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Οικονομικά - Εταιρικά Νέα
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BofA: Aνάπτυξη 3% και πληθωρισμό 7,2% στην Ελλάδα φέτος
Ανάπτυξη 3% και πληθωρισμό 7,2% περιμένει η Bank of America για την ελληνική οικονομία φέτος, σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις της για
την Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Σημειώνεται ότι οι προηγούμενες εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου μιλούσαν για ανάπτυξη 2,6% και
πληθωρισμό 6,6% φέτος.
Για το 2023, η BofA περιμένει ανάπτυξη 1,8% και πληθωρισμό 2,8%, ενώ οι προβλέψεις για το 2024 μιλούν για αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,1% και πτώση
του πληθωρισμού στο 1,4%.
Ο οίκος αναθεωρεί τις προβλέψεις του για όλη την Ευρωζώνη και πλέον περιμένει ρυθμούς ανάπτυξης 2,7% φέτος, 1,3% το 2023 και 1,4% το 2024.
Συνολικά, στην τριετία, η ανάπτυξη θα είναι κατά 1,7% χαμηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις της BofA. Παρόλα αυτά, οι αναλυτές δεν
περιμένουν μια ύφεση.
Ο πληθωρισμός της Ευρωζώνης αναμένεται στο 7,5% φέτος, στο 3,4% το 2023 και στο 1,6% το 2024.

Το υψηλό ενεργειακό κόστος, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και η επανέναρξη του τουρισμού φέρνουν πολλές αυξήσεις των τιμών φέτος, όμως
τελικά, η BofA περιμένει να επικρατήσουν αποπληθωριστικές δυνάμεις, με την επίδραση εξωγενών παραγόντων στασιμοπληθωρισμού.
Ασθενής η ανάκαμψη
Η BofA αναγνωρίζει ότι οι προβλέψεις της για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι πιο απαισιόδοξες σε σχέση με την υπόλοιπη αγορά, καθώς όπως εξηγεί, η
Ευρώπη έρχεται αντιμέτωπη με ένα νέο σοκ, την ώρα που δεν είχε προλάβει να «χωνέψει» το προηγούμενο.
Παρότι ο οίκος δεν περιμένει ύφεση, εντούτοις τονίζει ότι η ανάκαμψη θα είναι ασθενέστερη από ό,τι ήλπιζε έως το 2024.
H βαθιά συρρίκνωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, η συμπίεση των εταιρικών κερδών και η υψηλή αβεβαιότητα θα επιβαρύνουν την
πραγματική ζήτηση φέτος και τα επόμενα χρόνια, σημειώνει. Η δημοσιονομική πολιτική βοηθά, αλλά μόνο εν μέρει, και πλέον η BofA δηλώνει ότι αρχίζει
να ανησυχεί ότι ορισμένα από τα σχέδια του Ταμείου Ανάκαμψης που βασίζονται σε κεφαλαιουχικές δαπάνες του ιδιωτικού τομέα θα καθυστερήσουν.
Η ΕΚΤ
Σε ό,τι αφορά την πορεία των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ο οίκος περιμένει αυξήσεις επιτοκίων κατά 150 μονάδες βάσης φέτος, όμως
μετά, περιμένει μία μακρά παύση, καθώς τα spreads και η αδύναμη οικονομία δεν θα επιτρέπουν άλλες κινήσεις.
Η ΕΚΤ κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για την αντιμετώπιση του κατακερματισμού της Ευρωζώνης, αλλά πρέπει να κάνει περισσότερα για μία
διατηρήσιμη λύση, εκτιμά η BofA και προβλέπει μία ακόμα διαδικασία όπου η κεντρική τράπεζα θα δοκιμάζει στην πράξη τις λύσεις, προσαρμόζοντας τη
στρατηγική της ανάλογα με τα αποτελέσματα (trial and error).
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Ελληνικό - Casino: Τι προβλέπει η απόφαση του ΥΠΟΙΚ
Την εκκίνηση του επενδυτικού σχεδίου ύψους 1 δις. ευρώ για την ανάπτυξη του καζίνου και του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος
στο Ελληνικό σηματοδοτεί η δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης του υπουργού Οικονομικών για την παραχώρηση της «άδειας ανάπτυξης και
λειτουργίας καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων στο Μητροπολιτικό Πόλο».
Όπως σχολιάζει και ο Ο.Τ., η απόφαση του Χρήστου Σταϊκούρα επικυρώνει κι επίσημα την παραχώρηση της άδειας στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, κατόπιν του
σχετικού διεθνούς διαγωνισμού που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου ένα χρόνο.
Την Τετάρτη 22 Ιουνίου, ο ελληνικός όμιλος αναμένεται να ανακοινώσει με την αμερικανική Hard Rock International τη σύσταση κοινοπρακτικού
σχήματος που θα διαχειρίζεται και λειτουργεί το καζίνο και το πεντάστερο ξενοδοχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες η Hard Rock θα κατέχει το 51% και η
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ το 49%, ενώ την ίδια μέρα, είναι πιθανό να δημοσιοποιηθεί και το αρχιτεκτονικό σχέδιο του ακινήτου, το οποίο και θα αποτελεί ένα από τα
ισχυρά τοπόσημα στη συνολική επένδυση της ανάπλασης της έκτασης του Ελληνικού.
Τι περιλαμβάνει η επένδυση
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση η άδεια ανάπτυξης και λειτουργίας καζίνο χορηγείτει στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΚΑΖΙΝΟ ΕΥΡΕΩΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΑΖ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Α.Ε.»
Η χορηγούμενη άδεια περιλαμβάνει:
– Ανάπτυξη χώρου καζίνο 15.000 τ.μ., συμπεριλαμβανομένων χώρων παιγνίων και βοηθητικών εγκαταστάσεων,
– ανάπτυξη ξενοδοχείου πέντε αστέρων με δυναμικότητα 3.447 κλινών και καθαρή επιφάνεια χώρων για την εξυπηρέτηση των απαιτούμενων αναγκών
119.980 τ.μ.,
– ανάπτυξη συνεδριακού και εκθεσιακού κέντρου με επιφάνεια 23.722 τ.μ.,
– ανάπτυξη χώρου συνάθροισης κοινού για αθλητικές ή και πολιτιστικές εκδηλώσεις με συνολικό αριθμό θέσεων 10.525.
Η άδεια ανάπτυξης και λειτουργίας επιχείρησης καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων ισχύει για τη συγκεκριμένη γεωγραφική θέση, 15.000 τ.μ.,
στην ζώνη Α – Α1 «Γειτονιά τουρισμού- αναψυχής και επιχειρηματικού πάρκου» του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγ. Κοσμά, περιφέρειας
Αττικής, και έχει χρονική διάρκεια 30 έτη από τις 8 Ιουνίου του 2024. Η άδεια μπορεί να ανανεωθεί με βάση τη σχετική νομοθεσία, ενώ απαγορεύεται
στον παραχωρησιούχο η μεταφορά της επιχείρησης καζίνο εκτός της θέσης για την οποία η άδεια παραχωρήθηκε για όλη τη διάρκεια του χρόνου
παραχώρησης. Η συγκεκριμένη άδεια παρέχει δικαίωμα αποκλειστικότητας ως προς την ανάπτυξη και λειτουργία επιχείρησης καζίνο εντός της
Περιφέρειας Αττικής, πλην:
1.
Της χωρικής υποενότητας στην οποία βρίσκεται και λειτουργεί σήμερα η «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» και
2.
Των διαδημοτικών κέντρων ευρείας ακτινοβολίας ή των αναπτυξιακών αξόνων διεθνούς και εθνικής εμβέλειας ή των πόλων εθνικής και
μητροπολιτικής εμβέλειας, όπως αυτά καθορίζονται από τα άρθρα 10 και 11 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156), εξαιρουμένων από τις ανωτέρω περιοχές των
περιοχών που υπάγονται στα μητροπολιτικά κέντρα Αθήνας και Πειραιά, στις Χωρικές Υποενότητες Νότιας Αθήνας και Λαυρεωτικής, καθώς και στη
Χωρική Ενότητα Δυτικής Αττικής.
Το ως άνω δικαίωμα αποκλειστικότητας, αναφέρεται στην απόφαση, ισχύει για όλο το χρόνο ισχύος της παρούσας Άδειας. Το δημόσιο αναλαμβάνει ρητά
την υποχρέωση να μην χορηγήσει άλλες άδειες λειτουργίας καζίνο στην περιοχή για την οποία χορηγείται η παρούσα για όλο το χρονικό διάστημα ισχύος
αυτής.
Λειτουργία και εποπτεία
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να προβαίνει στη λειτουργία της ΕΚΑΖ ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και να
ασκεί τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα Άδεια σύμφωνα με τον νόμο, τη Διακήρυξη, τη Σύμβαση Παραχώρησης και την παρούσα.
Ο παραχωρησιούχος υποχρεούται να τηρεί το σύνολο και κάθε μία εκ των δεσμεύσεων που απορρέουν από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και
από τη συναφθείσα μεταξύ αυτού και του Ελληνικού Δημοσίου Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία αποτυπώνει τους όρους λειτουργίας της επιχείρησης ως
ΕΚΑΖ ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και της επένδυσης που πρέπει να υλοποιηθεί. Επίσης, όπως προβλέπεται στην απόφαση, υποχρεούται να
μεριμνά ώστε η λειτουργία του καζίνο ευρέος φάσματος δραστηριοτήτων και όλων των εγκαταστάσεών του να διατηρείται καθ’ όλη τη διάρκεια της
παραχώρησης σε υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών τουρισμού και να ασκεί την εκμετάλλευση κατά τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται:
1.
Στις υψηλές λειτουργικές απαιτήσεις που συνάδουν με τα χαρακτηριστικά της παραχώρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα της
επιχείρησης και η εξυπηρέτηση των πελατών,
2.
Στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις, λαμβανομένης και της αναγκαίας μέριμνας, ώστε να προκαλείται η ελάχιστη δυνατή όχληση από την ανάπτυξη
του καζίνο στο άμεσο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον,
3.
Στις ιδιαιτερότητες της ρυθμισμένης και στενά ελεγχόμενης αγοράς τυχερών παιγνίων και των καζίνο ειδικότερα και
4.
Στις οικονομικές υποχρεώσεις προς τους παίκτες και το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο παραχωρησιούχος, κατά την απόφαση, οφείλει να ενημερώνει προσηκόντως το Ελληνικό Δημόσιο, όπως αυτό εκπροσωπείται νομίμως από τον
υπουργό Οικονομικών, καθώς και την ΕΕΕΠ, για τη συνδρομή οποιουδήποτε λόγου θα μπορούσε να προκαλέσει πλημμελή άσκηση των υποχρεώσεών
του, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα Άδεια, τη Σύμβαση, τη Διακήρυξη και την ισχύουσα νομοθεσία.
Η μη συμμόρφωση του παραχωρησιούχου στις υποχρεώσεις της σύμβασης μπορεί να επιφέρει κυρώσεις ακόμη και την ανάκληση της άδειας, σύμφωνα
με την υπουργική απόφαση.
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Wood: Μέχρι πιο επίπεδο θα "ανεχτεί" η ΕΚΤ να κινηθεί η απόδοση των
ελληνικών ομολόγων
Η ΕΚΤ πραγματοποίησε έκτακτη συνεδρίαση και επανέλαβε τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση του κατακερματισμού, χρησιμοποιώντας την
ευελιξία στις επανεπενδύσεις του PEPP και επιβεβαιώνοντας ότι οι επιτροπές θα επιταχύνουν την ολοκλήρωση του σχεδιασμού για το εργαλείο κατά του
κατακερματισμού. Κατά την Wood, το βασικό ερώτημα πλέον είναι ποιο είναι για την ΕΚΤ το ανεκτό όριο των αποδόσεων των 10ετών κρατικών
ομολόγων των χωρών της ευρωζώνης, και ειδικά της περιφέρειας, που μπορεί να αποτελέσει μια ισορροπία μεταξύ των προκλήσεων του πληθωρισμού,
ένα ανεκτό επίπεδο επιτοκίου δηλαδή που δεν θέτει σε κίνδυνο το δημόσιο χρέος και επιτρέπει στον ιδιωτικό τομέα θα συνεχίσει να επενδύει στην
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
Η Wood (την έκθεση παρουσιάζει η Ελευθερία Κούρταλη στο capital.gr) πιστεύει ότι το εύρος είναι το 3-5%: το χαμηλότερο όριο αφορά τις χώρες του
πυρήνα και τις χώρες με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση, και το ανώτερο εύρος αφοράς τις χώρε με υψηλό χρέος, όπως η Ελλάδα μεγαλύτερους. Αυτό
το εύρος αντικατοπτρίζει την βασική άποψη της Wood ότι ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη θα είναι υψηλότερος αυτή τη δεκαετία, στο 4% κατά μέσο
όρο, με τους κινδύνους για υψηλότερο επίπεδο να είναι υπαρκτοί οι εάν οι δηλωμένοι στόχοι πολιτικής δεν επιτευχθούν με αποτελεσματικότητα
Για να σταθεροποιηθούν οι αγορές στην Ευρωζώνη η Wood πιστεύει ότι χρειάζονται δύο συστατικά, τα οποία θεωρεί εφικτά: πρώτον, η ΕΚΤ πρέπει να
ανακοινώσει με λεπτομέρεια τη στρατηγική της για τα εργαλεία κατά του κατακερματισμού και, δεύτερον, οι χώρες που είναι πιο ευάλωτες στις
προκλήσεις χρηματοδότησης, καθώς τελείωσε το QE, θα χρειαστούν κάποια μορφή διαφοροποίησης.
Αναφερόμενη στην Ελλάδα, η Wood επισημαίνει πως η χρηματοδοτική της θέση θωρακίζεται από τα δημοσιονομικά αποτελέσματα των προγραμμάτων
διάσωσης και εποπτείας και τα ευνοϊκά αποτελέσματα των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, είναι ευάλωτη στη μετάδοση
μιας κρίσης στην αγορά ομολόγων λόγω του περιορισμένου μεγέθους των ελληνικών ομολόγων σε κυκλοφορία και, ως εκ τούτου, επηρεάζεται
δυσανάλογα επί του παρόντος. Η Wood αναμένει ότι τα μακροπρόθεσμα ελληνικά ομόλογα θα διαπραγματεύονται πιο κοντά με τα ιταλικά μέσα σε
λίγους μήνες, καθώς η ΕΚΤ αποσαφηνίζει τη στρατηγική της και οι αγορές αποκτούν εμπιστοσύνη στην υπεραπόδοση της Ελλάδας σε σχέση με την
Ιταλία, όσον αφορά τη σημερινή αναπτυξιακή της δυνατότητα.
Η Wood πιστεύει ότι το καλύτερο αποτέλεσμα είναι η ΕΚΤ να "επιβάλει" ουσιαστικά με την πολιτική και την στρατηγική της ένα εύρος απόδοσης των
10ετών κρατικών ομολόγων στην ευρωζώνη στο 3-5% μεσοπρόθεσμα (έως 36 μήνες) για τους ακόλουθους λόγους:
- Είναι ένα εύρος που είναι συμβατό με τα σήματα των μοντέλων αποδόσεων εύλογης αξίας, τα οποία αποτυπώνουν, με τη σειρά τους, τόσο την πορεία
της ΕΚΤ για το QE όσο και την άποψη της Wood για τον πληθωρισμό.
- Για το ανώτερο εύρος, η Ιταλία έχει μέση διάρκεια για το απόθεμα χρέους της στα επτά έτη, γεγονός που της δίνει κάποια ευελιξία σχετικά με το πόσο
γρήγορα επηρεάζουν τα επιτόκια τη βιωσιμότητα του χρέους. Κατά την άποψη της Wood, ένα ονομαστικό επιτόκιο 4-5%, αν και υψηλότερο από ό,τι τα
τελευταία χρόνια, είναι συνεπές με ένα βιώσιμο επιτόκιο, υπό το πρίσμα της χαμηλής αλλά βελτιούμενης δυνητικής ανάπτυξη και του μέσου
πληθωρισμού της Ιταλίας στο μέλλον. Η υπέρβαση του 5% θα ήταν, αντικειμενικά, πραγματικά δύσκολο να τη διαχειριστεί η χώρα και να
"επικοινωνηθεί" στις αγορές ως βιώσιμο επιτόκιο, και θα συνιστούσε επίσης σημαντική αύξηση του κόστους δανεισμού, γεγονός που θα σταματούσε την
ανάκαμψη των επενδύσεων. Σε ανάλογα επίπεδα θεωρεί η Wood ότι θα πρέπει να κινηθούν και οι αποδόσεις των 10τών ομολόγων της υπόλοιπης
περιφέρειας, όπως η Ελλάδα.
- Το χαμηλότερο όριο για τις υπόλοιπες χώρες που είναι δημοσιονομικά πιο ισχυρές, δηλαδή το 3-4% εξηγείται από το γεγονός ότι η Wood αναμένει ότι
οι αποδόσεις των 10ετών γερμανικών ομολόγων θα διαμορφωθούν στο 2% στο εγγύς μέλλον, αλλά αυτό το βλέπει, όλο και περισσότερο, ως ένα ποσοστό
που δεν φαίνεται βιώσιμο μεσοπρόθεσμα, επειδή ο πληθωρισμός είναι υψηλός και είναι ευρύς στη Γερμανία , και επίσης λόγω του αντίκτυπου της
αυξανόμενης κοινής έκδοσης της ΕΕ.
"Θέλουμε να τονίσουμε ότι το εύρος 3-5% είναι το μέγιστο ανεκτό στο άμεσο μέλλον, για εμάς, έως και 36 μήνες. Το θεωρούμε εύλογο ότι η ΕΚΤ δεν θα
είναι πραγματικά ενθουσιώδης να φτάσει σε αυτό το εύρος αμέσως, έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε ένα μεταβατικό διάστημα τριών έως τεσσάρων
τριμήνων με χαμηλότερο εύρος, 2-4%, στο οποίο βρισκόμαστε ήδη", σημειώνει η Wood.
Υπογραμμίζει επίσης ότι δεν υπάρχει λόγος να συνεχίσει κανείς να εκτιμά ότι οι αποδόσεις των γερμανικών ομολόγων θα διαπραγματεύονται τόσο
χαμηλά, δεδομένου ότι οι προκλήσεις του πληθωρισμού για τη Γερμανία είναι στην πραγματικότητα χειρότερες από αυτές που αντιμετωπίζει η
περιφέρεια.
Επιπλεόν, όπως αναφέρει, με την πάροδο του χρόνου, η ΕΕ θα εκδώσει περισσότερο κοινό χρέος για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης και
πιθανές επεκτάσεις για τη διευκόλυνση της πράσινης μετάβασης, κάτι που δημιουργήσει ένα εναλλακτικό, συγκρίσιμο και πιο ρευστό ομόλογο που θα
επιτρέψει την άνοδο της απόδοσης του γερμανικού ομολόγου.
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Allianz: Ασκήσεις ισορροπίας στην Ευρωζώνη – Οι προοπτικές της
Ελλάδας
Μία λεπτή ισορροπία πρέπει να κρατηθεί τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους στην Ευρωζώνη, με τη διαχείριση του κλιμακούμενου πληθωρισμού, των
αναταραχών στις αγορές, τα προβλήματα στις ενεργειακές ροές. Το μπλοκ βρίσκεται σε σημείο καμπής και η κατάσταση τους επόμενους μήνες είναι
ανησυχητικά αβέβαιη, αφού ο πόλεμος στην Ουκρανία «απορροφά» σε έναν βαθμό την δυναμική που απέκτησε μετά την χαλάρωση των μέτρων για την
πανδημία.
Σε ό,τι αφορά την ελληνική οικονομία, ο πόλεμος θα ανακόψει μεν τη δυναμική της, αλλά παράλληλα θα δώσει στη χώρα την ευκαιρία να φιλοξενήσει
ορισμένες ενεργειακές υποδομές, οι οποίες θα είναι απαραίτητες για την απεξάρτηση από τη Ρωσία.
Στο τοπίο του πληθωρισμού η εικόνα που σχηματίζεται είναι δυσοίωνη, με την κορύφωση να αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα τον Αύγουστο ή τον
Σεπτέμβριο, όπως τονίζει στο MR η Ana Boata, επικεφαλής οικονομολόγος της Allianz Trade. Μιλώντας για την Ευρωζώνη, αλλά και για την Ελλάδα
όπου ο πληθωρισμός τον Μάιο ήταν μεταξύ των υψηλότερων στο μπλοκ, η κα Boata υπογράμμισε ότι ισχυρότερη ώθηση θα συνεχίσει να δίνει
το πετρέλαιο. Συγκεκριμένα, η τιμή του πετρελαίου αναμένεται να κορυφωθεί επίσης στο τέλος του καλοκαιριού, με το Brent να αγγίζει τα 130 δολάρια
το βαρέλι. Το τέταρτο τρίμηνο αναμένεται να υποχωρήσει κοντά στα 115 δολάρια, ενώ σε κάθε περίπτωση, όσο μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, το
πιθανότερο σενάριο είναι να παραμείνει άνω των 100 δολαρίων.
Τα χειρότερα έπονται σε πετρέλαιο και τρόφιμα
Για το σενάριο αποκλιμάκωσης των πιέσεων στην πετρελαϊκή αγορά με την αύξηση της παραγωγής από τον ΟΠΕΚ+, η κα Boata σημείωσε ότι είναι μεν
εφικτό, αλλά ενδέχεται να υλοποιηθεί αρκετά αργότερα μέσα στο έτος. Προτού δηλαδή καλυφθούν τα κενά από τη ρωσική παραγωγή, είναι πιθανό να
δούμε ελλείψεις, για παράδειγμα στο ντίζελ. Όσον αφορά στα τρόφιμα, η κα Boata δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «τα χειρότερα έπονται», τονίζοντας ότι τα
άδεια ράφια κατά πάσα πιθανότητα θα αρχίσουν να φαίνονται γύρω στον Σεπτέμβριο, αφήνοντας βέβαια αποτύπωμα και στις τιμές.
Ο τρόμος του στασιμοπληθωρισμού
Το βασικό σενάριο στην έκθεση της Allianz πλησιάζει το ενδεχόμενο του στασιμοπληθωρισμού, αφού αναθεωρήθηκε επί τα χείρω η ανάπτυξη και ανοδικά
ο πληθωρισμός. Ειδικότερα, για την Ελλάδα, το βασικό σενάριο αναμένει πληθωρισμό 8,5% φέτος και 2,8% το 2023, ενώ η ανάπτυξη θα παραμείνει
χαμηλή περίπου στο 1,5% το 2023, αρκετά χαμηλότερα από τις προβλέψεις της Κομισιόν. Ο πληθωριστικός στόχος για το 2% θα «είναι υπόθεση του
2024», τόνισε χαρακτηριστικά η κα Boata για ολόκληρο το μπλοκ. Παρότι η Ευρώπη δέχεται ισχυρότατες πληθωριστικές πιέσεις, η ίδια επεσήμανε ότι η
σημερινή κατάσταση δεν έχει καμία σχέση με την κρίση του 1970, αφού το σοκ που ζούμε τώρα δεν θα διαρκέσει τόσο, ώστε να προκαλέσει
στασιμοπληθωρισμό.
Βέβαια, ο κίνδυνος μίας ύφεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ελλοχεύει, με την Allianz να δίνει πιθανότητα 35% για το 2023. Παρότι δεν πρόκειται για το πιο
πιθανό σενάριο, μία ύφεση (ήπια, της τάξης του -3%) μπορεί να επέλθει στην περίπτωση πλήρους ενεργειακού εμπάργκο στη Ρωσία ή στην περίπτωση
τόσο ταχείας σύσφιγξης της νομισματικής πολιτικής, ώστε να «στραγγαλίσει» την οικονομική δραστηριότητα.
Το 2022 ξεκίνησε με το δεξί
Το πρώτο τρίμηνο του έτους η ελληνική οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 7%, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της αγοράς, γεγονός αδιαμφισβήτητα θετικό.
Παρότι το 2022 η Ελλάδα θα ολοκληρώσει «ένα έτος καλής ανάκαμψης», όπως σημείωσε η κα Boata, αυτό οφείλεται στη δυναμική που έχει αποκτήσει
μετά την πανδημία. Τα catch up effects θα συνεχιστούν, ιδίως στον τομέα των υπηρεσιών, ενώ αναμένεται καλή απόδοση και στο κλάδο των μεταφορών,
αλλά και των ξενοδοχείων και της φιλοξενίας. Η ίδια σημειώνει ότι με την ενίσχυση από τα ευρωπαϊκά κονδύλια υπάρχουν ακόμη αποταμιεύσεις, οι
οποίες παρά τις πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχίσουν να στηρίζουν την οικονομία.
Ο πόλεμος ναι μεν θα ανακόψει εν μέρει τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας, αλλά παράλληλα θα δώσει στη χώρα την ευκαιρία να φιλοξενήσει
ορισμένες ενεργειακές υποδομές, οι οποίες θα είναι απαραίτητες για την απεξάρτηση από τη Ρωσία. Μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, τόνισε η κα Boata, η
Ελλάδα θα είναι σίγουρα μέρος αυτών των μεταβολών.
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Χ.Α.: Στόχος για την τρέχουσα εβδομάδα εβδομάδα η
επανάκτηση των 840 – 850 μονάδων, για να αποφευχθεί η
δοκιμασία των στηρίξεων στα επίπεδα των 800 και 790 – 780
μονάδων …. Τα βλέμματα στραμμένα στις διεθνείς αγορές, όπου
η κατάσταση είναι κάτι παραπάνω από οριακή. Αγωνία να μη
χαθούνε οι τρέχουσες στηρίξεις του DAX (στις 13.100 – 13.050
μονάδες – κλείσιμο Παρασκευής 13.126 μονάδες). Αλλά και του
Nasdaq (στις 10.700 - 10.600 μονάδες – κλείσιμο Παρασκευής
Ω
10.798
μονάδες), αφού απώλεια τους θα σηματοδούσε ένα νέο
μεγάλο κύκλο πτώσης, με περιθώρια πτώσης ακόμη και 20% για
τους βασικούς δείκτες ….
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