Συναγερμός στην πετρελαϊκή βιομηχανία
για μείωση της ζήτησης λόγω αύξησης
των κρουσμάτων COVID-19
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Ποιά σενάρια εξετάζουν ΟΠΕΚ, BP και Vitol
Η ζημιά στην παγκόσμια οικονομία από την πανδημία του κορωναϊού θα υποσκάψει
τη ζήτηση πετρελαίου περισσότερο από ό, τι είχε προηγουμένως αναμενόταν,
σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας τη Δευτέρα 14/9/2020.
Ο Οργανισμός των χωρών εξαγωγής πετρελαίου (ΟΠΕΚ), η BP και ο γίγαντας των
commodities Vitol έκαναν ζοφερές προβλέψεις καθώς τα αυξανόμενα ποσοστά μολύνσεων
COVID-19 μειώνουν τις ελπίδες για γρήγορη ανάκαμψη.
Ο ΟΠΕΚ ανέφερε στη μηνιαία έκθεσή του ότι η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα μειωθεί
κατά 9,46 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd) φέτος, μια πτώση μεγαλύτερη κατά 400.000
bpd από ό, τι είχε προβλεφθεί τον Αύγουστο.
Ο ΟΠΕΚ αύξησε ελαφρώς τις προβλέψεις του για τις ανεπτυγμένες χώρες, αλλά μείωσε τις
προοπτικές του για τις ασιατικές χώρες εκτός από την Κίνα «λόγω της επιβράδυνσης της
οικονομικής δραστηριότητας λόγω των αυξανόμενων περιπτώσεων μόλυνσης COVID-19».
Η BP, στο ετήσιο ενεργειακό της outlook, προέβλεπε στο πιο συντηρητικό σενάριό της, ότι η
πανδημία θα μειώσει τη ζήτηση πετρελαίου κατά περίπου 3 εκατομμύρια bpd έως το 2025
και 2 εκατομμύρια bpd έως το 2050.
Σε δύο πιο επιθετικά σενάρια που μοντελοποιούν πιο γρήγορους παγκόσμιους άξονες μακριά
από τα ορυκτά καύσιμα, η διάβρωση της ζήτησης θα ήταν πολύ βαθύτερη.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Vitol, Russell Hardy, έδειξε μια πιο θετική νότα, λέγοντας σε μια
παγκόσμια διάσκεψη πετρελαίου ότι μετά την αποκορύφωση της αποθήκευσης πετρελαίου
στο ναδίρ της πανδημίας, η αγορά «μασούσε σιγά σιγά αυτό το υπερβολικό απόθεμα».

Ωστόσο, ο επικεφαλής έρευνας του εμπορικού οίκου, Giovanni Serio, δήλωσε ότι η μείωση
της ζήτησης που προκαλείται από τη συνεχιζόμενη άνοδο των περιπτώσεων ή από ένα
δεύτερο κύμα παρουσιάζει «το πιο πιθανό σοκ που πρέπει να εξετάσει η αγορά πετρελαίου
τους επόμενους 12 έως 24 μήνες».
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας αναμένεται να ανακοινώσει τις προβλέψεις του για την
παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου στην μηνιαία έκθεσή του που αναμένεται σήμερα Τρίτη, ενώ
αξιωματούχος του ΔΟΕ ανέφερε αυτό το μήνα ότι η αγορά φαίνεται να έχει κολλήσει μεταξύ
μιας καθυστερημένης ανάκαμψης και της απουσίας σημαντικών νέων lockdowns.
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