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Αγώνας δρόμου αξιοπιστίας μεταξύ ελληνικών και ιταλικών ομολόγων
Η σύγκριση των αποδόσεων και των spreads μεταξύ των ελληνικών και των ιταλικών ομολόγων έχει αποκτήσει
μία σταθερότητα καθώς οι τιμές τους παραμένουν με μικρές διαφορές υπέρ των ιταλικών σε
βραχυμεσοπρόθεσμες διάρκειες, αλλά μεταστρέφονται υπέρ των ελληνικών μακροπρόθεσμα.
Όπως καταγράφεται στο σχετικό διάγραμμα του ΟΔΔΗΧ, τα ελληνικά έντοκα και τα ομολογα μέχρι τα δέκα
χρόνια, παραμένουν σε σχετικά χαμηλότερες τιμές και με ελαφρά μεγαλύτερες αποδόσεις από τα ιταλικά, αλλά
μετά τη δεκαπενταετία η σχέση αυτή αντιστρέφεται.

Η εικόνα θα ήταν πολύ διαφορετική -υπέρ των ελληνικών τίτλων ακόμα και στις μεσοπρόθεσμες διάρκειες- αν
δεν μεσολαβούσαν οι ισχυρές παρεμβάσεις της ΕΚΤ, με τις αγορές ιταλικών ομολόγων μέσω του "έκτακτου” και
του "κανονικού” QE (PEPP και του PSPP), οι οποίες κατά διαστήματα μετά τον Μάρτιο ήταν πολλαπλάσιες της
"κλείδας” που αντιστοιχεί στην Ιταλία. Η προοπτική του ιταλικού χρέους με βάση τις τρέχουσες ανάγκες λόγω
της καραντίνας και της ύφεσης που ακολούθησε κινείται αυξητικά και είναι πολύ πιθανό να αγγίξει το 160% του
ΑΕΠ πολύ σύντομα μέσα στο 2021.
Η συγκράτηση των αποδόσεων των ιταλικών ομολόγων οφείλεται -σχεδόν αποκλειστικά- μέχρι στιγμής στις
παρεμβάσεις της ΕΚΤ και τη διατήρηση από πλευρας των οίκων αξιολόγησης της διαβάθμισης αξιοπιστίας στο
ΒΒΒ, ήτοι στο τελευταίο "σκαλί” διασφάλισης του investment grade, που όμως ακόμα δεν διαθέτει το ελληνικό
χρέος (ΒΒ). Αντίθετα, το ελληνικό χρέος παρά την "non investment grade” διαβάθμιση κινείται όσον αφορά τις
αποδόσεις και τις τιμές σε πολύ χαμηλά επίπεδα, αφενός γιατί έχει ενταχθεί στο έκτακτο QE της ΕΚΤ και
αφετέρου γιατί η "ζήτηση” στη δευτερογενή αγορά είναι πάντα μεγαλύτερη από την διαθέσιμη "προσφορά”. Το
χαρακτηριστικό αυτό ενισχύεται και από δύο άλλους παράγοντες, ήτοι το γεγονός ότι το 80% του χρέους αφορά
διακρατικά (GLF) και ευρωπαϊκά δάνεια (ESM) που είναι εκτός αγοράς/διαπραγμάτευσης και το οτι η
εξυπηρέτηση του χρέους, πέραν του ότι έχει περιορισθεί σε πολύ χαμηλά ετήσια επίπεδα, παραμένει
διασφαλισμένη για τα επόμενα χρόνια από το "μαξιλάρι” της συμφωνίας του Ιουνίου του 2018. Σε κάθε
περίπτωση πάντως έχει διαπιστωθεί ότι όταν χαλαρώνει η παρέμβαση της ΕΚΤ μέσω του PEPP, όσον αφορά
την στήριξη των ιταλικών ομολόγων, η σχέση τους με τα ελληνικά ομόλογα αμέσως αντιστρέφεται για να
επανέλθει όταν οι αγορές της ΕΚΤ αυξάνονται και πάλι σε όγκο...
Συνέχεια..
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Αντίθετα, οι τιμές και οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, αν και επηρεάζονται από τις "κινήσεις” της ΕΚΤ
εν τούτοις δεν έχουν τα ίδια σκαμπανεβάσματα με τα ιταλικά ομόλογα. Βέβαια, αυτό εξασφαλίζεται από την
/
πολύ προσεκτική
διαχείριση της "προσφοράς-ζήτησης” από τον ΟΔΔΗΧ που μπορεί να γίνεται όσο οι ανάγκες
αναχρηματοδότησης του χρέους και του δημοσιονομικού ελλείμματος παραμένουν υπό έλεγχο και μέσα στα
όρια του προγράμματος του ΓΛΚ. Οι πιέσεις που αναμένεται να εμφανισθούν κατά το τέταρτο τρίμηνο του
έτους, όπως και το 2021, λόγω των προβλημάτων ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας και των
υποτροπών της πανδημίας, εκτιμάται ότι θα θέσουν σε δοκιμασία τις αντοχές αυτής της τακτικής και
ενδεχομένως να επηρεάσουν τη στρατηγική διαχείρισης του ΟΔΔΗΧ, αν ξεπεράσουν κάποια όρια. Σε κάθε
περίπτωση όμως η ετοιμότητα προσφυγής στο πακέτο του Eurogroup του περασμένου Μαΐου μέσω των
δανείων "αντι-covid” του ESM επιτρέπουν αφενός να κρατηθούν χαμηλά όσον αφορά τον όγκο τους οι επόμενες
εκδόσεις, αλλά και να διασφαλίσουν την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο κανονικό QE (το PSPP) λόγω της
κάλυψης που συνοδεύει τα δάνεια από τον ESM.

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

Μήνυμα Μέρκελ σε Αθήνα και Άγκυρα: Βρείτε τα για την ΑΟΖ
Την ανησυχία της για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο εξέφρασε η Γερμανίδα Καγκελάριος, Άνγκελα
Μέρκελ, μετά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων ηγετών για τη Λευκορωσία.
«Θέλουμε αποκλιμάκωση της κατάστασης» τόνισε η κ. Μέρκελ κι εξέφρασε την αλληλεγγύη της όσον
αφορά στα δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου στην περιοχή.
Σύμφωνα με την Καγκελάριο, η Γερμανία ενεργοποιείται προς την κατεύθυνση διαλόγου σε ό,τι αφορά στις
διαφωνίες για τη χάραξη των θαλάσσιων συνόρων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας κι επισήμανε ότι πρέπει να
ξαναρχίσει αυτός ο διάλογος που είχε σταματήσει το 2016.
Τέλος, παρέπεμψε στη Σύνοδο Κορυφής των ηγετών της Ε.Ε τον Σεπτέμβριο αναφέροντας ότι η Σύνοδος θα
εμβαθύνει στις σχέσεις με την Τουρκία.
Την αλληλεγγύη του στην Ελλάδα και την Κύπρο για την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο
εξέφρασε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ μετά το τέλος της τηλεδιάσκεψης. Όπως
δήλωσε «είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκφράσαμε πλήρη
αλληλεγγύη με την Ελλάδα και την Κύπρο και επιβεβαιώσαμε τα προηγούμενα συμπεράσματά μας σχετικά με
τις παράνομες δραστηριότητες της Τουρκίας για γεωτρήσεις. Συμφωνήσαμε να αναφερθούμε σε αυτά τα
ζητήματα στη συνάντησή μας τον Σεπτέμβριο. Όλες οι επιλογές θα είναι στο τραπέζι».

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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EY: Η πανδημία του κορωνοϊού επιβράδυνε τις δημόσιες εγγραφές το α’
εξάμηνο του 2020
Ο αντίκτυπος της πανδημίας του COVID-19 συνέχισε να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καθοδική πορεία των δημοσίων εγγραφών, το πρώτο
εξάμηνο του 2020. Γενικότερα, κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, παρατηρήθηκε, σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, μείωση της δραστηριότητας των
δημοσίων εγγραφών από πλευράς αριθμού συμφωνιών, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ απώλειες στα έσοδα παρατηρήθηκαν στην
αμερικανική ήπειρο και την περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ινδίας και Αφρικής (EMEIA). Η διεθνής δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών
συρρικνώθηκε δραματικά κατά τον Απρίλιο και τον Μάιο, με τον όγκο των συμφωνιών να μειώνεται κατά 48% (97 συμφωνίες), και τα έσοδα κατά 67%
(13,2 δισ. δολάρια), σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2019. Αυτό οδήγησε σε αισθητή μείωση των δραστηριοτήτων του πρώτου εξαμήνου, ανά
γεωγραφική περιοχή, σε σχέση με το πρώτο μισό του 2019, με τον συνολικό αριθμό των συμφωνιών (419 συμφωνίες) και τα έσοδα (69,5 δισ. δολάρια), να
μειώνονται κατά 19% και 8% αντίστοιχα.
Παρά μία μικρή ανάκαμψη των συμφωνιών τον Ιούνιο, η διεθνής δραστηριότητα δημοσίων εγγραφών ήταν υποτονική στα χρηματιστήρια της
αμερικανικής ηπείρου και της περιοχής της EMEIA, ενώ, αντίθετα, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού σημειώθηκε αύξηση. Από την αρχή του 2020, ο
αριθμός των συμφωνιών (81 συμφωνίες) και τα αντληθέντα κεφάλαια (24,5 δισ. δολάρια) στην αμερικανική ήπειρο, μειώθηκαν κατά 30% σε σχέση με το
αντίστοιχο διάστημα του 2019, ενώ οι δημόσιες εγγραφές (68 συμφωνίες) και τα έσοδα (10,1 δισ. δολάρια) της περιοχής της EMEIA, μειώθηκαν κατά
50% και 44% αντίστοιχα. Οι δημόσιες εγγραφές στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, το πρώτο εξάμηνο του 2020, αυξήθηκαν κατά 2% από πλευράς
αριθμού συμφωνιών (270 συμφωνίες), και κατά 56% από πλευράς εσόδων (34,9 δισ. δολάρια), σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του περασμένου έτους. Η
τεχνολογία, η βιομηχανία και ο κλάδος της υγείας, κυριάρχησαν στις συμφωνίες του πρώτου εξαμήνου του 2020. Στον τεχνολογικό κλάδο, σημειώθηκαν
87 δημόσιες εγγραφές, με έσοδα 17,2 δισ. δολάρια, στον κλάδο της βιομηχανίας ολοκληρώθηκαν 83 δημόσιες εγγραφές, συγκεντρώνοντας 9,6 δισ.
δολάρια, ενώ στον κλάδο της υγείας σημειώθηκαν 76 δημόσιες εγγραφές, που απέφεραν 15,9 δισ. δολάρια. Αυτά, και άλλα ευρήματα, δημοσιεύθηκαν
στην τριμηνιαία έκθεση της EY, Global IPO trends: Q2 2020.
Κάμψη στις δημόσιες εγγραφές, στην περιοχή της EMEIA
Έπειτα από μία δυναμική αρχή για το 2020, οι δημόσιες εγγραφές στην Ευρώπη (42 συμφωνίες) και τα έσοδα (7,8 δισ. δολάρια), μειώθηκαν κατά 47%
και 48% αντίστοιχα, καθώς η πανδημία του COVID-19 περιόρισε δραστικά την δραστηριότητα περιφερειακά, από τον Μάρτιο μέχρι τον Μάιο. Στη
Μέση Ανατολή και τη Νότια Αφρική (MENA), οι δημόσιες εγγραφές μειώθηκαν κατά 11% από πλευράς όγκου (8 δημόσιες εγγραφές), και 43% από
πλευράς εσόδων (900 εκατ. δολάρια), από την αρχή του 2020 έως και σήμερα. Παράλληλα, τα χρηματιστήρια της Ινδίας σημείωσαν 16 δημόσιες
εγγραφές, οι οποίες συγκέντρωσαν 1,4 δισ. δολάρια, από την αρχή του έτους – μείωση κατά 61% στον αριθμό των συμφωνιών και κατά 9% στα έσοδα.
Η δυναμική των συμφωνιών στην αμερικανική ήπειρο επιβραδύνεται
Τα χρηματιστήρια των ΗΠΑ εξακολουθούν να συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των δημοσίων εγγραφών στην αμερικανική ήπειρο, κατά το πρώτο
εξάμηνο του 2020. Πιο συγκεκριμένα, στις ΗΠΑ, καταγράφηκε το 79% του όγκου των συναλλαγών (64 συμφωνίες) και συγκεντρώθηκε το 91% των
εσόδων (22,3 δισ. δολάρια), συμπεριλαμβανομένων και πέντε δημοσίων εγγραφών εταιρειών “unicorn”. Οι κλάδοι της υγείας και της τεχνολογίας
συνέχισαν να έχουν το υψηλότερο ποσοστό της δραστηριότητας των δημοσίων εγγραφών στις ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 55% και το 25% του
συνόλου των δημοσίων εγγραφών, αντίστοιχα. Ο κλάδος της υγείας κυριάρχησε από πλευράς εσόδων (10,2 δισ. δολάρια), συνεισφέροντας το 46% των
συνολικών αντληθέντων κεφαλαίων, από 35 δημόσιες εγγραφές.
Η δραστηριότητα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού παραμένει σταθερή
Παρά το γεγονός ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο, η δραστηριότητα στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αυξήθηκε σε ετήσια βάση, τόσο ως προς τον αριθμό
συμφωνιών (2%), όσο και ως προς τα έσοδα (56%), το δεύτερο τρίμηνο, ο αριθμός των συμφωνιών σημείωσε πτώση 18% σε σχέση με το δεύτερο
τρίμηνο του 2019, ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 28%. Τέσσερα από τα πέντε κορυφαία χρηματιστήρια σε αριθμούς συμφωνιών, και τρία από τα
κορυφαία σε έσοδα, στο διάστημα αυτό, βρίσκονται στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Παγκοσμίως, ο NASDAQ κυριάρχησε σε εισπράξεις από την αρχή
του 2020 έως και σήμερα, και ακολουθούν τα χρηματιστήρια της Σαγκάης και του Χονγκ Κονγκ. Σε αριθμό συναλλαγών, όμως, η σειρά αντιστρέφεται,
με πρώτο το χρηματιστήριο της Σαγκάης, δεύτερο του Χονγκ Κονγκ και, τέλος, τον NASDAQ.
Προβλέψεις για το δεύτερο εξάμηνο του 2020: αναμένεται ανάκαμψη στης δημόσιες εγγραφές
Δεδομένης της πανδημίας του COVID-19 και του αρνητικού αντικτύπου της στις παγκόσμιες οικονομικές δραστηριότητες, οι κυβερνήσεις ανά τον
κόσμο θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν πολιτικές για την ενίσχυση της οικονομίας και την αντιμετώπιση της αυξανόμενης ανεργίας στο άμεσο και το
μεσοπρόθεσμο μέλλον, ενώ, παράλληλα, οι τράπεζες θα διοχετεύσουν μεγαλύτερη ρευστότητα στα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Και οι δύο ενέργειες
θα ενισχύσουν, τόσο τις αγορές κεφαλαίων, όσο και τις δημόσιες εγγραφές, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020.
Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο κος Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής του Τμήματος Συμβούλων Εταιρικής Στρατηγικής και
Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, αναφέρει: «Η παγκόσμια αγορά των δημοσίων εγγραφών, μετά από ένα δυναμικό ξεκίνημα στις αρχές του έτους,
κατέγραψε μια σημαντική κάμψη, εξαιτίας της απρόβλεπτης κρίσης που δημιούργησε η πανδημία. Παρόλα αυτά, από τον Ιούνιο, παρατηρούμε μια
βελτίωση στους περισσότερους δείκτες, γεγονός που επιτρέπει μία συγκρατημένη αισιοδοξία για ανάκαμψη της δραστηριότητας των δημόσιων
εγγραφών κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020. Είναι σημαντικό, το Χρηματιστήριο Αθηνών να κεφαλαιοποιήσει αυτήν τη δυναμική και, παρόλες τις
εκτιμήσεις για ύφεση – η έκταση της οποίας εξαρτάται από την ιδιαίτερη δομή της ελληνικής οικονομίας και, σε μεγάλο βαθμό, από τις επιδόσεις του
τουρισμού – ευελπιστούμε οι πτωτικές τάσεις να ξεπεραστούν σύντομα, για να μπορέσει να διαδραματίσει τον κομβικό ρόλο του στις προσπάθειες
ανάκαμψης της οικονομίας, την κρίσιμη περίοδο που ακολουθεί».
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Όλα του (οριστικού) Brexit δύσκολα
Μπορούν Βρετανία και ΕΕ σε συνθήκες πανδημίας να βρουν τη συναίνεση στο Brexit; Αυτό είναι το ζητούμενο στον 7ο κατά σειρά γύρο
διαπραγματεύσεων για την οριστική εμπορική συμφωνία μετά τη μεταβατική φάση.
Η βρετανική κυβέρνηση εκμεταλλεύτεται το φετινό καλοκαίρι για καμπάνιες σε σχέση με το Brexit. Στον κυβερνητικό λογαριασμό στο twitter υπάρχουν
παροτρύνσεις για «μια νέα αρχή, όταν η χώρα περάσει τη μεταβατική φάση και αγκαλιάσει τις νέες δυνατότητες». Πώς θα έρθει η νέα εκκίνηση; Με την
ενίσχυση των μεθοριακών και τελωνειακών ελέγχων. Αλλά προτού έρθει αυτή η στιγμή, θα πρέπει να ολοκληρωθούν, στο υπόλοιπο του καλοκαιριού, οι
διαπραγματεύσεις ανάμεσα
στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο, με βασικό θέμα το πώς θα διαμορφωθούν οριστικά οι μεταξύ τους σχέσεις μετά το

μεταβατικό διάστημα.
Οριστική συμφωνία τον Σεπτέμβριο
Στις Βρυξέλλες λοιπόν ξεκινά και πάλι ο αγώνας δρόμου. Στο πλαίσιο δείπνου ο Βρετανός διαπραγματευτής Ντέιβιντ Φροστ συναντά τον επικεφαλής
διαπραγματευτή της ΕΕ Μισέλ Μπαρνιέ. Επίσημα ο Φροστ δήλωσε ότι νιώθει χαρά για τον 7ο γύρο στις Βρυξέλλες. Και προχώρησε στην εκτίμηση ότι
ήδη τον Σεπτέμβριο θα είναι έτοιμη η συμφωνία. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει να έχουν ξεπεράσει τα ανοιχτά προβλήματα
στους τελευταίους 3 εναπομείναντες γύρους διαπραγματεύσεων. Κρύβεται άραγε πίσω από τη ρήση αυτή νέα βούληση των Βρετανών για συνεννόηση ή
πρόκειται για συνήθη φληναφήματα; Αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Από τώρα όμως ο Φροστ επισημαίνει ότι η βρετανική πλευρά δεν επιδιώκει
συμφωνία με κάποιο ιδιαίτερο ή μοναδικό περιεχόμενο, αλλά μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, όπως αυτή με χώρες, όπως ο Καναδάς.
Η απάντηση της ΕΕ, που έχει γίνει πλέον ρουτίνα, είναι ότι λόγω του οικονομικού μεγέθους και της γεωγραφικής εγγύτητας με την Ευρώπη, δεν μπορεί
να δοθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο ίδιου περιεχομένου συμφωνία, αλλά μια άλλη με ιδιαίτερους όρους πρόσβασης στην ενιαία αγορά. Αυτού του είδους τα
φορμαλιστικά επιχειρήματα ανταλλάσσουν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων οι δύο πλευρές χωρίς να επιτυγχάνουν κάποια προσέγγιση. Όταν πριν
από τις καλοκαιρινές διακοπές ο Μισέλ Μπαρνιέ ενημέρωσε σχετικά τους πρέσβεις των χωρών της ΕΕ, αναφέρθηκε και στους λόγους που τελικά θα
οδηγούσαν τη βρετανική κυβέρνηση σε μια πιο συμβιβαστική στάση.
Ποιοι είναι αυτοί; Οι πιέσεις στον Μπόρις Τζόνσον λόγω των κακών επιδόσεών του στη διαχείριση της πανδημίας και της ενίσχυσης του εθνικισμού των
Σκωτσέζων. Τότε ο Μπαρνιέ δεν μπορούσε να ξέρει το ποσοστό ύφεσης της βρετανικής οικονομίας ύψους πάνω από 20% του ΑΕΠ, το χειρότερο της
ιστορίας της. Έτσι όλες οι πολιτικές εξελίξεις συνέθλιψαν τον βρετανό πρωθυπουργό. Και επειδή βρίσκεται για διακοπές στην Σκωτία, μπορεί να
αντιληφθεί ιδίοις όμμασι το κλίμα που επικρατεί. Σε ποσοστό 54% οι Σκωτσέζοι υποστηρίζουν την αποσκίρτηση από την Αγγλία και η πρωθυπουργός
Νίκολα Στέρτζον χαίρει υψηλής δημοτικότητας με το Εθνικό Κόμμα Σκωτίας. Ενδεχόμενο τέλος της μεταβατικής περιόδου χωρίς εμπορική συμφωνία
θα οδηγούσε αναγκαστικά σε ένα δεύτερο δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Σκωτίας. Θα άντεχε ο Μπόρις Τζόνσον ένα δεύτερο πλήγμα μετά το
οικονομικό λόγω πανδημίας;
Το αγκάθι των επιχορηγήσεων
Σε περίπτωση μη επίτευξης εμπορικής συμφωνίας το εκτιμώμενο κόστος από 1ης Ιανουαρίου του 2021, μόνο για τυχόν νέoυς δασμούς και διοικητικά
μέτρα για εισαγωγές και εξαγωγές, ανέρχεται στα 13 δις στερλίνες. Πάνω και από το ύψος της συνεισφοράς των Βρετανών στον κοινοτικό
προϋπολογισμό. Βρετανοί εκπρόσωποι του οικονομικού κατεστημένου ζητούν μάταια διαφάνεια γύρω από το τελωνειακό καθεστώς και τους εμπορικούς
κανόνες. Η φωνή της πολιτικής λογικής λέει ότι η κυβέρνηση του Λονδίνου θα υποχωρήσει την τελευταία στιγμή και θα αναζητήσει συμβιβασμό, εάν οι
τελευταίες κινήσεις των άκρως συντηρητικών υπέρμαχων Μπρεξιτίαρς, των Ίαν Ντάνκαν Σμιθ και Ντέιβιντ Ντέιβις, δεν ήταν μια προειδοποίηση. Οι
δύο κύριοι κινούνται παρασκηνιακά κατά συμβιβαστικής λύσης στις διαπραγματεύσεις με την ΕΕ και καταφέρονται κατά της εμπορικής συμφωνίας με
το επιχείρημα ότι κρύβει οικονομικές υποχρεώσεις για τη Μ. Βρετανία. Στόχος τους να κάνουν τον πρωθυπουργό να οδηγήσει τη συμφωνία σε αποτυχία.
Αυτό δεν θα ήταν μονομερώς δυνατόν και θα ισοδυναμούσε με πολιτική αυτοκτονία για τη βρετανική κυβέρνηση. Αλλά ο αγώνας των δύο δείχνει ότι η
πτέρυγα των σκληρών Μπρεξιτίαρς στο συντηρητικό κόμμα ζει και βασιλεύει.
Σήμερα, Τετάρτη, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν εκεί που σταμάτησαν. Με βάση το λεγόμενο «Level playing field», τον δίκαιο ανταγωνισμό
ανάμεσα στις δύο πλευρές. Εδώ η ΕΕ ζητά παραχωρήσεις από την βρετανική πλευρά, που δεν είναι διατεθειμένη μέχρι τώρα να κάνει. Η διαμάχη
αποκρυσταλλώνεται στο θέμα των κρατικών επιχορηγήσεων. Το Λονδίνο δεν θέλει να δεσμευτεί, για το πώς θα ρυθμίσει μελλοντικά το θέμα. Η
κυβέρνηση τείνει σε ένα όσο το δυνατόν πιο χαλαρό ρυθμιστικό πλαίσιο και ελευθερία για μεμονωμένες αποφάσεις. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι
\
μελλοντικά μια βρετανική επιχείρηση θα μπορούσε να πάρει μαζικές επιχορηγήσεις από το βρετανικό κράτος, ενώ την ίδια ώρα μιαν άλλη
ανταγωνιστική της στην ΕΕ θα υποβάλλονταν σε ένα αυστηρά καθορισμένο καθεστώς. Όμως οι Ευρωπαίοι θέλουν δίκαιους όρους για όλους τους
εμπορικούς παίκτες. Θεωρητικά θα ήταν δυνατές πολύπλοκες συμβιβαστικές λύσεις, αλλά επικρατεί η απόλυτη ακινησία. Οι κρατικές επιχορηγήσεις
έχουν γίνει το πολιτικό σύμβολο του Brexit, γιατί προσφέρουν στο Ηνωμένο Βασίλειο άπειρες δυνατότητες, νομικές και τοις πράγμασι, ανεξαρτησίας από
τους κανόνες ελέγχου της ΕΕ.
ΠΗΓΗ: Deutsche Welle
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