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Λαγκάρντ: «Βαθιές αλλαγές» στην παγκόσμια οικονομία από την πανδημία
Covid-19
Η οικονομική κρίση που πυροδότησε η πανδημία Covid-19 «θα προκαλέσει βαθιές αλλαγές» στην παγκόσμια
οικονομία, στρέφοντάς την προς την οικολογία, την ψηφιοποίηση και μεταβάλλοντας τους τρόπους της
απασχόλησης, και η Ευρώπη βρίσκεται σε «εξαιρετική θέση» δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ.
Η κρίση αυτή «θα αποτελέσει τον επιταχυντή των αλλαγών που βρίσκονταν ήδη σε λανθάνουσα κατάσταση στις
οικονομίες μας» προέβλεψε η πρόεδρος της ΕΚΤ, η οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης στις εργασίες του
συμποσίου «Οικονομικές Συναντήσεις» στο Εξ-αν-Σεν στο Παρίσι.
«Στον τομέα της κατασκευής, της απασχόλησης, του εμπορίου, αυτό που ζήσαμε θα επιταχύνει τις μεταβολές
και πιθανότατα θα επιφέρει μία στροφή προς έναν τρόπο ζωής περισσότερο αειφόρο και οικολογικό πρόσθεσε.
Αναφέρθηκε ειδικά στην εργασία εξ αποστάσεως, η οποία «θα μεταβάλει τους τρόπους λειτουργίας του συνόλου
των εργαζομένων τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες χώρες, και «στην επιτάχυνση της ψηφιοποίησης στις υπηρεσίες
ή στην αυτοματοποίηση στις βιομηχανίες».
«Εκτιμούμε αυτήν την στιγμή ότι η κρίση θα έχει συσταλτικό αποτέλεσμα στις αλυσίδες τροφοδοσίας της
τάξεως του 35% και αύξηση της ρομποτοποίησης στις βιομηχανίες της τάξεως του 70%-75%» προέβλεψε η
Κριστίν Λαγκάρντ.
Επίσης, εξαιτίας του lockdown που αφορούσε την ίδια χρονική στιγμή την πλειονότητα των κατοίκων του
πλανήτη, το on line εμπόριο αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Αυτή η εξέλιξη αναμένεται να επιταχυνθεί
περισσότερο στο μέλλον «εις βάρος του περισσότερου παραδοσιακού εμπορίου» πρόσθεσε.
Απέναντι στις μεταβολές αυτές «η Ευρώπη βρίσκεται σε εξαιρετική θέση για να προλάβει αυτήν την μετάβαση
εν κινήσει. Η ήπειρος «φιλοξενεί ήδη τον μεγαλύτερο τομέα κυκλικής οικονομίας και οικολογικής καινοτομίας
στον κόσμο», σημείωσε η Κριστίν Λαγκάρντ προσθέτοντας ότι το ευρώ είναι το πρώτο νόμισμα που
χρησιμοποιείται για την έκδοση πράσινων ομολόγων. Ωστόσο πρόσθεσε ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό και ότι θα
χρειασθεί η εκπόνηση ενός «πλαισίου οικονομικής πολιτικής που θα επιτρέψει την επιστράτευση των αναγκαίων
χρηματοδοτήσεων».
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Κυρ. Μητσοτάκης στους FT: Η Ελλάδα δεν θα δεχθεί όρους (μνημόνιο) για το
Ταμείο Ανάκαμψης
Τη θέση ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να αποδεχτεί αυστηρούς όρους, που θα παραπέμπουν σε μνημόνια και τρόικα, σχετικά με το
ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας εκφράζει σε συνέντευξη του στους
Financial Times o πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών – μελών για το πακέτο βοήθειας, αρχής γενομένης από την επερχόμενη Σύνοδο
Κορυφής, ο πρωθυπουργός, σημειώνει χαρακτηριστικά πως «οι Ελληνες έχουν πλέον ωριμάσει και επιθυμούν να προωθήσουν τις δικές
τους μεταρρυθμίσεις».
Η βρετανική εφημερίδα αναφέρεται στις ήδη σύνθετες ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί στις διαπραγματεύσεις, με τη σκληρή στάση
των χωρών του Βορρά (Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, Φινλανδία), που εμμένουν στη θέση για δάνεια αντί επιχορηγήσεων, υπενθυμίζοντας
παράλληλα και την αντίθετη στάση του Βερολίνου, μέσω της Καγκελαρίου Μέρκελ.
Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει πως η εξαμηνιαία αξιολόγηση των οικονομικών επιδόσεων, της Κομισιόν, είναι αρκετή. «Δεν
θεωρώπως είναι απαραίτητοι οι όποιοι πρόσθετοι αυστηροί όροι», επισημαίνει, υπογραμμίζοντας πως κάτι τέτοιο θεωρείται «πολιτικά
απαράδεκτο» από τις χώρες του Νότου. Συγκεκριμένα, σχετικά με την κρίσιμη Σύνοδο Κορυφής στις 17 και 18 Ιουλίου, ο
πρωθυπουργός ανέφερε:
«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε καταλήξει σε συμφωνία μέχρι τις 20 Ιουλίου. Και η συμφωνία πρέπει, κατ’ εμέ, να μοιάζει
πάρα πολύ με την πρόταση της Επιτροπής. Η Επιτροπή έκανε μια τολμηρή πρόταση για ένα Ταμείο επόμενης γενιάς ύψους 750 δις,
αποτελούμενο κατά 2/3 από επιχορηγήσεις και κατά 1/3 από δάνεια, χρηματοδοτούμενο μέσω της Επιτροπής, η οποία θα μπορέσει να
αντλήσει χρήματα από τις αγορές για λογαριασμό των κρατών μελών, με σαφή εστίαση στις μεταρρυθμίσεις και στην αντιμετώπιση της
κρίσης του κορωνοϊού. Κατά τη γνώμη μου, χρειάζεται μεγαλύτερος χρονικός ορίζοντας, τουλάχιστον τεσσάρων ετών, για να έχει
αποτελέσματα το Ταμείο αυτό».
«Δεν είμαι διατεθειμένος να αποδεχθώ καμία πρόσθετη αυστηρή προϋπόθεση πέραν του φυσιολογικού πλαισίου του ευρωπαϊκού
εξαμήνου. Εφαρμόζουμε ένα πλαίσιο για την παρακολούθηση των επιδόσεων των εθνικών οικονομιών και στο βαθμό που αυτό θα ισχύει
για όλους, δεν νομίζω ότι είναι απαραίτητη η επιβολή επιπλέον σκληρών προϋποθέσεων. Πρέπει κάποια στιγμή να εμπιστευθούμε ο ένας
τον άλλο, και στο επίπεδο του Συμβουλίου. Ο λόγος για τον οποίο θέλουμε να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις αυτές είναι επειδή
μακροπρόθεσμα, ακόμη και μεσοπρόθεσμα, θα είναι θετικές για την οικονομία. Το να δαπανήσεις απλώς τα χρήματα αυτά θα ήταν το
ευκολότερο πράγμα. Το ερώτημα που τίθεται είναι τι αντίκτυπο θα είχαν τέτοιες πολιτικές. Δαπανήσαμε πολλά χρήματα για να
διασφαλίσουμε τη στήριξη θέσεων εργασίας κατά την κρίση του κορωνοϊού, αλλά δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το Ταμείο
Ανάκαμψης με το ίδιο τρόπο που, περιστασιακά, στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί κονδύλια από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ. Αν
κοιτάξουμε το συνολικό αποτύπωμα των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ για την Ελλάδα, θα έλεγα ότι κυμάνθηκε στο μέσο όρο η
δουλειά που έγινε στην αξιοποίηση όσων μας προσφέρθηκαν».
Αναφερόμενοι στην Ελλάδα, οι FT σημειώνουν πως για μία χώρα, που βρέθηκε κοντά στην κατάρρευση πριν πέντε χρόνια, εξέπληξε
πολλούς με την αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού. «Ηταν προφανές σε εμένα κάποια στιγμή ότι θα πρέπει να
περάσουμε σε πλήρες lockdown. Και η πολιτική απόφαση θα ήταν καλύτερα να ληφθεί νωρίτερα, παρά όταν θα ήταν αργά», αναφέρει
σχετικά ο πρωθυπουργός.
Η βρετανική εφημερίδα αναφέρεται και στις πολλαπλές προκλήσεις που έχει κληθεί – και εξακολουθεί – να αντιμετωπίζει η κυβέρνηση,
έναν χρόνο μετά την εκλογή της, καθώς, όπως επισημαίνει, πέραν της οικονομίας και των νέων δεδομένων σε αυτή λόγω πανδημίας, έχει
απέναντί της και την «επθετική συμπεριφορά» της Τουρκίας.
Τουρισμός
Στο μέτωπο του τουρισμού, που αποτελεί και το πεδίο που δέχεται το βαθύτερο πλήγμα, ο κ. Μητσοτάκης παραδέχεται ότι η χώρα θα
έχει φέτος «ένα μικρό ποσοστό» των 33 εκατομμυρίων επισκεπτών που υποδέχθηκε πέρυσι. Ωστόσο εκφράζει την βεβαιότητα ότι οι
τουρίστες θα αναδείξουν την Ελλάδα σε «κορυφαία επιλογή», κατανοώντας πόσο καλά προετοιμασμένη είναι και αναδεικνύοντας τους
δειγματοληπτικούς ελέγχους, την αύξηση της διαγνωστικής ικανότητας στα μικρότερα νησιά και τον διπλασιασμό των κλινών στις
ΜΕΘ.
Στον προβληματισμό των FT αν η μεγάλη εξάρτηση από την τουριστική βιομηχανία εξελίσσεται από ατού της χώρας σε αδυναμία λόγω
κορωνοϊού και αν υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, ο πρωθυπουργός κάνει λόγο για «πολύ επιθετική μεταρρυθμιστική ατζέντα»,
εστιάζοντας στην πράσινη μετάβαση, την ψηφιακή μετάβαση και στην ενθάρρυνση επενδύσεων, εν μέρει μέσω ιδιωτικοποιήσεων.
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Οδ. Αθανασίου (Lamda Development): Το έργο του Ελληνικού σύμβολο για την
απογείωση στην νέα εποχή
Την πεποίθηση του ότι το έργο του Ελληνικού "θα κάνει υπερήφανους όλους τους Έλληνες" εξέφρασε ο
διευθύνων σύμβουλος της Lamda Development, Οδυσσέας Αθανασίου, υποδεχόμενος τον πρωθυπουργό
Κυριακό Μητσοτάκη στα εγκαίνια των πρόδρομων έργων της αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του
Ελληνικού.
"Από εδώ όπου απογειώνονταν αεροπλάνα, το έργο του Ελληνικού μπορεί να αποτελέσει το σύμβολο
απογείωσης στην νέα εποχή για την χώρα μας", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αθανασίου στον πρωθυπουργό,
εξαίροντας την καθοριστική συμβολή της κυβέρνησης για την έναρξη των εργασιών. "Είναι ακριβώς χάρη
στην πέρα από κάθε προσδοκία προσπάθεια και αποφασιστικότητα της κυβέρνησης που μπορούμε να
αρχίσουμε σήμερα το έργο, λίγους μήνες πριν την επίσημη μεταβίβαση των μετοχών", είπε.
Ο κ. Αθανασίου ευχαρίστησε επίσης τον βασικό μέτοχο της Lamda που οραματίστηκε το έργο, "το στήριξε
ανελλιπώς για 7 χρόνια και λίγους μήνες πριν έδειξε ξανά την εμπιστοσύνη του στην χώρα και την οικονομία
της επενδύοντας πάνω από 350 εκατ. ευρώ". Επίσης ευχαρίστησε την ομάδα της Lamda, που με "δονκιχωτικό
πάθος", όπως είπε, "πίστεψε ότι θα φτάσουμε στο σήμερα όταν μια μια ελάχιστη μειοψηφία πίστευε σε αυτό το
έργο". Επίσης ευχαρίστησε τις δημόσιες υπηρεσίες για την συνεργασία τους.
Την επόμενη χρονιά, στο πρώτο εξάμηνο, είπε ο κ.Αθανασίου, ξεκινούν τα έργα υποδομής μεταξύ των οποίων
και το παράκτιο πάρκο, ένα από τα μεγαλύτερα διεθνώς. Δημιουργείται ένα παραλιακό μέτωπο που θα αφήσει
πίσω μας το γκρίζο τοπίο που βλέπετε πίσω μας, που έχουμε ζήσει τα τελευταία 20 χρόνια, πρόσθεσε.
"Το όραμα μας θέλει ψυχραιμία, η υλοποίηση του είναι ένας μαραθώνιος όπως όλα τα μακροπρόθεσμα
οράματα και πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι στο έδαφος. Θα κάνουμε υπερήφανους, ως Lamda
Development, όχι μόνον τους μετόχους μας και όσους σε λίγο θα συμμετέχουν στο εθνικό ομόλογο, αλλά όλους
τους Έλληνες που θέλουμε να γίνουν κοινωνοί του έργου", είπε ο Οδυσσέας Αθανασίου.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Bloomberg: Διαφωνίες στην ΕΚΤ για το σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης λόγω
πανδημίας
Το βασικό εργαλείο της προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ για την ανάσχεση της κρίσης
βρίσκεται στο επίκεντρο μιας ισχυρής διαφωνίας μεταξύ των αξιωματούχων της τράπεζας, σε μία εξέλιξη που θα
μπορούσε να δοκιμάσει την πειθαρχία στο εσωτερικό της ΕΚΤ, αναφέρει σε σημερινό του δημοσίευμα το Bloomberg.
Τα μέλη του ΔΣ αντιμετωπίζουν μια πιθανή ρήξη για το κατά πόσο το έκτακτο πρόγραμμα αγορών ομολόγων θα πρέπει να
συνεχίσει να είναι προσανατολισμένο προς τις πιο αδύναμες οικονομίες, όπως η Ιταλία, αναφέρει το πρακτορείο
επικαλούμενο πολλές συζητήσεις με αξιωματούχους της κεντρικής τράπεζας.
Αν και η συζήτηση παραμένει υποθετική προς το παρόν, θα μπορούσε να αποκρυσταλλωθεί καθώς οι οικονομίες βγαίνουν
από την πανδημία του κοροναϊού. Ο κίνδυνος είναι οι τριβές αυτές να υπονομεύουν ένα πρόγραμμα που παρουσιάστηκε
στο αποκορύφωμα της κρίσης για να καθησυχάσει τους επενδυτές όσον αφορά την αποφασιστικότητα της ΕΚΤ να
υπερασπιστεί την ακεραιότητα του ευρώ.
Η διάθεση στο εσωτερικό της ΕΚΤ αντανακλάται στις διαφορετικές δηλώσεις που έχουν κάνει το τελευταίο διάστημα οι
επικεφαλής τωνκεντρικών τραπεζών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης: ο Γενς Βάιντμαν, επικεφαλής της
γερμανικής Bundesbank και ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας.
Όπως αναφέρει το πρακτορείο, στο επίκεντρο των διαφωνιών είναι η λεγόμενη ευελιξία στο πρόγραμμα. Η ευελιξία αυτή,
επέτρεψε στην ΕΚΤ να μετατοπίσει τις αγορές προς την Ιταλία, καθώς οι αποδόσεις των ομολόγων εκεί άρχισαν να
σκαρφαλώνουν.
Αυτό ωστόσο οδήγησε επίσης σε αποκλίσεις από τον κανόνα της κλείδας κατανομής που συνδέει τα προγράμματα
ομολόγων με το σχετικό μέγεθος της κάθε οικονομάς, κάτι που σημαίνει ότι οι αγορές στο γερμανικό χρέος θα είναι
περισσότερες απ’ ό,τι στο ιταλικό, ανεξάρτητα από τις οικονομικές συνθήκες.
Επιπλέον, αν και η ΕΚΤ έχει επανειλημμένως αναφέρει ότι το έκτακτο πρόγραμμα είναι προσωρινό, έχει επίσης
υπογραμμίσει ότι θα συνεχίσει να το υλοποιεί μέχρι «να κρίνει ότι η κρίση του κοροναϊού έχει περάσει».
Ο Βάιντμαν, πρόεδρος της Bundesbank, θέλει να περιορίσει το εύρος του προγράμματος εν μέσω ανησυχιών ότι
υπερβολική ευελιξία θα μπορούσε να έχει τα αντίθετα αποτελέσματα, ενώ ο Γάλλος ομόλογος του είναι υπέρ της μέγιστης
δυνατής ευελιξίας προκειμένου να κατευθύνεται η στήριξη εκεί που είναι περισσότερο αναγκαία
«Το να βασιζόμαστε στην κλείδα κατανομής για να καθορίζουμε τον όγκο των αγορών για την κάθε χώρα θα αποτελούσε
έναν αχρείαστο περιορισμό που θα μείωνε την ίδια την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων μας», ανέφερε ο Βιλερουά
ντε Γκαλό στις 25 Μαΐου.
«Κάποιες εθνικές κεντρικές τράπεζες θα πρέπει να είναι σε θέση να αγοράζουν σημαντικά περισσότερα ποσά, και άλλες
σημαντικά λιγότερα», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του ο Βάιντμαν, αν και υποστήριξε το πρόγραμμα λόγω της κλίμακας του οικονομικού σοκ, επιμένει ότι
το πρόγραμμα θα πρέπει είτε να είναι προσωρινό, είτε εάν μετατραπεί σε άλλο ένα μακροχρόνιο εργαλείο της τράπεζας, να
διέπεται από κανονισμούς όπως η κλείδα κατανομής.
Σε ομιλία του τον προηγούμενο μήνα, υποστήριξε ότι οι κυβερνήσεις δεν θα πρέπει να βασίζονται στην ΕΚΤ για να
διατηρήσουν σε χαμηλά επίπεδα το κόστος της χρηματοδότησης τους για πάντα.
«Ευελιξία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί», ανέφερε. «Είναι σημαντικό για μένα η νομισματική πολιτική να
μην δίνει το λάθος κίνητρο στα δημόσια οικονομικά. Σε αυτό το πλαίσιο, η κλείδα κατανομής προσφέρει στην ΕΚΤ έναν
λογικό οδηγό», ανέφερε.
Η αυστηρή ερμηνεία του Βάιντμαν στους κανονισμούς έρχεται από πριν την τρέχουσα κρίση και συχνά προκαλούσε τριβές
υπό την προεδρία του Ιταλού, Μάριο Ντράγκι, ωστόσο το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο στις αρχές του Μαΐου όταν το
\
Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας αποφάσισε ότι το προηγούμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ
ενδεχομένως να είναι παράνομο. Το αδιέξοδο επιλύθηκε όταν το γερμανικό κοινοβούλιο κατέληξε ότι οι προσπάθειες της
ΕΚΤ ήταν αναλογικές ως προς τις οικονομικές προκλήσεις.
Αν και η αιφνιδιαστική απόφαση του δικαστηρίου δεν αφορούσε την κλείδα κατανομής, οι δικαστές σημείωσαν πόσο
κρίσιμη είναι η συγκεκριμένη οδηγία για την αποτροπή της νομισματικής χρηματοδότησης.
Το θέμα αυτό πάντως αναμένεται να παραμείνει στο προσκήνιο, καθώς ένα γερμανικό πολιτικό κόμμα ανακοίνωσε ότι θα
κινηθεί νομικά κατά του προγράμματος της κεντρικής τράπεζας για την ανάσχεση της κρίσης της πανδημίας.
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2 Ag. Theodoron Sq, 105,61
Athens, Greece
Tel. +30 210 3212947
Fax: +30 210 3314355

Με προβληματισμό για τους πολύ χαμηλούς τζίρους, οι οποίοι το
πιθανότερο είναι να διατηρηθούνε …. Θεωρητικά με θετικές τεχνικές
ενδείξεις ξεκινάει η εβδομάδα. Με βάση λοιπόν την παραμονή
υψηλότερα των 630 – 640 μονάδων, επόμενος στόχος οι αντιστάσεις στις
700 και 720 – 730 μονάδες…
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