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DBRS Morningstar: Ανάπτυξη από 1,5% έως 4% το 2021
Ανάπτυξη +4,0% το 2021 και +5,0% το 2022 έναντι ύφεσης -8% το 2020 εκτιμά για την ελληνική οικονομία στο
βασικό του σενάριο ο καναδικός οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS Μorningstar.
Όπως αναφέρουνε οι αναλυτές του οίκου, την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνεται, ο δείκτης ανεργίας θα κυμανθεί
στο ύψος του 18% το 2021 και του 17% το 2022 έναντι 16,5% το 2020. Στο δυσμενές σενάριο, η ανάπτυξη δεν θα
ξεπεράσει το 1,5% το 2021 και το 4% το 2022, έναντι ύφεσης -8% το 2019. Παράλληλα, η ανεργία θα φτάσει το
19% το 2021 και το 18% το 2022.
Σημειωτέον η Ελλάδα παρουσίασε σημαντικά καλύτερη απόδοση από το αναμενόμενο, με το ΑΕΠ να
καταγράφει αύξηση 2,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2020.
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Παγκόσμια οικονομία
Πέρα από την αργή πρόοδο των εμβολιαστικών προγραμμάτων, οι προκαταρκτικές δημοσιεύσεις στοιχείων του
ΑΕΠ για το δ’ τρίμηνο του 2020 επιβεβαιώνουν ότι η παγκόσμια οικονομική ύφεση του 2020 επέφερε καίρια
πλήγματα.
Η ύφεση στη ζώνη του ευρώ και το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθε στο 6,8% και 9,9%, αντίστοιχα. Οι οικονομίες
των ΗΠΑ και του Καναδά συρρικνώθηκαν κατά 3,5% και 5,4%, αντίστοιχα. Η οικονομία της Ιαπωνίας επίσης
συρρικνώθηκε 4,9%.
Ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα κορωνοϊού που αυξάνονται παγκοσμίως.
Μερικές μικρές χώρες, προξάρχοντος του Ισραήλ, επιτυγχάνουν γρήγορα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού, που
φαίνεται να συμβάλλει στη μείωση των κρουσμάτων. Καλή πορεία διαγράφουν επίσης Ηνωμένο Βασίλειο και
ΗΠΑ. Εάν τα κρούσματα αυξηθούν περισσότερο του αναμενομένου, με αποτέλεσμα σημαντικά μεγαλύτερους
περιορισμούς κατά τους επόμενους έξι μήνες, η ανάκαμψη θα καθυστερήσει έως το 2023.
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2,5 δισ. ευρώ άντλησε το Δημόσιο από το 30ετές - Χρ. Σταϊκούρας: Σηματοδοτεί
την πλήρη επιστροφή στις αγορές
Με 2,5 δισ. ευρώ ενισχύει τα ταμειακά του διαθέσιμα το Ελληνικό Δημόσιο μετά την επιτυχή έκδοση του
30ετούς ομολόγου.
Όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας «η έκδοση συμβάλλει σημαντικά στην
περαιτέρω βελτίωση της βιωσιμότητας του δημοσίου χρέους. Καταδεικνύει και επιβεβαιώνει, ακόμη πιο
εμφατικά σε σύγκριση με προηγούμενες εξόδους στις αγορές, την εμπιστοσύνη της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας στη διαχείριση, τις δυνατότητες και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Παράλληλα,
αποτελεί ένα επιπλέον θετικό βήμα, το οποίο αναμένεται να συνδράμει, καταλυτικά, στις μελλοντικές
αναβαθμίσεις του αξιόχρεου της χώρας.».
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών η συγκεκριμένη έκδοση σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της χώρας
μας στις διεθνείς αγορές και συμβάλλει στην εξομάλυνση της καμπύλης των αποδόσεων, παρέχοντας
ταυτοχρόνως ασφάλεια στους επενδυτές, καθώς χρονικά ξεπερνά -κατά πολύ- την περίοδο που εκπνέουν τα
συμφωνημένα με τους θεσμούς μέτρα διευθέτησης για το χρέος.
Η έκδοση, όπως ανέφερε, διακρίνεται για τη σημαντική ζήτηση, το χαμηλό κόστος δανεισμού και την
εξαιρετική ποιότητα της.
Ξεπέρασαν τα 26 δισ. ευρώ οι προσφορές για το 30ετές ομόλογο
Έκλεισε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση του 30ετούς ομολόγου με την ζήτηση να διαμορφώνεται σε
υψηλά επίπεδα, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 26 δισ. ευρώ. Το ελληνικό δημόσιο θα αντλήσει το ποσό
των 2,5 δισ. ευρώ.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στις 150 μονάδες βάσης + το Mid Swap, στην περιοχή του 1,9%.
Μετά από 16 χρόνια το ελληνικό Δημόσιο βγήκε στις αγορές με 30ετή ομόλογα καθώς το κλίμα -μετά την
απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την προηγούμενη εβδομάδα, να επιταχύνει τις αγορές
ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά- είναι ιδιαίτερα θετικό.
Υπενθυμίζεται ότι εντός του Μαρτίου η χώρα έχει συμφωνήσει να αποπληρώσει μέρος των δανείων που έχει
λάβει από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και συγκεκριμένα 3,3 δισ. ευρώ. Το δανειακό πρόγραμμα του
Δημοσίου προέβλεπε για φέτος την άντληση από την αγορά 8 έως 12 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό μπορεί να
καλυφθεί άνετα με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, καθώς μετά την επέκταση του
προγράμματος πανδημίας PEPP η Κεντρική Τράπεζα εκτιμάται ότι μπορεί να αγοράσει από την αγορά
ομόλογα ονομαστικής αξίας 16 δισ. ευρώ επιπλέον των 19 δισ. ευρώ που έχει ήδη στο χαρτοφυλάκιο της. Ήδη
στις αρχές του έτους το Δημόσιο με την έκδοση νέου 10ετούς ομολόγου άντλησε 3,5 δισ. ευρώ.
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Standard and Poor’s: Επιβεβαίωση της αξιολόγησης AA+/Α-1+ για ΗΠΑ –
Σταθερό το outlook
Σε επιβεβαίωση της αξιολόγησης AA+/Α-1+ για τις ΗΠΑ προέβη ο αμερικανικός οίκος Standard and
Poor’s, αφήνοντας παράλληλα αμετάβλητη την προοπτική της (stable). Η βαθμολόγηση αντικατοπτρίζει τα
ισχυρά χαρακτηριστικά της οικονομίας της χώρας, η οποία χαρακτηρίζεται «ανθεκτική», «ισχυρά
διαφοροποιημένη»
 και «ευέλικτη σε ό,τι αφορά τα εργαλεία νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής».
Στα μείον, όπως αναφέρει η Standard and Poor’s, είναι η υπερβολική επιβάρυνση των δημόσιων οικονομικών,
με το χρέος το 2020 να φτάνει το 107% και το έλλειμμα το 18%, ως αποτέλεσμα, βέβαια, της προσπάθειας
άμβλυνσης των επιπτώσεων που επέφερε η πανδημική κρίση του κορωνοϊού.
Τα μάκρο
Ειδικότερα, αναμένεται ταχεία οικονομική ανάκαμψη, με το χρέος, κάποια στιγμή, να σταθεροποιείται στα
επίπεδα του 107%.
Την ίδια στιγμή, η αμερικανική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό +6,5% το 2021, 3,5% το 2022 και 2% τη
χρονική περίοδο 2023 – 2024.
Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2021 θα συνεχίσει να είναι ένα από τα υψηλότερα του κόσμου, με 68.700 δολάρια ανά
Αμερικανό πολίτη, ενώ σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η γήρανση του πληθυσμού, η οποία αναπόφευκτα θα
επηρεάσει την τροχιά που θα διαγραφεί στο εξής το ΑΕΠ.
Η ανεργία που έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα το 2020 (14%) θα μειωθεί στο 6% το 2021.
Σύμφωνα με τη Fed, ο πληθωρισμός δεν αναμένεται να ξεφύγει τα επόμενα δύο χρόνια πέρα από τρέχοντα
επίπεδα, ήτοι 2%.
Το έλλειμμα το 2020 έφτασε στο 18% – κυρίως λόγω των κολοσσιαίων δημοσιονομικών πακέτων που δόθηκαν
για την άμβλυνση των συνεπειών της πανδημικής κρίσης (2,5 τρισεκ. δολ. τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2020,
900 εκατ. δολ. ενδιαμέσως και 1,9 τρισεκ. δολ. το 2021).
Σύμφωνα με τη Standard & Poor’s, τα ισχυρότερα έσοδα που θα έχει το κράτος θα μειώσουν το έλλειμμα στο
13%-14% το 2021 και στο 7% το 2022.
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Απολύτως
φυσιολογική η όποια μικρή διόρθωση στο Χ.Α. ….. Κλειδί
για να διατηρηθεί η θετική τάση, η παραμονή υψηλότερα των 845 –
850 μονάδων ….
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