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Την εκτίµηση ότι η τιµή του πετρελαίου θα παραµείνει σε χαµηλά επίπεδα για όλο το 2020 
διατύπωσε ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων, Ανδρέας Σιάµισιης 
µιλώντας σήµερα στο ραδιόφωνο του Σκάι. 

«Στο βαθµό που οι τιµές θα παραµείνουν σε χαµηλά επίπεδα για το υπόλοιπο του 2020 και 
δεν βλέπω ιδιαίτερο λόγο να αυξηθούν, νοµίζω ότι θα έχουµε το όφελος από ένα περιβάλλον 
χαµηλών τιµών πετρελαίου και σχετικά χαµηλότερες τιµές για τους καταναλωτές», ανέφερε 
ο κ. Σιάµισιης. Υπενθύµισε ωστόσο ότι το µεγαλύτερο µέρος της λιανικής τιµής στα πρατήρια 
είναι φόροι που δεν επηρεάζονται από την πτώση των διεθνών τιµών. «Από το 1,3 – 1,4 
ευρώ που είναι η λιανική τιµή το 1 ευρώ είναι φόροι», σηµείωσε. ∆ιευκρίνισε επίσης ότι 
διυλιστήρια όπως τα ΕΛΠΕ δεν αποθεµατοποιούν αργό πετρέλαιο για να το εµπορευθούν, 
αλλά παραγγέλνουν µόνο τις ποσότητες που χρειάζονται για να εφοδιάσουν την αγορά. 
Πρόσθεσε πάντως ότι λόγω της κρίσης του κορονοϊού έχουν αυξηθεί τα αποθέµατα 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η ασφάλεια εφοδιασµού της ελληνικής αγοράς. 

Αναφερόµενος στην αρνητική τιµή για το αργό που διαµορφώθηκε χθες στην αγορά των 
ΗΠΑ ο κ. Σιάµισιης έκανε λόγο για πρωτοφανή εξέλιξη την οποία απέδωσε στο γεγονός ότι, 
ενώ πλησίαζε η ηµεροµηνία εκπλήρωσης των συµβολαίων για παράδοση πετρελαίου το 
Μάιο, δεν υπήρχαν αρκετές δεξαµενές για την αποθήκευση των παραγγελιών. 
«∆ηµιουργήθηκε πανικός, αυτοί που είχαν την υποχρέωση να παραλάβουν αργό 
προσπάθησαν να ξεφορτωθούν τα συµβόλαια και οδήγησαν σε κούρσα προς την αρνητική 
τιµή», είπε και πρόσθεσε: «Εδώ και δύο µήνες έχει ξεσπάσει πόλεµος τιµών την διεθνή 
πετρελαϊκή αγορά. Επιπλέον, λόγω του κορονοϊού η παγκόσµια ζήτηση εκτιµάται ότι πέφτει 
κατά 25 έως 30 εκατοµµύρια βαρέλια την ηµέρα. Οι περιορισµοί στην παραγωγή που 
συµφώνησαν ο ΟΠΚΕ και οι συνεργαζόµενες χώρες είναι της τάξης των 10 εκατ. βαρελιών 
την ηµέρα. Οι εταιρείες που έχουν επενδύσει στην εξόρυξη πετρελαίου, στο βαθµό που δεν 
θα διαφοροποιηθεί ουσιαστικά η τιµή, γράφουν µεγάλες ζηµιές». 

Τέλος για την επίπτωση των χαµηλών τιµών στον όµιλο των Ελληνικών Πετρελαίων ο κ. 
Σιάµισιης είπε ότι οι δραστηριότητες της εξόρυξης πετρελαίου στο Ιόνιο για την Κρήτη, όπου 
τα ΕΛΠΕ έχουν άδειες για έρευνα και εκµετάλλευση µαζί µε την TOTAL και την EXXON «δεν 
έχουν ξεκινήσει ακόµη, οπότε θεωρητικά δε µας επηρεάζει η πτώση της τιµής. Μας 
επηρεάζει µόνο στο βαθµό που τα αποθέµατα τα οποία έχουµε θα υποτιµηθούν λογιστικά». 
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