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Fitch: Οι 4 προϋποθέσεις για αναβάθμιση της Ελλάδας
H παρούσα κρίση επιβαρύνει τις αξιολογήσεις όλων των χωρών της Ευρώπης. Η διαφορά βρίσκεται στην
ικανότητα ενός κράτους να προχωρήσει στη σωστή προσαρμογή του δημοσιονομικού μείγματος, ώστε να
υποστηρίζεται η ανάπτυξη. Η αλληλεπίδραση μεταξύ ανάπτυξης και δημοσιονομικής πολιτικής αποτελεί κλειδί
κατά τις αξιολογήσεις του οίκου Fitch, όπως αναφέρει ο υπεύθυνος αξιολογήσεων για την Ευρώπη, κ. Michele
Napolitano, μιλώντας στο Capital.gr. Αφορμή η έκθεσή του για τις επιπτώσεις της αύξησης των επιτοκίων και
του νέου εργαλείου της ΕΚΤ στις μελλοντικές αξιολογήσεις στην Ευρώπη και η προγραμματισμένη αξιολόγηση
της Ελλάδας στις 8 Ιουλίου.
Το Capital.gr επικοινώνησε με τον κ. Napolitano, ο οποίος ανέφερε ότι, για την Ελλάδα, θεωρούνται σημαντικά
το Ταμείο Ανάκαμψης που υποστηρίζει την ανάπτυξη και το ευνοϊκό προφίλ του δημοσίου χρέους, με τις
μεγάλες διάρκειες, το μικρό ποσοστό που βρίσκεται σε χέρια επενδυτών και τα υψηλά ταμειακά διαθέσιμα.
Μολονότι προβλέπεται αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης, αυτό δεν αποτελεί μοναδικό κριτήριο στις
αξιολογήσεις.
Αξιολόγηση και νέες προβλέψεις στις 8 Ιουλίου
Μιλώντας στο Capital.gr, ο κ. Napolitano ανέφερε ότι "θα ανανεώσουμε τις προβλέψεις μας για τις αποδόσεις
των ελληνικών κρατικών ομολόγων εν όψει της αξιολόγησης που προγραμματίζεται για τις 8 Ιουλίου. Γενικά,
πάντως, περιμένουμε υψηλότερες αποδόσεις για όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, κυρίως, λόγω του υψηλότερου
πληθωρισμού και της αναμενόμενης αύξησης των επιτοκίων από την ΕΚΤ”.
Αναφερόμενος στο νέο εργαλείο της ΕΚΤ για τις παρεμβάσεις στις αγορές ομολόγων, ο κ. Napolitano είπε ότι
"μολονότι θα πρέπει να περιμένουμε για τις λεπτομέρειες, κατά την άποψή μας, το εργαλείο της ΕΚΤ θα μειώσει
τους κινδύνους που αυξάνουν σημαντικά τα κόστη χρηματοδότησης και επιδρούν αρνητικά στη δυναμική του
χρέους, ειδικά των χωρών με υψηλό χρέος, περιλαμβανομένης της Ελλάδας. Οι αγορές αντέδρασαν θετικά στην
ανακοίνωση αυτού του εργαλείου. Οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών ομολόγων έπεσαν στο 3,9% από 4,7%
πριν την έκτακτη συνεδρίαση της ΕΚΤ”.
Συνέχεια…
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Βιωσιμότητα του χρέους
Πάντως, ο /επικεφαλής αξιολογήσεων για την Ευρώπη της Fitch πιστεύει ότι "το χρέος θα παραμείνει υψηλό
για αρκετό χρόνο αλλά οι ανοδικές τάσεις θα αντισταθμίζονται από παράγοντες που θα βοηθούν τη
βιωσιμότητά του. Τα ταμειακά διαθέσιμα της Ελλάδος θα παραμείνουν αρκετά υψηλά. Οι αποδόσεις των
κρατικών ομολόγων έχουν αυξηθεί σημαντικά, αλλά το μικρό ποσοστό του χρέους που βρίσκεται στα χέρια
ιδιωτών και η μέση διάρκεια λήξης των 20,5 ετών αντισταθμίζουν την επίδραση στο κόστος εξυπηρέτησης. Το
ευνοϊκό προφίλ του μεγαλύτερου μέρους του ελληνικού χρέους σημαίνει ότι οι προγραμματισμένες
αποπληρωμές είναι διαχειρίσιμες και, σε αυτό, έχει βοηθήσει η αποπληρωμή των δανείων του ΔΝΤ τον
Απρίλιο, δηλαδή δύο χρόνια νωρίτερα”.
Επιπτώσεις στην αξιολόγηση
Σύμφωνα με τον κ. Napolitano, "οι κινήσεις στις αποδόσεις ομολόγων και το κόστος εξυπηρέτησης είναι μόνο
μερικά από τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη στις αξιολογήσεις μας. Η αύξηση του κόστους εξυπηρέτησης
είναι μία μόνο από τις συνθήκες που προσδιορίζουν τη συνολική δημοσιονομική κατάσταση μιας χώρας.
Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, όπως για παράδειγμα, η αλληλεπίδραση της οικονομικής ανάπτυξης και της
δημοσιονομικής πολιτικής που θεωρούνται κλειδιά στις πιστοληπτικές αξιολογήσεις μας”.
Προϋποθέσεις για αναβάθμιση
Στην ερώτηση του Capital.gr για την επίπτωση των σημερινών συνθηκών στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής
ικανότητας της Ελλάδας, ο κ. Napolitano απάντησε ότι "οι κύριοι παράγοντες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε αναβάθμιση της Ελλάδας είναι: διατήρηση της εμπιστοσύνης ότι ο λόγος δημοσίου χρέους προς ΑΕΠ θα
μειώνεται με σταθερό ρυθμό, συνέχιση της βελτίωσης της ποιότητας ενεργητικού από τις συστημικές τράπεζες
και βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, ειδικά μέσω της αξιοποίησης του
Ταμείου Ανάπτυξης και άλλων μεταρρυθμίσεων”.
Οι κίνδυνοι
"Ο πόλεμος στην Ουκρανία και η ενεργειακή κρίση αποτελούν κίνδυνο για το δημόσιο χρέος, όχι μόνο της
Ελλάδος, αλλά ολόκληρης της Ευρώπης, επεσήμανε ο κ. Napolitano. "H ανάκαμψη μετά την πανδημία
χτυπήθηκε από τα προβλήματα στην προσφορά, αυξάνοντας τον πληθωρισμό και επιδρώντας αρνητικά στην
ανάπτυξη. Υψηλότερο και επίμονο επίπεδο τιμών μπορεί να πλήξει την κατανάλωση και τα περιθώρια
κερδοφορίας των εταιρειών, περιορίζοντας, μεταξύ άλλων, την οικονομική δραστηριότητα, την ικανότητα
μείωσης του υψηλού χρέους και την ταχύτερη βελτίωση των κριτηρίων που λαμβάνονται υπόψη από εμάς κατά
τις αξιολογήσεις”, διευκρίνισε.
Ταμείο Ανάκαμψης
"Παρ’ όλα αυτά, πρόσθεσε, ακόμα και σε μια πιο δύσκολη κατάσταση, το Ταμείο Ανάπτυξης αποτελεί
παράγοντας στήριξης που μπορεί να αντισταθμίσει μερικές από τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης στην
οικονομία”, προσέθεσε ο κ. Napolitano.
Πηγή: capital.gr
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Τζιμ Αλεν (Hard Rock ): «Πιστεύουμε και επενδύουμε στην Ελλάδα»
«Πιστεύουμε στην Ελλάδα γιατί έχει μία σταθερή πολιτική ηγεσία που παρά τις δυσκολίες τα τελευταία τρία χρόνια συνεχίζει να μεταρρυθμίζει τη
χώρα». Με αυτή τη φράση ο πρόεδρος της Hard Rock International Τζιμ Αλεν εξηγεί στο «Βήμα» γιατί ο κορυφαίος διεθνώς επιχειρηματικός όμιλος
στον χώρο της ψυχαγωγίας επενδύει στη χώρα μας με την ανάπτυξη του IRC στο Ελληνικό.
Ο ίδιος με συνέντευξη του προς «Το Βήμα» αποκαλύπτει τα σχέδια της αμερικανικής εταιρείας με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για τη μεγάλη επένδυση της
κατασκευής και λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Τουριστικού Συγκροτήματος με Καζίνο, του Hard Rock Hotel & Casino Athens, που ανακοινώθηκε
επίσημα την Πέμπτη με στόχο να λειτουργήσει στο τέλος του 2025 ή στις αρχές του 2026.
Ο κ. Αλεν μιλάει επίσης για τις επιπτώσεις της ρωσικής επίθεσης στην Ουκρανία και πιστεύει πως «η Ευρώπη και συνολικά η δυτική δημοκρατία
μάχονται ενωμένες όπως ποτέ άλλοτε στο παρελθόν».
Κύριε Αλεν, η Hard Rock International είχε διεκδικήσει στην πρώτη φάση του διαγωνισμού την άδεια παραχώρησης του καζίνου ως ανταγωνιστής του
επενδυτικού σχήματος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πώς σας φαίνεται τώρα που είστε εταίροι;
«Ποτέ δεν είδαμε τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σαν πραγματικό ανταγωνιστή μας. Πράγματι είχε εταιρική σχέση με τη Mohegan στον διαγωνισμό. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
είναι μεγάλος όμιλος και έχει επιτυχημένη δραστηριότητα ως developer και στους τομείς δραστηριότητας. Κάνει καταπληκτική δουλειά. Κι εμείς
είμαστε ενθουσιασμένοι που ενώσαμε τις δυνάμεις και εργαζόμαστε από κοινού».
Επιμένετε για τη δραστηριοποίησή σας στην Ελλάδα. Ποιοι είναι οι λόγοι που θέλετε να επενδύσετε στη χώρα μας;
«Η Ελλάδα την τελευταία τριετία έχει μία σταθερή πολιτική ηγεσία και παρά τις δυσκολίες συνεχίζει το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα. Αυτός είναι ο
πρώτος λόγος. Ο δεύτερος έχει να κάνει με το ότι η Αθήνα είναι διεθνώς μία ιστορική πόλη με έναν αξιοθαύμαστο πολιτισμό που δεν τελειώνει ποτέ. Και
αποτελεί τιμή για τη Hard Rock International να είναι εδώ και τώρα και να συμμετέχει σε αυτή την ιστορία και στο μέλλον».
Ποια είναι τα σχέδιά σας για την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος στο Ελληνικό;
«Τα σχέδιά μας είναι πολλά. Εχουμε να κάνουμε πολλή δουλειά και πρόοδο στο κατασκευαστικό κομμάτι. Θα συνεργαστούμε με τις τοπικές κοινωνίες,
με τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και άλλες τεχνικές εταιρείες και θα δημιουργήσουμε επίσης περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας».
Πότε αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες και πότε θα είναι σε θέση να λειτουργήσει το τουριστικό συγκρότημα με το καζίνο;
«Το κατασκευαστικό σκέλος θα διαρκέσει περίπου τρία χρόνια. Αλλά πρώτα απαιτείται ένα χρονικό διάστημα πέντε-έξι μηνών για τις αδειοδοτήσεις της
κατασκευής και άλλες διοικητικές εγκρίσεις. Εκτιμούμε ότι στο τέλος του 2025 με αρχές του 2026 το IRC θα είναι έτοιμο».
Μπορεί να λειτουργήσει η επένδυση της Hard Rock International στην ελληνική αγορά για την προσέλκυση κι άλλων ξένων κεφαλαίων;
«Μας ενθάρρυνε το γεγονός ότι είδαμε να επενδύουν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα πολλές αμερικανικές και διεθνείς εταιρείες, όπως οι JP Morgan,
Amazon και άλλα μεγάλα ονόματα. Πιστεύουν στην Ελλάδα όπως και η Hard Rock International πιστεύει στην Ελλάδα. Το project είναι μοναδικό. Και
όταν ολοκληρωθεί θα συνδυάζει και την επιχειρηματική δραστηριότητα, τη διασκέδαση, τα καταστήματα και το καζίνο. Θεωρώ ότι όταν τελειώσει το
έργο, θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης και ο κόσμος θα εντυπωσιαστεί».
Υπάρχει τέτοιας κατηγορίας επένδυση στην Ευρώπη;
«Το IRC στην Ελλάδα θα είναι το πρώτο στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει παρόμοιό του στην Ευρώπη. Για να αντιληφθείτε το μέγεθός του θα πρέπει να δείτε
αντίστοιχα IRC στις ΗΠΑ ή στη Σιγκαπούρη».
Κύριε Αλεν, βιώσαμε μία υγειονομική κρίση για δύο χρόνια. Βιώνουμε σημαντικές επίσης γεωπολιτικές και οικονομικές ανατροπές με μεγάλες
αβεβαιότητες ως προς την έκταση και την έκβασή τους. Επηρεάζουν αυτά τον κόσμο της ψυχαγωγίας και τον τουρισμό και πώς η Hard Rock
International θωρακίζει τις δραστηριότητές της απέναντι σε τέτοιες προκλήσεις;
«Η Hard Rock έχει 50 χρόνια δραστηριότητας. Είναι εδώ και 50 χρόνια. Και έχει δει σκαμπανεβάσματα στην οικονομία πριν και προφανώς έχει δει
γεωπολιτικές προκλήσεις παγκοσμίως. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η ρωσική επίθεση στην Ουκρανία είναι τραγική και προκάλεσε δύσκολες
καταστάσεις.
Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω τον τρόπο με τον οποίο τα βλέπω τα πράγματα. Η ρωσική επίθεση προκάλεσε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα: Ο
κόσμος είναι ενωμένος όσο ποτέ στο παρελθόν.
Ναι, πράγματι, θα υπάρχουν δύσκολές στιγμές. Αλλά είναι σημαντικό το γεγονός πως η Ευρώπη, η Δύση και συνολικά η δυτική δημοκρατία όπως
θεμελιώθηκε ως αξία και ιδέα, μάχονται ενωμένες όπως ποτέ άλλοτε τα τελευταία 23 χρόνια».
Ενας μοναδικός προορισμός στην Ευρώπη
Ο Ομιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και η Hard Rock International σηματοδότησαν την επίσημη έναρξη της συνεργασίας τους για την κατασκευή και λειτουργία
ενός ολοκληρωμένου τουριστικού συγκροτήματος με καζίνο, στην εμβληματική περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του project
«The Ellinikon», σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στην Αθήνα.
Το Hard Rock Hotel & Casino Athens, προγραμματισμένο να λειτουργήσει το 2026, θα αποτελέσει έναν μοναδικό προορισμό στην Ευρώπη,
συνδυάζοντας ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων, ένα καζίνο παγκόσμιας κλάσης, ένα εκθεσιακό και συνεδριακό κέντρο υψηλών προδιαγραφών, έναν
υπερσύγχρονο χώρο ψυχαγωγίας, διεθνώς αναγνωρισμένες παροχές εστίασης, πολυτελές συγκρότημα Rock Spa® και πισίνας και καταστήματα λιανικής.
«Είμαστε ενθουσιασμένοι με την ανακοίνωση της συνεργασίας μας με τον Ομιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την περαιτέρω επέκταση της διεθνούς παρουσίας της
Hard Rock στη σπουδαία πόλη της Αθήνας» δήλωσε ο κ. Τζιμ Αλεν, πρόεδρος της Hard Rock International. «Αυτό το έργο θα δημιουργήσει
περισσότερες από 3.000 μόνιμες θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και ανυπομονούμε να φέρουμε τη μοναδική μας προσέγγιση στην ψυχαγωγία και να
προσφέρουμε μια απαράμιλλη εμπειρία σε επισκέπτες όλων των ηλικιών».
«Το αναπτυξιακό αυτό έργο θα δημιουργήσει ένα υψηλής ποιότητας σημείο αναφοράς για τον τουρισμό της χώρας, αναμένεται να προσφέρει
απασχόληση σε χιλιάδες ανθρώπους, να αποφέρει σημαντικά έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο και να προσφέρει προστιθέμενη αξία στο brand της Ελλάδας»
δήλωσε ο κ. Γιώργος Περιστέρης, πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. «Μαζί με τη Hard Rock πραγματοποιούμε μια
ιδιωτική επένδυση άνω του 1 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές και στις δυνατότητες της Ελλάδας».
Πηγή: Οικονομικός Ταχυδρόμος, Το Βήμα
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Morgan Stanley: Δαμάζοντας τα spreads της περιφέρειας – Τι σημαίνει
για χρέη και τράπεζες
Η διεύρυνση των spreads της περιφέρειας και κυρίως εκείνων της Ιταλίας θυμίζει την αρχική περίοδο της
κρίσης του κορωνοϊού ή την περίοδο πριν από την ανακοίνωση του προγράμματος PEPP από την ΕΚΤ, ενώ
συνοδεύεται από την επιστροφή των ανησυχιών για διάσπαση του ευρώ, σημειώνουν οι αναλυτές της Morgan
Stanley σε σημερινή ανάλυσή τους.
Ένα βασικό ερώτημα για τους επενδυτές είναι, σύμφωνα με τον οίκο, το εάν αυτή η αύξηση στις αποδόσεις των
ομολόγων και η διεύρυνση των spreads δικαιολογείται από τα θεμελιώδη στοιχεία. Τα μοντέλα που έτρεξε η
Morgan Stanley (την έκθεση παρουσιάζει το Money Review), συνυπολογίζοντας τα πρωτογενή ελλείμματα, τα
χρέη, την ονομαστική ανάπτυξη, τα ισοζύγια πληρωμών και τον δημοσιονομικό χώρο, έδειξαν ότι η διεύρυνση
των spreads εξακολουθεί να ακολουθεί τα θεμελιώδη στοιχεία, αλλά αρχίζει να σπρώχνει τα όρια.
Τι θα γίνει με τα χρέη
Χρησιμοποιώντας την Ιταλία ως βάση για τους υπολογισμούς της, η Morgan Stanley εξακολουθεί να πιστεύει
ότι ο δείκτης του χρέους θα συνεχίσει να μειώνεται σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, παρά την αύξηση των
αποδόσεων των ομολόγων. Ωστόσο, οι αναλυτές τονίζουν ότι ένα περιβάλλον μόνιμα υψηλότερων αποδόσεων
ενέχει μακροπρόθεσμους κινδύνους.
«Μία αύξηση στις αποδόσεις δεν μεταφράζεται κατ΄ ανάγκη σε υψηλότερες δαπάνες για τόκους, τουλάχιστον
βραχυπρόθεσμα, καθώς αυτή είναι μία μεταβλητή που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την μέση σταθμισμένη
ωρίμανση και τη δομή του υπάρχοντος στοκ του χρέους», εξηγούν οι αναλυτές.

Συνέχεια…
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Κατόπιν τούτων, το βασικό σενάριο του οίκου θέλει τον δείκτη του χρέους να εξακολουθεί να πέφτει σε
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Οι επιπτώσεις για τις τράπεζες
Όμως, όπως φάνηκε και κατά την προηγούμενη κρίση χρέους, η χρηματοοικονομική υγεία των τραπεζών και
των κρατών είναι αλληλένδετες, καθώς οι περισσότερες τράπεζες έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους κρατικά
ομόλογα της χώρας τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος της δημιουργίας ενός φαύλου κύκλου.

Ω

Κατά τη διάρκεια κρίσεων, όταν το πιστωτικό ρίσκο του κράτους και των τραπεζών αυξάνεται, τα ρίσκα αυτά
ενισχύουν το ένα το άλλο, δημιουργώντας τελικά το συστημικό ρίσκο. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο
τραπεζικός τομέας απορρόφησε κάποια από τα νέα ομόλογα που εξέδωσαν οι κυβερνήσεις για να
χρηματοδοτήσουν τα μέτρα στήριξης. Επομένως, η μεγάλη έκθεση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών στα
κρατικά ομόλογα μπορεί να φέρει στην επιφάνεια παλιά τρωτά σημεία και να ενισχύσει τον άξονα κράτουςτραπεζών σε μία κατάσταση ισχυρής αύξησης του κόστους δανεισμού μιας χώρας, τονίζει η Morgan Stanley.
Αυτός ο κίνδυνος περιορίζεται με τα προγράμματα αγοράς τίτλων της ΕΚΤ.
Τι θα γίνει με τα spreads
Με δεδομένη τη δέσμευση της ΕΚΤ να παρουσιάσει ένα εργαλείο κατά του κατακερματισμού της Ευρωζώνης,
η Morgan Stanley εκτιμά ότι οι ανακοινώσεις θα μπορούσαν να γίνουν τον Ιούλιο.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, το πρόγραμμα θα είναι σχεδιασμένο για να λειτουργήσει ως ανάχωμα, άρα είναι
απίθανο ότι θα βάλει ένα όριο στα τρέχοντα επίπεδα των spreads.
Την ίδια ώρα, εάν η επικοινωνία της ΕΚΤ γύρω από το πρόγραμμα είναι ξεκάθαρη και πειστική, τότε το
εργαλείο θα μπορούσε να αποτρέψει μία διεύρυνση των spreads στα επίπεδα του 2011 ή του 2018, καταλήγει η
Morgan Stanley.
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