
Ελληνοαµερικανικό επιµελητήριο: Εκτιµήσεις για αύξηση 
της τιµής του αργού στα 100 δολάρια το βαρέλι 

 
 

∆ευτέρα 29/06/2020 - 22:13  
 

Προβλέψεις για αύξηση της διεθνούς τιµής του αργού ακόµη και στα 100 δολάρια το 
βαρέλι τα επόµενα χρόνια ως αποτέλεσµα του συνδυασµού µειωµένης προσφοράς 
και αυξηµένης ζήτησης, διατυπώθηκαν σε διαδικτυακή συζήτηση που διοργάνωσε το 
ελληνοαµερικανικό επιµελητήριο, αν και για το 2020 οι εκτιµήσεις συγκλίνουν στο ότι 
οι τιµές θα παραµείνουν κοντά στα σηµερινά επίπεδα. 
Μιλώντας στην εκδήλωση µε θέµα: "Η ενεργειακή κρίση πετρελαίου: Επιπτώσεις στην 
ελληνική και παγκόσµια οικονοµία - Ευκαιρίες", ο διευθύνων σύµβουλος των Ελληνικών 
Πετρελαίων Ανδρέας Σιάµισιης, αν και δεν συµµερίζεται όπως είπε την εκτίµηση για τα 100 
δολάρια το βαρέλι, τόνισε ωστόσο ότι η τιµή του αργού θα αυξηθεί τα επόµενα χρόνια καθώς 
σε ορίζοντα 20 -30 ετών είναι αδύνατο να αντικατασταθούν οι υδρογονάνθρακες από τις 
ανανεώσιµες πηγές.  
Η ενεργειακή µετάβαση, πρόσθεσε, χρειάζεται χρόνο ενώ σηµείωσε ότι οι αποφάσεις για την 
υλοποίηση επενδύσεων στον τοµέα της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων, οι 
οποίες διαρκούν για δεκαετίες, δεν λαµβάνονται µε βάση την διακύµανση της τιµής του 
πετρελαίου στη διάρκεια ενός τριµήνου. 
Την εκτίµηση για αύξηση της τιµής στα 100 δολάρια το βαρέλι διατύπωσε ο Dr.Mamdouh G. 
Salameh, επισκέπτης καθηγητής στο Europe Business School, στο Λονδίνο επικαλούµενος 
την αναµενόµενη αυξηµένη ζήτηση ενέργειας από την Κίνα, τη µείωση της παραγωγής 
σχιστολιθικού αερίου από τις ΗΠΑ και τη µείωση των επενδύσεων στον τοµέα της εξόρυξης.  
Για το αµέσως επόµενο διάστηµα όπως είπε το βασικό ερώτηµα είναι αν οι περικοπές στην 
παραγωγή αργού που έχουν συµφωνηθεί µεταξύ των πετρελαιοπαραγωγών χωρών, µελών 
και µη του ΟΠΕΚ, θα παραταθούν µετά τον Ιούλιο και σε ποιο επίπεδο θα διαµορφωθούν, 
καθώς οι στρατηγικές της Ρωσίας και της Σ. Αραβίας διαφέρουν. 
Ο Lucian Pugliaresi, πρόεδρος του Energy Policy Research Foundation στις ΗΠΑ ανέφερε 
ότι η ανάκαµψη των διεθνών τιµών είναι ήδη εντυπωσιακή, από τα αρνητικά επίπεδα που 
καταγράφηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία κατά τη διάρκεια της πανδηµίας, στο επίπεδο 
των 40 δολαρίων που κινούνται τώρα. Πρόσθεσε δε ότι η µείωση της ζήτησης θα είναι 
παροδικό φαινόµενο. 
Ο Νίκος Τσάφος, στέλεχος του κέντρου διεθνών κα στρατηγικών σπουδών (CSIS, ΗΠΑ), 
ανέφερε πως το ερώτηµα αν έχει τελειώσει η πανδηµία παραµένει ανοιχτό και ότι οι 
επιπτώσεις στη βιοµηχανία σχιστολιθικού πετρελαίου και αερίου των ΗΠΑ είναι ήδη ορατές.  
Την συζήτηση συντόνισε ο ∆ρ.Κώστας Ανδριοσόπουλος, πρόεδρος της Επιτροπής 
Ενέργειας του Ελληνο-Αµερικανικού Εµπορικού Επιµελητηρίου. 
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