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Η παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου αναµένεται να επιστρέψει στα επίπεδα προ-κορωνοϊού το 
2022 χάρη σε µια προβλεπόµενη αύξηση στις µεταφορές και την ανάκαµψη σε µεγάλες 
οικονοµίες του πλανήτη, αναφέρει η Goldman Sachs σε έκθεση που δηµοσιεύθηκε σήµερα, 
Πέµπτη. Η αµερικανική επενδυτική τράπεζα ανακοίνωσε ότι εκτιµά ότι η παγκόσµια ζήτηση 
πετρελαίου θα µειωθεί κατά 8% το 2020, σε σύγκριση µε πέρυσι, και θα αυξηθεί κατά 6% το 
2021, ενώ τελικά θα ανακάµψει πλήρως στα επίπεδα πριν από την κρίση του COVID-19 το 
2022 

Η τράπεζα εκτιµά ότι η παγκόσµια κατανάλωση πετρελαίου θα µπορούσε να αυξηθεί χάρη 
στην αύξηση των µεταφορών, τη µετατόπιση προς τις ιδιωτικές µεταφορές και την κρατική 
στήριξη σε αυξηµένες δαπάνες για υποδοµές. 

Η ζήτηση πετρελαίου έχει ήδη αρχίσει να αυξάνεται µε την ανάκαµψη να έχει ξεκινήσει σε 
µεγάλες ασιατικές οικονοµίες, όπως η Κίνα και η Ινδία, ανέφερε η έκθεση της Goldman 
Sachs. 

Ωστόσο, η παγκόσµια ζήτηση πετρελαίου παραµένει σηµαντικά χαµηλή, σηµειώνοντας 
πτώση 12% τον Ιούνιο του 2020, σε σύγκριση µε τον ίδιο µήνα του προηγούµενου έτους, 
πρόσθεσε.  

Η τράπεζα αναµένει ότι, όσον αφορά τη βενζίνη, θα παρατηρηθεί η υψηλότερη ανάκαµψη 
στη ζήτηση µεταξύ όλων των προϊόντων πετρελαίου, ενώ επισήµανε ότι η κατανάλωση 
αεροπορικών καυσίµων εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εµπιστοσύνη των 
καταναλωτών. 

Προειδοποίησε, εξάλλου, ότι τα αεροπορικά ταξίδια θα παραµείνουν αραιά αν δεν βρεθεί 
εµβόλιο ενάντια στο νέο κορωνοϊό, ενώ προειδοποίησε περαιτέρω ότι αν και η παγκόσµια 
ζήτηση πετρελαίου ανακάµπτει αργά, ένα δεύτερο κύµα COVID-19 θα µπορούσε εύκολα να 
αποδυναµώσει τη συνολική παγκόσµια κατανάλωση πετρελαίου. 



Η Goldman Sachs, τέλος, δήλωσε ότι εκτιµά ότι το αργό πετρέλαιο θα κυµανθεί κατά µέσο 
όρο στα 35 $ ανά βαρέλι βραχυπρόθεσµα και θα αυξηθεί κατά µέσο όρο στα 55 $ το βαρέλι 
το 2022. 

 

ΠΗΓΗ:  https://www.energia.gr/article/168311/to-2022-vlepei-plhrh-anakampsh-sth-zhthsh-petrelaioy-h-
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