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ΙΝΔΙΑ

Η εταιρεία Lego προσαρμόζει τα τουβλάκια της στη νέα εποχή.

Ζωηρό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα δείχνει η αμερι-

Στην κρατικοποίηση της τέταρτης μεγαλύτερης ιδιωτικής τρά-

Γενικός Δείκτης
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Τιμή: €1,50

ΕΛΛΑΔΑ

Επενδύει και στην τεχνολογία, ώστε να προσαρμοστεί στις επιλογές και στις ανάγκες των νεότερων γενιών, αυξάνοντας την
κερδοφορία της. Η αύξηση στην κερδοφορία της είναι της τάξεως του 3% για το 2019. Τα έσοδα προ φόρων ανήλθαν στα 5,73
δισ. δολάρια, που θεωρείται ρεκόρ. Σελ. 12
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ LEGO

Τα τουβλάκια των μεγάλων κερδών

80

Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα
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Όγκος συναλλαγών (χιλιάδες €)

10/3

380,5

CERBERUS - BAIN

Μάχη για ΜΕΔ Ελληνικής
Τράπεζας ύψους 1,85 δισ.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η κούρσα από-

κτησης ΜΕΔ της Ελληνικής Τράπεζας
μεταξύ της Cerberus Capital και Bain
Capital. Το ποσό των δανείων το οποίο
εξετάζεται για να αγοραστεί από τον
ένα εκ των δύο διεκδικητών ανέρχεται στα 1,85 δισεκατομμύρια ευρώ.
Με την ολοκλήρωση της πράξης η Ελληνική θα έχει μονοψήφιο ποσοστό
προβληματικών δανείων. Σελ. 8

Ρομπότ στη θέση
«ακριβών» εργατών

Ενδιαφέρον της DFC για επενδύσεις

Κρατικοποιήθηκε η YesBank

κανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα DFC, που διαθέτει κεφάλαια 60 δισ. δολ. Ψηλά στην ατζέντα του οργανισμού βρίσκονται
τα υπό ιδιωτικοποίηση λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Βόλου και Καβάλας, ενώ ενδιαφέρεται να συμμετάσχει και στη χρηματοδότηση του έργου εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Σελ. 18

πεζας της χώρας, της YesBank, προχώρησε η κεντρική τράπεζα
της Ινδίας, προκαλώντας την ανησυχία των επενδυτών. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση των τελευταίων 13 ετών, αποτέλεσμα της κακής οικονομικής κατάστασης που είχε
περιέλθει η τράπεζα. Σελ. 9

Ετοιμάζουν εμβόλιο για την οικονομία

Σειρά μέτρων για στήριξη επιχειρήσεων που πλήττονται από τον ιό επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών
Σε μία προσπάθεια ελαχιστοποίησης των
ζημιών σε συγκεκριμένους κλάδους και
επιχειρήσεις λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, το υπ. Οικονομικών επεξεργάζεται σειρά μέτρων. Αν και έχει γίνει ήδη
προεργασία από την αρχή του Μάρτη,

σήμερα θα υπάρξει η πρώτη συνάντηση
των εργοδοτικών φορέων με το Υπ. Οικονομικών για να συζητηθεί το πλάνο
αντίδρασης. Όπως είναι εις θέση να γνωρίζει η «Κ», το πλάνο θα αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συ-

Φόβοι για νέο
«μαύρο κύκνο»
παγκοσμίως

Eκλεισε νοσοκομεία, κλείνει και σχολεία ο κορωνοϊός

Καθώς η επιδημία του κορωνοϊού υπαγορεύει κάποιας κλίμακας καραντίνα σε όλο και περισσότερες οικονομίες, πολλοί θεώρησαν ότι αποτελεί
τον απρόβλεπτο παράγοντα που θα
αντιστρέψει τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Περισσότεροι προβληματίζονται, βέβαια, για το αν μπορεί να προστατευτεί η παγκόσμια οικονομία, και μαζί με αυτή και η ανθρωπότητα, από απειλές που με ευκολία διασχίζουν τα σύνορα, όπως
οι επιδημίες και η κλιματική αλλαγή.
Αλλοι έσπευσαν να προφητεύσουν
πως η επιδημία του κορωνοϊού θα αποτελέσει το «Τσερνόμπιλ της Κίνας»
και άλλοι τη χαρακτήρισαν «Lehman
Brothers της κινεζικής οικονομίας»,
παραπέμποντας στην κατάρρευση
ενός τραπεζικού κολοσσού, θρυαλλίδα
που προκάλεσε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και τη συνεπακόλουθη ύφεση. Σελ. 10

γκεκριμένους τομείς. Βασίζεται σε δύο
πυλώνες. Aναμένεται να ανακοινωθεί αναστολή των πληρωμών συγκεκριμένων
επιχειρήσεων προς τον ΦΠΑ και προς
τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για
να μην επηρεαστεί η ρευστότητα των ε-

ταιρειών. Η αναστολή πληρωμών θα είναι
τουλάχιστον τρεις μήνες. Δεύτερος πυλώνας που εξετάζεται είναι αν υπάρξουν
περιπτώσεις ανέργων που θα προκύψουν
και που θα είναι απόρροια της επιδημίας,
τότε στοχευμένα θα δοθεί οικονομική

στήριξη σε αυτούς. Στο μεταξύ, το ΥπΟΙΚ
αναμένεται να προχωρήσει σε επανεκτίμηση του ρυθμού ανάπτυξης που αναμενόταν για το 2020, προφανώς προς
τα κάτω, με τη μείωση να κυμαίνεται περίπου από τις 0,1 - 0,3 μονάδες. Σελ. 4

Σε προσωρινή καρα-

ντίνα μπήκε το γενικό
νοσοκομείο Λευκωσίας, υπό τον φόβο της
εξάπλωσης του κορωνοϊού, ενώ το γενικό
νοσοκομείο Λεμεσού ανέστειλε τη λειτουργία
του για προληπτικούς
λόγους. Τα νέα δεδομένα που προέκυψαν τη
Δευτέρα, σήμαναν συναγερμό στην κυβέρνηση, με το Υπουργικό
Συμβούλιο να λαμβάνει
μία σειρά αυστηρών μέτρων, μεταξύ των οποίων και κλείσιμο σχολείων. Για τον περιορισμό
βεβαίως των κρουσμάτων, καίριο ρόλο θα διαδραματίσει η ατομική
ευθύνη τόσο για την
πρόληψη, όσο και για
την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Αυστηρά
μέτρα
διά μέσου
Βρυξελλών
Η επαγγελματική ιδιότητα του ενός
εκ των δύο επιβεβαιωμένων κρουσμάτων σήμανε συναγερμό στην
κυβέρνηση και την οδήγησε στο
να λάβει αυστηρά μέτρα για να
σπάσει την αλυσίδα εξάπλωσης
του κορωνοϊού. Τα δραστικά μέτρα
έγιναν με βάση τις εισηγήσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Ασθενειών. Σελ 6

Φρενάρει
η ανάπτυξη
στην Ελλάδα

Μέσω Ιντερνετ
ψωνίζουν τώρα
οι Ελληνες

Οριο στις αγορές
έβαλαν σούπερ
μάρκετ στη Βρετανία

Ο φόβος που προκαλεί στους καταναλωτές ο κορωνοϊός δεν τους οδηγεί
μόνο στη δημιουργία αποθέματος μεγάλων ποσοτήτων ζυμαρικών, οσπρίων
κ.λπ., αλλά και σε αγορές μέσω Ιντερνέτ, προκειμένου να αποφύγουν τον
συνωστισμό στα σούπερ μάρκετ. Οι
παραγγελίες στα ηλεκτρονικά σουπερ
μάρκετ έχουν υπερτριπλασιαστεί τις
τελευταίες ημέρες. Σελ. 16

Σε επιβολή δελτίου για ποικίλα είδη προβαίνουν μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη
βρετανική πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις,
διότι ο πανικός του κορωνοϊού έχει προκαλέσει «επιδρομές» σε συμβατικά και ηλεκτρονικά ράφια τους. Τα μακαρόνια, τα λαχανικά σε κονσέρβες και τα αντισηπτικά έχουν εξαφανιστεί, ενώ ένα δοχείο μισογεμάτο με υγροσάπουνο μπορεί να βγει και...
σε ηλεκτρονική δημοπρασία. Σελ.9

Στο 2% περιορίζει η Τράπεζα της
Ελλάδας το ρυθμό ανάπτυξης στη
χώρα για φέτος. Η Τράπεζα έχει
λάβει υπόψη τις συνέπειες του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία,
για τις οποίες πάντως επικρατεί
προς το παρόν έντονη αβεβαιότητα. Ορατή είναι και η επιβράδυνση στην αγορά ακινήτων από
ξένους που ενδιαφέρονται για τη
«χρυσή βίζα». Σελ. 17
l

Σύγχυση στα κατεχόμενα,
σε αναμμένα κάρβουνα
η Τουρκία. Σελ 6

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Τώρα είναι η ώρα των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων
Οσο περισσότερο αυξάνονται οι μι-

σθοί στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης τόσο και εκείνες χάνουν τη
φήμη που είχαν ως μία φθηνή παραγωγική βάση. Οι ιδιοκτήτες εργοστασίων από την Ουγγαρία έως την Τσεχία και την Πολωνία βρίσκονται στην
ανάγκη να επενδύσουν στην αυτοματοποίηση της μεταποιητικής τους
διαδικασίας, ειδάλλως κινδυνεύουν
να μην είναι ανταγωνιστικοί. Σελ. 9

Η ζώνη του ευρώ βρίσκεται στον έκτο
χρόνο από όταν η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα καθόρισε τα βασικά επιτόκια
σε επίπεδα κάτω από το μηδέν. Η συγκεκριμένη, μη συμβατική, οικονομική
πολιτική επιλέγηκε από την ευρωπαϊκή
εποπτική αρχή ως μια προσπάθεια να
εξευρεθεί αντίδοτο στον χαμηλό πληθωρισμό και στην αναιμική ανάπτυξη.
Τα προβλήματα ξεκίνησαν το 2010 με
την ευρωπαϊκή κρίση χρέους των χωρών,
ως αποτέλεσμα της κατάρρευσης των
subprime δανείων στην άλλη πλευρά
του Ατλαντικού, δυο χρόνια νωρίτερα.
Η τελευταία πράξη στο σήριαλ των
αρνητικών επιτοκίων «παίχτηκε» τον
Αύγουστο που μας πέρασε όταν o πληθωρισμός καταγράφηκε στο 1% οδηγώντας την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μειώσει περαιτέρω τα επιτόκια

βάσης στο ιστορικό χαμηλό επίπεδο
του -0,5%. Παράλληλα, η πρόβλεψη
για το έτος, όσον αφορά στην ανάπτυξη, αναθεωρήθηκε προς τα κάτω και
εκτιμάται πως θα κυμανθεί λίγο πάνω
από το 1%.
Σε καθεστώς αρνητικών επιτοκίων
εμφανίζεται το παράδοξο φαινόμενο όπου οι καταθέτες λαμβάνουν στη λήξη
λιγότερα χρήματα από όσα αρχικά κατέθεσαν. Αυτό μακροχρόνια δημιουργεί
αυξητικές τάσεις στην επιλογή χαμηλότερης διαβάθμισης στοιχείων του ενεργητικού, αφού πλέον το ζητούμενο
είναι η πραγματοποίηση αποδόσεων
πάνω από το μηδέν. Η αύξηση της ζήτησης για επενδύσεις υψηλού κινδύνου
προκαλεί συνθήκες «φουσκώματος»
των τιμών σε μη ρεαλιστικά επίπεδα,
με όλα τα αρνητικά συνεπακόλουθα

που αυτό περιλαμβάνει. Όμως, η παγίδα
των αρνητικών επιτοκίων δεν αφορά
αποκλειστικά στις φούσκες αλλά κυρίως
το γεγονός ότι η ανάπτυξη, παρόλες τις
προς το αντίθετο προσδοκίες, δεν κάνει
ποτέ την εμφάνισή της, γιατί η μείωση
στην κατανάλωση επέρχεται ως νομοτελειακό γεγονός. Αυτό συμβαίνει ως
αποτέλεσμα της αύξησης των αποταμιεύσεων από τους εργαζόμενους προκειμένου να καλύψουν την υστέρηση
που παρατηρείται στα συνταξιοδοτικά
τους ωφελήματα. Αντίστοιχα, τα εθνικά
σχέδια παροχής συντάξεων παρουσιάζουν ελλείμματα και άρα νέες επιβαρύνσεις για ιδιώτες και επιχειρήσεις κάνουν την εμφάνισή τους.
Οι οικονομίες με αρνητικά επιτόκια
παραμένουν παγιδευμένες για μεγάλο
χρονικό διάστημα στον φαύλο κύκλο

της κατάστασης που δημιουργείται.
Στην Ευρώπη, το καθεστώς αρνητικών
επιτοκίων θα τερματιστεί εφόσον ο πληθωρισμός κινηθεί ανοδικά, προσεγγίζοντας το μακροχρόνιο στόχο του 2%.
Το κλειδί βρίσκεται στην επιτυχή
διοχέτευση της απαραίτητης ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, μέσω
του μηχανισμού των τραπεζών. Οι συμμετέχοντες σε αυτή την διαδικασία είναι
από την μια οι δανειολήπτες που ζητούν
αποδόσεις μεγαλύτερες από το κόστος
δανεισμού και από την άλλη οι τράπεζες
που θέλουν ανταμοιβή για τον κίνδυνο
που αναλαμβάνουν.
Στην πραγματικότητα, όμως, με βάση
τα στατιστικά στοιχεία, οι ευρωπαϊκές
τράπεζες υπολογίζεται ότι επιβαρύνουν
τα έξοδά τους με το ποσό των 7,5 δισ.
ευρώ ετησίως, αποδεχόμενες αρνητική

Above
all

απόδοση στις καταθέσεις που έχουν με
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Η αποτυχία του τραπεζικού συστήματος να διοχετεύσει τη ρευστότητα
στο σύστημα, καθηλώνει την ανάπτυξη
ενώ παρατείνει και ενισχύει τον φαύλο
κύκλο των αρνητικών επιτοκίων μαζί
με όλες τις αρνητικές συνέπειες για
την οικονομία.
Αν και διέσωσε το κοινό μας νόμισμα,
η ευρωπαϊκή νομισματική πολιτική
δεν κατάφερε να τονώσει την ανάπτυξη.
Πλέον, όλες οι ελπίδες εναποτίθενται
στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, οι οποίες
καλούνται εν μέσω κρίσης να δώσουν
ελπίδα στους λαούς τους και να μετατρέψουν ένα πρόβλημα όπως είναι το
μεταναστευτικό σε ευκαιρία για τόνωση
της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Apartments and offices for sale
+357 25 362 800
trilogylimassol.com
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Κορωνοϊός: οικονομικές
επιπτώσεις και ενδεικνυόμενα
μέτρα πολιτικής
Η αρχική εκδήλωση στην Κίνα και η
εξάπλωση του Covid19 δεν αποτελεί
την πρώτη φορά που η ανθρωπότητα
έρχεται αντιμέτωπη με πιθανή πανδημία. Σε κάθε περίπτωση που κάποιος
ιός απείλησε την παγκόσμια υγεία, η
θετική αντιμετώπιση ήταν ανάλογη
της ικανότητας αντίδρασής μας, τόσο
από τη σκοπιά της ιατρικής όσο και
της οικονομικής πολιτικής.
Σε σχέση με προηγούμενους ιούς
(SARS, έμπολα κτλ.), δύο παράγοντες
ενισχύουν τις οικονομικές επιπτώσεις
του κορωνοϊού:
(α) ο αυξημένος ρυθμός παγκοσμιοποίησης και η εντονότερη ενσωμάτωση της βιομηχανικής Κίνας στο διεθνές εμπόριο, και
(β) η ταχεία διάδοση (συχνά αμφίβολης ποιότητας) ειδήσεων, η οποία
<
<
<
<
<
<

O κορωνοϊός είναι μια μη
αναμενόμενη απειλή, η
οποία δοκιμάζει τις οικονομικές μας αντοχές.
Δεν ξέρουμε ακόμη πώς
θα εξελιχθεί, οφείλουμε
όμως να ενεργήσουμε
προληπτικά στη βάση
ενός στρατηγικού σχεδιασμού.
επηρεάζει αντιλήψεις και αποφάσεις
κατανάλωσης και επένδυσης πολιτών
και εταιρειών.
Οι επιπτώσεις του κορωνοϊού έχουν
ήδη γίνει αισθητές π.χ. στις βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων και
άλλων αγαθών που χρησιμοποιούν
κινέζικα εξαρτήματα και υποπροϊόντα.
Εάν ο ρυθμός εξάπλωσης συνεχιστεί
αμείωτος, το παγκόσμιο εμπόριο και
τομείς όπως η ναυτιλία, ο τουρισμός
και οι αερομεταφορές θα πιεσθούν
περαιτέρω.
Οι αερομεταφορές αντιμετωπίζουν
πλέον ακυρώσεις ταξιδιών αναψυχής
και επαγγελματικών εκθέσεων/συνεδρίων: με την IATA να υπολογίζει θεαματική μείωση εσόδων για το 2020,
ο κορωνοϊός έδωσε κιόλας τη χαριστική βολή στη μεγαλύτερη τοπική
αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης
Flybe.
Παράλληλα, οι αγορές κεφαλαίων
έχουν μάλλον υπερ-αντιδράσει: σημαντικές πτώσεις στα χρηματιστήρια
και μειώσεις στις αποδόσεις ομολόγων
αντικατοπτρίζουν το φόβο, αλλά και
κινδύνους που προϋπήρχαν.
Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι,
πέραν του κορωνοϊού, αριθμός άλλων

παραγόντων (πολιτική αστάθεια, μεταναστευτικό κύμα, κόστος κλιματικής
αλλαγής) όπως και χρόνια προβλήματα
παραγωγικότητας, οδηγούν σε αυξημένο ρίσκο επιχειρηματικότητας. Παρόλο που το τραπεζικό σύστημα είναι
πιο ανθεκτικό από το 2008, θα πρέπει
σύντομα να αποδείξει ικανότητα διαχείρισης μιας ακόμη δύσκολης και αβέβαιης κατάστασης.
Τα μέχρι τώρα μέτρα φανερώνουν
την καθολική αντίληψη ότι ο κορωνοϊός δεν πρέπει να επιτραπεί να διαβρώσει τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας: οι
πρόσφατες δηλώσεις των G7 και ΔΝΤ
είναι ξεκάθαρες ενώ η Federal Reserve
έχει ήδη προχωρήσει σε μείωση επιτοκίων, μια κίνηση αμφιλεγόμενης
αποτελεσματικότητας λαμβάνοντας
υπόψη τη φύση του προβλήματος.
Μια αντίστοιχη κίνηση θα ήταν ακόμη πιο αμφίβολη στην Ευρωζώνη
όπου τα διαθέσιμα ρευστά είναι υπέρμετρα, τα επιτόκια δανεισμού είναι
αρνητικά, ενώ εισαγωγή ρευστότητας
μέσω επενδύσεων σε κρατικά ομόλογα
θα προσέκρουε, τη δεδομένη στιγμή,
στους κανόνες της ΕΚΤ.
Θα ήταν πιο ωφέλιμη η προώθηση
μέτρων από την ΕΚΤ για χορήγηση
κεφαλαίου κίνησης έκτακτης ανάγκης,
ευελιξία πληρωμών για αποπληρωμή
δανείων και παροχή εμπορικής χρηματοδότησης σε ξένο νόμισμα για αγορά προϊόντων από νέους διεθνείς
προμηθευτές.
Μια άλλη πρακτική προσέγγιση
θα εμπεριείχε ένα πακέτο μέτρων δημοσιονομικής στήριξης έκτακτου χαρακτήρα, περιλαμβανομένου και μείωσης του ΦΠΑ (π.χ. για 1%) αναλόγως
των εξελίξεων, που θα στόχευε τομείς
οι οποίοι θα επωμισθούν το μεγαλύτερο βάρος. Μέτρα όπως ενίσχυση
ιατρικών υποδομών, επιτάχυνση προγραμματιζόμενων επενδύσεων σε τομείς προτεραιότητας π.χ. έργων υποδομής, ψηφιακής οικονομίας και κλιματικής αλλαγής θα μετρίαζαν τις επιπτώσεις.
Πέραν της δημοσιονομικής πολιτικής, θα πρέπει όλοι οι φορείς να επιδείξουν ευκαμψία, ακόμη και στο
ευαίσθητο θέμα των συλλογικών συμβάσεων. Ξεκάθαρα, ο κορωνοϊός είναι
μια μη αναμενόμενη απειλή, η οποία
δοκιμάζει τις οικονομικές μας αντοχές.
Δεν ξέρουμε ακόμη πώς θα εξελιχθεί,
οφείλουμε όμως να ενεργήσουμε προληπτικά στη βάση ενός στρατηγικού
σχεδιασμού.

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι οικονομολόγος και πρώην διευθυντής στο Υπουργείο Οικονομικών.
Ο Όμηρος Πισσαρίδης είναι Γενικός Διευθυντής της επενδυτικής τράπεζας AXIA
Ventures Group.
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Ο Μ Η Ρ ΟΥ

&ΣΕΒΕΡΗ

Η καραντίνα, η υστερία και ο φόβος των ΜΚΟ
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

-Σε ποιο οδόφραγμα θα πάνε σήμερα οι διαδηλωτές;
Ο κορωνοϊός έφθασε σχεδόν ταυτόχρονα
και στις ελεύθερες και στις κατεχόμενες
περιοχές της Κύπρου και σαρώνει τα πάντα. Η μοναδική χώρα της Ευρώπης που
μέχρι προχθές ήταν παρθένα από τον ιό μέσα σε μία ημέρα μετατράπηκε σε... Ιταλία
και τέθηκε ολόκληρη σε καραντίνα.
Τα δύο μεγαλύτερα νοσοκομεία, της Λευκωσίας και της Λεμεσού, έκλεισαν μαζί με
σχολεία, πανεπιστήμια, τη Βουλή, οδοφράγματα και στρατόπεδα. Ακυρώθηκαν
παρουσιάσεις εφέδρων, αθλητικές και
μουσικές εκδηλώσεις, παρελάσεις, εκκλησιασμοί και οποιαδήποτε δραστηριότητα
στην οποία συμμετέχουν άνω των 75 ατόμων.
Μη σας τύχει να είστε ο 76ος...
Και δεν μιλάμε για απλές αποφάσεις. Ο υπουργός ήταν σαφέστατος και ξεκάθαρος:
«απαγορεύεται η διεξαγωγή εκδηλώσεων
και άλλων μαζικών συγκεντρώσεων (περιλαμβανομένων και των εκκλησιασμών) άνω των 75 ατόμων». Και συμπλήρωσε για
να το εμπεδώσουμε: «Είναι ποινικό αδίκημα αν γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις άνω
των 75 ατόμων». Και ως να ήταν βαλτός συνέχισε: «Δεν χρειάζεται πανικός, χρειάζεται εγρήγορση, προσοχή από όλους».

ΟΚ. Σύμφωνοι. Η ταχυκαρδία πώς αντιμετωπίζεται; Η κατάθλιψη; Η υστερία; Μην τα
λέτε έτσι, υπουργέ μου. Δώστε και κανένα
ηρεμιστικό μαζί με τις δηλώσεις...
Και ως να μην μας έφταναν όλα αυτά βγήκε
και το κατοχικό καθεστώς να κάνει το...
κομμάτι του. Το λεγόμενο «υπουργικό» έλαβε και αυτό αποφάσεις με σημαντικότερη για μας αυτή της απαγόρευσης της διέλευσης ομάδων άνω των 10 ατόμων από τα
οδοφράγματα. Από τις ελεύθερες στις κατεχόμενες περιοχές «για εκδρομικούς σκοπούς ή για εκκλησιασμούς», όπως μας είπαν.
Και ενώ ο Νίκαρος τώρα δικαιώνεται διερωτάται κανείς εάν οι Unite Cyprus Now θα
παλέψουν με την ίδια μαχητικότητα να «ανοίξουν τα οδοφράγματα για να περάσει ο
λαός» χτυπώντας, αν χρειαστεί τους Τουρκοκύπριους αστυνομικούς που θα τους εμποδίσουν.
Τελικά αυτός ο ιός ήρθε για να μας αλλάξει.
Μην πω μας «μεταλλάξει»...
Μια πηγή μου με ενημέρωσε πως στον Λόφο συζητήθηκε πολύ και με ανησυχία η «ανυπαρξία» κρουσμάτων του κορωνοϊού

στην Τουρκία. «Είναι εντελώς εξωπραγματικό μια χώρα με τόσο μεγάλο πληθυσμό
και τόσο μεγάλη έκταση συνόρων με χώρες που ο ιός έχει εξαπλωθεί να μην έχει
αναφέρει ακόμα ούτε ένα κρούσμα», μου
ανέφερε. Όπως μου είπε, στον Λόφο ακούστηκε και το ενδεχόμενο η Τουρκία να
κρύβει τα κρούσματα για να αποφύγει
πλήγμα στον τουρισμό και την οικονομία
αλλά και τον πανικό. «Κανείς δεν μπορεί να
αποκλείσει το ενδεχόμενο κρούσματα του
ιού να μεταφέρονται καθημερινά στα κατεχόμενα», κατέληξε.
Χαμός επικρατεί μεταξύ των ηγεσιών κάποιων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων
(ΜΚΟ) μετά τις δηλώσεις του Νουρή αλλά
και του Φούλη ότι θα αρχίσουν έλεγχοι για
τα οικονομικά και τον τρόπο λειτουργίας
τους.
Ο Φούλης ήταν και έντονος και αποφασιστικός όταν δήλωνε πως ίσως η Κύπρος να είναι «η μόνη χώρα στον κόσμο που όλοι ελέγχονται πλην των ΜΚΟ». Όπως είπε «είναι κάποιοι που χρησιμοποιούν τις ΜΚΟ ως
άσυλο για να κάνουν παιχνίδια με το πολιτικό άσυλο. Να πλουτίζουν χωρίς να λαμβάνουν υπόψη την εθνική ζημιά που προξενούν».

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Εξήγγειλε μάλιστα πρωτοβουλίες, ως ο
πρόεδρος του μεγαλύτερου κόμματος, για
να θεσπιστούν διαδικασίες για διαφάνεια,
λογοδοσία και έλεγχο των ΜΚΟ. «Αυτών
των ΜΚΟ που με το άλλοθι του ασύλου έχτισαν μια βιομηχανία εκατομμυρίων, δημιουργώντας πολλά προβλήματα στον τόπο
μας». Μίλησε ακόμα και για κάποιους που
φέρνουν ξένους εργάτες και τα κυκλώματά
τους μετατρέπουν σε αιτητές πολιτικού ασύλου.
Όπως μαθαίνω οι δηλώσεις του Φούλη έχουν θορυβήσει πολλούς οι οποίοι έσπευσαν σε φίλους τους δημοσιογράφους ζητώντας να ασχοληθούν με τις... «απειλές» κατά των ΜΚΟ.
Πρόκειται για ένα από τα καυτά θέματα που
θα μονοπωλήσουν την επικαιρότητα μόλις
καταλαγιάσει λίγο ο φόβος και ο τρόμος
του κορωνοϊού.
ΚΟΥΙΖ: Ποιος θα είναι ο επόμενος πολιτικός
που θα τεθεί οικειοθελώς σε καραντίνα λόγω κορωνοϊού; Η αρχή έγινε με τον Λακκοτρύπη και ακολούθησε ο Περδίκης. Άκουσα
πως και ένας πολιτικός πρώτης γραμμής έσπευσε για αναλύσεις και αναμένει με αγωνία τα αποτελέσματα...

Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Ο κορωνοϊός ακύρωσε πολλές πολιτιστικές δραστηριότητες
Ακυρώνονται όλες οι εκδηλώσεις άνω των
75 ατόμων σε κλειστούς χώρους μέχρι 31
Μαρτίου 2020, όπως αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο την Τρίτη το μεσημέρι
στη συνεδρίασή του εξαιτίας του κορωνοϊού. Η απόφαση πάρθηκε μετά από την
επιβεβαίωση των πρώτων δύο κρουσμάτων
στην Κύπρο και η ακύρωσή τους θεωρήθηκε ως ουσιαστικό μέτρο πρόληψης, προκειμένου να περιοριστούν οι πιθανότητες
εξάπλωσης του ιού. Οι εταιρείες κράτησης
εισιτηρίων , όπως η SoldOut Tickets ανακοίνωσσα ότι οι νέες ημερομηνίες των εκδηλώσεων που επηρεάζονται θα ανακοινωθούν σύντομα και τα εισιτήρια που αγοράστηκαν θα ισχύουν για τις νέες ημερομηνίες. Όλες οι εκδηλώσεις που ακυρώθηκαν για τον μήνα Μάρτιο ανακοινώνονται στα website των εταιρειών και φέρουν την ένδειξη «Postponed».
Συγκεκριμένα αναβάλλονται ή και ακυρώνονται οι τέσσερις συναυλίες της
Μαρινέλλας, που είχαν προγραμματιστεί
στη Λευκωσία για τις 11 και 12 Μαρτίου
και στη Λεμεσό για τις 15 και16 Μαρτίου.
Η συναυλία «Τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω Αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα», που
θα γινόταν στο Θέατρο Ριάλτο, στη Λεμεσό
στις 10 Μαρτίου και στο Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου στη Λευκωσία για τις 11 Μαρ-

Οι πολίτες προτρέπονται να επικοινωνούν με τον κάθε φορέα ξεχωριστά για να πληροφο-

ρούνται για το ενδεχόμενο ακύρωσης της εκδήλωσης που τους ενδιαφέρει.

τίου. Η συναυλία «Σταύρος Ξαρχάκος «5
Λαϊκές Μορφές με Τρόπον Εντόνως Ερωτικόν», στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας
για τις 20 Μαρτίου. Η συναυλία της Ελένης
Βιτάλη / Παναγιώτη Μάργαρη στις 18 και
19 του Μάρτη 2020 στο Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου και στο Θέατρο Ριάλτο αντίστοιχα. Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στις
31 Μαρτίου 2020 στο Δημοτικό Θέατρο
Λευκωσίας. Οι συναυλίες του Fred
Wesley στις 22 Μαρτίου, Ravens Music
Hall στη Λεμεσό, 23 και 24 Μαρτίου 2020,

Θέατρο Δέντρο στη Λευκωσία και 25 Μαρτίου 2020, Μαρκίδειο Θέατρο στη Πάφο.
Ακυρώνονται από τον ΘΟΚ μέχρι νεωτέρας όλες οι προγραμματισμένες παραστάσεις από τις σκηνές του (Κεντρική Σκηνή, Νέα Σκηνή, Σκηνή 018, Θέατρο Αποθήκες, Εκτός Έδρας). Παρακαλούνται όσοι
έχουν κάνει προκράτηση εισιτηρίων να
επικοινωνήσουν με το Ταμείο του ΘΟΚ:
77 77 27 17 (Τρίτη-Κυριακή: 10:00-13:30,
16:00-18:00).
Ακυρώνονται τα εγκαίνια της έκθεσης

«Ξαναγέννηση», τα οποία επρόκειτο να
πραγματοποιηθούν το ερχόμενο Σάββατο
14 Μαρτίου, αναβάλλονται μέχρι νεοτέρας
ειδοποίησης. Ο Δήμος Λευκωσίας, επίσης,
ανακοίνωσε ότι εξαιτίας των τελευταίων
εξελίξεων με τα κρούσματα του κορωνοϊού
και με βάση τη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ότι Όλες οι εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες
να πραγματοποιηθούν μέχρι τις 31 Μαρτίου
2020 στα πολιτιστικά κέντρα του Δήμου
Λευκωσίας αναβάλλονται. Αποφασίστηκε
επίσης ότι τα προγράμματα του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Λευκωσίας και
του Ανοικτού Σχολείου αναβάλλονται μέχρι
τις 13 Μαρτίου 2020 και επέκταση της αναστολής των προγραμμάτων αυτών θα
ανακοινωθεί αργότερα. Φυσικά, το Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας θα παραμείνει
κλειστό μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 και
όλες οι εκδηλώσεις αναβάλλονται.
Ο Δήμος Στροβόλου, επίσης ανακοίνωσε
ότι όλες οι εκδηλώσεις που είναι προγραμματισμένες να πραγματοποιηθούν μέχρι
τις 31 Μαρτίου 2020 στις εγκαταστάσεις
του Δήμου Στροβόλου, αναβάλλονται. Το
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου θα παραμείνει
κλειστό μέχρι 31 Μαρτίου 2020, ενώ και
τα μαθήματα των προγραμμάτων του Ανοιχτού Σχολείου Στροβόλου αναβάλλονται

μέχρι νεότερης ενημέρωσης. Αναβάλλονται
και όλες οι εκδηλώσεις του Παττίχειου Δημοτικού Θεάτρου Λεμεσού για τον μήνα
Μάρτιο.

Διάφορες εκδηλώσεις
Επίσης, ακυρώνεται το Fork Food
Market 13 και14 Μαρτίου 2020 στη Λευκωσία. Οι παραστάσεις του Λούη Πατσαλίδη για όλο τον μήνα Μάρτιο στην Λευκωσία και Λεμεσό και παράλληλα μειώνει
στο 1/6 το κοινό της εκπομπή του. Η εκδήλωση με θέμα «Κυπριακό: Οι τελευταίες
εξελίξεις» στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις
Πάφου, 14 Μαρτίου 2020. Το σεμινάριο
με τίτλο «Βελτιώστε τις πιθανότητες σας
στην αγορά εργασίας». Στο UCLAN Cyprus,
Λευκωσία, 11 Μαρτίου 2020. Το συνέδριο
2ου «Property Conference- Απαντήσεις
για την επόμενη μέρα των ακινήτων». Στο
«The Landmark», Λευκωσία, 13 Μαρτίου
2020. Η συνάντηση με τη Μάρω Δούκα
στη Λεμεσό και στη Λευκωσία στις 11 και
12 Μαρτίου 2020. Η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Τα Ρινίσματα» του Βαγγέλη Γέττου. Στο Σολώνειο Κέντρον Βιβλίου,
Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2020. Οι διαλέξεις,
εγκαίνια εκθέσεων, εκπαιδευτικά προγράμματα και ομαδικές ξεναγήσεις στην
Λεβέντειο Πινακοθήκη για του μήνες Μάρ-

τιο και Απρίλιο 2020. Ακυρώνεται η παρουσίαση του βιβλίου «Κυπριάδα», του
Σταύρου Χαρ. Σταύρου που είχε προγραμματιστεί για τις 11 Μαρτίου στο Οίκημα
του Συνδέσμου Αγωνιστών ΕΟΚΑ στη Λευκωσία. Ακυρώνονται οι προγραμματισμένες
εκδηλώσεις του Ομίλου Λογοτεχνίας και
Κριτικής για τον μήνα Μάρτιο.

Αθλητικές διοργανώσεις
Όλες οι συγκεντρώσεις όπως εκδηλώσεις, παρελάσεις και αγώνεςθα μπορούν
να διεξάγονται χωρίς φιλάθλους. Άρα όλοι
οι αγώνες θα γίνονται κεκλεισμένων των
θυρών. Ακυρώνεται επίσης και ο 14ος ΟΠΑΠ Μαραθώνιος Λεμεσού - ΓΣΟ, 21 & 22
Μαρτίου 2020. Αποφασίστηκε ότι η εκδήλωση θα μετατεθεί για τις 21 και 22 Νοεμβρίου 2020. Ως εκ των παραπάνω θα
ήταν καλό οι πολίτες να επικοινωνούν με
τον φορέα διοργάνωσης της εκδήλωσης
που επιθυμούν να παρακολουθήσουν προκειμένου να αποφύγουν ενδεχόμενη ταλαιπωρία από την ακύρωση κάποιας παράστασης ή συναυλίας ή άλλης εκδήλωσης.
Το μέτρο της απαγόρευσης, όπως σημειώνεται από τις αρμόδιες αρχές, ελήφθη
προκειμένου να προφυλαχθεί ο πληθυσμός
και να διαφυλαχθεί κατά τον καλύτερο
τρόπο η δημόσια υγεία.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ n Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Μέτρα για τόνωση οικονομίας λόγω κορωνοϊού
Θα επανεκτιμηθεί προς τα κάτω ο ρυθμός ανάπτυξης του 2020 – Επηρεάζονται τουρισμός, βιομηχανία, κατασκευές
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Παρουσιάζει γρήγορα αντανακλαστικά
το Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου
σε μία προσπάθεια ελαχιστοποίησης των
ζημιών σε συγκεκριμένους κλάδους και
επιχειρήσεις λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού. Την ίδια ώρα, αναμένεται να
προχωρήσει σε επανεκτίμηση του ρυθμού
ανάπτυξης που αναμενόταν για το 2020,
προφανώς προς τα κάτω, με τη μείωση
να κυμαίνεται περίπου από τις 0,1 - 0,3
μονάδες. Αν και μέχρι την Τρίτη 10 Μαρτίου, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ήταν
μόλις δύο, το Υπουργείο Οικονομικών
μαζί με τις εργοδοτικές οργανώσεις και
το Υφυπουργείο Τουρισμού προχωρούν
σε ένα πλάνο άμεσης αντίδρασης, ώστε
να μην επιβαρυνθούν περαιτέρω οι τομείς
που έχουν ήδη επηρεαστεί, όπως ο τομέας
του τουρισμού, της βιομηχανίας και, σε
μικρότερο βαθμό, των κατασκευών. Αν
και έχει γίνει ήδη προεργασία από την
αρχή του Μάρτη, σήμερα Τετάρτη θα υπάρξει η πρώτη συνάντηση των εργοδοτικών φορέων με το Υπουργείο Οικονομικών για να συζητηθεί το πλάνο αντίδρασης. Όπως είναι εις θέση να γνωρίζει η «Κ», το πλάνο αντίδρασης του Υπουργείου Οικονομικών θα αφορά σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς
και σίγουρα όχι οριζόντια για όλες τις επιχειρήσεις. Και βασίζεται σε δύο πυλώνες.
Σύμφωνα με την μέχρι τώρα πληροφόρηση και σχεδιασμό, αναμένεται να ανακοινωθεί αναστολή των πληρωμών
συγκεκριμένων επιχειρήσεων προς τον
ΦΠΑ και προς τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για να μην επηρεαστεί η ρευστότητα των εταιρειών. Τα μέτρα αυτά
θα είναι στοχευμένα και όχι καθολικά,
δηλαδή θα είναι για τομείς που θα επηρεαστούν περισσότερο, ή ακόμα να γίνει
και μία «γεωγραφική στόχευση». Η αναστολή πληρωμών (μετατόπιση υποχρέωσης καταβολής τους) βάσει των πρώτων
πληροφοριών που συνέλεξε η «Κ» θα
είναι τουλάχιστον στους τρεις (3) μήνες.
Δεύτερος πυλώνας που εξετάζεται από
το Υπουργείο Οικονομικών, είναι αν υπάρξουν περιπτώσεις ανέργων που θα
προκύψουν και που θα είναι απόρροια
της επιδημίας, τότε στοχευμένα θα δοθεί
οικονομική στήριξη σε αυτούς. Δεν θα
είναι στο πλαίσιο του ανεργιακού επιδόματος, αυτό το προφίλ θα έχει, αλλά οι
μέχρι τώρα ενδείξεις θέλουν να μην σχετίζεται με το Υπουργείο Εργασίας και να

Περιορισμό της ζημιάς
στον τουρισμό
Ο τουρισμός είναι και ο τομέας ο οποί-

Εξετάζονται οικονομικά μέτρα στήριξης και για τις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι μένουν χωρίς μισθό, όταν επιχειρήσεις αναστέλλουν

τη δραστηριότητά τους ή τη μειώνουν.

είναι από συμπληρωματικό κονδύλι. Πώς
όμως μπορεί να προχωρήσει το Υπουργείο
με πρόσθετα οικονομικά μέτρα και να ελαφρύνει τις επιπτώσεις του κορωνοϊού
σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις; Βάσει
των επίσημων διαθέσιμων στοιχείων,
στο 2,8% του ΑΕΠ ανήλθε το πλεόνασμα
της Γενικής Κυβέρνησης το 2019, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ετήσια δημοσιονομικά αποτελέσματα της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου. Συγκεκριμένα,
το πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης
ανήλθε στα 603 εκατ. ευρώ (2,8% στο
ΑΕΠ) σε σύγκριση με έλλειμμα 925,9
εκατ. ευρώ που είχε προκύψει το 2018 (4,4% στο ΑΕΠ) λόγω της τότε στήριξης
στο Συνεργατισμό. Αυτό το δημοσιονομικό «μαξιλάρι», όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, θα είναι κομβικό
για όποιες αποφάσεις παρθούν για στήριξη
της οικονομίας για να μετριαστούν οι ε-
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Οι κυβερνήσεις οφείλουν
να δώσουν μια «συντονισμένη διεθνή απάντηση» για
να περιορίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της επιδημίας
του κορωνοϊού, τόνισε
το ΔΝΤ, καλώντας τες να
λάβουν «ουσιαστικά»
δημοσιονομικά, νομισματικά
και χρηματοπιστωτικά
μέτρα.

Τι ζητά το ΚΕΒΕ για τις επιπτώσεις
Σειρά επαφών με αρμόδιους Υπουργούς
για τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην
οικονομία, θα έχει το ΚΕΒΕ. Ζητά μέτρα
στήριξης των επιχειρήσεων, καθώς όπως
αναφέρει, άρχισαν να εμφανίζονται τα
πρώτα προβλήματα.
Το όλο θέμα συζητήθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΒΕ, το οποίο αποφάσισε τα εξής:
• Να παραμείνει σε στενή επαφή με
τα μέλη του ώστε να ενημερώνεται για
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στις
εργασίες τους, λόγω του κορωνοϊού.
• Να ενημερώνει συνεχώς τις επιχειρήσεις για τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν αλλά
και για σκοπούς αντιμετώπισης ενδεχόμενων κρίσεων.
• Να έχει συναντήσεις με αρμόδιους
Υπουργούς για να πληροφορηθεί τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης για προστασία της οικονομίας από τις επιπτώσεις
του κορωνοϊού.
• Να ζητήσει από την κυβέρνηση μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων που πλήττονται άμεσα από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού.
Με βάση τις μέχρι τώρα διαπιστώσεις
του ΚΕΒΕ, οι επιπτώσεις στην κυπριακή
οικονομία αφορούν στο παρόν στάδιο
κυρίως τον κλάδο των ταξιδίων και των
ξενοδοχείων με τάσεις επέκτασης και σε
άλλους τομείς της οικονομίας ως αποτέλεσμα προβλημάτων στην ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Με στόχο την άμβλυνση των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, το ΚΕΒΕ προτείνει τη λήψη στοχευμένων μέτρων δημοσιονομικής, νομισματικής και χρηματοπιστωτικής φύσης
όπως:
α) Επέκταση των προθεσμιών για πληρωμή φόρων (περιλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.) και κοινωνικών εισφορών.
β) Ενθάρρυνση των τραπεζών για παροχή διευκολύνσεων σε σχέση με την
αποπληρωμή δανείων όπως παράταση
των προθεσμιών εξόφλησης
γ) Χρήση των κρατικών ενισχύσεων
για παροχή ρευστότητας και κεφαλαίων
κίνησης στις επιχειρήσεις. Δυνατότητες
παρέχονται μέσω της ρύθμισης
deminimis, ή των σχεδίων διάσωσης και
αναδιάρθρωσης. Στην κατεύθυνση αυτή
θα μπορούσαν να δοθούν στοχευμένες
πιστωτικές εγγυήσεις για τις βραχυπρόθεσμες ανάγκες των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων.

ος έχει επηρεαστεί περισσότερο από
την επιδημία του κορωνοϊού. Παρατηρούνται ακυρώσεις κρατήσεων για το
μήνα Μάρτιο και Απρίλιο σε ξενοδοχεία
και αεροπορικές εταιρείες, υπάρχει
πληθώρα ακυρώσεων κάθε τύπου συνεδρίων και οργανώσεων, ενώ ο τουρισμός της Κύπρου που είναι ένας εκ των
βασικών πυλώνων της ανάπτυξης βρίσκεται σε κρίση. Μπορεί ακόμα να μην
παρατηρείται ακύρωση καλοκαιρινών
διακοπών, ωστόσο αυτό που μπορεί να
γραφτεί μέχρι στιγμής, είναι ένα «μούδιασμα» κρατήσεων για το μήνα Μάιο
και εντεύθεν λόγω αβεβαιότητας. Ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος
μετά τη λήξη του χθεσινού Υπουργικού
Συμβουλίου δήλωσε πως «πάγωσαν οι
κρατήσεις τουριστών κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες», ενώ δήλωσε πως
προσβλέπει στην στήριξη του τουριστικού τομέα από το ΥΠΟΙΚ. Συμπλήρωσε
ότι, ενώ ο παγκόσμιος οργανισμός τουρισμού έδινε ενδείξεις για αύξηση του
τουριστικού ρεύματος κατά 4%, υποβάθμισε τις προβλέψεις του για πτώση
της τάξης του 3%. «Η προσπάθεια μας
για φέτος θα επικεντρωθεί στον περιορισμό της ζημιάς από τις παγκόσμιες εξελίξεις», κατέληξε.
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Ζητά μέτρα στήριξης των
επιχειρήσεων, καθώς
όπως αναφέρει, άρχισαν
να εμφανίζονται τα πρώτα
προβλήματα.
δ) Πέρα από την αμειβόμενη άδεια
ασθενείας σε άτομα που νοσούν ή έχουν
τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, παροχή
εισοδηματικής στήριξης σε εργαζόμενους
που εργοδοτούνται σε επιχειρήσεις που
αναγκάζονται να αναστείλουν τις εργασίες
τους.
Ειδικά, και όσον αφορά τις τουριστικές
επιχειρήσεις όπου το μέτρο που αφορά
την αναστολή βρίσκεται σε ισχύ, παράταση του μέχρι τέλος Μαΐου.
ε) Επιπλέον όσον αφορά τις τουριστικές
επιχειρήσεις που αναμφίβολα έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την όλη κατάσταση, μείωση στο κόστος κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος που όπως
είναι γνωστό μαζί με το μισθολόγιο αποτελεί το κυριότερο έξοδο των επιχειρήσεων αυτών και ειδικά των ξενοδοχειακών
μονάδων.
στ) Εισήγηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για δημιουργία μηχανισμών που

να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
ζ) Εισήγηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει τη δυνατότητα στα
κράτη μέλη να μην συνυπολογίζουν τις
δαπάνες αντιμετώπισης του κωρονοϊού
στους στόχους πρωτογενούς πλεονάσματος.
Τονίζεται ότι η δημοσιονομική κατάσταση την Κύπρο έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, πράγμα που
επιτρέπει στο κράτος να λάβει στοχευμένα
μέτρα χωρίς σοβαρούς δημοσιονομικούς
κλυδωνισμούς, αλλά ταυτόχρονα χωρίς
να τεθεί σε κίνδυνο η βιωσιμότητα των
δημοσίων οικονομικών
Το ΚΕΒΕ επιθυμεί ταυτόχρονα να υπογραμμίσει με έμφαση ότι τα μέτρα που
θα αναληφθούν από την Κυπριακή κυβέρνηση αλλά και τα υπόλοιπα κράτη
δεν θα πρέπει να δημιουργούν δυσανάλογους φραγμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, ενώ η σταθεροποίηση των διασυνοριακών αλυσίδων
αξίας πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα.
Το ΚΕΒΕ καλεί τα μέλη του, αλλά και
όλους τους πολίτες, να επιδείξουν ψυχραιμία και να τηρούν τις οδηγίες και
συμβουλές του Υπουργείου Υγείας για
την εφαρμογή προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης της ασθένειας.

πιπτώσεις. Οι κυβερνήσεις οφείλουν να
δώσουν μια «συντονισμένη διεθνή απάντηση» για να περιορίσουν τον οικονομικό
αντίκτυπο της επιδημίας του κορωνοϊού,
τόνισε τη Δευτέρα η επικεφαλής οικονομολόγος του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου Γκίτα Γκόπινατ, καλώντας τες
να λάβουν «ουσιαστικά» δημοσιονομικά,
νομισματικά και χρηματοπιστωτικά μέτρα.
Προκειμένου να βοηθηθούν τα νοικοκυριά
και οι επιχειρήσεις που πλήττονται, συνέστησε την παροχή απευθείας βοήθειας,
καθώς και φορολογικές ελαφρύνσεις,
κάτι που όπως διαφαίνεται θα προχωρήσει
και το κυπριακό ΥΠΟΙΚ. Οι εργοδότες
βέβαια, πιέζουν το Υπουργείο να λάβει
υπόψη του και να ακολουθήσει μέτρα
που σχεδιάστηκαν και στην Ελλάδα. Δηλαδή, ενέσεις ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να γίνει σε ευθυγράμμιση με την Ευρώπη, στο γενι-

κότερο πλαίσιο στήριξης της ευρωπαϊκής
οικονομίας λόγω κορωνοϊού.

Ρυθμός Ανάπτυξης
To 2019 έκλεισε με ρυθμό ανάπτυξης
της κυπριακής οικονομίας 3,2%, ποσοστό
και που επιτεύχθηκε. Για το 2020 οι προβλέψεις ήθελαν να φτάνει το 2,9%, δεν
μπορούσαν να υπολογιστούν όμως οι εξωγενείς κίνδυνοι, όπως αυτός του κορωνοϊού που άρχισε από μία μικρή πόλη
της Κίνας και έχει λάβει μεγέθη πανδημίας.
Σίγουρα αυτή η πρόβλεψη θα τύχει αναθεώρησης, βάσει των εκτιμήσεων που
θα γίνουν εκ νέου για την πορεία της οικονομίας και των τομέων που τη στηρίζουν, όπως του τουρισμού. Το Υπουργείο
εξηγούσε από τον Σεπτέμβριο πως η σχετική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης
οφείλεται στη σημαντική μεγέθυνση του
ΑΕΠ των προηγούμενων ετών, αλλά και

στην αβεβαιότητα που επικρατεί στο εξωτερικό περιβάλλον, διαβλέποντας όμως
μόνο την ένταση του προστατευτισμού
στο διεθνές εμπόριο και του –τότε- ορατού
του ενδεχομένου άτακτης εξόδου του
Η.Β. από την Ε.Ε. Όπως όλες οι χώρες,
έτσι και η Κύπρος θα επηρεαστεί. Οικονομολόγος της Berenberg Bank, Holger
Schmieding αναφέρει δε σε ανάλυσή του
για την περισσότερο πληγείσα χώρα στην
Ευρωζώνη πως το β΄ τρίμηνο το ΑΕΠ της
Ιταλίας θα περισταλεί κατά 1% αντί 0,3%
και συνολικά κατά 1,2% το 2020 από 0,3%
προηγουμένως. Στην Γερμανία το α΄ και
το β΄ τρίμηνο το ΑΕΠ θα περισταλεί 0,2%
και 0,6% αντιστοίχως σε τριμηνιαία βάση
έναντι 0,1% και 0,2% προηγουμένως. Η
Ευρωζώνη θα έχει ΑΕΠ μειωμένο 0,4%
το α΄ τρίμηνο και 0,5% το β΄ σε τριμηνιαία
βάση, ενώ για το σύνολο του έτους προβλέπει συρρίκνωση 0,1% αντί για ανάπτυξη 0,5%. Παρά ταύτα, εκτιμά ότι η οικονομική δραστηριότητα θα αρχίσει να
ανακάμπτει έως τη λήξη του δευτέρου
τριμήνου.

«Χτυπιέται» και το πρόγραμμα
Μετά το πέρας του έκτακτου χθεσινού
Υπουργικού Συμβουλίου, ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής ερωτήθηκε
σχετικά με το αν ο κατασκευαστικός τομέας, αλλά και το Επενδυτικό Πρόγραμμα
έχουν επηρεαστεί από αυτή την κρίση.
Ο κ. Νουρής ανέφερε ότι «όσον αφορά
το Επενδυτικό Πρόγραμμα, το Υπουργείο
Εσωτερικών έχει ενώπιον του ένα μεγάλο
αριθμό αιτήσεων και εξετάζουμε αυτό
τον αριθμό που είναι απόρροια της κατάθεσης των αιτήσεων και προ της εισαγωγής των τελευταίων κριτηρίων και
αμέσως μετά. Επομένως, αυτή τη στιγμή
δεν έχουμε άλλες ενδείξεις όσον αφορά
το Επενδυτικό Πρόγραμμα». Μπορεί «τεχνηέντως» να απέφυγε την απάντηση ο
Υπουργός, ωστόσο ντιβέλοπερς αναφέρουν στην εφημερίδα πως από την αρχή
του έτους η κίνηση και οι σχέσεις με την
Κίνα, μία ομολογουμένως κύρια αγορά
για αυτό το προϊόν που παρέχει η Κύπρος,
λόγω των εξελίξεων έχει «παγώσει». Οι
κύπριοι ντιβέλοπερς από τη μία δεν μπορούν να κάνουν επαφές στην Κίνα με επενδυτές και από την άλλη οι κινέζοι επενδυτές παρουσιάζονται «μουδιασμένοι»
και επιφυλακτικοί. Εξήγησαν πως «αυτό
δεν σημαίνει πως όταν σταματήσει η επιδημία δεν θα επιστρέψουν στο προϊόν
αυτό, αλλά τη δεδομένη στιγμή ισχύουν
τα παραπάνω».
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Χάος και Comeback
Μπορεί ο Ρουβάς να έκανε φοβερό
comeback το 1998 τραγουδώντας το
«Μετά από σένα το χάος» του Θεοφάνους, αλλά το θέμα σήμερα είναι ποιοι
και πώς θα καταφέρουν να κάνουν
comeback συνεπεία του κορωνοϊού που
εσχάτως μπήκε και στο σπίτι μας. Σίγουρα καλό είναι να λέμε όλοι πως δεν
πρέπει να πανικοβαλλόμαστε και πως
χρειάζεται να ακολουθούμε απλές ρουτίνες υγιεινής και αυτοπειθαρχίας, περιοριζόμενοι όσο γίνεται σε απολύτως
απαραίτητες μετακινήσεις και συναθροίσεις, αλλά άμα κάτσετε και το σκεφτείτε λίγο, ο κόσμος γύρω μας όπως
τον γνωρίζαμε μέχρι προχθές άλλαξε
βάζοντάς μας σε μια χαοτική κατάσταση.
Αν ψάξουμε λίγο τον ορισμό της θεωρίας
του «Χάους», όπως μας τον έχει δώσει
ο Έντουαρντ Λόρενζ, μία κατάσταση
χάους υφίσταται όταν το παρόν καθορίζει το μέλλον, αλλά η προσέγγιση του
παρόντος δεν προσδιορίζει κατά προσέγγιση το μέλλον.
Η θεωρία μελετά τη συμπεριφορά ορισμένων μη γραμμικών δυναμικών συστημάτων, που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα
στις αρχικές συνθήκες, ένα αποτέλεσμα
το οποίο ευρέως αναφέρεται ως το «φαινόμενο της πεταλούδας» ή butterfly
effect. Μεταφορικά πολλές φορές το
φαινόμενο περιγράφεται ως μια πεταλούδα να πεταλουδίζει στην Κίνα και
να σημειώνεται τυφώνας στην Αμερική
… (!) … ή να φταρνίζεται η Αμερική
και να πιάνει γρίπη η Ευρώπη (όπως
για παράδειγμα το 2008).
Το χρησιμοποιούμε κι εμείς με διαφορετικό τρόπο όταν συμβεί κάποια
αγγούρα, λέγοντας πως «λλίον το ένα,
λλίον το άλλο, έφερε το κακό…», εννοώντας ουσιαστικά πως μικρές διαφορές
στις αρχικές συνθήκες αποδίδουν πολύ
διαφορετικά αποτελέσματα για τα δυναμικά συστήματα, καθιστώντας τη μακροπρόθεσμη πρόβλεψη αδύνατη σε
γενικές γραμμές. Αυτό συμβαίνει παρ’
όλο που αυτά τα συστήματα είναι αιτιοκρατικά (deterministic για τους αγγλόφωνους), πράγμα που σημαίνει πως
η μελλοντική συμπεριφορά τους καθορίζεται πλήρως από τις αρχικές συνθήκες
τους, χωρίς να εμπλέκονται τυχαίες παράμετροι και άρα δεν είναι προβλέψιμα.
Μετά από αυτό το σύντομο βάπτισμα
στη θεωρία του χάους, νιώθετε πως δεν
ζούμε μια χαοτική κατάσταση; Μέχρι
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Ακόμα και μικρές μεταβολές στο αίσθημα του πανικού μπορούν να δημιουργήσουν διογκούμενες αντιδράσεις με χαοτικά αποτελέσματα, θα πρέπει να είμαστε όλοι ψύχραιμοι και
να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας έρχονται από
πάνω.
πριν λίγες μέρες μόλις που βρέθηκε ένα
κρούσμα στην Ιταλία που ήταν και το
πρώτο στην Ευρώπη. Σήμερα όλη η Ιταλία είναι σε καραντίνα και όσοι προέρχονται από χώρες όπως η Ιταλία, το
Ιράν, η Νότια Κορέα και το Hubei της
Κίνας μπαίνουν σε καραντίνα σε νοσοκομείο, ενώ όσοι προέρχονται από Αγγλία, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία,
Ιαπωνία, Χονγκ Κογκ και την υπόλοιπη
Κίνα οφείλουν να απομονωθούν για δεκατέσσερις μέρες από μόνοι τους μέχρι
να φανεί αν έχουν μολυνθεί. Στο μεταξύ
μεγάλες συναθροίσεις, εκδηλώσεις, συνέδρια, αθλητικά γεγονότα κλπ αναβάλλονται ή ακυρώνονται και σχολεία
άρχισαν να κλείνουν. Εδώ το νοσοκο-

μείο Λευκωσίας έκλεισε. Πέραν του απρόβλεπτου τεράστιου οικονομικού κόστους τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο
και σε τοπικό σε εμάς επίπεδο, σκεφτείτε
τι μπορεί να στοιχίσει στα παιδιά μας
σε ό,τι αφορά στο ακαδημαϊκό τους μέλλον. Μπορεί τα μικρά να χαίρονται ότι
δεν θα πηγαίνουν σχολείο, αλλά τι θα
γίνει με τους τελειόφοιτους και αυτούς
που σπουδάζουν; Μπορεί να μιλάμε
για έξι με εφτά σειρές μαθητών και φοιτητών που θα επηρεαστούν με απρόβλεπτες συνέπειες.
Είναι γι’ αυτό που η νουθεσία για
αυτοσυγκράτηση και αυτοέλεγχο είναι
σημαντική. Αφού και μικρές μεταβολές
στο αίσθημα του πανικού μπορούν να
δημιουργήσουν διογκούμενες αντιδράσεις με χαοτικά αποτελέσματα, θα πρέπει
να είμαστε όλοι ψύχραιμοι και να ακολουθούμε τις οδηγίες που μας έρχονται
από πάνω. Κανείς δεν έζησε τέτοιο φαινόμενο προηγουμένως και δεν υπάρχουν
σωστές και λάθος συνταγές. Προληπτικά
ενεργούμε ως μέτρο αντίδρασης στο
χάος που προκαλούμε. Να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος είτε να βρεθεί κάτι
που να τον καταπολεμά με ιατρικό τρόπο
ή να ενεργήσει η φύση με την αναμενόμενη αύξηση των θερμοκρασιών που
φαίνεται να τον καταπολεμά.

O Ανδρέας Α. Ανδρέου, είναι MRICS
CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.
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Δεκαέξι μέτρα για
μεταναστευτικές ροές
Το Υπουργικό ενέκρινε σχέδιο δράσης που κατέθεσε
ο Υπ. Εσωτερικών – Mείζον ζήτημα το προσφυγικό
Εικονικοί γάμοι

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Όπως είχε αποκαλύψει η «Κ», το Υπουργείο
Εσωτερικών προχωρά στην τροποποίηση του
σχετικού νομοθετικού πλαισίου που αφορά τους
πολιτικούς γάμους, προς πάταξη των εικονικών
γάμων με εισαγωγή αυστηρών ποινών στους παρανομούντες. Με βάση στοιχεία που έχει στην
διάθεσή του το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο εικονικών γάμων με
νύφες από κράτη μέλη της Ε.Ε. και γαμπρούς, με
καταγωγή κυρίως από την Ασία. Όπως είχε αναφέρει ο Νίκος Νουρής στην «Κ» για το ζήτημα
αυτό υπήρχε και διάβημα, σε μια περίπτωση, από
τη Ρουμανία.

Το πλαίσιο δράσης για αντιμετώπιση του φαινομένου αύξησης των μεταναστευτικών ροών προς
την Κυπριακή Δημοκρατία, ενέκρινε η κυβέρνηση.
Μπροστά στην κατάσταση που έχει διαμορφωθεί
με την ραγδαία αύξηση των αφίξεων, τους πρώτους
μήνες του 2020, η κυβέρνηση προχώρησε στον
καταρτισμό σχεδίου δράσης για την ολιστική αντιμετώπιση ενός θέματος μείζονος σημασία για
τη Κυπριακή Δημοκρατία. Το σχέδιο δράσης συντάχθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών και σε
αυτό περιλαμβάνονται δεκαέξι συγκεκριμένα μέτρα, που στόχο έχουν να εκτονώσουν τις πιέσεις
που δέχεται η Κύπρος στο μεταναστευτικό. Το
σχέδιο δράσης που εγκρίθηκε από το Υπουργικό
Συμβούλιο, συνοδεύεται από αριθμό εισηγήσεων
από πλευράς Νομικής Υπηρεσίας, οι οποίες όπως
ξεκαθάρισε ο υπουργός Εσωτερικών Νίκος Νουρής
θα ληφθούν υπόψη και οι οποίες, όπως υποστηρίζεται, δίνουν διέξοδο σε προβλήματα που αντι-

Εκκολαπτήρια ασύλου

Το άλλο σοβαρό ζήτημα που έχει εντοπισθεί
αφορά περιπτώσεις κολλεγίων που έχουν μετατραπεί σε εκκολαπτήρια αιτητών ασύλου, όπως
είχε πει χαρακτηριστικά στην «Κ» ο κ. Νουρής.

Κοινή συνισταμένη του σχεδίου δράσης αποτελεί η τάχιστη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου με ταυτόχρονη επιστροφή των περιπτώσεων που απορρίπτονται. Ταυτόχρονα, συντάσσεται κατάλογος ασφαλών χωρών για διάκριση των προδήλως αβάσιμων αιτήσεων.
Με βάση την απόφαση, πλέον, του Υπουργικού
Συμβουλίου : «Από την προσεχή ακαδημαϊκή περίοδο εισάγονται αυστηρά κριτήρια για την εγγραφή υπηκόων τρίτων χωρών στα ιδιωτικά κολλέγια, ώστε να τερματιστεί το φαινόμενο των εικονικών φοιτητών, ενώ προωθείται και η επιβολή

αυστηρών κυρώσεων στους παρανομούντες». Για
το ζήτημα αυτό ο ΥΠΕΣ πραγματοποίησε συναντήσεις με το Σύνδεσμο των κολλεγίων κατά τις
οποίες έγινε σαφές πως όσα κολλέγια παρανομούν
θα πρέπει να ανησυχούν. Σύμφωνα με τον Νίκο
Νουρή, το Υπουργείο του έχει πλήρη εικόνα για
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Το πακέτο που πέρασε από το
Υπουργικό έτυχε μελέτης από τη
Νομική Υπηρεσία, οι εισηγήσεις της
οποίας θα ενσωματωθούν στις νομοθεσίες. Το σχέδιο περιλαμβάνει
τρία θέματα που είχε αποκαλύψει
πρόσφατα η «Κ» : τους εικονικούς
γάμους, τα κολλέγια εκκολαπτήρια
αιτητών καθώς και την Frontex.

Apple Pay με κάρτες
της Τράπεζας Κύπρου
ǹıĳĮȜİȓȢțĮȚȖȡȒȖȠȡİȢʌȜȘȡȦȝȑȢ

μετώπιζαν οι κρατικές υπηρεσίες μέχρι σήμερα.
Μια τέτοια περίπτωση αφορά τις αλλαγές που γίνονται στις χρονικές προθεσμίες για το άσυλο

Το Σχέδιο

Βασική επιδίωξη του πακέτου της κυβέρνησης
είναι να διορθώσει στρεβλώσεις του υφιστάμενου
πλαισίου αιτητών ασύλου, που, όπως εκτιμάται,
συμβάλλουν, τα μέγιστα, στην παραμονή μεταναστών επί κυπριακού εδάφους. Ζήτημα που αποκαλύπτεται στα πέντε πρώτα από τα δεκαέξι
μέτρα του σχεδίου.
-Σύντμηση των χρόνων εξέτασης αιτήσεων ασύλου υπερδιπλασιάζοντας από τον ερχόμενο
μήνα τον αριθμό των εξεταστών ασύλου ανεβάζοντας τον στους 69 από 32.
-Τροποποίηση των Νομοθεσιών, έτσι ώστε οι
προθεσμίες για δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο να μειωθούν.
-Κατάρτιση καταλόγου ασφαλών χωρών ώστε
να γίνεται η διάκριση των προδήλως αβάσιμων
αιτήσεων.
-Αίτηση που θα αφορά χώρα προέλευσης που
περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Ασφαλών Χωρών
θα χαρακτηρίζεται σαν προδήλως αβάσιμη και η
εξέταση της θα γίνεται με ταχύρρυθμη διαδικασία
εντός 10 ημερών.
-Προώθηση ταυτόχρονης έκδοσης διατάγματος
απέλασης για όσες προδήλως αβάσιμες αιτήσεις
απορρίπτονται με δικαίωμα στον αιτητή για προσφυγή στο Δικαστήριο εντός 3 ημερών.
Απώτερος στόχος των μέτρων είναι να κλείσουν
τα νομικά παραθυράκια που υπάρχουν και τυγχάνουν της δέουσας εκμετάλλευσης από μετανάστες. Εδώ το μείζον ζήτημα είναι να τερματιστεί
η πρακτική της ανεξέλεγκτης και καταχρηστικής,
όπως υποστηρίζεται, χρήσης του δικαιώματος
των εφέσεων επί πρωτόδικων αποφάσεων, μια
διαδικασία ιδιαίτερα χρονοβόρα.

Φιλοξενία

Ιδιαίτερη προσοχή στο σχέδιο δράσης, επιδεικνύεται και στο κομμάτι φιλοξενίας όσων αποδεδειγμένα δικαιούνται άσυλο στην Κύπρο. Στο
πνεύμα αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει τρία μέτρα.
-Διαμόρφωση, το συντομότερο, από το κράτος,
οργανωμένων χώρων υποδοχής και στέγασης με
συνεπακόλουθο τη διαφοροποίηση της επιδοματικής πολιτικής.
-Δημιουργία ενός νέου Κέντρου Κλειστού
Τύπου, με χωρητικότητα 600 ατόμων, στο οποίο
θα φιλοξενούνται οι αιτητές μέχρι την ολοκλήρωση
της διαδικασίας αίτησης ασύλου.
-Επαναλειτουργία του συνόλου του κέντρου
κράτησης στη Μενόγια. Υπάρχει πτέρυγα που
ήταν κλειστή και θα επαναλειτουργήσει.
Στο κομμάτι φιλοξενίας συμπεριλαμβάνεται και
το οικονομικό κομμάτι στο οποίο η Λευκωσία ζητά
τη συνδρομή της Ε.Ε. Συγκεκριμένα, το Υπουργικό
Συμβούλιο αποφάσισε την «Άμεση προώθηση αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οποίο έχει
ήδη προωθηθεί προ ολίγου από τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, για παροχή οικονομικής βοήθειας
για την περίοδο 2020-2021, ώστε να δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών
για τη φιλοξενία και υποδοχή του αυξημένου αριθμού μεταναστών, την κάλυψη των απαιτούμενων
λειτουργικών και διοικητικών εξόδων, αλλά και
την παροχή εξοπλισμού για την επιτήρηση της ακτογραμμής και της διαχωριστικής γραμμής».

Frontex

Από τις σημαντικές πρόνοιες του σχεδίου δράσης και το κομμάτι των επιστροφών. Ζήτημα στο
οποίο επιδιώκεται η ενεργότερη εμπλοκή της Ε.Ε.
αλλά και της Frontex. Όπως είχε αποκαλύψει η
ηλεκτρονική «Κ», μετά την έκτακτη Σύνοδο των
ΥΠΕΣ της Ε.Ε., την περασμένη εβδομάδα, ο Υπουργός Εσωτερικών συμφώνησε με τον διευθυντή
της Frontex για την υπογραφή σχετικής συμφωνίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, το Υπουργικό Συμβούλιο
εξουσιοδότησε τον Υπουργό Εσωτερικών να εντατικοποιήσει τις επαφές του με την Frontex ,
για ενίσχυση της συνεργασίας τόσο σε θέματα
επιστροφών όσων και σε θέματα περιορισμού
των ροών των παράτυπων μεταναστών τόσο διά
ξηράς όσο και διά θαλάσσης.

Απολαύστε τα οφέλη όλων των καρτών της Τράπεζας Κύπρου εύκολα και γρήγορα, χρησιμοποιώντας
iPhone, Apple Watch, iPad και Mac.* Το Apple Pay είναι απλό στη χρήση και συμβατό με τις συσκευές
που χρησιμοποιείτε καθημερινά. Τα στοιχεία της κάρτας σας προστατεύονται, αφού δεν αποθηκεύονται
στη συσκευή σας ούτε και κοινοποιούνται όταν πληρώνετε.

Κατεχόμενα

Το σχέδιο δράσης για τις μεταναστευτικές
ροές, συμπληρώνουν τα μέτρα ενίσχυσης - επιτήρησης της γραμμής κατάπαυσης του πυρός και
αύξηση των περιπολιών από άνδρες της Αστυνομίας και του Στρατού για ενίσχυση του δημόσιου
αισθήματος ασφάλειας. Επίσης, η κυβέρνηση στο
κομμάτι ελέγχων εμπλέκει και την τοπική αυτοδιοίκηση για την παράνομη διαμονή μεταναστών
σε ακατάλληλα υποστατικά. Επίσης το σχέδιο
προβλέπει ενίσχυση των ελέγχων για πάταξη
της παράνομης εργασίας.

* Για τη λίστα με τις συμβατές συσκευές με Apple Pay δείτε: support.apple.com/km207105
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/ Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Η επιδημία του κορωνοϊού μπορεί να κρύβει ευκαιρίες
Η επιδημία του κορωνοϊού επεκτείνεται, καθώς επιβεβαιωμένα κρούσματα εμφανίζονται σε περισσότερες από 85 χώρες, με συνέπεια
να εντείνονται και οι επιπτώσεις
στην οικονομία.
Υπάρχει ωστόσο ένα αναπάντεχο
ερώτημα που χρειάζεται απάντηση.
Μήπως εκτός από κινδύνους και
αρνητικές επιπτώσεις υπάρχουν
και ευκαιρίες για την ελληνική οικονομία; Υπάρχουν, εφόσον με αυτή
την προσέγγιση συμπληρωθεί η εύλογη πρακτική να διευκολύνονται
όσοι πλήττονται.
Δεν είναι η πρώτη φορά στην Ιστορία που μια επιδημία επηρεάζει
ξαφνικά και έντονα την πορεία της
οικονομίας. Το πρώτο τρίμηνο η
Κίνα δεν θα έχει ανάπτυξη, πρώτη
φορά μετά τον θάνατο του Μάο
Τσετούγκ. Πάντα βέβαια υπάρχουν
ιδιαιτερότητες που διαμορφώνουν,
τελικά, την κατάσταση. Ο κορωνοϊός, για παράδειγμα, πλήττει εντονότερα τις αγορές από το SARS,
παρότι είναι πολύ λιγότερο θανατηφόρος, επειδή διαδίδεται ευκολότερα. Ενδεχομένως και από άτομα
που δεν έχουν συμπτώματα.
Ηδη υπάρχουν τομείς που πλήττονται ιδιαιτέρως όπως είναι οι α-

το φαινόμενο των εικονικών φοιτητών και για
τα κολλέγια εκείνα που εξυπηρετούν, με το αζημίωτο, ανάλογες περιπτώσεις.
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H εγχώρια παραγωγή
έχει την ευκαιρία να
ανοιχτεί στις αγορές, σε
μια περίοδο που πολλοί
αναζητούν νέους αξιόπιστους προμηθευτές.
εροπορικές εταιρείες που θα υποστούν σημαντική καθίζηση εσόδων.
Ωστόσο το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να είναι λιγότερο καταστροφικό
επειδή μειώθηκαν οι τιμές των καυσίμων.
Αυτό που πρέπει να παραδεχθούμε είναι ότι εμπειρικά αναζητούνται
οι τελικές επιπτώσεις στην οικονομία. Κανείς δεν μπορεί να τις προσδιορίσει με ακρίβεια, όλοι γνωρίζουν
ότι υπάρχουν. Τα δεδομένα αυτή
τη στιγμή είναι ότι πολλοί διεθνείς
οργανισμοί και παγκόσμιοι παράγοντες προσφέρουν μεγάλα ποσά
για την αντιμετώπιση της ασθένειας,
ενώ οι κυβερνήσεις (και η ελληνική)
προσφέρουν προσωρινή ανακούφιση απαλλάσσοντας τους πληττομένους από φόρους κι άλλες επιβα-

ρύνσεις. Καλό, αλλά ατελέσφορο.
Μια ουσιαστική διαφορά αυτής της
επιδημίας από τις προηγούμενες
είναι ότι δεν πλήττει μόνον την
κατανάλωση. Οι καταναλωτές, ύστερα από λίγους μήνες, όταν θα
έχει περάσει η επιδημία, θα έχουν
την τάση να επιστρέψουν στις παλιές συνήθειες. Την επόμενη χρονιά,
οπότε μάλλον θα επανεμφανιστεί
η ασθένεια, ελπίζουμε ότι θα έχει
παρασκευαστεί το κατάλληλο εμβόλιο, ίσως και τα φάρμακα που θα
θεραπεύουν όσους νοσούν.
Το ουσιαστικό πρόβλημα είναι
ότι πλήττεται η παραγωγή καθώς
το «εργοστάσιο του κόσμου», η
Κίνα, και άλλες χώρες σταματούν
την παραγωγική δραστηριότητα,
προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά της νόσου. Αυτό έχει μονιμότερες επιπτώσεις από τον φόβο
των καταναλωτών. Η βρετανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Flybe, που χρεοκόπησε, δεν
θα υπάρχει στη αγορά, όταν ξαναρχίσουν οι άνθρωποι να ταξιδεύουν.
Η μείωση της παραγωγής σε πολλούς κλάδους και η διάλυση της
προμηθευτικής αλυσίδας προδιαγράφουν ευκαιρίες που δεν υπήρχαν
για επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Αυτές

οι ευκαιρίες πρέπει να διερευνηθούν
γρήγορα ώστε να αξιοποιηθούν.
Σήμερα, όλοι αρκούνται σε εκτιμήσεις για τις αρνητικές επιπτώσεις
στην ανάπτυξη. Αυτή ήταν η εύκολη
αντίδραση. Το αναγκαίο είναι να
εξεταστούν οι δυνατότητες επέκτασης των δραστηριοτήτων από
εταιρείες που μπορούν να καλύψουν
τα κενά που δημιουργούνται. Και
οι πρωτοβουλίες πρέπει να προέλθουν από επιχειρήσεις ή συλλογικούς φορείς που τις εκπροσωπούν
και οι οποίοι πρέπει να εντοπίσουν
ευκαιρίες.
Σε αυτούς πέφτει το βάρος και
στη συνέχεια να ζητήσουν τη συνδρομή της κυβέρνησης. Πολλές ελληνικές εταιρείες έχουν αυτή τη
στιγμή τη δυνατότητα να ξεφύγουν
από τον παλιό εαυτό τους. Να μην
περιοριστούν σε αιτήματα για ενίσχυση αλλά να εξετάσουν ευκαιρίες
που δεν υπήρχαν στο παρελθόν.
Προφανώς, η εγχώρια παραγωγή
δεν μπορεί να μεταβληθεί αιφνιδίως
σε εξαγωγικό κολοσσό, λόγω τη ασθένειας. Εχει όμως την ευκαιρία
να ανοιχτεί στις αγορές σε μια περίοδο που πολλοί αναζητούν νέους
αξιόπιστους προμηθευτές. Αρκεί
να αποδείξουν ότι είναι.

/ Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

Μασκαγορίτες και πανικοποιοί
Για τις καρναβαλικές μάσκες θα
μιλούσαμε κανονικά τις μέρες
που πέρασαν, όχι για τις χειρουργικές. Για όσες φοριούνται στα
πανηγύρια της εθιμοτυπικής υπερβολής, μιας τρέλας εντός ωραρίου και τελετουργικού πλαισίου, και όχι για τις αντιμικροβιακές. Η «κανονικότητα» όμως
δεν μπορεί να επιβληθεί σε όλα
τα μέτωπα διά της βίας, όπως επιβλήθηκε τις προάλλες στη Λέσβο και στη Χίο από ειρηνοποιά
ΜΑΤ, που είχαν αποσταλεί για
να ενισχύσουν το εθνικό φρόνημα των Γκασμάδων. Και δυστυχώς, στο πεδίο της υγείας,
δεν μπορούν να την επιβάλουν
ούτε οι συμβουλές των ειδικών
να μην αφήσουμε τον εστεμμένο
ιό να μας τρελάνει. Να περισώσουμε έστω τη μισή ψυχραιμία
που έχουμε όταν αντιμετωπίζουμε μια «κανονική», συνηθισμένη
γρίπη.
«Είναι τρέλα να κυκλοφορούν
οι άνθρωποι στον δρόμο με μάσκα. Δεν κερδίζουν τίποτε», έλεγε
και ξανάλεγε πριν από δυο-τρεις
μέρες, σε κάποιο κανάλι, κορυφαία λοιμωξιολόγος. Δεν είναι η
μόνη. Τις ίδιες συμβουλές δίνουν
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«Πίνω μια γουλιά
βατόμουρο κάθε
πρωί και δεν θα νοιάζομαι για τον ιό», γνωμάτευσε ο Ερντογάν
από το ύψος της
αυθεντίας του.
όλοι οι συνάδελφοί της, σε κάθε
χώρα, προσβεβλημένη ή μη από
τον κορωνοϊό. Αυτοί τα λένε, αυτοί τ’ ακούνε. Παλιά ο κόσμος
κατέφευγε στους κομπογιαννίτες
γιατί δεν περίσσευαν οι γιατροί.
Και τώρα όμως, με πληθώρα γιατρών κάθε ειδικότητας, οι κομπογιαννίτες –ιντερνετικοί πλέον– εξακολουθούν να πανηγυρίζουν τον θρίαμβό τους επί της
επιστήμης.
«Πίνω μια γουλιά βατόμουρο
κάθε πρωί και δεν θα νοιάζομαι
για τον ιό», γνωμάτευσε ο Ερντογάν από το ύψος της αυθεντίας του. Την επομένη τριπλασιάστηκε η τιμή του βατόμουρου
στην τουρκική αγορά, αφού έ-

σπευσαν να το προμηθευτούν
όλοι οι πιστοί του σουλτανίζοντος
προέδρου. Στα μέρη μας, αν ειδικευτείς σε κηραλοιφές και βότανα, δεν θα γίνεις σουλτάνος,
θα γίνεις όμως κομματάρχης και
θα καμαρώνεις στη Βουλή. Κι αν
είσαι τρανός δημοσιογράφος,
λες δυο-τρία σοβαροφανή ιατρικά
στην αρχή της τηλεοπτικής εκπομπής σου κι ύστερα, τσακ, σαν
πονηρούλης προπαγανδιστής,
εμφανίζεις ένα μπουκάλι με το
τάδε σούπερ παραφαρμακολογικό προϊόν, που σε «θωρακίζει»
έναντι του ιού, σε «χαλυβδώνει»,
σε «ατσαλώνει» και άλλα ομοιοκατάληκτα, όπως το «σε χρυσώνει» ή έστω «σε ασημώνει». Δεοντολογία με την οκά. Ν’ αγοράσει όποιος θέλει, για να ’χει
να πορεύεται.
Το μόνο που δεν πουλάνε, βέβαια, οι τηλεοπτικοί πανικοποιοί
είναι η ψυχραιμία. Αυτήν ούτε
καν στην παράνομη αγορά δεν
τη βρίσκεις, εκεί όπου αγοράζεις
χειρουργική μάσκα έναντι δέκα
ή είκοσι ευρώ. Από τους μαυραγορίτες της Κατοχής στους μασκαγορίτες της σύγχρονης εποχής. Σημειωτόν.
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Αυστηρά μέτρα υπό το βλέμμα των Βρυξελλών
Το παρασκήνιο των αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου για πρόληψη της εξάπλωσης του κορωνοϊού και η επόμενη μέρα
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

« Όταν για την Ιταλία υπάρχουν εκτιμήσεις
που φτάνουν το ένα εκατομμύριο νεκρούς
και η Αμερικανική Νοσοκομειακή Ένωση,
θέλει το σύνολο των κρουσμάτων σε όλες
τις Ηνωμένες Πολιτείες να φτάνει ακόμα
και στα 96 εκατομμύρια θα ήταν εγκληματικά ανεύθυνο αν εμείς δεν λαμβάναμε
αυστηρά μέτρα», ανέφερε μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, όταν κλήθηκε
να σχολιάσει το αυστηρό μέτρο. Η αλήθεια
είναι πως ο υπουργός Υγείας δήλωνε εδώ
και καιρό πως η εμφάνιση κρουσμάτων
ήταν θέμα χρόνου, ωστόσο σίγουρα δεν
ανέμενε πως το ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα θα αφορούσε γιατρό του δημοσίου
νοσοκομείου. Αυτό ήταν αρκετό για να
θέσει σε συναγερμό την κυπριακή κοινωνία και την κυβέρνηση στη λήψη αυστηρών μέτρων ούτως ώστε να «σπάσει»,
όπως είπαν μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, «το συντομότερο η αλυσίδα της
εξάπλωσης του ιού». Το προσωρινό κλεί<
<
<
<
<
<

Η κυβέρνηση θέλησε να ακολουθήσει τις εισηγήσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Ασθενειών
αλλά και της Επιτρόπου Υγείας για άμεση λήψη αυστηρών μέτρων.
σιμο των σχολείων, η ακύρωση εκδηλώσεων και η απαγόρευση μαζικών συγκεντρώσεων άνω των 75 ατόμων ήταν μεταξύ των μέτρων που λήφθηκαν μετά
και τη συνεννόηση της κυβέρνησης με
την Ε.Ε., την αρμόδια Επίτροπο Στέλλα
Κυριακίδου και είχαν την πλήρη συναίνεση όλων των μελών του Υπουργικού
Συμβουλίου.

Το χειρότερο σενάριο…
Ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου ενημέρωσε το πρωί της Τρίτης το
Υπουργικό Συμβούλιο για τις τελευταίες
εξελίξεις και τις προεκτάσεις που μπορούσε να λάβει το όλο ζήτημα, εξαιτίας
της επαγγελματικής ιδιότητας του ενός

Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τηλεφωνικώς τον Αρχιεπίσκοπο για τις προθέσεις της κυβέρνησης γύρω από το θέμα των μαζικών συγκεντρώσεων και ακύρωσε το ταξίδι του στην Αυστρία για επικοινωνιακούς κυρίως λόγους.
επιβεβαιωμένου κρούσματος και των επαφών που είχε όλο αυτό το διάστημα
προτού εξεταστεί. Όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές, αποτελούσε το πιο
προβληματικό και χειρότερο σενάριο
που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει η
Κύπρος. Ο κ. Ιωάννου ανέφερε πως τόσο
ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας όσο
και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Ασθενειών εισηγείται τη λήψη αυστηρών
μέτρων. Σημειώνεται πως και η Επίτροπος
Υγείας Στέλλα Κυριακίδου στην παρέμβασή της στο Ευρωκοινοβούλιο σημείωσε
πως όλα τα κράτη μέλη θα πρέπει να εργαστούν για να συγκρατήσουν την εξάπλωση και αυτό γίνεται μόνο μέσα από
αυστηρά μέτρα. Γι΄ αυτό ακριβώς ενώ το
Υπουργικό βρισκόταν μεταξύ του διλήμματος να ληφθούν σκληρά μέτρα ή να
ακολουθηθεί η προσέγγιση της σταδιακής
λήψης μέτρων ούτως ώστε να αποφευχθεί
η πρόκληση πανικού, αποφασίστηκε, όπως λένε κυβερνητικές πηγές, η άμεση
λήψη μέτρων.
Μεταξύ των μέτρων που λήφθηκαν
βεβαίως είναι και η παράταση του κλεισίματος των τεσσάρων οδοφραγμάτων.

Με τις ευλογίες των κομμάτων
Τα μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση, δεν

βρήκαν επί του παρόντος αντίθετα τα
κόμματα της αντιπολίτευσης. Τουλάχιστον επί του παρόντος.
Όλα τα κόμματα άλλωστε είχαν αρχίσει
να ακυρώνουν εκδηλώσεις πριν την εξαγγελία μέτρων. Αξίζει να σημειωθεί
πως ο Πρόεδρος των Οικολόγων, μετά
και το ταξίδι που είχε στην Ελλάδα, αποφάσισε να αυτοπεριοριστεί, μαζί με άλλα μέλη του Κινήματος που τον συνόδευσαν εις ένδειξη «πολιτικής συνέπειας και
κοινωνικής ευθύνης».
Το ΔΗΚΟ, δια του Νικόλα Παπαδόπου-

Σημειώνεται πως μέχρι και τη συνεδρία
της διυπουργικής τη Δευτέρα, υπήρχαν
οι σκέψεις για άνοιγμα του Αστρομερίτη.
Από τη λήψη μέτρων βεβαίως προκύπτουν ερωτήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί. Δεδομένου του κλεισίματος
του γενικού νοσοκομείου Λευκωσίας,
αλλά και της αναστολής της λειτουργίας

λου, έκανε έκκληση για σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου ούτως ώστε πέραν
των μέτρων πρόληψης, να ληφθούν και
μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
που ενδεχομένως να επηρεαστούν από
τα νέα δεδομένα. Το ίδιο πρότεινε και η
Αλληλεγγύη.
« Όταν το κάστρο πολιορκείται η διαφωνία είναι η προδοσία», λένε βεβαίως
κομματικά στελέχη της αντιπολίτευσης
τα οποία επισημαίνουν πως τώρα δεν είναι η ώρα των όποιων διαφωνιών και αντιδράσεων, έστω κι αν παρακολουθούν
από κοντά τις εξελίξεις.
του γενικού νοσοκομείου Λεμεσού, τίθεται
ζήτημα έλλειψης νοσοκομειακών χώρων
περίθαλψης. Ερωτήματα εγείρονται και
γύρω από τα ποινικά μέτρα που λέχθηκε
πως θα ληφθούν σε όσους δεν τηρήσουν
τα μέτρα απαγόρευσης των μαζικών συγκεντρώσεων πέραν των 75 ατόμων.
Οι οικονομικές προεκτάσεις

Υπήρξε η συζήτηση εντός Υπουργικού
κατά πόσο τα σκληρά μέτρα ενδεχομένως
να προκαλέσουν περαιτέρω ανησυχία
και ενδεχομένως πανικό στην κυπριακή
κοινωνία, στον τουρισμό και στις επιχειρήσεις. Σύμφωνα με έγκυρες πηγές, ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης δεν έφερε οποιαδήποτε ένσταση
απέναντι στα μέτρα.
Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, αν
και υπάρχει γενικότερα η εκτίμηση πως
θα υπάρξουν αναπόφευκτα οικονομικές
επιπτώσεις από την εξέλιξη των πραγμάτων, φέρεται όπως λένε να υπάρχει απόθεμα μπροστά στο ενδεχόμενο μιας
τέτοιας κρίσης. Το ενδεχόμενο πλήγμα
στον τουρισμό βεβαίως είναι κάτι που
προβληματίζει. Καθόλου τυχαίο πως ο υφυπουργός Τουρισμού έχει ήδη αναφέρει
πως υπήρξε πάγωμα των κρατήσεων τις
τελευταίες βδομάδες. Κυβερνητικές πηγές
σημειώνουν πάντως πως με δεδομένο
ότι τα μέτρα λαμβάνονται τους –τουριστικά- νεκρούς μήνες Μάρτιο και Απρίλιο,
δεν θα επηρεαστεί σοβαρά ο τουρισμός,
καθώς το όλο ζήτημα θα αποτελεί παρελθόν μέχρι και το καλοκαίρι, αν ληφθούν σοβαρά μέτρα.
Μέλη της κυβέρνησης σημειώνουν
πως η Κύπρος δεν έπρεπε να ακολουθήσει
το παράδειγμα της Ιταλίας που άργησε
να λάβει τα όποια μέτρα, με την κατάσταση πλέον να ξεφεύγει, ούτε και το
παράδειγμα της Ελλάδας. Σύμφωνα με
τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις της κυβέρνησης
οικονομικά θα είναι πιο ωφέλιμη η στάση
που θα τηρήσει η Κύπρος, αφενός γιατί
περιορίζεται η επέκταση του ιού και αφετέρου γιατί στέλνεται το μήνυμα προς
τα έξω πως η Κύπρος ως κράτος και ως
τουριστικός προορισμός έχει λάβει όλα
τα αναγκαία μέτρα και ελέγχει την κατάσταση. Το κατά πόσο η κατάσταση
είναι ελεγχόμενη βεβαίως είναι ένα ζήτημα
που σηκώνει συζήτηση, δεδομένου του
ότι άρχισε ήδη να επικρατεί πανικός σε
αγορές και επιχειρήσεις για την επόμενη
μέρα.

Η στάση του Αρχιεπισκόπου
Ο Κωνσταντίνος Ιωάννου είχε επικοινωνήσει με την Στέλλα Κυριακίδου πριν
το Υπουργικό Συμβούλιο αλλά και με τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για το ποια
μέτρα θα πρέπει να ληφθούν. Καθόλου
τυχαίο το γεγονός ότι πριν το Υπουργικό
Συμβούλιο ο Νίκος Αναστασιάδης επι-

Σύγχυση και προβληματισμός στα κατεχόμενα
Εκτακτα μέτρα μετά το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού - Για όλα τα ενδεχόμενα ετοιμάζεται και η Αγκυρα
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Κλίμα σύγχυσης και προβληματισμού
επικρατεί στα κατεχόμενα και στην
Τουρκία, εξαιτίας των νέων εξελίξεων
που αφορούν την διάδοση του κορωνοϊού στην Κύπρο και στην ευρύτερη
περιοχή. Σε ετοιμότητα βρίσκονται οι
τουρκικές αρχές, οι οποίες μέχρι το απόγευμα της Τρίτης επιχειρούσαν να
προετοιμάσουν την τουρκική κοινή
γνώμη για την εμφάνιση και διάδοση
του κορωνοϊού στην τουρκική επικράτεια. Στα κατεχόμενα, η μεγάλη κινητικότητα ξεκίνησε το απόγευμα της
Δευτέρας, όταν στα μέσα ενημέρωσης
άρχισε να μεταδίδεται η είδηση του εντοπισμού των πρώτων δυο κρουσμάτων
του κορωνοϊού στις ελεύθερες περιοχές.
Την ίδια στιγμή, οι «αρχές» έστρεψαν
την προσοχή τους σε ένα πιθανό κρούσμα που αφορούσε ομάδα τουριστών
που έφτασε την Κυριακή στα κατεχόμενα μέσω Τουρκίας με ναυλωμένη πτήση. Η αγωνία και ο προβληματισμός
των Τ/κ κορυφώθηκε χθες όταν επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα του νέου
ιού στα κατεχόμενα. Το βράδυ της Τρίτης, την ώρα που γραφόταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, πολλοί Τουρκοκύπριοι, σε όλες τις μεγάλες πόλεις των
κατεχομένων, έσπευδαν σε φαρμακεία
και σούπερ μάρκετ για να προμηθευτούν
προϊόντα υγείας και πρώτης ανάγκης.
Την ίδια ώρα η τ/κ πλευρά προχωρούσε
στη λήψη έκτακτων μέτρων.

Οι εξελίξεις
Το πρωί της Τρίτης, η «αστυνομία»
προχώρησε σε αποκλεισμό ξενοδοχείων,
οι υγειονομικές «αρχές» έθεσαν σε απομόνωση εκατοντάδες άτομα, και η
«κυβέρνηση» διέκοψε την λειτουργία
των σχολείων της πρωτοβάθμιας και μέσης εκπαίδευσης μέχρι τις 16 Μαρτίου.
Στην αναστολή της λειτουργίας τους
προχώρησαν και τα «πανεπιστήμια», εξαιτίας του εντοπισμού του πρώτου
κρούσματος του κορωνοϊού σε μια τουρίστρια-ασθενή από την Γερμανία.
Ο «υπουργός Υγείας» Αλί Πιλλί ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε ο νέος ιός σε
ομάδα τουριστών που έφτασε στα κατεχόμενα από την Γερμανία. Συγκεκριμένα, η όλη εξέλιξη αφορά μια ομάδα
τουριστών που έφτασε από το Μπάλινγκεν της Γερμανίας στα κατεχόμενα την

Το ενδεχόμενο περιορισμού ή ακόμη και προσωρινής διακοπής πτήσεων προς τα κατεχόμενα εξετάζει η τουρκική κυβέρνηση.
Κυριακή. Η ομάδα των τουριστών απαρτιζόταν από 30 άτομα και μετά την άφιξή
της στο αεροδρόμιο της Τύμπου μεταφέρθηκε σε ξενοδοχειακές μονάδες της
κατεχόμενης Αμμοχώστου. Στην συνέχεια, μια 65χρονη Γερμανίδα, η οποία
παρουσίασε υψηλό πυρετό, διακομίστηκε
στο νοσοκομείο Μπουρχάν Ναλμπάντογλου της Λευκωσίας και τέθηκε σε καθεστώς απομόνωσης-καραντίνας. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η 65χρονη είναι θετική στον κορωνοϊό. Η γενική εικόνα υγείας της γυναίκας το απόγευμα της Τρίτης ήταν καλή. Μετά την διαπίστωση
του πρώτου κρούσματος στα κατεχόμενα,
οι «αρχές» προχώρησαν στον αποκλεισμό
τριών ξενοδοχειακών μονάδων. Σε μια
ξενοδοχειακή μονάδα βρίσκονται άτομα
που εργάζονται σε ξενοδοχεία όπου διαμένουν οι τουρίστες. Επίσης, σε απομόνωση τέθηκαν επιβάτες της πτήσης
από την Γερμανία (έφτασε στα κατεχόμενα διά μέσου της Τουρκίας), οι οποίοι
βρέθηκαν σε κοντινή απόσταση στην
γυναίκα που φέρει τον ιό.
Μαζί με τα μέτρα που αφορούν την
65χρονη τουρίστρια και την ομάδα τουριστών από την Γερμανία, η τ/κ ηγεσία
προχώρησε στην λήψη μιας σειράς έκτακτων μέτρων όπως λ.χ. το κλείσιμο
των σχολείων, πανεπιστημίων, την απολύμανση δημόσιων χώρων, του αεροδρομίου της Τύμπου κ.ο.κ. Λίγο πριν
από τη ανακοίνωση για το κρούσμα στα
κατεχόμενα, η τ/κ ηγεσία προχώρησε
στην λήψη έκτακτων μέτρων που αφορούν τα οδοφράγματα και την μετάβαση
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Πολλοί Τουρκοκύπριοι σε
όλες τις μεγάλες πόλεις των
κατεχομένων έσπευδαν σε
φαρμακεία και σούπερ
μάρκετ για να προμηθευτούν προϊόντα υγείας και
πρώτης ανάγκης.
των Τουρκοκύπριων στις ελεύθερες περιοχές. Η τ/κ πλευρά διπλασίασε τον αριθμό των λειτουργών υγείας σε όλα τα
οδοφράγματα. Συγκεκριμένα, από τώρα
και στο εξής, όσοι εισέρχονται στα κατεχόμενα από όλα τα οδοφράγματα, θα
καλούνται να συμπληρώσουν μια ειδική
φόρμα. Επίσης, θα εξετάζονται για συμπτώματα του νέου ιού. Στην δε «πρωθυπουργία» δημιουργήθηκε ένα γραφείο
συντονισμού κρίσης. Σε αυτό θα εκπροσωπούνται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες
και η δικοινοτική επιτροπή υγείας. Την
ίδια στιγμή, αποφασίστηκε η διεύρυνση
της χωρητικότητας του κέντρου απομόνωσης και η «κυβέρνηση» κάλεσε
τους Τ/κ να αποφύγουν τα μη υποχρεωτικά ταξίδια στο εξωτερικό και τις ελεύθερες περιοχές.
Από την πλευρά του, ο ηγέτης της
τ/κ κοινότητας ζήτησε από τους Τ/κ να
δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στα μέτρα υγείας και προστασίας. Η προειδοποίηση

του Μουσταφά Ακιντζί ήρθε σε μια στιγμή που εξαιτίας των νέων εξελίξεων στα
κατεχόμενα έχει ξεκινήσει συζήτηση
για την λήψη και άλλων έκτακτων μέτρων, συμπεριλαμβανομένου και του
ενδεχομένου της αναβολής των «προεδρικών εκλογών».

Σε αναμμένα κάρβουνα
Κλίμα σύγχυσης και προβληματισμού
επικρατεί και στην Τουρκία, με την κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν
να ζητά από τους Τούρκους πολίτες να
λάβουν προληπτικά μέτρα υγείας και
να προετοιμαστούν για όλα τα ενδεχόμενα, παρά το γεγονός ότι μέχρι και το
απόγευμα της Τρίτης δεν είχε επιβεβαιωθεί επίσημα κανένα κρούσμα του κορωνοϊού στη χώρα. Παρά τις αυξανόμενες
φήμες στο εσωτερικό της Τουρκίας και
ιδιαίτερα στις πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης, το Υπουργείο Υγείας της
Τουρκίας εξακολουθεί να επιμένει ότι
μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ο νέος
ιός ακόμη και μετά την εμφάνισή του
στα κατεχόμενα και συγκεκριμένα σε
άτομο που προηγουμένως είχε ταξιδέψει
στην γειτονική χώρα.
Η Τουρκία επέμενε ότι παραμένει η
μοναδική χώρα που δεν έχει επηρεαστεί
από το νέο ιό την στιγμή που στις ΗΠΑ,
στην πολιτεία Maryland, εντοπίστηκε
ο νέος ιός σε μια γυναίκα, 86 ετών, η
οποία προηγουμένως είχε επισκεφθεί
την Τουρκία. Την περασμένη εβδομάδα
αεροσκάφη των Τουρκικών Αερογραμμών τέθηκαν μαζί με τα πληρώματά τους

σε καθεστώς απομόνωσης μετά τον εντοπισμό του κορωνοϊόύ σε εξωτερικούς
προορισμούς.
Οι εν λόγω εξελίξεις απασχολούν έντονα την τουρκική επικαιρότητα την
στιγμή που ο υπουργός Υγείας, Φαχρεττίν Κοτζά, ανακοίνωνε νέα προληπτικά
μέτρα και άφηνε να εννοηθεί ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν αποκλείει πλέον
κανένα ενδεχόμενο για το ζήτημα του
κορωνοϊόύ.
Ο κ. Κοτζά, στο πλαίσιο των νέων τοποθετήσεών του, υπερασπίστηκε την
απόφαση της κυβέρνησής του για το
κλείσιμο των συνόρων με το Ιράν και
δήλωσε ότι σε περίπτωση που δεν είχε
ληφθεί το συγκεκριμένο μέτρο, θα είχαν
ήδη φτάσει στην Τουρκία 50.000 άνθρωποι, μια εξέλιξη που αναμφισβήτητα
θα έδινε διαστάσεις στον κίνδυνο που
αντιμετωπίζει σήμερα η Τουρκία, όπως
και οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής.
Παρά το γεγονός ότι ο κ. Κοτζά δεν
επιβεβαιώνει την ύπαρξη κρούσματος
στην χώρα του, ζητά από τους Τούρκους
πολίτες που βρίσκονται στην Ευρώπη
ή επιστρέφουν από την Ευρώπη στην
χώρα τους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να παραμείνουν στις οικίες τους. Σε περίπτωση που παρουσιάσουν συμπτώματα θα πρέπει να έρθουν
άμεσα σε επικοινωνία με τις τουρκικές
αρχές.
Χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο
της εξάπλωσης του ιού στην Τουρκία,
ο κ. Κοτζά ζητά από όλους τους πολίτες
να τηρούν τους βασικούς κανόνες υγιεινής και να παραμένουν οικειοθελώς
σε καθεστώς απομόνωσης για τουλάχιστον 14 ημέρες, μετά την επιστροφή
τους από το εξωτερικό.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι
την στιγμή που γραφόταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ η τουρκική κυβέρνηση
εξέταζε το ενδεχόμενο λήψης μιας σειράς
έκτακτων μέτρων. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα έκτακτα μέτρα
αφορούν το κλείσιμο των σχολείων και
άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, την
απαγόρευση συναθροίσεων, την επιστράτευση των ιδιωτικών μονάδων υγείας, τον περιορισμό των πτήσεων από
και προς την Τουρκία, το ενδεχόμενο
του περιορισμού ή ακόμη και προσωρινής
διακοπής πτήσεων προς τα κατεχόμενα
και την εντατικοποίηση μέτρων ασφαλείας σε όλη την τουρκική επικράτεια.

κοινώνησε με τον Αρχιεπίσκοπο ούτως
ώστε να του γνωστοποιήσει το δύσκολο
της κατάστασης, αλλά και τις σκέψεις
για απαγόρευση μαζικών συγκεντρώσεων,
που προφανώς και επηρεάζει την εκκλησία. Είναι άλλωστε θέμα προς συζήτηση
το κατά πόσο θα πρέπει να παρακολουθούν λειτουργίες οι πιστοί και να λαμβάνουν την θεία κοινωνία. Ο Αρχιεπίσκοπος, σύμφωνα με μέλη του Υπουργικού, φέρεται να κατανόησε την δυσκολία
της κατάστασης, χωρίς να εκφέρει οποιαδήποτε αντίθεση. Υπενθυμίζεται πως
η θέση της Ιεράς Συνόδου για τα μέτρα
της κυβέρνησης, που στην ουσία κλείνουν
εκκλησίες, θα ανακοινωθεί το πρωί της
Τετάρτης.

Τα σενάρια για τα σχολεία
Η αρχική θέση του υπουργού Παιδείας
Πρόδρομου Προδρόμου, φέρεται να ήταν
πως δεν υπάρχει λόγος να κλείσουν τα
σχολεία, ωστόσο μέσα από την ενημέρωση για τις επαφές του 64χρονου γιατρού
πριν την εξέταση, αλλά και την ανησυχία
που άρχισε να ενισχύεται μεταξύ των
γονιών κρίθηκε προτιμότερο να κλείσουν
προς το παρόν μέχρι και την Παρασκευή.
Είχε τεθεί και το σενάριο να κλείσουν
τα σχολεία μέχρι το Πάσχα, επεκτείνοντας
την σχολική χρονιά, κάτι που δεν θεωρήθηκε επί του παρόντος αναγκαίο.

Τα ταξίδια και η Βουλή
Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο
λήψης αυστηρών μέτρων, ξεκίνησαν ήδη
ακυρώσεις ταξιδιών. Την αρχή έκανε ο
Πρόεδρος με το ταξίδι του στην Αυστρία.
Σύμφωνα με κύκλους του περίγυρού του,
θεωρήθηκε πως δεν θα ήταν ούτε φρόνιμο
ούτε επικοινωνιακά σωστό, μπροστά
στην λήψη τόσων περιοριστικών μέτρων,
ο Πρόεδρος να ταξιδέψει. Ακυρώσεις και
περιορισμός επαγγελματικών ταξιδιών
επιχειρείται πλέον σε κάθε υπουργείο
και ιδιαίτερα στο Υπουργείο Εξωτερικών.
Βεβαίως μέτρα δεν λαμβάνει μόνο η
κυβέρνηση, αλλά και η Βουλή. Ο Πρόεδρος
της Βουλής βολιδοσκοπούσε από την
Δευτέρα το ενδεχόμενο να ακυρωθούν
οι επιτροπές και οι ολομέλειες και να γίνονται τηλεδιασκέψεις. Δεδομένων των
νέων κανονισμών μαζικής συνάθροισης
θεωρείται δεδομένη η ακύρωση των συνεδριών της ολομέλειας, ενώ εξετάζεται
και η ακύρωση συνεδριών κάποιων επιτροπών της Βουλής.

ΑΡΘΡΟ

/ Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Τουρκία, κράτος
ή τρομοκρατική
οργάνωση;
Η Τουρκία τελικά είναι μια κανονική χώρα ή έχει
μεταλλαχτεί σε τρομοκρατική οργάνωση αξιοποιώντας την ίδια στιγμή τη χρηματοδότηση
που παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση; Με
τα λεφτά όλων μας έχουν εξοπλιστεί με τεθωρακισμένα που τις τελευταίες μέρες χρησιμοποιούν κατά του ελληνικού κράτους και της Ευρώπης! Γίναμε όλοι μάρτυρες απίστευτων εικόνων στον Έβρο. Αυτή την εισβολή της Τουρκίας, χρησιμοποιώντας τους τζιχαντιστές τρομοκράτες που στήριξε με διάφορους τρόπους
ο ίδιος ο Ερντογάν και η Μουσουλμανική Αδελφότητα, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο πολιτισμένος κόσμος να διαλύσει. Ο Ερντογάν εκβιάζει και χρησιμοποιεί τους μετανάστες για
να εισβάλουν στην Ελλάδα πετώντας χημικά
που προμηθεύονται από τον τουρκικό στρατό.
Πολλοί από αυτούς βρίζουν χυδαία την Ελλάδα
και απειλούν τους Έλληνες αφού δεν καταφέρνουν να περάσουν. Η ελληνική αστυνομία και
ο ελληνικός στρατός στέκονται με σθένος και
σοβαρότητα απέναντι στους τρομοκράτες του
ISIS της Τουρκίας και δεν πέφτουν σε παγίδες.
Ας μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία ήταν ο διακομιστικός σταθμός περίπου 50.000 μισθοφόρων
του ISIS και πολλοί από αυτούς είναι οι ίδιοι
που χρησιμοποιεί η γείτονα στη Συρία, στο
Κουρδιστάν, στην Λιβύη αλλά και τώρα στην
Ελλάδα. Ο Ερντογάν λοιπόν έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Διευκόλυνε
δηλαδή τους τρομοκράτες να φέρουν πόνο και
θάνατο σε αθώους και σε πολύ μεγάλη κλίμακα.
Τους προμήθευσε και συνεχίζει να τους προμηθεύει με εκρηκτικά, όπλα, στολές, τρόφιμα
και πρώτες ύλες ώστε να μπορούν να κατασκευάζουν ό,τι χρειάζονται. Χρήματα, που αποτελούν
προϊόν τρομοκρατίας, έχουν ξεπλυθεί μέσω
τουρκικών τραπεζών και τώρα γεμίζει λεωφορεία
με μετανάστες για να τους στείλει στην Ελλάδα
με σκοπό την αποσταθεροποίησή της. Ο Ερνογάν
λοιπόν πρέπει να λογοδοτήσει στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για όλα όσα ανέφερα παραπάνω.
Η Τουρκία βέβαια δεν είναι μέλος του Διεθνούς
Ποινικού Δικαστηρίου. Είναι γνωστό ότι η Τουρκία παραβιάζει όλες τις διεθνείς συμφωνίες και
δεν συμμετέχει σε οτιδήποτε βελτιώνει και σέβεται την ανθρωπότητα και το διεθνές δίκαιο,
αλλά τα εγκλήματα έχουν λάβει μέρος σε χώρες
που είναι. Το μέλλον της Τουρκίας του Ερντογάν,
αφορά την ανθρωπότητα και όχι απλά την Ελλάδα, την Κύπρο, το Κουρδιστάν,την Συρία ή
την Λιβύη.
* Ο Γιάννης Γεωργούλας είναι Σύμβουλος
Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.
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«Κονταροχτυπιούνται»
Cerberus και Bain για
τα ΜΕΔ της Ελληνικής
Στα 1,85 δισ. ευρώ η αξία του χαρτοφυλακίου που εξετάζεται
προς πώληση – Αρχές καλοκαιριού το αποτέλεσμα
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τη δεδομένη περίοδο «τρέχουν» δύο μεγάλα πρότζεκτ πώλησης μη εξυπηρετούμενων δανείων, αυτό της Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής Τράπεζας. Όπως
αποκάλυψε η «Κ», ο προτιμητέος προσφοροδότης για την Τράπεζα Κύπρου
είναι η Cerberus Capital, η οποία βρίσκεται σε εντατικές συζητήσεις με την
Τράπεζα Κύπρου επί λονδρέζικου εδάφους. Ωστόσο, παράλληλα βρίσκεται σε
εξέλιξη και μία άλλη κούρσα απόκτησης
ΜΕΔ, αυτή της Ελληνικής Τράπεζας και
στην οποία είναι ένας εκ των δύο διεκδικητών. Το άλλο ταμείο που διεκδικεί
τα προβληματικά δάνεια της Ελληνικής,
είναι η Bain Capital.
Στην «κούρσα» απόκτησης των ΜΕΔ
ήταν και η Lone Star, αλλά τέθηκε εκτός
της διαδικασίας μετά από σχετική απόφαση. Ενώ στην αρχή είχε αποκαλυφθεί
πως τα δάνεια για τα οποία συζητούν να
αποκτήσουν τα επενδυτικά ταμεία φτάνουν τα 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, το
ποσό έχει ανέβει. Όπως πληροφορείται
η «Κ», το ποσό το οποίο εξετάζεται για
να αγοραστεί είτε από την Cerberus
Capital, είτε από την Bain Capital, ανέρχεται στα 1,85 δισεκατομμύρια ευρώ.
Εάν δεν αλλάξουν τα χρονοδιαγράμματα
και οι σχεδιασμοί που έχουν τεθεί μέχρι
στιγμής λόγω εξελίξεων που μπορεί να
καθυστερήσει τη διαδικασία (βλέπε κορωνοϊό) η Ελληνική θα έχει κλείσει το
πολυπόθητο «deal» τέλος Μαΐου – αρχές
Ιουνίου.
Η Ελληνική Τράπεζα άλλωστε είχε εξαρχής περισσότερο περιθώριο για να
προχωρήσει στην πράξη της πώλησης
των ΜΕΔ της από την Τράπεζα Κύπρου.
Τα ΜΕΔ της Ελληνικής ανέρχονται στα
2,5 δισ. ευρώ, έναντι των κάτι λιγότερο
από 5 δισ. ευρώ ΜΕΔ που έχει η Τράπεζα
Κύπρου στον ισολογισμό της. Η Ελληνική,

αν κατορθώσει να πωλήσει τα ΜΕΔ των
1,85 δισ. ευρώ, τότε ο λόγος των ΜΕΔ
της προς τα καλά δάνεια θα μειωθεί πάρα
πολύ και θα φτάσει στα ζητούμενα από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μονοψήφια ποσοστά.
Εάν υπολογίσουμε πως και τα 150
εκατ. ευρώ από τα εναπομείναντα μη εξυπηρετούμενα αρχίσουν να εξυπηρετούνται από το κυβερνητικό Σχέδιο ΕΣΤΙΑ, τότε η Ελληνική θα μείνει μόνο
με 0,5 δισ. ευρώ ΜΕΔ. Μπορεί να εξυγιανθούν αργά, αλλά η Ελληνική θα κα<
<
<
<
<
<

Οι πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων των δύο
τραπεζών σχολιάζονται ως
σημείο καμπής (turning
point) για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα.
ταφέρει κάποια στιγμή και δίχως εποπτική πίεση να τα μειώσει οργανικά. Σημειώνεται πως η περίμετρος των δανείων
της Ελληνικής που ενέπιπταν στα κριτήρια του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ ανέρχονταν
στα 298 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, τραπεζικές πηγές σχολιάζουν πως η Ελληνική Τράπεζα με τα
κεφάλαιά της να κυμαίνονται στο 20%
έχει την ευχέρεια να πωλήσει δάνεια και
σε τιμή που μπορεί να μην την ικανοποιεί
πλήρως, διότι όπως συγκεκριμένα είπαν
«μπορεί να κάψει κεφάλαιο εν αντιθέσει
με άλλες τράπεζες που δεν είναι τόσο άνετες με το κεφαλαιακό τους απόθεμα».
Υπογράμμισαν δε το γεγονός πως η διαδικασία πώλησης των προβληματικών
δανείων της Ελληνικής ήδη έχει καθυστερήσει και θα έπρεπε να είναι πιο προ-

χωρημένη η διαδικασία, όπως προχωρά
η διαδικασία της Τράπεζας Κύπρου.

Turning point
Την ίδια ώρα, οι πωλήσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων των δύο τραπεζών
σχολιάζονται ως σημείο καμπής (turning
point) για τον κυπριακό τραπεζικό τομέα
από τραπεζίτες. Θα είναι το σημείο κατά
το οποίο ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου
θα ρίξει επιτέλους τίτλους τέλους στο
μεγαλύτερό του πρόβλημα, αυτό που απασχολεί τις τράπεζες τα τελευταία 10
χρόνια και συνεχώς χρησιμοποιούν κέρδη
για να τα μετατρέπουν σε προβλέψεις.
Το μομέντουμ των πωλήσεων και της
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων άρχισε
από την διάσπαση του Συνεργατισμού.
Συνεχίστηκε με το Helix 1 της Τράπεζας
Κύπρου και έπειτα η Alpha Bank μετέφερε
400 εκατ. ευρώ δάνεια σε όχημα ειδικού
σκοπού (SPV), έχοντας μεταφέρει εκτός
τραπεζικού συστήματος από το 2012,
συνολικά 2 δισ. ευρώ. Τώρα, με την ολοκλήρωση του Helix 2 αλλά και του
πρότζεκτ μείωσης των δανείων της Ελληνικής, το τραπεζικό σύστημα θα έχει
εξυγιανθεί.
Το βάρος μετά θα πέσει στις εταιρείες
εξυπηρέτησης δανείων και στους αγοραστές αυτών των δανείων, οι οποίοι όμως δεν έχουν την πίεση από τον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισμό για να τα μειώσουν
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Είναι ιδιώτες και θα τα ανακτήσουν – εξυπηρετήσουν όπως επιχειρησιακά διαλέξουν οι ίδιοι.
Ταυτόχρονα, τους τραπεζίτες –όπως
δηλώνουν οι ίδιοι- απασχολεί η τιμή
(pricing) και όχι τόσο το μέγεθος (volume)
των δανείων που θα πωλήσουν. Δηλαδή,
εάν κατά την πράξη μεταξύ των Ταμείων
και των τραπεζών το μέγεθος των δανείων
που θα πωληθούν είναι μικρότερο (είτε
για την Τράπεζα Κύπρου είτε για την Ελ-

Μονοψήφιο ποσοστό προβληματικών δανείων θα έχει η τράπεζα μετά την επιτυχή επίτευξη του «deal» με κάποιο από τα δύο Ταμεία.
ληνική) δεν θα είναι παράγοντας ανασταλτικός για την επίτευξη του «deal».

«Φουντώνει» η Bain
Η «εις άτοπον απαγωγή», είναι μία
από τις σημαντικότερες μεθόδους μαθηματικής απόδειξης. Και σε αυτή βασίζονται όσοι τραπεζικοί που δεν πρόσκεινται είτε στο περιβάλλον της Τράπεζας Κύπρου, είτε της Ελληνικής Τράπεζας για τους αγοραστές των δανείων.
Συλλογίζονται πως εάν η Cerberus Capital
είναι ο προτιμητέος προσφοροδότης της
Τράπεζας Κύπρου, τότε για την πράξη
της Ελληνικής Τράπεζας ενδεχομένως
να είναι πιο μπροστά η Bain Capital, η
οποία απέτυχε το 2018 να αγοράσει το

«Helix 1». Εάν η Cerberus Capital εμφανιζόταν «διψασμένη» να αγοράσει ένα
εκ των δύο χαρτοφυλακίων των δύο μεγάλων τραπεζών της Κύπρου και αφού
στην Ελλάδα δεν είχε καταφέρει να αγοράσει προβληματικά δάνεια, τότε η
Bain θα προσπαθήσει για τον αντίστοιχο
λόγο να αγοράσει αυτό της Ελληνικής.

Συνεργασία με APS
Η συνεργασία του αγοραστή του πακέτου των δανείων με τον υφιστάμενο
διαχειριστή των προβληματικών δανείων
της Ελληνικής, την APSCyprus, δεν είναι
σίγουρη.
Μέσα στους όρους του διαγωνισμού,
όπως είναι εις θέση να γνωρίζει η εφη-

Τοποθετείται η Ιερά Σύνοδος για «κλείσιμο» των εκκλησιών
Τα δάκτυλα επί τον τύπον των ήλων θα θέσουν
τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, τα οποία καλούνται
να τοποθετηθούν επί των μέτρων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση και αφορούν τον περιορισμό
του κορωνοϊού.
Μια διαδικασία που αναμένεται να αναδείξει
όχι τις διαφορετικές απόψεις επί βασικών θεολογικών ζητημάτων της ορθόδοξης πίστης,
αλλά κυρίως επί του πρακτικού κομματιού
λήψης κάποιων προφυλάξεων για προστασία
ατόμων που συμπεριλαμβάνονται στις ευπαθείς
ομάδες του πληθυσμού. Μια πρώτη κίνηση
για να αποφευχθούν αντιδράσεις, σε ένα
ζήτημα που παρατηρείται πολιτική σύμπνοια,

Αρνητικός ο Μητροπολίτης
Πάφου Γεώργιος στα μέτρα
που αφορούν τους εκκλησιαστικούς χώρους.

+357 22 755 300

ΕΚΚ: Προσήλωση στην
τεχνολογική αναβάθμιση
για ενίσχυση της εποπτείας
Ιδιαίτερη έμφαση στην τεχνολογική αναβάθμισή της θα δώσει
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έγινε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τη
Δευτέρα το μεσημέρι. Προτού η κυβέρνηση ανακοινώσει επίσημα το πακέτο μέτρων, ο
Νίκος Αναστασιάδης ενημέρωσε προηγουμένως
τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο. Μετά και την
τηλεφωνική επικοινωνία Προέδρου της Δημοκρατίας και Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, τα
μέλη της Ιεράς Συνόδου θα τοποθετηθούν επί
του θέματος που έχει ανακύψει, προκειμένου
να εκφράσουν συλλογικά τη θέση της Εκκλησίας.
Ο Μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος, ο οποίος
ασκεί και χρέη εκπροσώπου της Συνόδου, κατηγορηματικά ξεκαθάρισε στην «Κ» πως η το-

μερίδα, δεν υπάρχει ο όρος να συνεχίσει
συνεργασία ο αγοραστής με την APS,
άρα δεν αποκλείεται και να δημιουργήσει
δική του εταιρεία.
Το πόσο κοστοβόρα θα είναι μία τέτοια
κίνηση και πόσο θα συμφέρει το εκάστοτε
επενδυτικό ταμείο θα αποδειχθεί στο
τέλος, μετά και το κλείσιμο του «deal».
Και τα δύο Ταμεία είναι πανίσχυρα, με
τεράστια κεφάλαια υπό διαχείριση και
εμπειρία στην διαχείριση προβληματικών
δανείων. Όποιο και από τα δύο ταμεία
αγοράσει τα δάνεια της Ελληνικής θα
είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία και ένα ακόμα μεγάλο
διεθνές όνομα θα έχει μπει στην κυπριακή
τραπεζική σκηνή.

Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα διαμορφώσουν τη θέση της Εκκλησίας απέναντι στην κινητοποίηση που έχει σημάνει για περιορισμό του κορωνοϊού.
ποθέτηση της Εκκλησίας θα γίνει αύριο με ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου. Όπως σημείωσε,
τα μέλη της Συνόδου θα επικοινωνήσουν, κατά
πάσα πιθανότητα με τον Αρχιεπίσκοπο, και αμέσως μετά θα εκδοθεί κοινή ανακοίνωση. Η
άποψη που θα υποστηρίξει ο Πάφου Γεώργιος,
όπως ο ίδιος μας είπε, θα είναι να μην υπάρξει
καμία αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο εκκλησιάζονται οι πιστοί. Όπως σημείωσε, η Εκκλησία
δεν εξαναγκάζει τους πιστούς να προσέλθουν
σε θείες λειτουργίες ή άλλες εκδηλώσεις λατρευτικές.

Οι νουθεσίες
Σύμφωνα με πηγές της «Κ», με τη συγκεκριμένη άποψη συμφωνούν και άλλα μέλη της
Ιεράς Συνόδου, τα οποία θεωρούν εκ του πονηρού τα όσα υποστηρίζονται εντός και εκτός
Κύπρου το τελευταίο διάστημα για το μυστήριο
της Θείας Κοινωνίας, αλλά και των κινδύνων
εξάπλωσης του ιού από τις συναθροίσεις πιστών
σε εκκλησίες.
Σύμφωνα με απόψεις προσώπων που κινούνται κοντά στα εκκλησιαστικά πράγματα
του τόπου, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου θα α-

ναζητήσουν μια ενδιάμεση γραμμή που αφενός
να μην επηρεάζει δογματικά ζητήματα και αφετέρου να μην έρχεται σε σύγκρουση με τα
όσα αποφάσισε η κυβέρνηση.
Η τοποθέτηση του Μητροπολίτη Πάφου
ότι η Εκκλησία δεν εξαναγκάζει πιστούς να
εκκλησιαστούν θεωρείται μια διέξοδος προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός. Από
την άλλη, ενδεχομένως, τα μέλη της Συνόδου
να συστήνουν στα άτομα υψηλού κινδύνου
αν οι ίδιοι ανησυχούν να λαμβάνουν μέτρα
αυτοπροστασίας τους.

εντός του 2020 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ),
αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που προσφέρουν νέα
ψηφιακά εργαλεία και συστήματα για την επίτευξη των εποπτικών στόχων της. Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, στη
διάρκεια της οποίας παρουσίασε το έργο της Επιτροπής για
το 2019 και τους στόχους της για το 2020, η Πρόεδρος της
ΕΚΚ κ. Δήμητρα Καλογήρου ανέδειξε ότι η Επιτροπή αποδίδει
τεράστια σημασία στον εκσυγχρονισμό της, μέσω της προώθησης ουσιαστικών αλλαγών για την απλοποίηση και αυτοματοποίηση των εργασιών της. Όπως επεσήμανε, οι διαρκώς
μεταβαλλόμενες λειτουργικές ανάγκες της Επιτροπής,
καθιστούν αναγκαία την τροποποίηση και αναβάθμιση των
ηλεκτρονικών συστημάτων της. Με την έλευση του 2020, η
ΕΚΚ επεξέτεινε το ψηφιακό αρχείο των εταιρικών στοιχείων
και στους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων
(Funds Managers), το οποίο αποτελεί σημαντικό ορόσημο,
καθώς έτσι ενισχύεται η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα
του ανερχόμενου τομέα των εναλλακτικών επενδύσεων στην
Κύπρο, ο οποίος μπορεί να χρηματοδοτήσει την πραγματική
οικονομία. Το Ψηφιακό Αρχείο αποτελεί μία πλατφόρμα που
επιτρέπει στους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων να εισάγουν και να υποβάλλουν δεδομένα με πιο
σωστό τρόπο, σε ένα νέο, πιο φιλικό προς τον χρήστη σύστημα.
Οι διαχειριστές μπορούν να έχουν επίβλεψη όλων των δεδομένων που υπέβαλαν και να εκτελούν ανά πάσα στιγμή τυχόν
προσθήκες ή αλλαγές. Αυτό βελτιώνει τη διαφάνεια των πληροφοριών και επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση από την
ΕΚΚ των εταιρικών τους αλλαγών.
Εντός του 2020, η ΕΚΚ θα προχωρήσει με τη μεταφορά,
αποθήκευση και επεξεργασία του μεγάλου όγκου πληροφοριών
(Big Data) που λαμβάνει σε αρχιτεκτονική βάση νέφους
(Cloud). Αυτή η τεχνολογική μετεξέλιξη θα εμπλουτίσει την
παραγόμενη επιχειρησιακή γνώση που είναι απαραίτητη για
πιο αποδοτική και άμεση εποπτεία.

ΔΙΕΘΝΗ
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Ψώνια με δελτίο
στη Βρετανία
λόγω κορωνοϊού
Σούπερ μάρκετ και ηλεκτρονικές
πλατφόρμες έβαλαν όρια στις αγορές
Λιγοστεύουν δραστικά όσοι Λονδρέζοι
και Λονδρέζες έζησαν τον Β΄ Παγκόσμιο
Πόλεμο και τα δελτία στα τρόφιμα, που
είχαν επιβληθεί τότε, αλλά όλο και κάποια
ανάμνηση μένει στο συλλογικό υποσυνείδητο. Σήμερα, σε ανάλογα μέτρα επιβολής δελτίου σε ποικίλα είδη προβαίνουν
μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη
βρετανική πρωτεύουσα και σε άλλες πόλεις, διότι ο πανικός του κορωνοϊού έχει
προκαλέσει «επιδρομές» σε συμβατικά
και ηλεκτρονικά ράφια τους, όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά της η βρετανική εφημερίδα The Guardian. Τα μακαρόνια, τα λαχανικά σε κονσέρβες και
τα αντισηπτικά έχουν εξαφανιστεί, ενώ
ένα δοχείο μισογεμάτο με υγροσάπουνο
μπορεί να βγει και... σε ηλεκτρονική δημοπρασία.
Αυτό που προσπαθούν να κάνουν οι
αλυσίδες σούπερ μάρκετ στη Γηραιά Αλβιώνα είναι να αποτρέψουν τους καταναλωτές από το να δημιουργούν αποθέματα στις κατοικίες τους. Εξ ου και επιβάλλουν όριο στα ψώνια που αφορούν
συγκεκριμένα προϊόντα, όπως τα ζυμαρικά, τα αντισηπτικά μαντιλάκια, το σαπούνι χειρός, το αντισηπτικό υγρό χειρός,
το χαρτί υγείας, καθώς και τα παιδικά
φάρμακα, που μπορεί κανείς να βρει σε
βρετανικά σούπερ μάρκετ. Η έφοδος των
καταναλωτών παρατηρήθηκε μετά την
ανακοίνωση από τον οργανισμό Δημοσίας
Υγείας Αγγλίας, ο οποίος απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να κάνουν ένα σχεδιασμό για το τι πρέπει να προμηθευθούν
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Τεράστιες αυξήσεις, ακόμη
και 5.000%, σε αντισηπτικά
που πωλούνται στο Διαδίκτυο.
σε περίπτωση αυτοπεριορισμού στο σπίτι
τους για διάστημα δύο εβδομάδων. Εντούτοις, ο ανώτατος επιστημονικός σύμβουλος της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον, σερ Πάτρικ Βάλανς, διεμήνυσε πως
δεν υπάρχει «κανένας λόγος για τους
Βρετανούς πολίτες να καταφύγουν σε αγορές υπό το κράτος του πανικού».
Πάντως, η Tesco έχει σχεδόν ξεπουλήσει όλα τα ζυμαρικά ιδιωτικής ετικέτας
και τα ντοματάκια της σε κονσέρβα, όσον
αφορά τις παραγγελίες στην ηλεκτρονική
της πλατφόρμα. Εξ ου και τώρα έβαλε
όριο σε όλα τα μεγάλης ζήτησης είδη και
επιτρέπει τα πέντε τεμάχια ανά καταναλωτή – μέχρι στιγμής είναι η μόνη που
επέβαλε δελτίο στα τρόφιμα. Η Tesco μεταξύ των άλλων έβαλε δελτίο στο γάλα
μακράς διαρκείας, στη χλωρίνη, στα ζυμαρικά, στα λαχανικά σε κονσέρβα, στα
παιδικά φάρμακα, στα μαντιλάκια, στα
αντισηπτικά τζελ και σπρέι.
Οι περιορισμοί ισχύουν και στα συμβατικά καταστήματα και στις ηλεκτρονικές
παραγγελίες. Οι πελάτες της Tesco ενημερώθηκαν με την εξής ανακοίνωση: «Γνωρίζουμε ότι υπάρχει ζήτηση για συγκεκριμένα προϊόντα και εργαζόμαστε πολύ σκληρά, ώστε να εξακολουθήσουν να είναι δια-

Η αλυσίδα Tesco έβαλε δελτίο σε γάλα μακράς διαρκείας, χλωρίνη, ζυμαρικά, λαχανικά σε κονσέρβα, παιδικά φάρμακα, μαντιλάκια, αντισηπτικά τζελ και σπρέι.
θέσιμα και έτσι να βοηθήσουμε την πελατεία μας. Ακολουθώντας την κοινή λογική, θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι
θα έχουν πρόσβαση στα βασικά αγαθά».
Τα υπόλοιπα σούπερ μάρκετ έχουν
βάλει δελτίο, αλλά όχι στα τρόφιμα. Ωστόσο, τα περισσότερα δεν επιτρέπουν
πάνω από δύο αντισηπτικά ανά πελάτη,
εκτός και εάν έχουν εξαντλήσει τα αποθέματά τους. Η διαδικτυακή πλατφόρμα
σούπερ μάρκετ Ocado έθεσε όριο στο
χαρτί υγείας. Οι πελάτες της μπορούν να
αγοράσουν έως και δύο συσκευασίες με
12 ρολά της μάρκας Andrex. Μια πελάτισσα της αλυσίδας Asda διαμαρτυρήθηκε
ότι παράγγειλε τα ψώνια της ηλικιωμένης
μητέρας της ηλεκτρονικά την Κυριακή
1η Μαρτίου, τα παρέλαβε το Σάββατο 7
Μαρτίου, σχεδόν μία εβδομάδα μετά,

αλλά χωρίς το χαρτί υγείας που είχε παραγγείλει. Η τεράστια ζήτηση για τα αντιβακτηριδιακά χειρός έχει εξακοντίσει
τις τιμές τους άνω του 5.000% στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες διάθεσης – ένα
μπουκάλι, που πρότινος κόστιζε 49 πένες,
δηλαδή 56 λεπτά του ευρώ, σήμερα κοστίζει 25 λίρες, δηλαδή 29 ευρώ. Τέλος,
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Guardian,
το παράδειγμα πώλησης αντί 5 λιρών,
δηλαδή 5,80 ευρώ, ενός μεταχειρισμένου
υγροσάπουνου, που ήταν κατά 75% γεμάτο, στην ιστοσελίδα ηλεκτρονικών δημοπρασιών eBay.

Θέτουν όρια και στις ΗΠΑ
Ο υπουργός Περιβάλλοντος της Βρετανίας, Τζορτζ Γιούστις,είχε συνάντηση
με τους διευθύνοντες συμβούλους των

μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ της
χώρας και εκπροσώπους του κλάδου ευρύτερα, ώστε να συζητηθεί η ανταπόκρισή
τους στην επιδημία του κορωνοϊού και
η στήριξη των πιο ευπαθών κοινωνικών
ομάδων. Το ενδιαφέρον, πάντως, είναι
πως σε όλο τον κόσμο ο πανικός των καταναλωτών για μία ενδεχόμενη πανδημία
τους οδήγησε σε... πολύ στοχευμένη επιλογή, δηλαδή τα χαρτιά υγείας. Σε αυστραλέζικο σούπερ μάρκετ την περασμένη εβδομάδα δύο γυναίκες καβγάδισαν
εξαιτίας της έλλειψης αυτού του προϊόντος
και τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Σε
ένα άλλο αντίστοιχο περιστατικό στην
Καλιφόρνια έσπευσαν οι άνθρωποι να
αδειάσουν τα ράφια από χαρτί υγείας και
εμφιαλωμένο νερό, το οποίο πλέον δίδεται
με δελτίο.

Στο Λος Ατζελες την προηγούμενη
Παρασκευή έγινε πραγματική έφοδος.
Οπως είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Ρενέ, πωλήτρια της αλυσίδας
Cοstcο, «εδώ επικρατεί χάος, τα πράγματα
είναι ανεξέλεγκτα, το νερό και το χαρτί
υγείας τελείωσε, όπως και το τζελ χεριών».
Κι ενώ αρχικά στην Costco επιτρέπονταν
έως τέσσερα κιβώτια εμφιαλωμένου νερού
κατά κεφαλήν, τώρα περιορίζονται στα
δύο – όταν κάποιοι αψήφησαν το όριο
και τους κράτησαν τα επιπλέον στο ταμείο, δημιουργήθηκε ένταση και επενέβη
η αστυνομία. Τέλος, οι επίσης αμερικανικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ Target
και Κroger θέτουν όριο έξι και πέντε τεμαχίων ανά άτομο αντίστοιχα σε μία
σειρά ειδών υψηλής ζήτησης, όπως τα
αντισηπτικά μαντιλάκια και το τζελ χειρός.

Απόδοση 77% για Κινέζο διαχειριστή που πόνταρε στην πτώση του S&P 500
Στα τέλη Ιανουαρίου ο Τσου Ουάν φοβήθηκε ότι έκανε ένα λάθος που θα του κόστιζε ακριβά. Ενα μήνα νωρίτερα, το
hedge fund του, QQQ Capital είχε ποντάρει στην πτώση των μετοχών αεροπορικών εταιρειών και ξενοδοχείων και
«σόρταρε» τον δείκτη S&P 500, στοιχηματίζοντας πως η εξάπλωση του κορωνοϊού θα επιδεινωθεί. Πράγματι, όπως
αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά του το
Bloomberg, οι αγορές ξεκίνησαν στις αρχές του έτους πολύ δυναμικά, με τον ίδιο
να χάνει χρήματα. Στη συνέχεια πήγε
στο τροπικό νησί Χαϊνάν της Κίνας για
τις διακοπές του νέου έτους. Βλέποντας,
λοιπόν, τα άδεια καταστήματα, καθώς
και τα κλειστά εστιατόρια που συνήθως
ήταν γεμάτα από τουρίστες, έστειλε μήνυμα στους συνεργάτες του να διατηρήσουν τις short θέσεις τους.
Οπως λοιπόν αποδείχθηκε αργότερα,
αυτή η επιμονή του τελικά απέδωσε, καθώς
το fund με έδρα τη Σιγκαπούρη κατέγραψε
απόδοση 77% κατά τους δύο πρώτους μήνες του έτους, με τις διεθνείς αγορές να
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Το hedge fund του Τσου Ουάν στοιχημάτισε στην πτώση
των μετοχών αεροπορικών
εταιρειών και ξενοδοχείων.
βρίσκονται σε αντίστροφη πορεία. Την
ίδια στιγμή, ο μέσος όρος των ασιατικών
hedge fund σημείωνε πτώση 0,6%, σύμφωνα με στοιχεία της Eurekahedge που
επικαλείται το Bloomberg. «Mετά την καραντίνα της Γουχάν μπορεί να καταλάβεις
τον πανικό που επικρατεί», επεσήμανε
σε συνέντευξή του ο κ. Ουάν.
«Λογικά, κατά τον εορτασμό του νέου
έτους, θα έπρεπε να υπήρχαν παντού άνθρωποι, σχηματίζοντας ουρές για να μπουν
στο εστιατόριο και να πάνε στην παραλία.
Ωστόσο, φέτος δεν υπήρχε κανένας, τα
πάντα ήταν άδεια». Εκτός από τις short
θέσεις του, το fund στοιχημάτισε στην
άνοδο των μετοχών (long θέσεις) της Netflix, της online υπηρεσίας διδασκαλίας

«Mετά την καραντίνα της Γουχάν, μπορείς να καταλάβεις τον πανικό που επικρατεί» επεσή-

μανε σε συνέντευξή του ο κ. Ουάν.

TAL Education Group καθώς και των online
εταιρειών τυχερών παιγνίων, ποντάροντας
πως η ζήτηση για τις υπηρεσίες αυτές θα
αυξηθεί λόγω και του εγκλεισμού του κόσμου στα σπίτια του. Σημειώνεται ότι η
εταιρεία διαχειρίζεται πάνω από 200 εκατ.
δολάρια και περίπου τα μισά από τα περιουσιακά του στοιχεία είναι τοποθετημένα
σε παρόχους online εκπαιδευτικού περιεχομένου. Τώρα το QQQ στοιχηματίζει ότι
το μαζικό sell-off έχει φθάσει στο τέλος
του, έχει λάβει κέρδη από τις short θέσεις
του και ετοιμάζεται για την πιθανότητα
να απελευθερωθεί περισσότερη ρευστότητα ή για περαιτέρω μείωση των επιτοκίων, ώστε να μπορέσουν οι οικονομίες
να ανακάμψουν.
Την ίδια στιγμή, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg, η γυναίκα που
επιβλέπει ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά ταμεία της Σουηδίας ανησυχεί
περισσότερο για τα υπερβολικά χαμηλά
επιτόκια, παρά για την πώληση περιουσιακών στοιχείων (sell-off) λόγω του κορωνοϊού. Η 49χρονη Ιλβα Βέζεν, διευ-

θύνουσα σύμβουλος της ασφαλιστικής
Folksam, επέλεξε να μην υποκύψει σε
αυτόν τον πανικό που έχει προκληθεί
από την εξάπλωση του κορωνοϊού, χωρίς
πρώτα να κάνει και τις απαραίτητες προσαρμογές στο χαρτοφυλάκιό της. Ωστόσο,
με τις ισχυρότερες κεντρικές τράπεζες
παγκοσμίως να καταφεύγουν σε άμεσες
μειώσεις επιτοκίων, η πραγματική ανησυχία για μακροπρόθεσμους επενδυτές
όπως η Folksam είναι η προοπτική των
πολύ χαμηλών επιτοκίων για μεγάλο χρονικό διάστημα. «Αυτή είναι η κορυφαία
σκέψη παντού στην βιομηχανία ασφαλειών ζωής αυτή τη στιγμή» αναφέρει η
ίδια σε συνέντευξή της, σύμφωνα με το
Bloomberg. «Πιστεύω ότι όλοι ανησυχούμε καθώς δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξουμε. Πρόκειται για δύσκολες εποχές». Η πιθανότητα λήψης περισσότερων
μέτρων ενίσχυσης από τις κεντρικές τράπεζες εντάθηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο, εν μέσω μιας αναζωπύρωσης του
πανικού στην αγορά που τροφοδοτήθηκε
από την πτώση των τιμών πετρελαίου.

Ρομπότ στη θέση «ακριβών» εργατών

Κρατικοποιείται μεγάλη τράπεζα της Ινδίας

Οσο περισσότερο αυξάνονται οι μισθοί
στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης
τόσο και εκείνες χάνουν τη φήμη που
είχαν ως μία φθηνή παραγωγική βάση,
όπως αναφέρει σε σχετικό του δημοσίευμα το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Reuters. Οι ιδιοκτήτες εργοστασίων από
την Ουγγαρία έως την Τσεχία και την
Πολωνία βρίσκονται στην ανάγκη να επενδύσουν στη αυτοματοποίηση της
μεταποιητικής τους διαδικασίας, ειδάλλως
κινδυνεύουν να μην είναι πλέον ανταγωνιστικοί. Από τα μέσα της δεκαετίας
του 2000, οπότε και η Ε.Ε. διευρύνθηκε
προς Ανατολάς, η μεταποίηση άνθησε.
Εταιρείες-κολοσσοί, όπως οι γερμανικές
Audi και Daimler, άνοιξαν εκεί εργοστάσια και οικοδόμησαν ακμαία προμηθευτικά οικοσυστήματα. Τα τελευταία χρόνια,
εντούτοις, η ζωηρή οικονομική ανάπτυξη
είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο των αποδοχών και τις ελλείψεις σε εξειδικευμένο προσωπικό. «Δεν είναι σπάνιο φαινόμενο πλέον οι εργάτες να αντικαθίστανται από ρομπότ και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης», λέει ο Ούγγρος
συνδικαλιστικός ηγέτης, Ζόλταν Λάζλο.
«Κι αυτό συμβαίνει σε πολλούς τομείς,
όχι μόνο στην αυτοκινητοβιομηχανία,
στη χαλυβουργία ή στην κατασκευή μηχανών. Παρατηρείται απώλεια θέσεων
εργασίας συνολικά». Τα στοιχεία της απασχόλησης είναι μία ένδειξη πως η βιομηχανία στην Ανατολική Ευρώπη βρίσκεται σε σημείο καμπής.
Η ουγγρική οικονομία το 2019 είχε
ρυθμό ανάπτυξης σχεδόν 5%, ενώ οι επενδύσεις στη μεταποίηση αυξήθηκαν

Στην κρατικοποίηση της τέταρτης μεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας της χώρας,
της Yes Bank, προχώρησε η κεντρική
τράπεζα της Ινδίας, προκαλώντας την
ανησυχία των επενδυτών και θέτοντας
εν αμφιβόλω την οικονομία της χώρας.
Οπως σημειώνει το Bloomberg, πρόκειται για τη μεγαλύτερη κρατική παρέμβαση των τελευταίων 13 ετών, αποτέλεσμα της κακής οικονομικής κατάστασης που είχε περιέλθει η τράπεζα.
Σύμφωνα με το Reuters, η Yes Bank, επιβαρυμένη από έναν μεγάλο όγκο επισφαλών δανείων, αναζητούσε εδώ και
αρκετούς μήνες ενέσεις για αύξηση κεφαλαίων προκειμένου να συμμορφωθεί
με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. Mάλιστα, από πέρυσι, προσπάθησε
να αντλήσει 2 δισ. δολ., ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο καθυστέρησε να ανακοινώσει οικονομικά αποτελέσματα
τριμήνου.
Ηδη, από τον Σεπτέμβριο του 2018,
το τραπεζικό σύστημα παρουσιάζει αδυναμίες, με τις τελευταίες εξελίξεις να
εντείνουν τις ανησυχίες. Μία μάλιστα
έκθεση που δημοσίευσε πέρυσι η Credit
Suisse ανέφερε πως η Yes Bank έχει τη
μεγαλύτερη αναλογία επισφαλών δανείων από μεγάλες επιχειρήσεις.
Τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα
με το Bloomberg, υπήρχαν εικασίες για
ενδεχόμενη κρατική διάσωση, ωστόσο
η χθεσινή ανακοίνωση προκάλεσε αναστάτωση στις αγορές, καθώς άλυτα
παραμένουν θέματα που αφορούν την
τύχη των καταθετών, των πιστωτών και
των μετόχων. Αγνωστο παραμένει πώς

«Η αυτοματοποίηση της παραγωγής είναι

σταδιακή, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις, ίσως οδηγήσει στην απώλεια του 10% των
θέσεων εργασίας.
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Σε Ουγγαρία, Τσεχία και Πολωνία επενδύουν στην αυτοματοποίηση της μεταποίησης.

πιο γρήγορα από ποτέ μέσα στην τελευταία τριετία. Ο κλάδος όμως έχασε 23.000
θέσεις εργασίας, θέτοντας τέλος σε μία
περίοδο έξι χρόνων, όπου ετησίως η απασχόληση ενισχυόταν. Στην Τσεχία σε
ετήσια βάση υπήρξε μία απώλεια σχεδόν
1.000 θέσεων εργασίας στη μεταποίηση
σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του
2019. Κι αυτό υποδηλώνει ότι η απασχόληση στον κλάδο μπορεί πρώτη φορά
μέσα στα τελευταία έξι χρόνια να έχει
συρρίκνωση για το σύνολο του έτους.
«Δεν υπάρχουν εργάτες αυτή τη στιγμή
εδώ», λέει ο Πίτερ Σάιμον, διευθύνων
σύμβουλος της εταιρείας Simon Plastics,
που φτιάχνει μεταξύ άλλων πλαστικά
τμήματα για εξαρτήματα αυτοκινήτων.
Ιδρύθηκε από τον πατέρα του στην Ουγγαρία πριν από 35 χρόνια. Ο ίδιος ενδιαφέρεται για αύξηση της παραγωγής,
αλλά οι πιέσεις από την άνοδο των μισθών
και την πτώση των τιμών, τον κάνουν
να διοχετεύει το σύνολο της πρόσφατης
επένδυσης των 3,32 εκατ. δολαρίων στον
αυτοματισμό. Κατά τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Συνδικάτων Τσεχίας Μοραβίας, Τζόζεφ Στράντουλα, «η αυτοματοποίηση της παραγωγής είναι σταδιακή, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις,
ίσως οδηγήσει στην απώλεια του 10%
των θέσεων εργασίας». Τέλος, η εταιρεία
εξεύρεσης προσωπικού Hays ανέφερε
προσφάτως ότι η μέση μισθολογική αύξηση σε Τσεχία, Πολωνία και Ουγγαρία
του σχεδόν 10% ήταν πολύ υψηλότερη
από ό,τι στη Δύση και εκτιμά ότι την
προσεχή 10ετία ίσως χαθούν 200.000
θέσεις εργασίας στην Ουγγαρία.

Αγνωστο παραμένει πώς θα ανταποκρι-

θούν οι πελάτες της Yes Bank στα όρια αναλήψεων που έθεσε η κυβέρνηση.
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Η Yes Bank, επιβαρυμένη
από έναν μεγάλο όγκο
επισφαλών δανείων, αναζητούσε χρηματοδότηση.

θα ανταποκριθούν οι πελάτες της Yes
Bank στα όρια αναλήψεων που έθεσε
η κυβέρνηση, καθώς και στην αναστολή
χορηγήσεων νέων δανείων για 30 ημέρες.
Οι επενδυτές ξεπούλησαν μετοχές και
ομόλογα τόσο της ίδιας της τράπεζας
όσο και άλλων μικρότερων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ως αποτέλεσμα
της παρέμβασης της τράπεζας της Ινδίας,
ο δείκτης Sensex σημείωσε πτώση περίπου 3,8%, ενώ η ινδική ρουπία διολίσθησε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.
Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε πανικό στους καταθέτες, οι οποίοι έσπευσαν να κάνουν αναλήψεις, με τις ουρές
στα καταστήματα της Yes Bank στο
Μουμπάι να είναι ατελείωτες. Οπως αναφέρει το Bloomberg, οι υπεύθυνοι ασφαλείας των καταστημάτων διεμήνυαν
στους πελάτες ότι έπρεπε να περιμένουν
μερικές ώρες προκειμένου να κάνουν
αναλήψεις από τα ΑΤΜ, καθώς αυτά δεν
είχαν λεφτά. Σημειώνεται ότι το σχέδιο
διάσωσης περιλαμβάνει μία κοινοπραξία
υπό την ηγεσία της κρατικής τράπεζας
της Ινδίας για τη χορήγηση μιας τονωτικής ένεσης κεφαλαίων.
Σύμφωνα με τον Ασίς Γκούπτα, αναλυτή της Credit Suisse, η διάσωση είναι
απίθανο να συνοδευτεί από «κούρεμα»
των καταθέσεων.
Παρόλο που η Ινδία αποτέλεσε μία
από τις χώρες που σημείωσε τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης πριν από
ένα χρόνο, έκτοτε το τραπεζικό σύστημα
έχει εμφανίσει κάποια πρώτα σημάδια
κρίσης, ενώ η καταναλωτική ζήτηση
έχει αρχίσει να φθίνει.
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Νέος «μαύρος κύκνος» για τη διεθνή οικονομία
Προειδοποιήσεις από ειδικούς ότι ο κορωνοϊός μπορεί να επιφέρει πλήγμα ισχυρότερο και από την κατάρρευση της Lehman Brothers
Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Τις τελευταίες ημέρες και καθώς η επιδημία
του κορωνοϊού υπαγορεύει κάποιας κλίμακας καραντίνα σε όλο και περισσότερες
οικονομίες, πολλοί θεώρησαν ότι αποτελεί
τον απρόβλεπτο παράγοντα που θα αντιστρέψει τη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης. Περισσότεροι προβληματίζονται,
βέβαια, για το αν μπορεί να προστατευτεί
η παγκόσμια οικονομία, και μαζί με αυτή
και η ανθρωπότητα, από απειλές που με
ευκολία διασχίζουν τα σύνορα, όπως οι επιδημίες και η κλιματική αλλαγή. Αλλοι έσπευσαν να προφητεύσουν πως η επιδημία
του κορωνοϊού θα αποτελέσει το «Τσερνόμπιλ της Κίνας», το πλησιέστερο ανάλογο
της διαρροής ραδιενέργειας σε πυρηνικό
σταθμό της Σοβιετικής Ενωσης το 1986,
που επέτεινε τις εγγενείς παθογένειες μιας
υπερδύναμης. Και άλλοι τη χαρακτήρισαν
«Lehman Brothers της κινεζικής οικονομίας» παραπέμποντας στην κατάρρευση
ενός τραπεζικού κολοσσού, θρυαλλίδα
που προκάλεσε την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και τη συνεπακόλουθη
ύφεση.
Σίγουρα η νέα επιδημία αποτελεί τη
μεγαλύτερη κρίση εμπιστοσύνης που έχει
αντιμετωπίσει η Κίνα μετά τα γεγονότα
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Ο ΟΟΣΑ και ο οίκος Fitch
διαβλέπουν κίνδυνο ακόμη
και μιας παγκόσμιας ύφεσης.
της πλατείας Τιενανμέν το 1989. Και το
μόνο βέβαιο συμπέρασμα έως τώρα από
τη νέα επιδημία είναι η υπερβολική εξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από την
Κίνα. Για να ανακόψει τη ραγδαία μετάδοση
της επιδημίας, το εργαστήριο του κόσμου
αλλά και ηγετική πλέον δύναμη στην
υψηλή τεχνολογία, η Κίνα, έκλεισε εργοστάσια διακόπτοντας την παραγωγή, έθεσε
σε καραντίνα ολόκληρες πόλεις κόβοντας
με το μαχαίρι την κατανάλωση και απαγόρευσε τα ταξίδια σε κατηγορίες του πληθυσμού, προκαλώντας βαθιά ρήγματα στις
αερομεταφορές.
Προκάλεσε έτσι άμεσα ελλείψεις στην
παγκόσμια οικονομία, που δεν έχουν γίνει
ακόμη αντιληπτές στις πλήρεις διαστάσεις
τους, και τα αντίστοιχα μέτρα που αναγκάζονται να υιοθετήσουν άλλες χώρεςθύματα της επιδημίας, όπως η Ιταλία για
παράδειγμα, λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής του προβλήματος.
Ηχηρά ονόματα της βιομηχανίας αερομεταφορών, όπως η Lufthansa, καθηλώνουν μεγάλο μέρος του στόλου τους
στο έδαφος. Ακυρώνονται κρατήσεις σε
ξενοδοχεία και μειώνεται ραγδαία η τουριστική κίνηση, περιορίζονται οι θαλάσσιες
μεταφορές εμπορευμάτων, ενώ οι εταιρείες
ειδών πολυτελείας που τα τελευταία χρόνια
τρέφονται από την Κίνα καταγράφουν
πτώση πωλήσεων και βλέπουν τις μετοχές

τους σε ελεύθερη πτώση. Ολα αποτελούν
ανάγλυφη απόδειξη του κεντρικού ρόλου
της Κίνας στην παγκόσμια οικονομία, με
προεξάρχουσα την παγκόσμια εφοδιαστική
αλυσίδα, που εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης είναι αποσπασματική και κατακερματισμένη και υφίσταται τώρα αλλεπάλληλες ρωγμές. Μέσα στα τελευταία 10 με
15 χρόνια μεσολάβησαν η επιδημία της
γρίπης των χοίρων, του ιού Η1Ν1 δηλαδή,
η γρίπη των πτηνών και λίγο παλαιότερα,
το 2003, η άτυπη πνευμονία, γνωστή ως
ιός SARS. Καμία δεν προκάλεσε αυτόν τον
συναγερμό, αυτή την άμεση κινητοποίηση
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ,
της ΕΚΤ ή του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας
Τράπεζας. Μέσα στην εβδομάδα το ΔΝΤ
ανακοίνωσε ότι διαθέτει άμεσα 50 δισ. δολάρια για τη στήριξη όσων αναπτυσσόμενων οικονομιών έχουν πληγεί και η Παγκόσμια Τράπεζα άλλα 20 δισ. δολάρια.
Καμία από τις άλλες πρόσφατες επιδημίες δεν έχει, άλλωστε, προκαλέσει τις
προειδοποιήσεις του ΟΟΣΑ, των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης, όπως ο Fitch,
που διαβλέπει κίνδυνο παγκόσμιας ύφεσης,
και ο Moody’s, που έφτασε στο σημείο να
χαρακτηρίσει τη νέα επιδημία «μαύρο κύκνο» της παγκόσμιας οικονομίας, ίσως πιο
ολέθριο ακόμη και από την κατάρρευση
της Lehman Brothers.
Οσον αφορά τις κεντρικές τράπεζες,
μέχρι τη στιγμή που συντασσόταν το
παρόν μόνον η Federal Reserve είχε δράσει
με έκτακτη συνεδρίασή της, στην οποία
αποφάσισε να μειώσει τα επιτόκια του δολαρίου για να θωρακίσει τη μεγαλύτερη
οικονομία στον κόσμο. Οικονομολόγοι, αναλυτές και παράγοντες της αγοράς επιμένουν, ωστόσο, να προβλέπουν πως θα
ακολουθήσουν τον ίδιο δρόμο αναγκαστικά
τόσο η Τράπεζα της Αγγλίας όσο και η
ΕΚΤ, που έως τώρα απλώς εξετάζει τη χορήγηση δανείων με ευνοϊκούς όρους.
Και αυτό επειδή η νέα επιδημία βρίσκει
την παγκόσμια οικονομία σε ένα σημείο
καμπής, κουρασμένη από έναν εμπορικό
πόλεμο που εκδηλώθηκε ενώ δεν είχαν
κλείσει ακόμη οι πληγές από την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική κρίση και ενώ βάλλεται
από πολλαπλούς γεωπολιτικούς κινδύνους.
Βρίσκει, άλλωστε, τις κεντρικές τράπεζες
με αποδυναμωμένο το οπλοστάσιό τους,
καθώς έχουν κάνει εκτεταμένη χρήση των
ισχυρότερων εργαλείων τους στη διάρκεια
της χρηματοπιστωτικής κρίσης και έχουν
διατηρήσει άκρως αναπτυξιακή πολιτική
επί μία δεκαετία.
Ισως αυτό αποδειχθεί η καθοριστική
παράμετρος σε μια εξίσωση με πολλές μεταβλητές, όπως εξελίσσεται η νέα οικονομία, μια παράμετρος που εξηγεί τη χλιαρή
αντίδραση των αγορών και κατά κύριο
λόγο της αμερικανικής αγοράς στην αποφασιστική κίνηση της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας των ΗΠΑ. Τόσο οι αναλυτές της
αγοράς όσο και τα στελέχη της τράπεζας
εκφράζουν αμφιβολίες για το πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι η κίνηση της
Federal Reserve.

Ερημώνουν γραφεία τραπεζών και τεχνολογικών ομίλων
Αν οι υγειονομικές αρχές ανά τον κόσμο
βρίσκονται σε ένα είδος συναγερμού
που τείνει να θυμίσει ιδιαίτερα τα μελλοντολογικά θρίλερ, η ατμόσφαιρα μεταξύ των διεθνών τραπεζικών κολοσσών
παραπέμπει πραγματικά σε εφιαλτικές
παραγωγές του αμερικανικού κινηματογράφου με θέμα τον βιολογικό πόλεμο.
Προσπαθώντας να διασφαλίσουν ότι θα
εξακολουθήσουν να λειτουργούν ακόμη
και στην περίπτωση που η μετάδοση
της επιδημίας επιβάλλει μεγάλης κλίμακας καραντίνα, οι μεγαλύτερες διεθνείς
τράπεζες, μεταξύ των οποίων οι Goldman
Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley
και Barclays, βρίσκονται επί ποδός. Ετοιμάζουν με πυρετώδεις ρυθμούς εναλλακτικές εγκαταστάσεις και γραφεία
σε περιοχές εκτός του κέντρου των μεγάλων πόλεων, ενώ παράλληλα εξοπλίζουν με γιγαντοοθόνες τις κατοικίες επιλεγμένων στελεχών τους, κυρίως του
επενδυτικού τους βραχίονα, ώστε να
λειτουργούν σαν ιδιωτικά χρηματιστήρια.
Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ των
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Η Citi θα εγκαταστήσει
οθόνες στις κατοικίες
υπαλλήλων της δημιουργώντας ένα είδος πλατφόρμας
διαπραγμάτευσης.
Financial Times, η Goldman Sachs έκανε
την Παρασκευή γενική δοκιμή των εγκαταστάσεών της στην περιοχή Κρόιντον νοτίως του Λονδίνου. Κάτι ανάλογο
κάνει και ο τραπεζικός όμιλος Citi, που
δοκιμάζει εγκαταστάσεις στο Λιούσαμ,
νότιο προάστιο του Λονδίνου, καθώς
και τις εγκαταστάσεις στο Νιου Τζέρσεϊ.
Οπως και άλλες τράπεζες, η Citi θα
εγκαταστήσει οθόνες στις κατοικίες ορισμένων υπαλλήλων της, ώστε να μετατρέψουν το περιβάλλον τους σε ένα
είδος πλατφόρμας διαπραγμάτευσης,
από την οποία θα μπορούν να παρακολουθούν οκτώ μεγάλες οθόνες και να ε-

νημερώνονται για τις μεταβολές στα
χρηματιστήρια.
Η Barclays έχει εκπονήσει σχέδιο κατανομής του προσωπικού της σε τρεις
ομάδες που θα κατανεμηθούν ανάμεσα
στα κεντρικά γραφεία της, στις κατοικίες
τους και στην εναλλακτική εγκατάστασή
της στο Νόρχολτ, ακριβό βορειοδυτικό
προάστιο του Λονδίνου. Τα στελέχη εκφράζουν, πάντως, επιφυλάξεις ως προς
το αν θα μπορούν να έχουν ευρυζωνική
σύνδεση από τις κατοικίες τους.
Παράλληλα, οι τεχνολογικοί κολοσσοί
Amazon, Microsoft και Facebook καλούν
τους υπαλλήλους τους που απασχολούνται στο Σιάτλ να εργάζονται από το
σπίτι τους στον βαθμό που αυτό είναι
δυνατόν.
Στην περίπτωση της Amazon, η απόφαση ελήφθη όταν υπάλληλός της
διαγνώστηκε θετικός στον κορωνοϊό.
Σε σχετικό e-mail της, πάντως, η εταιρεία
αναγνώριζε πως δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν από το σπίτι όλες οι εργασίες
του προσωπικού της και συνέστησε

στους υπαλλήλους να διαβουλεύονται
με τη διοίκηση, ώστε να εκτιμούν από
κοινού πώς ακριβώς πρέπει να κινηθούν.
Σε ανάλογες κινήσεις προέβη και η
Microsoft, που κάλεσε το προσωπικό
της να μην προσέρχεται στον χώρο εργασίας τουλάχιστον μέχρι τις 25 Μαρτίου,
εκτός κι αν η παρουσία κάποιων εκεί
είναι «ουσιώδης» για να συνεχιστεί η
λειτουργία της εταιρείας. Τους συνέστησε, μάλιστα, να ακυρώσουν κάθε
«μη ουσιώδη» μετακίνηση σε περιοχές
όπου έχουν καταγραφεί πολλά κρούσματα.
Τόσο στη Microsoft όσο και στη Facebook κατεγράφησαν κρούσματα μεταξύ
του προσωπικού τους, που εξώθησαν
τους τεχνολογικούς κολοσσούς σε αυτές
τις κινήσεις. Εχει, άλλωστε, προηγηθεί
προ ημερών ανάλογη κίνηση του Twitter,
που απευθύνθηκε όχι μόνο στο προσωπικό του, αλλά και στους εργαζομένους
ανά τον κόσμο να αποφύγουν κατά το
δυνατόν την παρουσία τους στους χώρους γραφείων.

Η Βoeing «νοικοκυρεύει» το εργοστάσιο του Σιάτλ
Στο εργοστάσιο της Boeing, στο Ρέντον του
Σιάτλ των ΗΠΑ, δεν παρατηρείται ο συνήθης
θόρυβος αλλά και η κίνηση που υπήρχε
μέχρι πρόσφατα – στις εκεί εγκαταστάσεις
κατασκευαζόταν το 737 ΜΑΧ, το οποίο έχει
καθηλωθεί από όλους τους αερομεταφορείς
σε όλον τον κόσμο, το τελευταίο δωδεκάμηνο,
εξαιτίας δύο τραγικών δυστυχημάτων. Επιπλέον, έχει διακοπεί από τον Ιανουάριο η
παραγωγή του εν λόγω μοντέλου με το προβληματικό λογισμικό, το οποίο ενοχοποιήθηκε για τα πολύνεκρα δυστυχήματα. Αφορμής δοθείσης με τη διακοπή της παραγωγής του 737 ΜΑΧ, η Boeing έχει τη δυνατότητα να κάνει ένα γενικό «νοικοκύρεμα»
στο εργοστάσιο του Σιάτλ, να το προετοιμάσει
για να λειτουργήσει ξανά, να βελτιώσει την
ποιότητά του και να περιορίσει τις αδυναμίες
του. Τα σχετικά αναφέρουν στο πρακτορείο
Ρόιτερς καλά πληροφορημένες πηγές. Στην
όλη διαδικασία, πέραν των μηχανικών και
λοιπών ειδικών εξειδικευμένων της Boeing,
συμμετέχουν και τεχνικοί από προμηθεύτριές
της, όπως από τη Spirit AeroSystems, η
οποία κατασκευάζει ατράκτους αεροσκαφών
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Η διακοπή της παραγωγής των
737 ΜΑΧ έδωσε στην εταιρεία
την ευκαιρία να προχωρήσει
σε βελτιώσεις σε μία από τις
σημαντικότερες μονάδες της.
και από την κατασκευάστρια ρομπότ, Electroimpact.

Ξεκαθάρισμα
Στόχος της Boeing είναι να αποκαταστήσει
τη διαχείριση αποθεμάτων στο εργοστάσιο,
να αναβαθμίσει τον αυτοματοποιημένο εργαλειομηχανικό εξοπλισμό του και να διαχειριστεί τις πολύ προβληματικές περιοχές
του. Επιπλέον, έχει να επιλύσει και θέματα
καθημερινότητας, όπως τις περιπτώσεις όπου
οι εργάτες αφήνουν εργαλεία, πανιά και θραύσματα και μικρά κομμάτια εντός των αεροσκαφών, την ώρα που τα κατασκευάζουν.
Και αυτό είναι ένα πρόβλημα, το οποίο πα-

ρατηρείται σε πολλά από τα εργοστάσια της
Boeing. Λόγου χάριν, στα τέλη της περασμένης
εβδομάδας ο αμερικανικός αεροναυπηγικός
όμιλος ανακοίνωσε πως εντόπισε διάφορα
ξένα θραύσματα εντός δεκάδων αποθηκευμένων 737 ΜΑΧ και διεξάγει έρευνες. Εκπρόσωπoς της Bοeing, επίσης, διασαφήνισε
ότι η εταιρεία εκμεταλλεύεται αυτό το χρονικό
διάστημα διακοπής της παραγωγής για να
συνεργαστεί στενά με τις προμηθεύτριες επιχειρήσεις και να βελτιώσει συνολικά την
υγεία του συστήματος παραγωγής στο Σιάτλ.
Επί μακρόν, ο αμερικανικός όμιλος ισχυριζόταν πως το εργοστάσιο στο Ρέντον ήταν
εκείνο με την υψηλότερη απόδοση στον
κλάδο του. Ωστόσο, υπήρχαν από παλιά
προβλήματα, τα οποία σωρεύονταν και θεωρείτο πολύ παρακινδυνευμένο να αντιμετωπισθούν, ενόσω έπρεπε όλοι να εργάζονται
πυρετωδώς για να ανταποκριθούν στην
πολύ υψηλή ζήτηση για τζετ. Πάντως, θα
πρέπει να επισημανθεί ότι οι αναλυτές του
τομέα της αεροναυπηγικής υπογραμμίζουν
ότι ανέκαθεν η Boeing προηγείτο στην τεχνολογία της παραγωγής ενός αεροσκάφους

συγκριτικά με τη βασική της ανταγωνίστρια,
την ευρωπαϊκή Airbus, αλλά η τελευταία
έχει θέσει ως στόχο να το αντιστρέψει αυτό
υπό την καθοδήγηση του νυν διευθύνοντος
συμβούλου της, Γκιγιόμ Φορί.
Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι, ακόμα
και προ της καθηλώσεως των αεροσκαφών
737 ΜΑΧ, η παραγωγική διαδικασία των
πτερύγων των τζετ διεκπεραιωνόταν από
ρομπότ τουλάχιστον εν μέρει. Καλά πληροφορημένες πηγές τονίζουν ότι υπήρχε ο φόβος ότι εάν γίνονταν λάθη, θα επηρεάζονταν
δυσμενώς οι παραγγελίες και τα κέρδη, εξ
ου και δεν επιχειρήθηκε εις βάθος εξέταση
του εργοστασίου. Το Ρέντον, συνώνυμο της
ιστορίας της αεροναυπηγικής, λειτουργεί
από το 1941, κατασκευάστηκε από το αμερικανικό ναυτικό και πέρασε στην αεροπορία
το 1943. Τέλος, σήμερα η όλη φιλοσοφία
έχει μεταβληθεί και πλέον, τόσο η Boeing
όσο και οι λοιπές αεροναυπηγικές εταιρείες
εστιάζουν το ενδιαφέρον περισσότερο στην
καλυτέρευση των συστημάτων παραγωγής,
παρά στο να γεμίσουν τα ήδη φορτωμένα
βιβλία παραγγελιών τους.

Στόχος της Boeing είναι να αποκαταστήσει τη διαχείριση αποθεμάτων στο εργοστάσιο, να αναβαθμίσει τον αυτοματοποιημένο εργαλειομηχανικό εξοπλισμό του και να διαχειριστεί δραστηριότητες της μονάδας του Ρέντον που εμφανίζουν σοβαρά προβλήματα.

ΔΙΕΘΝΗ
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Νέα στρατηγική
από την Ε.Ε.
για τη στήριξη
της βιομηχανίας
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Θα τεθούν κανόνες για δημόσιες προμήθειες, που θα ανοίξουν πραγματικά όσες ξένες
αγορές παραμένουν κλειστές.
της, να καταστήσει τη Γηραιά Ηπειρο πιο
αυτάρκη και να της δώσει τη δυνατότητα
να αντισταθεί στον ανταγωνισμό από το εξωτερικό. Στη διάρκεια της εβδομάδας η κ.
Φον ντερ Λάιεν δήλωσε πως η Ε.Ε. είναι μια
ανοικτή οικονομία, αλλά κανείς δεν μπορεί
να θεωρεί δεδομένο ότι θα παραμείνει πάντα
ανοικτή προς όλους δεδομένου ότι η προσέγγισή της δεν βρίσκει παντού ανταπόκριση.
Μεταξύ άλλων, οι νέες σκέψεις περιλαμβάνουν τη θέσπιση κανόνων για τις δημόσιες
προμήθειες που θα ανοίξουν πραγματικά
όσες ξένες αγορές παραμένουν κλειστές στις
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, με προεξάρχουσα
βεβαίως την αγορά της Κίνας. Η Κομισιόν
της κ. Φον ντερ Λάιεν θα εξετάσει, άλλωστε,
το πώς μπορεί να αντιμετωπίσει τις ξένες επιχειρήσεις που με τη στήριξη κρατικού
χρήματος εξασφαλίζουν αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των εταιρειών
της Ε.Ε. Η προβληματική αυτή αφορά και
πάλι τους κινεζικούς κολοσσούς που επεκτείνονται στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ έχοντας τη στήριξη του Πεκίνου και τις Λαϊκής
Τράπεζας της Κίνας.
Το ερώτημα είναι, πάντως, πόσο αποφασιστικά μπορεί να κινηθεί η Ε.Ε. στην προσπάθειά της να ενισχύσει τις βιομηχανίες
της. Μέσα στην εβδομάδα το Ευρωπαϊκό
Λαϊκό Κόμμα τόνισε πως η Ε.Ε. πρέπει να
είναι έτοιμη σε ορισμένες εξαιρετικές περι-
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Φιλόδοξος στόχος
για κρατικές δαπάνες
$1,3 τρισ. στη Βρετανία

Εστιάζει στην προώθηση της πράσινης
οικονομίας και της ψηφιακής τεχνολογίας
Μία ακόμη προσπάθεια χάραξης ευρωπαϊκής
στρατηγικής για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών και την αναβάθμιση
της ανταγωνιστικότητάς τους σε διεθνές επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται
να παρουσιαστεί την επόμενη εβδομάδα
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Κομισιόν
ετοιμάζει σειρά προτάσεων, που αποβλέπουν
στο να προωθήσουν τις φιλοδοξίες της Ε.Ε.
στο επίπεδο της πράσινης οικονομίας και
της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και τους
στόχους της για μείωση ή και πλήρη κατάργηση των εμποδίων που έχουν εμφανιστεί
στην ενιαία αγορά και εμποδίζουν την ολοκλήρωσή της. Οι προτάσεις της θα σκιαγραφούν τις θέσεις της Κομισιόν για θέματα ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων,
αλλά δεν θα καταλήγει σε συμπεράσματα.
Οπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ των
Financial Times, δεν είναι η πρώτη προσπάθεια αυτού του είδους από πλευράς της Κομισιόν. Εχουν προηγηθεί επανειλημμένως
ανάλογες κινήσεις όπως για παράδειγμα η
τελευταία του 2017. Τότε η Κομισιόν παρουσίασε τη στρατηγική της, με την οποία εκτιμούσε ότι μπορεί να εξελιχθεί η Ε.Ε. «σε
παγκόσμια ηγετική δύναμη στην καινοτομία,
στην ψηφιοποίηση και στη μηδενική χρήση
άνθρακα». Ανάλογες προτάσεις στρατηγικής
πολύ παλαιότερες, από το 2005, στόχευαν
στην «αναγέννηση της βιομηχανίας», στη
δημιουργία «ισχυρότερης ευρωπαϊκής βιομηχανίας για την ανάπτυξη». Αυτή τη στιγμή,
όμως, έχει αλλάξει το διεθνές τοπίο και οι
διεθνείς συνθήκες, και η λεγόμενη «γεωπολιτική Κομισιόν» της Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν είναι αποφασισμένη να υιοθετήσει
μια πιο επιθετική προσέγγιση προκειμένου
να προωθήσει τα συμφέροντα της Ε.Ε. Στόχος
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Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι αποφασισμένη να υιοθετήσει μια πιο επιθετική προσέγγιση
προκειμένου να προωθήσει τα συμφέροντα της Ε.Ε. Στόχος της, να καταστήσει τη Γηραιά Ηπειρο
πιο αυτάρκη και να της δώσει τη δυνατότητα να αντισταθεί στον ανταγωνισμό από το εξωτερικό.
πτώσεις να εγκρίνει συγχωνεύσεις που θα
δημιουργήσουν πανευρωπαϊκούς «πρωταθλητές». Η έκκληση του ΕΛΚ ήταν μια έμμεση
αναφορά στον πανευρωπαϊκό πρωταθλητή
που θα είχε δημιουργηθεί πέρυσι αν η επίτροπος Ανταγωνισμού και αντιπρόεδρος της
Κομισιόν, Μαργκρέτε Βεστάγκερ, δεν είχε
εμποδίσει τη συγχώνευση Siemens - Alstom.
Μέσα στην εβδομάδα ο επίτροπος Ενιαίας
Αγοράς, Τιερί Μπρετόν, δήλωσε στη γαλλική
εφημερίδα Le Figaro ότι η πολιτική της Ε.Ε.
δεν μπορεί να στοχεύει αποκλειστικά και
μόνον στις χαμηλές τιμές για τον καταναλωτή,
αλλά πρέπει παράλληλα να επιτρέπει την ανάδυση βιομηχανιών κολοσσών παγκόσμιας
εμβέλειας.

Ζητούμενο η ομοφωνία

Η προσπάθεια της Κομισιόν να προωθήσει
μια νέα στρατηγική για τη στήριξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας ανταποκρίνεται σε
μια επιτακτική ανάγκη της Ε.Ε. Το πρόβλημα
είναι, βέβαια, ότι στους κόλπους της Κομισιόν
δεν επικρατεί ομοφωνία και ιδιαιτέρως σε
θέματα σχετικά με τη βιομηχανική πολιτική
και τον ανταγωνισμό. Η κ. Βεστάγκερ, που
εποπτεύει τον ανταγωνισμό στην ενιαία α-

γορά, επιμένει πως η δημιουργία πανευρωπαϊκών «πρωταθλητών» δεν μπορεί και δεν
πρέπει να γίνει εις βάρος των συμφερόντων
των Ευρωπαίων καταναλωτών. Και βέβαια
η διαμάχη αυτού του είδους αναμένεται να
συνεχισθεί και μετά τη δημοσιοποίηση των
προτάσεων μέσα στην επόμενη εβδομάδα.
Σε ό,τι αφορά τα εμπόδια που έχουν ανακύψει
στην εσωτερική αγορά, η Κομισιόν πρόκειται
να προτείνει ορισμένες λύσεις όπως για παράδειγμα μια διαδικασία γρήγορης εξυπηρέτησης των μικρών ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να επεκταθούν σε
άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. Στην εν λόγω
έκθεση της Κομισιόν αναμένεται, επίσης,
να καθοριστούν τα λεγόμενα βιομηχανικά
«οικοσυστήματα» που η Ε.Ε. εκτιμά πως πρέπει να ενισχυθούν και να τροφοδοτηθούν
περαιτέρω, όπως υποστηρίζει και ο επίτροπος
Ενιαίας Αγοράς, Τιερί Μπρετόν. Η πρόκληση,
όμως, για την κ. Φον ντερ Λάιεν είναι να παρουσιάσει μια προσέγγιση που θα μπορεί
να συσπειρώσει σε ενιαία προσπάθεια τις
κυβερνήσεις των κρατών-μελών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και να οδηγήσει στη
λήψη απτών μέτρων που θα προωθήσουν
τα συμφέροντα της Ε.Ε.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις
Τζόνσον έχει δεσμευθεί να αυξήσει
εντυπωσιακά τις κρατικές δαπάνες
στον επόμενο προϋπολογισμό της
χώρας και για να το κάνει αυτό
ίσως χρειαστεί να θέσει στο στόχαστρο τους πάρα πολύ πλούσιους
πολίτες της χώρας. Συγκεκριμένα,
προσβλέπει να αυξηθούν οι δημόσιες δαπάνες άνω του 1 τρισ.
στερλινών (1,3 τρισ. δολάρια) τον
χρόνο, επαναφέροντας το ύψος
τους σε πρωτόγνωρα επίπεδα, που
παραπέμπουν στη δεκαετία του
1970. Υπό το πρίσμα αυτό, μάλλον
θα πρέπει να επανεξετάσει η κυβέρνηση το σύνολο των επιμέρους
φοροαπαλλαγών, που ξεπερνούν
τις 1.100 στον αριθμό και αποτιμώνται σε πάνω από 400 δισ. στερλίνες τον χρόνο. Το ποσόν αυτό
αντιστοιχεί στο ήμισυ όλων των
κρατικών δαπανών της Βρετανίας.
Ορισμένες από τις φοροαπαλλαγές
αυτές αφορούν κυρίως τους πάμπλουτους, εξ ου και μπορεί να
χρειαστεί ο Τζόνσον να τις καταργήσει, μιας και, όπως επισημαίνει
το ειδησεογραφικό πρακτορείο
Bloomberg, θα χρειαστεί κάθε πένα για να χρηματοδοτήσει το μεγαλόπνοο σχέδιό του. Σύμφωνα
με τις βρετανικές εφημερίδες και
ΜΜΕ, μία από τις φοροελαφρύνσεις που πιθανώς να αναθεωρηθεί
αφορά αμφιλεγόμενη ρύθμιση, η
οποία μειώνει τον φόρο των επιχειρήσεων μετά την πώληση μετοχών ή άλλων περιουσιακών τους
στοιχείων (Entrepreneur’s Relief).
Επίσης, αξίζει να αναφερθεί ότι
από το 2016 και μέχρι σήμερα για
την προετοιμασία της εξόδου της
Bρετανίας από την Ε.Ε. έχει δαπανηθεί σχεδόν το 70% του συνόλου των 6,3 δισ. στερλινών (8,22
δισ. δολαρίων), που είχε κατά μέρος
θέσει το υπουργείο Οικονομικών.
Τα 4,4 δισ. στερλίνες (5,7 δισ. δολάρια) δόθηκαν κυρίως σε στελέχωση γραφείων, τεχνολογία, συμβούλους και διαφημιστικές εκστρατείες.
Αναφορικά με τον προϋπολο-

γισμό, τώρα, τα πιο δαπανηρά
κρατικά προγράμματα είναι είτε
ζωτικής σημασίας για να ενισχυθούν οι επενδύσεις, κάτι που συνιστά προτεραιότητα, διότι η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον θέλει να αναθερμάνει την παραγωγικότητα, είτε θεωρούνται δημοφιλή από τους παραδοσιακούς
ψηφοφόρους του. Αντιθέτως, μικρότερες πρωτοβουλίες δεν επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα.
Λόγου χάριν, υπάρχουν ελαφρύνσεις επί των συντάξεων για όσους
πληρώνουν σε φόρους το 40%
των εισοδημάτων τους. Σε συνδυασμό με τις εργοδοτικές εισφορές, οι ελαφρύνσεις στις συντάξεις
κοστίζουν στο κράτος πάνω από
40 δισ. στερλίνες (52,17 δισ. δολάρια) τον χρόνο, όσο το συνολικό
κονδύλι του βρετανικού προϋπολογισμού για τα σχολεία της χώρας. Εάν η ελάφρυνση μειωνόταν
σε όσους πληρώνουν τον βασικό
συντελεστή του 20%, θα εισέπραττε το κράτος 8,5 δισ. στερλίνες (11 δισ. δολάρια), σύμφωνα
με τους υπολογισμούς του βρετανικού Ινστιτούτου Δημοσιονομικών Σπουδών.
Τα δαπανηρά κυβερνητικά σχέδια αφήνουν μικρά περιθώρια χειρισμών στο υπουργό Οικονομικών
Ρίσι Σούνακ, ο οποίος μόλις πριν
από ένα μήνα ανέλαβε καθήκοντα.
Για να ανταποκριθεί στα υπεσχημένα, ίσως χρειαστεί να καταργήσει υφιστάμενους δημοσιονομικούς κανόνες, ενώ η κατάσταση
περιπλέκεται περαιτέρω εξαιτίας
του κορωνοϊού που πλήττει τη
βρετανική οικονομία και την παγκόσμια, καθώς και τα φορολογικά
έσοδα. Ειδικά η ελάφρυνση επί
της φορολογίας πωλήσεων μετοχών και περιουσιακών στοιχείων
από τις επιχειρήσεις θεωρείται
μη δημοφιλής και προκαλεί έντονες αντιδράσεις, κάνοντας ακόμα
και τον Μπόρις Τζόνσον να λέει
ότι τη χρησιμοποιούν οι εξωφρενικά πλούσιοι για να γίνουν ακόμα
πιο εξωφρενικά πλούσιοι.
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Οι ευρωπαϊκές τράπεζες ψάχνουν
τη νέα γενιά διευθυντικών στελεχών
Εμφαση δίνεται στις τεχνολογικές δεξιότητες και στη δυνατότητα μείωσης κόστους
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν αποδυθεί
σε ένα κυνήγι ταλέντων καθώς ετοιμάζονται
για μια συντονισμένη αλλαγή σκυτάλης
στα διευθυντικά τους επιτελεία, την πλέον
εκτεταμένη μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Εχοντας, όμως, αντιμετωπίσει μια μακρά περίοδο ιστορικά χαμηλών επιτοκίων, αναζητούν τώρα διευθυντικά στελέχη με δεξιότητες διαφορετικές από εκείνες της προηγούμενης φρουράς, της γενιάς όσων αντιμετώπισαν τη
χρηματοπιστωτική κρίση. Ζητούμενο είναι
μια νέα γενιά στελεχών τα οποία θα ξέρουν
να μειώνουν το κόστος και θα μπορέσουν
να ενσωματώνουν επιτυχώς τον αυτοματισμό και τις νέες τεχνολογίες προκειμένου
να εξοικονομήσουν περισσότερα χρήματα.
Οπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ των
Financial Times, μέσα στους τελευταίους
τρεις μήνες οι δύο στις τρεις από τις 15 μεγαλύτερες ευρωπαϊκές τράπεζες είτε έχουν
ήδη αλλάξει διευθύνοντα σύμβουλο είτε ετοιμάζονται να το κάνουν και έχουν εγκαινιάσει τη διαδικασία της αναζήτησης στε-

Αύξηση κερδών 13,2%
για Peugeot Citroen
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Τους τελευταίους δύο μήνες,
πάνω από το 50% των 15 μεγαλύτερων τραπεζών έχει αλλάξει διευθύνοντα σύμβουλο.

Το πρόβλημα για όσες τράπεζες αναζητούν καινούργιο επικεφαλής είναι η περιορισμένη δεξαμενή των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτού-

λεχών για τη διάδοχη κατάσταση. Την αλλαγή φρουράς εγκαινίασε η Royal Bank of
Scotland τον Νοέμβριο, οπότε αντικατέστησε
την Αλισον Ρόουζ, την πρώτη γυναίκα που
είχε αναλάβει διευθύνουσα σύμβουλος σε
μεγάλη τράπεζα. Στις αρχές Φεβρουαρίου,
άλλωστε, η ελβετική Credit Suisse αντικατέστησε τον Τιντζάν Τίαμ που απεπέμφθη
επειδή θεωρήθηκε εμπλεκόμενος σε υπόθεση παρακολούθησης υπαλλήλου. Λίγο
αργότερα η UBS διόρισε επικεφαλής της
τον Ραλφ Χάμερς, έως τότε διευθύνοντα
σύμβουλο της ING και η ολλανδική τράπεζα
άρχισε να αναζητεί διάδοχο.
Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα, ο
Ρόνιτ Γκοζ, αναλυτής στον όμιλο Citi, αναφέρεται στα απερχόμενα στελέχη, «τη γενιά

του 2015» όπως την αποκαλεί, και υπογραμμίζει πως «ανέλαβαν ως οι ήρωες που
θα έσωζαν τις τράπεζες». Ο λόγος, για τον
Μπιλ Γουίντερς της Standard Chartered,
τον Τιντζάν Τίαμ, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Credit Suisse, τον Τζες Στάλεϊ
της Barclays και τον Τζον Κράιαν, πρώην
διευθύνοντα σύμβουλο της Deutsche Bank.
Οπως τονίζει ο ίδιος, «ήταν αυτοί που ήρθαν
για να σώσουν τις εταιρείες αυτές και ήταν
πραγματικά μια δύσκολη εποχή».
Το πρόβλημα για όσες τράπεζες αναζητούν καινούργιο επικεφαλής είναι η περιορισμένη δεξαμενή των υποψηφίων που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα. Και βέβαια
οι ευρωπαϊκές τράπεζες δυσκολεύονται να
απευθυνθούν σε στελέχη από τις ΗΠΑ καθώς

μενα προσόντα. Και βέβαια οι ευρωπαϊκές τράπεζες δυσκολεύονται να απευθυνθούν σε στελέχη από τις ΗΠΑ, καθώς οι αμοιβές στις αμερικανικές τράπεζες είναι πολύ υψηλότερες.
οι αμοιβές στις αμερικανικές τράπεζες είναι
πολύ υψηλότερες. Σύμφωνα, άλλωστε, με
τη βρετανική εφημερίδα, αρκετά στελέχη
των ευρωπαϊκών τραπεζών δηλώνουν πως
αναζητούν διευθύνοντες συμβούλους χαμηλότερων τόνων καθώς έχει προηγηθεί
σειρά σκανδάλων που εξέθεσαν τις τράπεζες
χωρίς να αποτελούν παρενέργεια κάποιας
στρατηγικής επιλογής. Ενδεικτική είναι η
περίπτωση της ισπανικής τράπεζας Santander που ακύρωσε το σχέδιό της να προσλάβει τον Αντρέα Ορσέλ, πρώην στέλεχος
της UBS, εξαιτίας διαφωνιών για το ύψος
των αποδοχών του. Η βρετανική πολυεθνική
HSBC αναζητεί υποψηφίους από το περασμένο Σαββατοκύριακο, οπότε ο διευθύνων
σύμβουλος της UniCredit, Ζαν-Πιερ Μουστιέ,

έθεσε τον εαυτό του εκτός ανταγωνισμού
για τη θέση. Η Barclays έχει δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα για τον αγώνα διαδοχής
του κ. Στάλεϊ, που ετοιμάζεται να συνταξιοδοτηθεί το επόμενο έτος. Και η Lloyds
ετοιμάζεται να προσλάβει νέο πρόεδρο.
Ο νέος πρόεδρος αναμένεται να εγκαινιάσει τη διαδικασία αναζήτησης διαδόχου
του Αντόνιο Χόρτα Οσόριο, που είναι διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας από το
2011. Σε ό,τι αφορά τον Γουίντερς της
Standard Chartered, δέχθηκε επιθέσεις
από τους επενδυτές σχετικές με το πακέτο
των αμοιβών του. Δύο στελέχη της τράπεζας
προβλέπουν, έτσι, πως θα εγκαταλείψει
τη θέση του αργά ή γρήγορα, αλλά η τράπεζα το διαψεύδει.

Ιδιαίτερα ικανοποιημένος εμφανίστηκε ο Κάρλος Ταβάρες, επικεφαλής του γαλλικού ομίλου της Peugeot Citroen, διότι η κερδοφορία
της το 2019 ανήλθε σε επίπεδα-ρεκόρ, αν και οι φετινές προβλέψεις
δεν επιτρέπουν ανάλογες αντιδράσεις. Η PSA εκτιμά ότι η ζήτηση
θα μειωθεί στην ευρωπαϊκή αγορά,
τη μεγαλύτερη για τα αυτοκίνητά
της, ενώ θα προχωρεί τη συγχώνευσή της με την ιταλοαμερικανική
Fiat Chrysler. Ενα από τα πλεονεκτήματα της Fiat Chrysler είναι η
ισχυρή παρουσία της στη βορειοαμερικανική αγορά, όπου δεν έχει
πρόσβαση μέχρι τώρα η PSA. Υπό
την καθοδήγηση του Κάρλος Ταβάρες, που έχει κάνει όνομα στον
κλάδο για τις εκστρατείες περικοπής
δαπανών, η γαλλική εταιρεία είχε
καθαρά κέρδη αυξημένα κατά
13,2% το 2019, φθάνοντας τα 3,2
δισ. ευρώ.
Το μέρισμά της αυξήθηκε στο
1,23 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή ήταν
ενισχυμένο 58% από το αντίστοιχο
του 2018. Επιπροσθέτως, η PSA περιόρισε τα κόστη της σε πεδία όπως
η προμήθεια ανταλλακτικών, διότι

ενσωμάτωσε τις εξαγορασθείσες
μονάδες Opel/Vauxhall και κατόρθωσε να ενισχύσει τα περιθώρια
λειτουργικών κερδών στο 8,5% την
προηγούμενη χρονιά.
Ακόμα, θα πρέπει να αναφερθεί
πως η Peugeot Citroen, η οποία κατασκευάζει και τα αυτοκίνητα με
το εμπορικό σήμα Citroen και DS,
μπόρεσε να αντισταθμίσει τη μείωση στις πωλήσεις αμαξιών με τις
αυξημένες πωλήσεις οχημάτων
πολλαπλών δραστηριοτήτων και
ελεύθερου χρόνου (SUV). Ως αποτέλεσμα όλων αυτών τα ετήσια έσοδά της ανήλθαν 1% σε επίπεδα
άνω των προσδοκιών στα 74,7 δισ.
ευρώ, γεγονός το οποίο βοηθά τον
όμιλο να ξεχωρίζει σε έναν κλάδο,
όπου η ανταγωνίστριά της και επίσης γαλλική Renault δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει λόγω ελαττωμένων εσόδων. Πάντως, η PSA
προέβλεψε συρρίκνωση της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου φέτος
κατά 3%. Αναφερόμενος, τέλος, σε
πιθανές επιπτώσεις του κορωνοϊού,
ο Κάρλος Ταβάρες διαβεβαίωσε πως
η εταιρεία είναι σε καλή κατάσταση
και μπορεί να τις αντιμετωπίσει.

Η Lego προσαρμόζει τα τουβλάκια της στη νέα εποχή
Η δανική εταιρεία παιχνιδιών Lego, η μεγαλύτερη του κλάδου στον κόσμο, έχει εξαιρετικές επιδόσεις, ενώ τα ηνία της αναλαμβάνει πλέον η τέταρτη γενιά μελών
της ιδρυτικής της οικογένειας. Ο Τόμας
Κιρκ Κρίστιανσεν τοποθετήθηκε στη θέση
του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου
της Lego, η οποία εμφάνισε ζωηρή αύξηση
πωλήσεων την περασμένη χρονιά. Ο Κρίστιανσεν θα αντικαταστήσει τον Γιόργκεν
Βιγκ Κνούντστορπ, έναν πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Lego, ο οποίος θα εξακολουθήσει να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου και να έχει καθήκοντα
<
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Σε όλο τον κόσμο η Lego διατηρεί μέχρι σήμερα 570 καταστήματα, εκ των οποίων στην
Κίνα ειδικά έχει τα 140. Φέτος, τα κινεζικά της καταστήματα θα φθάσουν τα 220.
ανάπτυξης του εμπορικού σήματος. Η δε
αύξηση στην κερδοφορία της είναι της
τάξεως του 3% για το 2019 σε 8,31 δισ.
κορώνες Δανίας, δηλαδή 1,24 δισ. δολάρια.
Τα έσοδα προ φόρων και αποσβέσεων αυξήθηκαν 6% στα 38,5 δισ. κορώνες, δηλαδή
5,73 δισ. δολάρια, που θεωρείται ρεκόρ.

Ιστορία
Για να κάνουμε μία μικρή αναδρομή, ο
Τόμας Κιρκ Κρίστιανσεν, 41 ετών, είναι
ένα από τα τρία παιδιά του Κτζελντ Κρικ
Κρίστιανσεν, εγγονού του ιδρυτή της Lego.
Ο 72χρονος Κτζελντ Κιρκ Κρίστιανσεν
από το 2016 και μετά μετέφερε ολοένα και

Η εταιρεία επενδύει και στην τεχνολογία, ώστε να προσαρμοστεί στις επιλογές και στις ανά-

γκες των νεότερων γενιών.

περισσότερες αρμοδιότητές του στον Τόμας, ο οποίος είναι και ο μοναδικός του
γιος. Συν τοις άλλοις, έχει κληροδοτήσει
και μεγάλο τμήμα της περιουσίας του στα
τρία του παιδιά, εκ των οποίων το καθένα
κατέχει σήμερα 4,3 δισ. δολάρια, όπως
φαίνεται στον σχετικό δείκτη δισεκατομμυριούχων του ειδησεογραφικού πρακτο-

ρείου Bloomberg. Το εμπορικό σήμα της
εταιρείας Lego είναι σύντμηση των δύο
λέξεων leg godt, οι οποίες σημαίνουν στα
δανέζικα «παίζω καλά». Πέραν από τα διεθνώς δημοφιλή τουβλάκια της και άλλα
συμβατικά παιχνίδια, επενδύει και στην
τεχνολογία, ώστε να προσαρμοστεί στις
επιλογές και στις ανάγκες των νεότερων

γενιών. Προσφάτως ανανέωσε τον ιστότοπό
της, ο οποίος είχε αυξημένη κίνηση κατά
27% για τον λόγο αυτό, ενώ πέρυσι είχε
λανσάρει την «Κρυφή πλευρά», που συνδύαζε τα γνωστά της τουβλάκια με τη διευρυμένη πραγματικότητα. Τα συνολικά
έσοδα του 2019 βοηθήθηκαν από την σε
μονοψήφιους αριθμούς τόνωση των πωλήσεων στη Γηραιά Ηπειρο και στη Βόρεια
και Νότια Αμερική, αλλά και εκείνην στην
Κίνα, που ήταν διψήφια. Ο διευθύνων σύμβουλός της, Νιλς Κρίστιανσεν, επεσήμανε
ότι η Lego κατόρθωσε να υπερσκελίσει
τις ανταγωνίστριές της, ενίσχυσε τις πωλήσεις της και διεύρυνε το μερίδιό της σε
όλες τις μείζονες αγορές της. Συνολικά σε
όλο τον κόσμο διατηρεί μέχρι σήμερα 570
καταστήματα, εκ των οποίων στην Κίνα
ειδικά έχει τα 140. Φέτος, τα κινεζικά της
καταστήματα θα φθάσουν τα 220, όπως
προβλέπει. Επιπροσθέτως, δήλωσε στο
ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς ότι
επιδιώκει και το 2020 μονοψήφια αύξηση
στα έσοδα της Lego, τα οποία θα διοχετεύσει σε περαιτέρω επενδύσεις στην τεχνολογία, στο άνοιγμα νέων καταστημάτων
και στις καινοτομίες στην παραγωγική
διαδικασία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να
αναφερθεί και η συμβολή του Γιόργκεν
Βιγκ Κνούντστορπ, πρώην διευθύνοντος
και προέδρου της Lego, στην αναδιοργάνωσή της κατά την τελευταία δεκαετία.
Εχοντας εμπειρία στο παρελθόν ως σύμβουλος επιχειρήσεων στη McKinsey, όταν
ανέλαβε, απλοποίησε τα προϊόντα της και
έβαλε ένα τέλος σε χρόνια ζημιών, οδηγώντας την στο να γίνει η πιο κερδοφόρος
στον τομέα της. Εντούτοις, στο τελευταίο
μέρος της θητείας του υπήρξε κάμψη σε
κέρδη και έσοδα, ύστερα από μία περίοδο
ταχείας ανάπτυξης και διόγκωσης κόστους.

Δικαίωση οδηγού της Uber
από γαλλικό δικαστήριο
Μία νίκη των εργαζομένων στην
ψηφιακή πλατφόρμα Uber μπορεί
να θεωρηθεί η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γαλλίας,
σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζεται το δικαίωμα σε ενάγοντα οδηγό της εταιρείας να θεωρείται υπάλληλός της και όχι αυτοαπασχολούμενος. Η εξέλιξη αυτή ουσιαστικά θέτει εν αμφιβόλω το μοντέλο
λειτουργίας, το οποίο ήδη ακολουθεί
η καλιφορνέζικη εταιρεία διασύνδεσης οδηγών και πελατών, και πιθανώς να σημάνει πως θα πληρώσει
περισσότερους φόρους και επιδόματα. Λόγου χάριν, πιθανώς, βάσει
της δικαστικής απόφασης, να κληθεί να καταβάλει στον ενάγοντα
εργαζόμενό της τις άδειες μετ’ αποδοχών. Και δεν είναι μόνον αυτό.
Η Uber θεωρείται σχεδόν συνώνυμη
της νέας «ψηφιακής οικονομίας
της επισφαλούς απασχόλησης» (gig
economy), όπως στον κλάδο του
λιανεμπορίου η Amazon. Oπότε
μία απόφαση-ορόσημο σαν αυτή
του γαλλικού Ανώτατου Δικαστηρίου επηρεάζει ευρύτερα την οικονομία αυτή. Ας σκεφθούμε ότι
εταιρείες παράδοσης φαγητού,
όπως η Deliveroo και η JustEat,
αλλά και η θυγατρική της Uber, η
UberEats, εξαρτώνται ως επί το
πλείστον από αυτοαπασχολούμενους οδηγούς δίτροχων και τετρά-
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τροχων οχημάτων. Κι αυτό σημαίνει
ότι είναι απαλλαγμένες από μία σειρά δαπανών, όπως εργοδοτικές εισφορές, επιδόματα, άδειες μετ’ αποδοχών κ. ά. Το σκεπτικό του δικαστηρίου, το οποίο με την πρόσφατη απόφασή του επικύρωσε
προηγούμενη του εφετείου, έγκειται
στο εξής: ο άνθρωπος που εργάζεται
ως οδηγός στην Uber δεν μπορεί
να λογιστεί αυτοαπασχολούμενος,
διότι δεν μπορεί αυτόνομα να ορίσει
τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ή
να δημιουργήσει το δικό του πελατολόγιο. Συνεπώς, βρίσκεται σε
σχέση εξάρτησης με την εταιρεία.
«Οταν ο οδηγός συνδέεται με την
πλατφόρμα Uber, αναπτύσσεται
μία σχέση υπαλληλίας μεταξύ εκείνου και της εταιρείας», αναφέρει
το δικαστήριο. «Εξ ου και ο οδηγός
δεν παρέχει υπηρεσίες ως αυτοαπασχολούμενος αλλά ως υπάλληλος». Ενδεχομένως η απόφαση αυτή
να θεωρηθεί δεδικασμένο και να
ανοίξει τον δρόμο και σε άλλους οδηγούς της Uber να ζητήσουν επαναπροσδιορισμό τους καθεστώτος εργασίας τους στην εταιρεία.
Τέλος, αναφέρεται ότι, όπως λειτουργεί σήμερα η Uber στη Γαλλία,
ως ψηφιακή πλατφόρμα δεν πληρώνει μία ευρεία γκάμα φόρων, που
χρηματοδοτούν το προνοιακό σύστημα.

ΔΙΕΘΝΗ
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Πρώτη ημέρα «λουκέτου» στην Ιταλία

Πρωτοφανείς περιορισμούς στις μετακινήσεις των πολιτών ανακοίνωσε ο Τζουζέπε Κόντε
Σε μια εναλλακτική πραγματικότητα ξύπνησε χθες η Ιταλία, η μεγαλύτερη επιδημική εστία του φονικού κορωνοϊού
COVID-19, που θρηνεί 613 θύματα, τα
περισσότερα μετά την Κίνα. Η κυβέρνηση
του Τζουζέπε Κόντε ανακοίνωσε χθες
πρωτοφανείς περιορισμούς στις μετακινήσεις των πολιτών, όχι μόνο στη μαστιζόμενη βόρεια χώρα, αλλά σε ολόκληρη
την επικράτεια, προκειμένου να αποτραπεί
η περαιτέρω μετάδοση του COVID-19.
«Θα υπογράψω ένα διάταγμα που μπορεί να συνοψιστεί ως εξής: θα μείνω σπίτι
μου», δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας σε
τηλεοπτικό του διάγγελμα ο Ιταλός πρωθυπουργός. Οπως ήταν αναμενόμενο,
στα σούπερ μάρκετ ολόκληρης της νότιας
χώρας, σε Ρώμη και Νάπολη, δημιουργήθηκαν ουρές χιλιομέτρων από πανικόβλητους κατοίκους που προσπαθούσαν
να προμηθευθούν είδη πρώτης ανάγκης,
ώστε να μη χρειαστεί να μετακινούνται
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Στα σούπερ μάρκετ
ολόκληρης της νότιας χώρας
δημιουργήθηκαν ουρές
χιλιομέτρων από πανικόβλητους κατοίκους που προσπαθούσαν να προμηθευθούν
είδη πρώτης ανάγκης.
από τις οικίες τους. Βέβαια, παρά τα δρακόντεια μέτρα, επιτρέπεται στους πολίτες
που δεν έχουν προσβληθεί από τον
COVID-19 να μεταβαίνουν στους τόπους
εργασίας, να μετακινούνται προκειμένου
να εφοδιαστούν με προμήθειες, αλλά και
για λόγους υγείας. Στο Μιλάνο, αστυνομικές δυνάμεις περιφρουρούν τους μεγάλους δρόμους της οικονομικής καρδιάς
της χώρας, ενώ ο κυβερνήτης της Λομβαρδίας, Ατίλιο Φοντάνα, ζήτησε από
την κυβέρνηση να λάβει ακόμη αυστηρότερα μέτρα.
«Προσωπικώς, θα σταματούσα τη λειτουργία όλων των ΜΜΕ και θα ζητούσα
από όσες επιχειρήσεις μπορούν να το
κάνουν να σταματήσουν να λειτουργούν».
Αντίθετη διάθεση, βέβαια, επιδεικνύουν
οι πληττόμενοι επιχειρηματίες, ιδιαίτερα
στον Νότο, που δεν έχουν βιώσει τόσο
έντονα την επιδημία. Εντυπωσιακά άδεια
τα αξιοθέατα και έρημοι οι δρόμοι της
Αιώνιας Πόλης, χθες. Ο Μάριο Μονφρέ-

Ευκαιρία για μια φωτογραφία στην άδεια πλατεία του Αγίου Πέτρου, στο Βατικανό: τα μέτρα έβαλαν «λουκέτο» και σε αυτήν.
ντα, ιδιοκτήτης εστιατορίου σε κομψή
συνοικία της πόλης, δεν μπορούσε να
κρύψει την απελπισία του. «Πρόκειται
για Αποκαλυπτική καταστροφή, που θα
μας εξοντώσει ολοκληρωτικά. Περισσότεροι θα πεθάνουν εξ ασιτίας από την
οικονομική κρίση», έλεγε. Μπαρ και εστιατόρια σε όλη τη χώρα μπορούν να
παραμένουν ανοικτά από τις έξι το πρωί
μέχρι τις έξι το απόγευμα. Μπροστά στην

πρωτοφανή κατάσταση που επικρατεί
στην Ιταλία, η αυστριακή κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει την είσοδο
σε πολίτες προερχόμενους από την Ιταλία,
εφόσον δεν έχουν ιατρική βεβαίωση που
να πιστοποιεί ότι δεν νοσούν.
Η Αγία Εδρα αποφάσισε επίσης τη λήψη μέτρων προκειμένου να θωρακίσει
την υγεία των εκατομμυρίων που επισκέπτονται το Βατικανό. Η πλατεία του

Αγίου Πέτρου και ο ομώνυμος ναός θα
κλείσουν τις πόρτες τους για τους τουρίστες. Μόνο οι ευσεβείς θα επιτρέπεται
να εισέρχονται για να προσευχηθούν. O
Ποντίφικας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπας Φραγκίσκος, κάλεσε τους
ιερείς «να έχουν το θάρρος να βγουν, να
συναντήσουν τους ασθενείς και να τους
προστρέξουν».
A.P., REUTERS

Ακυρώσεις πτήσεων, συνεδρίων, ακόμη και γκραν πρι
Η εξάπλωση της επιδημίας COVID-19 σε
τουλάχιστον 105 χώρες της υφηλίου έχει
οδηγήσει σε ακύρωση δεκάδων χιλιάδων
αεροπορικών πτήσεων, χιλιάδων συνεδρίων και εκθέσεων κάθε είδους, ενώ το
κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων,
αν και αναγκαίο, στερεί σε περισσότερα
από 300 εκατ. μαθητές και φοιτητές τη
δυνατότητα της μάθησης.
Εδώ και εβδομάδες, οι περισσότερες
αεροπορικές εταιρείες του κόσμου είχαν
ακυρώσει τις πτήσεις προς την Κίνα, ενώ
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Aπειλείται ακόμη
και η διεξαγωγή
των Ολυμπιακών Αγώνων,
το καλοκαίρι, στην Ιαπωνία.
Η Διεθνής Ολυμπιακή
Επιτροπή έχει ανακοινώσει
ότι θα λάβει την τελική
της απόφαση τον Μάιο.
πλέον, πολλές εξ αυτών έχουν σταματήσει
να πετούν και προς την Ιταλία, το Ιράν
και τη Νότια Κορέα. Η μείωση της ζήτησης
δεν περιορίζεται μόνο σε διεθνείς προορισμούς. Περιλαμβάνει και εγχώριους,
με αποτέλεσμα η Διεθνής Ενωση Αερομεταφορών να έχει υπολογίσει ότι ο τζίρος
των αεροπορικών εταιρειών θα μειωθεί
το 2020 κατά 112 δισ. δολάρια.
Ενδεικτικά, η British Airways έχει ακυρώσει όλες τις πτήσεις προς Πεκίνο

Φοιτητές στην αυλή του Χάρβαρντ. Το αμερικανικό πανεπιστήμιο ενημέρωσε του ότι από

τις 23 Μαρτίου τα μαθήματα θα διεξάγονται διαδικτυακώς.

και Σαγκάη μέχρι τα μέσα Απριλίου και
όλες τις πτήσεις από και προς Ιταλία. Ακόμη και η συχνότητα την καθημερινών
πτήσεων μεταξύ Λονδίνου και Νέας Υόρκης έχει περιοριστεί.
H Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική
εταιρεία χαμηλού κόστους της Ευρώπης,
έχει ακυρώσει όλες τις πτήσεις της προς
την Ιταλία μέχρι τις 8 Απριλίου. Η
Lufthansa και οι θυγατρικές της (Swiss,
Austrian Airlines, Eurowings, Brussels

Airlines) έχουν ανακοινώσει ότι μειώνουν
τις πτήσεις τους κατά 50% για τις ερχόμενες εβδομάδες. H αμερικανική United
Airlines έχει ανακοινώσει ότι θα μειώσει
τον αριθμό των διεθνών πτήσεών της
τον Απρίλιο κατά 20% και των πτήσεων
εντός των ΗΠΑ και του Καναδά κατά 10%.
Μείωση πτήσεων σε ολόκληρο το δίκτυό της έχει ανακοινώσει και η American
Airlines, ενώ η Delta έχει ακυρώσει όλες
τις πτήσεις προς Κίνα μέχρι τις 30 Απρι-

λίου, έχει μειώσει τις πτήσεις προς Νότια
Κορέα και Ιαπωνία και έχει ακυρώσει τις
πτήσεις προς Μιλάνο μέχρι τις 20 Μαΐου
και προς Ρώμη μέχρι τις 30 Απριλίου.
Συνέδρια και εκθέσεις κάθε είδους ακυρώνονται συνεχώς σε ολόκληρη την
Ευρώπη, σταδιακά και στην Αμερική. Κινεζικό γκραν πρι έχει αναβληθεί, ενώ το
γκραν πρι του Μπαχρέιν θα διεξαχθεί
χωρίς θεατές. Ποδοσφαιρικά ματς θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών σε Ιταλία και Γαλλία για τις επόμενες εβδομάδες. Παράλληλα, απειλείται ακόμη και
η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων,
το καλοκαίρι, στην Ιαπωνία. Η Διεθνής
Ολυμπιακή Επιτροπή έχει ανακοινώσει
ότι θα λάβει την τελική της απόφαση τον
Μάιο.
Πέρα από την Ιταλία, που έχει ανακοινώσει εδώ και ημέρες το κλείσιμο σχολείων και πανεπιστημίων, το ίδιο έπραξε
χθες και η Τσεχία. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει το κλείσιμο
σχολείων και πανεπιστημίων στην περιφέρεια της Μαδρίτης. Στις ΗΠΑ, φημισμένα πανεπιστήμια και κολέγια αναστέλλουν την παράδοση μαθημάτων στις
αίθουσές τους και θα το κάνουν διαδικτυακά. Σε αυτά περιλαμβάνονται το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, το Πανεπιστήμιο
της Καλιφόρνιας, το Μπέρκλεϊ, το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, ενώ το Πανεπιστήμιο Κολούμπια είχε αναστείλει
όλα τα μαθήματα χθες και προχθές. Στο
Πανεπιστήμιο Πρίνστον τα μαθήματα
θα παραδίδονται δια-δικτυακά από τις
23 Μαρτίου.
REUTERS, A.P.
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Ολος ο πλανήτης
σε συναγερμό
για τον κορωνοϊό
Ο κορωνοϊός COVID-19 εξακολουθεί να
προκαλεί χιλιάδες κρούσματα σε ολόκληρο τον πλανήτη (116.100 κρούσματα
και 4.900 θάνατοι έως χθες το απόγευμα),
αλλά μια αχνή ελπίδα εμφανίζεται από
την Κίνα. Οπως δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κατά τη χθεσινή
πρώτη επίσκεψή του στην Γουχάν, το
«σημείο μηδέν» της επιδημίας, «πλησιάζουμε στη νίκη», καθώς η επαρχία
Χουμπέι ανέφερε χθες μόλις 19 κρούσματα και 17 θανάτους. Σταδιακά χαλαρώνουν τα περιοριστικά μέτρα σε κάποιες πόλεις και η ζωή λαμβάνει αργά
αλλά σταθερά τους καθημερινούς ρυθμούς της.
Πολύ διαφορετική, ωστόσο, είναι η
εικόνα στον υπόλοιπο κόσμο. Στο Ιράν,
τις τελευταίες 24 ώρες κατέληξαν 54 άτομα ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 291, ενώ τα κρούσματα ξεπερνούν τις 8.000. Στην Ε.Ε. όλα τα κράτημέλη έχουν αναφέρει κρούσματα, πολλά
από τα οποία θανατηφόρα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην Ιταλία. Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία φοβούνται
ότι θα αναγκαστούν να λάβουν ανάλογα
μέτρα. Χθες, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου Ντάβιντε Σασόλι τέθηκε
προληπτικά σε κατ’ οίκον περιορισμό
στις Βρυξέλλες, επειδή είχε πρόσφατα
ταξιδέψει στην Ιταλία.
Δραματική και η εξέλιξη της κατάστασης στην Ισπανία, όπου «λουκέτο»
τουλάχιστον για μία εβδομάδα έβαλε
το Κοινοβούλιο, καθώς βουλευτής του
ακροδεξιού κόμματος Vox προσβλήθηκε
από τον COVID-19. Στη Μαδρίτη, όπου
καταγράφονται περισσότερα από 459
κρούσματα, ματαιώθηκαν όλες οι εκδηλώσεις, ενώ παραμένουν κλειστά και
όλα τα σχολεία. Ο συνολικός αριθμός
των κρουσμάτων στην Ισπανία υπερβαίνει τα 1.622, με τους θανάτους εξαιτίας
της νόσου να ξεπερνούν τους 35.
Στη Βρετανία, εξακολουθούν να πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα, που χθες
το απόγευμα είχαν αγγίξει τα 373, ενώ
έχουν καταγραφεί έξι θάνατοι. Οι Βρετανοί ειδικοί αναμένουν δραματική διασπορά του κορωνοϊού μέσα στο επόμενο
δεκαπενθήμερο και πιθανώς τότε η κυβέρνηση να αναγκαστεί να ακολουθήσει
το παράδειγμα της Κίνας και της Ιταλίας.
Στη Γαλλία, όπου τα κρούσματα υπερβαίνουν τα 1.600 και οι θάνατοι τους

Xθες, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη Γουχάν, την πόλη από όπου άρχισαν όλα, και δεσμεύθηκε ότι ο πόλεμος κατά του ιού θα συνεχιστεί μέχρι την οριστική νίκη.
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Με εξαίρεση την Κίνα,
όπου, σταδιακά, σε κάποιες
πόλεις χαλαρώνουν
τα περιοριστικά μέτρα.
30, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε, μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο αναφοράς Νεκέρ, στο Παρίσι,
ότι «βρισκόμαστε απλώς στην αρχή της
επιδημίας», συνιστώντας ψυχραιμία.
Από τον COVID-19 έχει προσβληθεί ο
υπουργός Πολιτισμού της χώρας, Φρανκ
Ρίστερ, και πέντε βουλευτές.
Ιδιαίτερη ανησυχία, τέλος, εκφράζεται
για τις ΗΠΑ, όπου τα κρούσματα υπερβαίνουν τα 696 σε 36 πολιτείες, ενώ οι
θάνατοι είναι τουλάχιστον 25. Σε κατ’
οίκον καραντίνα τέθηκαν, με δική τους
πρωτοβουλία, οι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Τεντ Κρουζ και Πολ Γκοσάρ,
επειδή συναντήθηκαν σε συνέδριο με
άτομο που διαγνώστηκε με κορωνοϊό.
Ο κυβερνήτης της Νέας Υόρκης Αντριου
Κουόμο επέβαλε περιοριστικά μέτρα
στη Νιου Ροσέλ, μια επιδημική εστία,
κλείνοντας σχολεία και τόπους συνάθροισης που βρίσκονται κοντά σε συναγωγή όπου καταγράφηκε πληθώρα
κρουσμάτων. Επίσης, «λουκέτο» επί 14
ημέρες μπήκε σε όλους τους ναούς.
Α.Ρ., REUTERS

Η επιδημία θα γίνει
το Τσερνόμπιλ του Τραμπ
«Μου αρέσουν οι αριθμοί εκεί που βρίσκονται» είχε δηλώσει ο Αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, απαντώντας σε ερώτηση για ποιο λόγο δεν επιτρέπει την αποβίβαση επιβατών κρουαζιερόπλοιου
που είναι φορείς του κορωνοϊού στην
Καλιφόρνια. Η απάντηση αυτή αναδεικνύει ωμά την αποφασιστικότητα του
Αμερικανού προέδρου να αποκρύψει την
αλήθεια από τον αμερικανικό λαό σχετικά
με την επιδημία CΟVID-19, ώστε να μην
επηρεαστεί αρνητικά η προεκλογική του
καμπάνια. Ωστόσο, η επιδημία και οι πολιτικές και οικονομικές επιπτώσεις της
απειλούν σοβαρά τον Τραμπ.
Η προσπάθειά του να αποκρύψει τη
σοβαρότητα της απειλής θα μπορούσε
να αποτελέσει το ανάλογο του Τσερνόμπιλ
για τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς η απόκρυψη της αλήθειας και η προσπάθεια
μετάθεσης των ευθυνών του απειλούν
να υπονομεύσουν καίρια την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο αμερικανικός
λαός. Τότε, οι υπεύθυνοι του πυρηνικού
εργοστασίου μετρούσαν το επίπεδο της
ραδιενέργειας και αυτό ήταν 3,6 Ρέντγκεν.
Ούτε πολύ χαμηλό, ούτε πολύ υψηλό.
Το πρόβλημα ήταν πως το ανώτατο
όριο των μετρητών που χρησιμοποιούσαν
ήταν 3,6 Ρέντγκεν, κάτι που γνώριζαν.
Το πραγματικό επίπεδο της ραδιενέργειας
ήταν τρομακτικά υψηλότερο και αυτό
φάνηκε πολύ γρήγορα, παρά τις προσπάθειες του σοβιετικού καθεστώτος,
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Η απόκρυψη της αλήθειας
και η προσπάθεια μετάθεσης
των ευθυνών του απειλούν
να υπονομεύσουν καίρια
την εμπιστοσύνη που του
δείχνει ο αμερικανικός λαός.
αρχικά να το αρνηθεί και στη συνέχεια
να το αποκρύψει. Η επιδημία του κορωνοϊού δεν είναι από τους εχθρούς που
έχει μάθει να αντιμετωπίζει – αποτελεσματικά, είναι η αλήθεια– ο Ντόναλντ
Τραμπ. Δεν μπορεί να τον λοιδορήσει,
να τον συκοφαντήσει ή να τον αντιμετωπίσει μέσω του Twitter. Εχει ήδη προσπαθήσει να το πράξει χαρακτηρίζοντας
την επιδημία «απάτη» και «κυνήγι μαγισσών», να κατηγορήσει τους Δημοκρατικούς και φυσικά, τα ΜΜΕ.
Ακόμη και τη Δευτέρα, την ώρα που
τα κρούσματα στις ΗΠΑ είχαν υπερβεί
τα 600 και τέσσερις Πολιτείες είχαν κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ο
Τραμπ επέμενε ότι η εποχική γρίπη είναι
πολύ πιο επικίνδυνη από τον κορωνοϊό.
Δυστυχώς για τον αμερικανικό λαό,
η αλήθεια είναι πως ο κορωνοϊός είναι
περίπου 20 φορές πιο θανατηφόρος. Η
άγνοια και η υπεροψία που επιδεικνύει
σταθερά ο Αμερικανός πρόεδρος, αυτή
τη φορά είναι εξαιρετικά πιθανό να γίνουν
μπούμερανγκ.
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«Ευχαριστώ» για την προστασία των συνόρων

Από τον Αυστριακό καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς, που συναντήθηκε χθες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Βιέννη
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε χθες στη Βιέννη η συνάντηση
μεταξύ Κυρ. Μητσοτάκη και Σεμπάστιαν
Κουρτς, με τον Αυστριακό καγεκλάριο
να ευχαριστεί την Ελλάδα τόσο «για
την προστασία των συνόρων» όσο και
«για τις προσπάθειες που έχετε κάνει
ώστε να κάνετε την Ελλάδα ελκυστική
και πάλι για επενδύσεις». Ο πρωθυπουργός κατά τις δηλώσεις του, αφού
ευχαρίστησε την Αυστρία για τη συνδρομή της στη φύλαξη των ελληνοτουρκικών συνόρων, αναφέρθηκε εκτενώς στην Τουρκία, λέγοντας πως
«εργαλειοποιεί τους μετανάστες», σημείωσε ωστόσο πως τις τελευταίες ημέρες «έχουν μειωθεί οι ροές».
Ο κ. Μητσοτάκης σε συνέχεια και των
όσων ειπώθηκαν στο Βερολίνο κατά τη
συνάντησή του με την Αγκελα Μέρκελ,
εμφανίστηκε αισιόδοξος πως «θα βρεθεί
ένας κοινός βηματισμός Τουρκίας - Ε.Ε.»,
καθώς «πρέπει να τηρούνται οι κανόνες
κοινής γειτονίας». Στο ίδιο πλαίσιο κάλεσε
την Αγκυρα να «κάνει το καθήκον της»
και «να συγκρατήσει τις μεταναστευτικές
ροές». Ο πρωθυπουργός, ενόψει και της
επόμενης Συνόδου Κορυφής, στις 26-27
<
<
<
<
<
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Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι θα
βρεθεί κοινός βηματισμός
Τουρκίας - Ε.Ε., αλλά κάλεσε την Αγκυρα να μην εργαλειοποιεί τους μετανάστες.
Μαρτίου, κάλεσε την Ευρώπη «να αποκρυσταλλώσει τη στρατηγική της για το
μεταναστευτικό και την Τουρκία».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και
στο ζήτημα του κορωνοϊού που απασχολεί
ολόκληρο τον πλανήτη και ειδικά τη Γηραιά Ηπειρο, καθώς σχεδόν ταυτόχρονα
με τις κοινές δηλώσεις του με τον Αυστριακό καγκελάριο ο Βασ. Κικίλιας ανακοίνωνε το κλείσιμο των σχολείων για
14 ημέρες. «Η κυβέρνηση έκανε δεκτή
την εισήγηση για το κλείσιμο όλων των
σχολικών μονάδων, ως απαραίτητο μέτρο
πρόληψης για να προλάβουμε τη γρήγορη
εξάπλωση του ιού και να μην τρέχουμε
πίσω από τετελεσμένα», είπε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως είναι ανάγκη
«να ενισχύσουμε περισσότερο το εθνικό
σύστημα υγείας και να προστατεύσουμε
τους πιο ευάλωτους». Ο πρωθυπουργός
έκανε έκκληση για «υπευθυνότητα, σοβαρότητα και αλληλεγγύη» στο ευαίσθητο

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσκάλεσε τον Αυστριακό καγκελάριο Σεμπάστιαν Κουρτς να επισκεφθεί την Ελλάδα. Από την πλευρά του, ο καγκελάριος ήταν ιδιαίτερα θερμός και ιδιαίτερα επικριτικός για τον Τούρκο πρόεδρο.
αυτό θέμα, ενώ ενόψει των νέων μέτρων
που θα ανακοινωθούν σήμερα, έκανε
λόγο για ενίσχυση των επιχειρήσεων
που πλήττονται από τον κορωνοϊό.
Ο κ. Μητσοτάκης στο κλείσιμο της
τοποθέτησής του κάλεσε τον κ. Κουρτς
να επισκεφθεί την Ελλάδα. Από την
πλευρά του, ο καγκελάριος ήταν ιδιαίτερα
θερμός έναντι της Ελλάδας. Οπως συνηθίζει μάλιστα ήταν ιδιαίτερα επικριτικός για τον Τούρκο πρόεδρο. «Ο κ. Ερντογάν κάνει κατάχρηση των προσφύγων, των μεταναστών που ζουν εδώ και
χρόνια στην Τουρκία, τους εκμεταλλεύεται και τους χρησιμοποιεί ως όπλο κατά
της Ε.Ε.» είπε, προσθέτοντας πως «είμαι
ευγνώμων που η Ελλάδα και η ελληνική
κυβέρνηση προστατεύει τα ελληνικά
και ευρωπαϊκά σύνορα».

Σύσκεψη με περιφερειάρχες για τα κέντρα
Το σχέδιο της κυβέρνησης για τη δημιουργία κλειστών κέντρων στην ενδοχώρα
θα βρεθεί στο επίκεντρο της προγραμματισμένης για σήμερα συνάντησης του
πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη με τους
περιφερειάρχες της χώρας και εκπροσώπους της ΚΕΔΕ. Στην ατζέντα της συζήτησης, εκτός από τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό, τίθεται το θέμα των μέτρων
αντιμετώπισης του νέου κορωνοϊού.
Παράλληλα, θα συζητηθούν σημαντικά
θέματα για την Αυτοδιοίκηση, όπως το
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το
νέο ΕΣΠΑ, οι ελλείψεις προσωπικού, καθώς και η μεταρρύθμιση του κράτους

και οι συναρμοδιότητες στο πλαίσιο της
νομοθεσίας που προετοιμάζει το ΥΠΕΣ.
Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από την Τοπική
Αυτοδιοίκηση «να βάλει πλάτη» στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και
με αυτή την έννοια η απόφαση να τεθούν
επί τάπητος θέματα που αφορούν ευρύτερα την Αυτοδιοίκηση στη σημερινή
συνάντηση στέλνει το μήνυμα ότι υπάρχει πραγματικά η διάθεση να συζητηθούν
τα αναγκαία κατά περίπτωση αντισταθμιστικά μέτρα και να ενισχυθούν οι τοπικές αρχές.
Χθες, ο υπουργός Μετανάστευσης
Νότης Μηταράκης παρευρέθη στη συ-

Απειλές και fake news
από τον Ταγίπ Ερντογάν
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τακτική διαχωρισμού της Ελλάδας από
την υπόλοιπη Ε.Ε. στο ζήτημα του προσφυγικού επιμένει να ακολουθεί η τουρκική ηγεσία, εμφανίζοντας εαυτόν ως
συνομιλητή των Βρυξελλών για ένα υπαρκτό πρόβλημα και αντιτιθέμενη προς
την Αθήνα, η οποία περιγράφεται με μελανά χρώματα ως μια χώρα που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή
η τακτική ακολουθείται σταθερά από
τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν, ενώ το προεδρικό παλάτι είναι
βασικός ενορχηστρωτής όλων των επιχειρήσεων διασποράς παραπληροφόρησης, με στόχο το εσωτερικό κοινό της
Τουρκίας. Το υφιστάμενο κλίμα δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα στην προ<
<
<
<
<
<
<

Το προεδρικό παλάτι
είναι βασικός ενορχηστρωτής όλων των επιχειρήσεων
διασποράς παραπληροφόρησης, με στόχο το εσωτερικό κοινό της Τουρκίας.
σπάθεια εξεύρεσης κοινών διατυπώσεων
και αποφάσεων στο μοναδικό φόρουμ
όπου Αθήνα και Αγκυρα συναντώνται,
αυτό του ΝΑΤΟ.
Συγκεκριμένα, χθες, ο κ. Ερντογάν
έφθασε στο σημείο να κατηγορήσει τις
ελληνικές αρχές στον Εβρο για «δολοφονικές ενέργειες» κατά των αιτούντων
άσυλο, προειδοποιώντας ότι η Τουρκία
δεν θα μείνει σιωπηλή. Οι δηλώσεις
αυτές έγιναν από τον κ. Ερντογάν σε
δημοσιογράφους που τον συνόδευσαν
στην πτήση του προεδρικού αεροπλάνου
από τις Βρυξέλλες προς την Αγκυρα.
Στην ίδια πτήση ο κ. Ερντογάν εμφανιζόταν έτοιμος για την επόμενη συνάντησή του με τους ηγέτες Γαλλίας και
Γερμανίας, Εμανουέλ Μακρόν και Αγκελα
Μέρκελ, για το προσφυγικό. Ο υπουργός
Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου χαρακτήρισε (πρακτορείο
«Αναντολού») τη μεταχείριση των αι-

τούντων άσυλο στα ελληνοτουρκικά σύνορα ως «ντροπή για την ανθρωπότητα».
Το ρεπορτάζ του «Αναντολού» που συνοδεύει τη συνέντευξη του κ. Τσαβούσογλου αναφέρει ότι «ορισμένοι πρόσφυγες σκοτώθηκαν από τις ελληνικές
δυνάμεις».
Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, πάντως, επανέλαβε μια από τις τουρκικές
θέσεις που ακούγονται σταθερά τις τελευταίες εβδομάδες, επισημαίνοντας ότι
οι συνθήκες από τον Μάρτιο του 2016,
όταν η Τουρκία και η Ε.Ε. υπέγραψαν
την υφιστάμενη κοινή δήλωση για το
προσφυγικό, έχουν αλλάξει πολύ. «Θα
συζητήσουμε για να δούμε τι μπορούμε
να κάνουμε υπό τις νέες συνθήκες», δήλωσε ο κ. Τσαβούσογλου, προσθέτοντας
ότι «η Τουρκία χρειάζεται την Ε.Ε., αλλά
και η Ε.Ε. χρειάζεται την Τουρκία πολύ
περισσότερο, ιδιαίτερα αν επιθυμεί να
γίνει διεθνής παίκτης». Η Αθήνα δεν θα
είναι, βέβαια, παρούσα στη συνάντηση
του κ. Ερντογάν με την Αγκελα Μέρκελ
και τον Εμανουέλ Μακρόν, ωστόσο οι
απόψεις της Ελλάδας έχουν περιγραφεί
λεπτομερέστατα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ήδη επισήμανε στην
κ. Μέρκελ κατά την προχθεσινή συνάντησή τους στο Βερολίνο ότι η Ελλάδα
δεν θα δεχθεί τίποτα λιγότερο από την
άμεση διακοπή της πίεσης που ασκείται
στον Εβρο με προφανή υπαιτιότητα της
Αγκυρας και την επιστροφή στην Τουρκία
όσων (λίγων δεκάδων) κατόρθωσαν να
περάσουν τα σύνορα τις τελευταίες ημέρες. Το πλέον βασικό αίτημα της Αθήνας είναι η Τουρκία να δέχεται πρόσφυγες και μετανάστες για μετεγκατάσταση όχι μόνο από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, αλλά και από την ενδοχώρα.

Τετραμερή θέλει η Αγκυρα

Σύνοδο κορυφής με τη συμμετοχή
του Εμανουέλ Μακρόν, της Αγκελα Μέρκελ, ενδεχομένως δε και του Μπόρις
Τζόνσον με αντικείμενο το προσφυγικό
εννοεί να φιλοξενήσει στην Κωνσταντινούπολη ο Ταγίπ Ερντογάν. Το ανακοίνωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους που
τον συνόδευαν στην πτήση της επιστροφής του στην Τουρκία, ύστερα από την

νεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου
της Ενωσης Περιφερειών Ελλάδος προκειμένου να ενημερώσει τους περιφερειάρχες για τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό/ προσφυγικό, να εξηγήσει το
σχέδιο της κυβέρνησης, αλλά και να ζητήσει τη στήριξη των περιφερειαρχών
στον διαμοιρασμό των ανθρώπων που
θα έλθουν στην ενδοχώρα προκειμένου
να υπάρξει αποσυμφόρηση των νησιών.
Ο υπουργός δεν προσήλθε στη συνεδρίαση με συγκεκριμένη πρόταση εκ μέρους της κυβέρνησης, ωστόσο από την
πλευρά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ζητήθηκαν οι απαιτήσεις για φιλοξενία σε

αριθμούς ανά περιφέρεια ώστε να διαμορφωθούν οι προτάσεις χωροθέτησης.
Από την πλευρά του, ο κ. Μηταράκης
ζήτησε ευρωπαϊκή αλλά και εθνική αλληλεγγύη. Παραδέχθηκε ότι υπάρχουν
μεγάλες δυσκολίες και τόνισε ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα
γίνει προσπάθεια για αποσυμφόρηση
των νησιών. Ο υπουργός εξήρε την απόφαση του Δήμου Σιντικής, στις Σέρρες,
να δεχθεί την εγκατάσταση κλειστής
δομής φιλοξενίας και κάλεσε και τους
άλλους δήμους της χώρας να επιδείξουν
ανάλογη στάση.
ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

Συναγερμός
διαρκείας στον Εβρο
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

O Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επιμένει στην τακτική του διαχωρισμού της Ελλάδας από την υ-

πόλοιπη Ε.Ε. στο προσφυγικό,

προχθεσινή επίσκεψή του στις Βρυξέλλες.
Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, η συνάντηση κορυφής θα πραγματοποιηθεί
στις 17 Μαρτίου, στην Κωνσταντινούπολη. Στον ίδιο διάλογο με τους δημοσιογράφους, ο Ταγίπ Ερντογάν υποστήριξε ότι «οι ηγέτες της Ε.Ε. παραδέχθηκαν
πως η Τουρκία εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της αναφορικά με τη συμφωνία

της 18ης Μαρτίου 2016, ενώ η Ε.Ε. έδρασε
με βραδύτητα». Προσέθεσε δε ότι η κυβέρνησή του δεν σκέφτεται να κλείσει
στους πρόσφυγες τις πύλες της και πρότεινε στην Ελλάδα να ανοίξει τις δικές
της. «Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα μείνουν
στην Ελλάδα. Αφήστε τους να περάσουν
και να κατευθυνθούν σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες», κατέληξε.

Ανησυχία για το ενδεχόμενο παράνομοι
μετανάστες, συνεπικουρούμενοι από
στελέχη των τουρκικών αρχών, να επιχειρήσουν να παραβιάσουν μαζικά
τα σύνορα με την Ελλάδα στον Εβρο επικρατεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα
στην ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. Αφορμή υπήρξαν μαρτυρίες στελεχών της αστυνομίας
και των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα
με τις οποίες οι τουρκικές δυνάμεις προχώρησαν σε διάνοιξη δρόμου παράλληλα
με την όχθη του ποταμού. Ενα από τα
σενάρια που εξετάζονται είναι οι τουρκικές αρχές να επιχειρήσουν να αιφνιδιάσουν τους Ελληνες συνοριοφύλακες
και να μεταφέρουν μαζικά παράνομους
μετανάστες στο ποτάμι χρησιμοποιώντας ακόμα και λεωφορεία, όπως έγινε
τις πρώτες ημέρες στο τελωνείο των
Καστανιών.
Τους φόβους των ελληνικών αρχών
επέτεινε η διαπίστωση ότι, ταυτόχρονα
με τη διάνοιξη του δρόμου στην τουρκική πλευρά του ποταμού, μεταφέρθηκαν και μεγάλοι κορμοί δέντρων, τους
οποίους –σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
των αστυνομικών– θα μπορούσαν να
χρησιμοποιήσουν οι αλλοδαποί για να
διασχίσουν το ποτάμι. Η ανησυχία κλιμακώθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς
Τρίτη, μετά την είδηση ότι δεν επετεύχθη συμφωνία στις Βρυξέλλες ανάμεσα
στους αξιωματούχους της Ε.Ε. και τον
Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
Δόθηκαν σαφείς οδηγίες και εντολές
να γίνει προσπάθεια ανάσχεσης ενδεχόμενης απόπειρας μαζικής εισόδου
παράνομων μεταναστών, ενώ από χθες
είναι συνεχείς οι εντολές των επικεφαλής
αξιωματικών προς όσους περιπολούν
κατά μήκος του ποταμού να λαμβάνουν
αυξημένα μέτρα αυτοπροστασίας και
έχει επισημανθεί ακόμα και ο κίνδυνος
απαγωγής στελέχους της ΕΛ.ΑΣ. ή των
Ενόπλων Δυνάμεων από δυνάμεις της
γείτονος, προκειμένου να αποφευχθεί
ένα νέο επεισόδιο παρόμοιο με εκείνο
που κατεγράφη με πρωταγωνιστές τους
δύο Eλληνες στρατιωτικούς το 2018.
Στα παραπάνω προστίθεται η απόφαση του αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. να ε-

Ενίσχυση των δυνάμεων που περιπολούν

στα σύνορα στον Εβρο με άνδρες της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής
Μονάδας (ΕΚΑΜ), από το κλιμάκιο της Αθήνας, αποφάσισε το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ.
<
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<
<
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Υπάρχουν μαρτυρίες
ότι οι τουρκικές δυνάμεις
προχώρησαν σε διάνοιξη
δρόμου παράλληλα
με την όχθη του ποταμού.
νισχύσει τις δυνάμεις που περιπολούν
στα σύνορα στον Εβρο με άνδρες της
Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ) από το κλιμάκιο
της Αθήνας, μετά τη διαπίστωση ότι τα
στελέχη των τουρκικών δυνάμεων που
περιπολούν απέναντι φέρουν βαρύ οπλισμό, διόπτρες νυκτός, σκοπευτικά
λέιζερ κ.ά.
Στο μεταξύ, χθες, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς
ευχαρίστησαν, σε μια λιτή εκδήλωση
στις αποθήκες του Πυροσβεστικού Σώματος, τα 15 κράτη-μέλη της Ε.Ε. που
έστειλαν στην Ελλάδα ανθρωπιστική
βοήθεια για το ενδεχόμενο μιας μεταναστευτικής - ανθρωπιστικής κρίσης.
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«Οξυγόνο» για
αντιμετώπιση
του κορωνοϊού
αναζητεί η Ελλάδα
Ασφυκτικά δημοσιονομικά περιθώρια
από τον στόχο για πλεόνασμα 3,5%
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Περιθώρια να αντιμετωπίσει την κρίση
του κορωνοϊού και να διατηρήσει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας,
χωρίς να πνίγεται από τους ασφυκτικούς
περιορισμούς του στόχου για πρωτογενές
πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ αναζητεί η κυβέρνηση, καθώς η αρνητική συγκυρία
του τελευταίου μήνα απειλεί το όλο αφήγημα της διακυβέρνησής της για υψηλότερη ανάπτυξη και ευημερία.
Τα περιθώρια αναζητούνται εντός του
πλαισίου των κανόνων της Ευρωπαϊκής
Ενωσης. Είναι σαφές πως μέχρι στιγμής,
τουλάχιστον, δεν θα ήθελε να προκαλέσει
σχόλια ή αρνητικές αντιδράσεις, με το
επιχείρημα ότι επιδιώκει να ξεφύγει από
τις υποχρεώσεις της. Από την άλλη πλευρά, ασφαλείς πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, αναφέρουν ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να στραγγαλίσει με
τα ίδια της τα χέρια την οικονομία, παίρνοντας επιπλέον περιοριστικά μέτρα, αν
διαφανεί ότι χάνει τον στόχο του 3,5%
του ΑΕΠ, λόγω έκτακτων συνθηκών.
Ετσι, οι ανακοινώσεις του προέδρου
του έκτακτου Eurogroup Μάριο Σεντένο
της περασμένης εβδομάδας ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες επιτρέπουν ευελιξία
σε περίπτωση «ασυνήθιστων γεγονότων,
πέρα από τον έλεγχο της κυβέρνησης»
και ότι «επιτρέπεται μια προσωρινή απόκλιση από την πορεία προσαρμογής,
με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας», ήταν μια ανακούφιση. Ελπίδες έδωσε και η στάση κατανόησης
που σύμφωνα με πληροφορίες επέδειξαν
οι εκπρόσωποι των υπουργών Οικονομικών την Παρασκευή στο EuroWorking

Group απέναντι στην ειδική περίπτωση
της Ελλάδας που –όπως επισημάνθηκε–
καλείται να πετύχει στόχο για πρωτογενές
πλεόνασμα 3,5% και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει αυξημένους κινδύνους λόγω
κορωνοϊού, επειδή η οικονομία της εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τουρισμό
και ναυτιλία.
Το γενικό πνεύμα της συζήτησης,
όπως μετέφεραν πηγές που συμμετείχαν
στη συνεδρίαση, ήταν ότι εφόσον υπάρξει
μια συντονισμένη λήψη μέτρων, δεν θα
αφεθεί η Ελλάδα εκτός, εξαιτίας των περιορισμών του 3,5%.
Κατανόηση έδειξαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκπρόσωποι των υπουργών
Οικονομικών και για την ατυχή σύμπτωση
της νέας προσφυγικής-μεταναστευτικής
κρίσης με αυτήν του κορωνοΐου. Η κυβέρνηση, ως γνωστόν, έχει ζητήσει να
εξαιρεθούν οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για την αντιμετώπιση του προσφυγικού από το κατά πρόγραμμα πρωτογενές πλεόνασμα, επιτρέποντας ένα
περιθώριο περίπου 280 εκατ. ευρώ. Το
προσφυγικό, μέσα στον ανθρώπινο πόνο
και τα προβλήματα που προκαλεί, είναι
ασφαλώς ένα επιχείρημα υπέρ της ευέλικτης αντιμετώπισης των υποχρεώσεων
της χώρας.
Στην πράξη μένει να φανεί πώς θα μεταφράσουν οι υπουργοί Οικονομικών
της Ευρωζώνης αυτή τη διάθεση ευελιξίας.
Γιατί η αλήθεια είναι ότι οι κανόνες είναι
πολύ προσεκτικά διατυπωμένοι και θέτουν προϋποθέσεις, όπως ότι οι δαπάνες
που θα εξαιρεθούν από το πρωτογενές
πλεόνασμα πρέπει να είναι αυστηρά συνδεδεμένες με το «ασυνήθιστο γεγονός»
και να είναι προσωρινής φύσης. Δεν

O πρόεδρος του Eurogroup, Μ. Σεντένο, υποστήριξε ότι οι δημοσιονομικοί κανόνες επιτρέπουν ευελιξία σε περίπτωση «ασυνήθιστων γεγονότων, πέρα από τον έλεγχο της κυβέρνησης»

και πως «επιτρέπεται μια προσωρινή απόκλιση από την πορεία προσαρμογής, με διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας».
είναι σίγουρο ότι ορισμένοι –ιδίως– υπουργοί θα θελήσουν άμεσα να προχωρήσουν στο επιπλέον βήμα που θα χρειαστεί για να διευκολύνουν τις αναπτυξιακές ανάσες της Ευρώπης γενικά και
της Ελλάδας ειδικότερα.
Οι ίδιοι κανόνες αναφέρουν ότι η αλλαγή στόχων –και όχι απλώς η εξαίρεση
δαπανών απ’ αυτούς– μπορεί να συζητηθεί μόνο σε περίπτωση «έντονης ύφεσης». Προς το παρόν, στο Eurogroup της
16ης Μαρτίου οι υπουργοί Οικονομικών
θα παρουσιάσουν τις προτάσεις τους, με
στόχο να διαμορφωθεί ένα ευρωπαϊκό
πλαίσιο, που θα ενεργοποιείται ανάλογα
με τις εξελίξεις και εξειδικευμένο κατά
κράτος-μέλος, ανάλογα με τις ανάγκες
του. Οι εξελίξεις αυτές επανατοποθετούν,
προφανώς, τη διεκδίκηση της Ελλάδας
για χαμηλότερους στόχους πρωτογενούς
πλεονάσματος. Πλέον, όλα εντάσσονται
στο νέο τοπίο της επιδημίας. Αυτό που
δεν αλλάζει είναι οι υποχρεώσεις της Ελλάδας να προχωρήσει στην εφαρμογή
των δεσμεύσεών της για την 6η αξιολόγηση, του Μαΐου, με πρώτη την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας.

Αρνητική επίδραση στον ρυθμό ανάπτυξης
Η κρίση του κορωνοϊού –και του προσφυγικού– ήρθε να πλήξει την οικονομία
ακριβώς τη στιγμή που όλοι προσέβλεπαν
σε μια επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης, μετά την απώλεια του 1/4 του ΑΕΠ
της χώρας εξαιτίας της κρίσης και η κυβέρνηση φιλοδοξούσε να τη βοηθήσει
με μέτρα φοροελαφρύνσεων και τόνωσης
της επιχειρηματικότητας. Ολοι συμφωνούν ότι είναι νωρίς ακόμη για να εκτιμηθεί η επίπτωση του ιού στην ανάπτυξη, αφού είναι αβέβαιη η διάρκεια της
επιδημίας και η έκτασή της.
Ομως, κάποιες πρώτες εκτιμήσεις έχουν αρχίσει να γίνονται, έστω και σε
αβέβαιο έδαφος και όλοι συμφωνούν
ότι το πρόβλημα θα είναι μεγαλύτερο
απ’ ό,τι είχε αρχικώς υπολογιστεί. Η
κοινή συνισταμένη των μέχρι στιγμής
εκτιμήσεων αναφέρει ένα πλήγμα στον
ρυθμό ανάπτυξης από 0,2-0,5% τουλάχιστον. Ετσι, το ΑΕΠ του 2019 προβλέπεται να διαμορφωθεί στην περιοχή
του 2%-2,3%, έναντι στόχου της κυβέρνησης για 2,8%. Μάλιστα, μια τραπεζική
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Αναμένεται να διαμορφωθεί
στην περιοχή του 2%-2,3%,
έναντι στόχου 2,8% το 2020.
πηγή επισημαίνει ότι οι κίνδυνοι είναι
καθοδικοί, επομένως, είναι αβέβαιη η
επίτευξη ακόμη και του 2%. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ο καθηγητής Παναγιώτης Πετράκης εκτίμησε ότι με βάση
τις πληροφορίες που έχουμε ώς σήμερα,
το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης
κατά ένα ποσοστό 0,3%.
Αυτό μεταφράζεται σε ρυθμό 2,2%
για το 2020, αφού η προηγούμενη πρόβλεψή του για τη φετινή χρονιά ήταν
για ανάπτυξη 2,5%. Η εκτίμηση βασίζεται σε μία σειρά από προϋποθέσεις,
όπως ότι τα κρούσματα του ιού θα κρατηθούν κάτω από 1 εκατομμύριο, από
τις 100.000 περίπου σήμερα, θα αυξηθεί
η ποσοτική χαλάρωση από τις κεντρικές

τράπεζες και η παγκόσμια ανάπτυξη θα
περιοριστεί στο 2,75%-3%. Αυτό είναι
το βασικό σενάριο, με πιθανότητα 55%,
ενώ ακολουθεί ένα δυσμενέστερο, μιας
ήπιας πανδημίας, με πιθανότητες 25%
και δύο ακόμη χειρότερες εκδοχές. Στην
Τράπεζα της Ελλάδος οι εκτιμήσεις τελούν εν αναμονή αυτών για την Ευρωζώνη. Υποστηρίζουν, πάντως, ότι το βασικό σενάριο θα προβλέπει μια επίπτωση
ελαφρώς μικρότερη από αυτήν της Ευρωζώνης, καθώς η οικονομία μας είναι
λιγότερο εξωστρεφής και στο πλαίσιο
αυτό θεωρείται πιθανή μια επίπτωση
της τάξεως του 0,2-0,3% και προσγείωση
του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%.
Η Τράπεζα, ενόψει της ετήσιας γενικής της συνέλευσης, στις 20 Απριλίου,
ετοιμάζει κι ένα σενάριο ρίσκου, σύμφωνα με το οποίο ο ρυθμός θα περιορίζεται στην περιοχή του 2%. Πάντως, διευκρινίζεται ότι όλα αυτά δεν βασίζονται
σε στοιχεία, αλλά σε εκτιμήσεις, αφού
μέχρι και τον Φεβρουάριο τα στοιχεία
ήταν καλά.
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Από το ταμείο
του σούπερ μάρκετ
στο πληκτρολόγιο
λόγω κορωνοϊού
Αυξάνονται οι ηλεκτρονικές πωλήσεις,
καθώς πολλοί αποφεύγουν τον συνωστισμό
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Την ανασφάλεια έναντι των διαδικτυακών
συναλλαγών που νιώθουν αρκετοί Ελληνες
καταναλωτές νίκησε ο φόβος για τον κορωνοϊό. Αποτέλεσμα: τις τελευταίες δύο
εβδομάδες παρατηρείται κατακόρυφη
αύξηση των παραγγελιών από ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ, αύξηση που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασε το 400%.
Με άλλα λόγια, υπό τον φόβο να βρεθούν
στον ίδιο χώρο με πολλούς άλλους ανθρώπους και να αγγίξουν επιφάνειες και
αντικείμενα με τα οποία θα έχουν έρθει
σε επαφή πολλά άλλα άτομα, δεν ήταν
λίγοι εκείνοι οι καταναλωτές που προτίμησαν να κάνουν τις αγορές τους από ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ.
Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν αυξήθηκαν
μόνο οι παραγγελίες από όσους έτσι κι
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Σε πολλές περιπτώσεις οι παραγγελίες είναι αυξημένες
κατά 400% – Σε ζυμαρικά,
όσπρια, κονσέρβες, αντισηπτικά η μερίδα του λέοντος.
αλλιώς είχαν προβεί και στο παρελθόν σε
αγορές προϊόντων από ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ, αλλά και ότι προστέθηκαν
στο πελατολόγιο των καταστημάτων της
κατηγορίας αυτής νέοι πελάτες. Στην περίπτωση του e-fresh.gr που αποτελεί
αμιγώς ηλεκτρονικό σούπερ μάρκετ, δεν
ανήκει δηλαδή σε κάποια παραδοσιακή
λιανεμπορική αλυσίδα, καταγράφηκε ακόμη και υπερδιπλασιασμός νέων πελατών.
Τι ψωνίζουν οι καταναλωτές από τα
ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ αυτές τις
ημέρες; Ο,τι και οι καταναλωτές που αγοράζουν προϊόντα από τα φυσικά καταστήματα. Ρύζια, όσπρια, ζυμαρικά, κονσέρβες, προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης σπιτιού, οινόπνευμα, αντισηπτικά και γάντια μιας χρήσης αποτελούν
τις δημοφιλέστερες κατηγορίες. Η υπερίσχυση των προϊόντων καθαρισμού σπιτιού και αντισηπτικών στο «καλάθι της

νοικοκυράς», προϊόντα παραδοσιακά ακριβότερα από τα «φρέσκα», καθώς και
η αγορά μεγάλων ποσοτήτων ανεβάζουν
τη μέση αξία της απόδειξης των αγορών
που πραγματοποιούν οι καταναλωτές, ακόμη και κατά 12 ευρώ.
Οι δραστικές αλλαγές που παρατηρούνται στην καταναλωτική συμπεριφορά
και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των εταιρειών ερευνών αγοράς. Την Παρασκευή
η Nielsen ανακοίνωσε ότι καταγράφει
τις τάσεις στην ελληνική αγορά και σύντομα θα είναι σε θέση να δημοσιοποιήσει
στοιχεία σχετικά με τηνμεταβολή της
τάσης των πωλήσεων συγκεκριμένων
κατηγοριών, των οποίων έχει επηρεαστεί
σημαντικά η ζήτηση. Ταυτόχρονα, η εταιρεία διερευνά την επίδραση του κορωνοϊού στις αγοραστικές, καταναλωτικές
και άλλες συμπεριφορές των Ελλήνων
με μια ποσοτική πανελλαδική έρευνα
στον γενικό πληθυσμό, ενώ επισημαίνει
ότι από την κατάσταση που διαμορφώνεται αναμένεται να επηρεαστεί θετικά
το ηλεκτρονικό εμπόριο. Σύμφωνα με
πληροφορίες, ανάλογες έρευνες «τρέχει»
και η έτερη εταιρεία ερευνών αγοράς, η
IRI. Στην Ελλάδα ο τζίρος των ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ διαμορφωνόταν
μέχρι πρόσφατα σε μόλις 40-50 εκατ.
ευρώ ετησίως, αντιπροσωπεύοντας πωλήσεις κάτω από το 1% του συνολικού
τζίρου του οργανωμένου λιανεμπορίου
τροφίμων. Σε πολύ μεγαλύτερη άνθηση
βρίσκονται και προ κορωνοϊού τα ηλεκτρονικά φαρμακεία, ο τζίρος των οποίων
εκτιμάται ότι διαμορφώθηκε το 2019 σε
198 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση
21% σε σύγκριση με το 2018.
Σε παγκόσμιο επίπεδο η Nielsen έχει
καταγράψει ήδη την τάση των καταναλωτών να αποθεματοποιούν είδη προληπτικής προστασίας, όπως μάσκες προστασίας και απολυμαντικά τζελ, καθώς
επίσης και βασικά προϊόντα διατροφής,
όπως είναι τα κονσερβοποιημένα τρόφιμα,
το αλεύρι, η ζάχαρη και το εμφιαλωμένο
νερό. Ταυτόχρονα, οι καταναλωτές προσπαθούν να θωρακίσουν την υγεία τους
αυξάνοντας τις αγορές φρέσκων φρούτων
και λαχανικών, βιταμινών, καθώς και συμπληρωμάτων διατροφής. Συγκεκριμένα
στις ΗΠΑ, την περίοδο των 4 εβδομάδων
μέχρι και τις 22 Φεβρουαρίου οι πωλήσεις
των ιατρικών μασκών αυξήθηκαν σημαντικά (319% σε αξία και 378% σε τεμάχια).
Οι πωλήσεις των απολυμαντικών τζελ
για τα χέρια αυξήθηκαν κατά 73% την
ίδια περίοδο, ωστόσο η ανάπτυξη αυτή
αναμένεται να συνεχιστεί με πολλαπλάσιο
ρυθμό. Επίσης, αυξήθηκαν οι πωλήσεις
θερμομέτρων κατά 47%.

Η υπερίσχυση των προϊόντων καθαρισμού σπιτιού και αντισηπτικών στο «καλάθι της νοικοκυράς», προϊόντα παραδοσιακά ακριβότερα από τα «φρέσκα», καθώς και η αγορά μεγάλων
ποσοτήτων, ανεβάζουν τη μέση αξία της απόδειξης των αγορών που πραγματοποιούν οι καταναλωτές ακόμη και κατά 12 ευρώ.

Ξεπούλησαν οι εταιρείες αντισηπτικά και μάσκες
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

«Χρυσές δουλειές» κάνουν το τελευταίο
διάστημα φαρμακοβιομηχανίες, εταιρείες
παραγωγής καλλυντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής, με τη ζήτηση για προϊόντα όπως αντισηπτικά τζελ ή αντιβακτηριδιακά μαντιλάκια να έχει φτάσει
το τελευταίο διάστημα σε «ασύλληπτα
επίπεδα», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε
στέλεχος εταιρείας. Την ίδια στιγμή, ανησυχίες εκφράζουν παράγοντες της αγοράς σχετικά με τις δυνατότητές τους
να καλύψουν αυτή τη ζήτηση σε τόσο
μικρό χρονικό διάστημα, αφού εκτός
από την «καταναλωτική φρενίτιδα» των
τελευταίων εβδομάδων, οι εταιρείες καλλυντικών και ειδών προσωπικής υγιεινής
έχουν έρθει αντιμέτωπες και με καθυστερήσεις στις παραλαβές πρώτων υλών
από το εξωτερικό. Μεγάλο «αγκάθι» αποτελεί ακόμη –παρότι η κατάσταση
δείχνει τελευταία να ομαλοποιείται– η
αγορά της Κίνας, καθώς και άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Αυξήσεις λόγω πανικού
Ο λόγος αυτής της αύξησης συνδέεται
άρρηκτα με τις τελευταίες εξελίξεις του
κορωνοϊού, η εξάπλωση του οποίου στη
γειτονική Ιταλία αλλά και –πιο περιορισμένα– στην Ελλάδα έχει προκαλέσει
πανικό σε μεγάλη μερίδα καταναλωτών.
Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά εκπρόσωπος φαρμακοβιομηχανίας που παράγει
αντισηπτικά τζελ, υπάρχουν εταιρείες
των οποίων οι παραγγελίες για αντισηπτικά είναι έξι φορές μεγαλύτερη σε
σχέση με πέρυσι, με τις πωλήσεις να έχουν ανέβει κατακόρυφα. «Υστερα από
3 εβδομάδες που η τροφοδότηση έχει
αυξηθεί σημαντικά, τα ράφια στα κατα-
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Για τις χειρουργικές μάσκες
που εισάγονται από την Ευρώπη, η τιμή χονδρικής έχει
εκτοξευθεί από τα 3-4 λεπτά
στα 60 λεπτά με 1 ευρώ.
στήματα και στα σούπερ μάρκετ παραμένουν άδεια.
»Είναι τόσο μεγάλη η ζήτηση επειδή
ο κόσμος τα χρησιμοποιεί καθημερινά»,
αναφέρει εκπρόσωπος εταιρείας που
διανέμει αντιμικροβιακά μαντίλια στην
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, με τον
ίδιο να μην αποκλείει η αύξηση να αγγίζει
ακόμη και το 300%. Οπως αναφέρει στην
«Κ» ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της εταιρείας Dust+Cream Λέανδρος
Καρακατσάνης, η αλκοολούχος λοσιόν
70 βαθμών, που παράγει η εταιρεία για
τρίτους, παρουσιάζει στο τρίμηνο αύξηση
στις παραγγελίες της τάξεως του 150%,
με τον τελευταίο μήνα να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση αυτών των μεγεθών. Επίσης, αύξηση της τάξεως του
300% παρουσιάζουν το διάστημα Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου τα καθαριστικά χεριών με αλκοολούχο δράση – απολυμαντικά της εταιρείας. Την ίδια στιγμή,
παρατηρεί μια μικρή καθυστέρηση στις
παραγγελίες συσκευασιών για προϊόντα
μακιγιάζ όπως οι σκιές ματιών, τις οποίες
προμηθεύεται από την Κίνα. Ωστόσο,
αυτή η «αναταραχή» στην αγορά συνιστά
για την Dust+Cream σημαντική πρόκληση, δεδομένου ότι έχουν αυξηθεί οι
παραγωγικές ώρες εργασίας, προκειμένου
η εταιρεία να καταφέρει να ανταποκριθεί
στις ανάγκες της αγοράς. Παράλληλα,

προωθεί επενδύσεις σε πιο αυτοματοποιημένες μηχανές για την εξυπηρέτηση
αυτών των παραγγελιών.
Από την άλλη, μεγάλη μερίδα καταναλωτών σπεύδει το τελευταίο διάστημα
να αγοράσει από φυσικά αλλά και ηλεκτρονικά καταστήματα μάσκες προστασίας, με εκπροσώπους της αγοράς να
μιλούν για ελλείψεις στα φαρμακεία. Ωστόσο, αυτή η ένδεια στην αγορά έχει
ωθήσει προς τα πάνω την τιμή τους και
στα δύο κανάλια διανομής. «Το φαινόμενο με τις ελλείψεις σε μάσκες είναι
παγκόσμιο.
Οι κατασκευαστές από την Κίνα είτε
δηλώνουν αδυναμία να διοχετεύσουν
τα προϊόντα στην εγχώρια αγορά είτε
πληροφορούν τους εγχώριους προμηθευτές ότι θα υπάρξει καθυστέρηση
στην παραλαβή τους», αναφέρει στην
«Κ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ιατρικών και Βιοτεχνολογικών
Προϊόντων (ΣΕΙΒ), Γεράσιμος Λειβαδάς,
τονίζοντας ότι υπάρχει δυσκολία στην
κάλυψη των εγχώριων αναγκών. «Οπως
πολλές χώρες, έτσι και εμείς, λάβαμε
ένα μέιλ από το υπουργείο Υγείας των
Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, στο οποίο ζητούσε από τους εγχώριους προμηθευτές να τους στείλουν 5 εκατομμύρια
μάσκες». Ο ίδιος ωστόσο δεν το προώθησε στα μέλη του ΣΕΙΒ ώστε να μην
προκληθεί τεχνητή ζήτηση. «Πρέπει να
τονίσουμε ότι ελλείψεις σε μάσκες υπάρχουν στα φαρμακεία και όχι στα νοσοκομεία», αναφέρει.
Τον δικό της αγώνα για τη διασφάλιση
της επάρκειας των καταστημάτων της
με αναλώσιμα υλικά δίνει αυτή την περίοδο και η εταιρεία «Δίγκας Γ. Ιατρικά»
του Αναστάσιου Δίγκα, η οποία διανέμει
προϊόντα ιατρικού εξοπλισμού διατη-

ρώντας παράλληλα καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. «Από τέλη Γενάρη
η Κίνα δεν στέλνει μάσκες στην Ευρώπη,
με αποτέλεσμα να προσπαθούμε και
εμείς να βρούμε εναλλακτικούς προμηθευτές που να έχουν αποθέματα. Ομως
οι τιμές χονδρικής που ζητούν οι Ευρωπαίοι χονδρέμποροι έχουν εκτοξευτεί
από τα 3-4 λεπτά στα 60 λεπτά με 1 ευρώ/μάσκα.

Σε γιατρούς και κλινικές
»Από τη μια έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις πραγματικές ελλείψεις της αγοράς για τους γιατρούς, τα νοσοκομεία
και τις κλινικές και από την άλλη έχουμε
να αντιμετωπίσουμε και τον πανικό του
κόσμου», αναφέρει η Ξένια Δίγκα, διευθύντρια εισαγωγών της εταιρείας. «Τώρα
αυτό που εμείς έχουμε σε στοκ και μπορούμε να το διοχετεύσουμε στη λιανική
είναι μάσκες FFP3, που προστατεύουν
από τον κορωνοϊό. Εχουμε ελάχιστα
κομμάτια απλών χειρουργικών μασκών
τις οποίες τις δίνουμε για ειδικές περιπτώσεις, δηλαδή σε καρκινοπαθείς, γιατρούς ή κλινικές». Οσον αφορά τις τιμές,
η ίδια τις χαρακτηρίζει εξωφρενικές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «χθες μια εταιρεία από την Κίνα μάς έστειλε μέιλ
για να δει εάν ενδιαφερόμαστε να πάρουμε μάσκες. Το κουτί λοιπόν με τις
50 μάσκες μάς το πουλούσαν, χωρίς το
τελωνείο και χωρίς τα μεταφορικά, 30
ευρώ. Ωστόσο, προηγουμένως η τιμή
του ήταν μόλις στα 2 με 2,5 ευρώ». Οσον
αφορά το e-shop της εταιρείας, η ζήτηση
είναι το ίδιο υψηλή, και λόγω εξάντλησης
των αποθεμάτων στην αγορά, η εταιρεία
έχει περιορίσει σημαντικά τις ποσότητες
αντισηπτικών που πουλάει στο συγκεκριμένο κανάλι διανομής.

Αδειάζει η Αθήνα από τουρίστες, πτώση κρατήσεων για το καλοκαίρι
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Ακυρώσεις συνεδρίων, μειωμένες κρατήσεις και ακυρώσεις άλλων, καθυστερήσεις προκαταβολών από πράκτορες,
διαπραγματεύσεις για την πολιτική ακυρώσεων, ιδιαίτερα χαμηλές πληρότητες
στα ξενοδοχεία πόλης και δη των Αθηνών
και οι πρώτες ενδείξεις κάμψης των αφίξεων από το εξωτερικό είναι οι αρχικές
επιπτώσεις στον ελληνικό τουρισμό από
την επιδημία του Covid-19.
Με τον συνεδριακό τουρισμό να αδειάζει τα ξενοδοχεία της Αττικής και τα
ταξίδια city break να έχουν μειωθεί σημαντικά σύμφωνα με πηγές της βιομηχανίας των αερομεταφορών, το πλήγμα
στα ξενοδοχεία δωδεκάμηνης λειτουργίας
είναι ήδη μεγάλο. Μέσα σε μία μόνον ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας Ελληνας ξενοδόχος με μονάδες δωδεκάμηνης λειτουργίας δέχθηκε ακυρώσεις από
δεκατέσσερα (14) γκρουπ ξένων ταξιδιωτών. Και δεν ήταν οι μόνες. Δεν χρειάζεται
κανείς να είναι ειδικός για να διαπιστώσει
την έκταση του προβλήματος. Μια βόλτα
στην Πλάκα, που τυπικά μετά το σούρουπο σφύζει από ξένους επισκέπτες, αποκαλύπτει την κατάσταση: λιγοστοί
διαβάτες και ακόμα λιγότεροι πελάτες
στα καταστήματα.

Πληρότητα 20%
Ο επικεφαλής μεγάλου εμβληματικού
ξενοδοχειακού συγκροτήματος των Αθηνών δηλώνει στην «Κ» ιδιαίτερα απαισιόδοξος, μιλάει για πληρότητα κάτω
από 20% και εκτιμά πως πλήθος μικρότερων μονάδων που άνοιξαν τα τελευταία
χρόνια και φέρουν δανειακά βάρη θα α-
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Δυσοίωνες προβλέψεις για
τον τουρισμό εάν δεν υπάρξει ύφεση της επιδημίας.

Μπαράζ ακυρώσεων συνεδρίων – Kαθυστερήσεις προκαταβολών από πράκτορες.

ντιμετωπίσουν ακόμα και πρόβλημα βιωσιμότητας αν δεν ληφθούν μέτρα στήριξής
τους. Με δεδομένη την έκθεση της χώρας
στον τουρισμό και την ανάλογη έκθεση
των τραπεζών, καθίσταται σαφές πως αν
η επιδημία διαρκέσει πολύ, οι τράπεζες
μπορεί να αντιμετωπίσουν μια νέα γενιά
μη εξυπηρετουμένων δανείων από ξενοδοχεία, λένε στην αγορά.
Εν τω μεταξύ, στα resorts βλέπουν
τον αριθμό των κρατήσεων για το καλοκαίρι να έχει αρχίσει να υποχωρεί σε
σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ
κανείς σχεδόν πλέον δεν περιμένει καλά
νούμερα τον Απρίλιο και τον Μάιο. Στη
δυσοίωνη εικόνα των κρατήσεων έρχεται
όμως να προστεθεί και η δυστοκία με
την οποία προχωρούν σε προκαταβολές
οι πράκτορες.
Οι τελευταίοι ανησυχούν για το τι θα
ακολουθήσει και επιχειρούν να μειώσουν
το ρίσκο τους. «Ολοι προσπαθούν να μη
μείνουν με τον μουτζούρη και να μεταφέρουν το ρίσκο τους κατά το δυνατόν
στην υπόλοιπη αλυσίδα», εξηγεί επικεφαλής πωλήσεων μεγάλης αλυσίδας ελληνικών ξενοδοχείων. Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) εισηγήθηκε στην ελληνική βιομηχανία
φιλοξενίας την άμεση υιοθέτηση ευέλικτης πολιτικής ακυρώσεων προκειμένου
να ενθαρρυνθούν οι ξένοι επισκέπτες
και πράκτορες, αφενός, να προχωρήσουν

σε κρατήσεις εν μέσω των διεθνών ανησυχιών για την επιδημία του CoVid-19
και αφετέρου να μην προχωρήσουν σε
ακυρώσεις όσοι έχουν ήδη κάνει κρατήσεις. Η πρόταση εντάσσεται στη δέσμη
πρωτοβουλιών με στόχο τον περιορισμό
των επιπτώσεων από την εξάπλωση του
κορωνοϊού που συγκροτεί και θα ανακοινώσει η ομάδα διαχείρισης της κρίσης
του ΣΕΤΕ.

Το κρίσιμο διάστημα

Τα πολύβουα στενά της Πλάκας δεν θυμίζουν σε τίποτα ότι έχει ξεκινήσει η τουριστική σε-

ζόν. Οι καταστηματάρχες αγωνιούν για τις επιπτώσεις και ελπίζουν να ξεπεραστεί το πρόβλημα με τις μικρότερες απώλειες.

Διευθυντής συγκροτήματος ξενοδοχείων resort εξηγεί στην «Κ» πως ενώ
μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου οι κρατήσεις
για το καλοκαίρι ήταν σε παρόμοια επίπεδα με τα περυσινά, τις πρώτες μέρες
του Μαρτίου άρχισε η κάμψη των κρατήσεων συγκριτικά με τα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν πέρυσι την ίδια εβδομάδα. Κάμψη όμως εμφανίζουν σύμφωνα
με τα πρώτα στατιστικά για τον Μάρτιο
και οι αφίξεις ξένων επισκεπτών στα ελληνικά αεροδρόμια.
Η μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων
στην Ευρώπη και η εμφάνιση των πρώτων
δεκάδων ασθενών και στην Ελλάδα πλήττει την καταναλωτική εμπιστοσύνη και
μαζί και τη διάθεση των ανθρώπων να
ταξιδέψουν.
Ετσι, αν δεν υπάρξει μια εποχική ύφεση
της διάδοσης του ιού, όπως πολλοί ευελπιστούν, είναι σίγουρο πως θα πληγεί

και η κατεξοχήν τουριστική σεζόν του
Ιουλίου - Αυγούστου.

Το καλό και το κακό σενάριο
Οι πρώτες εκτιμήσεις ανθρώπων του
κλάδου μιλούν για πτώση της τουριστικής
δραστηριότητας μεγαλύτερη του 20% για
την περίοδο Μαρτίου - Μαΐου. Δεν αποτολμούν όμως εκτίμηση για το τρίτο τρίμηνο, καθώς ακόμη απουσιάζουν κρίσιμα
δεδομένα, ενώ παράλληλα δεν έχει σφυγμομετρηθεί ακριβέστερα η επίπτωση
στην ευρύτερη ταξιδιωτική κουλτούρα
των αγορών από τις οποίες έλκει επισκέπτες η Ελλάδα: πόσο λιγότεροι, δηλαδή,
Γερμανοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Βρετανοί και Αμερικανοί που αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος των εσόδων από το εξωτερικό του ελληνικού τουρισμού θα ταξιδέψουν φέτος. Τα έσοδα από τους ξένους
επισκέπτες το 2019 έφτασαν τα 18 δισεκατομμύρια και έτσι μια πτώση της τάξης
του 10% σε ετήσια βάση αντιστοιχεί σε
1,8 δισεκατομμύριο ή μία ποσοστιαία μονάδα του ελληνικού ΑΕΠ. Ομως η πτώση
μπορεί να αποδειχθεί μεγαλύτερη εάν επαληθευθούν οι εκτιμήσεις εμπιστευτικής
έκθεσης της McKinsey για τις επιπτώσεις
στις επιχειρήσεις διεθνώς. Ειδικότερα, ο
συμβουλευτικός οίκος εκτιμά πως στο
καλό σενάριο, αυτό της ύφεσης της διάδοσης κατά τους θερινούς μήνες, το πλήγμα στον τουρισμό διεθνώς θα εκταθεί
χρονικά έως και το τρίτο τρίμηνο του
2020 πριν αρχίσει η ανάκαμψη το τέταρτο
τρίμηνο. Ακόμη και έτσι όμως, η επίπτωση
στην οικονομία του τουρισμού εκτιμάται
πως θα είναι σημαντική, αφού προβλέπει
κάμψη της ζήτησης στον τουρισμό διεθνώς κατά το 2020 έως και κατά 40%.
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Χαμηλές πτήσεις για την ανάπτυξη
το 2019, αβεβαιότητα για το 2020
Κατά 1,9% αυξήθηκε το ΑΕΠ τον περασμένο χρόνο – Ελλειμμα επενδύσεων, μείωση κατανάλωσης
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Στο 1,9% προσγειώθηκε ο ρυθμός
ανάπτυξης το 2019, κυρίως λόγω
αδύναμης επενδυτικής δραστηριότητας, ενώ στην περιοχή του
2% τοποθετεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το δυσμενές σενάριο
που έχει διαμορφώσει η Τράπεζα
της Ελλάδος και τον ρυθμό του
2020, λόγω κορωνοϊού. Το βασικό
σενάριο των υπηρεσιών της τράπεζας ανεβάζει τον ρυθμό στο
2,3%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψής της για 2,5% και έναντι
στόχου της κυβέρνησης –μέχρι
στιγμής– για 2,8%. Διαμορφώνεται
έτσι ένα σκηνικό χαμηλότερων
από τις αρχικές προσδοκίες πτήσεων του ΑΕΠ, που –παρότι υπερβαίνει σημαντικά τους ρυθμούς
της Ευρωζώνης– καθυστερεί την
ανάκτηση του χαμένου εδάφους
από την κρίση, εφόσον βεβαίως
επιβεβαιωθεί. Σημειώνεται ότι τα
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ είναι προσωρινά, ενώ οι εκτιμήσεις για τον
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Κατά 2,1% αυξήθηκαν
και οι δαπάνες
γενικής κυβέρνησης.
κορωνοϊό χαρακτηρίζονται ακόμη
από ισχυρό βαθμό αβεβαιότητας.
Ο ρυθμός ανάπτυξης χαμήλωσε
ταχύτητα το τελευταίο τρίμηνο του
2019. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε μόνο
κατά 1% σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο του προηγούμενου έτους,
ενώ μειώθηκε κατά 0,7% σε σύγκριση με το 3ο τρίμηνο. Ετσι, κατά
μέσον όρο τον προηγούμενο χρόνο
διαμορφώθηκε στο 1,9%, στα ίδια
επίπεδα με το 2018, σύμφωνα με
τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες
η ΕΛΣΤΑΤ. Παρότι δεν απέχει σημαντικά από την εκτίμηση της κυβέρνησης για 2%, απογοήτευσε,
καθώς δεν έσπασε το ψυχολογικό
φράγμα του 2% και διέψευσε τις

Σύμφωνα με το δυσμενές σενάριο που έχει εκπονήσει η Τράπεζα της Ελλάδος, ο ρυθμός ανάπτυξης για το τρέχον έτος περιορίζεται στο 2% λόγω των συνε-

πειών του κορωνοϊού στην ελληνική οικονομία.
προσδοκίες που διατυπώνονταν ανεπισήμως για καλύτερο αποτέλεσμα. Η ίδια η Κομισιόν προέβλεπε
ρυθμό 2,2% για το 2019 πριν από
ένα μήνα, έναντι 1,8% των φθινοπωρινών προβλέψεών της. Η ανάλυση των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ
δείχνει ότι οι επενδύσεις αυξήθηκαν
το 2019 μόνο κατά 0,7%, ενώ στο
0,8% περιορίστηκε και η κατανάλωση των νοικοκυριών. Αντιθέτως,
κατά 4,8% αυξήθηκαν οι εξαγωγές
αγαθών και υπηρεσιών, κυρίως λόγω υπηρεσιών τουρισμού. Κατά
2,1% αυξήθηκαν και οι δαπάνες
γενικής κυβέρνησης.
Απαντώντας σε σχετική ερώτησή μας, ο επικεφαλής οικονο-

μολόγος της Eurobank Τάσος Αναστασάτος σημείωσε ότι η συνέχιση της ανάκαμψης είναι ασφαλώς ένα θετικό γεγονός, αλλά
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της
δημιουργούν προβληματισμούς.
«Η ανάπτυξη», λέει, «βασίστηκε
σχεδόν αποκλειστικά σε μια σχετικά ικανοποιητική επίδοση των
εξαγωγών και στην προεκλογική
μεγέθυνση της δημόσιας κατανάλωσης. Αντιθέτως, η αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης παρέμεινε
υποτονική και, το κυριότερο, οι επενδύσεις ήταν σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το 2018 (+0,8%).
Η αύξηση των επενδύσεων παγίων
δεν ξεπερνάει το 5%. Το ποσοστό

αυτό είναι εντελώς ανεπαρκές για
μια χώρα που έχει μερίδιο επενδύσεων στο ΑΕΠ κάτω από το μισό
σε σχέση με την περίοδο πριν από
την κρίση και έχει χάσει πάνω από
80 δισ. ευρώ από το κεφαλαιακό
της απόθεμα. Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν ότι η ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων αποτελεί
τον υπ’ αριθμόν ένα στόχο της οικονομικής πολιτικής». Η κυβέρνηση, σε ανακοίνωση των υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης,
επισημαίνει το γεγονός ότι επιβεβαιώθηκε ο στόχος του προϋπολογισμού του περασμένου Νοεμβρίου, για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία. Επίσης, υπογραμ-

μίζει ότι το διαθέσιμο εισόδημα
των πολιτών ενισχύεται και ένα
τμήμα αυτής της ενίσχυσης κατευθύνεται στην αύξηση των καταθέσεων και στη ρύθμιση των οφειλών προς την εφορία.
«Παράλληλα», σημειώνει η ανακοίνωση, «η ανεργία συρρικνώνεται, η επιχειρηματικότητα άρχισε
σταδιακά να χρηματοδοτείται και
το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται.
Συνεχίζουμε, παρά τους αυξημένους εξωγενείς κινδύνους, την
προσπάθεια, ώστε η καλή εικόνα
της ελληνικής οικονομίας να αποτυπωθεί, το ταχύτερο δυνατό, κατά
τον καλύτερο τρόπο, στο πορτοφόλι των πολιτών».

Ενώπιον μιας διαφορετικής πραγματικότητας σε σχέση με το τι συνέβαινε μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες, βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες χιλιάδες ιδιοκτήτες
ακινήτων, καθώς τα «απόνερα»
της επιδημίας του κορωνοΐού έχουν
αρχίσει να «χτυπούν» πλέον και
την ελληνική αγορά κατοικίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αναφορές
μεσιτών και φορέων της αγοράς,
πλέον είναι ορατή η σημαντική ε<
<
<
<
<
<

Το 70% με 80% των
αιτήσεων για το πρόγραμμα υποβάλλεται
από Κινέζους επενδυτές, γεγονός που δικαιολογεί την επιβράδυνση.
πιβράδυνση (άλλοι κάνουν λόγο
ακόμα και για καθίζηση) στην αγορά ακινήτων από ξένους που
ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια
παραμονής στη χώρα, στο πλαίσιο
του προγράμματος «χρυσή βίζα».
Το γεγονός άλλωστε ότι το 70%80% της κίνησης του σχετικού
προγράμματος οφείλεται σε Κινέζους επενδυτές, μεταφράζεται σε
ακόμα σημαντικότερο πλήγμα, καθώς υπάρχει μεγάλη εξάρτηση της
πορείας των επενδύσεων από τη
δραστηριότητα ανθρώπων που

Tο πρόγραμμα «Golden Visa» έχει αποφέρει στη χώρα συνολικές εισροές ξένων κεφαλαίων της τάξεως των 2 δισ.

ευρώ, από την εφαρμογή του το 2014 έως και το τέλος του 2019.
προέρχονται από τη χώρα όπου
κατ’ αρχήν αναπτύχθηκε και ξέσπασε η επιδημία.
Οπως αναφέρει ο κ. Αλέξανδρος
Ρισβάς, επικεφαλής της δικηγορικής εταιρείας «Ρισβάς και Συνεργάτες», η οποία είναι και ενεργό
μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου
Μετανάστευσης Επενδύσεων, «σίγουρα παρατηρείται μια επιβράδυνση των αιτήσεων έκδοσης αδειών παραμονής, λόγω της δυσχέρειας που υπάρχει στις μετακινήσεις, κυρίως επενδυτών από

την Κίνα, αλλά πλέον και από τη
Μέση Ανατολή». Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς ακινήτων, υπολογίζεται ότι το πρόγραμμα Golden
Visa έχει αποφέρει στη χώρα συνολικές εισροές ξένων κεφαλαίων
της τάξεως των 2 δισ. ευρώ, από
την εφαρμογή του το 2014 μέχρι
και το τέλος του 2019. Μόνο κατά
τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, υπολογίζεται ότι οι άδειες
που εκδόθηκαν σε επενδυτές ακινήτων αυξήθηκαν κατά 22% σε
2.239 νέες άδειες, από 1.833 το

2018. Από την αρχή του προγράμματος μέχρι και την 1η Φεβρουαρίου του 2020 έχουν εκδοθεί συνολικά 6.692 άδειες, εκ των οποίων
οι 4.714, ή το 70%, αφορούν Κινέζους επενδυτές.
Κατά τον κ. Ρισβά, εφόσον δεν
υπάρξει μεγάλη εξάπλωση του κορωνοΐού και στην Ελλάδα, η επιβράδυνση της πορείας του προγράμματος κατά το 2020 θα παρατηρηθεί τουλάχιστον το πρώτο εξάμηνο, επηρεάζοντας σταδιακά
και την πορεία των αγοραπωλησιών

αναγκάζονται να κλείσουν προσωρινά ή λειτουργούν σε περιοχές όπου έχουν ληφθεί μέτρα βάσει της
πράξης νομοθετικού περιεχομένου.
Το βοήθημα προτείνεται να είναι
ακατάσχετο και να μη συμψηφίζεται
με άλλες οφειλές.
• Αναστολή καταβολής του
ΦΠΑ, του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ), των δόσεων των
ληξιπρόθεσμων χρεών και των δόσεων ρυθμίσεων οφειλών προς το
Δημόσιο για το χρονικό διάστημα
που απαιτείται μέχρι να αποκατα-

σταθεί η λειτουργία της τοπικής
αγοράς.
• Αναστολή καταβολής των τρεχουσών εισφορών και δόσεων ρυθμίσεων προς τον ΕΦΚΑ μέχρι και
πάλι την αποκατάσταση της λειτουργίας της τοπικής αγοράς.
• Αναστολή των πάσης φύσεως
πλειστηριασμών για τις πληττόμενες περιοχές και επιχειρήσεις.
• Αναστολή της υποχρέωσης καταβολής ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τις τράπεζες, που απορρέουν από δανειακές συμβάσεις.

• Αναστολή της καταβολής δημοτικών φόρων και τελών.
• Προσωρινή απόδοση εργοδοτικού δικαιώματος για απαίτηση
ελέγχων στους εργαζομένους.
• Κάλυψη από τον ΟΑΕΔ των
μακροχρόνιων απουσιών των εργαζομένων λόγω της επιδημίας.
Η ΕΣΕΕ αναφέρει επίσης ότι υιοθετεί τις προτάσεις της SMEunited, του θεσμοθετημένου κοινωνικού εταίρου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η SMEunited ζήτησε

ΣτΕ: Ακυροι οι έλεγχοι
σε επιχειρήσεις που έχουν
φορολογικό πιστοποιητικό
Την ακύρωση των ελέγχων που
διενεργήθηκαν από τους ελεγκτές
της εφορίας σε επιχειρήσεις στις
οποίες είχε εκδοθεί πιστοποιητικό
συμμόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις
μετά την προθεσμία των 18 μηνών που προβλέπει η νομοθεσία
αποφάσισε το ΣτΕ έπειτα από
σχετική προσφυγή. Πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να επιστρέψει
σε όσες επιχειρήσεις ελέγχθηκαν
για τις χρήσεις 2011-2013 τα χρηματικά ποσά που κατέβαλαν. Πρόκειται για την απόφαση 320 του
2020 που αφορά επιχείρηση η οποία προσέφυγε στο Συμβούλιο
της Επικρατείας και η οποία για
τη χρήση 2012 είχε φορολογικό
πιστοποιητικό από πιστοποιημένο ιδιώτη ελεγκτή, όπως προβλέπει η νομοθεσία, είχε παρέλθει
18μηνο από την έκδοσή του και
η φορολογική διοίκηση προχώρησε σε έλεγχο και επιβολή κυρώσεων μετά την πάροδο του
χρονικού αυτού διαστήματος.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η
οποία εξειδικεύθηκε με την απόφαση 1159/2011, σε περίπτωση
έκθεσης φορολογικής συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά
γραφεία του και εφόσον δεν εντοπίζονται παραβάσεις από τους
ελέγχους της φορολογικής διοίκησης, οι οποίοι πρέπει να λάβουν
χώρα εντός 18μήνου από την υποβολή τής ως άνω έκθεσης, θεωρείται, μετά την άπρακτη πάροδο του 18μήνου, περαιωμένη
η συγκεκριμένη χρήση και δεν
υφίσταται δικαίωμα άλλου ελέγχου από τη φορολογική διοίκηση
(με εξαίρεση τις σημαντικές παραβάσεις νομιμοποίησης εσόδων
από εγκληματικές ενέργειες, λήψης ή έκδοσης πλαστών - εικο-

νικών στοιχείων, συναλλαγών με
ανύπαρκτες φορολογικά εταιρείες
και ενδοομιλικών τιμολογήσεων).
Ωστόσο, το ελληνικό Δημόσιο
με εγκύκλιο που εξέδωσε μεταγενέστερα και συγκεκριμένα με την
ΠΟΛ1034/2015 αποπειράθηκε να
καταργήσει τις προηγούμενες και
να ανατρέψει τα αποτελέσματα
περαίωσης που επήλθαν με την
τελευταία. Το ανώτατο ακυρωτικό
δικαστήριο έκρινε ότι η νέα εγκύκλιος δεν ήταν νόμιμη λόγω έλλειψης νομοθετικής εξουσιοδότησης αλλά και λόγω του ότι αναδρομική ανατροπή των αποτελεσμάτων περαίωσης θα αντέβαινε
στις θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου και της ασφαλείας
του δικαίου και στην αρχή της
προστασίας της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης. Σύμφωνα με τη
νομοθεσία, υπόχρεες είναι οι εταιρείες εφόσον έχουν και τα δύο
ακόλουθα χαρακτηριστικά:
α) Εχουν τη νομική μορφή της
ανώνυμης εταιρείας ή της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης.
β) Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών αυτών
ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές (ορκωτοί ελεγκτές λογιστές) και ελεγκτικά
γραφεία.
Οι Α.Ε. και ΕΠΕ ελέγχονται υποχρεωτικά από νόμιμους ελεγκτές όταν σε δύο συνεχόμενες
χρήσεις υπερβαίνουν τα δύο από
τα τρία παρακάτω κριτήρια:
• Σύνολο ενεργητικού άνω
των 2,5 εκατ. ευρώ.
• Καθαρός κύκλος εργασιών
άνω των 5 εκατ. ευρώ.
• Μέσος όρος προσωπικού άνω των 50 ατόμων.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

πιχειρήσεις στις οποίες είχε εκδοθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης χωρίς επιφυλάξεις μετά την προθεσμία των 18 μηνών που προβλέπει η νομοθεσία.

ακινήτων. Από την άλλη πλευρά,
η παρούσα συγκυρία είναι ενδεχομένως και μια ευκαιρία ώστε να
αποσυμφορηθεί ο τεράστιος όγκος
εκκρεμών αιτήσεων έκδοσης αδειών, που έχει οδηγήσει ορισμένες
υπηρεσίες στο να χορηγούν ραντεβού ύστερα από έναν και πλέον
χρόνο στους ενδιαφερόμενους επενδυτές, προκαλώντας εύλογες
αντιδράσεις. Ως εκ τούτου, τουλάχιστον σε επίπεδο αριθμού αδειών,
δεν αναμένεται κάποια διαφοροποίηση τους επόμενους μήνες, δεδομένου ότι υπάρχει ακόμα απόθεμα χιλιάδων εκκρεμών αιτήσεων,
επί τη βάσει αγορών ακινήτων που
έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.
Ωστόσο, εφόσον η κατάσταση
δεν ομαλοποιηθεί άμεσα, είναι προφανές ότι θα υπάρξει αρνητικός
αντίκτυπος και στην αγορά ακινήτων, καθώς θα σταματήσει η συσσώρευση ακινήτων από κινεζικές
εταιρείες (κυρίως ταξιδιωτικά πρακτορεία), οι οποίες έχουν ως πάγια
πρακτική τους την υπογραφή προσυμφώνων αγοράς με δεκάδες ή
εκατοντάδες ιδιοκτήτες ακινήτων
ταυτόχρονα. Στη συνέχεια, αναζητούν τους αγοραστές των ακινήτων αυτών από την Κίνα και εφόσον συμφωνηθούν όλα, προχωρούν στην αγορά αυτή για λογαριασμό των πελατών τους. Ολη αυτή η «αλυσίδα» θα «σπάσει» αν δεν
υποχωρήσει η επιδημία τους αμέσως προσεχείς μήνες, καθώς οι
διαμεσολαβητές αυτοί θα διακόψουν τη σχετική δραστηριότητα.

Οκτώ μέτρα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων προτείνει η ΕΣΕΕ
Πακέτο μέτρων για την ανακούφιση
των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρομεσαίων, που πλήττονται ή θα
πληγούν λόγω των επιπτώσεων
του κορωνοϊού στην οικονομική
και κοινωνική δραστηριότητα,
προτείνει στην κυβέρνηση η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου
και Επιχειρηματικότητας. Τα προτεινόμενα 8 μέτρα είναι τα ακόλουθα:
• Απόδοση έκτακτου βοηθήματος λειτουργίας και κίνησης, ύψους
5.000 ευρώ για τις επιχειρήσεις που
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Το ΣτΕ ακύρωσε τους ελέγχους που έκαναν οι ελεγκτές της εφορίας σε ε-

Η επιδημία επηρεάζει και τη «χρυσή βίζα»
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

l

από τις εθνικές κυβερνήσεις να
χρησιμοποιήσουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να διασφαλίσουν
τη ρευστότητα αλλά και το κεφάλαιο κίνησης για τις ΜμΕ, παρότρυνε την Κομισιόν να κινηθεί
προς τη διαμόρφωση μηχανισμών
που θα υποβοηθήσουν τις ΜμΕ να
αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες και,
τέλος, πρότεινε την αξιοποίηση
των εναπομεινάντων funds της
Ευρωπαϊκής Ενωσης στην κατεύθυνση παροχής του αναγκαίου κεφαλαίου κίνησης των ΜμΕ.

ZHTEITAI ANALYST- ASSET MANAGER
H εταιρείαResolute Asset Management (Cyprus) LTD, με αριθμό
μητρώου εργοδότη HE 330467, ζητά να προσλάβει προσοντούχο
«ANALYST- ASSET MANAGER» με τα ακόλουθα προσόντα:
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Αγγλική και Αραβική γλώσσα
2. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
3. Πτυχίο Project Management
4. Εμπειρία σε εργοτάξια κατά προτίμηση στη Μέση Ανατολή.
5. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης.
6. COMPUTER SKILLS: Microsoft Office, Autocat, Photoshop
Καθήκοντα Θέσης:
1. REAL STATE αναλυτής με εμπειρία 3-4 χρόνια σε Project
Management σε εργοτάξια στη Μέση Ανατολή, ώστε να βοηθήσει
την εταιρία στην επέκταση των εργασιών της προς τις χώρες
της Μέσης Ανατολής.
2. Προσφέρεται μισθός ανάλογος της κλίμακας Α8 και άλλα ωφελήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν το CV τους στο Επ. Γραφείο
Λευκωσίας, τηλ. 22403000 και Φαξ 22873170 με αντίγραφο στην
εταιρεία.
Στο βιογραφικό σημείωμα να σημειώνεται ο αριθμός μητρώου
της εταιρίας.

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΑΠΕ
«Σημειώνεται ότι ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης
Επενδύσεων (Invest Cyprus), στο πλαίσιο διεθνούς
εκστρατείας προσέλκυσης επενδύσεων σε έργα
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καταρτίζει κατάλογο
δεόντως αδειοδοτημένων έργων με σκοπό την προώθηση
τους στο εξωτερικό.
Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες έργων διαθέσιμων για
επένδυση, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το σχετικό
πληροφοριακό υλικό απευθείας στον Invest Cyprus είτε
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο
projects@investcyprus.org.cy είτε ταχυδρομικώς στην
διεύθυνση Λεωφόρος Μακαρίου 9, 1065, Λευκωσία.»
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Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

Ετοιμο
να επενδύσει
το αμερικανικό
fund DFC
Ενδιαφέρον για τα λιμάνια
Αλεξανδρούπολης, Βόλου και Καβάλας
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Μπορεί η χρηματοδότηση της αμερικανικής κρατικής αναπτυξιακής τράπεζας
DFC να εγκρίθηκε από τo αμερικανικό
Κογκρέσο μόλις στα τέλη του 2019, όμως
η Ελλάδα έχει ήδη μπει στο επενδυτικό
στόχαστρο του οργανισμού που διαθέτει
κεφάλαια 60 δισ. δολαρίων. Την περασμένη Πέμπτη, σε συνάντηση του Αμερικανού βοηθού υφυπουργού Εξωτερικών,
Μάθιου Πάλμερ, με τον πρέσβη των ΗΠΑ
στην Ελλάδα, Τζέφρεϊ Πάιατ, και τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αδωνι Γεωργιάδη, επαναδιατυπώθηκε το
ενδιαφέρον του DFC για την υλοποίηση
επενδύσεων στην Ελλάδα, με προτεραιότητά τους, προς ιδιωτικοποίηση, τους
λιμένες Αλεξανδρούπολης, Βόλου και Καβάλας. Το DFC, γνωστό και ως αμερικανική
κυβερνητική υπηρεσία αναπτυξιακής
χρηματοδότησης, ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση και του
έργου εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας, για το οποίο επιδιώκεται η είσοδος στρατηγικού επενδυτή μέσω του

<
<
<
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<
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Η αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα διαθέτει
κεφάλαια 60 δισ. δολ.
άρθρου 106 του πτωχευτικού δικαίου.
Το DFC, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, δίνει προτεραιότητα στην υλοποίηση επενδύσεων στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν στρατηγικό χαρακτήρα. Προς
την κατεύθυνση αυτή συνεργάζεται με
τον ιδιωτικό τομέα, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων που επιτρέπουν την «αντιμετώπιση ορισμένων από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που έχει ο ανεπτυγμένος
κόσμος σήμερα», σύμφωνα με τον καταστατικό σκοπό του. Η ενέργεια, η υγεία,
η τεχνολογία και οι υποδομές μεγάλης
κλίμακας είναι οι τομείς στους οποίους
επενδύει η αμερικανική αναπτυξιακή
τράπεζα, η οποία συστάθηκε για να ανακόψει την επέλαση των κινεζικών κεφαλαίων και για να αποτελέσει, τρόπον
τινά, το αντίπαλον δέος του China In-

Το DFC, γνωστό και ως αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία αναπτυξιακής χρηματοδότησης, ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στη χρηματοδότηση του έργου των ναυπηγείων Ελευσίνας.
vestment Corporation, του κρατικού ταμείου επενδύσεων που διαθέτει υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της τάξης
των 900 δισ. δολαρίων. Πρόκειται για τη
μετεξέλιξη της αμερικανικής εταιρείας
ιδιωτικών διεθνών επενδύσεων (Overseas
Private Investment Corporation – OPIC),
έχοντας όμως εξασφαλίσει επέκταση δανειακής χρηματοδότησης κατά 60 δισ.
δολάρια.

Στη χώρα μας εκτιμάται ότι θα συμμετάσχει στους διαγωνισμούς ιδιωτικοποίησης των περιφερειακών λιμανιών
κοινοπρακτικά με την Goldair, η οποία,
όπως έχει αποκαλύψει η «Κ», ενδιαφέρεται
να δώσει το «παρών» στη διεκδίκηση
κατ’ αρχάς τριών (Αλεξανδρούπολης, Βόλου και Καβάλας) από τα συνολικά δέκα,
προς ιδιωτικοποίηση, περιφερειακά λιμάνια. Τα συγκεκριμένα, άλλωστε, assets

ανήκουν στον τομέα των κρίσιμων υποδομών όπου δίνει έμφαση το DFC, το
οποίο παρέχει τη δυνατότητα χρηματοδότησης ιδίων κεφαλαίων (equity financing) και χρέους (debt financing).
Στο στόχαστρο του DFC βρίσκονται
τόσο μεγάλα έργα υποδομών, αξίας άνω
των 50 εκατ. δολαρίων, όσο και μικρότερα
επενδυτικά σχέδια. Η αμερικανική κρατική αναπτυξιακή τράπεζα έχει χρημα-

τοδοτήσει σειρά έργων σε όλο τον κόσμο
και σε γειτονικές της Ελλάδας χώρες,
όπως η Αλβανία και η Βουλγαρία. Στη
χώρα μας, η έναρξη δραστηριοποίησης
του DFC εξαρτάται από το πόσο γρήγορα
θα ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί για την ιδιωτικοποίηση των περιφερειακών λιμανιών, αλλά και από την υλοποίηση του
σχεδίου εξυγίανσης των Ναυπηγείων Ελευσίνας.

Ανησυχία για διακοπή πληρωμής δανείων
Πιθανή αύξηση επισφαλειών καθώς η επιδημία επηρεάζει την οικονομία και τα σχέδια των τραπεζών
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Τον κίνδυνο της αθέτησης πληρωμών από
επιχειρήσεις και νοικοκυριά που χρωστούν
στις τράπεζες, φοβούνται ότι θα ενεργοποιήσει ο κορωνοϊός, τινάζοντας στον αέρα τα
σχέδια των τραπεζών για τη μείωση των
κόκκινων δανείων, που μπαίνουν στην πιο
κρίσιμη φάση τους. Τα στοιχεία για την εξέλιξη των κόκκινων δανείων τα τελευταία
δέκα χρόνια, επιβεβαιώνουν ότι η κουλτούρα
πληρωμών στη χώρα μας παρουσιάζει εξαιρετικό βαθμό ευαισθησίας σε εξωτερικούς
παράγοντες, ακόμη και αν αυτοί δεν επηρεάζουν άμεσα την οικονομική τους δυνατότητα. Σύμφωνα με τις τράπεζες, πρώτοι
στη λίστα των υποψηφίων να αθετήσουν
τις οικονομικές τους υποχρεώσεις είναι οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές, που «κατά παράδοση» επωφελούνται κάθε αναταραχής.
Πέραν ωστόσο των συνήθων υπόπτων,
το πρόβλημα είναι υπαρκτό για τη συντρι-

Το Δημόσιο θα προμηθευτεί διάφορες άδειες λογισμικού όπως Office

Pro, Windows servers, SQL Servers κ.ά.

110.000 άδειες
λογισμικού Μicrosoft
αγοράζει το Δημόσιο
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Oι τράπεζες επιχειρούν
να πείσουν τους οφειλέτες
να ρυθμίσουν τα δάνειά τους.
πτική μερίδα των δανειοληπτών που καταφέρνουν οριακά να αποπληρώνουν τις δανειακές υποχρεώσεις τους. Στοιχεία από την
αγορά δείχνουν ότι μέρα με τη μέρα η συμπεριφορά των πολιτών αλλάζει. Οι μετακινήσεις περιορίζονται, η κατανάλωση υποχωρεί και οι τράπεζες ζουν με τον φόβο
ότι, μαζί με την κίνηση στα τραπεζικά καταστήματα που αρχίζει να μειώνεται λόγω
αποφυγής των συναθροίσεων, σε δεύτερη
μοίρα θα αρχίσει να μπαίνει σταδιακά και
η αποπληρωμή των καθημερινών υποχρεώσεων. Οπως σημειώνουν, «καθώς ολοένα
και περισσότερα τμήματα της οικονομίας
πλήττονται από τις επιπτώσεις του κορωνοϊού, επηρεάζοντας όλη την αλυσίδα –από
την παραγωγή έως την κατανάλωση–, αυτό
δεν μπορεί να αφήσει ανεπηρέαστη την
κουλτούρα πληρωμών, είτε ως αποτέλεσμα
αρνητικής ψυχολογίας είτε ως αποτέλεσμα
αντικειμενικής αδυναμίας».
Οι ανησυχίες αυτές έρχονται σε μια κρίσιμη στιγμή, κατά την οποία κυβέρνηση και
τράπεζες κορυφώνουν τις προσπάθειές τους
προκειμένου να φέρουν όσο περισσότερο
κόσμο μπορούν στα τραπεζικά καταστήματα
για να ρυθμίσει τις οφειλές του. Η προσπάθεια
φαίνεται ότι έχει αποδώσει καρπούς καθώς,
όπως δείχνουν τα στοιχεία που δημοσιοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο
Οικονομικών, το δεύτερο εξάμηνο του 2019
και το πρώτο δίμηνο του 2020 τράπεζες και
εταιρείες διαχείρισης ρύθμισαν 187.000 δάνεια, συνολικού ύψους άνω των 11 δισ. ευρώ.
Την πρωτοβουλία των κινήσεων έχουν οι
τράπεζες, οι οποίες αποδύονται σε έναν αγώνα δρόμου και το τελευταίο 8μηνο ρύθμισαν περί τις 160.000 δάνεια συνολικής
αξίας 9,9 δισ. ευρώ.
Ενδεικτικό της κινητοποίησης είναι ότι

Το τελευταίο οκτάμηνο οι ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων ανήλθαν στις 56.000, καθώς οι τράπεζες πασχίζουν να πείσουν και αυτούς που έχουν κάνει

αίτηση για ένταξη στον νόμο Κατσέλη ότι η λύση που τους προτείνεται είναι καλύτερη από αυτήν που θα επιδικάσει, πέντε χρόνια μετά, το δικαστήριο.
οι ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων ανήλθαν
στις 56.000 περίπου, καθώς οι τράπεζες πασχίζουν να πείσουν ακόμη και αυτούς που
έχουν κάνει αίτηση για ένταξη στον νόμο
Κατσέλη ότι η λύση που τους προτείνεται
τώρα είναι καλύτερη από αυτήν που θα επιδικάσει, έστω και πέντε χρόνια μετά, το
δικαστήριο.
Η διαπίστωση αυτή δεν απέχει από την
πραγματικότητα, αφού για πρώτη φορά όλα
τα διαθέσιμα εργαλεία λειτουργούν προς όφελος όσων χρωστούν. Ενδεικτικά είναι τα

στοιχεία για τις ρυθμίσεις μέσω της πλατφόρμας για την πρώτη κατοικία με βάση τα
οποία σε σύνολο 24,3 εκατ. ευρώ στεγαστικών
δανείων που ρυθμίστηκαν, το «κούρεμα»
που δόθηκε, ανήλθε στα 5,2 εκατ. ευρώ. Αν
και το δείγμα είναι μικρό, καθώς αφορά μόλις
481 κατοικίες, τα νούμερα είναι αδιάψευστα
και δείχνουν ότι εκτός από το «κούρεμα»
του 20% των συγκεκριμένων οφειλών, η
κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης για
τα δάνεια αυτά φθάνει τα 7 εκατ. ευρώ.
Ο κίνδυνος να αναχαιτιστεί η προσπάθεια

Εκδηλώνεται υψηλή ζήτηση για τιτλοποιήσεις
Η διασύνδεση αυτών των δανείων με ση-

μαντικά περιουσιακά στοιχεία αποτελεί,
άλλωστε, και το κλειδί για την υψηλή ζήτηση που εκδηλώνεται για τις τιτλοποιήσεις
που δρομολογούν οι τράπεζες εντός του
2020. Παρά τη διεθνή αναταραχή στις κεφαλαιαγορές και στο ελληνικό χρηματιστήριο, οι σχεδιασμοί των τραπεζών δεν φαίνεται προς το παρόν να ανατρέπονται. Αυτό
γιατί, όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη, τα επενδυτικά κεφάλαια που έχουν ή πρόκειται
να τοποθετηθούν στις τιτλοποιήσεις των
ελληνικών τραπεζών δεν έχουν βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και τα assets που συνοδεύουν αυτές τις τιτλοποιήσεις εγγυώνται τόσο
τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα αυτών των
επενδύσεων όσο και τις αποδόσεις σε βάθος χρόνου. Αγνωστος Χ παραμένουν, εντούτοις, οι επιπτώσεις που θα έχουν στο
μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας η
κρίση που διαπιστώνεται με αφορμή τον
κορωνοϊό και η ανατροπή των προβλέψεων
για την ανάπτυξη, που ήδη προεξοφλείται.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως πρώτο crash
test θα αποτελέσει η τιτλοποίηση «μαμούθ» του χαρτοφυλακίου Galaxy ύψους
12 δισ. ευρώ της Alpha Bank, που έχει συγκεντρώσει το ενδιαφέρον των μεγαλύτερων επενδυτικών κεφαλαίων στο στάδιο
των μη δεσμευτικών προσφορών. Οι δεσμευτικές προσφορές για την τιτλοποίηση
σε συνδυασμό με την εξαγορά μιας από τις
μεγαλύτερες εταιρείες διαχείρισης, της
Cepal, αναμένονται στα τέλη Μαρτίου και
από την επιτυχία της θα υπάρξει μια πρώτη
σαφής ένδειξη για το κατά πόσον η διεθνής
αναταραχή στις αγορές λόγω του κορωνοϊού θα έχει βαθύτερες επιπτώσεις. Τέλος,
εντός του Μαρτίου αναμένεται επίσης να ανοίξει τη διαδικασία για την πρώτη τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων
που επιχειρεί και η Τράπεζα Πειραιώς, ανοίγοντας για τους υποψήφιους επενδυτές
τα virtual data rooms για το χαρτοφυλάκιο
Phoenix, που περιλαμβάνει στεγαστικά δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ.

για μαζικές ρυθμίσεις που επιχειρούν οι τράπεζες είναι ορατός και οι συνέπειες που μπορεί να έχει είναι ανυπολόγιστες. Με δεδομένες
τις πιέσεις των θεσμών για επιτάχυνση των
πλειστηριασμών και με τα σχέδια εξυγίανσης
των τραπεζών σε πλήρη εφαρμογή, η επόμενη
μέρα για όσους δεν ρυθμίσουν τις οφειλές
τους, κάνοντας χρήση των υφιστάμενων εργαλείων, δείχνει τον δρόμο προς τη ρευστοποίηση της ακίνητης περιουσίας τους, ακόμη
και αν πρόκειται για την πρώτη κατοικία.
Το πρόγραμμα πλειστηριασμών για το οποίο έχουν δεσμευθεί οι τράπεζες έναντι
των θεσμών προβλέπει 4.320 πλειστηριασμούς το πρώτο τρίμηνο του έτους και περίπου 20.000 για όλο το 2020. Ηδη το 2019,
που λόγω των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων ήταν μια κακή χρονιά όσον
αφορά τις επιδόσεις για πλειστηριασμούς,
οι τράπεζες διεξήγαγαν 14.100 πλειστηριασμούς και πήραν στην κατοχή τους μέσω
αυτής της διαδικασίας 4.450 ακίνητα. Από
αυτά το 60% ήταν οικιστικά και το 40% εμπορικά ακίνητα, ενώ η αξία τους υπολογίζεται στα 700 εκατ. ευρώ.
Το γεγονός ότι οι τράπεζες έχουν στην
κυριότητά τους ακόμη τον μεγάλο όγκο των
στεγαστικών δανείων πριν αυτά μεταβιβαστούν στα funds, αποτελεί βασικό επιχείρημα
ακόμη και για τους πιο δύσπιστους οφειλέτες,
οι οποίοι θεωρούν ότι από τη μεταβίβαση
αυτών των δανείων σε χαμηλές τιμές, πρόκειται να ωφεληθούν οι ίδιοι. Η πεποίθηση
αυτή που καλλιεργήθηκε στρεβλά, διαψεύδεται ειδικά για τα δάνεια που έχουν υποθήκη
ακίνητη περιουσία και τα οποία αποτελούν
το «κλειδί» για την επιτυχία της μεγαλύτερης
απόβασης που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία
χρόνια, των σημαντικότερων διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων.

Στην απόκτηση 110.000 αδειών
λογισμικού, προϋπολογισμού
περίπου 37,1 εκατ. ευρώ, προχωράει το ελληνικό Δημόσιο.
Ο σχετικός διαγωνισμός προκηρύχθηκε από τη Κοινωνία
της Πληροφορίας Α.Ε. και είναι
το αποτέλεσμα της συνεργασίας
του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του υπουργείου
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ειδικότερα, με πρωτοβουλίες
του υπουργού Κυριάκου Πιερρακάκη και του υφυπουργού Ανάπτυξης Γιάννη Τσακίρη μπαίνει σύντομα τέλος στην παράνομη χρήση λογισμικού ακόμη
και από φορείς του ελληνικού
Δημοσίου μετά την προκήρυξη
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού
προμήθειας 110.000 αδειών λογισμικού με καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών
31/3/2020. Το Δημόσιο θα προμηθευτεί διάφορες άδειες λογισμικού όπως Office Pro, Windows servers, SQL Servers κ.ά.
Ο συνολικός προϋπολογισμός
του έργου ανέρχεται σε 30 εκατ.
ευρώ (37,1 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ).
Η προκήρυξη του έργου, ωστόσο, προβλέπει δικαίωμα προαίρεσης κατά 9 εκατ. ευρώ (11,2
εκατ. ευρώ συμπ. ΦΠΑ). Ετσι,
το συνολικό ύψος της προμήθειας μπορεί να ανέλθει στα
48,3 εκατ. ευρώ.
Η προμήθεια μέσω εταιρικής
σύμβασης (Enterprise Agreement) που θα υπογραφεί με την
αμερικανική εταιρεία Μicrosoft,
κρίθηκε απαραίτητη, καθώς το
ελληνικό Δημόσιο λειτουργεί
σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιώντας απαρχαιωμένα λογισμικά
δεκαετίας, πολλά εκ των οποίων

δεν υποστηρίζονται, αυξάνουν
το κόστος συντήρησης, δυσχεραίνουν καθημερινά το έργο
των υπαλλήλων και καθυστερούν δραματικά την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ωστόσο η ελληνική κυβέρνηση και η Microsoft θα πρέπει
να εξασφαλίσουν τους όρους
ανταγωνισμού των μεταπωλητών της μεγάλης αμερικανικής
εταιρείας.
Πέρα όμως από την κάλυψη
των λειτουργικών δαπανών του
Δημοσίου, η συμφωνία αυτή θα
συμβάλει αποφασιστικά στην
έξοδο της Ελλάδας από τη «λίστα
301». Πρόκειται για τη λίστα
που περιλαμβάνει τις χώρες που
χρησιμοποιούν σε υψηλά ποσοστά πειρατικό λογισμικό στο
Δημόσιο. Σύμφωνα με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
με την προμήθεια των νέων αδειών, σταματά η εγκατάσταση
και χρήση πειρατικού λογισμικού η οποία ενέχει σοβαρούς
κινδύνους ασφαλείας για τα συστήματα πληροφορικής του Δημοσίου.
Φορέας του έργου είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ), που διενήργησε καταγραφή των αναγκών
των δημοσίων φορέων, ενώ αναθέτουσα αρχή είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (ΚτΠ
Α.Ε.). «Η αναβάθμιση της θέσης
της χώρας στους ψηφιακούς
δείκτες περνάει μέσα από την
επίλυση των εκκρεμοτήτων που
την κρατούσαν ουραγό τα προηγούμενα χρόνια», σχολίασε χθες
ο υπουργός Επικρατείας, Κ.
Πιερρακάκης.
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Ζώνη «ελεύθερη
από ΛΟΑΤΚΙ»
στην Πολωνία
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Η κυβέρνηση της Κροατίας
καταδίκασε το κάψιμο
ομοιώματος που αναπαριστά
οικογένεια ομόφυλου
ζευγαριού με το παιδί του,
κατά τη διάρκεια αποκριάτικης εκδήλωσης.
Σύμφωνα με τον «Ατλαντα του Μίσους», που έχουν δημιουργήσει οι ακτιβιστές, μια έκταση στην καρδιά της
Κεντρικής Ευρώπης, μεγαλύτερη από
την Ουγγαρία, είναι «περιοχή ελεύθερη
από ΛΟΑΤΚΙ».
Πληθώρα διεθνών οργανισμών και
οργανώσεων, μεταξύ των οποίων και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχουν καταδικάσει τις αποφάσεις των περιφερειακών αρχών της Πολωνίας, επισημαίνοντας ότι είναι προκατειλημμένες
και υπονομεύουν τα δικαιώματα της
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
Μέχρι σήμερα, περισσότερες από
100 δημοτικές αρχές στα νοτιοανατολικά
της χώρας έχουν υιοθετήσει τέτοιες α-

ποφάσεις, οι οποίες άρχισαν να επικυρώνονται στις αρχές του 2019, στην
πραγματικότητα απηχώντας τη ρητορική
του κυβερνώντος κόμματος Νόμος και
Δικαιοσύνη, το οποίο καταγγέλλει την
«ιδεολογία των ΛΟΑΤΚΙ» ως ξενόφερτη
και απειλητική για το πολωνικό έθνος
και τις χριστιανικές του αξίες.
Ο ηγέτης, μάλιστα, του κόμματος και
πρώην πρωθυπουργός Γιάροσλαβ Κατσίνσκι είχε δηλώσει:
«Κάτω τα χέρια από τα παιδιά μας»,
υπονοώντας ότι η «ιδεολογία των ΛΟΑΤΚΙ» απειλεί την ηθική και την υγεία
των νεαρών Πολωνών. Την τελευταία
διετία, συντηρητικοί τοπικοί πολιτικοί
αποπειράθηκαν να απαγορεύσουν τις
«Παρελάσεις Υπερηφάνειας» (Pride
Parades), υποστηρίζοντας ότι απειλούν
την εθνική ασφάλεια.
Στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση,
η κυβέρνηση της Κροατίας καταδίκασε
με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο
το κάψιμο ομοιώματος που αναπαριστά
οικογένεια ομόφυλου ζευγαριού με το
παιδί του, κατά τη διάρκεια αποκριάτικης
εκδήλωσης που έγινε στην πόλη Ιμοτσκι.
«Αυτό δεν είναι παραδοσιακό, ούτε ψυχαγωγικό, ούτε συνάδει με το πνεύμα
των κροατικών και ευρωπαϊκών αξιών»,
τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση. «Είμαστε αντίθετοι και καταδικάζουμε
κάθε μορφή της ρητορικής μίσους και
της επιθετικότητας –πολιτικής, ιδεολογικής, λεκτικής και σωματικής– όπως
και κάθε άλλη πράξη που προσβάλλει
τον λαό της Κροατίας και συμβάλλει
στον διχασμό της κοινωνίας», υπογραμμίζεται.
Το θέμα προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Κροάτη προέδρου Ζόραν
Μιλάνοβιτς, ο οποίος με ανάρτησή του
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«Μαθήματα» Ιστορίας
στη λασπώδη όχθη
του ποταμού Τάμεση
Της MEGAN SPECIA
THE NEW YORK TIMES

Ισχύει για το ένα τρίτο της χώρας,
εξαιτίας ρατσιστικών αποφάσεων δήμων
Αποφάσεις κατά της «προπαγάνδας της
ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας» και «υπέρ της οικογένειας» έχουν υιοθετήσει οι πολωνικές δημοτικές αρχές στο ένα τρίτο
της χώρας, δημιουργώντας αυτό που οι
μη κερδοσκοπικές οργανώσεις προάσπισης των δικαιωμάτων του ανθρώπου
περιγράφουν ως «εχθρικούς χώρους για
οποιονδήποτε δεν είναι ετεροφυλόφιλος
ή αφιερωμένος στη λεγόμενη “φυσιολογική οικογένεια”».

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Την τελευταία διετία, συντηρητικοί τοπικοί πολιτικοί αποπειράθηκαν να απαγορεύσουν τις
«Παρελάσεις Υπερηφάνειας» (Pride Parades), υποστηρίζοντας ότι απειλούν την εθνική ασφάλεια.
στο Facebook υπογράμμισε πως «η συμβολική καύση των ομόφυλων με ένα
παιδί στην πόλη Ιμοτσκι είναι μια θλιβερή, απάνθρωπη και εντελώς απαράδεκτη πράξη», προσθέτοντας πως «οι

διοργανωτές αυτού του επαίσχυντου
γεγονότος αξίζουν την ισχυρότερη δημόσια καταδίκη. [...] Η μισαλλοδοξία
δεν είναι και δεν πρόκειται να γίνει παράδοση της Κροατίας».

Την άμπωτη του ποταμού Τάμεση στο
Λονδίνο εκμεταλλεύονται σύγχρονοι
κυνηγοί θησαυρών, όπως η Λάρα Μάικλεμ, για να ανασύρουν ενδιαφέροντα
αντικείμενα από τις λάσπες στις όχθες
του. Η παλίρροια κάνει τα νερά του ποταμού να υποχωρούν κατά επτά μέτρα
σε ορισμένα σημεία, αποκαλύπτοντας
αιώνες ξεχασμένης ζωής της πρωτεύουσας, μέσα από θραύσματα χρηστικών
αντικειμένων από τη ρωμαϊκή μέχρι και
τη σύγχρονη εποχή.
«Πρέπει να έχεις τον νου σου για ευθείες γραμμές και τέλειους κύκλους.
Ετσι ξεχωρίζουν τα ανθρώπινα αντικείμενα», λέει η Μάικλεμ, λίγα λεπτά αφότου
έχει συλλέξει κομμάτια διακοσμημένου
πήλινου σκεύους του 17ου αιώνα. Οι
κυνηγοί θησαυρών ονομάζονται περιφρονητικά «λασποθήρες», όρο τον οποίο
απέκτησαν για πρώτη φορά στη βικτωριανή εποχή. Οι Λονδρέζοι αστοί χαρακτήριζαν έτσι τους φτωχούς συμπολίτες
τους, οι οποίοι αναζητούσαν κομμάτια
χαλκού και σχοινιών για μεταπώληση.
Η ιδιότυπη δραστηριότητα κερδίζει σήμερα ολοένα και περισσότερους ενθουσιώδεις υποστηρικτές, εν μέρει χάρη
στη δημοσίευση των ευρημάτων σε
μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το λιμενικό ταμείο του Λονδίνου, ιδιοκτήτης του ποταμού Τάμεση από
κοινού με το Κληροδότημα του Στέμματος (τη βασίλισσα Ελισάβετ), αποφάσισε το 2016 να επιβάλει κανόνες στην
εξερεύνηση της όχθης, απαιτώντας την
έκδοση ειδικής άδειας για τη δραστηριότητα αυτή. Η άδεια επιτρέπει την εξερεύνηση της επιφάνειας, αλλά και
την ανασκαφή της λάσπης σε βάθος όχι
μεγαλύτερο των 7,5 εκατοστών. Οι «κυνηγοί» υποχρεούνται, μάλιστα, να δηλώνουν τα αντικείμενα αρχαιολογικού
ενδιαφέροντος στο Βρετανικό Μουσείο.
Η νομοθεσία για τις αρχαιότητες στη
Βρετανία είναι αυστηρή, όπως διαπίστωσε πρόσφατα επίμαχος «λασποθήρας», ο οποίος καταδικάστηκε σε 10ετή
κάθειρξη για την παράνομη περισυλλογή

Ιστορικού ενδιαφέροντος αντικείμενα από τη μακρά ιστορία του Λονδίνου αναζητεί η Λόρα Μάικλεμ στις λάσπες του ποταμού Τάμεση, από τους λίγους παλιρροϊκούς ποταμούς στην Ευρώπη.
θησαυρού νομισμάτων των Βίκινγκς
στη δυτική Αγγλία. Ειδική άδεια επιτρέπει
την ανασκαφή της όχθης σε βάθος 1,2
μέτρου.
Ο Τάμεσης έχει αποδειχθεί ότι είναι
ένας από τους πιο αξιόπιστους παράγοντες συντήρησης της ιστορίας του
Λονδίνου, με ρωμαϊκά και μεσαιωνικά
αντικείμενα να διατηρούνται άθικτα
στην πυκνή λάσπη του. Η Μάικλεμ, που
έχει δαπανήσει περισσότερα από 15
χρόνια αναζητώντας ενδιαφέροντα αντικείμενα στην όχθη του Τάμεση, διατηρεί για τη συλλογή της μόνο τα πιο
παράξενα από αυτά. Στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, περισσότεροι από 100.000
χρήστες ακολουθούν τις περιπέτειές
της. Παρότι η Μάικλεμ μετακόμισε πρόσφατα εκτός Λονδίνου, συνεχίζει να επισκέπτεται τις αγαπημένες όχθες της,
για να εντοπίσει νέους θησαυρούς.
Από τη λασπώδη όχθη του ποταμού,
η βοή της βρετανικής μεγαλούπολης
μοιάζει να προέρχεται από άλλον κόσμο,
με γλάρους να πετούν ανάμεσα από
φορτηγίδες, τις παλιές αποθήκες του
λιμανιού να έχουν ανακαινισθεί για να
δώσουν τη θέση τους σε πολυτελή διαμερίσματα και το «Θραύσμα», ο ψηλότερος και διασημότερος ουρανοξύστης
του Λονδίνου, να αντανακλά το φως
του ηλίου.
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Ανοδος 5,93% στο Χρηματιστήριο
μετά την κατάρρευση της Δευτέρας

Νέες πιέσεις εκδηλώθηκαν
στις ευρωπαϊκές αγορές
Εντονη νευρικότητα παρατηρήθηκε
χθες στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια,
που αν και άνοιξαν με άνοδο, στη
συνέχεια επικράτησαν εκ νέου πιέσεις. Στις ΗΠΑ οι αγορές ανέκαμψαν
ανακτώντας ένα μέρος των απωλειών
της Δευτέρας. Ωστόσο, τα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια έκλεισαν ξανά στο
κόκκινο, με τον δείκτη του Μιλάνου
να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες απώλειες στο -3,28%, όσο η ευρύτερη
περιοχή στη βόρεια Ιταλία βρισκόταν
σε γενικευμένη καραντίνα. Οι ανησυχίες των επενδυτών για την ταχεία
εξάπλωση του κορωνοϊού στην Ευρώπη διαφαίνονται και στους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς δείκτες. Ενδεικτικά, ο Stoxx 600 έκλεισε χθες με
απώλειες της τάξης του 1,14%, ενώ
ο FTSE 100 του Λονδίνου, που λίγο
πριν από τη λήξη της συνεδρίας σημείωνε κέρδη, έκλεισε τελικά με απώλειες 0,09%.
«Οι επενδυτές είναι λίγο νευρικοί,
τα μόνα καλά νέα που ακούμε είναι
πιθανότατα η περικοπή των επιτοκίων
ή οι περικοπές φόρων», σχολίασε στο
Reuters ο Μάικλ Μπέικερ, αναλυτής
στην ΕΤΧ Capital του Λονδίνου. Η
ΕΚΤ έχει δεχθεί έντονες πιέσεις για
μείωση των επιτοκίων δανεισμού
στην αυριανή της συνεδρίαση, ωστόσο οι αναλυτές ανησυχούν ότι η
κεντρική τράπεζα έχει εξαντλήσει
το οπλοστάσιό της.
Πιο αισιόδοξη ήταν η εικόνα στα
αμερικανικά χρηματιστήρια, όπου
πριν από τη λήξη της συνεδρίας οι
τρεις βασικοί δείκτες παρουσίαζαν
κέρδη. Οι επενδυτές αντέδρασαν θε-

Στήριξη από την ανάκαμψη των διεθνών αγορών – Κέρδη 11,95% για τις τράπεζες
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Αντίδραση με κέρδη κοντά στο 6% σημείωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με «οδηγό»
το ράλι στις τράπεζες το οποίο ενδοσυνεδριακά ξεπέρασε το 13%, μετά το ισχυρό
σφυροκόπημα της Δευτέρας, χάρη στην
ανάκαμψη που σημείωναν οι ευρωπαϊκοί
δείκτες κατά τη διάρκεια της ελληνικής
συνεδρίασης, τα κέρδη στην τιμή του πετρελαίου και το θετικό άνοιγμα στη Wall
Street. Πάντως, ο τζίρος κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά που θα ανέμενε κανείς σε μία συνεδρίαση - απάντηση
ενός ισχυρού sell-off, και σίγουρα χαμηλότερα από εκείνα των πτωτικών συνεδριάσεων των τελευταίων 11 χρηματιστηριακών ημερών.
Το σίγουρο είναι πως σε καμία περίπτωση δεν έχει αποκατασταθεί η ηρεμία
στην αγορά, με το χτύπημα που έχουν
δεχθεί οι αποτιμήσεις και οι κεφαλαιοποιήσεις να μην μπορεί να καλυφθεί από
μία αναλαμπή. Επίσης, οι αναλυτές έχουν
προειδοποιήσει πως η μεταβλητότητα
είναι στα ύψη και αυτό σημαίνει πως έχουμε δρόμο μπροστά μας πριν από την
ομαλοποίηση, ειδικά τη στιγμή που η εξάπλωση του κορωνοϊού είναι ραγδαία
και οι ανησυχίες για την οικονομία εντείνονται. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με
άνοδο 5,93% στις 628,25 μονάδες, ενώ
ενδοσυνεδριακά βρέθηκε έως τις 645,06
μονάδες και το 8,77% και ο τζίρος ανήλθε
στα 106,99 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής

τικά στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για
περικοπές φόρων και άλλα «πολύ σημαντικά» μέτρα στήριξης της οικονομίας έναντι του κορωνοϊού, παρότι
δεν διευκρίνισε ποια θα είναι τα οικονομικά μέτρα. Επιπλέον, ηρεμία
επικράτησε μεταξύ των επενδυτών
μετά τα σχόλια του αντιπροέδρου
των ΗΠΑ Μάικ Πενς, ότι οι εταιρείες
<
<
<
<
<
<

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης
Stoxx 600 έκλεισε με
απώλειες της τάξης του
1,14%.
ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης θα
καλύψουν το κόστος θεραπείας του
κορωνοϊού. «Φαίνεται πως η Δευτέρα
ήταν ημέρα συγκέντρωσης τόσων
κακών ειδήσεων, που η αγορά οδηγήθηκε προς τα κάτω, αλλά χθες, με
φρέσκια ματιά, οι επενδυτές ήταν λιγότερο επιφυλακτικοί», σχολίασε στο
Reuters ο Ρικ Μέκλερ, υψηλόβαθμο
στέλεχος της αμερικανικής Cherry
Lane Investments. Ο S&P και ο Dow
Jones παρουσίαζαν κέρδη άνω του
3% χθες αργά το βράδυ. Το πετρέλαιο
επίσης ανέκαμψε χθες σε σχέση με
τη δραματική πτώση της Δευτέρας,
καθώς οι επενδυτές ελπίζουν ότι η
Σαουδική Αραβία θα μειώσει την παραγωγή. Η τιμή του Brent αυξήθηκε
έως και 10%. Την ίδια στιγμή, το ασφαλές καταφύγιο του χρυσού σημείωνε άνοδο άνω του 10%.

<
<
<
<
<
<

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με
άνοδο 5,93% στις 628,25 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά
βρέθηκε έως και το +8,77%.

Χρηματιστηριακοί αναλυτές τονίζουν ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει αποκατασταθεί η ηρεμία στην αγορά, καθώς το χτύπημα που έχουν

κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη 4,64%
στις 1.603,02 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά
5,26% στις 815,50 μονάδες. Ο τραπεζικός
δείκτης έκλεισε με άλμα 11,95% στις
470,45 μονάδες, με την Alpha Bank να
σημειώνει άνοδο 13,81%, την Εθνική Τράπεζα να κλείνει στο +11,20%, την
Eurobank στο +13,43% και την Πειραιώς

στο +3,73%. Από τα υπόλοιπα blue chips
με διψήφια κέρδη έκλεισε η Lamda
Development (+15,58%), η Βιοχάλκο
(+10,05%), η Σαράντης (+15,43%), η ΓΕΚ
Τέρνα (+15%), η ΔΕΗ (+10%), η ΕΧΑΕ
(+13,33%) και η Motor Oil (+11,02%).
Στο καίριο ερώτημα εάν το sell-off έχει
δημιουργήσει αγοραστικές ευκαιρίες, οι
αναλυτές επισημαίνουν πως αν και δεν

δεχθεί οι αποτιμήσεις και οι κεφαλαιοποιήσεις δεν μπορεί να καλυφθεί από μια αναλαμπή.

πλέον ένα περιθώριο ασφαλείας για ένα
χειρότερο σενάριο για την οικονομία. Βέβαια όχι για το χείριστο. Οπως τονίζει ωστόσο, «η ορατότητα παραμένει χαμηλή
και η μεταβλητότητα θα είναι σταθερά
αυξημένη, αλλά στα τρέχοντα επίπεδα εξετάζουμε ξεκάθαρα ενίσχυση των θέσεών
μας, ειδικότερα σε περισσότερους αμυντικούς τίτλους εξ αντικειμένου».

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

New York/Nέα Yόρκη
Eταιρείες

μπορεί να ορίσει κανείς πότε θα επανέλθει
η ηρεμία, σίγουρα για εκείνα τα χαρτοφυλάκια που έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα,
οι αποτιμήσεις των ελληνικών μετοχών
είναι σε πολύ υποτιμημένα επίπεδα.
Οπως σημειώνει η Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ, παρόλο που οι προβλέψεις για
έναν τοπικό πυθμένα παραμένουν επισφαλείς, οι αποτιμήσεις προσφέρουν

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο

3M COMPANY
146.91
ALCOA CORP
8.675
ALLEGHANY CRP
593.22
ALTRIA GROUP
40.92
AMAZON COM
1840.6182
AMER EXPRESS C
98.63
AMER INTL GROU
33.51
AMGEN
198.47
APPLE INC
273.959
BANK OF AMERIC
22.42
BAXTER INTL IN
79.66
BOEING CO
217.94
BRISTOL MYERS
56.23
CAMPBELL SOUP
49.54
101.915
CATERPILLAR IN
CIGNA CORP
190.64
CHEVRON
82.745
CISCO SYSTEMS
38.75
CITIGROUP
53.35
CERVECERIAS
14.65
COCA-COLA CO
51.78
COLGATE PALMOL
68.98
DANAOS CORP
4.77
DIANA SHIPPING
1.95
DOW INC
29.65
DUPONT DE NMOU
36.75
ENTERGY CP
114.07
EXXON MOBIL
41.65
FEDEX CORP
115.6039
FORD MOTOR CO
6.005
118.55
INTL BUS MACHI
GENERAL DYNAMI
150.71
GENERAL ELEC C
8.32
GOLDM SACHS GR
175.02
HALLIBURTON CO
8.185
HARTFORD FINL
46.68
HP INC
18.836
HOME DEPOT INC
217.21
HONEYWELL INTL
155.0625
INTEL CORP
51.235
JOHNSON JOHNSO
136.58
JPMORGAN CHASE
97.735
LAZARD
30.79
MCDONALD’S COR
191.296
MERCK & CO
78.91
MICROSOFT CP
154.87
3M COMPANY
146.91
MORGAN STANLEY
37.915
NIKE INC CL B
84.48
NORFOLK SOUTHE
153.84
PFIZER INC
33.52
PROCTER & GAMB
115.4
RAYTHEON CO
168.73
ROCKWELL AUTOM
160.15
SCHLUMBERGER L
17.535
SOUTHERN
59.1
STEALTHGAS
2.15
TSAKOS ENERGY
2.46
UNISYS CORP
11.04
UNITED TECH CP
115.2
UNITEDHEALTH G
274.34
36.5275
US BANCORP
VERIZON COMMS
54.46

Μετ. %
1.9783
-0.1726
-2.5383
1.4378
2.2219
0.3459
2.1335
0.0504
2.9263
2.2344
1.6071
-4.063
-2.4801
-1.3147
-2.0707
4.978
2.5722
2.0811
3.8544
3.0964
-0.1543
-1.4431
7.4324
5.4054
-2.8824
4.5519
-1.1525
-0.5017
-0.0831
1.7797
0.6281
0.4599
1.3398
1.2789
0.4294
0.1287
0.2779
3.2073
1.4409
0.7571
0.1026
4.5965
2.839
2.374
-0.0633
2.8217
1.9783
1.1067
0.4399
-0.4272
-0.7109
-0.5687
0.2376
4.9201
1.2998
-4.9228
4.878
18.8406
-3.3275
-0.1387
0.3291
0.5713
-2.4539

WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &
WALMART INC

105.32
33.45
115.48

London/Λονδίνο
Εταιρείες
Χθεσινό
ANGLO AMERICAN
1547.4
A.B.FOOD
2103.9328
ADMIRAL GROUP
2078
ASHTEAD GRP.
1999.33
ANTOFAGASTA
743.23163
AVIVA PLC
316.1
ASTRAZENECA
7032.1254
BABCOCK INTL
399.7418
BAE SYSTEMS
564.5645
BARCLAYS
118.94
BRIT AM TOBACC
2889
BARRATT DEVLPM 670.71168
BERKELEY GRP
4370.9771
BR LAND CO
438.4
1838.8509
BUNZL
BP
342.156
BURBERRY GRP
1520.5
BT GROUP
124.78
COCACOLA HBC A
2163
CARNIVAL
1679.5
CENTRICA
58.32
COMPASS GROUP
1503.42
CAPITA PLC
51.7414
CRH
2467.3026
DIXONS CARPHO
98.8591
DCC
5127.0288
DIAGEO
2624.81482
DIRECT LINE
293.5
EXPERIAN
2410
EASYJET
1029.6425
FRESNILLO
639.5401
GLENCORE
157.841
GLAXOSMITHKLIN
1560.3319
HIKMA
1852.2357
HAMMERSON H
175.95
HARGREAVES LS
1343.5
HSBC HOLDINGS
478.0906
INTL CONSOL AI
435.6168
INTERCONT HOTE
3865.2058
3I GROUP
862.6
IMP.BRANDS
1541.7737
INTU PROPERTIE
5
INTERTEK GROUP
4873
ITV
92.42
JOHNSON MATTHE 2349.3982
KINGFISHER
172.1
LAND SECS.
761.6
LEGAL & GENERA
229.2627
LLOYDS BNK GRP
43.2871
LOND STOCK EXC
7036
MARKS & SP.
23
MONDI
1493
NATIONAL GRID
933.2
NEXT
5501.1777
PROVIDENT FINC
340.17
PRUDENTIAL
1097.5
PERSIMMON
2503
PEARSON
547.2732
RECKIT BNCSR G
5711.6574

0.9296
2.9865
-1.4339

(Σε πέννες)

Μετ. %
3.009
-0.681
1.366
1.341
3.862
2.63
-0.828
-0.913
-0.721
-1.067
-3.005
-0.773
-3.022
-0.612
-3.342
3.363
0.662
-0.499
-2.874
-1.105
-4.032
-2.607
-6.679
-0.908
-1.717
-2.997
-0.65
2.838
-2.033
2.373
-6.111
1.835
-2.158
0.11
3.092
4.702
1.809
0.191
0.26
0.466
-3.868
1.833
0.433
-0.794
1.843
4.336
0.714
1.284
3.153
-2.898
-1.208
0.302
-4.512
0.453
-2.461
0.688
-0.644
1.08
-2.336

ROYAL BANK SCO
141.8
RDS ‘A
1376.33674
RDS ‘B
1361.53846
RELX
1705.16758
RIO TINTO
3455
ROYAL MAIL R
161.3959
ROLLS ROYCE PL
583.5306
RSA INSRANCE G
476.1
SAINSBURY(J)
209.70632
SCHRODERS
2361
SAGE GROUP
632.4
ST JAMESS PLAC
901.5746
SMITHS GROUP
1251.5
SMITH&NEPHEW
1568.3896
SSE PLC
1481
STANDRD CHART
480.62
SEVERN TRENT
2399
TRAVIS PERKINS
1248
TESCO
248.47205
TUI AG
504.9292
TAYLOR WIMPEY
190.1225
UNILEVER
4142
UTD. UTILITIES
917.8
VODAFONE GROUP
124.4445
WPP PLC
707.6
WHITBREAD
3400

Zurich /Zυρίχη

0.639
3.688
3.311
-2.022
3.386
-0.129
-1.901
1.083
-3.474
2.164
-0.861
-0.724
-0.08
-2.842
-4.814
3.704
-1.64
-1.266
0.665
0.806
-0.134
-2.148
-2.002
-1.948
1.071
-2.144

(Σε ελβ.φρ.)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

ABB LTD N

17.99

-0.94

DT LUFTHANSA A

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
10.43

-0.105

13.082

-0.58

E.ON SE NA

9.573

-0.467

FRESENIUS MEDI

65.12

-1.26

FRESENIUS SE

36.61

-1.685

HEIDELBERGCEME

45.19

-1.66

HENKEL AG&CO V

74.3

-1.08

15.992

0.18

DT TELEKOM N

INFINEON TECH
K+S AG NA

5.83

0.09

MERCK KGAA

100.3

-2.6

MUENCH. RUECK

211.8

-5.5

27.5

-1.06

THYSSENKRUPP A

6.044

0.072

VOLKSWAGEN VZ

131.56

-0.16

VONOVIA SE

46.88

-1.98

SIEMENS N

79.98

-0.51

100.66

1.72

RWE AG

SAP SE

Amsterdam/Aμστερνταμ

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

AALBERTS

27.45

-1.26

AEGON

2.249

-0.88

ABN AMRO BANK

9.494

-0.36

AKZO NOBEL

68.95

-0.55

ALTICE EUROPE

3.706

-1.2

ARCELORMITTAL

9.291

-2.56

ASML HOLDING

234.7

-0.64

BOSKALIS WESTM

20.35

1.5

168.35

-2.18

GALAPAGOS

60

0.07

HEINEKEN

81.32

-3.63

GEBERIT N1

454.8

0

ING GROEP

6.416

-0.83

LAFARGEHOLCIM

40.61

0.89

KONINKLIJKE DS

100

-0.35

77.3

1.66

KPN KON

2.049

-1.4

25.99

-0.04

100

-0.35

IMCD

64.15

-1.84

RICHEMONT N

NOVARTIS N

297.35

-0.47

NN GROUP

SGS N

2266

-1.18

KONINKLIJKE DS

SWATCH GROUP I

195.8

1.21

42.1

-1.54

RANDSTAD

38.11

-1.73

JULIUS BAER N

34.45

0.88

RELX

19.36

-2.42

CS GROUP AG

8.774

2.64

ROYAL DUTCH SH

15.804

3.47

2927

1.04

UNIBAIL RODAM

90.66

0.87

96.82

-1.16

VOPAK

43.54

-1.34

WOLTERS KLUWER

62.96

-2.45

ROCHE HOLDING

ADECCO N

GIVAUDAN N
NESTLE SA
TRANSOCEAN N

0

0

510

-1.89

SWISS RE N

81.66

-0.02

UBS GROUP N

9.058

2.44

ZURICH INSURAN

333.5

-0.36

SWISSCOM N

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
ADIDAS N

Milano/Mιλάνο

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

A2A SPA

1.27

1.38

ATLANTIA

14.14

15.57

Μετ. %

AZIMUT HLDG

13.83

14.77

Χθεσινό

Μετ. %

ENEL

6.70

7.14

221

-6.3

EXOR

54.94

57.82

ALLIANZ SE

173.3

1.6

BASF SE

46.21

-0.895

BAY MOT WERKE

50.33

-0.69

GEOX

BEIERSDORF

93.12

-2.86

INTESA SANPAOL

ENI
GENERALI ASS

8.17

8.10

13.55

13.90

0.59

0.60

1.7088

-2.35

BAYER N AG

56.44

-1.98

MEDIASET

1.67

1.66

COMMERZBANK

3.7525

0.116

MEDIOBANCA

6.20

6.20

CONTINENTAL AG

79.28

0.18

30.675

0.5

DEUTSCHE BANK

5.882

0.028

SNAM

3.88

4.08

DEUTSCHE POST

23.995

1.375

STMICROELEC.N.

21.10

20.93

135.2

-6.2

TELECOM ITALIA

0.37

0.39

DAIMLER AG N

DT BOERSE N

RCS MEDIAGROUP
PRYSMIAN

Στο χρηματιστήριο του Μιλάνου η πτώση ανήλθε στο 3,28%.

0.69

0.71

16.20

17.08

TENARIS

5.62

5.77

TERNA

5.42

5.58

8.314

-3.48

UNICREDIT

Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες
AJINOMOTO
ASAHI GROUP HL
ASTELLAS PHARM
BRIDGESTONE CO
CANON INC
CASIO COMPUTER
CITIZEN WATCH
CREDIT SAISON
DAIWA SEC GROU
SUBARU
FUJIFILM HOLDI
FUJITSU LTD
HINO MOTORS
HITACHI
HONDA MOTOR
IHI
ISUZU MOTORS
KAWASAKI HVY I
KAJIMA CORP
KEIO
KOBE STEEL
KONICA MINOLTA
JTEKT
MITSUB UFJ FG
MITSUBISHI COR
MITSUBISHI ELE
MITSUBISHI MOT
NEC CORPORATIO
NIKKON HLDG
NIKON CORP
NIPPON SUISAN
NISSAN MOTOR C
NOMURA HOLDING
NISSAN CHEMICA
NIPPON PAPER I
NTT DOCOMO
OBAYASHI CORP
ODAKYU ELEC RA
OJI HOLDINGS
OSAKA GAS
RICOH CO LTD
SECOM
SEVEN & I HLDG
SHARP CORP
SHIMIZU CORP
SHISEIDO
SONY CORP
SMFG
SUMITOMO CHEM
SUZUKI
TAISEI CORP
TDK CORPORATIO
TOBU RAILWAY
TOKIO MARINE H
TORAY INDUSTRI
TREND MICRO
TOPY INDS LTD
TORAY INDUSTRI
TOSHIBA CORP
TOYOBO
TOYOTA MOTOR C
YAMAHA CORP

(Σε γιέν)

Χθεσινό
1747
3691
1645
3271
2410.5
1635
357
1405
421.6
2301
4985
10655
754
3352
2542.5
1724
852.7
1642
1038
5170
342
521
861
439.7
2460.5
1258
318
3970
1976
991
3691
399.9
432.7
4215
1460
2977.5
979
1966
458
1689
970
8408
3722
1121
855
6484
6419
2947.5
335
678
3330
9690
3090
5089
539.6
4995
1309
539.6
2700
1223
6600
4740

Μετ. %
-1.85
-1.99
3.85
-0.24
-1.39
2.83
-1.11
0.79
2.21
1.54
-0.4
0.42
-0.13
1.06
1.84
-3.36
-0.56
-0.55
0.29
1.57
3.32
-0.38
-2.05
1.69
-0.45
1.08
-0.63
3.93
0.56
-0.2
2.84
2.75
7.16
0.24
-0.42
0.72
2.18
2.23
2.61
6.95
-0.84
-0.98
0.27
0
3.15
3.3
1.94
0.6
2.73
0.3
1.47
2.15
0.22
-0.77
-1.48
1.55
-0.77
0.41
1.16
1.62
1.39

Paris/Παρίσι
Εταιρείες
ACCOR
AIR LIQUIDE
ALSTOM
AXA
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CAPGEMINI
CARREFOUR
CASINO GUICHAR
CREDIT AGRICOL
DANONE
DASSAULT SYSTE
EDF
L’OREAL
L.V.M.H.
LAGARDERE S.C.
MICHELIN
PERNOD RICARD
PEUGEOT
KERING
PUBLICIS GROUP
RENAULT
SAINT-GOBAIN
SANOFI
SCHNEIDER ELEC
SOCIETE GENERA
SODEXO
TF1
THALES
TOTAL
VEOLIA ENVIRON

Madrid/Mαδρίτη
Εταιρείες
ACS CONS Y SER
AENA SME
ACERINOX
ACCIONA
AMADEUS
BANKIA
BBVA
BANKINTER
CAIXABANK
DSTR INT ALIME
ENDESA
ENAGAS
FERROVIAL
FOMENTO DE CON
GRIFOLS
IBERDROLA
INT AIRLINES G
INDRA SISTEMAS
INDITEX
MAPFRE
MERLIN PROP
ARCELORMITTAL
OBR HUARTE LAI
RED ELECTR COR
REPSOL
BCO DE SABADEL
BANCO SANTANDE
SACYR
TELEFONICA
MEDIASET ES CO
TECNICAS REUN

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
26.88
112.10
42.82
17.73
34.63
29.76
82.94
13.99
32.20
7.71
57.30
130.95
10.84
234.40
334.80
12.48
85.46
140.00
13.90
449.95
29.79
20.22
28.28
78.37
80.90
18.15
76.02
6.05
82.26
31.52
23.46

Μετ. %
-2.15
-1.62
0.23
-1.52
2.5
-4.74
-2.47
-4.18
-3.22
-0.28
-1.41
-0.57
-4.83
-1.01
-0.95
-0.79
-1.97
-3.05
-2.9
-1.55
-3.28
2.85
-1.45
-1.95
-1.51
2.97
-1.86
1.68
-1.77
1.73
-4.87

(Σε ευρώ)

Χθεσινό Μετ. %
21.18 -4.6376
122.15 -3.7431
7.256 -0.4664
102.2 -6.6667
51.94 -4.4869
1.149
-4.25
3.4515
-1.3716
4.455 0.8603
1.9895
-0.525
0.065 12.4567
20.4 -4.8951
19.265 -5.1452
23.65 -2.3937
8.64
-1.2571
27.84 -1.8682
9.336 -5.6207
4.793
0.251
9.19 -1.3948
24.32 -4.6648
1.6995
1.584
10.7 -4.1219
9.3 -2.6178
0.738 -5.9633
15.605 -2.9841
8.28
1.62
0.5442 -7.1648
2.652 -1.0448
1.849 -4.1472
4.411
-3.973
3.672
2.1419
15.53 -2.5721
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Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

l

21

Τρίτη 10 Μαρτίου 2020

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,6800
1,0160
0,3740

0,7380
1,0540
0,4360

0,6964
1,0348
0,3967

-0,3410
-0,3140
0,0330

190.050
113.972
15.113

0,6800
1,0160
0,3840
0,0090

0,7100
1,0200
0,4200
0,0100

0,6800
1,0200
0,4300

-1,45
2,00
3,86

0,0795
0,1040

0,0975
0,1040

0,0822
0,1040

-1,6890
0,9000

66.024
11.990

0,0860
0,0920

0,0910
0,1040

0,0860
0,1040

-13,13
9,47

1,0900

1,2000

1,1680

-3,4720

27.990

1,1900

1,2000

1,1800

1,72

1,1800

1,1800

1,1800

-10,3470

1.200

-7,81

0,0315

0,0315

-0,0080

600

1,3200
0,0000
0,0320
0,0260
0,0000
0,3480
0,1000
0,0000
0,0000
0,0000
0,1460
0,0010
0,0025
0,0000
0,8000
1,8000
0,0105

1,1800

0,0315

1,2200
0,0000
0,0000
0,0000
0,0410
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0005
0,0015
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0315

-1,56

0,2200

0,2200

0,2200

-0,5330

1.000

-5,17

0,6000

0,5995

-3,9730

30.000

0,6000

-4,76

0,9300

0,9800

0,9346

-6,7760

5.500

0,2320
0,0000
0,0380
1,1100
0,1370
0,0245
0,1100
0,0700
0,6000
0,0000
0,9800
0,0280
0,0000

0,2200

0,5900

0,0000
0,0010
0,0000
1,0400
0,1130
0,0225
0,0000
0,0000
0,5800
0,0000
0,9100
0,0260
0,0610

0,9300

-9,71

0,0000
0,0000
0,3160
0,1150
2,0400

0,0575
1,0700
0,3700
0,0000
2,0800

0,3280

-6,29

2,0600

3,00

0,0000
0,0000
1,3100
0,0000
0,0000
0,2700

0,0130
0,0000
1,4300
0,2500
0,6600
0,2820

1,4100

-2,76

0,6650
0,2820

-0,75
7,63

0,0000

0,0800

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ
ΤΡΚΗ
ΔΗΕΠ
ΛΕΠΕ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD
Bank of Cyprus Holdings Plc
Demetra Holdings Plc (EM)
LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

Καταναλωτικά Προϊόντα
ΛΟΥΗ
ΤΣΟΚ

LOUIS PLC
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΑΤΑΣ
ΚΟΣΑ
ΜΙΝΕ
ΑΚΕΠ
ΓΙΕΠ
ΕΛΛΗ
ΕΞΕΠ
ΕΣΕΦ
ΙΝΕΠ
ΚΑΕΠ
ΚΕΑΕ
ΠΡΟΠ
ΣΛΕΠ
ΤΔΕΠ
ΤΕΕΠ
ΤΚΕΠ
ΦΑΣΤ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)
ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD
INTERFUND INVESTMENTS PLC
ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Σ)
CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (Σ)
A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)
CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD (Σ)
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ (Σ)
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (Σ)
UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

Καταναλωτικά Προϊόντα
ΜΑΠΑ
ΧΑΣΕ
ΤΟΕΠ
ΑΓΡΟ
ΑΜΑΘ
ΚΛΑΡ
ΚΩΝΣ
ΛΕΠΤ
ΛΟΞΕ
ΝΤΟΔ
ΣΑΛΑ
ΣΙΤΟ
ΤΟΚΙ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD
Ch. Charilaou Group Plc (Σ)
ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)”
AMATHUS PUBLIC LTD
CLARIDGE PUBLIC LTD
CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD
TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

Βιομηχανία
ΝΤΙΑ
ΔΒΚΔ
ΚΕΤΣ
ΚΥΘΡ
ΤΣΙΒ

DISPLAY ART PLC (Σ)
ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,3160

0,3500

0,3318

-1,9360

28.300

1,9800

2,0600

2,0099

-2,7200

9.901

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά
ΣΤΟ
ΙΟΑΝ
ΚΕΟ
ΜΙΤΣ
ΜΠΛΕ
ΦΡΟΥ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)
KEO PLC
ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
BLUE ISLAND PLC
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

1,4000

1,4300

1,4057

-4,4320

3.700

0,6050
0,2360

0,6650
0,2820

0,6238
0,2388

-3,1250
-2,4480

1.600
8.200

Βασικά Υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

Ακίνητη Περιουσία
ΚΚΟΜ
ΠΑΝΔ
ΦΙΛΟ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,1700

0,1700

0,1700

-1,6000

6.176

0,0000
0,0000
0,0000

0,1980
0,0630
0,2360

0,1700

-8,60

0,9000

0,9800

0,9262

-3,1730

23.250

0,9200

0,9600

0,9300

-2,11

0,0000
0,0020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1,2100
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

51,0000
51,5000
0,0000
0,0000
0,0000

Ενέργεια
ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΛΙΠΕ
ΑΙΕΠ
ΔΩΕΠ
ΕΛΕΠ
ΙΣΕΠ
ΡΕΕΠ
ΤΖΕΠ
ΧΑΕΠ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)
ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)
ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (AN, EM, Σ)
JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (AN, EM, Σ)

Καταναλωτικά Προϊόντα
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN)

Βιομηχανία
ΡΟΛΑ
ΣΤΣΔ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (AN, Σ)
CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)

Ακίνητη Περιουσία
ΓΟΥΛ
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* Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει την αυξομείωση της μέσης σταθμικής τιμής σε σεντ από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
** Στον υπολογισμό της μέσης σταθμικής τιμής συμπεριλαμβάνονται και η αξία και τα τεμάχια συναλλαγών που εκτελέστηκαν με τη μέθοδο ‘Απλή Προσυμφωνημένη Συναλλαγή’.
Ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης: Στην Κατηγορία αυτή θα ταξινομούνται εταιρείες όταν ενδεχομένως θα συντρέχουν σοβαροί λόγοι μη πλήρους συμμόρφωσης τους με τη νομοθεσία και μη παροχής επαρκών στοιχείων /εχεγγύων προς τους επενδυτές.
Αγορά ειδικών χαρακτηριστικών: ταξινομούνται εταιρείες οι οποίες έχουν: (α) δεν τηρούν τις υποχρεώσεις της διασποράς ή της εμπορευσιμότητας ή της χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες ή (β) παραλείπουν να εισαγάγουν στο
Χρηματιστήριο μετοχές τους όπως προβλέπεται από το Άρθρο 129 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή (γ) i. για τις οποίες επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους ή ii. για τις οποίες επίκειται αντίστροφη εξαγορά ή
iii. οι οποίες είναι επενδυτικοί οργανισμοί και επιζητούν την απαλλαγή τους από περιορισμό αναφορικά προς τις υποχρεώσεις τους.
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Η FIFA στις διαδρομές χρήματος
Ποια όρια επιχειρεί να βάλει στους δανεισμούς παικτών και στις αμοιβές των ατζέντηδων
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Νέα όρια μπαίνουν στη διακίνηση των
ποδοσφαιριστών, καθώς η FIFA προωθεί
τον περιορισμό των διεθνών δανεισμών,
αλλά και των υπέρογκων αμοιβών των
ατζέντηδων στο ποδόσφαιρο, σε μία ακόμη προσπάθεια να ελέγξει την τεράστια επιρροή του χρήματος στο άθλημα.
Ετσι, από αυτό το καλοκαίρι κάθε σύλλογος θα μπορεί να δανείζει σε ξένες ομάδες (και να δανείζεται) μέχρι οκτώ
ποδοσφαιριστές, με όριο μάλιστα μόνο
τρεις παίκτες από ή στην ίδια ομάδα.
Σε τρία έτη τα μέτρα θα γίνουν ακόμη
αυστηρότερα.
H συμβουλευτική επιτροπή μελών της
FIFA συνεδρίασε την περασμένη εβδομάδα και πρότεινε στο συμβούλιο της
<
<
<
<
<
<

Στόχος της διεθνούς
ομοσπονδίας να ελαττωθεί
το «παρεμπόριο»
των αθλητών και να δοθεί
βάση στην εξέλιξή τους.
διεθνούς ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας,
που είναι το ανώτατο όργανο της FIFA,
την αυστηροποίηση του πλαισίου δανεισμού ποδοσφαιριστών σε διεθνές επίπεδο,
σύμφωνα με τις προτάσεις που είχαν δημοσιοποιηθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ετσι προτείνεται ο περιορισμός
από την επόμενη σεζόν του αριθμού των
παικτών που μπορεί να δανείσει σε ομάδες
του εξωτερικού ένας σύλλογος, αλλά και
να δανειστεί. Το όριο που τίθεται έως το
καλοκαίρι του 2022 είναι για οκτώ παίκτες,
και αφορά σε αυτό το αρχικό στάδιο σε
ηλικίες από 22 ετών και άνω. Αυτό θα
πλήξει κυρίως μεγάλους συλλόγους με...
απέραντο ρόστερ όπως η Τσέλσι, που
διαθέτει φέτος 28 δανεικούς παίκτες εκ
των οποίων οι 15 είναι άνω των 22 ετών.
Από τη σεζόν 2022-23, το όριο προτείνεται
να κατέβει περαιτέρω στους έξι παίκτες
από και προς ξένους συλλόγους, ενώ θα
δίνεται περίοδος τριών ετών στις εθνικές
ομοσπονδίες για την εναρμόνιση των εθνικών κανονισμών για τον αντίστοιχο

H FIFA επιχειρεί να ρίξει «φως» σε όλο αυτό το «παζάρι» των δανεικών παικτών. Ετσι, το όριο που τίθεται έως το καλοκαίρι του 2022 εί-

ναι για 8 παίκτες και από τη σεζόν 2022-23, το όριο προτείνεται να κατέβει στους έξι.
περιορισμό και μεταξύ ομάδων της ίδιας
χώρας.
Σύμφωνα με τη δήλωση της διεθνούς
ομοσπονδίας, «σκοπός των κανονισμών
είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι δανεισμοί
[παικτών] έχουν πραγματικό αθλητικό
σκοπό υπέρ της ανάπτυξης των νέων
ποδοσφαιριστών» και όχι για εμπορικούς
ή άλλους σκοπούς, πιο πονηρούς...
«Η ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών
έχει προβλήματα, καθώς αυτοί μετακινούνται από τον έναν σύλλογο στον άλλον χωρίς κάποιο ξεκάθαρο σχέδιο καριέρας. Το σημερινό σύστημα δανεισμών
έχει διευκολύνει τη συσσώρευση παικτών, με τους συλλόγους να βάζουν πολυάριθμους παίκτες στα βιβλία τους και
μετά να τους δανείζουν σε άλλους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η FIFA.
Πολλές λίγκες έχουν ήδη θέσει όρια
στον αριθμό των δανεικών που μπορεί
να παίρνει μία ομάδα από άλλη, όπως
στην Αγγλία όπου μια ομάδα της Πρέμιερ
Λιγκ μπορεί να έχει συνολικά μέσα σε

μία σεζόν μέχρι τέσσερις δανεικούς παίκτες στο ρόστερ της, και όχι πάνω από
δύο ταυτόχρονα, ούτε να έχει δεύτερο
παίκτη δανεικό από τον ίδιο σύλλογο.
Ωστόσο, στον αριθμό των παικτών που
μπορεί να δώσει δανεικούς στο εξωτερικό
ένας σύλλογος δεν υπάρχει περιορισμός.
Πρόθεση της FIFA είναι να ληφθεί
«μία σειρά μέτρων με στόχο την προστασία της ακεραιότητας του συστήματος και την παρεμπόδιση αλλοιώσεων»,
όπως έχει ανακοινώσει.Επιπλέον, η διεθνής ομοσπονδία σκοπεύει να καθιερώσει ένα νέο σύστημα αποζημίωσης
των φυτωρίων ποδοσφαίρου, ώστε οι
παραγωγοί σύλλογοι να λαμβάνουν ένα
δίκαιο ποσοστό των χρημάτων που αργότερα αποφέρουν οι παίκτες που ανέπτυξαν και αποχώρησαν σε νεαρή ηλικία
πριν κάνουν την ακριβή μεταγραφή στη
συνέχεια της καριέρας τους.
Ετσι ένας σύλλογος της Ανγκόλας,
για παράδειγμα, που πούλησε έναν
18χρονο από την ακαδημία σε πορτο-

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ ΟΙ

γαλική ομάδα, θα έχει μετά ποσοστό
κερδών από τη μεταπώληση του παίκτη
αυτού όταν εκείνος πάρει νέα μεταγραφή
σε σύλλογο π.χ. της Αγγλίας. Η αρχική
πρόταση της συμβουλευτικής επιτροπής
είναι και για πάγιο ποσοστό 1% υπέρ
ενός ταμείου για την ενίσχυση των ακαδημιών ποδοσφαιριστών.
Κύριος στόχος είναι η αποζημίωση
ομάδων σε χώρες όπως αυτές της Αφρικής ή της Νότιας Αμερικής, που βλέπουν
τα ταλέντα τους να φεύγουν κι εκείνες
περιορίζονται μόνο σε λίγα... ψίχουλα
κατά την αποχώρησή τους. Επιπλέον,
η FIFA θέλει να θέσει όριο 10% στις αμοιβές των ατζέντηδων για κάθε παραχώρηση παίκτη που κάνει ένας σύλλογος,
με σκοπό τη βελτίωση της διαφάνειας
στη μεταγραφική αγορά. Οι ατζέντηδες
που εκπροσωπούν τους παίκτες θα πρέπει να λαμβάνουν μέχρι 3% του συνολικού ποσού, και άλλο 3% οι ατζέντηδες
που εκπροσωπούν τον σύλλογο που αγοράζει τον ποδοσφαιριστή.

Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020

H διοίκηση «χτίζει»
ξανά την Μπαρτσελόνα
Την ανοικοδόμηση της Μπαρτσελόνα
ώστε να εκμεταλλευθεί στο έπακρο τις
ικανότητες του Λιονέλ Μέσι στα χρόνια
που του απομένουν στην ενεργό δράση,
και να ικανοποιήσει και τις απαιτήσεις
του νέου της προπονητή Κίκε Σετιέν
σχεδιάζει η διοίκηση. Ετσι προβλέπονται
έως και πέντε μεγάλες μεταγραφές παικτών πρώτης γραμμής το προσεχές καλοκαίρι, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τύπου
της Βαρκελώνης. Ο Μέσι φάνταζε απελπιστικά μόνος στο δεύτερο ημίχρονο
του «κλάσικο» στο «Μπερναμπέου» την
Κυριακή, όταν η Μπαρτσελόνα υποχρεώθηκε σε ήττα με 2-0 από την πρωτοπόρο
πλέον Ρεάλ. Η διοίκηση της καταλανικής
ομάδας θα προσπαθήσει το καλοκαίρι
να αποφύγει τα λάθη του πρόσφατου
παρελθόντος και να αποκτήσει παίκτες
που θα είναι βασικοί. Οπως αναφέρει
χθεσινό ρεπορτάζ της Sport, η διοίκηση
γνωρίζει τι θέλει: τουλάχιστον δύο αμυντικούς αλλά και δύο επιθετικούς. Επιπλέον, αναλόγως και τη μεταγραφική αγορά το καλοκαίρι, η Μπαρτσελόνα είναι
ανοικτή και σε ενίσχυση της μεσαίας

της γραμμής. Στην άμυνα στόχος είναι
η απόκτηση ενός κεντρικού αμυντικού,
καθώς σήμερα ο Σετιέν διαθέτει μόνο
τρεις, και ενός δεξιού μπακ, που θα κλείσει
επιτέλους το κενό που άφησε αποχωρώντας ο Ντάνι Αλβες. Στη δε επίθεση η
διοίκηση σκοπεύει να φέρει έναν περιφερειακό κι έναν κεντρικό επιθετικό που
θα εναλλάσσεται με τον Λουίς Σουάρες
και μακροπρόθεσμα θα γίνει ο διάδοχός
του. Ο περιφερειακός επιθετικός έχει και
όνομα, και λέγεται Νεϊμάρ, δεδομένης
της άψογης συνεργασίας του με τον
Μέσι πριν πάει στο Παρίσι. Η Μπαρτσελόνα θα επιμείνει φέτος να τον επαναφέρει στη Βαρκελώνη.

Παρέμεινε ένοχος παρά...
την προσπάθεια ο Πλατινί
Μεγάλο πλήγμα στην προσπάθειά του
για επάνοδο στα κοινά του διεθνούς ποδοσφαίρου υπέστη ο Μισέλ Πλατινί, καθώς απέτυχε να καθαρίσει στο δικαστήριο το όνομά του από το όνειδος της
καταδίκης του περί δωροληψίας από
τον επίσης κηλιδωμένο πρώην πρόεδρο
της FIFA Ζεπ Μπλάτερ. Το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
στο οποίο προσέφυγε ο Γάλλος παράγων,
απέρριψε τον ισχυρισμό αθωότητας του
κ. Πλατινί ως «καταφανώς αστήρικτο»,
ουσιαστικά δικαιώνοντας την απόφαση
επιβολής ποινής τεσσάρων ετών που
είχε επιβάλει το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Λωζάννης (CAS) στον πρώην πρόεδρο της UEFA. Ο Πλατινί είχε
καταδικαστεί αρχικά σε οκταετή αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο, γιατί το
2011 έλαβε –χωρίς να το δηλώσει– το
ποσό των 2 εκατ. ελβετικών φράγκων
(1,8 εκατ. ευρώ) από τον Μπλάτερ για

υπηρεσίες που φέρεται να πρόσφερε
στον Ελβετό παράγοντα από το 1998
έως το 2002. Η επιτροπή δεοντολογίας
της FIFA δεν αποδέχθηκε τη δικαιολογία
αυτή και χαρακτήρισε την πληρωμή
«δώρο ή αθέμιτη συναλλαγή», κάτι στο
οποίο συμφώνησε και το CAS, που απλώς
μείωσε την ποινή αποκλεισμού στα τέσσερα χρόνια. Από τα τέλη του 2019 η
ποινή έχει εκπνεύσει και ο Πλατινί έχει
κάθε δικαίωμα να ασχοληθεί επισήμως
και πάλι με το ποδόσφαιρο. Δηλώνει
μάλιστα ότι θέλει να αναλάβει συμβουλευτικό ρόλο στην ομοσπονδία επαγγελματιών ποδοσφαιριστών (FIFPro).
Ηθελε όμως πρώτα να σβήσει τον... λεκέ
της δωροληψίας που κηλίδωσε τη φήμη
του, αλλά το δικαστήριο απέρριψε την
προσφυγή του και έτσι η FIFA δήλωσε
χθες ότι εξακολουθεί να διεκδικεί τα 2
εκατ. φράγκα που εκταμίευσε ο Μπλάτερ
υπέρ του Πλατινί.

geek.com.cy

Τετάρτη 11 Mαρτίου 2020
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Ο Μπιλ Γκέιτς επενδύει σε ελληνικά ψάρια
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MARKET PLACE

To ίδρυμά του φέρεται να έχει χρηματοδοτήσει το ελληνικών συμφερόντων fund Diorasis, που ελέγχει την Philosofish
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Μπορεί να μην έχει σχέση με τον ψηφιακό κόσμο, αλλά είναι εντάσεως τεχνολογίας. Ισως
αυτό να αποτέλεσε ένα από τα κίνητρα για
την εμπλοκή του Μπιλ Γκέιτς –του ιδρυτή της
Microsoft και ενός από τους πλουσιότερους
ανθρώπους στον κόσμο– με τις ιχθυοκαλλιέργειες, περί αυτού του κλάδου ο λόγος, σε διάφορα μέρη του κόσμου, μεταξύ αυτών και στην
Ελλάδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», το ίδρυμα
του Μπιλ Γκέιτς φέρεται να έχει ήδη προχωρήσει σε χρηματοδότηση του ελληνικών συμφερόντων fund Diorasis, το οποίο δραστηριοποιείται όλο και πιο ενεργά στον κλάδο των
ελληνικών ιχθυοκαλλιεργειών μέσω της εταιρείας Philosofish (πρώην «Μπιτσάκος Ιχθυοκαλλιέργειες»). Το επόμενο διάστημα, μάλιστα,
δεν αποκλείεται να υπάρξει χρηματοδότηση
και από κορυφαίο επενδυτικό οργανισμό, ο
οποίος ήδη συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο
ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.
H Philosofish αποτελεί τον νέο δεύτερο μεγάλο πόλο στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες,
εξέλιξη η οποία συνδέεται με την εξαγορά των
εταιρειών «Σελόντα» και «Νηρεύς» από τον όμιλο «Ανδρομέδα» που έγινε το 2019 και οδήγησε στη μεγάλη συγχώνευση σε ένα σχήμα
των τριών αυτών εταιρειών.
Προκειμένου η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp)
να εγκρίνει την παραπάνω συγκέντρωση, επέβαλε την πώληση περιουσιακών στοιχείων
των εταιρειών «Σελόντα» και «Νηρεύς» σε τρίτους. Ενας από αυτούς ήταν η Philosofish, η
οποία, ενώ διέθετε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών
με παραγωγή 5.000 τόνων, αγόρασε μονάδες
με δυναμικότητα περίπου 12.000 τόνων, καθώς
και εκκολαπτήρια δυναμικότητας 85 εκατ. τεμαχίων γόνου, αλλά και σχετικές μεταποιητικές
μονάδες.
Η απόκτηση των νέων περιουσιακών στοιχείων δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία όχι
μόνον να αυξήσει τη διείσδυσή της εντός και
εκτός Ελλάδας, αλλά και να προχωρήσει στην
παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας,
όπως είναι για παράδειγμα τα έτοιμα γεύματα
με βασικό συστατικό το ψάρι. Στα σχέδια της
εταιρείας περιλαμβάνεται η δημιουργία νέας
μεταποιητικής μονάδας με αντικείμενο ακριβώς
την παραγωγή έτοιμων γευμάτων, ο προϋπολογισμός της οποίας εκτιμάται σε 5 εκατ. ευρώ.
H πρώην «Μπιτσάκος Ιχθυοκαλλιέργειες»,
νυν Philosofish, βρέθηκε στο ραντάρ του fund
Diorasis το 2015. Τότε το fund, το οποίο ελέγχεται από Ελληνες επιχειρηματίες αλλά εδρεύει
στο Λουξεμβούργο, απέκτησε ουσιαστικά τον
έλεγχο της εταιρείας έναντι τιμήματος 20 εκατ.
ευρώ.
Οι ιχθυοκαλλιέργειες είναι ίσως από τους

Νέος Πρόεδρος του Δ.Σ. της cdb
bank ο Χρίστος Πατσαλίδης
Η cdb bank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως) ανακοινώνει
ότι προχώρησε στον διορισμό του κ. Χρίστου Πατσαλίδη
στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού της Συμβουλίου
με ισχύ από τις 10 Μαρτίου 2020. Ο κ. Πατσαλίδης διαθέτει εκτενή και πολυετή πείρα στον χρηματοοικονομικό
τομέα. Διετέλεσε για 17 χρόνια Γενικός Διευθυντής του
Υπουργείου Οικονομικών, θέση την οποία κατείχε
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019. Παράλληλα, υπηρέτησε
ως Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης
(2018-2019), Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας (2010) και Διευθυντής Γραφείου του
Προέδρου της Δημοκρατίας (2001-2003).

Η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου στην Ελλάδα διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του 2018 σε 117.000 τόνους, εκ των οποίων 67.000 τόνοι ήταν τσιπού-

ρα και 50.000 τόνοι λαβράκι.
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Η Philosofish αποτελεί τον
δεύτερο μεγάλο πόλο στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες, πίσω
από τον όμιλο «Ανδρομέδα».
λίγους κλάδους της ελληνικής οικονομίας που
ανέκαθεν προσείλκυε το ενδιαφέρον μεγάλων
funds, που στην πλειονότητά τους λειτουργούν
ως μεσομακροπρόθεσμοι επενδυτές και όχι
ως επενδυτές πενταετίας ή ως distress funds.
Προ κρίσης, οι ιχθυοκαλλιέργειες προσείλκυσαν
το ενδιαφέρον της Linnaeus Capital Partners,
που το 2012 είχε αποκτήσει τον έλεγχο της
«Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες», ενώ ο επικεφαλής
της, ο αείμνηστος Κάκχα Μπεντουκίτζε, ήταν
υπέρ της μεγάλης συγχώνευσης στον κλάδο
και είχε αποκτήσει μερίδιο τόσο στη «Σελόντα»
όσο και στη «Νηρεύς».
Το 2016 έκανε την εμφάνισή του το αμερικανικό fund Amerra Capital Management LLC
το οποίο τότε εξαγόρασε την εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών «Ανδρομέδα», η οποία ανήκε
στην Global Finance (συμφερόντων Πλακόπητα). Η Amerra και η Mubadala Investment
Company (κρατικός επενδυτικός οργανισμός

των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων) είναι οι
νέοι ιδιοκτήτες των εταιρειών «Σελόντα» και
«Νηρεύς» και αυτοί που έχουν αναλάβει μαζί
με την «Ανδρομέδα» να δημιουργήσουν τον
«εθνικό πρωταθλητή» στις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες.
Κατά την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση της πλειοψηφικής συμμετοχής που είχαν οι τράπεζες σε «Σελόντα»
και «Νηρεύς» εξέφρασαν ενδιαφέρον περί τις
35 εταιρείες, κυρίως funds, ενώ το ενδιαφέρον
διατηρήθηκε ισχυρό μέχρι την τελική ευθεία
όπου εκδήλωσαν ενδιαφέρον 12 επενδυτικές
εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
που τελικά επελέγησαν. Η προσέλκυση τόσο
ισχυρού ενδιαφέροντος για δύο υπερχρεωμένες
εταιρείες φανερώνει, αν μη τι άλλο, την προοπτική που υπάρχει στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας και δη της μεσογειακής ιχθυοκαλλιέργειας, όπου η Ελλάδα πρωτοστατεί μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ παγκοσμίως
βρίσκεται στη δεύτερη θέση, μετά την Τουρκία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας ετήσιας έκθεσης του Συνδέσμου Ελληνικών
Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ), η παραγωγή τσιπούρας και λαβρακίου στην Ελλάδα διαμορφώθηκε το 2018 σε 117.000 τόνους, εκ των οποίων 67.000 τόνοι ήταν τσιπούρα και 50.000
τόνοι λαβράκι.

Οι προκλήσεις
Η προσέλκυση έντονου επενδυτικού ενδια-

φέροντος για τις ελληνικές ιχθυοκαλλιέργειες δημιουργεί, αν μη τι άλλο, περισσότερες
και μεγαλύτερες προκλήσεις για όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, ιδίως σε ό,τι αφορά
την επίλυση χρόνιων εκκρεμοτήτων που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Η απώλεια οποιασδήποτε επένδυσης, πολλώ δε μάλλον σε έναν
κλάδο που ετησίως πραγματοποιεί ακόμη και
σε κακές χρονιές τζίρο άνω του μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, είναι τουλάχιστον πολυτέλεια. Επιπλέον, ο κλάδος είναι σημαντικός
για την περιφερειακή ανάπτυξη, δεδομένου
ότι μεγάλο μέρος των μονάδων εκτροφής
βρίσκεται σε μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές. Τα προβλήματα, βεβαίως, ξεκινούν
από τον αριθμό και μόνο των εμπλεκόμενων
φορέων της δημόσιας διοίκησης. Ενδεικτικά,
κατά την ίδρυση ή μετεγκατάσταση μονάδων
ιχθυοκαλλιέργειας γνωμοδοτούν εννέα φορείς, οι φορείς που εκδίδουν τις απαιτούμενες διοικητικές πράξεις ανέρχονται σε δέκα,
ενώ πέντε φορείς είναι επιφορτισμένοι με
τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με την τήρηση των όρων που θέτει η κείμενη νομοθεσία.

Κορωνοϊός:
Οι επιστήμονες
αναζητούν το εμβόλιο
μέσω… videogame
Μπορεί ένα ψηφιακό παιχνίδι να δώσει τη λύση όσον
αφορά το… εμβόλιο για τον κορωνοϊό; Ο κορωνοϊός
έχει εξαπλωθεί πλέον σε περισσότερες από 100 χώρες
και έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 3.800 θάνατοι,
ωστόσο, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για
να βοηθήσουμε στον τερματισμό εξάπλωσης της
νόσου, χωρίς να χρειάζονται ιατρικές γνώσεις, παρά
μόνο ένας υπολογιστής και το ταλέντο για την επίλυση
γρίφων!
O λόγος για μια σειρά παιχνιδιών, που ονομάζεται
Foldit και δημιουργήθηκε από το Folding@home,
όπου οι παίκτες ενθαρρύνονται να αναμετρηθούν ή
να συνεργαστούν για
<
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την κατασκευή πρωτεϊνών και αμινοξέων.
Στο παζλ κορωνοϊών, ο σκοπός είναι να
βρεθεί ένα αντίσωμα
που μπορεί να καταπολεμήσει τον COVID19. Το παιχνίδι δημιουργήθηκε στο τμήμα
Επιστήμης και Βιοχημείας του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον
και είναι βασισμένο
στη διαδικασία της αναδίπλωσης πρωτεϊνών σε ορισμένες ασθένειες.
Οι παίκτες κάνουν
ψηφιακές προσομοιώσεις των μορίων σε παραδόξως ικανοποιητικές συνθέσεις με στόχο τη διάσωση εκατομμυρίων ζωών. Καλούνται να εντοπίσουν πρωτεΐνες, οι οποίες εμποδίζουν
τη μετάδοση του κορωνοϊού στον ανθρώπινο οργανισμό.
Υπάρχουν δύο διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας στο
παζλ. Στο πιο εύκολο από τα δύο, οι παίκτες αναδιπλώνουν μια υπάρχουσα πρωτεΐνη που αποτρέπει τη
μόλυνση από τον κορωνοϊό. Στο πιο δύσκολο επίπεδο
σχεδιάζουν την πρωτεΐνη από το μηδέν.
Επιπλέον, το Folding@home ερευνά, επίσης, νέες
πρωτεϊνικές δομές και καλεί όσους έχουν «αχρησιμοποίητους υπολογιστικούς πόρους» να τους διαθέσουν
στην ερευνητική προσπάθεια, με την ισχύ τους να
χρησιμοποιείται για να παράγει περισσότερα δεδομένα
που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ένα εμβόλιο.

Σε μια σειρά παιχνιδιών, που ονομάζεται
Foldit και δημιουργήθηκε από το
Folding@home, οι
παίκτες ενθαρρύνονται να αναμετρηθούν ή να συνεργαστούν για την κατασκευή πρωτεϊνών και
αμινοξέων.

Δυνατότητα επανέκδοσης
εισιτηρίων της AEGEAN
Η αεροπορική εταιρεία AEGEAN επεκτείνει τη δυνατότητα
επανέκδοσης, χωρίς τη χρέωση αλλαγής που ήδη εφαρμόζει, τόσο για τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί όσο
και για τα νέα, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερη
ευελιξία στους επιβάτες της. Σε ανακοίνωσή της, η
AEGEAN αναφέρει ότι όσοι επιβάτες κατέχουν εισιτήρια
που έχουν εκδοθεί έως και τις 9 Μαρτίου 2020 προς οποιοδήποτε προορισμό του δικτύου της, με ημερομηνία
ταξιδιού έως και 30 Απριλίου, έχουν τη δυνατότητα να
μεταθέσουν το εισιτήριο τους σε μεταγενέστερη ημερομηνία, μέχρι 20 Οκτωβρίου 2020, χωρίς rebooking
fees. Επιπλέον, αναφέρει ότι προκειμένου να διευκολύνει
τους επιβάτες της να σχεδιάσουν με μεγαλύτερη σιγουριά
τα επόμενα ταξίδια τους, προσφέρει τη δυνατότητα
δωρεάν αλλαγής (χωρίς rebooking fees) για όλα τα εισιτήρια της κατηγορίας ναύλου «GoLight», που θα εκδοθούν από τις 10 Μαρτίου έως και τις 31 Μαρτίου, με
ημερομηνία ταξιδιού μέχρι τις 20 Οκτωβρίου.

Emirates: Αλλαγή στην
πολιτική κρατήσεων

Η εταιρεία με έδρα το Πεκίνο, η οποία ήδη έχει περίπου 200 μεγάλους πελάτες, άρχισε να αναπτύσσει τη νέα τεχνολογία τον Ιανουάριο μετά

το ξέσπασμα της επιδημίας στη Γουχάν.

Η Emirates παρέχει στους πελάτες νέα πολιτική απαλλαγής για όλα τα εισιτήρια που θα εκδοθούν πριν τις
31 Μαρτίου 2020, επιτρέποντας στους πελάτες σε όλο
το δίκτυό τους να αλλάξουν τις ημερομηνίες ταξιδιού
τους χωρίς τέλη αλλαγής και επανεκτίμησης. Με σχετική
ανακοίνωση αναφέρει πως “μέσα από αυτή την πρωτοβουλία, η Emirates απαλλάσσει τους πελάτες της
από περαιτέρω άγχος όταν αποφασίσουν να αλλάξουν
τα ταξιδιωτικά τους σχέδια εξαιτίας της εξελισσόμενης
κατάστασης με τον κορωνοϊο COVID-19”. Οι πελάτες
μπορούν να αλλάξουν την κράτησή τους για οποιαδήποτε
ημερομηνία ταξιδιού εντός 11 μηνών στην ίδια κατηγορία
κρατήσεων χωρίς ποινή τροποποίησης. Ισχύει η διαφορά
στον ναύλο. Η πολιτική καλύπτει όλους τους υπάρχοντες
προορισμούς στο δίκτυο Emirates.

Κίνα: Δημιουργήθηκε το πρώτο σύστημα
αναγνώρισης προσώπου πίσω από τη μάσκα
Η κινεζική εταιρεία Hanwang Technology,
γνωστή και ως Hanvon, ανακοίνωσε ότι
δημιούργησε το πρώτο σύστημα αναγνώρισης προσώπου πίσω από τη μάσκα, την
οποία φορούν πλέον τόσοι άνθρωποι λόγω
του φόβου του κορωνοϊού, που προκαλεί
τη νόσο Covid-19. Η ακρίβεια αναγνώρισης
του συστήματος φθάνει περίπου το 95%
για τους ανθρώπους με μάσκα και το 99,5%
χωρίς μάσκα. Αν το σύστημα συνδεθεί με
αισθητήρα θερμοκρασίας, μπορεί να μετρά
επίσης τη θερμότητα του σώματος και να
εκτιμά κατά πόσο κάποιος έχει πυρετό,
την ίδια στιγμή που αναγνωρίζει το πρόσωπο του πίσω από τη μάσκα και εντοπίζει
το όνομα του σε κάποια ηλεκτρονική βάση
δεδομένων.
Η εταιρεία με έδρα το Πεκίνο, η οποία
ήδη έχει περίπου 200 μεγάλους πελάτες,
άρχισε να αναπτύσσει τη νέα τεχνολογία
τον Ιανουάριο μετά το ξέσπασμα της επιδημίας στη Γουχάν, «εκπαιδεύοντας»
το νέο σύστημα αναγνώρισης με τη βοήθεια μιας βάσης περίπου έξι εκατομμυρίων
προσώπων χωρίς μάσκα και μιας δεύτερης
πολύ μικρότερης βάσης δεδομένων με μα-

σκοφόρα πρόσωπα. Το νέο σύστημα ήδη
βγήκε στην αγορά και πουλιέται σε δύο
εκδοχές: μία «μονοκαναλική» που συνήθως
συνδέεται με μια κάμερα και εγκαθίσταται
σε εισόδους κτιρίων αναγνωρίζοντας το
πρόσωπο μεμονωμένων ανθρώπων με μάσκα και μία «πολυκαναλική», που χρησιμοποιεί πολλαπλές κάμερες για να αναγνωρίσει τους πάντες σε ένα πλήθος έως
30 ανθρώπων με μάσκα μέσα σε μόλις ένα
δευτερόλεπτο!
Καθόλου παράξενα, σύμφωνα με το
πρακτορείο Ρόιτερς, ένας μεγάλος πελάτης
του νέου συστήματος είναι το υπουργείο
Δημόσιας Ασφάλειας και η αστυνομία της
Κίνας, μιας χώρας που διαθέτει μερικά
από τα πιο εξελιγμένα -και πιο επίμαχασυστήματα ηλεκτρονικής παρακολούθησης πολιτών στον κόσμο. Το νέο σύστημα
- που είναι χρήσιμο, πέρα από επιδημίες,
σε περιπτώσεις ανίχνευσης εγκληματιών
ή τρομοκρατών με καλυμμένα πρόσωπαδυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα με ανθρώπους που φοράνε ταυτόχρονα μάσκα
και γυαλιά ηλίου.
Δεν είναι ακόμα σαφές αν και πώς οι

Κινέζοι πολίτες αντιδρούν στο νέο σύστημα
αναγνώρισης προσώπου. Παρά πάντως
τις γκρίνιες κατά καιρούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι περισσότεροι Κινέζοι -συνήθως πειθαρχικοί στην κυβέρνηση τους- φαίνονται να αποδέχονται ως
αναγκαίο και χρήσιμο κακό τα διάφορα
έκτακτα μέτρα που επιβλήθηκαν λόγω
της επιδημίας. Παράλληλα, στη Γουχάν στο επίκεντρο της επιδημίας- άνοιξε η
πρώτη πτέρυγα νοσοκομείου σχεδόν χωρίς
καθόλου ανθρώπινο ιατρικό προσωπικό,
αλλά μόνο ρομπότ, σε μια πειραματική
προσπάθεια να προστατευθούν οι γιατροί
και νοσηλευτές που έχουν πληγεί σημαντικά από τη νόσο. Περίπου 200 ασθενείς
με Covid-19 εισήχθησαν στη νέα ρομποτική πτέρυγα, η οποία έχει εγκατασταθεί
σε αθλητικό κέντρο της κινεζικής πόλης,
το οποίο έχει μετατραπεί σε νοσοκομείο.
Τα ρομπότ, σύμφωνα με το “New Scientist”,
χορηγούν φάρμακα, τρόφιμα και ό,τι άλλο
χρειάζονται οι ασθενείς, καθώς επίσης
καθαρίζουν και απολυμαίνουν τους χώρους.
Μερικά έχουν ανθρωποειδή μορφή, ενώ
άλλα όχι.

Η Cyprus Airways
ανακοινώνει μέτρα και αλλαγές
Λόγω των εξελίξεων με τον κορωνοϊό (COVID-19), η
Cyprus Airways λαμβάνει μέτρα και προβαίνει σε προσωρινές αλλαγές που θα επηρεάσουν το πτητικό της
πρόγραμμα. Η κυπριακή αερογραμμή προσφέρει τη
δυνατότητα αλλαγής ημερομηνίας χωρίς οποιαδήποτε
χρέωση, για επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν μεταξύ 9 Μαρτίου 2020 και 10 Απριλίου 2020, οι οποίοι
έχουν κλείσει τα εισιτήριά τους πριν από τις 29 Φεβρουαρίου 2020. Επιπλέον, η Cyprus Airways πρόκειται
να ακυρώσει αριθμό προγραμματισμένων πτήσεων
κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Όλοι οι επιβάτες
που επηρεάζονται από τις αλλαγές αυτές θα ειδοποιηθούν
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα μπορούν να
επιλέξουν μία από τις εναλλακτικές πτήσεις που προσφέρονται. Οι επιβάτες μπορούν εάν το επιθυμούν να
ζητήσουν επιλογές πτήσεων για συγκεκριμένες ημερομηνίες που τους ενδιαφέρουν χωρίς επιπλέον κόστος
ή να λάβουν 100% επιστροφή χρημάτων.

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 11 MAΡΤΙΟΥ 2020

Ασήμαντες οι επιπτώσεις του «Ηρακλή» στις τράπεζες

Ακόμα και αν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρήσει ότι δεν έχουν μηδενικό ρίσκο οι εγγυήσεις - Κρίσιμος ο συντελεστής στάθμισης
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Δεν τίθεται σε κίνδυνο η εκτέλεση των σχεδίων
μείωσης των κόκκινων δανείων των ελληνικών
τραπεζών, σε περίπτωση που δεν δεχθεί η ΕΚΤ
να δοθεί μηδενικός συντελεστής στάθμισης (zerorisk) στους τίτλους υψηλής διαβάθμισης (senior)
των τιτλοποιήσεων των NPEs των ελληνικών τραπεζών, σημειώνει η Axia, δεδομένου του περιορισμένου αντικτύπου που θα έχει μια τέτοια εξέλιξη
στους κεφαλαιακούς τους δείκτες, ο οποίος αντισταθμίζεται και με το παραπάνω από το όφελος
της απομάκρυνσης των ΝΡΕs από τον ισολογισμό.
Πάντως αναγνωρίζει ότι, σε περίπτωση που δεν
είναι μηδενικός ο συντελεστής, θα αποτελέσει
αρνητική είδηση για το τραπεζικό σύστημα.
Η τελική απόφαση για τον συντελεστή στάθμισης βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα, με την
Axia Research να εκτιμά πως θα ληφθεί εντός του
Μαρτίου. Αυτό το ζήτημα, όπως επισημαίνει, θεωρείται κρίσιμο για τα σχέδια των ελληνικών τραπεζών καθώς το μηδενικό ρίσκο θα δώσει στις
τράπεζες το κεφαλαιακό κέρδος αυτών των τίτλων,
οι οποίοι θα δώσουν και κουπόνι στους κατόχους
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Οι εκτιμήσεις της Axia δείχνουν
αρνητική επίπτωση 66 έως 147
μονάδες βάσης στους κεφαλαιακούς δείκτες των τραπεζών.
(δηλ. στις τράπεζες) και θα επιταχύνουν τη μείωση
του δείκτη NPEs (καθώς οι senior τίτλοι συμπεριλαμβάνονται στον υπολογισμό του δείκτη).
Αξίζει να σημειώσουμε πως η ελληνική κυβέρνηση φέρεται έτοιμη πλέον να δώσει εγγύηση μετρητών του Δημοσίου (cash collateral), αλλά με
τρόπο που δεν θα ενεργοποιήσει ρήτρες στα αγγλικού δικαίου ελληνικά ομόλογα, που θα καταστήσει άμεσα απαιτητή την αποπληρωμή τους.
Ο κίνδυνος είναι να θεωρηθεί πως η εγγύηση στην
εγγύηση (η οποία είναι μια οφειλή) μπορεί να εκληφθεί ως μη ισότιμη αντιμετώπιση των πιστωτών.
Ετσι, διερευνάται η δυνατότητα να υπάρξει μια
κατάθεση μετρητών από το Δημόσιο, αλλά θα έχει
τέτοια νομική μορφή ώστε να μη συμβεί το πα-

ραπάνω. Υποθέτοντας έναν συντελεστή κινδύνου
100% στους senior τίτλους, οι εκτιμήσεις της Axia
δείχνουν αρνητική επίπτωση 66 έως 147 μονάδες
βάσης στους κεφαλαιακούς δείκτες των τεσσάρων
συστημικών τραπεζών. Πιο αναλυτικά, η Alpha
Bank θα επηρεαστεί περισσότερο με «χτύπημα»
ύψους 147 μ.β., για τη Eurobank εκτιμάται στις
93 μ.β., για την Εθνική στις 89 μ.β. και για την
Πειραιώς στις 89 μ.β. Οπως προσθέτει, η Eurobank,
ωστόσο, η οποία είναι η μοναδική ελληνική τράπεζα
που ακολουθεί το ρυθμιστικό μοντέλο IRB για την
πλειονότητα των «ανοιγμάτων» της, αναμένεται
να έχει χαμηλότερο συντελεστή επιβάρυνσης σε
σχέση με τις υπόλοιπες τρεις που χρησιμοποιούν
τα τυποποιημένα μοντέλα. Ετσι με 100% συντελεστή ο δείκτης CET 1 της Alpha Bank θα διαμορφωθεί στο 14,8%, της Eurobank στο 12,8%, της
Εθνικής στο 13,1% και της Πειραιώς στο 11,7%.
Επίσης, ο δείκτης συνολικού κεφαλαίου της Alpha
Bank θα διαμορφωθεί στο 16%, της Eurobank στο
15,3%, της Εθνικής στο 14,4% και της Πειραιώς
στο 13,7%. Κατά την άποψη της Axia, ο μη μηδενικός συντελεστής στάθμισης κινδύνου στις τράπεζες θα ικανοποιήσει την ευρωπαϊκή πλευρά

των διαπραγματεύσεων αφήνοντας ανοικτή την
πόρτα για την εισαγωγή μηδενικού συντελεστή
όταν η Ελλάδα ανακτήσει την «επενδυτική βαθμίδα», κάτι που η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει
να επιτευχθεί το 2021.
Σημειώνεται πως στους υπολογισμούς της η
Axia χρησιμοποιεί τις εξής υποθέσεις-εκτιμήσεις:
1) Τις προβλέψεις της για τα αποτελέσματα του
2019 και τις τρέχουσες κεφαλαιακές απαιτήσεις.
2) Συμπεριλαμβάνει τις πρόσφατες εκδόσεις
Tier ΙΙ της Alpha Bank και της Πειραιώς.
3) Σε ό,τι αφορά το μέγεθος των τιτλοποιήσεων
τοποθετούνται στα 12 δισ. ευρώ για την Alpha,
7,5 δισ. ευρώ για τη Eurobank, 7 δισ. ευρώ για
την Εθνική και 7 δισ. ευρώ για την Πειραιώς.
4) Σε ό,τι αφορά το μέγεθος των senior τίτλων,
εκτιμάται στο 30% της ακαθάριστης λογιστικής
αξίας της τιτλοποίησης.
5) Το κεφαλαιακό χτύπημα υπολογίζεται στα
2 δισ. ευρώ για την Alpha, στο 1,5 δισ. για τη
Eurobank, στο 1,4 δισ. για την Εθνική και στο 1,4
δισ. για την Πειραιώς.
6) Για την Εθνική συμπεριλαμβάνει το όφελος
από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η νέα «Μαύρη
Δευτέρα» που έπληξε
τις ευρωπαϊκές αγορές

Προσδοκίες περαιτέρω
μείωσης επιτοκίων
πιέζουν το δολάριο
Η συνεχιζόμενη και ταχεία εξάπλωση του COVID19 παραμένει στο επίκεντρο της προσοχής των
επενδυτών, με το κλίμα στα περισσότερα διεθνή
χρηματιστήρια να διατηρείται αρνητικό την εβδομάδα που διανύσαμε υπό τον φόβο μιας παρατεταμένης επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας.
Οι περισσότεροι δείκτες έχουν υποχωρήσει
πάνω από 10% από τα υψηλά ετών στα μέσα Φεβρουαρίου, μετά τις ειδήσεις για ταχεία μετάδοση
του ιού έξω από τα σύνορα της Κίνας. Η απόφαση
της Fed την Τρίτη για μείωση των επιτοκίων
κατά 50 μ.β. σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από τη διεθνή
χρηματοπιστωτική κρίση, η δέσμευση των χωρών
της ομάδας του G7 καθώς και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για χρήση των απαραίτητων
εργαλείων πολιτικής στη μάχη κατά της απειλής
του COVID-19, αλλά και η υιοθέτηση μέτρων εκτάκτου ανάγκης από κυβερνήσεις σε διάφορες
χώρες παγκοσμίως, δεν κατάφεραν να συμβάλουν
σε μια διατηρήσιμη ανατροπή του κλίματος στα
περισσότερα διεθνή χρηματιστήρια. Στην αναθεωρημένη οικονομική έκθεσή του, ο Οργανισμός
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ)
τονίζει ότι οι προοπτικές για τη διεθνή οικονομία
παραμένουν εξαιρετικά αβέβαιες, αναθεωρώντας
πτωτικά την εκτίμησή του για τον ρυθμό αύξησης
του παγκόσμιου ΑΕΠ το 2020 από 2,9% στο 2,4%,
υπό την προϋπόθεση ότι η επιδημία θα βρεθεί
στην κορύφωσή της στην Κίνα το πρώτο τρίμηνο
του έτους και οι επιπτώσεις σε άλλες χώρες θα
αποδειχθούν ήπιες και περιορισμένες. Επωφελούμενα από την αυξημένη ανησυχία των επενδυτών, τα κυβερνητικά ομόλογα των ΗΠΑ και
της Γερμανίας συνέχισαν να κερδίζουν έδαφος,
με την απόδοση των 10ετών τίτλων (η απόδοση
κινείται αντίθετα από την τιμή) να υποχωρεί σε
νέα ιστορικά χαμηλά -0,70% και -0,74% αντίστοιχα, καθώς οι αγορές προεξοφλούν περαιτέρω
χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της Fed
και της ΕΚΤ. Στις αγορές συναλλάγματος, η συνεχιζόμενη υποχώρηση των αποδόσεων των αμερικανικών κρατικών ομολόγων διατήρησε υπό
πίεση το δολάριο. Το γεγονός αυτό ευνόησε την
ισοτιμία ευρώ/δολ., η οποία ενισχύθηκε πάνω
από το επίπεδο του 1,1300 για πρώτη φορά από
τον Ιούλιο του 2019, καταγράφοντας κέρδη 2,6%
σε μία εβδομάδα και περίπου 1,0% από τις αρχές
του έτους, καθώς η αγορά εκτιμά ότι η Fed έχει
συγκριτικά μεγαλύτερα περιθώρια περαιτέρω
μείωσης των επιτοκίων έναντι της ΕΚΤ. Εν μέσω
προσδοκιών για μείωση της ζήτησης πετρελαίου
λόγω της αναμενόμενης επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, η τιμή του πετρελαίου
Brent σημείωσε περαιτέρω πτώση κοντά στα 47
δολ./βαρέλι, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2½ ετών, εν αναμονή της απόφασης της
συνεδρίασης των χωρών-μελών και μη του ΟΠΕΚ
για νέα μείωση της παραγωγής.
* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Η Axia θεωρεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα σχέδια μείωσης των κόκκινων δανείων εάν η ΕΚΤ αρνηθεί να δοθεί μηδενικός συντελεστής στάθμισης
(zero-risk) στους τίτλους υψηλής διαβάθμισης
(senior) των τιτλοποιήσεων των NPEs των ελληνικών
τραπεζών.

Γενικευμένη πτώση προχθές στις αγορές σε Ευρώπη,
Ασία και Αμερική με τους αναλυτές να μιλούν για
μία ακόμη «Μαύρη Δευτέρα. Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν με απώλειες από 7% ώς 11%. Καθοριστικός παράγοντας στάθηκε η πτώση των τιμών
του πετρελαίου, την οποία προκάλεσε ουσιαστικά
η Σαουδική Αραβία, αυξάνοντας την παραγωγή της
και ρίχνοντας τις τιμές.
Το απόλυτο χάος κυριάρχησε και στο Χρηματιστήριο Αθηνών με τον Γενικό Δείκτη να καταρρέει
στα χαμηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του
2018 και κάτω από τις 600 μονάδες, χάνοντας ουσιαστικά όλα τα κέρδη του 2019 μέσα σε μόλις 11
συνεδριάσεις.
Μόνο τη Δευτέρα, χάθηκαν 5,6 δισ. ευρώ από
τη συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς, ενώ από
τις 24 Φεβρουαρίου, όταν ξεκίνησε το βίαιο διεθνές
sell-off, έχουν κάνει φτερά 17,6 δισ. ευρώ, με τονΓενικό Δείκτη να υποχωρεί κατά 34% και τις τράπεζες
κατά 45%.
Οπως σημειώνουν εγχώριοι αναλυτές, η τρέχουσα
πτώση είναι η πιο γρήγορη στην πρόσφατη και πιθανόν σε όλη την ιστορία της ελληνικής αγοράς.
Τις ισχυρότερες ρευστοποιήσεις δέχθηκαν οι τράπεζες οι οποίες σημείωσαν βουτιά έως και 19%, ενώ
στο άνοιγμα βρέθηκαν ακόμα και στο limit down
(Πειραιώς).
Παράλληλα, έντονο «σφυροκόπημα» δέχθηκαν
και τα ελληνικά ομόλογα, με την απόδοση του 10ετούς να εκτοξεύεται στο 1,86% και κατά περισσότερο
από100%(!) από το ιστορικό χαμηλότου 0,92% που
είχε σημειωθεί στα μέσα Φεβρουαρίου.
Η ενίσχυση των ανησυχιών για τις επιπτώσεις
του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία, με τους
διεθνείς οίκους να προειδοποιούν για διεθνή ύφεση,
σε συνδυασμό με τη βύθιση των τιμών του πετρελαίου λόγω του «πολέμου» τιμών που κήρυξε η Σαουδική Αραβία στη Ρωσία, έτρεψε σε μαζική φυγή
τους επενδυτές από τις μετοχές και προς τα ασφαλή
καταφύγια, προκαλώντας ένα «ιστορικό» sell-off
το οποίο ήταν αδύνατον να μην επηρεάσει έντονα
την εγχώρια, ρηχή αγορά.

Τέταρτη πτωτική συνεδρία και χαμηλό 52 εβδομάδων για τον Γενικό Δείκτη του ΧΑΚ
Με ζημιές έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου για τέταρτη συνεχόμενη συνεδρία, μετά
και τις χθεσινές μεγάλες απώλειες
και εν μέσω της αβεβαιότητας που
επικρατεί για την εξάπλωση του κορωνοϊού στην Κύπρο.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις
57,47 μονάδες καταγράφοντας απώλειες σε ποσοστό 0,23%, ενώ κατά
τη σημερινή διαπραγμάτευση ο δείκτης έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 52 εβδομάδων στις
56,19.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε πτώση σε ποσοστό 0,23% κλεί-

νοντας στις 34,37 μονάδες. Ο όγκος
των συναλλαγών ανήλθε σε €
380.470. Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι Επενδυτικές σε ποσοστό 3,59% και ακολούθησαν τα Ξενοδοχεία με άνοδο
1,41% και η Κύρια Αγορά με άνοδο
0,58%.
Με πτώση 1,90% έκλεισε η Εναλλακτική Αγορά. Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι
τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με
132.357ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,68
ευρώ – πτώση 1,45%), της Τράπεζας
Κύπρου με 117.940 ευρώ (τιμή κλει-
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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
στις 57,47 μονάδες καταγράφοντας απώλειες σε
ποσοστό 0,23%, ενώ κατά
τη σημερινή διαπραγμάτευση ο δείκτης έπεσε
στο χαμηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 52 εβδομάδων στις 56,19.

σίματος 1,02 ευρώ –άνοδος 2%), της
Logicom με 32.691ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,18 ευρώ – άνοδος 1,72%),
της Πετρολίνα με 21.533 ευρώ (τιμή
κλεισίματος 0,02 ευρώ – πτώση
2,11%) και της εταιρείας Τσιμεντοποιία Βασιλικού με 19.900 ευρώ (τιμή
κλεισίματος 2,06 ευρώ – άνοδος 3%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά
και 12 πτωτικά.
Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 312.
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου ανακοίνωσε τη συνέχιση
της αναστολής διαπραγμάτευσης

των τίτλων της εταιρείας Thameside
Investment Group Plc (Ν.Ε.Α Αγορά).
Η απόφαση αυτή λήφθηκε σύμφωνα
με το Άρθρο 183 του περί Αξιών και
Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου, εφόσον η εταιρεία δεν έχει προβεί στην έκδοση και δημοσιοποίηση
της Ετήσιας Οικονομικής της Έκθεσης για το έτος που έληξε στις
30/6/2019. Σημειώνεται ότι η εταιρεία
έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για
διορισμό Φορέα Εκκαθάρισης (Logic
Investments Ltd).
Η συνέχιση της αναστολής διαπραγμάτευσης θα ισχύει από σήμερα
10 Μαρτίου 2020.

