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Σε µεγάλη πτώση της ζήτησης πετρελαιοειδών σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τον µήνα Απρίλιο 

οδήγησαν τα µέτρα καταπολέµησης της πανδηµίας του COVID-19, σύµφωνα µε σηµερινή 

ανακοίνωση της Eurostat. Ως γνωστόν, τα κράτη µέλη της ΕΕ έλαβαν περιοριστικά µέτρα για να 

επιβραδύνουν την εξάπλωση του COVID-19 και τα οποία έχουν επηρεάσει τη χρήση καυσίµων 

στις µεταφορές, συµπεριλαµβανοµένων περιορισµών στη διεθνή εναέρια κυκλοφορία και των 

µετακινήσεων των ανθρώπων 

Αυτά τα µέτρα, που άρχισαν να εφαρµόζονται στα µέσα Μαρτίου, ίσχυσαν καθ’ όλη τη διάρκεια 

του Απριλίου. Εποµένως, τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat για τον Απρίλιο δείχνουν ότι 

η µείωση της ζήτησης, η οποία παρατηρήθηκε τον Μάρτιο του 2020 για ορισµένα καύσιµα 

µεταφορών και σε ορισµένες χώρες, ενισχύθηκε και εξαπλώθηκε ευρύτερα σε ολόκληρη την ΕΕ. 

 

Τον Απρίλιο του 2020, οι παραδόσεις βενζίνης και ντίζελ στην ΕΕ, εκτός από την περίπτωση της 

Ελλάδας, όπου στοιχεία δεν είναι διαθέσιµα, µειώθηκαν κατά 34% και 21%, αντίστοιχα σε 

σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα που ξεκίνησαν τα µέτρα και κατά 46% και 25% σε 

σύγκριση µε τον Ιανουάριο όταν υπήρχαν ακόµη περιοριστικά µέτρα. 

 

Οι περιορισµοί εναέριας κυκλοφορίας είχαν σηµαντικό αντίκτυπο στην ζήτηση για κηροζίνη, η 

οποία περιλαµβάνει τα καύσιµα jet τύπου κηροζίνης, σύµφωνα µε την Eurostat. Στην ΕΕ, η 



ζήτηση µειώθηκε κατά 63% και 75% σε σύγκριση µε τον Μάρτιο και τον Ιανουάριο, αντίστοιχα. 

 

Στη Γαλλία η µεγαλύτερη µείωση στις παραδόσεις βενζίνης 

Τον Απρίλιο του 2020, οι παραδόσεις βενζίνης σηµείωσαν πτώση σε σχεδόν όλα τα κράτη µέλη 

της ΕΕ και, σε πολλές περιπτώσεις, έφτασαν σε νέα επίπεδα ρεκόρ από το 2008. 

 

Οι µεγαλύτερες µειώσεις ποσότητας σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα παρατηρήθηκαν 

στη Γαλλία µε 311.000 τόνους ή 58%, στη Γερµανία µε 250.000 τόνους ή 20%, στην Ιταλία µε 

203.000 τόνους ή 55% και στην Ισπανία µε 179.000 τόνους ή 65%. 

 

Οι παραδόσεις φυσικού αερίου / πετρελαίου ντίζελ µειώθηκαν περαιτέρω στα περισσότερα 

κράτη µέλη. Οι µεγαλύτερες µειώσεις σε σύγκριση µε τον προηγούµενο µήνα παρατηρήθηκαν 

στη Γαλλία µε 983.000 τόνους ή 29%, στην Ισπανία µε 737.000 τόνους ή 31%, στη Γερµανία µε 

640.000 τόνους ή 14% και στην Ιταλία µε 485.000 τόνους ή 30%. 

 

Οι παραδόσεις κηροζίνης υποχώρησαν σε νέα χαµηλά ρεκόρ, σύµφωνα µε την πανευρωπαϊκή 

στατιστική υπηρεσία. Οι µεγαλύτερες µειώσεις παρατηρήθηκαν στη Γερµανία µε 410.000 

τόνους ή 62%, η Γαλλία µε 279.000 τόνους ή 70%, ακολουθούµενη από την Ισπανία µε 258.000 

τόνους ή 87%, τις Κάτω Χώρες µε 131.000 τόνους ή 58%, και την Ιταλία µε 116.000 τόνους ή 

68%. 
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