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Τον Αύγουστο, η απασχόληση ήταν 2% χαµηλότερη σε σχέση µε τον ίδιο µήνα 
του προηγούµενου έτους  
Η απασχόληση στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στις Η.Π.Α. άρχισε να 
µειώνεται καθώς οι παραγωγοί και οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
ανταποκρίνονται στην απότοµη πτώση των τιµών από το τέταρτο 
τρίµηνο του 2018. 
Σύµφωνα µε τον αναλυτή του Reuters, John Kemp ο αριθµός των θέσεων 
εργασίας σε "δραστηριότητες υποστήριξης ορυχείων", µια κατηγορία που 
περιλαµβάνει γεώτρηση πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και υπηρεσίες 
προετοιµασίας χώρων, είναι ελαφρά χαµηλότερα από τον Οκτώβριο του 2018. 
Τον Αύγουστο, η απασχόληση ήταν 2% χαµηλότερη σε σχέση µε τον ίδιο µήνα 
του προηγούµενου έτους και µειώθηκε κατά 4% από το πρόσφατο υψηλό της, 
σύµφωνα µε προκαταρκτικές εκτιµήσεις που δηµοσίευσε η αµερικανική 
υπηρεσία στατιστικών για την εργασία την Παρασκευή. 
Η απασχόληση στην υποκατηγορία "δραστηριότητες υποστήριξης 
πετρελαίου και φυσικού αερίου", οι οποίες κάλυπταν κατά κύριο λόγο τις 
υπηρεσίες εγκατάστασης και ολοκλήρωσης του χώρου, είχαν µειωθεί 
κατά περίπου 11.000 θέσεις εργασίας ή κατά 4% µεταξύ Οκτωβρίου και 
Ιουλίου. 
Η απασχόληση στον τοµέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου είναι 
χαµηλότερη καθώς η βιοµηχανία προσαρµόζεται σε χαµηλότερες τιµές 
πετρελαίου και φυσικού αερίου και χαµηλότερα επίπεδα δραστηριότητας. 



 
Μείωση 17% 
 
Ο αριθµός των εγκαταστάσεων γεώτρησης για πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχει 
µειωθεί κατά 185 ή 17% από το τέλος του περασµένου έτους, σύµφωνα µε τις 
εβδοµαδιαίες µετρήσεις από την εταιρεία πετρελαϊκών υπηρεσιών Baker 
Hughes. 
Και ο αριθµός των νέων φρεατίων πετρελαίου και φυσικού αερίου σε 
επτά µεγάλες σχιστολιθικές διαδροµές -παρακολουθούµενες από την 
Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των Η.Π.Α. (EIA)- είχαν µειωθεί κατά 
14% τον Ιούλιο από το υψηλό τους τον Οκτώβριο. 
Μέχρι στιγµής, ο αριθµός των φρεατίων που ολοκληρώνεται κάθε µήνα έχει 
διατηρηθεί, παρά την ύφεση της γεώτρησης, η οποία έχει κρατήσει την 
παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου κοντά σε επίπεδα ρεκόρ. 
Όµως, καθώς η απογραφή των πηγαδιών που έχει γίνει διάτρηση αλλά 
µη ολοκληρωµένων υποχωρεί, είναι πιθανό ότι οι ολοκληρώσεις θα 
µειωθούν επίσης κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2019 και το 2020. 
Λιγότερες ολοκληρώσεις θα πρέπει να µεταφραστούν στην επιβράδυνση της 
ανάπτυξης της παραγωγής πετρελαίου, σηµατοδοτώντας το τέλος της 
δεύτερης φρενίτιδας του σχιστολιθικού πετρελαίου στις ΗΠΑ. 
Η πρώτη «έκρηξη» σχιστολιθικού διήρκεσε από το 2012 έως τα µέσα του 
2014.  
Η δεύτερη ξεκίνησε στα τέλη του 2016 ή στις αρχές του 2017 και διήρκεσε µέχρι 
το 2018. 
 
Εµφανή τα πρώτα σηµάδια προσαρµογής  
 
Η εµπειρία δείχνει ότι χρειάζονται περίπου 3-4 µήνες να µειωθούν οι τιµές του 
πετρελαίου, ώστε να µετατραπούν σε χαµηλότερο αριθµό µετρήσεων και 
περίπου 9-12 µήνες για να µετατραπούν σε χαµηλότερη παραγωγή. 
Η επιβράδυνση των τιµών του πετρελαίου από τον Οκτώβριο του 2018 
θα πρέπει να αρχίσει να µεταφράζεται σε πολύ βραδύτερη ή και αρνητική 
αύξηση της παραγωγής πετρελαίου κατά το τρίτο ή το τέταρτο τρίµηνο 
του 2019 και µετά το 2020. 
Σύµφωνα µε τις τελευταίες προβλέψεις της ∆ιοίκησης για τις Ενεργειακές 
Πληροφορίες, η ετήσια αύξηση της παραγωγής πετρελαίου επιβραδύνεται σε 
περίπου 5% µέχρι τα τέλη του 2020 από 20% έως τον Οκτώβριο του 2018 
(«Βραχυπρόθεσµη Ενεργειακή Προοπτική», EIA, 10 Σεπτεµβρίου). 
Τα πρώτα σηµάδια αυτής της προσαρµογής είναι ήδη εµφανή, µε την 
παραγωγή να είναι επίπεδη µεταξύ του τέλους του 2018 και του Μαΐου του 
2019.  
Η βραδύτερη ανάπτυξη της παραγωγής σχιστολιθικού στην Ουάσινγκτον 
θα αποτελέσει ουσιαστικό µέρος της επανεξισορρόπησης στην 
παγκόσµια αγορά πετρελαίου. 
Η προσαρµογή είναι ήδη αρκετά προχωρηµένη και πρέπει να συνεχίσει να 
διαδραµατίζεται µέσα στους επόµενους 12 µήνες - εκτός αν υπάρξει παγκόσµια 
ύφεση ή ο ΟΠΕΚ προσπαθεί να προωθήσει τις τιµές πρόωρα. 
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