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OPEC+ BİDEN'I GÖRMEZDEN GELİYOR, 

ÜRETİM PLANLARINI DEĞİŞTİRMEDEN DEVAM 

EDİYOR * 

 

 

OPEC+'nın eylül toplantısının şiddetli anlaşmazlıklara yol açması beklenmiyordu. Son 

toplantıda Suudi Arabistan ile BAE arasındaki bir sürtüşme, kartelin çöküşün eşiğinde 

olduğuna dair endişelere neden olurken, şimdi petrol üreticisi grubun üyeleri sonraki 

adımlar konusunda genel olarak hemfikir görünüyorlar. Ancak toplantının sonucu petrol 

piyasası için yine de önemli. Geçen ay, Başkan Joe Biden, enerji dönüşümü gündeminin 

tam tersine, canlanan yakıt talebinin pompa fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için 

OPEC’e, üretimi, üzerinde anlaşılan artış olan aylık 400.000 varilden daha fazla artırması 

için çağrıda bulundu. Önümüzdeki yıl yapılacak ara seçimler nedeniyle söz konusu 

fiyatlar Beyaz Saray'ı rahatsız etmeye başlayınca, enerji geçişi gündemi geçici olarak 

unutuldu. Bu, OPEC'in petrol piyasaları üzerindeki kontrolünün ne kadar sıkı hale 

geldiğini açıkça gösterdi. O sırada OPEC kaynakları medyaya kartelin Biden'ın talebini 

tartıştığını ancak bu konuda bir karar vermediğini söyledi. O zamandan bu yana bir aya 

yakın bir süre geçti ve üretimde bir artış hakkında daha fazla konuşma olmadı. Bunun 

yerine grup, daha fazla arz sıkılaştırmasını ima etti. 

Daha bu hafta, Kuveyt Petrol Bakanı Mohammad Abdulatif al-Fares Reuters'e verdiği 

demeçte, grubun dördüncü Covid-19 dalgası nedeniyle yavaşlayan bir pazarda arzı 

tekrar azaltabileceğini söyledi. Yetkili, "Piyasalar yavaşlıyor. COVID-19 bazı bölgelerde 

dördüncü dalgasına başladığı için dikkatli olmalıyız ve bu artışı yeniden gözden 

geçirmeliyiz. 400.000 (bpd) artışta bir durma olabilir." dedi. Ancak grup, çok hızlı bir 

toplantının ardından halihazırda planlanan 400.000 varillik artışla devam etmeye karar 

verdiğinden, toplantı kayda değer bir sürprizle sonuçlanmadı. Kaynaklar ayrıca çoğu 

OPEC+ üyesinin varil başına 70 dolar civarındaki Brent ham petrol fiyatlarından memnun 

olduğunu belirtti. 

Görünüşe göre, temmuz ayının başından bu yana çok şey değişti. 

Suudi Arabistan ve BAE farklılıklarını çözdüler. Irak, günde 253.000 varil OPEC+ arzına 

grubun aylık 400.000 varillik artışına kendi payına uygun olarak ihracatını artırıyor. İran, 

Suudilerle bir OPEC savaşı başlatmak için evde çok meşgul. Her şey sakin. Yine de 

OPEC+, sürpriz olmadan bile petrol fiyatlarının daha da yükselmesini sağlayabilirdi.  
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Şimdi, Covid-19 enfeksiyonlarının dördüncü dalgasıyla ilgili endişelere rağmen, OPEC 

kısa vadeli petrol talebi beklentileri konusunda daha iyimser görünüyor. Kartele göre, 

bu yıl petrol talebi 6 milyon varil/gün civarı artmalı ve gelecek yıl yavaşlayarak yaklaşık 

3,3 milyon varil/gün artışa ulaşmalıdır. Ve bu fazlalık beklentisiyle OPEC+'ın Biden 

yönetiminin ABD benzin fiyatlarını düşürmesine yardım etmesi pek olası değil. 

OPEC+, pandeminin başlangıcında kestiği petrol üretiminin yaklaşık yüzde 45'ini 

şimdiden artırdı. Bu toplantıda kartel, pandemi öncesi üretim seviyelerine geri döneceği 

Mayıs 2022'ye kadar her ay kombine üretime günde 400.000 varil daha ekleme planına 

sadık kalacak. 

Belki bazı olaylar bu planlara müdahale eder. Belki Çin başka bir Covid-19 dalgasına 

yakalanacak ve ekonomisi zarar görecek. Belki de enerji dönüşümü baskısı aniden 

hızlanacak ve petrol talebi milyonlarca EV'nin ağırlığı altında düşecek ve fakat bunun 

birkaç ay içinde gerçekleşmesi pek olası değil. Ve elbette, petrol fiyatlarına kendi 

salınımını eklemek için her zaman jeopolitik vardır. Petrol piyasalarının son zamanlarda 

ne kadar belirsiz hale geldiğini kimse OPEC+'dan daha iyi bilemez. 
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