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Παγκόσμια Τράπεζα - ΔΝΤ: Να δοθεί ανακούφιση χρέους στις φτωχές χώρες εν
μέσω της πανδημίας
Ανακούφιση χρέους για τις πιο φτωχές χώρες ζητούν εν μέσω της πανδημίας του νέου κορονοϊού η Παγκόσμια Τράπεζα
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε κοινή τους δήλωση προς την Ομάδα των Είκοσι (G20).
"Η πανδημία του κορονοϊού αναμένεται να έχει σοβαρές οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες στις χώρες του Διεθνούς
Οργανισμού Ανάπτυξης (IDA), -ο οποίος ασχολείται με χώρες χαμηλού εισοδήματος- όπου ζει το ένα τέταρτο του
παγκόσμιου πληθυσμού και τα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού που ζει σε συνθήκες εξαιρετικής φτώχειας",
αναφέρουν στην κοινή τους δήλωση οι δύο οργανισμοί και προσθέτουν:
"Με άμεση ισχύ - και σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους των δανειστριών χωρών - η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο καλούν όλους τους διμερείς πιστωτές να αναστείλουν τις πληρωμές χρέους από χώρες του IDA που
ζητούν μια περίοδο ανοχής.
Αυτό θα βοηθήσει τις χώρες IDA να καλύψουν τις άμεσες ανάγκες σε ρευστότητα ώστε να αντιμετωπίσουν τις
προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία του κορονοϊού, ενώ θα δώσει και ένα περιθώριο χρόνου για να αξιολογηθεί ο
αντίκτυπος της κρίσης και οι χρηματοδοτικές ανάγκες για την κάθε χώρα.
Καλούμε τους ηγέτες της G20 να αναθέσουν στην Παγκόσμια Τράπεζα και στο ΔΝΤ να κάνουν αυτές τις αξιολογήσεις,
περιλαμβανομένου του προσδιορισμού των χωρών με μη βιώσιμο χρέος και να προετοιμάσουν μια πρόταση για
συνολική δράση από τους επίσημους διμερείς πιστωτές για να αντιμετωπιστούν τόσο οι χρηματοδοτικές όσο και οι
ανάγκες ελάφρυνσης χρέους των χωρών αυτών.
Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Ταμείο θεωρούν ότι είναι επιτακτικό αυτή την στιγμή να δοθεί μια παγκόσμια αίσθηση
ανακούφισης για τις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και ένα ισχυρό σήμα στις χρηματοοικονομικές αγορές. Η διεθνής
κοινότητα θα καλωσόριζε την υποστήριξη της G20 σε αυτή την έκκληση για δράση."
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Πρόσθετο περιθώριο 4 δισ. για μέτρα στήριξης στην Ελλάδα αν συμφωνηθεί το
νέου τύπου δάνειο του ESM
Η μάχη που δίνουν όλες οι χώρες του Νότου -και η Ελλάδα- για τη χρηματοδότηση της οικονομίας μέσα από το
"μαξιλάρι" των 410 δισ. ευρώ του ESM, αν τελεσφορήσει, μπορεί να δώσει ένα πρόσθετο δημοσιονομικό "όπλο"
τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ (τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ) και στη χώρα μας. Με αυτό η κυβέρνηση θα μπορεί να επιλέξει
μεταξύ 3 εκδοχών που προκύπτουν από τις χθεσινές τοποθετήσεις των εκπροσώπων του Eurogroup:
*
Της
κάλυψης του
κόστους
των
μέτρων
που
έχει
εφαρμόσει (4,7
δισ. ευρώ),
*
Της
χρονικής
τους
επέκτασης/ενίσχυσης
για
όσο
διαρκεί
η
κρίση
ή
* Της απόκτηση πρόσθετων "πυρομαχικών" στην προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας μετά το τέλος της κρίσης του
κορονοϊού.
Αυτό που συζητείται είναι μία νέα εκδοχή της Προληπτικής Πιστοληπτικής Γραμμής (ECCL) που προβλέπει ο ESM. Είναι
γνωστή στην Ελλάδα από τον καιρό των μνημονίων.
Είναι η πιο "light" γραμμή δανειοδότησης του ESM που προορίζεται για κράτη τα οποία έχουν πρόσβαση στις αγορές.
Στην "κανονική" της μορφή συνδέεται ωστόσο - και αυτή - με προαπαιτούμενα και όρους επιτήρησης.
Αυτό λοιπόν που συζητείται στην Ευρώπη (και στο χθεσινό Eurogroup), αλλά και στη σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης
(στην οποία παραπέμπεται το εν λόγω ζήτημα μετά την αδυναμία λήψης απόφασης) είναι πως οι όροι θα αλλάξουν.
Πως δηλαδή ο ESM θα δανειοδοτήσει οριζόντια όλα τα κράτη-μέλη με ποσό ανάλογο με τις ανάγκες τους (τουλάχιστο
ίσιο με 2% του ΑΕΠ κάθε χώρας) χωρίς ιδιαίτερους όρους και περιορισμούς.
Χθες, μετά το πέρας του Eurogroup (που έλαβε χώρα μέσω τηλεδιάσκεψης) δεν κατέστη δυνατή καν η έκδοση κοινής
δήλωσης. Αυτό που τώρα περιμένουν οι ΥΠΟΙΚ είναι ένα "mandate" από τη Σύνοδο Κορυφής ούτως ώστε να
προχωρήσουν τις κουβέντες οι οποίες έχουν μεγάλο αντίπαλο το χρόνο.
Τα διαθέσιμα εργαλεία που έχει στα χέρια της η ΕΕ, το ένα το ένα μετά το άλλο, χρησιμοποιούνται. Το τελευταίο ήταν η
ρήτρα "διαφυγής" από τους δημοσιονομικούς κανόνες που ενεργοποιήθηκε τη Δευτέρα. Δίνει το δημοσιονομικό
περιθώριο αλλά όχι τα ταμειακά διαθέσιμα.
Έτσι νέα εργαλεία, πρωτίστως δημοσιονομικής ρευστότητας, πρέπει να δημιουργηθούν. Ο ESM έχει δυναμική 410
δισ. ευρώ (ή ποσό ίσο με το 3,2% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ).
Αρμόδιες κοινοτικές πήγες εξηγούν ότι αυτό που επιχειρείται στη συμβιβαστική λύση είναι οι όροι που θα συνδέονται
με τα εν λόγω δάνεια για τα οποία θα μπορούν να κάνουν αίτηση τα κράτη (με αρχή πιθανόν από την Ιταλία), να είναι
τόσο light ούτως ώστε να συνιστούν απλά ένα "πρόσχημα" για να υπάρξει η αποδοχή των κρατών που διαφωνούν,
όπως είναι η Ολλανδία. Επιπλέον, όπως έγινε σαφές χθες, διαφωνίες εκφράστηκαν και για το ευρωομόλογο…
Οι δηλώσεις
Όπως ανέφερε χθες ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο οι όροι της εν λόγω ECCL θα πρέπει να είναι
"ευθυγραμμισμένοι με την εξωτερική, συμμετρική φύση του σοκ". "Αυτό ισχύει και για τυχόν προϋποθέσεις που θα
περιέχουν" τόνισε.
Ο Επικεφαλής του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ εξήγησε πως το όριο του 2% του ΑΕΠ μπορεί να αυξηθεί "ενόψει της
σοβαρότητας της εξάπλωσης του κορονοϊού και των οικονομικών του επιπτώσεων". Είπε πως τα κεφάλαια θα
χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της υγείας και των οικονομικών επιπτώσεων. Αλλά και την επιστροφή στην
οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα μετά το τέλος της κρίσης. Τα κράτη με τα λεφτά αυτά μπορούν όπως
είπε να καλύψουν τα μέτρα που έχουν ήδη λάβει "ή μπορούν να αποφασίσουν να διπλασιάσουν αυτά τα
δημοσιονομικά μέτρα".… Ο ΥΠΟΙΚ Χρήστος Σταϊκούρας έχει ήδη προαναγγείλει νέες παρεμβάσεις καθώς η κρίση
βαθαίνει. Αλλά και έχει κάνει σαφές πως χρειάζεται προσοχή στον σχεδιασμό, καθώς το τέλος δεν είναι προβλέψιμο
διεθνώς.
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Στήριξη σε ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από βασικούς μετόχους
Μήνυμα εμπιστοσύνης στις προοπτικές του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, εν μέσω των σοβαρών αναταράξεων που προκαλεί η
επιδημία του κορωνοϊού, θέλουν να δώσουν οι δύο βασικοί μέτοχοι, με την απόκτηση του ποσοστού, γύρω στο 7%,
που είχε διατηρήσει ο επενδυτικός όμιλος York Capital.
Χθες, μέσω δύο συναλλαγών σε πακέτα, οι Ολλανδοί της Reggeborgh Invest αύξησαν το ποσοστό τους από 27% σε
άνω του 32% ενώ ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργος Περιστέρης ανέβασε το
ποσοστό του σε επίπεδα κοντά στο 16%, αποκτώντας περίπου 1,85 εκατ. μετοχές έναντι 9,2 εκατ. ευρώ.
Η διοίκηση του ομίλου υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή που άρχισε η κρίση με τον κορωνοϊό πως θα καταβάλλει
κάθε προσπάθεια ώστε «να συνεχιστεί απρόσκοπτα το επενδυτικό πρόγραμμα» που ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ, με τα
περίπου 1,5 δισ. να αφορούν τον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Την προηγούμενη εβδομάδα είχε
ανακοινώσει και συμφωνία για την εξαγορά αδειοδοτημέων και υπό αδειοδότηση αιολικών πάρκων του ομίλου RF
Energy, σε μια επένδυση που θα φτάσει τα 550 εκατ. ευρώ.
Εκτός των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ο όμιλος προχωράει τις διαδικασίες για την κατασκευή της μονάδας
συνδυασμένου κύκλου φυσικού αερίου (CCGT), ισχύος 660 MW, στην Κομοτηνή, με το ύψος της επένδυσης να
ανέρχεται στα 300 εκατ. ευρώ.
Πρόσφατα ξεκίνησε να μετράει αντίστροφα και ο χρόνος για την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι
Ηρακλείου με την ΤΕΡΝΑ να αναμένει ορισμένες αδειοδοτήσεις προκειμένου να ξεκινήσει ουσιαστικά τις εργασίες
κατασκευής. Ο όμιλος συμμετέχει, μαζί με την ινδική GMR Airports και το ελληνικό δημόσιο, στην εταιρεία διαχείρισης
του νέου αεροδρομίου.
Στο μέτωπο των έργων, η διοίκηση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναμένει και την ολοκλήρωση των συζητήσεων μεταξύ κυβέρνησης
και Κομισιόν ώστε να προχωρήσει η κατασκευή του βόρειου τμήματος του οδικού άξονα Ε65 (Αξονας Κεντρικής
Ελλάδας). Ο όμιλος κατασκευάζει αυτή την περίοδο το νότιο τμήμα, ενώ έχει παραδώσει το κεντρικό κομμάτι του
οδικού δικτύου.
Σε εξέλιξη βρίσκεται και ο διαγωνισμός για την παραχώρηση άδειας καζίνο στο Ελληνικό με τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να
συμμετέχει στην κοινοπραξία υπό την αμερικανική Mohegan που έχει περάσει στο επόμενο στάδιο.
Η ολοκλήρωση του διαγωνισμού συνδέεται και με τις τυχόν προσφυγές που αναμένεται να καταθέσει η επίσης
αμερικανική Hard Rock που αποκλείστηκε από το διαγωνισμό.
Η διοίκηση του ομίλου επαναλαμβάνει με κάθε ευκαιρία και την ανάγκη νομοθετικών ρυθμίσεων ώστε να
προχωρήσουν και οι επενδύσεις σε έργα αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, όπως ο υβριδικός σταθμός Αμαρίου στην
Κρήτη και το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία. Οπως έχει επισημάνει «πρόκειται για δύο εξαιρετικά
σημαντικές επενδύσεις της τάξης των 800 εκατ. ευρώ, απαραίτητες για την εξισορρόπηση των δικτύων μεταφοράς και
τη μετάβαση σε μια οικονομία χωρίς άνθρακα».
Οπως προαναφέρθηκε, οι ήδη δρομολογημένες επενδύσεις σε ΑΠΕ, περιβάλλον, κ.α., σε συνδυασμό με τα νέα
αιολικά πάρκα στην Εύβοια, ανεβάζουν το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της θυγατρικής Tέρνα Eνεργειακή στο 1,5
δισ. ευρώ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III

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

Ημερήσια Νέα

Ταύρος για τον χρυσό η Goldman Sachs
Όπως μετέδωσε το Bloomberg, o χρυσός συνεχίζει το ράλι ανόδου έπειτα από τα νέα μέτρα ρευστότητας, με
την Goldman Sachs να συστήνει για αγορά χρυσού αυτή την περίοδο. Σύμφωνα με τα όσα έγραψε το Bloomberg, όπως
αναφέρει η έκθεση «έχουμε υποστηρίξει εδώ και καιρό, ότι ο χρυσός είναι η “ισοτιμία – το τελευταίο ασφαλές
καταφύγιο” λειτουργώντας ως hedge (προστασία), όταν οι κεντρικοί τραπεζίτες δρούν για να απορροφήσουν τα σοκ,
όπως αυτό που βιώνουμε τωρα».

Σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Bloomberg, το πολύτιμο μέταλλο σημειώνει άνοδο μαζί με τα asset μεγάλου
ρίσκου, καθώς αναπτερώνονται οι ελπίδες ότι θα βρεθεί συμφωνία στο Κογκρέσο των ΗΠΑ για ένα πακέτο
ρευστότητας. Η άνοδος εξηγείται και από την ρευστότητα της Fed με σκοπό να μειώσει τον οικονομικό αντίκτυπο από
την εξάπλωση του κορωνοϊού.
Η Goldman sachs θεωρεί ότι, η ανακοίνωση από την Fed για ποσοτική χαλάρωση χωρίς ημερομηνία λήξης,
αντιστρέφει τις πιέσεις χρηματοδότησης και αντισταθμίζει την αρνητική επίδραση στον πλούτο των αναδυόμενων
αγορών, γι αυτό και συστήνει την αγορά χρυσού.
Τις προηγούμενες δύο εβδομάδες ο χρυσός σημείωσε πτώση από τα 1.600+ δολάρια κάτω από τα 1500 δολάρια ανά
ουγκιά, καθώς οι επενδυτές προτίμησαν το δολάριο πουλώντας το πολύτιμο μέταλλο για να αντλήσουν μετρητά.
Η ανάγκη ρευστότητας και η πτώση της τιμής του πετρελαίους ήταν οι λόγοι που ο χρυσός έπεσε τόσο πολύ το
προηγούμενο διάστημα.
Η Goldman δήλωσε ότι η κίνηση της Fed (για ποσοτική χαλάρωση χωρίς ημερομηνία λήξης) θα βοηθούσε στην
άμβλυνση του άγχους χρηματοδότησης που οδήγησε σε πτώση του χρυσού και ότι οι επενδυτές θα στραφούν τώρα
στην επέκταση του ισολογισμού τους, όπως έκαναν και το 2008.
Ωστόσο, η Goldman στάθηκε και στην αύξηση των ελλειμμάτων στις ανεπτυγμένες οικονομίες καθώς και σε «ζητήματα
γύρω από τη βιωσιμότητα» της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης.
Η τιμή του χρυσού spot σημείωσε άνοδο 4,2% στα 1.618,29 δολάρια ανά ουγκιά, με τα Futures της Wall να φτάνουν τα
1.693,50 δολάρια ανά ουγκιά.
«Πιστεύουμε ότι αυτό θα οδηγήσει πιθανώς σε ανησυχίες για ζημίες παρόμοιες με την περίοδο μετά την μεγάλη
οικονομική κρίση του 2008», ανέφεραν οι αναλυτές της Goldman.
«Συνεπώς, είμαστε πιθανότατα σε ένα σημείο καμπής όπου οι αγορές που θα κυριαρχήσουν θα είναι αυτές που
πυροδοτούνται από το φόβο των επενδυτών, όπως το 2008» πρόσθεσαν.
Τα άλλα πολύτιμα μέταλλα επέκτειναν επίσης τα κέρδη τους. Το ασήμι σημείωσε αύξηση κατά 4% στο Λονδίνο το
πρωί και η πλατίνα
αυξήθηκε κατά 6,8%.
\
Το παλλάδιο σημείωσε άνοδο έως 16%, τη μεγαλύτερη ενδοημερήσια αύξηση από το 1998.
Η Νότια Αφρική, η οποία αντιπροσωπεύει το 75% της παγκόσμιας αγοράς πλατίνας και το 38% της προσφοράς
παλλαδίου, δήλωσε ότι θα κλείσει τα ορυχεία για 21 ημέρες στο πλαίσιο καραντίνας.
Η Goldman επιβεβαίωσε ξανά την εκτίμηση της για τα $ 1.800 ανά ουγκιά στο δωδεκάμηνο. Η τιμή του spot χρυσού
έχει να διαπραγματευτεί σε αυτό το επίπεδο από το 2011, τη χρονιά που οι τιμές έφτασαν σε ιστορικά υψηλά.
Επιπλέον, η τράπεζα ανέφερε ότι η κίνηση της Fed θα αντισταθμίσει επίσης τον αρνητικό αντίκτυπο της ασθενέστερης
ζήτησης χρυσού στις αναδυόμενες αγορές.
Συνέχεια….
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Εμπιστοσύνη στο χρυσό έδειξε και ο βετεράνος επενδυτής Mark Mobius. «Το πρόσφατο sell – off χρυσού και risk asset
όπως μετοχές και πετρέλαιο, ήταν ένα σημάδι καθαρού πανικού, όπου οι επενδυτές πωλούσαν τα πάντα» δήλωσε.
«Νομίζω ότι αυτό ήταν ένα λάθος», είπε. «Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν χρυσό και τώρα μπορεί να είναι μια καλή
στιγμή για να αυξήσουν τα αποθέματα τους σε χρυσό – στην πραγματικότητα σκέφτομαι και γω το ίδιο» κατέληξε.
H κατάσταση μοιάζει με το 2008, όταν ο χρυσός απέτυχε να λειτουργήσει ως ασφαλές καταφύγιο αρχικά, πέφτοντας
περίπου 20% λόγω της ισχυροποίησης του δολαρίου και μιας τάσης για μετρητά.
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