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OΠΕΚ: Μεγαλύτερη πτώση στη ζήτηση βλέπει τώρα, καλεί τα μέλη για
σταθεροποίηση των τιμών

Μεγαλύτερη της μέχρι σήμερα αναμενόμενης θα είναι η μείωση, φέτος, της ζήτησης
παγκοσμίως για πετρέλαιο, εκτιμά ο ΟΠΕΚ, λόγω της επιδείνωσης της οικονομικής
κρίσης.
Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της έκθεσης Φεβρουαρίου ο διεθνής οργανισμός
απευθύνει, παράλληλα, έκκληση για ανάληψη δράσης από τα μέλη του με στόχο τη
σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου.
Ειδικότερα, ενώ στην προηγούμενη μηνιαία έκθεση, ο ΟΠΕΚ είχε προβεί στην
εκτίμηση ότι η παγκόσμια ζήτηση θα μειωθεί κατά μόνον 0,22%, το 2009, σε σχέση
με πέρυσι, η νέα εκτίμηση κάνει λόγο για μείωση κατά 0,67%, σε ετήσια βάση.
"Η εκτίμηση για την παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο το 2009 αναθεωρήθηκε προς
τα κάτω κατά 400.000 βαρέλια την ημέρα, ποσότητα η οποία σημαίνει μείωση της
ζήτησης κατά 600.000 βαρέλια την ημέρα σε σχέση με πέρυσι", διευκρινίζεται στην
έκθεση.
Σύμφωνα με τη νέα εκτίμηση, η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο αναμένεται να
ανέλθει φέτος σε 85,13 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. "Αυτή η επί τα χείρω
αναθεώρηση αντικατοπτρίζει την επιδείνωση της κατάστασης της οικονομίας των
χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, η οποία επεκτείνεται και στις αναδυόμενες οικονομίες",
επισημαίνεται στην έκθεση.
Η μεγαλύτερη του φυσιολογικού πτώση της θερμοκρασίας αυτόν τον χειμώνα δεν
κατάφερε παρά μόνον μερικώς να αντισταθμίσει τη μείωση - λόγω ύφεσης - της
κατανάλωσης πετρελαίου στη βιομηχανία, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚ.
Εκτός από τα επίμονα χαμηλά επίπεδα των τιμών του αργού στις διεθνείς αγορές
πετρελαίου και η πτώση της βιομηχανικής δραστηριότητας στις πλούσιες χώρες
οδήγησε σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα τα διαθέσιμα, εμπορικά αποθέματα πετρελαίου
και πετρελαιοειδών, διαπιστώνει ο διεθνής οργανισμός. Διαβλέπει σε αυτό νέα απειλή
για τη σταθεροποίηση της αγοράς πετρελαίου.
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"Η παρούσα κατάσταση της αγοράς, υπό την επίδραση των αβεβαιοτήτων όσον
αφορά τη ζήτηση και την προσφορά, σε συνδυασμό με την επιδείνωση της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αναδεικνύουν την ανάγκη και τη σημασία της
λήψης μέτρων εκ μέρους του ΟΠΕΚ για τη σταθεροποίηση της αγοράς", αναφέρεται
στην έκθεση.
Η επόμενη σύνοδος του ΟΠΕΚ, σε υπουργικό επίπεδο, είναι προγραμματισμένη για
τις 15 Μαρτίου στην έδρα του οργανισμού στη Βιέννη. Στην προηγούμενη έκτακτη
σύνοδο του οργανισμού στο Οράν στην Αλγερία, οι υπουργοί των χωρών-μελών του
ΟΠΕΚ είχαν αποφασίσει να μειώσουν τη συνολική παραγωγή του καρτέλ κατά 2,2
εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Και η έκθεση του μηνός Φεβρουαρίου σημειώνει
ότι αυτή η μείωση "επέτρεψε, κατά τα φαινόμενα, να αποτρέψουμε την πτώση των
τιμών σε νέα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα".
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