
 

Α.Σιάµισιης (ΕΛΠΕ): Tα υγρά καύσιµα αναγκαία για 
τα επόµενα 30 χρόνια - Θα ανέβουν οι τιµές, όχι 

όµως στα 100 δολάρια 
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«Πρέπει να παράγουµε προϊόντα πετρελαίου, την ίδια ώρα που οι πολιτικές πιέζουν για µια 
πράσινη µετάβαση», σηµείωσε ο CEO των ΕΛΠΕ  
Την εκτίµηση ότι οι τιµές του αργού πετρελαίου θα ανακάµψουν τους επόµενους 
µήνες, χωρίς ωστόσο να συµµερίζεται προβλέψεις για τιµή βαρελιού στα 100 δολ, 
έκανε ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών Πετρελαίων Ανδρέας Σιάµισιης, 
µιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση του Ελληνοαµερικανικού Επιµελητηρίου µε θέµα 
την κρίση της αγοράς του πετρελαίου.  

Όπως είπε οι χαµηλές τιµές του πετρελαίου βοηθούν στην ανάκαµψη της παγκόσµιας 
οικονοµίας, όµως ταυτόχρονα ασκούν ισχυρές πιέσεις στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται 
στην βιοµηχανία του πετρελαίου.  

Σύµφωνα µε τον διευθύνοντα σύµβουλο των ΕΛΠΕ τιµές πετρελαίου στα επίπεδα των 40-
50 δολ. το βαρέλι θα βοηθήσουν στην ανάκαµψη της παγκόσµιας οικονοµίας, 
περιορίζοντας ταυτόχρονα τις πιέσεις στην βιοµηχανία πετρελαίου η οποία βρίσκεται 
αντιµέτωπη κυρίως µε τις προκλήσεις που δηµιουργούν οι χαµηλές τιµές των προϊόντων και 
τα χαµηλά περιθώρια.  

Μείωση 25-30% της ζήτησης  

Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Σιαµισιης στα νέα ναυτιλιακά καύσιµα που παράγει ο όµιλος 
έχοντας προχωρήσει σε σηµαντικές επενδύσεις. Οι πωλήσεις των καυσίµων αυτών 
επλήγησαν καίρια λόγω της κρίσης του COVID – 19. Πάντως εκτίµησε ότι η λειτουργία της 
συγκεκριµένης αγοράς θα αποκατασταθεί, αλλά θα χρειαστούν τουλάχιστον 6-9 µήνες. 

Επανέλαβε ότι το lockdown λόγω του COVID-19 έχει προκαλέσει κρίση σε επίπεδο ζήτησης 
προϊόντων πετρελαίου, η οποία έχει µειωθεί κατά 25-30%, ενώ σε ειδικές κατηγορίες όπως 
τα αεροπορικά καύσιµα η µείωση φθάνει στο 90% και στις µεταφορές στο 30-40%.  

Η κρίση ζήτησης, είπε ο κ. Σιάµισιης, είναι µια µεγάλη πρόκληση που έχουν να 
αντιµετωπίσουν τα διυλιστήρια τους επόµενους µήνες και εκτίµησε ότι θα υπάρξει νέο κύµα 
πιέσεων στην αγορά.  



«Ζούµε σε ένα σχιζοφρενικό κόσµο» 

«∆υστυχώς», είπε ο κ. Σιάµισιης, «ζούµε σε ένα σχιζοφρενικό κόσµο, όπου πρέπει να 
παράγουµε προϊόντα πετρελαίου για να καλύπτουµε τις ανάγκες της οικονοµίας, την ίδια ώρα 
που οι πολιτικές που προωθούνται πιέζουν για µια πράσινη µετάβαση.  
Πιστεύω ότι για τα επόµενα 20-30 χρόνια δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν οι ανάγκες 
τόσο της ευρωπαϊκής, όσο και της παγκόσµιας οικονοµίας χωρίς υγρά καύσιµα».  

Και πρόσθεσε: «Εµείς πρέπει να είµαστε προσεκτικοί ως προς την επέκταση της 
δυναµικότητας µας, αλλά και να εκπαιδεύσουµε αυτούς που διαµορφώνουν την 
πολιτική, στην ιδέα ότι η ενεργειακή µετάβαση χρειάζεται χρόνο.  
Υπάρχουν τεχνολογίες που δεν είναι ώριµες. Για παράδειγµα ακούµε για χρήση του 
υδρογόνου όµως δεν βρισκόµαστε ακόµη εκεί.  

Η βιοµηχανία πετρελαίου παραµένει αναγκαία ακόµη και αν δεν µας αρέσει». 

Στροφή σε «πράσινες» δραστηριότητες  

«Πιστεύω ότι υπάρχει µέλλον για τη βιοµηχανία πετρελαίου», σηµείωσε ο διευθύνων 
σύµβουλος των ΕΛ-ΠΕ προσθέτοντας ότι η ανάπτυξη της εταιρίας δεν µπορεί να σταµατήσει 
αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει µειώνοντας το ενεργειακό της αποτύπωµα. 
∆εν θα επενδύσουµε σε ένα νέο διυλιστήριο αλλά θα στραφούµε σε πράσινες 
δραστηριότητες όπως η ενεργειακή αποδοτικότητα, ή τα βιοκαύσιµα.  

Σε ό,τι αφορά το πρόγραµµα επενδύσεων των ΕΛ-ΠΕ στις έρευνες πετρελαίου σε συνδυασµό 
µε την κατάρρευση των τιµών του πετρελαίου το προηγούµενο διάστηµα ο κ. Σιάµισιης τόνισε 
ότι επενδύσεις που έχουν διάρκεια ζωής 20 και 30 χρόνια δεν είναι δυνατόν να 
αναθεωρούνται µε τα δεδοµένα του προηγούµενου τριµήνου.  
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