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Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς, η αντίδραση των αγορών σήµερα (17/09) θα δώσει 
πιο σαφείς ενδείξεις για το αν θα υπάρξουν επιβαρύνσεις και σε ποιο ύψος αυτές θα 
κινηθούν  
Στην εκτίµηση ότι οι τιµές των καυσίµων στην Ελλάδα θα αυξηθούν ακόµη και µέχρι 
το τέλος της τρέχουσας εβδοµάδας, αν στο µεταξύ δεν αποκλιµακωθεί το ράλι των 
διεθνών τιµών του πετρελαίου που προκάλεσε η επίθεση στις εγκαταστάσεις της 
Σαουδικής Αραβίας, συγκλίνουν παράγοντες της εγχώριας αγοράς.  
Πηγές από τον χώρο της εµπορίας και της διύλισης δηλώνουν ότι προς το παρόν είναι 
νωρίς για να γίνει ασφαλής πρόβλεψη για το ύψος της επιβάρυνσης, καθώς θα χρειαστεί 
να αποτυπωθεί η διακύµανση των τιµών τουλάχιστον και τη σηµερινή ηµέρα, ώστε να 
µπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα συµπεράσµατα.  
Σύµφωνα µε τις ίδιες πηγές, αν το χθεσινό άλµα διατηρηθεί τα επόµενα 24ωρα, τότε 
έως την Παρασκευή οι πρώτες αυξήσεις θα έχουν ήδη «περάσει» στις αντλίες των 
πρατηρίων και της χώρας µας.  
Ακόµη χειρότερα, στην περίπτωση που ενισχυθεί περαιτέρω η άνοδος, όπως 
υποστηρίζουν διεθνείς αναλυτές, τότε θα υπάρξουν και επόµενα «κύµατα» ανατιµήσεων, 
τα οποία θα ακολουθήσουν από την επόµενη εβδοµάδα.  
Όποια κι αν είναι ωστόσο η εξέλιξη, όπως συµπληρώνουν, είναι βέβαιο πως δεν πρόκειται 
να υπάρξει το παραµικρό πρόβληµα στον εφοδιασµό της εγχώριας αγοράς.   
 
Πιθανές νέες διορθωτικές παρεµβάσεις  
 
Πάντως, τα στελέχη του κλάδου εκτιµούν ότι είναι κρίσιµο να φανεί πώς θα αντιδράσουν 
από σήµερα οι αγορές, αποτιµώντας πλέον πιο νηφάλια τις επιπτώσεις της επίθεσης.  
Επίσης, δεν αποκλείουν το ενδεχόµενο να υπάρξουν άµεσα νέες διορθωτικές 
παρεµβάσεις, στο ίδιο µήκος κύµατος µε τη χθεσινή απόφαση του προέδρου των 
ΗΠΑ να αποδεσµεύσει αµερικανικά αποθέµατα, οι οποίες είναι πιθανόν να 



αποκλιµακώσουν τις διεθνείς τιµές, και εποµένως να µετριάσουν τις επιπτώσεις και 
για τους Έλληνες καταναλωτές.  
Καθησυχαστικός εµφανίστηκε επίσης χθες ο υπουργός Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης, ο 
οποίος στο περιθώριο συνάντησής του µε το διοικητικό συµβούλιο του ΣΕΒ, δήλωσε πως 
δεν υπάρχει λόγος πανικού ή αποσταθεροποίησης της αγοράς, για την άνοδο των διεθνών 
τιµών του πετρελαίου στον απόηχο των εξελίξεων στη Σαουδική Αραβία.  
Ο υπουργός συµπλήρωσε ότι µε βάση την ευρωπαϊκή νοµοθεσία υπάρχουν αποθέµατα 
ασφαλείας καυσίµων, ενώ υπογράµµισε πως η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις 
εξελίξεις. 
 
ΠΟΠΕΚ: Αύξηση 6 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη έως την Παρασκευή  
 
Από την άλλη πλευρά, µιλώντας χθες σε τηλεοπτικό σταθµό, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Οµοσπονδίας Πρατηριούχων Εµπόρων Καυσίµων (ΠΟΠΕΚ), Γιώργος Ασµάτογλου, 
εκτίµησε πως έως την Παρασκευή η τιµή της βενζίνης αναµένεται να ενισχυθεί κατά 6 
λεπτά το λίτρο στα αστικά κέντρα, µία αύξηση που µεταφράζεται σε επιπλέον επιβάρυνση 
4-5% σε σχέση µε τις τρέχουσες τιµές.  
Μάλιστα, ο κ. Ασµάτογλου χαρακτήρισε σοβαρό πλήγµα την επίθεση, τη στιγµή 
µάλιστα που οι ενδείξεις για την περασµένα εβδοµάδα ήταν πως οι τιµές των 
καυσίµων κινήθηκαν πτωτικά στην ελληνική αγορά.  
Ο κ. Ασµάτογλου µίλησε για εκτίναξη των τιµών στη νησιωτική Ελλάδα, ενώ εκτίµησε ότι 
θα υπάρξει σηµαντική επιβάρυνση και στο πετρέλαιο θέρµανσης, η τιµή διάθεσης του 
οποίου υπολογιζόταν περίπου στο 1 ευρώ ανά λίτρο, πριν από την επίθεση.  
Έτσι, υποστήριξε πως θα πρέπει να υπάρξει µείωση του Ειδικού Φόρου 
Κατανάλωσης, ειδικά ενόψει της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρµανσης.   
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