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ΕΚΤ: Η μεθοδολογία των stress test των τραπεζών για την κλιματική
αλλαγή
Τρεις ενότητες περιλαμβάνει η διαδικασία των stress test των τραπεζών για την κλιματική αλλαγή το
2022, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τα stress test θα βοηθήσουν στη βελτίωση της διαθεσιμότητας και της
ποιότητας των στοιχείων «και θα μας επιτρέψει να κατανοήσουμε καλύτερα» τα πλαίσια των
ασκήσεων που χρησιμοποιούν οι τράπεζες για να εκτιμήσουν τον κλιματικό κίνδυνο.
Σε επιστολή της προς τις τράπεζες, η ΕΚΤ αναφέρει ότι «θεωρεί τα stress test ως μία άσκηση
εκμάθησης τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους επόπτες» και ότι στόχος τους είναι ο εντοπισμός
αδυναμιών, των καλύτερων πρακτικών τού κλάδου και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι
τράπεζες.
Τα αποτελέσματα των stress test θα ενσωματωθούν στην Εποπτική Διαδικασία Ελέγχου και
Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Δεν προβλέπεται άμεση
επίπτωση στα κεφάλαια των τραπεζών μέσω του Πυλώνα 2, αλλά έμμεση, μέσω των απαιτήσεων
του Πυλώνα 2 στο πλαίσιο του SREP.
Οι τρεις ενότητες των stress test είναι οι εξής:
Πρώτον, θα υπάρχει ένα βασικό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση πώς οι τράπεζες
χρησιμοποιούν τα κλιματικά stress test ως εργαλείο διαχείρισης κινδύνου.
Δεύτερον, μία συγκριτική ανάλυση, η οποία θα συγκρίνει τις τράπεζες με βάση ένα κοινό σύνολο
δεικτών κλιματικού κινδύνου. Στους δείκτες περιλαμβάνονται η έκταση που τα έσοδα των τραπεζών
βασίζονται σε κλάδους έντασης άνθρακα και ο όγκος των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που
χρηματοδοτούν. Η ενότητα αυτή θα είναι μία ενδεικτική προσέγγιση για τη βιωσιμότητα των
επιχειρηματικών μοντέλων των τραπεζών και το πόσο εκτεθειμένες είναι οι τράπεζες σε
επιχειρήσεις εντάσεως εκπομπών αερίων.
Τρίτον, ένα stress test που θα αφορά τη μετάβαση και τους κινδύνους φυσικών καταστροφών. Η
άσκηση θα εκτιμά πώς ακραία καιρικά γεγονότα θα επηρέαζαν τις τράπεζες το επόμενο έτος, πόσο
ευάλωτες είναι οι τράπεζες σε απότομες αυξήσεις των τιμών εκπομπών άνθρακα τα επόμενα τρία
χρόνια και πώς τα πιστωτικά ιδρύματα θα αντιδρούσαν στα σενάρια μετάβασης για τα επόμενα
τριάντα χρόνια.

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

I

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

Ημερήσια Νέα

/

«Νάρκη» Eurostat στο ελληνικό δημόσιο χρέος
Πάνω σε μια «νάρκη» που απαιτεί λεπτούς, χειρουργικούς χειρισμούς για να μην ενεργοποιηθεί πατάει το οικονομικό
επιτελείο. Πρόκειται για τις εγγυήσεις ύψους περίπου 23 δισ. ευρώ που έχει δώσει στις συστημικές τράπεζες για να
προχωρήσουν στις τιτλοποιήσεις των κόκκινων δανείων μέσω «ειδικών οχημάτων» και για τις οποίες η Ευρωπαϊκή
Στατιστική Υπηρεσία (Εurostat) εγείρει ζήτημα εγγραφής τους – ως πιθανή μελλοντική υποχρέωση της χώρας – στο
δημόσιο χρέος.
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η απαίτηση αυτή της Εurostat εκδηλώθηκε όταν εξέτασε εξονυχιστικά κατά
πόσο η τιτλοποίηση ενός πακέτου κόκκινων δανείων μιας από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες είναι «επισφαλής» και
κατά πόσο μπορεί να πυροδοτήσει την κατάπτωση των εγγυήσεων που παρείχε το Δημόσιο με το «ΗΡΑΚΛΗΣ 1».
Άγχος στον ΟΔΔΗΧ
Η συζήτηση αυτή έχει δημιουργήσει άγχος στους έλληνες διαπραγματευτές από την πλευρά της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) αλλά κυρίως στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), τα στελέχη του οποίου
αντιλαμβάνονται ότι μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να οδηγήσει στην απόφαση όλες οι εγγυήσεις για τις τιτλοποιήσεις των
κόκκινων δανείων να θεωρηθούν ως πηγές «επισφάλειας» του δημοσίου χρέους.
Κάτι τέτοιο και δεδομένου του ύψους της επιβάρυνσης του χρέους (πάνω από 14% του ΑΕΠ!) μπορεί να αποτελέσει
«κακό σήμα» στις αγορές μπροστά σε μια δύσκολη χρονιά που έρχεται.
Κι αυτό γιατί, όπως είναι γνωστό, το 2022 λήγει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ (το περίφημο PEP), η
Ελλάδα έχει ένα σοβαρό δανειακό πρόγραμμα της τάξεως των 15 δισ. ευρώ και, το κυριότερο, μια στρατηγική να
εξοφλήσει πριν από τη λήξη τους ομόλογα του GLF (του μηχανισμού βοήθειας από το πρώτο μνημόνιο) για να στείλει το
δικό της πολιτικό σήμα ότι σέβεται τους φορολογουμένους των ευρωπαϊκών χωρών που μας στήριξαν και ότι έχει
επανέλθει στην κανονικότητα.
Ταυτόχρονα όμως θέλει να στείλει μήνυμα στους «καχύποπτους» Βορειοευρωπαίους ότι «η Ελλάδα άλλαξε» και
βρίσκεται στον «ορθό δρόμο», καθώς το 2022 κεντρική κυβερνητική επιδίωξη είναι να βγει η χώρα από το καθεστώς
ενισχυμένης εποπτείας και ταυτόχρονα να ενταχθούν τα ελληνικά ομόλογα σε επενδυτική βαθμίδα για να είναι επιλέξιμα
από την ΕΚΤ.
Τα επιχειρήματα
Το βασικό επιχείρημα της ελληνικής πλευράς είναι ότι τα σχέδια «ΗΡΑΚΛΗΣ 1 & 2» αποτελούν «κλώνους» αντίστοιχων
σχεδίων που εφάρμοσε η Ιταλία παρέχοντας την εγγύηση του Δημοσίου, προκειμένου να απαλλαγεί το ιταλικό τραπεζικό
σύστημα από το «άγος» των κόκκινων δανείων και να εξυγιανθούν οι ισολογισμοί των ιταλικών τραπεζών, χωρίς η
Εurostat να απαιτεί την εμφάνιση του ύψους των εγγυήσεων στο δημόσιο χρέος της γείτονος.
Ομως οι απεσταλμένοι της Εurostat εμφανίζονται «καχύποπτοι» απέναντι στην Ελλάδα καθώς το παρελθόν μας κυνηγάει
από την εποχή των «Greek Statistics» που μας οδήγησαν στην «κρεμάλα των μνημονίων».
Ισως για αυτόν τον λόγο στην υπόθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο παρασκήνιο δεν τοποθετούνται ανοιχτά – όπως
έκαναν στο παρελθόν – ο νυν υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννης Στουρνάρας, ο οποίος προτιμά τη σιωπή.
Ο δεύτερος έχει έναν ακόμη λόγο – αισθάνεται δικαιωμένος καθώς ο ίδιος είχε προτείνει για την απαλλαγή των τραπεζών
από τα κόκκινα δάνεια τη λύση της δημιουργίας «bad bank», η οποία απορρίφθηκε από την κυβέρνηση με το επιχείρημα
ότι θα δημιουργούσε «δημοσιονομικό κόστος».
Ισως αυτή η διελκυστίνδα και η δυσμενής έκβαση, όπως κάποιοι προδικάζουν, αποτέλεσε και την αιτία απομάκρυνσης
του τέως υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Ζαββού, υπεύθυνου για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, από την κυβέρνηση
κατά τον πρόσφατο ανασχηματισμό.
Τις αρμοδιότητές του, μαζί και την «καυτή πατάτα», πήρε ο κ. Σταϊκούρας σε μια στιγμή δύσκολη.
Το δυσμενές σενάριο
Αυτό που φοβούνται όσοι γνωρίζουν πόσο δύσκολες είναι οι διαπραγματεύσεις με τη Εurostat είναι το ενδεχόμενο να
υπάρχουν πολιτικά κίνητρα και τακτικισμοί απέναντι στην Ελλάδα από το κλαμπ των Βορειοευρωπαίων που πιέζουν για
«επιστροφή στη σταθερότητα», θεωρώντας ότι η χώρα μας παραμένει ακόμη ο «αδύναμος κρίκος» της Ευρωπαϊκής
Ενωσης.
Αυτό διαφάνηκε και από την τεχνική διαπραγμάτευση για το πώς εμφανίζονται στον προϋπολογισμό και πώς
επηρεάζουν το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος τα χρήματα που δόθηκαν στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις
επιχειρήσεις (περί τα 7 δισ. ευρώ) ως επιστρεπτέα προκαταβολή, που με την πάροδο του χρόνου και τις πολιτικές
ανάγκες που δημιουργήθηκαν η κυβέρνηση αποφάσισε να τα χαρίσει κατά το μεγαλύτερο μέρος τους. Παρά ταύτα, η ΕΚΤ
έχει αντίθετη άποψη και θεωρεί το ελληνικό χρέος απόλυτα διαχειρίσιμο μέχρι το 2030 καθώς το μεγαλύτερο μέρος είναι
δάνεια του ESM με επιτόκια «κλειδωμένα» κάτω από 1%. Ωστόσο δεν παίρνει θέση για το ζήτημα των εγγυήσεων που
δόθηκαν με τα σχέδια «ΗΡΑΚΛΗΣ 1 & 2» και κατά πόσο αυτά πρέπει να συνυπολογιστούν στους μελλοντικούς κινδύνους
διαχείρισης του ελληνικού δημοσίου χρέους.
Eντυπη έκδοση ΤΟ ΒΗΜΑ
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the alpha blueprint: Αυτό είναι το νέο πρόγραμμα μετασχηματισμού από
την Alpha Bank
Στην παρουσίαση του πρόγραμμα μετασχηματισμού της Alpha Bank, με την ονομασία the alpha blueprint, προχώρησε η
διοίκηση της τράπεζας σε ειδική εκδήλωση τη Δευτέρα.
Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση, ο CEO του Ομίλου, Βασίλης Ψάλτης και η Διοικητική Ομάδα της Alpha Bank παρουσίασαν τη φιλοσοφία, τους βασικούς
πυλώνες και τα πρώτα επιτεύγματα του σημαντικού αυτού εγχειρήματος, η εξέλιξη του οποίου συνιστά ουσιαστική αλλαγή για την Τράπεζα και θέτει
ισχυρές βάσεις προκειμένου η Τράπεζα να διατηρήσει τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στην ελληνική αγορά.
Στην εκδήλωση, που σηματοδοτεί τη συμπλήρωση ενός έτους Μετασχηματισμού στην Τράπεζα, παρουσιάστηκε και η ταυτότητα του Προγράμματος
Μετασχηματισμού the alpha blueprint καθώς και οι τρεις βασικοί πυλώνες παρεμβάσεων, που είναι η Πελατοκεντρική Ανάπτυξη, η Βελτίωση του
Λειτουργικού Μοντέλου και η Ενίσχυση της Οργανωτικής Αποτελεσματικότητας.
Την εκδήλωση, που αποτέλεσε μία εντυπωσιακή παραγωγή με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά καινοτομίας και ειδικά εφέ, συντόνισε η δημοσιογράφος Εύη
Φραγκάκη, που υποδέχθηκε, στο ειδικά διαμορφωμένο πλατό, τον CEO και την Εκτελεστική Επιτροπή της Alpha Bank, ενώ μέσω video που προβλήθηκαν
κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, μίλησαν ορισμένοι από τους βασικούς συντελεστές των έργων του Προγράμματος.
Ψάλτης: «Η υλοποίηση του Προγράμματος Μετασχηματισμού, πυρήνας για την επιτυχία του Στρατηγικού μας Σχεδίου»
Την εκδήλωση άνοιξε ο CEO του Ομίλου Βασίλης Ψάλτης, ο οποίος τόνισε την καθοριστική σημασία του Μετασχηματισμού στην επιτυχία του Στρατηγικού
Σχεδίου της Alpha Bank, ανέδειξε τις προτεραιότητες του Προγράμματος και εξήγησε τη σύνδεση του τελευταίου με τη νέα εταιρική κουλτούρα και τις αξίες
του Οργανισμού.
«Η επιτυχία του Στρατηγικού Σχεδίου, που παρουσιάσαμε τον Μάιο και έχει ως βασικότερο στόχο την επίτευξη απόδοσης επί ιδίων κεφαλαίων της τάξης
του 10%, βασίζεται στην υλοποίηση του φιλόδοξου Προγράμματος Μετασχηματισμού. Είμαστε πλέον πανέτοιμοι για την επόμενη φάση, αυτή της
ουσιαστικής, δομικής Αλλαγής της Τράπεζάς μας» σημείωσε ο κ. Ψάλτης, για να αναφερθεί στη συνέχεια στις πέντε βασικές προτεραιότητες που διέπουν
τον σχεδιασμό του Προγράμματος, που είναι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η πελατοκεντρική φιλοσοφία, η έμφαση στην τεχνολογία, το νέο λειτουργικό
μοντέλο και το κοινωνικό αποτύπωμα.
Ανθρωποκεντρική προσέγγιση και νέα εταιρική κουλτούρα
Ξεκινώντας την ομιλία του απευθυνόμενος στο Προσωπικό του Ομίλου και καλώντας όλους να υιοθετήσουν την κουλτούρα της αλλαγής, ο κ. Ψάλτης
επεσήμανε ότι «απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία μας είναι να ενστερνισθούμε όλοι ένα κοινό όραμα για το Αύριο, που να μας εμπνέει και να μας
κινητοποιεί στην ίδια κατεύθυνση, κάνοντάς μας καθημερινά να δίνουμε όλοι τον καλύτερό μας εαυτό για να παραμείνει η Τράπεζά μας στην κορυφή της
ελληνικής αγοράς». Προσέθεσε δε ότι η Alpha Bank μπαίνει σε μία νέα εποχή, με βασικές Αξίες την Ακεραιότητα, τη Συνεργασία και την Ευθύνη απέναντι
στην Οικονομία και την Κοινωνία, δημιουργώντας μία νέα εταιρική εμπειρία που στηρίζει την καλύτερη δυνατή απόδοση της εργασίας, ανταμείβει την
πρωτοβουλία και την προσπάθεια, φροντίζει για τη συνεχή και αξιοκρατική ανάπτυξη των Εργαζομένων, ενισχύει την ομαδικότητα και επιβραβεύει με
δίκαιο τρόπο τις επιδόσεις.
Υπηρεσίες και προϊόντα ανάλογα με το προφίλ κάθε Πελάτη – Βασικό κανάλι πωλήσεων το mobile banking
Η Τράπεζα, όπως εξήγησε ο κ. Ψάλτης, θέτει ως κύριο και διαρκή στόχο την παροχή της βέλτιστης εμπειρίας στον Πελάτη (Customer Experience), τόσο στα
Καταστήματα όσο και στα ψηφιακά κανάλια. Όπως προσέθεσε ο κ. Ψάλτης, η έννοια της συνεχούς βελτίωσης της Εμπειρίας του Πελάτη διέπει όλες τις
λειτουργίες της Alpha Bank και την εξυπηρέτηση που προσφέρει, με την οργάνωση και τις διαδικασίες της να προσαρμόζονται ώστε να καλύπτουν τις
διαφορετικές ανάγκες και προσδοκίες των Πελατών, ανά τμήμα πελατείας ή ακόμη και εξατομικευμένα.
«Διαφοροποιούμε τη συνολική μας πρόταση ανάλογα με το τμήμα της αγοράς και το προφίλ κάθε Πελάτη. Αλλάζουμε δηλαδή την οργάνωσή μας, τις
διαδικασίες μας, τα προϊόντα και τα συστήματά μας, ώστε να προσφέρουμε σε κάθε τμήμα της πελατείας μας, τις υπηρεσίες που χρειάζεται, στον χρόνο και
με τον τρόπο που τις χρειάζεται. Παράλληλα, ψηφιοποιούμε την καθημερινή εξυπηρέτηση του Πελάτη σε σειρά συναλλαγών και στις πωλήσεις απλών
προϊόντων.
Αυτό θα μας επιτρέψει να εστιάσουμε την προσοχή μας στους Πελάτες και στα προϊόντα που φέρνουν μεγαλύτερη αξία στην Τράπεζα», σημείωσε ο CEO
της Alpha Bank, υπογραμμίζοντας ότι καταλύτης για τη μετάβαση είναι η αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «το
πλάνο επενδύσεων σε τεχνολογία για το σύνολο της περιμέτρου του μετασχηματισμού, προϋπολογίζεται σε περισσότερα από Ευρώ 120 εκατ.»,
προσθέτοντας ότι μέσω των επενδύσεων αυτών ενισχύεται δραστικά ο τομέας του web και του mobile banking, που γίνεται πλέον βασικό κανάλι
πωλήσεων και εξυπηρέτησης, με το Κατάστημα να αναβαθμίζεται σε κομβικό σημείο παροχής υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και ουσιαστικής
επικοινωνίας μεταξύ Πελατών και Στελεχών.
Νέο Λειτουργικό Μοντέλο
Όλες αυτές οι αλλαγές που συντελούνται δεν θα μπορούσαν να επιτευχθούν χωρίς τη ριζική αλλαγή του λειτουργικού μοντέλου της Alpha Bank, καθώς
δρομολογούνται, με ταχείς ρυθμούς, ο εξορθολογισμός των λειτουργιών στις Κεντρικές Υπηρεσίες με ξεκάθαρη κατανομή αρμοδιοτήτων και κεντροποίηση
εργασιών, η αυτοματοποίηση των διαδικασιών, ο κεντρικός έλεγχος των δαπανών, με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας κατά 25% και την καθαρή
μείωση του κόστους λειτουργίας κατά Ευρώ 60 εκατ. σε ετήσια βάση.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Αλυσίδες εφοδιασμού – Η «μεταβλητή» στην εξίσωση της παγκόσμιας
ανάπτυξης
Μία δεκαετία μετά την οικονομική κρίση το μεγαλύτερο πρόβλημα της παγκόσμιας οικονομίας ήταν
ότι δεν υπήρχε επαρκής αγοραστική δύναμη. Σήμερα, η εικόνα είναι διαφορετική. Η απότομη, αλλά
σύντομη ύφεση που προκάλεσε η πανδημία δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο το
μεγαλύτερο εμπόδιο στην παγκόσμια ανάπτυξη σήμερα είναι η σπανιότητα των αγαθών και όχι η
αφθονία τους.
Με την απειλή του πληθωρισμού να έχει επιστρέψει και να προβληματίζει σοβαρά τους επενδυτές,
η αφθονία της δεκαετίας του 2010 έχει δώσει τη θέση της σε μια «οικονομία των ελλείψεων».
Κι αυτό μπορεί
 να αποδειχθεί τροχοπέδη στους ρυθμούς ανάκαμψης.
Με την παγκόσμια οικονομία να βρίσκεται σε μια από τις πιο θερμές περιόδους, ενόψει της
κατακόρυφης ζήτησης που αναμένεται για τις εορτές των Χριστουγέννων, η νέα παγκόσμια απειλή
που έχει αναδειχθεί μέσα στην πανδημία ακούει στο όνομα «προβλήματα στην εφοδιαστική
αλυσίδα».
Εξίσωση με πολλούς αγνώστους
Οι παράμετροι πίσω από τις στρεβλώσεις αυτές είναι πολλές και σύνθετες, αλλά το αποτέλεσμα
είναι ένα: το παγκόσμιο δίκτυο μεταφορών έχει φτάσει στα όριά του και δεν είναι λίγοι αυτοί που
πλέον μιλούν ανοικτά για κατάρρευση…
Η ταχεία εξάπλωση του ιού το 2020 προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές λειτουργίας βιομηχανιών σε
όλο τον κόσμο και, εν μέσω των lockdown, υπήρξε χαμηλότερη ζήτηση από τους καταναλωτές και
μειωμένη βιομηχανική δραστηριότητα.
Με την άρση των αποκλεισμών, η ζήτηση αυξήθηκε. Και οι αλυσίδες εφοδιασμού που διακόπηκαν
κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης υγείας αντιμετωπίζουν ακόμη τεράστιες προκλήσεις και
αγωνίζονται να ανακάμψουν.
Αυτό οδήγησε στο χάος για τους κατασκευαστές και τους διανομείς αγαθών που δεν μπορούν να
παράγουν ή να προμηθεύονται τόσο πολύ όσο πριν από την πανδημία για διάφορους λόγους,
συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων εργαζομένων και της έλλειψης βασικών συστατικών και
πρώτων υλών.
Και δεν είναι μόνο αυτά: οι ελλείψεις ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα έχουν επηρεάσει την
παραγωγή τους τελευταίους μήνες, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Brexit ήταν ένας μεγάλος
παράγοντας γύρω από την έλλειψη οδηγών φορτηγών. Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν επίσης έλλειψη
φορτηγατζήδων, όπως και η Γερμανία, με την πρώτη να αντιμετωπίζει επίσης μεγάλο αριθμό
καθυστερήσεων στα λιμάνια της.
Δυστυχώς, ειδικοί όπως ο Tim Uy της Moody’s Analytics λένε ότι τα προβλήματα της εφοδιαστικής
αλυσίδας «θα γίνουν χειρότερα πριν γίνουν καλύτερα».
\
Ο Τim Uy αναφέρει επίσης ότι το μέγα ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι πώς θα εμποδιστεί η
παγκόσμια ανάκαμψη από τις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού που εμφανίζονται σε κάθε
γωνιά.
«Έλεγχοι στα σύνορα και περιορισμοί στις μετακινήσεις, μη διαθεσιμότητα παγκόσμιου εισιτηρίου
για εμβόλια και συσσωρευμένη ζήτηση από το να μείνουμε στο σπίτι έχουν συνδυαστεί σε μια
τέλεια καταιγίδα όπου η παγκόσμια παραγωγή θα εμποδιστεί επειδή οι παραδόσεις δεν γίνονται
εγκαίρως, το κόστος και οι τιμές θα αυξηθούν, και η αύξηση του ΑΕΠ παγκοσμίως δεν θα είναι τόσο
ισχυρή ως αποτέλεσμα », είπε. Συνέχεια…
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Η κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας χτυπά την ανάπτυξη
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Καθώς οι οικονομίες
επανέρχονται στα πόδια τους, η κρίση της εφοδιαστικής αλυσίδας ήρθε στο
προσκήνιο ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τώρα οι κυβερνήσεις. Οι
πολίτες που έχουν κουραστεί από τον κορωνοϊό είναι πρόθυμοι να ξοδέψουν ξανά, αλλά βρίσκουν
αγαθά είτε απόντα είτε πολύ πιο ακριβά.
Το ζήτημα διαφαίνεται τώρα πολύ πριν από τα Χριστούγεννα και την περασμένη εβδομάδα,
αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου προειδοποίησαν ότι οι Αμερικανοί θα αντιμετωπίσουν υψηλότερες
τιμές και ελλείψεις στα ράφια αυτή την εορταστική περίοδο με την κυβέρνηση Μπάιντεν να
προσπαθεί να ανακουφίσει τα μπλοκαρίσματα στα λιμάνια.
Η Κίνα και η Ευρώπη αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα ανάπτυξης λόγω των ζητημάτων της
αλυσίδας εφοδιασμού. Τη Δευτέρα, η Κίνα ανέφερε ότι το ΑΕΠ της τρίτου τριμήνου αυξήθηκε με
απογοητευτικό 4,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς η βιομηχανική δραστηριότητα
αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο με τα ζητήματα της αλυσίδας εφοδιασμού
να συμβάλλουν επιβράδυνση της δραστηριότητας.
«Η μεταποίηση χτυπήθηκε σοβαρά από διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού λόγω της Covid
καθώς ορισμένες λιμενικές λειτουργίες επλήγησαν το τρίτο τρίμηνο του 2021 και οι ελλείψεις τσιπ
συνεχίστηκαν» σημείωσε η Iris Pang, επικεφαλής οικονομολόγος στην ING.
Πρόσθεσε μάλιστα ότι οι «οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα αναμένεται να διαρκέσουν
καθώς τα ναύλα εξακολουθούν να είναι υψηλά και οι ελλείψεις σε τσιπ εξακολουθούν να αποτελούν
κρίσιμο ζήτημα για βιομηχανίες όπως ο εξοπλισμός, τα αυτοκίνητα και οι τηλεπικοινωνιακές
συσκευές».
Όπως υπενθυμίζει το CNBC, την περασμένη εβδομάδα, κορυφαίοι Γερμανοί οικονομολόγοι
προειδοποίησαν ότι «τα σημεία συμφόρησης της προσφοράς θα συνεχίσουν να επιβαρύνουν τη
μεταποιητική παραγωγή προς το παρόν» και πιθανότατα θα παρεμποδίσουν την ανάπτυξη στη
Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, με προσανατολισμό στις εξαγωγές.
Τα κέρδη επηρεάστηκαν
Σύμφωνα επίσης, με το CNBC οι ειδικοί σημειώνουν ότι τα κέρδη έχουν ήδη αρχίσει να δείχνουν
τον αντίκτυπο της κρίσης της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η οικονομολόγος της Invesco, Kristina
Hooper, σημείωσε την περασμένη εβδομάδα ότι «οι φόβοι για την αλυσίδα εφοδιασμού
συσσωρεύονται» με μια σειρά αμερικανικών εταιρειών να προειδοποιούν για το αυξανόμενο
κόστος που σχετίζεται με τις διαταραχές της αλυσίδας εφοδιασμού και τα πιθανά χαμηλότερα
κέρδη.
Η Χούπερ θεωρεί ότι ορισμένοι από τους παράγοντες που συμβάλλουν στα ζητήματα της αλυσίδας
εφοδιασμού, όπως η έλλειψη εργατικού δυναμικού, θα επιλυθούν νωρίτερα από άλλους. Αλλά είπε
ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις σε ορισμένους τομείς.
Το «χάος», σύμφωνα με την JPMorgan
Σε έκθεσή της η JPMorgan αναφέρει ότι για να αντιμετωπιστεί το χάος που έχει επέλθει στην
παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα θα απαιτηθεί η αύξηση των εμβολιασμών για την επίτευξη
ανοσίας, η αύξηση της παραγωγής ημιαγωγών και ο τερματισμός των έκτακτων μέτρων.
Στην έκθεσή της έκθεση υπό τον ευρηματικό τίτλο τίτλο «Dude, where’s my stuff?» ο Μάικλ
Κέμπαλεστ, επικεφαλής στρατηγικής και επενδύσεων του Asset & Wealth Management της
τράπεζας, ξεχωρίζει την κατάσταση στην ναυτιλία και συγκεκριμένα στις μεταφορές
εμπορευματοκιβωτίων ως χαρακτηριστική του χάους που επικρατεί στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Υπογραμμίζει μάλιστα ότι πάνω από 70 containerships συνωστίζονται έξω από τα λιμάνια του
Long Beach και του Los Angeles, περιμένοντας να ξεφορτώσουν.
Όπως αναφέρει η έκθεση, η πανδημία διατάραξε την εφοδιαστική αλυσίδα με δύο τρόπους: την
αύξηση της ζήτησης στη Δύση για εισαγόμενα προϊόντα (που ενισχύθηκε από την τηλεργασία και
την αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών) και την παράλληλη μείωση των εργαζομένων στις γραμμές
παραγωγής λόγω της πανδημίας.
Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος
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