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Προειδοποίηση ξένων οίκων για την πολιτική αβεβαιότητα
Για επιστροφή του πολιτικού κινδύνου στην Ελλάδα μιλούν οι αναλυτές μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στο πολιτικό μέτωπο και το ενδεχόμενο
«διαζύγιο» μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ενώ επισημαίνουν πως μία κυβέρνηση μειοψηφίας μπορεί να θέσει σε σημαντικό κίνδυνο την οικονομία,
καθυστερώντας τις κρίσιμες –και συμφωνημένες με τους δανειστές– μεταρρυθμίσεις, όπως οι ιδιωτικοποιήσεις, καθώς και την πληρωμή των κερδών των
κεντρικών τραπεζών (SMPs και ANFAs) που αναμένεται τον Μάρτιο.
Όπως γράφει η Καθημερινή, οι οίκοι αξιολόγησης, μιλώντας στην «Κ», χτυπούν μάλιστα «καμπανάκι» για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η πολιτική
αστάθεια στην οικονομική ανάπτυξη, όπως και στην επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές, ενώ οι οικονομολόγοι «καλωσορίζουν» την πιθανότητα πρόωρων
εκλογών, καθώς αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο το 2019 να αποτελέσει ένα ακόμη «χαμένο έτος» για την Ελλάδα.
Δοκιμάζει τα όρια
Οπως τονίζει χαρακτηριστικά στην «Κ» ο Μουτζτάμπα Ραχμάν, επικεφαλής αναλυτής ευρωπαϊκών θεμάτων στη Eurasia Group, το γεγονός ότι η
κυβέρνηση συνεχίζει να δοκιμάζει τα όρια των Ευρωπαίων δανειστών, με την αύξηση του κατώτατου μισθού ή την επέκταση του μειωμένου ΦΠΑ στα
ελληνικά νησιά, σε συνδυασμό με τις έντονες ενδοκυβερνητικές συγκρούσεις σε σχέση με την ΠΓΔΜ, αποτελούν σημάδια πως ο πολιτικός κίνδυνος
επανέρχεται στην Ελλάδα με πιο ουσιαστικό τρόπο το 2019.
Οι τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις σίγουρα δεν βοηθούν, καθώς η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι σχετικά εύθραυστη, η ανάπτυξη είναι μέτρια και
η χώρα χρειάζεται μεγαλύτερες επενδύσεις, οι οποίες τείνουν να επηρεάζονται αρνητικά από παρατεταμένες περιόδους πολιτικής αστάθειας, όπως
προειδοποιεί μιλώντας στην «Κ» η Κάθριν Μιούελμπρονερ, αντιπρόεδρος της Moody’s. Επιπλέον, η πολιτική αστάθεια δεν βοηθά στην επιστροφή της
Ελλάδας στις αγορές και στην έκδοση ομολόγων. Σύμφωνα με την κ. Μιούελμπρονερ, οι καθυστερήσεις στα μέτρα που συμφωνήθηκαν με τους πιστωτές
της ευρώ θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω καθυστέρηση της πληρωμής προς την Ελλάδα των κερδών των ANFA και SMP. Για τη Moody’s οι
πρόωρες εκλογές δεν αποτελούν αρνητική εξέλιξη για την οικονομία, καθώς όπως εκτιμά η συνέχιση της ίδιας πολιτικής θα διατηρηθεί όποια και αν είναι
η επόμενη κυβέρνηση.
«Κλειδί» στις αξιολογήσεις της Fitch για την Ελλάδα αποτελεί το πώς επηρεάζουν οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα την οικονομική και δημοσιονομική
πολιτική, όπως υπογραμμίζει στην «Κ», ο επικεφαλής αξιολογήσεων του οίκου για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, Μισέλ Ναπολιτάνο.
Οπως επισημαίνει, παρά τις τρέχουσες εντάσεις, έχει μειωθεί ο κίνδυνος σε ό,τι αφορά την αντιστροφή μεταρρυθμίσεων ή την υιοθέτηση σημαντικά
διαφορετικής δημοσιονομικής στάσης από την επόμενη κυβέρνηση.
Ο κ. Ναπολιτάνο τονίζει πως η Fitch από τον Αύγουστο είχε υπογραμμίσει τον κίνδυνο πρόωρων εκλογών λόγω των εντάσεων μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και των
ΑΝΕΛ. Ετσι, οι τρέχουσες εξελίξεις έχουν ήδη αποτιμηθεί από τον οίκο και δεν αποτελούν έκπληξη. Σύμφωνα με τη Fitch οι πρόωρες εκλογές δεν
αναμένεται να διαταράξουν τα δημοσιονομικά και οικονομικά αποτελέσματα, καθώς με βάση τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται
μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ και δεσμεύεται να συνεχίσει την εφαρμογή της ατζέντας μεταρρυθμίσεων. Η συμφωνία των Πρεσπών έχει αυξήσει τις εντάσεις
εντός της ελληνικής κυβέρνησης και έχει αυξήσει έτσι τις πιθανότητες πρόωρων εκλογών, σημειώνει στην «Κ» η Σπυριδούλα Τζίμα, ανώτερη αναλύτρια
της DBRS.
Ωστόσο, σημειώνει πως οι θεσμοί παρακολουθούν στενά την Ελλάδα και έτσι η δέσμευση της χώρας στο πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και η
επιτάχυνση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων θα στηρίξουν τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη, θα αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών
και θα επιτρέψουν στην Ελλάδα να επιστρέψει στις αγορές.
Θετική εξέλιξη χαρακτηρίζει ο Βολφγκάνγκο Πίκολι, συμπρόεδρος της Teneo Intelligence, το «διαζύγιο» ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τους επενδυτές. «Ακόμα κι
αν ο Αλέξης Τσίπρας καταφέρει να περάσει τη συμφωνία των Πρεσπών και επιβιώσει έπειτα από μία ψήφο εμπιστοσύνης, μια κυβέρνηση μειοψηφίας δεν
μπορεί να αντέξει μέχρι τη λήξη της θητείας της τον Οκτώβριο», τονίζει. Για τις αγορές, η αποχώρηση των ΑΝΕΛ από την κυβέρνηση είναι θετική, καθώς
είναι πιθανό να αναγκάσει τον Αλέξη Τσίπρα να προχωρήσει σε πρόωρες εκλογές στο α΄ εξάμηνο (αμέσως μετά ή πριν από τις ευρωπαϊκές και
αυτοδιοικητικές εκλογές εκλογές του Μαΐου), μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο το 2019 να γίνει ένα «χαμένο έτος» λόγω του εκλογικού κύκλου που
διαφορετικά θα διαρκούσε μέχρι το φθινόπωρο.
Ωστόσο, όπως προειδοποιεί και ο κ. Πίκολι, μια κυβέρνηση μειοψηφίας θα δυσκολευθεί να περάσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις τους επόμενους μήνες,
συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του νόμου Κατσέλη, ή οποιαδήποτε μέτρα που σχετίζονται με τις ιδιωτικοποιήσεις.
Από τον ΟΔΔΗΧ το σήμα των εκλογών
Το «σήμα» ότι πάμε σε εκλογές σύντομα μπορεί και να δοθεί, σύμφωνα με τραπεζικούς κύκλους, από τις κινήσεις που ενδεχομένως θα κάνει ο ΟΔΔΗΧ το
αμέσως επόμενο διάστημα, με την αγορά να μην αποκλείει μια νέα έκδοση 3ετούς ή 5ετούς ομολόγου ακόμη και στις επόμενες εβδομάδες. Οπως
επισημαίνουν, έχουν παρατηρηθεί προσπάθειες «καλλωπισμού» του κλίματος το τελευταίο διάστημα, με απόδειξη την τελευταία έκδοση εντόκων
τριμήνου, όπου το 80% της συμμετοχής ήταν από ξένους επενδυτές, ενώ στην προηγούμενη έκδοση 6μήνων εντόκων μία μόλις εβδομάδα πριν, η σχετική
συμμετοχή ήταν πολύ χαμηλή, κάτι που μπορεί να μεταφραστεί ως κρίσιμο θέσεων εν αναμονή μιας έκδοσης του ελληνικού Δημοσίου. Σύμφωνα πάντως με
τους οικονομολόγους, μια έξοδος στις αγορές δεν θα είναι εύκολη. Οπως σημειώνει στην «Κ» ο επικεφαλής οικονομολόγος της Berenberg Bank, Χόλγκερ
Σμίντιγκ, η χρηματοδότηση της Ελλάδας το 2019 από τις αγορές δεν θα είναι εύκολη καθώς οι διεθνείς επενδυτές είναι risk-off αυτή τη στιγμή και τα
spreads παραμένουν αυξημένα. Πάντως, μετά τις εκλογές, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να στείλει ένα αποφασιστικό μήνυμα στους επενδυτές σχετικά με τη
διατήρηση των μεταρρυθμίσεων, που θα αποτελέσουν τη βάση για ευκολότερη χρηματοδότηση το 2020.
Πηγή: Καθημερινή
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Alpha Bank: Ποιες είναι οι δημοσιονομικές προκλήσεις
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η Alpha Bank σε ανάλυση της, το 2019 αναμένεται να αποτελέσει έτος σημαντικών προκλήσεων για τη διατήρηση της
επιτευχθείσας δημοσιονομικής ισορροπίας και τον σχεδιασμό ενός μίγματος δημοσιονομικής πολιτικής που να είναι φιλικότερο προς την ανάπτυξη,
υιοθετώντας παράλληλα ισχυρά μέτρα κοινωνικής προστασίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία ανάλυση της Alpha Bank, τα κύρια χαρακτηριστικά του Προϋπολογισμού του 2019 είναι αφενός η ακύρωση του
μέτρου της περικοπής των συντάξεων και αφετέρου η υλοποίηση μιας δέσμης επεκτατικών μέτρων ύψους 0,6% του ΑΕΠ, η δημοσιονομική επίπτωση της
οποίας αντισταθμίζεται κατά το ήμισυ από την περικοπή των δημοσίων επενδύσεων (περίπου 0,3% του ΑΕΠ).
Οι παρεμβάσεις αυτές προσαρμόζουν το προϋπολογιζόμενο ύψος του πρωτογενούς πλεονάσματος σε επίπεδο χαμηλότερο από εκείνο που προέβλεπε το
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2019-2022, συγκρατώντας το σε επίπεδο πλησίον του τεθέντος στόχου (3,5% του ΑΕΠ) που έχει συμφωνηθεί με τους εταίρους.
Α. Βασικά Χαρακτηριστικά, προκλήσεις και κίνδυνοι
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η δημοσιονομική πολιτική αποκτά ελαφρώς διασταλτικό χαρακτήρα ως προς την ενίσχυση της καταναλωτικής δαπάνης αλλά
διατηρεί το συσταλτικό χαρακτήρα της ως προς το ύψος της επενδυτικής δαπάνης ενισχύοντας τις τάσεις που έχουν διαμορφωθεί στη διάρκεια του 2018.
Συγκεκριμένα, η ενίσχυση της απασχόλησης σε συνδυασμό με τη σταδιακή αύξηση των ονομαστικών αποδοχών και την ενδυνάμωση της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης κατά το προηγούμενο έτος βελτίωσαν το διαθέσιμο εισόδημα στηρίζοντας την κατανάλωση των νοικοκυριών. Από την άλλη πλευρά, ο
καθαρός σχηματισμός παγίου κεφαλαίου δεν επαρκεί για να καλυφθεί το επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε στην περίοδο 2010-2017 παρά τη σαφή
ανάκαμψη των επενδύσεων μηχανολογικού εξοπλισμού και κυρίως της τεχνολογίας πληροφορικής.
Ορισμένοι πρόσθετοι δημοσιονομικοί κίνδυνοι συνδέονται με την εφαρμογή των αποφάσεων περί της αντισυνταγματικότητας συγκεκριμένων
παρελθόντων μέτρων για το ασφαλιστικό σύστημα και την εισοδηματική πολιτική στο Δημόσιο, καθώς τούτο μπορεί να δυσχεράνει την επίτευξη του
στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα και να επιβαρύνει το υψηλό δημόσιο χρέος. Η επίπτωση των αποφάσεων αυτών μπορεί να έχει μεν επεκτατικό
αποτύπωμα στον βραχύ χρονικό ορίζοντα επί της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την επενδυτική δαπάνη είτε λόγω της
ανάγκης λήψης ισοδύναμων αντισταθμιστικών μέτρων είτε λόγω της επιβάρυνσης που θα προκαλέσουν στην ανάλυση βιωσιμότητας του χρέους,
ενισχύοντας έτσι την αβεβαιότητα στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Β. Μίγμα Δαπανών κοινωνικής προστασίας/προσανατολισμός στις επενδύσεις
Η ανάγκη ενίσχυσης των επενδύσεων, ιδιωτικών (μέσω ενός φιλικότερου φορολογικού πλαισίου) και δημόσιων (μέσω της πλήρους υλοποίησης του ΠΔΕ),
συνδέεται άρρηκτα τόσο με το ζήτημα της ανάπτυξης όσο και με το ζήτημα της άρσης των κοινωνικών δυσχερειών που επέφερε η οικονομική ύφεση.
Η συμπίεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και η αύξηση της φορολογίας στην εργασία ως μέσο για την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων
δεν βοηθούν σε κανένα από τα ανωτέρω δύο ζητήματα.
Η ενίσχυση της επενδυτικής δαπάνης αποτελεί και το μηχανισμό για την ουσιαστική ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας αφού στηρίζει αυτούς που
φαίνεται να έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη δημιουργώντας νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η έντονη δημοσιονομική προσαρμογή επέτυχε μεν τη
δημιουργία υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων, οδήγησε όμως σε ύφεση, που αποτυπώθηκε στην ραγδαία αύξηση του ποσοστού ανεργίας, ιδιαίτερα
της μακροχρόνιας ανεργίας. Η ένταση του φαινομένου αυτού είναι τόσο ισχυρή που αντίθετα με άλλες χώρες, το ποσοστό φτώχειας στη χώρα μας είναι
υψηλότερο στον ενεργό πληθυσμό σε σχέση με αυτό των συνταξιούχων.
Αν και η προσαρμογή επετεύχθη με έντονο κοινωνικό κόστος που αντικατοπτρίζεται στη μείωση των εισοδημάτων γενικά, η αύξηση της αναλογίας ατόμων
που εκτίθενται στον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερη μεταξύ των ατόμων ηλικίας κάτω των 60 ετών. Σημειώνεται, ωστόσο,
ότι το συγκεκριμένο ποσοστό διατηρείται διαχρονικά υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν και από το 2010 και έπειτα η απόκλισή τους
διευρύνεται σημαντικά. Ειδικότερα, το ποσοστό φτώχειας ατόμων κάτω των 60 ετών ανήλθε στην Ελλάδα στο 40,2% το 2016 (2008: 28,2%) και των ατόμων
άνω των 60 στο 22,9% το 2016 (2008: 19,4%). Ωστόσο, το 2017 παρατηρήθηκε μια υποχώρηση του ποσοστού, παράλληλα με την ανάκαμψη της ελληνικής
οικονομίας.
Σύμφωνα με τη Eurostat (έκθεση “Social Protection in 2016” που δημοσιεύθηκε το Δεκέμβριο του 2018) το ύψος των δαπανών κοινωνικής προστασίας στην
Ελλάδα διαμορφώνεται στο επίπεδο του 26,6% του ΑΕΠέναντι 28,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συνολικά. Παρά το γεγονός ότι η απόσταση από τον
ευρωπαϊκό μέσο όρο δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική, η διάρθρωση των δαπανών για κοινωνική προστασία διαφοροποιείται σημαντικά. Οι δαπάνες για
συντάξεις αντιστοιχούν στο 65,1% του συνόλου των δαπανών κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα έναντι μόλις 45,6% στο σύνολο των χωρών της ΕΕ. Αυτό
συνεπάγεται ότι το μερίδιο όλων των υπολοίπων κατηγοριών δαπανών κοινωνικής προστασίας υπολείπονται σημαντικά των αντιστοίχων της ΕΕ.
Συγκεκριμένα, οι δαπάνες για τη χορήγηση επιδομάτων ανεργίας είναι 3,7% στην Ελλάδα έναντι 4,7% στην ΕΕ παρά το γεγονός ότι η χώρα μας έχει το
υψηλό ποσοστό ανεργίας ενώ οι δαπάνες για επιδόματα τέκνων και στήριξη της οικογένειας καταλαμβάνουν μόλις το 4% των συνολικών δαπανών ενώ στη
ΕΕ υπερβαίνουν το διπλάσιο αυτού (8,7%). Επιπλέον, οι δαπάνες για επιδόματα στέγασης και αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού είναι στην
Ελλάδα περίπου τέσσερεις φορές μικρότερες (0,9% έναντι 4,2%). Αυτό εξηγεί το εύρημα ότι η πληθυσμιακή αναλογία σε κίνδυνο φτώχειας είναι
υψηλότερη στον ενεργό πληθυσμό 15-64 σε σχέση με τους συνταξιούχους. Τέλος, η δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη έχει συμπιεστεί στην Ελλάδα
26,4% έναντι 36,9% στην ΕΕ.
Το υψηλό ποσοστό νοικοκυριών σε κίνδυνο φτώχειας, πέραν των επιπτώσεών του στην κοινωνική συνοχή, στρεβλώνει τη συναλλακτική διαδικασία καθώς
αυξάνει το ποσοστό των νοικοκυρών που δηλώνει δυσκολία στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων του εντός προθεσμίας, είτε αυτές αφορούν στην
εξυπηρέτηση δανείων, είτε στην πληρωμή παγίων λογαριασμών. Επιπλέον, το υψηλό ποσοστό κινδύνου φτώχειας θέτει σε κίνδυνο τους δημοσιονομικούς
στόχους καθώς εξασθενεί τη δυνατότητα των νοικοκυριών να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ενώ έχει ως αποτέλεσμα την συσσώρευση των
εκκρεμών φορολογικών υποχρεώσεων των ιδιωτών προς το Δημόσιο. Τέλος, περιορίζει την οικονομική ανάπτυξη καθώς, επιδεινώνει τη διαρροή του
επιστημονικού δυναμικού στο εξωτερικό και η χώρα στερείται καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες, εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση και φορολογικά
έσοδα.
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Bloomberg: Θετικά νέα για τους επενδυτές οι πολιτικές εξελίξεις
Σύμφωνα με τα όσα σχολίασε το Bloomberg, σε ακόμη μία ένδειξη πολιτικής αστάθειας στην Ευρωζώνη, ο
Έλληνας υπουργός Άμυνας, Πάνος Καμμένος, απέσυρε το κόμμα του από τον κυβερνητικό συνασπισμό για το
ονοματολογικό, και ο Αλέξης Τσίπρας εκκίνησε τη διαδικασία για ψήφο εμπιστοσύνης, γεγονός που μπορεί να
οδηγήσει σε πρόωρες εκλογές. Και όπως συνεχίζει το Bloomberg, αναλυτές εκτιμούν στο αμερικανικό
ειδησεογραφικό δίκτυο ότι η εξέλιξη είναι μάλλον θετική για τους επενδυτές. Ειδικότερα, «ενδεχόμενες
πρόωρες εκλογές είναι καλά νέα για τους επενδυτές» τονίζει ο Βολφάνγκο Πίκολι, συμπρόεδρος της Teneo
Intelligence. «Η χώρα είναι σε προεκλογικούς ρυθμούς επί εβδομάδες και όσο πιο σύντομα οι εκλογές λάβουν
χώρα, τόσο το καλύτερο» προσθέτει.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Μουτζάμπα Ράχμαν, γενικός διευθυντής της Eurasia Group στο Λονδίνο, ο οποίος
αναφέρει: «Τουλάχιστον η έξοδος του Καμμένου βοηθά να περιοριστεί η αβεβαιότητα των τελευταίων ημερών,
η οποία είχε ενταθεί από τις παλινδρομήσεις του».
Στο άρθρο επισημαίνεται ακόμη ότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα κέρδιζε τις εκλογές,
εάν διεξάγονταν τώρα, αν και παραμένει ασαφές εάν θα εξασφάλιζε αυτοδυναμία ώστε να σχηματίσει
κυβέρνηση, χωρίς να χρειάζεται συμμάχους.

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

Η Τ. Μέι θεωρεί πιθανότερο η αποχώρηση από την ΕΕ να εμποδιστεί από το κοινοβούλιο
παρά να γίνει χωρίς συμφωνία
Η συντηρητική πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι θα δηλώσει σήμερα πως πιστεύει πως είναι πλέον
πιθανότερο τα μέλη του κοινοβουλίου να εμποδίσουν το Brexit, παρά η χώρα να αποχωρήσει από την
Ευρωπαϊκή Ένωση την 29η Μαρτίου χωρίς συμφωνία για τους όρους.
Συνέχεια…
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Ημερήσια Νέα

Στη Βουλή των Κοινοτήτων το αδιέξοδο είναι απόλυτο όσον αφορά το πώς θα προχωρήσει η χώρα στο
Μπρέξιτ, την πιο σημαντική αλλαγή εξωτερικής κι εμπορικής πολιτικής τα τελευταία 40 και πλέον χρόνια. Τα
μέλη της θεωρείται περίπου δεδομένο ότι θα καταψηφίσουν τη συμφωνία που έχει κλείσει η Μέι με τις
Βρυξέλλες στην ψηφοφορία που θα διεξαχθεί αύριο Τρίτη, βυθίζοντας ακόμη πιο βαθιά στην αβεβαιότητα τη
διαδικασία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.
Η κυβέρνηση μειοψηφίας υπό τη Μέι, η οποία βασίζεται σε ένα μικρό βορειοϊρλανδικό κόμμα, δοκίμασε δύο
θεαματικές ήττες στο κοινοβούλιο την περασμένη εβδομάδα όσον αφορά το Μπρέξιτ, με τα μέλη της Βουλής
των Κοινοτήτων να εγείρουν ένα νέο εμπόδιο στην αποχώρηση χωρίς συμφωνία και να υποχρεώνουν την
πρωθυπουργό να προτείνει ένα «Σχέδιο Β» εντός ημερών εάν η συμφωνία που έκλεισε καταψηφιστεί.
«Υπάρχουν κάποιοι στο Γουεστμίνστερ που θα ήθελαν να καθυστερήσουν ή ακόμη και να σταματήσουν το
Μπρέξιτ και θα χρησιμοποιήσουν κάθε μέσο που έχουν στη διάθεσή τους για να το καταφέρουν», θα τονίσει η
Μέι σε ομιλία της ενώπιον εργατών βιομηχανιών στην πόλη Στόουκ ον Τρεντ (κεντρική Αγγλία), που είχε ταχθεί
υπέρ της αποχώρησης, σύμφωνα με αποσπάσματα της ομιλίας της που δόθηκαν στη δημοσιότητα εκ των
προτέρων.
Η πρωθυπουργός της Βρετανίας θα εκτιμήσει, βασιζόμενη στα γεγονότα και τις ενδείξεις της περασμένης
εβδομάδας, πως θεωρεί πιθανότερο τα μέλη του κοινοβουλίου να εμποδίσουν το Μπρέξιτ παρά η Βρετανία να
αποχωρήσει χωρίς συμφωνία που θα της επιτρέψει να μετριάσει το σοκ για την οικονομία της και να
προετοιμάσει τη μελλοντική της σχέση με την ΕΕ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες της.
Η συμφωνία της Μέι βάλλεται πανταχόθεν: οι θιασώτες της αποχώρησης θέλουν καθαρότερο διαζύγιο, ενώ οι
υποστηρικτές της
 παραμονής στην ΕΕ πιέζουν να διεξαχθεί δεύτερο δημοψήφισμα.
Η εφημερίδα Sunday Times, επικαλούμενη πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση των Τόρις, έγραψε ότι οι
αντάρτες βουλευτές σκοπεύουν να αποσπάσουν τον έλεγχο της νομοθετικής ατζέντας από τη Μέι αυτή την
εβδομάδα, αποβλέποντας στην ακύρωση ή την αναβολή του Μπρέξιτ.
Προτρέποντας τους βρετανούς κοινοβουλευτικούς να ταχθούν υπέρ της συμφωνίας που έκλεισε, η Μέι θα
υπενθυμίσει πως πριν από το δημοψήφισμα του 2016, τόσο το κυβερνών Συντηρητικό Κόμμα όσο και το
αντιπολιτευόμενο κόμμα των Εργατικών είχαν δεσμευθεί πως θα εφάρμοζαν την απόφαση των Βρετανών.
«Αυτοί ήταν οι όροι υπό τους οποίους ψήφισαν οι πολίτες. Εάν η πλειοψηφία είχε ταχθεί υπέρ της παραμονής,
το ΗΒ θα συνέχιζε να είναι κράτος-μέλος της ΕΕ», θα εξηγήσει.
Σε αυτή την περίπτωση, θα προσθέσει, «η συντριπτική πλειοψηφία δεν θα αντιλαμβανόταν το επιχείρημα ότι
θα έπρεπε να εγκαταλείψουμε την ΕΕ παρά την ψήφο υπέρ της παραμονής, ή ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε τη
διεξαγωγή άλλου ενός δημοψηφίσματος».
Η Μέι θα απαιτήσει από τα μέλη του κοινοβουλίου να «αναλογιστούν τις συνέπειες των πράξεών τους για την
πίστη του βρετανικού λαού στη δημοκρατία μας».

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Η UBS & Οι προβλέψεις της για τα επιτόκια της FED…
Όπως έγραψε το Bloomberg, η UBS Global Wealth Management προβλέπει ότι η Federal Reserve θα αυξήσει τα
επιτόκια δύο φορές το τρέχον έτος, παρά το ότι οι αγορές εκτιμούν ότι αυτό το ενδεχόμενο έχει ελάχιστες
πιθανότητες να συμβεί.
Η επέκταση της οικονομίας των ΗΠΑ και ο χαμηλός κίνδυνος ύφεσης μπορεί να προσφέρει ευκαιρίες για την FED
να διατηρήσει την πολιτική αύξησης του κόστους δανεισμού, δήλωσε ο Min Lan Tan, επικεφαλής του γραφείου
επενδύσεων για την Ασία και τον Ειρηνικό στη Σιγκαπούρη. Παρόλα αυτά, είναι απίθανο να ωθήσει πολλές
κεντρικές τράπεζες της Ασίας να υιοθετήσουν παρόμοιο ρυθμό πολιτικής, αφού οι υπεύθυνοι για τη χάραξή της
από την Ινδονησία έως την Ινδία αύξησαν τα ποσοστά πέρυσι, προκειμένου να καταπολεμήσουν τις
διακυμάνσεις που προκάλεσαν τέσσερις αυξήσεις της Fed, η αύξηση στις αποδόσεις των αμερικανικών
αξιογράφων και το ισχυρότερο δολάριο.
Σύμφωνα πάντα με τα όσα μετέδωσε το Bloomberg, «ο παγκόσμιος πληθωρισμός θα παραμείνει πολύ χαμηλός,
ώστε να παραμείνει σταδιακή η χάραξη πολιτικής (σ.σ. ανόδου των επιτοκίων), οπότε η Fed θα μπορούσε να
προχωρήσει δύο φορές (σε αυτήν)", δήλωσε ο Ταν σε συνέντευξή του τη Δευτέρα. "Και σε αυτό το πλαίσιο, στην
πραγματικότητα, το μεγαλύτερο μέρος της ασιατικής πολιτικής γίνεται πιο σφικτό - στην πραγματικότητα, η Κίνα
βρίσκεται σε κατάσταση χαλάρωσης».
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