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ΘΕΜΑ: Επικείμενη Άνοδος Τιμών Πετρελαίου και Αύξηση Ευρωπαϊκών Επιτοκίων 
 
Σε παλαιότερα Global Macroeconomic Reviews έχουμε προειδοποιήσει για την επερχόμενη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου και για τον 
κίνδυνο ραγδαίας αύξησης των διατραπεζικών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα δύο αυτά γεγονότα φαντάζουν πιο 
πιθανά από ποτέ λόγω των τελευταίων εξελίξεων, τόσο της επερχόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή με πιθανή την ενεργό επέμβαση της 
Αμερικής στη Συρία, όσο και από τα συνεχώς βελτιωμένα Μακροοικονομικά στοιχεία που παρουσιάζει η Ευρωζώνη. Στη συνέχεια 
παρουσιάζονται οι βασικοί παράγοντες που οδηγούν στην πραγματοποίηση των ανωτέρω, καθώς και οι βασικές επιπτώσεις τους, τόσο σε 
Εγχώριο, όσο και σε Διεθνές επίπεδο: 
 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΥΞΗΣΗ  ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ  
 

Στις αρχές του 2016 οι τιμές του πετρελαίου έφτασαν σε ένα ιστορικό χαμηλό στα $28/ βαρέλι οδηγούμενες από την υπερπροσφορά κυρίως 
από Αμερικάνους παραγωγούς και είχαν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση αρνητικού πληθωρισμού στην Ευρωζώνη και 
Δημοσιοοικονομικών δυσκολιών σε πολλές χώρες παραγωγούς πετρελαίου, όπως η Βενεζουέλα. Από τότε έως και σήμερα οι τιμές του 
πετρελαίου έχουν γνωρίσει μεγάλη ανατίμηση, η οποία έφτασε και το 100% την προηγούμενη εβδομάδα, με τις τιμές του πετρελαίου ποικιλίας 
Brent να ξεπερνούν τα $56/ βαρέλι. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο κλίμα αβεβαιότητας μετά το αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα κατά της Συρίας, 
όπως επίσης και στη διακοπή της λειτουργείας του σημαντικότερου πετρελαϊκού πεδίου γεωτρήσεων στη Λιβύη. Η άνοδος των τιμών 
ενισχύεται επίσης από τις εκτιμήσεις για αυξημένη ζήτηση καυσίμων στις ΗΠΑ. Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία και οι χώρες του ΟΠΕΚ έχουν 
προχωρήσει σε μείωση της παραγωγής τους, για την επίτευξη του στόχου που έχουν θέσει φέτος για περαιτέρω αύξηση των τιμών του 
πετρελαίου έως το επίπεδο των $70/ βαρέλι, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του Reuters.  
 

ΑΙΤΙΕΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΑΝΟΔΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει θέσει σαν στόχο για την αύξηση των επιτοκίων την επίτευξη συγκεκριμένων Μακροοικονομικών 
στοιχείων για το σύνολο της Ευρωζώνης. Συγκεκριμένα έχει θέσει σαν στόχο την ετήσια αύξηση του πληρωθισμού στο 2%, την σταδιακή 
μείωση της ανεργίας και την επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος μεταξύ 1,5% και 2% ετησίως. Ο κεντρικός 
τραπεζίτης σε συνέντευξη τύπου στις 9 Μαρτίου 2017 ανακοίνωσε πως οι στόχοι της ΕΚΤ μετά από 6 χρόνια σταδιακής μείωσης των επιτοκίων 
με σκοπό την τόνωση της αγοράς, έχουν επιτευχθεί σε μεγάλο βαθμό και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων τον 
Δεκέμβριο του 2017, υπερασπιζόμενος την επιτυχία του Προγράμματος Ποσοστικής Χαλάρωσης που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια.  

 
Με εκτίμηση για την ENERGY FINANCIAL GROUP 

ΤΜΗΜΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Οι πληροφορίες που παρέχονται στη παρούσα επιστολή αποτελούν την αντίληψη της Energy Financial Group για την επικαιρότητα, την ισχύουσα νομοθεσία & τη συνήθη πρακτική σε συνάρτηση πάντα με τη συγκεκριμένη  ημερομηνία 

δημοσίευσης. Όπως εύκολα γίνεται αντιληπτό, αλλαγές στην επικαιρότητα, μελλοντικές αλλαγές στη νομοθεσία καθώς & αλλαγές στις συνηθισμένες πρακτικές είναι δυνατόν να  επιφέρουν ακόμη & ουσιώδεις μεταβολές & τροποποιήσεις στις ήδη 

παραχθείσες πληροφορίες. Κανενός είδους εγγύηση ρητή ή μη δεν παρέχεται για τις πληροφορίες, τις απόψεις & τις αντιλήψεις οι οποίες εν καιρώ εκφράζονται στο παρόν. 
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Τραπεζικό 

Σύστημα 

 Η αύξηση των επιτοκίων της Κεντρικής Τράπεζας, θα οδηγήσει αυτόματα σε αλυσιδωτές αυξήσεις των επιτοκίων 

δανεισμού και καταθέσεων που δύναται να προσφέρει το Τραπεζικό σύστημα. Το υψηλότερο κόστος χρήματος για 

τις Τράπεζες θα οδηγήσει σε μείωση της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, λόγω έλλειψης 

διαθέσιμων κεφαλαίων. 

Ανεργία 
 

Το υψηλότερο κόστος προϊόντων και χρήματος θα οδηγήσει σε μείωση της καταναλωτικής δαπάνης των 

νοικοκυριών, που σαν αποτέλεσμα θα έχει την μερική ανακοπή του ρυθμού μείωσης της ανεργίας. 

Πληθωρισμός 
 

Η αύξηση των επιτοκίων και των τιμών του πετρελαίου επιφέρουν αντίρροπες επιδράσεις στον Πληθωρισμό. 

Συγκεκριμένα η αύξηση των επιτοκίων συγκρατεί την προσφορά χρήματος και την αύξηση του πληθωρισμού. 

Από την άλλη μεριά η αύξηση των τιμών του πετρελαίου διαχέεται σε όλα τα προϊόντα της οικονομίας λόγω 

αύξησης του κόστους μεταφοράς, ενέργειας και σε κάποιες περιπτώσεις και πρώτων υλών, οδηγώντας σε 

ανατίμηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή. 

Κοινό 

Νόμισμα ( € ) 

 

Η αύξηση των επιτοκίων της ΕΚΤ θα οδηγήσει δυνητικά σε ανατίμηση του Κοινού Νομίσματος (σε περίπτωση που 

υπερκεράσει την επίδραση της αύξησης των επιτοκίων της FED) και θα σημάνει το τέλος της ποσοτικής χαλάρωσης. 


