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Σύνοδος Κορυφής: Συμφώνησαν ότι διαφωνούν και ανέθεσαν στην Κομισιόν να
βρει τη "μαγική λύση"
Ένα πολύ επιφυλακτικό βήμα "προόδου" φαίνεται ότι επιτεύχθηκε στη σημερινή Σύνοδο Κορυφής, με το βάρος
να μετατίθεται ωστόσο στην Κομισιόν η οποία καλείται να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά και να βρει μέσα
στις επόμενες εβδομάδες τη χρυσή τομή στο μείγμα επιχορηγήσεων – δανείων καθώς οι διαφωνίες μεταξύ Βορρά
και Νότου παραμένουν, με τον Βορρά να τάσσεται προς την πλευρά των δανείων και τον Νότο και δη την Ιταλία
προς την πλευρά των επιχορηγήσεων, που σημαίνει οι χρηματοδοτήσεις να είναι "μη επιστρεπτέες".
Οι ηγέτες αποφάσισαν να διπλασιάσουν τα επόμενα 2 - 3 χρόνια το νέο πολυετή Προϋπολογισμό της ΕΕ (2021 2027) στο 2% του ΑΕΠ. Δηλαδή θα προστεθούν επιπλέον 1 τρισ. ευρώ.
Ωστόσο είναι σαφές ότι πάρα πολλά σημεία της συμφωνίας παραμένουν αδιευκρίνιστα. Μεταξύ των οποίων και
ο παράγοντας χρόνου, αφού η Επιτροπή έχει στόχο να καταθέσει την πρότασή της το δεύτερο ή το τρίτο
δεκαήμερο του Μαΐου για να οδεύσει εκ νέου σε Σύνοδο Κορυφής. Ο νέος Πολυετής Προϋπολογισμός το 2021,
ενώ υπό εξέταση παραμένει πρόταση κρατών-μελών για σχέδιο γέφυρα που να καλύπτει το ενδιάμεσο χρονικό
διάστημα.
Όπως σημείωσαν ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ε.Ε. Σαρλ Μισέλ και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν, οι ηγέτες των 27 κρατών μελών κατέληξαν απόψε σε συμφωνία στο πλαίσιο που είχε
ήδη διαφανεί, με βασικούς άξονες την μεγάλη ενίσχυση του Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
επταετία 2021 - 2027, με εμπροσθοβαρείς δράσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού, την ανάληψη
ενισχυμένου ρόλου από πλευράς Κομισιόν στη διοχέτευση πόρων στις δοκιμαζόμενες χώρες της Ένωσης και την
προώθηση του Ταμείου Ανάκαμψης.
Οι διαφορές ωστόσο μεταξύ των βόρειων και σε καλύτερη δημοσιονομική κατάσταση χωρών και του Νότου,
σχετικά με την αναλογία επιχορηγήσεων - επιδοτήσεων και δανείων στο πλαίσιο των δράσεων για την ανάκαμψη
παραμένουν, με νέο ορόσημο να θεωρείται το δεύτερο ή τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου, οπότε και η Κομισιόν
αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες συγκρότησης του Ταμείου Ανάκαμψης.
Όπως σημείωσε ο κ. Μισέλ, οι "27" εξέφρασαν "την ισχυρή βούληση να προχωρήσουμε μπροστά και να
κινηθούμε συντονισμένα στην σταδιακή πορεία άρσης των περιορισμών που έχει επιβάλει η πανδημία σε
ολόκληρη την Ε.Ε.".
Συνέχεια….
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"Η υγεία και
/ η ασφάλεια των πολιτών των χωρών μας αποτελεί βεβαίως την πρώτη μας προτεραιότητα", είπε
ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ε.Ε., συμπληρώνοντας ότι η Σύνοδος Κορυφής επιβεβαίωσε τη συμφωνία των
τριών αξόνων που προηγήθηκε στο Eurοgroup προ δύο εβδομάδων.
Με στόχο την 1η Ιουνίου
"Στόχος μας είναι το ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων να είναι έτοιμο προς ενεργοποίηση το πολύ έως την 1η
Ιουνίου", τόνισε ο κ. Μισέλ, μιλώντας για τις αποφάσεις που έλαβαν οι υπουργοί Οικονομικών στις 9/4
αναφορικά με τα 540 δισ. ευρώ. Έκανε λόγο για ένα Ταμείο Ανάκαμψης το οποίο πρέπει να είναι "ικανού
μεγέθους", μιλώντας για τη νέα πρόταση. Η επικεφαλής της Επιτροπής συμπλήρωσε ως προς αυτό το
σημείο ότι η δική της πρόταση για το νέο ταμείο θα είναι έτοιμη μέσα στο δεύτερο ή το τρίτο 10ήμερο του
Μαΐου προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής.
Εξέφρασε τέλος την "πλήρη αλληλεγγύη" των "27" με την Κύπρο όσον αφορά "τις παράνομες ενέργειες στην
κυπριακή ΑΟΖ από πλευράς της Τουρκίας", ενώ έκανε λόγο για μια "πολλά υποσχόμενη" σύνοδο, που άνοιξε
δρόμο για το μέλλον.
Η κ. Φον Ντερ Λάιεν, από την πλευρά της, μίλησε για ένα χωρίς προηγούμενο οικονομικό πλήγμα στην
Ένωση από την κρίση του κορονοϊού.
"Το ΑΕΠ θα μειωθεί σε όλες τις χώρες, ωστόσο ορισμένες θα πληγούν περισσότερο, ειδικά όσες στηρίζονται σε
μεγάλο βαθμό στον κλάδο του τουρισμού", τόνισε.
Το ύψος της κρατικής βοήθειας ανά την Ε.Ε. είναι τεράστιο, ανέρχεται στο ποσό του 1,8 τρισ. ευρώ, τόνισε,
προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχουν διαφορές στο ύψος της ανά χώρα.
Συμπλήρωσε ακόμη ότι το μόνο εργαλείο που μπορεί να συμβάλει αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της
κρίσης είναι ο Προϋπολογισμός της Ε.Ε. να συνδέεται άρρηκτα με το Ταμείο Ανάκαμψης, καθώς ο
προϋπολογισμός είναι ένα εργαλείο που το εμπιστεύονται όλες οι χώρες και θα παίξει κομβικό ρόλο στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής
οικονομίας.
Με αυτόν τον τρόπο, όπως εξήγησε, "Η Κομισιόν θα μπορέσει να αντλήσει κεφάλαια, τα οποία στη συνέχεια θα διοχετεύσει στις χώρες μέλη που θα έχουν ανάγκη", υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία μάλιστα στάθηκε και στον
εμπροσθοβαρή χαρακτήρα που θα έχει ο νέος προϋπολογισμός της Ένωσης.
Ο επόμενος επταετής προϋπολογισμός της ΕΕ που συνδέεται με ένα Ταμείο Ανάκαμψης, είπε, είναι ο μόνος τρόπος για να απομακρυνθεί
το
μπλοκ
από
την
κρίση
του
κορονοϊού
και
ότι
το
μέγεθός
του
έπρεπε
να
αυξηθεί.
"Πρέπει να αυξήσουμε τη δύναμη πυρός για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις απαραίτητες επενδύσεις σε ολόκληρη την
Ευρωπαϊκή
Ένωση
και
ως
εκ
τούτου
θα
προτείνουμε
να
αυξηθεί”,
είπε
σε
συνέντευξη
τύπου.
"Οι τρέχουσες εκτιμήσεις μας για τις ανάγκες, μας οδηγούν να σκεφτούμε ότι θα απαιτηθεί ανώτατο όριο ιδίων πόρων περίπου 2% του
ΑΕΠ για δύο ή τρία χρόνια αντί του 1,2%", δήλωσε αναφερόμενη στο ύψος του προϋπολογισμού που διαχειρίζεται η Κομισιόν.
Η πρόεδρος της Κομισιόν σημείωσε επίσης ότι θα πρέπει η ΕΕ να επεξεργαστεί περαιτέρω ποια είναι η ορθή ισορροπία μεταξύ
επιχορηγήσεων και δανείων.
Κλείνοντας, η κ. Φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι "εάν επιτύχουμε, τότε οι επενδύσεις θα αξίζουν κάθε ευρώ που επενδύουμε σήμερα".
Γαλλικό Πρακτορείο: Μεγάλο βήμα, παραμένουν διαφορές μεταξύ Βορρά και Νότου
Οι ηγέτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν ένα βήμα προς την από κοινού χρηματοδότηση της οικονομικής ανάκαμψης
αφού παρέλθει η πανδημία του νέου κορονοϊού, συμφωνώντας να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επεξεργαστεί τις
λεπτομέρειες αυτής της κοινής προσπάθειας, ανέφεραν πηγές από τις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, που επικαλείται καλά πληροφορημένες πηγές, οι 27 ανέθεσαν στην Επιτροπή να παρουσιάσει
μέχρι τις 6 Μαΐου αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης.
Διπλωματικές πηγές, που παρακολούθησαν την τηλεδιάσκεψη των "27" είπαν ότι η συζήτηση δεν ήταν σε τόσο υψηλούς τόνους όσο
πριν από έναν μήνα. Όμως η διάσταση απόψεων εκφράστηκε με σαφήνεια, με τέσσερις χώρες –Αυστρία, Δανία, Σουηδία και Ολλανδία–
να διαφωνούν με την πρόταση χορήγησης βοήθειας για την ανάκαμψη μέσω επιδοτήσεων.
Το "στρατόπεδο" των βόρειων χωρών, που περιλαμβάνει και τη Γερμανία, τάχθηκε υπέρ της σύνδεσης του νέου Ταμείου Ανάκαμψης με

τον επόμενο πολυετή προϋπολογισμό της ΕΕ για την περίοδο 2021-27.
Από την άλλη, ο Ιταλός πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε είπε στους ομολόγους του ότι το Ταμείο Ανάκαμψης θα
πρέπει να προικοδοτηθεί με ποσό 1,5 τρισεκ. ευρώ και να παρέχει επιδοτήσεις στις χώρες μέλη ώστε να
διασφαλιστεί μια "συμμετρική απάντηση σε ένα ασύμμετρο σοκ".
Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης είπε: "Κινήθηκαν προς τα εμπρός χωρίς πραγματική σύμπνοια. Επαφίεται τώρα
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τετραγωνίσει τον κύκλο".
Σεντένο: Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να δράσουμε γρήγορα και να παράγουμε αποτελέσματα
Το Eurogroup θα συνέλθει εντός των ερχόμενων δύο εβδομάδων προκειμένου να εργαστεί επάνω στο ζήτημα
του Ταμείου Ανάκαμψης, αναμένοντας και την πρόταση της Κομισιόν, σημείωσε μέσω Twitter ο επικεφαλής
των 19 υπ. Οικονομικών των χωρών μελών της Ευρωζώνης Μάριο Σεντένο. "Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να
δρούμε γρήγορα και να παράγουμε αποτέλεσματα, είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε", συμπλήρωσε.
(Πηγή: capital.gr)
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JP Morgan: Τρίτωσε η "ατυχία" για τις ελληνικές τράπεζες
To ξέσπασμα της πανδημίας κορονοϊού αποτελεί την τρίτη… ατυχία για τις ελληνικές τράπεζες, όπως σημειώνει η JP
Morgan σε νέα της έκθεση, καθώς όπως τονίζει, αυξάνει το κόστος ιδίων κεφαλαίων στο 24%, με τις πιέσεις να μην
αναμένεται να περιοριστούν σύντομα.
Ο COVD-19, όπως σημειώνει, εκτροχίασε το περιβάλλον για τις ελληνικές τράπεζες, και μαζί με αυτό και τη θετική
επενδυτική της άποψη για τον κλάδο.
Με μειωμένη ορατότητα στις οικονομικές προοπτικές και τα σχέδια μείωσης των NPEs, η αγορά πλέον ζητά 2,2 φορές
υψηλότερο κόστος ιδίων κεφαλαίων για τις μετοχές, το οποίο διαμορφώνεται στο 24% και είναι από τα υψηλότερα στην
Ευρώπη.
Η απότομη διακοπή της οικονομικής ανάπτυξης και η αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα ήρθαν σε μία ιδιαίτερα δυσμενή
χρονική στιγμή για τις τράπεζες όπως τονίζει, προκαλώντας καθυστέρηση στις διαδικασίες μείωσης των NPEs των
τραπεζών και στο συνολικό story ανάκαμψης, ενώ μία παρατεταμένη κρίση θα μπορούσε να πλήξει τους ισολογισμούς.
Πάντως τα μέτρα στήριξης ήταν ταχεία και αξιοσημείωτα και αυτό δίνει ελπίδα για μία σχετικά ταχεία ανάκαμψη για τον
κλάδο με την προϋπόθεση ότι η οικονομική ανάκαμψη θα είναι τύπου V.
Πάντως, διατηρεί τη σύσταση "overweight" για όλες τις ελληνικές τράπεζες εκτός της Πειραιώς για την οποία έχει
ουδέτερη σύσταση, ενώ οι τιμές-στόχοι διαμορφώνονται στα 1,10 ευρώ για την Alpha Bank, στα 0,70 ευρώ για τη
Eurobank, στα 1,90 ευρώ για την Εθνική και στα 1,80 ευρώ για την Πειραιώς.
Όπως επισημαίνει η JP Morgan Cazenove, τα εκτεταμένα μέτρα στήριξης που παρέχονται από τους υπεύθυνους χάραξης
πολιτικής αναμένεται να περιορίσουν τον αντίκτυπο από την κρίση της πανδημίας, με τις χαμηλές αποτιμήσεις οι οποίες
σε όρους P/BV διαμορφώνονται στο μόλις 0,15x, να περιορίζουν δίχως αμφιβολία τον κίνδυνο περαιτέρω πτώσης των
μετοχών των ελληνικών τραπεζών.
Ωστόσο, καθώς προς το παρόν η ορατότητα γύρω από την κερδοφορία είναι μειωμένη, οι θετικοί καταλύτες περιορίζονται
και η αμερικάνικη τράπεζα "κρατά" ως προτιμώμενες επιλογές της την Eurobank και την Εθνική Τράπεζα.
Όπως εξηγεί, το γεγονός ότι οι ελληνικές τραπεζικές μετοχές διαπραγματεύονται με P/BV 0,15x σηματοδοτεί ένα de-rating
της τάξης του 60% από το ξέσπασμα της κρίσης COVID-19, ενώ έχουν σημαντική υποαπόδοση έναντι των τραπεζών της
περιοχής της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (CEEMEA), και διαπραγματεύονται με
ανάλογη πτώση όπως αυτή των τραπεζών στην Ευρώπη. Όπως εκτιμάται, οι αγορές αποτιμούν δείκτη ROE των
ελληνικών τραπεζών στο 3%, στο μισό από τα επίπεδα προ-πανδημίας.
Το κόστος κινδύνου, όπως εκτιμά, θα ασκήσει πιέσεις στον δείκτη ROTE, με τα οργανικά NPEs να αυξάνονται κατά 6
δισ. ευρώ το 2020-2022, ή περίπου 10% του τρέχοντος αποθέματος, ενώ θα καθυστερήσουν όλες οι προγραμματισμένες
τιτλοποιήσεις για το 2021 και μετά. Οι ελληνικές τράπεζες θα αγγίξουν την κορυφή στα κόστη κινδύνου το 2020,
καταναλώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των περιθωρίων στα προ προβλέψεων κέρδη, ενώ θα ακολουθήσει σταδιακή
ανάκαμψη έως το 2022.
Την ίδια στιγμή, τα κέρδη προ προβλέψεων πιθανότατα θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές ανέπαφα καθώς ο νέος
δανεισμός συνεχίζεται, ενώ θα σημειωθεί κάποια πίεση στα έσοδα από προμήθειες. Συνολικά, η JP Morgan μειώνει τις
εκτιμήσεις για τις αποδόσεις του 2022 κατά περίπου 20% κατά μέσο όρο, με τον δείκτη ROTE να είναι ο υψηλότερος στην
Eurobank στο 7,0% και ο χαμηλότερος την Πειραιώς στο 3,8%.
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Ελληνική κρίση : Δέκα χρόνια μετά το Καστελλόριζο
Σε ένα δριμύ «κατηγορώ» για τις προηγούμενες κυβερνήσεις και τις αγορές αρχίζει το διάγγελμα που απευθύνει ο Γιώργος Παπανδρέου από το γραφικό
Καστελλόριζο. Όμως το μήνυμα είναι αισιόδοξο, η μέρα ηλιόλουστη κι ο συμβολισμός ξεκάθαρος: μπαίνουμε σε «απάνεμο λιμάνι» για να
«ξαναφτιάξουμε το σκάφος μας», λέει ο τότε πρωθυπουργός. Μόνο που η Ελλάδα δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.
Ευρώπη και ΔΝΤ δίνουν δάνεια ύψους 110 δις ευρώ, αλλά απαιτούν αυστηρή επιτήρηση από την «τρόικα». Στόχος η επιστροφή στις αγορές σε ενάμιση
χρόνο. Μέχρι να επιτευχθεί, θα περάσουν πολλά «κατηγορώ» για προηγούμενες κυβερνήσεις, πολλά μνημόνια, πολλά δάνεια. Και πολλά χρόνια. Ποια
διδάγματα προκύπτουν σήμερα, μετά από δέκα χρόνια κρίσης;
Ο Γερμανός ευρωβουλευτής Μάρκους Φέρμπερ επιμένει στη δημοσιονομική πειθαρχία. «Το δίδαγμα είναι ότι ο καθένας πρέπει να θέτει υπό έλεγχο το
χρέος του, ο,τιδήποτε άλλο προκαλεί απώλεια εμπιστοσύνης» λέει ο Γερμανός πολιτικός στην Deutsche Welle. «Αυτό συνέβη στην Ελλάδα το 2010, όμως
τα λάθη είχαν γίνει τα προηγούμενα χρόνια, όταν δεν αξιοποιήθηκε το χαμηλό κόστος αναχρηματοδότησης για τη μείωση χρέους». Σε λάθη του
παρελθόντος εστιάζει και ο ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Κύρτσος, λέγοντας ότι η Ελλάδα δεν είχε προετοιμαστεί σωστά για την ευρωζώνη, ενώ
«μέχρι το 2009 είχαμε πολιτική παροχών που έστειλε στα ύψη το έλλειμμα και το χρέος». Επιπλέον, κάνει λόγο για «λάθη σχεδιασμού σε ευρωπαϊκό
επίπεδο», αλλά και για «αποτυχημένο πείραμα του ΣΥΡΙΖΑ το 2015». Ευθύνες εντός και εκτός συνόρων βλέπει ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου
Δημήτρης Παπαδημούλης. «Η Ελλάδα με ευθύνη των κυβερνήσεών της, ιδιαίτερα στην πενταετία 2004-2009, δημιούργησε τεράστια ελλείμματα και
χρέη που οδήγησαν στη χρεοκοπία» λέει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στην Deutsche Welle. «Αυτή είναι η ελληνική ευθύνη. Η ευθύνη των δανειστών
είναι οι τιμωρητικοί όροι που επιβλήθηκαν για τον δανεισμό. Ήταν το φάρμακο που παρα λίγο να σκοτώσει τον ασθενή…»
Πρωτοβουλίες και εξομολογήσεις Σόιμπλε
Σταθερή παρουσία στο Γιούρογκρουπ είχε ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Στα χρόνια της κρίσης γνώρισε επτά διαφορετικούς υπουργούς Οικονομικών από την
Ελλάδα. Σε δύο από αυτούς, τον Ευάγγελο Βενιζέλο και τον Γιάνη Βαρουφάκη, πρότεινε μία «προσωρινή έξοδο» από το ευρώ. Στην πρώτη περίπτωση η
συζήτηση ξεχάστηκε γρήγορα και οι δύο υπουργοί συνεργάστηκαν στην αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους (PSI). Στη δεύτερη περίπτωση η «κόντρα»
πήρε διαστάσεις, ιδιαίτερα μετά το δημοψήφισμα του 2015. Αναπάντητο μένει το ερώτημα, αν η πρόταση για έξοδο από το ευρώ ήταν προσωπική
πρωτοβουλία του Σόιμπλε ή αποτέλεσμα συνεννόησης με την Άγκελα Μέρκελ. Ο Μάρκους Φέρμπερ αφήνει να εννοηθεί ότι μάλλον το πρώτο συνέβη. «Η
αλήθεια είναι ότι ο Βαρουφάκης κάπου το παράκανε, ο Σόιμπλε είχε ήδη αγανακτήσει και το δημοψήφισμα επιδείνωσε περισσότερο την κατάσταση»
λέει ο Γερμανός ευρωβουλευτής. «Ήταν σαν να απειλεί ο Τσίπρας με λαϊκή εξέγερση. Αλλά η έκπληξη ήρθε στη συνέχεια, όταν ο Τσίπρας υλοποίησε τα
μέτρα και τα πέρασε στη Βουλή. Κατόπιν αυτού είχε απαντηθεί το ερώτημα της εξόδου από το ευρώ…»
Ο ίδιος ο Σόιμπλε, γνωστός για την εχεμύθειά του, δεν μίλησε ποτέ ανοιχτά γι αυτό το ζήτημα. Μία φορά μόνο, σε ντοκυμαντέρ της γερμανικής
τηλεόρασης μετά τη σύνοδο των Βρυξελλών τον Ιούλιο του 2015 που επισφράγισε την παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ, έφτασε στα πρόθυρα
εξομολόγησης. «Σε μία κυβέρνηση πρέπει να καταλήγεις σε μία κοινή γραμμή», ανέφερε. «Αν δεν υπάρχει κοινή γραμμή είναι σαφές ότι επικρατεί η
άποψη του επικεφαλής της κυβέρνησης. Αν ένας υπουργός δεν το θέλει αυτό, είναι εξίσου σαφές ότι δεν μπορεί να υποχρεωθεί να παραμείνει υπουργός
παρά τη θέλησή του…» Ένας από τους Νοτιοευρωπαίους που μιλούσαν με το Βερολίνο εκείνη την εποχή ήταν ο Πορτογάλος ευρωβουλευτής της
Κεντροδεξιάς Πάολο Ρανζέλ, που σχολιάζει ως εξής το σχέδιο Σόιμπλε: «Νομίζω ότι ήταν μία προσπάθεια να ασκηθεί πίεση για να ανακληθεί το
αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. Δείχνει όμως έλλειψη σεβασμού, το είχα πει αυτό στους Χριστιανοδημοκράτες και στην Άγκελα Μέρκελ». Από και
και πέρα, τονίζει, πρέπει να δεχθούμε ότι κάθε χώρα έχει τις δικές της προδιαγραφές στον δημόσιο διάλογο. «Στη Γερμανία βγαίνει ο υπουργός
Οικονομίας και κάνει ένα σκληρό σχόλιο για τον υπουργό Περιβάλλοντος, απλά συμβαίνει. Στην Πορτογαλία το ίδιο σχόλιο θα προκαλούσε κυβερνητική
κρίση…» λέει ο Πάολο Ρανζέλ στην Deutsche Welle.
Το «αγκάθι» των ιδιωτικοποιήσεων
Δυσαρέσκεια για την αποστασιοποίηση Βορρά-Νότου δεν εκφράζεται μόνο στην Ελλάδα. Ο Πάολο Ρανζέλ στηλιτεύει το γεγονός ότι, ενώ τα ελλείμματα
των Νοτίων επιφέρουν κυρώσεις, τα πλεονάσματα των Βορείων δεν προκαλούν εξίσου ηχηρές αντιδράσεις, παρότι και αυτά θεωρούνται από την
Κομισιόν «δημοσιονομικές ανισορροπίες» στην ευρωζώνη. Όσο για την επίμονη, τα τελευταία χρόνια, απαίτηση περί ιδιωτικοποιήσεων: «Μας λένε στην
Πορτογαλία, όπως και στην Ελλάδα, να πουλήσουμε υποδομές ή επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, αλλά δεν εμφανίζονται αγοραστές από την Ευρώπη και
πουλάμε, για παράδειγμα, στους Κινέζους. Μετά έρχονται πολιτικοί από τη Γαλλία ή τη Γερμανία και μας επικρίνουν γιατί κάνουμε δουλειές με τους
Κινέζους. Μα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε;»
Ιταλία- η επόμενη Ελλάδα;
Ενώ η Ελλάδα\ φαινόταν να ξεπερνά την κρίση, ο κορωνοϊός «χτύπησε» την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό της. Αναλυτές προβλέπουν διψήφια
ποσοστά ύφεσης. Πρώτη εστία κρίσης η γειτονική Ιταλία. Μία καινούρια Ελλάδα; «Στατιστικά η Ιταλία πηγαίνει εκεί που ήταν η Ελλάδα», εκτιμά ο
ευρωβουλευτής της Ν.Δ. Γιώργος Κύρτσος. «Έχει ύφεση 8-10%, το δημοσιονομικό έλλειμμα θα ξεπεράσει το 10%, ενώ το χρέος στα τέλη του 2020 θα
είναι γύρω στο 160%. Ελπίζω να υπάρξουν νέες πρωτοβουλίες, γιατί το μέλλον της ΕΕ κρίνεται στην Ιταλία».
Επιφυλάξεις από τον Μάρκους Φέρμπερ: «Όσον αφορά τη βιωσιμότητα του χρέους, η Ιταλία είναι μία επόμενη Ελλάδα», λέει ο Γερμανός
ευρωβουλευτής. «Όμως η δομή του χρέους είναι διαφορετική, γιατί στην περίπτωση της Ιταλίας οι περισσότεροι πιστωτές είναι στο εσωτερικό της
χώρας, ενώ η Ελλάδα είχε χρεωθεί κυρίως στο εξωτερικό. Επιπλέον, η Ιταλία έχει μία σοβαρή βιομηχανική υποδομή στον Βορρά, κάτι που δυστυχώς δεν
συμβαίνει στην Ελλάδα».
Πηγή: Deutsche Welle
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Θετική εξέλιξη η άνοδος της Πέμπτης, με το ΓΔ να παραμένει υψηλότερα
των 580 - 590 μονάδων, με επόμενο στόχο τη διάσπαση των αντιστάσεων
στις 620 – 630 μονάδες….
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