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Capital Economics: «Η Ελλάδα ανακάμπτει πολύ ταχύτερα» …. Αναθεώρηση των
προβλέψεων..
Σε αναθεώρηση του αντίκτυπου της πανδημίας του κορωνοϊού, στο ΑΕΠ της Ελλάδας, προχωρά η Capital
Economics, η οποία με έκθεσή της εκτιμά ότι η «βουτιά» στο ελληνικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν θα είναι
μικρότερη από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί.
Ειδικότερα, προβλέπει ότι το ΑΕΠ της χώρας θα συρρικνωθεί κατά περίπου 8% για το 2020, (από 15% στην
προηγούμενη έκθεση).
Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Μαΐου η Capital Economics έκανε λόγο για ύφεση 15%, χρέος στο 200% του
ΑΕΠ και ανεργία 32% για την Ελλάδα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο κοροναϊός «τράβηξε το χαλί» την
ώρα που η οικονομία πήγαινε να σταθεί στα πόδια της, ενώ προειδοποιούσε ότι ο «πόνος» θα είναι μεγαλύτερος
για κάποιες χώρες και τους επόμενους μήνες.
Επικαλούμενη τα πρόσφατα στοιχεία, που δείχνουν ότι από τότε που η κυβέρνηση άρχισε να χαλαρώνει το
lockdown, η ανάκαμψη προχωρά με πιο γοργούς ρυθμούς, η CE αναφέρει πως η παραγωγική δραστηριότητα
έχει ήδη επιστρέψει στο 85-90% της κανονικότητας από τα μέσα Ιουνίου.
Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, η ανάκαμψη στο τρίτο τρίμηνο του 2020 θα είναι επίσης ισχυρότερη από ό,τι
ανέμενε αρχικά η Capital Economics.

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

ΕΚΤ: Οι αγορές ομολόγων είναι το καλύτερο εργαλείο για την αναζωογόνηση της
οικονομίας
Οι αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) διαφώνησαν για τη χρονική διάρκεια και το
μέγεθος του έκτακτου προγράμματος στήριξης κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 4 Ιουνίου,
αλλά συμφώνησαν ότι οι αγορές ομολόγων είναι το καλύτερο εργαλείο στις τρέχουσες συνθήκες και ότι τα οφέλη
του υπερβαίνουν το κόστος, σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης που δόθηκαν στη δημοσιότητα.
Συνέχεια..
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Η ΕΚΤ υπεραμύνθηκε των αγορών αυτών -κάτι που θεωρείται ως έμμεση απάντηση στην πρόκληση του
γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου- υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πολλές ενδείξεις που αποδεικνύουν ότι
/
οι αγορές κρατικών
ομολόγων είναι ο καλύτερος τρόπος για την αναζωογόνηση της οικονομίας της ευρωζώνης
και την αύξηση του πληθωρισμού.
Απάντηση στην Καρλσρούη
Το συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας απεφάνθη τον περασμένο μήνα ότι η ΕΚΤ υπερέβη την
αρμοδιότητά της με τις αγορές κρατικών ομολόγων, ύψους 2 τρισ. ευρώ, ζητώντας από τη γερμανική κεντρική
τράπεζα (Μπούντεσμπανκ) να φύγει από το πρόγραμμα αυτό, αν η ΕΚΤ δεν αποδείξει την αναλογικότητα του
μέτρου εντός τριών μηνών.
«Υπάρχουν τώρα πολλές ενδείξεις σε μία μεγάλη βιβλιογραφία που δείχνουν ότι τα προγράμματα αγορών
στοιχείων ενεργητικού γενικά και κρατικών ομολόγων ειδικά έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά στην επίτευξη
των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων τους στην οικονομία της Ευρωζώνης και συνεπώς στη διατήρηση της
σταθερότητας των τιμών», ανέφερε η ΕΚΤ, σύμφωνα με τα πρακτικά.
Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ συμφώνησαν χθες να δώσουν σημαντικά έγγραφα στις γερμανικές Αρχές για να
αποδείξουν την αναλογικότητα, αλλά η ΕΚΤ δεν θα εμπλακεί άμεσα στη διαδικασία, αφήνοντας στη
Μπούντεσμπανκ να προχωρήσει τη διαδικασία.
Παράλληλα, η ΕΚΤ έχει σχεδιάσει έκτακτα μέτρα για να εφαρμόσει το πρόγραμμά της αγορών ομολόγων,
ύψους πολλών τρισ. ευρώ, χωρίς τη Μπούντεσμπανκ και να ξεκινήσει μία χωρίς προηγούμενο νομική δράση
κατά της γερμανικής κεντρικής τράπεζας.
Αντιμετωπίζοντας τη μεγαλύτερη οικονομική ύφεση για γενιές, οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ αύξησαν τον Ιούνιο
το έκτακτο πρόγραμμα αγορών ομολόγων κατά 600 δισ. ευρώ στα 1,35 τρισ. ευρώ για να βοηθήσουν τις
κυβερνήσεις να χρηματοδοτήσουν την απάντησή τους στην κρίση.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Moody’s: Το μεγάλο διπλό «σοκ» των οικονομιών της Ευρώπη….
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της Moody’s, μία διόγκωση των χρεών, κατά πολύ μεγαλύτερη και
πιο απότομη από εκείνη που βίωσε ο πλανήτης το 2009 στον απόηχο της παγκόσμιας πιστωτικής ασφυξίας, θα
είναι εκ των σοβαρότερων συνεπειών της πανδημίας στον ανεπτυγμένο κόσμο.
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Moody’s, η βαθύτατη εφετινή ύφεση, που απαιτεί γενναίες δόσεις επεκτακτικής
δημοσιονομικής πολιτικής, αλλά και η αυξανόμενη αίσθηση ότι η ανάκαμψη που θα ακολουθήσει δεν θα είναι
τύπου V, αλλά μία πιο μακρά και επίπονη διαδικασία δεν αφήνουν ιδιαίτερα περιθώρια αισιοδοξίας. Τα
καμπανάκια από τους ειδικούς αλλεπάλληλα, με το πιο πρόσφατο να έρχεται από τον οίκο Moody's.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει η Moody’s, το δεύτερο τρίμηνο του 2020 θα μείνει όπως όλα δείχνουν στην
ιστορία ως το χειρότερο τρίμηνο για την παγκόσμια οικονομία τουλάχιστον από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι
κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να θέτουν σε επανεκκίνηση τις οικονομίες τους, αλλά γνωρίζουν ότι δεν μπορούν να
βιαστούν. Και τούτο γιατί πρέπει να φροντίσουν πρώτα να θωρακίσουν την δημόσια υγεία. Κινήσεις πρόωρες,
βεβιασμένες, ελλιπώς προετοιμασμένες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα δεύτερο, ακόμη πιο σκληρό κύμα
του νέου κορωνοϊού (σε αρκετές περιοχές του πλανήτη υπάρχουν ήδη δυσοίωνες ενδείξεις) και σε νέα
καταστροφικά ως προς τον οικονομικό-κοινωνικό τους αντίκτυπο lockdown.
Συνέχεια…
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Οι αναλυτές του Moody's βλέπουν συρρίκνωση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 4,6% φέτος και ανάκαμψη το 2021.
Ωστόσο στον ανεπτυγμένο κόσμο το χαμένο έδαφος δεν θα καλυφθεί. Μετά την εφετινή συρρίκνωσή του κατά
6,4% το ΑΕΠ των ανεπτυγμένων οικονομιών θα αναπτυχθεί κατά 4,8% την επόμενη χρονιά. Αντιθέτως για τις
αναδυόμενες οικονομίες η ανάπτυξη του 2021 θα είναι ταχύτερη από τη συρρίκνωση του 2020.
Εάν έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι των αναδυόμενων οικονομιών οι ανεπτυγμένες αυτό είναι η
δυνατότητά τους να διαχειριστούν καλύτερα την αιφνίδια αύξηση των χρεών. Και τούτο γιατί χάρη στις
έτοιμες για όλα κεντρικές τράπεζες, αλλά και τη στροφή των επενδυτών στην ασφάλεια των κρατικών
ομολόγων, το κόστος δανεισμού παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, ακόμη και για τις χώρες εκείνες που
είχαν βρεθεί στο επίκεντρο της προ δεκαετίας κρίσης χρέους.
Η Moody's υπολογίζει ότι κατά μέσο όρο στις ανεπτυγμένες οικονομίες το χρέος θα αυξηθεί κατά 19
ποσοστιαίες μονάδες ως αναλογία του ΑΕΠ. «Πρόκειται για πιο αιφνίδια και πιο μεγάλη αύξηση από εκείνη
της περιόδου της χρηματοπιστωτικής κρίσης και αντανακλά το ισχυρό σοκ του νέου κορωνοϊού» σημειώνει.
Τα πράγματα είναι μάλλον πιο δύσκολα για την Ευρώπη πάντως. Και τούτο γιατί σύμφωνα με τον οίκο σε
αντίθεση με τον Καναδά και τις ΗΠΑ, όπου τα φουσκωμένα χρέη θα είναι αποκλειστικά συνέπεια των
επεκτακτικών δημοσιονομικών μέτρων, στη γηραιά ήπειρο θα είναι και αποτέλεσμα των αδύναμων
προοπτικών ανάπτυξης. Το ίδιο ισχύει και για την Ιαπωνία.
Και τούτο γιατί οι ευρωπαϊκές οικονομίες είναι πολύ περισσότερο εξαρτημένες από το εμπόριο ή/και τον
τουρισμό, που δέχονται καίριο πλήγμα από την πανδημία. Για αυτές τις οικονομίες ο δρόμος της επιστροφής
στα προ κρίσεως επίπεδα θα είναι μακρύς και μάλλον δύσβατος, προειδοποιεί ο Moody's.
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Μ.Τσαμάζ: Ο μετασχηματισμός είναι στο DNA μας
"Ο μετασχηματισμός είναι στο DNA μας. Πιστεύουμε και επενδύουμε στη συνεχή αλλαγή ως το μέσο για να
ξεπερνάμε κάθε ανατροπή και πρόκληση, και για να χτίσουμε τον ψηφιακό ΟΤΕ της επόμενης δεκαετίας"
τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, στο πλαίσιο της γενικής
συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, χθες.
Στο μήνυμά του προς τους μετόχους, ο κ. Μιχάλης Τσαμάζ, έκανε ένα σύντομο απολογισμό της χρονιάς που
πέρασε, αλλά και της δεκαετίας 2010-2019. «Όσα πετύχαμε το 2019, είναι το επιστέγασμα μίας δεκαετίας
μετασχηματισμού για τον ΟΤΕ, ο οποίος εξελίχθηκε από πρώην κρατικό μονοπώλιο, σε μια σύγχρονη εταιρεία
τεχνολογίας υψηλής απόδοσης. Μια εταιρεία, που υιοθέτησε από νωρίς την ψηφιακοποίηση, για να προσφέρει
στους πελάτες της εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου, και για να ενισχύσει την αποδοτικότητά της», είπε μεταξύ
άλλων.
Ο κ. Τσαμάζ παρουσίασε στους μετόχους και την πολύπλευρη προσφορά του ομίλου κατά την πανδημία, στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας, τη χώρα, τους πελάτες και την κοινωνία στο σύνολό της, ενώ ευχαρίστησε θερμά τους
ανθρώπους του Ομίλου ΟΤΕ, τόσο για την πορεία της εταιρείας το 2019, όσο και για την συνεισφορά τους κατά
τη δύσκολη περίοδο του κορωνοϊού. Αναλύοντας τα πλάνα του για το μέλλον του ΟΤΕ, ο κ. Τσαμάζ ανέφερε
«Έχουμε ένα ξεκάθαρο όραμα για την επόμενη δεκαετία, να μετατρέψουμε τον ΟΤΕ στον τηλεπικοινωνιακό
πάροχο του μέλλοντος. Και έχουμε ξεκάθαρη στρατηγική για να το πετύχουμε. Οι πελάτες είναι ο πρώτος
πυλώνας της στρατηγικής μας. Επιδιώκουμε να αναπτύσσουμε και να διαθέτουμε προϊόντα και υπηρεσίες που
ικανοποιούν τις ψηφιακές τους ανάγκες, για το σήμερα και το αύριο, ενώ παράλληλα ψηφιοποιούμε και όλα τα
σημεία επαφής μαζί τους. Οι υποδομές είναι ο δεύτερος πυλώνας. Συνέχεια…
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Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να δημιουργούμε τα δίκτυα που θα κάνουν τις τηλεπικοινωνίες ολοένα και πιο
γρήγορες, απρόσκοπτες και αξιόπιστες και θα φέρνουν στους πελάτες μας το περιεχόμενο που επιθυμούν. Τα δίκτυα Fiber
to the Home και 5G είναι ζωτικής σημασίας και πρώτης προτεραιότητας σε αυτή την κατεύθυνση. Ο τρίτος και
τελευταίος πυλώνας, είναι οι λειτουργίες. Ερευνούμε σχολαστικά κάθε πτυχή του οργανισμού, ώστε να δούμε πώς
μπορούμε να λειτουργούμε καλύτερα, γρηγορότερα και αποδοτικότερα. Σε αυτό το πλαίσιο, σχεδιάζουμε να
μετασχηματίσουμε τις βασικές λειτουργίες που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη - τεχνικούς πεδίου, εξυπηρέτηση
πελατών και καταστήματα λιανικής - σε ξεχωριστές, ιδιόκτητες εταιρείες, εντός της οικογένειας του Ομίλου ΟΤΕ. Θα
έχουν την αυτονομία και την ευελιξία που χρειάζονται για να ενισχύσουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά τους, αλλά και
για να αναζητήσουν νέες πηγές εσόδων».
Ο πρόεδρος του ΟΤΕ, κατέληξε λέγοντας πως «το νέο ταξίδι που ξεκινάμε για να φτιάξουμε τον ΟΤΕ του μέλλοντος, έχει
στο επίκεντρό του τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες μας. Είναι, επίσης, θεμελιώδες για τη μετάβαση
της Ελλάδας στην ψηφιακή εποχή, αλλά και για την ανάκαμψη από την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Ο
Όμιλος ΟΤΕ είναι πρόθυμος να συνεισφέρει ενεργά με αίσθημα ευθύνης και εθνική υπερηφάνεια στο τεχνολογικό σκέλος
αυτής της ανάκαμψης και στο νέο όραμα για την Ελλάδα».
Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 0,55 ευρώ ανά μετοχή. Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος θα
είναι η Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 και ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων (record date) θα είναι η Παρασκευή 10 Ιουλίου
2020. Η ημερομηνία έναρξης καταβολής του μερίσματος θα είναι η Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.
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ΔΕΗ: Στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Λειτουργικά κέρδη άνω των 700 εκατ. ευρώ το 2020 και επιτάχυνση των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας με στόχο την υπέρβαση του στόχου των 1000 μεγαβάτ ως το 2024 που έχει τεθεί στο επιχειρηματικό
σχέδιο ανήγγειλε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης μιλώντας στη γενική
συνέλευση των μετόχων της επιχείρησης, χθες.
«Στόχος είναι από 2,5% μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στις ΑΠΕ το 2019, να κατέχουμε το 10-20% το 2024. Τον
περασμένο Δεκέμβριο υποσχεθήκαμε να έχουμε επιπλέον εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1 GW έως το 2024,
πιστεύουμε όμως ότι μπορούμε να υλοποιήσουμε ακόμα μεγαλύτερη ισχύ καθώς έχουμε ένα χαρτοφυλάκιο
έργων πάνω από 6GW, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πολύ ώριμων έργων», ανέφερε συγκεκριμένα ο κ.
Στάσσης.
Ήδη οι επενδύσεις σε ΑΠΕ, από 5% του συνόλου των επενδύσεων της επιχείρησης για το 2019, εφέτος θα
ανέλθει στο 25%. «Ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα από την προώθηση του αναπτυξιακού πλάνου μας για
τις ΑΠΕ μέσω της θυγατρικής εταιρείας μας, ΔΕΗ Ανανεώσιμες», τόνισε ο επικεφαλής της ΔΕΗ και πρόσθεσε:
«Έχουμε 160 MW σε λειτουργία, 100 MW υπό κατασκευή τα οποία αναμένονται να τεθούν σε λειτουργία εντός
ενός έτους, 280 MW για τα οποία ήδη έχουμε εξασφαλίσει μέσω δημοπρασιών τιμή κοντά στα 49 ευρώ/MWh,
μία από τις υψηλότερες τιμές στην Ευρώπη και 120 MW ώριμο χαρτοφυλάκιο σε στάδιο προετοιμασίας
προσφορών. Συνεπώς εκτιμούμε ότι θα προσθέσουμε στην ισχύ μας 650MW ΑΠΕ τους επόμενους 18-36 μήνες.
Κάνοντας τις σωστές επιλογές, η εικόνα της εταιρείας θα αλλάξει ριζικά στο μέλλον επιτυγχάνοντας μέχρι το
2024 λειτουργική κερδοφορία μεγαλύτερη του 1 δισ. ευρώ, μειώνοντας το προσωπικό μας στους 11.500
εργαζόμενους και αυξάνοντας την ισχύ των ΑΠΕ πάνω από 1 GW».
Ο κ. Στάσσης τόνισε ακόμη ότι:
- Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, από 20 εκατ. τόνους το 2019 θα μειωθούν σε περίπου 5 εκατ. τόνους το
2024.
- Οι επενδύσεις
στα δίκτυα αυξάνονται (από 23% το 2019 σε 30% το 2020) με στόχο την εισαγωγή εργαλείων
\
όπως έξυπνοι μετρητές, αυτόματοι διακόπτες, συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών κ.α.
-Με βάση τα τελευταία στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, το ποσοστό της ΔΕΗ στην προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα έχει μειωθεί περαιτέρω σε 66,3% τον Μάιο.
-Το νέο μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας απαιτεί στόχευση στην «πράσινη
ενέργεια», ενίσχυση της λειτουργικής αποδοτικότητας, και τοποθέτηση του πελάτη στο κέντρο του
ενδιαφέροντος.
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Αυξάνονται οι πιθανότητες σταδιακά οι τζίροι και η μεταβλητότητα στο
Χ.Α. και τις διεθνείς αγορές να μειωθούν …. Μπαίνοντας σε μια φάση
παλινδρόμησης (consolidation) για εβδομάδες …. Περιμένοντας τις
εξελίξεις με τον Covid-19
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