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Στουρνάρας : Ύφεση 6% στο βασικό σενάριο του 2020 – Ανάκαμψη 5,5% το
2021
Tην εκτίμηση ότι η ύφεση στην Ελλάδα το 2020, συνεπεία της πανδημίας, θα κυμανθεί από 4,5% έως 9,5% του
ΑΕΠ εκτίμησε ο Γιάννης Στουρνάρας, απευθυνόμενος στην κοινοβουλευτική επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων,
Τραπεζών, Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας και Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, όπου προσήλθε ως
προτεινόμενος για επαναδιορισμό στη θέση του διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ο κ. Στουρνάρας, που προέβλεψε ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το 2021 με αύξηση του ΑΕΠ κατά 5,5%,
είπε πως η παγκόσμια πανδημία δημιουργεί αβεβαιότητα, διότι «όσο δεν υπάρχει εμβόλιο και φάρμακο, ο φόβος
που φωλιάζει στις ψυχές μας, δημιουργεί συνθήκες στασιμότητας, και ενδεχομένως, εάν συνεχισθεί και φόβους
στασιμοπληθωρισμού».
Για την Ελλάδα, σημείωσε, η αντιμετώπιση της πανδημίας υπήρξε μεγάλη επιτυχία, και θέτει τα θεμέλια για μια
όσο πιο περιορισμένη ύφεση γίνεται. Σημείωσε μάλιστα ότι η στάση της κυβέρνησης που φάνηκε να ακούει τους
ειδικούς και να κινείται γρήγορα, στέλνει ένα θετικό μήνυμα για το τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Και
βέβαια η τύχη παίζει ένα σημαντικό ρόλο, πρόσθεσε ο κ. Στουρνάρας.
Ο διοικητής της ΤτΕ επανέλαβε ότι όσο δεν υπάρχει εμβόλιο και φάρμακο «μόνο σενάρια» μπορούμε να κάνουμε
για τις επιπτώσεις και ειδικότερα για την ύφεση που αναμένεται να έχει εύρος από 4,5% έως 9,5%, με «το
βασικό σενάριο» να είναι στο 6% για το 2020. Για το 2021 προβλέπεται ανάκαμψη 5,5%, είπε ο κ. Στουρνάρας,
σημειώνοντας ωστόσο ότι οι εκτιμήσεις θα αλλάζουν κάθε φορά που θα δημοσιοποιούνται (νέα) στοιχεία.
Εξάλλου, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι φέτος θα έχουμε σημαντική πιστωτική επέκταση, την οποία
υπολογίζουμε σε 15 δισεκατομμύρια ευρώ, τουλάχιστον. Τόνισε μάλιστα ότι από πλευράς ρευστότητας και
κεφαλαίων, οι τράπεζες είναι απόλυτα καλυμμένες για να συμβάλουν στη διατήρηση του παραγωγικού ιστού της
οικονομίας. Βεβαίως, πρόσθεσε, οι τράπεζες οφείλουν να δανειοδοτούν φερέγγυους δανειολήπτες (με βάση τα
στοιχεία που έχουν έως 31/12/2019).
Εισηγούμενος τον επαναδιορισμό του κ. Στουρνάρα, ο παρακαθήμενος υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας
είπε ότι ο διοικητής συνέβαλε ουσιαστικά στη διαφύλαξη χρηματοπιστωτικής σταθερότητας όταν κυβερνητικές
επιλογές κλόνισαν την εμπιστοσύνη καταθετών και επενδυτών και έθεσαν σε κίνδυνο τη τραπεζική ευστάθεια.
Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Ζαββός εξέφρασε την πεποίθηση ότι στη νέα εξαετία του, ο
κ. Στουρνάρας θα συνεχίσει να συντρέχει στην προσπάθεια της χώρας και θα στηρίξει τη γενική πολιτική της
κυβέρνησης όπως προβλέπεται από το καταστατικό της ΤτΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Καθοριστική η 4η Ιουνίου για τις επόμενες κινήσεις στο ελληνικό χρέος
Υπάρχει μία "θεωρία” που υποστηρίζει ότι οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων η ΕΚΤ, θα
χρησιμοποιήσουν ένα επόμενο μεγάλο σοκ στις χρηματαγορές, για να "νομιμοποιήσουν” τον επόμενο κύκλο
παρέμβασης με ακόμα μεγαλύτερα και ισχυρότερα εργαλεία χρηματοδότησης.
Αυτή η "θεωρία” σύμφωνα με εκτιμήσεις που βασίζονται στα "θέματα” που συζητούνται τον τελευταίο
καιρό στον όροφο του ΔΣ της ΕΚΤ στον ουρανοξύστη της στην Φρανκφούρτη, "δεν ισχύει για την ΕΚΤ...”.
Ο λόγος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, έχει να κάνει με την εξαιρετικά "ευθραυστη κατάσταση” στο
ευρωσύστημα εξ αφορμής των εξελίξεων στην γειτονική Ιταλία, στην οποία η οικονομική και πολιτική κρίση
εξελίσσονται άμεσα σε έναν "γόρδιο δεσμό” και κανείς δεν προσφέρει "ιδέες” για το πώς θα μπορούσε να
λυθεί.
Με άλλα λόγια "η ΕΚΤ δεν έχει την πολυτέλεια της Fed να κλωτσήσει το τενεκεδάκι πιο κάτω...”, αφήνοντας
το πρόγραμμα παρεμβάσεων στα τρέχοντα επίπεδα.
Υπάρχει όμως, σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, και ένας επιπλέον λόγος για άμεση δράση και αυτός είναι η
ανάγκη να απαντηθεί η πρόσφατη πρόκληση αμφισβήτησης από το γερμανικό συνταγματικό δικαστήριο, με
σκοπό και πάλι να καθησυχαστούν οι αγορές από τα ερωτηματικά που αυτή η διένεξη έχει προκαλέσει για το
ευρώ και το μέλλον της Ευρωζώνης.
Έτσι κι αλλιώς η πρόσφατη "πρόταση” Μακρόν-Μέρκελ για τη δημιουργία του Ταμείου Ανακαμψης του
μισού τρισ. ευρώ, στο πλαίσιο του συστήματος δαπανών του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού, δεν ήταν σαν
μέγεθος, ούτε μπορεί να γίνει σημαντικός και επαρκής παράγοντας σταθεροποίησης ακόμα και αν μετατραπεί
άμεσα σε "απόφαση” από τις 27 χώρες μέλη...
Για άλλη μια φορά ο μοναδικός ισχυρός "παίκτης” στο γήπεδο της Ε.Ε. και του ευρω παραμένει η άμεση
παρέμβαση της ΕΚΤ.
Και το χρονικό περιθώριο που έχει η ΕΚΤ περιορίζεται καθώς ο όγκος του PEPP και των 750 δισ. ευρω του
έκτακτου QE, από τα μέσα του Αυγούστου μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβη, εξαντλείται.
Υπάρχει βέβαια και το ΔΣ του Ιουλίου αλλά κανείς δεν είναι διατεθειμένος να περιμένει μέχρι τότε για να πάρει
θέση απέναντι στην Ιταλία. Και πολύ περισσότερο απ' όλους οι γαλλικές τράπεζες οι οποίες είναι "ανοικτές”
απέναντι στην Ιταλία οσο σχεδόν όλοι οι άλλοι Ευρωπαιοι μαζί... Αν το παρελθόν μπορεί να διδάξει κάτι, όπως
για παράδειγμα με την Ελλάδα και την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους με το PSI και το PSI +, πρώτα θα
διασφαλισθεί η έξοδος των "ξένων” και μετά θα "τρέξει” η διαδικασία εξυγίανσης...
Και προς το παρόν κανείς δεν φαίνεται να βιάζεται να φύγει "μαζικά” από την Ιταλία, παρα το γεγονός ότι
διαπιστώνεται μία μικρή τάση "φυγής” η οποία όμως υπερκαλύπτεται από τους "αγοραστές” με ισχυρότερη
την ιταλική Κεντρική Τράπεζα κατ' εντολήν της ΕΚΤ. Όσο για το πακέτο του μισού τρισ. της πρότασης
Μακρόν-Μέρκελ, που ξαφνικά –ταυτόχρονα με την ανακοίνωση της εισόδου της Γερμανίας σε ισχυρή ύφεση–
υποστηρίζει και ο Σόιμπλε, σαν μέγεθος δεν κρίνεται επαρκές, αλλά ανοίγει νέες πόρτες για "περισσότερη
Ευρώπη” με τα (ευρω)ομόλογα χρηματοδότησής του που θα εκδόσει η Κομισιόν...
Ελληνικά vs ιταλικών ομολόγων
Τα "σημάδια” κατά συνέπεια προδιαθέτουν τις αγορές για μία θετική "παρέμβαση” της ΕΚΤ στις 4 Ιουνίου με
ανακοίνωση είτε της επέκτασης του PEPP είτε με την δήλωση ότι θα επεκταθεί στο άμεσο μέλλον το PEPP.
Μέσα στο περιβάλλον αυτό παρατηρείται μία σταθερά ομαλή διολίσθηση των αποδόσεων των ελληνικών
ομολόγων με "τα πάνω και τα κάτω” της να έχουν ενα σημαντικά μικρότερο φάσμα διακύμανσης από τα
αντίστοιχα ιταλικά.
Συνέχεια..
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Η μικρότερη αυτή διακύμανση θα δοκιμασθεί θετικά ή αρνητικά από την απόφαση (ή τη μη απόφαση) της 4ης
Ιουνίου.
Και το κρίσιμο στην "κίνηση” αυτή θα είναι η διαπίστωση απαγκίστρωσης (ή μη) της πορείας των αποδόσεών
τους από τα αντίστοιχα ιταλικά.
Βέβαια όπως αναφέρεται αρμοδίως η συμπεριφορά αυτή, επηρεάζεται από το γεγονός ότι τα ελληνικά ομόλογα,
παραμένουν ενα "προϊόν” που δεν υπάρχει σε υπερ-επάρκεια στη δευτερογενή αγορά, όπως συμβαίνει αυτό τον
καιρό με κάθε άλλου είδους τίτλο χρέους.
Οπως επίσης και από το γεγονός ότι εδώ και δύο μήνες με την παραχώρηση του waiver από την ΕΚΤ, οι
ελληνικές τράπεζες έχουν κάθε λόγο να αυξήσουν τα σχετικά χαρτοφυλάκιά τους, αφού με τα ελληνικά κρατικά
ομόλογα μπορούν πλέον να αυξήσουν την άντληση ρευστότητας μέσω των προγραμμάτων TLTROs της ΕΚΤ
μεσω των οποίων οι ελληνικές τράπεζες "πληρώνονται” από την ΕΚΤ για να τα ζητήσουν...
Κατά συνέπεια αυτή την περίοδο έχουν συγκεντρωθεί σχεδόν όλοι οι "όροι”, εσωτερικοί και εξωτερικοί, σε
συνάρτηση με τις αποφάσεις της 4ης Ιουνίου για μία πραγματική βελτίωση στο μέτωπο της διαχείρισης του
δημόσιου χρέους από τον ΟΔΔΗΧ, με πολύ σημαντικές θετικές επιπτώσεις και για την διαχείριση του
ιδιωτικού χρέους που διακρατούν οι ελληνικές τράπεζες.
Με άλλα λόγια αν τα νέα είναι "καλά” την 4η Ιουνίου το ΥΠΟΙΚ και ο ΟΔΔΗΧ θα μπορέσουν να κινηθούν με
τρόπο που και η "ζήτηση” από την δευτερογενή αγορά θα ικανοποιηθεί (εν μέρει) και θα αυξήσουν, χωρίς
πιέσεις από την αγορά, την ρευστότητα του δημοσίου. Αλλωστε "λογιστικά” προσεγγίζοντας τα μεγέθη οι
προβλεπόμενες "αγορές” ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ είναι υπερδιπλάσιες σε όγκο από τις εκδόσεις που
έχει σκοπό να κάνει το ελληνικό δημόσιο μέχρι τέλος του έτους, γεγονός που μπορεί να στηρίξει την πρόβλεψη
οτι η "ζήτηση” θα παραμείνει ισχυρή...
Πηγή: capital.gr

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

Mohegan Gaming: Διατηρούμε τη δέσμευση για το έργο στο Ελληνικό
H Mohegan Gaming & Entertainment με ανακοίνωσή της σημειώνει ότι διατηρεί τη δέσμευσή της απέναντι
στο εμβληματικό έργο του Ελληνικού, όπως επιβεβαίωσε πριν λίγες μέρες ο Πρόεδρος και CEO της
εταιρείας, Mario Kontomerkos.
«Η κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης και λειτουργίας διακεκριμένων ολοκληρωμένων συγκροτημάτων
ψυχαγωγίας παγκοσμίως διαθέτει την οικονομική ισχύ και δυνατότητα να υλοποιήσει όλα τα τρέχοντα έργα
που * τον κόσμο.
Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβάνεται και το Las Vegas project (πρώην Hard Rock), το οποίο βρίσκεται υπό
ανακαίνιση και πρόκειται να ανοίξει στις αρχές του 2021, σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
Ταυτόχρονα, το Inspire project στην Νότιο Κορέα είναι στην 1η φάση ανάπτυξης (ύψους 1,3 δισ. δολάρια από
το συνολικό προϋπολογισμό των 5 δισ.) και βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
Δύο μονάδες της Mohegan Gaming & Entertainment έχουν ξεκινήσει εκ νέου τη λειτουργία τους, ενώ η
ναυαρχίδα της εταιρείας αναμένεται να ανοίξει την 1η Ιουνίου», αναφέρει η ανακοίνωσή της.
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ΟΟΣΑ: Αντιμέτωπες με χρέος 17 τρισ. δολαρίων οι πλουσιότερες χώρες λόγω
κορωνοϊού
Με επιπλέον χρέος 13.000 δολαρίων μπορεί να επιβαρυνθούν όσοι διαμένουν στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ,
καθώς η μείωση των φορολογικών εσόδων λόγω της πανδημίας, αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα μέτρα
που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις για τονώσουν τις οικονομίες τους.
Οι εύπορες χώρες
 αναμένεται επιβαρυνθούν με επιπλέον δημόσιο χρέος τουλάχιστον 17 τρισ. δολαρίων, καθώς
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, αφού η απότομη
πτώση των φορολογικών εσόδων αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ τα μέτρα τόνωσης που εφαρμόζονται για
να καταπολεμηθεί η πανδημία, όπως μεταδίδουν οι FT.
Στις πλούσιες χώρες του ΟΟΣΑ, οι μέσες κυβερνητικές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναμένεται να
αυξηθούν από το 109% του ΑΕΠ σε περισσότερο από 137% φέτος.
Ένα επιπλέον χρέος μιας τέτοιας κλίμακας θα αναλογούσε κατ’ ελάχιστον σε 13.000 δολάρια ανά άτομο που
μένουν στις χώρες μέλη του ΟΟΣΑ. Τα επίπεδα χρέους θα μπορούσαν να αυξηθούν ακόμα περισσότερο αν η
οικονομική ανάκαμψη της πανδημίας είναι βραδύτερη από αυτήν που ελπίζουν οι οικονομολόγοι.
Ο ΟΟΣΑ ανέφερε πως το δημόσιο χρέος στα κράτη μέλη του αυξήθηκε κατά 28 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ
στην χρηματοπιστωτική κρίση του 2008-2009 και ανήλθε συνολικά σε 17 τρις. δολάρια. «Για το 2020, η
οικονομική επίπτωση της πανδημίας Covid-19 αναμένεται να είναι χειρότερη από την μεγάλη
χρηματοπιστωτική κρίση», ανέφερε.
Αν και πολλές κυβερνήσεις εφαρμόζουν επιπλέον δημοσιονομικά μέτρα φέτος, που κυμαίνονται από το 1% του
ΑΕΠ στη Γαλλία και στην Ισπανία μέχρι το 6% στις ΗΠΑ, πιθανότατα τα μέτρα αυτά θα υποσκελιστούν από
την άνοδο του δημόσιου χρέους διότι τα φορολογικά έσοδα τείνουν να μειώνονται ακόμα ταχύτερα από την
οικονομική δραστηριότητα σε περιόδους βαθιάς ύφεσης, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.
Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού προειδοποίησε πως τα αυξανόμενα επίπεδα χρέους θα είναι πρόβλημα
στο μέλλον, ωστόσο υπογράμμισε πως οι χώρες δεν πρέπει να ανησυχούν για τη δημοσιονομική τους θέση
τώρα, που βρισκόμαστε εν μέσω της κρίσης.
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Χ.Α.: Μια ακόμη καλή συνεδρίαση τη Δευτέρα και με μια σχετικά μικρή
αύξησητου τζίρου …. Στοίχημα από εδώ και πέρα η διάσπαση των 625 –
630 μονάδων….
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