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Νέα απελευθέρωση ποσοτήτων πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ, 

συνολικού ύψους 180 εκ. βαρελιών. 

 
Ο Λευκός Οίκος, με ανακοίνωση του (31/3), αποφάσισε την περαιτέρω αποδέσμευση ενός 
εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου την ημέρα για τους επόμενους έξι μήνες από τα Στρατηγικά 
Αποθέματα Πετρελαίου (SPR / Strategic Petroleum Reserve) των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να 
αποκαταστήσει τις ελλείψεις που προκαλούνται στην αγορά πετρελαίου από τις κυρώσεις στις 
ρωσικές εξαγωγές αργού καθώς και να μειώσει τις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, οι 
οποίες σημειώνουν σημαντική άνοδο συμπαρασύροντας τον πληθωρισμό σε νέα υψηλά.  
 
Συνολικά θα διατεθούν στην αγορά 180 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα αποθέματα των ΗΠΑ 
απόφαση η οποία χαρακτηρίστηκε από τον Λευκό Οίκο ως «άνευ προηγουμένου»  ως προς 
την ποσότητα πετρελαίου που θα απελευθερωθεί. Παράλληλα, εν λόγω απελευθέρωση 
αναμένεται να λειτουργήσει ως «γέφυρα» ικανοποιώντας μερικώς την αυξημένη ζήτηση μέχρι 
να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή σε ικανοποιητικό ρυθμό, αύξηση η οποία εκτιμάται σε 1 εκ. 
βαρέλια ημερησίως κατά το τρέχον έτος και επιπλέον 700 χιλ. βαρέλια την ημέρα το 2023. Προς 
τούτο, αποφασίστηκε η επιβολή προστίμων σε  α/ πετρελαϊκές εταιρείες οι οποίες έχουν  
μισθώσει ομοσπονδιακές γαίες καθώς και σε πετρελαϊκές εταιρείες οι οποίες έχουν λάβει 
πρόσθετες άδειες παραγωγής χωρίς να έχουν όμως εισέτι πραγματοποιήσει τις αναγκαίες 
επενδύσεις για να αυξήσουν την παραγωγή τους, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικά 
οφέλη από την εκρηκτική άνοδο των τιμών πετρελαίου που δημιουργεί η υπερβάλλουσα 
ζήτηση.  
 
Επισημαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με αφετηρία τον παρελθόντα Νοέμβριο, έχουν 
προχωρήσει ήδη σε δύο διαδοχικές αποδεσμεύσεις ποσοτήτων αργού από τα στρατηγικά 
αποθέματα, οι οποίες ανήλθαν συνολικά σε 80 εκ. επιπλέον βαρέλια. Η ολοκλήρωση της νέας 
αυτής απελευθέρωσης, θα περιορίσει τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ σε λιγότερα από 400 
εκατομμύρια βαρέλια, που συνιστά το χαμηλότερο επίπεδό τους από το 1984.  
 
Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, το Υπουργείο Ενέργειας ΗΠΑ (US DOE / 
Department of Energy, FECM / Office of Fossil Energy and Carbon Management) εξέδωσε  με 
τη σειρά του ανακοίνωση με την οποία εξειδικεύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης 
των 180 εκ. βαρελιών αργού πετρελαίου από το Στρατηγικό Απόθεμα Πετρελαίου ΗΠΑ. 
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα πρώτα 90 εκατομμύρια βαρέλια θα διατεθούν προς 
πώληση μεταξύ Μαΐου και Ιουλίου, με τα υπολειπόμενα 90 εκατομμύρια βαρέλια να διατίθενται  
μεταξύ Αυγούστου και Οκτωβρίου 2022. Σημειώνεται ότι το α/ υπουργείο Ενέργειας προτίθεται 
να χρησιμοποιήσει τα έσοδα που θα αποκομίσει από τις πωλήσεις των ανωτέρω ποσοτήτων 
για τη σταδιακή  αποκατάσταση του SPR τα προσεχή έτη. 
 
Υπενθυμίζεται ότι, επιλέξιμες για συμμετοχή στους διαγωνισμούς απελευθέρωσης 
στρατηγικών αποθεμάτων είναι εταιρείες εγγεγραμμένες στο ειδικό Πρόγραμμα πωλήσεων 
αργού πετρελαίου SPR’s Crude Oil Sales Offer Program,  εγγραφή οποία δύναται να 
πραγματοποιηθεί μέσω του ιστότοπου:  



https://www.spr.doe.gov/doeec/oilsale.htm?utm_medium=email&utm_source=govdelivery. 
 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ:  
 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/31/fact-sheet-
president-bidens-plan-to-respond-to-putins-price-hike-at-the-pump/. 
 
https://www.energy.gov/articles/doe-announces-second-emergency-notice-sale-crude-oil-
strategic-petroleum-reserve-address. 
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