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Morgan Stanley: Στο δρόμο για την επενδυτική βαθμίδα η Ελλάδα
Η Ελλάδα είναι μία από τις λίγες χώρες της ζώνης του ευρώ που είδε το ΑΕΠ της να επιστρέφει σε προπανδημικά
επίπεδα το 2021, καθώς η οικονομία επωφελήθηκε από την επαναλειτουργία των συνόρων της στον τουρισμό το
καλοκαίρι του 2021. Η οικονομική ανάκαμψη ήταν ευρεία σε όλες τις κατηγορίες, με την ιδιωτική κατανάλωση,
τις επενδύσεις καθώς και τις εξαγωγές που αυξήθηκαν απότομα πέρυσι.
Όπως γράφει ο Γ. Σαββάκης στο euro2day.gr:
«Αναμένουμε ότι η ελληνική οικονομία θα διατηρήσει την ανάπτυξη φέτος, εξακολουθώντας να υποστηρίζεται
από τις ανοδικές τάσεις μετά την επαναλειτουργία της πανδημίας. Ωστόσο, λόγω του απότομα αυξανόμενου
πληθωρισμού, αναμένουμε ότι η επιβράδυνση της εγχώριας ζήτησης θα ξεκινήσει από το δεύτερο εξάμηνο του
τρέχοντος έτους και θα συνεχιστεί έως το 2023», εξηγεί η MS.
Η τράπεζα προβλέπει 3,2% φέτος ανάπτυξη και 2,5% το 2023. Η ανεργία θα μειωθεί περεταίρω σε 13,7% φέτος
και 12,5% το 2023, αλλά ο πληθωρισμός θα κινηθεί σε 6,3% φέτος και θα υποχωρήσει στο 1,6% το 2023.
Κίνδυνος που προέρχεται από την αύξηση των αποδόσεων
Η ελληνική οικονομία στηρίχθηκε από τη χαλάρωση της δημοσιονομικής πολιτικής και επίσης σε μεγάλο βαθμό
από τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Η Ελλάδα στην πραγματικότητα συμπεριλήφθηκε (για πρώτη φορά από
τότε που έπεσε κάτω από το IG) στο πρόγραμμα PEPP της ΕΚΤ κατά την πανδημία, γεγονός που οδήγησε σε
απότομη μείωση των ελληνικών επιτοκίων τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό, με τη σειρά του, στήριξε τις
επενδύσεις και τη δημοσιονομική βιωσιμότητα της χώρας, εξηγεί η MS.
«Αρκετοί παράγοντες έχουν πρόσφατα οδηγήσει σε αύξηση των αποδόσεων, η οποία αποτελεί σημαντικό
παράγοντα κινδύνου για τη χώρα: στο τέλος του PEPP -η Ελλάδα δεν περιλαμβάνεται στις αγορές του APP- και
η πρόσφατη «γερακίσια» στροφή της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ.
«Αναμένουμε ότι η ΕΚΤ θα παραμείνει προσεκτική όσον αφορά τους κινδύνους κατακερματισμού και θα
αποτρέψει ξαφνική και αδικαιολόγητη σύσφιξη των συνθηκών χρηματοδότησης, χρησιμοποιώντας με ευελιξία
τις επανεπενδύσεις του PEPP σε όλες τις χώρες, με την πάροδο του χρόνου. Αυτό θα ωφελήσει και την Ελλάδα,
της οποίας οι αγορές, στο πλαίσιο του PEPP, θα συνεχίσουν να επανεπενδύονται από την ΕΚΤ εντός του ορίζοντα
πρόβλεψής μας», συνεχίζει η αμερικανική τράπεζα.
Στον δρόμο προς την επενδυτική βαθμίδα (IG)
Οι βελτιωμένες προοπτικές ανάπτυξης και η σταθερή πορεία δημοσιονομικής εξυγίανσης οδήγησαν πρόσφατα
την S&P και την DBRS να αναθεωρήσουν τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις τους για την Ελλάδα, σε μόλις μία
βαθμίδα από την επενδυτική βαθμίδα. Ενώ άλλοι οίκοι αξιολόγησης παραμένουν πιο μακριά από το όριο IG, η
Fitch αναθεώρησε πρόσφατα τις προοπτικές της για την Ελλάδα σε θετικές τον Ιανουάριο του 2022 και
πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να αναθεωρήσει την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας προς τα πάνω κατά την
επόμενη έκθεση αξιολόγησης στις 8 Ιουλίου.
Η μείωση του δείκτη των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ελλάδας ήταν ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας για
τις πρόσφατες ενέργειες αξιολόγησης, με τα στοιχεία στο τέλος του 2021 να δείχνουν ότι η χώρα έχει μειώσει
το NPL ratio στο 12,1% το 4ο τρίμηνο του 2021, από ένα μέγιστο ποσοστό σχεδόν 50% το 2018.
«Πιστεύουμε ότι αν η ανάπτυξη της Ελλάδας παραμείνει σε τροχιά με τις προσδοκίες μας, το δημόσιο χρέος της
θα μπορούσε να επιστρέψει στο IG ήδη από το επόμενο έτος».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

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

Ημερήσια Νέα

¨

/

DBRS: Δημοσιονομική πειθαρχία και διατηρήσιμη ανάπτυξη το κλειδί για
το ελληνικό χρέος
Θετικά αντιμετωπίζει η DBRS Morningstar τη δέσμευση της Ελλάδας στη δημοσιονομική πειθαρχία, όμως
προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία αυξάνουν την αβεβαιότητα γύρω από τις
προβλέψεις. Εάν οι επιπτώσεις στις τιμές των πρώτων υλών και στον πληθωρισμό επιμείνουν, η ανάπτυξη
μπορεί να διαμορφωθεί σε χαμηλότερα επίπεδα, κάτι που σε συνδυασμό με την ανάγκη πρόσθετων μέτρων
στήριξης για επιχειρήσεις και νοικοκυριά, μπορεί να καθυστερήσει την δημοσιονομική εξισορρόπηση.
Ειδικότερα, οι αναλυτές – οικονομολόγοι της DBRS, επικαλούνται τις προβλέψεις της κυβέρνησης για
ανάπτυξη 3,1% φέτος από 4,5% προηγουμένως, η DBRS επισημαίνει ότι η Ελλάδα παραμένει δεσμευμένη στην
αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητάς της, στοχεύοντας σε πρωτογενές πλεόνασμα από το 2023.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της κυβέρνησης, το χρέος θα συνεχίσει να μειώνεται, στο 180,2% το 2022 (13,1
ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το 2021) και έως το 2025 θα έχει πέσει κάτω από το 150% του ΑΕΠ
GDP, εμφανίζοντας συνολική μείωση 59,8 ποσοστιαίων μονάδων από το 2020 και πέφτοντας κάτω από τα
επίπεδα του 2010.
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Κατόπιν αυτών, η DBRS τονίζει ότι το χρέος είναι υψηλό, όμως αντισταθμιστικοί παράγοντες,
συμπεριλαμβανομένης της στήριξης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώνουν τους κινδύνους από την
αύξηση των επιτοκίων. Το επόμενο διάστημα, η μείωση του χρέους θα στηριχθεί επίσης από δύο παράγοντες:
(1) την ικανότητα της Ελλάδας να επιστρέψει σε πρωτογενή πλεονάσματα και να τα διατηρήσει
(2) την επίτευξη καλών ρυθμών ανάπτυξης.
Στο πλαίσιο αυτό, η DBRS τονίζει ότι η δημοσιονομική πειθαρχία και η διατηρήσιμη ανάπτυξη είναι το κλειδί
για να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας. Οι απανωτές κρίσεις -πανδημία, πόλεμοςδείχνουν τη σημασία της ενίσχυσης των θεμελιωδών της οικονομίας, της συνέχισης της διαφοροποίησης και
της διατήρησης δημοσιονομικών «μαξιλαριών», ώστε να μπορεί η χώρα να αντιμετωπίζει αναπάντεχα
οικονομικά σοκ, σημειώνεται.
Παρά τη δέσμευση της Αθήνας στις συνετές δημοσιονομικές πολιτικές και την προβλεπόμενη επιστροφή στα
πρωτογενή πλεονάσματα, οι δημοσιονομικές προοπτικές δεν έχουν «ανοσία» απέναντι στους κινδύνους που
γεννούν ο πόλεμος και οι εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά, τονίζουν οι αναλυτές. Ενδεχομένως να χρειαστεί η
επέκταση των μέτρων στήριξης, κάτι που θα οδηγήσει σε δυσμενέστερα δημοσιονομικά αποτελέσματα του
χρόνου, εξηγούν.
Η DBRS δίνει μεγάλη σημασία και στους μακροπρόθεσμους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οι
οποίοι ήταν αναιμικοί πριν την πανδημία, εκτιμώντας ότι αυτοί θα ενισχυθούν με τη βοήθεια του Ταμείου
Ανάκαμψης. «Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι επενδύσεις που περιλαμβάνονται στο Greece 2.0
αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα να ενισχύσει τα θεμελιώδη της οικονομίας της και να
εξισορροπήσει τα δημόσια οικονομικά της», σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης.
Μπορεί οι γεωπολιτικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα γύρω από τη διάρκεια του πολέμου και τις επιπτώσεις του
στην οικονομία να δημιουργούν κινδύνους για τις οικονομικές προοπτικές βραχυπρόθεσμα, όμως τα θεμελιώδη
της Ελλάδας είναι εκείνα που θα καθορίσουν εάν το χρέος θα παραμείνει βιώσιμο, σημειώνει η DBRS.
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«Λάθος η συνταγή του εμπάργκο για την ΕΕ» εκτιμούν οι FT
Στο πώς λειτουργούν οι ευρωπαϊκές κυρώσεις τόσο εις βάρος της Ρωσίας όσο και εις βάρος των αδύναμων
πολιτών της ΕΕ, αναφέρεται το άρθρο των FT, που υποστηρίζει ότι ο οικονομικός πόλεμος χρειάζεται για να
κερδηθεί ο πραγματικός στρατιωτικός πόλεμος.
Το ερώτημα που χρήζει απάντησης είναι πως οι κυρώσεις θα λειτουργήσουν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπουν
τροχοπέδη στα σχέδια του Πούτιν, χωρίς οι πολίτες αλλά και η οικονομία της ΕΕ να πληρώσουν δυνσανάλογο
τίμημα.
Ο αρθρογράφος Martin Wolf επικαλείται την εργασία του Olivier Blanchard, πρώην επικεφαλής οικονομολόγο
του ΔΝΤ και του Jean Pisani-Ferry που περιγράφουν τις τρεις προκλήσεις – ερωτήματα με τα οποία είναι
αντιμέτωπη η ΕΕ.
Τα κρίσιμα ερωτήματα
Πρώτον, «πώς να χρησιμοποιηθούν καλύτερα οι κυρώσεις για να αποτραπεί η Ρωσία, περιορίζοντας
ταυτόχρονα τις δυσμενείς επιπτώσεις για την οικονομία της ΕΕ». Δεύτερον, πώς να αντιμετωπιστούν οι
μειώσεις στα πραγματικά εισοδήματα, που έρχονται ως αποτέλεσμα της αύξησης του κόστους της ενεργειακής
εξάρτησης. Και τρίτον, πώς να γίνει η διαχείριση του αυξανόμενου πληθωρισμού που επιδεινώνεται από τις
υψηλότερες τιμές ενέργειας και τροφίμων, αλλά είχε ξεκινήσει στην μετά – Covid».
Το πρώτο που θα πρέπει να απαντηθεί είναι κατά πόσο οι επιβληθείσες κυρώσεις θα προκαλέσουν σημαντικό
πρόβλημα στη ρωσική οικονομία. Για αυτό υπάρχουν αμφιβολίες που φαίνονται καθαρά και από το πρόσφατο
σχόλιο της Rystad Energy: «Παρά τις σοβαρές περικοπές στην πετρελαϊκή παραγωγή που αναμένονται στη
Ρωσία φέτος, τα φορολογικά έσοδα θα αυξηθούν σημαντικά περισσότερο από τα 180 δισ. δολάρια, λόγω της
εκτίναξης των τιμών του πετρελαίου… Είναι 45% και 181% υψηλότερα απ’ όσο το 2021 και 2020 αντίστοιχα».

Ζημιά στη ρωσική οικονομία θα υπάρξει καθώς όπως προβλέπει το ΔΝΤ θα συρρικνωθεί κατά 8,5% φέτος.
Ωστόσο οι υψηλότερες τιμές αντισταθμίζουν τις μειώσεις στους όγκους. Οι καταναλωτές υποφέρουν και
ταυτόχρονα χρηματοδοτούν την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία.
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Απέναντι σε αυτό, αναλυτές προτείνουν άλλα μέτρα:
Πρώτον, η αδυναμία της ΕΕ έναντι της Ρωσίας αλλά και η δύναμή της είναι μεγαλύτερες στο αέριο απ’ ό,τι στο
πετρέλαιο, επειδή το αέριο εξαρτάται περισσότερο από μια σταθερή δομή. Αυτό καθιστά τη διαφοροποίηση
των πωλήσεων από τη Ρωσία (αλλά και τις αγορές από την ΕΕ) πιο δύσκολη.
Δεύτερον, ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μειωθούν τα έσοδα της Ρωσίας δεν είναι ένα εμπάργκο, αλλά
ένας τιμωρητικός φόρος ή δασμός.
Τρίτον, η επιβολή δασμών θα δημιουργούσε έσοδα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθηθούν
αυτοί που υφίστανται απώλειες πραγματικών εισοδημάτων στο σήμερα.
Τέταρτον, ένας φόρος που θα επιβληθεί από την ΕΕ μόνο στις ρωσικές εξαγωγές θα πετύχαινε περισσότερα στο
αέριο παρά στο πετρέλαιο, λόγω της μεγαλύτερης δυσκολίας διαφοροποίησης των εξαγωγών αερίου.
Πέμπτον, οι εμπορικές κυρώσεις θα ήταν πιο αποτελεσματικές όσο μεγαλύτερος θα ήταν ο αριθμός των χωρών
που θα συμμετείχαν.
Έκτον, μπορεί κανείς να επεκτείνει τις κυρώσεις στο πετρέλαιο βάζοντας κυρώσεις στη ναυτιλία.
Ω
Τέλος, το κόστος
τέτοιων μέτρων για τη Ρωσία θα ήταν υπερπολλαπλάσιο του κόστους τους για την ΕΕ και
τους συμμάχους.
Αναπόφευκτο το αυξημένο κόστος
Η επίτευξη ομοφωνίας για αποτελεσματικά μέτρα είναι δύσκολη αλλά κρίσιμης σημασίας. Ό,τι και αν γίνει επ’
αυτού, θα υπάρχει σημαντικό κόστος από τον πόλεμο για τις εύπορες εισαγωγικές χώρες: αυξημένες αμυντικές
δαπάνες, μεγαλύτερες δαπάνες για ενεργειακές υποδομές, βοήθεια προς τους πρόσφυγες και ουσιαστική
στήριξη για τις αναπτυσσόμενες χώρες που πλήττονται σκληρά.
Αναπόφευκτα, το κύριο πολιτικό ζήτημα θα είναι πώς να αμβλυνθεί το πλήγμα που θα δεχθούν οι εγχώριοι
καταναλωτές. Πρέπει αυτό να γίνει μέσω επιδοτήσεων στην ενέργεια, μεταφοράς πληρωμών ή ελέγχου στις
τιμές;
Ένα μεγάλο μέρος της απάντησης εξαρτάται από το καθεστώς κυρώσεων που θα υιοθετηθεί. Αλλά η γενική
ιδέα είναι πως οι επιδοτήσεις θα τείνουν να αντισταθμίσουν τις κυρώσεις αυξάνοντας την κατανάλωση αντί να
τη μειώνουν. Θα ήταν καλύτερα να αυξηθούν οι μεταφορές αγοραστικής δύναμης προς τα ευάλωτα νοικοκυριά
και να δίνεται σε αυτά η δυνατότητα να αποφασίσουν το πώς θα την ξοδέψουν. Οι έλεγχοι στις τιμές
πετρελαίου ήταν καταστροφή τη δεκαετία του 1970. Δεν βλέπω λόγο γιατί θα είναι καλύτεροι τώρα. Αν θέλει
κανείς να περιορίσει τα τεράστια κέρδη, θα ήταν καλύτερα να τα φορολογήσει.
Ο κίνδυνος για τις οικονομίες
Οι Blanchard και Pisani-Ferry θέτουν ακόμα το ερώτημα για το πώς θα χρηματοδοτηθούν οι έκτακτες
δαπάνες. Αφού ένας πόλεμος είναι μια βραχυπρόθεσμη έκτακτη ανάγκη, το επιχείρημα υπέρ του επιπλέον
κρατικού δανεισμού είναι ισχυρό. Επιπλέον, στα τρέχοντα (πολύ χαμηλά ακόμα) μακροπρόθεσμα επιτόκια και
με τις δυνητικές αυξήσεις του ονομαστικού ΑΕΠ (με την ώθηση του πληθωρισμού), το επιπλέον χρέος θα ήταν
οικονομικά προσιτό.
Αυτό εγείρει ζήτημα νομισματικής πολιτικής. Η επίπτωση του πολέμου είναι να ενισχύει τις ανοδικές πιέσεις
στις τιμές, με κίνδυνο ενός πληθωριστικού σπιράλ μισθών-τιμών, αποδυναμώνοντας ταυτόχρονα τη ζήτηση
καθώς συμπιέζονται τα πραγματικά εισοδήματα. Οι Blanchard και Pisani-Ferry λένε πως οι δύο αυτές
επιπτώσεις αλληλοαντισταθμίζονται.
Σε αυτή την περίπτωση, όπως υποστηρίζουν, η νομισματική πολιτική θα πρέπει να συνεχίσει στον δρόμο της
σύσφιξης που άρχισε πριν τη ρωσική εισβολή. Αλλά προτείνουν επίσης ότι τα δημοσιονομικά μέτρα μπορεί να
είναι στοχευμένα προς τη μείωση του πληθωρισμού τιμών, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους του σπιράλ μισθώντιμών. Λένε επίσης πως τέτοια δημοσιονομικά μέτρα θα μπορούσαν να μπουν στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης μισθών άμεσα. Αυτό θα μπορούσε να είναι αποτελεσματικό στη Βόρεια Ευρώπη.
Πηγή: Financial Times
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