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ΑΓΟΡΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 

του επικεφαλής οικονοµολόγου Jean-Philippe Cotis 

 
Από την επιβράδυνση του 2001 και έπειτα η πορεία της παγκόσµιας οικονοµίας ήταν 

σπασµωδική και σήµερα τόσο οι οικονοµολόγοι όσο και το ευρύ κοινό προσδοκούν την 
οµαλή και σταθερή ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας, άθικτη από τους 
χρόνιους γεωπολιτικούς κινδύνους και τις µεταπτώσεις των τιµών του πετρελαίου και 
των χρηµατοπιστωτικών αγορών. 

Παρά τις διαφορετικές οικονοµικές επιδόσεις των τελευταίων τριµήνων, κατά τα 
οποία η οικονοµία των Ηνωµένων Πολιτειών επιταχυνόταν, της Ανατολικής Ασίας 
επιβραδυνόταν - αλλά από ένα ήδη ισχυρό ρυθµό- και η οικονοµία της ηπειρωτικής 
Ευρώπης βραδυπορούσε, η εµπιστοσύνη των νοικοκυριών παρέµεινε περιορισµένη σε 
όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ. Ύστερα από ένα χρόνο ρυθµού ανάπτυξης ρεκόρ του 
παγκόσµιου εµπορίου, το διάχυτο αυτό αίσθηµα αβεβαιότητας µετακύλισε ως ένα βαθµό 
στο δείκτη εµπιστοσύνης των επιχειρήσεων ο οποίος υποχώρησε ακριβώς πάνω από το 
σύνηθες µέσο όρο, τόσο στις Ηνωµένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη, εξανεµίζοντας 
τις ελπίδες ότι το ΑΕΠ θα συνεχίσει να µεγεθύνεται µε ρυθµό υψηλότερο της γενικής 
τάσης κατά τους επόµενους µήνες. 

Συγκρινόµενη µε τη συγκρατηµένη αισιοδοξία των προγνώσεων των δύο 
προηγούµενων µηνών, η µεταστροφή της συγκυρίας ήταν πηγή απογοήτευσης. 
Οφειλόταν κυρίως στο κύµα ανατιµήσεων του πετρελαίου που περιόρισε τόσο τα 
πραγµατικά εισοδήµατα όσο και την εµπιστοσύνη στις χώρες του ΟΟΣΑ. Μολαταύτα, 
παρά τις πρόσφατες διακυµάνσεις των τιµών του πετρελαίου, η παγκόσµια οικονοµία θα 
αποκτήσει νέα ώθηση στο κοντινό µέλλον. Η ανάκαµψη της επιχειρηµατικής επένδυσης, 
στηριζόµενη σε ισχυρούς ισολογισµούς και υψηλά κέρδη, αναµένεται να συνεχιστεί στη 
Βόρειο Αµερική και να ξεκινήσει για τα καλά στην Ευρώπη, σε ένα πλαίσιο όπου οι 
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καταναλωτικές δαπάνες επωφελούνται της πρόσφατης οπισθοχώρησης των τιµών του 
πετρελαίου σε λιγότερο δυσβάσταχτα επίπεδα, η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 
ενισχύεται και οι νοµισµατικές συνθήκες παραµένουν ιδιαίτερα ευνοϊκές. Εν ολίγοις ο 
ρυθµός ανάπτυξης των οικονοµιών των χωρών του ΟΟΣΑ αναµένεται να υπερβεί εκ 
νέου τη γενική τάση κατά το 2005 και το 2006. 

Από γεωγραφική άποψη η ανάκαµψη θα επωφεληθεί από το συνεχιζόµενο δυναµισµό 
των ασιατικών χωρών, ιδίως της Κίνας, όπου, έπειτα από την επιθυµητή επιβράδυνση του 
πρώτου εξαµήνου, η οικονοµική δραστηριότητα επιταχύνθηκε κατά το τρίτο τρίµηνο, και 
της Ιαπωνίας, η οποία, παρά την ανάπαυλα των τελευταίων µηνών, πέτυχε θεαµατική 
επάνοδο βασιζόµενη στην αύξηση των εξαγωγών που συµπαρέσυραν τις επενδύσεις, την 
απασχόληση και τελικά την κατανάλωση. Οι δε θετικές εξελίξεις στη Βόρειο Αµερική θα 
επηρεάσουν εξίσου την ανάκαµψη. Όµως παραµένει ασαφές κατά πόσο η ηπειρωτική 
Ευρώπη θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στη στήριξη της ανάκαµψης µέσω της 
αξιοσηµείωτης βελτίωσης της τελικής εγχώριας ζήτησης. 

Όσον αφορά την Ευρώπη η Έκθεση αυτή βάζει ένα σταθµισµένο αλλά θετικό 
στοίχηµα. Προβλέπει ότι η τελική εγχώρια ζήτηση θα ανακάµψει σηµαντικά στη ζώνη 
ευρώ κατά το 2005-06, ενώ το παγκόσµιο εµπόριο και η παραγωγή στην περιοχή του 
ΟΟΣΑ δεν θα αυξηθούν. Συνεπώς η ηπειρωτική Ευρώπη, και ιδιαίτερα η Γερµανία, θα 
πρέπει να βρουν επαρκή, εκ των ένδον, ώθηση, ούτως ώστε να επιτύχουν ένα σχετικά 
υψηλότερο ρυθµό µεγέθυνσης. Βασική προϋπόθεση για την πραγµατοποίηση αυτού του 
σεναρίου είναι η ελάχιστη δυνατή σταθερότητα των τιµών πετρελαίου και των 
συναλλαγµατικών ισοτιµιών, που θα επιτρέψει στην παραδοσιακά µη ιδιαίτερα 
ανθεκτική ζώνη του ευρώ να ανακτήσει το χαµένο έδαφος σε σχέση µε τις ταχέως 
αναπτυσσόµενες οικονοµίες του ΟΟΣΑ. 

Η ισχυρή ανατίµηση του ευρώ σε ένα πλαίσιο χαρακτηριζόµενο από την επιδείνωση 
των εξωτερικών ανισορροπιών ή οι περαιτέρω αυξήσεις των τιµών του πετρελαίου 
δύνανται να επηρεάσουν δυσανάλογα την ηπειρωτική Ευρώπη, όπου η µεγέθυνση 
εξακολουθεί να στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στις εξαγωγές και οι υψηλές 
πετρελαϊκές τιµές δεν αντιστοιχούν στην υψηλή αύξηση της παραγωγής και την υψηλή 
ενεργειακή ζήτηση. 

Εντούτοις η Ευρώπη πιθανόν να µη µειονεκτεί ιδιαίτερα έναντι των υπόλοιπων 
χωρών του ΟΟΣΑ όσον αφορά την αντιµετώπιση των ανατιµήσεων του πετρελαίου. Σε 
περίπτωση νέου πετρελαϊκού κλυδωνισµού οι χώρες του ΟΟΣΑ, συµπεριλαµβανοµένων 
των χωρών της ευρωζώνης, αναµένεται να είναι λιγότερο ευάλωτες απ’ ό,τι στο 
παρελθόν. Πρώτον επειδή η εξάρτηση από το πετρέλαιο εκφρασµένη ως µερίδιο του 
ΑΕΠ έχει περιοριστεί κατά το ήµισυ σε σχέση µε τη δεκαετία του ’70 ανακουφίζοντας τα 
εισοδήµατα τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων. ∆εύτερον, και πιο 
σηµαντικό, επειδή οι πληθωριστικές προσδοκίες είναι σήµερα χαµηλές και σταθερές, µε 
αποτέλεσµα η ανατίµηση του πετρελαίου να επηρεάσει µέχρι τώρα µόνο το γενικό 
πληθωρισµό αφήνοντας σχεδόν άθικτους τους ονοµαστικούς µισθούς και το δοµικό 
πληθωρισµό. Θα αποτελούσε λοιπόν έκπληξη να ξαναζήσουν οι χώρες του ΟΟΣΑ τον 
εφιάλτη της δεκαετίας του ’70 όπου οι µισθοί και οι τιµές στροβιλίζονταν εκτός ελέγχου 
και οι κεντρικές τράπεζες κατέφευγαν σε  πολιτική δραµατικής σύσφιξης. 

Παρόλα αυτά φαίνεται ότι οι οικονοµικοί παράγοντες και οι οικονοµολόγοι δεν 
µοιράζονται τις ίδιες απόψεις σχετικά µε τον αντίκτυπο των µεταβολών των τιµών του 
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πετρελαίου. Μολονότι τα πορίσµατα των οικονοµετρικών µοντέλων υποδεικνύουν ένα 
σχετικά µέτριο αντίκτυπο στην παραγωγή και τον πληθωρισµό, οι διακυµάνσεις των 
τιµών του πετρελαίου καταλαµβάνουν κεντρική θέση στο δηµόσιο διάλογο και 
επηρεάζουν σηµαντικά την οικονοµική εµπιστοσύνη. 

Ως εκ τούτου ήταν φυσικό να αφιερωθεί ένα ειδικό κεφάλαιο της Έκθεσης αυτής 
στην «οικονοµία του πετρελαίου». Για την καλύτερη κατανόηση της σπουδαιότητας του 
πετρελαίου, είναι απαραίτητο να κοιτάξουµε πέρα από το βραχυπρόθεσµο ορίζοντα. Σε 
ένα κόσµο όπου οι άνθρωποι στρέφουν το βλέµµα τους στο µέλλον, η αβεβαιότητα όσον 
αφορά τις εξελίξεις στον πετρελαϊκό τοµέα πιθανόν να έχει µεγαλύτερο αντίκτυπο στην 
τρέχουσα οικονοµική κατάσταση απ’ ό,τι, για παράδειγµα, οι διακυµάνσεις των τιµών 
αγοράς που προκύπτουν από µήνα σε µήνα. 

Σύµφωνα µε τους εµπειρογνώµονες του ΟΟΣΑ οι πρόσφατες τιµές του πετρελαίου 
υπερέβαιναν κατά πολύ τα µακροπρόθεσµα επίπεδα ισορροπίας ακόµα και αν 
προσµετρήσουµε τη σηµαντική ισχύ του ΟΠΕΚ στην αγορά. Όµως η δυνητική προσφορά 
παραµένει επαρκώς υψηλή, ιδιαίτερα µεταξύ των χωρών του ΟΠΕΚ, για να καλυφθεί η 
αυξανόµενη ζήτηση σε πετρέλαιο. Επιπρόσθετα η αποδοτικότητα των υφιστάµενων 
εγκαταστάσεων θα µπορούσε να βελτιωθεί σηµαντικά και, υπό τις τρέχουσες τιµές, οι 
εναλλακτικές πηγές ενέργειας πιθανόν να είναι επικερδείς. 

Εντούτοις αυτό δεν συνεπάγεται ότι οι πετρελαϊκές τιµές θα υποχωρήσουν γρήγορα 
στα χαµηλότερα επίπεδα των προηγούµενων τριών ή τεσσάρων χρόνων. Πρώτον επειδή 
η έντονη γεωπολιτική αβεβαιότητα και η µεταβλητότητα των τιµών εµποδίζουν τις 
επενδύσεις σε νέες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. ∆εύτερον επειδή οι τιµές του πετρελαίου 
θα υποχωρήσουν µεν στο µέλλον ως ένα βαθµό, ενδέχεται όµως να παραµείνουν 
υψηλότερες από αυτές της δεκαετίας του ’90. 

Σε ένα κόσµο όπου το πετρέλαιο παραµένει επίµονα ακριβότερο, η ζήτηση που 
προέρχεται από τις δυναµικές αναδυόµενες οικονοµίες θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο 
στη µελλοντική διαµόρφωση των τιµών. Η σπουδαιότητα των οικονοµιών αυτών δεν 
έγκειται µόνο στην αύξουσα συµβολή τους στην παγκόσµια ανάπτυξη, αλλά κυρίως στο 
γεγονός ότι για µια δεδοµένη αύξηση της δραστηριότητας η ζήτηση πετρελαίου σε αυτές 
ξεπερνά σηµαντικά το µέσο όρο του ΟΟΣΑ. Πράγµατι, οι µελλοντικές τιµές πετρελαίου 
θα εξαρτηθούν καίρια από την περαιτέρω πρόοδο που θα σηµειώσουν τόσο οι 
αναδυόµενες οικονοµίες όσο και οι Ηνωµένες Πολιτείες στον τοµέα της εξοικονόµησης 
ενέργειας. 

Η συνετή διαχείριση των µη ανανεώσιµων φυσικών πόρων δεν είναι ο µοναδικός 
παράγοντας που επηρεάζει τη µακροπρόθεσµη βιώσιµη ανάπτυξη των χωρών του ΟΟΣΑ. 
Η διευθέτηση των δηµόσιων οικονοµικών είναι επίσης ζωτικής σηµασίας για την 
ευηµερία των µελλοντικών γενιών. Όπως και στα προηγούµενα κύρια άρθρα αξίζει να 
σηµειωθεί ότι, δεδοµένων των υφιστάµενων δηµοσιονοµικών προγραµµάτων, η 
πλειοψηφία των µεγαλύτερων χωρών του ΟΟΣΑ δεν θα επιτύχει ουσιαστική πρόοδο 
όσον αφορά τη µείωση των διαρθρωτικών ελλειµµάτων. Το γεγονός αυτό είναι λυπηρό 
ιδίως σε ένα πλαίσιο όπου οι µεταρρυθµίσεις του συνταξιοδοτικού συστήµατος και του 
συστήµατος υγείας εγείρουν οδυνηρές δηµόσιες συζητήσεις µε αποτέλεσµα η υλοποίηση 
τους να προχωρά µε δυσκολία. 



OECD ECONOMIC OUTLOOK: DECEMBER NO. 76 - VOLUME 2004 ISSUE 2– ISBN-92-64-007768 © OECD 2004 – 4 

Βέβαια υπάρχει το ενδεχόµενο ορισµένοι συνετοί ιδιωτικοί φορείς να αντιδράσουν 
στην αλόγιστη σπατάλη του δηµοσίου αυξάνοντας την αποταµίευσή τους. Πράγµατι το 
ειδικό κεφάλαιο των Οικονοµικών Προοπτικών, που πραγµατεύεται το µακροπρόθεσµο 
αντίκτυπο των δηµοσιονοµικών πολιτικών, διαβιβάζει αυτό ακριβώς το µήνυµα. Όµως 
γενικά η ιδιωτική αποταµίευση δεν αντισταθµίζει πλήρως την αρνητική αποταµίευση του 
δηµοσίου και αυτή η προληπτική αντίδραση των ιδιωτικών φορέων ίσως να εξαρτάται 
από τις ιδιάζουσες εθνικές και ιστορικές συνθήκες. Στις Ηνωµένες Πολιτείες, για 
παράδειγµα, παρόµοια αντίδραση είναι δυσδιάκριτη. 

Σε κάθε περίπτωση στόχος της δηµοσιονοµικής πολιτικής δεν είναι να εντείνει τις 
χρηµατοοικονοµικές πιέσεις που προκύπτουν από τη γήρανση των πληθυσµών, αλλά να 
τις άρει και να επωφεληθεί από τη συνεχιζόµενη ανάκαµψη, για να εφαρµόσει βαθµιαία 
αλλά εκτεταµένη περικοπή των δαπανών. 
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Η περίληψη αυτή δεν αποτελεί επίσηµη µετάφραση του ΟΟΣΑ. 

Η αναπαραγωγή της περίληψης αυτής επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι παρατίθεται 
το δικαίωµα αποκλειστικής εκµετάλλευσης του ΟΟΣΑ, καθώς και ο τίτλος της 

πρωτότυπης έκδοσης. 
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