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Το σχέδιο της Κομισιόν για ενεργειακή απεξάρτηση της ΕΕ από τη Ρωσία
ως το 2030
Τις προτάσεις της για τη σταδιακή απεξάρτηση της ΕΕ από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα πριν το 2030, αλλά και μέτρα για την αντιμετώπιση των
αυξανόμενων τιμών της ενέργειας στην Ευρώπη παρουσίασε την Τρίτη, 8 Μαρτίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό το φως της ρωσικής εισβολής στην
Ουκρανία.
«Πρέπει να ανεξαρτητοποιηθούμε από το ρωσικό πετρέλαιο, τον άνθρακα και το φυσικό αέριο. Δεν μπορούμε να βασιζόμαστε σε έναν προμηθευτή που μας
απειλεί ρητά», δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Πρέπει να δράσουμε τώρα για να αμβλύνουμε τον αντίκτυπο της αύξησης
των τιμών της ενέργειας, να διαφοροποιήσουμε τον εφοδιασμό μας με φυσικό αέριο για τον επόμενο χειμώνα και να επιταχύνουμε τη μετάβαση στην
καθαρή ενέργεια. Όσο πιο γρήγορα στραφούμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το υδρογόνο, σε συνδυασμό με περισσότερη ενεργειακή απόδοση,
τόσο πιο γρήγορα θα είμαστε πραγματικά ανεξάρτητοι και θα κυριαρχήσουμε στο ενεργειακό μας σύστημα», τόνισε η φον ντερ Λάιεν.
Ειδικότερα, το σχέδιο της Επιτροπής για την εξάλειψη της εξάρτησης της ΕΕ από το ρωσικό αέριο πριν το 2030 (REPowerEU), περιλαμβάνει τα εξής:
Διαφοροποίηση των προμηθειών φυσικού αερίου, μέσω υψηλότερων εισαγωγών LNG (από ΗΠΑ, Κατάρ κλπ.) και αγωγών από μη Ρώσους προμηθευτές.
Μεγαλύτερο όγκο παραγωγής και εισαγωγών βιομεθανίου και ανανεώσιμων πηγών υδρογόνου.
Ταχύτερη μείωση της χρήσης ορυκτών καυσίμων στα σπίτια, τα κτίρια, τη βιομηχανία και το ηλεκτρικό σύστημα, ενισχύοντας την ενεργειακή απόδοση
και αυξάνοντας τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Πλήρης εφαρμογή των προτάσεων της Επιτροπής για την πράσινη μετάβαση «Fit for 55», η οποία θα μπορούσε να μειώσει την ετήσια κατανάλωση
ορυκτού αερίου κατά 30%, που ισοδυναμεί με 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm), έως το 2030.
Με τα μέτρα στο σχέδιο REPowerEU, η Επιτροπή εκτιμά ότι θα μπορούσαν να καταργηθούν σταδιακά τουλάχιστον 155 bcm χρήσης ορυκτών αερίων, που
ισοδυναμούν με τον όγκο που εισήχθη από τη Ρωσία το 2021. Σχεδόν τα δύο τρίτα αυτής της μείωσης μπορούν να επιτευχθούν εντός ενός έτους,
τερματίζοντας την υπερβολική εξάρτηση της ΕΕ από έναν μόνο προμηθευτή. Η Επιτροπή προτείνει να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τον εντοπισμό
των καταλληλότερων έργων για την επίτευξη αυτών των στόχων, βασιζόμενη στην εκτεταμένη εργασία που έχει ήδη γίνει στα εθνικά σχέδια ανάκαμψης
και ανθεκτικότητας.
Σημειώνεται ότι η Ρωσία παρείχε περίπου το 45% των συνολικών εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ το 2021. Οι άλλοι κύριοι προμηθευτές αερίου στην
ΕΕ ήταν η Νορβηγία (23%), η Αλγερία (12%), οι Ηνωμένες Πολιτείες (6%) και το Κατάρ (5%).
Για το αργό πετρέλαιο, η Ρωσία ήταν επίσης ο μεγαλύτερος προμηθευτής εισαγωγών από την ΕΕ (27%), ενώ στον τομέα του λιθάνθρακα, παρόλο που οι
όγκοι των εισαγωγών έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία παραμένει επίσης ο πρώτος προμηθευτής (46%), ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ (15%)
και την Αυστραλία (13%).
Η Επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον δήλωσε: «Για τις υπόλοιπες εβδομάδες αυτού του χειμώνα, η Ευρώπη έχει επαρκείς ποσότητες φυσικού αερίου,
αλλά πρέπει να αναπληρώσουμε τα αποθέματά μας επειγόντως για το επόμενο έτος. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα προτείνει έως την 1η Οκτωβρίου, η
αποθήκευση φυσικού αερίου στην ΕΕ να έχει πληρωθεί έως τουλάχιστον 90%.»
Εξάλλου, σε συνέχεια της «Εργαλειοθήκης τιμών ενέργειας» που πρότεινε η Επιτροπή τον περασμένο Οκτώβριο, βοηθώντας τα κράτη-μέλη να μετριάσουν
τον αντίκτυπο των υψηλών τιμών στους ευάλωτους καταναλωτές, σήμερα η Επιτροπή παρουσιάζει πρόσθετα έκτακτα μέτρα.
Δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης των τιμών σε εξαιρετικές περιστάσεις και τα κράτη-μέλη να μπορούν να αναδιανέμουν στους καταναλωτές, τα έσοδα από
τα υψηλά κέρδη του ενεργειακού τομέα και την εμπορία εκπομπών.
Η Επιτροπή θα διαβουλεύεται με τα κράτη-μέλη σχετικά με τις ανάγκες και το πεδίο εφαρμογής ενός νέου προσωρινού πλαισίου κρατικών ενισχύσεων για
την παροχή ενισχύσεων σε εταιρείες που έχουν πληγεί από την κρίση, ιδίως σε εταιρείες που αντιμετωπίζουν υψηλό ενεργειακό κόστος.
Η Επιτροπή σκοπεύει να υποβάλει έως τον Απρίλιο μια νομοθετική πρόταση που απαιτεί την πλήρωση της υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου σε
ολόκληρη την ΕΕ έως τουλάχιστον το 90% της χωρητικότητάς της, έως την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η πρόταση θα συνεπαγόταν την παρακολούθηση
και την επιβολή των επιπέδων πλήρωσης και τη δημιουργία ρυθμίσεων αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών.
Για να αντιμετωπίσει την εκτίναξη των τιμών της ενέργειας, η Επιτροπή θα εξετάσει όλες τις πιθανές επιλογές, μεταξύ άλλων, έκτακτα μέτρα για τον
περιορισμό της μεταδοτικής επίδρασης των τιμών του φυσικού αερίου στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, όπως προσωρινά όρια τιμών. Θα αξιολογήσει
επίσης επιλογές για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη την τελική έκθεση του Οργανισμού της ΕΕ
για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και άλλες συνεισφορές σχετικά με τα οφέλη και τα μειονεκτήματα των εναλλακτικών
μηχανισμών τιμολόγησης για να διατηρηθεί η ηλεκτρική ενέργεια προσιτή, χωρίς διακοπή του εφοδιασμού και περαιτέρω επενδύσεις στην πράσινη
μετάβαση.
Ο Αντιπρόεδρος για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία Φρανς Τίμερμανς δήλωσε: «Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι μια φθηνή, καθαρή και
δυνητικά ατελείωτη πηγή ενέργειας και αντί να χρηματοδοτούν τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων αλλού, δημιουργούν θέσεις εργασίας εδώ. Ο πόλεμος
του Πούτιν στην Ουκρανία καταδεικνύει την επείγουσα ανάγκη επιτάχυνσης της μετάβασής μας στην καθαρή ενέργεια».
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BofA: Ευρωπαϊκό «μαξιλάρι» θα καλύψει το μισό οικονομικό σοκ του
πολέμου
Σε υποβάθμιση των προβλέψεών της για την ευρωπαϊκή οικονομία προχωρά η Bank of America, λόγω των
επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία. Την ίδια στιγμή, όμως, δηλώνει αισιόδοξη ότι η Γηραιά Ήπειρος θα
ακολουθήσει στο εξής το μονοπάτι της «Περισσότερης Ευρώπης», με κοινή δημοσιονομική στήριξη, όπως
άλλωστε δείχνουν και οι σημερινές πληροφορίες του Bloomberg για ομολογιακή έκδοση που θα στηρίξει τις
δαπάνες των χωρών στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.
Η Bank of America υποβαθμίζει τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της Ευρωζώνης στο 2,8% (-70 μονάδες
βάσης) για το 2022 και στο 1,7% (-50 μονάδες βάσης) για το 2023.
Οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό διαμορφώνονται πολύ υψηλότερα, στο 6% (+160 μονάδες βάσης) για το
2022 και στο 2,4% (90 μονάδες βάσης) για το 2023.
Ο οίκος «βλέπει» το πετρέλαιο στα 110 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στα 105 ευρώ κατά μέσο όρο
φέτος, χωρίς ιδιαίτερη αποκλιμάκωση το 2023.
Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση των νοικοκυριών θα δεχθεί το βαρύτερο πλήγμα, όμως και οι εξαγωγείς θα
επηρεαστούν, χάνοντας ένα μεγάλο μέρος των πωλήσεών τους προς τη Ρωσία.
Όμως, η ισχυρή απάντηση της Ευρώπης, παρά το μεγάλο κόστος για τη δική της οικονομία, κάνει τους
αναλυτές της Bank of America να δηλώνουν αισιόδοξοι ότι θα ακολουθήσει κοινή δημοσιονομική στήριξη.
Τελικά, το μισό από το οικονομικό σοκ θα απαλυνθεί από τη δημοσιονομική πολιτική, υπολογίζει ο οίκος. Αυτό
σημαίνει πως η οικονομία δεν θα αποφύγει τις μακροπρόθεσμες ουλές, όμως στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα στις
αγορές ότι η «Περισσότερη Ευρώπη» είναι η απάντηση στα εξωγενή σοκ, περιορίζοντας τη διεύρυνση των
spreads, παρά την κίνηση της ΕΚΤ προς την ομαλοποίηση της πολιτικής της.
Συγκεκριμένα, η BofA εκτιμά τώρα ότι η ΕΚΤ θα τελειώσει το QE το τρίτο τρίμηνο του 2022, με την πρώτη
αύξηση των επιτοκίων (από τις συνολικά πέντε που αναμένονται έως τα τέλη του 2023), να ακολουθεί τον
Δεκέμβριο του 2022.
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ΚΕΠΕ: Υποχώρησε ο δείκτης φόβου τον Φεβρουάριο
Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης μεταβλητότητας ή δείκτης φόβου του Κέντρου Προγραμματισμού και
Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) τον Φεβρουάριο, σε έναν μήνα ωστόσο κατά τον οποίο δεν είχε κάνει την
εμφάνισή της η κρίση στην Ανατολική Ευρώπη.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η τιμή του δείκτη KEPE GRIV τον Φεβρουάριο του 2022 έφτασε το 26,27%
στις 28/2/2022 από 30,17% στις 31/1/2022.
Η πτώση αυτή του δείκτη αποτυπώνει μείωση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία
της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα, με διακυμάνσεις εντός του μήνα, σύμφωνα
με την ανακοίνωση.
Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη αυξήθηκε τον Φεβρουάριο του
2022 φτάνοντας το 29,33% από 28,94% τον Ιανουάριο του 2022. Ο δείκτης παρέμεινε σε επίπεδα χαμηλότερα
του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος είναι στο
32,65%.
Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των
συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και
υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.
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Διπλή αβεβαιότητα επισκιάζει τον ελληνικό τουρισμό
Με την ανάσα κομμένη εδώ και δύο εβδομάδες, Ελληνες ξενοδόχοι και τουριστικοί φορείς περιμένουν να
διαπιστώσουν κατά πόσον η ανακοπή του κύματος των κρατήσεων για διακοπές στην Ελλάδα, που ξεκίνησαν
δυναμικά νωρίτερα φέτος, θα τερματιστεί και η κίνηση θα ανακάμψει.
Όπως γράφει το Money Review, τόσο οι μεγάλοι ξένοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί όσο και οι ελληνικοί φορείς του
τουρισμού που έχουν απευθείας επαφή με τις αγορές από τις οποίες ξεκινούν οι επισκέπτες της χώρας
διαπιστώνουν «πάγωμα» των κρατήσεων. Η μεγάλη ανησυχία δεν έχει να κάνει τόσο με την κατάσταση
στην Ουκρανία αυτή καθαυτή, η οποία εκτιμάται πως τις επόμενες εβδομάδες θα αρχίσει να εκτονώνεται, όσο
με τη διολίσθηση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Τη διάθεση δηλαδή των νοικοκυριών να ξοδέψουν για τις
διακοπές τους και ακόμα περισσότερο την πραγματική δυνατότητα να το κάνουν με δεδομένο ότι το διαθέσιμο
εισόδημά τους διαβρώνεται δραστικά από τον πληθωρισμό και τα υψηλότατα ενεργειακά κόστη.
«Βρισκόμαστε ξανά στο σημείο όπου ήμασταν την ίδια εποχή το 2020, όταν η πανδημία έφτανε στην Ιταλία και
γινόταν σαφές πως ο τουρισμός δεν μπορεί να παραμείνει ανεπηρέαστος», ανέφερε μεγάλος Ελληνας ξενοδόχος
στην Καθημερινή, συμπληρώνοντας πως μέχρι πριν από λίγες μέρες δεν πίστευε στο πλήθος των κρατήσεων
που είχε ήδη για φέτος. Αλλος ξενοδόχος, με δύο μονάδες στην πρωτεύουσα, ανέφερε πως η πληρότητα του για
την περίοδο μέχρι και τον Μάιο είναι ήδη, με βάση τις κρατήσεις που έχει, στο 60%. Και ναι μεν δεν έχει
ακυρώσεις, πλην όμως αυτό δεν τον καθησυχάζει, αφού πλέον οι κρατήσεις γίνονται με ιδιαίτερα ευέλικτο
τρόπο και συχνά χωρίς καν προκαταβολές.
Στάση αναμονής διατηρεί και ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος εξήγησε πρόσφατα ότι
«περιμένουμε να δούμε ψύχραιμα ποια είναι τα στοιχεία, πώς θα επηρεάσουν τα τουριστικά ρεύματα και
φυσικά αν η ενεργειακή κρίση, που επιτείνεται τώρα με τον πόλεμο, θα επηρεάσει το κομμάτι της μετακίνησης
των ταξιδιωτών».
Προβληματισμός επικρατεί και στις μεγάλες αμερικανικές αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες έχουν
προγραμματίσει για φέτος αριθμό δρομολογίων ρεκόρ για απευθείας πτήσεις προς την Ελλάδα. Από σήμερα
έως και τον Μάιο αναμένεται να έχουν δρομολογηθεί τουλάχιστον εννέα διαφορετικές απευθείας πτήσεις
εβδομαδιαίως, με κάποιες εταιρείες μάλιστα να έχουν προγραμματίσει να τις αυξήσουν σε δύο πτήσεις την
ημέρα καθώς πλησιάζουμε στο Πάσχα. Η αμερικανική αγορά είναι αυτή που μπορεί να κάνει διαφορά για τα
ξενοδοχεία δωδεκάμηνης λειτουργίας, τα οποία εξακολουθούν να υστερούν σε σχέση με τα θερινά resorts στον
δρόμο προς την ανάκαμψη.
Η αβεβαιότητα στον τουρισμό είναι έκδηλη και ευρεία, αν και οι ψυχραιμότεροι αισιοδοξούν πως το «πάγωμα»
των κρατήσεων δεν θα διαρκέσει περισσότερο από ένα-δύο μήνες. Ακόμα και έτσι όμως, χάνεται η δυνατότητα
της χώρας να ξεκινήσει δυναμικά τη σεζόν και να ανακτήσει το σύνολο της τουριστικής δραστηριότητας του
2019.
Υπενθυμίζεται πως το 2021 οι τουριστικές εισπράξεις από το εξωτερικό διαμορφώθηκαν στα 10,653 δισ.,
σύμφωνα με την ΤτΕ, ενώ οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών το 2021 αυξήθηκαν κατά 99,4% και οι σχετικές
εισπράξεις κατά 146,7% σε σχέση με το 2020, αντιπροσωπεύοντας το 46,9% και το 58,6% των αντίστοιχων
επιπέδων του 2019.
Το ποσό αυτό των 10,65 δισ. είναι υπερδιπλάσιο των 4,318 δισ. του 2020, αλλά απέχει σημαντικά των
εισπράξεων 18,178 δισ. από τον τουρισμό του 2019. Για φέτος ο άτυπος στόχος είχε τεθεί στο 80% της
δραστηριότητας του 2019, ωστόσο στην τρέχουσα συγκυρία μοιάζει δύσκολα επιτεύξιμος.
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Πόσο χάνουνε οι μετοχές του FTSE 25 από τα
υψηλά 52εβδομάδων τους…
Μετοχή
ΒΙΟ
TITC
ΕΕΕ
ΟΤΕ
Ω
ΑΡΑΙΓ
ΤΕΝΕΡΓ
ΑΔΜΗΕ
ΣΑΡ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΜΥΤΙΛ
ΛΑΜΔΑ
ΕΛΧΑ
ΑΛΦΑ
ΜΠΕΛΑ
ΕΤΕ
ΠΕΙΡ
ΕΥΡΩΒ
ΕΛΠΕ
ΚΟΥΕΣ
ΕΥΔΑΠ
ΟΠΑΠ
ΜΟΗ
ΔΕΗ
ΟΛΠ

Τιμή κλεισίματος
08/03/22
3,67
11,64
18,055
15,66
4,98
12,9
2,16
7
1,23
8,1
13,86
5,65
1,634
0,974
13,25
2,66
1,18
0,79
6,77
16
6,6
11,97
13,3
7,2
15,2

Υψηλό 52
εβδομάδων
5,26
18,04
32,89
18,465
6,35
14,18
2,89
9,17
1,599
10,64
16,25
8,43
2,67
1,456
16,92
3,834
15,5725
1,159
7,24
20
8,9388
13,9
15,5
11
22,5

Δ%
-30,23%
-35,48%
-45,10%
-15,19%
-21,57%
-9,03%
-25,26%
-23,66%
-23,08%
-23,87%
-14,71%
-32,98%
-38,80%
-33,10%
-21,69%
-30,62%
-92,42%
-31,84%
-6,49%
-20,00%
-26,16%
-13,88%
-14,19%
-34,55%
-32,44%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

789,66
1889,19
517,77

973,27
2384,15
752,66

-18,87%
-20,76%
-31,21%
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