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ΥΠΟΙΚ: Υφεση 4,7% και ανεργία στο 20% φέτος λόγω της πανδημίας
Στο 4,7% θα διαμορφωθεί η ύφεση εφέτος στην ελληνική οικονομία, λόγω της κρίσης από την πανδημία, αλλά το επόμενο έτος θα επανέλθει η ανάπτυξη, στο επίπεδο του 5,1%.
Παράλληλα - σύμφωνα με τις προβλέψεις που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το οποίο υπέβαλε το υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου - εφέτος η ανεργία αναμένεται να αγγίξει το 20%, ενώ λόγω του lockdown προβλέπεται μεγάλη πτώση στην ιδιωτική κατανάλωση, στις
επενδύσεις, στις εισαγωγές και στις εξαγωγές.
Σύμφωνα με το υπουργείο, η οικονομία υφίσταται ένα τριπλό σοκ, το οποίο έχει ως εξής:
*Ένα προσωρινό, αλλά πολύ ισχυρό, σοκ προσφοράς. Το lockdown μειώνει την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και, κατ' επέκταση, τα εισοδήματα των παραγωγών και του
εργατικού δυναμικού.
*Ένα πολύ ισχυρό σοκ ζήτησης, καθώς, εκτός από τα εισοδήματα, το lockdown έχει μειώσει τις δυνατότητες κατανάλωσης. Ακόμα και εάν οι καταναλωτές διατηρούν κάποια
αγοραστική δύναμη και επιθυμούν να καταναλώσουν, το lockdown μειώνει τις ευκαιρίες να το πράξουν.
*Ένα ισχυρό σοκ αβεβαιότητας, διότι δεν είναι γνωστές ούτε η διάρκεια, ούτε η ένταση του φαινομένου. Αυτό το σοκ ενισχύει το σοκ ζήτησης, καθώς οδηγεί σε αναβολή
καταναλωτικών και επενδυτικών δαπανών.
Ειδικότερα, οι προβλέψεις αναφέρουν:
1.Ύφεση: Στο 4,7% εφέτος, με τον οικονομικό αντίκτυπο να μην μπορεί να εκτιμηθεί με ακρίβεια και αυτός θα καθοριστεί από την έκταση της εξάπλωσης του κορoνοϊού και τη
διάρκειά της, και θα είναι εν μέρει εξαρτώμενος από την αποτελεσματικότητα των μέτρων περιορισμού. Έως τώρα, το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, λαμβάνοντας υπόψη
την επίδραση των μέτρων που έχουν ληφθεί κατά της πανδημίας, υποθέτει ότι η υγειονομική κρίση σταδιακά θα εξομαλυνθεί στο πρώτο μισό του 2020 και η μεγαλύτερη
οικονομική επίπτωση θα είναι ορατή στο β' τρίμηνο του έτους.
Σύμφωνα με αυτό το σενάριο, το πραγματικό ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 4,7% σε ετήσια βάση, λόγω της συρρίκνωσης του εμπ ορίου (ιδίως των υπηρεσιών), της
απότομης πτώσης της οικονομικής δραστηριότητας και της συμπίεσης της καταναλωτικής ζήτησης. Η ελληνική οικονομία αναμένεται να επηρεαστεί κυρίως από ένα έντονο
αρνητικό σοκ στην πλευρά της ζήτησης και, σε μικρότερο βαθμό, στην πλευρά της προσφοράς, λόγω των περιοριστικών μέτρων και της διακοπής των αλυσίδων παραγωγής. Για
το 2021 εκτιμάται ότι θα υπάρξει ανάπτυξη 5,1%.
2.Ανεργία: Από 17,3% του εργατικού δυναμικού πέρυσι, θα αυξηθεί στο 19,9% εφέτος για να υποχωρήσει το 2021 στο 16,4%. «Η συνολική απασχόληση (σε εθνικολογιστική
βάση), μετά την αναστροφή της δυναμικής της το 2020, αναμένεται να ανακάμψει σημαντικά μεσοπρόθεσμα (3,8% το 2021, από -3,6% το 2020) και το ποσοστό ανεργίας (βάσει
της έρευνας εργατικού δυναμικού) να αποκλιμακωθεί περαιτέρω σε σχέση με το 2019 (16,4 % το 2021 από 19,9% το 2020), εφ' όσον οι προσπάθειες για την υποστήριξη των
πληττόμενων επιχειρήσεων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης αποδειχθούν επιτυχείς», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
3.Κατανάλωση: Από την πλευρά της εγχώριας ζήτησης, η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα σημειώσει τη μεγαλύτερη πτώση (-4,1% σε ετήσια βάση/2,7 μονάδες αρνητική
συμβολή στο ΑΕΠ), αντικατοπτρίζοντας τις απώλειες εισοδήματος από το κλείσιμο επιχειρήσεων ή από επιχειρήσεις που λειτουργούν με μειωμένα επίπεδα παραγωγής, την
αναβολή τής καταναλωτικής δαπάνης λόγω των μέτρων περιορισμού των κοινωνικών επαφών και τη συμπίεση των πωλήσεων, με εξαίρεση τα τρόφιμα, τα
φαρμακευτικά/ιατρικά προϊόντα (π.χ. φάρμακα, ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός) και τις ηλεκτρονικές αγορές.
Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται πως θα μειωθεί εφέτος κατά 4,1% και θα ενισχυθεί το 2021 κατά 4,2%. Αντίθετα, η δημόσια κατανάλωση προβλέπεται να παρουσιάσει
επέκταση κατά 1%, λόγω της αύξησης των κρατικών δαπανών για υγειονομική περίθαλψη.
4.Πληθωρισμός: Το 2021, οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό (εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή) δείχνουν επιστροφή στα επίπεδα του 2019, κυρίως λόγω της
αναμενόμενης αύξησης της εγχώριας ζήτησης, μετά από ένα αρνητικό ποσοστό εφέτος εξαιτίας της πανδημίας και των χαμηλών τιμών ενέργειας (0,6% το 2021, από -0,3% το
2020).
5.Ιδιωτικές επενδύσεις: Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αναμένεται να επιστρέψει σε αρνητικό πρόσημο (-4,6%), λόγω της διακοπτόμενης οικονομικής
δραστηριότητας, των πιο δυσμενών συνθηκών χρηματοδότησης και της υψηλής αβεβαιότητας που λειτουργούν επιβαρυντικά στα επενδυτικά σχέδια. Ωστόσο, το 2020
προβλέπεται «εκρηκτική» αύξηση κατά 15,3%.
6.Πρωτογενές πλεόνασμα: «Οι αυξημένες νέες δαπάνες έναντι της πανδημίας αναμένεται να φέρουν το πρωτογενές ισοζύγιο της γενικής κυβέρνησης σημαντικά κάτω από τον
στόχο του 3,5% του ΑΕΠ για το 2020», αναφέρεται στο κείμενο.
7.Εισαγωγές- εξαγωγές: Οι επιπτώσεις της πανδημίας αναμένεται να ασκήσουν καθοριστικά αρνητική επίδραση στον εξωτερικό τομέα της οικονομίας. Οι περιορισμοί στις
μεταφορές, οι ακυρώσεις ταξιδιών, τα κλειστά χερσαία σύνορα και οι μη ομαλά λειτουργούσες αλυσίδες εφοδιασμού, αναμένεται να ωθήσουν τις εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών σε απότομη πτώση (-19,2%), με τον τουρισμό, τις μεταφορές και τη ναυτιλία να επηρεάζονται περισσότερο. Ταυτόχρονα, οι εισαγωγές αναμένεται να συρρικνωθούν (14,2%), ανταποκρινόμενες στην υποτονική εγχώρια ζήτηση και τη συρρίκνωση των εξαγωγών. Για το 2021 προβλέπεται «εκρηκτική» αύξηση των εξαγωγών κατά 19,2% και
των εισαγωγών κατά 15,6%.
Στο κείμενο αναφέρεται ότι «όσο η πλευρά της προσφοράς ενισχύεται έναντι της ζήτησης στο μείγμα της οικονομικής πολιτικής, θα προσαρμόζουμε και τη σύνθεση των μέτρων
ζήτησης. Συγκεκριμένα, από οριζόντια μέτρα στήριξης κλάδων και νοικοκυριών, θα πηγαίνουμε σε πιο στοχευμένα μέτρα τα οποία θα καθορίζονται από κριτήρια
επιλεξιμότητας, από το εάν οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν τη στήριξη ανήκουν σε κλάδους που έχουν ανοίξει, όπως επίσης και από το επίπεδο του
οικογενειακού εισοδήματός τους». Σύμφωνα με την έκθεση, «οι πόροι που θα εξοικονομηθούν σε σχέση με τα σημερινά οριζόντια μέτρα, θα μας επιτρέψουν να στηρίξουμε τη
ζήτηση στην οικονομία με έξυπνο τρόπο, δηλαδή με τρόπο που θα δημιουργεί ζήτηση σήμερα, βελτιώνοντας όμως και την πλευρά της προσφοράς αύριο». Στο πλαίσιο αυτό, ως
παραδείγματα εφαρμογής αυτής της βασικής αρχής περιγράφονται:
*Φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα προς τουριστικές επιχειρήσεις, προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδύσεις και επιδιορθώσεις που είχαν προγραμματίσει για τον
χειμώνα του 2021 και το καλοκαίρι του 2020, αφού στη φετινή περίοδο θα υπολειτουργούν ή θα παραμείνουν κλειστές.
*Φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα σε εξαγωγικές επιχειρήσεις, προκειμένου να επεκτείνουν το δυναμικό τους, ή σε επιχειρήσεις που σήμερα δεν έχουν εξαγωγική
δραστηριότητα, προκειμένου να επενδύσουν άμεσα στην ανάπτυξή της.
*'Αμεση έναρξη/επιτάχυνση κάθε ώριμου/εν εξελίξει σχεδίου δημοσίων επενδύσεων, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Παράδειγμα αποτελεί η επίσπευση ήδη
αποφασισμένων σχεδίων αναβάθμισης υποδομών σε τουριστικές περιοχές.
*'Αμεση προώθηση ώριμων ιδιωτικών επενδυτικών σχεδίων, όπως π.χ. είναι η επένδυση του Ελληνικού.με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Μπάφετ: Δεν βρίσκω τίποτα ελκυστικό στις αγορές
Ο δισεκατομμυριούχος επενδυτής Γουόρεν Μπάφετ και επικεφαλής της Berkshire Hathaway δήλωσε ότι ο
όμιλος του έχει πουλήσει όλες τις μετοχές αεροπορικών εταιρειών που είχε στην κατοχή του.
Ο Μπάφετ παραδέχτηκε ότι έκανε λάθος στις επιλογές για του για τις αεροπορικές εταιρείες και γνωστοποίησε
ότι πούλησε τον Απρίλιο το σύνολο των μετοχών που κατείχε (αξίας 6 δισ. δολαρίων) σε American Airlines,
Delta Air Lines, Southwest και United Airlines. «Αποδείχτηκε ότι έκανα λάθος. Ισως να κάνω λάθος, και
ελπίζω να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι η βιομηχανία αεροπορικών ταξιδιών έχει αλλάξει σημαντικά». Εξήγησε
δε ότι ακόμα και αν ο κλάδος επανέλθει στο 70-80% της προ κρίσης αξίας του θα διαθέτει υπερβολικά πολλά
αεροσκάφη, με ότι αυτό συνεπάγεται για το κόστος.
Ο κ. Μπάφετ είπε επίσης ότι αποφάσισε να μην δανείσει μεγάλα ποσά, όπως έκανε στην κορύφωση της κρίσης,
καθώς η Berkshire δεν βρίσκει δελεαστικές ευκαιρίες. «Δεν έχουμε δει κάτι ελκυστικό», είπε. «Η FED έκανε το
σωστό και το έκανε πολύ γρήγορα, τους χαιρετίζω γι’ αυτό». Πολλές εταιρείες που χρειάζονταν χρήματα….
βρήκαν τη χρηματοδότηση τις τελευταίες πέντε εβδομάδες.
Η έλλειψη εξαγορών και προτεινόμενων μετοχών από την Berkshire έκανε εντύπωση, σχολιάζουν οι Financial
Times. Οι επενδυτές θυμούνται τις κινήσεις της εταιρείας το 2008, όταν επένδυσε σε Goldman Sachs, General
Electric και Bank ofAmerica. Αυτές οι κινήσεις έδωσαν σήμα για την ασφάλεια που αισθάνονταν ένας από τους
πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, και για κάποιους αυτό αποτέλεσε σήμα να προχωρήσουν και αυτοί σε
αγορές.
«Ο κόσμος έχει αλλάξει για τις αεροπορικές εταιρείες. Και δεν ξερώ πώς άλλαξε και ελπίζω να διορθωθεί με
έναν εύλογο τρόπο», σημείωσε. Είπε ότι θαυμάζει τις αεροπορικές εταιρείες, αλλά ότι μερικές φορές υπάρχουν
γεγονότα όπως ο κορωνοϊος «στα χαμηλότερα επίπεδα πιθανοτήτων» που απαιτούν μια γρήγορη αλλαγή.
«Όταν πουλάμε κάτι, πολύ συχνά πρόκειται για ολόκληρο το μερίδιό μας: Δεν μειώνουμε τις θέσεις», πρόσθεσε.
Δεν θα νικήσει την Αμερική ο κορωνοϊός
Έκανε ωστόσο μία αισιόδοξη εκτίμηση για την ικανότητα των ΗΠΑ να διαχειρίζεται κρίσεις, παρόλο που
παραδέχθηκε ότι η πανδημία του κορωνοϊού θα έχει μεγάλο εύρος επιπτώσεων στην οικονομία και τις
επενδύσεις του.
Ξεκίνησε την ετήσια γενική συνέλευση του ομίλου στην Όμαχα της Νεμπράσκα, μιλώντας για περίπου 2 ώρες
και προσπαθώντας να καθησυχάσει τους επενδυτές καθώς η πανδημία σφυροκοπά την παγκόσμια οικονομία
και πλήττει και τον δικό του όμιλο.
Ο 89χρονος Μπάφετ δήλωσε ότι η διαχείριση της πανδημίας είναι «περισσότερο ένα πείραμα» που έχει
«ασυνήθιστα μεγάλο» εύρος πιθανών εκβάσεων για την οικονομία. Είπε, ωστόσο, ότι οι Αμερικάνοι έχουν
αντέξει και έχουν ευημερήσει έπειτα από τέτοιες κρίσεις, όπως ο Εμφύλιος Πόλεμος τη δεκαετία του 1860, η
πανδημία της γρίπης πριν από έναν αιώνα και η Μεγάλη Ύφεση, και ότι ο «αμερικανικός ούριος άνεμος» θα
τους βοηθήσει να τα καταφέρουν και πάλι.
«Τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει την Αμερική όταν στρώνεται στη δουλειά», δήλωσε ο Μπάφετ. «Θα
στοιχηματίζω στην Αμερική για το υπόλοιπο της ζωής μου».
Η συνέλευση ήταν η πρώτη που έγινε χωρίς η φυσική παρουσία των μετοχών λόγω της πανδημίας και
μεταδόθηκε διαδικτυακά.
Ζημιές-ρεκόρ 50 δισ. δολαρίων για τη Berkshire Hathaway
Η εταιρεία του Μπάφετ ανακοίνωσε ζημιές-ρεκόρ ύψους 49,75 δισεκ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο,
αντανακλώντας τεράστιες απώλειες από επενδύσεις σε κοινές μετοχές, όπως της Bank of America Corp και της
Apple στην κατάρρευση της χρηματιστηριακής αγοράς.
Αν και τα τριμηνιαία λειτουργικά κέρδη του ομίλου αυξήθηκαν κατά 6%, αρκετές από τις μεγαλύτερες
επιχειρήσεις κατέγραψαν μείωση και η Berkshire διευκρίνισε ότι πάνω από 90 επιχειρήσεις στις οποίες έχει
συμμετοχή αντιμετωπίζουν «σοβαρές» συνέπειες από την COVID-19. Ο Μπάφετ, όπως θυμίζει το ΑΠΕ, είπε ότι
τα λειτουργικά κέρδη, τουλάχιστον φέτος, θα είναι «σημαντικά χαμηλότερα» από ό,τι θα ήταν εάν δεν είχε
ξεσπάσει η πανδημία.
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Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων: Μετοχική συμμετοχή αντί δανείων για τη
διάσωση επιχειρήσεων
Με ένα νέο "εργαλείο" άμεσης χρηματοδότησης ενισχύεται το φάσμα μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που έχουν έως 500 εργαζόμενους). Το
"εργαλείο" αυτό θα κινείται πέραν των δανείων, των επιδοτήσεων, των επιχορηγήσεων και των κρατικών εγγυήσεων, με άμεση στήριξη στο μετοχικό τους κεφάλαιο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του "Κεφαλαίου", πρόκειται για τη δυνατότητα απευθείας συμμετοχής ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο
μετοχικό κεφάλαιο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, έτσι ώστε πρώτα απ’ όλα να μην επιβαρυνθούν από κεφάλαια δανειακής προέλευσης που θα τις επιβαρύνουν περισσότερο, και
κατά δεύτερο να μπορούν μέσω του ισχυρού μετόχου να προετοιμάζονται για την επόμενη μέρα που θα διαμορφώσει, πανευρωπαϊκά για το επιχειρηματικό τοπίο, η κρίση του
κορονοϊού. Η κίνηση αυτή βρίσκεται ήδη σε φάση ωρίμανσης διαδικασιών από την ΕΤΕπ –κατόπιν εντολής των ευρωπαϊκών θεσμών– και των συναρμόδιων ελληνικών
υπουργείων.
Η νέα μορφή equity participation για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων έχει παράλληλα το "βλέμμα" και στην προστασία του τραπεζικού τομέα, επιδιώκοντας να
αποτρέψει την περαιτέρω διόγκωση του δανεισμού και την πιθανή δημιουργία νέων "κόκκινων" δανείων.
Το νέο εργαλείο
Ο προβληματισμός για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά τρόπο που να μην επιβαρυνθούν με πρόσθετο δανεισμό, αυξάνοντας και τον κίνδυνο επισφαλειών για
τις τράπεζες, είναι κοινός σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, η δυνατότητα απευθείας μετοχικής συμμετοχής στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη,
δρομολογείται, μέσα στις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες, μέσω των τεχνικών διαδικασιών στις αρμόδιες ευρωπαϊκές υπηρεσίες σε συνεργασία με την Αθήνα και τις άλλες
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
Οι διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία του "Ταμείου Μετοχικής Συμμετοχής" θα έρθουν να προστεθούν και να ενταχθούν στις εν εξελίξει διαδικασίες που αφορούν
το "Ταμείο Ανάκαμψης" το οποίο, μέσω του κοινοτικού προϋπολογισμού, θα παρέχει χρηματοδοτήσεις προς τα κράτη-μέλη, δάνεια και επιδοτήσεις. Σε όλες τις
διαπραγματεύσεις που πρόκειται να διεξαχθούν, η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη σχέδιο προτάσεων που αφορούν καινοτόμες χρηματοδοτικές λύσεις για να στηριχθούν οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Το σκεπτικό του εργαλείου αυτού, ή αλλιώς "Ταμείου Μετοχικής Συμμετοχής", βασίζεται στη διαπίστωση ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ε.Ε.
έχουν ανάγκη από κεφάλαια και όχι από νέες πιστώσεις, δηλαδή δάνεια που επιβαρύνουν την καθαρή τους θέση. Η "θύελλα" της κρίσης του κορονοϊού δημιουργεί τεράστιες
ανάγκες ρευστότητας για τις επιχειρήσεις, αλλά το ζητούμενο είναι το πρόβλημα ρευστότητας να μην εξελιχθεί σε πρόβλημα φερεγγυότητας, πράγμα που θα συμβεί εάν οι
επιχειρήσεις επιβαρυνθούν με νέο δανεισμό, τον οποίο δεν θα είναι σε θέση να αποπληρώσουν.
Παράλληλα, καθώς η αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού έχει οδηγήσει σε άρση των κανόνων ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, είναι απολύτως αναγκαίο να
"αιμοδοτηθούν" συμμετρικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη και να μην καλλιεργηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός εις βάρος των ασθενέστερων οικονομιών.
Στο ίδιο μήκος κύματος, στόχος είναι να επιτευχθεί ο ουσιαστικός διαμοιρασμός του ρίσκου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τον στυλοβάτη της ευρωπαϊκής
οικονομίας.
Το συγκεκριμένο σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς ο ευρωπαϊκός οργανισμός που θα χορηγεί κεφάλαια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της απόκτησης συμμετοχής
στο μετοχικό τους κεφάλαιο, θα επωμίζεται ως μέτοχος τόσο τα κέρδη, όσο και τις ζημίες τους.
Οι αρχικές πληρωμές για την απόκτηση των μετοχών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα δίνουν δικαίωμα αποπληρωμής τους στον μέτοχο (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων). Αυτός θα απορροφά τον κίνδυνο τόσο της αρχικής επένδυσης, όσο και μελλοντικών ζημιών της επιχείρησης. Αντιστοίχως, θα έχει μερίδιο στα κέρδη, ενώ θα
εισάγει στην επιχείρηση και νέα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, συμβάλλοντας, έτσι, στην αναγκαία αναδιάρθρωση που διαφορετικά δεν θα πραγματοποιούσαν οι
επιχειρήσεις.
Με έναν μηχανισμό που θα μειώνει τη δανειακή έκθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και θα απορροφά τους κινδύνους, επιχειρείται να ενισχυθεί τόσο η σταθερότητα του
επιχειρηματικού ιστού στα επιμέρους κράτη-μέλη, όσο και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Παράλληλα, θα εξυγιανθεί το επιχειρηματικό τοπίο, καθαρίζοντας τον
ανταγωνισμό από επιχειρήσεις-ζόμπι και αναδεικνύοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα αποτελέσουν τους ηγέτες στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον στη μετά COVID19 εποχή. Όλα τα παραπάνω έχουν άμεση εφαρμογή και είναι ιδιαίτερα κρίσιμα για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα συμβάλλουν επίσης στον
ουσιαστικό μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας, αλλάζοντας το χρεοκοπημένο μοντέλο της "δανειακής πελατείας" της τελευταίας 30ετίας και
εστιάζοντας στις εξαγωγικές και καινοτόμες επιχειρήσεις που θα είναι ικανές να προσελκύσουν επενδυτές. Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι από τους πλέον "ώριμους"
ενδιάμεσους φορείς από τους οποίους αναμένεται ότι θα περάσει η μεγαλύτερη ροή πόρων στην κατεύθυνση αυτή. Παράλληλα η παρέμβαση αυτή σχεδιάζεται να ενισχυθεί με
την παροχή σημαντικών φορολογικών κινήτρων. Σημειώνεται παράλληλα ότι μέσα στον Μάιο πρόκειται να ξεκινήσει μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας και το πρόγραμμα
δανεισμού επιχειρήσεων, με κρατική εγγύηση στο 80% του ποσού του δανείου.
Πανδημία και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Η απευθείας ένεση κεφαλαίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χωρίς αυτή να έχει τη μορφή νέου δανεισμού, καθίσταται αναγκαία μετά τις δραματικές επιπτώσεις στην
οικονομική δραστηριότητα που αναμένεται να αφήσει πίσω της η πανδημική κρίση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Προχθές, η επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, δήλωσε
ότι αντιμετωπίζουμε μια οικονομική συρρίκνωση χωρίς προηγούμενο στην πρόσφατη ιστορία και προειδοποίησε ότι στην υποχώρηση του ΑΕΠ κατά 3,8% το α’
τρίμηνο, αποτυπώνεται μόνο η αρχή της κρίσης. Όπως είπε, οι αναλυτές της ΕΚΤ κάνουν λόγο για πτώση του ΑΕΠ μεταξύ 5% και 12% φέτος, για να ακολουθήσει ανάκαμψη
το 2021 και ομαλοποίηση των συνθηκών τα επόμενα χρόνια.
Η Ελλάδα αναμένει επίσης βαθιά ύφεση, ίσως και μέχρι 10% φέτος, με την επανεκκίνηση της οικονομίας να είναι ένα άκρως απαιτητικό και δύσκολο στοίχημα, καθώς θα
εξαρτηθεί από την εξέλιξη της υγειονομικής κρίσης, την πιθανότητα επανάληψής της και την ταχύτητα εύρεσης της κατάλληλης θεραπείας για την αντιμετώπιση του
κορονοϊού.
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βιώνουν ήδη τη χειρότερη κρίση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Το κλείσιμό τους για ενάμιση-δύο μήνες έχει φέρει τρομερά προβλήματα και η
επανεκκίνηση της οικονομίας θα είναι προβληματική. Από τις 750.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι 400.000 αφορούν αυτοαπασχολούμενους και οι 150.000-200.000
απασχολούν μέχρι 9 εργαζόμενους, ενώ υπάρχουν κλάδοι (π.χ. ψυχαγωγία, θεάματα, εστίαση κ.ά.) που –παρά τα μέτρα στήριξης– δεν θα ανοίξουν καθόλου (αυτό εκτιμάται ότι
θα πράξει το 30% των επιχειρήσεων της εστίασης). Η κατάσταση στον τουρισμό, ο οποίος επηρεάζει το 25%-30% των εσόδων και της απασχόλησης για τη χώρα, αναμένεται
ακόμη χειρότερη, αφού η φετινή χρονιά θεωρείται χαμένη.
Υπό τις συνθήκες αυτές, είναι κρίσιμο να βρεθούν χρηματοδοτικά εργαλεία που θα είναι το "αποτελεσματικό φάρμακο" για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ισχυρή άμυνα
έναντι της επιμόλυνσης του τραπεζικού τομέα με νέα γενιά "κόκκινων" δανείων. Οι τραπεζίτες εκτιμούν ότι με τα υφιστάμενα δεδομένα (και με την ευχή να μην υπάρξει
επανάληψη του lockdown στην οικονομία από νέα έξαρση του κορονοϊού), τα νέα "κόκκινα" δάνεια που αναμένεται να δημιουργηθούν θα μπορούσαν να φτάσουν και τα 7-10
δισ. ευρώ. Πρόκειται για ποσοστό 10%-15% του υφιστάμενου αποθέματος NPLs, με τα 3/4 των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων να εκτιμάται ότι θα προέλθουν από δάνεια
που είναι ήδη σε ρύθμιση και το υπόλοιπο 1/4 από δάνεια μέχρι στιγμής ενήμερα.
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Επιχείρηση «Σώστε το ευρώ» …. Μια ιστορική αναδρομή από την FAZ για την
ελληνική κρίση
Αν για τους Έλληνες η ευρω-κρίση άρχιζε με το διάγγελμα του Καστελόριζου τον Απρίλιο του 2010, για πολλούς
Γερμανούς ορόσημο ήταν οι διαβουλεύσεις στο Γιούρογκρουπ, λίγες μέρες αργότερα. Μία αναδρομή από την FAZ.
«Τον Οκτώβριο του 2009 ο νέος υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας Γιώργος Παπακωνσταντίνου ενημέρωνε τους
ομολόγους του στην ευρωζώνη ότι η προηγούμενη κυβέρνηση χρησιμοποιούσε παραποιημένα στοιχεία για το χρέος»,
υπενθυμίζει η εφημερίδα Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). «Γι αυτό, το έλλειμμα για το 2009 θα ανερχόταν σε
ποσοστό 12 με 13% του ΑΕΠ, διπλάσιο από εκείνο που υπολογιζόταν αρχικά. Αργότερα το ποσοστό αναθεωρήθηκε
περαιτέρω, για να φτάσει το 15%. Παρότι οι οίκοι αξιολόγησης άρχισαν να υποβαθμίζουν τα ελληνικά ομόλογα, κανείς δεν
είχε θορυβηθεί ιδιαιτέρως. Δεν είχε μόνο η Ελλάδα προβλήματα με το χρέος. Πολλά κράτη-μέλη της ευρωζώνης
κατέγραφαν υπερβολικά υψηλό έλλειμμα λόγω της ύφεσης που επικρατούσε διεθνώς. Τον Δεκέμβριο οι Ευρωπαίοι ηγέτες
απέκλειαν την παροχή βοήθειας προς την Αθήνα. Τον επόμενο χρόνο ωστόσο, καθώς τα ελληνικά, αλλά και τα
πορτογαλικά σπρεντ άρχισαν να παίρνουν την ανιούσα, μία απόπειρα διάσωσης γινόταν όλο και πιο πιθανή».
Η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει ότι την 1η Μαΐου του 2010 Γιούρογκρουπ και Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ)
αποφάσισαν την παροχή δανείων, ύψους 110 δισεκατομμυρίων ευρώ, στην Αθήνα. Πλην όμως: «Αυτό που επρόκειτο να
αποκαταστήσει την ηρεμία κατέληξε στην πιο χαώδη εβδομάδα στην ιστορία του ευρώ. Στο Βερολίνο ο υπουργός
Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε προκαλεί την εντύπωση ότι επίκειται ένα ελληνικό κούρεμα χρέους, το οποίο θα
έπληττε και τις γερμανικές τράπεζες. Ο επικεφαλής της Μπούντεσμπανκ Άξελ Βέμπερ προειδοποιεί την Ομοσπονδιακή
Βουλή να μην πυροδοτήσει δημόσια συζήτηση περί κουρέματος, η οποία θα απειλούσε τη σταθερότητα του ευρώ. Στις
Βρυξέλλες εκπρόσωποι της ΕΕ κομπάζουν, λέγοντας ότι δεν ευσταθούν οι φήμες για πακέτα διάσωσης της Ισπανίας και
της Πορτογαλίας, τα οποία «πιθανότατα» δεν θα είναι απαραίτητα. Η κακοφωνία προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία στις
αγορές, κάθε εβδομάδα ο πανικός εντείνεται».
Κρίσιμη παρέμβαση Ομπάμα το 2010
Όπως επισημαίνει η εφημερίδα της Φρανκφούρτης η κρίση του ευρώ άρχισε να προκαλεί τριγμούς στην άλλη όχθη του
Ατλαντικού: «Ο Αμερικανός πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα επικοινώνησε με την Άνγκελα Μέρκελ, τον (Νικολά) Σαρκοζί και
τα άλλα ‘αφεντικά’, εξορκίζοντάς τους να βάλουν μια τάξη στην ευρωζώνη. Σε διαφορετική περίπτωση, ανέφερε,
επίκειται η πλήρης κατάρρευση του παγκοσμίου οικονομικού συστήματος με επιπτώσεις χειρότερες από εκείνες που είχε
επιφέρει η χρεοκοπία της Lehman Brothers το 2008. Για πρώτη φορά άρχισε να γίνεται λόγος για έναν απαραίτητο
μηχανισμό διάσωσης, δηλαδή για ένα κοινό ταμείο, το οποίο θα στηρίξει τις οικονομικά ασθενέστερες χώρες.
Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί αξιοποίησε την ευκαιρία για να ανακοινώσει,
στις 7 Μαΐου, ένα «γαλλικό σχέδιο» για την έκδοση ευρωομολόγων, τα οποία θα χρηματοδοτούσαν τον μηχανισμό
διάσωσης, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στην αντίσταση της Άνγκελα Μέρκελ. Ωστόσο «μετά από μακρά συζήτηση η
Μέρκελ έδωσε τη συγκατάθεσή της σε έναν ‘μηχανισμό σταθεροποίησης’. Την προσεχή Κυριακή οι υπουργοί
Οικονομικών επρόκειτο να διευθετήσουν τις λεπτομέρειες. Η καγκελάριος δεν δίνει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου.
Εκείνο το βράδυ είχε αναγκαστεί να απεμπολήσει μία σημαντική για τους Γερμανούς αρχή που ίσχυε από την καθιέρωση
του ευρώ και προέβλεπε ότι καμία χώρα της ευρωζώνης δεν αναλαμβάνει ευθύνη για τα χρέη των υπολοίπων χωρών».
Αιφινιδιαστική απουσία Σόιμπλε
Μία ακόμη ενδιαφέρουσα υπενθύμιση από την εφημερίδα της Φρανκφούρτης: «Η Μέρκελ είχε βασιστεί στην πεποίθηση
ότι την Κυριακή ο Σόιμπλε θα απέτρεπε τη συζήτηση περί ευρωομολόγων. Όταν όμως, το απόγευμα, συναντήθηκαν οι
\
υπουργοί Οικονομικών,
ο Γερμανός υπουργός απουσίαζε. Σχεδόν αμέσως μετά την άφιξή του στις Βρυξέλλες μεταφέρθηκε
στην πανεπιστημιακή κλινική της πόλης. Όπως είχε ειπωθεί τότε, εκδήλωσε αλλεργική αντίδραση σε ένα φάρμακο. Ώρες
ολόκληρες πέρασαν μέχρι να φτάσει από τη Δρέσδη ο αντικαταστάτης του, ο υπουργός Εσωτερικών Τόμας ντε Μεζιέρ.
Τις συζητήσεις διηύθυνε η Γαλλίδα υπουργός Οικονομικών Κριστίν Λαγκάρντ. Οι υπουργοί συνεδρίαζαν υπό πίεση
χρόνου, καθώς έπρεπε να καταλήξουν σε ένα συμβιβασμό μέχρι τις 2 το πρωί, την ώρα που θα άνοιγε το χρηματιστήριο
στο Τόκιο».
Πηγή: Deutsche Welle
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Οι αποδόσεις των μετοχών του FTSE 25 τον Απρίλιο

Απρίλιος
Μετοχή
ΑΔΜΗΕ
ΑΛΦΑ
ΑΡΑΙΓ
ΒΙΟ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΕΥΔΑΠ
ΔΕΗ
ΕΕΕ
Ελλάκτωρ
ΕΛΠΕ
ΕΤΕ
ΕΥΡΩΒ
ΕΧΑΕ
ΛΑΜΔΑ
ΜΟΗ
ΜΠΕΛΑ
ΜΥΤΙΛ
ΟΛΠ
ΟΠΑΠ
ΟΤΕ
ΠΕΙΡ
ΣΑΡ
TITC
ΤΕΝΕΡΓ
Fourlis

Απόδοση Απριλίου
7,89%
-4,85%
41,69%
37,94%
12,79%
3,35%
16,74%
21,32%
51,36%
14,15%
0,00%
-6,78%
1,19%
5,26%
19,20%
15,99%
11,48%
10,04%
18,33%
10,20%
-9,91%
12,07%
22,52%
17,01%
16,07%

Απόδοση από
01/01/20
-11,64%
-65,31%
-30,00%
-35,04%
-23,12%
-10,20%
-35,84%
-22,87%
-47,71%
-31,01%
-58,97%
-59,98%
-26,43%
-27,10%
-34,97%
-22,96%
-30,47%
-21,74%
-29,25%
-15,15%
-59,26%
-8,45%
-33,44%
11,36%
-38,26%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

12,53%
12,49%
-4,95%

-31,46%
-33,63%
-61,49%
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