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Σε Βερσαλλίες και Φρανκφούρτη τα μάτια της Ευρώπης- Κρίσιμες
συνεδριάσεις των «27» και της ΕΚΤ
Η σύνοδος κορυφής των 27 στις Βερσαλλίες την Παρασκευή, θα μπορούσε να αφήσει εποχή, έστω και αν είναι άτυπη: Ο οικοδεσπότης, Γάλλος πρόεδρος
Μακρόν, έχει καλέσει τους ευρωπαίους ηγέτες να συζητήσουν την αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας στη μετά Covid εποχή. Μόνο που η ρωσική
εισβολή στην Ουκρανία έχει αλλάξει δραματικά την κατάσταση.
Οι 27 υποχρεώνονται εκ των πραγμάτων να συζητήσουν πώς σκοπεύει η ΕΕ να αντιμετωπίσει το αναπόφευκτο ενεργειακό σοκ που αντιμετωπίζουν οι
καταναλωτές στη Γηραιά Ηπειρο. Και φυσικά να απαντήσουν σε ένα κρίσιμο ερώτημα: Αν θα υιοθετηθεί κάποια μορφή «ευρωομόλογου», προκειμένου να
αντιμετωπιστεί το τεράστιο κόστος του πολέμου στους κρατικούς προϋπολογισμούς, λόγω των αυξημένων αμυντικών και ενεργειακών δαπανών;
Την ίδια ώρα στην Φρανκφούρτη, ένα επίσης δύσκολο ερώτημα θα κληθούν αύριο να απαντήσουν ,τα μέλη του ΔΣ της ΕΚΤ: Θα συνεχιστεί η πορεία
σταδιακής νομισματικής εξομάλυνσης ; Η θα αναβληθούν κάποια βήματα, λόγω του πολέμου;
Στις Βερσαλλίες ,σύμφωνα με το Bloomberg, η Ευρωπαϊκή Ενωση προετοιμάζεται για μια «μεγάλης κλίμακας» έκδοση κοινού χρέους (η λέξη
«ευρωομόλογο» είναι απαγορευμένη).Το σχέδιο πρόκειται μάλιστα να παρουσιαστεί στις Βερσαλλίες, σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο. Οι ελπίδες
ενισχύθηκαν και μετά τη δήλωση του ευρωπαίου επιτρόπου για την οικονομία, Πάολο Τζεντιλόνι: «Πρέπει να βρούμε νέα εργαλεία για να ανταποκριθούμε
στα νέα ερωτήματα που μας θέτει η κρίση», δήλωσε ο Τζεντιλόνι, χωρίς ωστόσο να δώσει διευκρινίσεις.
Τι θα πει το Βερολίνο;
Με αυτά και μ` αυτά, ακολούθησε πάντως πτώση των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη και ισχυρή ανάκαμψη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Το
κλίμα στις αγορές παρέμεινε θετικό –παρά τον ζόφο του πολέμου. Ακόμη και αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διά του αντιπροέδρου Φρανς
Τίμερμανς διέψευσε ότι υπάρχει σχέδιο ,προς το παρόν, για την κοινή έκδοση χρέους, με εγγύηση της ΕΕ .
Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν, η χώρα του οποίου ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου, είναι υπέρμαχος του κοινού χρέους της
ΕΕ. Το ερώτημα είναι όμως ποια στάση θα κρατήσει το Βερολίνο. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ έσπευσε πάντως να
προκαταβάλει τον καγκελάριο Ολαφ Σολτς, απορρίπτοντας ς εκκλήσεις προς την ΕΕ για νέο κοινό χρέος , προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι αμυντικές
και ενεργειακές δαπάνες Ερωτηθείς για τη θέση του Λίντνερ ,εκπρόσωπος του Γερμανικού υπουργείου Οικονομικών επανέλαβε το σχόλιο που έκανε ο
πολιτικός του προϊστάμενος στην κοινή συνέντευξη Τύπου με την Ολλανδή υπουργό Οικονομικών Ζίγκριντ Κάαγκ:«Στηρίζουμε την Ουκρανία. Υπάρχει
επίσης μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας. Αλλά, η κοινή ευθύνη στην Ευρώπη μέσω της έκδοσης κοινών
ομολόγων δεν είναι στην ημερήσια διάταξη αυτή τη στιγμή», είπε ο Λίντνερ.
Τόσο η Γερμανία, όσο και η Ολλανδία περιμένουν να καταλαγιάσει η σκόνη: Αξιωματούχοι και από τις δύο χώρες υποστήριξαν ότι ήταν πολύ νωρίς για να
αποφασίσουν για οποιαδήποτε νέα χρηματοδότηση, καθώς ήταν ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί ο οικονομικός αντίκτυπος της εισβολής του Ρώσου
Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. «Πρέπει να καταλάβουμε περαιτέρω ποιες χώρες και ποιοι τομείς επηρεάζονται», δήλωσε η υπουργός
Οικονομικών της Ολλανδίας Ζίγκριντ Κάαγκ. Πρόσθεσε ότι η ΕΕ θα πρέπει «ως πρώτο βήμα» να χρησιμοποιήσει τα υπάρχοντα κονδύλια.
Το σήμα από την Λαγκάρντ
Σημειολογικά πάντως, πολλά θα κριθούν αύριο από τις αποφάσεις της ΕΚΤ για την νομισματική πολιτική: Οι κεντρικοί τραπεζίτες θα βρεθούν για
δεύτερη φορά από την αρχή του χρόνου για να συζητήσουν εν μέσω μιας πολύ πιο δύσκολης κατάστασης, λόγω του πολέμου: «Η ανησυχία είναι ότι η
οικονομία της ευρωζώνης θα μπορούσε να εκτεθεί σε πιο σοβαρές αναταραχές. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει «στασιμοπληθωρισμό»: πολύ ασθενής
οικονομική ανάπτυξη σε συνδυασμό με υψηλό πληθωρισμό λόγω του σοκ στις τιμές της ενέργειας», γράφει η γερμανική FAZ.
Η γερμανική εφημερίδα αναφέρει ότι ορισμένα μέλη του Συμβουλίου της ΕΚΤ, όπως ο επικεφαλής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας, Φρανσουά Βιλερουά
ντε Γκαλουά, ζητούν περισσότερη «προαιρετικότητα», δηλαδή η ΕΚΤ να αφήσει περισσότερα περιθώρια στην νομισματική πολιτική. «Ο επικεφαλής της
ελληνικής Κεντρικής Τράπεζας, Γιάννης Στουρνάρας, υποστηρίζει μάλιστα τη διατήρηση της προηγούμενης πορείας της ΕΚΤ προς το παρόν – και την
αγορά περισσότερων ομολόγων ,τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους», σημειώνει η FAZ.
Ευρωπαϊκοί τραπεζικοί κύκλοι εκτιμούν ότι ,πιθανότατα , η ΕΚΤ δεν θα ξεκινήσει την εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής, όπως είχε αρχικά
προγραμματιστεί. «Συνεχίζουμε να θεωρούμε τη σταδιακή ομαλοποίηση της νομισματικής πολιτικής ως το πιο πιθανό σενάριο λόγω του υψηλού ρεκόρ
πληθωρισμού», λέει ο Μίκελ Σούμπερτ από την Commerzbank. «Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ είναι πιθανό να κρατήσει μια πίσω πόρτα
ανοιχτή για να μπορέσει να αντιδράσει στη βραχυπρόθεσμη αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές και σε μια ενεργειακή κρίση που δεν μπορεί να
αποκλειστεί».
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές έχουν γίνει πιο επιφυλακτικές όσον αφορά πιθανές αυξήσεις επιτοκίων. «Δεν περιμένω πλέον από την ΕΚΤ να αυξήσει τα
επιτόκια εφέτος», λέει ο Κρίστιαν Κέλερ ,επικεφαλής οικονομολόγος της Barclays στο Λονδίνο. Υπάρχουν επίσης εικασίες αν η ΕΚΤ θα απορρίψει τη λέξη
«σύντομα» στις ανακοινώσεις της σε ότι αφορά το τέλος των αγορών ομολόγων και των πιθανών αυξήσεων των επιτοκίων . Κάτι τέτοιο θα ήταν μια
ένδειξη ότι μπορεί να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να αυξηθούν τελικά τα επιτόκια.
Πηγή: Ναυτεμπορική
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Υποχωρεί το περιθώριο των ελληνικών ομολόγων
Στάση αναμονής κράτησαν σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων ενόψει της αυριανής κρίσιμης συνεδρίασης
του διοικητικού συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ενώ ακολουθεί η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ
όπου αναμένεται να ληφθούν μέτρα και πιθανόν να εγκριθεί η έκδοση νέου ευρωομολόγου για την
αντιμετώπιση της απρόβλεπτης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην οικονομία εξαιτίας της ρωσικής
εισβολής.
Πάντως οι αναλυτές εκτιμούν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα καθυστερήσει να θέσει σε κίνηση το
σχέδιό της για την απόσυρση των έκτακτων μέτρων για την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας, που
είχε θέσει σε εφαρμογή προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι οικονομικοί κραδασμοί που προκάλεσε η πανδημία
του κορονοϊού πριν από περίπου δύο χρόνια.
Στην εγχώρια αγορά ομολόγων και πιο συγκεκριμένα στο ΗΔΑΤ, δεν καταγράφηκαν συναλλαγές. Η απόδοση
του 10ετούς ομολόγου έκλεισε στο 2,38% από 2,37% χθες, έναντι 0,2% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με
αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,18% από 2,45% που έκλεισε χθες.
Στην αγορά συναλλάγματος συνεχίζει να κινείται ανοδικά το δολάριο, το οποίο διαπραγματευόταν έναντι του
ευρώ νωρίς το απόγευμα στα 1,087 δολ από το επίπεδο των 1,1082 δολ. που άνοιξε η αγορά.
Η ενδεικτική τιμή που για την ισοτιμία ευρώ/δολ. που ανακοίνωσε η ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 1,0993 δολ.
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Τρόφιμα: Ποιες χώρες φοβούνται ελλείψεις και μπλοκάρουν τις εξαγωγές
Κλιμακώνεται η παγκόσμια κρίση τροφίμων, που προκάλεσε η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, παράλληλα με
τη μεγάλη ενεργειακή κρίση, καθώς μία σειρά από χώρες επιβάλλουν περιορισμούς στις εξαγωγές βασικών
αγροτικών προϊόντων για να διασφαλίσουν την επάρκεια εντός των συνόρων τους.
Ο πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί την παγκόσμια παραγωγή σιτηρών και άλλων δημητριακών, την προσφορά
εδώδιμων ελαίων και τις εξαγωγές λιπασμάτων, εκτινάσσοντας τις τιμές βασικών τροφίμων.
Όπως αναφέρει το Reuters, ο δείκτης διεθνών τιμών των τροφίμων, που καταρτίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Τροφίμων του ΟΗΕ, αυξήθηκε 20,7% σε ετήσια βάση τον Φεβρουάριο, φθάνοντας σε υψηλό επίπεδο – ρεκόρ.
Οι τιμές των σιτηρών έχουν αυξηθεί 60% από την αρχή του έτους και της σόγιας κατά 40%.
Η Ινδονησία ανακοίνωσε σήμερα μεγαλύτερους περιορισμούς στις εξαγωγές φοινικέλαιου, το οποίο είναι το
ευρύτερα χρησιμοποιούμενο παγκοσμίως φυτικό έλαιο, μεταξύ άλλων στα μπισκότα, τη μαργαρίνη και τη
σοκολάτα. Οι τιμές του φοινικέλαιου έχουν αυξηθεί πάνω από 50% φέτος.
Ο υπουργός Εμπορίου της Ινδονησίας, Muhammad Lufti, δήλωσε ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές
αποσκοπούν στη διασφάλιση προσιτών τιμών για τους καταναλωτές της χώρας του.
Περιορισμοί από Σερβία και Βουλγαρία
Σήμερα, επίσης, η Σερβία ανακοίνωσε την απαγόρευση εξαγωγών σιτηρών, καλαμποκιού, αλευριών και
μαγειρικών λαδιών από την Πέμπτη για να αντιμετωπίσει τις αυξήσεις των τιμών, ενώ η Ουγγαρία απαγόρευσε
από την περασμένη εβδομάδα όλες τις εξαγωγές δημητριακών.
Η Βουλγαρία ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει τα αποθέματά της σε δημητριακά και ότι μπορεί να περιορίσει τις
εξαγωγές έως ότου κάνει τις σχεδιαζόμενες αγορές.
Πιο σφιχτές έχουν γίνει οι προμήθειες δημητριακών και από τη Ρουμανία, η οποία είναι μεγάλος εξαγωγέας,
καθώς πολλοί αγοραστές αναζητούν εναλλακτικές πηγές μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και δεν υπάρχουν
για την ώρα σχέδια για τον περιορισμό των εξαγωγών της.
Μείωση της παραγωγής λιπασμάτων
Η παγκόσμια παραγωγή δημητριακών μπορεί να μειωθεί και λόγω της μικρότερης παραγωγής λιπασμάτων ως
αποτέλεσμα της εκρηκτικής αύξησης των τιμών φυσικού αερίου. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες
παραγωγής λιπασμάτων, η νορβηγική Yara, ανακοίνωσε σήμερα ότι περιορίζει την παραγωγή αμμωνίας στην
Ιταλία και τη Γαλλία, ενώ προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί την
παγκόσμια προσφορά τροφίμων.
Η Ρωσία, που είναι από τους μεγαλύτερους προμηθευτές λιπασμάτων, συνέστησε στις εταιρείες να
σταματήσουν προσωρινά τις εξαγωγές τους.
Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν μαζί το 30% περίπου των παγκόσμιων εξαγωγών σιτηρών, ενώ είναι και
σημαντικοί προμηθευτές εδώδιμων ελαίων.
Πηγή: Reuters
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ΗΑΕ: Βήμα για αύξηση της παραγωγής στον ΟΠΕΚ+
Ταχύτερη αύξηση της παραγωγής πετρελαίου αναμένεται να ζητήσουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα από
τον ΟΠΕΚ+, παρότι η συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδας επέμεινε στο αρχικό σχέδιο.
Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters, συγκεκριμένα, ο πρέσβης των ΗΑΕ στις ΗΠΑ Yousef al-Otaiba
δήλωσε ότι «είμαστε υπέρ της αύξησης της παραγωγής και θα εναρρύνουμε τον ΟΠΕΚ να εξετάσει το
ενδεχόμενο υψηλότερων επιπέδων παραγωγής».
Οι χώρες του ΟΠΕΚ+ έχουν μέχρι στιγμή αρνηθεί τις εκκλήσεις για αύξηση της παραγωγής από τον Λευκό
Οίκο, αλλά και χώρες που εισάγουν μεγάλες ποσότητες πετρελαίου. Ο λόγος που προέβαλαν ήταν ότι η
πρόσφατη αύξηση των τιμών του πετρελαίου, που οδήγησαν το Brent σχεδόν στα 140 δολάρια το βαρέλι,
οφείλεται στις γεωπολιτικές εντάσεις και οχι σε μία πραγματική έλλειψη πετρελαίου στην αγορά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία συνεδρίαση διήρκεσε μόλις 13 λεπτά και αποφασίστηκε η διατήρηση του
αρχικού σχεδίου. Όπως μεταδίδει το Bloomberg, δεν υπήρχε καμία συζήτηση όσον αφορά την βασική αιτία για
την αύξηση των τιμών, δηλαδή την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.
Βέβαια μία πρόταση για αύξηση της παραγωγής, ιδίως εάν θεωρηθεί ως εγχείρημα υποστήριξης της Δύσης
στην αποδυνάμωση του ρωσικού πετρελαίου, ενδέχεται να δημιουργήσει εντάσεις εντός των κύκλων του
ΟΠΕΚ+. Μάλιστα, σε τηλεφωνική συνομιλία την περασμένη εβδομάδα με τον Πρίγκιπα διάδοχο της
Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν αποδοκίμασε κάθε κίνηση που θα είχε
ως στόχο την «πολιτικοποίηση της παγκόσμιας ενεργειακής προμήθειας».
Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας αποδέσμευσε 60 εκατ. βαρέλια
πετρελαίου, ώστε να δώσει «ανάσα» στην αγορά. Χθες, μάλιστα, ο επικεφαλής της, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε
ανοιχτός στο ενδεχόμενο να απελευθερώσει περαιτέρω στρατηγικά αποθέματα έριξε βολές στον ΟΠΕΚ+ για
την άρνηση να αυξήσει την παραγωγή.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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«Ενεργειακό σοκ» 550 δισ. ευρώ περιμένει την ευρωζώνη
Οι οικονομίες της ευρωζώνης ενδέχεται να χρειαστεί να απορροφήσουν ένα «κύμα» 550 δισεκατομμυρίων ευρώ
που θα προέρχεται από το κόστος της εισαγόμενης ενέργειας, εάν οι τιμές παραμείνουν στα τωρινά επίπεδα,
σύμφωνα με τελευταία ανάλυση της JPMorgan.
Το συγκεκριμένο ποσό αντανακλά σχεδόν ισοδύναμη αύξηση των συνδυασμένων λογαριασμών για την
προμήθεια πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή. Το εισοδηματικό σοκ στο οποίο αναφέρεται η
επενδυτική τράπεζα αντιστοιχεί στο 4,5% της ετήσιας παραγωγής της ευρωζώνης.
Η συγκεκριμένη εκτίμηση παρέχει μια γεύση της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
καθώς προσπαθούν να πιέσουν τη Ρωσία επιβάλλοντας κυρώσεις ως απάντηση στην εισβολή της στην
Ουκρανία, ενώ εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις προμήθειες φυσικού αερίου της.
Σημειώνεται ότι οι τιμές ενέργειας είχαν ήδη πάρει την αναφορά πριν η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία. Οι
ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συζητήσουν τη δύσκολη θέση στην οποία έχουν περιέλθει στη Σύνοδο των
Βερσαλλιών, που ξεκινά αύριο.
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