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Σηµαντικό θέµα το επίπεδο συµµόρφωσης µε τις συµφωνηθείσες περικοπές παραγωγής 
από τα µέλη Υπηρεσίας  

Upd (22:17) Ο IEA εξακολουθεί να βλέπει  ρεκόρ µείωσης της ζήτησης πετρελαίου  για 
το 2020, εκτιµώντας πως η πτώση της ζήτησης θα ανέλθει στα 8,6 εκατ. βαρέλια 
ηµερησίως. Σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε η ∆ιεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA), 
εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικές ανησυχίες στην αγορά πετρελαίου , µε 
αφορµή το ενδεχόµενο ενός δεύτερους κύµατος του COVID-19. 

«Η παραγωγή πετρελαίου αντιδρά σε µεγάλο βαθµό στις δυνάµεις της αγοράς και η 
οικονοµική δραστηριότητα ξεκινά µια σταδιακή αλλά εύθραυστη ανάκαµψη», δήλωσε ο IEA. 
«Ωστόσο, παραµένουν σηµαντικές αβεβαιότητες.Το µεγαλύτερο είναι εάν οι κυβερνήσεις 
µπορούν να διευκολύνουν τα µέτρα κλειδώµατος χωρίς να προκαλέσουν την αναζωπύρωση 
των επιδηµιών Covid-19», πρόσθεσε ο ενεργειακός οργανισµός µε έδρα το Παρίσι. 
Ένας άλλος κίνδυνος, ανέφερε ο όµιλος, ήταν εάν οι παραγωγοί πετρελαίου ΟΠΕΚ και οι 
σύµµαχοί του εκτός ΟΠΕΚ, που µερικές φορές αναφέρονται ως ΟΠΕΚ +, θα επιτύχουν 
υψηλό επίπεδο συµµόρφωσης µε τις συµφωνηθείσες περικοπές παραγωγής, καθώς πέφτει 
σηµαντικά. 

«Αυτά είναι µεγάλα ερωτήµατα - και οι απαντήσεις που λαµβάνουµε τις επόµενες εβδοµάδες 
θα έχουν σηµαντικές συνέπειες για την αγορά πετρελαίου», δήλωσε ο IEA. 
Παράλληλα, ο Οργανισµός αναφέρθηκε επίσης και στη µεγαλύτερη της αναµενόµενης 
κινητικότητα σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες και στις ΗΠΑ καθώς και στη υψηλότερη ζήτηση 
στην Κίνα καθώς η χώρα ανακάµπτει από την πανδηµία. 

Σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της Υπηρεσίας, οι περιορισµοί που έχουν επιβάλει οι 
κυβερνήσεις εν µέσω της πανδηµίας έχουν επηρεάσει περίπου τέσσερα δισεκατοµµύρια 
ανθρώπους, σφυροκοπώντας τη ζήτηση για προϊόντα όπως η βενζίνη και τα καύσιµα 
αεριωθούµενων. 



Η Υπηρεσία αναφέρει ότι περιµένει πλέον η παγκόσµια οικονοµία να συρρικνωθεί µε ρυθµό 
λίγο πάνω από το 4% το  2020, πρόβλεψη ελαφρώς καλύτερη σε σύγκριση µε την 
προηγούµενη έκθεση. 

Οι τιµές πετρελαίου 

Άνοδο καταγράφει σήµερα Πέµπτη 14 Μαΐου το πετρέλαιο, ανακάµπτοντας από τις 
απώλειες της προηγούµενης συνεδρίασης, καθώς η προσοχή των επενδυτών παραµένει 
εστιασµένη γύρω από τη σταδιακή εξισορρόπηση της αγοράς εν µέσω της άρσης των 
περιοριστικών µέτρων παγκοσµίως. 

Ειδικότερα, η τιµή για το αµερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) παραδόσεως 
Ιουνίου 2020 ενισχύεται κατά +8,30% στα 27,39 δολ. ανά βαρέλι και το προθεσµιακό 
συµβόλαιο Ιουλίου 2020 για το Brent καταγράφει άνοδο της τάξεως του +6,5% στα 31,1 δολ. 
ανά βαρέλι. 

 

ΠΗΓΗ:   https://worldenergynews.gr/index.php?id=45428 
 
  


