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IEA: Η εξισορρόπηση της αγοράς πετρελαίου θα ανοίξει 
το δρόμο για αύξηση της παραγωγής του ΟΠΕΚ +: 

 

Τα εμβόλια θα βοηθήσουν την ανάκαμψη της ζήτησης του μαύρου χρυσού που θα 

υπερκεράσει την προσφορά στο β εξάμηνο του 2021 

 Η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου εξακολουθεί να ξεπερνά τη ζήτηση λόγω των 

επίμονων lockdown λόγω του COVID-19 και της εξάπλωσης των μεταλλάξεων, ανακοίνωσε 

ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) την Πέμπτη 11/2/2021, αλλά τα εμβόλια θα 

βοηθήσουν την ανάκαμψη της ζήτησης και σύντομα θα επιτρέψουν στους παραγωγούς να 

αντλήσουν περισσότερο. 

«Με την πρόβλεψη για την ζήτηση να αυξηθεί έντονα και  αντίστοιχα μέτρια αύξηση της 

προσφοράς εκτός ΟΠΕΚ, αναμένεται ταχεία διάθεση των αποθεμάτων κατά το δεύτερο 

εξάμηνο του έτους». 

Ο παρατηρητής ενέργειας με έδρα το Παρίσι διατήρησε τις προοπτικές του για αύξηση της 

ζήτησης πετρελαίου το 2021 σε μεγάλο βαθμό σταθερές, λέγοντας ότι η πτώση το πρώτο 

τρίμηνο του τρέχοντος έτους από τα ήδη χαμηλά επίπεδα το τελευταίο τρίμηνο του 2020 θα 

αντιστραφεί σύντομα. 

«Οι προβλέψεις για την αύξηση της οικονομικής ζήτησης και της ζήτησης πετρελαίου 

εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πρόοδο στη διανομή και τη διαχείριση εμβολίων και 

τη χαλάρωση των ταξιδιωτικών περιορισμών στις μεγάλες οικονομίες του κόσμου», 

ανέφερε. 



Προοπτικές 

Μια πιο αισιόδοξη προοπτική από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την παγκόσμια αύξηση 

του ΑΕΠ και μια πιο ισχυρή πρόβλεψη για ανάκαμψη στις Ηνωμένες Πολιτείες βοήθησε 

στην αντιστάθμιση σχετικά βραδείας διάθεσης εμβολίων στην Ευρώπη στις προβλέψεις του 

IEA. 

Καθώς η αγορά συνεχίζει να κινείται βραχυπρόθεσμα, η δέσμευση των μελών του 

Οργανισμού των χωρών εξαγωγής πετρελαίου (ΟΠΕΚ) και των συμμάχων, γνωστών ως 

ΟΠΕΚ +, να διατηρήσει τον εφοδιασμό σταθερό έως τον Μάρτιο μειώνει την αποθήκευση 

αργού πετρελαίου. 

Τα αποθέματα πετρελαίου της βιομηχανίας στις χώρες του ΟΟΣΑ μειώθηκαν για πέμπτο 

συνεχόμενο μήνα τον Δεκέμβριο, ανέφερε ο IEA, με τις παγκόσμιες απολαβές αποθεμάτων 

να αυξάνονται στα 2,24 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd) το τέταρτο τρίμηνο από 1,56 

εκατομμύρια bpd το τρίτο. 

Η αγορά εξισορρόπησης προκαλεί παραγωγούς εκτός ΟΠΕΚ + όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες 

και ο Καναδάς να αυξήσουν προσεκτικά την προσφορά, ανέφερε ο IEA. 

Αλλά αυτό δεν θα χρειαστεί να περιορίσει τη δυνατότητα των παραγωγών του ΟΠΕΚ + να 

κάνουν το ίδιο και το δεύτερο εξάμηνο του έτους, είπε, «ακόμη και αν οι παραγωγοί εκτός 

του ομίλου αυξάνουν γρηγορότερα από ό, τι προβλεπόταν σήμερα». 
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