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Η DBRS μιλάει για το τέλος της αβεβαιότητας του κορωνοϊού – Ανάπτυξη
5,2% φέτος
Μπορεί η πανδημία να μην έχει τελειώσει, όμως η αβεβαιότητα που προκαλεί ο κορωνοϊός γύρω από τις οικονομίες έχει
υποχωρήσει, με αποτέλεσμα η DBRS να προχωρά σήμερα σε αλλαγή του τρόπου με τον οποίο κάνει τις προβλέψεις της.
Καθώς έχει πια καλύτερη ορατότητα γύρω από τις προοπτικές των οικονομιών, αποσύρει τα δύο σενάριο (μέτριο και
δυσμενές) που υιοθέτησε τον Απρίλιο του 2020, για να αντιμετωπίσει την έντονη οικονομική αβεβαιότητα, και τα
αντικαθιστά με ένα βασικό σενάριο.
Το βασικό σενάριο του οίκου αξιολόγησης για την ελληνική οικονομία κάνει λόγο για υψηλή ανάπτυξη τόσο φέτος όσο και
το 2022. Ειδικότερα, αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,2% για το 2021 και κατά 5% για το 2022, με την ανεργία στο 16,6%
και 15,2% αντίστοιχα.
Σε κάθε περίπτωση, το βασικό σενάριο που τώρα υιοθετεί η DBRS για την Ελλάδα είναι πιο αισιόδοξο από τις
προηγούμενες εκτιμήσεις της, οι οποίες πλέον αποσύρονται. Το ήπιο σενάριο του οίκου μιλούσε για ανάπτυξη 5% το 2021
και το 2022 και το δυσμενές σενάριο για ρυθμούς 3% φέτος και 1,5% το 2022.
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Bank of America: Μπορεί
Πρωταγωνιστής ο τουρισμός

ακόμη

πιο

ψηλά
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–

Στην πρόβλεψή της ότι η ελληνική οικονομία θα εμφανίσει ρυθμούς ανάπτυξης 5,6% για το σύνολο του 2021 επιμένει η
Bank of America, όμως δεν αποκλείει μία περαιτέρω αναβάθμιση της πρόβλεψης το επόμενο διάστημα μετά
τις θεαματικές επιδόσεις του β’ τριμήνου. Άλλωστε, όπως λέει στο moneyreview.gr ο Αθανάσιος Βαμβακίδης, Managing
Director και Global Head G10 FX Strategy του οίκου, τα στοιχεία για το τρίτο τρίμηνο του έτους θα μπορούσαν να είναι
ακόμα καλύτερα, με τη βοήθεια της πολύ καλής τουριστικής σεζόν.
Ο κ. Βαμβακίδης ανησυχεί για την ανάπτυξη των χειμερινών μηνών, καθώς προβλέπει ότι η μετάλλαξη Δέλτα θα
μπορούσε να επιδράσει αρνητικά στην οικονομική δραστηριότητα.
Όσο για την επανεμφάνιση του πληθωρισμού στην Ελλάδα και αλλού, ο οικονομολόγος της Bank of America θεωρεί ότι
αυτή θα είναι προσωρινή και μάλιστα ευεργετική για τη δυναμική του χρέους. Στην περίπτωση που οι πληθωριστικές
πιέσεις επιμείνουν, ωστόσο, αναγκάζοντας τις κεντρικές τράπεζες να απαντήσουν με αυξήσεις επιτοκίων, τότε η
προσγείωση των αγορών στη νέα πραγματικότητα ενδέχεται να είναι απότομη, σύμφωνα με τον κ. Βαμβακίδη.
Η Bank of America αναβάθμισε πρόσφατα τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας το 2021 στο
5,6%. Έπειτα από την αύξηση του ΑΕΠ κατά 16,2% το β΄ τρίμηνο, η εκτίμηση αυτή ισχύει ακόμα ή θα πρέπει να
αναθεωρηθεί;
Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας έχει υπάρξει πράγματι ισχυρότερη από ό,τι περιμέναμε, ακολουθώντας και τα όσα
είδαμε στα περισσότερα μέρη του κόσμου και ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Επιμένουμε στην πρόβλεψή μας για ισχυρή
ανάπτυξη για τώρα, αλλά θα μπορούσαμε να δούμε ακόμα υψηλότερα στοιχεία.
Αν και ο κορωνοϊός είναι ακόμα μαζί μας και παραμένει ένας βασικός κίνδυνος για το προσεχές διάστημα, τα αυστηρά
περιοριστικά μέτρα έχουν αποφευχθεί για φέτος και η επανεκκίνηση της οικονομίας έχει οδηγήσει σε μία ανάκαμψη με
σχήμα «V».
Με δεδομένο ότι τα καλά μεγέθη του τουρισμού δεν αποτυπώθηκαν στα στοιχεία του β΄ τριμήνου, πιστεύετε ότι οι ρυθμοί
ανάπτυξης του γ΄ τριμήνου θα είναι ακόμα υψηλότεροι;
Η ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο θα μπορούσε να είναι ακόμα ισχυρότερη. Ο βασικός λόγος είναι η πολύ καλή τουριστική
σεζόν, η οποία δείχνει να έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες. Όμως, ανησυχούμε περισσότερο για την ανάπτυξη του χειμώνα,
καθώς η μετάλλαξη Δέλτα θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερες επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα.
Το πρόβλημα των ανατιμήσεων είναι ήδη ορατό στην ελληνική οικονομία. Πόσο αλλάζουν τα δεδομένα στο μέτωπο του
πληθωρισμού με αυτούς τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης; Είναι οι πληθωριστικές πιέσεις ένα παροδικό φαινόμενο;
Ο πληθωρισμός έχει πράγματι αυξηθεί σχεδόν παντού, σε επίπεδα που δεν είχαμε δει τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Το
μεγαλύτερο μέρος της αύξησης πιθανότατα θα είναι προσωρινό. Ο υψηλότερος πληθωρισμός, σε σύγκριση με τον
επίμονα χαμηλό πληθωρισμό τα προηγούμενα χρόνια, είναι και καλά νέα και θα μπορούσε να βοηθήσει να βελτιωθεί η
δυναμική του χρέους.
Όμως, υπάρχει ένας κίνδυνος η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού να αποδειχθεί κατά ένα μέρος πιο επίμονη, κάτι
που τότε θα μπορούσε να οδηγήσει στη σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.
Με δεδομένη την ισχυρή εξάρτηση των αγορών από τη στήριξη των κεντρικών τραπεζών κατά την περίοδο του χαμηλού
πληθωρισμού την τελευταία δεκαετία, θα μπορούσαμε να δούμε κάποια μεταβλητότητα στις αγορές και ενδεχομένως μία
απότομη προσαρμογή των αγορών, εάν οι κεντρικές τράπεζες αρχίσουν να ανεβάζουν τα επιτόκια για να περιορίσουν
τον πληθωρισμό.
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Eurobank – Υπερκάλυψη 1,5 φορές για το ομόλογο των 500 εκατ.
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους
500 εκατ. ευρώ της Eurobank.
Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορές, δίνοντας την δυνατότητα να μειωθεί η απόδοση κατά
0,125%, από 2,50% που ήταν η αρχική προσφορά σε 2,375%, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού
στη Eurobank και την ελληνική οικοΤο ομόλογο έχει διάρκεια 6,5 έτη με ημερομηνία λήξης 14 Μαρτίου 2028, με
δυνατότητα ανάκλησης στα πεντέμιση έτη στις 14 Μαρτίου 2027 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,25% το οποίο δύναται να
επανακαθοριστεί στις 14 Μαρτίου 2027. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 και τα ομόλογα θα
διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την
έκδοση θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης
πράσινων έργων.
Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ακόμα βήμα προς την υλοποίηση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής της Eurobank για την
κάλυψη των υποχρεώσεων της όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων
(Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) μέχρι το 2025 και αντανακλά τη συνεχή δέσμευση της Τράπεζας στην
προστασία των καταθετών. Επίσης συνεισφέρει στην περαιτέρω διαμόρφωση της καμπύλης απόδοσης των πιστωτικών
τίτλων της Eurobank στη δευτερογενή αγορά.
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«Κλειδί η εντυπωσιακή μείωση των κόκκινων δανείων στη 2ετία»
«Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των ελληνικών τραπεζών ανήλθαν,
τον Ιούνιο του 2021, στα 29,4 δισ. ευρώ (20,3% του συνόλου των δανείων), παρουσιάζοντας εντυπωσιακή μείωση την
τελευταία διετία. Με την εξέλιξη αυτή τα «κόκκινα δάνεια» των ελληνικών τραπεζών έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 46
δισ. ευρώ από τότε που η Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας (ήταν 75,3 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2019)
και κατά περίπου 78 δισ. ευρώ από το υψηλότερο σημείο που είχαν φτάσει, τον Μάρτιο του 2016 (ήταν 107,2 δισ. ευρώ)».
Τα παραπάνω αναφέρει δήλωση του Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα για τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων.
«Η σημαντική αυτή μείωση στο επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης και
συνεκτικής στρατηγικής που έχει ακολουθήσει το Υπουργείο Οικονομικών για τη διαχείρισή τους, κυρίως μέσω του
επιτυχημένου προγράμματος «Ηρακλής», το οποίο και έχει επεκταθεί, καθώς και συγκεκριμένων παρεμβάσεων που
υλοποιήθηκαν με σκοπό τη συγκράτηση δημιουργίας υψηλού αριθμού νέων «κόκκινων δανείων» λόγω της πανδημίας
(ΓΕΦΥΡΑ Ι, ΓΕΦΥΡΑ ΙΙ, αναστολές και ρυθμίσεις δανείων)», επισημαίνει.
Συνέχεια…
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«Η ορθή, σοβαρή και μεθοδική δουλειά που έγινε τα τελευταία δύο χρόνια, υπό τον συντονισμό του πρώην υφυπουργού
Οικονομικών, αρμόδιου για το Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, κ. Γιώργου Ζαββού, συνεχίζεται με στόχο την περαιτέρω
αποκλιμάκωση
των
μη
εξυπηρετούμενων
δανείων,
σε
μονοψήφιο
ποσοστό
το
2022.
Αποκλιμάκωση που είναι μεγάλης σημασίας τόσο για την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος όσο και για την
παροχή ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, επηρεάζοντας θετικά τις προοπτικές για την απασχόληση και την

ανάπτυξη της χώρας»,
προσθέτει ο ΥΠΟΙΚ.
«Αποδεικνύεται για ακόμα μία φορά ότι το Υπουργείο Οικονομικών και συνολικά η Κυβέρνηση, εργάζονται σκληρά,
μεθοδικά και υπεύθυνα για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων της ελληνικής
οικονομίας, αλλά και νέων προκλήσεων, υλοποιώντας μεταρρυθμίσεις και καταγράφοντας σημαντικά βήματα προόδου
σε όλους τους κρίσιμους τομείς. Με την ίδια προσήλωση και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε το έργο μας για να
ενισχύσουμε περαιτέρω την ανάκαμψη της οικονομίας και να οικοδομήσουμε στέρεες βάσεις για την επίτευξη ισχυρής,
βιώσιμης, έξυπνης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης».
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Με τα βλέμματα στις διεθνείς αγορές, τουλάχιστον να κρατηθεί η
επαφή με τα επίπεδα των 900 – 910 μονάδων …. Στο κακό σενάριο της
συνέχισης των πιέσεων, κλειδί η παραμονή υψηλότερα των 880 – 870
μονάδων, για να μην μιλήσουμε για αναστροφή της τάσης…
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