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Ευκαιρίες για συµβόλαια αγορών και προµήθειες για τα διυλιστήρια η πτώση των τιµών 
- Περιορισµένη η µείωση στην εγχώρια ζήτηση προς το παρόν  
Η κατάρρευση των συνοµιλιών µεταξύ των υπουργών πετρελαίου των χωρών 

µελών του ΟΠΕΚ και των συµµάχων τους την περασµένη Παρασκευή στη Βιέννη 

αποκαλύπτει τις βαθιές διαφορές σε ότι αφορά τον τρόπο αντιµετώπισης της 
ραγδαίας µείωσης της ζήτησης πετρελαίου που προκλήθηκε εξαιτίας της 
εξάπλωσης του Covid -19.  
 
Στόχος της συνάντησης της Βιέννης ήταν να σταµατήσει η κατρακύλα των τιµών του 
πετρελαίου οι οποίες έχουν υποχωρήσει σχεδόν κατά 30% από τις αρχές 
Ιανουαρίου.Ωστόσο η συνάντηση όχι µόνο έληξε χωρίς απόφαση για µείωση της 
παραγωγής, αλλά πυροδότησε και απάντηση της Σαουδικής Αραβίας προς τη Ρωσία, 
που αρνήθηκε να συµφωνήσει στη µείωση της παραγωγής. 
 
Η Σαουδική Αραβία προχωρεί σε αυξήσει της παραγωγής πετρελαίου πάνω από 10 
εκατ. βαρέλια την ηµέρα µε στόχο να ρίξει τις τιµές ακόµα περισσότερο/ Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι Σαουδάραβες ήδη έχουν ξεκινήσει προσφορές χτυπώντας τις 
τιµές στον µεγαλύτερο βαθµό την τελευταία 20ετία, στην Ευρώπη, την Άπω Ανατολή και 
τις ΗΠΑ µε στόχο να δελεάσουν τους πελάτες τους, για να αγοράσουν φθηνό πετρέλαιο 
σε βάρος των υπολοίπων παραγωγών και κυρίως των Ρώσων. 
  

Πλεονεκτήµατα για την ελληνική αγορά 
 

Σε αυτό το ασταθές περιβάλλον η Ελλάδα που είναι χώρα καθαρής εισαγωγής 
πετρελαίου η µείωση των τιµών ίσως να αποτελεί ευκαιρία για τις εταιρίες του 



κλάδου που θα µπορούσαν να συνάψουν µελλοντικά συµβόλαια σε χαµηλές 
τιµές.  
Εφόσον δε αυτές οι χαµηλές τιµές περάσουν στην κατανάλωση αυτό θα είναι 
θετικό για την παραγωγή, τις µεταφορές, αλλά και τους πολίτες.  
 
Όµως αυτή είναι η µια πλευρά του νοµίσµατος.Από την άλλη πλευρά βρίσκεται η 

ανησυχία για µείωση της κατανάλωσης καυσίµων ως αποτέλεσµα του περιορισµού 
των µετακινήσεων, της πτώσης της τουριστικής κίνησης, της µείωσης της ζήτησης σε 
αεροπορικά καύσιµα. 
  
Όσον αφορά τα διυλιστήρια εκπρόσωποι του κλάδου αναφέρουν ότι οι εκπτωτικές 
τιµές αγοράς µπορούν να βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους, αλλά από την άλλη 
πλευρά θα µειωθεί εκ νέου η αποτίµηση των αποθεµάτων. Σηµαντικά ευνοηµένη και η 

∆ΕΗ, η οποία βασιζεται πολύ λιγότερο πλέον στο πετρέλαιο από ότι στο 

παρελθόν. 
  
Μείωση των τιµών για τον καταναλωτή 
 
Επί του παρόντος στην ελληνική αγορά δεν έχουν φανεί οι συνέπειες από την 
εξάπλωση του κορωνοιού. Πάντως όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, είναι 
βέβαιο ότι θα υπάρξουν επιπτώσεις, αλλά επί του παρόντος δεν είναι δυνατή η 
αξιολόγηση τους. 
  

Στα αεροπορικά ή τα ναυτιλιακά καύσιµα οι πωλήσεις εντός της εγχώριας 
αγοράς δεν φαίνεται να έχουν περιοριστεί τους δυο πρώτους µήνες του έτους όµως 
παραµένει ερωτηµατικό το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής. Σε ό,τι αφορά τη λιανική 

αγορά καυσίµων κατ΄αρχήν πρέπει να σηµειωθεί η µείωση της µέσης τιµής της 
βενζίνης από τα τέλη Φεβρουαρίου έως σήµερα κατά περίπου 10 λεπτά το λίτρο 
εξαιτίας της µείωσης των διεθνών τιµών. 
 
Συγκεκριµένα η µέση τιµή της βενζίνης από 1,60 ευρώ ανά λίτρο στο τέλος 
Φεβρουαρίου, έχει πέσει στα 1,52 ευρώ ανά λίτρο και όπως εκτιµούν παράγοντες της 
αγοράς η µείωση θα συνεχιστεί. Όπως παράλληλα έχει αρχίσει να καταγράφεται µείωση 
της κατανάλωσης η οποία επί του παρόντος είναι περιορισµένη όµως όπως εκτιµούν 
παράγοντες της αγοράς η εικόνα θα αλλάξει το επόµενο δεκαπενθήµερο και το ερώτηµα 
είναι πόσο µεγάλη θα είναι η αναµενόµενη µείωση της ζήτησης. 
 
www.worldenergynews.gr  
 


