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UBS βλέπει τώρα ύφεση 6% για την Ελλάδα αντί για 10%
Πιο αισιόδοξη από άλλους μεγάλους οίκους, αλλά και από την Κομισιόν, εμφανίζεται για την ελληνική οικονομία
η UBS. Παρά την μεγάλη εξάρτηση από τον τουρισμό εκτιμά ότι η συρρίκνωση της οικονομίας φέτος θα είναι σε
μονοψήφιο ποσοστό με το έδαφος να καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό (αλλά όχι πλήρως) την επόμενη χρονιά.
Συγκεκριμένα η ελβετική τράπεζα βλέπει πτώση του ΑΕΠ κατά 6% το 2020 και ρυθμούς ανάπτυξη 5,1% το
2021. Υπό τις συνθήκες αυτές, αλλά και με την ελληνική κυβέρνηση να έχει ανακοινώσει μέτρα που αντιστοιχούν
στο 5,4% του ΑΠΕ (με επιπλέον 1,1% του ΑΕΠ σε εγγυήσεις), εκτιμάται ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα
«φουσκώσει» στο 7% του ΑΕΠ το 2020 οδηγώντας το δημόσιο χρέος στο 194%.
Η UBS επισημαίνει ως θετικό στοιχείο το γεγονός ότι τα ελληνικά ομόλογα εντάσσονται στο πρόγραμμα PEPP
της ΕΚΤ, λαμβάνοντας έτσι σημαντική στήριξη, με τις αποδόσεις τους να διατηρούνται σε αρκετά χαμηλά
επίπεδα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αντίθεση με την Κομισιόν η UBS δεν πιστεύει ότι η ελληνική οικονομία θα δεχθεί
φέτος το ισχυρότερο πλήγμα στη ζώνη του ευρώ. Προβλέπει ότι η Ισπανία θα δει το ΑΕΠ της να συρρικνώνεται
κατά 6,9% για να ανακάμψει 4,7% την επόμενη χρονιά, ενώ αναμένει ακόμη βαθύτερη ύφεση, της τάξης του
7,7%, στην Ιταλία με ρυθμούς ανάπτυξης 4,4% το 2021. Για το σύνολο της Ευρωζώνης αναμένει ύφεση 6,1%
φέτος και ανάπτυξη 4,1% το 2021.
Σύμφωνα με τους ειδικούς της ελβετικής τράπεζας η παγκόσμια οικονομία θα συρρικνωθεί φέτος κατά 3,9%
στη χειρότερη επίδοσή του από τη δεκαετία του 1930. Προβλέπεται πάντως ότι το επόμενο έτος θα «τρέξει» με
ρυθμούς 5,1%.
Ιδιαίτερα ζοφερές είναι οι εκτιμήσεις της για τις ΗΠΑ. Βλέπει ύφεση 7,6% φέτος και ανάπτυξη μόλις 3,1% την
επόμενη χρονιά. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του πλανήτη, η Κίνα, προβλέπεται να αναπτυχθεί με ρυθμούς
μόλις 1,5% φέτος, αλλά αναμένεται να ανεβάσει αισθητά ταχύτητα στο 7,5% την επόμενη χρονιά.
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Χ. Σταϊκούρας: Νέα έξοδος στις αγορές μέσα στο καλοκαίρι
Τη νέα έξοδο της χώρας στις αγορές μέσα στο επόμενο δίμηνο, προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών,
Χρήστος Σταϊκούρας. Δήλωσε χαρακτηριστικά, ότι «πιθανόν τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο να υπάρξει νέα έκδοση
ομολόγου», προσθέτοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει η τακτική επικοινωνία με τις αγορές».
Άλλωστε, όπως είπε στον τηλεοπτικό σταθμό ACTION24, τα κεφάλαια από τις εκδόσεις των ομολόγων
αποτελούν μέρος των ποσών που δαπανώνται για τα μέτρα στήριξης. Καθώς έως σήμερα δεν έχει εισρεύσει
ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, τα υπόλοιπα ποσά προέρχονται από τα έσοδα του Προϋπολογισμού,
από τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και από την αύξηση του δανεισμού μέσω
εντόκων γραμματίων. Πρόσθεσε δε, ότι και τον Μάιο υπάρχει μεν μεγάλη απόκλιση στο σκέλος των εσόδων του
Προϋπολογισμού, αλλά «όχι αρνητικές εκπλήξεις», ενώ για ενδεχόμενο δανεισμό από τον ESM, ανέφερε πως
«είναι ένα ακόμη διαθέσιμο όπλο στη φαρέτρα, ώστε εάν υπάρξει ανάγκη, να αξιολογηθεί την κατάλληλη
στιγμή».
Ερωτηθείς για το ύψος της ύφεσης εφέτος, απάντησε ότι έως τώρα δεν έχουν αλλάξει οι εκτιμήσεις για μείωση
του ΑΕΠ έως 13,2% χωρίς τη λήψη των μέτρων και έως 8% μετά τα μέτρα. Για την επικαιροποίηση των
στοιχείων, θα ληφθούν υπόψη η πορεία του ΑΕΠ το α’ τρίμηνο (δημοσιοποιείται αύριο από την ΕΛΣΤΑΤ), η
εκτέλεση του Προϋπολογισμού το καλοκαίρι, καθώς και εάν θα υπάρξουν εφέτος εκταμιεύσεις από το «Ταμείο
Ανάκαμψης». Στο ενδεχόμενο δε επανεμφάνισης της πανδημίας από το φθινόπωρο, δήλωσε ότι αυτό «το έχουμε
ενσωματώσει στο δυσμενές σενάριο, ώστε να υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι και τον Σεπτέμβριο». Έκανε λόγο,
τέλος, για εξάντληση όλων των περιθωρίων το 2021 για μειώσεις φόρων και ασφαλιστικών εισφορών, υπό την
αίρεση ότι θα ισχύει το βασικό σενάριο.
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ESM: Με αρνητικό επιτόκιο τα δάνεια στα κράτη-μέλη
Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ESM) θα χορηγεί δάνεια με αρνητικό επιτόκιο στις χώρες που θα
υποβάλουν αίτημα για πιστωτική γραμμή στο πλαίσιο της του νέου εργαλείου του για την αντιμετώπιση του
αντίκτυπου της πανδημίας (Pandemic Crisis Support).
Σύμφωνα με ανάρτηση του οικονομικού διευθυντή του ESM, Κάλιν Άνεβ Γιάνσε, το επιτόκιο που θα πληρώσει
μία χώρα, η οποία θα ζητήσει 7ετες δάνειο, θα είναι -0,07% με τα σημερινά δεδομένα, καθώς το κόστος
δανεισμού του ESM από τις αγορές για ομόλογα αυτής της διάρκειας είναι -0,21% (μέσος όρος τελευταίου
τριμήνου), στο οποίο προστίθεται ένα ετήσιο περιθώριο 0,1%, μία εφάπαξ προμήθεια 0,25% (που αντιστοιχεί
σε 0,036% ετησίως) και μία ετήσια προμήθεια 0,005%.
«Πολύ ελκυστικά τα δάνεια του ESM»
Αυτό σημαίνει ότι στις χώρες θα επιστρέφονται χρήματα και κάνει το Pandemic Crisis support πολύ
ελκυστικό, δήλωσε ο αξιωματούχος του ESM.
Αν μία χώρα ζητήσει 10ετές δάνειο, το επιτόκιο που θα πληρώσει θα είναι οριακά μεγαλύτερο από το μηδέν
(0,08%), με το κόστος δανεισμού του ESM από τις αγορές να ανέρχεται στο -0,05% και σε αυτό να
προστίθενται, όπως και στην περίπτωση του 7ετούς ομολόγου, το ετήσιο περιθώριο και οι προμήθειες.
Σύμφωνα με τον οικονομικό διευθυντή του ESM, για 11 από τις 19 χώρες της Ευρωζώνης ο δανεισμός τους
μέσω του ESM για τη χρηματοδότηση άμεσων και έμμεσων δαπανών υγείας που συνδέονται με τον κοροναϊό
θα είναι φθηνότερος από τον απευθείας δανεισμό των ίδιων των χωρών από τις αγορές, καθώς θα πλήρωναν
υψηλότερο επιτόκιο.
Επιπλέον, σημειώνει, αν μία χώρα ζητήσει μία πιστωτική γραμμή από τον ESM, θα μπορούσε να έχει ένα δίχτυ
ασφαλείας για τη χρηματοδότησή της και να αμβλύνει μέρος της πίεσης στις αποδόσεις των ομολόγων από τις
νέες εκδόσεις τίτλων που σχεδιάζονται.
«Κοινωνικά ομόλογα»
Ο Κάλιν Άνεβ Γιάνσε ανέφερε ότι ο ESM εργάζεται για να χαρακτηρισθούν «κοινωνικά ομόλογα» (social
bonds) αυτά που θα εκδώσει για τη χρηματοδότηση άμεσων και έμμεσων δαπανών υγείας που οφείλονται στην
κρίση του κοροναϊού.
Ο μηχανισμός Pandemic Crisis Support του ESM δίνει τη δυνατότητα στις χώρες της Ευρωζώνης να ζητήσουν
πιστωτική γραμμή που αντιστοιχεί στο 2% του ΑΕΠ τους και είναι σε λειτουργία από τις 15 Μαΐου.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ανάκαμψη στις ΑΠΕ "βλέπει" η ΕΥ
Ο κλάδος των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) παγκοσμίως αναμένεται να ανακάμψει σύντομα, παρά
την επιβράδυνση που προκάλεσε ο COVID-19, καθώς τα κίνητρα για μακροπρόθεσμες επενδύσεις παραμένουν
ισχυρά. Αυτό προκύπτει από την 55η έκδοση της έκθεσης της EY για τον τομέα, η οποία συνοδεύεται και από
σχετική κατάταξη των 40 ελκυστικότερων χωρών για ΑΠΕ.
Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η κλιματική αλλαγή, και άλλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα και ζητήματα
διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance - ESG), αναγνωρίζονται ως ολοένα και πιο σημαντικοί
παράγοντες για τη μελλοντική δυναμική μιας εταιρείας στη δημιουργία αξίας. Οι θεσμικοί επενδυτές απαιτούν
από τις επιχειρήσεις, όχι μόνο αξιόλογα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά, επίσης, να δημιουργούν θετικό
 κοινωνία.
αντίκτυπο στην
Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις πρέπει να επαναξιολογήσουν την εταιρική τους στρατηγική για μείωση των
εκπομπών άνθρακα, να ενισχύσουν τις δομές εταιρικής διακυβέρνησή τους και να βελτιώσουν τις μεθόδους
γνωστοποίησης των δράσεών τους για το κλίμα. Αυτό, σύμφωνα με την ανάλυσή της ΕΥ, έχει ως αποτέλεσμα
την κατανομή μεγαλύτερου μέρους κεφαλαίων στις υποδομές ΑΠΕ από τους θεσμικούς επενδυτές, προκειμένου
να αντισταθμίσουν την κλιματική τους έκθεση.
Σύμφωνα με την έκθεση της EY, η Ελλάδα υποχώρησε από την 31η στην 33η θέση της κατάταξης. Πρόκειται
για την τρίτη, κατά σειρά, υποβάθμιση, σε σχέση με την 28η θέση στην οποία είχε βρεθεί η χώρα τον Νοέμβριο
του 2018, όταν η έκθεση σημείωνε ότι η Ελλάδα είχε δημιουργήσει ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον για τους
διαγωνισμούς αιολικής και ηλιακής ενέργειας, στην προσπάθεια επίτευξης του στόχου της ΕΕ για συμμετοχή
των ΑΠΕ κατά 18% μέχρι το 2020.
Για πρώτη φορά από το 2016, οι ΗΠΑ βρέθηκαν ξανά στην πρώτη θέση του δείκτη ΑΠΕ της EY. Αυτό
οφείλεται κυρίως στη βραχυπρόθεσμη παράταση του Production Tax Credit και στην μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, όπου σχεδιάζονται επενδύσεις ύψους 57 δισ. δολ. για την
εγκατάσταση πάρκων έως και 30GW, μέχρι το 2030.
Η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Κίνα έχει επιβραδυνθεί, καθώς η κυβέρνηση σκοπεύει να διακόψει τις
επιδοτήσεις, χάριν μίας ανταγωνιστικότερης εγχώριας αγοράς. Εξαιτίας αυτών των εξελίξεων, σε συνδυασμό
με τη μειωμένη ζήτηση ως επίπτωση του COVID-19, η Κίνα βρέθηκε στη δεύτερη θέση της κατάταξης.
Ωστόσο, οι προβλέψεις παραμένουν αισιόδοξες για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα.
Η Γαλλία ανέβηκε από την τέταρτη στην τρίτη θέση, εξασφαλίζοντας υψηλές τιμές για την ενέργεια και
συμβόλαια ισχύος 1,4GW για παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας, κατά την τελευταία Ανταγωνιστική
Διαδικασία (auction), καθώς απεξαρτάται σταδιακά από την πυρηνική ενέργεια.
Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο βρίσκεται στην έκτη θέση του δείκτη, υπέβαλε μια πρόταση-ορόσημο για την
επανένταξη χερσαίων αιολικών και ηλιακών έργων ενέργειας στην επόμενη Ανταγωνιστική Διαδικασία για
Συμβόλαια Προσαύξησης Τιμής (contracts-for-difference auctions), ενθαρρύνοντας τη μεγαλύτερη και
\ διαφοροποιημένη ανάπτυξη των ΑΠΕ.
περισσότερο
Η Ισπανία ανέβηκε κατά τέσσερις θέσεις, και βρίσκεται πλέον στην 11η, παρά το ισχυρό πλήγμα που δέχθηκε
από τον COVID-19, καθώς η κλιματική και η ενεργειακή πολιτική παραμένουν βασικές προτεραιότητες της
νέας κυβέρνησης συνεργασίας. Η χώρα έχει θέσει απαιτητικούς, αλλά εφικτούς στόχους για την αύξηση της
αιολικής και της ηλιακής ενέργειας και οι περισσότεροι επενδυτές παραμένουν αισιόδοξοι για την
μεσοπρόθεσμη ανάπτυξή της.
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Μια από τα ίδια στο Χ.Α., με συνεχώς βελτιούμενη διαγραμματική εικόνα
και επόμενο στόχο τις αντιστάσεις στις 690 – 700 μονάδες…
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