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Στα €1,35 τρισ. το QE για την αντιμετώπιση της πανδημίας - προσθέτει επιπλέον
€600 δισ. η ΕΚΤ
Την αύξηση του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω της πανδημίας (pandemic emergency purchase programme
– PEPP) κατά 600 δισ. ευρώ στα €1,350 τρισ. συνολικά ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
"Αντιδρώντας στην καθοδική αναθεώρηση του πληθωρισμού λόγω της πανδημίας, η επέκταση του PEPP θα χαλαρώσει περαιτέρω την
κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, υποστηρίζοντας τις χρηματοδοτικές συνθήκες στην πραγματική οικονομία, ιδιαίτερα για τις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά", σημειώνει η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα μετά την ολοκλήρωση της
συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής.
Αναφέρει ακόμα ότι θα συνεχίσει να διενεργεί τις αγορές "με ευελιξία ως προς τον χρόνο, τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και τις
χώρες". "Αυτό επιτρέπει στο Δ.Σ. να αποτρέψει αποτελεσματικά τους κινδύνους στην ομαλή μετάδοση της νομισματικής πολιτικής",
προσθέτει.
Το Δ.Σ. της ΕΚΤ αποφάσισε επίσης ο [χρονικός] ορίζοντας για τις αγορές στο πλαίσιο του PEPP να παραταθεί έως τουλάχιστον το τέλος
Ιουνίου του 2021. Σε κάθε περίπτωση, το Δ.Σ. θα διενεργεί τις αγορές υπό το PEPP μέχρι να κρίνει ότι η φάση της κρίσης του κορονοϊού
έχει λήξει.
Η ΕΚΤ αποφάσισε επίσης τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος PEPP θα επανεπενδύονται
μέχρι τουλάχιστον το τέλος του 2022. Σε κάθε περίπτωση, η μελλοντική μετακύλιση του χαρτοφυλακίου του PEPP θα γίνει προκειμένου
να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή με την κατεύθυνση της νομισματικής πολιτικής, αναφέρει.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι οι καθαρές αγορές στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase
programme – APP) θα συνεχιστούν με ύψος 20 δισεκ. ευρώ μηνιαίως, σε συνδυασμό με τις αγορές στο πλαίσιο της πρόσθετης
χρηματοδότησης ύψους 120 δισεκ. ευρώ που διατίθεται προσωρινά μέχρι το τέλος του έτους. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να
αναμένει ότι οι μηνιαίες καθαρές αγορές στοιχείων ενεργητικού στο πλαίσιο του προγράμματος APP θα διενεργούνται για όσο χρονικό
διάστημα κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθεί η διευκολυντική επίδραση των επιτοκίων πολιτικής του και ότι θα λήξουν λίγο
πριν αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ. Οι επανεπενδύσεις των ποσών κεφαλαίου από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων
στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους θα συνεχιστούν, πλήρως, για παρατεταμένη χρονική περίοδο μετά την ημερομηνία
κατά την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο θα αρχίσει να αυξάνει τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ και σε κάθε περίπτωση για όσο είναι
αναγκαίο για να διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας και ο διευκολυντικός σε μεγάλο βαθμό, χαρακτήρας της νομισματικής
πολιτικής.
Αμετάβλητα τα επιτόκια
Όσον αφορά τα επιτόκια, η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της
διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,00%, 0,25% και 0,50% αντιστοίχως.
Επαναλαμβάνει παράλληλα ότι "το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει ότι τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ θα παραμείνουν στα σημερινά τους
ή σε χαμηλότερα επίπεδα έως ότου διαπιστώσει ότι οι προοπτικές για τον πληθωρισμό συγκλίνουν σθεναρά προς επίπεδο πλησίον, σε
επαρκή βαθμό, αλλά κάτω του 2%, εντός του χρονικού ορίζοντα προβολής που εξετάζει και ότι αυτή η σύγκλιση αντανακλάται κατά
τρόπο συνεπή στη δυναμική του υποκείμενου πληθωρισμού".
Υπογραμμίζει τέλος ότι "το Διοικητικό Συμβούλιο είναι απολύτως έτοιμο να προσαρμόσει καταλλήλως όλα τα μέσα που διαθέτει, για να
διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα κινηθεί προς επίπεδα συμβατά με την επιδίωξή του κατά τρόπο διαρκή, σύμφωνα με τη δέσμευσή του
για συμμετρία"
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ΕΛΣΤΑΤ: Σε ύφεση η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν για το 1ο τρίμηνο του
2020 (προσωρινά στοιχεία).
• Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία1 , το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους
όγκου , κατά το 1ο τρίμηνο 2020, παρουσίασε μείωση κατά 1,6%, σε σχέση με το 4ο τρίμηνο 2019, ενώ σε
σύγκριση με το 1ο τρίμηνο 2019 παρουσίασε μείωση κατά 0,9%
• Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου, κατά το
1ο τρίμηνο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 1,2% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο 2019 (Πίνακας 2).
• Τα στοιχεία του παρόντος Δελτίου Τύπου για το 1ο τρίμηνο 2020 αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της
πανδημίας COVID-19 κυρίως από τα μέσα Μαρτίου 2020 και έπειτα, όταν τέθηκαν σε ισχύ τα περιοριστικά
μέτρα. Για την κατάρτιση των προσωρινών εκτιμήσεων χρησιμοποιήθηκαν όλες οι συνήθεις πηγές δεδομένων,
καθώς και η ίδια μεθοδολογία εκτίμησης με τα προηγούμενα τρίμηνα.
• Οι χρήστες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι τα στοιχεία του παρόντος Δελτίου για το 1ο τρίμηνο 2020
αναμένεται να αναθεωρηθούν, όταν καταρτιστούν και ανακοινωθούν τα προσωρινά στοιχεία για το 2ο τρίμηνο
2020 με βάση επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν καταστεί διαθέσιμα (π.χ. τριμηνιαίοι μη
χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί Γενικής Κυβέρνησης, βραχυχρόνιοι δείκτες, στοιχεία απασχόλησης, κ.λπ.).
• Οι μεταβολές των κυριότερων μακροοικονομικών μεγεθών σε όρους όγκου με εποχική διόρθωση έχουν ως
εξής:
Τριμηνιαίες μεταβολές
o Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 0,4% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2019.
o Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 8,4% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2019.
o Oι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,1% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2019. Οι
εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 2,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 2,3%.
o Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 5,4% σε σχέση με το 4o τρίμηνο του 2019.
Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,3%, ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών μειώθηκαν κατά 8,0%.
Ετήσιες μεταβολές
o Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 0,1% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του
2019.
o Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου μειώθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019.
o Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 2,5% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019. Οι
εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 4,7%, ενώ οι εξαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,01%.
o Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 0,2% σε σχέση με το 1o τρίμηνο του 2019.
Οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 0,2% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 0,3%
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Ευ. Μυτιληναίος: "Μπορούμε και κοιτούμε την κρίση στα μάτια"
Αρνητικές είναι οι προβλέψεις του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Mytilineos για τις επιπτώσεις
της κρίσης παγκοσμίως, στην Ελλάδα και την εγχώρια οικονομία.
"Η κρίση αναμένεται να είναι συντριπτική. Οι προβλέψεις για την ύφεση είναι δυσοίωνες, ενώ ακόμα δεν
αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των επιπτώσεων, καθώς η κρίση είναι σε εξέλιξη", είπε χαρακτηριστικά στην
εισαγωγική του τοποθέτηση στην Τακτική Γενική Συνέλευση ο Ευάγγελος Μυτιληναίος και υπογράμμισε την
επιτυχημένη αντιμετώπιση της πανδημίας από τη χώρα μας: "Η χώρα μας κατάφερε να ανταποκριθεί σε αυτή
την πρόκληση στην πρώτη φάση ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Ωστόσο, αυτά που έπονται φαίνεται ότι αποτελούν
μεγαλύτερη πρόκληση".
Ο κ. Μυτιληναίος κάλεσε τις μεγάλες επιχειρήσεις να στηρίξουν την οικονομία και τη χώρα: "Μπροστά σε
αυτή την πρόκληση, οι μεγάλες εταιρείες πρέπει να ανταποκριθούν και ειδικά όσοι έχουν τα εχέγγυα να
στηρίξουν την ελληνική οικονομία και τη χώρα".
Έφερε ως πρότυπο τη Mytilineos τονίζοντας ότι "καταφέραμε να κρατήσουμε τον οργανισμό από νωρίς σε
ετοιμότητα".
Περιέγραψε τους χειρισμούς: "Συζητούμε όλα αυτά τα χρόνια για ορθή εταιρική διακυβέρνηση και σήμερα δεν
θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερη εφαρμογή. Αισθάνομαι ότι μπορούμε και κοιτούμε αυτή τη κρίση στα
μάτια, διότι λειτουργήσαμε ορθά, έγκαιρα και αποτελεσματικά".
Αίσθηση προκάλεσε στους μετόχους η περιγραφή του κ. Μυτιληναίου για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης:
"Όλες οι δομές μας επαγρυπνούσαν από νωρίς. Η πρώτη εσωτερική επικοινωνία έγινε στα μέσα Φεβρουαρίου,
όταν ακόμα κανείς στην Ευρώπη δεν φοβόταν. Εφαρμόσαμε πολιτικές και πρωτόκολλα που θωράκισαν τους
ανθρώπους και τη λειτουργία μας. Δεν κάναμε εκπτώσεις στην ασφάλειά μας και αυτός ήταν και ο λόγος που
"μείναμε ανοικτοί”. Και αυτό είναι το βασικότερο όπλο στη φαρέτρα μας. Την ώρα που ακόμα και
ανταγωνιστές της ανά τον κόσμο "κατέβασαν” τους διακόπτες μείναμε ανοικτοί, διασφαλίζοντας αδιάλειπτη
συνέχιση της παραγωγής για εμάς, διατήρηση της αλυσίδας εργασίας και ενίσχυση της πραγματικής
οικονομίας. H MYTILINEOS επιπλέον διασφάλισε σημαντική ρευστότητα και άρα επιπλέον θωράκιση στη
δύσκολη αυτή συγκυρία".
Τα επιτεύγματα
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος απαρίθμησε τις κύριες επιδόσεις της εισηγμένης:
1. Η θεμελίωση του νέου εργοστασίου με καύσιμο το φυσικό αέριο, έναν από τον πιο αποδοτικούς στην Ευρώπη
2. Η επιτυχημένη έκδοση του Ευρωομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με ποσοστό μεγαλύτερο του 35% ξένων
επενδυτών να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία, και με επιτόκιο στο 2,5%, ένα από τα χαμηλότερα
επιτόκια στις Ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίου και το καλύτερο επιτόκιο που έχει κάνει ποτέ ελληνική εταιρεία,
στην πρώτη της έκδοση.
3. Η ηγετική θέση της MYTILINEOS στο ΦΑ με μερίδιο αγοράς 37%, ξεπερνώντας την ΔΕΠΑ και
κατακτώντας τη θέση του μεγαλύτερου εισαγωγέα LNG της χώρας για το 2019 - η πρώτη ιδιωτική εταιρεία
που κατάφερε κάτι τέτοιο.
4. Η πρωτιά της Protergia που ξεπέρασε το 5,5% και άγγιξε τους 200Κ πελάτες και σήμερα πλησιάζουμε τους
250Κ.
5. Η εξαγορά του 60% της Zeologic, που παρέχει καινοτόμες λύσεις στον τομέα επεξεργασίας υγρών και
στερεών αποβλήτων.
6. Η απόκτηση του 100% της METKA EGN, με παρουσία πια και στις 5 ηπείρους.
7. Η εξαγορά της ΕΠΑΛΜΕ, ενισχύοντας την παραγωγή Αλουμινίου και διευρύνοντας την πελατειακή μας
βάση, εναρμονιζόμενοι πάντα με τις διεθνείς επιταγές και τάσεις.
Συνέχεια..
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αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος των επιπτώσεων, καθώς η κρίση είναι σε εξέλιξη", είπε χαρακτηριστικά στην
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θα μπορούσα να σκεφτώ καλύτερη εφαρμογή. Αισθάνομαι ότι μπορούμε και κοιτούμε αυτή τη κρίση στα
μάτια, διότι λειτουργήσαμε ορθά, έγκαιρα και αποτελεσματικά".
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όταν ακόμα κανείς στην Ευρώπη δεν φοβόταν. Εφαρμόσαμε πολιτικές και πρωτόκολλα που θωράκισαν τους
ανθρώπους και τη λειτουργία μας. Δεν κάναμε εκπτώσεις στην ασφάλειά μας και αυτός ήταν και ο λόγος που
"μείναμε ανοικτοί”. Και αυτό είναι το βασικότερο όπλο στη φαρέτρα μας. Την ώρα που ακόμα και
ανταγωνιστές της ανά τον κόσμο "κατέβασαν” τους διακόπτες μείναμε ανοικτοί, διασφαλίζοντας αδιάλειπτη
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1. Η θεμελίωση του νέου εργοστασίου με καύσιμο το φυσικό αέριο, έναν από τον πιο αποδοτικούς στην Ευρώπη
2. Η επιτυχημένη έκδοση του Ευρωομολόγου, ύψους 500 εκατ. ευρώ, με ποσοστό μεγαλύτερο του 35% ξένων
επενδυτών να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην εταιρεία, και με επιτόκιο στο 2,5%, ένα από τα χαμηλότερα
επιτόκια στις Ευρωπαϊκές αγορές κεφαλαίου και το καλύτερο επιτόκιο που έχει κάνει ποτέ ελληνική εταιρεία,
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3. Η ηγετική θέση της MYTILINEOS στο ΦΑ με μερίδιο αγοράς 37%, ξεπερνώντας την ΔΕΠΑ και
κατακτώντας τη θέση του μεγαλύτερου εισαγωγέα LNG της χώρας για το 2019 - η πρώτη ιδιωτική εταιρεία
που κατάφερε κάτι τέτοιο.
4. Η πρωτιά της Protergia που ξεπέρασε το 5,5% και άγγιξε τους 200Κ πελάτες και σήμερα πλησιάζουμε τους
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5. Η εξαγορά του 60% της Zeologic, που παρέχει καινοτόμες λύσεις στον τομέα επεξεργασίας υγρών και
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Παρά την όποια νευρικότητα και την καταχώρηση κερδών όπως την
Πέμπτη, θετική παραμένει η βραχυπρόθεσμη τάση, με βάση την
παραμονή υψηλότερα των 620 – 630 μονάδων & επόμενο στόχο τις
αντιστάσεις στα επίπεδα των 690 – 700 μονάδων…
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