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Ο ΟΠΕΚ + έχει προγραμματίσει να χαλαρώσει τις περικοπές 

παραγωγής από την 1η Ιανουαρίου 2021 
 

Η Ρωσία ενδέχεται να υποστηρίξει τη διατήρηση της μειωμένης παγκόσμιας 

παραγωγής πετρελαίου αμετάβλητη μετά το 2020 (όταν πρόκειται να περιορισθούν 

οι περικοπές) εάν οι παγκόσμιες αγορές επιδεινωθούν λόγω της βραδείας ζήτησης 

και της αύξησης νέων περιπτώσεων κορονoϊoυ ανέφεραν πηγές του Reuters. 

Ο Οργανισμός των χωρών εξαγωγής πετρελαίου και άλλοι παραγωγοί με επικεφαλής τη 

Ρωσία, μια ομάδα γνωστή ως ΟΠΕΚ +, έχει προγραμματίσει να χαλαρώσει τις περικοπές 

παραγωγής από την 1η Ιανουαρίου. 

Ωστόσο, η Μόσχα, που έχει ανάγκη ρευστότητας για την οικονομία της που έχει πληγεί από 

τον ιό, μπορεί να συμφωνήσει να διατηρήσει σε τρέχοντα επίπεδα την πραγωγή, εάν οι 

αγορές πετρελαίου επιδεινωθούν και αν υποβληθούν τέτοιες προτάσεις, ανέφεραν δύο 

πηγές της βιομηχανίας. 

 

Ο Ρώσος πρόεδρος Vladimir Putin και ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Mohammed bin 

Salman, πραγματοποίησαν δύο τηλεφωνικές κλήσεις την περασμένη εβδομάδα, μια 

ασυνήθιστη επικοινωνία μεταξύ τους, καθώς η υπουργική σύνοδος κορυφής του ΟΠΕΚ + 

για την 1η Δεκεμβρίου πλησιάζει. 

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Dmitry Peskov δήλωσε ότι απαιτείται τακτική επαφή καθώς 

οι αγορές ήταν ασταθείς. 

 

Ο Ρώσος υπουργός Ενέργειας Alexander Novak δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ο 

ΟΠΕΚ + θα αρχίσει να μειώνει τις περικοπές παραγωγής όπως είχε προγραμματιστεί παρά 

την παγκόσμια αύξηση των περιπτώσεων κοροναϊού. 

«Οι Ρώσοι σκέφτονται να υποστηρίξουν την ανατροπή μετά τον Δεκέμβριο του 2020, 



παρά τις δηλώσεις της Novak σχετικά με το σχέδιο συνέχισης του συμφώνου όπως 

είναι τώρα. Όλες αυτές οι κλήσεις  Putin -MbS πρόσφατα δεν ήταν τίποτα, 

διαπραγματεύονται ενεργά για την πιθανή ανατροπή », ανέφερε μια πηγή της 

βιομηχανίας. 

 

Εκτός προβλέψεων και επί το δυσμενέστερον η ζήτηση για το 2021 

 

 

Ο OPEC + μειώνει την παραγωγή κατά 7,7 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως (bpd) για να 

βοηθήσει στη στήριξη των τιμών και να μειώσει τα αποθέματα, αλλά σχεδιάζει να περιορίσει 

τις περικοπές στα 5,7 εκατομμύρια bpd από την 1η Ιανουαρίου. 

Ορισμένοι αναλυτές πιστεύουν ότι η παγκόσμια υπερπροσφορά δεν έχει τελειώσει και 

αμφισβητεί τα αναμενόμενα αποτελέσματα της υψηλότερης παραγωγής καθώς το δεύτερο 

κύμα του κορονοϊού πλήττει την Ευρώπη και άλλες περιοχές. 

 

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε ότι το δεύτερο κύμα του COVID-19 

επιβραδύνει τη ζήτηση και θα περιπλέξει τις προσπάθειες των παραγωγών να 

εξισορροπήσουν την αγορά. 

Ο Novak δήλωσε τη Δευτέρα ότι η ανάκαμψη στην αγορά επιβραδύνθηκε από το δεύτερο 

κύμα, ενώ ο χειμώνας μπορεί να φέρει περισσότερη αβεβαιότητα λόγω της παραδοσιακής 

μείωσης της ζήτησης καυσίμων κινητήρων. 

 

Κάνοντας μια πιθανή υπόθεση για ανατροπή περικοπών, ο ΟΠΕΚ + σημείωσε σε ένα 

έγγραφο ότι το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης δεν μπορούσε να αποκατασταθεί 

το 2021, σε ένα απαισιόδοξο σενάριο. 

Μια δεύτερη κυβερνητική πηγή ανέφερε ότι η Ρωσία, προς το παρόν, δεν θα αποκαλύψει τα 

σχέδιά της σχετικά με το εάν θα συνεχίσει με τις τρέχουσες μειώσεις της παραγωγής 

πετρελαίου, προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική αντίδραση στην αγορά. 

«Οι προβλέψεις για τις προοπτικές της ζήτησης που αυξάνονται το 2021 είναι μάλλον 

απογοητευτικές, φαίνεται ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις περικοπές», πρόσθεσε η πηγή. 
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