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Ελληνικές τράπεζες: Πού κερδίζουν και πού χάνουν σε σχέση με τις ευρωπαϊκές
Tον δεύτερο μεγαλύτερο δείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
ανήλθε στο 21,4% έναντι 9,8% του μέσου ευρωπαϊκού όρου κατείχαν οι ελληνικές τράπεζες το α’ τρίμηνο του
έτους, αποτέλεσμα της ισχυρής βελτίωσης της κερδοφορίας τους.
Η επίδοση αυτή υπερβαίνει τους στόχους για υψηλές αποδόσεις που έχουν δεσμευθεί έναντι των μετόχων τους
ότι θα πετύχουν οι ελληνικές τράπεζες στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που έχουν
δημοσιοποιήσει, αλλά παραμένει εύθραυστη, καθώς βασίζεται σε σημαντικό βαθμό στα υψηλά
χρηματοοικονομικά έσοδα.
Όπως γράφει το Money Review, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών τα
χρηματοοικονομικά έσοδα που προέρχονται κυρίως από πωλήσεις ελληνικών ομολόγων αντιπροσωπεύουν με
βάση τα στοιχεία του α’ τριμήνου το 24% των συνολικών λειτουργικών τους εσόδων έναντι 9,8% περίπου που
είναι ο μέσος όρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 14% που είναι η Φινλανδία χώρα με την πρώτη
καλύτερη επίδοση.
Τα έσοδα από τόκους των ελληνικών τραπεζών, δηλαδή η βασικότερη πηγή δημιουργίας κερδοφορίας,
αντιπροσωπεύουν το 45% περίπου των συνολικών λειτουργικών τους εσόδων έναντι 53,6% του μέσου
ευρωπαϊκού όρου, ποσοστό που ξεπερνά ακόμη και το 70% σε χώρες όπως η Ισλανδία, η Πολωνία, η Τσεχία ή η
Ισπανία.
Τα έσοδα από προμήθειες
Την ίδια στιγμή τα έσοδα από προμήθειες αντιπροσωπεύουν μόλις το 14% των συνολικών λειτουργικών τους
εσόδων έναντι 31,3% μέσου ευρωπαϊκού όρου και υπολείπονται έως και 100% από άλλες ώριμες ευρωπαϊκές
αγορές, κατατάσσοντας τις ελληνικές τράπεζες στην τελευταία θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών αγορών σε ότι
αφορά το ποσοστό των εσόδων από προμήθειες.
Η αύξηση αυτής της κατηγορίας εσόδων αποτελεί βασικό στόχο που έχουν θέσει οι διοικήσεις των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών τόσο μέσω συναλλαγών στη λιανική όσο και μέσω asset management, προκειμένου να
διευρύνουν τις πηγές εσόδων τους και να καλύψουν την διαφορά που τις χωρίζει με τις άλλες ευρωπαϊκές
τράπεζες, όπως η Ιταλία όπου τα έσοδα από προμήθειες αντιπροσωπεύουν το 39% των συνολικών λειτουργικών
τους εσόδων ή η Γαλλία που αντιπροσωπεύουν το 34%.
Τα κόκκινα δάνεια
Η μείωση των κόκκινων δανείων παρά την σημαντική διαδρομή που έχουν διανύσει μέχρι σήμερα οι ελληνικές
τράπεζες αποτελεί επίσης βασικό στόχο, καθώς ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων εξακολουθεί να
βρίσκεται υψηλά και συγκεκριμένα στο 6,7% έναντι 1,9% μέσου ευρωπαϊκού χώρου.
Αντίστοιχα η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας που έχει μειωθεί στο πλαίσιο της εξυγίανσης από τα κόκκινα
δάνεια, αν και διαμορφώνεται πολύ πάνω από τα επιτρεπτά όρια, αποτελεί επίσης στόχευση, καθώς ο βασικός
δείκτης CET1 διαμορφώνεται στο χαμηλότερο σημείο μεταξύ των υπολοίπων ευρωπαϊκών τραπεζών και
συγκεκριμένα στο 13% περίπου έναντι 15,2% του μέσου ευρωπαϊκού όρου, ενώ χαμηλά στο 15% έναντι μέσου
ευρωπαϊκού όρου 19% είναι και ο συνολικός κεφαλαιακός δείκτης CAD.
Υψηλή είναι τέλος η επίδοση των ελληνικών τραπεζών σε ότι αφορά το δείκτη κόστους προς έσοδα, που μετά τις
μεγάλες περικοπές δικτύου και προσωπικού έχει υποχωρήσει στο 32% έναντι 63,2% του μέσου ευρωπαϊκού
όρου, δίνοντας περιθώριο για την κερδοφορία τους.
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BNP Paribas: Γιατί η Ελλάδα δεν είναι πια το επίκεντρο των φόβων στην
Ευρωζώνη
«Οι προοπτικές είναι ακόμα ενθαρρυντικές» είναι το σχόλιο της BNP Paribas για την Ελλάδα, καθώς ο επενδυτικός οίκος
επισημαίνει ότι παρά τον δυσμενή παράγοντα του υψηλού πληθωρισμού, η οικονομία έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής
ανθεκτική, με αποτέλεσμα μια ύφεση να φαντάζει απίθανη φέτος, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για άλλες χώρες της
Ευρωζώνης.
Όπως αναφέρουνε οι αναλυτές της BNP Paribas, παρά την κλιμάκωση των ανησυχιών για τον πιθανό κατακερματισμό της
Ευρωζώνης, αλλά και την απότομη αύξηση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων, το spread του ελληνικού 10ετούς
έναντι του αντίστοιχου γερμανικού είναι μικρότερο σε σχέση με το ιταλικό spread.
Η Ελλάδα δεν βρίσκεται πια στο επίκεντρο των φόβων για την Ευρωζώνη, εν μέρει γιατί τα θεμελιώδη της οικονομίας
είναι τώρα πιο ευνοϊκά. «Έστω και εάν το δημόσιο χρέος είναι υψηλότερο από εκείνο της Ιταλίας, η ελληνική κυβέρνηση
έχει μειώσει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες πιο απότομα (22,4% του ΑΕΠ το 2021, έναντι 30,6% στην Ιταλία) και αυτή η
διαφορά αναμένεται να συνεχίσει να διευρύνεται, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν», σημειώνει η BNP Paribas.
Επιπλέον, η πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα φαίνεται πιο σταθερή από ό,τι στην Ιταλία, όπου ο συνασπισμός υπό τον
Μάριο Ντράγκι μοιάζει εύθραυστος, προσθέτουν οι αναλυτές. «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης
απολαμβάνει μια άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία και η δημοτικότητά του είναι υψηλή», σημειώνουν. Με τις επόμενες
εκλογές να προγραμματίζονται για τον Αύγουστο του 2023, η κυβέρνηση έχει χρόνο να προχωρήσει συγκεκριμένες
σημαντικές μεταρρυθμίσεις, όπως το κτηματολόγιο και η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ, προσθέτουν.
Η γρήγορη ανάκαμψης, οι πιθανότητες ύφεσης και τα ρίσκα
Όπως σημειώνει η BNP Paribas, η Ελλάδα είναι μια από τις οικονομίες της Ευρωζώνης που ανέκαμψαν γρηγορότερα από
την πανδημία. Στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2022, η αύξηση του ΑΕΠ ήταν περίπου 2,5% υψηλότερη από τα προ
πανδημίας επίπεδα, μέγεθος τριπλάσιο σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.
Το ποσοστό της ανεργίας υποχώρησε στο 12,5% τον Απρίλιο, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 12 ετών, προσθέτουν
οι αναλυτές, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι ο ενεργός πληθυσμός έχει συρρικνωθεί σημαντικά από το ξέσπασμα της
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008/2009, ιδίως ανάμεσα στους νέους.
«Ακόμα κι έτσι, η ελληνική οικονομία έχει αποδειχθεί ανθεκτική μέχρι στιγμής και οι κίνδυνοι ύφεσης φαίνεται να είναι
πιο περιορισμένοι σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη», τονίζουν οι αναλυτές. Άλλωστε, επισημαίνουν ότι η Ελλάδα θα
ωφεληθεί από μια εξαιρετική καλοκαιρινή τουριστική περίοδο, αν και οι προοπτικές του τουρισμού θα μπορούσαν να
επισκιαστούν από τις ελλείψεις εργαζομένων που μαστίζουν αυτήν τη στιγμή τον κλάδο των αερομεταφορών.
Οι κύριοι παράγοντες κινδύνου για το δεύτερο εξάμηνο του 2022 εντοπίζονται στις συνέπειες της σύσφιγξης της
νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη και του πληθωρισμού. Αν και η ενέργεια είναι ο βασικός παράγοντας πίσω από
την αύξηση του πληθωρισμού, η BNP Paribas επισημαίνει ότι οι τιμές αυξάνονται επίσης στα τρόφιμα, στις υπηρεσίες
ξενοδοχείων και εστιατορίων και στον εξοπλισμό νοικοκυριού.
Με δεδομένο ότι ένα μεγάλο μέρος των καταναλωτικών προϊόντων είναι εισαγόμενα, η Ελλάδα πλήττεται περισσότερο
από τις αυξήσεις τιμών που σημειώνονται διεθνώς λόγω των ελλείψεων και των προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Έτσι, η BNP Paribas δεν αποκλείει μια νέα επιτάχυνση του πληθωρισμού.
Όμως, επισημαίνει ότι τα περιθώρια για περαιτέρω μέτρα στήριξης είναι στενά. Καθώς η κυβέρνηση σχεδιάζει να
επεκτείνει τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για τα εστιατόρια και τις μεταφορικές υπηρεσίες και να καταργήσει τον φόρο
αλληλεγγύης για ολόκληρο τον πληθυσμό το 2023, ο οίκος τονίζει ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια ελιγμών είναι πολύ
στενά, αφού ο ΟΟΣΑ προβλέπει πρωτογενές έλλειμμα 4,1% του ΑΕΠ το 2022.
Πηγή: BNP Paribas
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Τα μυστήρια του πληθωρισμού και οι φόβοι για «φούσκες»
Τι να κάνουμε για να τιθασεύσουμε τον πληθωρισμό; Το ερώτημα απασχολεί πολιτικούς και οικονομολόγους για την εξεύρεση λύσης και εκατομμύρια πολίτες για
να βγάλουν τον …μήνα! Η αύξηση των επιτοκίων είναι η μόνη συνταγή των κεντρικών τραπεζών. Αλλά, αν τα επιτόκια αυξηθούν πολύ απότομα, θα σκάσουν
πολλές «φούσκες» –για παράδειγμα στην αγορά ακινήτων. Αλλά και οι εταιρείες θα επενδύσουν λιγότερα. Θα υπάρξει ύφεση και απολύσεις.
«Η χειρουργική επέμβαση επέτυχε, ο ασθενής απέθανε. Είναι σαν να πιάνεις έναν ληστή τράπεζας βομβαρδίζοντας μια ολόκληρη χώρα», λέει στη «Ναυτεμπορική»
ευρωπαίος οικονομολόγος, που βρέθηκε στην Αθήνα για το συνέδριο του Economist.
Ολόκληρη η Γηραιά Ήπειρος δεν βλέπει φως στην άκρη του τούνελ. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε κατά 8,6% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο.Στο πρώτο
σκαλί του «βάθρου», σε αυτόν το δυσοίωνο αγώνα, η Εσθονία με πληθωρισμό 22%, ακολουθούμενη από τη Λιθουανία με 20,5% και τη Λετονία με 19%. Άλλες
χώρες με διψήφιο ποσοστό είναι η Σλοβακία (12,5%), η Ελλάδα (12%), η Σλοβενία (10,8%), το Βέλγιο (10,5%), το Λουξεμβούργο (10,3%) και η Ισπανία (10%).
Συνολικά, εννιά από τις 19 χώρες μέλη της Ευρωζώνης έχουν διψήφιο πληθωρισμό. Αν συμπεριληφθεί και η Ολλανδία με πληθωρισμό 9,9%, η μισή Ευρωζώνη
έχει διψήφιο πληθωρισμό.
Η ζωή στην Ευρώπη γίνεται όλο και πιο ακριβή και οι Ευρωπαίοι όλο και πιο φτωχοί. Αυτή η διαφορά των ποσοστών πληθωρισμού στην Ευρώπη αντανακλά
επίσης τις διαφορές στα καταναλωτικά πρότυπα των νοικοκυριών, καθώς και το βάρος της ενέργειας και των τροφίμων στον προϋπολογισμό τους. Φυσικά, στην
αρνητική αυτή εξέλιξη έπαιξε ρόλο η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αλλά ο πληθωρισμός, όπως και οι ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, δεν είναι
συνέπειες μόνο του πολέμου.
Η ρωσική επίθεση έχει επιδεινώσει τις ελλείψεις σε πολλούς τομείς - ενέργεια, τρόφιμα, ορισμένα ορυκτά και μέταλλα - αλλά τα προβλήματα εφοδιασμού υπήρχαν
και πριν.
Τα μυστήρια παραμένουν
Πολλά ερωτήματα για τα ποσοστά του πληθωρισμού υπάρχουν και μεταξύ των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων: Η Ευρώπη, για παράδειγμα έχει ξοδέψει πολύ
λιγότερα από την Αμερική για να βοηθήσει τους πολίτες της κατά τη διάρκεια της πανδημίας.
Επομένως δεν δημιούργησε την υπερβολική ζήτηση που προκλήθηκε από την κυβέρνηση Μπάιντεν στην Αμερική, αλλά ο πληθωρισμός είναι περίπου στα ίδια
επίπεδα. Η Ιαπωνία επίσης ακολούθησε μια νομισματική πολιτική τόσο γενναιόδωρη όσο αυτή των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά δεν γνωρίζει ακόμη σημαντικά
σημάδια πληθωρισμού.
Η Κίνα είναι επίσης μέρος του «καταλόγου των μυστηρίων», επειδή έχει βιώσει φρενήρεις αυξήσεις στο κόστος παραγωγής (πρώτες ύλες), παρατεταμένες στάσεις
παραγωγής λόγω lockdown, αλλά αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει πληθωριστικές πιέσεις συγκρίσιμες με τις δυτικές. «Ευρώπη και Αμερική πληρώνουν τα λάθη
στις προβλέψεις για τον πληθωρισμό, και η καθυστέρηση στην αντίδραση ,στοιχειώνουν τώρα τις αρχές», γράφει η ιταλική Corriere Della Sera.
Ο Έλον Μασκ ,ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, μιλώντας με τηλεδιάσκεψη πρόσφατα σε ένα οικονομικό συνέδριο, προειδοποίησε ότι «πιθανώς
βρισκόμαστε σε ύφεση και η ύφεση θα χειροτερέψει». Και πρόσθεσε: «Ισως χρειαστεί ένας χρόνος, ίσως 12 με 18 μήνες, συνήθως αυτός είναι ο χρόνος που
χρειάζεται για να γίνει μια διόρθωση». Αλλά όταν ένας σύνεδρος τον ρώτησε τι θα συμβεί, ο Μασκ δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι η ύφεση είναι καλό πράγμα για
τους… δισεκατομμυριούχους, τουλάχιστον: «Ναι, είναι πραγματικά καλό. Τα χρήματα πέφτουν βροχή στους ανόητους εδώ και πολύ καιρό. Κάποιες αποτυχίες
έπρεπε να πάθουν»!
Πρόβλημα και το αδύναμο ευρώ
Πρέπει φυσικά να επισημανθεί για άλλη μια φορά ,ότι οι τιμές της ενέργειας στη ζώνη του ευρώ έχουν μεγάλη πληθωριστική επίδραση. Ταυτόχρονα, όλο και
περισσότερο πλησιάζει η ισοτιμία του ευρώ με το δολάριο, καθώς όλο και περισσότερα κεφάλαια μεταναστεύουν σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο
Βασίλειο. Επειδή το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο αγοράζονται σε δολάρια, ο λογαριασμός για τους καταναλωτές της ζώνης του ευρώ θα συνεχίσει να αυξάνεται
,όσο αποδυναμώνεται το ευρώ, ακόμη και αν οι τιμές του φυσικού αερίου και του πετρελαίου δεν αυξηθούν. Μόνο για αυτόν τον λόγο είναι απατηλό να ελπίζουν
κάποιοι ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει σύντομα.
Όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις υιοθετούν μάλιστα αντιμονοπωλιακές νομοθεσίες και αρχίζουν να εισάγουν επιλεκτικά ανώτατα όρια
τιμών. Στη Γερμανία, έχει ανοίξει η συζήτηση για την κρατική διάσωση της μεγαλύτερης εταιρείας εισαγωγής φυσικού αερίου, Uniper. Στη Γαλλία εξετάζεται η
κρατικοποίηση της Electric de France SA. Στη Βρετανία έχει ήδη τεθεί υπό κρατικό έλεγχο η εταιρεία παροχής φυσικού αερίου και ηλεκτρικής
ενέργειας Buld Energy LTD. Είναι η αρχή ενός κύκλου κρατικοποιήσεων, για να μην καταρρεύσουν ενεργειακοί κολοσσοί υπό το βάρος των υψηλών τιμών και
των περιορισμών στο ρωσικό φυσικό αέριο.
Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος Μακρόν αύξησε κατά 3,5% τους μισθούς των πέντε εκατομμυρίων Γάλλων δημοσίων υπαλλήλων , σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της
αγοραστικής δύναμής τους. Πρόκειται μάλιστα για την μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 1985, αν και δεν καλύπτει τον πληθωρισμό που τρέχει με ετήσιο ρυθμό
5,8%. Στη Γερμανία επίσης, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα έχει σήμερα συνάντηση με εργοδότες, συνδικάτα και οικονομολόγους στην Καγκελαρία , σε μια
προσπάθεια να βρεθεί τι θα μπορούσε να γίνει από κοινού για την καταπολέμηση του υψηλού πληθωρισμού. Ο Σολτς εμφανίστηκε μάλιστα σε ένα βίντεο
στο Twitter να λέει: «Όταν ενώνουμε τα χέρια και παραμένουμε μαζί, είμαστε δυνατοί. Και πρέπει να δράσουμε μαζί».
Μείωση ΦΠΑ στα τρόφιμα
Τέτοιες συναντήσεις ήταν συχνές στις δεκαετίες του 1960 και του 1970, στη Γερμανία, καθώς η χώρα, όπως και όλη η Δύση, βρέθηκε αντιμέτωπη επίσης με ένα
τρομερό πετρελαϊκό σοκ, λόγω της υπερβολικής εξάρτησης από το φτηνό πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου. Τοτε, τα συνδικάτα αντέδρασαν στον
υψηλό πληθωρισμό ,διεκδικώντας υψηλές μισθολογικές απαιτήσεις προκειμένου να προστατεύσουν την αγοραστική δύναμη.
Ο πρόεδρος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW), Μάρτσελ Φράτσερ ,δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι «μόνο οι
υψηλότεροι μισθοί και τα κοινωνικά επιδόματα μπορούν να αντισταθμίσουν τη ζημιά σε άτομα με μεσαίο και χαμηλό εισόδημα, μακροπρόθεσμα». Είναι ενδεικτικό
ότι ακόμη και το Χριστιανοδημοκρατικό κόμμα προτείνει μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα. «Πρέπει να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα, που
έχουν γίνει έως και 40% πιο ακριβά», δήλωσε ο εκπρόσωπος για εργατικά θέματα του CDU, Ακίμ Τρούγκερ.
Πηγή: Ναυτεμπορική
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Ημερήσια Νέα

ΕΛΠΕ: Συνεργασία με την RWE για υπεράκτια αιολικά πάρκα
Συνεργασία με στόχο την από κοινού διερεύνηση ευκαιριών ανάπτυξης και εκμετάλλευσης της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα ανακοίνωσαν
η RWE και ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μέσω των αντίστοιχων θυγατρικών τους RWE Renewables GmbH και ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες ΑΕ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «οι όροι συνεργασίας της κατά 50-50 κοινοπραξίας υπογράφηκαν πρόσφατα από τις δύο εταιρείες με στόχο τη
συνεργασία τους στην ανάπτυξη, υλοποίηση και λειτουργία υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις ελληνικές θάλασσες».
Όπως σημειώνεται, η συνεργασία αυτή «καθίσταται ακόμα πιο σημαντική αν ληφθεί υπόψη ο στόχος της Ελλάδας να θέσει σε λειτουργία 2 Gigawatt
(GW) υπεράκτιας αιολικής ισχύος μέχρι το 2030, τόσο με έργα σταθερής έδρασης, όσο και με πλωτά αιολικά».
«Πυλώνας για το Στρατηγικό Πρόγραμμα των ΕΛΠΕ»
«Η συνεργασία με την RWE Renewables, παγκόσμιο ηγέτη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, είναι ένας σημαντικός πυλώνας στην υλοποίηση του
στρατηγικού προγράμματος ‘’Όραμα 2025’’, για τον ενεργειακό μετασχηματισμό του Ομίλου», δήλωσε ο Γιώργος Αλεξόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος του
Δ.Σ. της Ελληνικά Πετρέλαια Συμμετοχών και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες.
«Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία αυτή αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου του Ομίλου για εγκατάσταση
ανανεώσιμων πηγών ισχύος 2 GW, μέχρι το 2030. Πιστεύουμε πως η χώρα μας έχει μια μεγάλη ευκαιρία να αναπτύξει τον κλάδο της υπεράκτιας
αιολικής ενέργειας και, ως ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, σκοπεύουμε, με εταίρο την RWE, να ηγηθούμε της προσπάθειας αυτής», πρόσθεσε.
«Εξαιρετικό το αιολικό δυναμικό της Ελλάδας»
Από την πλευρά του Sven Utermöhlen, Διευθύνων Σύμβουλος Wind Offshore της RWE Renewables, υπογράμμισε ότι «το εξαιρετικό αιολικό δυναμικό
της χώρας, σε συνδυασμό με την εκτενή ακτογραμμή της, παρουσιάζουν τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη υπεράκτιων πάρκων».
«Είμαστε σίγουροι πως η υπεράκτια αιολική ενέργεια θα αποτελέσει κομβικό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής βιομηχανίας. Η συμπληρωματικότητα
της σύμπραξή μας με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ είναι το κλειδί για τη δημιουργία αξίας που επιταχύνει την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων
στις ελληνικές θάλασσες», πρόσθεσε. «Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με εξαιρετική τεχνογνωσία αλλά και μακρά ιστορία στην Ελλάδα, μοιράζονται τη
φιλοδοξία μας να προωθήσουμε την υπεράκτια αιολική ενέργεια. Σε συνδυασμό με τα πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας της RWE στην ανάπτυξη,
κατασκευή και λειτουργία υπεράκτιων αιολικών έργων, είμαστε σε θέση να παρέχουμε ανταγωνιστική πράσινη ενέργεια από υπεράκτια αιολικά πάρκα,
στην ελληνική κοινωνία.»
«Δεσμευόμαστε να παίζουμε ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση»
«Η RWE έχει ήδη παρουσία και στην Ελλάδα και η υπεράκτια αιολική ενέργεια διευρύνει, ακόμα περισσότερο, το ήδη υπάρχον ηλιακό αποτύπωμά μας.
Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παίζουμε σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση της Ελλάδας και είμαστε, επίσης, ενθουσιασμένοι που
συνάπτουμε αυτή τη συνεργασία με τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων στα ανοιχτά των ελληνικών ακτών», είπε από την
πλευρά του ο Κώστας Παπαμαντέλλος, Διευθύνων Σύμβουλος της RWE Hellas.
Συμπληρωματικές δεξιότητες
Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «η σύμπραξη των δύο εταιρειών, RWE και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, προσθέτει αξία λόγω της τεχνογνωσίας
που διαθέτει η κάθε μία στον κλάδο της και, μαζί, θα κάνουν δυνατή τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς υπεράκτιας αιολικής ενέργειας στην
Ελλάδα».
Η RWE είναι παγκόσμιος ηγέτης στις ΑΠΕ και είναι σε θέση να συνεισφέρει την τεχνική και εμπορική εξειδίκευση που έχει αποκτήσει από την ανάπτυξη
και λειτουργία 18 υπεράκτιων αιολικών πάρκων σε πέντε χώρες, ενώ θα προχωρήσει αποφασιστικά με την υπεράκτια αιολική ενέργεια και στην Ελλάδα.
Μέχρι το 2030, η RWE σκοπεύει να αναπτύξει την υπεράκτια αιολική ισχύ της, από τα υφιστάμενα 3 GW, στα 8 GW (η ισχύς αντιπροσωπεύει μόνο το
μερίδιο της RWE). Επιπλέον, η RWE στοχεύει να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στα πλωτά αιολικά πάρκα και να κατέχει 1 GW ισχύος, είτε σε λειτουργία,
είτε υπό κατασκευή, μέχρι το 2030. Η RWE ήδη συμμετέχει και έχει αναπτύξει τεχνογνωσία σε πολλαπλά πλωτά έργα στην Νορβηγία, στην Ισπανία και
στις ΗΠΑ, που το καθένα βασίζεται σε διαφορετικές ιδέες. Το πιο προηγμένο έργο είναι το TetraSpar Demonstrator, που της ανατέθηκε στα ανοιχτά της
Νορβηγίας το 2021.
Ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με βάση της την Αθήνα και με παρουσία σε έξι χώρες, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ διαθέτουν βαθιά γνώση της ελληνικής και περιφερειακής αγοράς ενέργειας, ισχυρούς δεσμούς με φορείς του κλάδου ενέργειας και είναι σε
θέση να παρέχουν ισχυρό management και εξειδίκευση. Η ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες έχει ήδη σε λειτουργία αυτή τη στιγμή περίπου 300 MW,
συμπεριλαμβανομένων και των 204 MW του Φωτοβολταϊκού Πάρκου Κοζάνης, του μεγαλύτερου πάρκου με φωτοβολταϊκά πλαίσια διπλής όψεως στην
Ευρώπη, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσει μια σειρά φωτοβολταϊκών και αιολικών έργων που θα ξεπερνούν τα 2 GW.
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ΕΚΤ: Επιτόκια και spreads διχάζουν τους τραπεζίτες
Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αναμένεται στις 21 Ιουλίου να αποφασίσει την πρώτη αύξηση επιτοκίων μετά
από 11 χρόνια. Αυτό που μένει να διευκρινιστεί είναι αν η αύξηση θα είναι ήπια, της τάξης των 25 μονάδων βάσης, ή αν θα επικρατήσουν τα γεράκια
(κυρίως των χωρών το βορρά) που υποστηρίζουν μια αύξηση κατά 50 μονάδες βάσης. Η διαφωνία για τα επιτόκια δεν είναι η μόνη, καθώς αναβιώνει και
η παραδοσιακή διαμάχη μεταξύ βορρά και νότου σε ό,τι αφορά τη στήριξη των υπερχρεωμένων χωρών.
Στο «επιτοκιακό μέτωπο» τα γεράκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν ένα ακόμα «όπλο» έχουν στη φαρέτρα τους . Ο πληθωρισμός στην
ευρωζώνη εκτινάχθηκε σε νέο ρεκόρ, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και ενισχύοντας τις εκκλήσεις για το είδος των επιθετικών αυξήσεων των επιτοκίων που
ήδη εφαρμόζουν οι κεντρικές τράπεζες σε όλο τον κόσμο.
Περιστέρια και γεράκια
Η αλήθεια είναι, ότι όπως προκύπτει και από μπαράζ δηλώσεων το τελευταίο διάστημα, υπάρχει έντονη διαφωνία στους κόλπους της ΕΚΤ, για την
πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί: τα γεράκια εμμένουν σε επιθετική νομισματική πολιτική, χρεώνοντας προσωπικά στην ίδια τη Λαγκάρντ
καθυστέρηση στη λήψη αποφάσεων, ενώ τα περιστέρια εξακολουθούν να επιθυμούν μια πιο ήπια προσαρμογή, που θα αποτρέψει τον κατακερματισμό
εντός της ζώνης του ενιαίου νομίσματος.
Εξάλλου, η απότομη αύξηση των επιτοκίων δεν ευνοεί χώρες με αυξημένο δημόσιο χρέος, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Ελλάδα.
Το βλέμμα της Λαγκάρντ προς τα γεράκια
Σε μια προσπάθεια αφενός να αμβλύνει τις αντιδράσεις του βορρά, και αφετέρου να διασκεδάσει τις ανησυχίες του νότου, προ ημερών η επικεφαλής της
ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, διεμήνυσε ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει στη σύσφιξη της νομισματικής της πολιτικής ακόμα και αν υπάρξει νέα αναταραχή, που
μπορεί να επιφέρει
Ω ύφεση.
Μιλώντας στο Forum της ΕΚΤ στην Σίντρα της Πορτογαλίας η Κριστίν Λαγκάρντ έδωσε έναν πιο επιθετικό τόνο. «Εάν οι προοπτικές για τον πληθωρισμό
δεν βελτιωθούν, θα έχουμε επαρκείς πληροφορίες για να κινηθούμε πιο γρήγορα», είπε η Λαγκάρντ. Ωστόσο, υπάρχουν ερωτηματικά σχετικά με το
μέλλον της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ εν μέσω φόβων για ύφεση τους επόμενους μήνες. Εάν η κεντρική τράπεζα κινηθεί γρήγορα στην
αύξηση των επιτοκίων, αυτό θα μπορούσε να παρεμποδίσει ακόμη περισσότερο την οικονομική ανάπτυξη σε μια περίοδο που η επιβράδυνση βρίσκεται
ήδη σε εξέλιξη.
Το εργαλείο για τα ομόλογα και οι αντιδράσεις
Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα spread μεταξύ του κόστους δανεισμού των υπερχρεωμένων χωρών και της Γερμανίας, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) επιστρατεύει ένα σχέδιο αγορά ομολόγων που έχουν εκδώσει η Ιταλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα με μέρος των εσόδων από
την λήξη γερμανικού, γαλλικού και ολλανδικού χρέους.
Αυτό αποκάλυψε το πρακτορείο Reuters, τονίζοντας ότι η εφαρμογή του σχεδίου αυτού τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή για να αποτρέψει τον
χρηματοοικονομικό κατακερματισμό μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης, που θα εγείρει εμπόδια στο σχέδιό της για αύξηση των επιτοκίων – ενώ ένα
ακόμη σχέδιο πρόκειται να ανακοινωθεί τον επόμενο μήνα.
Διαχωρισμός σε 3 ομάδες
Η κεντρική τράπεζα έχει χωρίσει τις 19 χώρες της ευρωζώνης σε τρεις ομάδες – δωρητές, λήπτες και ουδέτερες – με βάση το μέγεθος και την ταχύτητα
της αύξησης των περιθωρίων των ομολόγων τους τις τελευταίες εβδομάδες, σύμφωνα με συνομιλίες με αξιωματούχους στην ετήσια συνάντηση
της ΕΚΤ στην Σίντρα της Πορτογαλίας.
Η διαφωνία της Bundesbank
Τα νέα αυτά μέτρα που σχεδιάστηκαν στην έκτακτη συνεδρίαση της ΕΚΤ, τον περασμένο μήνα, όταν οι αποδόσεις των ομολόγων κατέρριπταν το ένα
ρεκόρ μετά το άλλο, ανέδειξαν το χάσμα μεταξύ της ΕΚΤ και του μεγαλύτερου μετόχου της, της Bundesbank.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να είναι προσεκτική σχετικά με την ανάπτυξη εργαλείων για τον περιορισμό του κόστους δανεισμού των πιο
αδύναμων εθνών, δήλωσε ο πρόεδρος της Bundesbank Γιοαχίμ Νάγκελ, επιβεβαιώνοντας προηγούμενες πληροφορίες ότι είχε ήδη διαφωνήσει στην
έκτακτη συνεδρίαση της ΕΚΤ.
Στην πρώτη του επίσημη αντίδραση σχετικά με το θέμα, ο Γερμανός Τραπεζίτης είπε ότι οι αξιωματούχοι θα πρέπει να εφαρμόζουν τέτοια μέτρα μόνο σε
«εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό στενά καθορισμένες συνθήκες».
Παρατήρησε επίσης ότι είναι «πρακτικά αδύνατο» να διαπιστωθεί εάν δικαιολογείται ένα διευρυμένο spread μεταξύ των μελών της ευρωζώνης.
Προειδοποιήσεις
Οι δηλώσεις του Νάγκελ είναι οι πιο επικριτικές μέχρι στιγμής από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ. Προειδοποίησε ότι οι κεντρικές
τράπεζες «δεν πρέπει να οδηγούνται από τις συχνά πολύ βραχύβιες εξελίξεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές» και ότι οποιοδήποτε μέσο θα πρέπει να
«καθορίζεται με σαφήνεια».
Ο Νάγκελ επέμεινε επίσης ότι οποιαδήποτε ενεργοποίηση ενός εργαλείου θα πρέπει να είναι «αυστηρά προσωρινή».
Λίγες ώρες προετοιμασίας
Πηγές που επικαλείται το Reuters, ανέφεραν ότι η έκτακτη συνεδρίαση της ΕΚΤ πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης και με ειδοποίηση μόνο λίγων
ωρών πριν, πράγμα που σημαίνει ότι οι τραπεζίτες είχαν λίγο χρόνο να εξετάσουν τα προπαρασκευαστικά έγγραφα και δεν μπορούσαν όλοι να
παραστούν.
Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ που μίλησαν μετά τη συνάντηση, συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου Πιερ Βουνς και του Ολλανδού Κλάας
Κνοτ, δύο βασικών γερακιών, υποστήριξαν τη δέσμευση της προέδρου Κριστίν Λαγκάρντ να καταπολεμήσει τον κατακερματισμό. Ως εκ τούτου η
αντίθεση του Νάγκελ, ήταν απίθανο να αποδειχτεί ανυπέρβλητο εμπόδιο, στη λήψη της τελικής απόφασης.
Σημειώνεται ότι η Bundesbank ήταν για χρόνια ο μεγαλύτερος επικριτής της πολιτικής εύκολου χρήματος της ΕΚΤ, με πρωταγωνιστές τότε τον Γενς
Βάιντμαν και τον Μάριο Ντράγκι.
Προσπάθεια συναίνεσης
Η Λαγκάρντ και ο Νάγκελ προσπάθησαν έκτοτε να αμβλύνουν αυτές τις διαφορές, με την πρώτη να δίνει μεγαλύτερο λόγο στους επικεφαλής των
εθνικών κεντρικών τραπεζών στις συναντήσεις πολιτικής και τον δεύτερο να αποφεύγει να επικρίνει δημόσια αποφάσεις.
Ωστόσο, ο Νάγκελ δέχεται πιέσεις στο εσωτερικό για τον υψηλότερο πληθωρισμό από τη δεκαετία του 1970 και την αντίληψη ότι η ΕΚΤ επικεντρώνεται
περισσότερο στο να στηρίξει τα χρεωμένα κράτη όπως η Ιταλία και η Ελλάδα αντί να κρατήσει τις τιμές υπό έλεγχο.
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