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Η Αλγερία, η οποία έχει την προεδρία του ΟΠΕΚ, υποστήριξε την παράταση των 

τρεχουσών περικοπών στο επόμενο έτος 

Ο ΟΠΕΚ + θα επεκτείνει τις τρέχουσες περικοπές παραγωγής πετρελαίου κατά 3 

με 6 μήνες σύμφωνα με το Bloomberg. 

Σε ανάλογη δήλωση προέβη και ο υπουργός Ενέργειας της Αλγερίας σε εκδήλωση 

βιομηχανίας την Τετάρτη 11/11/2020. 

Ο Οργανισμός των χωρών εξαγωγής πετρελαίου (ΟΠΕΚ) και οι σύμμαχοί του, με 

επικεφαλής τη Ρωσία, μια ομάδα γνωστή ως ΟΠΕΚ +, αναμένεται να μειώσουν τις 

υπάρχουσες περικοπές των 7,7 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως (bpd) κατά περίπου 

2 εκατομμύρια bpd τον Ιανουάριο. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ο ΟΠΕΚ παραμένει 

προσηλωμένος στη λήψη κατάλληλων ενεργειών, σε συνεργασία με τους εταίρους του 

στη Διακήρυξη Συνεργασίας, με τρόπο προληπτικό και αποτελεσματικό», δήλωσε ο 

Abdelmadjid Attar. 

Επέκταση 

"Αυτό περιλαμβάνει τη δυνατότητα επέκτασης των σημερινών προσαρμογών παραγωγής 

έως το 2021, καθώς και την εμβάθυνση αυτών των προσαρμογών, εάν το απαιτούν οι 

συνθήκες της αγοράς", πρόσθεσε. 

Ο Attar την περασμένη εβδομάδα είπε ότι η Αλγερία, η οποία κατέχει επί του παρόντος 

την προεδρία του ΟΠΕΚ, υποστήριξε την παράταση των τρεχουσών περικοπών στο 

επόμενο έτος, προσθέτοντας ότι η επόμενη συνάντηση του ΟΠΕΚ + θα μπορούσε να 

εξετάσει την παράταση έξι μηνών. 



Μια παράταση έως τα τέλη Μαρτίου θεωρείται επίσης ως επιλογή, ανέφεραν πηγές του 

ΟΠΕΚ +. 

Ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε τη Δευτέρα ότι η συμφωνία θα 

μπορούσε να «τροποποιηθεί» όπως ήταν στο παρελθόν εάν υπάρχει συναίνεση μεταξύ 

των μελών. 

Προβλέψεις 

Την Τετάρτη ο ΟΠΕΚ μείωσε τις προβλέψεις αύξησης της ζήτησης πετρελαίου το 2021, 

επικαλούμενος τις αυξανόμενες μολύνσεις COVID-19. 

Αναμένει τώρα ότι η ζήτηση πετρελαίου θα αυξηθεί κατά 6,25 εκατομμύρια bpd το 

επόμενο έτος στα 96,26 εκατομμύρια bpd, ανέφερε ο ΟΠΕΚ σε μηνιαία έκθεση, 

μειώνοντας κατά 300.000 bpd τις προβλέψεις του σε σχέση με τον περασμένο μήνα. 

Ταυτόχρονα, η αύξηση της παραγωγής της Λιβύης αποτελεί μια άλλη πρόκληση για τον 

όμιλο. Ωστόσο, οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί απότομα αυτή την εβδομάδα 

Οι τιμές του Brent LCOc1 και του αμερικανικού αργού αυξάνονται περίπου 14% αυτήν 

την εβδομάδα μετά τα αρχικά στοιχεία της δοκιμής που έδειξαν ότι το πειραματικό εμβόλιο 

COVID-19 που αναπτύχθηκε από την Pfizer και την γερμανική BioNTech. Το εμβόλιο 

ήταν 90% αποτελεσματικό. Ο ΟΠΕΚ + πρόκειται να συναντηθεί στις 30 Νοεμβρίου και 1 

Δεκεμβρίου, μετά από υπουργική συνάντηση υψηλού επιπέδου στις 17 Νοεμβρίου. 
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