ΗΠΑ: Οι εταιρείες πετρελαίου παίρνουν πίσω το
αργό από το αποθεµατικό έκτακτης ανάγκης
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Από την 1η Αυγούστου, έχουν πάρει πίσω 2,2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα 23
εκατοµµύρια βαρέλια που αποθήκευσαν στο SPR, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο
Οι εταιρείες ενέργειας έχουν αρχίσει να παίρνουν πίσω εκατοµµύρια βαρέλια
πετρελαίου από το απόθεµα έκτακτης ανάγκης της αµερικανικής κυβέρνησης µετά
την ενοικίαση αποθηκευτικού χώρου στην εγκατάσταση για να βοηθήσουν στη
διαχείριση µιας ακαθάριστης ποσότητας αργού µετά την κατάρρευση της ζήτησης
ενέργειας κατά τη διάρκεια του COVID-19, σύµφώνα µε ιστότοπο του Υπουργείου
Ενέργειας.
Από την 1η Αυγούστου, οι εταιρείες έχουν πάρει πίσω 2,2 εκατοµµύρια βαρέλια πετρελαίου
από τα 23 εκατοµµύρια βαρέλια που συµφώνησαν να αποθηκεύσουν στο Strategic
Petroleum Reserve, ή SPR, από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο. Οι εταιρείες έχουν προθεσµία
µέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 να πάρουν πίσω το πετρέλαιο µετά την ενοικίαση του χώρου µε
µικρή χρέωση.
Εννέα εταιρείες πετρελαίου, συµπεριλαµβανοµένων των Exxon, Chevron και Alon USA,
ενοικίασαν το χώρο από το αποθεµατικό, µια σειρά από υπόγεια σπήλαια αλατιού στις ακτές
του Τέξας και της Λουιζιάνας, δήλωσε αξιωµατούχος του υπουργείου Ενέργειας τον Απρίλιο.
Τrader πετρελαίου εκτιµά ότι τουλάχιστον δύο εταιρείες, η Exxon και η Atlantic Trading &
Marketing Inc (ATMI), ένας αµερικανικός βραχίονας της γαλλικής εταιρίας πετρελαίου Total
SA, είχαν πάρει πίσω τα 2,2 εκατοµµύρια βαρέλια σύµφωνα µε το Reuters.
Η ανάληψη του πετρελαίου από το SPR ενδέχεται να επιβραδύνει τις µειώσεις των
εµπορικών αποθεµάτων καθώς οι εταιρείες δίνουν προτεραιότητα στην πώληση των
βαρελιών, ανέφεραν πηγές της αγοράς.
Η Exxon είχε το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού χώρου, ενώ το ATMI είχε περίπου 600.000
βαρέλια αποθηκευτικού χώρου, ανέφερε µια άλλη εµπορική πηγή.

Οι τιµές του πετρελαίου κατέρρευσαν την άνοιξη λόγω της µείωσης της ζήτησης καυσίµων
από την πανδηµία την ίδια στιγµή που οι µεγάλοι παραγωγοί αργού Σαουδική Αραβία και η
Ρωσία ξεκίνησαν πόλεµο για το µερίδιο αγοράς του πετρελαίου.
Ο Πρόεδρος Donald Trump προσπάθησε να βοηθήσει τους εγχώριους παραγωγούς
πετρελαίου να διαχειριστούν την τιµή του πετρελαίου, δίνοντας εντολή στον υπουργό
Ενέργειας Dan Brouillette να γεµίσει το SPR ή να αγοράσει περίπου 77 εκατοµµύρια βαρέλια
πετρελαίου. Αλλά το Κογκρέσο απέτυχε να χρηµατοδοτήσει αυτήν την παραγγελία,
αφήνοντας την επιλογή της ενοικίασης χώρου στην εγκατάσταση.
ΠΗΓΗ: https://worldenergynews.gr/index.php?id=48202

