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ΔΝΤ : Πρόβλεψη για ύφεση 9,5% φέτος στην Ελλάδα – Aνάκαμψη 5% το 2021
Συρρίκνωση 9,5% το 2020 προβλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την Ελλάδα, τονίζοντας πως η μεγάλη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από
τον τουρισμό την κάνει ιδιαίτερα ευάλωτη.
Σύμφωνα με την δήλωση «Συμπερασμάτων του Προσωπικού του ΔΝΤ στο πλαίσιο της Δεύτερης Αποστολής Μεταπρογραμματικής Παρακολούθησης», η
οποία δημοσιεύθηκε σήμερα το βράδυ, το 2021-22 αναμένεται ανάκαμψη, η οποία θα διαμορφωθεί στο 5% υποστηριζόμενη από τους πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης και την εξωτερική ζήτηση.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, το πρόγραμμα NextNenerationEU θα φθίνει σταδιακά και η ανάπτυξη προβλέπεται να επιστρέψει στο μακροχρόνιο δυνητικό
ποσοστό του 1%.
Η πανδημία διέκοψε τη μέτρια ανάπτυξη
Το σοκ του COVID-19, όπως αναφέρει, διέκοψε τη μέτρια οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 7,9% στο πρώτο εξάμηνο
του 2020, από ανάπτυξη 1,9% το 2019, καθώς το lockdown είχε βαριά αρνητική επίπτωση στην εγχώρια ζήτηση και τον τουρισμό. To ποσοστό της
ανεργίας αυξήθηκε αξιοσημείωτα από τον Μάρτιο πάρα τα μέτρα για τη στήριξη της απασχόλησης. Το πρωτογενές έλλειμμα προβλέπεται να ξεπεράσει το
6%.
«Η ταχεία αντίδραση της Κυβέρνησης έναντι της πανδημίας είναι αξιέπαινη. Η έγκαιρη εφαρμογή ταξιδιωτικών περιορισμών, η απαγόρευση δημόσιων
εκδηλώσεων και άλλα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης βοήθησαν στη συγκράτηση της αρχικής έξαρσης του ιού», τονίζεται και προσθέτει πως σε
σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο κατά κεφαλήν αριθμός κρουσμάτων και το ποσοστό θνησιμότητας παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα, αλλά η
πρόσφατη αύξηση των αναφερόμενων κρουσμάτων χρήζει προσοχής.
Το πακέτο οικονομικής στήριξης της Κυβέρνησης είναι μεγάλο, έγκαιρο, και κατάλληλα αποτελούμενο από κυρίως προσωρινά μέτρα εντός του
προϋπολογισμού που στοχεύουν σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που επλήγησαν σφοδρά.
Η έκτακτη αντίδραση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) επέτρεψε στην Ελλάδα να υιοθετήσει τα
απαραίτητα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης, ενώ οι διευκολύνσεις του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΕΜ) απαλύνουν την άμεση επίδραση της
πανδημίας στις τράπεζες, προστίθεται.
Οι κίνδυνοι
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, σημαντικές αβεβαιότητες και αρνητικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να πλανώνται πάνω από τις προοπτικές της οικονομίας.
Μια παρατεταμένη πανδημία συνοδευόμενη από μια μόνιμη πτώση του παγκόσμιου τουρισμού θα οδηγούσε σε σημαντική επιδείνωση των προοπτικών της
οικονομίας, ενώ αντίθετα μια ταχεία ανακάλυψη και μαζική διανομή του εμβολίου θα βοηθούσαν στην τόνωση της ανάκαμψης.
Δυνητικές υποχρεώσεις της κυβέρνησης θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από νέες και υφιστάμενες κρατικές εγγυήσεις, την πιθανή πρόσθετη στήριξη
σε τράπεζες και επιχειρήσεις στα πλαίσια ενός δυσμενούς σεναρίου, και από συνεχιζόμενες δικαστικές υποθέσεις ενάντια σε βασικές μεταρρυθμίσεις του
προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής.
Ένα νέο κύμα μη εξυπηρετούμενων δανείων θα μπορούσε να αναδυθεί στον τραπεζικό τομέα μετά την υποχώρηση των κυβερνητικών μέτρων στήριξης και
των εποπτικών διευκολύνσεων.
Τονίζεται ωστόσο πως η μεσοπρόθεσμη δυνατότητα αποπληρωμής του δημοσίου χρέους της Ελλάδας παραμένει επαρκής. Αυτό αντανακλά τις
διαχειρίσιμες ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες υπό το βασικό σενάριο, που οφείλονται μερικώς στην αυξημένη στήριξη από την ΕΕ και την ΕΚΤ,
καθώς και από το σημαντικό μαξιλάρι ρευστότητας.
Μετά από μια αύξηση το 2020, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας προβλέπεται να μειωθεί σταδιακά στο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, αν και παραμένει σε
υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με προηγούμενες προβλέψεις.
Χρέος και στόχος πρωτογενές έλλειμμα τουλάχιστον 2% το 2021
Η αξιολόγηση του ΔΝΤ αναφορικά με τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας παραμένει αμετάβλητη και θα αναθεωρηθεί στο πλαίσιο της
επόμενης διαβούλευσης.
Η δυνατότητα αποπληρωμής του χρέους θα υπονομευόταν στην περίπτωση πραγματοποίησης σημαντικών αρνητικών κινδύνων, γεγονός που θα απαιτούσε
μια ισχυρή προκυκλική δημοσιονομική προσαρμογή και/ή περαιτέρω ενίσχυση από τους ευρωπαίους εταίρους.
Οπως αναφερει η διατήρηση των διευκολύνσεων και η καλή χρήση του δημοσιονομικού χώρου θα πρέπει να είναι η βραχυπρόθεσμη προτεραιότητα. Με
δεδομένο το μεγάλο παραγωγικό κενό και προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος πρόκλησης μόνιμης οικονομικής ζημιάς από την πανδημία, οι αρχές
θα πρέπει να αποφύγουν μια απότομη δημοσιονομική συστολή το 2021 και να στοχεύσουν σε ένα πρωτογενές έλλειμμα τουλάχιστον 2% του ΑΕΠ.
Η δημοσιονομική στήριξη θα πρέπει να είναι εμπροσθοβαρής, όπως σημειώνει το Ταμείο, εν όψει της εκταμίευσης των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης
(αναμένεται περίπου στα μέσα του 2021) και το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής θα πρέπει να βελτιωθεί δίνοντας προτεραιότητα στις δαπάνες υγείας,
στην αντιμετώπιση των κενών κάλυψης στο Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγγύης, και στην επέκταση των ευκαιριών για την επανακατάρτιση του εργατικού
δυναμικού.
Συνέχεια….
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Η εκτέλεση των δημοσίων επενδύσεων θα πρέπει να ενισχυθεί ώστε να τονώσει την αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης.
Αναφέρει, επίσης, καθώς η επίδραση του COVID-19 θα υποχωρεί μεσοπρόθεσμα, τα μέτρα δημοσιονομικής στήριξης προς τις επιχειρήσεις θα πρέπει να
βασίζονται όλο και περισσότερο σε αξιολογήσεις βιωσιμότητας.
«Οι δομικές μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται και θα πρέπει να επιταχυνθούν σε τομείς που μπορούν να εφαρμοστούν με αξιοπιστία. Οι στόχοι και η
φιλοδοξία του προσχεδίου της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής είναι αξιέπαινοι και θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην τόνωση της παραγωγικότητας
και στην προώθηση της καινοτομίας. Η προώθηση της απλοποίησης διαδικασιών για τις επιχειρήσεις και η ψηφιακή μεταρρύθμιση της Κυβέρνησης
επίσης αξίζουν υποστήριξη. Πρόσθετες δομικές μεταρρυθμίσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν δεδομένης της τωρινής συγκυρίας θα πρέπει να
επιταχυνθούν, όπως η απελευθέρωση των αγορών προϊόντων, η διευκόλυνση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας (μέσω πρόσβασης σε
υπηρεσίες φροντίδας για τα παιδιά και προσχολικής εκπαίδευσης για παράδειγμα), και η ενίσχυση των ενεργών πολιτικών απασχόλησης”, καταλήγει η
ανακοίνωση του Ταμείου.

/
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ΚΕΠΕ: Σε ύφεση η οικονομία όλο το 2020
Την παραμονή της Ελλάδας σε ύφεση για όλο το 2020 προβλέπει το ΚΕΠΕ που δημοσιοποίησε σήμερα τις προβλέψεις για τις βραχυπρόθεσμες εξελίξεις
του ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ για το σύνολο του 2020 προβλέπεται στο -7,8%
και ο μέσος ρυθμός μεταβολής για το δεύτερο εξάμηνο του 2020 εκτιμάται στο -7,7%.
Όπως αναφέρεται "οι εν λόγω προβλέψεις σηματοδοτούν την έλευση μιας οικονομικής ύφεσης για το σύνολο του 2020, όπως καταδεικνύουν ήδη τα
δημοσιευμένα στοιχεία για το δεύτερο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με τα οποία το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά -15,2% (σε όρους αλυσωτών δεικτών όγκου),
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019".
Ανά τρίμηνο αναφέρει πως η επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών στην Ελλάδα, εξαιτίας του σοκ της πανδημίας του Covid-19, αντικατοπτρίζεται
επίσης στους εκτιμώμενους αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής. Για το τρίτο και τέταρτο τρίμηνο του 2020 (ως προς τα αντίστοιχα τρίμηνα του
προηγούμενου έτους) η πτώση προβλέπεται στο -6,9% και -8,4%, αντίστοιχα.
Πιο αναλυτικά, αναφέρεται πως σημαντική πτώση κατέγραψαν όλες οι κύριες συνιστώσες του ΑΕΠ, ενώ δυσμενείς ήταν οι εξελίξεις στη βιομηχανία, το
λιανικό και χονδρικό εμπόριο, την αγορά των ΙΧ και το Χρηματιστήριο. Ιδιαίτερα αρνητική υπήρξε η εξέλιξη του ισοζυγίου υπηρεσιών ως προς το
σκέλος των εισπράξεων, όπου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις σημείωσαν κατακόρυφη πτώση. Και ο κατασκευαστικός κλάδος υπέστη σοβαρό πλήγμα από τις
επιπτώσεις της πανδημίας και των συνδεόμενων μέτρων που ελήφθησαν.
Το ΚΕΠΕ αναφέρει ότι: "η σημαντική διαταραχή που έπληξε (και εξακολουθεί να πλήττει) την ελληνική οικονομία επηρέασε σημαντικά τις προσδοκίες
και εκτιμήσεις των συμμετεχόντων στην οικονομική δραστηριότητα για την πορεία της οικονομίας (αναφορικά με τη βιομηχανία, τις εξαγωγές και την
πορεία σε επιμέρους κλάδους της οικονομίας), οι οποίες σημείωσαν ραγδαία επιδείνωση.
Αντιστοίχως δυσμενής υπήρξε η πορεία του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος για την Ελλάδα, αλλά κυρίως του συνολικού δείκτη για όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ των πολύ περιορισμένων θετικών εξελίξεων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020 συγκαταλέγεται η μικρή βελτίωση σε
όρους ορισμένων από τους υποκείμενους δείκτες ανταγωνιστικότητας, καθώς και η πτώση της διαφοράς των επιτοκίων (spread, μεταξύ ελληνικού και
γερμανικού 10ετούς ομολόγου), σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, παρά το γεγονός ότι μεταξύ συνεχόμενων τριμήνων (q-o-q) καταγράφηκε
αύξηση για δεύτερη συνεχόμενη περίοδο.
Μεγάλη βαρύτητα δίδεται στις εξελίξεις στην εγχώρια αγορά εργασίας, όπου για πρώτη φορά μετά από μια μακρά περίοδο αύξησης, το σύνολο των
απασχολουμένων κατέγραψε πτώση στο δεύτερο τρίμηνο του 2020. Αντίθετα, τα στοιχεία της ανεργίας σε επίπεδο συνολικών, μακροχρόνια και νέων
ανέργων για το εν λόγω τρίμηνο δεν αντανακλούν προσωρινά κάποια δυσμενή εξέλιξη, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
Τονίζεται, εντούτοις, ότι οι συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν δύσκολες, δεδομένου του υψηλού ποσοστού ανεργίας, ενώ έχουν επηρεαστεί
επιπλέον σημαντικά από τα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Γίνεται λόγος για "έναν ιδιαίτερα υψηλό βαθμό αβεβαιότητας, ο οποίος συνδέεται με την αδυναμία πρόβλεψης του βαθμού εξάπλωσης, της έντασης και
της διάρκειας της πανδημίας τους επόμενους μήνες σε εγχώριο αλλά και διεθνές επίπεδο"
Αναφέρεται πως "η χώρα παραμένει ευάλωτη στην προκαλούμενη διαταραχή, κυρίως εξαιτίας της εξάρτησής της από την εξωτερική ζήτηση και του
υψηλού μεριδίου της οικονομικής δραστηριότητας σε κλάδους (τουρισμός και μεταφορές) που πλήττονται εντονότερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας.
Γενικότερα, η όποια δυσμενέστερη ή ευνοϊκότερη από την προβλεπόμενη εξέλιξη του πραγματικού ΑΕΠ το 2020 είναι σαφώς συνυφασμένη με την
εξέλιξη της πανδημίας, αλλά και με μια σειρά παραγόντων όπως: η δυναμική της ζήτησης και της προσφοράς, η εξαγωγική επίδοση της Ελλάδας, οι
επενδυτικές και αποταμιευτικές αποφάσεις των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, τα μεγέθη της απασχόλησης και της ανεργίας και κατ’ επέκταση τα
εισοδήματα, καθώς και οι χρηματοοικονομικές συνθήκες και τα δημοσιονομικά μεγέθη.
Ταυτόχρονα, είναι συνάρτηση των αντισταθμιστικών επιδράσεων των οικονομικών μέτρων που έχουν ήδη ληφθεί και θα ληφθούν στο προσεχές χρονικό
διάστημα σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο".

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

II

2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Ημερήσια Νέα

ΣΕΒ: Ο Covid-19 έφερε δομικές αλλαγές στο εξαγωγικό εμπόριο
Το εξαγωγικό εμπόριο μετασχηματίζεται γρήγορα από διεθνές σε περιφερειακό, ενώ οι αλυσίδες εφοδιασμού
αναπτύσσονται πλέον γύρω από περιοχές που διευκολύνουν τις μεταφορές παρά σε περιοχές χαμηλού κόστους
παραγωγής.
Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από την εκδήλωση με θέμα τις "ευκαιρίες και προκλήσεις για τις
εξαγωγές στην εποχή της Covid-19", που διοργάνωσε την Τετάρτη, 30/09/2020, ο ΣΕΒ.
Ειδικότερα, τονίστηκε ότι οι δυσκολίες στις αλυσίδες εφοδιασμού έφεραν απρόβλεπτες ανατροπές στη διάθεση
προϊόντων της "βαριάς" βιομηχανίας διεθνώς (πχ. μέταλλα, δομικά υλικά, κ.τλ.), με τις ελληνικές εξαγωγές
όμως να αποκτούν σημαντικές εμπορικές ευκαιρίες λόγω ευκολίας πρόσβασης. Στην Ευρώπη, η πανδημία έχει
αναδείξει ένα νέο προφίλ καταναλωτή, με στροφή σε περισσότερο υγιεινά προϊόντα, με συσκευασίες ατομικής
κατανάλωσης και εύκολης οικιακής χρήσης. Επίσης, ανέδειξε ένα νέο προφίλ αγοραστή, όπου με τη χρήση
ψηφιακών μέσων μπορεί να επιλέγει ταχύτερα μεταξύ ανταγωνιστικών προϊόντων και τιμών. Οι ελληνικές
εξαγωγικές εταιρείες οφείλουν να επιδείξουν γρήγορα αντανακλαστικά και να υιοθετήσουν τόσο ψηφιακές
πρακτικές στην προσέγγιση των καταναλωτών όσο και προϊόντα που καλύπτουν τις νέες αγοραστικές
συνήθειες.
Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Υφυπουργός Οικονομικής Διπλωματίας και Εξωστρέφειας, Κώστας
Φραγκογιάννης, ο Μιχάλης Τσαρμπόπουλος Group Chief Digital Officer της Eurobank, οι Julie Beckenstein
και Mike Kruiniger (στελέχη του οίκου αξιολόγησης Fitch) και στελέχη ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.
Ο κ. Φραγκογιάννης υπογράμμισε: "Η σύγχρονη και δυναμική οικονομική διπλωματία οφείλει να συνεχίσει
την στήριξη των επιχειρήσεων σε εξωστρεφείς δράσεις, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων αλλά και
δημιουργία και προώθηση της σύγχρονης εικόνας της χώρας στο εξωτερικό. Παράλληλα, είναι σε εξέλιξη η
αναμόρφωση του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ), όπου σύντομα θα παρουσιαστούν
οι νέες υπηρεσίες του στις εξαγωγικές επιχειρήσεις".
Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, Γιώργος Ξηρογιάννης, τόνισε: "Το διεθνές εμπόριο δεν είναι
πλέον το ίδιο. Το είδος των προϊόντων, η πρόσβαση σε διεθνείς αγορές, η διαθεσιμότητα εισοδήματος στα
νοικοκυριά και ο προγραμματισμός των παραγγελιών έχουν αλλάξει. Οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν να
προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στις νέες καταναλωτικές συνήθειες και να δώσουν τη μέγιστη προσοχή στη
διαχείριση των εμπορικών κινδύνων. Η πολιτεία οφείλει να διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην μετάβαση τους
σε ψηφιακά εμπορικά κανάλια και να συνεχίσει να στρέφει σημαντικό μέρος από το σημερινό ΕΣΠΑ στην
τόνωση της ρευστότητας. Τέλος, μπορούμε να αξιοποιήσουμε τη θετική εικόνα της χώρας μέσα στην κρίση ως
διαβατήριο για την ακόμα μεγαλύτερη εξαγωγική διείσδυση των ελληνικών προϊόντων".
ΠΗΓΗ: ΑΜΠΕ
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Ημερήσια Νέα

Ως εμπορικό σήμα κατοχυρώνει η ΕΚΤ το «ψηφιακό ευρώ»
Ενα αποφασιστικό βήμα ετοιμάζεται να κάνει η ΕΚΤ, που υπέβαλε αίτημα για να κατοχυρώσει ως εμπορικό σήμα το «ψηφιακό ευρώ»,
καθώς βλέπει την προοπτική να δημιουργήσει δικό της ψηφιακό νόμισμα και εξετάζει τα υπέρ και τα κατά του εγχειρήματος.
Είναι προφανές πως η ΕΚΤ δεν μπορούσε να παραμείνει ανεπηρέαστη από τη γενικότερη τάση, όταν όλο και περισσότερες κεντρικές
τράπεζες ανά τον κόσμο πειραματίζονται με διάφορες ψηφιακές εκδοχές των νομισμάτων τους και κερδίζει διαρκώς έδαφος η ιδέα μιας
ασφαλούς μετάβασης στην ψηφιοποίηση των οικονομιών τους. Τα στελέχη της ΕΚΤ ετοιμάζονται, έτσι, να παρουσιάσουν σύντομα την
αποτίμησή τους για τα οφέλη και τα μειονεκτήματα ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Η είδηση ότι η τράπεζα υπέβαλε αίτηση για να κατοχυρώσει το «ψηφιακό ευρώ» αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Γραφείου
Πνευματικής Ιδιοκτησίας
της Ε.Ε. από τις 22 Σεπτεμβρίου, ενώ επιβεβαιώθηκε χθες από εκπρόσωπο της τράπεζας. Από τα όσα,

πάντως, έχει δηλώσει προσφάτως η πρόεδρος της τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, προκύπτει πως η ΕΚΤ δεν έχει ακόμη κατασταλάξει σε
σχετική απόφαση ενώ βρίσκεται ακόμη στο στάδιο του προβληματισμού και της διαβούλευσης και όχι σε αυτό του σχεδιασμού του
ψηφιακού νομίσματος.
Οπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg, η πρόεδρος Λαγκάρντ έχει επανειλημμένως θίξει το θέμα, ενώ την περασμένη
εβδομάδα στο πλαίσιο της ακρόασής της ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρθηκε και στη δημόσια διαβούλευση, που θα
αρχίσει εντός των ημερών.
Ηταν, πάντως, σαφής όταν τον προηγούμενο μήνα τόνισε πως «δεν έχουμε ακόμη αποφασίσει εάν θα δημιουργήσουμε δικό μας ψηφιακό
νόμισμα». Προσέθεσε, ωστόσο, πως όπως και πολλές κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο η ΕΚΤ εξετάζει τα οφέλη, τους κινδύνους και
τις λειτουργικές δυσκολίες του εγχειρήματος.
Διευκρίνισε μάλιστα πως η τράπεζα «έχει καθήκον να διαδραματίσει ενεργό ρόλο, βρίσκοντας την ισορροπία ανάμεσα στους κινδύνους
και στα οφέλη σε κάθε καινοτομία στο σύστημα πληρωμών ώστε το χρήμα να εξυπηρετεί καλά τους Ευρωπαίους».
Μόλις προ 20 ημερών, άλλωστε, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης τόνισαν ότι απαιτείται ένα αυστηρό νομικό πλαίσιο για τον
έλεγχο των ψηφιακών νομισμάτων και προπαντός για να εμποδίσουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες ιδιωτικών φορέων να απειλήσουν τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα.
Στο στόχαστρό τους ήταν, μεταξύ άλλων, το ψηφιακό νόμισμα libra που έχει επιχειρήσει να προωθήσει παγκοσμίως το Facebook. Στην
τελευταία συνεδρίασή τους, στις 12 Σεπτεμβρίου, οι υπουργοί Οικονομικών υπογράμμισαν μάλιστα πως η ΕΚΤ είναι ο μοναδικός
θεσμός που είναι εξουσιοδοτημένος να εκδίδει νομίσματα και απαγορεύεται σε οποιονδήποτε άλλον αντίστοιχη δραστηριότητα, που θα
μπορούσε να υπονομεύσει την ακεραιότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Στο περιθώριο της συνάντησης, ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών, Μπρινό Λε Μερ, τόνισε μάλιστα πως η χρηματοπιστωτική
σταθερότητα «δεν μπορεί να διακυβευθεί ή να αποδυναμωθεί από οποιοδήποτε σχέδιο, συμπεριλαμβανομένου του λεγόμενου ψηφιακού
νομίσματος libra».
Πιο επιγραμματικός και συνεκτικός, ο Γερμανός ομόλογός του Ολαφ Σολτς ανέφερε πως «ό,τι είναι ευθύνη του κράτους πρέπει να
παραμείνει ευθύνη του κράτους». Σε τηλεδιάσκεψη κεντρικών τραπεζιτών, άλλωστε, ο επικεφαλής της Τράπεζας της Γαλλίας,
Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, υποστήριξε πως η ΕΚΤ δεν μπορεί να μείνει πίσω όταν οι κεντρικές τράπεζες σχεδιάζουν δικά τους
ψηφιακά νομίσματα.
Παρεμφερής είναι ο προβληματισμός μεταξύ των κεντρικών τραπεζών ανά τον κόσμο, που αφενός εξετάζουν την προοπτική να
δημιουργήσουν δικό τους ψηφιακό νόμισμα και αφετέρου ανησυχούν για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στα ψηφιακά νομίσματα.
Ενδεικτική περίπτωση η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας, η οποία έσπευσε πρώτη να σχεδιάσει δικό της ψηφιακό νόμισμα, ενώ η Κίνα ήταν
και από τις πρώτες χώρες που απαγόρευσαν το bitcoin όπως και κάθε άλλο ψηφιακό και κρυπτογραφημένο νόμισμα.
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Συναγερμός και πάλι στο Χ.Α. μετά την τελευταία πτώση ……
Παραμονή του τραπεζικού δείκτη χαμηλότερα των 295 – 300
μονάδων φέρνει νέα sell – off με νέα ιστορικά χαμηλά για τον
τραπεζικό δείκτη, στις 240 – 250 μονάδες (περίοπου -15%
χαμηλότερα)
Τραπεζικός Δείκτης
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