
Η Lukoil καλεί τις χώρες που 

παράγουν πετρέλαιο να συνεργαστούν 

για τον αντίκτυπο του κορωνοϊού 
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Πρόταση για τη σταθεροποίηση της πετρελαϊκής αγοράς ετοιµάζει ο επικεφαλής της 
εταιρείας Vagit Alekperov  
Η δεύτερη µεγαλύτερη εταιρεία πετρελαίου της Ρωσίας, Lukoil, προέτρεψε τις 
χώρες παραγωγής αργού πετρελαίου την Τετάρτη να συνεχίσουν να 

συνεργάζονται για την αντιµετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην 

αγορά ενέργειας. 
 
Ο επικεφαλής της Lukoil, Vagit Alekperov, είπε στους επενδυτές σε τηλεδιάσκεψη ότι 
ανέµενε µια συνάντηση εµπειρογνωµόνων από χώρες του ΟΠΕΚ και των χωρών που 
δεν ανήκουν στον ΟΠΕΚ, για να υποβάλει πρόταση για τη σταθεροποίηση της 
πετρελαϊκής αγοράς, η οποία προκλήθηκε από την κατάρρευση του συµφώνου µεταξύ 
του ΟΠΕΚ, της Ρωσίας και άλλων σχετικά µε τον περιορισµό της παραγωγής. 
 
Η συµφωνία διαλύθηκε αφού η Ρωσία απέρριψε την έκκληση του ΟΠΕΚ για βαθύτερες 
περικοπές στην παραγωγή. 
Ως αποτέλεσµα, ο ΟΠΕΚ ανέστειλε όλα τα όριά του στην παραγωγή, και υποσχέθηκε 
να πληµµυρίσει την αγορά µε επιπλέον προµήθειες. 
 
Η κοινή τεχνική επιτροπή εµπειρογνωµόνων από την άτυπη συµµαχία γνωστή ως 
OPEC +, η οποία περιλαµβάνει τον ΟΠΕΚ, τη Ρωσία και άλλους, θα συναντηθεί στη 
Βιέννη στα µέσα Μαρτίου. Ο Ρώσος υπουργός Ενέργειας Alexander Novak ανέφερε ότι 
η Ρωσία θα στείλει τον εκπρόσωπό της 

Καλύτερα προετοιµασµένη για φθηνότερο πετρέλαιο  
 
"Ελπίζω ότι µετά την επιτροπή τεχνικών επιτροπών του ΟΠΕΚ + τον Μάρτιο, οι χώρες 
θα µπορέσουν να βρουν µια αµοιβαία επωφελής απόφαση, η οποία θα επιτρέψει τη 
σταθεροποίηση των τιµών και της αγοράς", δήλωσε ο Alekperov. Η Lukoil υπήρξε από 
τους υποστηρικτές της συνεργασίας της Ρωσίας µε τον ΟΠΕΚ. 
 
Αξιωµατούχος της Lukoil δήλωσε ότι η πρόθεση της εταιρείας να αυξήσει την παραγωγή 



κατά 1% φέτος δεν επηρεάστηκε από τις ασθενέστερες τιµές του πετρελαίου και θα 
επιµείνει σε ένα σχέδιο δαπάνης 550 δισεκατοµµυρίων ρούβιων (7,7 δισεκατοµµυρίων 
δολαρίων) το 2020. Οι τιµές του πετρελαίου βυθίστηκαν µετά την κατάρρευση του 
συµφώνου εφοδιασµού. 
 
Ο Alekperov δήλωσε ότι η Lukoil ήταν καλύτερα προετοιµασµένη για φθηνότερο 
πετρέλαιο από ό, τι ήταν πριν από πέντε χρόνια, όταν η αγορά πετρελαίου χτυπήθηκε 
από υπερπαραγωγή και άλλους παράγοντες που έσπευσαν τις τιµές. 
Είπε ότι θα συµµετάσχει σε συνάντηση µεταξύ του υπουργού Ενέργειας της Ρωσίας και 
εκπροσώπων άλλων ρωσικών παραγωγών πετρελαίου την Πέµπτη. 
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