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Moody’s: Γιατί
γρηγορότερα

η

Ελλάδα

θα

πληρώσει

τα

χρέη

του

κορωνοϊού

Ανάμεσα στις χώρες που θα μπορέσουν γρηγορότερα να σταθούν και πάλι στα πόδια τους,
δημοσιονομικά, έπειτα από την πανδημία και την εκτίναξη των χρεών που αυτή έφερε, συγκαταλέγει
η Moody’s την Ελλάδα, σε έκθεση που παρουσιάζει το Money Review.
Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές του οίκου αξιολόγησης σε σημερινή ανάλυσή τους, τα επίπεδα
των χρεών τόσο των ανεπτυγμένων όσο και των αναδυόμενων χωρών θα παραμείνουν κοντά σε
ιστορικά υψηλά, έπειτα από τη σημαντική αύξηση που προκάλεσε πέρυσι η κρίση του κορωνοϊού.
«Ενώ τα περισσότερα κράτη αντιμετωπίζουν τώρα υψηλότερα επίπεδα χρέους, ως αποτέλεσμα της
πανδημίας, η ικανότητα των κυβερνήσεων να σταθεροποιήσουν και να μειώσουν τα χρέος μετά από
μία κρίση και να δημιουργήσουν και πάλι δημοσιονομικό χώρο πριν από το επόμενο σοκ είναι
κρίσιμο στην εκτίμησή μας για το πιστωτικό ρίσκο», εξηγούν οι αναλυτές της Moody’s.
Και σημειώνουν ότι τα κράτη αντιμετωπίζουν διαφορετικές δυναμικές του χρέους, οι οποίες
εξαρτώνται από τις δημοσιονομικές εξελίξεις, την ανάπτυξη του ΑΕΠ και το κόστος δανεισμού.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Moody’s εκτιμά ότι η δημοσιονομική προσαρμογή θα είναι σταδιακή, ενώ
ακόμα και εάν δεν υπάρξουν άλλα σοκ, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια ώστε να αποκτήσουν και πάλι
πολλές ανεπτυγμένες χώρες δημοσιονομική ευελιξία.
Κράτη όπως η Γαλλία, η Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ θα έχουν σημαντικά υψηλότερα
χρέη σε σχέση με τα προ-πανδημίας επίπεδα, εκτός και εάν επιτύχουν πολύ γρηγορότερη
δημοσιονομική προσαρμογή ή/και διατηρήσιμη ανάπτυξη από ό,τι τώρα αναμένεται και σε σχέση με
όσα έχουν καταφέρει στο παρελθόν, τονίζει η Moody’s.
Αντίθετα, οικονομίες όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Ελβετία
θα μπορέσουν να μειώσουν σημαντικά τα χρέη τους με την επιστροφή σε μεγάλα πρωτογενή
πλεονάσματα, όπως σημειώνουν οι αναλυτές. Βέβαια, στην περίπτωση της Ελλάδας, της Κύπρου
και της Πορτογαλίας, αναγνωρίζουν ότι τα χρέη θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα.
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«Είναι ευκολότερο να σταθεροποιηθεί το χρέος με μεγαλύτερα ελλείμματα όταν το αρχικό χρέος
είναι ήδη αυξημένο.
Για παράδειγμα, η Κύπρος, η Ελλάδα και η Πορτογαλία, οι οποίες έχουν υψηλά
/
χρέη, μπορούν να σταθεροποιήσουν το χρέος με ευρύτερα πρωτογενή ελλείμματα, εφόσον η
ανάπτυξη είναι τουλάχιστον εξίσου υψηλή με το κόστος του χρέους», σημειώνουν οι αναλυτές.

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

UniCredit: Στο 8% ανεβάζει τον στόχο για την ανάπτυξη
Στην αναβάθμιση της πρόβλεψής της για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας φέτος προχωρά η UniCredit, καθώς
πλέον αναμένει ρυθμούς 8%, έναντι 5,7% προηγουμένως, με την πρόβλεψη για το 2022 να παραμένει αμετάβλητη, στο
3%.

Ο επενδυτικός οίκος (την έκθεση παρουσιάζει το Money Review) εκτιμά ότι η ανάκαμψη θα
συνεχίσει με καλούς ρυθμούς –αν και όχι τόσο ισχυρούς όσο το πρώτο εξάμηνο του 2021- τα
επόμενα τρίμηνα, με τη βοήθεια των δημοσιονομικών μέτρων στήριξης, των επενδύσεων του
Ταμείου Ανάκαμψης και των ευνοϊκών χρηματοδοτικών συνθηκών.
Όπως σημειώνουν οι αναλυτές, η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά το β΄ τρίμηνο ξεπέρασε
τις εκτιμήσεις τους, φέρνοντας το ΑΕΠ πάνω από τα προ-πανδημίας επίπεδα. Οι ανθεκτικές
επενδύσεις παγίων και η συσσώρευση αποθεμάτων αντιστάθμισε και με το παραπάνω την
εξάπλωση της μετάλλαξης Δέλτα στις δαπάνες των νοικοκυριών και στον τουρισμό.
Συνέχεια..
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Επιπλέον, τα στοιχεία από το επιχειρηματικό κλίμα, την κινητικότητα και τις πτήσεις δείχνουν ότι η
επίδοση του ΑΕΠ θα είναι ισχυρή και το τρίτο τρίμηνο, λόγω της απελευθέρωσης της
συσσωρευμένης ζήτησης στις υπηρεσίες και της σημαντικής ανάκαμψης του τουρισμού.
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Goldman Sachs: Το «κρυφό» χρέος της Κίνας ξεπερνά το 50% του ΑΕΠ
της- Σε δεινή θέση η κυβέρνηση
Άνω του 50% είναι το «κρυφό» χρέος της κινεζικής οικονομίας, σύμφωνα με όσα αποκαλύπτουν οι
αναλυτές της αμερικανικής τράπεζας Goldman Sachs, οι οποίοι προσθέτουν ότι η εγχώρια
κυβέρνηση θα χρειαστεί να παρουσιάσει ευελιξία καθώς τα έσοδά της τελούν υπό μεγάλη πίεση,
δεδομένου ότι η κτηματομεσιτική αγορά, η οποία επί μακρόν ήταν κινητήριο μοχλός, παρουσιάζει
σημαντική επιβράδυνση.
Το συνολικό ύψος του χρέους της Χώρας του Δράκου έφτασε τα 53 τρισεκατομμύρια γιουάν ή 8,2
τρισεκατομμύρια δολάρια το 2020 από 16 τρισεκατομμύρια γιουάν το 2013 – ποσό που ισοδυναμεί
με το 52% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, αντίθετα με τα νούμερα που δίνει το κινεζικό
υπουργείο Οικονομικών.
Πώς όμως η Κίνα κατάφερε να έχει «κρυφό» χρέος; Τα LGFVs είναι χρήματα τα οποία
χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις για να δανείζονται χρήματα χωρίς αυτά να εγγράφονται στους
ισολογισμούς τους, ωστόσο είναι εμφανή στις χρηματοπιστωτικές αγορές ως liabilities.
Συνέχεια…
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Σύμφωνα με την Goldman Sachs, νωρίτερα μέσα στο 2021, είχαν υπάρξει σημάδια που
υποδείκνυαν ότι κινεζική κυβέρνηση πραγματοποιούσε «παρεμβάσεις» για τη μείωση του χρέους,
καθώς η ανάκαμψη της οικονομίας έδωσε περιθώριο να επικεντρωθεί στην αντιμετώπιση των
χρηματοπιστωτικών κινδύνων.
Ωστόσο, τώρα, με την οικονομική δραστηριότητα να επιβραδύνεται, λόγω μείωσης στην
κατανάλωση, τις διαταραχές στις εφοδιαστικές αλυσίδες και την κρίση που υπάρχει στην αγορά
ακινήτων, βλ. Evergrande, οι αγορές αναζητούν σήματα επανεξέτασης αυτής της σκληρής
πολιτικής.
Οι πωλήσεις γης αποτελούν σημαντική πηγή εσόδων για τις τοπικές κυβερνήσεις και οι πωλήσεις
έχουν επιβραδυνθεί καθώς επιδεινώνεται η κρίση στο China Evergrande Group. Για να
αντισταθμίσει το κενό χρηματοδότησης που οδήγησε σε συρρίκνωση των εσόδων, η Goldman
συνέστησε στην κυβέρνηση να αυξήσει την ποσόστωση ομολόγων για το 2022 κατά περισσότερα
από 500 δισεκατομμύρια γιουάν από το φετινό επίπεδο των 3,65 τρισεκατομμυρίων γιουάν.
Μερικά άλλα ευρήματα
Οι υποχρεώσεις των τοπικών φορέων αφορούν κυρίως στους τομείς των κατασκευών, των
μεταφορών και τη βαριά βιομηχανία, με αυτές τις τρεις υποβιομηχανίες να έχουν αναλάβει σχεδόν
το 40% του χρέους σε LGFVs.
Η Jiangsu βρίσκεται στην κορυφή όλων των επαρχιών σε σχέση με το μέγεθος του δανεισμού, με
περίπου 8 τρισεκατομμύρια γιουάν το 2020. Οι Tianjin, Πεκίνο, Sichuan, Guizhou και Gansu είναι οι
επαρχίες με τη μεγαλύτερη μόχλευση ως ποσοστό της τοπικής οικονομικής παραγωγής
Περίπου το 60% των ομολόγων που εκδίδονται από τοπικές πλατφόρμες χρησιμοποιούνται για
την αποπληρωμή
του οφειλόμενου χρέους το 2020-2021 και όχι για νέες επενδύσεις.
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Τελευταία συνεδρίαση του 9μηνου σήμερα ….. Οι αποδόσεις των
μετοχών του FTSE 25 σε σχέση με πριν έναν χρόνο…
Σεπτέμβριος
Μετοχή
ΒΙΟ
TITC
ΕΕΕ
ΟΤΕ
ΑΡΑΙΓ
ΤΕΝΕΡΓ
ΑΔΜΗΕ
ΣΑΡ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
ΓΕΚΤΕΡΝΑ
ΜΥΤΙΛ
ΛΑΜΔΑ
ΕΛΧΑ
ΑΛΦΑ
ΜΠΕΛΑ
ΕΤΕ
ΠΕΙΡ
ΕΥΡΩΒ
ΕΛΠΕ
ΕΥΔΑΠ
ΕΧΑΕ
ΟΠΑΠ
ΜΟΗ
ΔΕΗ
ΟΛΠ

Απόδοση 52 εβδομάδων
72,40%
36,44%
32,24%
27,09%
70,91%
1,61%
3,46%
4,00%
14,79%
44,72%
57,17%
34,31%
40,37%
116,52%
-5,97%
117,59%
-92,16%
1,24%
22,25%
14,79%
28,58%
60,07%
35,15%
58,61%
14,79%

ΓΔ
FTSE 25
Τραπεζικός Δείκτης

38,59%
40,35%
81,69%
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