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Moody’s: Τα δύο σενάρια για την ουκρανική κρίση και τι σημαίνουν για
την οικονομία
Πετρέλαιο στα 150 δολάρια, φυσικό αέριο στα ύψη και μια ενεργειακή κρίση που θα προκαλέσει πληθωριστικό σοκ και θα ρίξει την παγκόσμια οικονομία
σε ύφεση, προβλέπει το χειρότερο πιθανό σενάριο της Moody’s (την έκθεση παρουσιάζει το Money Review) για τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο οίκος αξιολόγησης δίνει πιθανότητα 30% σε αυτό το σενάριο, καθώς θεωρεί ότι το σενάριο της σύντομης εκεχειρίας είναι πιθανότερο (55%). Αντίθετα,
σε μία εξέλιξη που δείχνει την έκτασης της ανατροπής μπροστά στην οποία βρέθηκε ξαφνικά η παγκόσμια οικονομία, το έως σήμερα βασικό σενάριο του
οίκου συγκεντρώνει πιθανότητες μόλις 15% να επιβεβαιωθεί.
Σε όλα τα σενάρια, οι οικονομίες της Ευρώπης είναι εκείνες που έχουν τα περισσότερα να χάσουν, εξαιτίας της μεγάλης εξάρτησής τους από το ρωσικό
φυσικό αέριο.
Σενάριο 1: Γρήγορη λύση (πιθανότητα 55%)
Το πρώτο σενάριο της Moody’s προβλέπει μία γρήγορη λύση στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με μια εκεχειρία να επιτυγχάνεται σε σύντομο χρονικό
διάστημα.
Οι ΗΠΑ, η Ε.Ε. και άλλες χώρες επιβάλουν στη κυρώσεις σε βάρος ατόμων, επιχειρήσεων και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων από τη Ρωσία,
περιορίζοντας την ικανότητά τους να συναλλάσσονται στη διεθνή οικονομία. Κυρώσεις επιβάλλονται επίσης σε συγκεκριμένους κλάδους, κυρίως στην
εξόρυξη, την παραγωγή και μεταφορά υδρογονανθράκων και το εμπόριο που σχετίζεται με τον τομέα της άμυνας.

Έχοντας στο μυαλό της την ενεργειακή ασφάλειά της, η Ε.Ε. εξετάζει προσεκτικά τις επιλογές της αλλά αναβάλλει επ’ αόριστον την έγκριση του αγωγού
Nord Stream 2. Η Ρωσία απαντά συνεχίζοντας τη σημερινή πολιτική των μειωμένων προμηθειών φυσικού αερίου προς την Ευρώπη και διατηρώντας τις
πιέσεις στην παγκόσμια αγορά του αερίου.
Η Ευρώπη προσπαθεί να υποκαταστήσει το ρωσικό αέριο που χάνει με LNG από άλλη μέρη του κόσμου και οι αγορές, υπό την ανησυχία για περαιτέρω
συγκρούσεις, διατηρεί το risk premium στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
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Βραχυπρόθεσμα, η Ευρώπη καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της μέσω ενός συνδυασμού μέτρων, όπως αυξημένες προμήθειες LNG, στροφή στον
άνθρακα και αξιοποίηση αποθεμάτων που βρίσκονται αποθηκευμένα. Μεσοπρόθεσμα, η αύξηση της προσφοράς από τη Ρωσία και η αύξηση της
δυναμικότητας του LNG στην Ευρώπη επαναφέρει τις τιμές στο κεντρικό σενάριο.
Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται ελαφρά και φτάνουν στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου επηρεάζεται περισσότερο,
φτάνοντας στα 35 δολάρια ανά εκατομμύριο BTUs. Οι πληθωριστικές πιέσεις εντείνονται παγκοσμίως, με την Ευρώπη να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα.
Η Federal Reserve, ανησυχώντας για τις αρνητικές επιπτώσεις του πληθωρισμού, συνεχίζει την πολιτική σύσφιγξής της και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα πείθεται να αυξήσει τα επιτόκια έως το τέλος του 2022.

/

Ο πληθωρισμός πιέζει τα διαθέσιμα εισοδήματα και το καταναλωτικό κλίμα πλήττεται, οδηγώντας σε μετριασμό των ρυθμών ανάπτυξης.
Σενάριο 2: Σύγκρουση με διάρκεια (πιθανότητα 30%)
Εάν η ρωσική εισβολή λάβει τη μορφή μία παρατεταμένης σύγκρουσης, τότε θα οδηγήσει σε ανθρωπιστική τραγωδία στην Ουκρανία και θα
πυροδοτήσει μία ενιαία και ισχυρή απάντηση με τη μορφή κυρώσεων από την Ε.Ε. και τις ΗΠΑ. Θα ακολουθήσουν τα αντίποινα της Ρωσίας, μέσω της
μείωσης των προμηθειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ευρώπη.
Σε αυτό το σενάριο, τα ρωσικά στρατεύματα καταλαμβάνουν το Κίεβο και εγκαθιστούν μια νέα κυβέρνηση. Σφοδρή σύγκρουση ακολουθεί, καθώς οι
ουκρανικές δυνάμεις αντιστέκονται σθεναρά σε διάφορα σημεία της χώρας.

Το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος είναι μεγάλο, καθώς χάνονται ζωές αμάχων και καταστρέφονται υποδομές, ενώ σημειώνονται ελλείψεις σε βασικά
αγαθά, αν και οι οικονομικοί θεσμοί της χώρας εξακολουθούν να λειτουργούν.
Υπάρχει μια ισχυρή αίσθηση ενότητας μέσα στο ΝΑΤΟ, η οποία οδηγεί σε μία ταχύτατη συσσώρευση δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην περιοχή, σε μία
προσπάθεια να αποτραπεί μια ρωσική εισβολή σε άλλα κράτη.
Η Ε.Ε., ανήσυχη από την επιστροφή του ψυχροπολεμικού κλίματος, ενώνει τη φωνή της με τις ΗΠΑ, καταδικάζοντας τη Ρωσία και επιβάλλοντας
σκληρές κυρώσεις. Πέραν των κυρώσεων του Σεναρίου 1, αποφασίζονται και άλλες, αποκλείοντας τις ρωσικές επιχειρήσεις και τράπεζες από το
σύστημα πληρωμών SWIFT και στοχεύοντας σε διάφορα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο Βλαντιμίρ Πούτιν.
Η Ε.Ε. αποφασίζει ότι ο Nord Stream 2 δεν θα λειτουργήσει ποτέ. Οι ρωσικές εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου αντιμετωπίζουν δυσκολίες
πληρωμών λόγω του αποκλεισμού τους από το SWIFT. Και η Μόσχα απαντά μειώνοντας τις προμήθειες προς την Ευρώπη.
Η τιμή του πετρελαίου μπρεντ κινείται κατά μέσο όρο στα 150 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο φτάνει στα 50 δολάρια ανά εκατομμύριο BTUs.
Η Ε.Ε. αναγκάζεται να δημιουργήσει μια μεσοπρόθεσμη στρατηγική για την ενεργειακή ασφάλειά της, ώστε να μειώσει την εξάρτησή της από τη Ρωσία.
Η στροφή των επενδυτών στην ασφάλεια ευνοεί το δολάριο, ενώ η Ευρώπη πιέζεται περισσότερο από το σοκ στις τιμές των πρώτων υλών. Οι
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επιχειρούν να προστατεύσουν τα νοικοκυριά μέσω επιδοτήσεων και μειώσεων σε φόρους, όμως δεν καταφέρνουν να
αποκρούσουν το πληθωριστικό σοκ.
Η συμπίεση των διαθέσιμων εισοδημάτων οδηγεί σε παγκόσμια ύφεση, με την Ευρωζώνη να επηρεάζεται χειρότερα. Η νομισματική πολιτική αποκλίνει
ανάμεσα στις οικονομίες, καθώς η Fed προχωρά σε επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων για να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, αλλά η ΕΚΤ
αναγνωρίζει την έκτακτη φύση της κρίσης στην Ευρώπη και τηρεί στάση αναμονής.
Επίσης, η ΕΚΤ αυξάνει το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για να βοηθήσει τις κυβερνήσεις, καθώς παρέχουν δημοσιονομική στήριξη.
Η προβληματική κατάσταση στο μέτωπο της ενέργειας απαιτεί αρκετά τρίμηνα για να ομαλοποιηθεί και οι τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου
τελικά ισορροπούν σε επίπεδα υψηλότερα του βασικού σεναρίου. Η Ρωσία, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου,
απομονώνεται ακόμα περισσότερο, οικονομικά και πολιτικά.
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Δάνεια 2,8 δισ. ευρώ ρυθμίστηκαν από τις εταιρείες διαχείρισης και
επιστρέφουν στις τράπεζες
Δάνεια αξίας άνω των 110 δισ. ευρώ διαχειρίζονται οι εταιρείες – μέλη της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων
Δανείων και Πιστώσεων (ΕΕΔΑΔΠ), που κλείνει τρία χρόνια λειτουργίας. Πρόκειται για δάνεια που προέρχονται από
διαφορετικά δανειακά χαρτοφυλάκια όλων των κατηγοριών και περιλαμβάνουν δάνεια βαθιάς καθυστέρησης σε στάδιο
προχωρημένων νομικών ενεργειών, για οφειλές που παρουσιάζουν μικρή καθυστέρηση σε σχέση με το συμφωνημένο
χρόνο αποπληρωμής αλλά και για ενήμερα δάνεια. Τα υπό διαχείριση χαρτοφυλάκια περιλαμβάνουν δάνεια ιδιωτών και
επιχειρήσεων, με ή χωρίς εξασφαλίσεις, από απλά καταναλωτικά μέχρι σύνθετο επιχειρηματικό δανεισμό, όπως
περιπτώσεις ομολογιακών δανείων από πολλαπλούς πιστωτές.
Όπως γράφει και το MR, σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης, κατά τον τελευταίο χρόνο, οι Εταιρείες Διαχείρισης–Μέλη
της Ένωσης προχώρησαν σε περισσότερες από 84.000 ρυθμίσεις δανείων, ύψους πάνω από 3,5 δισ. ευρώ σε χαρτοφυλάκια
που έχουν μεταβιβαστεί και βρίσκονται εκτός τραπεζικών ισολογισμών, δίνοντας σε χιλιάδες δανειολήπτες λύσεις που
περιλαμβάνουν και άφεση χρέους. Ταυτόχρονα, επεξεργάστηκαν και ολοκλήρωσαν για λογαριασμό τραπεζικών ιδρυμάτων
ένα μεγάλο πλήθος ρυθμίσεων για δάνεια που παραμένουν εντός τραπεζικών ισολογισμών, εξασφαλίζοντας τη
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους. Μέσω των Εταιρειών Διαχείρισης, δάνεια ύψους άνω των 2,8 δισ.
ευρώ αναταξινομήθηκαν το 2021 ως «εξυπηρετούμενα» και επανήλθαν στα υγιή τραπεζικά χαρτοφυλάκια των πιστωτικών
ιδρυμάτων.
Πέρα από το σημαντικό όφελος που επιτυγχάνουν οι παραπάνω ρυθμίσεις για τους δανειολήπτες, η αναβίωση δανεισμού
ως βιώσιμου ανοίγει ένα νέο ενάρετο κύκλο. Η επαναπώληση και επιστροφή τέτοιων χαρτοφυλακίων από τους σημερινούς
κατόχους τους προς τα πιστωτικά ιδρύματα μέσω των Εταιρειών Διαχείρισης αποτελεί πλέον ρεαλιστική προοπτική, που
αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των ρυθμών ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας. Μέσα από μια τέτοια
διαδικασία, οι τράπεζες θα αυξήσουν το υγιές δανειακό τους χαρτοφυλάκιο, ενώ χιλιάδες φυσικά και νομικά πρόσωπα,
που σήμερα είναι εκτός τραπεζικού συστήματος, θα ανακτήσουν την πρόσβαση σε τραπεζική χρηματοδότηση.
Τα Μέλη της Ένωσης απασχολούν σήμερα πάνω από 4.000 εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία στην πλειονότητά τους
προέρχονται από τον τραπεζικό κλάδο. Με τη δραστηριότητά τους και υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι
Εταιρείες Διαχείρισης έχουν αναδειχθεί πλέον σε βασικό πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, παράλληλα με τις
Τράπεζες και τις Ασφαλιστικές Εταιρείες.
Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση της Ένωσης, βασική προτεραιότητα για το 2021 υπήρξε η παροχή ουσιαστικών λύσεων
ρύθμισης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με στόχο να επανέλθουν σε υγιή οικονομικό κύκλο ταυτόχρονα με την στήριξη
των πληγέντων από την πανδημία. Παράλληλα, η ΕΕΔΑΔΠ συνέχισε τις εποικοδομητικές συνομιλίες με τις εποπτικές
Αρχές και τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας σημαντικά ζητήματα που
επηρεάζουν τη δευτερογενή αγορά Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.
Παράλληλα, το 2021 η ΕΕΔΑΔΠ προχώρησε σε σημαντικές θεσμικές παρεμβάσεις. Με τη συνδρομή των Μελών της και
των στελεχών τους, η Ένωση:
Συνέβαλε στην προετοιμασία της πληροφοριακής υποδομής και της εφαρμοστικής νομοθεσίας του νέου Πτωχευτικού
Κώδικα, καθώς και στη διαμόρφωση της δευτερογενούς εφαρμοστικής νομοθεσίας, επιτυγχάνοντας τη δημιουργία
πλήρως ψηφιοποιημένων διαδικασιών, όπως ενδεικτικά ο νέος Εξωδικαστικός Μηχανισμός, ο οποίος αναμένεται να
αποτελέσει βασικό εργαλείο για τη διευθέτηση καθυστερούμενων οφειλών στο μέλλον.
Παρείχε ουσιαστική στήριξη στην υλοποίηση των Προγραμμάτων Γέφυρα Ι & Γέφυρα ΙΙ, μέσω των οποίων κατέστη
δυνατή η ρύθμιση χιλιάδων δανείων ιδιωτών και επιχειρήσεων. Με τη συνδρομή των Εταιρειών Διαχείρισης εντάχθηκαν
στα ανωτέρω προγράμματα στήριξης δάνεια που υπερβαίνουν συνολικά τα 5 δισ.
Υπέβαλε τεκμηριωμένες προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας που συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της
διαχείρισης Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, συμβάλλοντας στην υιοθέτηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων, όπως η
αναμόρφωση του Προγράμματος «ΗΡΑΚΛΗΣ».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ΒΕΑ: Οι γεωπολιτικές εξελίξεις θα εκτοξεύσουν το κόστος ενέργειας
Μία στις τρεις επιχειρήσεις έχει ήδη προχωρήσει σε αύξηση τιμών και θα ακολουθήσει και δεύτερος γύρος. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Αθηνών σχετικά με το ενεργειακό κόστος και με βασικό συμπέρασμα ότι το κόστος ενέργειας για τις επιχειρήσεις, αυξήθηκε κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο κατά 85%, με
τις μισές επιχειρήσεις να βλέπουν αύξηση στα τιμολόγιά τους πάνω από 90% και το 40% να εκτιμά την αύξηση μεταξύ 21% - 50%.
Πιο αναλυτικά σε ανακοίνωση του επιμελητηρίου σημειώνεται πως «με τη δίνη της εκτόξευσης του ενεργειακού κόστους βρίσκονται αντιμέτωπες οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, λαμβάνοντας κάθε μήνα υψηλότερους λογαριασμούς, για την χρήση ρεύματος και φυσικού αερίου. Οι τελευταίες δυσμενείς γεωπολιτικές εξελίξεις, αναμένεται να
εκτοξεύσουν το ήδη υπέρογκο κόστος ενέργειας, με τον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Παύλο Ραβάνη, να ζητάει την άμεση λήψη δραστικών παρεμβάσεων,
ώστε να αναχαιτιστεί το νέο κύμα ανατιμήσεων που θα πλήξει επιχειρήσεις και νοικοκυριά».
Σύμφωνα με τη νέα έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας με την συμμετοχή επιχειρήσεων μελών του, για το 66% των επιχειρήσεων αυτών η λειτουργία τους
επηρεάζεται πολύ από την αύξηση της ενέργειας και για το 28% αρκετά, με αποτέλεσμα, ένας στους τρεις επιχειρηματίες να μην γνωρίζει ή να μην μπορεί να υπολογίσει με
ακρίβεια, το ποσοστό αύξησης των τιμολογίων ενέργειας για την επιχείρησή του. Από τα συμπεράσματα της ίδιας έρευνας, προκύπτει ότι το κόστος ενέργειας για τις
επιχειρήσεις, αυξήθηκε κατά μέσο όρο τον τελευταίο χρόνο κατά 85%, με τις μισές επιχειρήσεις που συμμετείχαν να βλέπουν αύξηση στα τιμολόγιά τους πάνω από 90% και το
40% να εκτιμά την αύξηση μεταξύ 21 - 50%.
Ως κύρια πηγή ενέργειας, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών (87%) δήλωσε την ηλεκτρική, (7%) το φυσικό αέριο, (3%) το πετρέλαιο, (1%) τα βιοκαύσιμα και
(1%) τις ανανεώσιμες πηγές.
Συμπεριλαμβανομένων των μέχρι σήμερα αυξήσεων, η έρευνα του Β.Ε.Α καταλήγει στο συμπέρασμα, ότι το κόστος ενέργειας ως προς το συνολικό τζίρο της επιχείρησης,
αντιπροσωπεύει πλέον κατά μέσο όρο το 36%. Περίπου ένας στους τρεις επιχειρηματίες (36%) έχει ήδη προχωρήσει σε αύξηση των τιμών των προϊόντων του λόγω της
εκτόξευσης του κόστους της ενέργειας, ενώ πολλοί επιχειρηματίες (23%) απέφυγαν να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση.
'Αλλα ενδιαφέροντα συμπεράσματα τις έρευνας, αναδεικνύουν ότι:
* Το 80% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα έχουν ήδη εφαρμόσει αυξήσεις στα προϊόντα τους και αναμένεται να κάνουν και νέα αύξηση τιμών το προσεχές
διάστημα.
* Το 19% που έχει ήδη κάνει αύξηση, δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε νέα, το προσεχές διάστημα.
* Ο μέσος όρος αύξησης των τιμών το προσεχές διάστημα, θα διαμορφωθεί κοντά στο 14% ως απόρροια της αύξησης του ενεργειακού κόστους.
* Ένας στους τρεις επιχειρηματίες (33%), πιστεύει ότι τα μέτρα στήριξης και ενίσχυσης που έχουν ήδη ληφθεί ή ανακοινωθεί μέχρι σήμερα από την κυβέρνηση, είναι στη
λάθος κατεύθυνση, ενώ και σχεδόν ο ίδιος αριθμός (28%) ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν επαρκούν. Μόλις το 1% θεωρεί ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση και
επαρκούν.
* Το 78% όσων απάντησαν ότι τα μέτρα είναι προς τη λάθος κατεύθυνση, αύξησαν τις τιμές τους, όπως επίσης και το 76% που δήλωσε ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση,
αλλά δεν επαρκούν. Σημειώνεται ότι το 57% των συμμετεχόντων στην έρευνα είναι επιχειρηματίες με προσωπικό έως 10 εργαζόμενους, το 2% με προσωπικό από 11 έως 20
εργαζόμενους, το 5% με προσωπικό από 21 έως 40 εργαζόμενους, το 1% με προσωπικό από 40 έως 60 και το 1% με περισσότερους από 61 εργαζόμενους.
Προτάσεις
Τη λήψη άμεσων μέτρων για την αναχαίτιση της ακρίβειας ζητάει το επιμελητήριο. Η διοίκηση του επιμελητηρίου, υπενθυμίζει ότι έχει καταθέσει στα συναρμόδια υπουργεία,
πλαίσιο προτάσεων, τόσο για το δομικό εκσυγχρονισμό του ενεργειακού κλάδου, όσο και για την άμεση προστασία της μικρομεσαίας επιχείρησης.
Μεταξύ άλλων, το ΒΕΑ προτείνει:
- Να δοθεί στις βιοτεχνικές επιχειρήσεις ποσοστό επιδότησης 80% επί της ρήτρας αναπροσαρμογής, σχετιζόμενης με την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
και όχι έκπτωση στην τιμή ενέργειας.
- Να δοθεί επιδότηση της αύξησης της ενέργειας, που καταγράφεται στα τιμολόγια ενέργειας, με τη μορφή άτοκου δανείου, ή επιστρεπτέας προκαταβολής, για την
αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας. Συγκεκριμένα, έχοντας σαν βάση τις τιμές ενέργειας μηνός Ιουλίου 2021, να επιδοτηθεί αναδρομικά η αύξηση των
τιμολογίων ενέργειας, για κάθε μήνα ή δίμηνο, σε κάθε βιοτεχνία στην οποία αποδεδειγμένα (βάση ΚΑΔ) η ενέργεια αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση του
κοστολογίου της.
- Να δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος σε περισσότερες από 6 δόσεις.
- Να επιδοτηθούν οι αυξήσεις στα δημοτικά τέλη στο 100% και να γίνει επαναφορά τους στην πρότερη κατάσταση, μετά τη λήξη της ενεργειακής κρίσης.
- Να πραγματοποιηθεί καλύτερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος εκ μέρους της ΡΑΕ για την εφαρμογή της επιδότησης από τους παρόχους, καθότι παρατηρούνται μεγάλες
διαφορές από προμηθευτή σε προμηθευτή, ενώ υπάρχουν και φαινόμενα μη τήρησης των εξαγγελθέντων εκπτώσεων.
Μεσοπρόθεσμα μέτρα
Για τη μεσοπρόθεσμη αντιμετώπιση της ενεργειακής εξάρτησης, το Β.Ε.Α προτείνει την κατάρτιση σχεδίου χρηματοδοτικών ενισχύσεων, με κίνητρα στις επιχειρήσεις ώστε
να προχωρήσουν:
- Στην αγορά μηχανημάτων χαμηλότερης ενεργειακής κλάσης (η εξαίρεση των επιχειρήσεων από το πρόγραμμα επιδότησης κλιματιστικών είναι άδικη).
- Στην εγκατάσταση και αξιοποίηση μονάδων ΑΠΕ και ενεργειακών κοινοτήτων. Τέλος σχετικά με την έρευνα γνωστοποιείται ότι την πραγματοποίησε το α΄ δεκαπενθήμερο
του Φεβρουαρίου η εταιρεία Netrino για λογαριασμό του ΒΕΑ και συμμετείχαν 150 επιχειρήσεις μέλη του επιμελητηρίου.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τον
Φεβρουάριο & ytd..
Φεβρουάριος 2022
Μετοχή
ΒΙΟ
TITC
ΕΕΕ
Ω
ΟΤΕ
ΑΡΑΙΓ
ΤΕΝΕΡΓ
ΑΔΜΗΕ
ΣΑΡ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΜΥΤΙΛ
ΛΑΜΔΑ
ΕΛΧΑ
ΑΛΦΑ
ΜΠΕΛΑ
ΕΤΕ
ΠΕΙΡ
ΕΥΡΩΒ
ΕΛΠΕ
ΚΟΥΕΣ
ΕΥΔΑΠ
ΟΠΑΠ
ΜΟΗ
ΔΕΗ
ΟΛΠ

Απόδοση Φεβρουαρίου
2022
-10,04%
-6,47%
-20,81%
3,10%
4,74%
-0,15%
-5,18%
-17,73%
1,36%
-5,75%
-5,53%
-4,13%
-4,89%
-8,87%
-3,11%
-5,44%
-4,97%
-2,57%
6,83%
-6,28%
-6,23%
-1,75%
0,49%
-1,74%
-5,55%

Απόδοση 2022
-6,32%
-2,84%
-22,27%
9,47%
19,67%
-4,86%
-1,45%
-18,65%
-2,46%
-8,62%
-5,22%
-2,53%
-1,08%
12,53%
1,51%
12,55%
9,77%
9,51%
13,18%
-2,88%
-7,55%
3,85%
3,93%
-9,89%
-5,11%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

-4,82%
-5,00%
-5,42%

-0,20%
0,54%
11,52%
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