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Global X: Οι ελληνικές μετοχές έχουν ένα μοναδικό "όπλο" που θα τις κάνει να
ξεχωρίσουν
Η Ελλάδα και οι ελληνικές μετοχές έχουν ένα μοναδικό όπλο το οποίο τις κάνει να ξεχωρίζουν, όπως σημειώνει η Global X, διεθνής
εταιρεία επενδύσεων στον κλάδο των ETFs η οποία διαχειρίζεται και το ελληνικό ETF GREK, τονίζοντας πως παρά τις προκλήσεις που
δημιουργούν αυτές οι έκτακτες συνθήκες, θα μπορέσουν να καλύψουν το χαμένο έδαφος και μάλιστα αρκετά γρήγορα.
Η Ελλάδα ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο πρόγραμμα διάσωσης που έγινε ποτέ διεθνώς πριν από 18 μήνες, πυροδοτώντας ένα ράλι στο
ελληνικό Χρηματιστήριο το οποίο και τερμάτισε το 2019 ως μία από τις αναδυόμενες αγορές με τις καλύτερες επιδόσεις.
Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η πανδημία του COVID-19 και η επακόλουθη κατάρρευση του εμπορίου, του τουρισμού και των τιμών του
πετρελαίου έστησαν νέα εμπόδια στον δρόμο της ανάκαμψης της Ελλάδας. Ενώ η πανδημία μπορεί να είναι πολύ μακριά από το τέλος
της, η Ελλάδα φαίνεται καλύτερα εξοπλισμένη για την καταπολέμηση του COVID-19 από άλλες αναδυόμενες αγορές, δεδομένων των
ισχυρών συστημάτων δημόσιας υγείας της Ευρώπης, της ώθησης των νομισματικών μέτρων της ΕΚΤ και της στήριξης που δίνεται από
τις αρχές στις πιο ευάλωτες βιομηχανίες όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία και οι τράπεζες.
Η κρίση λόγω της πανδημίας έχει ασκήσει σημαντικές πιέσεις στις ελληνικές μετοχές και πολύ μεγαλύτερες από ότι στις υπόλοιπες
αναδυόμενες αγορές. Από τις αρχές του έτους, η ελληνική αγορά εμφανίζει τις χειρότερες επιδόσεις στην περιοχή.
Ενώ η Ιταλία και η Ισπανία χτυπήθηκαν πιο πολύ από την πανδημία, η Ελλάδα και η Πορτογαλία διαχειρίστηκαν με μεγάλη επιτυχία την
κρίση, σημειώνει η Global X. Αν και οι οικονομίες έχουν χαλαρώσει τα περιοριστικά μέτρα, ένα ασφαλές reopening μπορεί να είναι
δύσκολο να επιτευχθεί και για την Ελλάδα θα είναι καθοριστικό έτσι ώστε να καλύψει το χαμένο έδαφος στην ανάπτυξη, καθώς σχεδόν το
25% του ΑΕΠ της προέρχεται από τον τουρισμό. Πάρα τους πολύ καλούς χειρισμούς της ελληνικής κυβέρνησης, η οικονομική
δραστηριότητα κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του lockdown, με τις τράπεζες να είναι από τους κλάδους που επηρεάστηκαν πιο σοβαρά.
Ωστόσο, όπως τονίζει η Global X, η Ελλάδα έχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι άλλων χωρών,. Είναι η μοναδική αγορά η οποία έχει
τόσο ισχυρή νομισματική στήριξη στο περιβάλλον των αναδυόμενων αγορών. Η ΕΚΤ αγοράζει ελληνικά ομόλογα και τα δέχεται ως
collateral για τις πράξεις χρηματοδότησης και έχει στηρίξει την αγορά οδηγώντας τους ελληνικούς κρατικούς τίτλους σε ένα ισχυρό ράλι,
ενώ και οι τραπεζικές μετοχές έχουν ανακάμψει σημαντικά από τα χαμηλά που άγγιζαν πριν μερικές μόλις εβδομάδες. Η επιβράδυνση των
κρουσμάτων στη χώρα σε συνδυασμό με την τεράστια στήριξη από την Ε.Ε, οδήγησε το σύνολο των ελληνικών μετοχών σε σημαντική
άνοδο.
Έτσι, όπως σημειώνεται, παρά τις προκλήσεις που προκαλούν αυτές οι έκτακτες συνθήκες, η Ελλάδα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από
τις περισσότερες αναδυόμενές αγορές για να ανακάμψει προς την κανονικότητα την "επόμενη μέρα" της πανδημίας. Η δημοσιονομική
και νομισματική τόνωση που απολαμβάνει είναι ένα μοναδικό όπλο που δεν έχουν οι υπόλοιπες αναδυόμενες αγορές
Οι προοπτικές ανάκαμψης από τον COVID-19 εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά αβέβαιες, με τις παγκόσμιες αγορές να αντιμετωπίζουν
μια σειρά από άγνωστα οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Και ενώ ο δρόμος προς την ανάκαμψη μπορεί να είναι ανώμαλος
και απρόβλεπτος, ωστόσο η Ελλάδα μπορεί να είναι σε θέση να καλύψει τις πρόσφατες απώλειες και να συνεχίσει την πολυετή πορεία της
προς τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.
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Υποχώρηση ΑΕΠ 5,67% έως 7,16% "βλέπει" το ΚΕΠΕ εφέτος στην Ελλάδα
Από την ανάλυση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων του COVID-19 στην ελληνική οικονομία, προκύπτει ότι, στη βάση των
υποθέσεων των σεναρίων του υπουργείου Οικονομικών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αυτόνομη ζήτηση, εκτιμάται μείωση
του ΑΕΠ κατά 5,67% και 7,16%, της απασχόλησης κατά 5,32% και 7,20%, και των συνολικών εισαγωγών κατά 10,40% και 15,53%,
αντίστοιχα.
Αυτό αναφέρει η έβδομη ανάλυση επικαιρότητας για τις επιπτώσεις της πανδημίας από το ΚΕΠΕ. Όπως σημειώνεται: «Τα
αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με τις προηγούμενες αναλύσεις μας, όπου είχαμε επικεντρωθεί στις επιδράσεις της μείωσης των
τουριστικών εισπράξεων και της αύξησης των κρατικών δαπανών, στις οποίες αναδείξαμε τις δυνατότητες περιορισμού του εύρους της
ύφεσης. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι η συμβολή του τουρισμού στην ελληνική οικονομία (tourism ratio) είναι αντίστοιχη
των υπολοίπων χωρών του ευρωπαϊκού Νότου, και όχι πολλαπλάσια, όπως κατά καιρούς γίνεται λόγος από διάφορες εκτιμήσεις.
Από τις εκτιμήσεις μας προκύπτει ότι το μεγαλύτερο μέρος της καθίζησης της οικονομίας αναμένεται να προκληθεί από τις αρνητικές
επιδράσεις της μείωσης των εξαγωγών, και κυρίως από τους τομείς του τουρισμού και της ναυτιλίας, ενώ οι επιπτώσεις στην εσωτερική
ζήτηση αφορούν κυρίως τον τομέα των κατασκευών. Όσον αφορά το εύρος της μείωσης του ΑΕΠ, οι εκτιμήσεις μας είναι πιο κοντά στις
προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, που κάνει λόγο για μια ύφεση της τάξης του 5%, ενώ σχετικά με την μείωση της
απασχόλησης και την αύξηση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Αγαθών και Υπηρεσιών τόσο το υπουργείο όσο και η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή φαίνεται να τα υποεκτιμούν.
Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι διαφοροποιήσεις μεταξύ των δύο σεναρίων για τις κρατικές δαπάνες, τις
επενδύσεις και τις εξαγωγές δύνανται να οδηγήσουν και σε αντίστοιχες διαφοροποιήσεις στις επιπτώσεις στο ΑΕΠ, την απασχόληση και
τις συνολικές εισαγωγές ανά τομέα (εμπόρευμα), οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας
απαιτεί
προγραμματισμό
και
στοχευμένες
κλαδικές
πολιτικές».
Δύο σενάρια
Αναλυτικά το ΚΕΠΕ αναφέρει δύο σενάρια:
Σύμφωνα με την εαρινή πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2020 (έστω Σενάριο 1) οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες αναμένεται
να αυξηθούν κατά περίπου 1,782 δισ. ευρώ, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 6,422
δισ. ευρώ και, τέλος, οι εξαγωγές αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 14,918 δισ. ευρώ.
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη αυτές τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εκτιμάται ότι θα προκληθεί μία συνολική (άμεση και
έμμεση):
- Μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 7,16%
- Μείωση στα επίπεδα της συνολικής απασχόλησης περίπου 7,20%
- Μείωση των συνολικών εισαγωγών περίπου 15,53%
Όπως προκύπτει, η πλειονότητα των απωλειών στο ΑΕΠ αντιστοιχούν σε «Υπηρεσίες Πλωτών Μεταφορών» (25,6%), «Κατασκευές»
(20,9%) και «Υπηρεσίες Διαμονής και Εστίασης» (17,6%). Οι σημαντικότερες μειώσεις στα επίπεδα της απασχόλησης αντιστοιχούν
στους τομείς «Γεωργία» (19,8%), «Κατασκευές» (19,1%) και «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» (11,6%), ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις
στις συνολικές εισαγωγές αντιστοιχούν στα «Μεταλλεία και Λατομεία» (18,8%) , «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Ηλεκτρονικά και Οπτικά
Προϊόντα» (10,1%) και «Άλλος Εξοπλισμός Μεταφορών» (9,2%).
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών (έστω Σενάριο 2) οι κρατικές καταναλωτικές δαπάνες αναμένεται να
αυξηθούν κατά περίπου 0,364 δισ. ευρώ, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αναμένεται να μειωθεί κατά περίπου 0,985 δισ.
ευρώ και, τέλος, οι εξαγωγές αναμένεται να μειωθούν κατά περίπου 13,384 δισ. ευρώ.
Λαμβάνοντας, λοιπόν, υπόψη αυτές τις προβλέψεις του υπουργείου Οικονομικών, εκτιμάται ότι θα προκληθεί μία συνολική (άμεση και
έμμεση):
- Μείωση του ΑΕΠ κατά περίπου 5,67%
- Μείωση στα επίπεδα της συνολικής απασχόλησης περίπου 5,32%
- Μείωση των συνολικών εισαγωγών περίπου 10,40%.
Όπως προκύπτει, η πλειονότητα των απωλειών στο ΑΕΠ αντιστοιχούν στις «Υπηρεσίες Πλωτών Μεταφορών» (29,1%), «Υπηρεσίες
Διαμονής και εστίασης» (19,8%) και «Προϊόντα Οπτάνθρακα και Προϊόντα Διύλισης Πετρελαίου» (12,7%), οι σημαντικότερες μειώσεις
στα επίπεδα της απασχόλησης αντιστοιχούν στους τομείς «Γεωργία» (23,4%), «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» (13,9%) και «Κατασκευές»
(5,7%), ενώ οι σημαντικότερες μειώσεις στις συνολικές εισαγωγές αντιστοιχούν στα «Μεταλλεία και Λατομεία» (23,8%), «Προϊόντα
Οπτάνθρακα και Προϊόντα Διύλισης Πετρελαίου» (10,7%) και «Τρόφιμα» (7,2%).
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Στα 10 δισ. ευρώ το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από σήμερα, 11 Ιουνίου, μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2020, το «Εθνικό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης 2021 -2025», το οποίο καθορίζει, για την πρώτη προγραμματική περίοδο (2021-2025), τις
προτεραιότητες ανά τομέα πολιτικής στο πλαίσιο των εθνικών αναπτυξιακών στόχων, τους ειδικούς στόχους
και δράσεις, τον συνολικό και ανά πρόγραμμα προϋπολογισμό, καθώς και τα αποτελέσματα που επιδιώκονται
με την εφαρμογή του.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα που κατέθεσαν σήμερα σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, ο υπουργός
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης
Τσακίρης, στα 10 δισ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα ανέλθουν οι πόροι του, για την πενταετία 2021 - 2021. Μάλιστα,
από τα 10 δισ. ευρώ, τα 7 δισ. ευρώ προγραμματίζεται να διατεθούν τα δύο πρώτα χρόνια, δηλαδή το 2021 και
2022.
Με δεδομένο ότι το ΕΠΑ που εισάγεται ως μοχλός ανάπτυξης για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα
χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους, ο προγραμματισμός του υπουργείου σημαίνει την αύξηση του εθνικού
σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) που τα τελευταία χρόνια κινείται μεταξύ 650 εκατ.
ευρώ έως 1 δισ. ευρώ, στα 2 δισ. ευρώ.
Το πρώτο ΕΠΑ, δηλαδή για την 2021 - 2025 τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση από τον υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνι Γεωργιάδη και τον υφυπουργό Ιωάννη Τσακίρη, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την τελική του διαμόρφωση. Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις
10 Ιουλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00.
Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού του ΕΠΑ 2021-2025, σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης,
προσδιορίζεται, λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτερο πλαίσιο οικονομικής πολιτικής της χώρας. Ειδικότερα, στους
παράγοντες που προσδιορίζουν το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού του ΕΠΑ περιλαμβάνονται οι
υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί για υφιστάμενα επενδυτικά έργα, η ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής
σταθερότητας και οι δεσμεύσεις της χώρας για την επίτευξη δημοσιονομικών στόχων.
Εμπροσθοβαρής εκτέλεση
Ως προς την κατανομή κατά έτος, επισημαίνεται πως, παρότι η εφαρμοσμένη πρακτική πολυετών
προγραμμάτων (όπως το ΕΣΠΑ 2014-2020) επιτάσσει οι πόροι να κατανέμονται ισόποσα στα έτη, με πρόβλεψη
για την επίδραση του πληθωρισμού, στο ΕΠΑ 2021-2025, με δεδομένη την ανάγκη αντιμετώπισης των
οικονομικών επιπτώσεων της πρόσφατης κρίσης και των νέων προκλήσεων λόγω της πανδημίας, καθώς επίσης
και της συνέχισης της χρηματοδότησης των υφιστάμενων έργων, επιθυμητή είναι η εμπροσθοβαρής εκτέλεση
του προγράμματος, με αυξημένο προϋπολογισμό στα πρώτα δύο έτη με ποσοστό 35% και από 10% στα τρία
επόμενα.
Τα τομεακά προγράμματα
Τη μερίδα του λέοντος του προϋπολογισμού, παίρνουν τα τομεακά προγράμματα, δηλαδή στα προγράμματα
των υπουργείων στα οποία θα κατευθυνθεί το 68,35% των πόρων, ή 6,835 δισ. ευρώ. Τα περισσότερα, έχει
λαμβάνειν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών καθώς θα πιστωθεί το 26%, ήτοι 2,6 εκατ. ευρώ.
Ακολουθούν υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 900 εκατ. ευρώ και το υπουργείο Ανάπτυξης
και Επενδύσεων με 875 εκατ. ευρώ.
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Eurogroup: «Πράσινο φως» για τη δόση των 640 εκατ. ευρώ
Την εκταμίευση ποσού 640 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα από τα κέρδη της ΕΚΤ και κεντρικών τραπεζών της
 ελληνικά ομόλογα, ενέκριναν - σύμφωνα με πληροφορίες - οι υπουργοί Οικονομικών των «19».
Ευρωζώνης από
Το συνολικό όφελος από τη δόση, μαζί με τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους, φτάνει τα 748 εκατ. ευρώ.
Η σημερινή απόφαση βασίζεται στην έκθεση της Κομισιόν, η οποία έκρινε στις 20 Μαΐου ότι η Ελλάδα
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών της πανδημίας του κορωνοϊού, ανταποκρίθηκε στις δεσμεύσεις
που έχει αναλάβει για μεταρρυθμίσεις στο πλαίσιο της ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας.
Στη σημερινή συνεδρίαση συζητήθηκε και η πρόταση της Κομισιόν για το ταμείο ανάκαμψης ύψους 750 δισ.
ευρώ, ενώ ο πρόεδρος του Εurogroup Μάριο Σεντένο αναμένεται να ανακοινώσει στους συναδέλφους του, ότι
δεν θα επιδιώξει την ανανέωση της θητείας του δεδομένου ότι την Τρίτη παραιτήθηκε από υπουργός
Οικονομικών της Πορτογαλίας. Η διαδικασία εκλογής νέου προέδρου θα ξεκινήσει σήμερα, ενώ ο διάδοχός του
θα εκλεγεί τον επόμενο μήνα.
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Μετά το sell – off στα διεθνή χρηματιστήρια ανησυχία να μη χαλάσει η
θετική βραχυπρόθεσμη τάση στο Χ.Α. …. Κλειδί η παραμονή ή
τουλάχιστον να κρατηθεί η επαφή με τα κρίσιμα τεχνικά επίπεδα των 735
– 745 μονάδων…
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