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Scope Ratings: Η Ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται σε καλή θέση να ενισχύσει την ανάπτυξη….
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της Scope Ratings, η νέα κυβέρνηση της Ελλάδας βρίσκεται σε καλή θέση για
να ενισχύσει την οικονομική ανάκαμψη της χώρας και να μειώσει το δημόσιο χρέος. Με τους αναλυτές να προσθέτουνε πως
αυτό που απαιτείται είναι μια ισορροπία μεταξύ μέτρων ενίσχυσης της ανάπτυξης και μεγάλων πρωτογενών πλεονασμάτων.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της Scope Ratings, η επίτευξη υψηλότερης ανάπτυξης θα ήταν σχεδόν
διπλάσια αποτελεσματική από ό,τι η στήριξη σε πολύ υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα στη μείωση του δείκτη δημόσιου
χρέους προς το ΑΕΠ (τώρα στο 182%).
Σύμφωνα με τους αναλυτές του οίκου αξιολόγησης, η Ελλάδα αναμένεται να επιτύχει και πάλι το στόχο της για το
πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,5% του ΑΕΠ το 2019, αφού το μεγαλύτερο από το αναμενόμενο πρωτογενές πλεόνασμα το
2018 ανήλθε στο 4,3% ΑΕΠ, μέσα στους στόχους που συμφώνησε η Ελλάδα με τους διεθνείς πιστωτές της, αναφέρει η
έκθεση.
«Η επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διατήρηση της επίσημης εμπιστοσύνης των
πιστωτών και της αγοράς», λέει ο Jakob Suwalski, επικεφαλής αναλυτής για την Ελλάδα στην Scope.
«Ωστόσο, η επίτευξη της σωστής ισορροπίας μεταξύ μέτρων ενίσχυσης της ανάπτυξης, όπως οι υψηλότερες δημόσιες
επενδύσεις – το χαμηλό επίπεδο των οποίων εξηγεί εν μέρει τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα, τη δημοσιονομική
πειθαρχία και τις πολιτικές αντιμετώπισης των κοινωνικών πιέσεων – μπορεί να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να
επανεξετάσει το στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,5%», αναφέρει ο Suwalski.
Σημειώνεται πως η Scope εξέτασε την ευαισθησία της επιβάρυνσης του χρέους της Ελλάδας προς το ΑΕΠ βάσει των
προβλέψεων του ΔΝΤ, χρησιμοποιώντας διαφορετικούς παράγοντες σχετικά με τους πραγματικούς ρυθμούς ανάπτυξης και
τα πρωτογενή πλεονάσματα, διατηρώντας τους άλλους παράγοντες ίδιους. Ένας υψηλότερος ρυθμός ανάπτυξης κατά 1%
κατά τα επόμενα έξι χρόνια θα οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους κατά περίπου 11 ποσοστιαίες μονάδες
του ΑΕΠ έως το 2024. Αντίθετα, η αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος κατά μια ποσοστιαία μονάδα προς το ΑΕΠ θα
είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του χρέους μόνο κατά 6%.
«Η διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων είναι το κλειδί για τη μείωση του χρέους της Ελλάδας, αλλά η ανησυχία μας
είναι ότι εάν τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι υπερβολικά υψηλά για πολύ καιρό, θα μπορούσαν να αποτρέψουν τις
δαπάνες που χρειάζονται για να καλύψουν το διαρκές επενδυτικό χάσμα της Ελλάδας, με τον κίνδυνο εξάντλησης της
φορολογικής ικανότητας της χώρας», υπογραμμίζει ο Suwalski. «Αυτό θα λειτουργούσε τελικά ενάντια στην ανάπτυξη και,
μακροπρόθεσμα, στη βιωσιμότητα του χρέους».
Η Scope Ratings αναμένει ότι η Ελλάδα θα επιδιώξει την επαναδιαπραγμάτευση των στόχων πρωτογενών πλεονασμάτων
που είχαν συμφωνηθεί προηγουμένως με τους Ευρωπαίους πιστωτές της χώρας, εν μέσω του σημερινού περιβάλλοντος
χαμηλών αποδόσεων των ομολόγων. Τα χαμηλά επιτόκια χρηματοδότησης συμβάλλουν στη μείωση των πληρωμών τόκων
στην Ελλάδα και παρέχουν στην κυβέρνηση περισσότερες δημοσιονομικές δυνατότητες ελιγμών, παρά το υψηλό δημόσιο
χρέος της, τονίζει ο οίκος αξιολόγησης. Οι εκπρόσωποι των πιστωτών προγραμματίζεται να επισκεφθούν τη χώρα στις 23
Σεπτεμβρίου υπό την τέταρτη μεταμνημονιακή αξιολόγηση.
«Βέβαια, η λειτουργία χαμηλότερων πρωτογενών πλεονασμάτων θα είναι επωφελής μόνο εάν η κυβέρνηση αναλάβει μια
σειρά μέτρων ενίσχυσης της ανάπτυξης και επιταχύνει σθεναρά τις δημοσιονομικές και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», λέει
ο Suwalski.
Και όπως προσθέτει ο αναλυτής του οίκου αξιολόγησης, οι προοπτικές για την ελληνική οικονομία βελτιώνονται, αναφέρει
η έκθεση. Ο οίκος αξιολόγησης αναμένει αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά περίπου 2,5% το 2019, με τον ρυθμό να
παραμένει ισχυρός κατά την περίοδο 2020-2024. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις οικονομικές εξελίξεις στην
ευρύτερη ευρωπαϊκή οικονομία, οι οποίες σημείωσαν σημαντική επιβράδυνση, τονίζει η Scope Ratings.
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Στάσσης: Η κατάσταση στη ΔΕΗ είναι δραματική
Δραματική χαρακτήρισε την κατάσταση στη ΔΕΗ ο νέος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης
Γιώργος Στάσσης. Μιλώντας με δημοσιογράφους, μετά την έγκριση του διορισμού του από τη γενική
συνέλευση της ΔΕΗ, ο κ. Στάσσης τόνισε ότι το ταμειακό έλλειμμα των 750 εκατ. ευρώ αυξάνεται δραματικά
και απάντησε θετικά στην ερώτηση αν πλέον το έλλειμμα φτάνει στα 800- 900 εκατ. ευρώ σε δωδεκάμηνη
πρόβλεψη.
«Τα 750 εκατομμύρια είναι ένα σοβαρό ταμειακό πρόβλημα, που δυστυχώς αυξάνεται κάθε ημέρα. Πρέπει να
ξεπεράσουμε αυτόν τον κάβο, ώστε 24 Σεπτεμβρίου να μην έχουμε παρατήρηση στον ισολογισμό (έκθεση του
ορκωτού ελεγκτή Ernst & Young) και μετά να συζητήσουμε τα μέτρα για την ανάπτυξη της ΔΕΗ» δήλωσε ο
νέος πρόεδρος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης.
«Πρέπει να μας εμπιστευτούν οι τράπεζες και πάλι, με ένα μείγμα πολιτικής για να σωθεί η ΔΕΗ. Θα δούμε τι
θα γίνει με τα τιμολόγια τις επόμενες ημέρες, γιατί πρέπει να λυθεί η ταμειακή δυσκολία. Η κατάσταση είναι
δραματική. Δεν το περιμέναμε, είναι πολύ χειρότερα από αυτά που γνωρίζαμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.
Στάσσης.
Ως προς τα μέτρα που θα πάρει η εταιρία, ο κ. Στάσσης απέφυγε να είναι πιο συγκεκριμένος, ενώ μίλησε με
βεβαιότητα για αυξήσεις στο ανταγωνιστικό σκέλος των λογαριασμών της εταιρείας, αλλά και για μηχανισμό
ρήτρας CO2. Πρόσθεσε όμως ότι οι αυξήσεις θα αντισταθμιστούν από τις μειώσεις στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις
και το ΦΠΑ. «Θα γίνει προσπάθεια ώστε να είναι όσο το δυνατό μικρότερη η επιβάρυνση στους λογαριασμούς
υπογράμμισε».
Ο ίδιος, ερωτηθείς για το αν θα καταργηθεί η έκπτωση συνέπειας 10%, απάντησε πως «θα εξεταστούν οι
επιπτώσεις κάθε πολιτικής». Ωστόσο συμπλήρωσε: «Πρέπει να αλλάξουμε την εμπορική πολιτική της
επιχείρησης. Συγκεκριμένα πακέτα για συγκεκριμένες ανάγκες. Μέχρι Ιανουάριο – Φεβρουάριο πρέπει να
έχουμε τέτοια προϊόντα. Η λογική οριζόντιων πακέτων έχει ξεπεραστεί».
Παρουσιάζοντας τους βασικούς άξονες της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η επιχείρηση, ο κ. Στάσσης
ανέφερε:
θα προχωρήσει με διάλογο η απολιγνιτοποίηση με γνώμονα την προστασία των τοπικών κοινωνιών και την
οικονομική ανάπτυξη των περιοχών που σήμερα εξαρτώνται από τον λιγνίτη
το μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ θα επιδιωχθεί σε συμφωνία με τους θεσμούς να μην πέσει στο 50% όπως είχε
συμφωνηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά ο στόχος να αυξηθεί στο 60 με 65%
θα υπάρξει νέο επιχειρησιακό σχέδιο με έμφαση στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και στις νέες τεχνολογίες
θα υιοθετηθεί νέα εμπορική πολιτική με νέα σύγχρονα προϊόντα και όχι οριζόντια προσέγγιση όλων των
πελατών
θα υπάρξει ανελέητο κυνήγι των στρατηγικών κακοπληρωτών και παράλληλα θα ληφθεί μέριμνα για τις
ασθενείς κοινωνικά ομάδες
θα προχωρήσει με βάση τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης η μερική ιδιωτικοποίηση του δικτύου διανομής
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Citi: Πιθανότητες η Moody’s να αναβαθμίσει το outlook της Ελλάδας
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της Moody’s, θετικά νέα για την Ελλάδα αναμένει η Citi από την
αξιολόγηση της Moody’s την Παρασκευή. Συγκεκριμένα, αναφέρει "Η Moody’s θα αναθεωρήσει την
αξιολόγησή της για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας την Παρασκευή και μια αναβάθμιση του outlook
δεν μπορεί να αποκλειστεί". "Δεν περιμένουμε κάποια μεταβολή στην βαθμίδα αξιολόγησης, παρ’ολ’αυτά
θεωρούμε πολύ πιθανή μια αλλαγή στο outlook”, σημειώνει χαρακτηριστικά η τράπεζα εκτιμώντας πως οι
πιθανότητες αναβάθμισης αυξάνονται μεσοπρόθεσμα. Σημειώνεται ότι η αξιολόγηση της Moody’s για την
Ελλάδα αυτή την στιγμή είναι στο B1 με σταθερό το outlook.
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Ιταλία: Ο Ματαρέλα επιδιώκει γρήγορο σχηματισμό κυβέρνησης
Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα επιδιώκει τα ιταλικά πολιτικά κόμματα να φθάσουν
σε συμφωνία για τον σχημαστισμό νέας κυβέρνησης τις προσεχείς λίγες ημέρες, εάν θέλουν να αποφύγουν την
προκήρυξη πρόωρων εκλογών, τόνισε σήμερα πηγή του περιβάλλοντός του.
Ο πρόεδρος άρχισε τις διαβουλεύσεις για τον σχηματισμό νέας κυβέρνησης, μετά την κατάρρευση του
συνασπισμού της ακροδεξιάς Λέγκα και του λαϊκιστικού Κινήματος των 5 Αστέρων.
Ο Σέρτζιο Ματαρέλα θέλει να υπάρξουν από σήμερα σαφείς ενδείξεις για πιθανή συμφωνία και να δει
σημαντικές εξελίξεις μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας, δήλωσε η πηγή.
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Ευρωζώνη: Οι αποδόσεις των περισσότερων κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν
Οι αποδόσεις των περισσότερων κρατικών ομολόγων της Ευρωζώνης αυξήθηκαν την Πέμπτη, καθώς στοιχεία
της εταιρείας IHS Markit έδειξαν ότι ο τομέας των υπηρεσιών ενισχύθηκε τον Αύγουστο, ενώ ο μεταποιητικός
τομέας συρρικνώθηκε λιγότερο του αναμενόμενου. Οι αποδόσεις των ιταλικών κρατικών ομολόγων
μειώθηκαν, εν μέσω προσδοκιών σχηματισμού μίας νέας κυβέρνησης σύντομα, ενώ οι αγορές αφομοίωναν την
είδηση ότι οι αξιωματούχοι
της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ήταν διχασμένοι όσον αφορά την πορεία

των επιτοκίων.
Ο τομέας των υπηρεσιών της Ευρωζώνης αναπτύχθηκε, αλλά η μεταποιητική δραστηριότητα μειώθηκε για
έβδομο συνεχόμενο μήνα, αν και με βραδύτερο ρυθμό από τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία
της IHS Markit. Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων αγορών (PMI), που αντανακλά την πορεία του τομέα των
υπηρεσιών και της μεταποίησης, αυξήθηκε τον Αύγουστο στις 51,8 από 51,5 μονάδες τον Ιούλιο και 51,2
μονάδες που προέβλεπαν αναλυτές (κάθε τιμή υψηλότερη από τις 50 μονάδες υποδηλώνει ανάπτυξη).
Η απόδοση των γερμανικών 10ετών ομολόγων, που είχε υποχωρήσει έως το -0,695%, αυξήθηκε στο -0,651%
μετά την ανακοίνωση των στοιχείων. Η απόδοση του γερμανικού 30ετούς τίτλου αυξήθηκε, επίσης, στο 0,144%. Οι αποδόσεις των ιταλικών τίτλων συνέχισαν τη μείωσή τους νωρίς σήμερα, μετά το δημοσίευμα του
Reuters ότι ο πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα θέλει ξεκάθαρες ενδείξεις μίας πιθανής συμφωνίας για τον
σχηματισμό νέας κυβέρνησης έως το τέλος της ημέρας. Στις 10.30 (ώρα Ελλάδας), η απόδοση του ιταλικού
10ετούς τίτλου υποχωρούσε 5 μονάδες βάσης στο χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν τριών ετών, ενώ η διαφορά του
από τον αντίστοιχο γερμανικό τίτλο υποχώρησε στις 195 μονάδες βάσης (1,95 ποσοστιαίες μονάδες).
Οι επενδυτές αξιολογούσαν επίσης τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της Fed, τα οποία έδειξαν ότι η
κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ ήταν διχασμένη όσον αφορά την αντίδρασή της στην επιβράδυνση της ανάπτυξης
της αμερικανικής οικονομίας. Οι περισσότεροι αξιωματούχοι της Fed τάχθηκαν υπέρ του να μείνουν
αμετάβλητα τα επιτόκια. Υπήρξε ομοφωνία στο να στείλουν το μήνυμα ότι δεν ακολουθούν μία
προκαθορισμένη διαδρομή περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων, ένα μήνυμα που δεν θα άρεσε στον πρόεδρο
Ντόναλντ Τραμπ.
Κεντρικοί τραπεζίτες από όλο τον κόσμο συναντώνται την Παρασκευή στο Τζάκσον Χολ του Γουαϊόμινγκ στις
ΗΠΑ για την ετήσια σύνοδό τους και οι αγορές θα παρακολουθήσουν για πιθανά μηνύματα από εκεί. Η
προσοχή στρέφεται, επίσης, στη δημοσιονομική αντίδραση της Ευρωζώνης, μετά από δημοσιεύματα ότι η
ολλανδική κυβέρνηση εξετάζει να δώσει ποσό δισεκ. ευρώ σε ένα νέο επενδυτικό ταμείο για τη χρηματοδότηση
μελλοντικών υποδομών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\

IV

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

Με εξαιρετικά χαμηλούς τζίρους τις τελευταίες ημέρες. Στόχος πάντα οι
αντιστάσεις στα επίπεδα των 840 – 850 και 860 μονάδες ….. Όσο η αγορά
μένει χαμηλότερα, κίνδυνος ανά πάσα στιγμή η αγορά να επιστρέψει,
τουλάχιστον στις στηρίξεις στις 810 – 800 μονάδες…..
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