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Μηδενική ανάπτυξη προβλέπει για φέτος η Έκθεση της ΤτΕ λόγω κορονοϊού
Μηδενικό ρυθμό ανάπτυξης για φέτος και σημαντική απόκλιση από τους δημοσιονομικούς στόχους προβλέπει η
Τράπεζα της Ελλάδος. Στην ετήσια Έκθεση του Διοικητή Γ. Στουρνάρα που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα
διαπιστώνεται ότι «η ομαλή πορεία της οικονομίας ανακόπτεται σήμερα από την εξάπλωση του κορονοϊού, ο οποίος,
από οικονομική άποψη, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ένας πολύ σοβαρός εξωτερικός κλυδωνισμός που επιδρά από την
πλευρά της ζήτησης, από την πλευρά της προσφοράς, αλλά και από την πλευρά του χρηματοπιστωτικού συστήματος».
Παρότι οι επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία από την εξάπλωση του κορονοϊού είναι πολύ δύσκολο στη φάση αυτή να
ποσοτικοποιηθούν με ακρίβεια, είναι σαφές ότι θα μειώσουν σημαντικά τον μέχρι τώρα προβλεπόμενο ρυθμό
οικονομικής ανάπτυξης, ο οποίος αναμένεται να είναι μηδενικός, έναντι 2,4% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη. Για
την οικονομία της ευρωζώνης η ΤτΕ εκτιμά ότι είναι πολύ πιθανόν να εισέλθει σε αρνητικούς ρυθμούς οικονομικής
ανάπτυξης.
Η ΤτΕ αναμένει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να εκδηλωθούν στα δύο πρώτα τρίμηνα του έτους, κυρίως το
δεύτερο, και η μερική αντιστάθμισή τους να γίνει στα δύο τελευταία τρίμηνα, εν μέρει και ως αποτέλεσμα του
συντονισμού των οικονομικών πολιτικών που ήδη υλοποιείται παγκοσμίως.
Όσον αφορά τις εξελίξεις στο δημοσιονομικό μέτωπο η ΤτΕ επισημαίνει ότι σύμφωνα με τα διαθέσιμα ταμειακά
στοιχεία της γενικής κυβέρνησης για το 2019 υπήρξε, για πέμπτο συνεχές έτος, υπέρβαση του στόχου του πρωτογενούς
πλεονάσματος, το οποίο εκτιμάται, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, ότι έκλεισε κοντά στο 4% του ΑΕΠ. Ωστόσο για
το 2020, η εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού αφενός δημιουργεί νέες υψηλές δαπάνες για την αντιμετώπιση της
νόσου, τη στήριξη των επιχειρήσεων και τη διαφύλαξη της απασχόλησης και αφετέρου έχει σημαντικές αρνητικές
επιπτώσεις στο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης και, κατά συνέπεια, στα κρατικά έσοδα. Με αυτά τα δεδομένα, το
πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να διαμορφωθεί αρκετές ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ
κάτω από τον αρχικό στόχο 3,5% του ΑΕΠ, αν και αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά δύσκολο να προβλεφθεί με ακρίβεια.
Λόγω όμως της ευελιξίας που ενσωματώνεται στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης για έκτακτες συνθήκες, η
διαμόρφωση του δημοσιονομικού αποτελέσματος σε χαμηλότερα επίπεδα δεν μπορεί να θεωρηθεί σε καμία
περίπτωση ως παραβίαση του στόχου.
Τέλος για τις εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα η ΤτΕ εκτιμά πλέον ότι τα επιχειρησιακά σχέδια που είχαν εκπονήσει οι
τράπεζες για την μείωση των κόκκινων δανείων πλέον τελούν υπό αναθεώρηση εν όψει των έκτακτων περιστάσεων και
των συνθηκών μεγάλης αβεβαιότητας. Αναμένεται δηλαδή να επηρεαστεί αρνητικά η πορεία προς την επίτευξη του
στόχου της σημαντικής μείωσης του ποσοστού των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) το αμέσως επόμενο χρονικό
διάστημα, όχι όμως και ο τελικός στόχος για μείωση τους κάτω από το 20% στο τέλος του 2021.
Συνέχεια…
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Σημειώνεται/ ότι τέλος Δεκεμβρίου του 2019 τα ΜΕΔ παρέμειναν σε ψηλό επίπεδο και ανήλθαν σε 68,0 δισεκ. ευρώ (ή
40,3% του συνόλου των δανείων, έναντι 3,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου στο τέλος Σεπτεμβρίου του 2019),
μειωμένα κατά 13,8 δισεκ. ευρώ συγκριτικά με το τέλος Δεκεμβρίου του 2018 και κατά 39,2 δισεκ. ευρώ έναντι του
Μαρτίου 2016, οπότε είχε καταγραφεί και το υψηλότερο επίπεδο ΜΕΔ. Η υποχώρηση του αποθέματος των ΜΕΔ κατά
τη διάρκεια του 2019 οφείλεται κυρίως σε πωλήσεις δανείων ύψους 8,1 δισεκ. ευρώ και σε διαγραφές ύψους 4,3
δισεκ. ευρώ.

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

Ανοικτή στα κορονο-ομόλογα η ΕΕ για τον περιορισμό των οικονομικών
επιπτώσεων
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να εξετάσει τη στήριξή της στην έκδοση ευρωομολόγου για να βοηθήσει το μπλοκ
να αντιμετωπίσει τον τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο από την επιδημία του κορονοϊού, δήλωσε σήμερα η πρόεδρός
της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Εξετάζουμε όλα τα εργαλεία και οτιδήποτε βοηθά θα χρησιμοποιηθεί», δήλωσε η φον
ντερ Λάιεν στον γερμανικό ραδιοσταθμό Deutschlandfunk. «Αυτό αφορά επίσης τα κορονο-ομόλογα, εάν βοηθούν και
εάν είναι σωστά δομημένα, θα χρησιμοποιηθούν». Τα σχόλια της προέδρου της Κομισιόν, η οποία ανήκει στο
Συντηρητικό κόμμα της καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ στη Γερμανία, που από καιρό αντιτάσσεται στην κοινή ανάληψη
χρέους μαζί με υπερχρεωμένα μέλη της ΕΕ όπως η Ιταλία, αποτελεί ένδειξη ότι αρχίζει να δημιουργείται συναίνεση για
ένα τέτοιο βήμα. Ο Τζουζέπε Κόντε, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, της χώρας που έχει χάσει περισσότερες ανθρώπινες
ζωές από την πανδημία από οποιαδήποτε άλλη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας απ' όπου ξεκίνησε, ζήτησε να
εκδοθούν ειδικά «κορονο-ομόλογα» για να βοηθηθούν τα κράτη-μέλη της ΕΕ να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες για την
υγεία και τα οικονομικά προγράμματα διάσωσης. Η Γερμανία, η μεγαλύτερη οικονομία του μπλοκ, αντιτάχθηκε στην
έκδοση ευρωομόλογου στο αποκορύφωμα της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 που οδήγησε το ευρώ στο χείλος
της κατάρρευσης. Ερωτηθείσα για την πρόταση του Κόντε για τα ομόλογα, η Μέρκελ δήλωσε νωρίτερα αυτή την
εβδομάδα ότι οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συζητούν μέτρα για τη στήριξη των οικονομιών τους αλλά δεν
έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σολτς έχει δηλώσει ότι τα κράτη-μέλη
με υψηλότερο χρέος θα πρέπει να έχουν το δημοσιονομικό περιθώριο για να λάβουν μέτρα στήριξης της οικονομίας.
Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε: «Το ίδιο ισχύει για τους κανόνες για το χρέους -τους χαλαρώνουμε ούτως ώστε τα κράτη να
έχουν κάθε ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν οικονομικούς πόρους. Εξετάζουμε τα πάντα -οτιδήποτε που βοηθά στην
κρίση θα χρησιμοποιηθεί, διότι θα στηρίξουμε την οικονομία μας, χωρίς ίσως και αλλά».
Συνέχεια…
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Ο Επίτροπος της ΕΕ για οικονομικές υποθέσεις Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε σήμερα ότι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός
Σταθερότητας (ESM) - το ταμείο διάσωσης της ευρωζώνης - θα είναι ο πλέον κατάλληλος φορέας για να εκδώσει τα
‘κορονο-ομόλογα’
που
χρειάζονται
για
να
χρηματοδοτηθούν
τα
έκτακτα
μέτρα.
Τα ομόλογα «είναι εργαλεία της αγοράς και πρέπει να προωθούνται από χρηματοπιστωτικούς φορείς. Ο πιο
κατάλληλος για αυτό είναι ο ESM», δήλωσε ο Τζεντιλόνι στον ραδιοφωνικό σταθμό RAI Radio 1. Πρόσθεσε ότι δεν
υπάρχει
ακόμα
καμία
απόφαση
αλλά
«οι
συζητήσεις
πρέπει
να
συνεχιστούν».
Η ιδέα ενός ‘κορονο-ομολόγου’ από τον ESM έχει επίσης τη στήριξη κάποιων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε πηγή χθες στο Reuters.

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

Κορονοϊός: Το ΔΝΤ διαβλέπει «αρκετά σοβαρό» αλλά προσωρινό αντίκτυπο
Ο αντίκτυπος της παγκόσμιας πανδημίας του νέου κορονοϊού θα είναι "αρκετά σοβαρός", αλλά μια μακρά επεκτατική
περίοδος και υψηλά ποσοστά απασχόλησης σημαίνουν ότι η παγκόσμια οικονομία θα αντιμετωπίσει το τρέχον σοκ,
δήλωσε χθες Παρασκευή αξιωματούχος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).
Ο Μάρτιν Μίλεϊσεν, ο οποίος είναι επικεφαλής του τμήματος του διεθνούς οργανισμού στρατηγικής πολιτικής και
αξιολόγησης, αναφέρει σε podcast του ΔΝΤ ότι ο κύριος στόχος για τις κυβερνήσεις θα είναι να περιοριστεί η
εξάπλωση της Covid-19 κατά τρόπο που θα προσφέρει εμπιστοσύνη ότι το οικονομικό σοκ θα είναι προσωρινό.
Τράπεζες και κυβερνήσεις έχουν λάβει μέτρα άνευ προηγουμένου για να παρέχουν ρευστότητα στις αγορές και να τις
κρατήσουν σε λειτουργία "και ίσως περισσότερα θα χρειαστούν", αλλά τα βήματα αυτού του είδους θα πρέπει να
συντονιστούν διεθνώς για να ενισχυθεί η επίδρασή τους, σημειώνει επίσης ο ίδιος.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Το σοκ του κορωνοϊού έχει ήδη οδηγήσει την παγκόσμια οικονομία σε ύφεση
Η παγκόσμια οικονομία είναι ήδη σε ύφεση, καθώς ολοένα και περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο υφίστανται
καθίζηση της οικονομικής τους δραστηριότητας από τα περιοριστικά μέτρα εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού,
όπως εκτιμούν οικονομολόγοι σε δημοσκόπηση του Reuters.
Ειδικότερα και σύμφωνα με το δημοσίευμα του Reuters, η εξάπλωση του Covid-19 και οι φόβοι για
τον αντίκτυπο στην παγκόσμια ανάπτυξη κλονίζουν τις διεθνείς αγορές, παρά τα έκτακτα και γενναία μέτρα στήριξης
και διοχέτευσης ρευστότητας από εθνικές κυβερνήσεις και κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο, στη μεγαλύτερη
προσπάθεια από την εποχή της πιστωτικής κρίσης.
Το κλίμα πανικού κυρίευσε τις αγορές μετοχών, ομολόγων, χρυσού και εμπορευμάτων, καταδεικνύοντας τις
προσδοκίες ότι η παγκόσμια οικονομία θα υποστεί μεγάλη ζημιά εξαιτίας του κορωνοϊού.
Περισσότεροι από τα τρία-τέταρτα των οικονομολόγων σε Ευρώπη και Αμερική που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση
αυτής της εβδομάδας -31 από τους 41- απάντησαν ότι η περίοδος ανάπτυξης έχει φθάσει στο τέλος της, όταν
ρωτήθηκαν εάν η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται ήδη σε ύφεση.
«Την προηγούμενη εβδομάδα συμπεράναμε ότι το σοκ λόγω Covid-19 θα οδηγήσει σε παγκόσμια ύφεση, καθώς
σχεδόν το σύνολο των οικονομιών ανά τον κόσμο θα συρρικνωθούν στο τρίμηνο μεταξύ Φεβρουαρίου-Απριλίου»,
σημειώνει ο Μπρους Κάσμαν, επικεφαλής του τμήματος οικονομικών ερευνών στην JP Morgan. «Δεν χωρεί πλέον
αμφιβολία ότι η μακροβιότερη περίοδος παγκόσμιας ανάπτυξης στην ιστορία τερματίσθηκε αυτό το τρίμηνο. Το
μείζον ζήτημα τώρα είναι να αξιολογηθεί το βάθος και διάρκεια της ύφεσης του 2020», προσθέτει.
Οι οικονομολόγοι υποβαθμίζουν επανειλημμένως τις οικονομικές τους προβλέψεις και παράλληλα διακρίνουν
αυξημένες πιθανότητες για ύφεση στις μεγάλες οικονομίες.
Σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη των οικονομολόγων, η παγκόσμια οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμούς
1,6% φέτος, περίπου το ήμισυ σε σύγκριση με την πρόβλεψη για ανάπτυξη 3,1% στη δημοσκόπηση του Ιανουαρίου και
στα χαμηλότερα επίπεδα από την εποχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Οι προβλέψεις για το 2020
κυμαίνονταν από ύφεση 2% έως ανάπτυξη 2,7%.
«Καθώς τα κρούσματα κορωνοϊού αυξάνονται ραγδαία,, τα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία αυξάνονται.
Υποβαθμίσαμε την πρόβλεψή μας για το παγκόσμιο ΑΕΠ στο 1,25% φέτος, πιο κάτω από τα επίπεδα της βαθιάς
ύφεσης του 2008, αλλά χειρότερα σε σύγκριση με τις ήπιες υφέσεις το 1991 και το 2001», σημειώνουν οι
οικονομολόγοι της Goldman Sachs. «Oι οικονομολόγοι μας αναμένουν ύφεση σε Ευρώπη, Ιαπωνία, Καναδά και
πιθανότατα\ και στις ΗΠΑ», αναφέρει η Goldman.
Οι ΗΠΑ είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα εισέλθουν σε ύφεση, έχοντας υποστεί σοκ από τον κορωνοϊό, ενώ ισχυρό
αναμένεται και το πλήγμα για την κινεζική οικονομία, τη δεύτερη μεγαλύτερη στον κόσμο. Η ιαπωνική οικονομία
αναμένεται να αναπτυχθεί μόλις 0,1% στο οικονομικό έτος που αρχίζει τον Απρίλιο, έναντι προβλέψεων για ανάπτυξη
0,5% του Φεβρουαρίου.
Το ρίσκο για ύφεση στην Ευρωζώνη έχει πλέον διπλασιασθεί, ενώ σε δεινή θέση και η βρετανική οικονομία, όπου
αναμένεται σχεδόν μηδενική ανάπτυξη 0,1% αυτό το τρίμηνο και συρρίκνωση του ΑΕΠ το επόμενο.
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Μετά την τελευταία διήμερη άνοδο, ας μείνει ο ΓΔ υψηλότερα των 520 - 530 μονάδων
και ότι καλύτερη έλθει….
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