεηξειαίνπ εκθαλίδνληαη άκεζα ηα 

απνηειέζκαηα ζηελ ηηκή. Απηέο ηηο εκέξεο ε δηαθνξά ησλ ηηκψλ ησλ δχν ηχπσλ αξγνχ έρεη 

πξνζεγγίζεη ην κέγηζην ζεκείν ζε ρξνληθή πεξίνδν έηνπο (Γειηίν Σηκψλ Platts European 

Marketscan, September 22, 2017). 
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       Πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαθάησ, ε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ απνηειεί πξνζδηνξηζηηθφ 

παξάγνληα ηεο ηηκήο ηεο βελδίλεο, ηνπ θιάζκαηνο πνπ θαηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

αλαινγηθά κε ηα ππφινηπα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ηηκή ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο ηεο βελδίλεο 

πξνζδηνξίδεηαη θαηά 70% απφ ηελ ηηκή ηνπ αξγνχ, θαηά 11% απφ ηνπο θφξνπο, θαηά 10% απφ ην 

θφζηνο ηεο δηχιηζεο θαη θαηά 9% απφ ην θφζηνο δηαλνκήο θαη κάξθεηηλγθ. Σέινο, νη ηηκέο θαη 

ησλ δχν ηχπσλ αξγνχ πεηξειαίνπ ζεσξνχληαη σο ηηκέο αλαθνξάο θαη ζχγθξηζεο, έρνληαο 

εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα πεηξειαίνπ. (5) & (6) 

 

      Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη νη θπξηφηεξνη ηχπνη αξγνχ πεηξειαίνπ πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη 

θαη εκπνξεχνληαη θαζεκεξηλά είλαη 5, απνηειψληαο ην 80-85% ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ, έρνληαο δηαθνξεηηθή ηηκή, πξνκήζεηα (commision fee) θαη φξνπο παξάδνζεο 

θνξηίνπ . Πην ζπγθεθξηκέλα, είλαη νη εμήο ηχπνη:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν δηαθξηηηθφ γλψξηζκα θάζε ηχπνπ είλαη νη ρεκηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, σζηφζν δχν είλαη νη 

ζεκαληηθφηεξεο ηδηφηεηεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ ηηκή θάζε ηχπνπ θαη είλαη ε ππθλφηεηά ηνπ 

(κεηξνχκελε σο εηδηθφ βάξνο API) θαη ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε ζείν (κεηξνχκελε αλά κάδα). Σν 

αξγφ πεηξέιαην ζεσξείηαη "βαξχ" (heavy) αλ έρεη κεγάιεο αιπζίδεο πδξνγνλαλζξάθσλ ή 

"ειαθξχ" (light) αλ έρεη κηθξέο αιπζίδεο πδξνγνλαλζξάθσλ: κε εηδηθφ βάξνο API 34 ή 

πςειφηεξν είλαη "ειαθξχ", κεηαμχ 31-33 είλαη "κέζν" θαη 30 ή κηθξφηεξν είλαη "βαξχ". Σν αξγφ 

πεηξέιαην ζεσξείηαη "γιπθφ" (sweet) εάλ είλαη ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν (<0,5% / βάξνο) 

ή "μηλφ" (sour) εάλ είλαη πςειφηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν (> 1,0% / βάξνο). Γεληθά, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη φζν πςειφηεξε είλαη ε βαξχηεηα API (heavy crude oil), ηφζν πην 

πνιχηηκν/αθξηβφ είλαη ην αξγφ πεηξέιαην.      

API GRAVITY
ΠΔΡΗΔΚΣΗΚΌΣΖΣΑ

Δ ΘΔΗΟ (as % of mass)

ΣΟΠΟΘΔΗΑ 

ΠΑΡΑΓΩΓΖ / ΠΩΛΖΖ

Arab Light 32.80 1.97%

Arab Extra Light 39.40 1.09%

Arab Super Light 50.10 0.09%

2 Bonny Light 33.40 0.16% ΝΗΓΖΡΗΑ

3 Boscan 10.10 5.70% ΒΔΝΔΕΟΤΔΛΑ / Bajo Grande

4

REBCO 

RussianExport Blend Crude 

Oil

32.00 1.80% ΡΩΗΑ 

5 Vityaz (Sakhalin II) 34.60 0.22% ΡΩΗΑ / Molikpaq-Prigorodnoye

1 ΑΟΤΓΗΚΖ ΑΡΑΒΗΑ

ΣΤΠΟ ΑΡΓΟΤ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ
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3.5 Ζ Τπνδνκή κεηαθνξάο ηνπ πεηξειαίνπ - Έλα θξίζηκν ηκήκα ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνύ 

 

      Ζ δνκή ηνπ κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο ηνπ πεηξειαίνπ αξρηθά πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα, ηελ 

εμφξπμε κε πινία-γεσηξχπαλα θαη ηε κεηαθνξά ηνπ αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ ζηα δηπιηζηήξηα. 

Απηή ε πξψηε ζχλδεζε ηεο παξαγσγήο κε ηελ δηχιηζε εθηειείηαη είηε κέζσ κεγάισλ 

δεμακελφπινησλ κεηαθνξάο αξγνχ (VLCC/ULCC) είηε κέζσ ζπζηήκαηνο αγσγψλ κεηαθνξάο 

πεηξειαίνπ θαη ζσιελψζεσλ απφ ηελ ελδνρψξα ζε ιηκάληα εμαγσγήο θαη ζε δηπιηζηήξηα.  ε 

απηφ ην ζεκείν έρεη νινθιεξσζεί ην κέξνο ηεο κεηαθνξηθήο δήηεζεο πνπ θαιχπηεη ην 

«upstream» ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο πεηξειαίνπ. Πξνρσξψληαο έλα βήκα παξαθάησ, ζην 

«downstream», ε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ απφ ηα δηπιηζηήξηα ζε απνζεθεπηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο πξντφλησλ πεηξειαίνπ ή/θαη ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο ηθαλνπνηείηαη κέζσ 

δεμακελφπινησλ κεηαθνξάο πξντφλησλ πεηξειαίνπ, κε βπηηνθφξα νρήκαηα, κε βαγφληα ηξέλνπ 

θαη κε αγσγνχο.  

 

       Πην ζπγθεθξηκέλα, ην αξγφ πεηξέιαην κεηά ηελ εμφξπμή ηνπ κεηαθέξεηαη ζηα δηπιηζηήξηα 

πεηξειαίνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ θιαζκάησλ ηνπ. Γηα ηελ αζθαιή κεηαθνξά ηνπ είλαη 

απαξαίηεηε ε απνκάθξπλζε νξηζκέλσλ αεξίσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, φπσο είλαη ην κεζάλην, ην 

αηζάλην, ην πξνπάλην, ην πδξφζεην θηι. Ζ κεηαθνξά γίλεηαη κε δχν θπξίσο ηξφπνπο: κε αγσγνχο 

πεηξειαίνπ θαη κε δεμακελφπινηα. Μφλν ζηηο Ζ.Π.Α. ππάξρεη έλα δίθηπν αγσγψλ κεηαθνξάο 

αξγνχ πεηξειαίνπ κήθνπο κεγαιχηεξνπ απφ 320.000 km. O αγσγφο πεηξειαίνπ ηεο Αιάζθαο 

(πνπ αξρίδεη απφ ην Prudhoe Bay κέρξη ην γλσζηφ, ζήκεξα, ιηκάλη ηνπ Valdez θαη 

νινθιεξψζεθε ην 1977), κήθνπο 1300 km, έρεη δπλαηφηεηα κεηαθνξάο 2 εθαηνκκχξηα βαξέιηα 

πεηξειαίνπ ηελ εκέξα, δει. ην 25% ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ησλ Ζ.Π.Α. (4) 

 

      Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε κεηαθνξά ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ κε ππεξδεμακελφπινηα 

(supertankers) είλαη ηδηαίηεξα νηθνλνκηθή. Σα πινία απηά κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ κέρξη 50 

εθαηνκκχξηα βαξέιηα πεηξειαίνπ (πνζφηεηα πνπ αληηζηνηρεί ζε ηξηήκεξε θαηαλάισζε 

πεηξειαίνπ ζηηο Ζ.Π.Α.) θαη έλα κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα πεξάζνπλ απφ ηε 

δηψξπγα ηνπ Παλακά. Έλα άιιν πξφβιεκα ζρεηίδεηαη κε ην θίλδπλν δηαξξνψλ θαη δεκηνπξγίαο 

πεηξειαηνθειίδσλ απφ ηέηνηα κεγάια δεμακελφπινηα, φπσο ζπλέβε ην 1989 κε ην πινίν Exxon 

Valdez πνπ θηχπεζε ζε βξάρν ζηηο αθηέο ηεο Αιάζθαο. (1) 
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       Αλαινγηδφκελνο θαλείο ηηο δπλαηέο ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ ζεκείσλ πξνζθνξάο θαη ησλ 

ζεκείσλ δήηεζεο πεηξειαίνπ, κπνξεί λα παξαηεξήζεη ην επίπεδν πνιππινθφηεηαο πνπ 

ραξαθηεξίδεη απηφ ην πιέγκα ξνψλ κεηαθνξάο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. πσο κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε ζηνλ παξαθάησ ράξηε, ππάξρνπλ πνιιέο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο κε ζθνπφ ηελ 

θάιπςε κεηαθνξάο άιινηε αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηηο πεγέο ζηηο κνλάδεο δηχιηζεο, θαη άιινηε 

πξντφλησλ πεηξειαίνπ απφ ηα δηπιηζηήξηα πξνο ηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. Μέζα απφ ην ράξηε 

απηφ κπνξνχκε εχθνια λα αληηιεθζνχκε ηελ άξξεθηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αγνξάο πεηξειαίνπ θαη 

ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο, ηα νπνία είλαη αιιειέλδεηα. Σα πινία είλαη απαξαίηεηα γηα ηε 

κεηαθνξά ηνπ πεηξειαίνπ, ελψ ην πεηξέιαην είλαη απαξαίηεην γηα ηελ απαζρφιεζε ησλ 

δεμακελφπινησλ.   

 

 

 

Υάξηεο 2: Οη κεγαιχηεξεο εκπνξηθέο θηλήζεηο γηα ην έηνο 2016  

(Πεγή: BP Statistical Review 2017) 
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       χκθσλα κε ηελ BP Statistical Review (2016), ην παγθφζκην εκπφξην αξγνχ πεηξειαίνπ ην 

2016 απμήζεθε θαηά 3,7% ή 1,5 εθαηνκκχξηα βαξέιηα αλά εκέξα, θηάλνληαο ηα 42,4 

εθαηνκκχξηα βαξέιηα/εκέξα. Δλψ ε αχμεζε ζην εκπφξην ησλ δηπιηζκέλσλ πξντφλησλ ήηαλ 

αθφκα ηαρχηεξε ζε πνζνζηηαία βάζε, θαζψο απμήζεθε θαηά 4,3%, πνπ αληηζηνηρεί ζε 950 

ρηιηάδεο βαξέιηα/εκέξα, θζάλνληαο ηα 23,0 εθαηνκκχξηα βαξέιηα αλά εκέξα. Ζ κεγάιε αχμεζε 

ηεο παξαγσγήο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ε ζεκαληηθή κεηαηφπηζε ηεο ηζνξξνπίαο κεηαμχ 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο ζηηο ΖΠΑ νδήγεζε ζε έληνλε αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ ην 2016. ε αξηζκνχο απηφ αληηζηνηρεί ζε αχμεζε ηεο ηάμεο ησλ 2,5 εθαηνκκπξίσλ 

βαξειηψλ αλά εκέξα ή αιιηψο 3,9% αχμεζε, θζάλνληαο ηα 65,4 εθαηνκκχξηα βαξέιηα αλά 

εκέξα. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε έλα δεχηεξν δηαδνρηθφ άλσ ηνπ κέζνπ φξνπ έηνο (κεηά ηελ 

αχμεζε ηεο ηάμεο ησλ 3,7 εθαηνκκπξίσλ βαξειηψλ/εκέξα ην 2015) θαη πεξηζζφηεξν απφ ην 

δηπιάζην ηνπ 10εηνχο κέζνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο ηάμεο ηνπ 1,7% (1 εθαηνκκχξηα 

βαξέιηα/εκέξα). (3) 

 

     Δπνκέλσο, νη ξνέο εθνδηαζκνχ ηνπ πεηξειαίνπ πξνθαινχλ ηε δήηεζε γηα κεηαθνξά 

πεηξειαίνπ, ε νπνία εμππεξεηείηαη απφ ηε θπζηθή ππνδνκή ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ πνπ 

πεξηγξάθεθε παξαπάλσ θαη απνηειεί κηα αγνξά εληάζεσο θεθαιαίνπ. Ζ δεπηεξνγελήο δήηεζε 

γηα κεηαθνξηθφ έξγν ππνζηεξίδεη ην δηεζλέο δίθηπν ρηιηάδσλ παξαγσγψλ, δηπιηζηεξίσλ, 

εκπφξσλ, πξαθηφξσλ θαη ηειηθψλ θαηαλαισηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε θπζηθή 

αγνξαπσιεζία ηνπ πεηξειαίνπ θαηά κήθνο φιεο ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο. Απηή ε παξάγσγνο 

αγνξά παξνπζηάδεη φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο δηαθχκαλζε, νηθνλνκηθνχο θχθινπο, 

αλψηαηα, θαηψηαηα φξηα, πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο κεραληζκνχο ησλ ππφινηπσλ αγνξψλ θαη 

ζπλδηακνξθψλνπλ ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο. (6) 

 

      H δνκή ηνπ κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο κε ην ζχλνιν ησλ πεξηνξηζκψλ ηεο κπνξεί λα 

δηακνξθψζεη ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ πεηξειαίνπ κέζα απφ ηελ επίδξαζε ζην κέξνο ηεο 

πξνζθνξάο. Υαξαθηεξηζηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ε έιιεηςε εθηεηακέλνπ δηθηχνπ αγσγψλ 

κεηαθνξάο ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ελφο ηχπνπ πεηξειαίνπ απφ θάπνηα δηπιηζηήξηα θαη 

ππεξπιεξνί ην capacity ησλ ζπλδεδεκέλσλ δηπιηζηεξίσλ. Απφξξνηα ηνπ παξαπάλσ είλαη ε 

ππνβάζκηζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ πνπ θηάλεη ζε αθζνλία ζε θάπνηα δηπιηζηήξηα, ελψ ζε 

άιια ε ζαιάζζηα κεηαθνξά άιισλ ηχπσλ πεηξειαίνπ δεκηνπξγεί άιιεο ζπλζήθεο ζηελ 

πξνζθνξά. Ζ ειιηπήο αλάπηπμε ελφο κέζνπ κεηαθνξάο δχλαηαη λα νδεγεί ζηελ ελδπλάκσζε 
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ελφο άιινπ κέζνπ θαη άξα πςειφηεξσλ λαχισλ θαη ζχλδεζε ζεκείσλ παξαγσγήο κε 

ελαιιαθηηθά ζεκεία δηχιηζεο.  

 

      Δπελδχζεηο, επνκέλσο, ζε κεηαθνξηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα επηθέξνπλ κεηαβνιέο ζηε 

ζπζρέηηζε ηηκψλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ αξγνχ. Ζ αλάπηπμε ηνπ εθάζηνηε κέζνπ κεηαθνξάο 

επηδξά θαη ζηελ ηηκνιφγεζε ηνπ πεηξειαίνπ πνπ κεηαθέξεηαη κέζσ απηνχ ηνπ ηξφπνπ 

κεηαθνξάο. Ζ ππνζηήξημε ελφο ηχπνπ πεηξειαίνπ θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπ ζηελ αγνξά επηηειείηαη 

κέζα ηε ιεηηνπξγία ηεο κεηαθνξάο, σο πξσηαξρηθή ζπληζηψζα ηνπ κείγκαηνο κάξθεηηλγθ ηνπ 

πξντφληνο. ηελ αλάιπζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ ηα δηαθνξηθά ηνπ κεηαθνξηθνχ θφζηνπο 

δηαδξακαηίδνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, επεηδή αθξηβψο δηαζπλδένπλ ηηο πεξηνρέο παξαγσγήο κε 

ηα θέληξα δηχιηζεο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαλάισζεο.  (4) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4:   ΑΝΑΛΤΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΚΑΗ ΕΖΣΖΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

 

4.1 Πξνζθνξά: Απνζέκαηα & Παξαγσγή 

 

4.1.1 Παξαγσγή  

       Απφ ηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο, ε πξνζνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξψλ ζηξέθεηαη ζε δείθηεο 

φπσο παξαγσγή βαξειηψλ αλά εκέξα (million barrels per day) θαη ην πιήζνο αμηνπνηνχκελσλ 

θνηηαζκάησλ παγθνζκίσο. Ζ αμηνιφγεζή ηνπο ζπγθξηηηθά, αλά ρξνληθή πεξίνδν, δηακνξθψλεη ηε 

δπλακηθή ηεο πξνζθνξάο πνπ ζα αληηζηαζκηζηεί απφ ηελ απνξξφθεζε ησλ παξαγφκελσλ 

πνζνηήησλ πεηξειαίνπ.  

 

      Οη φγθνη παξαγσγήο έρνπλ απμεζεί εθζεηηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία σο ζπλέπεηα ηεο 

αμηνπνίεζεο κε ζπκβαηηθψλ ηχπσλ πεηξειαίνπ (unconventional shale oil resources) αιιά θαη πην 

αζχκθνξσλ ιφγσ κνξθνινγίαο πεηξειαηνπεγψλ (tight oil resources or oil sands). Γηάθνξνη 

κέζνδνη, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο αηρκήο, επηηξέπνπλ ηελ εμφξπμε βαξέσο ηχπνπ 

αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ απφ κεγάια βάζε κε ρξήζε αηκνχ θαη λεξνχ ζηε θπζηθή ζέζε ησλ 

θνηηαζκάησλ εμφξπμε ηεο επηθάλεηαο. Σα λέα απηά δεδνκέλα δεκηνπξγνχλ αζθάιεηα ζηε 

κειινληηθή πξνζθνξά πεηξειαίνπ ζε παγθφζκηα θιίκαθα κε ηελ παξεπφκελε πίεζε ησλ δηεζλψλ 

ηηκψλ πξνο ηα θάησ. 

 

       Δθηφο απφ ηα επίπεδα παξαγσγήο, ηα παγθφζκηα απνζέκαηα εμαξηψληαη απφ ηε 

δπλακηθφηεηα ησλ δηπιηζηεξίσλ. Ο βαζκφο πνιππινθφηεηαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ζπλδέεηαη κε ηε 

δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν βαξχ αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ, φπσο αθφκε 

πεηξειαίνπ κε πςειή ή ρακειή πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν. Ηδηφηεηεο νη νπνίεο ζην επφκελν ζηάδην 

έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δπλαηφηεηα παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ πεηξειαίσλ. ζν πην βαξχ είλαη 

ην αξγφ, πνπ ζα κπεη σο πξψηε χιε ζηε δηχιηζε, ηφζν πην βαξηά πξντφληα αλαινγηθά κε ηα 

ππφινηπα θαη άξα ρακειφηεξεο εκπνξηθήο αμίαο κπνξνχλ λα παξαρζνχλ, φπσο καδνχη, 

άζθαιηνο θαη άιια θαηάινηπα. Αληίζεηα, πην ειαθξχ θαη ιηγφηεξν παρχξεπζην αξγφ νδεγεί ζηελ 

παξαγσγή πςειφηεξεο αμίαο ηειηθψλ πξντφλησλ, φπσο βελδίλεο, ληίδει, θαχζηκα αεξησζνχκελσλ 

θιπ. Δπνκέλσο, ην κείγκα αξγνχ πνπ ζα εηζξεχζεη σο πξψηε χιε ζην δηπιηζηήξην (crude slate) 
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ζα θαζνξίζεη θαη ην κείγκα ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ (products slate), κε άκεζν 

αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ δηπιηζηεξίνπ. (6) 

 

       χκθσλα κε ζηνηρεία ηεο BP Statistical Review (2016), ε παγθφζκηα παξαγσγή πεηξειαίνπ 

απμήζεθε κφλν θαηά 0,4 εθαηνκκχξηα βαξέιηα αλά εκέξα γηα ην 2016, πνπ απνηειεί ηελ πην 

αξγή αλάπηπμε απφ ην 2013. Ζ παξαγσγή ζηε Μέζε Αλαηνιή απμήζεθε θαηά 1,7 εθαηνκκχξηα 

βαξέιηα/εκέξα, σο απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ Ηξάλ (+700.000 

βαξέιηα/εκέξα), ηνπ Ηξάθ (+400.000 βαξέιηα/εκέξα) θαη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο (+400.000 

βαξέιηα/εκέξα). Ωζηφζν, απηφ αληηζηαζκίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο κεηψζεηο ζηε Βφξεηα 

Ακεξηθή, ηε Νφηηα θαη Κεληξηθή Ακεξηθή, ηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία-Δηξεληθφ. Ζ παξαγσγή 

εθηφο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο κεηψζεθε θαηά 1,3 εθαηνκκχξηα βαξέιηα αλά εκέξα, κε ηηο 

κεγαιχηεξεο κεηψζεηο λα ζεκεηψζεθαλ ζηηο ΖΠΑ (- 400.000 βαξέιηα/εκέξα), ηελ Κίλα (-

310.000 βαξέιηα/εκέξα) θαη ηε  Νηγεξία (-280.000 βαξέιηα/εκέξα). (3) & (7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 3: Παξαγσγή πεηξειαίνπ αλά πεξηνρή 1991-2016 (εθαηνκκχξηα βαξέιηα εκεξεζίσο) 

(Πεγή: BP Statistical Review 2017) 
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4.1.2 Απνζέκαηα 

 

       Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα απνζέκαηα είλαη κηα εθηίκεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ πεηξειαίνπ ζε 

έλα θνίηαζκα, πνπ κπνξεί λα αληιεζεί ζε έλα ζπγθεθξηκέλν θαη αλακελφκελν θφζηνο. Σα 

απνζέκαηα θαη ε παξαγσγή είλαη δηαθνξεηηθέο έλλνηεο θαη δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη. Έλα 

θνίηαζκα κπνξεί λα έρεη πςειφ επίπεδν εθηηκνχκελνπ απνζέκαηνο, αιιά φηαλ ππεξβεί ην ζεκείν 

ηεο κέγηζηεο παξαγσγηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο, ε ππφινηπε πνζφηεηα απνζέκαηνο ζα παξαρζεί κε 

ρακειφηεξνπο ξπζκνχο, θαζηζηψληαο ηελ άληιεζή ηνπ αθξηβφηεξε θαη ρξνλνβφξα.  

 

      χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο πνπ κειεηνχλ ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ, ρξεζηκνπνηνχλ κηα 

πνηθηιία κεζφδσλ θαη πνιιέο θνξέο έλα κεγάιν πνζφ ππνθεηκεληθήο εθηίκεζεο, δεκηνπξγψληαο 

έηζη δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο πνπ νδεγνχλ ζε αληηθξνπφκελα ζπκπεξάζκαηα, κε ηα ίδηα 

δεδνκέλα θαη γηα ηα ίδηα θνηηάζκαηα. Παξάιιεια, αξθεηέο είλαη νη θνξέο πνπ νη εθηηκήζεηο 

επεξεάδνληαη απφ πνιηηηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. πσο γηα παξάδεηγκα, 

ηδηνθηήηεο θνηηαζκάησλ κπνξεί λα επηδηψμνπλ κηα πςειφηεξε εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ κε 

ζθνπφ λα πξνζειθχζνπλ επελδπηέο ή λα επεξεάζνπλ ηνπο άιινπο παξαγσγνχο.  

 

       Δπηπιένλ, πνιχ ζπρλά έρεη παξαηεξεζεί ηα θξάηε-κέιε ηνπ ΟΠΔΚ λα παξνπζηάδνπλ 

«θνπζθσκέλα» απνζέκαηα, νχησο ψζηε λα κπνξνχλ λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξν, ππεξβαίλνληαο 

ην εκπφδην ησλ πνζνζηψζεσλ, ελψ νη ελ ιφγσ εθηηκήζεηο απνηεινχλ θξαηηθά κπζηηθά. Δλψ απφ 

ηελ άιιε κεξηά, άιια θξάηε παξαγσγνί πεηξειαίνπ πξνζαξκφδνπλ ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

απνζεκάησλ ηνπο κε απηέο ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο κε απνηέιεζκα λα είλαη ζρεδφλ αδχλαην λα 

κπνξέζεη λα δηαπηζησζεί εάλ παξνπζηάδνληαη ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία ή φρη. Σέινο, ε εθηίκεζε 

ησλ βεβαησκέλσλ απνζεκάησλ ζεσξείηαη δχζθνιε θαη αβέβαηε, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ 

παξαγφλησλ θαη εκπιεθφκελσλ ζπκθεξφλησλ ησλ παξαγσγψλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο.  (5) & (6) 
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Γηάγξακκα 4 & 5: Απνζέκαηα πεηξειαίνπ γηα ην 2016  & γηα ην δηάζηεκα 1986-2016 

(Πεγή: BP Statistical Review 2017) 

 

 

      πσο παξνπζηάδεηαη θαη ζηα παξαπάλσ δηαγξάκκαηα απφ ηε BP Statistical Review (2016), 

ηα παγθφζκηα απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα πεηξειαίνπ γηα ην 2016 απμήζεθαλ θαηά 15 

δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα (0,9%) ζηα 1707 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα, ηα νπνία ζα αξθνχζαλ γηα 

λα θαιχςνπλ ηα 50,6 ρξφληα παγθφζκηαο παξαγσγήο ζηα επίπεδα ηνπ 2016. Ζ αχμεζε απηή 

πξνήιζε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην Ηξάθ (+ 10 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα) θαη ηε Ρσζία (+ 7 

δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα), αιιά θαη απφ κηθξέο κεηψζεηο (<1 δηζεθαηνκκχξην βαξέιηα) ζε 

δηάθνξεο ρψξεο θαη πεξηνρέο. Οη ρψξεο ηνπ ΟΠΔΚ θαηέρνπλ ζήκεξα ην 71,5% ησλ 

απνδεδεηγκέλσλ απνζεκαηηθψλ παγθνζκίσο, ελψ επίζεκα ζηνηρεία γηα πνιιέο ρψξεο δελ είλαη 

αθφκε δηαζέζηκα. 

 

      Οη δείθηεο R / P (αλαινγία απνζεκάησλ πξνο παξαγσγή)  αληηπξνζσπεχνπλ ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα πνπ ζα δηαξθνχζαλ ηα ππφινηπα απνζεκαηηθά εάλ ε παξαγσγή ζπλέρηδε ζην βαζκφ ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο θαη ππνινγίδνληαη δηαηξψληαο ηα ελαπνκέλνληα απνζεκαηηθά ζην ηέινο ηνπ 

έηνπο κε ηελ παξαγσγή ηνπ ελ ιφγσ έηνπο. Οη αλαινγίεο ησλ απνζεκάησλ πξνο παξαγσγή (R / P) 
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παξνπζηάδνληαη αλά ρψξα θαη απεηθνλίδνληαη ζην παξαπάλσ δηάγξακκα απνζεκάησλ 

πεηξειαίνπ. (3) & (7) 

 

      ηνλ παξαθάησ ράξηε απεηθνλίδνληαη ηα απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα αξγνχ πεηξειαίνπ ζηηο 

αξρέο ηνπ 2017 ςφμφωνα με τα ςτοιχεία αμερικανικών ςτατιςτικών υπηρεςιών, κε δεδνκέλε 

ηερλνινγία, θφζηνο εμφξπμεο θαη ηελ ηξέρνπζα (ηφηε) ηηκή αξγνχ πεηξειαίνπ.  

 

 

Υάξηεο 3: Απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα αξγνχ πεηξειαίνπ γηα ην έηνο 2017 

 (Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο, IEA) 

 

 

      πσο βιέπνπκε, ζηελ πξψηε ζέζε κε 300 δηζ. βαξέιηα βξίζθεηαη ε Βελεδνπέια, 

αθνινπζνχκελε απφ ηελ ανπδηθή Αξαβία κε 266 δηζ. βαξέιηα. ηελ ηξίηε ζέζε βξίζθεηαη 

ν Καλαδάο κε 169 δηζ. βαξέιηα, ελψ ην Ηξάλ θαη ην Ηξάθ ζηελ ηέηαξηε θαη πέκπηε ζέζε κε 158 

θαη 143 δηζ. βαξέιηα αληίζηνηρα. Αθνινπζεί ην Κνπβέηη κε 101 δηζ., ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα κε 98 δηζ., ε Ρσζία κε 80 δηζ., ε Ληβύε κε 48 δηο. θαη ε Νηγεξία κε 37 δηζ. (8) 
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4.2 Καηαλάισζε 

 

        εκεία δήηεζεο ηνπ αθαηέξγαζηνπ πεηξειαίνπ απνηεινχλ ηα δηπιηζηήξηα. Ζ δηαζπνξά ησλ 

δηπιηζηεξίσλ ζε παγθφζκην επίπεδν δηακνξθψλεη θαη ηνλ ράξηε ηεο δήηεζεο γηα αξγφ θαη ηηο 

ξνέο εθνδηαζκνχ πνπ έξρνληαη λα θαιχςνπλ απηή ηελ αλάγθε γηα πξψηε χιε. Σν αξγφ πεηξέιαην 

θηάλνληαο ζην δηπιηζηήξην ζα ππνζηεί κηα ζεηξά απφ δηεξγαζίεο πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

πνιχπινθεο πνπ ζα απνδψζνπλ ηα παξάγσγα πξντφληα ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Αξρηθά γίλεηαη 

κία πξψηε απφζηαμε φπνπ ην αξγφ ζεξκαίλεηαη θαη δηαρσξίδεηαη ζηα ζπζηαηηθά ηνπ κέξε, ελψ 

ζηε ζπλέρεηα εηζέξρεηαη ζε επεμεξγαζία γηα λα κεηαηξαπεί (conversion) ζηα βαξηά, κεζαία θαη 

ειαθξηά θιάζκαηά ηνπ. Γηα λα είλαη ζε ζέζε απηά ηα θιάζκαηα λα θαηαλαισζνχλ είλαη 

απαξαίηεην λα ιάβνπλ ρψξα επηπξφζζεηεο δηεξγαζίεο, φπσο απνζείσζε, αθαίξεζε πξνζκίμεσλ, 

πξνζζήθε ζπζηαηηθψλ ππφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο, ζχκθσλα κε 

ρεκηθέο πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ θάζε ρψξαο.  

 

       Ζ θχζε θαη ε θιίκαθα απηψλ ησλ παξαπάλσ δηεξγαζηψλ είλαη πνπ δηαρσξίδνπλ ηα 

δηπιηζηήξηα ζε θαηεγνξίεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ δπλακηθφηεηά ηνπο. Ή αληίζηξνθα, ηα 

δηπιηζηήξηα δηακνξθψλνπλ θαη πξνζαξκφδνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία αλάινγα κε ηνλ 

ηχπν αξγνχ πεηξειαίνπ πνπ βξίζθεηαη δηαζέζηκν ζηελ εγγχηεξε πεγή θαη βάζεη ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ ηνπο γηα ην κείγκα ηειηθψλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ πνπ ζα παξάγνπλ. Σα δηπιηζηήξηα, 

δειαδή, δηαθνξνπνηνχληαη, κεηαηξέπνπλ ηελ παξαγσγηθή ηνπο δηαδηθαζία κε ζθνπφ λα 

βειηηζηνπνηήζνπλ ηε δπλακηθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ κεηαηξνπήο ηνπο. Αληηθεηκεληθφο ζηφρνο 

είλαη λα ηθαλνπνηήζνπλ κε ηνλ πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ηηο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο ζε 

πξντφληα πεηξειαίνπ, νη νπνίεο αλάγθεο δηακνξθψλνπλ ηνλ ηχπν ηνπ δηπιηζηεξίνπ, θαζψο θαη 

ηελ δήηεζε γηα ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία αξγνχ πεηξειαίνπ. (4), (5), (6) 

 

       Οη δείθηεο θαηαλάισζεο ηνπ θαιαζηνχ ησλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ νδεγνχλ θαη ηνλ βαζκφ 

πνιππινθφηεηαο ηνπ θάζε δηπιηζηεξίνπ θαη ηελ πνζφζησζε ζε βαξχηεξν έλαληη ειαθξχηεξν 

αξγφ πνπ ζα πξνκεζεπηεί γηα λα ηξνθνδνηήζεη ηελ παξαγσγηθή ηνπ δηαδηθαζία. Γηαθνξεηηθνί 

ηχπνη αξγνχ πεηξειαίνπ έρνπλ θαη δηαθνξεηηθή ηηκή αγνξάο θαη έηζη ζπλδέεηαη ν άμνλαο ηεο 

δήηεζεο ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. Ζ δηαθνξά ηνπ θφζηνπο πξνκήζεηαο ησλ 

δηαθνξεηηθψλ αξγψλ ζπγθξίλεηαη πάληα κε ηε δηαθνξά πεξηζσξίνπ πνπ ζα αθήζεη ζην 

δηπιηζηήξην (refinery margin) ην δηαθνξεηηθφ ραξηνθπιάθην πξντφλησλ πνπ ζα πνπιεζεί. Έηζη, 
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αλαιχζεηο επαηζζεζίαο ιακβάλνπλ ρψξα γηα λα απνθαζηζηεί θάζε θνξά θαη κε δπλακηθφ ηξφπν 

ζε ζηξαηεγηθφ επίπεδν ε βέιηηζηε πνζφζησζε αξγψλ πεηξειαίσλ πνπ πξνκεζεπηνχλ.  

 

       Έλαο αθφκε παξάγνληαο απφθαζεο απνηειεί ην πεξηζψξην θιάζκαηνο (crack spread), ην 

νπνίν αληαλαθιά ηε δηαθνξά ηεο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ κε ην εθάζηνηε παξάγσγφ ηνπ, 

φπσο ε βελδίλε. Ζ δηφγθσζε απηνχ πεξηζσξίνπ κεηαμχ αξγνχ θαη δηπιηζκέλνπ πξντφληνο κπνξεί 

λα νδεγήζεη ζε απφθαζε γηα αχμεζε ηεο παξαγσγήο γηα ην εθάζηνηε ηειηθφ πξντφλ κέζα απφ 

επελδχζεηο γηα κεγαιχηεξεο δεμακελέο, αλαδηάηαμε αγσγψλ, κεγαιχηεξν πξνβιήηα πξφζδεζεο 

ησλ δεμακελφπινησλ θαη κεγαιχηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 

 

       ε επίπεδν δηπιηζκέλσλ πξντφλησλ ε θαηαλάισζε δηαθέξεη αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θάζε ρψξαο, ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο γηα ηηο πξνδηαγξαθέο πξντφλησλ, 

γηα ηηο ρξήζεηο ή γηα ην εμαγσγηθφ εκπφξην. Έλα πξντφλ κε ηηο ηδηφηεηεο πνπ παξάγεηαη ζην 

δηπιηζηήξην κηαο ρψξαο, είλαη δπλαηφλ λα κελ κπνξεί λα θαηαλαισζεί ζε απηή ηε ρψξα γηα ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο ιφγνπο θαη λα βξίζθεη αγνξά λα πνπιεζεί ζε θάπνηα άιιε πνπ λα εκθαλίδεη 

δήηεζε ή λα ην επηηξέπεη ε λνκνζεζία θαη νη πεξηβαιινληηθνί θαλνληζκνί γηα πεξαηηέξσ 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. Δπνκέλσο, θαη ε γεσγξαθηθή ζέζε ελφο δηπιηζηεξίνπ ζπλεηζθέξεη ζην 

νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηφζν απφ ηε κεξηά ηεο πξφζβαζεο ζε δηάθνξεο πνηφηεηεο αξγνχ φζν θαη 

ηε κεξηά ζηα θέληξα θαηαλάισζεο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ. (4), (5), (6) 

 

       πσο θαίλεηαη θαη ζην ράξηε πνπ αθνινπζεί, ε παγθφζκηα αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

πεηξειαίνπ αλήιζε θαηά κέζν φξν ζε 1,6 εθαηνκκχξηα βαξέιηα αλά εκέξα, πάλσ απφ ηνλ 10εηή 

κέζν φξν ηνπ 1 εθαηνκκπξίνπ βαξειηψλ/εκέξα γηα δεχηεξν ζπλερέο έηνο, σο απνηέιεζκα ηεο 

ηζρπξφηεξεο απφ ηε ζπλεζηζκέλε αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ. Ωζηφζν, ε Κίλα θαη ε Ηλδία 

εμαθνινπζνχλ λα παξέρνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε, κε αχμεζε 400.000 

βαξέιηα/εκέξα θαη 330.000 βαξέιηα/εκέξα αληηζηνίρσο. πκθψλα κε ηελ έξεπλα ηεο BP (2016) , 

ην πεηξέιαην παξέκεηλε ην θπξηφηεξν θαχζηκν ζηνλ θφζκν, αληηπξνζσπεχνληαο ζρεδφλ ην έλα 

ηξίην (33,3%) ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ελψ ηαπηφρξνλα, θέξδηζε ην παγθφζκην 

κεξίδην αγνξάο γηα δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά, κεηά απφ 15 ρξφληα πηψζεο απφ ην 1999 έσο ην 

2014. (3) & (7) 
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Υάξηεο 4: Καηαλάισζε αξγνχ πεηξειαίνπ αλά πεξηνρή γηα ην έηνο 2016  

(Πεγή: BP Statistical Review 2017) 
 

 

       πσο θαη ην 2015, ε ηζρχο ηεο δήηεζεο πεηξειαίνπ ήηαλ ε πην έληνλε ζηα «θαηαλαισηηθά» 

θαχζηκα, φπσο ε βελδίλε θαη ηα θαχζηκα ησλ αεξνπιάλσλ, ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ απφ 

ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο. Αληηζέησο, ε δήηεζε γηα πεηξέιαην θίλεζεο  ληίδει, ε νπνία είλαη πην 

εθηεζεηκέλε ζηηο αδπλακίεο ηεο βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο, κεηψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην 

2009, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Κίλαο. (3) & (7) 

 

       Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο, ελψ 

αξθεηνί κειεηεηέο ζεσξνχλ φηη ππάξρεη κία ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

κεηαβιεηψλ. Έηζη ινηπφλ, ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ απνηειεί θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηή γηα 

ηελ νηθνλνκία, φπσο επίζεο θαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, πνπ απνηεινχλ 

ηνλ κεραληζκφ ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο γηα απηφ. Παξάιιεια, φπσο 

αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην αξγφ πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγά ηνπ παξακέλνπλ απφ ηα πην 

ζεκαληηθά θαη ρξήζηκα εκπνξεχκαηα ελέξγεηαο, κε κεξίδην άλσ ηνπ 35% ζηελ παγθφζκηα αγνξά, 

θπξίσο ιφγσ ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ.  Σέινο, ε δήηεζε θαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαη θαη’ 

επέθηαζεο αξγνχ πεηξειαίνπ,  έρνπλ απμεζεί ηελ ηειεπηαία 10εηία θπξίσο ιφγσ: ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηνπ ξπζκνχ αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, ηεο βηνκεραληθήο 

ππνδνκήο, ηνπ θιίκαηνο θαη ηεο γεσγξαθίαο ηνπ ηφπνπ. (4) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5:   ΠΡΟΓΗΟΡΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΟΤ ΑΡΓΟΤ 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 

 

 

 

5.1  Ηζηνξηθή Δμέιημε Σηκώλ Πεηξειαίνπ  

      πσο είλαη επξέσο γλσζηφ, ηα πξντφληα ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ απνηεινχλ ηε βάζε γηα ηελ 

παξαγσγή θαη ηε κεηαθνξά αγαζψλ ζε φιν ηνλ θφζκν, φπσο επίζεο ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ 

επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ελέξγεηαο. Λακβάλνληαο ππφςε ηελ εμάξηεζε 

ησλ πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηψλ ηνπ θφζκνπ απφ ην πεηξέιαην, γίλεηαη ζαθέο φηη ε εμέιημε ηεο 

νηθνλνκίαο θάζε ρψξαο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ην γεγνλφο φηη ε πξψηε πεηξειατθή θξίζε 

(1973-74) εθηίλαμε ζηηο Ζ.Π.Α. ηνλ πιεζσξηζκφ ζην 12,3% θαη ηελ αλεξγία ζην 5,6%, ελψ ε 

δεχηεξε πεηξειατθή θξίζε (1980) νδήγεζε ηνλ πιεζσξηζκφ ζην 13,3% θαη ηελ αλεξγία ζην 

7,1%. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο, φπσο αλαθέξακε πην πάλσ, πνπ νη πεξηζζφηεξεο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο θξνληίδνπλ λα έρνπλ πάληα απνζέκαηα πεηξειαίνπ (ζηξαηεγηθά απνζέκαηα). (1) 

 

      Καηά ην 2016, ε εκεξήζηα ηηκή πεηξειαίνπ ηχπνπ  Brent ήηαλ θαηά κέζν φξν $ 43,73 ην 

βαξέιη, ρακειφηεξν απφ ην 2015 πνπ ήηαλ $ 52,39 / βαξέιη θαη απνηειεί ην ρακειφηεξν 

(νλνκαζηηθφ) εηήζην επίπεδν απφ ην 2004. Δπηπιένλ, ην 2016 ε εηήζηα κέζε ηηκή γηα ην Brent 

κεηψζεθε θαηά 17%, ελψ ηηκή πεηξειαίνπ ηχπνπ  WTI κεηψζεθε θαηά 0,39 δνιάξηα ην βαξέιη. Ζ 

αγνξά αληαπνθξίζεθε ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, κε ηε δήηεζε λα απμάλεηαη θαηά 

2,0 εθαηνκκχξηα βαξέιηα/εκέξα δηπιαζηάδνληαο ην κέζν φξν ηεο δεθαεηίαο. 

 

      Σα παξαθάησ δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ ηελ εμέιημε ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ απφ 

ην 1861 κέρξη ζήκεξα, φπνπ κπνξνχκε λα εχθνια λα παξαηεξήζνπκε ηελ επίδξαζε πνπ είραλ 

ζηηο ηηκέο ηα δηάθνξα ζεκαληηθά γεγνλφηα. 
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Γηάγξακκα 6: Ζ καθξά ηζηνξία ησλ ηηκψλ αξγνχ πεηξειαίνπ (1861-2016) 

(Πεγή: Goldman Sachs, Γεθέκβξηνο 2016)  
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Γηάγξακκα 7: Παγθφζκηα γεγνλφηα θαη ηηκέο αξγνχ πεηξειαίνπ ($/βαξέιη) 1861-2016  

(Πεγή: BP Statistical Review 2017) 
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5.2  Παξάγνληεο Δπηξξνήο ηεο Σηκήο ηνπ Αξγνύ Πεηξειαίνπ  

       χκθσλα κε ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο (ΗΔΑ) ππάξρνπλ δηάθνξνη παξάγνληεο νη 

νπνίνη ελδέρεηαη λα επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ – θπζηθνί παξάγνληεο ηεο 

αγνξάο θαζψο θαη παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο θαη ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη νη  θπξηφηεξνη  παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ 

ηηο αγνξέο πεηξειαίνπ θαη δηεξεπλνχληαη νη πηζαλνί δεζκνί κεηαμχ θάζε παξάγνληα θαη ησλ 

ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη γξαθήκαηα ηα νπνία απεηθνλίδνπλ ηηο 

πηπρέο απηψλ ησλ δεζκψλ. (9) 

 

5.2.1 Πξνζθνξά από Κξάηε εθηόο ΟΠΔΚ 

      Ζ παξαγσγή πεηξειαίνπ απφ ρψξεο εθηφο ηνπ Οξγαληζκνχ ησλ ρσξψλ εμαγσγήο πεηξειαίνπ 

(OPEC) αληηπξνζσπεχεη ζήκεξα πεξίπνπ ην 60% ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο πεηξειαίνπ. 

Βαζηθά θέληξα παξαγσγήο εθηφο ΟΠΔΚ πεξηιακβάλνπλ ηε Βφξεηα Ακεξηθή, πεξηνρέο ηεο 

πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηε Βφξεηα Θάιαζζα. 

      ην παξαθάησ δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη νη θαζαξέο απμήζεηο ζηελ παξαγσγή απφ ηηο 

ρψξεο εθηφο ΟΠΔΚ ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηνπ WTI, φπνπ ζπκπεξαίλνπκε φηη νη αιιαγέο ζηελ 

πξνζθεξφκελε πνζφηεηα απφ ηηο ρψξεο εθηφο ΟΠΔΚ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ.  
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Γηάγξακκα 8: Ζ παξαγσγή πγξψλ θαπζίκσλ απφ ρψξεοο εθηφο ΟΠΔΚ θαη νη ηηκέο WTI 

(Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο IEA, Thomson Reuters, 12/09/2017) 

      

      Οη ρψξεο παξαγσγνί εθηφο ΟΠΔΚ ιακβάλνπλ αλεμάξηεηεο απνθάζεηο γηα ηελ παξαγσγή 

πεηξειαίνπ, ζε αληίζεζε κε ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ ηνπ ΟΠΔΚ, ε νπνία ππφθεηηαη ζε 

θεληξηθφ ζπληνληζκφ. Δπηπιένλ, ζε αληίζεζε κε ηνλ ΟΠΔΚ, φπνπ ε παξαγσγή πεηξειαίνπ είλαη 

θπξίσο ζηα ρέξηα ησλ εζληθψλ πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ, νη δηεζλείο ή επελδπηηθέο πεηξειατθέο 

εηαηξείεο δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο ζε ρψξεο πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ ΟΠΔΚ. ηφρνο ησλ 

δηεζλψλ ή επελδπηηθψλ πεηξειατθψλ εηαηξεηψλ είλαη πξσηίζησο ε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ κεηφρσλ 

ηνπο θαη ε ιήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ βάζεη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Παξάιιεια, πνιιέο 

εηαηξείεο έρνπλ θαη επηπξφζζεηνπο ζηφρνπο, φπσο ε παξνρή απαζρφιεζεο, νη ππνδνκέο ή ηα 

έζνδα πνπ επεξεάδνπλ ηε ρψξα ηνπο κε ηελ επξχηεξε έλλνηα. πλεπψο, νη επελδχζεηο εθηφο ηνπ 

ΟΠΔΚ, ηείλνπλ λα αληαπνθξίλνληαη πην άκεζα ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. 
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     Οη παξαγσγνί εθηφο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΠΔΚ ζεσξνχληαη γεληθά απνδέθηεο ησλ ηηκψλ, δειαδή 

αληηδξνχλ ζηηο ηηκέο ηεο αγνξάο θαη δελ πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ηηκέο «δηαρεηξηδφκελνη» 

ηελ παξαγσγή. Καηά ζπλέπεηα, νη παξαγσγνί εθηφο ΟΠΔΚ ηείλνπλ λα παξάγνπλ ζρεδφλ θνληά 

ζηελ πιήξε ρσξεηηθφηεηα ηνπο θαη σο εθ ηνχηνπ έρνπλ κηθξή πιενλάδνπζα παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα. Έηζη, ηα ρακειφηεξα επίπεδα πξνζθνξάο πεηξειαίνπ εθηφο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΠΔΚ 

ηείλνπλ λα αζθνχλ αλνδηθή πίεζε ζηηο ηηκέο, κεηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε ζπλνιηθή 

παγθφζκηα πξνζθνξά θαη απμάλνληαο έηζη ηε δήηεζε γηα πξνκήζεηα απφ ηνλ ΟΠΔΚ. Καηά 

ζπλέπεηα,  φζν κεγαιχηεξε είλαη ε δήηεζε απφ ηνλ ΟΠΔΚ, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δπλαηφηεηα 

ηνπ λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο. 

       ην παξαθάησ δηάγξακκα, ηα επίπεδα ηηκψλ ηνπ WTI θαηαηάζζνληαη κε ηα πνζνζηά 

αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ (σο δείθηεο ηεο παγθφζκηαο αχμεζεο ηεο δήηεζεο πεηξειαίνπ) 

θαη ηηο ηξηκεληαίεο κεηαβνιέο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, πνπ νξίδνληαη σο ε  

παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ ΟΠΔΚ ζπλ ηελ παξαγσγή εθηφο ΟΠΔΚ (σο δείθηεο παγθφζκηαο 

αχμεζεο ηεο πξνζθνξάο πεηξειαίνπ). Απφ ην 2005 έσο ην 2008, ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε 

παξέκεηλε ηζρπξή, ελψ ε παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ πεηξειαίνπ απμήζεθε κε αξγνχο ξπζκνχο 

θαη κάιηζηα κεηψζεθε ζε κεξηθά ηξίκελα, ελψ νη δχζθνινη φξνη ηεο αγνξάο αζθνχζαλ αλνδηθή 

πίεζε ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. 
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Γηάγξακκα 9: Οη κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγή πγξψλ θαπζίκσλ θαη ζην ΑΔΠ  

παγθνζκίσο  θαη νη ηηκέο WTI 

(Πεγή Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο ΗΔΑ, Thomson Reuters, 08/08/2017) 

 

       Ζ παξαγσγή εθηφο ΟΠΔΚ έρεη ζπλήζσο κεηνλεθηηθή ζέζε ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ 

ΟΠΔΚ, θαζψο θαηά θχξην ιφγν ιακβάλεη ρψξα ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο πνπ έρνπλ ζρεηηθά 

πςειφ θφζηνο εχξεζεο θαη παξαγσγήο, φπσο νη ππεξάθηηεο πεξηνρέο βαζέσλ πδάησλ. Ωζηφζν, νη 

παξαγσγνί εθηφο ΟΠΔΚ ζπκβάινπλ ζπρλά ζηελ αλάπηπμε λέαο ηερλνινγίαο παξαγσγήο, 

κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο, γεγνλφο πνπ κπνξεί ηειηθά λα αζθήζεη πίεζε ζηηο ηηκέο πξνο ηα 

θάησ. 

      Δλψ ε αχμεζε ηεο πξνζθνξάο εθηφο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΠΔΚ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ 

ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, νη δηαηαξαρέο ηεο παξαγσγήο εθηφο ηνπ ΟΠΔΚ κεηψλνπλ ηελ παγθφζκηα 

πξνζθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ θαη κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ηειηθά ζε πςειφηεξεο ηηκέο 

πεηξειαίνπ. Απηέο νη απξνγξακκάηηζηεο δηαθνπέο κπνξεί λα δηαξθέζνπλ γηα κεγάιεο ρξνληθέο 
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πεξηφδνπο θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ πξνθαιείηαη ζρεηηθά κε ην πφηε ε παξαγσγή ζα επηζηξέςεη 

ζηηο αγνξέο απμάλεη πεξαηηέξσ ηελ αζηάζεηα ησλ ηηκψλ. 

      Σέινο, νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ δελ επεξεάδνληαη κφλν απφ ηελ πξαγκαηηθή παξαγσγή εθηφο 

ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΠΔΚ, αιιά θαη απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο πξνζδνθίεο γηα κειινληηθή πξνζθνξά 

εθηφο ησλ ηνπ ΟΠΔΚ. Απφ ην 2005 έσο ην 2008, νη ηειηθέο εθζέζεηο παξαγσγήο γηα παξαγσγή 

εθηφο ΟΠΔΚ ήηαλ ζηαζεξά ρακειφηεξεο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο πξνζδνθίεο. Ωο ζπλέπεηα, ε 

κείσζε ηεο αλακελφκελεο παξαγσγήο αλάγθαζε ηνλ θφζκν λα βαζηζηεί πεξηζζφηεξν ζην αξγφ 

πεηξέιαην ηνπ ΟΠΔΚ, κεηψλνληαο ηα επίπεδα ηεο πιενλάδνπζαο παξαγσγηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο 

θαη ζπκβάιινληαο ζηελ αλνδηθή ηάζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. (10) 

 

Γηάγξακκα 10: Οη εηήζηεο πξνζδνθίεο γηα ηελ πξνζθνξά πεηξειαίνπ απφ ρψξεο εθηφο ΟΠΔΚ  

(Πεγή Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο, 08/08/2017) 
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5.2.2 Πξνζθνξά από Κξάηε Μέιε ηνπ ΟΠΔΚ 

       Ζ παξαγσγή αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηνλ Οξγαληζκφ Πεηξειαηνεμαγσγηθψλ Κξαηψλ (ΟΠΔΚ) 

απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. Ο νξγαληζκφο απηφο 

επηδηψθεη λα δηαρεηξίδεηαη ελεξγά ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ ζηα θξάηε κέιε ηνπ, ζέηνληαο 

ζηφρνπο παξαγσγήο. Ηζηνξηθά, νη ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ παξνπζίαζαλ απμήζεηο ζε 

πεξηφδνπο φπνπ ν ΟΠΔΚ είρε ζέζεη ζηφρν ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο.  

      Οη ρψξεο κέιε ηνπ ΟΠΔΚ παξάγνπλ πεξίπνπ ην 40% ηνπ παγθφζκηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. 

Δμίζνπ ζεκαληηθφ ζηνηρείν γηα ηηο παγθφζκηεο ηηκέο είλαη νη εμαγσγέο πεηξειαίνπ ηνπ ΟΠΔΚ, 

πνπ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ πεηξειαηνεηδψλ πνπ εκπνξεχνληαη 

δηεζλψο. Λφγσ ηνπ ζεκαληηθνχ απηνχ κεξηδίνπ αγνξάο, νη ελέξγεηεο ηνπ ΟΠΔΚ έρνπλ ηε δχλακε 

λα επεξεάδνπλ ηηο δηεζλείο ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Γηα παξάδεηγκα, νη ελδείμεηο αιιαγψλ 

ζηελ παξαγσγή αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηε ανπδηθή Αξαβία, πνπ απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν 

παξαγσγφ ηνπ ΟΠΔΚ, ζπρλά επεξεάδνπλ ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. 

     Οη αγνξέο πεηξειαίνπ αληαπνθξίλνληαη ζπρλά ζηηο κεηαβαιιφκελεο πξνζδνθίεο γηα 

κειινληηθή πξνζθνξά θαη δήηεζε. πσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, νη πξνβνιέο ησλ 

αιιαγψλ ζηε παξαγσγή αξγνχ πεηξειαίνπ ζηε ανπδηθή Αξαβία έρνπλ σο απνηέιεζκα 

κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ WTI. 
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Γηάγξακκα 11: Οη κεηαβνιέο ηεο παξαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ  

ζηε ανπδηθή Αξαβία θαη νη ηηκέο WTI 

(Πεγή Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο, Thomson Reuters, 08/08/2017) 

 

      Ο βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ρψξεο κέιε ηνπ ΟΠΔΚ αμηνπνηνχλ ηε δηαζέζηκε παξαγσγηθή ηνπο 

ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο δείθηεο ηεο ζηελφηεηαο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πεηξειαίνπ, 

φπσο επίζεο θαη σο δείθηεο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν ν ΟΠΔΚ αζθεί αλνδηθή επίδξαζε ζηηο ηηκέο. 

χκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο (ΗΔΑ), ε πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα 

νξίδεηαη σο ν φγθνο παξαγσγήο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί εληφο 30 εκεξψλ θαη δηαηεξείηαη γηα 

ηνπιάρηζηνλ 90 εκέξεο. Ζ ανπδηθή Αξαβία, ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο πεηξειαίνπ ηνπ ΟΠΔΚ 

θαη ν κεγαιχηεξνο εμαγσγέαο πεηξειαίνπ παγθνζκίσο, θαηέρεη ηζηνξηθά ηε κεγαιχηεξε 

πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαζψο ζπλήζσο δηαηεξεί πεξηζζφηεξα απφ 1,5-2 

εθαηνκκχξηα βαξέιηα εκεξεζίσο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αγνξάο. 
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      Παξάιιεια, ε πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ ΟΠΔΚ απνηειεί δείθηε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πεηξειαίνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πηζαλέο θξίζεηο πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κείσζε ηεο πξνζθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ. Ωο απνηέιεζκα, νη ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ ηείλνπλ λα ελζσκαηψλνπλ έλα απμαλφκελν αζθάιηζηξν θηλδχλνπ (risk premium) 

φηαλ ε πιενλάδνπζα πξνζθνξά ηνπ ΟΠΔΚ ηείλεη λα θηάζεη ζε ρακειά επίπεδα.  

      πσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, απφ ην 2003 έσο ην 2008, ε ζπλνιηθή 

πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ ΟΠΔΚ παξέκεηλε θνληά ή θάησ απφ ηα 2 εθαηνκκχξηα 

βαξέιηα εκεξεζίσο, γεγνλφο πνπ παξείρε ειάρηζηα πεξηζψξηα δηαθχκαλζεο ηεο πξνζθνξάο, ζε 

πεξίπησζε ξαγδαίαο απμαλφκελεο δήηεζεο. Ζ ρακειή παξαγσγηθή ηθαλφηεηα πεξηνξίδεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ ΟΠΔΚ λα αληαπνθξίλεηαη ζηε δήηεζε θαη ζηηο απμήζεηο ησλ ηηκψλ, ελψ ε κεγάιε 

πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ηθαλφηεηα ππνδειψλεη παξαθξάηεζε παξαγσγήο, πηζαλψο γηα ιφγνπο 

δηαρείξηζεο ησλ ηηκψλ. 

 

Γηάγξακκα 12: Πιενλάδνπζα παξαγσγηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ ΟΠΔΚ θαη νη ηηκέο WTI 

(Πεγή Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο IEA, Thomson Reuters, 08/08/2017) 
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      Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νη αγνξέο επεξεάδνληαη απφ ηα γεσπνιηηηθά γεγνλφηα 

εληφο θαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΠΔΚ, θαζψο έρνπλ επηθέξεη θαηά ην παξειζφλ κεηψζεηο ζηελ 

παξαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ. Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηεο αγνξάο ηνπ ΟΠΔΚ, ηα γεγνλφηα πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξαγκαηηθή ή κειινληηθή πηζαλή κείσζε ηεο παξαγσγήο κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ έληνλεο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. 

      Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ ΟΠΔΚ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο παξαγσγήο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ 

επηδησθφκελνπ επηπέδνπ ηηκψλ, νη ρψξεο κέιε δελ ζπκκνξθψλνληαη πάληα κε ηνπο ζηφρνπο 

παξαγσγήο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν νξγαληζκφο. Ζ απξνζπκία απηή ησλ θξαηψλ κειψλ λα 

δηαηεξήζνπλ ηνπο ζηφρνπο παξαγσγήο κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. 

Δπηπιένλ, ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ έρνπλ νη απξνζδφθεηεο δηαθνπέο ηεο 

παξαγσγήο ηνπ ΟΠΔΚ, ην κέγεζνο θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ 

πξνθαιείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο παξαγσγήο.  

      Ζ ζπκπεξηθνξά ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ δελ εμαξηάηαη κφλν απφ ηελ ηξέρνπζα πξνζθνξά 

θαη δήηεζε, αιιά θαη απφ ηελ πξνβιεπφκελε κειινληηθή πξνζθνξά θαη δήηεζε. Ο ΟΠΔΚ 

πξνζαξκφδεη ηνπο ζηφρνπο παξαγσγήο ησλ θξαηψλ κειψλ κε βάζε ηελ ηξέρνπζα πξνζθνξά θαη 

δήηεζε, θαζψο επίζεο θαη ηηο κειινληηθέο πξνζδνθίεο. Ωζηφζν, ε εθηίκεζε ηεο κειινληηθήο 

πξνζθνξάο θαη δήηεζεο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε φηαλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο είλαη αβέβαηεο θαη 

αιιάδνπλ ξαγδαία. Σέινο, κπνξεί επίζεο λα ππάξμνπλ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ παξαγσγήο ηνπ ΟΠΔΚ ζε ζπλάξηεζε κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, 

επεξεάδνληαο θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ηηο ηηκέο. (11) 
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5.2.3 εκείν Ηζνξξνπίαο - Balance 

       εκαληηθφ ζηνηρείν απνηεινχλ ηα απνζέκαηα ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο ην ζεκείν ηζνξξνπίαο 

αλάκεζα ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε.  Έηζη, ζε πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ε παξαγσγή 

ππεξβαίλεη ηελ θαηαλάισζε, ην αξγφ πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγα πξντφληα ηνπ κπνξνχλ λα 

απνζεθεπηνχλ γηα κειινληηθή ρξήζε. πσο γηα παξάδεηγκα, εάλ ε θαηαλάισζε μεπεξάζεη ηελ 

ηξέρνπζα παξαγσγή, ε πξνζθνξά πεηξειαίνπ κπνξεί λα ζπκπιεξσζεί απφ ηα απνζέκαηα νχησο 

ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Σέινο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ 

ζεσξνχληαη ζπρλά σο πξνιεπηηθφ κέηξν, δεδνκέλεο ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 

δήηεζεο. 

       Σα δηπιηζηήξηα θαη ηα ηεξκαηηθά απνζήθεπζεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ σο 

απνζεθεπηηθνί ρψξνη γηα ην αξγφ πεηξέιαην ή / θαη ηα ηειηθά πξντφληα φπσο βελδίλε, πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο θαη πεηξέιαην ληίδει, ψζηε λα αληηκεησπηζηνχλ νη επνρηαθέο δηαθπκάλζεηο, είηε γηα 

ηα απξνζδφθεηα θαηξηθά θαηλφκελα, ή γηα ηε ζπληήξεζε δηπιηζηεξίσλ. Δπηπιένλ, νξηζκέλα 

πξντφληα πεηξειαίνπ, φπσο ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη ε βελδίλε, έρνπλ έληνλε επνρηαθή 

δηαθχκαλζε δήηεζεο, κε απνηέιεζκα ηα απνζέκαηα λα απμάλνληαη φηαλ ε θαηαλάισζε είλαη 

ρακειφηεξε θαη λα κεηψλνληαη θάζε θνξά πνπ απμάλεηαη ε θαηαλάισζε, πσο γηα παξάδεηγκα ε 

αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα βελδίλε ζηηο Ζ.Π.Α. θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο (driving season) ή 

ε αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. 

       Σν ηξέρνλ επίπεδφ απνζεκάησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζηε ζρέζε κεηαμχ ηεο ηξέρνπζαο 

ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ πξνζδνθηψλ γηα ηηο κειινληηθέο ηηκέο, θαζψο ηα απνζέκαηα 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ είηε ηελ ηξέρνπζα είηε ηε κειινληηθή δήηεζε. Έηζη, εάλ νη ηηκέο ησλ 

ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο απμάλνληαη ζε ζρέζε κε ην ηξέρνλ επίπεδν ηεο spot 

αγνξάο, ζα απμεζνχλ ηα θίλεηξα γηα ηελ απνζήθεπζε πεηξειαίνπ θαη αλακνλή γηα ηελ πψιεζε 

ζηελ πςειφηεξε αλακελφκελε ηηκή. Αληηζέησο, εάλ παξαηεξεζεί ζηελ αγνξά ε χπαξμε 

απμεκέλσλ απνζεκάησλ αξγνχ πεηξειαίνπ, απηφ κπνξεί λα ππνδειψλεη φηη ε ηξέρνπζα 

παξαγσγή μεπεξλά ηελ ηξέρνπζα θαηαλάισζε ζηελ επηθξαηνχζα ηηκή. Απηφ πηζαλφηαηα λα 

νδεγήζεη ζηε κείσζε ησλ spot ηηκψλ, νχησο ψζηε λα εμηζνξξνπεζνχλ νη δήηεζε κε ηελ 

πξνζθνξά.  
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       Απηή ε εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ησλ ηξερνπζψλ θαη ησλ κειινληηθψλ ηηκψλ, θαη κεηαμχ ηεο 

πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο κέζσ ησλ απνζεκάησλ απνηειεί ηνλ θχξην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα 

ζε φζνπο αζρνινχληαη κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο θαη ησλ εκπνξηθψλ εηαηξεηψλ, κε 

αληηθείκελν απαζρφιεζεο ην πεηξέιαην.  

      Ζ Τπεξεζία Πιεξνθνξηψλ Δλέξγεηαο ησλ ΖΠΑ δεκνζηεχεη εβδνκαδηαίεο, κεληαίεο θαη 

εηήζηεο απνγξαθέο ησλ απνζεκάησλ γηα ην αξγφ πεηξέιαην θαη ηα ζρεηηθά πξντφληα ηνπ, φπσο 

επίζεο νη ρψξεο ηνπ ΟΟΑ  δεκνζηεχνπλ ηα απνζέκαηα ηνπο ζε ηαθηηθή βάζε. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά ηα ζηνηρεία απνγξαθήο γηα άιιεο ρψξεο - ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηθψλ 

αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ κε ηαρέσο απμαλφκελε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ θαζψο θαη κεγάισλ 

παξαγσγηθψλ ρσξψλ - είλαη κεξηθψο ή ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο θαζφινπ δηαζέζηκα. Δπηπιένλ, 

ην πεηξέιαην απνζεθεχεηαη πνιχ ζπρλά ζε πινία ζηε ζάιαζζα (ζπλήζσο ζε πινία ηχπνπ VLCC) 

ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο πισηνί απνζεθεπηηθνί ρψξνη. Παξάιιεια, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε 

έιιεηςε πιήξνπο πιεξνθφξεζεο γηα ηα απνζέκαηα κπνξεί λα πξνθαιέζεη αβεβαηφηεηα ζηηο 

αγνξέο πεηξειαίνπ, επεξεάδνληαο θαηά ζπλέπεηα θαη ηηο ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. 

 

      Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ΖΠΑ θαη άιιεο ρψξεο (κέιε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ 

Δλέξγεηαο) δηαηεξνχλ ζηξαηεγηθά απνζέκαηα πεηξειαίνπ, πέξαλ ησλ εκπνξηθψλ απνζεκάησλ 

πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, κε ζθνπφ ηελ άκεζε αληίδξαζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

(12). 
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5.2.4 Σηκέο Spot 

      Ωο γλσζηφλ, ην αξγφ πεηξέιαην εκπνξεχεηαη ζε κηα παγθφζκηα αγνξά. Οη ηηκέο ησλ πνιιψλ 

ηχπνπ αξγνχ πεηξειαίνπ πνπ παξάγνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν έρνπλ ηελ ηάζε λα θηλνχληαη ζηα 

ίδηα επίπεδα, παξφιν πνπ ππάξρνπλ δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο, φπσο ην ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

ζείν, ην πςειφηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζείν θηι. πσο απεηθνλίδεηαη θαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα, ελψ ππάξρνπλ πνιινί ηχπνη αξγνχ πεηξειαίνπ πνπ παξάγνληαη παγθνζκίσο, θαη νη 

δηαθπκάλζεηο ηνπο ζηελ πνηφηεηα θαη ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο νδεγνχλ ζε δηαθνξέο ηηκψλ, 

σζηφζν, επεηδή νη αγνξέο πεηξειαίνπ ελζσκαηψλνληαη ζε παγθφζκην επίπεδν, νη ηηκέο ηείλνπλ 

λα θηλνχληαη καδί. 

 

Γηάγξακκα 13: Οη ηηκέο αξγνχ πεηξειαίνπ ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

(Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο ΗΔΑ, Bloomberg L.P., Thomson Reuters, 31/07/2017) 

 

      Ζ ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ κπνξεί  λα επεξεαζηεί απφ δηάθνξα γεγνλφηα, ηα νπνία 

ελδέρεηαη λα δηαηαξάμνπλ ηε ξνή ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ αγνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

γεσπνιηηηθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ. Σα γεγνλφηα απηά κπνξεί λα νδεγήζνπλ 

ζε δηαθνπή ηεο παξαγσγήο ή λα δεκηνπξγήζνπλ αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή 

πξνζθνξά ή δήηεζε, νδεγψληαο ζε κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ. Πξέπεη λα ζεκεησζεί 

https://www.eia.gov/finance/markets/crudeoil/spot_prices.cfm
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φηη ε κεηαβιεηφηεηα ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε ρακειή 

αληαπφθξηζε ή ηελ αλειαζηηθφηεηα ηφζν ηεο πξνζθνξάο φζν θαη ηεο δήηεζεο ζηηο 

βξαρππξφζεζκεο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ. 

      Οη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο αξγνχ πεηξειαίνπ παγθνζκίσο βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο πνπ είλαη 

ηζηνξηθά επηξξεπείο ζε πνιηηηθέο αλαηαξαρέο ή έρεη δηαηαξαρζεί ε παξαγσγή πεηξειαίνπ ιφγσ 

πνιηηηθψλ γεγνλφησλ. Καηά πεξηφδνπο, ζπλέβεζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ ηηκψλ ηνπ 

πεηξειαίνπ ηαπηφρξνλα κε ηηο αλαηαξαρέο ζηελ πξνζθνξά  πνπ πξνθιήζεθαλ απφ πνιηηηθά 

γεγνλφηα. Κπξηφηεξα παξαδείγκαηα απνηεινχλ ην Αξαβηθφ Δκπάξγθν Πεηξειαίνπ ην 1973-74, ε 

Ηξαληθή επαλάζηαζε θαη ν πφιεκνο Ηξάλ-Ηξάθ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 θαη ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ν Πφιεκνο ηνπ Πεξζηθνχ Κφιπνπ ην 1990. αλ πην πξφζθαην 

παξάδεηγκα παξαηεξήζεθαλ δηαηαξαρέο ζηελ πξνζθνξά (ή πεξηνξηζκφο ηεο πηζαλήο αλάπηπμεο 

πφξσλ) απφ πνιηηηθά γεγνλφηα ζηε Νηγεξία, ηε Βελεδνπέια, ην Ηξάθ, ην Ηξάλ θαη ηε Ληβχε.  

ην παξαθάησ δηάγξακκα απνηππψλνληαη νη αληηδξάζεηο ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ 

αληηδξνχλ ζηα δηάθνξα γεσπνιηηηθά γεγνλφηα πνπ πξνέθπςαλ ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο.  

 

 

 

Γηάγξακκα 14: Οη ηηκέο αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ηα δηάθνξα γεσπνιηηηθά θαη νηθνλνκηθά γεγνλφηα (Πεγή 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο, Thomson Reuters, 30/06/2017) 
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      Έηζη, νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ αγνξά πεηξειαίνπ ιακβάλνπλ πάληνηε ππφςε ηε πηζαλφηεηα 

κειινληηθψλ δηαηαξαρψλ θαη ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο ηνπο, ιφγσ ησλ πξνεγνχκελσλ 

αλαηαξαρψλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ πνιηηηθά γεγνλφηα. Δπηπιένλ, εμεηάδνπλ ηα δηαζέζηκα 

απνζέκαηα αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ηελ ηθαλφηεηα άιισλ παξαγσγψλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ 

νπνηαδήπνηε πηζαλή απψιεηα πξνζθνξάο.  

      Έλαο άιινο ζεκαληηθφο παξάγνληαο είλαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, πνπ δηαδξακαηίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ. Με πην πξφζθαην παξάδεηγκα ηνλ ηπθψλα 

Ίξκα πνπ έπιεμε ηα δπηηθά παξάιηα ησλ ΖΠΑ, κε απνηέιεζκα λα ζηακαηήζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ 

πνιιά δηπιηζηήξηα θαη ηεξκαηηθά απνζήθεπζεο ιφγσ ησλ θαηαζηξνθψλ, θαη θαη’ επέθηαζε λα 

αθπξσζνχλ πνιιέο λαπιψζεηο πινίσλ πνπ είραλ δξνκνιφγην ζηηο πεξηνρέο απηέο. Απηφ είρε 

άκεζν αληίθηππν ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, νη νπνίεο απμήζεθαλ έληνλα θαζψο νη πξνζθνξά 

ζηελ αγνξά πεηξειαίνπ κεηψζεθε. 

     Άιια γεγνλφηα, φπσο νη δηαθνπέο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηπιηζηεξίνπ ή πξνβιήκαηα ζηνπο 

αγσγνχο, κπνξνχλ λα πεξηνξίζνπλ ηε ξνή ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ πξντφλησλ, πξνθαιψληαο 

αχμεζε ησλ ηηκψλ. 

      Ωζηφζν, ε επίδξαζε απηψλ ησλ ηχπσλ γεγνλφησλ ζηηο ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ηείλεη λα 

είλαη ζρεηηθά βξαρππξφζεζκε. Έηζη, φηαλ ην πξφβιεκα ππνρσξεί θαη νη ξνέο πεηξειαίνπ θαη ησλ 

παξάγσγσλ πξντφλησλ επαλέξρνληαη ζηα θαλνληθά επίπεδα, νη ηηκέο ζπλήζσο επηζηξέθνπλ ζηα 

πξνεγνχκελα επίπεδα ηνπο.  (13) 
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5.2.5  Εήηεζε από Κξάηε ηνπ ΟΟΑ 

     Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) απνηειείηαη απφ ηηο ΖΠΑ, 

κεγάιν κέξνο ηεο Δπξψπεο, θαη απφ άιιεο πξνεγκέλεο ρψξεο. πσο παξνπζηάδεηαη θαη ζην 

παξαθάησ δηάγξακκα, ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ κεηψζεθε ζηελ δεθαεηία 

κεηαμχ 2000 θαη 2010, ελψ ε θαηαλάισζε εθηφο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ απμήζεθε θαηά 40% 

θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 15: Καηαλάισζε πγξψλ θαπζίκσλ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ θαη ε ηηκή WTI 

(Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο IEA, Thomson Reuters, 12/09/2017) 

 

     Οη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο δηαξζξσηηθέο ζπλζήθεο ζηελ νηθνλνκία θάζε 

ρψξαο. Οη αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηείλνπλ λα έρνπλ πςειφηεξε θαηά θεθαιήλ ηδηνθηεζία 

νρεκάησλ, θαη θαη’ επέθηαζε κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ 

ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο εθηφο ΟΟΑ.  
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     Δπηπιένλ, νη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη νη πνιηηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ηε κεηαθνξά ηφζν ησλ 

αγαζψλ, φζν θαη αλζξψπσλ έρνπλ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πεηξειαίνπ 

ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Ωζηφζν, ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ππάξρνπλ πςειφηεξνη θφξνη 

θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, πνιηηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαπζίκνπ ζηα λέα νρήκαηα 

θαη αχμεζε ηεο ρξήζεο βηνθαπζίκσλ. Απηά έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ηεο αχμεζεο 

ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ αθφκε θαη ζε πεξηφδνπο έληνλεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.  

      Σέινο, νη απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπο θαη ηηο αγνξέο 

νρεκάησλ επεξεάδνληαη απφ ηηο αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. 

πλεπψο, εάλ νη ηηκέο αλακέλεηαη κειινληηθά λα παξακείλνπλ ζε πςειφ επίπεδν ή λα απμεζνχλ, 

ηφηε νη πεξηζζφηεξνη θαηαλαισηέο ελδέρεηαη λα απνθαζίζνπλ λα αγνξάζνπλ πην απνδνηηθά 

νρήκαηα ή λα αξρίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. Σέηνηνπ είδνπο 

απνθάζεηο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο κειινληηθήο δήηεζεο πεηξειαίνπ θαη ζα ηείλνπλ λα 

κεηξηάδνπλ ηηο αλακελφκελεο απμήζεηο ζηελ ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ.  

 

ην παξαθάησ δηάγξακκα, ηα επίπεδα ηηκψλ ηνπ WTI θαηαγξάθνληαη κε κεηαβνιέο ησλ 

παγθφζκησλ ξπζκψλ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ (σο δείθηεο ηεο ππνθείκελεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο 

πεηξειαίνπ) θαη ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ.  (14) 
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Γηάγξακκα 16: Οη κεηαβνιέο ζηελ θαηαλάισζε πγξψλ θαπζίκσλ θαη ζην ΑΔΠ  

παγθνζκίσο  θαη νη ηηκέο WTI 

(Πεγή Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο ΗΔΑ, Thomson Reuters, 08/08/2017) 

 

 

 

5.2.6  Εήηεζε από Κξάηε Δθηόο ηνπ ΟΟΑ 

      Σα ηειεπηαία έηε απμήζεθε απφηνκα ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ΟΟΑ, θάηη πεξηζζφηεξν απφ 40%, κε ηελ Κίλα, ηελ Ηλδία θαη ηε 

ανπδηθή Αξαβία λα ζεκεηψλνπλ ηε κεγαιχηεξε αχμεζε ζηελ θαηαλάισζε πεηξειαίνπ. Ζ 

απμαλφκελε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ αληαλαθιά ηελ ηαρεία νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο ρψξεο 

απηέο.  

     ην παξαθάησ γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ηζρπξή ζρέζε κεηαμχ ησλ ξπζκψλ αχμεζεο 

ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζε ρψξεο εθηφο ΟΟΑ. Απφ ην 2001, ε 

θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ζηηο ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ΟΟΑ κεηψζεθε κφλν ην ηέηαξην 

ηξίκελν ηνπ 2008 θαη ην πξψην ηξίκελν ηνπ 2009.  
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Γηάγξακκα 17:  Καηαλάισζε θαπζίκσλ απφ ρψξεο εθηφο ΟΟΑ ζε ζρέζε κε ην ΑΔΠ ηνπο 

(Πεγή: Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο, IHS Global Insight, 08/08/2017) 

 

     Σα πξνζσξηλά θαη ηα αλακελφκελα επίπεδα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο επεξεάδνπλ ζε κεγάιν 

βαζκφ ηφζν ηελ παγθφζκηα δήηεζε πεηξειαίνπ, φζν θαη ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ. Οη εκπνξηθέο 

θαη πξνζσπηθέο κεηαθνξέο, νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηηο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο, απαηηνχλ 

κεγάιεο πνζφηεηεο πεηξειαίνπ. Δπηπιένλ,  ζε πνιιέο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ην πεηξέιαην 

θαηαλαιψλεηαη σο θαχζηκν ή ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε, ελψ ηαπηφρξνλα ζε νξηζκέλεο 

ρψξεο πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ ΟΟΑ, ην πεηξέιαην παξακέλεη ζεκαληηθφ θαχζηκν γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

      Λφγσ ησλ παξαπάλσ απηψλ ρξήζεσλ ηνπ πεηξειαίνπ, νη ηηκέο ηνπ ηείλνπλ λα απμάλνληαη 

φηαλ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απμάλεηαη έληνλα θαη θαη’ επέθηαζε ε δήηεζε γηα πεηξέιαην. 

Παξάιιεια, ζε πνιιέο ρψξεο εθηφο ΟΟΑ παξνπζηάδεηαη ηαρεία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, 

γεγνλφο πνπ απνηειεί έλαλ αθφκα παξάγνληα πνπ ζηεξίδεη έληνλα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

πεηξειαίνπ. 
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πσο βιέπνπκε θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα, ηα επίπεδα ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ηχπνπ 

WTI θαηαγξάθνληαη κε ηηο κεηαβνιέο ησλ παγθφζκησλ ξπζκψλ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ (σο δείθηεο 

ηεο ππνθείκελεο αχμεζεο ηεο δήηεζεο πεηξειαίνπ) θαη ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο 

πεηξειαίνπ.  

 

Γηάγξακκα 18: Καηαλάισζε πγξψλ θαπζίκσλ θαη ΑΔΠ παγθνζκίσο  θαη νη ηηκέο WTI 

(Πεγή Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο ΗΔΑ, Thomson Reuters, 08/08/2017) 

            Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο επεξεάδνληαη 

πεξεηαίξσ απφ ηηο δηαξζξσηηθέο ζπλζήθεο ζηελ νηθνλνκία θάζε ρψξαο. Παξφιν πνπ ε ρξήζε 

πεηξειαίνπ γηα ηε κεηαθνξά απνηειεί ζπλήζσο κηθξφηεξν κεξίδην ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο 

πεηξειαίνπ ζηηο ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ΟΟΑ, ε ρξήζε απηή ηείλεη λα απμάλεηαη κε ηαρείο 

ξπζκνχο, ιφγσ ηεο αλάγθεο γηα κεηαθνξά αγαζψλ θαη αλζξψπσλ. Δπηπιένλ, ε θαηά θεθαιήλ 

ηδηνθηεζία νρεκάησλ ζπζρεηίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο θαη έρεη 

κεγάιν πεξηζψξην αλάπηπμεο ζε ρψξεο εθηφο ηνπ ΟΟΑ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, νη ξπζκνί 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο εθηφο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ηείλνπλ λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ.  
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     Παξάδεηγκα απνηειεί ε Κίλα, φπνπ ε πξφζθαηε ηζρπξή νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ζπλέβαιε 

ζην λα γίλεη ν κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο ελέξγεηαο θαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο 

πεηξειαίνπ παγθνζκίσο. Σαπηφρξνλα, ε απμαλφκελε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ηεο Κίλαο 

ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ. χκθσλα κε 

κειέηεο ηεο Γηεζλνχο Τπεξεζίαο Δλέξγεηαο, ζρεδφλ φιε ε θαζαξή αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο 

πεηξειαίνπ ηα επφκελα 25 ρξφληα ζα πξνέξρεηαη απφ ρψξεο πνπ δελ αλήθνπλ ζηνλ ΟΟΑ. Δλψ ε 

ζεκεξηλή θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ζρεηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, σζηφζν,  νη κεηαβνιέο ζηηο πξννπηηθέο γηα ηηο κειινληηθέο νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο κπνξνχλ επίζεο λα έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ.  

     Οη αγνξέο πεηξειαίνπ ζπρλά αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο πξνζδνθίεο γηα 

κειινληηθή πξνζθνξά θαη δήηεζε. Σν δηάγξακκα απηφ δείρλεη πψο νη πξνζδνθίεο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηηο ρψξεο εθηφο ΟΟΑ άιιαμαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ γηα ηα 

δηάθνξα έηε πξφβιεςεο. Γηα παξάδεηγκα, νη εθηηκήζεηο ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο γηα ην 2008 

κεηψζεθαλ θαζψο ην έηνο πξνρσξνχζε (φπσο θαη νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ), ελψ νη εθηηκήζεηο 

αλάπηπμεο γηα ην 2009 απμήζεθαλ ζηαζεξά θαζ 'φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, φπσο επίζεο θαη νη 

ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ.  (15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 19: Δηήζηεο πξνζδνθίεο γηα ηε κεηαβνιή ηνπ ΑΔΠ ζηηο ρψξεο εθηφο ΟΟΑ 

(Πεγή Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο ΗΔΑ, 08/08/2017) 
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5.2.7 Υξεκαηννηθνλνκηθέο Αγνξέο 

      Σν αξγφ πεηξέιαην πσιείηαη φρη κφλν ζε θπζηθέο πνζφηεηεο, αιιά θαη κέζσ εκπνξηθψλ 

ζπκβάζεσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο. Έλαο απφ ηνπο ξφινπο ησλ πξνζεζκηαθψλ αγνξψλ είλαη ε 

«αλαθάιπςε» ηεο ηηκήο θαη, σο εθ ηνχηνπ, νη αγνξέο απηέο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηηο ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ. Ζ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ πεηξειαίνπ πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά ζπκκεηερφλησλ 

κε δηαθνξεηηθά θίλεηξα. Οξηζκέλνη, φπσο νη παξαγσγνί πεηξειαίνπ θαη νη αεξνπνξηθέο 

εηαηξείεο, πνπ έρνπλ ζεκαληηθή εκπνξηθή έθζεζε ζηηο κεηαβνιέο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ, 

ελδέρεηαη λα επηδηψμνπλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηνλ θίλδπλν κε ηελ αγνξά θαη πψιεζε ελεξγεηαθψλ 

παξαγψγσλ (derivatives). Γηα παξάδεηγκα, κηα αεξνπνξηθή εηαηξεία κπνξεί λα ζέιεη λα αγνξάζεη 

ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο (futures) ή δηθαηψκαηα πξναίξεζεο (options) ψζηε λα 

απνθχγεη ην ελδερφκελν λα απμεζεί κειινληηθά ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ πάλσ απφ έλα 

νξηζκέλν επίπεδν, ελψ έλαο παξαγσγφο πεηξειαίνπ κπνξεί λα ζέιεη λα πνπιήζεη ζπκβφιαηα 

κειινληηθήο εθπιήξσζεο νχησο ψζηε λα θιεηδψζεη κηα ηηκή γηα ηε κειινληηθή ηνπ παξαγσγή. 

 

     Δπίζεο, ζηελ αγνξά ελεξγεηαθψλ παξαγψγσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηάθνξεο ηξάπεδεο, 

ακνηβαία θεθάιαηα θηλδχλνπ (hedge funds), ζχκβνπινη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη άιινη 

δηαρεηξηζηέο ρξεκάησλ - νη νπνίνη ζπρλά δελ έρνπλ ζπκθέξνληα ζηελ εκπνξία θπζηθνχ 

πεηξειαίνπ – κε λα επσθειεζνχλ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ. χκθσλα κε κέηξεζε ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Δκπνξεπκάησλ ηεο Νέαο Τφξθεο (NYMEX), ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην απμήζεθαλ ζεκαληηθά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία.  

      Απηφ κπνξνχκε λα ην παξαηεξήζνπκε θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί, φπνπ θαίλεηαη ην 

ζηαδηαθά απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ επελδπηψλ γηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο.  Σν 

ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα παξνπζηάδεη ηνλ ηξηκεληαίν κέζν φξν ηνπ αξηζκνχ ησλ εθθξεκψλ 

ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο πεηξειαίνπ ησλ εκεξήζησλ ζπλαιιαγψλ ηνπ ΝYMEX.  
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Γηάγξακκα 20: Μέζν εκεξήζην ελδηαθέξνλ γηα futures αξγνχ πεηξειαίνπ ζηα ρξεκαηηζηήξηα 

ησλ ΖΠΑ (Πεγή: NYMEX - Υξεκαηηζηήξην Δκπνξεπκάησλ Νέαο Τφξθεο, 30/06/2017) 

 

     Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ ζεκεηψζεθε ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2008 θαη ην 2009, νη αγνξέο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ηεο ζπζρέηηζεο κεηαμχ 

αξγνχ πεηξειαίνπ θαη άιισλ βαζηθψλ πξντφλησλ, θαζψο κεηψζεθε ε δήηεζε γηα ηηο πξψηεο χιεο. 

Πξηλ απφ ην 2007, ηα απνζέκαηα, ηα νκφινγα θαη νη ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο ζπάληα 

εκθάληδαλ ζπζρεηίζεηο κε ηηο ηηκέο ζπκβνιαίσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο επί ηνπ πεηξειαίνπ. 

Αληηζέησο, ε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ παξνπζίαζε ζεηηθνχο ζπζρεηηζκνχο κε ηα απνζέκαηα 

απφ ην 2008-2010, αξλεηηθνχο ζπζρεηηζκνχο κε ηελ αμία ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ θαηά ηα 

πεξηζζφηεξα έηε απφ ηα ηέιε ηνπ 2007 έσο ζήκεξα, θαη πην αθαλφληζηνπο αιιά ζπρλά 

αξλεηηθνχο ζπζρεηηζκνχο κε ηηο ηηκέο ησλ νκνιφγσλ θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2010. (16)   
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5.2.7.1 πλάιιαγκα 

      Καηά πεξηφδνπο, έρνπλ δηαηππσζεί αξθεηέο απφςεηο πνπ ηείλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ κηα 

αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο αμίαο ηνπ δνιαξίνπ ζε ζρέζε κε άιια 

λνκίζκαηα θαη ηηο ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Ο πξψηνο ιφγνο είλαη φηη επεηδή νη ηηκέο 

αλαθνξάο ηνπ πεηξειαίνπ είλαη παξαδνζηαθά ζε δνιάξηα ΖΠΑ, ε ππνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ 

κεηψλεη ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ωζηφζν, ην 

κεησκέλν θφζηνο απηφ κπνξεί λα απμήζεη ηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πεηξέιαην, 

απμάλνληαο ηελ πίεζε γηα άλνδν ησλ ηηκψλ.  

      Έλαο δεχηεξνο πηζαλφο ιφγνο είλαη φηη ε ππνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ ζα κεηψζεη ηα 

πξαγκαηηθά θέξδε ησλ παξαγσγψλ εθηφο ηεο Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, φηαλ κεηαηξαπεί ζε μέλα 

λνκίζκαηα. Οη ρψξεο απηέο ζηνρεχνπλ ζε πςειφηεξεο ηηκέο δνιαξίνπ, γηα λα αληηζηαζκηζηεί 

απηφ, θαη λα δηαηεξήζνπλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο έζνδα, ηα επίπεδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη 

ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο.  

      Σέινο, ε άλνδνο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ επεθηείλεη επίζεο ηελ εκπνξηθή αληζνξξνπία ησλ 

ΖΠΑ, ε νπνία κπνξεί λα αζθήζεη επηπιένλ πησηηθέο πηέζεηο ζην δνιάξην, πξνζδίδνληαο θαη πάιη 

αξλεηηθή ζπζρέηηζε. Παξά ηηο πνιιέο πηζαλέο εμεγήζεηο, ε πξαγκαηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ 

ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ δελ ήηαλ ζηαζεξή κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ θαη ήηαλ ζρεδφλ κεδεληθή γηα πεξηζζφηεξν απφ ην κηζφ ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο.  (16) 
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5.3   Ο ΟΠΔΚ θαη ν Ρόινο ηνπ ζηελ Σηκή ηνπ Πεηξειαίνπ   

     Ζ ελέξγεηα αλέθαζελ απνηεινχζε θαη απνηειεί αθξνγσληαίν ιίζν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο 

θαη ην πεηξέιαην σο θπξηφηεξε πξψηε χιε, δελ ζα κπνξνχζε παξά λα έρεη πξσηαγσληζηηθφ άιια 

θαη θαηαιπηηθφ ξφιν. Ο νξγαληζκφο εμαγσγψλ πεηξειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ, γλσζηφο θαη σο 

OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries), είλαη έλαο δηεζλήο αλεμάξηεηνο θνξέαο, 

ν νπνίνο έρεη σο ζηφρν ηελ ελνπνίεζε αιιά θαη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ εθάζηνηε εμαγσγηθψλ 

πνιηηηθψλ. Ζ απνζηνιή ηνπ, φπσο απηή δηαηππψλεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο ηνπ νξγαληζκνχ, 

είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο νκαιήο, νηθνλνκηθήο αιιά θαη θαλνληθήο πξνζθνξάο πεηξειαίνπ ζην 

παγθφζκην θαηαλαισηηθφ θνηλφ, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζα εμαζθαιίδεη έλα ζηαζεξφ εηζφδεκα 

ζηηο παξαγσγνχο ρψξεο, αιιά θαη κηα δίθαηε θαη φζν ην δπλαηφλ πην ζηαζεξή απφδνζε γηα 

απηνχο πνπ επηιέγνπλ λα επελδχζνπλ ζηελ βηνκεραλία πεηξειαίνπ. 

      Ο ΟΠΔΚ ηδξχζεθε ζην Ηξάθ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Βαγδάηε ην 1960. Ζ ίδξπζή ηνπ 

ήηαλ απνηέιεζκα κηαο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ ζηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν, ε νπνία πξνθάιεζε 

πνιιέο αληζνξξνπίεο ζηελ πεξηνρή θαη ζπλεηέιεζε ζηελ δεκηνπξγία πνιιψλ λέσλ θξαηψλ. Σα 

πξψηα ηδξπηηθά κέιε ηνπ ήηαλ κφιηο πέληε θαη πην ζπγθεθξηκέλα νη ρψξεο ηνπ πεξζηθνχ θφιπνπ 

(Ηξάλ, Ηξάθ, ανπδηθή Αξαβία, Κνπβέηη) καδί κε ηελ Βελεδνπέια. Μηα δεθαεηία αξγφηεξα, θαη 

πην ζπγθεθξηκέλα ην 1970, ν ΟΠΔΚ επαλήιζε δπλακηθά ζην πξνζθήλην κηαο θαη νη ρψξεο-κέιε 

πήξαλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ηελ ηνπηθή παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη απφθηεζαλ ηνλ θπξηφηεξν ιφγν 

ζηελ ηηκνιφγεζε ηνπ πξντφληνο ζηηο παγθφζκηεο αγνξέο.  

     Πην ζπγθεθξηκέλα, ζε δχν πεξηπηψζεηο ν νξγαληζκφο θαηφξζσζε λα εθηνμεχζεη ηηο ηηκέο 

πεηξειαίνπ, ζε κηα ηδηαίηεξα επκεηάβιεηε αγνξά πξνθαιψληαο ηελ έθπιεμε ηεο παγθφζκηαο 

θνηλήο γλψκεο. Σα πεξηζηαηηθά απηά ήηαλ ην εκπάξγθν πνπ επηβιήζεθε απφ ηα αξαβηθά θξάηε 

κέιε ην 1973, αιιά θαη ε Ηξαληθή επαλάζηαζε ην 1979 πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ εθδίσμε ηνπ 

άρε απφ ηελ ρψξα (ν νπνίνο πξσηνζηάηεζε καδί κε ηνλ Βαζηιηά ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζηελ 

δεκηνπξγία ηνπ OPEC), κε ηελ παξάιιειε εδξαίσζε ηνπ Αγηαηνιάρ Υνκετλί ζηελ δηαθπβέξλεζε 

ηνπ ηφπνπ. Σα δχν απηά γεγνλφηα ππξνδφηεζαλ παγθφζκην ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηνλ νξγαληζκφ 

σζψληαο αθφκε πεξηζζφηεξεο ρψξεο-παξαγσγνχο ζηελ πξνζρψξεζε ηνπο ζηνλ θνξέα.  

      ήκεξα, ν νξγαληζκφο αξηζκεί 14 κέιε, ελδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηε ανπδηθή Αξαβία, ην 

Καηάξ, ηελ Νηγεξία, ηελ Ληβχε, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα θαη ην Δθνπαδφξ. ην ζεκείν 

απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζηνλ ΟΠΔΚ  ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ Ηδξπηηθψλ 
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θξαηψλ-κειψλ θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ ησλ νπνίσλ ε αίηεζε έρεη εμεηαζηεί θαη εγθξηζεί 

κεηέπεηηα ηεο ίδξπζεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο ακθφηεξεο νη δχν πιεπξέο έρνπλ δηαθνξεηηθά 

ζπκθέξνληα ή επηδηψμεηο, κηαο θαη ηνπιάρηζηνλ θάηη ηέηνην δελ αλαγξάθεηαη θάπνπ επίζεκα.  

     Ο αξηζκφο ησλ θξαηψλ-κειψλ θπκαίλνληαλ αλά ηα έηε κηαο θαη ππήξραλ λέεο πξνζζήθεο 

αιιά θαη απνρσξήζεηο απφ ρψξεο νη νπνίεο έθξηλαλ φηη ηα ζπκθέξνληά ηνπο δελ 

επζπγξακκίδνληαλ κε ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ράξαζζε ν νξγαληζκφο. Ζ Ηλδνλεζία αλ θαη έγηλε 

κέινο κφιηο δχν ρξφληα κεηά ηελ ίδξπζε, δηαηήξεζε ηελ ζπλδξνκή ηεο ζηνλ θνξέα γηα 

πεξηζζφηεξα απφ 45 ζπλαπηά έηε, έσο φηνπ απνζπξζεί ην 2008. Οη θπβεξλεηηθνί εθπξφζσπνη 

ππνζηήξημαλ πσο ε απνρψξεζε ήηαλ έλα γεγνλφο αλαπφθεπθην κηαο θαη ε ρψξα, φληαο έλα 

δπλεηηθά κηθξήο παξαγσγηθφηεηαο κέινο, δελ κπνξνχζε λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο σο 

πξνο ην εηήζην κίληκνπκ παξαγσγήο, θάηη πνπ δελ δηθαηνινγνχζε πιένλ ηελ ζπκκεηνρή ηεο, νχηε 

θαη ηελ δεφλησο πςειή ζπλδξνκή πνπ θάζε ρξφλν θαινχληαλ λα θαηαβάιιεη. 

      Ο ΟΠΔΚ ππνζηεξίδεη πσο ε ζηξαηεγηθή γξακκή πνπ αθνινπζεί αιιά θαη νη πνιηηηθέο πνπ 

ζπλεπάγνληαη ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, είλαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηνπο ζηφρνπο θάζε 

πεηξειαηνπαξαγσγνχ ρψξαο, αλεμαξηήησο δπλακηθφηεηαο. ε θάζε πεξίπησζε θάηη ηέηνην δελ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη αιήζεηα κηαο θαη φπσο απνδεηθλχεηαη ζηελ πξάμε, ε δηαπξαγκαηεπηηθή 

δχλακε ηνπ εθάζηνηε κέινπο πεγάδεη απφ ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ 

δπλεηηθή ηνπ ηζρχ ζηηο κειινληηθέο εμαγσγέο.  (17), (18), (19) 

 

5.3.1 Ζ ιεηηνπξγία θαη ε νξγάλσζε ηνπ ΟΠΔΚ 

      Οη ππνπξγνί Δλέξγεηαο θαη Πεηξειαίνπ ησλ ρσξψλ κειψλ ζπλαληψληαη δχν θνξέο ηνλ ρξφλν 

ζηελ Βηέλλε, γηα λα αμηνινγήζνπλ, λα ζπδεηήζνπλ αθφκε θαη λα αλαζεσξήζνπλ ηελ ζηξαηεγηθή 

πνπ αθνινπζείηαη, εθφζνλ θάηη ηέηνην θαζίζηαηαη αλαγθαίν. Σν εθηειεζηηθφ φξγαλν ηνπ 

νξγαληζκνχ κέζα απφ ην νπνίν ιακβάλνληαη νη φπνηεο απνθάζεηο θαη αζθείηαη ε φιε 

δηαθπβέξλεζε θαη ν ζπληνληζκφο είλαη ε Γξακκαηεία ηνπ ΟΠΔΚ (Secretariat), ε νπνία είλαη 

ππεχζπλε γηα ηελ εθαξκνγή θαη ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ απνθάζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ γεληθή εμακεληαία ζπλέιεπζε ηνπ νξγαληζκνχ. Σα φξγαλα πνπ απαξηίδνπλ ηελ Γξακκαηεία 

είλαη ην γξαθείν Γεληθνχ Γξακκαηέα πάληνηε ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηελ λνκηθή ππεξεζία, ελψ 

ηελ δηθή ηνπο απηφλνκε παξνπζία ζπκπιεξψλνπλ ηα ηκήκαηα εξεπλψλ θαη ππνζηήξημεο, ησλ 
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νπνίσλ αξκνδηφηεηα απνηειεί ε ζπλερήο έξεπλα θαη παξαθνινχζεζε ηεο αγνξάο 

πδξνγνλαλζξάθσλ. Ζ Γεληθή Γξακκαηεία, απφ ηελ ίδξπζε ηνπ νξγαληζκνχ είρε ηελ έδξα ηεο 

ζηελ Γελεχε ηεο Διβεηίαο κέρξη θαη ην 1965, φηαλ απνθαζίζηεθε ε κεηεγθαηάζηαζε ζηελ 

Βηέλλε, φπνπ θαη δηαηεξεί παξνπζία κέρξη θαη ζήκεξα. (17), (18), (19) 

 

5.3.2 Γξαζηεξηόηεηεο θαη ελέξγεηεο επεξεαζκνύ ηεο ηηκήο ηνπ Πεηξειαίνπ 

      Ο ΟΠΔΚ ζχκθσλα κε ηε δηθή ηνπ δηαθήξπμε ίδξπζεο, ην θαηαζηαηηθφ ηνπ αιιά θαη ηελ 

ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ ρσξψλ κειψλ, δηθαηνινγεί ηελ παξνπζία ηνπ σο έλαο νξγαληζκφο ν 

νπνίνο έρεη ζαλ βαζηθφ κέιεκα ηελ απξφζθνπηε, αδηάιεηπηε θαη δίθαηε εκπνξία πεηξειαίνπ, κε 

ηελ αληίζηνηρε δίθαηε αληακνηβή ησλ παξαγσγψλ ρσξψλ θπζηθά. Γελ είλαη φκσο ιίγεο νη θνξέο 

πνπ ν νξγαληζκφο έρεη ζηνρνπνηεζεί θαη θαηεγνξεζεί φηη ηελ ηειεπηαία δεθαεηία θπξίσο, 

πηνζεηεί ζηξαηεγηθή θαξηέι, ε νπνία αληηηίζεηαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, ηδίσο ζε έλα ηφζν 

βαζηθφ αγαζφ φπσο ην πεηξέιαην.  

      Αθνξκή γηα ηέηνηνπο είδνπο ζρφιηα απνηέιεζε ε απφθαζε ηνπ νξγαληζκνχ ην Ννέκβξην ηνπ 

2014 λα πεξηθφςεη δξακαηηθά ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ ιφγσ ηεο απφηνκεο  πηψζεο ησλ ηηκψλ 

ηελ πεξίνδν εθείλε. Απνηέιεζκα ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, ήηαλ ε ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ηελ 

επνκέλε θηφιαο εκέξα ηεο αλαθνίλσζεο λα παξνπζηάζνπλ δξαζηηθή αχμεζε πνπ μεπέξαζε ην 

10%, παξέρνληαο ππεξαπνδφζεηο πνπ δελ δηθαηνινγνχζε ν θιάδνο. Ακέζσο, αζθήζεθε δξηκχ 

θξηηηθή πξνο ηνλ ΟΠΔΚ, ν νπνίνο θαηεγνξνχληαλ φηη πξνθαινχζε αλαηαξάμεηο ζηελ 

απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ δηεζλψλ ρξεκαηαγνξψλ. Ο ΟΠΔΚ κε ηελ ζεηξά ηνπ ππνζηήξημε πσο 

ε απφθαζε απιψο πξνάζπηδε ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηψλ κειψλ θαη πσο δξνχζε πξνο ην 

ζπκθέξνλ φισλ ησλ πεηξειαηνπαξαγσγψλ ρσξψλ. Παξφια απηά ε αλαθνίλσζε, δελ έκνηαδε λα 

πείζεη θαλέλα κηαο θαη ν θάζε ππνπξγφο πνπ παξεπξίζθνληαλ ζηελ ζχλνδν, εκθαλίδνληαλ λα 

επηζπκεί έλα δηαθνξεηηθφ επίπεδν ηηκψλ γηα ηελ ηηκή ηνπ βαξειηνχ. 

      Γηα λα κπνξεί ν ΟΠΔΚ λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

πεξηθφςεη ζπληνληζκέλα θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ παγθφζκηα πξνζθνξά πεηξειαίνπ. ην 

παξαθάησ δηάγξακκα θαίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ παγθνζκίσλ (έσο ζήκεξα γλσζηψλ) απνζεκάησλ 

πεηξειαίνπ.  
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Γηάγξακκα 21: Σν κεξίδην ηνπ ΟΠΔΚ ζηα παγθφζκηα απνζέκαηα αξγνχ πεηξειαίνπ 

(Πεγή: ΟΠΔΚ, Δηήζηα ηαηηζηηθή Πεξηνδηθή Έθδνζε γηα ην 2017) 

 

      πσο θαίλεηαη μεθάζαξα, ν ΟΠΔΚ ειέγρεη πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ γλσζηψλ  

παγθφζκησλ απνζεκάησλ, θάηη πνπ ηνλ θέξλεη ζε ζέζε ηζρχνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ 

(Non-OPEC Countries), κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη νηθνλνκηθά κεγαζήξηα φπσο ε ΖΠΑ, ε 

Κίλα θαη ε Ρσζία. Δπηπιένλ, ην δηάγξακκα καο παξέρεη θαη άιιε κηα ζεκαληηθή πιεξνθνξία. Αλ 

παξαηεξήζνπκε πξνζεθηηθά απφ ηηο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ νξγαληζκφ, νη πέληε κεγαιχηεξεο 

είλαη απηέο θαη νη νπνίεο πξσηνζηάηεζαλ ζηελ ίδξπζε ηνπ, κηαο θαη θαίλεηαη λα έρνπλ 

κεγαιχηεξα θίλεηξα γηα ηνλ έιεγρν ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ. Ωζηφζν, γηα λα κπνξεί ν ΟΠΔΚ 

λα ειέγμεη ηελ εμέιημε ηεο ηηκήο θαη λα θαζνδεγήζεη ηηο αγνξέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα 

επηβάιιεη ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο. Σν παξαθάησ δηάγξακκα είλαη αξθεηά δηαθσηηζηηθφ. 

 

 

 



- 66 - 
 

 

 

 

 

 

 Γηάγξακκα 22: Παγθόζκηα παξαγσγή αξγνύ πεηξειαίνπ (ΟΠΔΚ θαη εθηόο ΟΠΔΚ) 

(Πεγή: ΟΠΔΚ, Δηήζηα ηαηηζηηθή Πεξηνδηθή Έθδνζε γηα ην 2017) 

 

      πσο θαζίζηαηαη θαηαλνεηφ κέρξη θαη ην 2016 νη ρψξεο πνπ δελ ήηαλ κέιε ηνπ ΟΠΔΚ, 

θαίλεηαη λα νδεγνχζαλ ηελ αγνξά κε ηνλ κεγάιν φγθν παξαγσγήο, παξφιν πνπ θαηείραλ κφιηο 

ην 19% ησλ γλσζηψλ απνζεκάησλ, νδεγήζεθαλ ζε κηα θξελίηηδα παξαγσγήο, εμάγνληαο ηνλ 

δηπιάζην φγθν πεηξειαίνπ ελ ζπγθξίζεη κε ηνλ ΟΠΔΚ.  Ζ κεησκέλε παξαγσγή ηνπ θνξέα δελ ζα 

κπνξνχζε παξά λα είλαη απνηέιεζκα ζηξαηεγηθήο, θάηη ην νπνίν δηαθαίλεηαη αθφκε πην 

μεθάζαξα ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 23: Καηαλνκή παξαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ρψξεο ηνπ ΟΠΔΚ.  

(Πεγή: ΟΠΔΚ, Δηήζηα ηαηηζηηθή Πεξηνδηθή Έθδνζε γηα ην 2017) 
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       πσο, κπνξνχκε εχθνια λα ζπκπεξάλνπκε ζην άκεζν κέιινλ φπνπ θαη ηα απνζέκαηα 

πεηξειαίνπ ζα αξρίζνπλ λα κεηψλνληαη δξακαηηθά, ν OPEC ζα έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ. Μάιηζηα, νη αλαιπηέο ηνπ θιάδνπ πξνβιέπνπλ πσο ηνλ θχξην ιφγν ηφζν 

εληφο φζν θαη εθηφο ηνπ θνξέα ζα έρνπλ ε Βελεδνπέια, ην Ηξάλ, ην Ηξάθ θαη ην Κνπβέηη, κηαο θαη 

ε απμεκέλε παξαγσγή πεηξειαίνπ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, αλακέλεηαη λα ζπξξηθλψζεη ηα 

πεηξειατθά ηεο απνζέκαηα θαη θαη’ επέθηαζε ηελ δχλακή ηεο ζην λα επεξεάζεη ηηο κειινληηθέο 

απνθάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε δελ ζα επεθηαζνχκε πεξεηαίξσ κηαο θαη ε 

ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε μεθεχγεη απφ ηελ ζθνπηά ηεο παξνχζαο κειέηεο. (17), (18), (19) 
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5.4  Πηώζε ησλ Σηκώλ ηνπ Πεηξειαίνπ θαη νη Δπηπηώζεηο ζηε Ναπηηιία 

 

πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ν λαπηηιηαθή αγνξά είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ 

αγνξά ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, κε ζπλέπεηα νη ρακειέο ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ έρνπλ 

άκεζν αληίθηππν ζηνλ λαπηηιηαθφ θιάδν. Πην ζπγθξηκέλα:  

 

i. Οη ηηκέο ησλ Bunkers (λαπηηιηαθψλ θαχζηκσλ): Ζ κεγαιχηεξε δαπάλε ρξεκάησλ πνπ 

απαηηείηαη γηα ηε ιεηηνπξγία ελφο πινίνπ είλαη γηα ηα θαχζηκα ηνπ, ηα νπνία θαη’ επέθηαζε  

απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν έμνδν κίαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο.  Έηζη, αθφκα θαη ειάρηζηνη 

ηφλνη θαπζίκσλ λα εμνηθνλνκνχληαη θάζε κέξα, απηφ ζα έρεη ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηα 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα κηαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο. Πφζν κάιινλ ηψξα, πνπ νη ηηκέο ησλ 

λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ έρνπλ ηεξάζηηα πηψζε ηα ηειεπηαία ζρεδφλ 3 ρξφληα, σο άκεζν 

απνηέιεζκα ηεο πηψζεο ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ.  Πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, νη κέζεο 

ηηκέο ησλ θαπζίκσλ Bunker ήηαλ πάλσ απφ 650 USD/ ηφλν, ελψ ε παξνχζα ηηκή ηνπο 

αλέξρεηαη γχξσ ζηα 330 USD/ηφλν (IFO 380 – κέζε ηηκή ηγθαπνχξεο & Ρφηεξληακ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηαγξάκκαηα 23 & 24: Σηκέο πξντφλησλ πεηξειαίνπ  θαη λαπηηιηαθνχ θαπζίκνπ, κε ηηκή 

αλαθνξάο ην Ρφηεξληακ  -  (Πεγή: S&P Global Platts, BP Statistical Review 2017) 
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Αλακθηζβήηεηα, πξφθεηηαη γηα ηεξάζηηα εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα ηηο λαπηηιηαθέο 

εηαηξείεο, θαζψο πεξηζζφηεξεο απνηακηεχζεηο ζεκαίλεη πεξηζζφηεξα θέξδε, ηα νπνία θαη΄ 

επέθηαζε ζπλεπάγνληαη πςειφηεξνπο κηζζνχο, πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζε λέα πινία (new 

buildings)  θαη  πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. 

 

ii. Τςειόηεξνη Ναύινη: Ζ ζρεηηθά ρακειή ηηκή ησλ θαπζίκσλ, ζε ζρέζε κε ηα παιαηφηεξα 

έηε, έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ. Οη πιεηνςεθία ησλ 

δεμακελφπινησλ είλαη πιένλ λαπισκέλα, ελψ ην θαηλφκελν ηνπ “super slow steaming”, 

δειαδή λα θηλνχληαη ηα πινία ζε πνιχ ρακειή ηαρχηεηα ψζηε λα έρνπλ ιηγφηεξε 

θαηαλάισζε θαπζίκνπ,  ην ζπλαληάκε φιν θαη ιηγφηεξν. Καζψο ε ηηκή ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ έρεη κεησζεί, έρεη απμεζεί ε δήηεζε γηα ηε κεηαθνξά ηνπ, πνπ είρε σο 

απνηέιεζκα πςειφηεξα λαχια. Έηζη, κε ηελ πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, ε αδξαλήο 

αγνξά ησλ δεμακελφπινησλ άξρηζε μαθληθά λα αλαθάκπηεη, θαζψο νη πςειφηεξνη λαχινη 

ηζνδπλακνχλ κε πςειφηεξα θέξδε γηα ηελ εηαηξεία. 

 

iii. Δλίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ εηαηξεηώλ: Οη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο αθνχ εληζρχζνπλ ηα έζνδά 

ηνπο, ην επφκελν βήκα είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο. ην λαπηηιηαθφ θιάδν 

απηφ επηηπγράλεηαη κε ηελ αγνξά πεξηζζφηεξσλ πινίσλ θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ ήδε 

ππάξρνληνο ζηφινπ, είηε κε λεφηεπθηα είηε κε κεηαρεηξηζκέλα πινία. Σα πςειφηεξα έζνδα 

πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ρακειέο ηηκέο θαπζίκσλ θαη ηα πςειφηεξα λαχια έρνπλ επηηξέςεη 

ζηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο λα επελδχζνπλ ζεκαληηθά θεθάιαηα γηα ηελ αγνξά λεφηεπθησλ θαη 

κεηαρεηξηζκέλσλ πινίσλ. Έηζη, παξαηεξείηαη έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζην ηκήκα 

αγνξαπσιεζηψλ (S&P) ησλ λαπηηιηαθψλ εηαηξεηψλ. Σα επφκελα ρξφληα, νη ζηξαηεγηθέο 

απηέο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζηελ ηξέρνπζα πγηή αγνξά ζα απνδεηρζνχλ νη βάζεηο γηα 

έλα ζηαζεξφ κέιινλ.  

 

iv. Γεμακελόπινηα απνζήθεπζεο - Storage Tankers (FSO): Αξθεηνί traders λαπιψλνπλ 

καθξνπξφζεζκα κεγάια δεμακελφπινηα, ζπλήζσο ηχπνπ VLCC, κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγνχλ σο 

πισηέο πιαηθφξκεο απνζήθεπζεο αξγνχ πεηξειαίνπ.  Ο ιφγνο πνπ γίλεηαη απηφ είλαη φηη 

πξνζδνθνχλ φηη νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ζα απμεζνχλ ζχληνκα θαη ζα απνθνκίζνπλ κεγάιν 

θέξδνο απφ ην πεηξέιαην πνπ αγνξάζηεθε ζε πην ρακειά επίπεδα ηηκψλ.   
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πσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα απφ ηελ Gibson, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ κε 

λαπισκέλσλ VLCCs, ζε κεληαία βάζε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014, ιεηηνπξγνχζε σο πισηή 

πιαηθφξκα απνζήθεπζεο. Ο αξηζκφο ησλ δεμακελνπινίσλ πνπ απνπζηάδνπλ απφ ηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο έθηαζε ζην κέγηζην ην 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 25: Ο αξηζκφο ησλ VLCC πνπ παξακέλνπλ αλαχισηα ή ιεηηνπξγνχλ σο πιαηθφξκεο 

απνζήθεπζεο   -  (Πεγή: Gibson Consaltancy & Research 2017) 

 

      Ζ δηεζλήο ζπκθσλία πνπ επεηεχρζε ζρεηηθά κε ηηο ππξεληθέο εμειίμεηο ηνπ Ηξάλ 

κεηαθξάζηεθε ζε ηαρεία απειεπζέξσζε ησλ δεμακελφπινησλ, κε ηξαληθψλ πισηψλ  απνζεθψλ, 

ζηα ηέιε ηνπ 2016 / αξρέο ηνπ 2017. Ωζηφζν, απηφ αληηζηαζκίζηεθε ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

έληνλε δήηεζε γηα απνζήθεπζε εθηφο ηνπ Ηξάλ, βνεζνχκελν απφ ηε κείσζε ησλ λαχισλ θαη ηελ 

χπαξμε πςειψλ απνζεκάησλ αξγνχ πεηξειαίνπ θαηά ην πξψην εμάκελν ηνπ 2017.  

 

      Σέινο, κηα πεξαηηέξσ πηψζε ζηελ πισηή απνζήθεπζε παξαηεξήζεθε θαηά ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 2017, ππνρσξψληαο ζην ρακειφηεξν επίπεδν απφ ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2014, θαζψο θάλεθαλ 

ηα πξψηα ζεκάδηα απφ ηελ απφθαζε ηνπ OPEC γηα πεξαηηέξσ πεξηθνπέο ζηελ παξαγσγή. (20)  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΚΡΑΣΖ ΚΑΗ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ  
 

 

6.3  Πξόζθαηεο εμειίμεηο 

     Σν Γεθέκβξην ηνπ 2016, επηηεχρζεθε ζπκθσλία κεηαμχ ηνπ ΟΠΔΚ θαη ηεο Ρσζίαο  γηα ηε 

κείσζε ηεο πξνζθνξάο πεηξειαίνπ ζηε δηεζλή αγνξά, ψζηε λα απμεζνχλ νη ηηκέο ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ. Ζ ζπκθσλία πξνέβιεπε ηε κείσζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο θαηά 1,2 εθαηνκκχξηα 

βαξέιηα, γηα ηηο ρψξεο-κέιε ηνπ ΟΠΔΚ, ελψ επηπξφζζεηε πεξηθνπή 0,6 εθαηνκκπξίσλ βαξειηψλ 

πεηξειαίνπ εκεξεζίσο ζα έπξεπε λα γίλεη απφ ηηο ρψξεο κε κέιε ηνπ ΟΠΔΚ. Παξάιιεια, ε 

ζπκθσλία ζπκπεξηειάκβαλε θαη ηε ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ηεο Ρσζίαο γηα ηε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο, κεηά απφ 15 ρξφληα. 

 

       Ζ επίηεπμε ζπκθσλίαο γηα κείσζε ηεο παξαγσγήο απφ ηηο πεηξειαηνπαξαγσγνχο ρψξεο 

απνηειεί κεγάιν βήκα γηα ηα κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ, ηα νπνία ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο δελ 

είραλ θαηαθέξεη λα ζπκθσλήζνπλ γηα λα πξνρσξήζνπλ ζε απηή ηελ θίλεζε. Καζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο γηα λα επηηεπρζεί ε ζπκθσλία ήηαλ ε θίλεζε ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο λα δερηεί λα 

κεηψζεη αξθεηά ηελ παξαγσγή ηεο, ψζηε λα κπνξέζεη ην Ηξάλ λα παγψζεη ηε δηθή ηνπ ζηα 

επίπεδα πνπ ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ επηβνιή δηεζλψλ θπξψζεσλ 

 

      Σν 2014 φηαλ άξρηζε ε βνπηηά ηηκψλ ηνπ καχξνπ ρξπζνχ, ν ΟΠΔΚ εγθαηέιεηςε ηε 

ζηξαηεγηθή θαζνξηζκνχ ησλ ηηκψλ κέζσ κεηψζεσλ ζηελ παξαγσγή. Σα κέιε ηνπ άξρηζαλ λα 

ξίρλνπλ ζηελ αγνξά φζν πεηξέιαην κπνξνχζαλ πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ζεκαληηθά ηα 

πεξηζψξηα θέξδνπο κεγάισλ αληαγσληζηψλ ηνπο πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ, φπσο νη 

παξαγσγνί ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ ζηηο ΖΠΑ.  Έηζη, κε ηελ απφθαζε απηή ν ΟΠΔΚ θαίλεηαη 

φηη πξνζπάζεζε μαλά λα γίλεη ξπζκηζηήο ησλ ηηκψλ ειέγρνληαο ηε ξνή καχξνπ ρξπζνχ ζηελ 

αγνξά. Μεηά ηελ αλαθνίλσζε ηεο ζπκθσλίαο, ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ 2016 νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ 

ηχπνπ Brent, δηεζλνχο πξνέιεπζεο, απμήζεθαλ θαηά πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 12% ζηα 52,31 

δνιάξηα ην βαξέιη, έλαληη ηηκήο ρακειφηεξεο ησλ 50 δνιαξίσλ ησλ πξνεγνχκελσλ εκεξψλ. 

 

      Μία άιιε ζεκαληηθή εμέιημε έιαβε ρψξα ζηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ ΟΠΔΚ ζηε Βηέλλε ζηηο 

25 Μαΐνπ 2017, φπνπ ν ΟΠΔΚ απνθάζηζε λα επεθηείλεη ηηο κεηψζεηο ζηελ παξαγσγή γηα άιινπο 

ελλέα κήλεο κε ζηφρν λα πεξηνξίζνπλ ηελ πιενλάδνπζα πξνζθνξά ζηελ παγθφζκηα αγνξά 
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πεηξειαίνπ θαη λα ζηεξίμνπλ ηηο ηηκέο. Ο ΟΠΔΚ θαη ε Ρσζία ζπκθψλεζαλ λα παξαηαζεί ε 

ζπκθσλία αλάκεζα ηνπο γηα κείσζε ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαηά 1,8 εθαη. βαξέιηα ηελ 

εκέξα γηα άιινπο ελλέα κήλεο, δειαδή έσο ηα ηέιε Μαξηίνπ 2018. Έηζη, ε άλνδνο ησλ ηηκψλ 

ηνπ καχξνπ ρξπζνχ έβαιε μαλά ζην παηρλίδη ηνπο παξαγσγνχο ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ ζηηο 

ΖΠΑ, νη νπνίνη δελ ζπκκεηείραλ ζηε ζπκθσλία ηνπ Οξγαληζκνχ κε ηε Ρσζία. Οη ακεξηθαλνί 

παξαγσγνί είραλ κεηψζεη ηελ παξαγσγή φζν νη ηηκέο είραλ ππνρσξήζεη θάησ απφ ηα 50 δνιάξηα 

ην βαξέιη, αιιά ζηε ζπλέρεηα ηελ αχμεζαλ ζεκαληηθά φηαλ νη ηηκέο θηλήζεθαλ πάλσ απφ ην φξην 

απηφ. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ ζηηο ΖΠΑ νδήγεζε νπζηαζηηθά ηνλ 

ΟΠΔΚ ζηελ απφθαζε λα παξαηείλεη γηα ελλέα αθφκε κήλεο ηελ απφθαζε λα πσινχλ ηα κέιε 

ηνπ ιηγφηεξν πεηξέιαην ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 

       Ζ ζπκθσλία, φπσο επηζεκαίλνπλ νη εηδηθνί ηεο αγνξάο πεηξειαίνπ, ήηαλ αλαγθαία γηαηί νη 

ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, είραλ αξρίζεη λα ππνρσξνχλ χζηεξα απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ 

ΖΠΑ, αιιά θαη άιισλ ρσξψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη εθηφο ΟΠΔΚ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη 

χζηεξα απφ ηελ άλνδν ηεο ηηκήο ηνπ «καχξνπ ρξπζνχ» ν ΟΠΔΚ αλαζεψξεζε αλνδηθά ηηο 

εθηηκήζεηο ηνπ γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ απφ ηα ζρηζηνιηζηθά θνηηάζκαηα ησλ 

ΖΠΑ θαηά 1 εθαη. βαξέιηα ηελ εκέξα, αθνχ πιένλ ε παξαγσγή είλαη θεξδνθφξα, ελψ κε 

ρακειέο ηηκέο πεηξειαίνπ θξίλεηαη αζχκθνξε. (21) & (22)  

 

      χκθσλα κε άξζξν ηνπ Bloomberg ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2017 (23), ν ζηφρνο ηνπ OPEC λα 

κεηψζεη ηελ πξνζθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ ζηελ αγνξά δελ θαίλεηαη λα αθνινπζείηε πιήξσο απφ 

ηα θξάηε κέιε ηνπ. Καηά ηνλ Ηνχιην, ην δεχηεξν δειαδή κήλα κεηά ηελ απφθαζε λα παξαηαζεί ε 

κείσζε ζηελ παξαγσγή κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2018, ε ζπκκφξθσζε ησλ θξαηψλ κειψλ κε ηηο 

ζπκθσλεκέλεο πεξηθνπέο παξαγσγήο παξέκεηλε θάησ απφ ην 90%, θάηη πνπ κπνξνχκε λα 

παξαηεξήζνπκε θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα. 
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Γηάγξακκα 26: Μεληαία πεξηθνπή ζηελ παξαγσγή αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ρψξεο εληφο θαη εθηφο 

ΟΠΔΚ ζε ζρέζε κε ηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί -  (Πεγή: Bloomberg, Αχγνπζηνο  2017) 

 

      Σα θξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ζπλέρηζαλ λα αληινχλ ιηγφηεξν 

αξγφ πεηξέιαην, ελψ άιια θξάηε, φπσο ην Ηξάθ θαη ε Αιγεξία, δελ έρνπλ πεξηθφςεη αθφκα ηελ 

πξνζθνξά φπσο είραλ ππνζρεζεί.  Σα 21 θξάηε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πεξηθνπέο εθνδηαζκνχ 

πξνζπαζνχλ ζπιινγηθά λα κεηψζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαηά ζρεδφλ 1,8 εθαηνκκχξηα βαξέιηα 

εκεξεζίσο.   
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Υάξηεο 5: Πεξηθνπή ζηελ παξαγσγή αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ρψξεο εληφο θαη εθηφο ΟΠΔΚ 

(Πεγή: Bloomberg, Αχγνπζηνο  2017) 

 

      ηηο αξρέο Απγνχζηνπ, νξηζκέλα απφ θξάηε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο πεξηθνπέο ηεο πξνζθνξάο 

ζπλαληήζεθαλ γηα λα δείμνπλ ηε ζηήξημε ηνπο ζηε ζπκκφξθσζεο σο πξνο φζα έρνπλ 

ζπκθσλεζεί. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Bloomberg, ν ΟΠΔΚ πξαγκαηνπνίεζε ην 86% ησλ 

δεζκεπκέλσλ ηνπ γηα κείσζε ηνλ Ηνχιην, έλαληη 84% ηνλ Ηνχλην. Ζ ζπκκφξθσζε ησλ θξαηψλ 

εθηφο ΟΠΔΚ ππνρψξεζε ηνλ Ηνχιην ζην 73%, έλαληη 81% πνπ ήηαλ ηνλ Ηνχλην, ζχκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο. Ζ Βελεδνπέια, ε Αγθφια, ην Κνπβέηη θαη ην 

Μεμηθφ επηηπγράλνπλ ηηο ππνζρφκελεο πεξηθνπέο θαηά ην κεγαιχηεξν βαζκφ, θαζψο επίζεο θαη 

κηθξφηεξνη παξαγσγνί απφ ην Μπξνπλέη θαη ηε Ηζεκεξηλή Γνπηλέα. 

      Ζ ανπδηθή Αξαβία έρεη θέξεη εηο πέξαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πεξηθνπψλ παξαγσγήο 

ηνπ ΟΠΔΚ γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έηνπο (2017), σζηφζν ε ζπκκφξθσζή ηεο ζηηο 

ζπκθσλεκέλεο πεξηθνπέο ππνρψξεζε ζην 98% ηνλ πεξαζκέλν κήλα. Σν Ηξάθ, ν επφκελνο 
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κεγαιχηεξνο παξαγσγφο ηνπ ΟΠΔΚ, αθνινχζεζε ην 44% ησλ δεζκεπκέλσλ πεξηθνπψλ ηνλ 

Ηνχιην.  

      χκθσλα κε δεδνκέλα ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο, ε Ρσζία, ν κεγαιχηεξνο 

παξαγσγφο αξγνχ εθηφο ΟΠΔΚ, ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο έρεη θάλεη πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ησλ 

πεξηθνπψλ παξαγσγήο πνπ ππνζρέζεθε. Σν Μεμηθφ, θαηά ην κήλα Ηνχιην, κείσζε ηελ παξαγσγή 

αξγνχ πεηξειαίνπ πεξηζζφηεξν απφ φηη ζπκθψλεζε. Σν Καδαθζηάλ, ν ηξίηνο κεγαιχηεξνο 

παξαγσγφο απφ ηα θξάηε εθηφο ΟΠΔΚ, αχμεζε ηελ παξαγσγή ηνπ ηνλ πεξαζκέλν κήλα θαη 

παξακέλεη πνιχ εθηφο ζηφρνπ, παξφιν πνπ επηβεβαίσζε ηε δέζκεπζή ηνπ λα αθνινπζήζεη ηα 

ζπκθσλεζέληα  ζηηο αξρέο Απγνχζηνπ. (23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Γηάγξακκα 27: Πεξηθνπή ζηελ παξαγσγή αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ρψξεο εληφο θαη εθηφο ΟΠΔΚ 

ζπγθξηηηθά κε ην ζηφρν πεξηθνπήο (Πεγή: Bloomberg, ΗΔΑ, Αχγνπζηνο  2017) 
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      αλ πην πξφζθαηε εμέιημε κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηε ζχλνδν ηνπ ΟΠΔΚ θαη ησλ 

ζπκκάρσλ ηνπ ζηε Βηέλλε, ηελ Παξαζθεπή 22 επηεκβξίνπ 2017. Οη ρψξεο ηνπ ΟΠΔΚ θαη ε 

Ρσζία δήισζαλ φηη έρνπλ δηαλχζεη ήδε «ηε κηζή απφζηαζε» γηα λα εμαιείςνπλ ηελ παγθφζκηα 

ππεξπξνζθνξά πεηξειαίνπ ψζηε λα εμηζνξξνπήζεη ε αγνξά θαη παξφηξπλαλ θαη ηηο ππφινηπεο 

πεηξειαηνπαξαγσγέο ρψξεο λα ζπλερίζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη λα 

κείλνπλ πξνζεισκέλνη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ρσξίο λα θάλνπλ θάπνηεο άκεζεο 

αιιαγέο ζηε ζπκθσλία ηνπο. 

      Σα δηνγθσκέλα απνζέκαηα θαπζίκσλ έρνπλ «κεησζεί καδηθά» θαη νη πεηξειαηνπαξαγσγέο 

ρψξεο έρνπλ πινπνηήζεη πεξηζζφηεξν απφ ην 100% ησλ ζπκθσλεκέλσλ πεξηθνπψλ ηνπο, 

ζχκθσλα κε ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ ΟΠΔΚ Mohammad Barkindo. Ο ΟΠΔΚ θαη νη ζχκκαρνί 

ηνπ, νη νπνίνη εμνξχζζνπλ αζξνηζηηθά πεξηζζφηεξν απφ ην 50% ηνπ παγθφζκηνπ πεηξειαίνπ, 

έρνπλ δηάθνξνπο ιφγνπο λα δηαηεξήζνπλ ζηαζεξή πνξεία. πσο αλαιχεη ην Bloomberg, ην Brent 

έθιεηζε ζηα 56,86 δνιάξηα ην βαξέιη ηελ Παξαζθεπή 22/09 κεηά ηε ιήμε ηεο πλφδνπ, ην 

πςειφηεξν επίπεδν απφ ηνλ Φεβξνπάξην, ζεκεηψλνληαο αχμεζε άλσ ηνπ 25% απφ ηνλ Ηνχλην, 

ελψ ε ηηκή ηνπ ακεξηθαληθνχ αξγνχ δηαηεξείην ζηαζεξή ζηα 50,55 δνιάξηα. 

 

Γηάγξακκα 28: Παξαγσγή ΟΠΔΚ θαη ηηκή BRENT γηα ηα έηε 2010-2017 

 (Πεγή: Bloomberg Energy, Αχγνπζηνο 2017)  
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      Δλλέα κήλεο κεηά ηε ζπκθσλία ηνπ ΟΠΔΚ, ε πξνζπκθσλεκέλε εθαξκνγή πεξηθνπψλ χςνπο 

1,8 εθαηνκκπξίσλ βαξειηψλ εκεξεζίσο ζηελ παξαγσγή παξακέλεη πςειφο ζηφρνο. Παξάιιεια, 

νη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπκθσλία ηνπ ΟΠΔΚ δελ έρνπλ βξεη αθφκε απάληεζε ζην 

πξφβιεκα ηεο αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ απφ ηηο ΖΠΑ, ε νπνία 

ππνλφκεπζε ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο. 

 

       Δλψ ε ζπκθσλία γηα ηηο πεξηθνπέο ζηελ παξαγσγή έρεη δείμεη ζεκάδηα επηηπρίαο ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο, ε αγνξά ζα κπνξνχζε λα επαλέιζεη ζε πιεφλαζκα ην επφκελν έηνο εάλ 

επηηξαπεί ε ιήμε ηεο ζπκθσλίαο ζηα ηέιε Μαξηίνπ. Καζψο ε παξαγσγή ζρηζηνιηζηθνχ 

πεηξειαίνπ ησλ ΖΠΑ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαη ε επνρηαθή δήηεζε κεηψλεηαη, ην πιεφλαζκα 

πνπ έρεη επηβαξχλεη ηηο αγνξέο γηα ηξία ρξφληα ελδέρεηαη λα παξνπζηαζηεί εθ λένπ. Δάλ ν ΟΠΔΚ 

δελ επεθηείλεη ηηο πεξηθνπέο ζηελ πξνζθνξά πεηξειαίνπ, ε αγνξά ζα θαηαζηεί θαη πάιη 

πιενλαζκαηηθή, ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο πνπ επηθαιείηαη 

ην Bloomberg. 

 

      Ζ ζχλνδνο ηνπ ΟΠΔΚ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπ ζηε Βηέλλε (επηέκβξηνο 2017)  

νινθιεξψζεθε ρσξίο λέα ζχζηαζε γηα κία παξάηαζε ησλ πεξηθνπψλ ζηελ παξαγσγή. Αλ θαη ε 

ζπκθσλία έρεη δείμεη ζεκάδηα επηηπρίαο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, ε αγνξά ζα κπνξνχζε λα είλαη 

πιενλαζκαηηθή ην επφκελν έηνο, εάλ ν ΟΠΔΚ δελ παξαηείλεη ηε ζπκθσλία πεξηθνπήο κεηά ηνλ 

Μάξηην ηνπ 2018. (24) 
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6.4 Αλάιπζε ησλ ελεξγεηαθώλ ζηξαηεγηθώλ ησλ παξαθάησ ρσξώλ:  

ΖΠΑ / Καλαδάο / Ρσζία / ανπδηθή Αξαβία / Βελεδνπέια / Ηξάλ/ Ηξάθ / Kuwait / UAE / 

Νηγεξία / Καηάξ 

 

6.4.1 ΖΠΑ 

       Οη ΖΠΑ κε ηελ εθξεθηηθή άλνδν ηεο παξαγσγήο ηνπ ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ νδήγεζε ηελ 

δηεζλή ηηκή ηνπ αξγνχ ζε θαηαθφξπθε πηψζε. Οη πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί ηνπ ζρηζηνιηζηθνχ 

πεηξειαίνπ ζηηο ΖΠΑ δελ κπφξεζαλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε ηφζν ρακειά επίπεδα ηηκψλ κε 

απνηέιεζκα είηε λα ρξενθνπήζνπλ είηε λα πεξηνξίζνπλ ην επίπεδν παξαγσγήο ηνπο. Οη 

επελδχζεηο ζε λέεο ηερλνινγίεο εμφξπμεο αξγνχ, σζηφζν, δελ ζηακάηεζαλ αιιά βειηίσζαλ ηελ 

παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ θεθαιαηαθή απφδνζε. Απνηέιεζκα ήηαλ ε νξηαθή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ 

λα θαηέβεη ηφζν ρακειά πνπ λα επαλαθέξεη ην νξηαθφ θφζηνο παξαγσγήο ζε επίπεδα βηψζηκα 

αθφκε θαη ζε πεξηβάιινλ ρακειψλ ηηκψλ. Χαράςςεται λοιπόν μία νζα ςτρατηγική παραγωγήσ 

από τισ ΗΠΑ εν μζςω τησ ςυμφωνίασ του ΟΠΕΚ για περιοριςμό τησ παραγωγήσ. Τα πεδία 

εξόρυξησ πληθαίνουν και επακόλουθα η παραγωγή του αμερικανικοφ αργοφ αυξάνεται μήνα 

με το μήνα. (Forbes, Ιοφνιοσ 2017) 

 

 

Γηάγξακκα 29: (Πεγή: US EIA; Baker Hughes Rig Count 
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      Ζ ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ησλ ΖΠΑ αλαδηακνξθψλεηαη γηα λα αληηκεησπίζεη αθελφο ηελ 

κεηνχκελε εγρψξηα δήηεζε πεηξειαίνπ κεηά ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή θξίζε θαη αθεηέξνπ ηελ 

θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο πεηξειαίνπ απφ ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηθψλ 

κεζφδσλ. Απφξξνηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ησλ ΖΠΑ απφ ηηο εηζαγσγέο 

πεηξειαίνπ. Γηακνξθψλεηαη έηζη κηα «ζηξαηεγηθή ππνρψξεζε» απφ ηε Μέζε Αλαηνιή θαη έλαο 

«λέν-απνκνλσηηζκφο» πνπ νδεγνχλ ηηο ΖΠΑ λα κελ ζπαηαινχλ πφξνπο γηα πεξηπνιία θαη έιεγρν 

ζηε Μέζε Αλαηνιή. Ο πεξηνξηζκφο ηεο παξνπζίαο ζηε Μέζε Αλαηνιή ζπλνδεχεηαη θαη απφ 

πεξηθνπέο ζηηο ακπληηθέο δαπάλεο ησλ ΖΠΑ. 

 

      Οη ζηξαηεγηθέο ζρέζεηο αλαζεσξνχληαη θαη ηίζεληαη νη βάζεηο γηα κηα πην ζηελή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ΖΠΑ θαη Ρσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ, φπσο δηαθαίλεηαη κέζα απφ 

αληαιιαγή αδεηψλ εμφξπμεο θαη δηθαησκάησλ πξφζβαζεο κεηαμχ BP θαη Gazprom, ζηελ 

Αξθηηθή θαη ζηνλ Κφιπν ηνπ Μεμηθνχ αληίζηνηρα. 

 

         Οη ΖΠΑ ηειεπηαία δελ απμάλνπλ ηε δχλακε ηνπ ΝΑΣΟ νχηε πξνρσξνχλ ζε επίδεημε 

δχλακεο δίλνληαο έηζη ρψξν ζηε Ρσζία θαη αθήλνληαο ην επξσπατθφ εκπφξην λα εμηζνξξνπεζεί 

κε επαθφινπζε ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο πεξηνρήο. Παξάιιεια, ππήξμε πξνζπκία εθ κέξνπο 

ησλ ΖΠΑ γηα δηαπξαγκαηεχζεηο κε ην Ηξάλ κε απνηέιεζκα ηελ άξζε ησλ θπξψζεσλ. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή ησλ ΖΠΑ ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ αλάγθε ππνζηήξημεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηνπ Ηζιακηθνχ θξάηνπο φζν θαη γηα ηε δεκηνπξγία αλαρψκαηνο ζηελ επέθηαζε ηεο Κίλαο πξνο 

ηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. 

 

      Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ΖΠΑ έρνπλ θεξχμεη «πφιεκν» ζηε Βελεδνπέια, απεηιψληαο κε 

επηβνιή πεηξειατθνχ εκπάξγθν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε Βελεδνπέια δελ θάλεη βήκαηα πξνο ηελ 

απνθαηάζηαζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ, ην νπνίν αλαιχνπκε εθηελεζηέξα παξαθάησ 

ζηελ ελφηεηα γηα ηε Βελεδνπέια. Παξάιιεια, ε θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ εμέδσζε ζηα ηέιε ηνπ 

επηεκβξίνπ 2017 αληηκεηαλαζηεπηηθφ δηάηαγκα κε ην νπνίν απαγνξεχεηαη ε είζνδνο ζην 

ακεξηθαληθφ έδαθνο πνιηηψλ ηεο Βελεδνπέιαο, κειψλ θπβεξλεηηθψλ ζεζκψλ θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο 
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       Σηο ηειεπηαίεο εκέξεο ην American Petroleum Institute (API) αλαθνίλσζε ηα εγγεγξακκέλα 

απνζέκαηα πεηξειαίνπ ησλ ΖΠΑ, φπνπ ζεκεηψζεθε πηψζε θαηά 0,761 εθαηνκκχξηα βαξέιηα, 

ελψ ε αγνξά αλέκελε αχμεζε. Ζ ηηκή ηνπ «καχξνπ ρξπζνχ» βξίζθεη ζηήξημε ζηνπο πεξηνξηζκνχο 

πνπ έρνπλ επηβιεζεί ζε επίπεδν παξαγσγήο, ζηα 1,8 εθαηνκκχξηα βαξέιηα εκεξεζίσο, απφ ηνλ 

ΟΠΔΚ, αιιά θαη άιινπο κεγάινπο πεηξειαηνπαξαγσγνχο, αλ θαη ε ηηκή ηνπ ακεξηθαληθνχ αξγνχ 

δηαηεξείηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα απφ ηνπ Brent, ιφγσ ηεο αλεζπρίαο φηη ε αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο ησλ ΖΠΑ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππεξπξνζθνξά.  

 

      Σέινο, ζεκεηψλεηαη πσο ε ηαρεία  αχμεζε ηεο παξαγσγήο ακεξηθαληθνχ ζρηζηνιηζηθνχ 

πεηξειαίνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ζπλέβαιε ζηνλ ππεξθνξεζκφ ηεο αγνξάο, ελψ ην 2017 ε 

παξαγσγή απμάλεηαη θαη πάιη, πεξηνξίδνληαο ηηο πξνζδνθίεο γηα έλα παξαηεηακέλν ξάιη ζηηο 

ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ 

 

6.4.2 Καλαδάο 

 

      Ο Καλαδάο απνηειεί ηνλ δεχηεξν ηζρπξφ πεηξειαηνπαξαγσγφ πφιν κέζα απφ ηε 

δπλακηθφηεηα πξνζθνξάο ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ. Δπηκέλεη ζηαζεξά ζε απμεκέλε παξαγσγή 

κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο ζπλδεδεκέλεο κε βξαρππξφζεζκεο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο πηέδνληαο ηηο 

ηξέρνπζεο ηηκέο αιιά θαη ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο εθπιήξσζεο ηνπ αξγνχ πξνο ηα θάησ. 

Σαθηηθή πνπ πεξηνξίδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα πεξηζψξηα ειηγκψλ ηνπ ΟΠΔΚ λα απμνκεηψλεη 

ηελ παξαγσγή. Σν ελεξγεηαθφ πξνθίι ηνπ Καλαδά, φζνλ αθνξά ζην πεηξέιαην, πνπ έρεη σο 

δπλακηθφο παξαγσγφο ζε αληίζεζε κε ην επίπεδν θαηαλάισζήο ηνπ επηδξά ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη δηχιηζεο αξγνχ πεηξειαίνπ. 

 

6.4.3 Ρσζία 

 

       Σν Τπνπξγείν Δλέξγεηαο ηεο ρψξαο αθνινπζεί ηελ ηαθηηθή ησλ ζπκθσληψλ γηα ηηο 

πνζνζηψζεηο παξαγσγήο. Τηνζεηεί, επνκέλσο, ηελ ηειεπηαία ζπκθσλία γηα κείσζε ηεο 

εκεξήζηαο παξαγσγήο θαηά 1,8 εθαηνκκχξηα βαξέιηα έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2018. Ωο επηπξφζζεηε 

ελέξγεηα θαη γηα λα ζπλαθνινπζήζεη ηηο ζπκθσλίεο ηνπ ΟΠΔΚ εμεηάδεηαη θαη ε παξαθνινχζεζε 
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ησλ εμαγσγέσλ αξγνχ πεηξειαίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επηζηξνθή ηνπ Ηξαληθνχ πεηξειαίνπ 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο πξνζζέηεη γηα ηελ Ρσζία έλαλ αθφκε αληαγσληζηή ζηηο επξσπατθέο αγνξέο. 

  

       Γηα ηελ απφθηεζε γεσπνιηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ κε ηα επαθφινπζα νηθνλνκηθά νθέιε ε 

Ρσζία ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε αλαδπφκελεο επθαηξίεο ζηε Μέζε Αλαηνιή. Ζ 

δηακνξθνχκελε ζηξαηεγηθή ηεο ζηε Μέζε Αλαηνιή απνηππψλεηαη κέζα απφ ηελ θίλεζε ηνπ 

πεηξειατθνχ θνινζζνχ ηεο, ηε Rosneft, ζην Ηξαθηλφ Κνπξδηζηάλ (IKRG - Iraqi Kurdish Regional 

Government). Ζ εμειηζζφκελε απηή πξνγεθχξσζε ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ζηνλ ελεξγεηαθφ 

ηχπν (επηέκβξηνο 2017) απνβιέπεη ζηα δηαπηζησκέλα απνζέκαηα 55 δηζεθαηνκκπξίσλ 

βαξειηψλ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη 5,66 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κεηξά θπζηθνχ αεξίνπ. Ο 

ζρεδηαζκφο πεξηιακβάλεη επέλδπζε χςνπο 4 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ κε νξίδνληαο 

απνξξφθεζεο ην πνιχ ελφο έηνπο. Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα ρξεκαηνδφηεζε ηεο Απηφλνκεο 

θνπξδηθήο πεξηνρήο ζηνλ αληίπνδα ησλ νηθνλνκηθψλ πηέζεσλ πνπ αθνχλ ην Ηξάθ θαη ε Σνπξθία.  

 

       Ζ Ρσζία παξαδνζηαθά δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε ηνπο Κνχξδνπο θαη δελ ππνβαζκίδεη ην 

ζέκα ηεο Αλεμαξηεζίαο ζε κηα πξνζπάζεηα πνπ δηπισκαηηθά λα εληζρχεη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ 

πεξηνρή. Γηαθαίλεηαη αθφκε φηη κέζα απφ απηφ ην πάηεκα ηεο ζηε Μέζε Αλαηνιή ε Ρσζία 

βξίζθεη ζηξαηεγηθή δηέμνδν θαη πξνο ηελ Δπξψπε, θαζψο έηζη ππεξπεδά ηα εκπφδηα ηεο 

Κνηλνηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ζηνρεχνπλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάξηεζεο ηεο Δπξψπεο απφ ηνπο 

ξσζηθνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο. 

 

       Ρίρλνληαο κηα καηηά ζηα εζσηεξηθά ηεο ρψξαο ε ελίζρπζε ηεο θαηαλάισζεο πιένλ δελ 

πξνέξρεηαη κνλνζήκαληα απφ ηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ αιιά απφ ηελ πηζησηηθή επέθηαζε πνπ 

επηρεηξείηαη θαη απφ ηελ αχμεζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ. Τθίζηαηαη, επίζεο, ζαθήο 

κεηαζηξνθή ζηε βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο κε ζθνπφ ηελ άλνδν ηνπ δεηθηψλ 

θαηαλάισζεο θαη απνζχλδεζή ηνπο απφ ηνπο δείθηεο ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. Αλαζρεδηάδεηαη 

έηζη ε θάιπςε ησλ απσιεηψλ πνπ ππέζηε ε ρψξα θαηά ηα πξνεγνχκελα έηε 2014 & 2015 κέζα 

απφ ηελ αχμεζε ησλ πξαγκαηηθψλ κηζζψλ. 
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6.4.4 Ηξάθ 

      Ζ νηθνλνκία ηεο Υψξαο ζηεξίδεηαη ζην πεηξέιαην θαη ηα θξαηηθά έζνδα δηαθπκαίλνληαη κε 

ηελ ίδηα θαηεχζπλζε ηεο δηαθχκαλζεο ησλ ηηκψλ πεηξειαίνπ. Ζ κεηάβαζε απφ ηε θάζε ηεο 

παξαγσγήο ζε επίπεδα ξεθφξ ζηελ επνρή πνπ ην Τπνπξγείν Πεηξειαίνπ ηεο ρψξαο ελαξκνλίδεη 

πιήξσο ηελ πεηξειατθή ζηξαηεγηθή ηνπ βάζεη ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΟΠΔΚ είλαη ζε εμέιημε. Με 

ηελ πξνζνρή ζηξακκέλε ζηελ ηηκή ηνπ βαξειηνχ θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ ην Ηξάθ πξνδηαζέηεη 

ηελ ρξνληθή ή πνζνηηθή επέθηαζε ησλ κεηψζεσλ ζηελ παξαγσγή. 

 

      αλ πην πξφζθαηε εμέιημε, αμίδεη λα αλαθεξζνχλ νη δειψζεηο ηνπ Σνχξθνπ πξνέδξνπ Ρεηδέπ 

Σαγίπ Δξληνγάλ, ν νπνίνο πξνεηδνπνίεζε ην Ηξαθηλφ Κνπξδηζηάλ φηη ζα θιείζεη ηνλ βαζηθφ 

εμαγσγηθφ αγσγφ ηεο πεξηνρήο, θαζψο αληηηίζεηαη ζην δεκνςήθηζκα γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

Κνχξδσλ, γεγνλφο πνπ έδσζε ψζεζε ζηηο ηηκέο. Οη θνπξδηθέο εμαγσγέο πεηξειαίνπ έρνπλ 

εθηηλαρζεί απφ ην 2014, δίλνληαο «πάηεκα» ζηελ Πεξηθεξεηαθή Κπβέξλεζε ηνπ Κνπξδηζηάλ λα 

ζρεδηάζεη κειινληηθή αλεμαξηεηνπνίεζή ηεο απφ ην Ηξάθ, παξά ηηο αληηδξάζεηο ησλ ΖΠΑ, ηεο 

Σνπξθίαο θαη ηνπ Ηξάλ, πνπ θνβνχληαη πσο ζα απμεζεί ε αζηάζεηα ζηελ πεξηνρή. 

Ωζηφζν, κέρξη ζηηγκήο, ε αγνξά πεηξειαίνπ δελ δείρλεη λα αλεζπρεί ηδηαίηεξα κε ηελ απεηιή γηα 

ηηο θνπξδηθέο εμαγσγέο, ζηηο νπνίεο έρνπλ βνεζήζεη δηεζλείο εκπνξηθνί νίθνη φπσο νη Vitol, 

Trafigura, Petraco θαη Glencore θαη ε ξσζηθή πεηξειατθή Rosneft. 

 

6.4.5 Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα (UAE) 

      Κηλεηήξηνο δχλακε ζηε ζηξαηεγηθή ηεο νηθνλνκηθήο εμέιημεο αιιά θαη ηνπ γεληθφηεξνπ 

εθζπγρξνληζκνχ ηνπ νκνζπνλδηαθνχ θξάηνπο ησλ 7 εκηξάησλ ζπληζηά ε εμφξπμε πεηξειαίνπ. 

Δίλαη βαζηθφ κέινο ηνπ ΟΠΔΚ θαη ε παξαγσγή πεηξειαίνπ ηα ηειεπηαία έηε βξίζθεηαη ζε 

επίπεδα ξεθφξ. Δληνχηνηο, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα ζε επίπεδν εζσηεξηθήο ζηξαηεγηθήο 

εθπνλνχλ ζρέδην γηα επέλδπζε χςνπο 163 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ 

κνξθψλ ελέξγεηαο κε νξίδνληα κέζα ζηηο επφκελεο ηξεηο δεθαεηίεο. ηφρνο ηνπο ην ελεξγεηαθφ 

κεξίδην ησλ θαζαξψλ κνξθψλ ελέξγεηαο λα αλέιζεη ζην 50% κέρξη ην 2050 απφ ην ηξέρνλ 25% 

ζχκθσλα κε ην εηδεζενγξαθηθφ πξαθηνξείν CNN (Ηαλνπάξηνο 2017). ηε ζπγθεθξηκέλε 

νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή νδεγεί ε ρακειή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ. 
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6.4.6 Βελεδνπέια  

 

        Ζ Βελεδνπέια είλαη πεηξειαηνπαξαγσγφο ρψξα κε ηα κεγαιχηεξα απνζέκαηα πεηξειαίνπ 

(300 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα), πνπ φκσο ππνθέξεη απφ άλεπ πξνεγνπκέλνπ νηθνλνκηθή θξίζε.      

ην ηέινο Απγνχζηνπ ηνπ 2017, ν Πξφεδξνο ησ ΖΠΑ Νηφλαιλη Σξακπ ππέγξαςε δηάηαγκα γηα 

ηελ επηβνιή νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ θπξψζεσλ ζηε Βελεδνπέια, ζηεξψληαο ζηελ 

θπβέξλεζε Μαδνχξν κηα βαζηθή πεγή ρξεκαηνδφηεζεο. Οη πξφζζεηεο θπξψζεηο απφ ηηο 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο πεξηιακβάλνπλ, κεηαμχ άιισλ, απαγνξεχζεηο ζηηο εμαγσγέο πεηξειαίνπ 

απφ ηηο ΖΠΑ πξνο ηε Βελεδνπέια, απαγφξεπζε εηζαγσγψλ αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηε 

Βελεδνπέια θαη απαγνξεχζεηο ζπλαιιαγψλ ζε δνιάξηα ΖΠΑ κε νληφηεηεο ηεο Βελεδνπέιαο.  

 

      Ωζηφζν, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ην εκπφξην πεηξειαίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφ, θαζψο νη  Ζλσκέλεο Πνιηηείεο εηζάγνπλ πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηεο παξαγσγήο αξγνχ 

πεηξειαίνπ ηεο Βελεδνπέιαο. Οη πσιήζεηο απηέο αληηπξνζσπεχνπλ ην κεξίδην ηνπ ιένληνο ζηα 

έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο ηεο Βελεδνπέιαο. Πεξίπνπ ην 95% ησλ 720 ρηιηάδσλ βαξειηψλ 

εκεξεζίσο (kb / d) πνπ εηζήρζεζαλ κέρξη ζήκεξα ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (γηα ην 2017) 

κεηαθέξζεθε ζηα δηπιηζηήξηα ηνπ Κφιπνπ ησλ Ζ.Π.Α. Σέινο, ππάξρεη επίζεο εκπφξην 

δηπιηζκέλσλ πξντφλησλ πεηξειαίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ, θαζψο νη εμαγσγέο ειαθξνχ αξγνχ 

θαη πξντφλησλ πεηξειαίνπ ησλ ΖΠΑ ρξεζηκνπνηνχληαη σο αξαησηηθφ κέζν γηα ηε κεηαθνξά ηνπ 

πην βαξέσο πεηξειαίνπ (heavy oil) ηεο Βελεδνπέιαο 

 

      Ζ απάληεζε ηεο Βελεδνπέιαο ήξζε 3 εβδνκάδεο αξγφηεξα, ζηα κέζα επηεκβξίνπ 2017, 

φπνπ αλαθνίλσζε ζηνπο εκπφξνπο «καχξνπ ρξπζνχ» πσο δε ζα δέρεηαη απφ εδψ θαη ζην εμήο 

πιεξσκέο ζε ακεξηθαληθφ δνιάξην, ελ κέζσ κεγάιεο θφληξαο κε ηελ Οπάζηλγθηνλ. Με ηε 

ζηξαηεγηθή απηή, ε Βελεδνπέια ζθνπεχεη λα παξαθάκςεη ηηο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο ησλ Ζ.Π.Α. 

πσο κεηαδίδεη ε Wall Street Journal, ήδε νη επηρεηξεκαηίεο πνπ εμάγνπλ πξντφληα αξγνχ 

πεηξειαίνπ απφ ηε Βελεδνπέια ή εηζάγνπλ πεηξέιαην ζηε ρψξα, έρνπλ αξρίζεη λα κεηαηξέπνπλ 

ηα ηηκνιφγηά ηνπο ζε επξψ. Δλδεηθηηθά, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ην παξάδεηγκα ηεο θξαηηθήο 

πεηξειατθήο εηαηξείαο Petróleos de Venezuela SA, γλσζηή σο PdVSA, ε νπνία απαίηεζε απφ 



- 84 - 
 

ηνπο ηδησηηθνχο εηαίξνπο ηεο λα αλνίμνπλ ινγαξηαζκνχο ζε επξψ θαη λα κεηαηξέςνπλ ηα 

ππάξρνληα κεηξεηά ζην βαζηθφ επξσπατθφ λφκηζκα. 

 

       Δπηπξνζζέησο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε Ρσζία απνηειεί πιένλ ζχκκαρν ηεο Βελεδνπέιαο, 

ε νπνία ζηξέθεηαη νινέλα θαη πην ζπρλά ζηε Ρσζία ζε κηα πξνζπάζεηα λα εμαζθαιίζεη ηα 

θεθάιαηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επηβηψζεη, πξνζθέξνληαο ζε αληάιιαγκα ηνλ νξπθηφ ηεο 

πινχην.  Ο ξσζηθφο πεηξειατθφο θνινζζφο Rosneft θαηέρεη ζήκεξα ην 49,9% ησλ κεηνρψλ ηεο 

Citgo, ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηεο PDVSA, πξνζθέξνληαο κεξίδην ζε ελλέα απφ ηηο πιένλ 

παξαγσγηθέο πεηξειαηνπεγέο ηεο ρψξαο. Ζ Rosneft έρεη πξνζθέξεη ήδε πεξηζζφηεξα απφ έλα 

δηζ. δνιάξηα ηνλ Απξίιην ηνπ 2017 ζηελ PDVSA, ελψ ήδε δχν θνξέο ε θπβέξλεζε ηνπ Καξάθαο 

ρξεζηκνπνίεζε ξσζηθά θεθάιαηα γηα λα πξνιάβεη ηελ πηψρεπζε. Ζ ξσζηθή εηαηξεία έρεη 

αλαιάβεη κάιηζηα ξφιν δηακεζνιαβεηή, πξνσζψληαο ην πεηξέιαην ηεο PDVSA ζε μέλνπο 

αγνξαζηέο. Σν κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα απνζέκαηα απηά θαηαιήγεη ζε ακεξηθαληθά 

δηπιηζηήξηα, παξά ηηο θπξψζεηο θαηά ηεο Ρσζίαο, θαζψο πσιείηαη κέζσ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ. 

 

       Σελ ψξα πνπ πνιιέο πνιπεζληθέο ζε φιν ηνλ θφζκν απνζχξνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο απφ 

ηε Βελεδνπέια, ε Rosneft αθνινπζεί αληίζεηε νδφ, εμαγνξάδνληαο πεηξειατθά απνζέκαηα θαη 

επεθηείλνληαο ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο ζην Καξάθαο. Ζ ξσζηθή εηαηξεία αγφξαζε πξφζθαηα 

πέληε πεγέο ζηελ πεξηνρή ηνπ Οξηλφθνπ, φπνπ εληνπίδνληαη ηα κεγαιχηεξα απνζέκαηα αξγνχ 

πεηξειαίνπ ζηε ρψξα. 

 

       Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο πεξηθνπέο πνπ έρνπλ εμαγγείιεη ν ΟΠΔΚ θαη ηα θξάηε ζχκκαρνη 

ηνπ, ε Βελεδνπέια ζπλερίδεη ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο ελαξκνληδφκελε κε ηνλ ΟΠΔΚ, 

επηηπγράλνληαο ηηο ππνζρφκελεο πεξηθνπέο θαηά ην κεγαιχηεξν βαζκφ. 
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6.4.7 Ηξάλ 

       Σν Ηξαληθφ πεηξέιαην απνηειεί βαξφκεηξν ζηελ παγθφζκηα πξνζθνξά αξγνχ θπξίσο κέζα 

απφ ηα κεγάια θνηηάζκαηα πνπ δηαζέηεη. Ζ θπξηαξρία ηνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζπλδέεηαη ζηελά 

κε πνιηηηθέο απνθάζεηο, φπσο ν πεξηνξηζκφο ηοσ πσρηνικού προγράμματος τοσ Ιράν με 

αντάλλαγμα την ειάθξπλζε τοσ τρέοσς της ρψξαο.  

 

       Ζ άξζε ησλ θπξψζεσλ πνπ είραλ επηβιεζεί απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα θαη ζηνπο ηνκείο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ κεηαθνξψλ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ εηζξνή ηνπ ηξαληθνχ πεηξειαίνπ ζηελ δηεζλή πξνζθνξά ζπλνδεπφκελν απφ εθπησηηθά 

ζρήκαηα θαη ειθπζηηθέο πηζησηηθέο πνιηηηθέο σο επηρεηξεκαηηθή ζηξαηεγηθή ηεο National 

Iranian Oil Company (NIOC). H ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζείηαη έρεη σο ζηφρν ηελ εθθίλεζε ησλ 

πσιήζεσλ ηνπ Ηξαληθνχ αξγνχ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο ζε πξν ησλ θπξψζεσλ επίπεδα.  

 

      Απηή ε επηζηξνθή ηεο ρψξαο ζηηο αγνξέο ελδέρεηαη λα ζπκβάιιεη ζε πεξαηηέξσ πηψζε ησλ 

ηηκψλ, ελψ εθηηκάηαη πσο ζα εληείλεη ηηο αληηπαξαζέζεηο κε ηελ ανπδηθή Αξαβία θαη ηελ Ρσζία.  

Πξνο ην παξφλ, σο θίλεζε ηαθηηθήο πξνρψξεζε θαη ην Ηξάλ ζε κείσζε ηεο παξαγσγήο 

ελαξκνληδφκελν κε ηνλ ΟΠΔΚ. 

 

6.4.8 ανπδηθή Αξαβία 

      Ζ ζπνπδαηφηεηα ηνπ ξφινπ πνπ δηαδξακαηίδεη ε ρψξα ζηηο δηεζλείο αγνξέο ηίζεηαη ζε 

επηζθάιεηα απφ ηελ επηζηξνθή ηνπ Ηξαληθνχ πεηξειαίνπ. Ζ ανπδηθή Αξαβία πξαγκαηνπνηεί ηηο 

κεγαιχηεξεο εμαγσγέο καχξνπ ρξπζνχ ζηνλ θφζκν, σζηφζν ε ρακειή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ηελ 

νδεγεί ζηελ αλαζεψξεζε ηεο ελεξγεηαθήο ηεο πνιηηηθήο. Πξνζαλαηνιίδεηαη ζε επξχηεξε ρξήζε 

θαζαξήο ελέξγεηαο θαη αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζην εγγχο κέιινλ. Ζ ανπδηθή 

Αξαβία ζρεδηάδεη ηελ κειινληηθή ζηξαηεγηθή ηεο ζηε βάζε γηα επέθηαζε ηεο ζπκθσλίαο γηα 

κείσζε ηεο παξαγσγήο, αθνχ απηή εθπλεχζεη ηνλ επφκελν ρξφλν. 

 

      αλ πην πξφζθαηε ζηξαηεγηθή θίλεζε ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηε 

δήισζε ηεο θξαηηθήο πεηξειατθήο εηαηξείαο ηεο λα επελδχζεη πεξηζζφηεξα απφ 300 δηζ. δνιάξηα 

ζηελ επφκελε δεθαεηία, γηα λα εμεξεπλήζεη πεξηζζφηεξν θπζηθφ αέξην θαη λα δηαηεξήζεη ηελ 
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ηθαλφηεηα παξαγσγήο πεηξειαίνπ. Απηφ ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ βήκα γηα ηε ανπδηθή 

Αξαβία, θαζψο ε πηψζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα είρε κεηψζεη ηηο 

επελδχζεηο ζηα καθξνρξφληα projects έξεπλαο θαη αλάπηπμεο πεηξειαίνπ. Πξέπεη λα ηνληζηεί φηη 

ε έιιεηςε επελδχζεσλ ηψξα ζα νδεγήζεη ζε ιηγφηεξα βαξέιηα ζην κέιινλ, αθφκε θαη κε ηελ 

παξαγσγή ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ, θαζψο ν θφζκνο ρξεηάδεηαη 20 εθαη. βαξέιηα εκεξεζίσο 

ζε λέα παξαγσγή ζηα επφκελα πέληε ρξφληα γηα λα θαιπθζεί ε δήηεζε. 

 

6.4.9 Κνπβέηη 

      Σν νηθνλνκηθφ κνληέιν ηεο ρψξαο ζηεξίδεηαη ζηελ παξαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ θαη 

ζπγθεθξηκέλα πάλσ απφ ην κηζφ ΑΔΠ, φια ηα έζνδα ησλ εμαγσγψλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπ θπβεξλεηηθνχ εηζνδήκαηνο ηνπ Κνπβέηη ρηίδεηαη απφ ην πεηξέιαην. Ωζηφζν, αθνινπζείηαη 

ζηξαηεγηθή ηέηνηα ψζηε λα δηαθνξνπνηεζεί ε νηθνλνκία ηνπ απφ ην πεηξέιαην αμηνπνηψληαο ηα 

εηζνδήκαηα απφ ηνπο πδξνγνλάλζξαθεο ζηελ αλάπηπμε ππνδνκψλ ζηηο κεηαθνξέο, ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο, ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα θαη ζηνλ ηνπξηζκφ. 

Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο απφ ηνλ 

ακηγψο πεηξειατθφ ραξαθηήξα ηεο κε πεγή εηζνδήκαηνο ην ίδην ην πεηξέιαην.  

 

      Σν Κνπβέηη σο κέινο ηνπ ΟΠΔΚ θαη ηεο ελσκέλεο αξαβηθήο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο (United 

Arab Shipping Company) δηαζέηνληαο ηε κεγαιχηεξε εηαηξεία δεμακελνπινίσλ ζε ρψξα ηνπ 

ΟΠΔΚ θαηέρεη κηα ζηξαηεγηθή ζέζε ζηνλ παγθφζκην πεηξειατθφ ράξηε δηαζέηνληαο ηελ 

παξαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ ζηηο αγνξέο αθελφο ηεο Δπξψπεο θαη αθεηέξνπ ηεο Κίλαο θαη ηεο 

Ηλδίαο. Με δεδνκέλν ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε απνζέκαηα πεηξειαίνπ ην 

Κνπβέηη ζρεδηάδεη λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ζε 4 εθαηνκκχξηα βαξέιηα έσο ην 2020. 

 

6.4.10 Νηγεξία 

       Ζ Νηγεξία, ε νπνία σο ρψξα ζηεξίδεηαη ζηελ εμαγσγή πεηξειαίνπ, κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην 

ηνπ 2017 αθνινπζνχζε γξακκή εμαίξεζεο απφ ηε ζπκθσλία ηνπ ΟΠΔΚ θαη ηνπο ηειεπηαίνπο 

κήλεο είρε απμήζεη ηελ παξαγσγή ηεο. Ζ έσο ηψξα ηαθηηθή ηεο είρε απνδπλακψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΟΠΔΚ ζηε κείσζε ηεο παγθφζκηαο πξνζθνξάο. Αιιαγή θαηεχζπλζεο, 

σζηφζν,  απνηέιεζε ε ηειεπηαία ηεο ζπκθσλία λα ζπκκεηάζρεη ζηε ζπκθσλία γηα ηελ πεξηζηνιή 
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ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ κε ζηφρν ε κείσζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο λα θηάζεη ηα 1,8 εθαη. 

βαξέιηα θαη λα δηαηεξήζεη ηελ παξαγσγή ηεο ζε επίπεδα πνπ λα αληηζηνηρνχλ ζε απηή ηελ 

κείσζε, παξά ηνλ αληαγσληζκφ πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ Ηξάλ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο πεηξειαίνπ. 

 

      Λφγσ ηεο ηαξαρψδνπο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα, ίζρπε απαιιαγή απφ ηηο 

πεξηθνπέο ηεο παξαγσγήο. Απηή ε εμαίξεζε απφ ηελ ηειεπηαία ζπκθσλία ηνπ ΟΠΔΚ 

ππνζηεξηδφηαλ επζαξζψο θαη απφ ηηο θπβεξλήζεηο ηνπ Κνπβέηη θαη ηεο Ρσζίαο πνπ δελ 

αλακέλνπλ λα επζπγξακκηζηεί ε Νηγεξία κε ηε ζπκθσλία κέρξηο φηνπ ε θαηάζηαζε αζθάιεηαο 

ηεο βειηησζεί.  

 

      Πιένλ φκσο ην πεηξειατθφ επηηειείν ηεο Νηγεξίαο πξνβαίλεη ζε δεζκεχζεηο πνπ δείρλνπλ 

έκπξαθηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζην λέν πεξηνξηζκέλν ζρήκα εθνδηαζκνχ απφ ηνλ ΟΠΔΚ. Ζ 

ηειεπηαία δέζκεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Πεηξειαίνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ 

ζε επίπεδν ρψξαο αληαλαθιάηαη άκεζα ζην εχξνο ηεο δηαθνξάο (spread) ησλ ηηκψλ αλαθνξάο 

αξγνχ Brent/WTI θαη ζπγθεθξηκέλα νδεγεί ην κεηαμχ ηνπο πεξηζψξην πάλσ απφ ηα 6 

δνιάξηα/βαξέιη ζηεξίδνληαο ζην ηακπιφ ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζπκβνιαίσλ 

πεηξειαίνπ αξγνχ ην επξσπατθφ ICE Brent (Γειηίν Σηκψλ Platts European Marketscan, 

September 22, 2017). 

 

      Σέινο, ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηεο Νηγεξηαλήο θπβέξλεζεο είλαη επίζεο ε αλάπηπμε ησλ 

ζαιάζζησλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ε θαηαζθεπή λέσλ ιηκεληθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ απφ φπνπ ζα κπνξνχλ λα εμάγνληαη ζε εκεξήζηα βάζε άλσ ησλ 2,9 

εθαηνκκπξίσλ βαξειηψλ αξγνχ πεηξειαίνπ ζχκθσλα κε ηα φζα δεκνζηεχζεθαλ ζηνλ λαπηηιηαθφ 

ηχπν (Ηνχληνο 2016). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

      Ζ ζεκαζία ηεο ελέξγεηαο θαη θπξίσο ηνπ πεηξειαίνπ είλαη αδηακθηζβήηεηε θαη απνηειεί 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ εμέιημε θαη πξφνδν ηεο 

θνηλσλίαο. Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εθπνλήζεθε κε ζθνπφ λα αλαδείμεη ηνπο 

πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο ηεο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ 

ελεξγεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ησλ ρσξψλ νη νπνίεο έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηηο δηεζλείο ηηκέο αξγνχ 

πεηξειαίνπ.  Ζ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη θαη’ επέθηαζε ησλ παξάγσγσλ πξντφλησλ ηνπ έρεη 

ηεξάζηηα ζεκαζία ηφζν γηα ηελ νηθνλνκία ησλ θξαηψλ φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο. Ο «καχξνο ρξπζφο» απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν γεσπνιηηηθφ εκπφξεπκα 

παγθνζκίσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θα πνιηηηθήο ηνπ ζεκαζίαο, δίλνληαο αληαγσληζηηθφ 

πιενλέθηεκα ζηηο ρψξεο πνπ κπνξνχλ λα ηνλ ειέγμνπλ.   

 

      πσο εθηελψο αλαιχζεθε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, ε αγνξά ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ είλαη 

αξθεηά δπλακηθή κε έληνλε κεηαβιεηφηεηα, θαζψο ηα δεδνκέλα ζε πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ 

επίπεδν αλαηξέπνληαη δηαξθψο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ παξαηεξνχληαη έληνλεο 

δηαθπκάλζεηο ζηε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ παγθνζκίσο, θάηη ην νπνίν έρεη πξνθαιέζεη ην 

ελδηαθέξνλ πνιιψλ θνξέσλ (πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ), νη νπνίνη έρνπλ επηθεληξσζεί ζηηο 

εμειίμεηο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πεηξειαίνπ. Παξάιιεια, νη δηαθπκάλζεηο απηέο πξνθαινχλ 

αβεβαηφηεηα ζηνπο επελδπηέο , επεξεάδνληαο ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ επελδχζεσλ ηνπο, 

γεγνλφο πνπ νδεγεί πνιιέο θνξέο ηελ νηθνλνκία ζε αζηάζεηα θαη θαη’ ζπλέπεηα ζηελ χθεζε. 

Δπηπιένλ, ηηο ζπλζήθεο ζηηο δηεζλείο αγνξέο πεηξειαίνπ επεξεάδνπλ έκκεζα ζεκαληηθέο 

πνιηηηθέο απνθάζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε θαηαπνιέκεζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ε 

εζηίαζε ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα.  πσο γίλεηαη αληηιεπηφ, επνκέλσο, ε αζηαζήο ηηκή 

ηνπ πεηξειαίνπ εκπνδίδεη πνιιέο θνξέο ηελ ράξαμε ζηαζεξήο πνιηηηθήο απφ ηα θξάηε, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηελ επεκεξία θαη ηελ αλάπηπμε. εκεία αλαθνξάο, ζχγθξηζεο θαη 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο ηηκήο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ απνηεινχλ νη δχν ηχπνπ αξγνχ, ην επξσπατθφ 

Brent θαη ην ακεξηθαληθφ WTI (West Texas Intermediate), ηα νπνία δηαπξαγκαηεχνληαη ζε 

θαζεκεξηλή βάζε θαη έρνπλ εθαξκνγή ζε φια ηα ζπκβφιαηα πεηξειαίνπ. 
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      ζνλ αθνξά ηελ δνκή ηεο αγνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ, νη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηε 

δηαθίλεζε ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηελ πεγή ηνπ ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή είλαη ε παξαγσγή, ε 

δηχιηζε, εκπνξία θαη δηαλνκή, πνπ απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζηνπο πσιεηέο θαη 

αγνξαζηέο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, κέζσ ηεο εθηεηακέλεο θπζηθήο ππνδνκήο θαη ηεο 

ππνζηήξημεο ηεο δηεζλνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο. πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, κέξνο 

ηεο δνκήο ηεο αγνξάο ηνπ πεηξειαίνπ απνηειεί θαη ε δνκή ηνπ κεηαθνξηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγάιε πνιππινθφηεηα ιφγσ ησλ δπλαηψλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ 

ζεκείσλ πξνζθνξάο θαη δήηεζεο πεηξειαίνπ. Οη ξνέο εθνδηαζκνχ ηνπ πεηξειαίνπ πξνθαινχλ ηε 

δήηεζε γηα κεηαθνξά πεηξειαίνπ, ε νπνία εμππεξεηείηαη απφ ηε θπζηθή ππνδνκή ησλ 

κεηαθνξηθψλ κέζσλ θαη απνηειεί κηα αγνξά εληάζεσο θεθαιαίνπ. πλεπψο, κπνξνχκε εχθνια 

λα αληηιεθζνχκε ηελ άξξεθηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αγνξάο πεηξειαίνπ θαη ηεο εκπνξηθήο 

λαπηηιίαο, νη νπνίεο είλαη αιιειέλδεηεο, θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο ζαιάζζηεο δηαδξνκέο κε 

απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ θάιπςε κεηαθνξάο άιινηε αξγνχ πεηξειαίνπ απφ ηηο πεγέο ζηηο 

κνλάδεο δηχιηζεο, θαη άιινηε πξντφλησλ πεηξειαίνπ απφ ηα δηπιηζηήξηα πξνο ηνπο ηειηθνχο 

θαηαλαισηέο,  

 

       Απφ ηελ πιεπξά ηεο παξαγσγήο, ηα εκπιεθφκελα κέξε εζηηάδνπλ θπξίσο ζε δείθηεο φπσο ε 

παξαγσγή βαξειηψλ αλά εκέξα θαη ην πιήζνο αμηνπνηνχκελσλ θνηηαζκάησλ παγθνζκίσο, ηα 

νπνία αμηνινγνχληαη ζπγθξηηηθά, αλά ρξνληθή πεξίνδν, δηακνξθψλνληαο έηζη ηε δπλακηθή ηεο 

πξνζθνξάο. Σν 2016 ε παγθφζκηα παξαγσγή πεηξειαίνπ απμήζεθε κφλν θαηά 0,4 εθαηνκκχξηα 

βαξέιηα αλά εκέξα, γεγνλφο πνπ απνηειεί ηελ πην αξγή αλάπηπμε απφ ην 2013. Παξφιν πνπ 

παξαγσγή ζηε Μέζε Αλαηνιή απμήζεθε θαηά 1,7 εθαηνκκχξηα βαξέιηα/εκέξα, ιφγσ ηεο 

αχμεζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ Ηξάλ, ηνπ Ηξάθ, θαη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, σζηφζν, απηφ 

αληηζηαζκίζηεθε απφ ηηο κεηψζεηο ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, ηε Νφηηα θαη Κεληξηθή Ακεξηθή, ηελ 

Αθξηθή θαη ηελ Αζία-Δηξεληθφ, ζπλνιηθά θαηά 1,3 εθαηνκκχξηα βαξέιηα/εκέξα. ζνλ αθνξά 

ηελ παξαγσγή γηα ην 2017, απφ ηνλ Ηαλνπάξην ν ΟΠΔΚ θαη άιιεο 10 ρψξεο εθηφο ηνπ 

Οξγαληζκνχ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Ρσζία,  θαηαβάιινπλ πξνζπάζεηεο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ 

ηεο παξαγσγήο, έρνληαο πεξηθφςεη ηελ παξαγσγή θαηά 1,8 εθαη. βαξέιηα ηελ εκέξα, 

πξνθεηκέλνπ λα κεηξηάζνπλ ηνλ αληίθηππν ζηελ αγνξά απφ ηελ ππεξπξνζθνξά πεηξειαίνπ πνπ 

έρεη κεηψζεη ζην κηζφ ηηο ηηκέο απφ ην 2014. 
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       ζνλ αθνξά ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ απνηεινχλ δηαθνξεηηθή έλλνηα απφ ηελ παξαγσγή 

θαη δελ πξέπεη λα ζπγρένληαη σο έλλνηεο. Σα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη θαη νη εθηηκήζεηο γηα 

ηα ππάξρνληα απνζέκαηα πεηξειαίνπ δελ είλαη πάληα αθξηβείο θαη αιεζείο, θαζψο επεξεάδνληαη 

απφ πνιηηηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζπκθέξνληα. Πνιχ ζπρλά έρεη παξαηεξεζεί ηα θξάηε-κέιε 

ηνπ ΟΠΔΚ λα παξνπζηάδνπλ «θνπζθσκέλα» απνζέκαηα, κε απψηεξν ζθνπφ λα κπνξνχλ λα 

παξάγνπλ πεξηζζφηεξν, ππεξβαίλνληαο ην εκπφδην ησλ πνζνζηψζεσλ, ελψ απφ ηελ άιιε κεξηά, 

άιιεο ρψξεο παξαγσγνί πεηξειαίνπ πξνζαξκφδνπλ ηηο εθηηκήζεηο ησλ απνζεκάησλ ηνπο κε απηέο 

ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο. Σέινο, πξέπεη λα ηνληζηεί φηη ε εθηίκεζε ησλ βεβαησκέλσλ απνζεκάησλ 

ζεσξείηαη δχζθνιε θαη αβέβαηε, ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ παξαγφλησλ θαη εκπιεθφκελσλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ παξαγσγψλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. 

 

       Σα παγθφζκηα απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα πεηξειαίνπ γηα ην 2016 απμήζεθαλ θαηά 15 

δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα (0,9%) ζηα 1.707 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα, ηα νπνία ζα αξθνχζαλ γηα 

λα θαιχςνπλ ηα 50,6 ρξφληα παγθφζκηαο παξαγσγήο ζηα επίπεδα ηνπ 2016, κε ηηο ρψξεο ηνπ 

ΟΠΔΚ λα θαηέρνπλ ην 71,5% ησλ απνδεδεηγκέλσλ απνζεκαηηθψλ παγθνζκίσο. Ωζηφζν, γηα ην 

2017 ηα δεδνκέλα απηά κεηαβιήζεθαλ αξθεηά, χζηεξα απφ ηελ απφθαζε ηνπ ΟΠΔΚ γηα κείσζε 

ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαηά πεξίπνπ 1,8 εθαηνκκχξηα βαξέιηα, κέρξη ην Μάξηην 

ηνπ 2018 (ζχκθσλα κε ηα ησξηλά δεδνκέλα). Μέρξη ην Μάην ηνπ 2017, ηα παγθφζκηα δηαζέζηκα 

απνζέκαηα πεηξειαίνπ είραλ ήδε κεησζεί θαηά ην 1/3 απφ ηηο αξρέο ηνπ ρξφλνπ, απνηειψληαο 

πξαθηηθή έλδεημε φηη ην πξφγξακκα κείσζεο ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ πνπ εθαξκφδνπλ νη 

ρψξεο ηνπ ΟΠΔΚ θαη ε Ρσζία βνήζεζε ζηελ κείσζε ηεο ππεξπξνζθνξάο ηνπ πεηξειαίνπ, ζε 

παγθφζκην επίπεδν. χκθσλα φκσο κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο, παξφιν πνπ ηα 

παγθφζκηα απνζέκαηα κεηψζεθαλ θαη ε θαηαλάισζε απμήζεθε, ε εμηζνξξφπεζε ηεο πξνζθνξάο 

θαη ηεο δήηεζεο εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κηα «επίπνλε δηαδηθαζία», ιφγσ ηεο απμεκέλεο 

παξαγσγήο πεηξειαίνπ, θπξίσο ζρηζηνιηζηθνχ απφ ηηο Ζ.Π.Α. 

 

      χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ακεξηθαληθψλ ζηαηηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο αξρέο ηνπ 2017, ηα 

πςειφηεξα απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα αξγνχ πεηξειαίνπ (κε δεδνκέλε ηερλνινγία, θφζηνο 

εμφξπμεο θαη ηελ ηξέρνπζα (ηφηε) ηηκή αξγνχ πεηξειαίνπ) θαηέρνπλ ε Βελεδνπέια (κε 300 δηζ. 

βαξέιηα), ε  ανπδηθή Αξαβία (κε 266 δηζ. Βαξέιηα), ν Καλαδάο (169 δηζ. Βαξέιηα), ην Ηξάλ (κε 

158 δηζ. Βαξέιηα)  θαη ην Ηξάθ (κε 143 δηζ. Βαξέιηα). Αθνινπζεί ην Κνπβέηη (κε 101 δηζ.), 
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ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα (κε 98 δηζ.), ε Ρσζία (κε 80 δηζ.), ε Ληβχε (κε 48 δηο). θαη 

ε Νηγεξία (κε 37 δηζ.). 

 

       Απφ ηελ πιεπξά ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ, ην 2016 είρακε αχμεζε ζε παγθφζκην 

επίπεδν πνπ αλήιζε θαηά κέζν φξν ζε 1,6 εθαηνκκχξηα βαξέιηα αλά εκέξα, πάλσ απφ ηνλ 10εηή 

κέζν φξν ηνπ 1 εθαηνκκπξίνπ βαξειηψλ/εκέξα γηα δεχηεξν ζπλερέο έηνο. Απηφ ήηαλ απνηέιεζκα 

ηεο ηζρπξφηεξεο απφ ηε ζπλεζηζκέλε αλάπηπμε ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, ελψ ε Κίλα θαη ε Ηλδία 

εμαθνινπζνχλ λα παξέρνπλ ηε κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζηελ αλάπηπμε. Σν πεηξέιαην παξέκεηλε ην 

θπξηφηεξν θαχζηκν ζηνλ θφζκν, αληηπξνζσπεχνληαο ζρεδφλ ην έλα ηξίην (33,3%) ηεο 

παγθφζκηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ελψ παξάιιεια, θέξδηζε ην παγθφζκην κεξίδην αγνξάο γηα 

δεχηεξε ζπλερφκελε ρξνληά, κεηά απφ 15 ρξφληα πηψζεο απφ ην 1999 έσο ην 2014. 

 

       Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο επεξεάδεηαη άκεζα απφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ελψ ζχκθσλα 

κε αξθεηνχο κειεηεηέο ππάξρεη ακθίδξνκε ζρέζε κεηαμχ ησλ δχν απηψλ κεηαβιεηψλ. Καηά 

ζπλέπεηα, ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ απνηειεί θξίζηκεο ζεκαζίαο κεηαβιεηή ηφζν γηα ηελ 

νηθνλνκία φζν θαη γηα ηε δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, πνπ απνηεινχλ ηνλ κεραληζκφ 

ηζνξξνπίαο κεηαμχ ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο γηα απηφ. Ζ αχμεζε ζηε δήηεζε θαη ηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο, θαη θαη’ επέθηαζεο αξγνχ πεηξειαίνπ, θαηά ηελ ηειεπηαία 10εηία 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, ην ξπζκφ αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, ηε 

βηνκεραληθή ππνδνκή, ην θιίκα θαη ηε γεσγξαθία ηνπ ηφπνπ. Σέινο, θαηά ην 2016 ε αχμεζε ηεο 

δήηεζεο πεηξειαίνπ ήηαλ πην έληνλε ζηα «θαηαλαισηηθά» θαχζηκα, φπσο ε βελδίλε θαη ηα 

αεξνπνξηθά θαχζηκα, ηα νπνία ραξαθηεξίζηεθαλ απφ ζρεηηθά ρακειέο ηηκέο. Δλψ απφ ηελ άιιε 

κεξηά, ε δήηεζε γηα πεηξέιαην θίλεζεο  ληίδει, πνπ είλαη πην εθηεζεηκέλε ζηηο αδπλακίεο ηεο 

βηνκεραληθήο δξαζηεξηφηεηαο, κεηψζεθε γηα πξψηε θνξά απφ ην 2009, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Κίλαο. Ζ αγνξά αληαπνθξίζεθε ζηε κείσζε ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ, κε ηε 

δήηεζε λα απμάλεηαη θαηά 2,0 εθαηνκκχξηα βαξέιηα/εκέξα δηπιαζηάδνληαο ην κέζν φξν ηεο 

δεθαεηίαο. 

 

      ζνλ αθνξά ηηο ηηκέο ησλ 2 ηχπσλ αξγνχ πεηξειαίνπ, ε ζεκεξηλή ηηκή αλέξρεηαη ζηα $ 

55,78/ βαξέιη ην BRENT θαη ζηα $ 50,24 / βαξέιη ην WTI (θιείζηκν ηηκψλ ζηηο 03.10.2017). 

Καηά ην 2016, ε εκεξίζηα ηηκή πεηξειαίνπ ηχπνπ  Brent ήηαλ θαηά κέζν φξν $ 43,73 ην βαξέιη, 
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ρακειφηεξν απφ ην 2015 πνπ ήηαλ $ 52,39 / βαξέιη θαη απνηειεί ην ρακειφηεξν (νλνκαζηηθφ) 

εηήζην επίπεδν απφ ην 2004. Δπηπιένλ, ην 2016 ε εηήζηα κέζε ηηκή γηα ην Brent κεηψζεθε θαηά 

17%, ελψ ηηκή πεηξειαίνπ ηχπνπ  WTI κεηψζεθε θαηά 0,39 δνιάξηα ην βαξέιη. Λακβάλνληαο 

ππφςε ηελ εμάξηεζε ησλ πεξηζζφηεξσλ νηθνλνκηψλ ηνπ θφζκνπ απφ ην πεηξέιαην, γίλεηαη ζαθέο 

φηη ε εμέιημε ηεο νηθνλνκίαο θάζε ρψξαο επεξεάδεηαη ζεκαληηθά απφ ηε κεηαβνιή ησλ ηηκψλ 

ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ.  

 

       ηελ παξνχζα εξγαζία επηθεληξσζήθακε ζηνπο παξάγνληεο επηξξνήο ηεο ηηκήο ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ, φπνπ ζχκθσλα κε ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο (ΗΔΑ) είηε είλαη θπζηθνί 

παξάγνληεο ηεο αγνξάο, είηε παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο εκπνξηθέο θαη ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. ην πέκπην θεθάιαην, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ ελφηεηα 5.2, έγηλε 

ιεπηνκεξήο αλαθνξά ζηνπο θπξηφηεξνπο  παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ηηο 

αγνξέο πεηξειαίνπ, ελψ έγηλε πξνζπάζεηα λα δηεπξπλζνχλ νη πηζαλνί δεζκνί κεηαμχ θάζε 

παξάγνληα θαη ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. 

 

       Ο πξψηνο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο ηηκέο αξγνχ πεηξειαίνπ είλαη ε 

πξνζθνξά απφ ηα θξάηε εθηφο ηνπ ΟΠΔΚ, πνπ αληηπξνζσπεχεη ζήκεξα πεξίπνπ ην 60% ηεο 

παγθφζκηαο παξαγσγήο πεηξειαίνπ, κε θπξηφηεξα θέληξα παξαγσγήο ηε Βφξεηα Ακεξηθή, 

πεξηνρέο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο θαη ηε Βφξεηα Θάιαζζα. Σα θξάηε απηά ιακβάλνπλ 

αλεμάξηεηεο απνθάζεηο γηα ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ, ζε αληίζεζε κε ηνλ ΟΠΔΚ πνπ ππφθεηηαη 

ζε θεληξηθφ ζπληνληζκφ. Δπηπιένλ, ζηα θξάηε πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ ΟΠΔΚ, 

δξαζηεξηνπνηνχληαη θπξίσο νη δηεζλείο ή επελδπηηθέο πεηξειατθέο εηαηξείεο, ζηφρνο ησλ νπνίσλ 

είλαη πξσηίζησο ε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ κεηφρσλ ηνπο θαη ε ιήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ 

βάζεη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ. Πνιιέο απφ ηηο εηαηξείεο απηέο έρνπλ θαη επηπξφζζεηνπο 

ζηφρνπο, φπσο ε παξνρή απαζρφιεζεο, νη ππνδνκέο ή ηα έζνδα πνπ επεξεάδνπλ ηε ρψξα ηνπο κε 

ηελ επξχηεξε έλλνηα. πλεπψο, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη επελδχζεηο εθηφο ηνπ ΟΠΔΚ, ηείλνπλ 

λα αληαπνθξίλνληαη πην άκεζα ζηηο αιιαγέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο. 
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     Γεληθά νη ρψξεο παξαγσγνί εθηφο ηνπ ΟΠΔΚ ζεσξνχληαη απνδέθηεο ηηκψλ θαη δελ 

πξνζπαζνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο ηηκέο «ειέγρνληαο» ηελ παξαγσγή, κε απνηέιεζκα λα παξάγνπλ 

ζπλήζσο θνληά ζηελ πιήξε ρσξεηηθφηεηα ηνπο, έρνληαο έηζη κηθξή πιενλάδνπζα παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα. πλεπψο, ηα ρακειφηεξα επίπεδα πξνζθνξάο πεηξειαίνπ εθηφο ηνπ ΟΠΔΚ ζπλήζσο 

αζθνχλ αλνδηθή πίεζε ζηηο ηηκέο, νδεγψληαο έηζη ζηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο 

πξνζθνξάο θαη ζηελ αχμεζε ηε δήηεζεο γηα πξνκήζεηα απφ ηνλ ΟΠΔΚ, γεγνλφο πνπ ηνπ δίλεη 

κεγαιχηεξε ηζρχ ζην λα επεξεάδεη ηηο ηηκέο. Δπηπιένλ, ε παξαγσγή πεηξειαίνπ απφ ηηο ρψξεο 

εθηφο ΟΠΔΚ κεηνλεθηεί ζπλήζσο έλαληη ηεο παξαγσγήο απφ ηηο ρψξεο ηνπ ΟΠΔΚ, θαζψο 

πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο ζε παξακεζφξηεο πεξηνρέο κε πςειφηεξν θφζηνο εχξεζεο θαη 

παξαγσγήο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα νη ρψξεο απηέο λα ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε λέσλ 

ηερλνινγηψλ παξαγσγήο κε απψηεξν ζθνπφ ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο, γεγνλφο πνπ κπνξεί ηειηθά 

λα αζθήζεη πίεζε ζηηο ηηκέο πξνο ηα θάησ. Σέινο, νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ επεξεάδνληαη θαη απφ 

ηηο κεηαβνιέο ζηηο πξνζδνθίεο γηα κειινληηθή πξνζθνξά εθηφο ησλ ηνπ ΟΠΔΚ. πλεπψο, ζε 

πεξηφδνπο πνπ ε αλακελφκελε παξαγσγή κεηψλεηαη ν θφζκνο λα αλαγθάδεηαη λα βαζηζηεί 

πεξηζζφηεξν ζην αξγφ πεηξέιαην ηνπ ΟΠΔΚ, κεηψλνληαο ηα επίπεδα ηεο πιενλάδνπζαο 

παξαγσγηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο θαη ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ αλνδηθή ηάζε ησλ 

ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. 

 

       Ο δεχηεξνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη φηη θαζνξίδεη ηηο ηηκέο αξγνχ πεηξειαίνπ 

είλαη ε πξνζθνξά απφ ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΠΔΚ, ν νπνίνο ζπρλά επηδηψθεη λα δηαρεηξίδεηαη 

ελεξγά ηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ ζηα θξάηε κέιε ηνπ, ζέηνληαο ζηφρνπο παξαγσγήο. χκθσλα 

κε πξφζθαηα ζηνηρεία, ηα θξάηε κέιε ηνπ ΟΠΔΚ παξάγνπλ πεξίπνπ ην 40% ηνπ παγθφζκηνπ 

αξγνχ πεηξειαίνπ, ελψ αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην 60% ηνπ ζπλφινπ ησλ πεηξειαηνεηδψλ πνπ 

εκπνξεχνληαη δηεζλψο. πλεπψο, ην ζεκαληηθφ απηφ κεξίδην αγνξάο, δίλεη ζηνλ ΟΠΔΚ ηε 

δχλακε λα κπνξεί κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ λα επεξεάδεη ηηο δηεζλείο ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. 

 

       χκθσλα κε ηo Γηεζλή Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο (ΗΔΑ), ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ρψξεο κέιε ηνπ 

ΟΠΔΚ αμηνπνηνχλ ηε δηαζέζηκε παξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά σο δείθηεο 

ηεο ζηελφηεηαο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πεηξειαίνπ, φπσο επίζεο θαη σο δείθηεο ηνπ βαζκνχ 

ζηνλ νπνίν ν ΟΠΔΚ αζθεί αλνδηθή επίδξαζε ζηηο ηηκέο. Σαπηφρξνλα, απνηειεί δείθηε ηεο 

ηθαλφηεηαο ηεο παγθφζκηαο αγνξάο πεηξειαίνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πηζαλέο θξίζεηο πνπ 
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κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κείσζε ηεο πξνζθνξάο αξγνχ πεηξειαίνπ. Ζ πιενλάδνπζα παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα νξίδεηαη σο ν φγθνο παξαγσγήο πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί εληφο 30 εκεξψλ θαη 

δηαηεξείηαη γηα ηνπιάρηζηνλ 90 εκέξεο. Ωο παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηε ανπδηθή 

Αξαβία, πνπ απνηειεί ην κεγαιχηεξν παξαγσγφ πεηξειαίνπ ηνπ ΟΠΔΚ αιιά θαη ην κεγαιχηεξν 

εμαγσγέα πεηξειαίνπ παγθνζκίσο, θαη θαηέρεη ηζηνξηθά ηε κεγαιχηεξε πιενλάδνπζα 

παξαγσγηθή ηθαλφηεηα θαζψο ζπλήζσο δηαηεξεί πεξηζζφηεξα απφ 1,5-2 εθαηνκκχξηα βαξέιηα 

εκεξεζίσο δηαζέζηκεο ρσξεηηθφηεηαο γηα ηε δηαρείξηζε ηεο αγνξάο. Δπηπξνζζέησο, ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε ρακειή παξαγσγηθή ηθαλφηεηα πεξηνξίδεη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ ΟΠΔΚ 

λα αληαπνθξίλεηαη ζηε δήηεζε θαη ζηηο απμήζεηο ησλ ηηκψλ, ελψ ε πιενλάδνπζα παξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα ππνδειψλεη παξαθξάηεζε παξαγσγήο, πηζαλψο γηα ιφγνπο δηαρείξηζεο ησλ ηηκψλ. 

 

       Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηηο αγνξέο είλαη ηα γεσπνιηηηθά γεγνλφηα εληφο θαη 

κεηαμχ ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΠΔΚ, θαζψο έρνπλ επηθέξεη θαηά ην παξειζφλ κεηψζεηο ζηελ 

παξαγσγή ηνπ πεηξειαίνπ. Γεδνκέλεο ηεο ζεκαζίαο ηεο αγνξάο ηνπ ΟΠΔΚ, ηα γεγνλφηα πνπ 

κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ πξαγκαηηθή ή κειινληηθή πηζαλή κείσζε ηεο παξαγσγήο κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ έληνλεο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ.  Οη απξνζδφθεηεο δηαθνπέο ηεο 

παξαγσγήο ηνπ ΟΠΔΚ, ην κέγεζνο θαη ε ζπρλφηεηα ηνπο, θαζψο επίζεο θαη ε αβεβαηφηεηα πνπ 

πξνθαιείηαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο παξαγσγήο έρνπλ ζεκαληηθή επίδξαζε ζηηο ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ. Σέινο, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ κπνξεί λα επεξεαζηεί θαη απφ ηελ απξνζπκία ησλ 

θξαηψλ κειψλ ηνπ ΟΠΔΚ λα ζπκκνξθσζνχλ ζηνπο ζηφρνπο παξαγσγήο πνπ ζέηε θαηά θαηξνχο 

ν νξγαληζκφο κε απψηεξν ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηνπ επηδησθφκελνπ επηπέδνπ ηηκψλ. 

 

       Ωο ηξίην ζεκαληηθφ παξάγνληα πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο ηηκέο αξγνχ πεηξειαίνπ 

κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηα απνζέκαηα, πνπ ιεηηνπξγνχλ σο ην ζεκείν ηζνξξνπίαο αλάκεζα 

ζηελ πξνζθνξά θαη ηε δήηεζε. ε πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ε παξαγσγή ππεξβαίλεη ηελ 

θαηαλάισζε, ην αξγφ πεηξέιαην θαη ηα παξάγσγα πξντφληα ηνπ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ψζηε 

εάλ κειινληηθά ε θαηαλάισζε μεπεξάζεη ηελ ηξέρνπζα παξαγσγή λα κπνξνχλ ηθαλνπνηεζνχλ νη 

αλάγθεο ησλ θαηαλαισηψλ. Σέινο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ ζεσξνχληαη ζπρλά σο πξνιεπηηθφ 

κέηξν, δεδνκέλεο ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. 
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       Δπηπιένλ, ππάξρνπλ πξντφληα πνπ παξνπζηάδνπλ έληνλε επνρηαθή δηαθχκαλζε δήηεζεο, 

φπσο ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη ε βελδίλε, κε απνηέιεζκα ηα απνζέκαηα λα απμάλνληαη φηαλ ε 

θαηαλάισζε είλαη ρακειφηεξε θαη λα κεηψλνληαη θάζε θνξά πνπ απμάλεηαη ε θαηαλάισζε. 

Παξάιιεια, ε χπαξμε απμεκέλσλ απνζεκάησλ αξγνχ πεηξειαίνπ ππνδειψλεη φηη ε ηξέρνπζα 

παξαγσγή μεπεξλά ηελ ηξέρνπζα θαηαλάισζε ζηελ επηθξαηνχζα ηηκή, νδεγψληαο ζπλήζσο ζηε 

κείσζε ησλ spot ηηκψλ κε ζθνπφ λα εμηζνξξνπεζνχλ νη δήηεζε κε ηελ πξνζθνξά. Ζ Τπεξεζία 

Πιεξνθνξηψλ Δλέξγεηαο ησλ ΖΠΑ θαη νη ρψξεο ηνπ ΟΟΑ δεκνζηεχνπλ ζε ηαθηηθή βάζε 

απνγξαθέο ησλ απνζεκάησλ γηα ην αξγφ πεηξέιαην θαη ηα ζρεηηθά πξντφληα ηνπ, ελψ ηα ζηνηρεία 

γηα πνιιέο ρψξεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ βαζηθψλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ κεγάισλ 

παξαγσγηθψλ ρσξψλ, λα είλαη κεξηθψο ή θαζφινπ δηαζέζηκα. Με απνηέιεζκα, ε έιιεηςε 

πιήξνπο πιεξνθφξεζεο γηα ηα απνζέκαηα λα πξνθαιεί αβεβαηφηεηα ζηηο αγνξέο πεηξειαίνπ, 

επεξεάδνληαο θαηά ζπλέπεηα θαη ηηο ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη 

ΖΠΑ θαη άιιεο ρψξεο (κέιε ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο) δηαηεξνχλ ζηξαηεγηθά 

απνζέκαηα πεηξειαίνπ, πέξαλ ησλ εκπνξηθψλ απνζεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, κε 

ζθνπφ ηελ άκεζε αληίδξαζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο. 

 

      Δπηπξνζζέησο, ε ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ κπνξεί  λα επεξεαζηεί απφ δηάθνξα γεγνλφηα, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ γεσπνιηηηθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ηα νπνία 

ελδέρεηαη λα δηαηαξάμνπλ ηε ξνή ηνπ πεηξειαίνπ ζηελ αγνξά είηε δηαθφπηνληαο ηελ παξαγσγήο 

είηε δεκηνπξγψληαο αβεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηε κειινληηθή πξνζθνξά ή δήηεζε, νδεγψληαο έηζη 

ζε κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα ησλ ηηκψλ. Γηα απηφ ην ιφγν, ηα κέξε πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

αγνξά πεηξειαίνπ ιακβάλνπλ πάληνηε ππφςε ηε πηζαλφηεηα κειινληηθψλ αλαηαξαρψλ θαη ηηο 

ελδερφκελεο επηπηψζεηο ηνπο, ιφγσ ησλ πξνεγνχκελσλ αλαηαξαρψλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί απφ 

πνιηηηθά γεγνλφηα. Δπηπιένλ, εμεηάδνπλ ηα δηαζέζηκα απνζέκαηα αξγνχ πεηξειαίνπ θαη ηελ 

ηθαλφηεηα άιισλ παξαγσγψλ λα αληηζηαζκίζνπλ ηελ νπνηαδήπνηε πηζαλή απψιεηα πξνζθνξάο.  

εκαληηθφ ξφιν ζηελ πξνζθνξά αξγνχ πεηξειαίνπ δηαδξακαηίδνπλ θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο, 

πνπ έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηηο ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, νη νπνίεο απμάλνληαη έληνλα θαζψο νη 

πξνζθνξά ζηελ αγνξά πεηξειαίνπ κεηψλεηαη. Ωζηφζν, ε επίδξαζε απηψλ ησλ ηχπσλ γεγνλφησλ 

ζηηο ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ ηείλεη λα είλαη ζρεηηθά βξαρππξφζεζκε θαη έηζη, φηαλ ην 

πξφβιεκα ππνρσξεί θαη νη ξνέο πεηξειαίνπ θαη ησλ παξάγσγσλ πξντφλησλ επαλέξρνληαη ζηα 

θαλνληθά επίπεδα, νη ηηκέο ζπλήζσο επηζηξέθνπλ ζηα πξνεγνχκελα επίπεδα ηνπο. 
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       Ο πέκπηνο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο ηηκέο αξγνχ πεηξειαίνπ είλαη ε δήηεζε 

γηα αξγφ πεηξέιαην θαη πξντφλησλ ηνπ απφ ηα θξάηε ηνπ ΟΟΑ, πνπ απνηειείηαη απφ ηηο ΖΠΑ, 

κεγάιν κέξνο ηεο Δπξψπεο, θαη απφ άιιεο πξνεγκέλεο ρψξεο. Οη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη νη 

πνιηηηθέο πνπ επεξεάδνπλ ηε κεηαθνξά ηφζν ησλ αγαζψλ, φζν θαη αλζξψπσλ έρνπλ ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. Ωζηφζν, νη πςειφηεξνη 

θφξνη θαηαλάισζεο θαπζίκσλ, νη πνιηηηθέο γηα ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαπζίκνπ ζηα λέα 

νρήκαηα θαη ε αχμεζε ηεο ρξήζεο βηνθαπζίκσλ ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, έρνπλ σο 

απνηέιεζκα ηελ επηβξάδπλζε ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ αθφκε θαη ζε 

πεξηφδνπο έληνλεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο.   

 

      Σέινο, κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη  νη  αιιαγέο ζηηο αλακελφκελεο κειινληηθέο ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κεηαθνξάο ηνπο 

θαη ηηο αγνξέο νρεκάησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ε ρξήζε κέζσλ καδηθήο κεηαθνξάο ή ε αγνξά 

πην απνδνηηθψλ νρεκάησλ. Σέηνηνπ είδνπο απνθάζεηο ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο κειινληηθήο 

δήηεζεο πεηξειαίνπ θαη ηείλνπλ λα κεηξηάδνπλ ηηο αλακελφκελεο απμήζεηο ζηελ ηηκή ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ.  

 

       Ο έθηνο ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη φηη θαζνξίδεη ηηο ηηκέο αξγνχ πεηξειαίνπ είλαη 

ε δήηεζε απφ ηα αλαπηπζζφκελα θξάηε εθηφο ηνπ ΟΟΑ, ζηα νπνία ε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ 

απμήζεθε απφηνκα ηα ηειεπηαία έηε, θάηη πεξηζζφηεξν απφ 40%. Ζ κεγαιχηεξε αχμεζε ζηελ 

θαηαλάισζε πεηξειαίνπ παξαηεξείηαη ζηελ Κίλα, ηελ Ηλδία θαη ηε ανπδηθή Αξαβία, 

αληαλαθιψληαο έηζη ηελ ηαρεία νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηηο ρψξεο απηέο, θαζψο ππάξρεη ηζρπξή 

ζρέζε κεηαμχ ησλ ξπζκψλ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζε 

ρψξεο εθηφο ΟΟΑ.  

 

       Οη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ φπσο θαη ε παγθφζκηα δήηεζε πεηξειαίνπ επεξεάδνληαη ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηα πξνζσξηλά θαη ηα αλακελφκελα επίπεδα νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Έηζη, νη ηηκέο 

ηνπ πεηξειαίνπ ηείλνπλ λα απμάλνληαη φηαλ ε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απμάλεηαη έληνλα θαη 

θαη’ επέθηαζε ε δήηεζε γηα πεηξέιαην, ελψ ηαπηφρξνλα, ζε πνιιέο ρψξεο εθηφο ΟΟΑ 

παξνπζηάδεηαη ηαρεία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, γεγνλφο πνπ απνηειεί έλαλ αθφκα παξάγνληα πνπ 

ζηεξίδεη έληνλα ηελ αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ. 
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       Ζ ζρέζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο επεξεάδνληαη 

πεξεηαίξσ απφ ηηο δηαξζξσηηθέο ζπλζήθεο ζηελ νηθνλνκία θάζε ρψξαο θαη νη ξπζκνί 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο εθηφο ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ ηείλνπλ λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο 

παξάγνληαο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ. Σέινο, νη αγνξέο πεηξειαίνπ ζπρλά 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο κεηαβαιιφκελεο πξνζδνθίεο γηα κειινληηθή πξνζθνξά θαη δήηεζε. 

 

       Ο ηειεπηαίνο παξάγνληαο πνπ θαίλεηαη λα επεξεάδεη ηηο ηηκέο αξγνχ πεηξειαίνπ είλαη νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο, θαζψο ην πεηξέιαην δελ πσιείηαη κφλν ζε θπζηθέο πνζφηεηεο, αιιά 

θαη κέζσ εκπνξηθψλ ζπκβάζεσλ κειινληηθήο εθπιήξσζεο. χκθσλα κε κέηξεζε ηνπ 

Υξεκαηηζηεξίνπ Δκπνξεπκάησλ ηεο Νέαο Τφξθεο (NYMEX), ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο κε ππνθείκελν ν πεηξέιαην πνπ δηαπξαγκαηεχνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην απμήζεθαλ 

ζεκαληηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, θαζψο παξαηεξείηαη ζηαδηαθά απμαλφκελν ελδηαθέξνλ ησλ 

επελδπηψλ. Δπίζεο, ζηελ αγνξά ελεξγεηαθψλ παξαγψγσλ δξαζηεξηνπνηνχληαη δηάθνξεο 

ηξάπεδεο, ακνηβαία θεθάιαηα θηλδχλνπ (hedge funds), ζχκβνπινη εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

άιινη δηαρεηξηζηέο ρξεκάησλ - νη νπνίνη ζπρλά δελ έρνπλ ζπκθέξνληα ζηελ εκπνξία θπζηθνχ 

πεηξειαίνπ – κε λα επσθειεζνχλ απφ ηηο κεηαβνιέο ησλ ηηκψλ.       

 

      Σέινο, έρνπλ δηαηππσζεί θαηά πεξηφδνπο αξθεηέο απφςεηο πνπ ηείλνπλ λα ππνζηεξίδνπλ κηα 

αληίζηξνθε ζρέζε κεηαμχ ηεο ζπλαιιαγκαηηθήο αμίαο ηνπ δνιαξίνπ ζε ζρέζε κε άιια 

λνκίζκαηα θαη ηηο ηηκέο ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Ο πξψηνο ιφγνο είλαη φηη επεηδή νη ηηκέο 

αλαθνξάο ηνπ πεηξειαίνπ είλαη παξαδνζηαθά ζε δνιάξηα ΖΠΑ, ε ππνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ 

κεηψλεη ηελ πξαγκαηηθή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ εθηφο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ωζηφζν, ην 

κεησκέλν θφζηνο απηφ κπνξεί λα απμήζεη ηε δήηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα πεηξέιαην, 

απμάλνληαο ηελ πίεζε γηα άλνδν ησλ ηηκψλ. Δλψ, έλαο δεχηεξνο πηζαλφο ιφγνο είλαη φηη ε 

ππνηίκεζε ηνπ δνιαξίνπ ΖΠΑ ζα κεηψζεη ηα πξαγκαηηθά θέξδε ησλ παξαγσγψλ εθηφο ηεο 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, φηαλ κεηαηξαπεί ζε μέλα λνκίζκαηα. Οη ρψξεο απηέο ζηνρεχνπλ ζε 

πςειφηεξεο ηηκέο δνιαξίνπ, γηα λα αληηζηαζκηζηεί απηφ, θαη λα δηαηεξήζνπλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο 

έζνδα, ηα επίπεδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο θαη ηελ αγνξαζηηθή ηνπο δχλακε ζηηο παγθφζκηεο 

αγνξέο.  
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      ηελ παξνχζα εξγαζία έγηλε επίζεο εθηελήο αλαθνξά ζηνλ ΟΠΔΚ, ζηε δνκή θαη ην ξφιν ηνπ 

ζηελ ηηκή ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ. Ο ΟΠΔΚ είλαη έλαο δηεζλήο αλεμάξηεηνο θνξέαο, πνπ ε 

απνζηνιή ηνπ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

νκαιήο, νηθνλνκηθήο αιιά θαη θαλνληθήο πξνζθνξάο πεηξειαίνπ ζην παγθφζκην θαηαλαισηηθφ 

θνηλφ, ε νπνία κε ηελ ζεηξά ηεο ζα εμαζθαιίδεη έλα ζηαζεξφ εηζφδεκα ζηηο παξαγσγνχο ρψξεο, 

αιιά θαη κηα δίθαηε θαη φζν ην δπλαηφλ πην ζηαζεξή απφδνζε γηα απηνχο πνπ επηιέγνπλ λα 

επελδχζνπλ ζηελ βηνκεραλία πεηξειαίνπ. ήκεξα, ν νξγαληζκφο αξηζκεί 14 κέιε, ελδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε ηε ανπδηθή Αξαβία, ην Καηάξ, ηελ Νηγεξία, ηελ Ληβχε, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά 

Δκηξάηα θαη ην Δθνπαδφξ.  

 

      χκθσλα κε ηνλ ΟΠΔΚ, ε ζηξαηεγηθή γξακκή πνπ αθνινπζεί αιιά θαη νη πνιηηηθέο πνπ 

ζπλεπάγνληαη ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο, είλαη ζε απφιπηε ζπκθσλία κε ηνπο ζηφρνπο θάζε 

πεηξειαηνπαξαγσγνχ ρψξαο, αλεμαξηήησο δπλακηθφηεηαο. Ωζηφζν, ζηελ πξάμε απνδεηθλχεηαη 

φηη θάηη ηέηνην δελ είλαη αιήζεηα, θαζψο ε δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε ηνπ εθάζηνηε κέινπο 

πεγάδεη απφ ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηελ δπλεηηθή ηνπ ηζρχ ζηηο 

κειινληηθέο εμαγσγέο. Δπηπιένλ, ν ΟΠΔΚ δηθαηνινγεί ηελ παξνπζία ηνπ σο έλαο νξγαληζκφο ν 

νπνίνο έρεη ζαλ βαζηθφ κέιεκα ηελ απξφζθνπηε, αδηάιεηπηε θαη δίθαηε εκπνξία πεηξειαίνπ, κε 

ηελ αληίζηνηρε δίθαηε αληακνηβή ησλ παξαγσγψλ ρσξψλ θπζηθά, ελψ δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο 

εηδηθά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πνπ έρεη ζηνρνπνηεζεί θαη θαηεγνξεζεί φηη πηνζεηεί ζηξαηεγηθή 

θαξηέι, ε νπνία αληηηίζεηαη ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ.   

 

      ήκεξα, ν ΟΠΔΚ ειέγρεη πεξηζζφηεξν απφ ην 80% ησλ γλσζηψλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ, 

γεγνλφο πνπ ηνλ θέξλεη ζε ζέζε ηζρχνο έλαληη ησλ αληαγσληζηψλ ηνπ (Non-OPEC Countries), 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ βξίζθνληαη νηθνλνκηθά κεγαζήξηα φπσο ε ΖΠΑ, ε Κίλα θαη ε Ρσζία. 

Ωζηφζν, γηα λα κπνξεί ν ΟΠΔΚ λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ, λα ειέγμεη ηελ εμέιημε 

ηεο θαη λα θαζνδεγήζεη ηηο αγνξέο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα επηβάιιεη ηε κείσζε ηεο 

παξαγσγήο, θαη λα πεξηθφςεη ζπληνληζκέλα θαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηελ παγθφζκηα πξνζθνξά 

πεηξειαίνπ 

 

    Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη φηη ν ΟΠΔΚ έρεη ρακειφηεξα επίπεδα παξαγσγήο απφ 

ρψξεο πνπ δελ είλαη κέιε ηνπ θαη θαηέρνπλ κφιηο ην 19% ησλ θαηαγεγξακκέλσλ απνζεκάησλ, 
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γεγνλφο πνπ δελ ζα κπνξνχζε παξά λα είλαη απνηέιεζκα ζηξαηεγηθήο. πκπεξαζκαηηθά, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη χζηεξα θαη απφ ηηο ηειεπηαίεο ελέξγεηεο ηνπ ΟΠΔΚ γηα κείσζε ηεο 

παξαγσγήο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ κείσζε ησλ απνζεκάησλ πεηξειαίνπ, ν ΟΠΔΚ ζα έρεη 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ησλ ηηκψλ.  

 

       Αμίδεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ε πηψζε ησλ ηηκψλ ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζηε λαπηηιηαθή αγνξά, ε νπνία είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ αγνξά ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ. Πην ζπγθξηκέλα, ε πηψζε ησλ ηηκψλ ησλ λαπηηιηαθψλ θαπζίκσλ, πνπ απνηεινχλ ην 

ζεκαληηθφηεξν έμνδν κίαο λαπηηιηαθήο εηαηξείαο, έρνπλ νδεγήζεη ζε πνιχ κεγάιε εμνηθνλφκεζε 

ρξεκάησλ γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, άξα  πεξηζζφηεξα θέξδε, ηα νπνία θαη’ επέθηαζε 

ζπλεπάγνληαη πςειφηεξνπο κηζζνχο, πεξηζζφηεξεο επελδχζεηο ζε λέα πινία (new buildings)  θαη  

πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο απαζρφιεζεο. Δπηπιένλ, ε ζρεηηθά ρακειή ηηκή ησλ θαπζίκσλ έρεη 

νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ησλ εκπνξεπκαηηθψλ κεηαθνξψλ, ζηε κείσζε ηνπ “super slow steaming” 

κε ζθνπφ ηε ρακειφηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ, θαη ζηελ αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα κεηαθνξά 

ηνπ αξγνχ πεηξειαίνπ, πνπ είρε σο απνηέιεζκα λα απμεζνχλ ηα λαχια θαη λα αλαθάκςεη ε 

αδξαλήο αγνξά ησλ δεμακελφπινησλ, θαζψο νη πςειφηεξνη λαχινη ηζνδπλακνχλ κε πςειφηεξα 

θέξδε γηα ηε λαπηηιηαθή εηαηξεία. 

 

       Δπφκελν βήκα γηα ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, αθνχ απμήζνπλ ηα έζνδά ηνπο απφ ηηο ρακειέο 

ηηκέο θαπζίκσλ θαη ηα πςειφηεξα λαχια, είλαη ε αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπο κε ηελ 

αγνξά πεξηζζφηεξσλ πινίσλ αιιά θαη ηελ αλαλέσζε ηνπ ήδε ππάξρνληνο ζηφινπ, είηε κε 

λεφηεπθηα είηε κε κεηαρεηξηζκέλα πινία. Σέινο, αξθεηνί traders λαπιψλνπλ καθξνπξφζεζκα 

κεγάια δεμακελφπινηα, ζπλήζσο ηχπνπ VLCC, κε ζθνπφ λα ιεηηνπξγνχλ σο πισηέο πιαηθφξκεο 

απνζήθεπζεο αξγνχ πεηξειαίνπ θαζψο πξνζδνθνχλ φηη νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ ζα απμεζνχλ 

ζχληνκα θαη ζα απνθνκίζνπλ κεγάιν θέξδνο απφ ην πεηξέιαην πνπ αγνξάζηεθε ζε πην ρακειά 

επίπεδα ηηκψλ.   

 

       ην ηειεπηαίν κέξνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο επηθεληξσζήθακε ζηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο 

ζηελ αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ, φπσο επίζεο θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο πνπ αθνινπζνχλ ζπγθεθξηκέλα 

θξάηε θιεηδηά. αλ πην πξφζθαηε εμέιημε πνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηε ζπκθσλία πνπ 

επηηεχρζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 2016 κεηαμχ ηνπ ΟΠΔΚ θαη ηεο Ρσζίαο  γηα κείσζε ηεο 
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πξνζθνξάο πεηξειαίνπ ζηε δηεζλή αγνξά, κε απψηεξν ζθνπφ λα απμεζνχλ νη ηηκέο ηνπ αξγνχ 

πεηξειαίνπ. πγθεθξηκέλα, ε ζπκθσλία πξνβιέπεη ηε  κείσζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο θαηά 

1,2 εθαηνκκχξηα βαξέιηα γηα ηηο ρψξεο-κέιε ηνπ ΟΠΔΚ, επηπξφζζεηε πεξηθνπή 0,6 

εθαηνκκπξίσλ βαξειηψλ πεηξειαίνπ εκεξεζίσο  απφ ηηο ρψξεο κε κέιε ηνπ ΟΠΔΚ θαη ηε 

ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα ηεο Ρσζίαο γηα ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο. Ζ ζπκθσλία απηή 

απνηέιεζε κεγάιν βήκα γηα ηα κέιε ηνπ ΟΠΔΚ, ελψ θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ήηαλ ε θίλεζε 

ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο λα δερηεί λα κεηψζεη αξθεηά ηελ παξαγσγή ηεο, ψζηε λα κπνξέζεη ην 

Ηξάλ λα παγψζεη ηε δηθή ηνπ ζηα επίπεδα πνπ ίζρπαλ πξηλ απφ ηελ επηβνιή δηεζλψλ θπξψζεσλ.  

Έηζη, κε ηελ απφθαζε απηή ν ΟΠΔΚ θαίλεηαη φηη πξνζπαζεί μαλά λα γίλεη ξπζκηζηήο ησλ ηηκψλ 

ειέγρνληαο ηε ξνή καχξνπ ρξπζνχ ζηελ αγνξά.  

 

     Δπηπιένλ, κία άιιε ζεκαληηθή εμέιημε έιαβε ρψξα ζηε χλνδν Κνξπθήο ηνπ ΟΠΔΚ ζηε 

Βηέλλε ηνπ Μάην ηνπ 2017, φπνπ ν ΟΠΔΚ ε Ρσζία ζπκθψλεζαλ λα παξαηαζεί ε ζπκθσλία 

αλάκεζα ηνπο γηα κείσζε ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαηά 1,8 εθαη. βαξέιηα ηελ εκέξα γηα 

άιινπο ελλέα κήλεο, δειαδή έσο ηα ηέιε Μαξηίνπ 2018, κε ζθνπφ λα πεξηνξηζηεί ε 

πιενλάδνπζα πξνζθνξά ζηελ παγθφζκηα αγνξά πεηξειαίνπ θαη λα ζηεξίμνπλ ηηο ηηκέο. Απφ ηελ 

άιιε κεξηά, ε άλνδνο ησλ ηηκψλ ηνπ καχξνπ ρξπζνχ έβαιε μαλά ζην παηρλίδη ηνπο παξαγσγνχο 

ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ ζηηο ΖΠΑ, νη νπνίνη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπκθσλία ηνπ Οξγαληζκνχ 

κε ηε Ρσζία, θαζψο είραλ κεηψζεη ηελ παξαγσγή φζν νη ηηκέο είραλ ππνρσξήζεη θάησ απφ ηα 50 

δνιάξηα ην βαξέιη. Ζ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ ζηηο ΖΠΑ νδήγεζε 

νπζηαζηηθά ηνλ ΟΠΔΚ ζηελ απφθαζε λα παξαηείλεη γηα ελλέα αθφκε κήλεο ηελ απφθαζε λα 

πσινχλ ηα κέιε ηνπ ιηγφηεξν πεηξέιαην ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 

       χκθσλα κε ηνπο εηδηθνχο ηεο αγνξάο πεηξειαίνπ, ε ζπκθσλία γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

παξαγσγήο ήηαλ αλαγθαία γηαηί νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ, είραλ αξρίζεη λα ππνρσξνχλ χζηεξα 

απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ ΖΠΑ, αιιά θαη άιισλ ρσξψλ νη νπνίεο βξίζθνληαη εθηφο 

ΟΠΔΚ. Ωζηφζν, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ Bloomberg ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2017, ηα θξάηε 

κέιε ηνπ ΟΠΔΚ δελ θαίλεηαη λα αθνινπζνχλ πιήξσο ην ζηφρν γηα κείσζε ηεο πξνζθνξάο αξγνχ 

πεηξειαίνπ, θαζψο πξαγκαηνπνίεζαλ  ην 86% ησλ δεζκεπκέλσλ γηα κείσζε θαηά ηνλ Ηνχιην, 

έλαληη 84% ηνλ Ηνχλην, κε ηε ανπδηθή Αξαβία λα έρεη θέξεη εηο πέξαο ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

πεξηθνπψλ παξαγσγήο γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ έηνπο (2017). Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε 
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ζπκκφξθσζε ησλ θξαηψλ εθηφο ΟΠΔΚ ππνρψξεζε ηνλ Ηνχιην ζην 73%, έλαληη 81% πνπ ήηαλ 

ηνλ Ηνχλην, κε ηε Βελεδνπέια, ηελ Αγθφια, ην Κνπβέηη θαη ην Μεμηθφ λα επηηπγράλνπλ ηηο 

ππνζρφκελεο πεξηθνπέο θαηά ην κεγαιχηεξν βαζκφ. Δλψ, ζχκθσλα κε δεδνκέλα ηνπ Γηεζλνχο 

Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο, ε Ρσζία, ν κεγαιχηεξνο παξαγσγφο αξγνχ εθηφο ΟΠΔΚ, ηνπο 

ηειεπηαίνπο κήλεο έρεη θάλεη πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ησλ πεξηθνπψλ παξαγσγήο πνπ 

ππνζρέζεθε.  

 

      αλ πην πξφζθαηε εμέιημε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηε 

ζχλνδν ηνπ ΟΠΔΚ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπ ζηε Βηέλλε, ηελ Παξαζθεπή 22 επηεκβξίνπ 2017. Οη 

ρψξεο ηνπ ΟΠΔΚ θαη ε Ρσζία δήισζαλ φηη έρνπλ δηαλχζεη ήδε «ηε κηζή απφζηαζε» γηα ηελ 

εμάιεηςε ηεο παγθφζκηαο ππεξπξνζθνξάο πεηξειαίνπ κε ζθνπφ λα εμηζνξξνπήζεη ε αγνξά, 

παξνηξχλνληαο ηηο ππφινηπεο  ρψξεο παξαγσγνχο πεηξειαίνπ λα ζπλερίζνπλ ηηο πξνζπάζεηεο θαη 

λα κείλνπλ πξνζεισκέλνη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ.  πσο αλαιχεη ην Bloomberg, ην 

Brent έθιεηζε ζηα 56,86 δνιάξηα ην βαξέιη ηελ Παξαζθεπή 22/09 κεηά ηε ιήμε ηεο πλφδνπ, ην 

πςειφηεξν επίπεδν απφ ηνλ Φεβξνπάξην, ζεκεηψλνληαο αχμεζε άλσ ηνπ 25% απφ ηνλ Ηνχλην, 

ελψ ε ηηκή ηνπ ακεξηθαληθνχ αξγνχ δηαηεξείην ζηαζεξή ζηα 50,55 δνιάξηα.  

 

      Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ε πξνζπάζεηα ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΠΔΚ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηνπο 

ππνλνκεχεηαη απφ ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ απφ ηηο ΖΠΑ. Καζψο ε 

παξαγσγή ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ ησλ ΖΠΑ ζπλερίδεη λα απμάλεηαη θαη ε επνρηαθή δήηεζε 

κεηψλεηαη, ην πιεφλαζκα πνπ έρεη επηβαξχλεη ηηο αγνξέο γηα ηξία ρξφληα ελδέρεηαη λα 

παξνπζηαζηεί εθ λένπ. Έηζη, ζχκθσλα κε πξνβιέςεηο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Δλέξγεηαο, αλ 

θαη ε ζπκθσλία έρεη δείμεη ζεκάδηα επηηπρίαο ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο εάλ ν ΟΠΔΚ δελ 

επεθηείλεη ηηο πεξηθνπέο ζηελ πξνζθνξά πεηξειαίνπ κεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2018, ε αγνξά ζα 

θαηαζηεί θαη πάιη πιενλαζκαηηθή.  

 

       Όζηεξα απφ ηελ αλαθνξά ζηηο πξφζθαηεο εμειίμεηο, αλαιχζεθαλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινπζνχλ ηα θξάηε «θιεηδηά» ζηελ αγνξά ηνπ πεηξειαίνπ, θαη απνηεινχλ είηε ηνπο 

κεγαιχηεξνπο παξαγσγνχο αξγνχ πεηξειαίνπ, είηε ηηο ρψξεο κε ηα κεγαιχηεξα θαηαγεγξακκέλα 

απνζέκαηα.  
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       Αξρηθά, φζνλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ, χζηεξα απφ ηελ εθξεθηηθή άλνδν 

ηεο παξαγσγήο ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ πνπ νδήγεζε ηελ δηεζλή ηηκή ηνπ αξγνχ ζε 

θαηαθφξπθε πηψζε, αλαδηακνξθψλεηαη γηα λα αληηκεησπίζεη αθελφο ηελ κεηνχκελε εγρψξηα 

δήηεζε πεηξειαίνπ κεηά ηελ ηειεπηαία νηθνλνκηθή θξίζε θαη αθεηέξνπ ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε 

ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο πεηξειαίνπ απφ ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηθψλ κεζφδσλ. Απφξξνηα ησλ 

παξαπάλσ είλαη ε κείσζε ηεο εμάξηεζεο ησλ ΖΠΑ απφ ηηο εηζαγσγέο πεηξειαίνπ, φπσο θαη ε 

αλαζεψξεζε θαη ηνπνζέηεζε λέσλ βάζεσλ γηα κηα πην ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ΖΠΑ θαη 

Ρσζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ, φπσο δηαθαίλεηαη κέζα απφ αληαιιαγή αδεηψλ 

εμφξπμεο θαη δηθαησκάησλ πξφζβαζεο κεηαμχ BP θαη Gazprom, ζηελ Αξθηηθή θαη ζηνλ Κφιπν 

ηνπ Μεμηθνχ αληίζηνηρα. 

 

        Οη ΖΠΑ ηειεπηαία δελ απμάλνπλ ηε δχλακε ηνπ ΝΑΣΟ νχηε πξνρσξνχλ ζε επίδεημε 

δχλακεο δίλνληαο έηζη ρψξν ζηε Ρσζία θαη αθήλνληαο ην επξσπατθφ εκπφξην λα εμηζνξξνπεζεί 

κε επαθφινπζε ηελ ελεξγεηαθή εμάξηεζε ηεο πεξηνρήο.      Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη ΖΠΑ έρνπλ 

θεξχμεη «πφιεκν» ζηε Βελεδνπέια, απεηιψληαο κε επηβνιή πεηξειατθνχ εκπάξγθν, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε Βελεδνπέια δελ θάλεη βήκαηα πξνο ηελ απνθαηάζηαζε ησλ δεκνθξαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ.  

 

      Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηνπ Καλαδά, ηνπ δεχηεξνπ ηζρπξφηεξνπ πεηξειαηνπαξαγσγνχ 

ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ, είλαη ε ζηαζεξή απμεκέλε παξαγσγή κε κηθξέο δηαθπκάλζεηο ψζηε λα 

κπνξεί λα πηέδεη κε απηφ ηνλ ηξφπν έηζη ηηο ηξέρνπζεο ηηκέο αιιά θαη ηα ζπκβφιαηα κειινληηθήο 

εθπιήξσζεο ηνπ αξγνχ πξνο ηα θάησ.  

 

      ζνλ αθνξά ηε Ρσζία, απνηειεί ζχκκαρν ηνπ ΟΠΔΚ γηα ηε κείσζε ηεο παξαγφκελεο 

πνζφηεηαο, εθαξκφδνληαο ηελ ηειεπηαία ζπκθσλία γηα κείσζε ηεο εκεξήζηαο παξαγσγήο θαηά 

1,8 εθαηνκκχξηα βαξέιηα, κε δηάξθεηα έσο ηνλ Μάξηην ηνπ 2018 θαη παξαθνινπζψληαο ηηο 

εμαγσγέο αξγνχ πεηξειαίνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε επηζηξνθή ηνπ Ηξαληθνχ πεηξειαίνπ ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο πξνζζέηεη γηα ηελ Ρσζία έλαλ αθφκε αληαγσληζηή ζηηο επξσπατθέο αγνξέο, θαη 

έηζη ε Ρσζία ζηξέθεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζε αλαδπφκελεο επθαηξίεο ζηε Μέζε Αλαηνιή       κε 

ζθνπφ ηελ απφθηεζε γεσπνιηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ. ηξαηεγηθή ηεο θίλεζε απνηειεί ε 

επέλδπζε ηνπ πεηξειατθνχ θνινζζνχ ηεο, ηεο Rosneft, ζην Ηξαθηλφ Κνπξδηζηάλ, απνβιέπνληαο 
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ζηα δηαπηζησκέλα απνζέκαηα 55 δηζεθαηνκκπξίσλ βαξειηψλ αξγνχ πεηξειαίνπ θαη 5,66 

ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθψλ κέηξσλ θπζηθνχ αεξίνπ. Οπζηαζηηθά φκσο πξφθεηηαη γηα 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο Απηφλνκεο θνπξδηθήο πεξηνρήο ζηνλ αληίπνδα ησλ νηθνλνκηθψλ πηέζεσλ 

πνπ αθνχλ ην Ηξάθ θαη ε Σνπξθία.  

 

      Ζ νηθνλνκία ηνπ Ηξάθ ζηεξίδεηαη πιήξσο ζην πεηξέιαην, ελψ ηα θξαηηθά έζνδα 

δηαθπκαίλνληαη αλάινγα κε ηε δηαθχκαλζε ησλ ηηκψλ πεηξειαίνπ. Σν Ηξάθ πιένλ ελαξκνλίδεη 

πιήξσο ηελ πεηξειατθή ζηξαηεγηθή ηνπ βάζεη ησλ απνθάζεσλ ηνπ ΟΠΔΚ γηα κείσζε ηεο 

παξαγσγήο, κε ηελ πξνζνρή φκσο ζηξακκέλε ζηελ ηηκή ηνπ βαξειηνχ θαη ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ, 

πξνδηαζέηνληαο ηελ ρξνληθή ή πνζνηηθή επέθηαζε ησλ κεηψζεσλ ζηελ παξαγσγή. 

 

      ζνλ αθνξά ζηελ ζηξαηεγηθή πνπ αθνινχζνπ ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, σο βαζηθφ 

κέινο ηνπ ΟΠΔΚ αθνινπζεί ηε ζπκθσλία γηα κείσζε ηεο παξαγσγήο. Ωζηφζν, ζε επίπεδν 

εζσηεξηθήο ζηξαηεγηθήο εθπνλνχλ ζρέδην γηα επέλδπζε χςνπο 163 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

ζηε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο κε νξίδνληα κέζα ζηηο επφκελεο ηξεηο δεθαεηίεο, 

ιφγσ ηεο ρακειήο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ ηελ ηειεπηαία ηξηεηία.        

 

      Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε Βελεδνπέια, ε πεηξειαηνπαξαγσγφο ρψξα κε ηα κεγαιχηεξα 

απνζέκαηα πεηξειαίνπ παγθνζκίσο, έρεη ππνβιεζεί ζε νηθνλνκηθέο θαη εκπνξηθέο θπξψζεηο απφ 

ηελ θπβέξλεζε ησλ ΖΠΑ απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2017, ζηεξνχκελε έηζη κηα βαζηθή πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο. Σν εκπφξην πεηξειαίνπ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ, θαζψο νη  

ΖΠΑ εηζάγνπλ πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηεο παξαγσγήο αξγνχ πεηξειαίνπ ηεο Βελεδνπέιαο, 

αληηπξνζσπεχνληαο ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηα έζνδα απφ ηηο εμαγσγέο ηεο, ελψ νη εμαγσγέο 

ειαθξνχ αξγνχ θαη πξντφλησλ πεηξειαίνπ ησλ ΖΠΑ ρξεζηκνπνηνχληαη σο αξαησηηθφ κέζν γηα 

ηε κεηαθνξά ηνπ πην βαξέσο πεηξειαίνπ (heavy oil) ηεο Βελεδνπέιαο 

 

      Ωζηφζν, ε απάληεζε ηεο Βελεδνπέιαο ήηαλ ε αλαθνίλσζε ζηνπο εκπφξνπο «καχξνπ 

ρξπζνχ» πσο δε ζα δέρεηαη απφ εδψ θαη ζην εμήο πιεξσκέο ζε ακεξηθαληθφ δνιάξην θαη 

δεηψληαο ηε κεηαηξνπή ησλ ηηκνινγίσλ ζε επξψ, ζθνπεχνληαο κε ηε ζηξαηεγηθή απηή λα 

παξαθάκςεη ηηο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο ησλ Ζ.Π.Α. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε Ρσζία απνηειεί πιένλ 

ζχκκαρν ηεο Βελεδνπέιαο, ε νπνία ζηξέθεηαη νινέλα θαη πην ζπρλά ζηε Ρσζία ζε κηα 
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πξνζπάζεηα λα εμαζθαιίζεη ηα θεθάιαηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα επηβηψζεη, πξνζθέξνληαο ζε 

αληάιιαγκα ηνλ νξπθηφ ηεο πινχην.       Σέινο, αλαθνξηθά κε ηηο πεξηθνπέο πνπ έρνπλ εμαγγείιεη 

ν ΟΠΔΚ θαη ηα θξάηε ζχκκαρνη ηνπ, ε Βελεδνπέια ζπλερίδεη ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο 

ελαξκνληδφκελε κε ηνλ ΟΠΔΚ, επηηπγράλνληαο ηηο ππνζρφκελεο πεξηθνπέο θαηά ην κεγαιχηεξν 

βαζκφ. 

 

     Σν Ηξάλ απνηειεί βαξφκεηξν ζηελ παγθφζκηα πξνζθνξά αξγνχ θπξίσο κέζα απφ ηα κεγάια 

θνηηάζκαηα πνπ δηαζέηεη. Ζ άξζε ησλ θπξψζεσλ απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ εηζξνή ηνπ ηξαληθνχ πεηξειαίνπ ζηελ δηεζλή πξνζθνξά, ελψ ε ζηξαηεγηθή 

πνπ αθνινπζείηαη κε εθπησηηθά ζρήκαηα θαη ειθπζηηθέο πηζησηηθέο πνιηηηθέο έρεη σο ζηφρν ηελ 

εθθίλεζε ησλ πσιήζεσλ ηνπ Ηξαληθνχ αξγνχ θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπο ζε πξν ησλ θπξψζεσλ 

επίπεδα. Απηή ε επηζηξνθή ηεο ρψξαο ζηηο αγνξέο ελδέρεηαη λα ζπκβάιιεη ζε πεξαηηέξσ πηψζε 

ησλ ηηκψλ, ελψ εθηηκάηαη πσο ζα εληείλεη ηηο αληηπαξαζέζεηο κε ηελ ανπδηθή Αξαβία θαη ηελ 

Ρσζία.  Πξνο ην παξφλ, σο θίλεζε ηαθηηθήο πξνρψξεζε θαη ην Ηξάλ ζε κείσζε ηεο παξαγσγήο 

ελαξκνληδφκελν κε ηνλ ΟΠΔΚ. 

 

      Ζ ανπδηθή Αξαβία απνηειεί ην κεγαιχηεξν εμαγσγέα καχξνπ ρξπζνχ ζηνλ θφζκν, σζηφζν 

ε ρακειή ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ ηελ νδεγεί ζηελ αλαζεψξεζε ηεο ελεξγεηαθήο ηεο πνιηηηθήο, 

εζηηάδνληαο ζηελ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζην εγγχο κέιινλ. Ζ πην πξφζθαηε 

ζηξαηεγηθή ηεο θίλεζε είλαη ε δήισζε ηεο θξαηηθήο πεηξειατθήο εηαηξείαο ηεο λα επελδχζεη 

πεξηζζφηεξα απφ 300 δηζ. δνιάξηα ζηελ επφκελε δεθαεηία, γηα λα εμεξεπλήζεη πεξηζζφηεξν 

θπζηθφ αέξην θαη λα δηαηεξήζεη ηελ ηθαλφηεηα παξαγσγήο πεηξειαίνπ.  

 

    Σν Κνπβέηη αθνινπζεί ζηξαηεγηθή δηαθνξνπνίεζεο ηεο νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο απφ ηνλ ακηγψο 

πεηξειατθφ ραξαθηήξα ηεο, κε πεγή εηζνδήκαηνο ην ίδην ην πεηξέιαην γηα ηελ αλάπηπμε 

ππνδνκψλ ζηηο κεηαθνξέο, ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν, ζηνλ ηξαπεδηθφ 

ηνκέα θαη ζηνλ ηνπξηζκφ.  Σα Κνπβέηη κε δεδνκέλν ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ θαηάηαμε ησλ ρσξψλ κε 

απνζέκαηα πεηξειαίνπ παγθνζκίσο ζρεδηάδεη λα απμήζεη ηελ παξαγσγή ζε 4 εθαηνκκχξηα 

βαξέιηα έσο ην 2020. 
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     Σέινο, ε Νηγεξία πνπ κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017 αθνινπζνχζε γξακκή εμαίξεζεο 

απφ ηε ζπκθσλία ηνπ ΟΠΔΚ ιφγσ ηεο ηαξαρψδνπο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα, 

απμάλνληαο ηελ παξαγσγή ηεο θαηά ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο, είρε απνδπλακψζεη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ΟΠΔΚ ζηε κείσζε ηεο παγθφζκηαο πξνζθνξάο. Πιένλ φκσο ην 

πεηξειατθφ επηηειείν ηεο Νηγεξίαο πξνβαίλεη ζε δεζκεχζεηο πνπ δείρλνπλ έκπξαθηε ζπκκεηνρή 

ηεο ρψξαο ζην λέν πεξηνξηζκέλν ζρήκα εθνδηαζκνχ απφ ηνλ ΟΠΔΚ, παξά ηνλ αληαγσληζκφ πνπ 

έρεη λα αληηκεησπίζεη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ Ηξάλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο πεηξειαίνπ. Δλψ, 

ζηξαηεγηθφ ζρέδην ηεο Νηγεξηαλήο θπβέξλεζεο είλαη επίζεο ε αλάπηπμε ησλ ζαιάζζησλ 

ππνδνκψλ ηεο ρψξαο, δειαδή ε θαηαζθεπή λέσλ ιηκεληθψλ εγθαηαζηάζεσλ ψζηε λα εμάγνληαη 

ζε εκεξήζηα βάζε άλσ ησλ 2,9 εθαηνκκπξίσλ βαξειηψλ αξγνχ. 
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