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Η τελευταία Έκθεση του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας (ΙΕΑ) µηνός Νοεµβρίου για 

την παγκόσµια αγορά πετρελαίου, που δηµοσιεύτηκε την περασµένη Παρασκευή (15/11), 

υπογραµµίζει την αυξανόµενη ανισότητα µεταξύ της «ηρεµίας» που επικρατεί σήµερα στην 

διεθνή πετρελαϊκή αγορά και των αυξηµένων γεωπολιτικών εντάσεων διαπίστωση που 

καταγράφεται και στην πρόσφατα εκδοθείσα ετήσια µελέτη αναφοράς του ΙΕΑ, µε τίτλο: 

«World Energy Outlook 2019». Η συγκεκριµένη «ηρεµία» υποστηρίζεται από µια καλά 

τροφοδοτούµενη πετρελαϊκή αγορά, µε παράλληλη διατήρηση υψηλών αποθεµάτων. Αυτό, 

σύµφωνα µε τον ΙΕΑ, µπορεί να συνεχιστεί και το 2020, διότι οι χώρες µέλη εκτός OPEC 

αναµένεται να αυξήσουν την παραγωγή τους κατά 2.3 εκατ. βαρέλια την ηµέρα. Οι ΗΠΑ θα 

ηγηθούν της προσπάθειας αυτής, αλλά θα υπάρξει σηµαντική συνεισφορά από τη Βραζιλία, 

τη Νορβηγία και τη Γουιάνα, έναν νέο πετρελαϊκό παραγωγό.   

Η παγκόσµια δραστηριότητα στον τοµέα της διύλισης αναµένεται να ανακάµψει 

απότοµα το 2020, µετά από µια παύση της ανάπτυξης φέτος. Ενώ η εκτίµηση του ΙΕΑ για την 

αύξηση της ζήτησης πετρελαίου το 2019 είναι ουσιαστικά αµετάβλητη στα 1 εκατ. βαρέλια την 

ηµέρα, ο όγκος του αργού πετρελαίου που χρησιµοποιείται από τα διυλιστήρια και για άµεση 

καύση στην ηλεκτροπαραγωγή µειώθηκε κατά 300 χιλιάδες βαρέλια την ηµέρα το 3ο τρίµηνο 



του τρέχοντος έτους. Η παγκόσµια πετρελαϊκή ζήτηση για όλο το 2019 αναµένεται να µειωθεί 

κατά 90 χιλιάδες βαρέλια την ηµέρα, καταγράφοντας την πρώτη πτώση από το 2009. 

Μια ανοδική πορεία στην παγκόσµια δραστηριότητα διύλισης προετοιµάζει το έδαφος 

για µια οµαλή εφαρµογή στις αρχές Ιανουαρίου του 2020 των νέων κανονισµών του ∆ιεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) για τα καύσιµα, µε τα λιµάνια, τους πλοιοκτήτες και τα 

διυλιστήρια να εντείνουν την προετοιµασία τους.   

Για το 2020, η εκτίµηση του ΙΕΑ για την αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης πετρελαίου 

παραµένει αµετάβλητη στα 1.2 εκατ. βαρέλια την ηµέρα, βασιζόµενη εν µέρει στην προσδοκία 

του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου για αύξηση του ΑΕΠ κατά 3.4%. Ωστόσο, η πορεία της 

παγκόσµιας οικονοµίας παραµένει αβέβαιη, παρά τις πρόσφατες θετικές εξελίξεις σχετικά µε 

την εµπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας. Φέτος, παρατηρούµε µια µεγάλη διαφορά στην αύξηση 

της ζήτησης στις δύο µεγαλύτερες αγορές πετρελαίου του κόσµου. Στις ΗΠΑ, δεν σηµειώθηκε 

σχεδόν καµία αύξηση της πετρελαϊκής ζήτησης το πρώτο ενιάµηνο του 2019, ενώ η ζήτηση 

της Κίνας αυξήθηκε κατά µέσο όρο κατά 0.6 εκατ. βαρέλια την ηµέρα. Προχωρώντας στο 

2020, η αύξηση της πετρελαϊκής ζήτησης των ΗΠΑ αναµένεται να ανέλθει στα 190 χιλιάδες 

βαρέλια την ηµέρα, ενώ της Κίνας εκτιµάται ότι θα επιβραδυνθεί στα 375 χιλιάδες βαρέλια την 

ηµέρα. 

 

  Επίσης, όπως παρατηρεί ο ΙΕΑ στη µηνιαία του έκδοση, ο OPEC και οι σύµµαχοί του 

θα βρεθούν αντιµέτωποι µε µεγαλύτερο ανταγωνισµό το 2020. «Οι χώρες µέλη του OPEC+ 

αντιµετωπίζουν µια µεγάλη πρόκληση το 2020, καθώς αναµένεται να µειωθεί σηµαντικά η 

πετρελαϊκή τους ζήτηση», σύµφωνα µε την µηνιαία Έκθεση του ΙΕΑ. Η πετρελαϊκή ζήτηση 

των χωρών του OPEC το 2020 θα ανέλθει στα 28.9 εκατ. βαρέλια την ηµέρα, προβλέπει ο 



IEA, κατά 1 εκατ. βαρέλια την ηµέρα χαµηλότερα από τη σηµερινή παραγωγή της οµάδας 

των πετρελαιοεξαγωγικών χωρών.   

Η συγκεκριµένη Έκθεση του ΙΕΑ είναι η τελευταία µηνιαία πριν την τακτική σύνοδο του 

OPEC και των εταίρων του στη Βιέννη στις 5-6 ∆εκεµβρίου, όπου θα αποφασισθεί εάν θα 

διατηρηθούν οι περιορισµοί στην πετρελαϊκή παραγωγή που στόχο έχουν να στηρίξουν τις 

τιµές και να αποκαταστήσουν την ισορροπία στην αγορά. 

 

ΠΗΓΗ:  https://www.energia.gr/article/161611/meiosh-ths-petrelaikhs-zhthshs-ton-horon-toy-opec-gia-to-2020-

provlepei-o-iea 

 

 

  


