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Mαζικές εκδόσεις ομολόγων στην ευρωζώνη προκειμένου τα κράτη να
ενισχύσουν τα αποθεματικά τους
Ανοδικά κινούνται οι αποδόσεις των ομολόγων σε ολόκληρη την ευρωζώνη, καθώς τα κράτη σπεύδουν με εκδόσεις
νέων ομολόγων να ενισχύσουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα, προκειμένου να καλύψουν το αυξημένο δημοσιονομικό
κόστος που προκαλούν τα μέτρα που έχουν ανακοινώσει για την αντιμετώπση των επιπτώσεων του κορονοϊού στην
οικονομία.
Στην Ελλάδα, τα ταμειακά διαθέσιμα υπολογίζονται σε περίπου 31 με 32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,7 δισ. αφορούν
τα αποθεμματικό που έχει σχηματιστεί με δανεικά από τον ΕSM και στα οποία η χώρα δεν έχει πρόσβαση.
Ταυτότχρονα, οι επενδυτές επιστρέφουν και σε επιλεκτικές τοποθετήσεις υψηλότερου ρίσκου.
Η προσφορά νέων τίτλων αυτή την εβδομάδα ενέτεινε τις πιέσεις στις τιμές. Οπως φαίνεται, αρκετές χώρες σπεύδουν
στην πρωτογενή αγορά για να αντλήσουν κεφάλαια, προκειμένου ν΄ ανταπεξέλθουν στην αύξηση των δημοσίων
δαπανών που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορονοϊού. Ήδη, όλες σχεδόν οι χώρες έχουν ανακοινώσει προγράμματα
δημοσιονομικής επέκτασης, με στόχο να ανακουφήσουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από το
υποχρεωτική παύση του μεγαλύτερου μέρους της οικονομικής δραστηριότητας.
Στην εγχώρια αγορά, η απόδοση του 10ετούς αυξήθηκε περαιτέρω στο 1,77% από το 1,74% όπου βρισκόταν χθες, ενώ η
απόδοση του 5ετούς αυξήθηκε ελαφρώς στο 1,36% από 1,33% και του 15ετούς στο 1,82% απο 1,79%.
Στο ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 4 εκατ.ευρω
μόνον. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς διαμορφώθηκε στο 1,77% από 1,74% έναντι -0,44% του
αντίστοιχου γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 2,21% απο 2,22%.
Στην αγορά συναλλάγματος, πτωτικά κινείται το ευρώ, με αποτέλεσμα να τελεί υπό διαπραγμάτευση έναντι του
δολαρίου νωρίς το απογεύμα στο 1,0852 δολ. από το 1,0962 δολ. όπου βρισκόταν όταν άνοιξε η αγορά. Η αβεβαιότητα
για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας ευνοεί το δολάριο, λόγω του ρόλου του ως παγκόσμιου αποθεματικού
νομίσματος. Θετικά ήταν για το δολάριο τα καλύτερα των εκτιμώμενων στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες για την
αγορά εργασίας και τον τομέα μεταποίησης στις ΗΠΑ. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην ανακοίνωση των στοιχείων για το
σύνολο της αγοράς εργασίας την Παρασκευή. Από την άλλη πλευρά, η αναμενόμενη ύφεση της οικονομίας της
ευρωζώνης επηρεάζει αρνητικά το ευρώ. Η ενδεικτική τιμή για την ισοτιμία ευρώ-δολαρίου που ανακοίνωσε η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διαμορφώθηκε στα 1,0906 δολ.
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Handelsblatt: Απειλή νέας κρίσης για την Ελλάδα;
Τα τεράστια οικονομικά προβλήματα που προκαλούν τα μέτρα κατά της επιδημίας του κορωνοϊού στις χώρες της
νότιας Ευρώπης πραγματεύεται η ηλεκτρονική έκδοση της οικονομικής επιθεώρησης Handelsblatt, με ιδιαίτερες
αναφορές στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνει «στην Ελλάδα η καμπύλη είναι πολύ πιο επίπεδη (από την Ιταλία ή την
Ισπανία) με 1.415 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 50 νεκρούς. Αλλά και εδώ η οικονομική δραστηριότητα έχει
σταματήσει. Η χώρα που μόλις συνήλθε από τη χειρότερη οικονομική κρίση στη μεταπολεμική ιστορία της, κινδυνεύει
να επιστρέψει στην ύφεση».
Η γερμανική εφημερίδα επισημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει τεράστια πρόοδο στην προσπάθειά τους να
απαλλαγούν από μη εξυπηρετούμενα δάνεια και μάλιστα ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός προβλέπει ότι μέχρι το τέλος
του 2021 τα «κόκκινα δάνεια» θα μειώνονταν στο 20%. Αλλά όπως επισημαίνει ο αρθρογράφος «αυτός ο σχεδιασμός
τίθεται πλέον σε κίνδυνο. Γιατί τώρα οι συνθήκες αλλάζουν δραματικά. Αντί ανάπτυξης 2,8% ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας αναμένει μείωση του ΑΕΠ κατά 3% για το 2020. Άλλες προγνώσεις κάνουν λόγο ακόμη και για
μείωση μεταξύ 5 και 15%. Αυτό συνεπάγεται νέους κινδύνους για τις τράπεζες. Οι ειδικοί κάνουν λόγο για απώλειες
ύψους περίπου δέκα δισεκατομμυρίων ευρώ».
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Έκθεση ΟΟΣΑ: Μείωση έως και 35% του ΑΕΠ στην Ελλάδα
Εφιαλτικές προβλέψεις για τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού κάνει ο ΟΟΣΑ, σε έκθεσή του που δημοσιεύτηκε τη
Δευτέρα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οργανισμού, η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει ακόμα και το 35% του ΑΕΠ της σε περίπτωση
μερικού ή και ολικού «κλεισίματος» της οικονομικής δραστηριότητας, λόγω της πανδημίας.
Κατά τον ΟΟΣΑ, οι επιπτώσεις στην οικονομία από τις συνέπειες του κορωνοϊού παγκοσμίως μπορεί να οδηγήσει σε μέση απώλεια
του ενός τετάρτου του ΑΕΠ (-25%), περίπου όσες ήταν οι απώλειες της Ελλάδας στα χρόνια της κρίσης.
Χρησιμοποιώντας την προσέγγιση της παραγωγής, η μελέτη λαμβάνει συγκεκριμένους τομείς με παραδοχές της μείωσης της
δραστηριότητας μεταξύ 50% και 100%. Αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως τα ταξίδια και τον τουρισμό που έχουν
σταματήσει, ή κομμωτές και αγορά κατοικίας, εστιατόρια και κινηματογράφους που είναι κλειστή, μη ουσιώδη κατασκευαστικά
έργα που έχει σταματήσει κλπ.
Εφαρμόζοντας αυτή τη μεθοδολογία σε όλες τις χώρες-μέλη της, η χώρα που κινδυνεύει από το μεγαλύτερο πλήγμα, ως ποσοστό
επί του ΑΕΠ είναι η Ελλάδα, όπου η επίδραση φαίνεται να φθάνει στο 35% και ακολουθούν το Μεξικό, η Γερμανία, η Ισπανία και η
Σουηδία με απώλειες στο ΑΕΠ τους κοντά στο 30%.
Όσον αφορά στις καταναλωτικές δαπάνες, η έκθεση του ΟΟΣΑ σημειώνει ότι με τα καταστήματα κλειστά, οι καταναλωτές δεν θα
αγοράσουν, φυσικά, ρούχα, υποδήματα, είδη οικιακής χρήσης και πακέτα διακοπών, δεν θα φάνε έξω και δεν θα ξοδεύουν
χρήματα σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ενώ ανελαστικές δαπάνες αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητες. Στο πλαίσιο αυτό,
ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η μείωση της καταναλωτικής δαπάνης θα φθάσει περίπου το 30% σε πολλές μεγάλες προηγμένες οικονομίες.
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Στο -61,3% το αεροδρόμιο της Αθήνας τον Μάρτιο λόγω κορωνοϊού
πτώση 61,3% κατέγραψε τον πρώτο μήνα της κρίσης του κορωνοϊού στην Ελλάδα η επιβατική κίνηση στο
αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η πανδημία που πλήττει τις αερομεταφορές διεθνώς, τα μέτρα περιορισμού
μετακινήσεων και η τεράστια βουτιά στη ζήτηση για ταξίδια, έφερε τον πρώτο μήνα με αρνητικό πρόσιμο στο
αεροδρόμιο της Αθήνας που κατέγραφε από το 2014 υψηλoύς ρυθμούς ανάπτυξης.
Η εξέλιξη της επιβατικής κίνησης, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) επιδεινώθηκε
ραγδαία κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου, λόγω των εκτεταμένων μέτρων αποκλεισμού χωρών που
είχαν ως αποτέλεσμα την αναστολή πτήσεων αεροπορικών εταιρειών.
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε το tovima.gr, η πτώση της επιβατικής κίνησης στο αεροδρόμιο της Αθήνας
ξεπερνά πια, μέρα με την ημέρα, το 90%, φτάνοντας για παράδειγμα την Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020, το 97%.
Διακινήθηκαν μόλις 1.728 επιβάτες, όταν την ίδια ημέρα του 2019 πέρασαν από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» 52.090
επιβάτες.
Συνολικά τον εφετινό Μάρτιο διακινήθηκαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας 693.580 επιβάτες, όταν για τον ίδιο μήνα του
2019 είχαν διακινηθεί 1.652.594 άτομα. Από τα στοιχεία τους Μαρτίου προκύπτει ότι η μείωση στους επιβάτες
εσωτερικού ανήλθε σε 59,8%, 207.955 επιβάτες εφέτος όταν τον Μάρτιο του 2019 είχαν διακινηθεί 516.796 άτομα.
Αντίστοιχα η μείωση στους επιβάτες εξωτερικού ανήλθε σε 62%, αντιστοιχεί δηλαδή σε πτώση από τους 1.135.798
επιβάτες σε μόλις 431.625.
Συνολικά, κατά τους πρώτους τρεις μήνες του έτους, η κίνηση του αεροδρομίου ανήλθε στο επίπεδο των 3,5 εκατ.
επιβατών, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 20,5% σε σχέση με το 2019, λόγω της σημαντικής μείωσης που
σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του Μαρτίου. Οι επιβάτες εξωτερικού μειώθηκαν κατά 18,6%, ενώ οι επιβάτες
εσωτερικού παρουσίασαν πτώση της τάξης του 24,4%.
Υπενθυμίζεται ότι για το αεροδρόμιο της Αθήνας οι δύο πρώτοι μήνες του 2020 διατήρησαν το θετικό πρόσιμο όλων
των προηγούμενων ετών, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 5,7% για τον Ιανουάριο και 2,8% τον Φεβρουάριο.
Επιδόσεις που παρέμεναν εντός προβλέψεων για ήπια ανάπτυξη το 2020 σε εναρμόνιση με τις διεθνείς προβλέψεις
για ωρίμανση της αεροπορικής αγοράς.
Κατακόρυφη
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Ινστιτούτο Ζακ Ντελόρ: Η κρίση του κορονοϊού απειλεί τη συνοχή της ΕΕ
Η πανδημία του κορονοϊού, με τις σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειές της, μπορεί να κλονίσει τη συνοχή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τον Σεμπαστιάν Μαγιάρ, διευθυντή του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρ του Παρισιού .
«Ειδικά στην ιδιαίτερα πληγείσα Ιταλία, οι πολίτες αισθάνονται ότι δεν μπορούν πλέον να βασίζονται στην
αλληλεγγύη των παραδοσιακών εταίρων. Οι Ιταλοί έχουν ήδη γίνει πολύ καχύποπτοι με την Ευρώπη. Υπάρχει ο
κίνδυνος να προκληθεί ένα “Italexit”», δήλωσε στο Γερμανικό Πρακτορείο o Σεμπαστιάν Μαγιάρ.
«Μια Ευρώπη χωρίς την Ιταλία είναι ένας θανάσιμος κίνδυνος. Μετά την Brexit, την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ουδείς μπορεί να διανοηθεί ότι ακόμα μια χώρα θα αποχωρήσει από την ΕΕ, ειδικά ένα
ιδρυτικό μέλος. Εκτός από την Ιταλία, απειλούνται και οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ με οικονομική στασιμότητα. Η
αναμενόμενη ύφεση σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες θα μπορούσε να προκαλέσει κοινωνική κρίση και τελικά να
ενισχύσει τις εθνικιστικές δυνάμεις», τόνισε στο dpa ο Μαγιάρ.
Η Ιταλία, η Γαλλία, η Ισπανία και άλλες χώρες απαιτούν λόγω της κρίσης τα λεγόμενα ομόλογα κορονοϊού, δηλαδή
κοινά ευρωπαϊκά ομόλογα, όμως η Γερμανία και άλλες χώρες τα απορρίπτουν. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κοινός
ευρωπαϊκός δανεισμός.
Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζακ Ντελόρ ίδρυσε το ομώνυμο Ινστιτούτο για Ευρωπαϊκά Θέματα το
1996. Ο 94χρονος Γάλλος, ο οποίος ηγήθηκε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το 1985 έως το 1995, έκρουσε ήδη στα
τέλη του περασμένου μήνα τον κώδωνα του κινδύνου για την Ευρώπη λόγω της έλλειψης ευρωπαϊκής αλληλεγγύης
κατά την κρίση του κορονοϊού.
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Με τις μεγαλύτερες απώλειες στον κόσμο το Χ.Α. το πρώτο τρίμηνο του
2020, το οποίο το 2019 ήτανε πρώτο στον κόσμο σε άνοδο….
Δείκτης
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