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Σχέδιο μεταφοράς κόκκινων δανείων 20 δισ. ευρώ στο APS
Κόκκινα δάνεια ίσως και άνω των 20 δισ. ευρώ εξετάζεται να μεταφέρουν και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες,
Alpha, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς, στο Σχήμα Προστασίας Ενεργητικού (Asset Protection Scheme - APS),
που αναμένεται να είναι έτοιμο τον Οκτώβριο και να ενεργοποιηθεί το τέταρτο τρίμηνο του έτους.
Όπως αναφέρει η Καθημερινή, η συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών θεωρείται επιβεβλημένη
από την αρμόδια εποπτική αρχή, τον SSM, η άποψη του οποίου είναι ότι η προώθηση του APS θα λειτουργήσει
ως συστημική λύση επωφελής για όλο το τραπεζικό σύστημα και θα «μοχλεύσει» το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Το θέμα συζητήθηκε κατά τη συνάντηση που είχε χθες ο υφυπουργός Οικονομικών αρμόδιος για το
χρηματοπιστωτικό σύστημα Γιώργος Ζαββός με τον επικεφαλής του SSM Αντρέα Ενρία στη Φρανκφούρτη. Η
λύση που προωθείται από το υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την JP Morgan έχει την πλήρη στήριξη
του SSM, επιδίωξη του οποίου είναι η ταχύτερη απαλλαγή των τραπεζών από το άγος των κόκκινων δανείων,
που σήμερα φθάνουν περίπου τα 85 δισ. ευρώ.
Η σύμφωνη γνώμη του SSM άλλωστε είναι καθοριστική στο πλαίσιο και της διαδικασίας αποενοποίησης των
προβληματικών δανείων (Significant Risk Transfer) από τους ισολογισμούς των τραπεζών και μείωσης των
κινδύνων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό τους. Με βάση αυτά τα μεγέθη καθορίζονται και
επικαιροποιούνται κάθε χρόνο από τον επόπτη οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών και γι’ αυτό το ύψος των
δανείων που θα μεταφερθούν στο APS έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επηρεάζει άμεσα τα κεφάλαια. Στο
πλαίσιο των στόχων που έχουν δεσμευθεί έναντι του SSM ότι θα πετύχουν οι τράπεζες έως το 2023,
προβλέπονται τιτλοποιήσεις και πωλήσεις δανείων 25 δισ. ευρώ και έτσι το μεγαλύτερο μέρος αυτών των
τιτλοποιήσεων εκτιμάται ότι θα γίνει μέσω του APS.
Όπως γράφει η Καθημερινή, υπενθυμίζεται ότι η λύση του APS, που εισηγήθηκε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, βασίζεται στο ιταλικό μοντέλο που εφαρμόστηκε στη χώρα το 2018 για την αντιμετώπιση του
αντίστοιχου προβλήματος που είχαν οι ιταλικές τράπεζες. Το σχήμα προβλέπει ότι οι τράπεζες θα τιτλοποιήσουν
κόκκινα δάνεια και το Δημόσιο από την πλευρά του θα εγγυηθεί ένα μέρος αυτών των δανείων, που
αντιπροσωπεύουν το senior τμήμα, δηλαδή τα δάνεια που έχουν τις υψηλότερες πιθανότητες να ανακτηθούν και
τα οποία θα παραμείνουν στους ισολογισμούς των τραπεζών. Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει αναπτύξει η
ελληνική πλευρά, το senior τμήμα θα είναι το 40% έως 50% των συνολικών τιτλοποιημένων δανείων, το
mezzanine περί το 15% και το junior τμήμα, δηλαδή το χειρότερο κομμάτι αυτών των δανείων το υπόλοιπο
35%. Για την παροχή της εγγύησης, οι τράπεζες θα πληρώνουν ένα είδος προμήθειας στο Δημόσιο, η οποία με
βάση το ιταλικό μοντέλο, υπολογίζεται με αναφορά στα ασφάλιστρα κινδύνου (CDs). Οσο πιο χαμηλή είναι αυτή
η προμήθεια, τόσο πιο προσιτό είναι το κόστος για τις τράπεζες. Στην περίπτωση της Ελλάδας, κρίσιμα θέματα
που απομένουν να καθοριστούν το προσεχές διάστημα στο πλαίσιο και της διαβούλευσης με τη Διεύθυνση
Ανταγωνισμού της Ε.Ε. είναι το είδος των ασφαλίστρων κινδύνου (CDs) που θα χρησιμοποιηθούν για τον
υπολογισμό της προμήθειας που θα πληρώνουν οι τράπεζες. Η συζήτηση αφορά εάν ως βάση υπολογισμού θα
αποτελέσει το 3ετές ή το 5ετές CDs, που διαμορφώνεται στις 200 μονάδες βάσης και στις 273 μονάδες βάσης
αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι η επιλογή του 3ετούς CDs αποτελεί για τις τράπεζες «φθηνότερη» επιλογή και
αυτό θα πρέπει να τεκμηριωθεί επαρκώς και στη μεθοδολογία που έχει σταλεί στην DG Copm, προκειμένου η
εγγύηση που θα παράσχει το ελληνικό Δημόσιο να μη θεωρηθεί κρατική εγγύηση.
(Πηγή: Καθημερινή)
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JP Morgan: Τα σχέδια της νέας κυβέρνησης βελτιώνουνε τις προοπτικές της ελληνικής
κυβέρνησης….
Όπως αναφέρουνε οι αναλυτές της JP Morgan σε νέα τους έκθεση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Το πολιτικό περιβάλλον
στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρα πιο υποστηρικτικό πλέον για τις ελληνικές τράπεζες. Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρουνε
οι αναλυτές της JP Morgan, οι προοπτικές έχουν σαφώς βελτιωθεί μετά και τα σχέδια της νέας ελληνικής κυβέρνησης για
την φορολογική μεταρρύθμιση καθώς και τις προσπάθειές της για ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και
την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της χώρας στο περιβάλλον των επενδυτών. Σύμφωνα πάντα με τα όσα αναφέρει η JP
Morgan, στο επόμενο διάστημα αναμένονται αναβαθμίσεις της Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης, με τους αναλυτές να
θυμίζουνε πως σε πρόσφατη έκθεσή της η Moody's είχε τονίσει πως στους παράγοντες που θα οδηγήσουν σε αναβάθμιση
της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας περιλαμβάνεται η έλευση μιας κυβέρνησης με προσανατολισμό στις
μεταρρυθμίσεις και μία σαφής και αξιόπιστη ατζέντα για περαιτέρω οικονομικές πολιτικές φιλικές προς την ανάπτυξη.
Βέβαια όπως τονίζει η JP Morgan, έρχεται με την πρόσθετη προϋπόθεση για ταχύτερη από ότι αναμενόταν μείωση του
χρέους και ουσιαστική βελτίωση της υγείας του τραπεζικού κλάδου. Αξίζει να αναφέρουμε πως η JP Morgan αναφέρεται
στις αλλαγές στις απαίτηση της ΕΚΤ αναφορικά με τις προβλέψεις, μία εξέλιξη η οποία όπως σημειώνεται θα μπορούσε να
είναι θετική για τις τράπεζες με υψηλό δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων όπως οι ελληνικές τράπεζες. Ολοκληρώνοντας
την αναφορά τους στην Ελλάδα, οι αναλυτές της JP Morgan αναφέρονται στην επιστροφή των ελληνικών τραπεζών στην
αγορά τίτλων Tier 2, σημειώνοντας πως η πορεία αυτών των τίτλων είναι αρκετά καλή, παρά την γενικότερη διεύρυνση
των spreads στα ομόλογα μειωμένης εξασφάλισης (subordinated debt).
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Σταϊκούρας: "Τηρούμε τις υποχρεώσεις μας, αλλά..."
Εκτενής συνέντευξη του υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα στη Handelsblatt ενόψει της επίσκεψης του
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βερολίνο.
Στην ερώτηση της Handelsblatt ποιές είναι οι δικές του προσδοκίες από την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην
καγκελαρία, ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας απαντά ως εξής: "Προσδοκώ ότι στις συνομιλίες μας με την
καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ και τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομικών Όλαφ Σολτς θα ενισχυθεί η αμοιβαία
εμπιστοσύνη μας. Επίσης, πιστεύω ότι η επίσκεψη θα μας βοηθήσει να βρούμε κοινές λύσεις για τη μελλοντική
αρχιτεκτονική της ευρωζώνης". Αναφερόμενος στην απόφαση της κυβέρνησης να αρθούν πλήρως οι περιορισμοί στην
κίνηση κεφαλαίων από 1ης Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Οικονομικών επισημαίνει: "Οι περιορισμοί είχαν επιβληθεί τον
Ιούλιο του 2015 σε μία χαώδη κατάσταση, την οποία προκάλεσε η τότε κυβέρνηση με την ανεύθυνη και περιπετειώδη
τακτική διαπραγμάτευσης που ακολουθούσε απέναντι στους πιστωτές. Η άρση τους είναι μία από τις εκκρεμείς υποθέσεις
που μας κληροδότησε η προηγούμενη κυβέρνηση. Εξαλείφουμε έναν παράγοντα αβεβαιότητας για το ελληνικό τραπεζικό
σύστημα και την οικονομία".

Συνέχεια…
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Απαντώντας στο ερώτημα αν έχει παρέλθει οριστικά η κρίση στην Ελλάδα, ο Χρήστος Σταϊκούρας αναφέρει:
"Η Ελλάδα αφήνει πίσω της μία μακρά περίοδο οικονομικής και πολιτικής αβεβαιότητας. Πρέπει να
συνεχίσουμε, με πλήρη επίγνωση του ότι δεν υπάρχουν ούτε μαγικές, ούτε απλές λύσεις". Είναι όμως έτοιμη η
Ελλάδα να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο ύφεσης που διαφαίνεται πλέον στην Ευρώπη; Σύμφωνα με τον υπουργό
Οικονομικών "το διεθνές περιβάλλον είναι πολύ άστατο. Οι γεωπολιτικές συγκυρίες, ο προστατευτισμός, οι
ροές στις αγορές κεφαλαίων- όλα αυτά αποπνέουν αβεβαιότητα. Ο κίνδυνος ύφεσης είναι υπαρκτός. Οι
επιπτώσεις για την Ελλάδα εξαρτώνται από τη διάρκεια της ύφεσης και από την ανάπτυξη στις οικονομικά
ισχυρές χώρες".
Στόχος οι υψηλοί δείκτες ανάπτυξης
Η προεκλογική εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι θα διαπραγματευθεί χαμηλότερα πρωτογενή
πλεονάσματα για την τόνωση της ανάπτυξης στην Ελλάδα είχε θορυβήσει πολλούς στη Γερμανία. Ο
δημοσιογράφος της Handelsblatt ρωτάει ευθέως τον υπουργό Οικονομικών, εάν στο σχέδιο προϋπολογισμού
για το 2020 θα τηρήσει τον στόχο πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ που έχει συμφωνηθεί με τους
πιστωτές. Η απάντηση: "Αυτή η κυβέρνηση αποδέχεται τις υποχρεώσεις που έχει συνάψει η χώρα μας με τους
εταίρους και χρηματοδότες της". Από την άλλη πλευρά, επισημαίνει ο υπουργός Οικονομικών, η ελληνική
κυβέρνηση "θα δημιουργήσει εκείνες τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, οι οποίες θα μας επιτρέψουν να μειώσουμε
το πρωτογενές πλεόνασμα. Είμαστε σε συζητήσεις γι αυτούς τους πιο ρεαλιστικούς στόχους. Γνωρίζουμε πολύ
καλά ότι η αξιοπιστία αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στην παρούσα φάση".
Ερωτήματα προκαλεί και η προεκλογική εξαγγελία για ρυθμούς ανάπτυξης άνω του 3% ετησίως. Ο υπουργός
Οικονομικών δηλώνει ότι η νέα ελληνική κυβέρνηση θέλει να επιτύχει αυτόν τον στόχο "με το κατάλληλο
ρυθμιστικό πλαίσιο. Σε αυτό περιλαμβάνονται η φορολογική μεταρρύθμιση, αλλά και μία πειθαρχημένη
δημοσιονομική πολιτική, βιώσιμα κρατικά έσοδα και ένας υγιής τραπεζικός τομέας. Μετά το αρνητικό σπιράλ
της κρίσης θέλουμε να επαναφέρουμε την οικονομία σε πορεία βιώσιμης ανάπτυξης με την προώθηση
σημαντικών επενδύσεων, ιδιωτικοποιήσεις, κρατικές επενδύσεις σε υποδομές και στήριξη της υγιούς ιδιωτικής
επιχειρηματικότητας". Αλλά πότε θα έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα; Σύμφωνα με τον Χρήστο
Σταϊκούρα "είναι ήδη ορατές οι πρώτες θετικές ενδείξεις. Το οικονομικό κλίμα όχι μόνο είναι στα καλύτερα
επίπεδα από το 2008, αλλά ο σχετικός δείκτης κινείται πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Οι αποδόσεις
των ελληνικών ομολόγων είναι στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 15 ετών".

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

Κίνα: Μείωση των επιτοκίων το Σεπτέμβριο βλέπουνε οι αναλυτές…
Η επιδείνωση στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και οι πρόσφατες αλλαγές, που έκανε στο καθεστώς των επιτοκίων,
ενισχύουν τις προσδοκίες για επιτοκιακές μειώσεις από την Κίνα τον επόμενο μήνα. Ωστόσο οι τραπεζίτες
προβλέπουν ότι το κόστος δανεισμού θα υποχωρήσει σταδιακά, με μικρά, προσεχτικά βήματα, προσφέροντας
περιορισμένο μόνο στήριγμα στην ανάπτυξη.
Το Πεκίνο θα επιδιώξει μία ομαλή μετάβαση σε πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, όπως εξηγούν στο Reuters
αναλυτές, καθώς μία ραγδαία υποτίμηση του γιουάν θα πυροδοτούσε φυγή κεφαλαίων από τη χώρα. Το φθηνό
νόμισμα μπορεί να αποδειχθεί σημαντικό στήριγμα για την οικονομία, αντισταθμίζοντας τον «πόνο» των
εξαγωγών, αλλά μία υπερβολική υποτίμηση θα μπορούσε και να «κάψει» τον δράκο, όπως έχει δείξει το
πρόσφατο παρελθόν.
Υπό τις συνθήκες αυτές η κεντρική τράπεζα της Κίνας αναμένεται να ακολουθήσει τα βήματα των άλλων
μεγάλων νομισματικών αρχών του πλανήτη, αλλά όχι με απότομες, επιθετικές κινήσεις. H πρώτη μείωση των
επιτοκίων αναμένεται να έρθει τον Σεπτέμβριο και το ύψος της θα δώσει μία καλή γεύση για το τι έπεται.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FT για άρση capital control: Οι επενδυτές ξεπερνούν τους φόβους και συρρέουν στην Ελλάδα
Oι επενδυτές συρρέουν στην Ελλάδα καθώς η χώρα που υπήρξε παρίας των χρηματοπιστωτικών αγορών
εξέρχεται από μια δεκαετία οικονομικής κρίσης, με τις τιμές των μετοχών να εκτινάσσονται και το κόστος
δανεισμού κατρακυλά, αναφέρει το άρθρο των Financial Times, σχολιάζοντας την υποχώρηση των ελληνικών
ομολόγων σε νέο ιστορικό χαμηλό σήμερα, μια εξέλιξη που έρχεται στον απόηχο της πλήρους άρσης των capital
controls, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης τη Δευτέρα.
Oι FT, που χαρακτηρίζουν «ορόσημο» για την αποκατάσταση της χώρας στα μάτια των επενδυτών το τέλος
των capital controls, αναφέρουν ότι συνολικά ο ελληνικός δεκαετής τίτλος έχει υποχωρήσει κατά 250 μονάδες
βάσης από την αρχή του έτους, κάτι που «αντικατοπτρίζει την απότομη στροφή από τις πιο σκοτεινές ημέρες
της κρίσης χρέους της ευρωζώνης, όταν η Αθήνα ήταν αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές κεφαλαίων».



«Αυτό δείχνει το πόσο μακριά έχει φτάσει η Ελλάδα», δήλωσε στους FT ο Νικ Γουόλ, της Merian Global
Investors που κατέχει ελληνικά ομόλογα.
«Οι αποδόσεις φαίνονται αξιοσημείωτα χαμηλές. Ομως όλα τα άλλα είναι αξιοσημείωτα χαμηλά. Οι άνθρωποι
θα συνεχίζουν να τα αγοράζουν για τη θετική απόδοση», συμπλήρωσε.
Νέο ιστορικό χαμηλό στην απόδοση του ελληνικού 10ετους
Υπενθυμίζεται ότι τα ελληνικά ομόλογα κατέγραψαν σήμερα εντυπωσιακό ράλι με την απόδοση του 10ετούς να
αγγίζει το επίπεδο του 1,82% για πρώτη φορά στην ιστορία.
Χαρακτηριστικό είναι ότι η απόδοση του 25ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο επίπεδο που βρισκόταν το
10ετές στις αρχές Ιουνίου, στον απόηχο των ευρωεκλογών, ενώ μεγάλη πτώση κατέγραψε και η απόδοση του
5ετούς ομολόγου κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες στο 1,083% πλησιάζοντας στο ιστορικό χαμηλό του 0,973%.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Χρέoς κατά της ύφεσης στη Γερμανία;
Η ύφεση απειλεί την γερμανική οικονομία. Μήπως έχει έρθει η ώρα για μία αλλαγή πολιτικής, η οποία θα αποκηρύσσει την αυστηρή
δημοσιονομική πειθαρχία και θα αυξάνει τον νέο δανεισμό και το δημόσιο χρέος;
"Δεν έχουμε ύφεση, αλλά απλώς εξασθένηση της ανάπτυξης, η οποία αντιμετωπίζεται με τα κατάλληλα μέτρα", τονίζει ο γερμανός
υπουργός Οικονομίας Πέτερ Άλτμαιερ. Ωστόσο η γλώσσα των αριθμών είναι ξεκάθαρη και υποδεικνύει ότι η Γερμανία πέρασε σε
"αρνητική ανάπτυξη" το δεύτερο τρίμηνο του 2019. Με αυτά τα δεδομένα όλο και περισσότεροι ζητούν σοβαρές αλλαγές στην
οικονομική πολιτική, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να εγκαταλειφθεί το δόγμα του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού και να παρέμβει το
κράτος, αυξάνοντας το δημόσιο χρέος, αλλά και πυροδοτώντας την ανάπτυξη. Μέχρι στιγμής πάντως, η καγκελάριος 'Ανγκελα Μέρκελ
και ο υπουργός Οικονομικών 'Ολαφ Σολτς δεν αποκηρύσσουν την πολιτική των μηδενικών ελλειμμάτων. Η ίδια η καγκελάριος είχε
διακηρύξει και εκλαϊκεύσει το δόγμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας σε συνέδριο των κυβερνώντων Χριστιανοδημοκρατών (CDU) στη
Στουτγάρδη το 2008, λέγοντας τα εξής εν μέσω διεθνούς οικονομικής κρίσης: "Αν ρωτήσετε μια νοικοκυρά εδώ στη Στουτγάρδη, θα
σας πει μία πολύ απλή και σωστή αλήθεια: ότι δεν μπορείς να ζεις για πολύ καιρό πάνω από τις δυνατότητές σου".
Με σφιχτή δημοσιονομική πειθαρχία πέρασε η ύφεση του 2009, για να ακολουθήσει μία μακρά περίοδος ανάκαμψης και αυξημένων
φορολογικών εσόδων. Από το 2014 η Γερμανία καταγράφει "μηδενικό έλλειμμα", δηλαδή ισοσκελισμένο προϋπολογισμό χωρίς νέο
δανεισμό. Αλλά οι τελευταίες εκτιμήσεις δείχνουν στασιμότητα στα φορολογικά έσοδα, γεγονός που ήδη αναγκάζει τον υπουργό
Οικονομικών να αναθεωρήσει ορισμένες παραμέτρους στον προϋπολογισμό του 2020.
Επένδυση στην πράσινη οικονομία;
Οι προβλέψεις για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα δεν διαγράφονται αισιόδοξες, ιδιαίτερα μετά τις συνεχείς αναταραχές στο
διεθνές εμπόριο και υπό την απειλή άτακτου Brexit στα τέλη Οκτωβρίου. Ο Σύνδεσμος Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI) προβλέπει για
το 2019 ανάπτυξη που δεν υπερβαίνει το 0,5%. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση του "μεγάλου συνασπισμού" με τη συμμετοχή
Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών υπό την Άνγκελα Μέρκελ ετοιμάζεται να ανακοινώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου φιλόδοξα
μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, τα οποία ωστόσο προϋποθέτουν κρατικές δαπάνες δισεκατομμυρίων. Θα είναι
μία επιπλέον πρόκληση για τον κρατικό προϋπολογισμό ή μήπως πρόκειται για αγαθή συγκυρία; Τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν οι
φωνές εκείνων, που προτείνουν να συνδυαστεί η προστασία του κλίματος με ένα πακέτο παρεμβάσεων για την τόνωση της ανάπτυξης.
"Θέλουμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο στοιχεία με έναν σαφή στόχο: περισσότερη ανάπτυξη, αλλά και λιγότερες εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα", δηλώνει ο Αλεξάντερ Ντομπρίντ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Βαυαρών Χριστιανοκοινωνιστών (CSU)
στην Ομοσπονδιακή Βουλή.
Προκειμένου να συγκεντρωθούν τα δισεκατομμύρια που χρειάζονται, προτείνει μάλιστα να εκδοθεί "κρατικό ομόλογο για το κλίμα", το
οποίο όχι μόνο θα συμβάλλει στην προστασία του πλανήτη, αλλά και θα διασφαλίζει ικανοποιητικές αποδόσεις για τους επενδυτές. Τα
κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν διαφορετική προσέγγιση. Ο Σβεν Κρίστιαν Κίντλερ, στέλεχος των Πρασίνων, υποστηρίζει ότι οι
Χριστιανοκοινωνιστές παραμένουν "σκλάβοι" της πολιτικής των μηδενικών ελλειμμάτων. Άλλωστε, επισημαίνει, το γερμανικό
Δημόσιο κερδίζει πολλά χρήματα με τα ομόλογα που εκδίδει σήμερα, οπότε δεν χρειάζεται να πληρώνει τόκους για την προστασία του
κλίματος. Παρόμοιες απόψεις εκφράζουν σημαίνοντα στελέχη των Σοσιαλδημοκρατών, όπως ο Καρλ Λάουτερμπαχ, εκπρόσωπος της
αριστερής πτέρυγας και υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος.
Νουθεσίες από τη γερμανική βιομηχανία
Όπως κι αν έχουν τα πράγματα, ο επικεφαλής της Ένωσης Γερμανικών Βιομηχανιών Γιόαχιμ Λανγκ προειδοποιεί ότι "το κράτος πρέπει
να δώσει το έναυσμα για μία μεγαλύτερη, δημόσια και ιδιωτική, επενδυτική δραστηριότητα". Για να γίνει αυτό, υποστηρίζει,
χρειάζεται αλλαγή κατεύθυνσης. Άλλωστε, λέει ο επικεφαλής του BDI, "το 'φρένο χρέους' που έχει κατοχυρωθεί στο γερμανικό
Σύνταγμα, είναι πιο σημαντικό από τη διατήρηση των μηδενικών ελλειμμάτων".
Αλλά τί ακριβώς προβλέπει το 'φρένο χρέους'; Ότι η κεντρική κυβέρνηση μπορεί μεν να δανείζεται, αλλά όχι σε ποσοστό μεγαλύτερο
από το 0,35% του ΑΕΠ. Ωστόσο, σε περίπτωση βαθιάς ύφεσης ή απρόβλεπτων γεγονότων, όπως μία φυσική καταστροφή, μπορεί και να
υπερβεί αυτό το ποσοστό. Ο Κλάους Μίχελσεν, στέλεχος του Γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών (DIW), υποστηρίζει
μάλιστα ότι "ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για μία ουσιαστική αλλαγή πορείας και για να γίνει αυτό πρέπει να ξεπεραστεί το δόγμα των
μηδενικών ελλειμμάτων και να αναθεωρηθούν οι κανόνες για το φρένο χρέους".
Μεταξύ άλλων, ο Μίχελσεν προτείνει να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την ενεργειακή πολιτική, τη μετάβαση στην ψηφιακή
οικονομία, αλλά και την αγορά κατοικίας. Θεωρεί μάλιστα ότι, λόγω μηδενικών επιτοκίων στις αγορές, η συγκυρία είναι ευνοϊκή.
"Ψηφιακή οικονομία, υποδομές και παιδεία" θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητες σύμφωνα με τον Κάρστεν Μπρζέσκι, επικεφαλής
οικονομολόγο στη γερμανική θυγατρική της τράπεζας ING. Έξωθεν παραινέσεις και από τον νομπελίστα οικονομολόγο Πωλ
Κρούγκμαν, ο οποίος στη διάρκεια της κρίσης είχε ασκήσει έντονη κριτική στη γερμανική πολιτική λιτότητας, ενώ σήμερα κατηγορεί
την Ευρώπη για "καταστροφική εμμονή" στον περιορισμό του χρέους: "Οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη και ιδίως στη Γερμανία θα
πρέπει να τονώσουν την οικονομία με νέα δάνεια και υψηλότερες κρατικές δαπάνες", προτείνει ο Κρούγκμαν σε πρόσφατο σχόλιο για
τους New York Times.
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