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Προβλήματα του Κλάδου Εμπορίας Πετρελαιοειδών  
και προτάσεις επίλυσης 



Το μείγμα ενεργειακών προϊόντων 
μεταβάλλεται ραγδαία προχωρώντας 

προς το 2050 και την απανθρακοποίηση

 Τα προϊόντα διύλισης χάνουν
σημαντικό μερίδιο αγοράς υπέρ των
εναλλακτικών λύσεων και των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

 Η ενεργειακή απόδοση μειώνει τη
συνολική ζήτηση ενέργειας

 Η ηλεκτροδότηση προωθείται
έντονα για τα ιδιωτικά αυτοκίνητα

 Οι αγωγοί και τα δίκτυα φυσικού
αερίου επεκτείνονται







 Ο ανταγωνισμός έχει μετατρέψει τη χονδρική και
λιανική διανομή καυσίμων σε αγορά χαμηλής
απόδοσης απασχολούμενου κεφαλαίου.

 Το μερίδιο αγοράς των ανεξάρτητων πρατηριούχων
αυξάνεται από τα τέλη του περασμένου αιώνα,
επιδεινώνοντας περαιτέρω τα περιθώρια αυτής της
αγοράς.

 Το υγραέριο και το CNG τον τελευταίο καιρό
αυξάνουν επίσης το μερίδιό τους.

 Η αύξηση της φορολογίας και η χρηματοπιστωτική
κρίση έστρεψε τους καταναλωτές σε αναζήτηση
χαμηλών τιμών.



 Η αύξηση της αυτονομίας των
οχημάτων μειώνει την κατανάλωση

 Οι τιμές αυξάνονται – κυρίως μέσω
φόρων, το ίδιο και το κόστος
χρηματοδότησης

 Οι αξίες των ακινήτων στα αστικά
κέντρα αυξάνονται

 Η τεχνολογία και η νομοθεσία
απαιτούν μεγαλύτερες επενδύσεις

 Τα περιθώρια μειώνονται



Η ΕΕ και το Κράτος θεσπίζουν τις εταιρίες ως υπεύθυνες για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του:

o Προείσπραξη Φόρων και Δασμών

o Καταπολέμηση λαθρεμπορίου

o Αειφορία

o Ενεργειακή Εξοικονόμηση

o Μείωση Εκπομπών GHG



 Συνεργασία με αλυσίδες καφέ και σνακ

 Μίνι μάρκετ

 Πλύσιμο αυτοκινήτων

 Λειτουργία 24 /7 





 Premium προϊόντα 

 Επενδύσεις σε άλλες πηγές ενέργειας, όπως τα βιοκαύσιμα

 Επενδύσεις σε εναλλακτικά καύσιμα: υγραέριο, ΣΦΑ, ΥΦΑ 
και τέλος υδρογόνο

 Μετατροπή των πρατηρίων καυσίμων τους σε 
ενεργειακούς σταθμούς

 Διαφοροποίηση σε άλλους ενεργειακούς τομείς μέσω 
δικτύων: Φυσικό Αέριο και Ηλεκτρική Ενέργεια

 Επέκταση των δραστηριοτήτων τους δημιουργώντας 
κάθετες επιχειρήσεις: διεθνές εμπόριο, ιδιοκτησία 
πρατηρίων καυσίμων

 Επέκταση σε άλλες χώρες

 Επενδύσεις σε φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων σε 
σημεία εκτός του βενζινάδικου

 Διαφοροποίηση σε εντελώς διαφορετικούς τομείς 
(κατασκευές, ενεργειακές υπηρεσίες κλπ)

 Πώληση του δικτύου τους σε μεγαλύτερους παίκτες



 Συμβατικά καύσιμα και λιπαντικά

 LPG

 CNG

 LNG για οχήματα και ως σημείο
ανεφοδιασμού για βιομηχανικούς
πελάτες

 Ταχυφορτιστές για ηλεκτρικά
οχήματα

 Σημεία πώλησης για νέους
συμβασιούχους πελάτες ΦΑ και ΗE
(πωλήσεις μέσω δικτύου)

 Υδρογόνο/αμμωνία για την
τροφοδοσία οχημάτων κυψελών
καυσίμου



Συμβατικά καύσιμα ή/και εναλλακτικά με 
ίδια logistics: Diesel, βενζίνη, HFO, υγρά 
βιοκαύσιμα, πυρολυτικά καύσιμα, μεθανόλη

Πλεονεκτήματα:

 Μηδενικές ή χαμηλές επενδύσεις

 Οι κινητήρες και οι καυστήρες που 
κατασκευάζονται για αυτά θα διαρκέσουν 
περισσότερο από 20 χρόνια

Μειονεκτήματα:

 Μείωση μεριδίου αγοράς

 Υψηλός ανταγωνισμός



Εναλλακτικά καύσιμα με υποδομές υψηλού 
κόστους: CNG, LNG, Αμμωνία, Υδρογόνο

Πλεονεκτήματα

 Αύξηση μεριδίου αγοράς

 Δυνατότητα παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και, ως εκ 
τούτου, «επιβίωση» κατά την απανυρακοποίηση

Μειονεκτήματα

 Απαιτούνται υψηλές επενδύσεις σε νέες υποδομές

 Η αργή ανάπτυξη της αγοράς θα αυξήσει το κόστος 
χρηματοδότησης



Μη Συμβατικά Καύσιμα: Ηλεκτρισμός

Πλεονεκτήματα

 Γρήγορη διείσδυση 

Μειονεκτήματα

 Το πρατήριο καυσίμων  δεν είναι το ιδανικό 
σημείο

 Οι ταχυφορτιστές είναι επενδύσεις υψηλού 
κόστους 

 Χαμηλή απόδοση επένδυσης (RoI) αυτή τη 
στιγμή



 Είναι η χαμηλή κερδοφορία των διανομέων πετρελαίου ικανή να
"τροφοδοτήσει" υψηλές επενδύσεις;

 Η καθετοποίηση των μεγάλων παικτών θα οδηγήσει τις ανεξάρτητες
εταιρείες εκτός αγοράς;

 Η ηλεκτροδότηση των ιδιωτικών αυτοκινήτων θα επεκταθεί πολύ
πιο γρήγορα από ό,τι είχε προβλεφθεί;

 Η ηλεκτροδότηση θα επεκταθεί και σε άλλες κατηγορίες
κινητικότητας (Βαρέα Οχήματα, Ναυτιλία);

 Η νοοτροπία των εταιριών Εμπορίας Πετρελαίου θα τους επιτρέψει
να μετατραπούν αρκετά γρήγορα σε "παρόχους ενέργειας";





Οι Εταιρίας Εμπορίας Πετρελαίου, 
προκειμένου να επιβιώσουν, πρέπει να 

διαμορφώσουν ένα σαφές και 
ρεαλιστικό όραμα για το μέλλον, 

επιδεικνύοντας υψηλές δεξιότητες 
ευελιξίας και προσαρμογής



Καταπολέμηση του 
λαθρεμπορίου και της 

παραβατικότητας

Θέσπιση Ειδικού Τέλους 
Ενεργειακής  Εξοικονόμησης 

για την  μερική ή ολική 
αποδέσμευση των Εταιριών 

από τα Καθεστώτα Επιβολής 
Ενεργειακής Απόδοσης

Ενίσχυση του Κλάδου για 
την υλοποίηση των 

Επενδύσεων 
Μετασχηματισμού

Βελτίωση του καθεστώτος 
παροχής πίστωσης για την 

καταβολή Δασμών και 
Φόρων



Ευχαριστώ!

 Δρ. Νικόλαος Λιάπης

 liapis@elin.gr


