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Scope Ratings: Βλέπει ανάπτυξη 4,4% φέτος έπειτα από το 9,3% του 2021
Χωρίς μεταβολή της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας, που διαμορφώνεται στο ΒΒ+ με σταθερές προοπτικές,
ολοκλήρωσε η Scope Ratings το review της χώρας.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης, το 2021 έκλεισε με ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης
της τάξης του 9,3% για την Ελλάδα (πρόκειται για αναβάθμιση σε σχέση με τις προηγούμενες προβλέψεις για 8,9%),
ενώ το 2022 θα φέρει αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,4% και το 2023 κατά 2,5%.
«Οι συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία και τον τραπεζικό τομέα είναι κρίσιμες για να αυξηθούν οι
μεσοπρόθεσμοι δυνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης του περίπου 1% ετησίως, οι οποίοι αντανακλούν την προβλεπόμενη
μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας κατά 0,7% τον χρόνο», τονίζει η Scope Ratings.
Τα σημαντικά πρωτογενή πλεονάσματα από τα προ-πανδημίας χρόνια έχουν δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο για
την υλοποίηση αποτελεσματικών μέτρων έναντι του κορωνοϊού, σημειώνει η Scope, υπολογίζοντας την επίδρασή τους
στον προϋπολογισμό στο 7,2% του ΑΕΠ για το 2021 και στο 1,6% του ΑΕΠ για φέτος. Έτσι, η Scope υπολογίζει το
δημοσιονομικό έλλειμμα στο 9,5% του ΑΕΠ για το 2021 και στο 4,8% για το 2022.
Ο οίκος εκτιμά ότι η Ελλάδα θα εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα το διάστημα 2023-26, με το δημοσιονομικό
έλλειμμα κάτω από το 3% τα χρόνια αυτά, έστω και εάν υπάρξουν κάποιες δημοσιονομικές υπερβάσεις μετά το τέλος
της μεταμνημονιακής εποπτείας.
Το χρέος και η αύξηση των επιτοκίων
Στο πλαίσιο αυτό, το συνολικό χρέος εκτιμά ότι θα μειωθεί από το 206,3% του ΑΕΠ που ήταν το 2020 στο 198,7% το
2021 και στο 192,2% το 2022. Στην πορεία, θα πέσει κάτω από το 180% έως το 2026, εφόσον η μέση ετήσια ανάπτυξη
διαμορφωθεί στο 1,8% το διάστημα 2023-2026.
Η Scope επισημαίνει ότι παρά τη συρρίκνωση των εσόδων λόγω της πανδημίας, οι πληρωμές τόκων ως προς τα
έσοδα επέστρεψαν σε πτωτική τροχιά, φτάνοντας στο 5,6% το 2021. Η Ελλάδα ωφελείται από σημαντικά ενισχυμένη
δομή χρέους, καθώς πάνω από το 85% του χρέους βρίσκεται στα χέρια επίσημων πιστωτών, τονίζουν οι αναλυτές.
Έτσι, παρά την αύξηση της απόδοσης του ελληνικού 10ετούς στο 2,1% από 0,5% που ήταν τον Αύγουστο του 2021,
αυτή παραμένει μέτρια, με βάση τα ιστορικά δεδομένα, σημειώνεται.
Το 99% του χρέους έχει σταθερό επιτόκιο, προστατεύοντας την Ελλάδα από τις μεταβολές των επιτοκίων και οι
αποσβέσεις του χρέους είναι μοιρασμένες ομοιογενώς σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, στηρίζοντας τις μεικτές
χρηματοδοτικές ανάγκες της κυβέρνησης γύρω στο 10% του ΑΕΠ τον χρόνο για το διάστημα 2022-2026.
Επιπλέον, το μαξιλάρι ρευστότητας των 32 δισ. ευρώ στηρίζει την ανθεκτικότητα, σημειώνουν οι αναλυτές

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

I

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

Ημερήσια Νέα

ΚΕΠΕ: Άνοδο σημείωσε ο δείκτης φόβου τον Ιανουάριο

Ανοδικά κινήθηκε
ο Δείκτης KEPE GRIV ή αλλιώς Δείκτης «Φόβου» του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών
/
Ερευνών, καθώς έφθασε στο 30,17% στις 31/1/2022 από 28,10% στις 31/12/2021, με διακυμάνσεις εντός του μήνα.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η εξέλιξη του δείκτη αποτυπώνει αύξηση της αβεβαιότητας για την αναμενόμενη
βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς σε σχέση με τα τέλη του προηγούμενου μήνα. Στις 31/1/2022 η τιμή του
δείκτη ήταν χαμηλότερη του ιστορικού μέσου όρου του (από τον Ιανουάριο του 2004) για την ελληνική αγορά, ο οποίος
είναι στο 32,66%. Επιπλέον, τον Ιανουάριο του 2022 η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη μειώθηκε φτάνοντας το 28,94% από
30,67% τον Δεκέμβριο του 2021.
Ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας KEPE GRIV ή δείκτης «φόβου» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων
στην αγορά παραγώγων για την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση
των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap.
Η διαχρονική πορεία του δείκτη KEPE GRIV (ημερήσιες εκτιμήσεις 2/1/2004-31/1/2022)

Σύνθετος Δείκτης Προήγησης ΚΕΠΕ
Παράλληλα στο ίδιο δελτίο, αναφέρεται ότι ανοδικά κινήθηκε ο Σύνθετος Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ) για τον μήνα
Οκτώβριο του 2021, σε συνέχεια της πτώσης της προηγούμενης περιόδου αναφοράς. Η εν λόγω κάμψη είχε ανακόψει τη
σημαντική πορεία βαθμιαίας ανάκαμψης που είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο του 2020, μετά τη ραγδαία πτώση του ΣΔΠ
εξαιτίας της παύσης ομαλής διεξαγωγής της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο τρίμηνο του
2020, λόγω της πανδημίας. Η ως άνω εξέλιξη του ΣΔΠ μπορεί να αποτελεί τμήμα της ενδιάμεσης μεταβλητότητάς του.
Εναλλακτικά, ενδέχεται να σηματοδοτεί την εκ νέου ενίσχυση των θετικών προσδοκιών και εκτιμήσεων των
συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα, παρέχοντας πρόδρομες ενδείξεις για τη συνέχιση της βελτίωσης των
οικονομικών συνθηκών. Δεδομένης της αβεβαιότητας αναφορικά με τη συνολική εξέλιξη και με μια σειρά βραχυμεσοπρόθεσμων οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας (δυσχέρειες στη λειτουργία των εφοδιαστικών αλυσίδων,
αυξήσεις στο κόστος παραγωγής και μεταφοράς, άνοδος των τιμών), απαραίτητη καθίσταται η επανεκτίμηση του ΣΔΠ για
την απόκτηση επιπρόσθετων ενδείξεων. Η ενσωμάτωση νέων στοιχείων αναμένεται να καταδείξει τη συνέχιση ή μη των
παρατηρούμενων τάσεων αναφορικά με την πορεία της μελλοντικής εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας.
Ο ΣΔΠ είναι ένας δείκτης βάσει ενός υποδείγματος δυναμικού παράγοντα, που κατασκευάζεται με τη χρήση έξι
επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την
πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα
μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.
Μηνιαίος ΣΔΠ ΚΕΠΕ, Φεβρουάριος 2000-Οκτώβριος 2021
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Mytilineos: Συμφωνία με Aquila Capital για έργα ηλιακής ενέργειας στην
Ισπανία
Συμφωνία για την πώληση ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών έργων ισχύος 100 MW στη
νότια Ισπανία υπέγραψαν η Mytilineos, μέσω του Τομέα Ανάπτυξης Ανανεώσιμων Πηγών & Αποθήκευσης
Ενέργειας (RSD), και η Aquila Capital, εταιρεία επενδύσεων βιώσιμης ανάπτυξης και διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων.
Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Aquila Capital αποκτά δύο φωτοβολταϊκά έργα, με ορίζοντα λειτουργίας έως το
τέλος του τρίτου τριμήνου 2022. Πρόκειται για τα έργα Jaen και Guillena στην Ανδαλουσία, ισχύος 50 MW το
καθένα, που βρίσκονται υπό κατασκευή από τον Τομέα RSD της Mytilineos. Μόλις τεθούν σε λειτουργία, τα
έργα αυτά θα παράγουν περίπου 200 GWh 100% «πράσινης» ενέργειας ετησίως.
Όπως ανέφερε ο Νίκος Παπαπέτρου, Γενικός Διευθυντής του Τομέα RSD της Mytilineos, «πρόκειται για ένα
ακόμη σημαντικό ορόσημο της αναπτυξιακής μας στρατηγικής στην Ευρώπη, σε συνέχεα της πρόσφατης
σχετικής συμφωνίας μας στη Ρουμανία». «Η Ισπανία είναι μία από τις σημαντικότερες αγορές φωτοβολταϊκών
έργων στην Ευρώπη, με σημαντικούς στόχους αύξησης της παραγωγικής ικανότητας και είμαστε υπερήφανοι
που συμβάλλουμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Είμαστε επίσης ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που συνάπτουμε
αυτήν τη συμφωνία με την Aquila Capital και εξετάζουμε το ενδεχόμενο περαιτέρω προώθησης της
συνεργασίας των δύο εταιρειών» πρόσθεσε.
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Η Λαγκάρντ υπόσχεται «σταδιακή» προσαρμογή - Αβεβαιότητα για τον
πληθωρισμό
Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε ότι οποιαδήποτε προσαρμογή
στη νομισματική πολιτική θα είναι «σταδιακή», καθώς η συζήτηση για την πρώτη αύξηση των επιτοκίων στην
ευρωζώνη εδώ και πάνω από μια δεκαετία θερμαίνεται.
Δεν υπάρχει ανάγκη για μεγάλη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, καθώς ο
πληθωρισμός πρόκειται να υποχωρήσει και θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί γύρω στο 2%, δήλωσε τη Δευτέρα
η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Υποδεικνύοντας τους αυξανόμενους πληθωριστικούς κινδύνους, η ΕΚΤ άνοιξε την περασμένη εβδομάδα την
πόρτα σε μια αύξηση των επιτοκίων αργότερα το 2022 και είπε ότι μια συνεδρίαση της 10ης Μαρτίου θα είναι
κρίσιμη για να αποφασιστεί πόσο γρήγορα η κεντρική τράπεζα θα τερματίσει το μακροχρόνιο σχέδιο αγοράς
ομολόγων, ακρογωνιαίο λίθος των προσπαθειών τόνωσης.
Ωστόσο, η κ. Λαγκάρντ εμφανίστηκε πιο επιφυλακτική τη Δευτέρα, υποστηρίζοντας ότι ο υψηλός
πληθωρισμός είναι απίθανο να εδραιωθεί και προειδοποιώντας ότι οι υψηλές τιμές της ενέργειας, ο
μεγαλύτερος μοχλός του πληθωρισμού, είναι πιθανό να επιβαρύνουν περαιτέρω τις τιμές καθώς καταναλώνουν
την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.
«Οι πιθανότητες έχουν αυξηθεί, ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί στον στόχο μας», είπε η Λαγκάρντ στην
Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Δεν υπάρχουν ενδείξεις
ότι ο πληθωρισμός θα είναι επίμονα και σημαντικά πάνω από τον στόχο μας μεσοπρόθεσμα, κάτι που θα
απαιτούσε μετρήσιμη αυστηροποίηση».
Παρόλο που επανέλαβε ότι οι κίνδυνοι πληθωρισμού ήταν «ανοδικοί», η Λαγκάρντ είπε ότι η οικονομία της
ευρωζώνης δεν υποφέρει από το είδος της πίεσης που βιώνουν άλλες οικονομίες.
«Αυτό αυξάνει την πιθανότητα οι τρέχουσες πιέσεις στις τιμές να υποχωρήσουν πριν εδραιωθούν, επιτρέποντάς
μας να επιτύχουμε τον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα, μέσα στο 2023», είπε.
Απαντώντας στις απότομα υψηλότερες αποδόσεις για το χρέος στην περιφέρεια του μπλοκ από τη συνεδρίαση
πολιτικής της Πέμπτης, η Λαγκάρντ είπε ότι η ΕΚΤ είναι έτοιμη να παρέμβει, εάν χρειαστεί.
«Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία, τα μέσα που απαιτούνται προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι η
νομισματική μας πολιτική θα μεταδοθεί σωστά σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ, σε όλα τα κράτη μέλη», είπε.
Ενώ η ίδια η Λαγκάρντ δεν δεσμεύτηκε την περασμένη εβδομάδα σε καμία κατεύθυνση πολιτικής, αρκετοί
υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής από τότε υποστήριξαν ότι η πρώτη κίνηση θα είναι η επιτάχυνση της εξόδου από
το σχέδιο αγοράς ομολόγων, το οποίο πρόκειται να διαρκέσει επ' αόριστον, αλλά τουλάχιστον μέχρι τον
Οκτώβριο.
Μια αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να επέλθει μόνο στη συνέχεια, αλλά η ταχύτερη μείωση θα μπορούσε
να σημαίνει αύξηση, την πρώτη από το 2011, πριν από το τέλος του έτους.
«Υπάρχει μια καθορισμένη αλληλουχία μεταξύ του τέλους των καθαρών αγορών περιουσιακών στοιχείων μας
και της ημερομηνίας απόσυρσης», είπε η Λαγκάρντ. "Δεν θα υπάρξει αύξηση επιτοκίων πριν ολοκληρωθούν οι
\
αγορές καθαρού ενεργητικού μας."
«Οποιαδήποτε προσαρμογή στην πολιτική μας θα είναι σταδιακή», πρόσθεσε.
Οι αγορές τώρα τιμολογούν περίπου 50 μονάδες βάσης αυξήσεων επιτοκίων φέτος, αλλά οι οικονομολόγοι είναι
πιο προσεκτικοί, με τους περισσότερους να προβλέπουν την πρώτη κίνηση είτε στο τέλος του έτους είτε στις
αρχές του 2023.
Ναυτεμπορική, Bloomberg, Reuters
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Με τα βλέμματα πάντα στραμμένα στις διεθνείς αγορές, αν υπάρχει ένα
ζητούμενο αυτό δεν είναι άλλο, από το να κρατηθεί η επαφή με τα
επίπεδα των 945 – 955 μονάδων, για να μη χαλάσει η μέχρι νεοτέρας
θετική τάση……
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