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Κομισιόν: Η Ελλάδα προχωρά αλλά χρειάζεται κι άλλες μεταρρυθμίσεις
Πρόοδο” αλλά και«μηνύματα» για περαιτέρω δράση των ελληνικών αρχών σε μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στον
χρηματοοικονομικό τομέα διαπιστώνει η Κομισιόν στην έκθεσή της για την 5η αξιολόγηση. Οι παρεμβάσεις στο πεδίο
των τραπεζών, με έμφαση στη μείωση των κόκκινων δανείων και οι κινήσεις στο πτωχευτικό νόμο για τους ιδιώτες θα
είναι οι βασικοί παράγοντες της επόμενης αξιολόγησης, η οποία θα εκδοθεί τον Μάιο.
Στην έκθεση της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτιμά την πρόοδο της χώρας στις δεσμεύσεις που ελήφθησαν στο Eurogroup
του Ιουνίου 2018. Συμπεραίνει πως η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή των δεσμεύσεων για
μεταρρυθμίσεις και προσθέτει ότι τα συμπληρωματικά μέτρα που εφαρμόζονται ή ανακοινώνονται από την κυβέρνηση
θα δώσουν τη δυνατότητα για ολοκλήρωση αυτών εγκαίρως για την έκτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας, που
προγραμματίζεται για τον Μάιο του 2020. Αυτό, όπως τονίζεται, απαιτεί τη συνεχιζόμενη εμπλοκή των Ελληνικών
αρχών, ιδιαίτερα στον χρηματοοικονομικό τομέα, όπου απαιτείται σημαντική περαιτέρω δράση.
Οι δέκα συγκεκριμένες δεσμεύσεις που αναμένονταν μέχρι το τέλος του 2019 περιλαμβάνουν σημαντικές
μεταρρυθμίσεις με στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας του Ελληνικού δημόσιου τομέα, την ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας της κοινωνικής πολιτικής, την πρόοδο στην ατζέντα των ιδιωτικοποιήσεων και την περαιτέρω
βελτίωση της ποιότητας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Οι αρχές, όπως αναφέρει, υλοποιούν τις προσπάθειές τους σε στενή συνεργασία με τους θεσμούς και επιδιώκουν μέτρα
πέραν των δεσμεύσεων στο Eurogroup, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρυθμιστικής τους ατζέντας.
Συστάσεις
Όπως αποσαφηνίζει η Κομισιόν, η έκθεση θα συζητηθεί στο Eurogroup, αλλά δεν έχει σκοπό να οδηγήσει σε
απελευθέρωση μέτρων για το χρέος , καθώς αυτό συμβαίνει δύο φορές τον χρόνο (δηλαδή με την επόμενη έκθεση τον
Μαίο που θα ανοίξει το δρόμο για εκταμίευση χρημάτων ANFAs/SMP ).
Η Κομισιόν προβαίνει σε συστάσεις στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής που αφορά τις επενδύσεις για την προστασία
του περιβάλλοντος, για την ενεργειακή απόδοση και για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα έργα διασύνδεσης.
Δεύτερον, τονίζει ότι υπάρχει μερική πρόοδος στη σύσταση για έμφαση σε πολιτικές επενδύσεων στις ψηφιακές
τεχνολογίες. Τρίτον, μικρή πρόοδος καταγράφεται στην σύσταση για έμφαση σε επενδύσεις στις βιώσιμες μεταφορές
και στην εφοδιαστική αλυσίδα. Και τέταρτον, μικρή πρόοδος καταγράφεται στην σύσταση για έμφαση σε επενδύσεις
στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στην απασχολησιμότητα.
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Τι είναι το "λαϊκό" QE και γιατί οι κεντρικές τράπεζες το σκέπτονται
Οι αρχές του Μακάο ανακοίνωσαν την πρώτη "πράξη” μιας παρέμβασης που είναι γνωστή ως "helicopter money” ή με
το πλέον σύγχρονο όνομά της "λαϊκό QE”. Πρόκειται για κάτι που έχει εφαρμοσθεί για πρώτη φορά στην Ιαπωνία το
1999 όταν οι φορολογούμενοι της χώρας δέχθηκαν ένα εφάπαξ βοήθημα που ήταν υποχρεωμένοι να ξοδέψουν σε
ορισμένο χρονικό διάστημα. Βέβαια και στην Ελλάδα έχει υπάρξει μία... παραλλαγή του όταν τον Δεκέμβρη του 2018
δόθηκε με τη μορφή "κοινωνικού μερίσματος” σαν βοήθημα σε μερίδα του πληθυσμού.
Πρόκειται για το περιβόητο "helicopter money” του Μ. Φρίντμαν, ήτοι το μοίρασμα χρημάτων στον πληθυσμό για να
ενισχυθεί η κατανάλωση και να αντιμετωπισθούν οι συνέπειες της ύφεσης και του αποπληθωρισμού.
Μέχρι στιγμής οι κεντρικές τράπεζες χρησιμοποίησαν το QE και την "ποσοτική χαλάρωση” σαν μεθόδους για να
αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της κρίσης του 2008, με επιτυχία όσον αφορά την αποτροπή της κατάρρευσης, αλλά
χωρίς επιτυχία όσον αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης του χρέους και της οικονομικής επιβράδυνσης.
Το "λαϊκό QE” είναι ένα βήμα παραπέρα καθώς αντί οι κεντρικές τράπεζες να διοχετεύουν τη ρευστότητα στο
τραπεζικό σύστημα ώστε αυτό να "περνάει” στην οικονομία με χαμηλότοκα ή ακόμα και μηδενικού επιτοκίου δάνεια,
προωθούν "ρευστότητα” κατ' ευθείαν στον καταναλωτή και στην επιχείρηση...
Η "τάση” αυτή έχει βρει και την θεωρητική της υποστήριξη στη λεγόμενη "Μοντέρνα Νομισματική Θεωρία” (MMT) η
οποία αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη επιρροή στις ΗΠΑ και ιδιαίτερα μεταξύ των υποψηφίων προέδρων των
Δημοκρατικών. Στην Ευρώπη αντιμετωπίζεται με μεγάλες επιφυλάξεις έως και απόρριψη.
Αλλά δεν είναι λίγοι εκείνοι μέσα στην Κομισιόν που υποστηρίζουν ότι πολύ σύντομα η ΕΚΤ θα υποχρεωθεί λόγω των
συνεπειών του κοροναϊού στην ήδη καρκινοβατούσα οικονομική δραστηριότητα της Ευρωζώνης, να προχωρήσει πολύ
πέραν των πολιτικών ποσοτικής χαλάρωσης και QE. Πολιτικές που – ευτυχώς – υιοθέτησε έγκαιρα στις 12 Σεπτέμβρη
του 2019, με ισχυρή παρέμβαση από τον Μάριο Ντράγκι και παρά την επίσης ισχυρή αντίδραση πολλών Κεντρικών
Τραπεζιτών στο Συμβούλιο εκείνο.
Ηδη πάντως το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα κληθεί να αποφασίσει η ΕΚΤ έχει αλλάξει και συνεχίζει να αλλάζει προς
το χειρότερο.
Η επέκταση του κοροναϊού στην Ιταλία και η ραγδαία οικονομική επιδείνωση σε Γερμανία, Ολλανδία και
ευρύτερα στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, διαμορφώνει προϋποθέσεις νέων παρεμβάσεων, που αναμένεται ότι στο
περιθώριό τους θα ευνοήσουν συγκυριακά και τις επιδιώξεις αλλαγών στις δεσμεύσεις της Ελλάδας.
(Πηγή: capital.gr)
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Δημόσιο : Δανείστηκε 812,5 εκατ. ευρώ με αρνητικό επιτόκιο
Παρά τις μεγάλες πιέσεις που δέχονται τα τελευταία 24ωρα τα ελληνικά ομόλογα, ανεβάζοντας την απόδοση του
δεκαετούς στο 1,15%, το ελληνικό δημόσιο πέτυχε αρνητικό επιτόκιο σε ακόμη μία δημοπρασία εντόκων γραμματίων.
Συγκεκριμένα ο ΟΔΔΗΧ άντλησε 812,5 εκατ. ευρώ από την έκδοση εντόκων διάρκειας 26 εβδομάδων, με το επιτόκιο
να διαμορφώνεται στο -0,05%, όπως ακριβώς και στην προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία.
Ο συντελεστής κάλυψης ήταν χαμηλότερος πάντως, στο 1,7 από 2,23.

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

DBRS: Ο κορωνοϊός φέρνει πιο κοντά την Ιταλία σε ύφεση
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε οι αναλυτές της DBRS, η κρίση του κορωνοιού αυξάνει τον κίνδυνο η Ιταλία να
εισέλθει σε τεχνική ύφεση (δηλαδή δύο συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικής ανάπτυξης). Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουνε
οι αναλυτές της DBRS, η ιταλική οικονομία που από το δ’ τρίμηνο του 2019 σημειώνει συρρίκνωση του ΑΕΠ, απειλείται
από την παγκόσμια επιβράδυνση, τα περιοριστικά μέτρα λόγω της έξαρσης του κορωνοϊού, αλλά και από την
υπόθεση ότι ο φόβος όσον αφορά τον COVID-19 δεν πρόκειται να καταλαγιάσει σύντομα, επηρεάζοντας την
κατανάλωση.
Σύμφωνα πάντα με τους αναλυτές της DBRS, δεδομένης της αρνητικής ανάπτυξης του ιταλικού ΑΕΠ στο τέταρτο
τρίμηνο, την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας και των έκτακτων μέτρων σε πολλές περιοχές της Βόρειας
Ιταλίας για να περιοριστεί η επιδημία, η Ιταλία θα μπορούσε να εισέλθει σε τεχνική ύφεση.
Συνέχεια..
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Και συνεχίζει: «εάν περιορισθεί σε προσωρινό σοκ της ζήτησης, σε συνδυασμό με το βασικό σενάριο της DBRS
Morningstar ότι ο κορωνοϊός θα έχει ήπιο αντίκτυπο στην οικονομική δραστηριότητα στο πρώτο και δεύτερο τρίμηνο,
τότε δεν αναμένονται επιπτώσεις στην πιστοληπτική αξιολόγηση της Ιταλίας (η DBRS την κατατάσσει στη βαθμίδα
ΒΒΒ)». Παρ’ όλα αυτά, ο οίκος προειδοποιεί ότι «η απρόβλεπτη φύση της μετάδοσης παγκοσμίως φαίνεται να
συνεπάγεται το ρίσκο ενός βαθύτερου και μεγαλύτερης διάρκειας σοκ στη ζήτηση. Για την Ιταλία, μια παρατεταμένη
και σοβαρή οικονομική ύφεση θα οδηγούσε σε αύξηση του δημοσίου χρέους επηρεάζοντας και την πιστοληπτική της
ικανότητα».
Όπως σημειώνει, η χώρα είναι σε μεγάλο βαθμό εκτεθειμένη στο εξωτερικό λόγω της υψηλής ενσωμάτωσής της στις
εφοδιαστικές αλυσίδες της Ευρώπης και τώρα είναι πιθανό να αντιμετωπίσει πτώση στον τουρισμό και την οικονομική
δραστηριότητα. Και καθώς αυξάνονται τα νέα κρούσματα , οι ιταλικές Αρχές έχουν μπροστά τους το δύσκολο έργο να
λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να μειώσουν τη μετάδοση και ταυτόχρονα να αποφύγουν την πρόκληση
υπερβολικού πανικού που θα πλήξει περαιτέρω την ανάπτυξη.
Ενας κακός χειρισμός της κατάστασης και μια ανεξέλεγκτη αύξηση των νέων κρουσμάτων κορωνοϊού θα μπορούσε να
επηρεάζει τη σταθερότητα της κυβέρνησης, σημειώνει η DBRS. «Ο δημοσιονομικός χώρος της Ιταλίας είναι
περιορισμένος, αλλά η DBRS Morningstar αναμένει την ανακοίνωση δημοσιονομικών μέτρων για τη στήριξη της
οικονομικής δραστηριότητας. Αυτά όμως ενδεχομένως να είναι λιγότερο αποτελεσματικά στην περίπτωση που ο
οικονομικός αντίκτυπος είναι περισσότερο από την πλευρά της προσφοράς παρά της ζήτησης, για παράδειγμα στην
περίπτωση που η αναστολή λειτουργίας εργοστασίων επεκταθεί γεωγραφικά και παρατεταμένα», καταλήγει στην
έκθεσή της η DBRS.
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Αγωνία να μη χαθούνε και οι 800 μονάδες του ΓΔ ….. Να επιστρέψει άμεσα υψηλότερα των
700 – 710 μονάδων το ζητούμενο για τον τραπεζικό δείκτη …..
ΓΔ
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