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Ανάλυση για τις αυξήσεις τιμών στις Α’ ύλες της Βιομηχανίας Χρωμάτων 
«Η τέλεια καταιγίδα ή αλλιώς το Χάος» 

Δρ. Ευριπίδης Τσαούσογλου, Δρ. Πέτρος Μοσχίδης, Δημήτρης Κοκκώνης 

Σε συνέχεια της πρώτης ανάλυσης τον Μάρτιο του 2021 (σύνδεσμος), το Institute of Coating 
Technologies (IoCT), ως φορέας που δραστηριοποιείται ενεργά στο κλάδο των χρωμάτων, παρουσιάζει 
και αναλύει την τρέχουσα κατάσταση και τους βασικότερους λόγους για τους οποίους συνεχίζει να 
χειροτερεύει. 

Παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές των ‘Α υλών παγκοσμίως 
Όποιος ήδη ασχολείται στο κομμάτι της εφοδιαστικής αλυσίδας βιώνει καθημερινά το Χάος (τον πατέρα 
των Θεών, σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία). Λέξεις όπως “allocation”, ”force majeure”, “POL & 
POD” μαζί με την έλλειψη διαθεσιμότητας και την αύξηση τιμών έχουν μπει στην καθημερινότητα όλων 
μας. Η κατάσταση χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και επηρεάζεται από διαφορετικούς 
παράγοντες. 

Μεταφορές 
Οι τιμές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων αυξήθηκαν δραματικά μεταξύ Ιουλίου 2019 και 
Σεπτεμβρίου 2021. Φέτος σημειώθηκε μια ιδιαίτερα απότομη αύξηση των τιμών των παγκόσμιων 
ναύλων, φτάνοντας σε τιμές ρεκόρ άνω των 10.000 $ (Εικόνα 1). 

Η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού είναι ένα εύθραυστο σύστημα που αποτελείται από πολυάριθμους 
συνδέσμους, ο καθένας από τους οποίους θα πρέπει να επιτελεί σωστά τον ρόλο του, για την εύρυθμη 
λειτουργία ολόκληρου του συστήματος. Η αποστολή εμπορευματοκιβωτίων, λόγω της 
πολυπλοκότητας και της διηπειρωτικής της φύση, επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την πανδημία του 
COVID-19. Γεγονότα, όπως το κλείσιμο και η συμφόρηση των λιμένων, η έλλειψη εργατικού δυναμικού 
καθώς και η έλλειψη νέων εμπορευματοκιβωτίων μεταφοράς, έχουν κάνει τη λειτουργία του 
συστήματος δύσκολη και απρόβλεπτη. Επιπλέον, οι εισαγωγές από την Ασία στις Ηνωμένες Πολιτείες 
αυξήθηκαν κατά περίπου 40% το 2021 σε σύγκριση με το 2019, ταυτόχρονα, οι αμερικανικές 
εξαγωγές μειώθηκαν τους 25 από τους 27 προηγούμενους μήνες, δημιουργώντας, σύμφωνα με τα 
λόγια του Εκτελεστικού Διευθυντή του Port of Los Angeles, Gene Seroka, «μονόδρομο εμπόριο, το 
οποίο έχει δημιουργήσει προκλήσεις για ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού». 

Ως αποτέλεσμα όλων αυτών των παραγόντων, οι αερομεταφορείς δεν   μπόρεσαν   να 
αξιοποιήσουν πλήρως τη χωρητικότητά τους και να καλύψουν τη ζήτηση - που αυξήθηκε ελάχιστα σε 
σύγκριση με το 2019 - για την μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων. 
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Εικόνα 1. Ο δείκτης αντιπροσωπεύει την τιμή αγοράς για ναύλους ενός εμπορευματοκιβωτίου 40’. Ο δείκτης βασίζεται σε 
συγκεντρωτικά, επιχειρηματικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από παγκόσμιους μεταφορείς εμπορευμάτων, που 
χρησιμοποιούν την πλατφόρμα διαχείρισης ναύλων WebCargo by Freightos. 

 
Σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς, περίπου το 11% του συνόλου του παγκόσμιου εμπορικού 
στόλου βρίσκεται αυτή τη στιγμή μπροστά από τα λιμάνια, περιμένοντας την άδεια εκφόρτωσης και 
φόρτωσης, αυτό σημαίνει σχεδόν ένα πλοίο στα δέκα. 

 

 
Εικόνα 2. Το ποσοστό των εταιρειών που αναφέρουν καθυστερήσεις στις παραδόσεις των θαλάσσιων μεταφορών (Πηγή: HIS) 
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Παγκόσμια ενεργειακή κρίση – Τιμή Πετρελαίου 
Με τις οικονομικές δραστηριότητες να επιστρέφουν στα φυσιολογικά επίπεδα, η τιμή του πετρελαίου 
αυξάνεται συνεχώς, λόγω της βελτιωμένης προοπτικής ζήτησης καθώς το πρόγραμμα εμβολιασμών 
προχωράει με επιτυχία στις ανεπτυγμένες χώρες. Η ζήτηση πετρελαίου ανέκαμψε πρώτα στην Κίνα, 
ακολούθησαν οι ΗΠΑ και η Ευρώπη, και πλέον υπερβαίνει την προσφορά. Αντίθετα, η παγκόσμια 
προσφορά πετρελαίου μειώθηκε κατά 6% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο λόγω περικοπών πετρελαίου από 
τα μέλη του ΟΠΕΚ+ και της πτώσης της παραγωγής στις ΗΠΑ. 

 

 
Εικόνα 3. Παγκόσμια προσφορά και ζήτηση πετρελαίου, 2021. (Πηγή: EIA) 

 
Την 1η Ιουνίου 2021, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού Brent έσπασαν το όριο των 70 
$/βαρέλι. Από τον Ιανουάριο του 2021 αυξήθηκε κατά 65% και η σημερινή τιμή (21/10/2021) 
ανέρχεται στα 84 $/βαρέλι. 

Επιπλέον πίεση στην αγορά ασκεί η αύξηση των τιμών φυσικού αερίου στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη. Οι 
τιμές αυξήθηκαν στα νέα υψηλά των τελευταίων ετών, με ορισμένους αναλυτές της αγοράς να κάνουν 
συγκρίσεις με τιμές σοκ του πετρελαίου της δεκαετίας του 1970. Τα προβλήματα στην παραγωγή του 
φυσικού αερίου και η εγκατάλειψη της πυρηνικής ενέργειας από πολλές χώρες επιβάλλουν την 
επιστροφή στο πετρέλαιο ως βασικό καύσιμο παραγωγής ενέργειας. 

 
 

Κίνα: Αυστηρότερη διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, περιορισμοί της 
ηλεκτρικής 
ενέργειας 
Η ηγεσία της Κίνας, τα προηγούμενα χρόνια, είχε δείξει ότι είναι αποφασιστική στην προσπάθεια 
επίτευξης του στόχου της για την απομάκρυνση του άνθρακα από την οικονομία. H Κίνα έχει θέσει ως 
όριο την κορύφωση των εκπομπών άνθρακα έως το 2030, και στη συνέχεια ο στόχος της είναι το 
“ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα”, με ορίζοντα το 2060 (γνωστός και ως «στόχος διπλού άνθρακα»). Οι τοπικές 
κυβερνήσεις της χώρας αύξησαν σταδιακά τις πολιτικές διπλού ελέγχου στην κατανάλωση ενέργειας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επαρχία της Γκουαντόνγκ – ένα βιομηχανικό κέντρο με ΑΕΠ 1,7 
τρισεκατομμυρίου δολαρίων που ξεπερνά το 10% του ΑΕΠ της Κίνας – που αντιμετωπίζει τεράστια 
προβλήματα ενέργειας πάνω από ένα μήνα. Οι περιορισμοί υποχρέωσαν κάποιες εταιρείες σε όλη την 
επαρχία να κλείνουν μερικές μέρες κάθε βδομάδα. 
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Η ανισορροπία μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης αγαθών που προκαλείται από τη διανομή του 
ρεύματος αύξησε γρήγορα τις τιμές και το κόστος παραγωγής. H κυβέρνηση βρίσκεται το τελευταίο 
τρίμηνο του έτους (Q4) σε επιτάχυνση των περιορισμών στο πλαίσιο του 14ου πενταετούς σχεδίου της, 
αλλά και για να εξασφαλίσει τους γαλάζιους ουρανούς στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στο 
Πεκίνο το Φεβρουάριο του 2022. 

 

 
Εικόνα 4. Χάρτης που δείχνει τους στόχους μείωσης ενέργειας της Κίνας. (Πηγή: Kemiex) 

 
 
 

Καιρικά φαινόμενα 
Στις 13-17 Φεβρουαρίου 2021, έπληξε την Βόρεια Αμερική μια μεγάλη χειμωνιάτικη καταιγίδα 
(ονομάστηκε ως «Great Freeze») που είχε εκτεταμένες επιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Βόρειο 
Μεξικό και τμήματα του Καναδά. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγή στην ακτή του Κόλπου μειώθηκε κατά 
μέσο όρο πάνω από 2 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα σε διάστημα τριών ημερών κατά τη διάρκεια της 
καταιγίδας. Η πληγείσα περιοχή αντιπροσωπεύει πάνω από το μισό της αμερικανικής ικανότητας 
διύλισης-το Τέξας μόνο αντιπροσωπεύει σχεδόν το ένα τρίτο. Μέχρι και τον Ιούλιο ένας μεγάλος αριθμός 
προϊόντων από αυτήν την περιοχή εξακολουθούν να υπόκεινται σε ”force majeure” (ανωτέρα βία) και η 
αλυσίδα εφοδιασμού, με εξαίρεση μεμονωμένα προϊόντα, δεν θα είναι πλήρως λειτουργική μέχρι τις 
αρχές του 2022. 
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Ο βασικός δείκτης οργανικών χημικών ουσιών (που παρακολουθεί τις τιμές των μεταποιημένων 
ενδιάμεσων προϊόντων και περιλαμβάνει το αιθυλένιο) αυξήθηκε κατά 10,4% από το Φεβρουάριο έως 
τον Μάρτιο του 2021 λόγω της καταιγίδας και των προβλημάτων που αυτή προκάλεσε. 

Η ίδια περιοχή επηρεάστηκε και από τον κυκλώνα Ida στο τέλος του Αυγούστου καθώς σταμάτησε η 
παραγωγή στα περισσότερα πετροχημικά εργοστάσια, χωρίς όμως να αναφερθούν ζημιές. 

 

 
Εικόνα 5. Απώλεια παραγωγής (%) στον Κόλπο του Μεξικού, ΗΠΑ. (Πηγή: IHS) 

 
 
 

Ανάπτυξη και πληθωρισμός 
Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε 
στο 3,4% σε ετήσια βάση από 3% τον Αύγουστο, κυρίως λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας. Ο 
πληθωρισμός στην ευρωζώνη έχει αυξηθεί πέρα από κάθε πρόβλεψη, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο 
επίπεδο από το 2008. Η ΕΚΤ αναμένει πάντως περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού ως το τέλος 
του έτους. Παρόμοια εικόνα εμφανίζεται και στην Αμερική, με τον πληθωρισμό να φτάνει το Σεπτέμβριο 
στο 5,4%, ποσοστό που αποτελεί ρεκόρ των τελευταίων 13 ετών. Αντίστοιχα η στατιστική υπηρεσία στο 
Πεκίνο ανακοίνωσε την Πέμπτη 14/10/21 ότι ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 10,7% σε σύγκριση με τον 
ίδιο μήνα πέρυσι όταν τον Αύγουστο ήταν 9,5% με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι τόσο απότομη 
αύξηση δεν έχει παρατηρηθεί τα τελευταία 20 χρόνια. 
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Εικόνα 6. Ο δείκτης τιμών παραγωγού για όλα τα προϊόντα, τα τελευταία 10 χρόνια και η απότομη αύξηση από τον Απρίλιο 2020. 
(Πηγή: FRED) 

 
 
 

Α ύλες και βιομηχανία χρωμάτων 
Η αύξηση τιμών των πρώτων υλών κατά το 2021 είναι εντυπωσιακή. Δεν είναι μόνο το κόστος αλλά 
και η διαθεσιμότητα. Κατά τη διάρκεια του έτους ανακοινώθηκαν προσωρινά 400 έως 500 ”force 
majeure” συμπεριλαμβανομένων ορισμένων βασικών χρωστικών, ρητινών, διαλυτών, σε σύγκριση με τα 
συνήθως 10 το χρόνο. Αυτή τη στιγμή είναι ενεργά πάνω από 50. Η επιβάρυνση της χρωματοβιομηχανίας 
είναι τεράστια, επειδή οι πρώτες ύλες αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το μισό του κόστους της. 
Σχεδόν όλοι οι παραγωγοί χρωμάτων διεθνώς ανακοινώνουν οριζόντιες αυξήσεις κι αυτό ήδη 
αποτυπώνεται και στο διάγραμμα του δείκτη τιμών παραγωγών χρώματος (FRED), με τα βιομηχανικά – 
ναυτιλιακά χρώματα να συνεχίζουν να έχουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. 

https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=BteP 

Στη συνέχεια θα αναφερθούν συγκεκριμένα παραδείγματα από τις ανατιμήσεις σε κάποιες βασικές 
πρώτες ύλες της χρωματοβιομηχανίας. 

 
 

Διαλύτες 
Οι διαλύτες είναι μια κατηγορία α υλών των οποίων οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Μερικά παραδείγματα 
σύγκρισης τιμών Ιανουαρίου 2021 - Σεπτεμβρίου 2021 βασικών διαλυτών της βιομηχανίας χρωμάτων, n- 
Butyl acetate (+101%), i-Butyl acetate (+129%), Butanol (+221%), MIBK (+108%), Toluene (+72%), Xylene 
(+50%), white spirit (+31%). Η αύξηση στους εστέρες οφείλεται σε ”force majeure” δυο εργοστασίων 
που παράγουν butyl acetate. Το κόστος των διαλυτών που χρησιμοποιήθηκαν παγκοσμίως στην 
χρωματοβιομηχανία το 2017 ήταν περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια. 

https://fred.stlouisfed.org/graph/?g=BteP
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Ρητίνες 
Περίπου το 44% της σύστασης του χρώματος είναι η ρητίνη. Οι ακρυλικές ρητίνες κυριαρχούν στην 
αγορά σε ποσοστό 27% του συνόλου των ρητινών. Η έλλειψη του butyl acetate οδήγησε και σε 
προβλήματα εφοδιασμού του butyl acrylate, που είναι πρόδρομο μόριο στη σύνθεση του. Έτσι, 
παρατηρούνται σημαντικές αυξήσεις στα ακρυλικά γαλακτώματα (ρητίνες κυρίως για τα οικοδομικά 
χρώματα). 

Οι ρητίνες πολυουρεθάνης αποτελούν το 20% των ρητινών και η τιμή τους επηρεάζεται πρωτίστως από 
τον σκληρυντή, καθώς το TDI (ενδιάμεσο προϊόν) είναι σε έλλειψη τον τελευταίο χρόνο και η τιμή 
του είναι συνεχώς ανοδική. Την όλη βεβαρημένη κατάσταση επιδείνωσε η φωτιά στο εργοστάσιο 
της BASF (Ludwigshafen) το Μάρτιο 2021, μειώνοντας την ευρωπαϊκή παραγωγή. 

Οι εποξειδικές ρητίνες αντιπροσωπεύουν το 16% των ρητινών. Η τιμή της epichlorohydrin (ένα 
ενδιάμεσο που χρησιμοποιείται στην παραγωγή της εποξειδικής ρητίνης) στην Κίνα (15/10/21) 
είναι 19.775 Yuan/mt (3.07 $/mt) όταν το Μάιο του 2019 ήταν κάτω από τα 11.000 Yuan/mt (1,71 $/ 
mt). Το κλείσιμο αλλά και η καταστροφή από φωτιά εργοστασίων παραγωγής εποξειδικών ρητινών το 
2020 στην Κίνα, σε συνδυασμό με την μειωμένη παραγωγή λόγω περιβαλλοντικών στόχων το 2021, έχει 
οδηγήσει σε μείωση της προσφερόμενης ποσότητας με επακόλουθο την αύξηση της τιμής. 

 
 

Πιγμέντα 
Η αξία των πιγμέντων, παγκοσμίως, που χρησιμοποιούνται στα χρώματα εκτιμάται ότι είναι 16,5 
δισεκατομμύρια δολάρια (2017). Το χρωστικό πιγμέντο με την μεγαλύτερη χρήση είναι το διοξείδιο του 
τιτανίου (TiO2) το οποίο αντιπροσωπεύει το 31% των πιγμέντων. Η προσφορά του τιτανίου παρέμεινε 
περιορισμένη, με το υλικό σε “allocation”, εν μέσω συνεχούς ισχυρής ζήτησης. Η έλλειψη προϊόντος 
και ανταγωνιστικής τιμής από την Κίνα προσθέτει περαιτέρω πίεση στην αγορά, όπως επίσης και η 
προγραμματισμένη (Cinkarna) ή απρογραμμάτιστη (Venator) συντήρηση Ευρωπαϊκών εργοστασίων 
παραγωγής. 

Οι τιμές του κινεζικού τιτανίου θείου αυξάνονται σχεδόν κάθε μήνα από τον Ιανουάριο σε επίπεδο 
ρεκόρ των τελευταίων χρόνων. Αυτό έχει προκαλέσει έναν παραλογισμό, καθώς το τιτάνιο χλωρίου που 
παράγεται από τις ΗΠΑ και την ΕΕ είναι τώρα στο ίδιο επίπεδο ίσως και φθηνότερο από το κινέζικο 
τιτάνιο που πωλείται στην Ευρώπη, ενώ παλιότερα πωλούνταν ως καλύτερης ποιότητας με διαφορά 
τιμής τουλάχιστον 30%. Η μεγάλη αυτή αύξηση στην τιμή του τιτανίου οφείλεται εν μέρει στον τρόπο 
παραγωγής του καθώς για 1 τόνο τιτανίου απαιτούνται περίπου 4 τόνοι θειικού οξέος, η τιμή του 
οποίου στην Κίνα τον τελευταίο χρόνο έχει σχεδόν τριπλασιαστεί. 
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Εικόνα 7. Η τιμή (RMB)του θειικού οξέςοστην Κίνα τον τελευταίο χρόνο. (Πηγή: CEICDATA) 
 

Στα υπόλοιπα χρωστικά ήδη έχουν αναφερθεί ελλείψεις σε οξείδια (red & yellow iron oxide), ενώ 
ορισμένα οργανικά πιγμέντα σταμάτησαν να παράγονται στα εργοστάσια της Κίνας και της Ινδίας. Η 
πώληση των βασικών παραγωγών (BASF, CLARIANT) έχει οδηγήσει σε απορρύθμιση της παγκόσμιας 
αγοράς πιγμέντων. Τις προηγούμενες μέρες η Lanxess, BASF και η Clariant ανακοίνωσαν επιπλέον 
αυξήσεις στις τιμές βασικών πιγμέντων (αρχές Οκτωβρίου). 

 
 

Συμπεράσματα 
Η πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση δημιουργείται από τις καθυστερήσεις στο εμπόριο, το υψηλότερο 
μεταφορικό κόστος, τις υψηλότερες τιμές ενέργειας, τις περιβαλλοντολογικές δεσμεύσεις και τα 
τυχαία φαινόμενα. 

Η βασική όμως αιτία είναι ότι η ζήτηση έχει αυξηθεί, καθώς οι καταναλωτές ξοδεύουν ποσά που 
εξοικονόμησαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η ζήτηση κατακλύζει την αγορά και η προσφορά δεν 
μπορεί να την εξυπηρετήσει. Αυτός ο συσχετισμός έχει τροφοδοτήσει τον πληθωρισμό των τιμών. 

Το 2022 προβλέπεται ακόμα πιο δύσκολο, καθώς αναμένεται συνέχεια ανατιμήσεων και ελλείψεων στις 
πρώτες ύλες και στα υλικά συσκευασίας των προϊόντων. Εκτιμάται ότι οι ελλείψεις στις πρώτες ύλες θα 
αρχίσουν να έχουν άμεσο αντίκτυπο   στην παραγωγή   των εργοστασίων και   τη   διαθεσιμότητα 
των χρωμάτων στον τελικό καταναλωτή. 
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