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JP Morgan: Πρόβλεψη για ολοκλήρωση της πανδημία το 2022 – Κέρδη 8%
στη Wall Street
Το 2022 θα είναι η χρονιά που θα φέρει επιτέλους την επιστροφή στην κανονικότητα και την ανάρρωση της
παγκόσμιας οικονομίας από τις πληγές που δημιούργησε η πανδημία, προβλέπει η JP Morgan.
«Η άποψή μας είναι ότι το 2022 θα είναι η χρονιά μιας πλήρους παγκόσμιας ανάκαμψης, ένα τέλος της
παγκόσμιας πανδημίας και μία επιστροφή στις κανονικές συνθήκες που είχαμε πριν από το ξέσπασμα του
κορωνοϊού», γράφει ο επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής του οίκου, Marko Kolanovic, σε έκθεσή του (την οποία
παρουσιάζει το Money Review).
«Αυτό δικαιολογείται από την επίτευξη ευρείας ανοσίας στον πληθυσμό και με τη βοήθεια της ανθρώπινης
εφευρετικότητας, όπως οι νέες θεραπείες, που αναμένεται να είναι ευρέως διαθέσιμες το 2022», προσθέτει.
Η JP Morgan εκτιμά ότι η πρόοδος στην υγειονομική κρίση θα πυροδοτήσει μία ισχυρή ανάκαμψη των
οικονομιών, επιστροφή της κινητικότητας παγκοσμίως και ισχυρές δαπάνες από τους καταναλωτές και τις
επιχειρήσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, ο οίκος εκτιμά ότι η ανοδική πορεία της Wall Street θα συνεχιστεί, αν και με πιο αργούς
ρυθμούς. Συγκεκριμένα, θέτει την τιμή στόχο για τον S&P 500 στις 5.050 μονάδες για τα τέλη του 2022, δηλαδή
σε επίπεδα κατά 8% υψηλότερα από τα σημερινά.
«Καθώς η ανάκαμψη θα προχωρά, οι αγορές θα αρχίσουν να προσαρμόζονται στις πιο σφικτές νομισματικές
συνθήκες, σε μία διαδικασία που πιθανότατα θα αυξήσει τις διακυμάνσεις», εκτιμά ο Kolanovic.
Η JP Morgan εντοπίζει επίσης τα ρίσκα της χρονιάς στις γεωπολιτικές εντάσεις σε Ευρώπη και Ασία, στις
αβεβαιότητες γύρω από τον πληθωρισμό και στην ενεργειακή κρίση.
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Ελληνικό: Πώς θα προχωρήσει η κατασκευή του Commercial Hub
Μέσα στο 2025 θα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του Commercial Hub του Ελληνικού, του νέου εμπορικού, ψυχαγωγικού
και επιχειρηματικού προορισμού που θα εκτείνεται σε περισσότερα από 185.000 τ.μ. επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης που παρουσίασε
η Lamda Development.
Στο Commercial Hub θα βρίσκεται το μεγαλύτερο εμπορικό κέντρο στην Ελλάδα, ένα εμπορικό πάρκο επόμενης γενιάς με καταστήματα
μεγάλης επιφάνειας, καθώς και υπερσύγχρονοι χώροι γραφείων. Δίπλα ακριβώς, θα αναπτυχθεί ένας εμβληματικός πύργος μικτής
χρήσης, όπου θα στεγαστούν ξενοδοχείο, γραφεία και διαμερίσματα.
Σύμφωνα με απαντήσεις που έδωσε η Lamda Development σε ερωτήματα δημοσιογράφων, όλα τα έργα κατασκευής για τις αναπτύξεις
του συμπλέγματος θα τρέξουν ταυτόχρονα, ώστε να παραδοθούν την ίδια περίοδο. Όπως αναφέρει η Lamda Development, σε απάντηση
σχετικού ερωτήματος, το εκτιμώμενο ύψος της επένδυσης για την ανάπτυξη του Vouliagmenis Mall κυμαίνεται μεταξύ 335- 410 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με τη συμφωνία που έχει συναφθεί με τον όμιλο Fourlis, για την ανάπτυξη του εμπορικού πάρκου λιανικής (retail park)
μεγέθους 30.000 τ.μ., ο όμιλος Fourlis θα αναλάβει την υλοποίηση της εν λόγω επένδυσης συνολικού ύψους 55 εκατ. ευρώ.
Αναφορικά με τον Πύργο μικτής χρήσης, σύμφωνα με την επιχειρηματική στρατηγική της Lamda Development για το έργο του
Ελληνικού, η ανάπτυξη του εμπίπτει στην κατηγορία των αναπτύξεων για τις οποίες η Lamda αναζητά συνεργάτη / συνεπενδυτή.
Σχετικά με το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται από αλυσίδες για μισθώσεις χώρων, τονίζεται ότι είναι μεγάλο. «Είμαστε σε προχωρημένες
συζητήσεις με κορυφαίες εταιρείες και brands, ελληνικά και διεθνή, και σύντομα θα μπορούμε να ανακοινώσουμε τις συνεργασίες μας.
Μεταξύ αυτών, δημοφιλή brands που δεν έχουν παρουσία αυτή τη στιγμή στην ελληνική αγορά. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση με την
οριστικοποίηση των σχετικών συμφωνιών. Στην ιστοσελίδα του Commercial Hub του Ελληνικού (theellinikoncommercialhub.com), οι
εταιρείες και επαγγελματίες που το επιθυμούν, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας και να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέσω της
ειδικής φόρμας», αναφέρει η Lamda.
Μια πράσινη και έξυπνη πόλη από τα θεμέλια της
Μεγάλη έμφαση δίνει η Lamda Development και στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα του νέου hub, καθώς εντάσσεται στο μεγαλύτερο έργο
αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη που δημιουργεί από τα θεμέλια την πρώτη «έξυπνη» και «πράσινη» πόλη. «Για το Commercial Hub
του Ελληνικού, έχουν τεθεί από την πρώτη στιγμή οι προϋποθέσεις για ένα έργο πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης. Στον σχεδιασμό του
έχουν ενσωματωθεί έξυπνες και «πράσινες» λύσεις για τον έλεγχο του φωτός και της θερμοκρασίας, μεταξύ άλλων, ενώ με τη χρήση
καλά σχεδιασμένων συστημάτων και ελέγχων, αλλά και φυσικών υλικών, έχουμε ελαχιστοποιήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του
κτιριακού συγκροτήματος, καθιστώντας το πρωτοπόρο στον τομέα αυτό. Ταυτόχρονα, το πράσινο κυριαρχεί τόσο στους εξωτερικούς
χώρους, τα αίθρια, αλλά και τις οροφές των κτιρίων. Να σημειώσουμε ότι θα τηρούνται πλήρως οι εκτεταμένοι περιβαλλοντικοί όροι
που ορίζονται από το νομοθετικό πλαίσιο τόσο σε σχέση με τον σχεδιασμό, όσο και με την κατασκευή και εκμετάλλευση του Commercial
Hub. Παράλληλα, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και οι προγραμματισμένες περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις θα αναδείξουν το
Commercial Hub ως ένα πρότυπο συγκρότημα», αναφέρεται η εταιρία.
Σχετικά με την αξιοποίηση της τεχνολογίας ΒΙΜ για την πρόβλεψη και διαχείριση κινδύνων κατά την κατασκευή αλλά και μετέπειτα
ζωή του έργου αναφέρεται: «Οι μελέτες εξελίσσονται και θα κατατεθούν σε περιβάλλον BIM (Building Information Modeling) σε όλες
τις φάσεις του κύκλου ζωής του έργου. Η εν λόγω μεθοδολογία, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα, πιστοποιεί την παραγωγή πλήρως
συντονισμένων σχεδίων, μειώνοντας τον συνολικό προϋπολογισμό και χρόνο ολοκλήρωσης των έργων κατά 20-30%. Επιπλέον, εξαιτίας
της πολυπλοκότητας του έργου, απαιτείται να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα τελευταίας τεχνολογίας για να αυτοματοποιηθούν οι
διαδικασίες μελέτης και κατασκευής, αποφεύγοντας τυχόν εμπόδια και καθυστερήσεις. Τα ψηφιακά BIM μοντέλα θα περιλαμβάνουν
όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η μελέτη, η κατασκευή, η διαχείριση και η λειτουργία του
συγκροτήματος».
Σε ερώτηση αναφορικά με τις προβλέψεις για την σεισμική αντοχή του Πύργου αναφέρεται: «Οι διεθνείς στατικοί μελετητές του
πύργου, σε συνεργασία με Έλληνες μελετητές, θα λάβουν υπόψη όλα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη στατική επίλυσή του, βάσει
εγχώριων και διεθνών αντισεισμικών κανονισμών, σε συνδυασμό με τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών, διασφαλίζοντας τη βέλτιστη
συμπερι φορά του έναντι σεισμού»
ΑΠΕ - ΜΠΕ
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Στήριξη από ΕΚΤ: 35 δισ. ευρώ η αξία των ελληνικών ομολόγων που έχει
αγοράσει
Τα 35 δισ. ευρώ (34,935 δισ. ευρώ) αγγίζει πλεον η αξία των ελληνικών ομολόγων που έχει αγοράσει η Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) στο πλαίσιο του προγράμματος πανδημίας (ΡΕΡΡ).
Όπως προκύπτει από τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΚΤ, μέσα σε ένα μήνα (από τις 21/10 εως τις 21/11/2021) η Κεντρική
Τράπεζα αγόρασε από τη δευτερογενή αγορά ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου αξίας 2,749 δισ. ευρώ, συμβάλλοντας έτσι στην
ενίσχυση της ρευστότητας αλλά και στη συγκράτηση των ονομαστικών επιτοκίων σε χαμηλό επίπεδο. Μετά και τις τελευταίες αυτές
αγορές η ΕΚΤ κατέχει πλεον το περίπου το 52% των λεγόμενων «ομολόγων αναφοράς» του Ελληνικού Δημοσίου. Στα ομόλογα
αναφοράς δεν περιλαμβάνονται τα ομόλογα SMP-ANFAS ούτε τα ομόλογα που έχουν μείνει από το PSI μετα την ανταλλαγή το 2017
καθώς ούτε και τα private placement με τράπεζες. Το σύνολο των ομόλόγων που διαπραγματεύονται στην αγορά - και χαρακτηρίζονται
ως επιλέξιμα από την ΕΚΤ - ανέρχεται σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σε περίπου 93 δισ.
ευρώ. Επομένως η ΕΚΤ διακρατά το 37,6% του Ελληνικού Δημόσιου Χρεόυς, (294 δισ. ευρώ) το υπόλοιπο κομμάτι του χρέους
αποτελείται από τα δάνεια του ΔΝΤ, τα διακρατικά καθώς και εκείνα του ΕSM που χορηγήθηκαν στο πλαίσιο των Μνημονίων.
Η ΕΚΤ εξάντλησε την ευελιξία της κατά την εφαρμογή του προγράμματος πανδημίας, το οποίο όμως ολοκληρώνεται τον Μάρτιο.
Τούτο σημαίνει ότι εφάρμοσε αρκετά ελαστικά κριτήρια ειδικά στην περίπτωση της Ελλάδος, κατά τις αγορές ομολόγων. Το ανώτατο
όριο των αγορών προσδιορίζεται από την λεγόμενη κλείδα της κάθε χώρας, η οποία στην περίπτωση της Ελλάδος έχει οριστεί στο
2,47% (euro system key). Ωστόσο ο κανόνας που έμεινε απαράβατος, ήταν εκείνος που δεν επιτρέπει στην ΕΚΤ να κατέχει πάνω από το
50% οποιασδήποτε συγκεκριμένης κατηγορίας (π.χ 10ετούς διαρκειας) ομολόγων.
Η «τύχη των ελληνικών ομολόγων» για την μετά ΡΕΡΡ εποχή παραμένει αβέβαιη καθώς αυτά δεν μπορούν να συμπεριληφθούν ελλείψει επενδυτικής βαθμίδας - σε κάποιο άλλο από τα προγράμματα της ΕΚΤ τα οποία θα συνεχιστούν και μετά τον προσεχή Μάρτιο.
Στις 16 Δεκεμβρίου, οπότε θα συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας, αναμένεται να ληφθούν κάποιες
αποφάσεις για το πώς θα κινηθεί εφεξής η ΕΚΤ, υπό το φως των νέων δεδομένων που ισχύουν τόσο στο μέτωπο του πληθωρισμού, όσο
και της πανδημίας.
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Fitch: Οι ευκαιρίες, οι προκλήσεις και οι κίνδυνοι που φέρνει το 2022 για
την οικονομία
Τις προοπτικές και τις προκλήσεις του 2022 για τις χώρες της ευρωζώνης εξετάζει ο οίκος αξιολόγησης Fitch, αναμένοντας συνέχιση της ισχυρής
ανάκαμψης, σημαντική μείωση των ελλειμμάτων και πτωτική πορεία στους δείκτες χρέους προς ΑΕΠ. Παράλληλα εκτιμά πως το ντιμπέιτ γύρω από την
αλλαγή των δημοσιονομικών κανόνων θα ενισχυθεί και θα υπάρξουν εντάσεις με ενστάσεις κυρίως από τον Βορρά. Οι νέες παραλλαγές του κορονοϊού
και ο υψηλότερος πληθωρισμός αποτελούν ωστόσο τους μεγαλύτερους κινδύνους για την επιστροφή στην κανονικότητα και την εδραίωση της
ανάκαμψης.
Πιο αναλυτικά, Fitch Ratings (την έκθεση παρουσιάζει η Ελευθερία Κούρταλη στο capital.gr) αναμένει βελτίωση των πιστωτικών συνθηκών για τα
κράτη της Δυτικής Ευρώπης το 2022, στα οποία κατατάσσεται και η Ελλάδα. Τα δημοσιονομικά ισοζύγια αναμένεται να βελτιωθούν σε όλες τις χώρες
της περιοχής, καθώς η σταθερή ανάπτυξη θα υποστηρίξει τα έσοδα και αποσύρονται σταδιακά τα έκτακτα μέτρα που εφαρμόστηκαν λόγω πανδημίας.
Βραχυπρόθεσμα, αυτό ευνοεί τη σταθεροποίηση ή τη μείωση του δημόσιου χρέους στις περισσότερες χώρες της περιοχής, όπως σημειώνει
χαρακτηριστικά. Ωστόσο, σε ότι αφορά το μεσοπρόθεσμος διάστημα, υπάρχει κάποια απόκλιση στις δημοσιονομικές στρατηγικές.
Στην ευρωζώνη (με ελάχιστες εξαιρέσεις), και αντίθετα με το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει μεγαλύτερη διστακτικότητα να ανακοινωθούν αυστηρότερα
μέτρα και η εστίαση είναι αντ' αυτού στη στόχευση υψηλότερης ανάπτυξης για να διασφαλιστεί ότι οι δείκτες χρέους/ΑΕΠ θα βρεθούν στα μια σταθερή
καθοδική πορεία. Η αποτελεσματική χρήση των πόρων της ΕΕ (NGEU) θα είναι, συνεπώς το κλειδί για αυτήν τη στρατηγική στις υπερχρεωμένες χώρες.
Οι περιορισμοί πάντως της προσφοράς και ο υψηλότερος πληθωρισμός αποτελούν κίνδυνο για τις προοπτικές, όπως προειδοποιεί ο οίκος.
Ο πληθωρισμός και οι προοπτικές χρηματοδότησης και ανάπτυξης
Η Fitch αναμένει από την ΕΚΤ να διατηρήσει μια διευκολυντική στάση νομισματικής πολιτικής το επόμενο έτος. Πιο συγκεκριμένα, τα επιτόκια
αναμένεται να παραμείνουν αμετάβλητο και οι αγορές ομολόγων υπό την ποσοτικής χαλάρωση θα μπορούσαν να συνεχιστούν μέχρι το 2024. Αν και ο
πληθωρισμός συνεχίζει να εκπλήσσει ανοδικά, ο οίκος θεωρεί ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι παροδικές και ο μεσοπρόθεσμος πληθωρισμός
παραμένει χαμηλός. Ωστόσο, η απόκλιση στις τάσεις του πληθωρισμού μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης (π.χ. με τη Γερμανία και την Ισπανία να
αντιμετωπίζουν υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού) θα μπορούσε να προκαλέσει διαφωνίες στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ. Σε κάθε περίπτωση
πάντως, δεν αναμένεται αυτές οι εντάσεις να οδηγήσουν σε αλλαγή των προσδοκιών της αγοράς για τον πληθωρισμό της αγοράς και σε ανατιμολόγηση
των κρατικών ομολόγων, αλλά αποτελεί κίνδυνο για τις οικονομικές προοπτικές των χωρών.

Συνέχεια…
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Η ανάκαμψη θα συνεχιστεί, αλλά η πανδημία παραμένει σημαντικός κίνδυνος
Ο Fitch προβλέπει μέση αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της Δυτικής Ευρώπης κατά 3,9% το 2022, από 4,5% το 2021 αλλά
υψηλότερα από τον μέσο όρο της δεκαετίας έως το 2019. Η Γαλλία θα φτάσει στα προ πανδημίας επίπεδα του ΑΕΠ στο
τρέχον δ’ τρίμηνο, ενώ η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο θα ακολουθήσουν στα α’ τρίμηνο του 2022 και η
Ισπανία το δ’ τρίμηνο του 2022. Οι περιορισμοί της προσφοράς και οι υψηλότερες τιμές ενέργειας και εμπορευμάτων, με
τις επιπτώσεις τους στο κόστος, τα περιθώρια και τα πραγματικά εισοδήματα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών,
αποτελούν ωστόσο κίνδυνο για τις προοπτικές, όπως σημειώνει ο οίκος.
Αν και είναι πολύ νωρίς για να ενσωματωθεί ο αντίκτυπος της παραλλαγής Όμικρον στις προβλέψεις, δεδομένης της
αβεβαιότητας σχετικά με τη μεταδοτικότητα, τη σοβαρότητα και την αντοχή στα υπάρχοντα εμβόλια, η εξέλιξη της
πανδημίας παραμένει αρνητικός κίνδυνος για τις προοπτικές. Παρόλο που τα ποσοστά εμβολιασμού στη Δυτική Ευρώπη
είναι υψηλά, αρκετές χώρες της ευρωζώνης έχουν εφαρμόσει εκ νέου περιορισμούς για να αντιμετωπίσουν την αύξηση
των κρουσμάτων και των νοσηλειών. Η οικονομική δραστηριότητα είναι πλέον ανθεκτική στα lockdown, αλλά η πτώση
της εμπιστοσύνης των καταναλωτών θα μπορούσε να καθυστερήσει τη χρήση των αυξημένων αποταμιεύσεων των
νοικοκυριών.
Η κατανάλωση των νοικοκυριών θα υποστηριχθεί πάντως από αυτές τις πολύ υψηλές αποτμαιέυσεις που συσσωρεύτηκαν
κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Επιπλέον, τα υψηλά χρηματοοικονομικά πλεονάσματα των νοικοκυριών είναι πιθανό να
παρέχουν ένα σημαντικό "μαξιλάρι" έναντι των πληθωριστικών πιέσεων. Η αυξημένη αποταμίευση των σημαίνει ότι η
οικονομική θέση των νοικοκυριών παραμένει ευνοϊκή. Αυτό, όπως επισημαίνει η Fitch, θα βοηθήσει τα νοικοκυριά να
αντιμετωπίσουν τη μείωση του πραγματικού εισοδήματος που προκαλείται από τον υψηλότερο πληθωρισμό χωρίς να
χρειάζεται να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ή τις επενδύσεις. Τα νοικοκυριά είναι επίσης πιθανό να
χρησιμοποιήσουν μέρος των αποταμιεύσεών τους για τη χρηματοδότηση αγορών κατοικιών.
Το Ταμείο Ανάκαμψης θα δώσει σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της ευρωζώνης, με τον τελικό αντίκτυπο του πακέτου
των 723,8 δισ. ευρώ που παρέχεται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRP) να υπόκειται ωστόσο
σε σημαντική αβεβαιότητα, αλλά η Fitch αναμένει ότι θα μεταφραστεί σε ώθηση του ΑΕΠ κατά περίπου 2,3% έως το
 στην περιοχή.Με την εστίαση του RRP στην προώθηση των δημόσιων επενδύσεων και στην ενθάρρυνση
2026 σε μέσο όρο
των μεταρρυθμίσεων, οι δαπάνες αναμένεται επίσης να υποστηρίξουν μόνιμες αυξήσεις της δυνητικής παραγωγής κάτι
που θα ενισχύσει επιπλεόν την ανάπτυξη.
Βραχυπρόθεσμες δημοσιονομικές βελτιώσεις έναντι μακροπρόθεσμων κινδύνων
Η επιδείνωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη λόγω της Covid-19 θα ακολουθηθεί από
απότομη μείωση των ελλειμμάτων το 2022, λόγω της κατάργησης των μέτρων τόνωσης και της οικονομικής ανάκαμψης.
Η Fitch δεν αναμένει ουσιαστική διαρθρωτική δημοσιονομική εξυγίανση το 2022 (με εξαίρεση το Ηνωμένο Βασίλειο).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ διστάζουν να αποσύρουν τα μέτρα στήριξης πολύ νωρίς.
Κατά την άποψη του οίκου, οι περισσότερες κυβερνήσεις της ευρωζώνης στοχεύουν να τονώσουν την ανάπτυξη για να
εξασφαλίσουν ότι το χρέος θα τοποθετηθεί σε πτωτική πορεία. Με άλλα λόγια, στοχεύουν σε υψηλότερη ανάπτυξη εις
βάρος των (υψηλότερων) ελλειμμάτων. Για χώρες με υψηλά επίπεδα χρέους (οι οποίες είναι επίσης αποδέκτες των
κεφαλαίων NGEU), ο συνδυασμός διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο,
θα είναι καθοριστικός για να λειτουργήσει αυτή η στρατηγική .
Ωστόσο, υπάρχουν κίνδυνοι, όπως επισημαίνει ο οίκος, καθώς η στρατηγική βασίζεται τόσο στα δημοσιονομικά κίνητρα
όσο και στα κεφάλαια του NGEU που διοχετεύονται σε δραστηριότητες που παρέχουν ουσιαστική άνοδο στη δυνητική
ανάπτυξη. Για να επιτευχθεί αυτό, οι αρχές θα πρέπει να εφαρμόσουν τα προγράμματα μεταρρυθμίσεων που καθορίζονται
εθνικά σχέδια ανάκαμψης και να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του NGEU έγκαιρα και αποτελεσματικά, απαιτώντας
ισχυρή θεσμική ικανότητα. Αυτός είναι επίσης εν μέρει ο λόγος για τον οποίο οι εκταμιεύσεις εξαρτώνται από την
εκπλήρωση των μεταρρυθμιστικών ορόσημων από τα κράτη μέλη.
Πιθανές αλλαγές στους δημοσιονομικούς κανόνες
Το μέγεθος και το timing της μεσοπρόθεσμης δημοσιονομικής εξυγίανσης είναι εξαιρετικά αβέβαιο στην ευρωζώνη,
κυρίως επειδή οι δημοσιονομικοί κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης έχουν "παγώσει" έως το 2023.
Δεδομένης της πολύ ισχυρότερης από την αναμενόμενη οικονομική ανάκαμψη, ορισμένες χώρες της Βόρειας Ευρώπης
υποστήριξαν πρόσφατα ότι οι κανόνες πρέπει να επανεισαχθούν νωρίτερα. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε
εκ νέου τη διαδικασία διαβούλευσης για το μέλλον του δημοσιονομικού πλαισίου και πρόκειται να αναπτύξει πρόταση έως
την άνοιξη του 2022.
Κατά την Fitch, οι κανόνες είναι πιθανό να αναθεωρηθούν προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι πρόσθετες δημόσιες ανάγκες
επενδύσεων\ που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ για το κλίμα. Ανεξάρτητα από τους κανόνες, οι δαπάνες
που σχετίζονται με το κλίμα θα επηρεάσουν τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής με
δύσκολες αποφάσεις σχετικά με τις δημοσιονομικές προτεραιότητες.
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Αν και σε καμία περίπτωση αυτή η αγορά δεν πείθει πως μπορεί να
κάνει την υπέρβαση της διάσπασης των πολύ ισχυρών αντιστάσεων
στις 900 – 910 μονάδες …. Βελτιωμένη η τάση μετά την τελευταία
αντίδραση … Πιθανότερο σενάριο η κίνηση της αγοράς σε ένα
αρκετά στενό εύρος τιμών, με χαμηλούς τζίρους, μέχρι το τέλος του
2021…
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