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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το Διεθνές Νομισματικό Τα-

Νέο γύρο κρατικών δανείων σε επιχειρήσεις και τόνωση της ρευ-

Με τις αντοχές της αναμετριέται μέρα με την ημέρα η εγχώ-

μείο, προειδοποιώντας ότι η παγκόσμια οικονομία θα περιέλθει
στη χειρότερη ύφεση που έζησε ποτέ από το 1929, τη χρονιά
της Μεγάλης Υφεσης. Ειδικά οι αναδυόμενες χώρες και εκείνες
με τα χαμηλά εισοδήματα στην Αφρική, στη Νότια Αμερική και
στην Ασία διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Σελ. 9
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Όγκος συναλλαγών (χιλιάδες €)

260,5

Θα στηρίξουμε την οικονομία με κάθε τρόπο

Πάγωσε η αγορά πετρελαιοειδών

στότητας προαναγγέλλει ο υφυπουργός Οικονομικών της Ελλάδας
Θόδωρος Σκυλακάκης στη συνέντευξή του στην «Κ». Μιλάει, επίσης, για πολλά εξειδικευμένα πακέτα βοήθειας, που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, μεταξύ των οποίων για τις μεταφορές
και τις αερομεταφορές. Σελ. 16

ρια αγορά καυσίμων, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαχειριστεί τις διπλές πιέσεις που δέχεται από το μέτωπο της
πανδημίας του κορωνοϊού και της αβεβαιότητας της διεθνούς
πετρελαϊκής αγοράς σε ό,τι αφορά στις τιμές και την ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Σελ. 18

Ενεση 750 εκατ. στα κρατικά ταμεία

Δανεισμός από τράπεζες με επιτόκιο γύρω στο 0,5% - Ενισχύεται η ρευστότητα για κάλυψη των αναγκών
Κατά 750 εκατομμύρια ευρώ θα αυξηθούν
αυτό το μήνα τα ρευστά διαθέσιμα του
κράτους, με δάνειο που θα πάρει από τις
εγχώριες τράπεζες. Με το δάνειο αυτό
θα ενισχυθεί περαιτέρω η ρευστοτική

δύναμη της χώρας και θα μπορεί να εφαρμόσει τις πολιτικές που έχει εξαγγείλει
για στήριξη των εργαζομένων, των επιχειρήσεων, του κλάδου της υγείας και
άλλα. Μέχρι και τη Δευτέρα το βράδυ,

δεν είχε ξεκαθαρίσει από δύο τράπεζες
της Κύπρου, αν θα συμμετείχαν στον δανεισμό αυτό που θα ανακοινωθεί σήμερα,
άρα και το ποσό που θα διαμορφωθεί δυνατό να είναι σε λίγο μεγαλύτερα επίπεδα

από τα 750 εκατ. ευρώ. Η είσπραξη του
ποσού που θα διαμορφωθεί θα γίνει στις
24 Απριλίου, άρα, το τέλος του μήνα θα
βρει την κυβέρνηση με ρευστά διαθέσιμα
ύψους 3,5 – 4 δισ. ευρώ. Σήμερα θα συμ-

Σε έξαρση της φτώχειας οδηγεί ο κορωνοϊός

Στο ελάχιστο επίπεδο
η παραγωγή πετρελαίου
Υστερα από διαπραγματεύσεις τεσ-

σάρων ημερών και με τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου, οι πετρελαιοπαραγωγές χώρες εντός και
εκτός ΟΠΕΚ συμφώνησαν τη μεγαλύτερη στην ιστορία μείωση στην παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου. Ζητούμενο είναι να αυξηθούν οι τιμές
του «μαύρου χρυσού» που έχουν κατρακυλήσει κατά σχεδόν 60% από
την αρχή του έτους. Σελ. 10

Εξετάζει επίδομα
διαβίωσης 440 ευρώ

Τη χορήγηση ενός κατώτατου επιδό-

ματος διαβίωσης εξετάζει η Μαδρίτη
στην προσπάθεια οικονομικής στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων.
Τα σχέδια αυτά, ωστόσο, διχάζουν
τους οικονομολόγους. Οπως αναφέρει στην Deutsche Welle ο Καταλανός
οικονομολόγος Ζορζ Μαρία ντε Λιέμπανα, «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή
για την εισαγωγή ενός κατώτατου επιδόματος διαβίωσης». Σελ. 12

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τηλεδιάσκεψη ΥΠΠΑΝ
και καλλιτεχνών

Εξετάζεται
σύστημα βάρδιας
στα σχολεία
Το Υπ. Παιδείας εξετάζει μετάθεση των
Παγκυπρίων τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, κάτι που προκαλεί ζητήματα
στο θέμα κατάταξης των νεοσυλλέκτων.
Εξετάζεται επίσης από το Υπουργείο επιστροφή στα σχολεία με βάρδιες, στο
ενδεχόμενο σοβαρής μείωσης κρουσμάτων. Ο υπ. Παιδείας έδωσε διαβεβαιώσεις
πως η σχολική χρονιά θα ολοκληρωθεί,
υπογραμμίζοντας πως θα δοθούν λύσεις
για να συνεχιστεί ομαλά η σχολική σταδιοδρομία, αλλά και για να έχουν οι τελειόφοιτοι την ευκαιρία να αποκτήσουν
ένα αξιόπιστο απολυτήριο. Σελ. 6
Η πανδημία μετατρέπεται σταδιακά σε οικονομική και σε κοινωνική κρίση. Σύμφωνα με έκθεση του βρετανικού Ινστιτούτου Δημοσιονομικών Μελετών, ο αντίκτυπος του κορωνοϊού
θα πλήξει τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά, τους νέους εργαζομένους και τις γυναίκες. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε ένδεια θα αυξηθεί κατά 500.000. Σελ. 9

Η πανδημία γονατίζει τις ευρωπαϊκές οικονομίες
Μεγάλη ύφεση σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία – Αναμένουν αισθητή ανάκαμψη με ρυθμό ανάπτυξης 5% το 2021

Με ανησυχητικό ρυθμό επιβραδύνονται
οι μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης,
σπέρνοντας ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στην υπόλοιπη
ήπειρο. Σύμφωνα με κοινή έκθεση των
πέντε κορυφαίων οικονομικών ινστιτού-

των της Γερμανίας, η οικονομία της χώρας
πρόκειται να συρρικνωθεί κατά 4,2% φέτος, καθώς προβλέπεται ότι το πρώτο
τρίμηνο θα υποχωρήσει κατά 1,9% ενώ
το δεύτερο 9,8%. Βέβαια, χάρη στην ισχυρή οικονομική ενίσχυση, αναμένεται

ότι η οικονομία θα ανακάμψει αισθητά
το 2021 με ρυθμό ανάπτυξης 5,8%. Τη
δυσοίωνη γερμανική έκθεση συμπλήρωσαν οι προβλέψεις της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, η οποία εκτιμά πως η
οικονομία της χώρας συρρικνώθηκε κατά

Υφεση 5-10%
βλέπει για φέτος
ο Σταϊκούρας

περίπου 6% το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Οι πρώτες εκτιμήσεις προμηνύουν ότι ο
οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας
θα χτυπήσει έντονα την Ιταλία και την
Ισπανία, οι οποίες μετρούν περισσότερα
κρούσματα και θανάτους. Σελ. 11

Mείωση 70%
των τουριστικών
εισπράξεων
στην Ελλάδα

Μέσα στο εύρος της προβλεπόμενης
από την Κομισιόν ευρωπαϊκής ύφεσης
για φέτος, δηλαδή στο 5%-10%, τοποθέτησε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας την εκτίμησή του για
την ύφεση και στην Ελλάδα. Οι προβλέψεις συμπλέουν έτσι όχι μόνο με
αυτές της Κομισιόν, αλλά και άλλων
διεθνών οργανισμών. Σελ. 24

Η δραματική μείωση της ζήτησης για τα-

ξίδια από τις βασικές αγορές από τις οποίες αντλεί επισκέπτες η Ελλάδα προδιαγράφει και δραματική κάμψη για τον τουρισμό. Η μείωση των δαπανών για αεροπορικά ταξίδια εκτιμάται πως θα κινηθεί
μεταξύ 60% και 70%. Σελ. 19

Σε στάσιμα νερά
οι γεωτρήσεις
Προς αναβολή οδηγείται το σύνολο των
ενεργειακών δραστηριοτήτων των
ExxonMobil και ENI-TOTAL. Οι εταιρείες ENI και TOTAL δεν έχουν ενημερώσει επίσημα τη Λευκωσία, εάν θα
υπάρξει αλλαγή στο πρόγραμμα εργασιών, στο τεμάχιο 6 της ΑΟΖ. Στην επιστολή της ExxonMobil προς την κυβέρνηση, ως λόγοι αναβολής των εργασιών στο τεμάχιο 10 προβάλλονται
οι περιορισμοί στη διακίνηση αγαθών
και προσώπων. Σελ. 5

Οικονομικό σοκ
στα Κατεχόμενα
Η μεγάλη κρίση στην οικονομία επηρεάζει σημαντικά όλες τις κοινωνικές
τάξεις της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Η «κυβέρνηση» του Ερσίν Τατάρ
γνωρίζει τη σοβαρότητα της όλης κατάστασης και γι’ αυτόν τον λόγο προχωρά στη λήψη έκτακτων μέτρων, χωρίς αυτά να ικανοποιούν μεγάλες μερίδες της τ/κ κοινωνίας. Σελ. 5

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Τηλεδιάσκεψη αναμένεται να πραγ-

ματοποιηθεί σήμερα, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Κ», μεταξύ του υπουργού Παιδείας και φορέων, και
άλλων συλλογικοτήτων που εκπροσωπούν καλλιτέχνες από όλο το φάσμα του πολιτισμού. Το Υπουργείο
Παιδείας, όπως πληροφορούμαστε,
επεξεργάζεται ήδη έκτακτο σχέδιο
στήριξης των καλλιτεχνών (εργαζόμενων σε διάφορες καλλιτεχνικές
δραστηριότητες, δημιουργούς κ.ά.)
με τη μορφή επιδόματος ή εφάπαξ
έκτακτης χορηγίας και οι οποίοι δεν
εντάσσονταν στα προηγούμενα μέτρα για διάφορους λόγους. Σελ. 4

Βρέθηκε η λύση
για τις κρατικές
εγγυήσεις
Ταμείο 300 εκατ., το οποίο θα παρέχει
δάνεια μόνο σε μικρές και μικρομεσαίες
επιχειρήσεις φαίνεται να είναι η λύση
με την οποία το νομοσχέδιο που αφορά
την παραχώρηση δανείων μέσω κυβερνητικών εγγυήσεων 2 δισ. θα ψηφιστεί. Το Υπουργείο Οικονομικών θα
επαναφέρει στην Επιτροπή Οικονομικών αναθεωρημένο νομοσχέδιο με
προσθήκες άλλων κομμάτων. Σελ. 4

ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΙΣΠΑΝΙΑ

φωνηθεί και το επιτόκιο. Πληροφορίες
της «Κ» θέλουν να επιτυγχάνεται συμφωνία με επιτόκιο κοντά στο 0,5%, δίχως
όμως να έχει διαρρεύσει οτιδήποτε για
τη διάρκεια αποπληρωμής. Σελ. 3

Το σημαντικό ορόσημο του Πάσχα
Η ταχύτητα της πρόκλησης οικονομικού
αντίκτυπου από τον νέο κορωνοϊό είναι
αδιανόητη! Στην Αμερική μόνο, η οποία
σήμερα αποτελεί το επίκεντρο της υγειονομικής κρίσης, έχουν εγγραφεί
16,8 δισεκατομμύρια νέοι άνεργοι. Αυτό
είναι εντυπωσιακό, αν αναλογιστούμε
ότι μετά την κατάρρευση των subprime
το 2008 απαιτήθηκαν 44 εβδομάδες για
να φτάσει ο αριθμός των ανέργων σε
αυτά τα επίπεδα. Σήμερα, όμως, 4 εβδομάδες ήταν αρκετές. Στους ίδιους ρυθμούς κινείται και η Ευρώπη, η οποία ετοιμάζεται να ζήσει ένα από τα πιο «καυτά» καλοκαίρια από οικονομικής άποψης.
Καλοκαίρι του εγκλεισμού θα μπορούσε
να χαρακτηριστεί για τους Ευρωπαίους
πολίτες το επικείμενο καλοκαίρι αφού,

η επικεφαλής της Κομισιόν μας προέτρεψε να μην ετοιμαζόμαστε για διακοπές, τουλάχιστον όχι προς το παρόν.
Στη συμφωνία της Πέμπτης ο μεγαλύτερος πρωταγωνιστής ήταν η «δημιουργική ασάφεια». Η συμφωνία περιλαμβάνει την εμπλοκή του ESM στην
παροχή πιστωτικών γραμμών, την παραχώρηση δανείων από την ΕτΕΠ και
το πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης από την Κομισιόν μέσω του Ταμείου SURE. Η ασάφεια αφορά στο ταμείο
ανάκαμψης, το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο
με ποιον τρόπο θα λειτουργήσει μετά
το πέρας της υγειονομικής κρίσης. Πάντως, η συμπερίληψη του όρου «καινοτόμα εργαλεία» στο κείμενο της απόφασης άφησε όλες τις πλευρές ικανο-

ποιημένες, αφού ο καθένας μπορούσε
να το ερμηνεύσει όπως ήθελε. Κάποιοι,
μάλιστα, είπαν ότι ανοίγει ο δρόμος για
το ευρωομόλογο!
Η ανάληψη της προεδρίας της Ε.Ε.
από τη Γερμανία το δεύτερο εξάμηνο
του έτους δημιουργεί προσδοκίες. Αρκετοί προβλέπουν ότι αυτή η προεδρία
θα επιδιώξει την ενίσχυση της Ευρώπης
μέσα από ένα πρόγραμμα «αναζωογόνησης», όπως αποκαλείται. Στόχος θα
είναι η χάραξη πολιτικών στα θέματα
που αφορούν στο περιβάλλον, τις νέες
τεχνολογίες και το υγειονομικό σύστημα.
Η άποψη που κερδίζει έδαφος όσο περνά
ο καιρός είναι αυτή που υποστηρίζει ότι
η Γερμανία, ως εξαγωγική χώρα που απευθύνεται στην ευρωπαϊκή αγορά, έχει

κάθε λόγο να προσφέρει στήριξη και
να είναι αλληλέγγυα με τους εταίρους
της, ιδιαίτερα τους πιο αδύναμους.
Η συμφωνία του Eurogroup περιλαμβάνει άμεση χρηματοδότηση ύψους
500 δισ. ευρώ και δικαίως χαρακτηρίζεται
γιγάντια. Το συγκεκριμένο πακέτο αφορά
στο ταμείο διάσωσης που τίθεται άμεσα
σε ισχύ και ισούται με το εν τρίτο των
αναγκών που εκτιμά η ΕΚΤ. Το μέγεθος
της απόφασης για πολλούς είναι ενδεικτικό τους μεγέθους του προβλήματος.
Οι εκτιμήσεις, χωρίς να είναι συγκεκριμένες, κάνουν λόγο για επίπεδα ανεργίας
που ποτέ δεν έχει ξαναδεί η Ευρώπη
στη σύγχρονη ιστορία της.
Στην Κύπρο, οι αιτήσεις για τα ειδικά
σχέδια στήριξης της απασχόλησης α-

νήλθαν στον ανησυχητικό αριθμό των
160.000 ή το 30% των εργαζομένων. Η
συνέχεια θα κριθεί εν πολλοίς από τη
συμπεριφορά όλων κατά την περίοδο
των γιορτών του Πάσχα. Εφόσον περάσουμε αυτό το σημαντικό ορόσημο με
επιτυχία, ανοίγει ο δρόμος για σταδιακή
άρση των περιοριστικών διαταγμάτων,
καθώς και η προοπτική επιστροφής
στην κανονικότητα. Το οικονομικό έτος
που διανύουμε από πλευράς εσόδων
είναι ήδη κουτσουρεμένο, όμως, η κάθε
επιπλέον μέρα που περνά σε συνθήκες
lockdown «στοιχίζει» ακριβά. Ο τρόπος
που θα συμπεριφερθούμε τις επόμενες
λίγες μέρες θα κρίνει την κατάσταση
στην οποία θα βρεθούμε στο άμεσο μέλλον. Καλή Ανάσταση σε όλους!

2

l

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ
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Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΝΔΡΈΑ Α. ΑΝΔΡΈΟΥ

Άλλη μία διαφορετική
Ανάσταση
Να πιστέψω πως μόνο η φετινή Ανάσταση διαφέρει; Δύσκολο,
αν αναλογιστεί κανείς πως μέσα σε δύο χιλιετίες Χριστιανοσύνης
χιλιάδες γεγονότα έχουν συμβεί που σημάδεψαν με τον δικό
τους τρόπο την εκάστοτε ακολουθία των Παθών και της Αναστάσεως. Κάποια από αυτά είναι ιστορικά καταγεγραμμένα,
άλλα πέρασαν σαν απλές υποσημειώσεις σε συγγράμματα που
ποτέ δεν σώθηκαν και άλλα, που απλώς κράτησαν όσο ένα
φύλλο που το σέρνει ο άνεμος στο διάβα μας μπροστά στα
μάτια μας.
Προ λίγων ημερών γιορτάζαμε τις επετείους της Επανάστασης
του 1821 και του Έπους του 1955 – 1959. Εντός των δικών
τους πλαισίων, μήπως ο κόσμος του τότε δεν έζησε μια διαφορετική Μεγάλη Εβδομάδα και μια διαφορετική Ανάσταση;
Σίγουρα και έζησε. Μπορεί τα ιδανικά, η πίστη σε κάτι πιο
μεγάλο και από τον ίδιο τον άνθρωπο, η πίστη προς τον Θεό
να γίνονταν όλα ένα, που όπλιζε τον καθένα με πείσμα, κουράγιο
και υπομονή και η Ανάσταση να αποκτούσε βαθύτερο νόημα,
αλλά η ακολουθία του
<
<
<
<
<
<
Κυρίου προς τον Γολγοθά, τη Σταύρωση και την
Η φετινή Μεγάλη ΕβδοΑνάσταση σίγουρα γινόμάδα που ζούμε είναι από ταν κάτω από συνθήκες
πολύ διαφορετικές και
αυτές που θα καταγραδυσμενέστερες από τις
πιο κοσμικές που εμείς
φούν στην ανθρώπινη
έχουμε συνηθίσει τα τειστορία και θα καταγραλευταία χρόνια.
Η φετινή Μεγάλη Εφεί επειδή κύλησε πολύ
βδομάδα που ζούμε είναι
διαφορετικά από άλλες
από αυτές που θα καταφορές για όλους τους Χρι- γραφούν στην ανθρώπινη ιστορία και θα καταστιανούς, αλλά και για
γραφεί επειδή κύλησε
πολύ διαφορετικά από
όλους τους μη Χριστιαάλλες φορές για όλους
νούς σε όλο τον πλανήτη, τους Χριστιανούς, αλλά
και για όλους τους μη
έναν πλανήτη σε επιλεΧριστιανούς σε όλο τον
κτικά παγωμένο χρόνο.
πλανήτη, έναν πλανήτη
σε επιλεκτικά παγωμένο
χρόνο. Επιλεκτικά, επειδή ο χρόνος φαίνεται να μη φτάνει για τους επιστήμονες στα
εργαστήρια που νυχθημερόν αγωνίζονται να βρουν ένα εμβόλιο
εναντίον του αόρατου εχθρού, ένα φάρμακο που θα αμβλύνει
τον ανθρώπινο φόβο, τους γιατρούς και νοσοκόμους που αγωνίζονται με αυτοθυσία και αυταπάρνηση να σώσουν συνανθρώπους μας, αλλά και για συνανθρώπους μας που βρίσκονται
στο μεταίχμιο μεταξύ ζωής και θανάτου.
Είναι μια Μεγάλη Εβδομάδα που κανένας δεν τη ζει όπως
έμαθε. Η παράδοση μπήκε αναγκαστικά στην άκρη και όλοι
τη ζούμε σε μικρογραφία μόνοι μας, στο σπίτι μας. Οι ανακοινώσεις των ειδικών κάθε μέρα στις 6 μ.μ. είναι ένα είδος ανάγνωσης ενός σύγχρονου Ευαγγελίου που καταγράφει γεγονότα,
κάνει νουθεσίες προς το πλήρωμα και δείχνει τον δρόμο προς
τη σωτηρία. Η αναζήτηση της ισοπέδωσης της καμπύλης φαντάζει ως η αναζήτηση της λύτρωσης.
Ο κόσμος φοβάται. Φοβάται για τη ζωή του, φοβάται για
την οικονομική του επιβίωση. Δικαιολογημένα και τα δύο.
Αλλά να είστε βέβαιοι. Όλοι είμαστε στο ίδιο τρένο. Ο χρόνος
ήταν και είναι πάντα σχετικός και άρα όλοι ζούμε την ίδια κατάσταση, οπότε και όλοι μαζί θα φτάσουμε στη νέα Ανάσταση.
Το «βοηθάτε αλλήλους» της πίστης μας θα είναι αυτό που θα
γράψει το «Happier Ending» από αυτό που μας φοβίζει αυτή
τη στιγμή. Ας κάνουμε υπομονή, ας κρατήσουμε τη φλόγα
της ελπίδας αναμμένη, όπως ευλαβικά κάνουμε κάθε χρόνο
μεταφέροντας το Άγιο Φως από την εκκλησία στο σπίτι μας
και σύντομα θα επανέλθουμε εκεί που θέλουμε.
Καλή Ανάσταση!
Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι CEO, APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors.
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Μία πραγματική εβδομάδα των παθών και μία ιστορική δήλωση
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Τουλάχιστον εσύ μπορείς να κάνεις ένα ανασχηματισμό και να τους αλλάξεις...
Ως η Μεγάλη Εβδομάδα του κορωνοϊού θα μείνει στην ιστορία η Αγία Εβδομάδα που διάγουμε. Με πάθη και... πάθος που δεν εκτονώνονται, που δεν ελπίζουν σε άμεση Ανάσταση,
που δεν αναμένουν τη λύτρωση το Μεγάλο Σάββατο.
Ο υπουργός Υγείας ζει με τον εφιάλτη των
κρουσμάτων, των νοσοκομείων, των αναλωσίμων και των... διαταγμάτων. Ο υπουργός Οικονομικών βρίσκεται με ένα τηλέφωνο στο χέρι και
τρέχει να συντονίσει από υπηρεσιακούς μέχρι
κομματικούς με στόχο να ψηφιστούν τα επείγοντα νομοσχέδια. Η υπουργός Εργασίας δίνει τη
δική της μάχη για να καταβληθούν οι συντάξεις
και τα επιδόματα. Οι υπουργοί Εξωτερικών και
Συγκοινωνιών δίνουν αυτές τις μέρες νέο στοίχημα με την έναρξη συντονισμένου επαναπατρισμού Κυπρίων του εξωτερικού. Ο υπουργός
Ενέργειας τρέχει να διαχειριστεί την «τρύπα»
με την αναβολή των γεωτρήσεων της ΕΝΙ-TOTAL
και να παρεμποδίσει το ενδεχόμενο «ντόμινο».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης διερωτάται αν θα προλάβουν οι αστυνομικοί να κάνουν τους ελέγχους. Ο υπουργός Παιδείας αγωνιά για το στήσιμο του «ηλεκτρονικού σχολείου» μέσα σε ένα
μήνα, κάτι που δεν έγινε κατορθωτό για μία και
πλέον δεκαετία. Οι άλλοι υπουργοί παρακολουθούν τις εξελίξεις να ισοπεδώνουν τα έργα που
είχαν προγραμματίσει...
Και οι κομματάρχες και οι βουλευτές τους, που
βρίσκονται έγκλειστοι στα όρια της υστερίας,
χωρίς κοινό, χωρίς ακροατήριο; Ιδιαίτερα κάποιοι που ήλπιζαν για καθοριστικές παρεμβάσεις για τις βουλευτικές αλλά βλέπουν έντρομοι
τον Νίκαρο να κυριαρχεί παντού;

υπεύθυνη στάση που τήρησε με τις αποφάσεις
και τις δηλώσεις του για τον περιορισμό του κορωνοϊού. Ιδιαίτερα μετά την «ανταρσία» των
μητροπολιτών Λεμεσού, Μόρφου και εσχάτως
του Τριμυθούντος έκανε, χθες, μία εντυπωσιακή για ιεράρχη και δη την κεφαλή της εκκλησίας, δήλωση. Μιλώντας στην τηλεόραση του
ΡΙΚ τους κάλεσε να σταματήσουν να συμπεριφέρονται με αυτό τον τρόπο και υπέδειξε πως
οι μητροπολίτες δεν είναι παιδάκια για να τους
κάνει μάθημα, καλώντας τους εμμέσως πλην
σαφώς «να μην προκαλούν». Και προχώρησε
στην ιστορική δήλωση: «Δεν θα πεθάνουν οι πιστοί αν δεν πάνε εκκλησία». Όντως εκπληκτικό
να το λέει ο αρχιεράρχης της εκκλησίας...

Η δήλωση της εβδομάδας ανήκει πιστεύω στον
αρχιεπίσκοπο Κύπρου Χρυσόστομο, του οποίου
οι δηλώσεις και οι πρακτικές έχουν κατά καιρούς σκανδαλίσει πολλούς ενώ γι’ αυτόν γράφονται καθημερινά ουκ ολίγα. Χωρίς να ανήκω
στο φαν κλαμπ του οφείλω να αναγνωρίσω την

Θα μπορούσε κάποιος να συμπληρώσει στην
αρχιεπισκοπική δήλωση πως όχι μόνο δεν θα
πεθάνουμε αν δεν πάμε εκκλησία, αντιθέτως,
αυτή την περίοδο υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να πεθάνουμε εάν πάμε εκκλησία και κολλήσουμε τον θανατηφόρο ιό. Ιδιαίτερα εάν ανή-

κουμε στις ευάλωτες ομάδες και είμαστε μιας
κάποιας ηλικίας...
Κάτι που κάποιοι μητροπολίτες γράφουν στα παλιά τους τα παπούτσια και συμπεριφέρονται ως
τζάμπα μάγκες...
-Αληθεύει πως όταν ο Νίκαρος άκουσε όσα
του... καταλόγισε ο Μόρφου δεν πίστευε στα αφτιά του και χρειάστηκε επιβεβαίωση για να το
πιστέψει;
Πηγή μου που γνωρίζει μου ανέφερε χθες ότι
υπάρχει μεγάλη έγνοια στην κυβέρνηση πως
κάποιοι θα επιδιώξουν να μεταφέρουν το άγιο
φως στα σπίτια, με όλους τους κινδύνους που εγκυμονεί η συγκεκριμένη ενέργεια..
ΚΟΥΙΖ: Ποιο κόμμα δουλεύει πολύ και αθόρυβα
αυτή την περίοδο για τις βουλευτικές εκλογές;
Έχει μάλιστα και σημαντικές επιτυχίες σε ονόματα για το ψηφοδέλτιο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν κάποια από τα στελέχη του;

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Το 1ο Dot.on.the.map Industry Days ανακοίνωσε τους νικητές
των βραβείων της φετινής, ειδικής διαδικτυακής του έκδοσης
Εν μέσω πανδημίας και καταργώντας τα
φυσικά σύνορα, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες και οι διοργανωτές
του, οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) και το Θέατρο Ριάλτο, προχώρησαν στη διαδικτυακή διεξαγωγή του 1ου Dot.on.the.map
IndustryDays, της πλατφόρμας συμπαραγωγής, επιμόρφωσης και δικτύωσης,
που θα πραγματοποιούνταν για πρώτη
φορά φέτος στην Κύπρο κατά τη διάρκεια
του Φεστιβάλ.
Στη διάρκεια της διαδικτυακής αυτής
συνάντησης, παραγωγοί, σκηνοθέτες
και σεναριογράφοι από χώρες της Μεσογείου είχαν την ευκαιρία να έρθουν
σε επαφή με επαγγελματίες του διεθνούς
κινηματογραφικού χώρου, με στόχο τη
συνεργασία σε επίπεδο χρηματοδότησης,
ανάπτυξης και διανομής ταινιών μυθοπλασίας.
H αδιάλειπτη και ομαλή διεξαγωγή
της πλατφόρμας σε διαδικτυακό περιβάλλον ενθουσίασε τους επαγγελματίες,
καθώς και την κριτική επιτροπή που δήλωσε ότι «... έχει εντυπωσιαστεί από την

ποικιλομορφία των προτάσεων ταινιών
μυθοπλασίας, η καθεμία από τις οποίες
προέρχεται από μία διαφορετική χώρα
της Μεσογείου. Η επιτροπή εκτίμησε, επίσης, την ομαλή διεξαγωγή της διαδικτυακής διαδικασίας, που αναδεικνύει
μια νέα φόρμα παρουσίασης των προτάσεων (pitching) και επιτρέπει εποικοδομητικές συναντήσεις».
Οι έξι προτάσεις μυθοπλασίας παρουσιάστηκαν σε σαράντα και πλέον παραγωγούς και εκπρόσωπους εταιρειών διανομής και φεστιβάλ κινηματογράφου με
σημαντική και έντονη δραστηριότητα
στην ευρωπαϊκή κινηματογραφική σκηνή,
από δεκαεπτά συνολικά χώρες.
Το Φόρουμ ολοκληρώθηκε με την απονομή των Βραβείων από την τριμελή
Διεθνή Κριτική Επιτροπή, με πρόεδρο
τον Γάλλο παραγωγό Guillaume De Seille,
και μέλη τη Μαροκινή παραγωγό Lamia
Chraibi και την εκπρόσωπο του
Connecting Cottbus co-production market,
Martina Bleis, από τη Γερμανία.
Το βραβείο Καλύτερης Πρότασης Ταινίας Μυθοπλασίας Μεγάλου Μήκους
(Project) απονεμήθηκε στο Thethreeofus

Πλατφόρμα Dot.on.the.map Industry Days αποτελεί πρωτοβουλία των καλλιτεχνικών δι-

ευθυντών του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες, της σκηνοθέτριας Τώνιας Μισιαλή, του ακαδημαϊκού δρα Κώστα Κωνσταντινίδη και του παραγωγού - σκηνοθέτη Μάριου Στυλιανού, ενώ επικεφαλής της διοργάνωσης ήταν η σκηνοθέτις Δανάη Στυλιανού

σε σκηνοθεσία SuelaBako και παραγωγή
SabinaKodra της εταιρείας Erafilm, από
την Αλβανία.
Σύμφωνα με το σκεπτικό του βραβείου,
“η επιτροπή εκτίμησε ιδιαιτέρως την αφοσίωση της καλλιτεχνικής ομάδας, την
έντονη επιθυμία τους να διηγηθούν την
ιστορία μιας σύγχρονης γυναίκας, με ρεαλιστικό και συνάμα χιουμοριστικό τρόπο,
ενώ αναδεικνύεται μια σταθερή βάση
για μια αναγκαία ευρωπαϊκή συμπαραγωγή.”
Το βραβείο αποτελείται από υπηρεσίες
Colour correction και DCP Mastering
Services αξίας €11.000.00, μία ευγενική
χορηγία της εταιρείας Full Moon
Productions καθώς και €1000 σε μετρητά,
μια προσφορά της Ένωσης Σκηνοθετών
Κύπρου που απονέμεται στη σκηνοθέτριας Suela Bako.
Το Βραβείο Networking της Αγοράς
του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης, που περιλαμβάνει διανυκτέρευση και δωρεάν διαπίστευση Αγοράς
κατά τη διάρκεια του επόμενου Διεθνούς
φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, απονέμεται
στην παραγωγό Tena Gojic από την ε-

ταιρεία Dinaridi Film, που ανέλαβε την
παραγωγή του Four days at the sea σε
σκηνοθεσία Ivana Skrabalo, από την
Κροατία.
Η προσέγγιση, η οποία συγκίνησε ιδιαιτέρως την κριτική επιτροπή «αξιοποιεί
το σκηνικό και την πλοκή με προσωπικό
ύφος, σκιαγραφώντας έτσι ένα εύθραυστο
πορτρέτο μιας γενιάς».
Η 1η έκδοση του Dot.on.the.map
Industry Days πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως σε διαδικτυακό περιβάλλον
το διάστημα 9-11 Απριλίου 2020, σε συνεργασία με την Αγορά του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Η πλατφόρμα Dot.on.the.map Industry
Days αποτελεί πρωτοβουλία των καλλιτεχνικών διευθυντών του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες, της
σκηνοθέτριας Τώνιας Μισιαλή, του ακαδημαϊκού δρα Κώστα Κωνσταντινίδη και
του παραγωγού - σκηνοθέτη Μάριου Στυλιανού, ενώ επικεφαλής της διοργάνωσης
ήταν η σκηνοθέτις Δανάη Στυλιανού.

Tα βραβεία είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα dot.cyprusfilmdays.com
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Αυξάνονται τα ρευστά διαθέσιμα του κράτους
Η είσπραξη ποσού τουλάχιστον 750 εκατ. θα γίνει στις 24 Απριλίου – Στο 0,5% αναμένεται να επιτευχθεί ο δανεισμός
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τη Μεγάλη Τετάρτη τα ρευστά διαθέσιμα
θα αυξηθούν κατά 750 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα, η Κυπριακή Δημοκρατία θα δανειστεί τουλάχιστον 750
εκατομμύρια ευρώ από τις κυπριακές
τράπεζες, ώστε η ρευστοτική της δύναμη
να ενισχυθεί περαιτέρω και να είναι εφαρμόσιμες οι πολιτικές που έχει εξαγγείλει για μέχρι τη 12η Ιουνίου, αλλά
και για τους επόμενους μήνες μέχρι και
τα μέσα Οκτωβρίου.
Αρχικά είχε υπολογιστεί ότι η κυβέρνηση θα δανειζόταν 1,25 δισεκατομμύρια
ευρώ. Ωστόσο, τελικά η κυβέρνηση επέλεξε να μη φτάσει ο δανεισμός με εγχώριο ομόλογο σε αυτό το ποσό. Εκείνο
που υπέδειξαν στο οικονομικό επιτελείο
είναι να μη γίνει ξανά το λάθος μιας μεγάλης διασύνδεσης της οικονομίας με
τις τράπεζες και ο δανεισμός να κρατηθεί
όσο πιο μικρός γίνεται. Παρόλα αυτά,
μέχρι και τη Δευτέρα το βράδυ, δεν είχε
ξεκαθαρίσει από δύο τράπεζες της Κύπρου, αν θα συμμετείχαν στον δανεισμό
αυτό που θα ανακοινωθεί την Τετάρτη,
άρα και το ποσό που θα διαμορφωθεί
να είναι σε λίγο μεγαλύτερα επίπεδα
από τα 750 εκατ. ευρώ. Όχι όμως στο
ύψος του 1,25 δισ.
Ενδεχομένως να είναι λίγο αυξημένο
από τα 750 εκατ. ευρώ, τα οποία έχουν
«κλειδώσει». Η είσπραξη του ποσού που
θα διαμορφωθεί θα γίνει στις 24 Απριλίου, άρα, το τέλος του μήνα θα βρει
την κυβέρνηση με ρευστά διαθέσιμα
ύψους 3,5 - 4 δισ. ευρώ. Σημειώνεται
πως στις αρχές του έτους τα ρευστά διαθέσιμα ήταν στα 1,7 δισεκατομμύρια
ευρώ, έπειτα προχώρησε στον δανεισμό
από τις διεθνείς αγορές της τάξης των
1,75 δισ. ευρώ με το 7ετές και το 30ετές
ομόλογο και στις 24 Απριλίου θα υπάρχουν στα κρατικά ταμεία τουλάχιστον
άλλα 750 εκατ. ευρώ. Τα μέτρα του πρώτου μήνα με τη στήριξη της υγείας, των
επιχειρήσεων και με την πληρωμή των
μισθών και συντάξεων του μισού Μαρτίου και του μισού Απριλίου, θα μειώσει
αυτά τα 4,2 δισ. ευρώ σε κάτι λιγότερο
από 4 δισ. ευρώ. Ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης κατέ-

κράτους μέχρι και το τέλος του έτους
στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, άρα αν αφαιρέσουμε τα 4,2 δισ. που έχει το κράτος
έχει (παρόλο που χρησιμοποίησε μερικά)
ήδη το έλλειμμα φτάνει στα 800 εκατ.
ευρώ.

Μπορεί ξανά δανεισμός

Πέρα από τα εργαλεία του δανεισμού από τις διεθνείς αγορές και πέρα από το εργαλείο του εσωτερικού δανεισμού από τις τράπεζες,
το Eurogroup έχει καταλήξει και σε κατ’ αρχήν συμφωνία προκειμένου να διατεθεί περισσότερο από μισό τρισεκατομμύριο ευρώ ώστε να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες.
στησε σαφές προχθές Δευτέρα πως οι
δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους δεν είναι απεριόριστες. Και έτσι
είναι. Για το τρίμηνο, μέχρι και τις 12
Ιούνη που θα τρέξουν τα προγράμματα
επιδότησης μισθών για στήριξη των επιχειρήσεων, υπολογίζονται έξοδα 1,3
δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο
6,8% του ΑΕΠ της Κύπρου. Πώς προκύπτει όμως αυτό το νούμερο; Σύμφωνα
με πηγές που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης, σε κρίσιμη συνεδρία που συζητήθηκαν τα οικονομικά μεγέθη, ειπώθηκαν τα εξής: Πως για τη στήριξη εργαζομένων των επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα και αυτοτελώς εργαζομένων το κράτος θα δώσει μέχρι τις 12
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Ο υπουργός Οικονομικών
Κωνσταντίνος Πετρίδης
κατέστησε σαφές προχθές
Δευτέρα πως οι δημοσιονομικές δυνατότητες του
κράτους δεν είναι απεριόριστες.
Ιουνίου, περί τα 700 εκατ. ευρώ. Για την
υγεία θα αποδεσμεύσει 100 εκατ. ευρώ,
ενώ από την αναστολή ΦΠΑ (που λογίζεται ως αναβαλλόμενο έσοδο, άρα το

χάνεις) περί τα 300 εκατ. ευρώ. Εν συνεχεία, 100 εκατ. ευρώ θα χαθούν από
την αναστολή των εισφορών του ΓεΣΥ,
20 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στα επιδόματα των φοιτητών για να παραμείνουν
στις χώρες που σπουδάζουν, ενώ για
τη στήριξη του τουρισμού αντιστοιχούν
11 εκατ. ευρώ.
Αποκλειστικά για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων τα χρήματα
φτάνουν τα 10 εκατ. ευρώ, ενώ το κονδύλι που αντιστοιχεί σε εγγυήσεις προς
τους ξενοδόχους για προκρατήσεις,
αλλά για τα αεροδρόμια της Hermes,
φτάνουν συνδυαστικά τα 90 εκατομμύρια ευρώ. Στο ίδιο τραπέζι έγιναν αναφορές για χρηματοδοτικές ανάγκες του

Στο δελτίο που συνόδευε την έξοδο
της Κύπρου στις διεθνείς αγορές με τα
δύο ομόλογα της προηγούμενης Τρίτης,
οι χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους
για φέτος είχαν υπολογιστεί στα 5,5 δισ.
ευρώ. Υπενθυμίζεται πως, η Κυπριακή
Δημοκρατία αποφάσισε να αναθεωρήσει
το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησής της
που καταρτίστηκε τον Δεκέμβριο του
2019 και αναφερόταν σε μέγιστες χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2020 ύψους
2,25 δισ. ευρώ. Γι’ αυτό εξάλλου, δεν αποκλείεται σε μεταγενέστερο στάδιο οι
τράπεζες να δανείσουν ξανά το κράτος
με ίσως τη διαφορά που θα προκύψει
από τα χρήματα που θα λάβουν μέχρι
τον αρχικό σχεδιασμό για 1,25 δισ. ευρώ.
Αυτό θα εξαρτηθεί βεβαίως από τη διάρκεια που θα κρατήσει το «lockdown»
της χώρας και από τα μέτρα τα οποία
θα λάβουν επιχειρήσεις μετά την 12η
Ιουνίου, παρά το άνοιγμά τους, για να
επανέλθει το «business as usual». Την
Τετάρτη θα συμφωνήσει με τις τράπεζες
και το επιτόκιο.
Πληροφορίες της «Κ» θέλουν να επιτευχθεί συμφωνία με επιτόκιο κοντά
στο 0,5%, δίχως όμως να έχει διαρρεύσει
οτιδήποτε για τη διάρκεια αποπληρωμής.
Το επιτόκιο αυτό εν αντιθέσει με τα επιτόκια που κατάφερε την προηγούμενη
εβδομάδα το κράτος, (που από αρκετούς
χαρακτηρίστηκαν αλμυρά) πηγές αναφέρουν πως είναι «δίκαιο». Και το κράτος
θα επωφεληθεί με ρευστότητα, αλλά
και οι τράπεζες θα καταφέρουν να «διώξουν» ρευστότητα από τους ισολογισμούς τους που την πληρώνουν ακριβά.
Διότι, δεν είναι ότι θα έχουν κέρδος
0,5% σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα
μέσω του εγχώριου ομολόγου οι τράπεζες, αλλά θα έχουν κέρδος 1%. Υπενθυμίζεται πως πληρώνουν ήδη 0,5% για
να «φυλάει» αυτή τη ρευστότητα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Δανεισμός και από Ε.Ε.
Πέρα από τα εργαλεία του δανεισμού από

τις διεθνείς αγορές και πέρα από το εργαλείο του εσωτερικού δανεισμού από τις
τράπεζες που η κυβέρνηση δεν το προτιμά
διότι δεν θέλει να συνδέεται πλέον πολύ η
οικονομία της χώρας με τις τράπεζες, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατέληξαν σε κατ’ αρχήν συμφωνία
προκειμένου να διατεθεί παραπάνω από μισό τρισεκατομμύρια ευρώ ώστε να στηριχθούν οι ευρωπαϊκές οικονομίες, για οικονομική αντιμετώπιση της πανδημίας. Όπως
εξήγησε στην «Κ» ο υπουργός Οικονομικών, η Κύπρος μπορεί να λάβει δάνειο 160
εκατομμυρίων ευρώ από τη λειτουργία ενός νέου εργαλείου - ταμείου για προσωρινή στήριξη των εργαζομένων που θα φέρει
την επωνυμία SURE (Support to mitigate
Unemployment Risks in an Emergency). Το
ταμείο που θα αποσκοπεί στον περιορισμό
των κινδύνων ανεργίας στην έκτακτη κατάσταση, ο υπουργός σημείωσε πως αφορά
τη λειτουργία των προγραμμάτων του Υπουργείου Εργασίας για τη στήριξη των εργαζομένων. Το εν λόγω ταμείο θα είναι προσωρινό, σε ό,τι αφορά τη νομική του βάση,
η οποία προβλέπει ευρωπαϊκή στήριξη μόνο σε περιπτώσεις κρίσης και θα είναι διαθέσιμο μόλις τα κράτη συνεισφέρουν εγγυήσεις, τουλάχιστον 25 δισεκατομμυρίων
ευρώ. Δεύτερον, η Κύπρος θα μπορεί να
λάβει περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για
προγράμματα εγγυήσεων δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμπλήρωσε
πως είναι στην ίδια φιλοσοφία δανεισμού
με αυτή που θέλει η κυβέρνηση να προωθήσει με τις κρατικές εγγυήσεις δανείων ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ και που η
Βουλή δεν το ψηφίζει. Υπενθυμίζεται πως
ακόμα δεν έχει βρεθεί –έστω επισήμως–
πλειοψηφία για το Κυβερνητικό Νομοσχέδιο με τις κρατικές εγγυήσεις νέων δανείων
σε επιχειρήσεις και αυτοεργοδοτούμενους
στην Κύπρο. Τρίτον, η Κύπρος θα μπορέσει
να λάβει δανειοδότηση μέχρι και 400 εκατομμυρίων ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), τα οποία όμως
θα στοχεύουν μόνο για στήριξη της υγείας.
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Ταμείο 300 εκατ.
θα ξεκλειδώσει
τις κρατικές
εγγυήσεις
Μετά το Πάσχα στην Επ. Οικονομικών
το αναθεωρημένο νομοσχέδιο
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Την εβδομάδα μετά το Πάσχα κατά πάσα
πιθανότητα θα επιστρέψει στην Επιτροπή
Οικονομικών της Βουλής αναθεωρημένο
νομοσχέδιο για την παραχώρηση δανείων
σε επιχειρήσεις που χρειάζονται ρευστότητα με κυβερνητικές εγγυήσεις συνολικού ποσού μέχρι 2 δισεκατομμυρίων
ευρώ. Μεγάλο παράγοντα θα παίξει η
συμβολή του ΔΗΚΟ στην αναθεωρημένη
πρόταση, γεγονός που η «Κ» είχε αναφέρει
<
<
<
<
<
<

Ερωτηματικό προκύπτει σε
αυτή την πρόταση, κατά πόσο η Ευρώπη να επιτρέψει
να δοθεί τέτοιο εργαλείο για
τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που στο τέλος θα καλύπτονται όλες οι
ζημιές από το κράτος.
στην έκδοση της «Καθημερινής» την Κυριακή. Ότι δηλαδή έχουν γεφυρωθεί ήδη
οι διαφορές μεταξύ ΔΗΚΟ και κυβέρνησης
όσον αφορά στο νομοσχέδιο των κρατικών εγγυήσεων, το οποίο όμως αναμένεται
να έχει αρκετές «εμβόλιμες» προτάσεις
και από άλλα κόμματα. Εμμέσως πλην
σαφώς τη διαφαινόμενη συνεργασία και
θετική του στάση απέναντι στο νομοσχέδιο των κρατικών εγγυήσεων επιβεβαίωσε και ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας
Παπαδόπουλος, μιλώντας στον Ant1 χθες
Τρίτη. Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε
ως «μονόδρομο» την ψήφιση του Σχεδίου
των κρατικών εγγυήσεων, το οποίο έχει

εμπλουτιστεί και με τις εισηγήσεις που
υπέβαλαν τα κόμματα. Τόνισε δε ότι τη
Δευτέρα στο Προεδρικό Μέγαρο, στη σύσκεψη με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη, τους αρχηγούς των
πολιτικών κομμάτων, τον πρόεδρο της
Βουλής των Αντιπροσώπων Δημήτρη
Συλλούρη, τον διοικητή της Κεντρικής
Τράπεζας Κωνσταντίνου Ηροδότου και
τον υπουργό Οικονομικών Κωνσταντίνου
Πετρίδη, είχε την ευκαιρία να εξηγήσει
την πρόταση του ΔΗΚΟ για τη δημιουργία
ειδικού ταμείου 300 εκατ. ευρώ για τη
στήριξη αποκλειστικά των μικρών και
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Και αυτό
είναι και το κλειδί που θα «ξεκλειδώσει»
την ψήφιση του νομοσχεδίου. Σύμφωνα
με την πρόταση ΔΗΚΟ που έχει στα χέρια
του το Υπουργείο Οικονομικών, προτείνεται η δημιουργία ενός ειδικού ταμείου
χρηματοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 250 εκατ. ευρώ (το οποίο
κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί σε
300), η οποία χρηματοδότηση μπορεί να
γίνει για την κάλυψη μισθών και άλλων
λειτουργικών εξόδων των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ενοίκια, εισαγωγές εμπορευμάτων, κ.ά.), είτε με απευθείας χορηγία του κράτους, είτε με
δάνεια που θα δώσουν τράπεζες τα οποία
όμως θα καλυφθούν σε μεταγενέστερο
στάδιο από το κράτος και θα διαγραφούν.
Δηλαδή, δάνεια τα οποία θα είναι σχεδόν
καλυμμένα κατά 100% από το κράτος
και όχι όπως προβλέπει για όλο το ύψος
των δανείων να καλύπτονται από το κράτος στο 70% και 30% από τις τράπεζες.
Ερωτηματικό προκύπτει σε αυτή την
πρόταση, κατά πόσο η Ευρώπη να επιτρέψει να δοθεί τέτοιο εργαλείο για τη
στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
που στο τέλος θα καλύπτονται όλες οι
ζημιές των δανείων από το κράτος. Δίχως

Επιζητούν φθηνή ρευστότητα οι επιχειρηματίες, αφού όπως περιγράφουν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την κρίση του κορωνοϊού στην πραγματική οικονομία, είναι ασφυκτική.
να είναι γνώστες της παρούσας κατάστασης πηγές της Επιτροπής Οικονομικών
και δίχως να γνωρίζουν λεπτομέρειες
σχετικά με το στάδιο όπου βρίσκεται η
αναδιαμόρφωση του νομοσχεδίου, δήλωσαν τα εξής: «Όσον αφορά στο νομοσχέδιο των κρατικών εγγυήσεων, αφού
το Υπουργείο Οικονομικών μελετήσει
τις προτάσεις των κομμάτων, θα το προσαρμόσει αναλόγως και όταν αναδιαμορφωθεί, η Επιτροπή θα συνέλθει ξανά για
να το συζητήσει». Ωστόσο, βάσει των ίδιων πηγών από την Επιτροπή Οικονομικών, κάτι τέτοιο δύσκολα αναμένεται
να γίνει πριν από το Πάσχα, δεδομένου
πως έχουμε φτάσει ήδη στη Μεγάλη Τετάρτη.

Αναζητούν τη ρευστότητα
Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Βιομηχανικό
και Εμπορικό Επιμελητήριο κατά τις τελευταίες τους ανακοινώσεις που αφορούσαν το νομοσχέδιο των κρατικών εγγυήσεων, απεύθυναν έκκληση στα κόμματα, να ψηφίσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση το νομοσχέδιο για τις κρατικές εγγυήσεις νέων δανείων σε επιχειρήσεις

και αυτοεργοδοτούμενους. Όπως περιέγραφαν, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την κρίση του κορωνοϊού στην
πραγματική οικονομία είναι ασφυκτική
και δίχως γρήγορη πρόσβαση σε φθηνή
ρευστότητα, η κατάσταση δεν θα είναι
διαχειρίσιμη, αφού κάθε μέρα που περνά,
η κατάσταση στις επιχειρήσεις επιδεινώνεται. Την ίδια ώρα, ο Σύνδεσμος Προστασίας Δανειοληπτών Τραπεζών (ΣΥΠΡΟΔΑΤ) με ανακοίνωση που εξέδωσε
την Τρίτη παρατηρεί ότι πέρασε ένας
μήνας από το πρώτο διάγγελμα του προέδρου της Δημοκρατίας με τα αυστηρά
περιοριστικά μέτρα εξαιτίας των οποίων
έκλεισαν όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις
και «δυστυχώς όλοι μας, περιμένουμε ακόμη από τη Βουλή να βρει τρόπο για να
επιλυθεί το θέμα του πλαισίου των κρατικών εγγυήσεων ύψους 2 δισ. ούτως
ώστε να καταστεί δυνατή η παροχής ρευστότητας προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που την έχουν άμεση ανάγκη.
Την Παρασκευή επίσης ο υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης σχολίασε τα εξής στο κρατικό ραδιόφωνο:
«Τα προγράμματα, τα οποία έχουμε ήδη
εξαγγείλει, που αφορούν την επιδότηση

Τηλεσυνάντηση του υπουργού
Παιδείας με φορείς του πολιτισμού
Θα συζητηθεί η εφάπαξ έκτακτη χορηγία σε αυτοεργοδοτούμενους καλλιτέχνες
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Τηλεδιάσκεψη αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, σύμφωνα με
πληροφορίες της «Κ», μεταξύ του υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ),
Πρόδρομου Προδρόμου, και φορέων,
και άλλων συλλογικοτήτων που εκπροσωπούν καλλιτέχνες από όλο το
φάσμα του πολιτισμού. Το Υπουργείο
Παιδείας, όπως πληροφορούμαστε,
επεξεργάζεται ήδη έκτακτο σχέδιο
στήριξης των καλλιτεχνών (εργαζόμενων σε διάφορες καλλιτεχνικές
δραστηριότητες, δημιουργούς κ.ά.)
με τη μορφή επιδόματος ή εφάπαξ
έκτακτης χορηγίας και οι οποίοι δεν
εντάσσονταν στα προηγούμενα μέτρα για διάφορους λόγους. Στο πλαί<
<
<
<
<
<

Ο καλλιτεχνικός κόσμος αναμένει τη λήψη πιο συγκεκριμένων μέτρων προκειμένου να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας.

σιο, λοιπόν, αυτών των σχεδιασμών
το Υπουργείο θα διαβουλευθεί από
κοινού με εκπροσώπους των καλλιτεχνών και άλλες κινήσεις για να
προσδιορίσουν ποιους ακριβώς θα
αφορά το νέο έκτακτο μέτρο. Όπως
σημειώνουν οι πηγές της «Κ» οι νέες
κινήσεις που σχεδιάζονται από το
ΥΠΠΑΝ είναι πέραν των όσων γενικών μέτρων ανακοινώθηκαν ήδη τόσο από την κυβέρνηση την προηγούμενη περίοδο, όσο και των ειδικών
μέτρων που ανακοίνωσε την περα-

σμένη εβδομάδα το Υπουργείο Παιδείας. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της «Κ» στις προθέσεις του
Υπουργείου είναι να βοηθηθούν εκείνοι που δεν συγκαταλέγονται στα
άλλα σχέδια της κυβέρνησης και του
υπουργείου, το οποίο μελετάει διάφορα σενάρια, όπως η εφάπαξ έκτακτη χορηγία. Το ποσό ακόμη δεν
έχει συγκεκριμενοποιηθεί, αφού για
να υπολογιστεί το ύψος του επιδόματος που θα παραχωρηθεί θα πρέπει
να καθοριστεί και ο ακριβής αριθμός

ΚΥΠΕ

Το ποσό ακόμη δεν έχει
συγκεκριμενοποιηθεί,
αφού για να υπολογιστεί
το ύψος του επιδόματος
που θα παραχωρηθεί θα
πρέπει να καθοριστεί και
ο ακριβής αριθμός των
επαγγελματιών που το
δικαιούνται.

των επαγγελματιών που το δικαιούνται. Αυτός άλλωστε είναι και ο πρωταρχικός σκοπός της σημερινής τηλεδιάσκεψης με τους συνδικαλιστικούς φορείς και εκπροσώπους ανθρώπων του πολιτισμού.

Τα μέτρα δεν ικανοποίησαν
Από την προηγούμενη εβδομάδα,
οπότε και ανακοινώθηκαν τα μέτρα
που εξήγγειλε το Υπουργείο Παιδείας
και Πολιτισμού, ο κόσμος του πολιτισμού φάνηκε να μην ικανοποιείται

και να μην πείθεται για την αποτελεσματικότητά τους και ήταν διάχυτη η απογοήτευση του καλλιτεχνικού κόσμου στα μέτρα του ΥΠΠΑΝ.
Όπως αναφέρθηκε στην «Κ» από
καλλιτέχνες τα μέτρα φαίνεται ν πάρθηκαν με προχειρότητα, χωρίς προηγούμενη επικοινωνία με οργανωμένους πολιτιστικούς φορείς και ενώσεις
και σε καμιά περίπτωση δεν καλύπτουν όλο το φάσμα των πολιτιστικών
δράσεων.
Ένα φλέγον ζήτημα που ανησυχεί
έντονα την καλλιτεχνική κοινότητα
είναι τα επιδόματα ανεργίας, τα οποία
δεν δικαιούνται όσοι δεν έχουν δουλέψει για έξι μήνες, λόγω των τρίμηνων ή ακόμη και δίμηνων συμβολαίων
που υπογράφονται. Όλοι σημείωναν
ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η διασφάλιση όλων όσοι βρίσκονται σε
εργασιακή ανασφάλεια, όλοι οι αυτεργοδοτούμενοι καλλιτέχνες, είτε
είναι μουσικοί, είτε ηθοποιοί, αλλά
και τεχνικοί. Αυτές τις ανησυχίες
φαίνεται ότι προσπαθεί να καθησυχάσει το Υπουργείο Παιδείας με τη
σημερινή τηλεδιάσκεψη που έχει
προγραμματίσει.
Επίσης, η αγωνία όλων δεν αφορά
μόνο το βραχύ μέλλον, αλλά και τι
μέλλει γενέσθαι μετά την άρση των
μέτρων. «Αυτή η σεζόν είναι χαμένη,
χαμένη όμως εν πολλοίς είναι και
αυτή μετά το καλοκαίρι, αν δεν αλλάξει η ψυχολογία του θεατή», ειπώθηκε από καλλιτέχνες, και το ερώτημα
που πλανιέται είναι τι θα γίνει και
πόσο προετοιμασμένους θα μας βρει
αυτή η νέα κατάσταση. Είναι δε σημαντικό όπως λένε στην «Κ» ηθοποιοί
επιτέλους να καθιερωθεί το επάγγελμα του ηθοποιού. Επίσης, όπως
αναφέρουν πηγές της «Κ» ο ΘΟΚ είχε
συνάντηση με τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες για τη συζήτηση επιπρόσθετων
μέτρων προς απάμβλυνση των προβλημάτων που δημιουργεί ο COVID19 στον χώρο του θεάτρου.

της εργασίας αποτελούν στήριξη, τόσο
στους εργαζομένους όσο και στις επιχειρήσεις. Δηλαδή, η κάλυψη ενός μεγάλου
μέρους του μισθολογίου που αφορά ένα
μεγάλο μέρος των λειτουργικών εξόδων
μιας επιχείρησης για το διάστημα των
μειωμένων εσόδων ή της μη δραστηριοποίησής τους, συνιστά στήριξη στις επιχειρήσεις. Από εκεί και πέρα, θέλουμε
να δώσουμε και το εργαλείο που έδωσαν
πάρα πολλές χώρες στις επιχειρήσεις
τους, αυτό του φθηνού δανεισμού, εκμεταλλευόμενοι και το πλαίσιο της Ε.Ε.
που επιτρέπει την κρατική στήριξη στις
επιχειρήσεις μέσω δανεισμού τραπεζικού
τομέα. Από την όλη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα περισσότερα κονδύλια,
τα 200 δισ. δηλαδή, αφορούν τέτοια προγράμματα. Θα είμαστε η μόνη χώρα που
δεν θα τα εκμεταλλευτούμε;»

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο
Το νομοσχέδιο αφορά δάνεια τα οποία
θα δοθούν από τις τράπεζες προς τις επιχειρήσεις που θα θελήσουν να δανειστούν για ρευστότητα. Η κυβερνητική
εγγύηση για την έκδοση δανείων, βάσει
του νομοσχεδίου που έφερε το Υπουργείο

ΑΡΘΡΟ

Οικονομικών, καλύπτει τις ζημιές που θα
προκύψουν στα δάνεια που θα παραχωρηθούν, με καθορισμένο ανώτατο όριο
κάλυψης ζημιών ποσοστού 70% για τη
Δημοκρατία και 30% για τα πιστωτικά ιδρύματα για νέα εξασφαλισμένα και μη
εξασφαλισμένα δάνεια.
Ως εξασφάλιση θα θεωρείται η υποθήκευση ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλων
αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων, είναι
δε δυνατόν να γίνεται αποδεκτή και δεύτερη υποθήκη στην έκταση που αυτή καλύπτεται από το όριο του δανείου και νοουμένου ότι η πρώτη υποθήκη επενεργεί
υπέρ του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος. Τα
πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να παρέχουν
δάνεια στους δικαιούχους δανείων προς
κάλυψη αναγκών ρευστότητας, κεφαλαίου
κίνησης και επενδύσεων. Βάσει του πρώτου νομοσχεδίου, ποσό ύψους μέχρι 1.75
δισ. ευρώ θα καλύψει αποκλειστικά την
έκδοση νέων δανείων προς επιχειρήσεις
και αυτοτελώς εργαζομένους, ενώ 250 εκατ. θα καλύψει την επιδότηση μέρους
του επιτοκίου εξυπηρετούμενων δανείων
σε φυσικά πρόσωπα, αυτοτελώς εργαζομένους και επιχειρήσεις, βάσει κριτηρίων.

/ Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΩΥΣΗ

Πανδημία του κορωνοϊού
COVID-19 και ΜΜΕ
Το θέμα της διαχείρισης κρίσεων στον τουρισμό
αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας
και ειδικά η παγκόσμια κρίση της πανδημίας
του κορωνοϊού COVID-19 που δεν έχει ξαναζήσει ο παγκόσμιος αλλά και ο κυπριακός τουρισμός.
Α. Κατηγορίες κρίσεων στον τουρισμό
Πολλές φορές ο τουρισμός πραγματικά μπορεί να αποτελέσει τραυματική εμπειρία, όπως
είναι και τα αποτελέσματα των κρίσεων. Πόσοι
τουρίστες χάθηκαν στο Μπαλί, στο τσουνάμι,
στην επίθεση στους δίδυμους πύργους; Οι κρίσεις στον τουρισμό μπορούν να λάβουν πολλές
μορφές. Έχουμε δύο βασικές κατηγορίες. Υπάρχουν οι κρίσεις που προέρχονται από φυσικές καταστροφές και αυτές που είναι ανθρωπογενείς. Φυσικές κρίσεις είναι επιδημίες,
όπως SARS, τσουνάμι, σεισμοί, καταποντισμοί
και όλα τα παρόμοια. Οι ανθρωπογενείς κρίσεις
οφείλονται σε ένοπλες συρράξεις, διαδηλώσεις
και σε τρομοκρατικές ενέργειες. Εδώ ανήκουν
και οι κρίσεις που προκύπτουν από αεροπορικά
δυστυχήματα.
Β. Η σημασία των εικόνων στη δημιουργία εντυπώσεων
Οι διαδιδόμενες ταχύτατα σε όλο τον κόσμο
εικόνες δημιουργούν εντυπώσεις που τα αποτελέσματά τους στην τουριστική ζήτηση είναι
καταλυτικά. Οι εικόνες τέτοιων καταστροφών
όπως της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
κάνουν τον γύρο του κόσμου σε λίγη ώρα, δημιουργώντας τεράστιες εντυπώσεις στους
θεατές. Έτσι, λοιπόν, η γραφική απεικόνιση
δημιουργεί πανίσχυρες εικόνες. Και αυτές έχουν
τρομακτική επίπτωση στον θεατή.
Γ. Επιπτώσεις των εικόνων κρίσεων στον
τουρισμό
Σε ποια έκταση, λοιπόν, αυτές οι εικόνες
που βλέπουμε μπορούν να επηρεάσουν την
κρίση μας; Εάν μία εικόνα μπορεί να μιλήσει
για χίλιες λέξεις, τι μήνυμα μεταφέρεται στους
τουρίστες; Οι τουρίστες μετα την κρίση της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 θα έχουν
υψηλότερες απαιτήσεις ως προς την ασφάλειά
τους. Μια κρίση κρίνεται αντικειμενικά αλλά
και υποκειμενικά. Έτσι, οι εντυπωσιακές εικόνες, οδηγούν τους τουρίστες σε συγκινησιακή
φόρτιση.
Δ. Στρατηγικές αντιμετώπισης των κρίσεων
Πώς μπορούν να ενεργήσουν οι αρμόδιες
αρχές ώστε να καθησυχάσουν τους φόβους
των τουριστών; Πώς μπορούν να ανακτήσουν
την εμπιστοσύνη τους; Πώς μπορούμε να φέρουμε πίσω τους τουρίστες μετά από μία κρίση;

Βέβαια, οι τουρίστες στους τόπους που πηγαίνουν αισθάνονται και κάποιου είδους σύνδεση με τον τόπο προορισμού και με τους γηγενείς. Τους συμπονούν κατά κάποιο τρόπο,
δεν είναι συνήθως οι αδιάφοροι τουρίστες. Κι
έτσι έρχονται μετά στον ίδιο προορισμό, όταν
είναι σίγουροι ότι τα απαιτούμενα επίπεδα ασφάλειας έχουν εξασφαλιστεί. Υπάρχει, λοιπόν,
ένα αίσθημα αλληλεγγύης των τουριστών με
τον τόπο. Αυτή η τάση για επιστροφή επηρεάζεται από το πώς αντιλαμβάνονται οι υποψήφιοι επισκέπτες την ασφάλειά τους. Πώς
μπορούμε να την επηρεάσουμε; Λέμε ότι είμαστε περήφανοι για τους ανθρώπους που
δεν γνωρίζουμε, θαυμάζουμε την ανταπόκρισή
τους σε δύσκολες συνθήκες. Γενικά για τη γενναιότητα των ανθρώπων και πώς δυστυχώς
λέμε good news – no news. Εδώ λέμε bad news
sells newspapers. Δηλαδή η τηλεόραση θα
δείξει τα κακά νέα, τα καλά δεν θα δείξει. Έχουμε, λοιπόν, ιστορίες θριάμβου έναντι αντιξοοτήτων, ειδήσεις για προληπτικά μέτρα
κ.ά. Όλες αυτές δίδουν μια θετική εικόνα αντίθετη με τα κακά νέα. Και όλα αποτελούν
μία αποτελεσματική αντίδραση στον πανικό
που δημιουργείται από αυτές τις δυσάρεστες
καταστάσεις.
Ο εφησυχασμός, όπως δηλώσεις στα ΜΜΕ
του «δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο τουρισμός
μας θα επηρεαστεί αρνητικά από τον ιό που
έχει παραλύσει τόσο την Κίνα όσο και ευρωπαϊκές χώρες» και «ότι οι υψηλές θερμοκρασίες
‘πλήττουν’ τον ιό» όσο και η απαισιοδοξία πως
ο τουρισμός μας θα πάει 30 χρονιά πίσω, και
ότι η ανάκαμψη θα αργήσει πολύ να έρθει,
δεν είναι κάλοι οιωνοί για αντιμετώπιση της
κρίσης.
Δεν έχει τόση σημασία πόσο σοβαρή είναι
μία κρίση, πάντα υπάρχει μία θετική φλόγα,
ένα έναυσμα, ένας σπινθήρας. Όπως λένε οι
Άγγλοι, there is no cloud without a silver
lining, ουδέν κακό αμιγές καλού. Πάντα υπάρχει
και το καλό, εκείνο πρέπει να ανακαλύψουμε
και να το προβάλλουμε. Ανθρώπινες ιστορίες
που έχουν ισχυρή επίδραση. Να τις χρησιμοποιήσουμε. Να κοιτάξουμε, λοιπόν, να βρούμε
αυτόν τον σπινθήρα, για παρόμοιες με τον
σπινθήρα αυτόν εικόνες που θα καταργήσουν
τις κακές εικόνες και να αρχίσουμε από αυτό
για να χτίσουμε καινούργια εικόνα.

Ο Γιώργος Μωυσή CMC Hospitality and Tourism
Director, ManSystems Business Consultants Ltd. Μέλος
ΣΕΣΕΚ.
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Μορατόριουμ στην ΑΟΖ
έως το 2021 ένεκα κορωνοϊού
Προς αναβολή οδηγείται το σύνολο των ενεργειακών
δραστηριοτήτων στα βήματα της ExxonMobil και η ENI-TOTAL
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Σε επανασχεδιασμό του ενεργειακού τους προγράμματος κινείται το σύνολο των εταιρειών που
δραστηριοποιούνται εντός της κυπριακής ΑΟΖ
και βρισκόταν σε φάση έναρξη εργασιών, μέχρι
το επόμενο καλοκαίρι. Εκτός από τις άμεσες επιπτώσεις με τον εκτροχιασμό των προγραμματισμών που είχαν γίνει, η πανδημία δημιουργεί
ήδη κλίμα αβεβαιότητας και για τους σχεδιασμούς
των εταιρειών σε βάθος χρόνου, με αποτέλεσμα
ουδείς να είναι σε θέση να προσδιορίσει τον
χρόνο επιστροφής στην κανονικότητα. Η αρχή
έγινε από την αμερικάνικη ExxonMobil και την
Qatar Petroleum, με τη χρονική μετατόπιση των
δύο επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων του ερχόμενου
Ιουνίου, στο τεμάχιο 10 για τον Σεπτέμβριο του
2021, ενώ θεωρείται βέβαιο ότι θα ακολουθήσει
και η κοινοπραξία ENI-TOTAL, οι οποίες για την
τρέχουσα χρονιά αλλά και την επόμενη, είχαν
προγραμματισμένο την πραγματοποιήσει του
μεγαλύτερου μέρους, του ενεργειακού σχεδιασμού
εντός της ΑΟΖ. Με τα σημερινά δεδομένα οι γε-

που υπάρχουν συνηγορούν ότι τα χρονοδιαγράμματα δεν θα τηρηθούν, ενώ την ίδια ώρα εκφράζονται έντονες ανησυχίες ότι πολύ δύσκολα οι
δύο εταιρείες θα αποφασίσουν έναρξη εργασιών
στην κυπριακή ΑΟΖ, με τα σημερινά δεδομένα.
Πηγές με τις οποίες μίλησε η «Κ», εντοπίζουν αντικειμενικά εμπόδια στη λήψη απόφασης, από
πλευράς των δύο εταιρειών, να τρυπήσουν στον
στόχο «Κρόνος» εάν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο
με την πανδημία.

θα παίξει καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις που
θα παρθούν, τόσο για τις εργασίες του 2020 όσο
και για υπόλοιπες. Το σενάριο οι δύο εταιρείες
να αναθεωρήσουν τα πλάνα τους, για το 2021,
δεν είναι εξωπραγματικό, μια εξέλιξη που θα συμπαρασύρει και τους σχεδιασμούς που υπήρχαν,
χωρίς να έχουν ληφθεί τελικές αποφάσεις, για
άλλες τρεις επιπλέον γεωτρήσεις μέσα στην επόμενη χρονιά

Τα διλήμματα

Το μόνο έργο που επί του παρόντος φαίνεται
να μην επηρεάζεται και αυτό επειδή δεν υπάρχουν
άμεσοι σχεδιασμοί, είναι το κοίτασμα «Αφροδίτη».
Στα πλάνα υπάρχει η πραγματοποίηση μιας επιβεβαιωτική γεώτρησης, από τη NOBLE και SHELL,
πιθανότατα το 2021.
Από την πορεία της πανδημίας αλλά και το
πώς θα αντιδράσουν οι διεθνείς αγορές, θα εξαρτηθεί αν θα επηρεαστεί το εμπορικό κομμάτι
του κοιτάσματος «Αφροδίτη». Επί του παρόντος,
αυτό το οποίο λέγεται στη Λευκωσία είναι πως
με βάση τις διαδικασίες που έχουν γίνει, υπάρχουν

Οι ίδιες πηγές μας εξηγούσαν πως η παρούσα
κατάσταση δημιουργεί στις εταιρείες διλήμματα
που δεν τις επιτρέπουν να προχωρήσουν κανονικά
με τους προγραμματισμούς. Αυτό που φαίνεται
να βρίσκεται επί τάπητος, στις εσωτερικές συζητήσεις που γίνονται είναι οι απαντήσεις σε
δυο ερωτήματα: Είναι εφικτός ο προγραμματισμός
έναρξης εργασιών, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο;
Θα έχουμε ένα δεύτερο κύμα του ιού, Νοέμβριο
και Δεκέμβριο; Όπως γίνεται απολύτως κατανοητό,
η πορεία της πανδημίας το επόμενο διάστημα

Το «Αφροδίτη»

Οι εταιρείες ENI και TOTAL δεν έχουν ενημερώσει επίσημα τη Λευκωσία, εάν θα υπάρξει αλλαγή στο πρό-

γραμμα εργασιών, στο τεμάχιο 6 της ΑΟΖ. Επί του παρόντος φαίνεται να υπάρχει σε εξέλιξη εσωτερική συζήτηση από την οποία θα προκύψουν και οι τελικές αποφάσεις.

ασφαλιστικές δικλίδες που για την ώρα δεν προκαλούν ανησυχία.

ExxonMobil

Η επιστολή που έστειλε στο Υπουργείο Ενέργειας, η κοινοπραξία ExxonMobil-Qatar Petroleum
ουσιαστικά αποκαλύπτει το δύσκολο περιβάλλον
για τις εταιρείες υδρογονανθράκων. Στην επιστολή,

το περιεχόμενο της οποίας αποκαλύπτει η «Κ»,
προβάλλονται δύο λόγοι που οδήγησαν σε αναβολή
των δύο επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων, στο τεμάχιο
10 για ένα χρόνο. Μάλιστα, όπως ανακοινώθηκε,
ο αμερικανικός κολοσσός μέσα στο κλίμα που
έχει δημιουργηθεί προχώρησε σε μείωση των
κεφαλαιουχικών της δαπανών κατά 30% για το
2020.

<
<
<
<
<
<

Η επιστολή αναβολής

Στην επιστολή της ExxonMobil
προς την κυβέρνηση, ως λόγοι
αναβολής των εργασιών στο τεμάχιο 10 προβάλλονται οι περιορισμοί
στη διακίνηση αγαθών και προσώπων, καθώς και η ύφεση που έχει
προκληθεί στις διεθνείς αγορές
υδρογονανθράκων από την
πανδημία.

«Η επιδημία του κορωνοϊού, έχει ουσιαστικά

επιταχύνει τη σοβαρή μείωση των τιμών του
πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, στα πιο χαμηλά επίπεδα που έχουν καταγραφεί τον τελευταίο αιώνα. Αυτές οι χαμηλές τιμές, όπως
είναι φυσικό, είχαν και αντίκτυπο στις οικονομικές δυνατότητες των διεθνών εταιρειών υδρογονανθράκων, να διατηρήσουν τις σχεδιαζόμενες κεφαλαιουχικές τους δαπάνες ,
όπως αυτές είχαν σχεδιαστεί. Ούτε η
ExxonMobil αλλά και η Qatar Petroleum δεν
απέφυγαν τις επιπτώσεις, όπως και η υπόλοιπη βιομηχανία.
Οι δυο εταιρείες έχουν αναγκασθεί να αναθεωρήσουν το χαρτοφυλάκιο με τις δαπάνες
τους. Ως αποτέλεσμα αυτών των καταστάσεων, ο Συμβασιούχος (ExxonMobil, Qatar
Petroleum) έχει αναγκασθεί να αναβάλει τις
επιβεβαιωτικές εργασίες, στο τεμάχιο «Γλαύκος». Οι προθέσεις του Συμβασιούχου είναι
να αρχίσει τις δραστηριότητες, το Σεπτέμβριο
του 2021, προτού λήξει η υφιστάμενη επιβεβαιωτική περίοδος και να ολοκληρωθούν οι
δραστηριότητες, πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου ανανέωσης.
Οι επιβεβαιωτικές εργασίες έχουν αναβληθεί
για τους εξής λόγους:
Κάτω από τους υφιστάμενους περιορισμούς,
στη μετακίνηση αγαθών και προσωπικού που
σχετίζονται με τον COVID-19, το κλίμα αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει η πανδημία,
ο Συμβασιούχος δεν μπορεί να βέβαιος ότι
θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει το επιβεβαιωτικό πρόγραμμα της ανακάλυψης «Γλαύκου», αποτελεσματικά και αποδοτικά.
Ο Συμβασιούχος λογαριάζει να αναβάλει τις
εργασίες αυτές, προκειμένου να διεξαχθούν
σε μια περίοδο που θα υπάρχει βεβαιότητα.
Οι επιπτώσεις από τις χαμηλές τιμές σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο έχουν αναγκάσει
την ExxonMobil και Qatar Petroleum να αποφασίσουν αναβολές ή και ακυρώσεις άλλων
έργων ανά τον κόσμο, ακόμα και για περιπτώσεις που οι δεσμεύσεις για τις δαπάνες έχουν
γίνει. Για τον «Γλαύκο» αυτό το οποίο αποφασίσθηκε ήταν μια μικρή αναβολή. Πέρα από
τις αποφάσεις για αναβολή, λόγω των απρόσμενων καταστάσεων, η ExxonMobil και η
Qatar Petroleum θέλουν να σας διαβεβαιώσουν για τη συλλογική τους δέσμευση, να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους στην Κύπρο
και στο τεμάχιο 10».

ωτρητικές δραστηριότητες, κατά προσέγγιση,
μετατοπίζονται για το 2021 ωστόσο αυτό το οποίο
επισημαίνεται είναι η ρευστότητα που υπάρχει,
από τις εκτιμήσεις των επιστημόνων, πως ο ιός
του κορωνοϊού ακόμα και αν αναχαιτιστεί στην
παρούσα φάση, πιθανότατα να επανακάμψει το
ερχόμενο φθινόπωρο, περίοδο κατά την οποία
ευνοούνται οι ιώσεις. Όπως προκύπτει και από
την επιστολή της ExxonMobil-Qatar Petroleum,
το περιεχόμενο της οποίας έχει στη διάθεσή της
η «Κ», η χρονική διάρκεια της παρούσας κατάστασης της πανδημίας, καθώς και το αποτύπωμά
της, στις διεθνείς αγορές υδρογονανθράκων είναι
οι δύο βασικοί παράγοντες που θα καθορίσουν
το πλάνο δράσης των διεθνών εταιρειών όχι μόνο
στην Κύπρο αλλά παγκοσμίως.

ΕΝΙ-TOTAL

Αρχή γενομένης από τα τέλη Απριλίου, για το
2020 έχει γίνει προγραμματισμός για τη διεξαγωγή
πέντε γεωτρήσεως εντός της ΑΟΖ. Η κοινοπραξία
ENI-TOTAL, με βάση τους σχεδιασμούς θα πραγματοποιήσει τρεις γεωτρήσεις, κάνοντας αρχή
από το τεμάχιο 6 και τον στόχο «Κρόνος». Οι
άλλες δύο γεωτρήσεις αφορούσαν την κοινοπραξία
ExxonMobil-Qatar Petroleum, στο τεμάχιο 10.
Εν αντιθέσει με τους Αμερικάνους και Καταριανούς, Γάλλοι και Ιταλοί δεν έχουν ανοίξει τα
χαρτιά τους επίσημα. Ωστόσο, θεωρείται βέβαιο
πως το γεωτρύπανο που θα χρησιμοποιηθεί για
τις εργασίες στο τεμάχιο 6, δεν θα μετακινηθεί
από τον Λίβανο, που βρίσκεται σήμερα, στα κυπριακά νερά το επόμενο διάστημα. Οι πληροφορίες
που υπάρχουν στη Λευκωσία λένε πως πραγματοποιούνται με πολλές δυσκολίες, οι εργασίες
στην ΑΟΖ του Λιβάνου. Δυσκολίες που έχουν να
κάνουν με τη μετακίνηση του προσωπικού και
των υλικών, προς και από την πλατφόρμα, με αποτέλεσμα μια από τις λύσεις που συζητούνται
είναι η επιμήκυνση του χρόνου ολοκλήρωσης
των εργασιών. Με τα δεδομένα αυτά οι εκτιμήσεις

ΑΡΘΡΟ

ΑΠΟΨΗ

/ Του ΚΏΣΤΑ ΚΑΛΛΊΤΣΗ

Ο γερμανικός λαϊκισμός και ο κανόνας της ζούγκλας
Το θέμα δεν είναι η τήρηση των
κανόνων προκειμένου να μη γίνει
ζούγκλα η Ευρώπη. Οι κανόνες
αλλάζουν σε έκτακτες συνθήκες,
ανεστάλη το Σύμφωνο Σταθερότητας και τα όρια για έλλειμμα
και χρέος, ανεστάλησαν οι κανόνες
για τις κρατικές ενισχύσεις, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
της Ε.Ε. έχει πέσει στα αζήτητα,
ανεστάλησαν τα κριτήρια της ΕΚΤ
για την επιλεξιμότητα των ομολόγων (έτσι μπήκε κι η Ελλάδα
στο πρόγραμμα…), το θέμα είναι
άλλο, είναι πώς αλλάζουν οι κανόνες. Κι αυτό που βλέπουμε στην
Ευρώπη είναι οι κανόνες να αλλάζουν τόσο κι έτσι ώστε να συμπτυχθούν σε έναν, στον κανόνα
της ζούγκλας ή: Ο νικητής τα παίρνει όλα. Παράδειγμα, οι κανόνες
για τις επιχειρήσεις: Η αναστολή
του Συμφώνου (χαιρετίστηκε ως
χαλάρωση της γερμανικής ακαμψίας!) και του κανόνα για τις κρατικές ενισχύσεις, επιτρέπει σε όσα
κράτη έχουν λεφτά να ενισχύσουν
κεφαλαιακά τις επιχειρήσεις τους
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Θα επιδεινωθούν οι
ανισορροπίες και οι
ασυμμετρίες στο
εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
– «δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν
ξένο να εξαγοράσει τις επιχειρήσεις μας», δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας, έχοντας 100
δισ. ευρώ στην άκρη για να τις ενισχύσει κεφαλαιακά. Οσα κράτη
δεν έχουν και η αποταμίευση είναι
ασθενής, δεν θα ενισχύσουν τις
επιχειρήσεις τους. Ετσι, την επόμενη ημέρα, από το 2021, οι ενισχυμένες (π.χ. γερμανικές…) επιχειρήσεις θα έχουν να ανταγωνιστούν εξασθενημένες επιχειρήσεις άλλων χωρών, ίσως μάλιστα
να εξαγοράσουν όσες από αυτές
κρίνουν ότι αξίζουν, σε «εξασθενημένη» μάλιστα τιμή.
Μήπως το κακό αντισταθμίζε-

ται από τη συμφωνία του
Eurogroup, με τα 200 δισ. που θα
διαθέσει η ΕΤΕπ; Δυστυχώς, όχι.
Η ΕΤΕπ θα δώσει δάνεια για ρευστότητα (όχι κεφάλαια…) για να
μην πνιγούν οι επιχειρήσεις από
τις συνέπειες της υποχρεωτικής
αναστολής λειτουργίας. Προσέξτε,
δάνεια!
Οσες μπορέσουν (αν μπορέσουν) θα τα πάρουν για να μην
πνιγούν, αλλά έτσι θα αυξηθεί ο
δανεισμός τους, αύριο θα πρέπει
να εξυπηρετούν μεγαλύτερα δάνεια, λιγότερα λεφτά θα μένουν
για επενδύσεις κι ανάπτυξη. Αυτές
οι εξασθενημένες επιχειρήσεις
θα πρέπει να ανταγωνιστούν όσες
δεν πνίγηκαν στα δάνεια διότι τα
κράτη ενίσχυσαν και τα κεφάλαιά
τους (όχι μόνο τη ρευστότητα).
Κατ’ αναλογία, οι κανόνες για τα
κράτη.
Αντί για αμοιβαιοποίηση χρέους, θα δίνει δάνεια ο ESM, με
μνημόνια αν τα δάνεια πάνε στην
οικονομία, για 2-3 χρόνια (ούτε
καν χωρίς μνημόνια, για 30-40

χρόνια…) κι αν, πάλι, δοθούν (σε
αυτή την περίπτωση άνευ μνημονίου) για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, θα υπερχρεώσουν τις
πιο χρεωμένες χώρες, που θα υποχρεωθούν να κάνουν «δημοσιονομική προσαρμογή» το 2021
– θα κινδυνεύσουν να γονατίσουν
ή/και να καταρρεύσουν η μια ή
άλλη αγριεμένη κοινωνία. Το ευρωομόλογο υπονομεύεται γιατί
οδηγεί σε ευρωπαϊκή ενοποίηση
και αυτό δεν το θέλει ο γερμανικός
λαϊκισμός –ο βραχυπροθεσμισμός
του ωθεί το άμεσο να εκτοπίζει
το μεσομακροπρόθεσμο συμφέρον, οι κανόνες γίνονται λάστιχο
ώστε ο νικητής να τα παίρνει όλα.
Ετσι, επιδεινώνονται οι ανισορροπίες και εντείνονται οι ασυμμετρίες της Ε.Ε. Αν στη Σύνοδο
Κορυφής δεν αλλάξουν αυτοί οι
«κανόνες», το ευρωπαϊκό όραμα
απειλείται να θρυμματιστεί. Με
τη «βαριοπούλα» μιας κουτσής
συμφωνίας.

kallitsiskostas@yahoo.com

/ Του ΝΙΚΟΥ ΒΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Οι άδειες πόλεις ωριμάζουν
Μετά τον κύκλο της πανδημίας, οι
φωτογραφίες των άδειων πόλεων
σε όλον τον πλανήτη θα μείνουν
να ορίζουν μία τομή στον χρόνο,
που, όμοιά της δεν έζησαν οι νεότερες γενιές. Αυτές οι εικόνες από
τη Νέα Υόρκη, το Μιλάνο, τη Ρώμη,
τη Μαδρίτη, το Παρίσι, την Αθήνα,
είναι ενός τραύματος αλλά και μιας
μετάβασης. Οπως κανένας άνθρωπος δεν είναι ίδιος μετά την εμπειρία
μιας βαριάς ασθένειας και ενός ψυχικού κλονισμού, κατά τον ίδιον
τρόπο οι πόλεις μας θα είναι διαφορετικές μετά τη μεγάλη αυτή τομή στη ροή της εξέλιξής τους.
Ηδη, έχουν αρχίσει και γράφονται κείμενα για την ποιητική του
αστικού κενού και οι φωτογραφίες
από έως πρόσφατα πολυσύχναστα
σημεία αποκαλύπτουν την κλίμακα
των κτιρίων και των μνημείων σε
διάσταση που δεν θα είχαμε ποτέ
τη δυνατότητα να δούμε. Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα αναφέρονται
στο 2020 ως το έτος που εκτίναξε
την ανθρωπότητα σε μία βίαιη ενηλικίωση, που στις πόλεις και
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Οι ιστορικοί του μέλλοντος θα αναφέρονται
στο 2020 ως το έτος
που εκτίναξε την ανθρωπότητα σε μία βίαιη
ενηλικίωση.
στον αστικό πολιτισμό τους θα αποτυπωθεί, πιθανότατα, με τρόπο
που δεν μπορούμε να προδικάσουμε. Πώς θα είναι η εμπειρία παραμονής σε ένα ξενοδοχείο ή η εμπειρία από μία θεατρική παράσταση,
τουλάχιστον για τον επόμενο ενάμιση χρόνο, είναι κάτι που δεν μπορεί ο μέσος άνθρωπος να προβάλει
ως πιθανό βίωμα. Ωστόσο, οι πόλεις,
ναρκωμένες και κλονισμένες, εξελίσσονται. Οι φωτογραφίες από τη
Ρώμη που ήρθαν στο μέιλ μου πρόσφατα από φίλο συγγραφέα θα
ήταν απλώς μερικές εικόνες ποιητικής θλίψεως αν δεν συνοδεύονταν

από όλον εκείνον τον στοχασμό
και την αποδοχή του τραύματος
που γεννά η πραγματικότητα ως
ισχυρός παράγων ανατροπής.
Η κοινωνική ζωή έχει πλέον και
αυτή το ορόσημό της αυτήν την
άνοιξη του 2020 και οι οικονομίες
των πόλεων τραντάχτηκαν για να
προκαλέσουν τη νέα πλήρωση του
κενού. Ηδη, ο 21ος αιώνας μας έχει
δώσει μία σειρά από επιλογές για
να αποφασίσουν οι ιστορικοί ποια
είναι η αφετηρία του, το 2001, το
2008 ή μήπως το 2020…
Η αστική τοπιογραφία αυτής
της περιόδου θα γεννήσει νέα σκέψη στην οικονομία, στην αρχιτεκτονική, στις υπηρεσίες, στον τουρισμό, στην εκπαίδευση. Η στάση
μας απέναντι στον χρόνο, στην ιστορική μνήμη, στη σηματοδότηση
του πολιτισμού των ανθρώπων, θα
δεχθεί επιδράσεις που σήμερα δεν
είναι δυνατό να προβλέψουμε. Αυτές οι εικόνες των άδειων πόλεων,
που τρομάζουν, εκπλήσσουν, γοητεύουν με ένα τρόπο, δείχνουν ένα
δρόμο αναγκαστικής ωρίμανσης.
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Το μετέωρο βήμα της Παιδείας λόγω κορωνοϊού
Τα σενάρια επιστροφής των μαθητών στα θρανία, αλλά και το ενδεχόμενο μετάθεσης των παγκυπρίων εξετάσεων
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Διαβεβαίωση πως η σχολική χρονιά θα
ολοκληρωθεί, έδωσε ο υπουργός Παιδείας
Πρόδρομος Προδρόμου την περασμένη
Δευτέρα, υπογραμμίζοντας πως θα δοθούν
λύσεις για να συνεχιστεί ομαλά η σχολική
σταδιοδρομία των παιδιών αλλά και για
να έχουν οι τελειόφοιτοι την ευκαιρία
να αποκτήσουν ένα αξιόπιστο απολυτήριο
και βεβαίως όσοι το επιθυμούν να διεκδικήσουν θέσεις στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας. Η
διαβεβαίωση δεν έγινε τυχαία δεδομένου
ότι υπάρχουν εδώ και καιρό ερωτήματα
και ανησυχίες τόσο μεταξύ των μαθητών
όσο και μεταξύ των γονιών που παρακολουθούν το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης να υπολειτουργεί. Το πώς θα
ολοκληρωθεί όμως η τρέχουσα σχολική
χρονιά είναι ένα ζήτημα που επιδέχεται
<
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Επιστροφή στα σχολεία
με βάρδιες εξετάζει το
Υπουργείο Παιδείας, στο
ενδεχόμενο σοβαρής
μείωσης κρουσμάτων.
πολλών ερμηνειών, σεναρίων, συζητήσεων αλλά εγείρει παράλληλα ερωτήματα,
καθώς η παιδεία θεωρείται μία κινούμενη
άμμος και η ολοκλήρωση της χρονιάς
ένα πειραματικό ταξίδι. Ήδη το Υπουργείο
Παιδείας υποστηρίζει πως είναι δεδομένη
η πραγματοποίηση των εξετάσεων, όχι
μόνο για σκοπούς πρακτικούς, αλλά και
γιατί, όπως σημειώνουν κύκλοι του Υπουργείου, μόνο μέσω εξετάσεων θα διασφαλιστεί η αξιοπιστία του απολυτηρίου
και κατ’ επέκταση η αξιοπιστία της κυπριακής εκπαίδευσης έστω και σε αυτή
τη δύσκολη συγκυρία. Γίνονται αυτή τη
στιγμή ασκήσεις επί χάρτου και μελετώνται σενάρια, ωστόσο, η όποια απόφαση
θα ληφθεί στο τέλος του μήνα, όταν θα
διαφανεί κατά πόσο η κυβέρνηση θα
προχωρήσει στη χαλάρωση μέτρων που

περιλαμβάνουν και τα σχολεία ή αν θα
παραταθούν τα μέτρα.

Προτεραιότητα οι τελειόφοιτοι

Η «Κ» έχει αναφέρει και στο παρελθόν
πως προτεραιότητα του Υπουργείου Παιδείας είναι οι τελειόφοιτοι μαθητές δεδομένων και των παγκύπριων εξετάσεων
που ακολουθούν. Η διδακτέα ύλη έχει
ήδη σταματήσει για την Τρίτη Λυκείου,
με την ανακοίνωση των περιοριστικών
μέτρων και γίνεται πλέον επανάληψη
των όσων έχουν διδαχθεί. Ζήτημα που
προβληματίζει κύκλους του Υπουργείου
Παιδείας είναι το γεγονός ότι κάποια από
τα σχολεία δίδασκαν με διαφορετική
σειρά τη διδακτέα ύλη. Αυτό το διάστημα
το Υπουργείο Παιδείας έχει μαζέψει τους
καθηγητές που διδάσκουν στην Τρίτη
Λυκείου για να διαπιστωθεί τι ακριβώς
δίδαξαν και να υπάρξει εναρμόνιση της
εξεταστέας ύλης σε όλα τα σχολεία.

Στο τραπέζι και η μετάθεση

Πάντως, από πλευράς του Υπουργείου
Παιδείας θεωρείται δεδομένο το σενάριο
διεξαγωγής των παγκύπριων εξετάσεων.
Σε ερώτηση της «Κ» για το πώς θα διεξαχθούν δεδομένου ότι είναι θολό πότε
θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα, αρμόδιες πηγές του υπουργείου αναφέρουν
ότι με το τέλος του μήνα θα υπάρχει καλύτερη εικόνα της κατάστασης, υποστηρίζοντας πως οι εξετάσεις θα γίνουν προσαρμοσμένες στην κατάσταση. Υπενθυμίζεται πως οι παγκύπριες εξετάσεις διεξάγονται κανονικά τον Μάιο, ωστόσο,
δεδομένης και της κατάστασης, δεν αποκλείεται να γίνουν τέλη του Ιούνη με
αρχές του Ιούλη. Κάτι τέτοιο βεβαίως,
προκαλεί ανακατατάξεις και στο Υπουργείο Άμυνας, δεδομένου ότι ξεκινά η κατάταξη των νεοσύλλεκτων το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Ήδη ο υπουργός Άμυνας Σάββας Αγγελίδης υποστήριξε πως
δεν θα παραταθεί η θητεία των εθνοφρουρών που υπηρετούν σήμερα, ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές,
όλα τα σενάρια βρίσκονται στο τραπέζι.
Όλα τα σενάρια βεβαίως τίθενται στο
τραπέζι και για το Υπουργείο Παιδείας,

Το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει μετάθεση των παγκύπριων εξετάσεων τέλη Ιουνίου με αρχές Ιουλίου, αυτό, ωστόσο, προκαλεί ζητήματα στο θέμα κατάταξης των νεοσυλλέκτων.
με τον Πρόδρομο Προδρόμου να προχωρά
σε διαβούλευση με την Ελληνίδα ομόλογό
του ούτως ώστε να υπάρξει σχετική συνεννόηση για την εισδοχή των Κυπρίων
φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Υπό καθεστώς βάρδιας

Πέραν, όμως, του ζητήματος της εξεταστέας ύλης, ανοικτό παραμένει και το
κατά πόσο οι τελειόφοιτοι μαθητές θα επιστρέψουν στα θρανία την τρέχουσα
χρονιά ή αν θα ολοκληρώσουν την φοίτησή
τους με εξ αποστάσεως διδασκαλία. «Αυτό
θα εξαρτηθεί από την κατάσταση στον

τομέα της υγείας» αναφέρουν στην «Κ»
πηγές του Υπουργείου Παιδείας. Όπως
σημειώνεται στο Υπουργείο Παιδείας μελετάται το άνοιγμα των σχολείων υπό καθεστώς βάρδιας. Να πηγαίνουν δηλαδή
στο σχολείο το πρωί οι τελειόφοιτοι μαθητές και το απόγευμα να παρακολουθούν
άλλες τάξεις. Αυτό βεβαίως θα προϋποθέτει
κάθε τάξη να έχει μικρότερο αριθμό μαθητών και επιπλέον καθηγητές που θα
διδάσκουν. Το άνοιγμα του σχολείου, είναι
ένα θέμα που απασχολεί ιδιαίτερα την
κυβέρνηση, με τις απόψεις να διίστανται,
καθώς μέρος του Υπουργικού Συμβουλίου

εκτιμά πως, όπως και σε άλλες χώρες, έτσι
και στην Κύπρο θα πρέπει σταδιακά και
προσεκτικά να ανοίξουν τα σχολεία, ενώ
άλλα μέλη του Υπουργικού εγείρουν ερωτήματα ως προς το πόσο εύκολο είναι να
τηρηθούν τα ενδεδειγμένα μέτρα απόστασης. Ζήτημα που απασχολεί στη συζήτηση για το άνοιγμα των σχολείων,
είναι ότι αυτό συνεπάγεται επιπλέον μετακινήσεις των γονιών και κατ’ επέκταση,
μεγαλύτερο κίνδυνο εξάπλωσης του ιού.

Συνεχίζουν και το Πάσχα

Αρμόδιοι κύκλοι επισημαίνουν πάντως

Προς το χείλος του γκρεμού οδεύουν τα Κατεχόμενα
Η μεγάλη κρίση στην οικονομία επηρεάζει σημαντικά όλες τις κοινωνικές τάξεις της τ/κ κοινότητας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

«Πεινάμε». Η συγκεκριμένη λέξη ακούστηκε, σύμφωνα με κάποιους Τουρκοκύπριους μάρτυρες, από τα παράθυρα
ορισμένων κατοικιών στην Αμμόχωστο,
σε περιοχή όπου κατοικούν κυρίως έποικοι και αυτό δείχνει την επιδείνωση
των συνθηκών επιβίωσης στα Κατεχόμενα εξαιτίας της μεγάλης οικονομικής
κρίσης, που επιδεινώνει μέρα με τη μέρα
η πανδημία του κορωνοϊού. Σύμφωνα
με έκθεση του λεγόμενου Προεδρικού
των Κατεχομένων, σε περίπτωση που
δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, σε
σύντομο χρονικό διάστημα, περίπου
130.000 άνθρωποι θα οδηγηθούν στη
φτώχεια. Η «κυβέρνηση» του Ερσίν Τατάρ
γνωρίζει τη σοβαρότητα της όλης κατάστασης και γι’ αυτόν τον λόγο προχωρά
στη λήψη έκτακτων μέτρων, ωστόσο,
το πρόβλημα με αυτά τα νέα μέτρα έγκειται στο γεγονός ότι δεν ικανοποιούν
μεγάλες μερίδες της τ/κ κοινωνίας. Τ/κ
οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι με τα
νέα μέτρα της «κυβέρνησης» το βάρος
της κρίσης καλούνται να το σηκώσουν
αποκλειστικά οι «δημόσιοι υπάλληλοι».
Εν τω μεταξύ η Τουρκία παρακολουθεί
προσεκτικά τη μετεξέλιξη της νέας κρίσης
στα Κατεχόμενα και μέχρι στιγμής η οικονομική υποστήριξη της Άγκυρας προς
τους Τ/κ υπήρξε περιορισμένη. Η περιορισμένη βοήθεια οφείλεται στο ότι η
Τουρκία αντιμετωπίζει μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, η οποία περιορίζει τις δυνατότητες της Άγκυρας
για παροχή βοήθειας προς τα Κατεχόμενα,
καθώς και επειδή η Άγκυρα επιμένει
στην τήρηση των προνοιών των νέων
οικονομικών συμφωνιών με την τ/κ ηγεσία, το βασικό μοτίβο των οποίων είναι
ο νεοφιλελευθερισμός.

Οι διαστάσεις της κρίσης

Σύμφωνα με ορισμένα αισιόδοξα στελέχη της «κυβέρνησης» Τατάρ και κάποιους αναλυτές, η οικονομική κρίση
στα Κατεχόμενα δεν πρόκειται να έχει
μόνιμο χαρακτήρα. Μετά τον έλεγχο της
κρίσης του κορωνοϊού, η τ/κ κοινότητα
θα επιστρέψει στην κανονικότητα και
τα μεγάλα προβλήματα θα ξεπεραστούν
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μάλιστα, η «κυβέρνηση» Τατάρ έδωσε χθες
Τρίτη το πράσινο φως για την επανεκκίνηση ορισμένων τομέων της οικονομίας, και αυτό παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των τεστ για τον κορωνοϊό παραμένει μικρός. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν και κάποιοι αναλυτές που θεωρούν
ότι η τ/κ πλευρά μεγεθύνει τα οικονομικά
προβλήματα για να απαιτήσει μεγαλύτερη

Σύμφωνα με έκθεση του λεγόμενου Προεδρικού των Κατεχομένων, σε περίπτωση που δεν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, σε σύντομο
χρονικό διάστημα, περίπου 130.000 άνθρωποι θα οδηγηθούν στη φτώχεια.
οικονομική βοήθεια από το εξωτερικό,
την Ε.Ε. και την Τουρκία. Τα τελευταία
δεδομένα και οι αριθμοί των τελευταίων
ημερών στα Κατεχόμενα μάλλον διαψεύδουν τις προαναφερόμενες εκτιμήσεις
και φαίνεται ότι πλέον επηρεάζονται
όλες οι κοινωνικές τάξεις της τ/κ κοινότητας. Σύμφωνα δε με πληροφορίες από
τον τ/κ δημοσιογραφικό κόσμο, η «κυβέρνηση» έχει χρησιμοποιήσει ήδη το
έκτακτο κονδύλιο που απελευθερώθηκε
πριν από λίγο καιρό από την Τουρκία,
για την κάλυψη των πρώτων αναγκών
στον αγώνα κατά του κορωνοϊού. Ως
γνωστόν, στα τέλη του Μαρτίου, η Τουρκία απελευθέρωσε ένα κομμάτι του προσυμφωνημένου ποσού που αναμένεται
να φτάσει στα Κατεχόμενα σε μορφή
βοήθειας και δανείου. Πρόκειται για ένα
ποσό ύψους 72 εκατομμυρίων τουρκικών
λιρών, που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί
κατά τις προηγούμενες ημέρες από την
«κυβέρνηση». Δεύτερον, η οικονομική
κρίση στα Κατεχόμενα πλέον επηρεάζει
όλες τις εκφάνσεις της καθημερινότητας
και όλους τους τομείς της οικονομίας.

Κρίση και στα τ/κ μέσα

Το παράδειγμα των τ/κ μέσων μιλά
από μόνο του. Για τραγικές εξελίξεις

στον χώρο των μέσων ενημέρωσης της
τουρκοκυπριακής κοινότητας κάνουν
λόγο τις τελευταίες ώρες καλά ενημερωμένες πηγές της «Κ». Δεκάδες τ/κ εφημερίδες διακόπτουν την έντυπη έκδοσή τους εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που έχει πυροδοτήσει ο κορωνοϊός.
Εκατοντάδες εργαζόμενοι χάνουν τις
εργασίες, οι εκδότες να προχωρούν σε
μαζικές απολύσεις και να μειώνουν τους
μισθούς, με την «κυβέρνηση» Ερσίν Τατάρ να βρίσκεται σε θέση θεατή. Πριν
από την κρίση του κορωνοϊού στα Κατεχόμενα κυκλοφορούσαν 21 εφημερίδες.
Λίγο πριν από την εκδήλωση της κρίσης
του κορωνοϊού αυτός ο αριθμός ήταν
19. Σήμερα, λίγες εβδομάδες μετά την
εκδήλωση της κρίσης και τα έκτακτα
μέτρα για την καταπολέμησή του, ο αριθμός των εφημερίδων που κυκλοφορεί
καθημερινά πλέον είναι οκτώ, οι οποίες
έχουν μειώσει και τον αριθμό των σελίδων
τους.

Λανθασμένη στρατηγική Τατάρ

«Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αξιωματούχοι, τις πρώτες ημέρες της κρίσης
του κορωνοϊού εστίασαν στον τρόπο με
τον οποίο θα αντιμετωπιστούν οι ανάγκες
διάφορων κοινωνικών ομάδων με βάση

μια λίστα προτεραιοτήτων. Σε αντίθεση,
στην ΤΔΒΚ δημιουργήθηκε ένα οικονομικό πακέτο, με το οποίο η κυβέρνηση
επιχειρεί να μετατρέψει την κρίση σε
ευκαιρία για να δημιουργήσει νέους οικονομικούς πόρους», προειδοποιεί ο Τ/κ
οικονομολόγος Οκάν Βελί Σαφακλί, ο οποίος ασκεί κριτική στην κυβέρνηση
για τη στρατηγική που ακολουθεί απέναντι στις οικονομικές επιπτώσεις της
κρίσης του κορωνοϊού. Ο έμπειρος οικονομολόγος εστιάζει σε τρία κομβικής
σημασίας ζητήματα που αφορούν τη νέα
οικονομική κρίση που πλήττει την τ/κ
κοινότητα: Οι κοινωνικές τάξεις που επιλέγει να «προφυλάξει» η «κυβέρνηση»,
η κοινωνική ομάδα που θα φορτωθεί
στις πλάτες της το φορτίο της μεγάλης
οικονομικής καταστροφής και ο αντίκτυπος της νέας εξέλιξης στις σχέσεις
της Τουρκίας με την Κύπρο.
Ως προς το πρώτο ζήτημα, ο κ. Σαφακλί
επισημαίνει τα εξής: «Στο νέο οικονομικό
πακέτο δεν αναφέρεται ρητά ότι θα πραγματοποιηθούν περικοπές από τις πολύ
υψηλές συντάξεις. Σαν δεν έφτανε αυτό,
η κυβέρνηση, ανακοινώνοντας το πακέτο
τονίζει ότι «κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, δεν θα μειωθούν οι μισθοί του
προσωπικού που είναι ενεργό, μόνιμο

και στρατηγικής σημασίας για τα κρατικά
όργανα, οργανώσεις και το Συμβούλιο
Υπουργών». Ακόμη, δεν αποσαφηνίζονται
οι περικοπές στους μισθούς των εργαζομένων της πρεσβείας, των προξενείων
και των αντιπροσώπων στο εξωτερικό,
τα οφέλη της δράσης των οποίων δεν
είναι γνωστά. Και φυσικά το κράτος τίθεται υπό αμφισβήτηση καθώς εκλιπαρεί
για ελεημοσύνη και θυσία από το κεφάλαιο».
Με βάση τα προαναφερόμενα, ο κ.
Σαφακλί οδηγείται στο συμπέρασμα ότι
η «κυβέρνηση» Τατάρ φορτώνει την κρίση στις πλάτες εργαζομένων, μεσαίων
και χαμηλότερων κλιμάκων, του «δημοσίου» τομέα. Και καθώς προχωρά σε αυτήν την πρωτοβουλία, η «κυβέρνηση»
δεν ξεκαθαρίζει τα πεδία στα οποία θα
χρησιμοποιηθούν οι περικοπές στους
μισθούς των «δημοσίων» υπαλλήλων, οι
οποίοι αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της
τ/κ οικονομίας. Τέλος, ο Τ/κ οικονομολόγος εστιάζει στον αρνητικό αντίκτυπο
των τελευταίων εξελίξεων στις σχέσεις
Τουρκίας και τ/κ κοινότητας: «Γίνεται
κατανοητό ότι σε ένα τόσο σοβαρό θέμα
δεν είμαστε σε θέση να πείσουμε την
Τουρκία για παροχή οικονομικής βοήθειας. Η μεγαλύτερη αντανάκλαση αυτής
της εξέλιξης (σ.σ. στις μελλοντικές σχέσεις
της Άγκυρας με τους Τ/κ) θα μπορούσε
να εκδηλωθεί υπό τη μορφή της επισκίασης του συναισθηματικού δεσμού της
Τουρκίας-ΤΔΒΚ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι
με τις οικογένειές τους αποτελούν την
πλειοψηφία του πληθυσμού. Είναι πολύ
πιθανό ότι η έννοια της «μητέρας πατρίδας» να αντικατασταθεί από μια νέα
ορολογία».

Η κατάσταση χειροτερεύει

Κύκλοι από το «Υπουργείο Οικονομικών» δίχως να αμφισβητούν την ορθότητα των προαναφερόμενων επισημάνσεων όπως θα αναμενόταν από το ίδια
στελέχη της «κυβέρνησης», επισημαίνουν
ότι τα οικονομικά κονδύλια που έχει στη
διάθεσή της η τ/κ πλευρά για την αντιμετώπιση των άμεσων επιπτώσεων της
κρίσης εξανεμίζονται με την κάθε νέα
ημέρα.
Η επιδείνωση της συνολικής εικόνας
στα Κατεχόμενα αποτελεί μονάχα τη μία
όψη του νομίσματος. Η τ/κ οικονομία εξαρτάται από την τουρκική οικονομία,
την τουρκική λίρα που οδηγείται αυτές
τις ημέρες σε ύφεση και νέα πτώση. «Αν
συνεχιστεί η έκτακτη κατάσταση, η αβεβαιότητα, δεν γνωρίζουμε πού θα μπορούσαν να οδηγηθούν οι εξελίξεις», συμπληρώνουν χαρακτηριστικά οι πηγές
μας.

στην «Κ» πως έγινε έκκληση στους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν τη διδασκαλία εκεί και όπου κρίνουν κατά τις ημέρες
του Πάσχα. Ήδη, πολλοί εκπαιδευτικοί
διδάσκουν αυτή τη βδομάδα, με τη σχολική αργία να περιορίζεται από τη Μεγάλη
Πέμπτη μέχρι και τη Δευτέρα του Πάσχα.
Μετά το τέλος των εορτών, το Υπουργείο
Παιδείας αναμένεται να προχωρήσει με
συγκεκριμένους κανονισμούς για όλες
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αναφορικά
με το πώς θα πρέπει να λειτουργεί καλύτερα η εξ αποστάσεως εκπαίδευση και
η κάλυψη της ύλης.

ΑΡΘΡΟ

Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Η Κίνα και
οι συνέπειες
Τελικά όλοι οι ιοί ανεξαιρέτως έρχονται
από την Κίνα. Φυσικά και δεν πιστεύω
σε θεωρίες συνωμοσίας, όμως δεν
παύει να είναι η χώρα που αυτή τη
στιγμή ωφελείται από αυτή την κατάσταση. Oι Αμερικάνοι έχουν σταματήσει να ασχολούνται μαζί της και
με τη συμφωνία εμπορίου.
Όλος ο υπόλοιπος κόσμος έχει κλειστεί στα σπίτια του τη στιγμή που η
διασπορά του κορωνοϊού είναι μεγάλη,
όμως οι Κινέζοι επιστρέφουν στην
πρότερή τους κατάσταση με τον κόσμο
να βγαίνει από τα σπίτια του και οι
δουλειές τους να λειτουργούν κανονικά. Δεν φτάνει αυτό, αλλά στέλνουν
και βοήθεια με αναλώσιμα σε όλο τον
κόσμο.
Έχουμε όμως πολλές μαρτυρίες
ότι τα περισσότερα από αυτά που
στέλνουν είναι δυστυχώς άχρηστα.
Θέλω να ελπίζω ότι δεν γίνεται επίτηδες αλλά από το άγχος τους να
βοηθήσουν δεν δίνουν σημασία στην
ποιότητα, πράγμα που συμβαίνει όμως
με οτιδήποτε κατασκευάζουν.
Μόλις τελειώσει το παγκόσμιο δράμα, πρέπει να γίνει μια πολύ σοβαρή
συζήτηση στο πώς θα της επιβληθούν
περιορισμοί και μέτρα. Δεν γίνεται
κάθε μερικά χρόνια ένας νέος θανατηφόρος ιός να γεννιέται σ αυτή τη
χώρα και λόγω του καθεστώτος της
να μη μαθαίνουμε τι πραγματικά συμβαίνει πάρα μονάχα στο και πέντε με
αποτέλεσμα να μην μπορούμε να ετοιμαστούμε.
Πρέπει πολύ σοβαρά όλες οι πολυεθνικές εταιρίες που τόσα χρόνια εκμεταλλεύτηκαν τα φθηνά εργατικά
χέρια της Κίνας να δουν άλλες εναλλακτικές ώστε να θωρακίσουν τον κόσμο αλλά και τις οικονομίες από μια
νέα πανδημία που μπορεί να προκύψει
από αυτή την κομουνιστική χώρα. Δεν
έδωσαν έγκαιρα πληροφορίες για τη
σοβαρότητα του COVID 19 και υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι τα θύματα
είναι πολλά παραπάνω από αυτά που
επισήμως ανακοινώσαν.
Μπήκε όλος ο πλανήτης σε μια περιπέτεια που δεν έχουμε ξαναζήσει
και καταστράφηκε η παγκόσμια οικονομία.
Το μόνο που θα ευχηθώ είναι μετά
από αυτό να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να οργανωθούμε ώστε να
μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο. Η
Κίνα φυσικά θα πρέπει να υποστεί τις
οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν.
Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος
Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.
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Επεσε έξω...
«Οι κρατήσεις θα ομαλοποιη-

θούν σε μερικές εβδομάδες
και ο κόσμος θα βαρεθεί από
τη συνεχή κάλυψη (σ.σ.: των
μέσων ενημέρωσης) για τον
κορωνοϊό», είχε πει αρχές
Μαρτίου, σε σύσκεψη στελεχών αεροπορικών εταιρειών, ο
επικεφαλής της Ryanair Μάικλ
Ο’ Λίρι. Σήμερα η αεροπορική
υλοποιεί μόλις 20 από τις
2.500 ημερήσιες πτήσεις της.

Περικοπή κόστους
Σύμφωνα με την ΙΑΤΑ, ένα στα

δύο αεροσκάφη είναι καθηλωμένο, κάτι που επιτρέπει στις
αεροπορικές να εξοικονομήσουν ρευστότητα μέσω της περικοπής του μεταβλητού - λειτουργικού κόστους. Η πτώση
των τιμών του πετρελαίου ευνοεί τη μείωση των μεταβλητών δαπανών, οι οποίες, όμως,
αντιστοιχούν μόλις στο 51%
του συνολικού κόστους των αερομεταφορέων.

Οι αποζημιώσεις
Παγκοσμίως οι αεροπορικές

θα πρέπει έως και τον Ιούνιο
να καταβάλουν το ποσό των 23
δισ. ευρώ σε αποζημιώσεις για
εισιτήρια που εκδόθηκαν, αλλά
ακυρώθηκαν λόγω της πανδημίας. Πρόκειται για αναπόφευκτη δαπάνη –ιδίως για κατηγορίες ναύλων που πρέπει να αποζημιωθούν– που θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο τη ρευστότητα των αεροπορικών.

Τα κράτη στηρίζουν τις αεροπορικές
Από περισσότερους των 700 αερομεταφορέων μόλις μερικές δεκάδες θα καταφέρουν να αντέξουν τους επόμενους μήνες
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Περισσότερα από 55 δισ. ευρώ (ή 60 δισ.
δολάρια) από τα χρήματα που έχουν στο
ταμείο τους, θα χρειαστεί να δαπανήσουν
οι αεροπορικές εταιρείες, παγκοσμίως,
μέχρι και τον Ιούνιο, σύμφωνα με εκτιμήσεις
της Διεθνούς Ενωσης Αερομεταφορών (ΙΑΤΑ). Οι ίδιες ζοφερές προβλέψεις αναφέρουν
ότι από περισσότερους από 700 αερομεταφορείς, ανά τον κόσμο, μόλις μερικές
δεκάδες θα καταφέρουν να επιβιώσουν
τους επόμενους μήνες. Τα δεδομένα αυτά
καθιστούν μονόδρομο την οικονομική
στήριξη των αεροπορικών εταιρειών από
τις κυβερνήσεις, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη
ότι 25 εκατ. θέσεις εργασίας, σε όλο τον

κόσμο, συνδέονται με τις αερομεταφορές.
Ως εκ τούτου, η επιβίωση του γαλλo-ολλανδικού ομίλου Air France - KLM εξαρτάται
αποκλειστικά από την κρατική χείρα βοηθείας, με το γαλλικό Δημόσιο, ως βασικός
μέτοχος της Air France, να σχεδιάζει τη
χορήγηση κρατικών εγγυήσεων για δάνεια
της τάξεως των 6 δισ. ευρώ στην αεροπορική. Ανάλογα εκτιμούν οι αναλυτές ότι
θα πράξει το ολλανδικό κράτος και για την
KLM, όπου η συμμετοχή του ανέρχεται
στο 14%.
Η Lufthansa που έχει αναστείλει το 95%
του πτητικού έργου της βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη γερμανική κυβέρνηση
για τη χορήγηση «ένεσης» ρευστότητας
αξίας πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ. Η

Lufthansa, που ελέγχει τους μεγαλύτερους
αερομεταφορείς της Ελβετίας (Swiss
International), της Αυστρίας (Austrian
Airlines) και του Βελγίου (Brussels Airlines)
διαθέτει ρευστότητα άνω των 4 δισ. ευρώ,
αλλά λόγω της πανδημίας αιμορραγεί οικονομικά, καθώς τους επόμενους μήνες
εκτιμάται ότι θα έχει απώλειες περίπου 1
εκατ. ευρώ ανά ώρα.
Η Norwegian, μαζί με τις αεροπορικές
εταιρείες SAS και Wider e της Νορβηγίας,
έχουν λάβει υπό τη μορφή εγγυήσεων δανείων, που συνοδεύονται με αυστηρούς
όρους επάρκειας ιδίων κεφαλαίων, από
την κυβέρνηση της χώρας περίπου 500 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το ποσό αυτό δεν είναι
βέβαιο ότι επαρκεί για τη διάσωση της

Norwegian, ενώ όλα θα εξαρτηθούν από
τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.
H Alitalia, ο εθνικός αερομεταφορέας
της γειτονικής χώρας που εμφάνιζε πριν
ξεσπάσει η κρίση της πανδημίας σοβαρά
χρηματοοικονομικά προβλήματα –υπολογίζεται ότι έχανε περίπου 700.000 ευρώ
κάθε μέρα– βρίσκεται στο κατώφλι της
κρατικοποίησης. Θα λάβει, σε πρώτη φάση,
«ένεση» τόνωσης ύψους 600 εκατ. ευρώ
από την ιταλική κυβέρνηση, έχοντας χρηματοδοτηθεί, τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου, με το ποσό των 400 εκατ. ευρώ
από το ιταλικό Δημόσιο.
H Turkish Airlines, οι αερογραμμές της
Τουρκίας, αναμένεται να λάβει στήριξη
από την τουρκική κυβέρνηση, σε πρώτη

φάση, μέσω της χρηματοδότησης με περίπου 14 δισ. ευρώ των επιχειρήσεων της
χώρας. Στην Αμερική, μεγάλος αριθμός αεροπορικών εταιρειών όπως οι American
Airlines, Delta Air Lines, United Airlines
Holdings, JetBlue Airways Corp. και
Southwest Airlines Co. έχουν υποβάλει αίτηση στήριξης στην αμερικανική κυβέρνηση μέσω του πακέτου στήριξης ύψους
2 τρισ. ευρώ που ενέκρινε το Κογκρέσο
αρχές του μήνα. Ενδεικτικό του αδιεξόδου
στο οποίο βρίσκονται και οι αερομεταφορείς
των ΗΠΑ είναι ότι η Delta έχει λειτουργικές
δαπάνες περίπου 55 εκατ. ευρώ ανά ημέρα,
ενώ μόνο για μία ημέρα του περασμένου
Μαρτίου οι απώλειες σε έσοδα για τη United
διαμορφώθηκαν σε 92 εκατ. ευρώ.

Κύμα συγχωνεύσεων στην Ευρώπη «βλέπουν» οι αναλυτές
«Το τέλος της κρίσης δεν θα σημάνει για
τη Lufthansa, όπως και για την αεροπορική
βιομηχανία, την επιστροφή στην κανονικότητα. Θα πρέπει να επανασχεδιάσουμε
ολόκληρο τον όμιλο», ανέφερε ο διευθύνων
σύμβουλος της γερμανικής αεροπορικής
Κάρστεν Σπορ (Carsten Spohr) κατά την
πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών για
τα αποτελέσματα της αεροπορικής. Δίχως
αμφισβήτηση, όπως έχει δηλώσει και ο
58χρονος CEO της American Airlines Νταγκ Πάρκερ (Doug Parker), που βρίσκεται
στον χώρο των αερομεταφορών από το
1986, η πανδημική κρίση είναι η χειρότερη

που έχει βιώσει, με την ΙΑΤΑ να τοποθετεί
την κάμψη των εσόδων ανά επιβατοχιλιόμετρο (έσοδα ανά επιβάτη προς τη συνολική διανυόμενη απόσταση) σε ποσοστό
70%, σε σχέση με ένα χρόνο πριν.
Εκτός από την American Airlines και
τη Lufthansa, που ανήκουν στις μεγαλύτερες παγκοσμίως αεροπορικές εταιρείες,
η κρίση δεν θα μπορούσε να αφήσει αλώβητη τη χαμηλού κόστους Ryanair, με
τον διευθύνοντα σύμβουλο της ιρλανδικής
αεροπορικής Μάικλ Ολίρι να υποτιμά αρχικά τις πραγματικές διαστάσεις του κορωνοϊού. Η εταιρεία έχει υποχρεώσει σε…

αναγκαστική προσγείωση το 90% των αεροσκαφών της, ενώ παρέτεινε πρόσφατα
για τις 16 Απριλίου –κατά μία εβδομάδα
αργότερα σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα– την επαναλειτουργία των
δρομολογίων της.
Για μία ακόμη χαμηλών ναύλων αεροπορική, την Easy Jet του Στέλιου Χατζηιωάννου, η πανδημική κρίση έχει οδηγήσει
σε μία απόφαση που φανερώνει, ίσως,
πώς διαμορφώνονται οι προοπτικές των
αερομεταφορών ακόμη και όταν ο ιός αποτελέσει παρελθόν. Στην ακύρωση δηλαδή της παραγγελίας 107 αεροσκαφών

Airbus που είναι της τάξεως των 5,13 δισ.
ευρώ. Ειδάλλως, όπως έχει αναφέρει ο
ίδιος προς τους μετόχους της εταιρείας,
η Easy Jet θα μείνει χωρίς ρευστότητα
το αργότερο μέχρι τον προσεχή Αύγουστο.
Σε όλη την Ευρώπη, σύμφωνα με έκθεση
της τράπεζας HSBC, ο κλάδος των αερομεταφορών αναμένεται να οδηγηθεί σε
ένα κύμα συγχωνεύσεων, με τις αεροπορικές που έχουν πληγεί περισσότερο από
την κρίση να εκτιμάται ότι θα εξαγοραστούν από όσους παίκτες διατηρήσουν
έστω ένα τμήμα της ευρωστίας που διέθεταν τις καλές εποχές. H έκθεση της

HSBC, που περιλαμβάνει την Aegean
Airlines, εκτιμά ότι, εξαιρουμένης της
Norwegian, οι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς
Air France - KLM, EasyJet, Finnair, IAG,
Lufthansa, Norwegian, Ryanair, SAS και
Wizz Air θα καταφέρουν να επιβιώσουν.
Αυτό όμως δεν σημαίνει, όπως σημειώνουν οι αναλυτές, ότι οι αεροπορικές εταιρείες της Ευρώπης, που καταφέρνουν
να διαχειρίζονται καλύτερα το κεφάλαιο
κίνησης (π.χ. με τη χορήγηση κουπονιών
αντί καταβολής αποζημίωσης στους επιβάτες), δεν θα βρεθούν αντιμέτωπες με
εξαιρετικές απώλειες.

Τη συνδρομή του κράτους άμεσα ζητούν και οι ελληνικές εταιρείες
Στην Ελλάδα, η δίχως προηγούμενο κρίση
των αερομεταφορών αντανακλάται στην
ελαχιστοποίηση της κίνησης και των αφίξεων - αναχωρήσεων στα αεροδρόμια.
Ενδεικτικά, στις 28 Μαρτίου ο Διεθνής
Αερολιμένας Αθηνών εμφάνισε μειωμένη
κατά 98% κίνηση, συγκριτικά με την ίδια
ημέρα του 2019, ενώ αντίστοιχα μεγέθη,
τα οποία παραπέμπουν σε βιβλική καταστροφή, παρουσιάζουν τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η
Fraport Greece.

Τα αεροδρόμια
Οπως εξηγούν παράγοντες της αγοράς,
η πανδημική κρίση άλλαξε αιφνιδίως τα
δεδομένα όχι μόνο για τους αερομετα-
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φορείς, αλλά και για δύο ακόμη τομείς
που δημιουργούν δεκάδες χιλιάδες άμεσες
θέσεις εργασίας. Την επίγεια εξυπηρέτηση
(handling), όπου το αντικείμενο για παροχή υπηρεσιών επιβατών, αεροσκαφών
και εμπορευμάτων είναι ανύπαρκτο με
αποτέλεσμα για τις εταιρείες handling
(Goldair, SwissAir, Swissport) να είναι
μονόδρομος η αναστολή των συμβάσεων
των εργαζομένων, δεδομένου ότι το μισθολογικό κόστος αντιστοιχεί σε περίπου
70% των συνολικών δαπανών. Ο δεύτερος
τομέας αφορά τις εταιρείες διαχείρισης
αεροδρομίων, δηλαδή τη «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» (ΔΑΑ) και τη Fraport
Greece, όπου οι παραδοχές για την πορεία
της επιβατικής κίνησης που περιλαμβά-
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Τα σχέδια διαχείρισης του
κόστους καιη ρευστότητα
θα κρίνουν ποιες αεροπορικές εταιρίες θα επιβιώσουν.
νουν οι συμβάσεις παραχώρησης είναι
πλέον ανεπίκαιρες. Στο αεροδρόμιο «Ελ.
Βενιζέλος», σε συνδυασμό με τη μετατροπή της Αθήνας σε προορισμό πόλης
(city break), οι προβλέψεις έκαναν λόγο
για ετήσια αύξηση της επιβατικής κίνησης
της τάξης του 5%. Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, ο αριθμός
των επιβατών προβλέπεται ότι θα αυξηθεί

σε 13,8 εκατ. το 2055, με ενιαίο ρυθμό
ετήσιας αύξησης της τάξεως του 2,87%,
σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης
του έργου. Με βεβαιότητα, αφότου ξεπεραστεί η κρίση του κορωνοϊού, η Ελλάδα αναμένεται να επανακτήσει τη δυναμική της ως τουριστικός προορισμός.
Ωστόσο, όπως εξηγούν αναλυτές, «ουδείς
είναι σε θέση να προβλέψει πότε και
πόσο γρήγορα θα τεθεί σε έλεγχο η πανδημία, όπως και εάν θα είναι δυνατόν να
ανακτηθούν οι απώλειες», με αποτέλεσμα
η απάντηση στο ερώτημα «πώς θα είναι
η επόμενη ημέρα» να είναι αδύνατη.
Η επόμενη μέρα για τις ελληνικές αεροπορικές εταιρείες θα κριθεί από την
αποτελεσματικότητα του σχεδίου δια-

χείρισης κόστους που εφαρμόζουν και
βέβαια τη διαθέσιμη ρευστότητά τους,
με την ΙΑΤΑ να υπολογίζει ότι στην Ευρώπη, κατά μέσον όρο, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα των αερομεταφορέων αντέχουν για δύο μήνες. Ενδεικτικά,
το μηνιαίο κόστος για την Aegean, που
πρέπει να διατηρεί το μεγαλύτερο τμήμα
του στόλου της στο έδαφος, ανέρχεται
σε 32 έως 34 εκατ. ευρώ.
Κίνδυνος χρεοκοπίας
Ωστόσο, οι αναταράξεις λόγω COVID19 απειλούν με χρεοκοπία μικρές αεροπορικές εταιρείες, ορισμένες από τις οποίες αντιμετώπιζαν ήδη προβλήματα
ρευστότητας. Σύμφωνα με επιστολή προς
το υπουργείο Οικονομικών, που συνυ-

πογράφουν
οι
εταιρείες
Air
Mediterranean, Blue Bird, Ellinair, GainJet,
Lumiwings και Orange2Fly, χωρίς την
άμεση παροχή κρατικής βοήθειας υπάρχει
ο κίνδυνος πλήρους κατάρρευσης. «Η
ρευστότητα έχει πλέον εξαντληθεί. Η επιβατική κίνηση έχει μηδενιστεί, τα
έσοδα έχουν εξανεμιστεί, ενώ τα έξοδα
ενοικίασης αεροσκαφών, τα ασφάλιστρα,
οι δαπάνες συντήρησης αεροσκαφών, η
μισθοδοσία και τα τέλη στάθμευσης παραμένουν, με αποτέλεσμα εάν δεν ληφθούν άμεσα μέτρα, να αναμένονται τις
επόμενες ημέρες μαζικές καταρρεύσεις
αεροπορικών εταιρειών», αναφέρουν οι
έξι αεροπορικές εταιρείες στην επιστολή
που δημοσιοποίησαν τέλη Μαρτίου.

ΔΙΕΘΝΗ
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Στα 100 δισ. ευρώ
αύξησε το πακέτο
μέτρων η Γαλλία

Το βασικό σενάριο του Ταμείου κάνει λόγο για μερική ανάκαμψη στην παγκόσμια οικονομία το 2021, εάν βέβαια η πανδημία υποχωρήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2020 και επιτραπεί

η σταδιακή άρση των περιορισμών, τόνισε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Στήριξη από το ΔΝΤ έχει ζητήσει
το 50% των κρατών - μελών του

Υπερδιπλασιάζει τα κονδύλια τα οποία
έχει προϋπολογίσει η Γαλλία για να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορωνοϊού και τη χειρότερη οικονομική ύφεση από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Και αυτό σημαίνει πως τόσο το δημόσιο
χρέος της χώρας όσο και το δημοσιονομικό έλλειμμά της θα εκτιναχθούν
σε επίπεδα-ρεκόρ.
Μιλώντας στην οικονομική εφημερίδα Les Echos, o υπουργός Οικονομικών
της χώρας Μπρινό Λε Μερ δήλωσε ότι
η κυβέρνηση προσδοκά η δέσμη μέτρων
για να αντιμετωπιστεί η κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία να φθάσει
τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ, αντί για
τα 45 δισεκατομμύρια ευρώ που είχαν
υπολογιστεί λιγότερο από ένα μήνα
πριν. Τότε, πριν από περίπου τέσσερις
εβδομάδες, οι προβλέψεις για τον δυσμενή αντίκτυπο από τον κορωνοϊό
στην οικονομία ήθελαν τη γαλλική οικονομία να περιστέλλεται φέτος κατά
1% μόλις. Τώρα, τα κονδύλια των 100
δισεκατομμυρίων ευρώ ισοδυναμούν
με το 4% του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος της Γαλλίας. Και όπως παρατηρεί ο κ. Λε Μερ, «αυτά τα νούμερα
δεν μπορεί να θεωρηθούν τελικά, διότι
τόσο η οικονομική κατάσταση όσο και
οι ανάγκες των επιχειρήσεων αλλάζουν
ραγδαία. Θα κάνουμε τα πάντα για να
σώσουμε τις επιχειρήσεις μας».
Η αυξημένη πρόβλεψη για την αντιμετώπιση της πανδημίας συμπεριλαμ-
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Αρχικά η γαλλική κυβέρνηση είχε προϋπολογίσει 45
δισ. ευρώ για την αντιμετώπιση της κρίσης.
βάνεται στον αναθεωρημένο –για δεύτερη φορά– προϋπολογισμό του 2020,
ο οποίος συζητείται στη γαλλική Βουλή
την προσεχή Τετάρτη. Κατά τον Μπρινό
Λε Μερ, η οικονομία της χώρας αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 6%, δηλαδή περισσότερο από ποτέ από το
1945 και μέχρι σήμερα.
Η οικονομική δραστηριότητα έχει
σχεδόν ακινητοποιηθεί και πάμπολλοι
άνθρωποι έχουν χάσει τις δουλειές τους,
ενώ παράλληλα οι δημόσιες δαπάνες,
ώστε να ληφθούν μέτρα ανακούφισης
και στήριξης των μεν και των δε, έχουν
εκτινάξει τα προβλεπόμενα κονδύλια.
O υπουργός Προϋπολογισμού της
Γαλλίας Ζεράλντ Νταρμανάν, τέλος,
δήλωσε σε κοινή ανακοίνωση με τον
υπουργό Οικονομικών ότι το τρέχον
έτος το δημοσιονομικό έλλειμμα εκτιμάται πως θα φθάσει έως και το 7,6%
του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος
(όταν προ της φονικής πανδημίας και
βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων δημοσιονομικής πειθαρχίας το έλλειμμα
θα έπρεπε να μην ξεπερνά το 3% του
ΑΕΠ).

Για τη μεγαλύτερη ύφεση μετά το Κραχ του 1929 κάνει λόγο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, προειδοποιώντας ότι η παγκόσμια οικονομία θα
περιέλθει στη χειρότερη ύφεση που έζησε ποτέ από το 1929, τη χρονιά της
Μεγάλης Υφεσης. Ειδικά οι αναδυόμενες
χώρες και εκείνες με τα χαμηλά εισοδήματα στην Αφρική, στη Νότια Αμερική
και στην Ασία διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. Αξίζει να αναφερθεί, όπως
παρατηρεί το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, ότι από τα 189 κράτημέλη του διεθνούς οργανισμού, τα μισά
και παραπάνω έχουν ήδη ζητήσει τη
στήριξή του, ενώ το διοικητικό συμβούλιό
του συμφώνησε να διπλασιάσει το κονδύλι της επείγουσας χρηματοδότησης,
ώστε να ανταποκριθεί στην ενισχυμένη
ζήτηση των σχεδόν 100 δισ. δολαρίων.
Τα σχετικά ανέφερε σε ομιλία της η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κρισταλίνα
Γκεοργκίεβα.
Επιπλέον υπογράμμισε ότι το βασικό

σενάριο του οργανισμού κάνει λόγο για
μερική ανάκαμψη στην παγκόσμια οικονομία το 2021, εάν βέβαια η πανδημία
υποχωρήσει το δεύτερο εξάμηνο του
2020 και επιτραπεί η σταδιακή άρση
των περιορισμών.
Η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα επισήμανε,
πάντως, πως η αβεβαιότητα σχετικά με
τη διάρκεια της πανδημίας σημαίνει ότι
ίσως η κατάσταση εκτραχυνθεί περαιτέρω. Υπενθυμίζεται πως η ασθένεια,
εκκινώντας από τα τέλη του 2019 από
την κινεζική πόλη Γουχάν, έχει εξαπλωθεί
σχεδόν παντού, προξενώντας διακοπή
οικονομικής δραστηριότητας, με τα μαγαζιά να κατεβάζουν ρολά και τα εργοστάσια να κλείνουν ή να υπολειτουργούν
και εκατομμύρια ανθρώπους να χάνουν
τη δουλειά τους.
Η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ υπογράμμισε τον αντίκτυπο ειδικά στο λιανεμπόριο, στον τουρισμό και στα ξενοδοχεία, καθώς και στις μεταφορές, στις
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Οι φτωχότερες χώρες
και οι αναδυόμενες οικονομίες είναι οι πιο ευάλωτεςστη νέα κρίση
που προκαλεί η πανδημία.
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στους
αυτοαπασχολούμενους. «Δεδομένου ότι
βρισκόμαστε ενώπιον μιας κολοσσιαίας
και δραματικής αλλαγής, μιας, θα λέγαμε,
διακοπής του μηχανισμού της παγκόσμιας οικονομίας, θα πρέπει να λάβουμε
μαζικά και σωστά στοχευμένα μέτρα»,
τόνισε η κ. Γκεοργκίεβα. Στις 18 Φεβρουαρίου το ΔΝΤ είχε αναφέρει στους
υπουργούς Οικονομικών των «20» ότι
η διεθνής οικονομία αφήνει τα χειρότερα
πίσω της, ενώ τρεις ημέρες μετά υπήρξε
η πρόβλεψη ότι ο ιός ίσως περιορίσει

το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά μόλις 0,1 της
ποσοστιαίας μονάδας, με το ΔΝΤ να
προβλέπει ρυθμό 3,3%. Παράλληλα, όμως, η γενική διευθύντρια δεν παρέλειψε
να αναφέρει πως ο διεθνής οργανισμός
εξετάζει και ενδεχόμενα πιο δυσοίωνα
σενάρια.
Ακόμα τόνισε ότι το ΔΝΤ θέλει να
χρησιμοποιήσει το οπλοστάσιο του ενός
τρισ. δολαρίων που διαθέτει για παροχή
δανείων, προσθέτοντας ότι εάν η πανδημία παραταθεί πέραν του όσο προβλέπεται με τις παρούσες συνθήκες ή
εάν εκδηλωθεί δεύτερο κύμα της ασθένειας, τότε το ΔΝΤ ίσως αυξήσει τα κονδύλιά του.
Υπό το πρίσμα αυτό θα δημιουργήσει
περισσότερα αποθεματικά στοιχεία, τα
ονομαζόμενα ειδικά τραβηχτικά δικαιώματα. Με αυτά θα δοθεί στήριξη ειδικά
στις αναδυόμενες οικονομίες, ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος να αντιμετωπίσουν έλλειψη ρευστότητας.

Σε έξαρση της φτώχειας οδηγεί η πανδημία
Από κρίση του κλάδου της υγείας, η πανδημία του κορωνοϊού μετατρέπεται σταδιακά σε οικονομική, αλλά και σε κοινωνική κρίση. Η κατακόρυφη αύξηση
της ανεργίας σε ολόκληρο τον κόσμο,
σε συνδυασμό με πολλούς ακόμη παράγοντες, οδηγεί σε διεύρυνση της ανισότητας, η οποία μάλιστα χτυπάει
ιδίως τις αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Σύμφωνα με σχετική έκθεση του βρετανικού Ινστιτούτου Δημοσιονομικών
Μελετών (IFS), σε μακροχρόνιο επίπεδο
ο οικονομικός αντίκτυπος του κορωνοϊού
θα προκαλέσει κραδασμούς στην αγορά
εργασίας, πλήττοντας έντονα τα χαμηλόμισθα νοικοκυριά, τους νέους εργαζομένους και τις γυναίκες. Ορισμένοι
σε αυτές τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
θα βρεθούν υπό την απειλή της φτώχειας.
Μάλιστα, σύμφωνα με εκτιμήσεις της
βρετανικής φιλανθρωπικής οργάνωσης
Oxfam, βάσει του χείριστου πιθανού
σεναρίου, ο αριθμός των ανθρώπων που
ζουν σε ένδεια θα αυξηθεί κατά σχεδόν
<
<
<
<
<
<

Σύμφωνα με έρευνα της
Oxfam, ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε ένδεια
θα αυξηθείκατά 500 εκατ.

Στις ΗΠΑ δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας και οι άνεργοι, στην περίπτωση που νοσήσουν από τον νέο κορωνοϊό, δεν θα μπορούν
να καλύψουν τις δαπάνες της περίθαλψης.

μισό δισεκατομμύριο μετά την καταστολή του κορωνοϊού. Επιπλέον, η Oxfam
υπολογίζει ότι θα σημειωθεί αντίστοιχη
αύξηση και σε όσους ζουν με πενιχρά
εισοδήματα, της τάξης των 5,50 δολαρίων
την ημέρα ανά νοικοκυριό.
Ενδεικτική είναι η κατάσταση που
διαμορφώνεται στις ΗΠΑ, όπου οι αιτήσεις
για το επίδομα ανεργίας ανήλθαν σχεδόν
στα 17 εκατομμύρια μέσα σε μόλις τρεις
εβδομάδες. Ενα μεγάλο ποσοστό των θέσεων εργασίας που καταργήθηκαν ήταν
αναλώσιμες και προσέφεραν χαμηλές αποδοχές. Συνεπώς, οι άνεργοι που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας δεν είχαν
αποταμιεύσεις και εφεξής δεν θα έχουν
ούτε ιατροφαρμακευτική κάλυψη. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι στις

ΗΠΑ δεν υπάρχει κοινωνική πρόνοια αντίστοιχη αυτής που δίνεται στη Γαλλία
και στη Γερμανία, αλλά ούτε δημόσιο
σύστημα υγείας, οι χαμηλόμισθοι και οι
άνεργοι φοβούνται ότι στην περίπτωση
που νοσήσουν από τον νέο κορωνοϊό
δεν θα μπορούν να καλύψουν τις δαπάνες
της περίθαλψης. Σε ασφαλέστερη θέση
βρίσκονται όσοι έχουν κατοχυρώσει μη
αναλώσιμες θέσεις εργασίας. Εχουν διασφαλίσει άδειες μετ’ αποδοχών, έχουν
ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ενδεχομένως μπορούν να απομακρυνθούν από
τα αστικά κέντρα, καθώς δια-τηρούν εξοχικά σε απομακρυσμένες περιοχές. Αντιθέτως, μια μεγάλη μερίδα των εργαζομένων παγκοσμίως, ιδίως οι χαμηλόμισθοι, διαθέτουν πολύ λιγότερα όπλα

προστασίας: άλλοι εκτίθενται περισσότερο
στον ιό λόγω της στενής επαφής που υποχρεώνονται να έχουν με άλλους καθημερινά, άλλοι δεν δικαιούνται άδεια
μετ’ αποδοχών και άλλοι δεν έχουν ιατροφαρμακευτική ασφάλιση. Ταυτόχρονα,
εξαιτίας των χαμηλών εισοδημάτων υποχρεώνονται πολλές φορές να μένουν
σε μικρά σπίτια και δεν έχουν τη δυνατότητα να απομονωθούν. «Οι φτωχότεροι
άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να
πάρουν άδεια από τη δουλειά ή να διαφυλάξουν αποταμιεύσεις», σημειώνεται
στην έκθεση της βρετανικής Οxfam,
όπου αναφέρεται επίσης ότι περίπου δύο
εκατομμύρια εργαζόμενοι δεν δικαιούνται
άδεια μετ’ αποδοχών.
Χαρακτηριστικά είναι τα στατιστικά

σχετικά με τους Αφροαμερικανούς σε
ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, οι οποίοι
καταλαμβάνουν κατά κύριο λόγο αναλώσιμες θέσεις εργασίας και έχουν χαμηλές αποδοχές. Για παράδειγμα, σε περιφέρεια της Βόρειας Καρολίνας οι Αφροαμερικανοί απαρτίζουν το 32,9%
του συνολικού πληθυσμού, αποτελούν
όμως το 43,9% των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων του κορωνοϊού, γεγονός
που αποδίδεται στην αυξημένη έκθεσή
τους στον ιό και στην περιορισμένη
πρόσβασή τους στην ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη. Επιπλέον, σε περιφέρεια
του Ουισκόνσιν, 81% των θανάτων που
έχουν σημειωθεί από τον κορωνοϊό είναι
Αφροαμερικανοί, οι οποίοι ωστόσο απαρτίζουν μόλις το 26% του πληθυσμού.

Κατά τον υπουργό Οικονομικών Μπρινό Λε Μερ, η ύφεση θα φθάσει το 6%.

Α Ν Α Λ Υ Σ Η / Των HOLGER SCHMIEDING και KALLUM PICKERING

Ο φόβος θα φέρει
βραδεία ανάκαμψη
Η άνευ προηγουμένου ανταπόκριση
των κυβερνήσεων με μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής
θα αποτρέψει μία νέα χρηματοπιστωτική
κρίση, η οποία θα ενέτεινε την ύφεση
της παγκόσμιας οικονομίας. Οι αγορές
θα αρχίσουν να ανακάμπτουν, όταν αποσαφηνιστεί η πορεία της πανδημίας,
όταν φανεί η ζημία στις επιχειρήσεις,
καθώς και όταν χαλαρώσουν τα περιοριστικά μέτρα. Φαίνεται πως τουλάχιστον στην Ευρώπη θα ξεκαθαρίσει σύντομα το τοπίο.
Κατά την περίοδο Μαρτίου - Απριλίου, η οικονομία συρρικνώθηκε με
ρυθμό που δεν έχει καταγραφεί ποτέ
ξανά σε καιρό ειρήνης. Ωστόσο, είναι
πιθανό πως τα οικονομικά στοιχεία του
Μαΐου θα είναι πιο αισιόδοξα σε ορισμένες χώρες της Ευρώπης. Οι πανδημίες και οι οικονομικές κρίσεις χτυπούν
με περισσότερα από ένα κύματα. Οταν
χαλαρώσουν τα περιοριστικά μέτρα ενδέχεται να σημειωθεί μία νέα αύξηση
στα κρούσματα.
Προβλέπουμε ότι το δεύτερο ή ακόμη
και το τρίτο κύμα της πανδημίας δεν
θα προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση
στον κλάδο της υγείας και στην οικονομία. Θεωρούμε ότι τα μέτρα θα αρθούν
προσεκτικά, με τρόπο που θα αποτρέψουν μία δεύτερη κατακόρυφη αύξηση
των κρουσμάτων. Κατά πάσα πιθανότητα, οι περιορισμοί στα μεγάλα ταξίδια
θα παραμείνουν τουλάχιστον μέχρι το
τέλος του έτους, ώστε να μην υπάρξουν
εισαγόμενα κρούσματα από περιοχές
υψηλού κινδύνου («τρίτο κύμα»). Μολονότι η αύξηση της ανεργίας και των
χρεοκοπιών θα μπορούσε να προκαλέσει
επιμέρους προβλήματα, η διοχέτευση
ρευστού στην οικονομία θα αντισταθμίσει τη ζημία, ώστε τα προβλήματα
αυτά να μη δημιουργήσουν μία δευτερογενή ύφεση.
Οσον αφορά τη φάση της ανάκαμ-
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Αρχικά θα υπάρξει δυσαναλογία μεταξύ ζήτησης
και προσφοράς, διότι
η κατανάλωση θα περιοριστεί λόγω ανησυχιών.
ψης, προβλέπουμε πως οι κίνδυνοι θα
είναι μετριασμένοι. Η ανάκαμψη ενδέχεται να είναι ήπια, διότι τα νοικοκυριά
και οι επιχειρήσεις ίσως περιορίσουν
τις δαπάνες τους λόγω φόβου. Ωστόσο,
είναι πιθανό πως η ανάκαμψη θα είναι
έντονη. Οταν και εφόσον μειωθεί η επίπτωση της πανδημίας στην οικονομία,
θα εξακολουθούν να υπάρχουν τα πακέτα στήριξης. Επίσης, θα υπάρξει αυξημένη ζήτηση για πολλά προϊόντα και
για ορισμένες υπηρεσίες.
Αρχικά, θα υπάρξει δυσαναλογία μεταξύ ζήτησης και προσφοράς, διότι η
κατανάλωση θα περιοριστεί λόγω ανησυχιών και επειδή οι επιχειρηματικές
επενδύσεις θα βρίσκονται σε χαμηλά
επίπεδα. Οι επιπλέον κρατικές δαπάνες
ενδέχεται να μην είναι αρκετές, ώστε
να μετριάσουν τη διαφορά. Αλλά σταδιακά, όσο μειώνονται οι φόβοι στον
ιδιωτικό τομέα και όσο αυξάνονται οι
κρατικές επενδύσεις, το χάσμα θα περιοριστεί μέσα στο 2021. Εξαιτίας των
τεράστιων πακέτων στήριξης, ένα σημαντικό μέρος του κόστους της πανδημίας θα μετατραπεί μακροπρόθεσμα
σε δημόσιο χρέος. Στις ΗΠΑ, τη Βρετανία, την Ιταλία και την Ισπανία, το
δημοσιονομικό έλλειμμα θα πλησιάζει
κατά πάσα πιθανότητα στο 12% το
2020, ενώ η Γερμανία ενδέχεται να τη
γλιτώσει με έλλειμμα της τάξης του 8%.

Οι κ. Holger Schmieding και Kallum Pickering
είναι οικονομολόγοι της τράπεζας Berenberg.
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Σε πρωτοφανή επίπεδα η μείωση
της παραγωγής πετρελαίου
Συμφωνία για έως και 20 εκατ. βαρέλια ημερησίως – Μικρή άνοδος των τιμών
Υστερα από σχοινοτενείς διαπραγματεύσεις τεσσάρων ημερών και με την
πρωτοφανή μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου, οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες εντός και εκτός ΟΠΕΚ,
συμπεριλαμβανομένων και των ΗΠΑ,
συμφώνησαν τη μεγαλύτερη στην Ιστορία μείωση στην παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου. Τη συμφωνία έσπευσε
να χαιρετίσει ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχόμενος στους Αμερικανούς ότι έτσι
θα διασφαλισθούν εκατομμύρια θέσεις
εργασίας στις ΗΠΑ, καθώς θα στηριχθεί
η αμερικανική πετρελαϊκή βιομηχανία.
Αυτό ήταν, άλλωστε, το ζητούμενο καθώς ο κλάδος και ιδιαίτερα οι μικρές
αμερικανικές πετρελαϊκές κινδυνεύουν
από κύμα μαζικών πτωχεύσεων εξαιτίας
των εξαιρετικά χαμηλών τιμών.
Ζητούμενο της πολυμερούς συμφωνίας, να δοθεί ώθηση στις τιμές του
«μαύρου χρυσού» που έχουν κατρακυλήσει κατά σχεδόν 60% από την αρχή
του έτους. Αιτία, η πανδημία του κορωνοϊού που επέβαλε αναστολή της
οικονομικής δραστηριότητας στο μεγαλύτερο μέρος της υδρογείου με αποτέλεσμα πάνω από 3 δισ. άνθρωποι να
παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια
τους απέχοντας από την εργασία τους
και από την κατανάλωση και να μειώνεται η παγκόσμια ζήτηση κατά περίπου
30%. Μόνον σε ό,τι αφορά τις χώρεςμέλη του, ο ΟΠΕΚ δεσμεύθηκε να μειώσει την παραγωγή του κατά σχεδόν
10 εκατ. βαρέλια την ημέρα.
Πρόκειται για μείωση υπερδιπλάσια
εκείνης που είχε αποφασίσει το διεθνές
καρτέλ πετρελαίου στη διάρκεια της

επενδυτικές τράπεζες. Μια συμφωνία
που δίνει στο Μεξικό τη δυνατότητα
να επωφελείται από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και να πουλάει ακριβότερα, αλλά ταυτοχρόνως το προστατεύει από την πτώση των τιμών καθώς έχει εξασφαλισμένη πελατεία με
καθορισμένες τιμές που δεν υποχωρούν
κάτω από ένα επίπεδο.

Ο ρόλος των ΗΠΑ
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Είναι μια απόφαση τόσο
του ΟΠΕΚ όσο και των
υπολοίπων πετρελαιοπαραγωγών χωρών.
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
και αντίστοιχη σχεδόν με το 10% της
έως τώρα παγκόσμιας παραγωγής «μαύρου χρυσού». Η συμφωνία ανάμεσα
στον ΟΠΕΚ και στη Ρωσία είχε ουσιαστικά κλείσει από την Πέμπτη ενώ
έτυχε στήριξης από το G20 την Παρασκευή. Κινδύνευσε, ωστόσο, να ακυρωθεί εξαιτίας της στάσης του Μεξικού
που ζήτησε εξαίρεση από τις ποσοστώσεις μείωσης της παραγωγής. Αιτία, όπως αποκαλύπτει το Bloomberg, προϋπάρχουσα συμφωνία ανάμεσα στην
πετρελαιοπαραγωγό χώρα της Λατινικής
Αμερικής και ορισμένες αμερικανικές

Το Μεξικό δεν πιέζεται να μειώσει
την παραγωγή όσο οι χώρες που χρειάζονται απεγνωσμένα μια ανοδική ώθηση στις τιμές του «μαύρου χρυσού».
Ανάμεσά τους και οι ΗΠΑ, με τις αμερικανικές βιομηχανίες σχιστολιθικών
υδρογονανθράκων, που έχουν έτσι κι
αλλιώς μειώσει την παραγωγή έχοντας
περιέλθει σε δεινή θέση εξαιτίας του
υψηλού λειτουργικού τους κόστους.
Μερίδα αναλυτών εκτιμά πως στην
πραγματικότητα η παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου θα μειωθεί κατά 20
εκατ. βαρέλια την ημέρα, αν προστεθεί
η μείωση που έχει ήδη γίνει από τις αμερικανικές πετρελαϊκές ακριβώς εξαιτίας των οικονομικών δυσχερειών τους.
Η κακοδαιμονία τους υπήρξε, άλλωστε, και ο παράγων που εξώθησε
τον Αμερικανό πρόεδρο να μεσολαβήσει
στον ομόλογό του του Μεξικού και να
του διασφαλίσει ότι η μείωση της παραγωγής του θα είναι σαφώς μικρότερη
από εκείνη που του ζητούσε επίμονα
η Σαουδική Αραβία. Η μεσολάβηση
στάθηκε καθοριστική, το Μεξικό θα
μειώσει κατά μόλις 100.000 βαρέλια
την ημέρα και όχι κατά 400.000 βαρέλια

την ημέρα όπως είχε αρχικά προβλεφθεί,
και η συμφωνία οριστικοποιήθηκε.
Αν, πάντως, προστεθεί η μείωση της
παραγωγής πολλών αμερικανικών πετρελαϊκών, ορισμένοι αναλυτές της αγοράς εκτιμούν πως η παγκόσμια παραγωγή θα μειωθεί τελικά κατά 20%.
Οπως επισημαίνουν οι Financial Times,
οι εκτιμήσεις αυτές αντιμετωπίζονται
με επιφυλακτικότητα, και όπως τονίζει
το Reuters αφαιρέθηκαν από το τελικό
κείμενο της συμφωνίας. Η Σαουδική
Αραβία, ντε φάκτο ηγέτιδα δύναμη του
ΟΠΕΚ, επιμένει πως το διεθνές καρτέλ
στην πραγματικότητα θα μειώσει τη
δική του παραγωγή κατά τουλάχιστον
12,5 εκατ. βαρέλια την ημέρα, καθώς
τόσο το Ριάντ όσο και τα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ προθυμοποιούνται
να μειώσουν περισσότερο από όσο τους
αναλογεί. Παράλληλα, οι εκτός ΟΠΕΚ
Βραζιλία, Καναδάς, Ινδονησία, Νορβηγία
και ΗΠΑ θα συνδράμουν στη συμφωνία
μειώνοντας την παραγωγή τους.
Οι ιδιαιτερότητες της πρωτοφανούς
αυτής συμφωνίας δεν τελειώνουν εδώ
πάντως. Η είδηση της άνευ προηγουμένου συμφωνίας εξώθησε χθες ανοδικά
τις τιμές του πετρελαίου, όχι, όμως,
όσο θα περίμενε κανείς. Αργά το βράδυ
το αργό ΗΠΑ έκανε πράξεις στα 22,93
δολάρια το βαρέλι σημειώνοντας άνοδο
0,76% και το Brent στα 32,01 δολάρια
το βαρέλι σημειώνοντας άνοδο 1,68%.
Την περασμένη εβδομάδα αναλυτές
των Goldman Sachs και UBS δήλωναν
βέβαιοι πως οι τιμές θα επιστρέψουν
σύντομα σε επίπεδα γύρω στα 20 δολάρια το βαρέλι.

Ζητούμενο της πολυμερούς συμφωνίας και βασική επιδίωξη των ΗΠΑ είναι να δοθεί ώθηση στις τιμές
του «μαύρου χρυσού», που έχουν κατρακυλήσει κατά σχεδόν 60% από την αρχή του έτους.

Σε κλάδους που πλήττονται από την πανδημία απασχολούνται 1,25 δισ. άτομα
Η πανδημία του κορωνοϊού θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι μειωμένη κατά 6,7%
η εργασία παγκοσμίως το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Το ποσοστό αυτό ισοδυναμεί με την εργασία πλήρους απασχόλησης 195 εκατ. εργαζομένων. Στις
εκτιμήσεις αυτές καταλήγει έκθεση της
Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO) σχετική με την «κρίση που επιδεινώνεται
με καταστρεπτικές συνέπειες».
Οπως επισημαίνει η ILO, περισσότεροι
από τέσσερις στους πέντε ανθρώπους
από το παγκόσμιο εργατικό δυναμικό
ζουν σε περιοχές που πλήττονται από
την αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας. Η οργάνωση απέφυγε να προβεί
σε συγκεκριμένη πρόβλεψη για τον αριθμό
των ανθρώπων που θα μείνουν άνεργοι
εξαιτίας της πανδημίας.
Εξέφρασε, ωστόσο, την εκτίμηση ότι
θα είναι «πολύ περισσότεροι» από τα 25
εκατ. άτομα που είχε προβλέψει μόλις
τον περασμένο μήνα. Αναφέρθηκε, άλλωστε, στους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που εκτιμά πως θα πληγούν
στο μέγιστο βαθμό, όπως ο κλάδος της
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νικός διευθυντής της ILO, Γκι Ράιντερ.
Μεταξύ άλλων, η ILO προτείνει στις κυβερνήσεις να καταφύγουν στη μερική απασχόληση, στη διαθεσιμότητα αλλά και
στη μείωση των ωρών εργασίας, προκειμένου να παραμείνουν οι εργαζόμενοι
στις θέσεις εργασίας τους. Ο κ. Ράιντερ
τόνισε μάλιστα ότι «έχουμε ήδη δει σε
πολλές χώρες τα κατάλληλα μέτρα που
δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα
να επωφεληθούν από τη στήριξη του
κράτους, αλλά παράλληλα αναλαμβάνουν
την ευθύνη να κρατήσουν τους υπαλλήλους τους στη θέση τους και στην αγορά
εργασίας».

Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας προτείνει μερική απασχόληση για να διασωθούν
θέσεις εργασίας.
στέγασης και των τροφίμων, η μεταποίηση, οι λιανικές πωλήσεις και η παροχή
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Κλάδοι στους
οποίους απασχολούνται συνολικά 1,25
δισ. άτομα.
Καλεί χώρες και κυβερνήσεις να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να κρατήσουν τους ανθρώπους στις θέσεις εργασίας όσο περισσότερο μπορούν, ώστε να
περιορίσουν κατά το δυνατόν τον αριθμό
όσων θα καταλήξουν άνεργοι. «Χρειαζόμαστε σαφώς και το βλέπουμε σε πολλές
χώρες ανά τον κόσμο ότι είναι ανάγκη
να καταβληθούν προσπάθειες για να
δοθεί ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα μέσω αναπτυξιακής δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής», τόνισε
κατά την παρουσίαση της έκθεση ο γε-

Ερευνα

H διασπορά του κορωνοϊού θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι μειωμένη κατά 6,7% η εργασία
παγκοσμίως το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Εξάλλου, σχετική έρευνα που εξεπόνησε
η IW Consult, η υπηρεσία του Ινστιτούτου
Γερμανικής Οικονομίας, καταλήγει στο
συμπέρασμα πως η μερική απασχόληση
έχει περιορίσει την ύφεση στη Γερμανία.
Οπως χαρακτηριστικά αναφέρει η έρευνα,
η υπαγωγή επιχειρήσεων και εργαζομένων
σε καθεστώς μερικής και εκ περιτροπής
απασχόλησης μειώνει κατά το ήμισυ την

ύφεση που προκάλεσε στη γερμανική οικονομία η πανδημία.
Από τα πορίσματα της έρευνας προκύπτει συγκεκριμένα πως θα ήταν κατά
45% μεγαλύτερη η μείωση στις οικονομικές
επιδόσεις της Γερμανίας αν δεν είχε υιοθετηθεί το μοντέλο της μερικής και της
εκ περιτροπής απασχόλησης. Παρουσιάζοντας τα πορίσματα της έρευνας, ο διευθυντής της IW Consult, Μπέρτραμ
Μπροσάρντ, τόνισε πως «διατηρώντας
το προσωπικό τους οι επιχειρήσεις θα
μπορέσουν να επιταχύνουν γρηγορότερα
τον ρυθμό της επιστροφής τους στην παραγωγή μετά την κρίση».
Ο ίδιος προσέθεσε πως σε όσες χώρες
δεν έχουν εφαρμοσθεί ανάλογα προγράμματα βραχυχρόνιας επιδότησης μειωμένου
ωραρίου εργασίας, θα πρέπει να επαναπροσληφθούν οι απολυθέντες και «αυτό
απαιτεί όχι μόνο χρόνο αλλά και χρήμα».
Σημειωτέον ότι στη Γερμανία το επίδομα
μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης
ανέρχεται στο 60% των καθαρών αποδοχών για άτεκνους και στο 67% για όσους
έχουν παιδιά.

Μπλοκάρει το Βερολίνο εξαγορές γερμανικών εταιρειών
Σε θωράκιση των επιχειρήσεών της
έναντι ξένων εξαγορών προχωράει
η γερμανική κυβέρνηση, προφυλάσσοντάς τις ιδίως από Κινέζους
και Αμερικανούς επίδοξους επενδυτές. Οπως μετέδωσε χθες ο γερμανικός όμιλος ειδήσεων Funke
Μediengruppe, πρόκειται να ληφθούν αυστηρά μέτρα για την προστασία καίριων κλάδων της γερμανικής οικονομίας από επενδυτές
οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευθούν την ευάλωτη –λόγω κορωνοϊού– κατάσταση των εταιρειών
της χώρας. «Η κρίση του κορωνοϊού
φαίνεται πως θα αυξήσει την τάση
για στρατηγικές επενδύσεις σε ευρωπαϊκές οικονομίες αποφασιστικής σημασίας», δήλωσε στην

Deutsche Welle ο Τζόναθαν Χάκενμπρoϊχ, μέλος του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων
(ECFR). Εχοντας εντοπίσει το έντονο
ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές,
η γερμανική κυβέρνηση έχει ήδη
λάβει μέτρα προστασίας των επιχειρήσεων. Οι σχετικές προσπάθειες εντατικοποιήθηκαν το 2016,
όταν η κινεζική εταιρεία συσκευών
σπιτιού Midea εξαγόρασε τη γερμανική εταιρεία ρομποτικής Kuka.
Προς το παρόν, η γερμανική κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να
παρέμβει σε εξαγορές, εφόσον διαπιστώσει ότι αποτελούν κίνδυνο
για την ασφάλεια της χώρας. «Σας
διαβεβαιώ, είμαστε αποφασισμένοι
να σταθούμε δίπλα στις επιχειρή-
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Στόχος, να μην περάσουν σε επενδυτές από
Κίνα και ΗΠΑ επιχειρήσεις βασικών κλάδων
της οικονομίας.
σεις μας και να προστατεύσουμε
τις θέσεις εργασίας», είχε προειδοποιήσει στο τέλος του Μαρτίου
ο Γερμανός υπουργός Οικονομίας,
Πέτερ Αλτμάιερ, αναφερόμενος
στην αποτροπή χρεοκοπίας και επιθετικών εξαγορών των εταιρειών.
Ωστόσο, με τα νέα μέτρα οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν, όσο εξετά-

ζουν την πιθανή εξαγορά, να απαγορεύσουν την πρόσβαση των ξένων στην τεχνολογία και την τεχνογνωσία των γερμανικών εταιρειών. Παράλληλα, δεν θα απαιτείται να αποδείξουν ότι η εξαγορά
είναι επικίνδυνη για την ασφάλεια
της χώρας, αλλά θα μπορούν να
την απορρίψουν, εφόσον κρίνουν
ότι υπάρχει «πιθανότητα δυσμενούς
επίδρασης» στην οικονομία. Σύμφωνα με τη γερμανική Funke
Μediengruppe, η γερμανική κυβέρνηση θέτει σήμερα το νομοσχέδιο προς έγκριση.
«Σε αυτή τη φοβερή κρίση τα
μέτρα θα πρέπει να εφαρμόζονται
βάσει ενός ευρέος ορισμού της έννοιας “στρατηγική σημασία”», σχο-

λίασε στην Deutsche Welle ο Τζόναθαν Χάκενμπρoϊχ. Στη συνέντευξη που παραχώρησε ο ίδιος, επανέλαβε τις ανησυχίες των ευρωπαϊκών θεσμών, ότι δηλαδή όσο
οι εταιρείες σε καίριους τομείς πλήττονται πολλοί επενδυτές θα το δουν
ως ευκαιρία, ώστε να εξασφαλίσουν
σε χαμηλότερη τιμή τις εταιρείες.
Εξάλλου, η Κομισιόν έχει εκδώσει οδηγίες για την προστασία των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η επικεφαλής της, Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν, δήλωσε πρόσφατα «όπως
σε κάθε κρίση, όταν οι επιχειρήσεις
και οι βιομηχανίες μας δέχονται
πίεση, οφείλουμε να προστατεύσουμε αυτές και την οικονομική
μας κυριαρχία».

Η γερμανική κυβέρνηση θα μπορεί να απορρίψει πρόταση εξαγοράς, εφόσον
κρίνει ότι υπάρχει «πιθανότητα δυσμενούς επίδρασης» στην οικονομία.

ΔΙΕΘΝΗ

Μ. Τετάρτη 15 Απριλίου 2020

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

l

11

Βαρύ το πλήγμα της πανδημίας
και στις ευρωπαϊκές οικονομίες
Σύμφωνα με έκθεση ινστιτούτων, aναμένεται μεγάλη μείωση ΑΕΠ σε Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία
Με ανησυχητικό ρυθμό επιβραδύνονται οι μεγαλύτερες οικονομίες της
Ευρώπης, σπέρνοντας ανησυχίες
σχετικά με τις οικονομικές επιπτώσεις του κορωνοϊού στην υπόλοιπη
ήπειρο και εντείνοντας ακόμη περισσότερο την πίεση στους ευρωπαϊκούς θεσμούς για συντονισμένες
στρατηγικές κινήσεις.
Σύμφωνα με κοινή έκθεση των
πέντε κορυφαίων οικονομικών ινστιτούτων της Γερμανίας, η οικονομία
της χώρας πρόκειται να συρρικνωθεί
κατά 4,2% φέτος, καθώς προβλέπεται
ότι το πρώτο τρίμηνο θα υποχωρήσει
κατά 1,9% ενώ το δεύτερο τρίμηνο
αναμένεται μείωση της τάξης του
9,8%. Η μεγαλύτερη οικονομία της
Ευρωζώνης κινείται δηλαδή με τα-

Οι υπουργοί Οικονομικών των 19
χωρών της Ευρωζώνης αδυνατούν
προς το παρόν να συμφωνήσουν σε
κοινή πολιτική για τη στήριξη της
Ευρωζώνης. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή
Ενωση έχει προχωρήσει σε χαλάρωση των ορίων σχετικά με τα δημοσιονομικά ελλείμματα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπζα έχει διοχετεύσει δισεκατομμύρια ευρώ στις
ευρωπαϊκές οικονομίες, προκειμένου
να αποτρέψει νέα χρηματοπιστωτική
κρίση.

Oι Ηνωμένες Πολιτείες
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Τα πέντε κορυφαία οικονομικά ινστιτούτα της Γερμανίας προβλέπουν ότι η
οικονομία της χώρας θα
συρρικνωθεί κατά 4,2%.

Πολλοί τομείς της οικονομίας της Ευρωζώνης έχουν σταματήσει τις δραστηριότητες, ενώ αρκετοί υπολειτουργούν.

χύτητα προς την εντονότερη συρρίκνωση από το 1970, οπότε ξεκίνησε
να καταγράφει τα οικονομικά στοιχεία της, και το οικονομικό πλήγμα
πρόκειται να είναι τουλάχιστον διπλάσιο σε σύγκριση με την περίοδο
της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Βέβαια, χάρη στην ισχυρή οικονομική
ενίσχυση, τα πέντε γερμανικά ινστιτούτα αναμένουν ότι η οικονομία
θα ανακάμψει αισθητά το 2021 με
ρυθμό ανάπτυξης 5,8%.

Τη δυσοίωνη γερμανική έκθεση
συμπλήρωσαν οι προβλέψεις της
κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας, η
οποία εκτιμά πως η οικονομία της
χώρας συρρικνώθηκε κατά περίπου
6% το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Μάλιστα, η κεντρική τράπεζα δήλωσε ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη
τριμηνιαία μείωση από την περίοδο
Απριλίου - Ιουνίου του 1968, όταν
δηλαδή οι συναπτές εβδομάδες διαμαρτυριών και απεργιών είχαν γο-

νατίσει τη γαλλική οικονομία. Οι
πρώτες εκτιμήσεις προμηνύουν ότι
ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας θα χτυπήσει έντονα την Ιταλία και την Ισπανία, οι οποίες μετρούν περισσότερα κρούσματα και
θανάτους. «Πολλοί τομείς της οικονομίας της Ευρωζώνης έχουν σταματήσει εντελώς τις δραστηριότητες
και άλλοι λειτουργούν με χαμηλότερους ρυθμούς», δήλωσε ο Αντριου
Κένινγκχαμ, επικεφαλής οικονομο-

λόγος της Capital Economics. «Η οικονομική δραστηριότητα έχει μειωθεί περισσότερο στην Ιταλία και
στην Ισπανία, όπου τα μέτρα ήταν
δρακόντεια», συμπλήρωσε ο ίδιος.
Επίσης, ο Κένινγκχαμ προειδοποίησε
ότι ακόμη και αφότου σταματήσει
η μετάδοση του ιού, ορισμένα μέτρα
θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται
σε ισχύ σε πολλές χώρες, επιβαρύνοντας περαιτέρω την οικονομία
της Ευρώπης.

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η μεγαλύτερη οικονομία του
κόσμου έχει βρεθεί μέσα σε λίγες
ημέρες στη δίνη του κυκλώνα, με
πολλούς ειδικούς να συμφωνούν ότι
θα περιπέσει σε ύφεση.
Ενδεικτικά, βάσει των υπολογισμών του Bloomberg Economics,
είναι απολύτως βέβαιο (με πιθανότητα 100%) ότι η αμερικανική οικονομία θα σημειώσει ύφεση μέσα
στους επόμενους 12 μήνες. Μολονότι
τα οικονομικά στοιχεία άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο γρήγορης ανάκαμψης, η κατακόρυφη αύξηση
της ανεργίας αναδεικνύει τα προβλήματα της άλλοτε ισχυρότατης αγοράς εργασίας και ολόκληρης της
οικονομίας. Μόνον τις τελευταίες
δύο εβδομάδες, περίπου 10 εκατομμύρια Αμερικανοί υπέβαλαν αίτηση
για τη λήψη επιδόματος ανεργίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του
Bloomberg, ορισμένοι αναλυτές προβλέπουν ότι μέχρι τον Ιούλιο θα έχουν περικοπεί περίπου 20 εκατομμύρια θέσεις εργασίας.

Κίνητρα για επιστροφή
των επιχειρήσεων δίνει
η ιαπωνική κυβέρνηση
Πρόγραμμα επαναπατρισμού
επιχειρήσεων ύψους 2,2 δισ.
δολ. δρομολογεί η ιαπωνική
κυβέρνηση στο πλαίσιο τoυ
πακέτου στήριξης της οικονομίας, καλώντας τις βιομηχανίες να μεταφέρουν την παραγωγή τους από την Κίνα.
Αυτό συμβαίνει γιατί η αναταραχή που έχει προκαλέσει
ο κορωνοϊός στην αλυσίδα εφοδιασμού έχει δημιουργήσει
προβληματισμό σχετικά με
την εξάρτηση της Ιαπωνίας
από άλλες χώρες.
Οπως αναφέρει το Reuters,
το συμπληρωματικό αυτό πακέτο στήριξης περιλαμβάνει
2,2 δισ. δολ. για τις εταιρείες
που θα επαναφέρουν την παραγωγή τους στην Ιαπωνία
και άλλα 216,1 εκατ. για όσες
επιχειρήσεις θέλουν να μεταφέρουν την παραγωγή σε άλλες χώρες.
Σημειώνεται ότι η Κίνα συνιστά και τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Ιαπωνίας,
ωστόσο τον Φεβρουάριο, οπότε
ο κορωνοϊός στην Κίνα βρισκόταν σε πλήρη έξαρση, οι
εισαγωγές προϊόντων από την
Κίνα μειώθηκαν στο μισό, καθώς ο ιός οδήγησε στο κλείσιμο
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Το σχετικό μέτρο
χρηματοδοτείται με
2,2 δισ. δολάρια και
στοχεύει σε εταιρείες με μονάδες παραγωγής στην Κίνα.
των κινεζικών εργοστασίων.
Ετσι, αρκετά εργοστάσια μεταποίησης στην Ιαπωνία δεν
μπορούσαν να προμηθευτούν
τα απαραίτητα εξαρτήματα
προκειμένου να προχωρήσουν
στην παραγωγή των προϊόντων
τους. Η απόφαση αυτή επανέφερε στο επίκεντρο των συζητήσεων τη μείωση της εξάρτησης των ιαπωνικών επιχειρήσεων από την Κίνα. Μάλιστα
τον προηγούμενο μήνα η κυβέρνηση, με αφορμή συζητήσεις για το μέλλον των επενδύσεων στη χώρα, μίλησε για
την ανάγκη να επανέλθει στην
Ιαπωνία η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης
αξίας, καθώς και για την ανάγκη
επέκτασης της παραγωγής άλλων προϊόντων στην υπόλοιπη
Νοτιοανατολική Ασία.

Μετ’ εμποδίων η στήριξη νοικοκυριών και εταιρειών
Καθυστερήσεις παρατηρούνται στο πόσο γρήγορα κατανέμονται τα κονδύλια του τεράστιου
πακέτου βοήθειας προς τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Oπως χαρακτηριστικά επισημαίνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Ρόιτερς, μέχρι στιγμής στο γραμματοκιβώτιο δεν έχει φθάσει η ατομική επιταγή
για τον κάθε Αμερικανό και κάθε Αμερικανίδα,
όπως έχει προγραμματισθεί. Και αυτό εκτραχύνει την ύφεση. Αντιθέτως, η Ελβετία έχει
βρει έναν εύκολο τρόπο να μπορεί μέσα σε
μισή ώρα να λάβει ένας επιχειρηματίας δάνειο
από την τράπεζα και να κρατήσει όρθια την
επιχείρησή του.
Στη Βρετανία, όπως γράφουν οι Financial
Times, μία εταιρεία σε ανάλογη θέση τηλεφωνούσε στις αρμόδιες αρχές επί ημέρες για
να ενημερωθεί πώς θα ζητήσει δάνειο με κρατική εγγύηση και τελικά της το αρνήθηκαν.
Στη δε Γαλλία, η γραφειοκρατική διαδικασία
κάθε άλλο παρά προτρεπτική είναι, ενώ στη
Γερμανία ο αντίστοιχος μηχανισμός, λόγω
πάρα πολλών αιτήσεων, έχει καταρρεύσει. Συ-
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Πολλά προβλήματα
καταγράφονται σε ΗΠΑ,
Γερμανία, Ελβετία, Βρετανία.
νολικά, μιλώντας, όπως αναφέρουν οι FT, στην
Ελβετία την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του
προγράμματος δόθηκαν 15 δισεκατομμύρια
φράγκα (14,2 δισεκατομμύρια ευρώ) σε περισσότερες από 76.000 επιχειρήσεις και το κονδύλι
διπλασιάστηκε πλέον. Αντίθετα στη Βρετανία,
όπου υποβλήθηκαν 130.000 αιτήσεις, μόνον
983 έχουν εγκριθεί. Η Ελβετία έχει το εξής
διττό σύστημα: μία εταιρεία μπορεί να ζητήσει
σε άτοκο δάνειο έως το 10% των εσόδων της
και έως 500.000 φράγκα (474.000 ευρώ) με
πλήρη εγγύηση δημοσίου ή ένα δάνειο με
τόκο 0,5% για το 85%, το οποίο εγγυάται το
δημόσιο, ενώ το ρίσκο για το 15% το αναλαμβάνουν οι τράπεζες και επιβάλλουν το τρέχον
επιτόκιο.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τώρα, όσο τεράστιο
κι αν είναι το πρόγραμμα οικονομικής στήριξης,
καθυστερεί να ανακουφίσει όσους θα έπρεπε.
Η ύφεση εκδηλώθηκε ραγδαία και σαρωτικά,
αλλά η αντίδραση είναι βραδεία. Οι επιμέρους
πολιτείες καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια
να διαχειριστούν ήδη τον πολύ μεγάλο όγκο
αιτήσεων για επιδόματα ανεργίας, όταν η αντίστοιχη τεχνολογική υποδομή τους είναι
ξεπερασμένη.
Μέχρι πριν από λίγες ημέρες οι αιτήσεις
για επίδομα ανεργίας ήταν εκατοντάδες χιλιάδες
και τώρα φθάνουν τα εκατομμύρια. Ειδικά
στην Καλιφόρνια, στη Νέα Υόρκη και στην
Πενσιλβάνια η μηχανοργάνωσή τους έχει τεχνολογία του 1959. Οι μεγάλες επιχειρήσεις,
από την άλλη, συμπεριλαμβανομένων και κολοσσών, που έχουν δώσει εντολή στο προσωπικό τους να δουλεύει από το σπίτι, είναι στο
σκοτάδι για το πώς και το εάν δικαιούνται
κρατική βοήθεια.
Οι δε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες
είναι εκατομμύρια, ζητούν απελπισμένα ρευστό,

ενώ οι τράπεζες που θα συμμετάσχουν στο
πρόγραμμα δανειοδότησης δεν έχουν τα αναγκαία έγγραφα έτοιμα.
Ο υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν
διεμήνυσε την περασμένη εβδομάδα πως στο
πλαίσιο του προγράμματος των 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία των
εργαζομένων, οι εργοδότες μικρών εταιρειών
θα μπορούν απλώς να πάνε στην τράπεζα και
να χρηματοδοτηθούν, όμως, η γραφειοκρατία
είναι μεγάλη. Οσο για τις ατομικές επιταγές
των 1.200 δολαρίων, είναι ασαφές ακόμη το
πότε θα δοθούν. Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα
των ΗΠΑ (Fed), τέλος, έχει ήδη εγκαινιάσει
πολλά προγράμματα μεγάλης κλίμακας και με
ταχύτητα πρωτόγνωρη σε σχέση με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. Ωστόσο, η
πρωτοβουλία στήριξης τοπικών αρχών, πολιτειών, δήμων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων
μέσω δανεισμού ύψους έως και 4,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων ακόμη δεν έχει τεθεί σε
εφαρμογή, εμποδίζοντας την ομαλή λειτουργία
τους σε καθημερινή βάση.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν διεμήνυσε

την περασμένη εβδομάδα πως στο πλαίσιο του προγράμματος των
350 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την προστασία των εργαζομένων, οι εργοδότες μικρών εταιρειών θα μπορούν απλώς να πάνε
στην τράπεζα και να χρηματοδοτηθούν. Ωστόσο, η γραφειοκρατία
είναι μεγάλη.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΗΛΙΑ ΛΕΚΚΟΥ

Τ

ο παρόν άρθρο προέκυψε ως μια
προσωπική μου προσπάθεια αρχικά
να καταγράψω και να κατηγοριοποιήσω και στη συνέχεια να αξιολογήσω
την πορεία όλων των οικονομικών μέτρων
και αποφάσεων των τελευταίων εβδομάδων, καθώς και τις βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες επιπτώσεις αυτών. Με κίνδυνο
πολλά από τα παρακάτω να θεωρηθούν
ξεπερασμένα την ώρα που θα διαβαστούν,
η αρχική μας εκτίμηση ήταν ότι βρισκόμασταν αντιμέτωποι με μια βραχύβια και
παροδική κρίση υγειονομικής φύσεως,
η οποία θα επηρέαζε την οικονομική δραστηριότητα μέσω του εξωτερικού εμπορίου (εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών
κυρίως, τουρισμό και ναυτιλία) και ίσως
την κατανάλωση λόγω αυξημένης αβεβαιότητας, αλλά η δυναμική τόσο της
προσφοράς όσο και της ζήτησης στην
οικονομία θα παρέμενε ανεπηρέαστη.
Σε αυτό το σενάριο υπολογίζαμε (σε συνδυασμό με το ασθενές 4ο τρίμηνο του
2019) την επίπτωση στο 1% του ΑΕΠ, με
αποτέλεσμα η εκτίμησή μας για την ανάπτυξη το 2020 να διαμορφωνόταν στην
περιοχή του 1%-1,5%.
Φυσικά, το σενάριο αυτό έχει ξεπεραστεί προ πολλού από τα γεγονότα.
Βάσει των τελευταίων δεδομένων της
σοβαρότητας της πανδημίας και των μέτρων πολιτικής προστασίας της κυβέρνησης, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε
σημαντικά τόσο τη διάρκεια όσο και την
ένταση της ύφεσης. Ο συνεπακόλουθος
κίνδυνος είναι η κρίση αυτή όχι μόνο να
επηρεάσει την προσφορά και τη ζήτηση,
αλλά να επιμολύνει και τον τραπεζικό
κλάδο, λόγω της αύξησης των ήδη υψηλών
μη εξυπηρετούμενων δανείων και την

Οικονομική πολιτική την εποχή της πανδημίας
<
<
<
<
<
<

Την επόμενη ημέρα
της κρίσης, ο καθένας μας
θα βρεθεί αντιμέτωπος
με τα δικά του προβλήματα
και υποχρεώσεις.
αύξηση της αβεβαιότητας στις διεθνείς
αγορές.
Για την αποφυγή λοιπόν της «μονιμοποίησης» της κρίσης, η κυβέρνηση έχει
πάρει μια σειρά μέτρων και πολιτικών,
που σκοπό έχουν να λειτουργήσουν ως
δικλίδα ασφαλείας σε κάθε έναν από τους
τρεις αυτούς αδύναμους κρίκους. Κατ’
αρχήν η ζήτηση επιχειρείται να στηριχθεί
είτε «βάζοντας χρήματα στην τσέπη των
νοικοκυριών», π.χ. επιδόματα 800/600
ευρώ και παράταση των επιδομάτων ανεργίας, είτε «βγάζοντας λιγότερα χρήματα» από αυτή, π.χ. αναβολή πληρωμής
φόρων, εισφορών και δανειακών υποχρεώσεων. Παρόμοια προσπάθεια γίνεται
να στηριχθούν οι επιχειρήσεις (δηλαδή
η προσφορά) μέσω αναστολής πληρωμών
προς το Δημόσιο και τις τράπεζες και της
χορήγησης πιστώσεων για κεφάλαιο κίνησης. Τέλος, όσον αφορά τον τραπεζικό
τομέα, έχουν ληφθεί αποφάσεις χαλάρωσης των κανόνων κεφαλαιακής επάρκειας και ευελιξίας στον (μη) χαρακτηρισμό δανείων που θα αναδιαρθρωθούν,
συνεπεία της πανδημίας, ως κόκκινα.
Ολα τα παραπάνω είναι ορθά και αναγκαία, ωστόσο δημιουργούν δύο κινδύνους, έναν άμεσο και έναν μακροπρόθεσμο.

Η ελληνική κυβέρνηση θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο χρέους

προς ΑΕΠ, το οποίο οι αγορές θα αρχίσουν και πάλι να αξιολογούν και να συνυπολογίζουν.

Ο άμεσος κίνδυνος πηγάζει από την
περιορισμένη δυνατότητα του ελληνικού
Δημοσίου να αντέξει το κόστος υποστήριξης του ιδιωτικού τομέα, νοικοκυριά
και επιχειρήσεις. Τα ήδη πιεσμένα δημόσια οικονομικά θα επιβαρυνθούν και
από την αύξηση των δαπανών προκει-

μένου να χρηματοδοτηθούν τα επιδόματα
στα νοικοκυριά και οι αυξημένες δαπάνες
περίθαλψης, αλλά και τη σημαντική μείωση των εσόδων. Φυσικά και το κράτος
έχει αντιστάσεις και αποθεματικά, όμως
αυτά είναι σίγουρα πεπερασμένα. Ο δεύτερος και ίσως πιο σοβαρός κίνδυνος

σχετίζεται με την «επόμενη μέρα». Στην
τρέχουσα συγκυρία έξαρσης της πανδημίας είμαστε όλοι –Ευρωπαϊκή Ενωση,
κράτος, επιχειρήσεις και νοικοκυριά–
«αλληλέγγυοι». Ωστόσο, εάν υποθέσουμε
ότι κάποια στιγμή θα επανέλθουμε στην
ομαλότητα, τότε ο καθένας μας θα βρεθεί
αντιμέτωπος με τα δικά του προβλήματα
και υποχρεώσεις – όπως αυτά θα έχουν
συσσωρευθεί την περίοδο της κρίσης.
Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της
κρατικής στήριξης θα παρασχεθεί με τη
μορφή δανείων και προσωρινής μόνο αναστολής των φορολογικών και δανειακών
υποχρεώσεων, ο ιδιωτικός τομέας θα βρεθεί αντιμέτωπος με σειρά οφειλών (νέων
και συσσωρευμένων) που θα πρέπει να
αρχίσει πάλι να εξυπηρετεί. Τα νοικοκυριά
θα έρθουν τότε –και όχι τώρα που προστατεύονται από τη νομοθεσία– με το
πρόβλημα της ανεργίας. Και οι επιχειρήσεις και οι τράπεζες θα δουν το πρόβλημα
των χρεοκοπιών και των μη εξυπηρετούμενων δανείων να κορυφώνεται τότε και
όχι τώρα, οπότε ισχύει καθεστώς επίσημης
ή ανεπίσημης περιόδου χάριτος. Συνεπώς,
υπάρχει το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας
νέας γενιάς καθυστερημένων οφειλών
προς εφορία, τράπεζες και ασφαλιστικά
ταμεία, καθώς και κατάπτωσης εγγυήσεων
που θα παρασχεθούν στο προσεχές διάστημα. Τέλος, και η ελληνική κυβέρνηση
θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολύ υψηλότερο
επίπεδο χρέους ως προς ΑΕΠ, το οποίο
οι αγορές θα αρχίσουν και πάλι να αξιολογούν και να συνυπολογίζουν. Αρα ο
κίνδυνος που ελλοχεύει είναι όλοι αυτοί
οι παράγοντες να αποτελέσουν τροχοπέδη
σε μια άμεση και δυναμική επάνοδο στην
ανάπτυξη.

Τι μπορεί να γίνει για να μετριασθούν
οι μακροχρόνιες επιπτώσεις της κρίσης;
Κατά την άποψή μου δύο πράγματα
– ένα υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης
και ένα όχι. Αυτό που μπορεί να κάνει η
κυβέρνηση είναι να ανακοινώσει όσο
πιο σύντομα γίνεται ένα σύνολο δράσεων,
είτε επενδυτικών είτε φορολογικών, οι
οποίες μπορεί μεν να αφορούν το μέλλον,
π.χ. το 2021, ωστόσο ο ιδιωτικός τομέας
θα τις προεξοφλήσει άμεσα και θα προσαρμόσει την τρέχουσα συμπεριφορά
και αποφάσεις του. Εάν π.χ. οι επιχειρήσεις πιστέψουν ότι η οικονομία θα ανακάμψει θα έχουν τη σιγουριά και να συνεχίσουν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους
και να ρυθμίσουν τις υποχρεώσεις τους
και να διακρατήσουν τους εργαζομένους
τους, ενώ και τα νοικοκυριά –εάν αναμένουν μειώσεις φόρων– θα μειώσουν
λιγότερο την τρέχουσα κατανάλωσή τους
και θα επανέλθουν γρηγορότερα στην
προ κρίσης καθημερινότητά τους. Ο παράγοντας που δεν βρίσκεται στον έλεγχο
της κυβέρνησης συνίσταται στην αδυναμία λήψης ρηξικέλευθων αποφάσεων
σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά το
φλέγον ζήτημα του πανευρωπαϊκού συντονισμού νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Κατά την άποψή μου,
μόνο η έκδοση μακροχρόνιου χρέους για
τη χρηματοδότηση επενδύσεων και η αγορά αυτού από την ΕΚΤ μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό ανάχωμα στη δύσκολη
μετά κορωνοϊό εποχή που μας περιμένει.

* Ο κ. Ηλίας Λεκκός είναι επικεφαλής Οικονομικής Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής της
Τράπεζας Πειραιώς.
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Αγορές μεριδίων
σε επιχειρήσεις
προτείνει η Ε.Ε.
στα κράτη-μέλη
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Υπέρ της νέας τάσης προστατευτισμού των επιχειρήσεων
έχουν ταχθεί Γερμανία,
Γαλλία και Ολλανδία.

Στόχος, να αποτραπεί η εξαγορά τους
από ξένους ομίλους, κυρίως από την Κίνα
Εκκληση προς τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να
αγοράζουν μερίδια των επιχειρήσεών
τους για να τις προστατεύσουν από ξένους
ομίλους που τις επιβουλεύονται σε μια
στιγμή αδυναμίας απευθύνει η επίτροπος
Ανταγωνισμού Μαργκρέτε Βεστάγκερ.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε στους
Financial Times, η επίτροπος Ανταγωνισμού και αντιπρόεδρος της Κομισιόν τονίζει πως η πανδημία του κορωνοϊού έχει
καταφέρει πλήγμα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις καθιστώντας τις ευάλωτους
στόχους ξένων επιχειρήσεων.
Διευκρινίζει πως «δεν είναι πρόβλημα
να δρουν τα κράτη-μέλη ως παράγοντες
της αγοράς, όταν προκύπτει ανάγκη να
το κάνουν για να αποτρέψουν την εξαγορά
επιχειρήσεών τους από ξένους».
Υπογραμμίζει μάλιστα πως, εξαιτίας
της «κατάστασης που καθιστά σαφή την
ανάγκη», η Κομισιόν κινείται ταχύτατα
για να εκπονήσει τους νέους κανόνες
που θα διέπουν εφεξής τις εξαγορές ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Εχει, άλλωστε,
δεσμευθεί από τον περασμένο μήνα πως

θα τους παρουσιάσει μέχρι τον Ιούνιο.
Με τις δηλώσεις της αυτές η κ. Βεστάγκερ επισφραγίζει τη νέα τάση που αναπτύσσεται στους κόλπους τόσο της Κομισιόν όσο και των κυβερνήσεων ευρωπαϊκών κρατών-μελών, με καταλύτη την
πανδημία, η οποία έχει γονατίσει μεγάλη
μερίδα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Η τάση αυτή αφορά τη λήψη μέτρων
με στόχο να μείνουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, αν όχι απαραιτήτως υπό τον
έλεγχο της χώρας τους, τουλάχιστον σε
ευρωπαϊκά χέρια. Στο επίκεντρο αυτής
της προβληματικής, στο στόχαστρο της
Κομισιόν και των εθνικών αρχών βρίσκονται κατά κύριο λόγο οι κινεζικές επιχειρήσεις που με την αμέριστη στήριξη
του Πεκίνου έχουν επιδείξει ασυγκράτητη
βουλιμία για τις επιχειρήσεις της Δύσης,
με ένα κύμα εξαγορών σε Ευρώπη και Αμερική.
Εχουν, έτσι, προκαλέσει μια κινητοποίηση των Αρχών στη Γερμανία αλλά
και εντεινόμενο προβληματισμό στη
Γαλλία. Η κινητοποίηση όμως κλιμακώ-

Η Μαργκρέτε Βεστάγκερ, επίτροπος Ανταγωνισμού και αντιπρόεδρος της Κομισιόν, τονίζει πως η πανδημία του κορωνοϊού έχει καταφέρει πλήγμα στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθιστώντας τις ευάλωτους στόχους ξένων ομίλων.
νεται τώρα, καθώς η λαίλαπα της πανδημίας και η αναστολή της οικονομικής
δραστηριότητας που αυτή υπαγορεύει
έχουν φέρει πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις κυριολεκτικά σε δεινή θέση.
Εχει, άλλωστε, προηγηθεί προ μηνών
πρόταση της Ολλανδίας για αναθεώρηση
της κοινοτικής νομοθεσίας κατά τρόπο
που να επιτρέπει στις ρυθμιστικές αρχές
να παρεμβαίνουν και να αποτρέπουν εξαγορές ή άλλες συμφωνίες όταν σε αυτές
εμπλέκονται κρατικά ελεγχόμενες εται-

ρείες ξένων χωρών και υπάρχει κίνδυνος
στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Η ολλανδική πρόταση προβλέπει μάλιστα και
την επέκταση των αρμοδιοτήτων της
Κομισιόν ώστε να απαιτεί μεγαλύτερη
διαφάνεια στους ισολογισμούς των ξένων
επιχειρήσεων και να αποτρέπει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού από ξένες επιχειρήσεις που έχουν υπερβολικά χαμηλές τιμές σε σύγκριση με εκείνες των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
Τη νέα αυτή τάση για περιφρούρηση

των ευρωπαϊκών βιομηχανιών εξέφρασαν
προσφάτως τόσο η πρόεδρος της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσο και οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Γαλλίας.
Στα τέλη Μαρτίου η κ. Φον ντερ Λάιεν
χρησιμοποίησε ορολογία παρεμφερή με
εκείνη του Αμερικανού προέδρου καθώς
κάλεσε τις ευρωπαϊκές ηγεσίες να χρησιμοποιήσουν όποια δυνατότητα έχουν
για να προστατεύσουν τις ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις από εξαγορές ή από επιρροές
«που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν

την ασφάλειά μας και τη δημόσια τάξη».
Περίπου τις ίδιες ημέρες, ο Γερμανός
υπουργός Οικονομίας Π. Αλτμάιερ προειδοποίησε τους ξένους επενδυτές ότι
το γερμανικό κράτος δεν θα αφήσει τις
επιχειρήσεις του να γίνουν βορά των ξένων funds, τονίζοντάς τους: «Μην απατάσθε, είμαστε αποφασισμένοι να σταθούμε στο πλευρό των επιχειρήσεών
μας». Η γερμανική κυβέρνηση θέσπισε
μάλιστα ταμείο για τη στήριξη των χειμαζόμενων γερμανικών επιχειρήσεων
με αρχικά κεφάλαια ύψους 100 δισ. ευρώ,
που θα αγοράζει μερίδια όσων επιχειρήσεων βρίσκονται σε δεινή θέση και κινδυνεύουν είτε να πτωχεύσουν είτε να εξαγοραστούν από ξένη εταιρεία.
Η πρωτοβουλία θα χρηματοδοτηθεί
από τον καινούργιο δανεισμό ύψους 150
δισ. ευρώ που αποφάσισε το Βερολίνο
για την τόνωση της γερμανικής οικονομίας. Σημειωτέον ότι η Γερμανία έχει στο
παρελθόν επιδείξει αδράνεια αφήνοντας
στρατηγικής σημασίας γερμανικές βιομηχανίες να πέσουν στα χέρια κινεζικών
ομίλων χρηματοδοτούμενων και ελεγχόμενων από το Πεκίνο.
Το 2016 η εξαγορά της ρομποτικής
Kuka από την κινεζική Medea προκάλεσε
συναγερμό στο Βερολίνο με Γερμανούς
πολιτικούς να απευθύνουν έκκληση στις
γερμανικές βιομηχανίες για αντιπρόταση
εξαγοράς που θα κρατούσε την Kuka σε
γερμανικά χέρια. Η πρόταση δεν τελεσφόρησε τότε, αλλά όπως φαίνεται έριξε
τον σπόρο για τις πρόσφατες κινήσεις.
Στη Γαλλία, άλλωστε, προ ημερών ο
επικεφαλής της ένωσης Γάλλων βιομηχάνων κάλεσε την κυβέρνηση Μακρόν
να εθνικοποιήσει όσες εταιρείες έχουν
πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Χορήγηση επιδόματος διαβίωσης 440 ευρώ εξετάζει η ισπανική κυβέρνηση
Tη χορήγηση ενός κατώτατου επιδόματος
διαβίωσης εξετάζει η Μαδρίτη στην προσπάθεια οικονομικής στήριξης των οικονομικά ασθενέστερων. Τα σχέδια αυτά,
ωστόσο, διχάζουν τους οικονομολόγους.
Οπως αναφέρει στην Deutsche Welle ο
Καταλανός οικονομολόγος Ζορζ Μαρία
ντε Λιέμπανα, «δεν είναι η κατάλληλη
στιγμή για την εισαγωγή ενός κατώτατου
επιδόματος διαβίωσης». Ο ίδιος κατανοεί
τις ενστάσεις βορειοευρωπαϊκών χωρών
κατά του ευρωομολόγου και τις αιτιάσεις
εις βάρος της Ισπανίας ότι την τελευταία
δεκαετία σπατάλησε δημόσιο χρήμα.
«Δεν θα προχωρήσουμε ως κοινωνία αν
δεν ξεκινήσουμε επιτέλους να περιορίζουμε σοβαρά το χρέος της χώρας», υπογραμμίζει.
Σύμφωνα με την Deutsche Welle, το
ισπανικό δημοσιονομικό χρέος βρίσκεται
επισήμως ακόμα στο 100% του ΑΕΠ και
ο νέος δανεισμός ανήλθε το 2019 στα 33
δισεκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, η ισπανική
οικονομία αναμένεται να επιβαρυνθεί
λόγω του κορωνοϊού. Η δεξαμενή σκέψης
Funcas κοστολογεί στα 100 δισεκατομμύρια τις επιπλέον δαπάνες του ισπανικού
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Πρόκειται να παρασχεθεί σε
5 εκατ. δικαιούχους που πληρούν τις προϋποθέσεις.
δημοσίου λόγω της νόσου COVID-19.Η
δημόσια συζήτηση υπέρ και κατά της εισαγωγής ενός κατώτερου επιδόματος
διαβίωσης ξεκίνησε πριν από μερικές ημέρες από τον υπουργό Κατανάλωσης
Αλμπέρτο Γκαρθόν, ο οποίος τόνισε σε
ραδιοφωνική συνέντευξή του ότι θα πρέπει να υπάρξει κατώτατο επίδομα, το
οποίο όμως να λάβουν μόνο όσοι χτυπήθηκαν περισσότερο από την πανδημία.
Αρκετοί υποστηρίζουν ότι η εισαγωγή
ενός κατώτατου επιδόματος διαβίωσης
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τις προσπάθειες μείωσης του δημοσίου χρέους της
Ισπανίας, η οποία μετά την οικονομική
κρίση εφάρμοσε μεταρρυθμίσεις με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα σε σύγκριση
με τις υπόλοιπες γειτονικές χώρες. Οπως
σχολιάζει η Deutsche Welle σε σχετικό
δημοσίευμά της, σε αντίθεση με το πα-

Σοβαρό πρόβλημα για την Ισπανία είναι η συρρίκνωση του τουρισμού. Από τα συνήθως 84

εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, φέτος στην καλύτερη περίπτωση θα την επισκεφθούν
8 εκατομμύρια.

ρελθόν, σχεδόν όλες οι περιπτώσεις διαφθοράς επικρίνονται πλέον με τον πιο
αυστηρό τρόπο από τα μέσα ενημέρωσης
της χώρας.
Ωστόσο, το μεγαλύτερο πρόβλημα
ήταν και παραμένει η οικονομία, δεδομένου ότι εκατομμύρια εργαζόμενοι, κυρίως εποχικοί, καθώς και οι εργοδότες
τους δεν πληρώνουν εισφορές. Επίσης,
πολύ συχνά οι εκμισθωτές δεν κόβουν
αποδείξεις στους ενοικιαστές. Ως εκ τούτου, υπολογίζεται ότι η παραοικονομία
συμβάλλει 20%-30% στο ΑΕΠ της Ισπανίας. Στην κρίση της πανδημίας, ωστόσο,
είναι κυρίως οι παράνομα εργαζόμενοι
οι οποίοι δεν θα λάβουν το επίδομα,
επειδή δεν έχουν επίσημα έγγραφα για
να αποδείξουν ότι έχασαν τη δουλειά
τους ή ότι εργάζονται με μειωμένο ωράριο.
Σε αυτούς έρχεται να προστεθεί περίπου
ένα 15% του εργατικού δυναμικού που
έχασε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία,
τη δουλειά του λόγω κορωνοϊού.
Το σχεδιαζόμενο νέο εργαλείο θα μοιάζει με το αντίστοιχο γερμανικό, γνωστό
και ως Hartz IV. Σύμφωνα με τον ισπανικό
Τύπο, θα έχει ύψος περίπου 440 ευρώ

και θα καλύπτει μόνο βασικές ανάγκες,
μιας και δεν περιλαμβάνει επίδομα τέκνων
και επίδομα ενοικίου. «Η Ισπανία ακολουθεί με καθυστέρηση το παράδειγμα
χωρών όπως η Γαλλία και η Γερμανία, οι
οποίες εδώ και χρόνια διαθέτουν αντίστοιχο επίδομα», διαπιστώνει ο Μιγέλ
Οτέρο από τη δεξαμενή σκέψης Real Instituto Elcano.
Σύμφωνα με την υπουργό Απασχόλησης Γιολάντα Ντίαθ, περίπου 5 εκατ. Ισπανοί, σε έναν συνολικό πληθυσμό 47
εκατομμυρίων, πληρούν τις προϋποθέσεις
για να διεκδικήσουν το εν λόγω επίδομα.
Οπως αναφέρει η DW, ο ισπανικός Τύπος
υπολογίζει ότι το κατώτατο επίδομα διαβίωσης θα στοιχίσει περίπου 2,2 δισ.
ευρώ τον χρόνο.
Ο πολιτικός αναλυτής Μιγέλ Οτέρο
θεωρεί, πάντως, απαραίτητο το βήμα που
σχεδιάζει τώρα η ισπανική κυβέρνηση,
ιδίως σε αυτή τη δύσκολη περίοδο: «Λόγω
κορωνοϊού δεν θα έχουμε για αρκετούς
μήνες τουρισμό στην Ισπανία. Από τα
συνήθως 84 εκατομμύρια κάθε χρόνο,
θα είμαστε τυχεροί αν έρθουν φέτος 8
εκατομμύρια».

Αναστολή πληρωμής χρέους για τις φτωχές χώρες
Στην ελάφρυνση του εξωτερικού χρέους
των φτωχών χωρών που αδυνατούν να
αποπληρώσουν τα δάνειά τους φαίνεται
να καταλήγουν οι εκπρόσωποι του G20.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ των Financial
Times, μετά και τις επίμονες εκκλήσεις
του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας
τον προηγούμενο μήνα, οι εκπρόσωποι
των ισχυρότερων οικονομιών παγκοσμίως
είναι έτοιμοι να καταλήξουν σε ένα προσωρινό «πάγωμα» στις πληρωμές των
διακρατικών υποχρεώσεων για έξι ή εννέα
μήνες, προκειμένου να αποσοβηθεί ο
κίνδυνος μιας κρίσης χρέους στις αναπτυσσόμενες χώρες μετά και το ξέσπασμα
του κορωνοϊού.
Το τελικό σχέδιο αναμένεται να αποφασιστεί στην επικείμενη συνάντηση
των υπουργών Οικονομικών του G20 εντός της εβδομάδος. Σύμφωνα με ανώτατο
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Εξετάζεται από το G20
«πάγωμα» στις πληρωμές
διακρατικών υποχρεώσεων
για 6 ή 9 μήνες.
αξιωματούχο του G20, κατά τη διάρκεια
της περιόδου αναστολής των δόσεων
τόσο οι θεσμοί όσο και πλούσιες χώρες
θα μπορέσουν να σχεδιάσουν τι πρόκειται
να συμβεί σε κάθε μία χώρα ξεχωριστά.
«Πρόκειται για ολική ελάφρυνση χρέους;
Πρόκειται απλώς για αναστολή ή για αναβολή στην αποπληρωμή των υποχρεώσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Θα χρειαστεί χρόνος για να συντονιστεί μια ελάφρυνση χρέους», επισήμανε
ο ίδιος. «Αυτό που χρειάζεται ωστόσο να

γίνει άμεσα είναι να δώσουμε χώρο σε
αυτούς τους ανθρώπους, ώστε να μην ανησυχούν για τα ταμειακά τους διαθέσιμα,
αλλά και για την εξυπηρέτηση χρέους
προς άλλες χώρες. Ετσι, θα μπορούν να
χρησιμοποιήσουν κεφάλαια για την κάλυψη άμεσων αναγκών», πρόσθεσε.
Σημειώνεται ότι εντείνονται οι ανησυχίες για τη δυνατότητα φτωχών χωρών
να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους,
δεδομένου ότι επιβαρύνθηκαν με δάνεια
μετά το ξέσπασμα της χρηματοπιστωτικής
κρίσης του 2008. Τώρα, όμως, δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να αντιμετωπίσουν την κρίση που προκάλεσε ο
COVID-19, καθώς καταγράφουν υψηλά
χρέη και δημοσιονομικά ελλείμματα ενώ
δέχονται πλήγμα και από τα αδύναμα
νομίσματά τους.
Αλλος ανώτατος αξιωματούχος παρα-

δέχθηκε στους Financial Times ότι η
πρωτοβουλία αυτή του G20 τυγχάνει ευρείας στήριξης. «Οι διαπραγματεύσεις
ακόμη συνεχίζονται, παραμένουμε ωστόσο αισιόδοξοι πως θα βρούμε λύση»,
συμπλήρωσε.
Νωρίτερα, τόσο το ΔΝΤ όσο και η Παγκόσμια Τράπεζα κάλεσαν όλους τους
διμερείς πιστωτές να αναστείλουν τις
πληρωμές χρέους από φτωχές χώρες του
Διεθνούς Οργανισμού Ανάπτυξης, βοηθώντας να καλύψουν τις ανάγκες τους
σε ρευστότητα και να αντιμετωπίσουν
τις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία
του κορωνοϊού. Ωστόσο, εκτός από αυτές
τις χώρες, υπάρχουν και άλλες που αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα, γι’
αυτό και ακόμη γίνονται συζητήσεις σχετικά με τις χώρες που θα δεχθούν αυτή
την ελάφρυνση.

Το σχέδιο για την ελάφρυνση των φτωχών χωρών αναμένεται να αποφασιστεί στη συνάντηση των υπουργών Οικονομικών του G20 εντός της εβδομάδας.
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Εμφύλιος Τραμπ με κυβερνήτες
Παρά τις αντιδράσεις δηλώνει ότι έχει απόλυτη εξουσία να άρει τους περιορισμούς
Αψηφώντας τη συνταγματική τάξη, ο
Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η εξουσία του προέδρου στις ΗΠΑ είναι
«συνολική» και ότι εναπόκειται στον
ίδιο και μόνον η απόφαση για το πότε
και πώς θα αρθούν τα περιοριστικά μέτρα
που έχουν ληφθεί για την αναχαίτιση
της πανδημίας.
Σε μια επεισοδιακή συνέντευξη Τύπου
στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος
επιτέθηκε σε εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης που τον κατηγορούν για καθυστερημένη και ανεπαρκή αντίδραση
στην εξάπλωση του ιού. Ερωτηθείς για
το πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις σχετικά
με ενδεχόμενη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, απάντησε: «Ο πρόεδρος
παίρνει τις αποφάσεις... Οταν κανείς
είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών,
η εξουσία του είναι συνολική... Οι κυβερνήτες το ξέρουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, προκαλώντας τις αυτονόητες
αντιδράσεις συνταγματολόγων, αλλά και
κυβερνητών αμφοτέρων των παρατάξεων.
Χαρακτηριστικά, ο Ρεπουμπλικανός κυ<
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Δεν απολύει τον δρα Φάουτσι, αλλά φτιάχνει δική του
ομάδα δράσης για την επανεκκίνηση της οικονομίας.
βερνήτης του Νιου Χαμσάιρ, Κρις Σουνούνου, υπενθύμισε ότι, αν και ο πρόεδρος
Τραμπ έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες
για περιορισμό των Αμερικανών στα σπίτια τους, ήταν οι κυβερνήτες εκείνοι που
πήραν τις συγκεκριμένες αποφάσεις για
κλείσιμο σχολείων, καταστημάτων και
οικονομικών δραστηριοτήτων, επομένως
«εναπόκειται στις Πολιτείες και στους
κυβερνήτες να τις άρουν».
Σε πιο καυστικούς τόνους, ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Νέας Υόρκης,
Αντριου Κουόμο, δήλωσε στο τηλεοπτικό
δίκτυο NBC: «Δεν έχουμε βασιλιά. Πρόεδρο έχουμε. Ο πρόεδρος δεν έχει απόλυτη εξουσία». Νωρίτερα, μιλώντας στο
CNN, είχε προειδοποιήσει ότι, αν διαταχθεί από τον Λευκό Οίκο να ανοίξει
την Πολιτεία του με τρόπο που, κατά
την κρίση του, θα έθετε σε κίνδυνο τη
δημόσια υγεία, τότε δεν επρόκειτο σε
καμία περίπτωση να υπακούσει. «Τον
χειρότερο τρόπο που μπορεί να πράξει
(ο Τραμπ) αυτή τη στιγμή, είναι να δράσει
δικτατορικά, κομματικά, διχαστικά»,
προσέθεσε.
Οπως έγινε γνωστό, δέκα Πολιτείες
της Δυτικής και της Ανατολικής Ακτής,
που αντιπροσωπεύουν περίπου το 40%
της αμερικανικής οικονομίας, συντονίζονται για να καταστρώσουν το δικό
τους σχέδιο σταδιακού ανοίγματος των
επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από τον Λευκό
Οίκο. Στη δεκαμελή ομάδα περιλαμβάνονται οι πολυπληθείς Πολιτείες της Κα-

Ο Ντόναλντ Τραμπ και μέλη της ομάδας δράσης κατά του κορωνοϊού στην τακτική ενημέρωση του Τύπου, στον Λευκό Οίκο.
λιφόρνιας και της Νέας Υόρκης. Εννέα
εκ των κυβερνητών τους είναι Δημοκρατικοί και ένας Ρεπουμπλικανός.
Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμενόταν χθες να παρουσιάσει τη
δική του ομάδα δράσης για την επανεκκίνηση της οικονομίας, σε διάκριση από
το επιτελείο των επιστημόνων που ασχολούνται με την καταπολέμηση του
ιού. Την ομάδα δράσης του Τραμπ θα
πλαισιώσουν γνωστοί επιχειρηματίες
και οικονομολόγοι, αν και παρέμενε άγνωστο κατά πόσον θα συμμετάσχουν
επιδημιολόγοι και άλλοι αρμόδιοι επιστήμονες.
Πάντως, ο Αμερικανός πρόεδρος φρόντισε να διαψεύσει τις φήμες περί επικείμενης απόλυσης του δρος Αντονι Φάουτσι, επικεφαλής του επιστημονικού
επιτελείου του Λευκού Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας, προσκαλώντας τον στο βήμα της συνέντευξης
Τύπου, όπου του έπλεξε το εγκώμιο και
δήλωσε ότι βρισκόταν «από την αρχή»
της κρίσης στο ίδιο μήκος κύματος μαζί
του.
Τη Δευτέρα, άλλοι 1.503 άνθρωποι
πέθαναν από τον ιό στις ΗΠΑ, αριθμός
πρακτικά αμετάβλητος με εκείνον της
Κυριακής. Τα κρούσματα προσέγγιζαν
τις 600.000 σε σύνολο περίπου δύο εκατομμυρίων στον πλανήτη, ενώ οι νεκροί πλησίαζαν τις 24.000 έναντι περίπου
101.000 παγκοσμίως.
REUTERS, A.P.

Ο Ομπάμα σφύριξε τη λήξη
της εσωκομματικής μάχης
Τον τελευταίο χρόνο, ο τέως πρόεδρος
Ομπάμα και ο Τζο Μπάιντεν τήρησαν
ένα είδος «πολιτικής αποστασιοποίησης». Ο τέως πρόεδρος υιοθέτησε στάση ουδετερότητας στις προκριματικές
αναμετρήσεις των Δημοκρατικών και
ο τέως αντιπρόεδρος διεμήνυε ότι θέλει
να κερδίσει «με το σπαθί του».
Ο Μπαράκ Ομπάμα, όμως, κινήθηκε
παρασκηνιακά και ενεπλάκη στην εκστρατεία πολύ περισσότερο από όσο
γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Τις τελευταίες
εβδομάδες, όταν όλα έδειχναν ότι ο
Μπάιντεν θα είναι ο υποψήφιος του
κόμματος τον Νοέμβριο, ο Ομπάμα επικοινώνησε τουλάχιστον τέσσερις
φορές με τον Μπέρνι Σάντερς, πείθοντάς τον να εγκαταλείψει την κούρσα
και να σφυρίξει τη λήξη, έτσι ώστε να
αποφευχθεί η παράταση επιζήμιας και
ανούσιας αντιπαράθεσης με τον Μπάιντεν. Παρότι η ομάδα της εκστρατείας
Μπάιντεν δεν ήθελε να ζητήσει ευθέως
τη βοήθεια του Ομπάμα, εξέφρασε τη
δυσφορία της για δηλώσεις του πρώην
συμβούλου του Ομπάμα, Ντέιβιντ Αξελροντ, ο οποίος αμφισβήτησε τη διανοητική ευρωστία του τέως αντιπροέδρου. Αξιωματούχοι του κόμματος υ-

πήρξαν πιο ευθείς, καλώντας τον τέως
πρόεδρο να τοποθετηθεί σαφώς υπέρ
του Μπάιντεν, έστω και από το παρασκήνιο. Ο Ομπάμα συνέχισε, όμως, να
επιμένει ότι θα ήταν πιο χρήσιμος ως
αφανής ειρηνοποιός. Η λήξη της προκριματικής περιόδου σημαίνει ότι ο
Ομπάμα θα μπορεί τώρα να αξιοποιήσει
τις ικανότητές του ως μαγνήτης χρηματικών δωρεών, παρότι ο ίδιος συνεχίζει να συστήνει προσοχή, έτσι
ώστε να μην φανεί ότι σπεύδει σε βοήθεια του Μπάιντεν, δαπανώντας έτσι
άσκοπα πολιτικό κεφάλαιο.
Την έκπληξή του για την ολιγωρία
του Ομπάμα να στηρίξει τον Μπάιντεν
εξέφρασε μέχρι και ο πρόεδρος Τραμπ,
που απόρησε για τη διστακτική στάση
του τέως προέδρου. «Μένω έκπληκτος
που ο πρόεδρος Ομπάμα δεν στήριξε
ακόμη δημοσίως τον Υπναρά Τζο»,
είπε ο Τραμπ χρησιμοποιώντας το περιπαικτικό προσωνύμιο που χρησιμοποιεί για τον τέως αντιπρόεδρο. Στελέχη
της εκστρατείας του Μπέρνι Σάντερς
επαίνεσαν από τη μεριά τους την ουδετερότητα του Ομπάμα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για το χρίσμα.
ΤHE ΝEW ΥORK ΤIMES

Ο εφιάλτης του Τσερνόμπιλ επιστρέφει

Καμένα δέντρα, 30 χλμ. από τη ζώνη απο-

κλεισμού γύρω από το Τσερνόμπιλ.

Υπό έλεγχο τέθηκε χθες η τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε στις 3 Απριλίου στη
ζώνη αποκλεισμού που έχει δημιουργηθεί
γύρω από το πυρηνικό εργοστάσιο του
Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία, υποστηρίζουν οι αρχές της χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με ανταπόκριση του Associated
Press, εξακολουθούν να υπάρχουν μέτωπα
φωτιάς και μάλιστα σε απόσταση ενός
χιλιομέτρου από το εγκαταλελειμμένο
πλέον πυρηνικό εργοστάσιο, ενώ το ρωσικό παράρτημα της Greenpeace προειδοποίησε ότι η πυρκαγιά θα μπορούσε
να απελευθερώσει στην ατμόσφαιρα ραδιενεργά άτομα.
«Δεν υπάρχει μέτωπο φωτιάς», σύμφωνα με χθεσινό δελτίο Τύπου του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας.
Ωστόσο, οι ουκρανικές αρχές παραδέχτηκαν ότι εξακολουθεί να σιγοκαίει η
πυρκαγιά κοντά στο έδαφος. Ο Ουκρανός
πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποσχέθηκε να υπάρξει διαφάνεια στο ζήτημα,
καθώς «η κοινωνία πρέπει να γνωρίζει
την αλήθεια και να είναι ασφαλής», όπως
δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας. Οι ου-
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Μέτωπα φωτιάς σε
απόσταση ενός χιλιομέτρου
από το εγκαταλελειμμένο
πυρηνικό εργοστάσιο –
Τέθηκε υπό έλεγχο,
λένε οι ουκρανικές αρχές.
κρανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες ότι
κατέγραψαν βραχυπρόθεσμη αύξηση
σωματιδίων καισίου 137 στην περιοχή
του Κιέβου, νότια του Τσερνόμπιλ, αλλά
ότι το επίπεδο ακτινοβολίας παραμένει
συνολικά εντός των φυσιολογικών ορίων.
Ο Γιάροσλαβ Γεμελιανένκο, ξεναγός στη
ζώνη αποκλεισμού του Τσερνόμπιλ, έγραψε στον λογαριασμό του στο
Facebook τη Δευτέρα ότι η κατάσταση
είναι κρίσιμη, διότι η πυρκαγιά είχε φθάσει στην εγκαταλελειμμένη πόλη Πρίπιατ
και απείχε λιγότερο από δύο χιλιόμετρα
από «εκεί όπου βρίσκεται η περιοχή της
ζώνης του Τσερνόμπιλ με την υψηλότερη

ακτινοβολία». Σύμφωνα με δήλωση του
Βολοντίμιρ Ντέμτσουκ της ουκρανικής
υπηρεσίας εκτάκτου ανάγκης, που μεταδίδει το Associated Press, η κατάσταση
βρίσκεται υπό έλεγχο. «Δεν υπάρχει απειλή για το πυρηνικό εργοστάσιο του
Τσερνόμπιλ, αποθηκευμένα πυρηνικά
καύσιμα ή άλλες κρίσιμης σημασίας εγκαταστάσεις».
Η ζώνη αποκλεισμού γύρω από το
πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ
έχει έκταση 2.600 τετραγωνικά χιλιόμετρα και δημιουργήθηκε αμέσως μετά το
πυρηνικό δυστύχημα της 26ης Απριλίου
1986. Η ζώνη αποκλεισμού είναι σε μεγάλο βαθμό ακατοίκητη, αν και υπολογίζεται πως σε αυτή εξακολουθούν να
μένουν περίπου 200 άνθρωποι που αρνήθηκαν να την εγκαταλείψουν. Το ξέσπασμα δασικών πυρκαγιών στην περιοχή είναι συχνό φαινόμενο, ιδίως τις
χρονιές που έχουν πέσει λίγες βροχές,
και συχνά ξεκινούν από φωτιές που ανάβουν οι κάτοικοι για να κάψουν ξερόχορτα.
REUTERS, A.P.
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Γεννά ξενοφοβία
ο ιός στη Γερμανία
Προσοχή, παρά την ανακοινωθείσα μείωση των κρουσμάτων, συστήνουν οι
γερμανικές αρχές, εκτιμώντας ότι μπορεί
ο μειωμένος αριθμός κρουσμάτων και
θανάτων να οφείλεται σε ελλείψεις στο
σύστημα καταγραφής λόγω της εορτής
του καθολικού Πάσχα. Η κρίση του κορωνοϊού στη Γερμανία έχει τροφοδοτήσει ταυτόχρονα ξενοφοβικά αντανακλαστικά και εκκλήσεις ενσωμάτωσης
ξένων στο σύστημα υγείας της χώρας,
με τους κατοίκους των περιοχών που
συνορεύουν με τη Γαλλία να κλείνουν
τις πόρτες σε Γάλλους, από τον φόβο
μετάδοσης του ιού και τις αρχές της
Σαξονίας να ζητούν μετανάστες με ιατρικά προσόντα για ενίσχυση του συστήματος υγείας.
Στην Αυστρία, όπου ο ρυθμός διάδοσης της ασθένειας έπεσε στο 0,8%,
άνοιξαν χθες κάποια καταστήματα, υπό
τις αυστηρές προειδοποιήσεις των Αρχών να μη σπεύσουν όλοι για τις αγορές
την πρώτη ημέρα και να έχουν υπόψη
ότι σε περίπτωση που η κατάσταση ξεφύγει εκ νέου, η χώρα «θα τραβήξει
ξανά χειρόφρενο». Σε άνοιγμα κάποιων
καταστημάτων στις 19 Απριλίου προσανατολίζεται και η Πολωνία, όπου θα
διεξαχθούν προεδρικές εκλογές στις
10 Μαΐου.
Στη Σουηδία, αντιθέτως, επικρατεί
έντονος προβληματισμός, καθώς ο αριθμός των νεκρών ξεπέρασε τους 1.000,
με 114 νεκρούς το τελευταίο 24ωρο. Η
Σουηδία είχε υιοθετήσει τα πιο «χαλαρά»
περιοριστικά μέτρα στην Ευρώπη, επιτρέποντας τις συναθροίσεις ώς 49 ατόμων, αλλά απαγορεύοντας τις επισκέψεις στους οίκους ευγηρίας.
Οι οίκοι ευγηρίας έχουν αναδειχθεί
στη μεγάλη «μαύρη τρύπα» της ευρωπαϊκής ηπείρου, με τη βρετανική στατιστική υπηρεσία να εκτιμά ότι οι θάνατοι από κορωνοϊό στη χώρα είναι
15% περισσότεροι από τους ανακοινωθέντες, αν συνυπολογιστούν οι θά-

νατοι στους οίκους ευγηρίας. Οι 12.000
θάνατοι που έχουν καταγραφεί επισήμως ώς σήμερα στη Βρετανία εξαιτίας
του κορωνοϊού αφορούν μόνο ανθρώπους που έχουν υποκύψει στα νοσοκομεία.
Εν τω μεταξύ, έρευνες στους οίκους
ευγηρίας της Λομβαρδίας πραγματοποιεί
η ιταλική αστυνομία, προκειμένου να
διαπιστωθεί ποιος ευθύνεται για την
τρομακτική θνησιμότητα που παρατηρήθηκε σε αυτούς στην οξεία φάση της
επιδημίας. Σύμφωνα με το ιταλικό υγειονομικό ινστιτούτο (ISS), οι θάνατοι
από κορωνοϊό στους ιταλικούς οίκους
ευγηρίας έχουν ξεπεράσει τις 3.800.
<
<
<
<
<
<
<

Κάτοικοι κλείνουν
τις πόρτες σε Γάλλους
από τον φόβο μετάδοσης
του COVID-19.
Παράλληλα, στην Ισπανία, οι Αρχές αναγνώρισαν τη διενέργεια διαγνωστικών
ελέγχων ως κομβικό στοιχείο για τον
έλεγχο της επιδημίας και πλέον υποχρεώνουν, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου που εκδόθηκε χθες, τα ιδιωτικά θεραπευτήρια να πραγματοποιούν διαγνωστικούς ελέγχους με χαμηλές τιμές. Τέλος, στη Γερμανία, η «επιστροφή στην κανονικότητα» αργεί,
αν ως κανονικότητα εκλαμβάνεται η
διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώνων
της Μπουντεσλίγκα. Η σύσκεψη στην
οποία θα αποφασιζόταν πότε θα ξαναρχίσει το γερμανικό πρωτάθλημα αναβλήθηκε, ενώ προς αναβολή, για τον
Δεκέμβριο, οδεύει και το συνέδριο στο
οποίο το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα
αναμένεται να αποφασίσει για τη διαδοχή της νυν επικεφαλής, Ανεγκρετ
Κραμπ Καρενμπάουερ.
REUTERS, A.P., FAZ

Αντικαρκινικό
σκεύασμα στη μάχη
κατά του κορωνοϊού
Ενα ακόμα φαρμακευτικό, αντικαρκινικό
αυτή τη φορά, σκεύασμα πρόκειται να
ξεκινήσει τη διαδικασία της κλινικής
μελέτης προκειμένου να διαπιστωθεί
κατά πόσον είναι αποτελεσματικό στην
αντιμετώπιση της λεγόμενης «θύελλας
κυτοκινών», της υπερβολικής αντίδρασης
του ανοσοποιητικού συστήματος που
συχνά οδηγεί στον θάνατο πάσχοντες
από COVID-19. Αυτό ανακοίνωσε, χθες,
η φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca.
Το σκεύασμα Calquence (acalabrutinib)
ανήκει στην κατηγορία των αναστολέων
κινάσης της τυροσίνης του Μπρούτον
(ΒΤΚ), και μπορεί να καταστείλει την εμφάνιση πολλών αυτοάνοσων νοσημάτων.
Σήμερα, χρησιμοποιείται ως θεραπεία
κάποιων αιματολογικών καρκίνων, και
έχει ήδη εγκριθεί σε ΗΠΑ και ορισμένα
ευρωπαϊκά κράτη η χορήγησή του σε ενήλικους ασθενείς με χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία, έναν από τους συχνότερους τύπους αιματολογικού καρκίνου
σε ενήλικες.
Εξαιτίας της πανδημίας πολλές φαρμακοβιομηχανίες αναγκάζονται να διακόψουν τις συνήθεις κλινικές τους μελέτες και να ερευνήσουν αν τα σκευάσματα που διαθέτουν μπορούν να φέρουν κάποιο θεραπευτικό αποτέλεσμα
σε πάσχοντες με COVID-19 και ιδιαίτερα
σε όσους εμφανίζουν βαριά συμπτώματα. Πολλοί από αυτούς, που πάσχουν
από πνευμονία, σύμφωνα με τους ειδικούς, εμφανίζουν μία υπέρμετρη ανοσοποιητική αντίδραση στον εισβολέα
κορωνοϊό, που ονομάζεται «θύελλα κυτοκινών» και μπορεί να οδηγήσει σε
θάνατο. Τώρα η AstraZeneca Inc. ελπίζει
να δει κατά πόσον το σκεύασμά της,
που καταστέλλει κάποια στοιχεία του
ανοσοποιητικού συστήματος, μπορεί
να συμβάλει στον έλεγχο της ανοσο-

ποιητικής αντίδρασης. Οπως επισημαίνει ο δρ Λούις Στάουντ, επικεφαλής του
τμήματος αιματολογικών κακοηθειών
στο Εθνικό Αντικαρκινικό Ινστιτούτο
των ΗΠΑ, «ο ρόλος της πρωτεΐνης ΒΤΚ
στον έλεγχο των φλεγμονών είναι πολύ
καλά καταγεγραμμένος και είναι πιθανό
η αναστολή της, με τη χορήγηση
acalabrutinib, να έχει κλινικό όφελος
για ασθενείς με προχωρημένη βαριά αναπνευστική COVID-19».
Σύμφωνα με την παρασκευάστρια
φαρμακοβιομηχανία, στην κλινική μελέτη θα εξετασθούν η ασφάλεια και η
αποτελεσματικότητα της χορήγησης
του αντικαρκινικού σκευάσματος στο
πλαίσιο μιας καλύτερης υποστηρικτικής
θεραπείας προκειμένου να περιοριστεί
η θνησιμότητα αλλά και η ανάγκη διασωλήνωσης και αναπνευστικής υποστήριξης σε ασθενείς με τόσο βαριά
συμπτώματα COVID-19 ώστε να κινδυνεύει η ζωή τους. Η κλινική μελέτη
αναμένεται να «ανοίξει» σε ΗΠΑ και
ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη τις επόμενες ημέρες, οπότε θα αρχίσει η εγγραφή εθελοντών. Στις αρχές του μήνα,
η φαρμακοβιομηχανία AstraZeneca
και η αντίπαλός της GlaxoSmithKline
PLC συμφώνησαν στην από κοινού δημιουργία εξεταστικού κέντρου για ασθενείς με COVID-19, σε συνεργασία
με το πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Αισιόδοξα τα νέα και από το μέτωπο της
παρασκευής εμβολίου κατά του φονικού
κορωνοϊού, καθώς η κινεζική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για την
έναρξη κλινικών δοκιμών σε ανθρώπους σε δύο «υποψήφια» εμβόλια. Πρόκειται για τα εμβόλια της Sinovac
Biotech, με έδρα το Πεκίνο και του Ινστιτούτου Βιολογικών Προϊόντων της
Γουχάν.
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«Κεφάλαιο» για την Ελλάδα
Οι επιτυχείς χειρισμοί με τον ιό αλλάζουν την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Η Ελλάδα,
εν μέσω μιας πρωτόγνωρης παγκόσμιας
δοκιμασίας, καταφέρνει με πολύ κόπο,
μεθοδικότητα και θυσίες να χτίσει κάτι
που μπορεί να μην φαίνεται τώρα, αλλά
είναι πολύτιμο για το μέλλον. Την ώρα
που αρκετές χώρες έχουν γονατίσει από
τον ιό, η Ελλάδα στέκεται όρθια σε μια
πολύ δύσκολη μάχη, γεγονός που αναγνωρίζεται από όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά δίκτυα του πλανήτη. Χθες
ήταν η σειρά του Guardian να μιλήσει
στον τίτλο του για τη χώρα που κερδίζει
τον κορωνοϊό «έπειτα από μία δεκαετία
κρίσης χρέους», απονέμοντας τα εύσημα
στην Ελλάδα για τον χειρισμό της υγειονομικής κρίσης. «Δεν ήταν δεδομένη
η ικανότητα της χώρας να αντιμετωπίσει
έκτακτες ανάγκες για τη δημόσια υγεία»,
αναφέρει το δημοσίευμα, εστιάζοντας
στο ότι η Ελλάδα μόλις είχε βγει από
την πολυετή κρίση. Το δημοσίευμα αναφέρεται και στην τάχιστη ψηφιοποίηση του κράτους, που σε συνδυασμό
με την άμεση αντίδραση στην αναχαίτιση του ιού δημιουργούν την εικόνα
μιας χώρας που ανταποκρίθηκε με με-

Κυβερνητικά στελέχη
αφήνουν να εννοηθεί
ότι οι περιορισμοί στις
μετακινήσεις με Ι.Χ.το Μεγάλο Σάββατο και το Πάσχα
βρίσκονται στο τραπέζι.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε χθες τηλεδιάσκεψη με Ελληνες ολυμπιονίκες και πρωταθλητές.

γάλη επάρκεια σε μια πολυεπίπεδη κρίση.
Και ο Guardian δεν είναι η μόνη θετική
δημοσιότητα.
Το πρακτορείο Bloomberg έχει αναφερθεί δύο φορές στην ικανότητα της
χώρας να ανταποκριθεί στην κρίση, χαρακτηρίζοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη
«φωνή της λογικής στη διεθνή σκηνή».
Οι Times είχαν αποθεώσει την Ελλάδα
γράφοντας για τους απείθαρχους Ελληνες
που αυτή τη φορά όμως «δείχνουν μια
σπάνια και νηφάλια πλευρά στην απείθαρχη φύση τους». Η Corriere della Sera
μίλησε για την Ελλάδα που δίνει μαθήματα στη Βόρεια Ευρώπη, ενώ ισπανικές
ιστοσελίδες έκαναν λόγο για το ελληνικό
θαύμα. Αυτός ο καταιγισμός θετικών α-

ναφορών από διεθνή ΜΜΕ μπορεί να
αποτελέσει ένα σπουδαίο μελλοντικό
κεφάλαιο για τη χώρα. Το δικό της «αμιγές
καλού» μέσα στο νέο, δύσκολο τοπίο
που διαμορφώνεται παγκοσμίως. Η χώρα,
μετά σειρά ετών αρνητικής δημοσιότητας, εμφανίζεται πλέον με άλλα δεδομένα.
Πιο έμπειρη και έχοντας αποκτήσει τεχνογνωσία στη διαχείριση κρίσεων, μπορεί στην επόμενη φάση να εμφανιστεί
τόσο στον τουριστικό όσο και στον επενδυτικό χάρτη ως μια ασφαλής χώρα,
όπου μπορεί κάποιος να βάλει τα λεφτά
του.
Προς αυτή την κατεύθυνση «έδειξε»
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο τελευταίο διάγγελμά του, λέγοντας πως το

2020 θα είναι χρονιά μεγάλης ύφεσης,
ωστόσο με την κατάλληλη προετοιμασία
και τις σωστές ενέργειες θα ακολουθήσει
«αναπτυξιακή έκρηξη το 2021».

Μεγάλη κινητικότητα
Την ίδια ώρα, στο επιχειρησιακό κομμάτι η κυβέρνηση ετοιμάζεται για τις
πιο δύσκολες μέρες όσον αφορά την τήρηση των περιοριστικών μέτρων από
την αρχή της πανδημίας, που είναι το
Πάσχα. Χθες και προχθές υπήρξε μεγάλη
κινητικότητα στα προάστια της Αθήνας,
όπως στο Πόρτο Ράφτη, με πολλούς να
μετακινούνται ήδη για την Κυριακή του
Πάσχα σε πιο «εξοχικά» μέρη. Η απαγόρευση της κυκλοφορίας των Ι.Χ., όπως

έγραψε η «Κ», είναι στο τραπέζι, κάτι
που εμμέσως πλην σαφώς επιβεβαίωσε
και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος
Πέτσας, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα
πάρει αποφάσεις που στοχεύουν στην
προστασία της δημόσιας υγείας. Ο κ.
Τσιόδρας, άλλωστε, τόνισε χθες πως ο
κίνδυνος δεν έχει εκλείψει. Ο μεγάλος
φόβος της κυβέρνησης που επιτείνει
την ανάγκη για λήψη πρόσθετων μέτρων
για δύο 24ωρα είναι πως ο συνδυασμός
της πτώσης των κρουσμάτων, του καλού
καιρού και της εορτής του Πάσχα δημιουργούν ένα τρίπτυχο μεγάλης χαλάρωσης, που μπορεί στο παρά πέντε να
αποβεί μοιραίο και να προκαλέσει πισωγύρισμα.

Εξοδος στις αγορές με έκδοση 7ετούς ομολόγου
Σε νέα έκδοση ομολόγου 7ετούς διάρκειας
προχωράει σήμερα ή το αργότερο αύριο
(εκτός απροόπτου) το ελληνικό Δημόσιο,
με στόχο να αποκτήσει ρευστότητα για
να ανταποκριθεί στις μεγάλες ταμειακές
ανάγκες που προκαλεί η πανδημία του
κορωνοϊού. Δεδομένου ότι οι δημόσιες
δαπάνες έχουν αυξηθεί λόγω των μέτρων
που εφαρμόζει η κυβέρνηση για τη στήριξη της οικονομίας και ταυτόχρονα τα
έσοδα έχουν δραματική υστέρηση, οι
συνθήκες ρευστότητας για το Δημόσιο
επιδεινώνονται γρήγορα. Μέσα στον Απρίλιο το κόστος των μέτρων στήριξης
φτάνει τα 7 δισ. ευρώ περίπου –λόγω
της επέκτασης των υφιστάμενων μέτρων
μαζί με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν
αυτήν την εβδομάδα–, ενώ εξετάζεται
η επέκτασή τους για τον Μάιο και τον
Ιούνιο. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές,
έως τον Ιούνιο η ρευστότητα που θα
χρειαστεί το ελληνικό Δημόσιο ανέρχεται
σε 12 με 17 δισ. ευρώ τουλάχιστον.

Τα ταμειακά διαθέσιμα
Πού μπορεί η Ελλάδα να βρει αυτή

<
<
<
<
<
<
<

Για να αντλήσει η χώρα 2 2,5 δισ. με στόχο να καλύψει ανάγκες της πανδημίας.
τη ρευστότητα; Τα ταμειακά διαθέσιμα
της χώρας αυτή τη στιγμή διαμορφώνονται στα 36,5 με 37 δισ. ευρώ εκ των
οποίων τα 7-7,5 δισ. ευρώ προέρχονται
από τα διαθέσιμα των φορέων της γενικής κυβέρνησης, τα οποία έχουν κατατεθεί στις ελληνικές τράπεζες. Από
τα περίπου 30 δισ. ευρώ που απομένουν,
τα 15,7 δισ. ευρώ είναι το cash buffer
του ESM, το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την έγκρισή του.
Επομένως, μένουν 14 δισ. ευρώ διαθέσιμα για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας το επόμενο
διάστημα, με την κυβέρνηση να στοχεύει
να χρησιμοποιήσει σημαντικό μέρος
αυτών αλλά όχι να τα εξαντλήσει.
Οπως υπολογίζει, η πρόσθετη ρευστότητα από το πρόγραμμα SURE του
Eurogroup, την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τα διαρθρωτικά ταμεία της

Κομισιόν καθώς και την επιστροφή των
κερδών από τα ANFAs και SMPs, διαμορφώνεται στα 3 με 3,5 δισ. ευρώ. Επιπλέον,
εάν κριθεί αναγκαίο ο ΟΔΔΗΧ μπορεί να
αλλάξει και τη στρατηγική μείωσης των
εκδόσεων εντόκων γραμματίων, την οποία
ακολουθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο,
αντλώντας έτσι πρόσθετη ρευστότητα,
μέσω των εντόκων, η οποία μπορεί συνολικά να κινηθεί στα 2 δισ. ευρώ.
Την ίδια στιγμή, η ελληνική κυβέρνηση θέλει όσο μπορεί να αποφύγει ή
έστω να καθυστερήσει τη χρήση της
πιστωτικής γραμμής του ESM (από την
οποία θα μπορούσε να αντλήσει 3,5 δισ.
ευρώ), προκειμένου να μη «στιγματιστεί»,
ως η πρώτη χώρα που προσφεύγει σε
αυτό το εργαλείο ευρωπαϊκής στήριξης.

Ο στόχος
Ο βασικός στόχος της νέας εξόδου
στις αγορές είναι η ενίσχυση των διαθεσίμων για την αντιμετώπιση του κόστους της κρίσης. Επιπλέον, το γεγονός
ότι οι περισσότερες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου έχουν ήδη προχωρήσει
σε εκδόσεις χρέους, δημιουργεί πίεση
και στην Ελλάδα να δηλώσει «παρούσα»

στις αγορές, έστω και αν οι συνθήκες
δεν είναι ιδανικές. Στην τρέχουσα συγκυρία, η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό πλεονέκτημα σε σχέση με το παρελθόν, καθώς έχει τη στήριξη της ΕΚΤ από τη
συμμετοχή της στο έκτακτο QE. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν πλέον να χρησιμοποιούν
τα ελληνικά ομόλογα ως εγγύηση για
την παροχή ρευστότητας από την ΕΚΤ,
τις καθιστά έναν πιο δυναμικό παίκτη
στις εκδόσεις χρέους του ΟΔΔΗΧ.
Το ύψος της ελληνικής έκδοσης, της
οποίας ανάδοχοι είναι οι Citigroup,
Commerzbank, Credit Suisse, Morgan
Stanley, Nomura και Societe Generale,
θα κυμανθεί, σύμφωνα με παράγοντες
της αγοράς, σε ανάλογα επίπεδα με τις
πρόσφατες εκδόσεις του ελληνικού Δημοσίου, δηλαδή κοντά στα 2-2,5 δισ. ευρώ. Ως δείκτης (benchmark) τοποθετούνται οι αντίστοιχες εκδόσεις 7ετών
τίτλων της Κύπρου και της Πορτογαλίας
όπου αντλήθηκαν 1,25 δισ. ευρώ και 5
δισ. ευρώ αντίστοιχα. «Η ελληνική έκδοση θα πρέπει να κινηθεί ανάμεσα σε
αυτά τα επίπεδα και σίγουρα από 2 δισ.
ευρώ και πάνω».

Αυξημένη ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Τη διατήρηση υψηλής ετοιμότητας διά
παν ενδεχόμενον και στα νησιά επισήμανε χθες ο υπουργός Εθνικής Αμυνας
Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο οποίος τόνισε
ότι είναι γνωστό στην Αθήνα πως, όποτε
η Τουρκία έχει προβλήματα στο εσωτερικό, τα εξάγει στην Ελλάδα. Ο κ. Παναγιωτόπουλος επιβεβαίωσε και τις πληροφορίες για πυροβολισμούς από την
πλευρά της Τουρκίας στον Εβρο, όπου,
όπως υπογράμμισε, ο υφιστάμενος φράχτης επεκτείνεται και ενισχύεται. Ως
προς το Αιγαίο, ο κ. Παναγιωτόπουλος
επισήμανε (ΣΚΑΪ) τα εξής: «Λαμβάνουμε
τα μέτρα μας, προωθήσαμε σκάφη του
Π.Ν. στα νησιά για να συνδράμουμε το
Λιμενικό. Υπάρχει πιθανότητα να υπάρχουν και νοσούντες από τον κορωνοϊό.
Δεν ξέρουμε αν είναι σχέδιο, αλλά δεν
αλλάζει τον σχεδιασμό μας. Δεν είναι
απίθανο να υπάρχουν και νοσούντες.
Οι δυνάμεις θα εφαρμόσουν ακόμη πιο
εντατική αποτροπή όσων προσπαθήσουν

Ανεβάζει
αντιπολιτευτικές
στροφές ο ΣΥΡΙΖΑ
Του ΑΝΤΩΝΗ ΑΝΤΖΟΛΕΤΟΥ
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Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ
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Ο υπουργός Αμυνας υπενθύμισε ότι στον Εβρο η απόπειρα αιφνιδιασμού από την
Τουρκία έγινε το τριήμερο
της Καθαράς Δευτέρας –
Η Αγκυρα θέλει διάλογο,
λέει ο Τσαβούσογλου.
να περάσουν τα σύνορά μας». Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας επισήμανε, ακόμα,
ότι ο βαθμός εγρήγορσης έχει αυξηθεί
και λόγω της πασχαλινής περιόδου, υπενθυμίζοντας ότι και στην περίπτωση
του Εβρου η απόπειρα αιφνιδιασμού
είχε γίνει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας. «Ισως κάτι τέτοιο επιχειρηθεί και
αυτές τις μέρες. Εμείς δείξαμε ότι δεν
είμαστε χαλαροί», επισήμανε σχετικά
ο κ. Παναγιωτόπουλος. Οι δηλώσεις του
κ. Παναγιωτόπουλου πραγματοποιούνται

σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχουν
σαφείς ενδείξεις και πληροφορίες για
μετακίνηση μεταναστών στα μικρασιατικά παράλια.
Χθες, πάντως, επανήλθε και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, ο οποίος σε εξ αποστάσεως ομιλία του, που διοργανώθηκε από
το αμερικανικό think tank Atlantic
Council και την τουρκική οργάνωση
των ΗΠΑ Turkish Heritage, τόνισε ότι
ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει
προτείνει «ειλικρινή συζήτηση» για την
Ανατολική Μεσόγειο στον πρωθυπουργό
Κυριάκο Μητσοτάκη αλλά, όπως είπε,
«η Ελλάδα προτιμά να κάνει λόμπι κατά
των νόμιμων δικαιωμάτων της Τουρκίας».
Ο κ. Τσαβούσογλου είπε ότι η Αγκυρα
μπορεί να στείλει και το τρίτο πλωτό
γεωτρύπανο στην Ανατολική Μεσόγειο,
επισημαίνοντας πως είναι ανοικτοί σε
διάλογο με όλους εκτός από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Η κατάσταση στην οποία έχουν βρεθεί
οι Ενοπλες Δυνάμεις (Ε.Δ.) λόγω του κο-

ρωνοϊού, ιδιαιτέρως ως προς το σκέλος
των στρατευσίμων, έχει ενεργοποιήσει
και μια συζήτηση για τη στρατιωτική
θητεία και εθίγη χθες και από τον υπουργό Εθνικής Αμυνας. Ο κ. Παναγιωτόπουλος επισήμανε ότι «δεν έχουμε ασχοληθεί με το θέμα της θητείας. Ο,τι
συζητήσουμε θα είναι ύστερα από προτάσεις της ηγεσίας των Ε.Δ. Δεν πρέπει
να σταματήσουν να λειτουργούν οι Ε.Δ.».
Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με
το ενδεχόμενο να δρομολογηθεί υποχρεωτική θητεία στα 18, ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι «όλα είναι υπό
σκέψη αλλά δεν έχουμε καταλήξει σε
αποφάσεις. Λόγω κορωνοϊού, όσοι καταταγούν στην επόμενη ΕΣΣΟ θα είναι
λίγοι αριθμητικά. Θα δούμε και θα πράξουμε αναλόγως». Ο υπουργός Εθνικής
Αμυνας αναφέρθηκε και στα μέτρα που
έχουν ληφθεί στις Ε.Δ. για τον κορωνοϊό.
Οπως είπε, στην επόμενη ΕΣΣΟ θα διανεμηθεί «corona kit» το οποίο περιλαμβάνει μάσκες, γάντια και μπουκαλάκι
με αντισηπτικό.

Ευθύνη στον Κυριάκο Μητσοτάκη καταλογίζουν στην Κουμουνδούρου για
το γεγονός ότι εν μέσω της πανδημίας
η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από
τις εκλογές. Δεν είναι λίγα τα στελέχη
του ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύουν πως κράτησαν για αρκετό καιρό τη στάση της
χρήσιμης αντιπολίτευσης «βάζοντας
πλάτη» στην κυβέρνηση. «Οι προτάσεις
μας έχουν κατατεθεί. Για την οικονομία
και για τη θωράκιση του εθνικού συστήματος υγείας. Πρέπει πλέον ο πρωθυπουργός να πάρει τις αποφάσεις του»,
τόνιζε στην «Κ» υπέρμαχος της άποψης
πως η περίοδος χάριτος για το Μαξίμου
τελείωσε. Η αλλαγή στρατηγικής, ωστόσο, δεν είναι εύκολο να αποφασιστεί,
αφού το κόμμα είναι εν μέρει «εγκλωβισμένο» εξαιτίας της αποδοχής των
μέτρων και της στήριξης που λαμβάνει
η κυβέρνηση από την κοινωνία.
Στην αξιωματική αντιπολίτευση εκτιμούν πως ο πρωθυπουργός με λεκτικά
τεχνάσματα επιθυμεί να θολώσει τα
νερά γύρω από τις προθέσεις του. Γνωρίζει, δηλαδή, ότι η «απειλή» των πρόωρων εκλογών δεν θα ήταν η καλύτερη
εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ και αφήνει όλα
τα σενάρια ανοιχτά.
Τη γραμμή σχετικά με την ξαφνική
προσφυγή στις κάλπες την έχει δώσει
ο Αλέξης Τσίπρας και ακολουθούν όλα
τα στελέχη. «Πιστεύω ότι μόνο ένας
νοσηρός νους μπορεί εν μέσω πανδημίας
και μπροστά σε μια τέτοια ύφεση να
μιλάει για εκλογές. Είναι δυνατόν να
μετράμε απώλειες ζωών, να συζητάμε
αν θα έρθει δεύτερο κύμα και να μιλάμε
για εκλογές; Με ποιο επίδικο;», τόνισε
ο Πάνος Σκουρλέτης μιλώντας στον
ΣΚΑΪ.

Το εκλογικό σενάριο
Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορούν να αποκλείσουν κανένα ενδεχόμενο σχετικά
με τις προθέσεις τους Κυριάκου Μητσοτάκη. Η πλειονότητα πιστεύει πως
το εκλογικό σενάριο εξαιτίας της οικονομικής κατάστασης στην οποία θα

βρεθεί η χώρα δεν μπορεί να προχωρήσει. Εκτιμούν πως ο πρωθυπουργός
επιθυμεί να μην πληγεί το προφίλ του
και επιχειρεί να περάσει το μήνυμα
πως η επιστροφή στην κανονικότητα
θα σημάνει άρση των μέτρων που εφαρμόστηκαν με πράξη νομοθετικού
περιεχομένου.
Η μειοψηφία των στελεχών της Κουμουνδούρου ισχυρίζεται ότι το καμπανάκι που χτύπησε για το 2020, πως θα
είναι «χρονιά μεγάλη ύφεσης», δεν μπορεί να αφήσει το κόμμα να εφησυχάζει.
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Ο Αλ. Τσίπρας υποστηρίζει
ότιη κυβέρνηση θέλει
να αντιμετωπίσει αυτή
την κρίση ως «μια ευκαιρία
προκειμένου να υπάρξει
μια μεγάλη αναδιάρθρωση
στις εργασιακές σχέσεις».
Από τη στιγμή που ο πρωθυπουργός
προλείανε το έδαφος για μέτρα λιτότητας, το ανέβασμα των «αντιπολιτευτικών στροφών» δεν πρέπει να καθυστερήσει, προκειμένου το πολιτικό σκηνικό να «ζεσταθεί», καθώς ο πρωθυπουργός μπορεί να επιχειρήσει εκλογικό
αιφνιδιασμό.

Επαφές Τσίπρα
Με αυτά τα δεδομένα, οι επαφές του
Αλέξη Τσίπρα με τους παράγοντες της
αγοράς πυκνώνουν. Μιλώντας μέσω
τηλεδιάσκεψης με εκπροσώπους υπαλλήλων στα σούπερ μάρκετ και τις μεταφορές τόνισε πως «η κυβέρνηση όχι
μόνο δεν έχει πάρει προληπτικά μέτρα
για την αντιμετώπιση της ύφεσης, για
τη στήριξη των εργαζομένων και των
επιχειρήσεων, αλλά θέλει να αντιμετωπίσει αυτή την κρίση, απ’ ό,τι φαίνεται
και ως μια μεγάλη ευκαιρία προκειμένου
να υπάρξει μια μεγάλη αναδιάρθρωση
στις εργασιακές σχέσεις».

Η αισιοδοξία
χέρι χέρι
με την ανησυχία
Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Αισιόδοξα μηνύματα για την εξέλιξη
της πανδημίας του νέου κορωνοϊού
στη χώρα μας έρχονται από τα νεότερα
δεδομένα για τον αριθμό των κρουσμάτων της νόσου και των νοσηλευομένων ασθενών, με τους επιστήμονες
να εκφράζουν την εκτίμηση ότι η νόσος
«φθίνει». Την ίδια στιγμή όμως, κορυφώνεται και η αγωνία για χαλάρωση
των μέτρων από τους πολίτες τις ημέρες
του Πάσχα, εξέλιξη που μπορεί να αναιρέσει όλη την προσπάθεια που έχει
γίνει μέχρι τώρα. «Ας μη χαλάσουμε,
επ’ αφορμή των γιορτών, τις ίδιες τις
γιορτές μας», τόνισε ο εκπρόσωπος
του υπουργείου Υγείας για τον νέο κορωνοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας,
κάνοντας έκκληση σε όσους έχουν ήδη
–παράτυπα– μετακινηθεί στην περι<
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Οι επιστήμονες εκτιμούν
ότι στην Ελλάδα «η νόσος
σβήνει», ωστόσο υπάρχει
αγωνία για χαλάρωση
των μέτρων από πολίτες
τις μέρες του Πάσχα.
φέρεια για τις γιορτές να τηρούν τα
μέτρα προστασίας και να τεθούν σε
αυτοαπομόνωση ακόμα και με έναν απλό πονόλαιμο. «Ας μην καταστρέψουμε
σε λίγες ώρες ό,τι χτίσαμε τόσον καιρό.
Είμαστε πολύ κοντά να πάρουμε πίσω
τη ζωή μας», τόνισε από την πλευρά
του ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς.
Σύμφωνα με τις νέες ανακοινώσεις,
χθες καταγράφηκαν 25 νέα κρούσματα
COVID-19 στη χώρα μας, με τον συνολικό αριθμό των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων να έχει φτάσει
τις 2.170, εκ των οποίων το 65,6% είτε
σχετίζεται με ταξίδι στο εξωτερικό είτε
πρόκειται για άτομα που είχαν έρθει
σε επαφή με ήδη γνωστά κρούσματα.
Χθες ήταν διασωληνωμένοι σε μονάδα
εντατικής θεραπείας 76 ασθενείς, ενώ
26 ασθενείς είχαν εξέλθει από ΜΕΘ.
Χθες καταγράφηκαν δύο νέοι θάνατοι
λόγω του κορωνοϊού. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων της νόσου ήταν

χθες 101, στην πλειονότητά τους (89%)
άτομα με υποκείμενα νοσήματα ή άνω
των 70 ετών. Συνολικά έχουν ελεγχθεί
εργαστηριακά 48.798 κλινικά δείγματα.
Οπω σημείωσε ο κ. Τσιόδρας, καταγράφεται σταδιακή μείωση των νοσηλευόμενων ασθενών και των σοβαρών
κρουσμάτων της νόσου, ενώ ο δείκτης
«Ro» που αντιπροσωπεύει τον μέσο αριθμό ατόμων που μπορεί να μολύνει
κάποιος που φέρει τον ιό είναι κάτω
από 1, που σημαίνει ότι «η νόσος σβήνει». «Ελπίζουμε σε διατήρηση αυτών
των μεγεθών», πρόσθεσε, σημειώνοντας
ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μας επιτρέψει
να σχεδιάζουμε την επόμενη φάση που
θα είναι η άρση των μέτρων. Μάλιστα
ανέφερε ότι ενδεχομένως και την επόμενη εβδομάδα να γίνουν σχετικές ανακοινώσεις.
Τόσο ο καθηγητής όσο και ο κ. Χαρδαλιάς τόνισαν πάντως την ανάγκη
αυτό το Πάσχα να μην το γιορτάσουμε
όπως γνωρίζουμε, σε σπίτια φίλων ή
συγγενών με μεγάλες παρέες, καθώς
αυτό είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνο για
διασπορά του ιού στην κοινότητα. Στο
ίδιο πλαίσιο ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε
ότι τα νεκροταφεία θα μείνουν κλειστά
τη Μεγάλη Παρασκευή – ημέρα κατά
την οποία παραδοσιακά τα νεκροταφεία
γεμίζουν από άτομα που θέλουν να επισκεφθούν τάφους συγγενών τους.
Την ίδια ημέρα, τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοικτά από τη 1 μ.μ.
έως τις 7 μ.μ.

Χρηματοδότηση
Ο κ. Χαρδαλιάς ανακοίνωσε τη χρηματοδότηση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ,
από το υπουργείο Ανάπτυξης, επιδημιολογικής μελέτης του SARS-CoV-2
στην Ελλάδα μέσω εκτεταμένων εξετάσεων ανίχνευσης του ιού και αντισωμάτων, αλληλούχισης ιικών γονιδιωμάτων και γενετικής ανάλυσης ασθενών με τη συμμετοχή δέκα ερευνητικών ιδρυμάτων (ΕΚΠΑ, Ιδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας
Αθηνών, Εθνικό Κέντρο Ερευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης, «Δημόκριτος», Παστέρ κ.ά.). Χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεδιάσκεψη με μέλη της ερευνητικής ομάδας, τα οποία ευχαρίστησε για τη
συμβολή τους.

ΕΛΛΑΔΑ
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Βασικός χρηματοδότης το κράτος
για 3 εκατομμύρια νοικοκυριά
Πώς η κρίση του κορωνοϊού άλλαξε άρδην τις ισορροπίες στην ελληνική αγορά εργασίας
Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Το κράτος θα καταστεί για το χρονικό
διάστημα από τα μέσα Μαρτίου και
μέχρι τα τέλη Μαΐου (στην καλύτερη
περίπτωση) ο μοναδικός ή ο κύριος
«αιμοδότης» ρευστότητας για περίπου
3 εκατομμύρια νοικοκυριά ή το 70%
του συνόλου. Η υποχώρηση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο συνολικό εισόδημα της χώρας θα είναι
πρωτοφανής και το χαμένο έδαφος
θα κληθεί να καλύψει –όχι πλήρως–
ο κρατικός προϋπολογισμός. Με το
δημόσιο χρήμα θα κληθούν να συντηρηθούν για το επόμενο χρονικό
διάστημα, εκτός από τα 2,5 εκατομμύρια των συνταξιούχων και τους
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Υπολογίζεται ότι 1,5 εκατομμύριο υπάλληλοι θα
βρεθούν σε καθεστώς
αναστολής συμβάσεων.
τουλάχιστον 650.000 απασχολουμένους στον στενό και ευρύ δημόσιο
τομέα, ακόμη και 1,5 εκατομμύριο ιδιωτικοί υπάλληλοι που θα βρεθούν
σε καθεστώς αναστολής (ήδη περισσότεροι από 650.000 έχουν αιτηθεί
την ενίσχυση των 800 ευρώ), έως και
750.000 αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι θα αιτηθούν τις επόμενες ημέρες
είτε τα 800 ευρώ είτε τα vouchers
των 600 ευρώ, αλλά και τουλάχιστον
233.000 άνεργοι, εποχικοί ή δικαιούχοι
του επιδόματος τακτικής ανεργίας.
Μόλις μερικές εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα
εισπράξουν κανονικά τη μισθοδοσία
τους στο τέλος Απριλίου και στο τέλος
Μαΐου –κυρίως εργαζόμενοι σε σούπερ μάρκετ, τράπεζες κ.λπ.– ενώ δεκάδες χιλιάδες θα είναι αυτοί που θα
βρεθούν με τον μισό μισθό εξαιτίας
της απόφασης των εργοδοτών τους

να τους θέσουν σε καθεστώς εκ περιτροπής 15νθήμερης εργασίας.
Υπό αυτά τα δεδομένα, ο Απρίλιος
και ο Μάιος του 2020 θα καταγραφούν
και για ακόμη έναν λόγο στην Ιστορία:
για την κατακόρυφη αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου στο συνολικό
εισόδημα των πολιτών.
1. Τα περίπου 2,5 εκατομμύρια
των εργαζομένων, που εμφανίζονται
στις αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις
των εργοδοτών κάθε μήνα, «μοιράζονται» μισθούς 2,4 δισ. ευρώ σε μηνιαία βάση ή περίπου 950 ευρώ τον
μήνα ο καθένας. Η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων αναστολής των
συμβάσεων εργασίας από την πλευρά
των εργοδοτών βρίσκεται σε πλήρη
εξέλιξη. Μέχρι την Παρασκευή, οπότε
και συμπληρώθηκε ο πρώτος «γύρος»
υποβολής αιτήσεων, είχαν «αδρανοποιηθεί» οι συμβάσεις τουλάχιστον

650.000 εργαζομένων. Ηδη έχει ξεκινήσει ο δεύτερος γύρος υποβολής
αιτήσεων, ενώ μέχρι τις 20 Απριλίου
εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί
η διαδικασία τουλάχιστον από την
πλευρά των εργοδοτών, καθώς οι εργαζόμενοι θα μπορούν να συνεχίσουν
την υποβολή αιτήσεων για την είσπραξη της έκτακτης οικονομικής
ενίσχυσης των 800 ευρώ μέχρι και
το τέλος Απριλίου. Με βάση τις εκτιμήσεις των υπουργείων Οικονομικών
και Εργασίας, σε καθεστώς αναστολής
μπορούν να βρεθούν –δυνητικά– έως
και 1,5 εκατ. εργαζόμενοι. Αλλωστε,
από τον Απρίλιο έχει διευρυνθεί αισθητά ο κατάλογος των επιχειρήσεων
που μπορούν να χαρακτηριστούν
«πληττόμενες». Το μέτρο της δυνατότητας αναστολής συμβάσεων εργασίας είχαν αξιοποιήσει μέχρι την
Παρασκευή περισσότερες από

560.000 επιχειρήσεις ενώ ο αριθμός
αναμένεται να αυξηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο εργαζόμενος που
μπήκε σε καθεστώς αναστολής στις
15 Μαρτίου εισέπραξε αναλογία μισθού από τον εργοδότη στις αρχές
Απριλίου. Στην καλύτερη περίπτωση,
θα παραμείνει σε καθεστώς αναστολής μέχρι το τέλος Απριλίου οπότε
η επόμενη καταβολή μισθοδοσίας
από τον εργοδότη του θα γίνει στο
τέλος Μαΐου. Αυτό είναι το ιδανικό
σενάριο κατά το οποίο η αναστολή
της σύμβασης θα ολοκληρωθεί με
τη συμπλήρωση των 45 ημερών. Επανάληψη του πακέτου μέτρων του
Μαρτίου και του Απριλίου –κάτι που
ήδη προγραμματίζει το οικονομικό
επιτελείο– και για τον Μάιο θα «μεταθέσει» την καταβολή της μισθοδοσίας από τον εργοδότη για το τέλος
Ιουνίου ή και αργότερα.

2. Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν οι όροι
χορήγησης της έκτακτης ενίσχυσης
των 800 ευρώ και στους αυτοαπασχολουμένους οι οποίοι χαρακτηρίζονται πληττόμενοι βάσει του ΚΑΔ
τους. Εκτιμάται ότι ιδιοκτήτες ατομικών ή προσωπικών εταιρειών με
έως και πέντε άτομα προσωπικό αλλά
και ελεύθεροι επαγγελματίες είναι
τουλάχιστον 750.000. Τα 800 ευρώ
που θα εισπράξουν είναι προφανές
ότι μπορεί να μην είναι το μοναδικό
εισόδημα. Δεδομένου όμως ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι κλειστές ή υπολειτουργούν, η αναλογία
για αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις θα είναι σημαντική.
3. Τον επιχειρηματικό κόσμο της
χώρας, την έλλειψη εσόδων για όσο
διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα θα
έρθει να υποκαταστήσει ο κρατικός
δανεισμός. Αυτός θα γίνει είτε απευθείας μέσω του προγράμματος της
επιστρεπτέας προκαταβολής (είναι
ένα δισ. ευρώ αλλά το πρόγραμμα
θα επαναληφθεί φτάνοντας στα 2
δισ. ευρώ) είτε και μέσω των δανείων
που θα χορηγηθούν μεν από τις τράπεζες, αλλά με κρατικές εγγυήσεις.
4. Τον Φεβρουάριο, οι επιδοτούμενοι άνεργοι από τον ΟΑΕΔ έφταναν
περίπου στους 233.000, εκ των οποίων
πάνω από 90.000 είναι οι εποχικοί
άνεργοι των τουριστικών επαγγελμάτων. Κανονικά, μέσα στο Πάσχα,
ο αριθμός αυτός θα μειωνόταν αισθητά και οι εποχικοί άνεργοι θα ανακτούσαν τη θέση εργασίας τους.
Με τα ξενοδοχεία κλειστά, οι εποχικοί
άνεργοι θα εξακολουθήσουν να εισπράττουν το επίδομα ανεργίας τουλάχιστον μέχρι το τέλος Μαΐου. Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων
είναι πιθανό να αυξηθεί λόγω και
των απολύσεων που έχουν γίνει από
την ημέρα που ξέσπασε η κρίση (εκτιμώνται σε πάνω από 40.000 μόνο
για τον μήνα Μάρτιο).
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Εμπόδια στις εξαγωγές,
ευκαιρία για τα τρόφιμα
λόγω του κορωνοϊού
Δυσκολίες στη διοχέτευση των
ελληνικών προϊόντων στις ξένες αγορές, αλλά και ευκαιρίες
για ορισμένους κλάδους, «βλέπει» ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εξαγωγέων (ΠΣΕ) ως επιπτώσεις από την εξάπλωση του
κορωνοϊού. Τρόφιμα, ποτά,
προϊόντα καπνού, ελαιόλαδο
και χημικά ήταν οι κατηγορίες
προϊόντων των οποίων οι εξαγωγές ενισχύθηκαν τον Φεβρουάριο, πορεία που ειδικά
σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα είναι
πολύ πιθανό να συνεχισθεί, ενώ από την άλλη καταγράφηκε
υποχώρηση των εξαγωγών πετρελαιοιειδών, πρώτων υλών
και διαφόρων βιομηχανικών
προϊόντων. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), οι εξαγωγές, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, τον
Φεβρουάριο του 2020 σημείωσαν κάμψη κατά 55,7 εκατ.
ευρώ ή κατά -2,1% και διαμορφώθηκαν στα 2,64 δισ. ευρώ.
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές ενισχύθηκαν κατά 8,6% ή κατά 159,4
εκατ. ευρώ και έφθασαν στα
2,02 δισ. ευρώ από 1,86 δισ.
ευρώ τον Φεβρουάριο του 2019.
Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι κατηγορίες των λαδιών
(86,7%), των χημικών (34,1%),
των τροφίμων και ζώντων ζώων (20,5%) και των ποτών προϊόντων καπνού (10,7%).

Δύσκολες συνθήκες

«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι
με μια πρωτοφανή κρίση που
προκαλεί τεράστια προβλήματα στην οικονομική δραστηριότητα. Αντίστοιχες δυσκολίες αντιμετωπίζουν και
οι Ελληνες εξαγωγείς, οι οποίοι
προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις προκλήσεις που παρουσιάζονται όσο το δυνατόν
καλύτερα και πιο αποτελεσματικά. Βέβαια, υπάρχουν και
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Εξαιρουμένων των
πετρελαιοειδών,
οι εξαγωγές τον
Φεβρουάριο ενισχύθηκαν κατά 8,6%
και έφθασαν στα
2,02 δισ. ευρώ.
κάποιοι κλάδοι, όπως τα τρόφιμα, που συνεχίζουν κανονικά να εξυπηρετούν τους πελάτες τους στις διεθνείς αγορές, αφού η ζήτηση, κυρίως
στον τομέα του οργανωμένου
λιανεμπορίου τροφίμων, όχι
μόνο δεν μειώθηκε αλλά αντίθετα ενισχύθηκε λόγω της συγκυρίας. Κάτι, που για ακόμη
μία φορά αποδεικνύει πως σε
μια κρίση υπάρχουν πάντοτε
και ευκαιρίες», δήλωσε η πρόεδρος του ΠΣΕ Χριστίνα Σακελλαρίδη. Ελαφρώς ανοδικά
κινήθηκαν οι εισαγωγές τον
Φεβρουάριο του 2020, καθώς
αυξήθηκαν κατά 1,5% και ανήλθαν σε 4,32 δισ. ευρώ. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές αγαθών
ανήλθαν στα 3,34 δισ. καταγράφοντας αύξηση 1,3%.
Συμπεριλαμβανομένων των
πετρελαιοειδών, το εμπορικό
έλλειμμα διαμορφώθηκε σε
1,69 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά
7,8% σε ετήσια βάση.
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Θα στηρίξουμε την οικονομία με όποιο κόστος
Νέο γύρο κρατικών δανείων σε επιχειρήσεις και τόνωση της ρευστότητας προαναγγέλλει ο υφυπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλακάκης
Συνέντευξη στην ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Δεύτερη φάση εφαρμογής του μέτρου
της επιστρεπτέας προκαταβολής, αντίστοιχου ύψους με την πρώτη η οποία
ήταν 1 δισ. ευρώ, προαναγγέλλει ο υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής Θόδωρος Σκυλακάκης, στη συνέντευξή του
στην «Κ». Μιλάει επίσης για πολλά εξειδικευμένα πακέτα βοήθειας, που θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα, μεταξύ των οποίων για τις μεταφορές –και
τις αερομεταφορές–, ενώ προσθέτει ότι
η στήριξη συμπληρώνεται με τα μέτρα
εγγύησης για ενίσχυση της ρευστότητας
που ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης
και με τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία. Το
κόστος είναι φυσικά δυσθεώρητο. Υπολογίζει ταμειακή επιβάρυνση 14 δισ. έως
και τον Μάιο, χωρίς να συνυπολογίζονται
οι εγγυήσεις στο τραπεζικό σύστημα,
και με άγνωστο Χ τον τουρισμό, ο οποίος
μπορεί να έχει μεγάλες ταμειακές και δημοσιονομικές επιπτώσεις. Προβλέπει επίσης βαρύ πλήγμα στα έσοδα και αποκαλύπτει ότι μοιραία θα γίνει οσονούπω
«ευρεία χρήση» των ταμειακών διαθεσίμων. Ο κ. Σκυλακάκης προαναγγέλλει επίσης κι άλλα μέτρα πολιτικής για την
επανεκκίνηση της οικονομίας, την επόμενη μέρα, καθώς και επιστροφή στον
σχεδιασμό της κυβέρνησης για φοροελαφρύνσεις και μείωση ασφαλιστικών
εισφορών για την τόνωση των επενδύσεων στο στάδιο εκείνο. Εκφράζει, πάντως, αισιοδοξία ότι η ανάκαμψη θα έρθει
το 2021 δυναμικά και ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν θα προχωρήσουν σε μαζικές απολύσεις.
– Πόσο εκτιμάτε ότι μπορεί να επωφεληθεί η χώρα μας από τα μέτρα που
αποφάσισε το Eurogroup; Είστε ικανοποιημένος από τα αντανακλαστικά
της Ευρώπης;
– Για να είμαι ειλικρινής, έχοντας ζήσει
και στην Ευρώπη από κοντά το σύστημα
ως ευρωβουλευτής, δεν περίμενα διαφορετική αντίδραση. Είναι σαφές ότι στην
πρώτη φάση η Ευρώπη άργησε να συνειδητοποιήσει την επίπτωση που θα
είχε υγειονομικά ο κορωνοϊός, αλλά και
τη βιαιότητα της μεγάλης οικονομικής
κρίσης που προκαλεί. Σταδιακά, ιδίως η
ΕΚΤ και στο μέτρο των δυνάμεών της
και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασαν
με ικανοποιητικό κατά τη γνώμη μου

τρόπο. Ιδίως η ΕΚΤ, επαναλαμβάνω. Τα
κράτη-μέλη, αντίθετα, μπήκαν σε μια
διελκυστίνδα με τους αναμενόμενους
πρωταγωνιστές, που οδήγησε σε έναν
συμβιβασμό, ο οποίος έχει το πλεονέκτημα
να βάζει άμεσα χρήματα στο τραπέζι.
Αυτά, σε ό,τι αφορά την αρχική έκρηξη
της ανεργίας, αλλά και για την υγειονομική
πλευρά, καλύπτουν με καλούς όρους τις
τρέχουσες ανάγκες. Το ζητούμενο τώρα
είναι το επόμενο βήμα. Πόσα δηλαδή
χρήματα θα χρειαστούν στη φάση επανεκκίνησης της οικονομίας από το λεγόμενο Ταμείο Ανάκαμψης (Recovery
Fund) και πόσο γρήγορα και ουσιαστικά
θα προχωρήσει αυτό σε σχέση με την έκταση και τη διάρκεια της κρίσης, αν
αυτή ακολουθήσει τα πολύ αρνητικά σενάρια που εκτιμούν οι διεθνείς οργανισμοί.
Μην ξεχνάμε όμως ότι στις κρίσεις η Ευρώπη φημίζεται για τη σταδιακή –σαλαμοειδή κατά κανόνα– αντίδρασή της. Επιτρέψτε μου να προβλέψω λοιπόν ότι
θα έχουμε πολλά ακόμα κεφάλαια σε ό,τι
αφορά την ευρωπαϊκή αντίδραση, όπως

Το μεγάλο στοίχημα
είναι το 2021
– Δεν έχει ίσως σημασία, αφού ανεστάλησαν οι περιορισμοί από την
Ε.Ε., αλλά πόσο θα είναι φέτος το ισοζύγιο του Δημοσίου; Θα έχουμε
πρωτογενές έλλειμμα;

Το κόστος είναι δυσθεώρητο. Υπολογίζω την ταμειακή
επιβάρυνση έως και
τον Μάιο στα 14 δισ. ευρώ.

«Σχεδιάζουμε κι άλλα μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας, την επόμενη μέρα, καθώς και επιστροφή στον σχεδιασμό της κυβέρνησης για φοροελαφρύνσεις και μείωση ασφαλιστικών εισφορών για την τόνωση των επενδύσεων στο στάδιο εκείνο», τονίζει στην
«Κ» ο κ. Θεόδωρος Σκυλακάκης.

συνέβη άλλωστε και στην προηγούμενη
κρίση –την κρίση χρέους–, καθώς τα πολιτικά συστήματα στο εσωτερικό των
χωρών θα αρχίσουν να «χωνεύουν» τη
νέα πραγματικότητα.
– Τα δημοσιονομικά μέτρα έως τώρα
είναι 3,5% του ΑΕΠ, περίπου 7 δισ.
ευρώ. Πόσο θα αυξηθεί το ποσό όταν
θα επεκταθούν σε νέους κλάδους (τουρισμός, ακτοπλοΐα, ιδιωτική υγεία,
κ.λπ.) και πόσο αν παραταθούν για
Μάιο ή και Ιούνιο;
– Συνολικά υπολογίζουμε ότι μπορεί
να φτάσει το κόστος –εφόσον προχωρήσουμε και στον Μάιο και αρχίσει να ανοίγει η οικονομία από τον Ιούνιο– στα
14 δισ. ταμειακή επιβάρυνση, χωρίς να
συνυπολογίσουμε εδώ τα χρήματα που

θα δοθούν μέσω του τραπεζικού συστήματος ως δάνεια με εγγυήσεις. Το πόσο
θα είναι τελικά η δημοσιονομική επιβάρυνση θα το δούμε όταν θα αρχίσει να
εξομαλύνεται η οικονομία. Μην ξεχνάτε
ότι δεν έχουμε ακόμη εικόνα τού τι θα
συμβεί στον τουρισμό και τι απαιτήσεις
θα έχει αυτό, ταμειακές και δημοσιονομικές. Επίσης, δεν έχει ξεκαθαρίσει πότε
θα είναι διαθέσιμα τα χρήματα από τα
καινούργια εργαλεία που δημιουργούνται
στην Ευρώπη για χρήση από τα κράτημέλη και πόσο ευέλικτα θα αποδειχθούν
στην πράξη. Εχουμε κάποια καλά σημάδια
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση, το λεγόμενο corona fund, που προχώρησαν οι εγκρίσεις
με παραδειγματική ταχύτητα, οπότε μπο-

ρούμε να ελπίζουμε ότι και στα επόμενα
βήματα θα πορευτούμε αντίστοιχα. Την
επόμενη μέρα και κατά την επανεκκίνηση,
θα προβλεφθούν προφανώς και άλλα μέτρα πολιτικής που θα ανταποκρίνονται
στο περιβάλλον που θα έχει τότε διαμορφωθεί. Θα μιλήσουμε για αυτά όταν έρθει
η ώρα.
– Εως πότε έχουμε ρευστότητα για
να καλύπτονται οι ανάγκες; Αρχίσαμε
να χρησιμοποιούμε τα ταμειακά διαθέσιμα;
– Μέχρι και τον Μάρτιο δεν είχαμε ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε ταμειακά
διαθέσιμα, καθώς τα έσοδα ήταν καλύτερα
του αναμενομένου, ιδίως αν λάβει υπόψη
κάνεις τις αναστολές φορολογικών και
ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Το ίδιο ι-

– Εξαρτάται από το πώς θα μετρηθεί
και από την έκταση της ύφεσης, αλλά και από τα μέτρα που θα ληφθούν. Αν όλα τα μέτρα μπουν, όπως
έχει συμφωνηθεί, στις στατιστικές
προσαρμογές (adjustments) και ληφθεί υπόψη και η κυκλική προσαρμογή της ύφεσης, τότε μπορούμε να
βρεθούμε στην παράδοξη θέση να έχουμε πρωτογενές έλλειμμα σε απόλυτους όρους, αλλά να έχουμε επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους
μας, αφού ληφθούν υπόψη οι ανωτέρω (τεράστιες) προσαρμογές. Κάποια σενάρια που έχουμε κάνει εκεί
οδηγούν. Είναι, όμως, πολύ νωρίς για
όλα αυτά. Δημοσιονομικά, σε κάθε
περίπτωση η δύσκολη χρονιά δεν είναι η φετινή, λόγω των βαθμών ελευθερίας που έχουμε λόγω κορωνοϊού, αλλά η επόμενη, όταν θα έχουμε τη μεταφορά –το carry-over,
όπως λέμε οι οικονομολόγοι– από
την ύφεση και τις επιπτώσεις της
στον παραγωγικό ιστό μας, που όμως
θα συνδυάζονται και με μια δυναμική, πιστεύω, οικονομική ανάκαμψη.
σχύει και για τις πρώτες ημέρες του Απριλίου και οφείλω να ευχαριστήσω, ως
αρμόδιος για τη δημοσιονομική πολιτική,
τους συμπολίτες μας που επιδεικνύουν
εξαιρετική συνέπεια στις υποχρεώσεις
τους προς το κοινωνικό σύνολο σ’ αυτή
την κρίσιμη για όλους μας περίοδο. Είναι
πολύ κρίσιμο να διατηρηθεί αυτή η κουλτούρα πληρωμών γιατί είναι το κλειδί
για να συνεχίσουμε την επόμενη μέρα
το πρόγραμμά μας για τη μείωση της φορολογίας, υπό τις πολύ δυσκολότερες δημοσιονομικές συνθήκες που θα διαμορφωθούν. Τόσο στον δημόσιο όσο και
στον ιδιωτικό τομέα.
Εδώ επιτρέψτε μου μια παρέκκλιση
για το πόσο συγκρατημένα οι επιχειρήσεις
χρησιμοποίησαν το εργαλείο της ανα-

στολής των επιταγών για 75 ημέρες, το
οποίο τους δώσαμε. Από τους 254.000
πελάτες των συστημικών τραπεζών με
μπλοκ επιταγών και παρά το γεγονός ότι
είχαμε περιλάβει στην πρώτη φάση –
που έληξε την περασμένη Τρίτη– πολύ
μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων (πάνω από
το 60% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που υπάρχουν στην Ελλάδα),
μόλις το 10% έκανε χρήση της αναστολής
με ποσό περίπου 1,3 δισ. ευρώ, σε σχέση
με τα 50 δισ. που εκτιμάται (τάξη μεγέθους) ότι είναι σε ετήσια βάση οι μεταχρονολογημένες επιταγές στην Ελλάδα.
Επανέρχομαι στην ερώτησή σας σημειώνοντας ότι η έως τώρα καλή πορεία
δεν ανατρέπει το αναπόφευκτο σε σχέση
με τη χρήση των ταμειακών διαθεσίμων.
Σταδιακά λοιπόν, μέσα στις επόμενες ημέρες, και ασφαλώς πριν από τα τέλη Απριλίου και για το επόμενο δίμηνο, η ύφεση από το «πάγωμα» της οικονομικής

Μέχρι τώρα η πορεία
των εσόδων είναι καλή,
αλλά κάποια στιγμήθα
αναγκαστούμενα χρησιμοποιήσουμε μέρος
των ταμειακών διαθεσίμων.
δραστηριότητας θα χτυπήσει βίαια και
τα κρατικά έσοδα, και σε συνδυασμό με
τις αναστολές που ορθώς δίνουμε, θα απαιτήσει ευρεία χρήση των ταμειακών
μας διαθεσίμων και για την κάλυψη των
μειωμένων εσόδων και για την ενίσχυση
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.
– Είναι σκόπιμο να βγούμε στις αγορές;
Πότε υπολογίζετε; Και για τι ποσό;
– Η σκοπιμότητα είναι συνάρτηση των
αποδόσεων που μπορούν να επιτευχθούν
σε σχέση με την ικανοποιητική πορεία
που είχαν τα ελληνικά ομόλογα τις τελευταίες ημέρες, μετά ιδίως τις αποφάσεις
της ΕΚΤ. Το πότε θα βγούμε στις αγορές
στην πολύ δύσκολη αυτή περίοδο είναι
ένα κατ’ εξοχήν λεπτό θέμα, το οποίο
προφανώς δεν δημοσιοποιείται.

Μείωση φόρων και εισφορών για την επανεκκίνηση της οικονομίας
– Υπό ποιες προϋποθέσεις θα τεθεί
θέμα μείωσης μισθών δημοσίων υπαλλήλων ή και συντάξεων;
– Δεν τίθεται σήμερα τέτοιο θέμα. Και
πιστεύω ότι το ρεαλιστικό σενάριο είναι
ότι θα πάμε καλά και δεν θα τεθεί ούτε
και στο μέλλον. Φτάνει να βάλουμε τη
σωστή στιγμή δυναμικά την παραγωγική
μας μηχανή μπροστά την επόμενη μέρα
της κρίσης. Και βέβαια, είναι πολύ σημαντικό η ανάκαμψη διεθνώς να έχει το
λεγόμενο U shape, να είναι βίαιη προς
τα πάνω δηλαδή, όπως συμβαίνει πολλές
φορές όταν τα γεγονότα που προκαλούν
την ύφεση είναι εξωγενή σε σχέση με
την οικονομία και εμπεριέχουν και κάποια
ψυχολογική ανάταση.
Ανάταση που θα έρθει ασφαλώς όταν
νικήσουμε τον κορωνοϊό. Η ευρωπαϊκή
και διεθνής ακαδημαϊκή έρευνα για τις
οικονομικές επιπτώσεις των πανδημιών
που χρησιμοποιήσαμε για να σχεδιάσουμε
την οικονομική μας αντίδραση και τα
σενάρια που παρουσιάσαμε στα τέλη Φεβρουαρίου στον πρωθυπουργό, στηριγμένοι στην έρευνα αυτή, προβλέπει αυτό
το είδος της ανάκαμψης. Το φαινόμενο
όμως είναι καινούργιο και καμία πρόβλεψη
δεν εμπεριέχει σήμερα τις βεβαιότητες
του παρελθόντος.
– Για την ενίσχυση της ρευστότητας,
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Δεν τίθεται θέμα μείωσης
συντάξεων και μισθών
σήμερα. Και πιστεύω ότι
θα πάμε καλά και δεν θα
τεθεί ούτε και στο μέλλον.
πώς θα κινηθείτε, μετά την επιστρεπτέα προκαταβολή; Θα επεκταθεί το
μέτρο, υπάρχουν άλλα που θα ενεργοποιηθούν;
– Πιστεύω ότι χρειάζεται –και είναι
υπό σκέψη– και δεύτερη φάση επιστρεπτέας προκαταβολής, αντίστοιχου μεγέθους, που θα έρθει πιο κοντά χρονικά
στο άνοιγμα της οικονομίας και θα βοηθήσει στην επανεκκίνησή της. Σε συνδυασμό με τα μέτρα ρευστότητας με εγγυήσεις που ετοιμάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, τα οποία θα διοχετευτούν
μέσω του τραπεζικού συστήματος, το
σχετικό πακέτο θα είναι σε κάθε περίπτωση σημαντικό. Και στην πορεία θα
ενισχυθεί και από τα νέα ευρωπαϊκά εργαλεία.
– Ετοιμάζεστε για την επανεκκίνηση;
Θα πάρετε τότε μέτρα φορολογικών
ελαφρύνσεων και ποια θα έχουν προ-

«Εξετάζουμε πολλά εξειδικευμένα πακέτα, μεταξύ των οποίων και ένα για τις μεταφορές,
που θα περιλαμβάνει ασφαλώς και τις αεροπορικές μεταφορές», τονίζει ο κ. Σκυλακάκης.
τεραιότητα; Θα μειώσετε τις ασφαλιστικές εισφορές; Σκέφτεστε επιτάχυνση αποσβέσεων επενδύσεων;
– Η ουσία της πολιτικής μας, την οποία
ψήφισε ο ελληνικός λαός πριν από λίγους

μήνες, θα είναι όσο ποτέ επίκαιρη την
επομένη της κρίσης. Θα χρειαζόμαστε
ακόμα περισσότερο σε σχέση με την προ
κορωνοϊού κατάσταση μαζική προσέλκυση επενδύσεων και αλλαγή του παρα-

γωγικού μας μοντέλου. Στην εφαρμογή
της, επιπροσθέτως, θα έχουμε το πλεονέκτημα της σημαντικής βελτίωσης τόσο
της αξιοπιστίας της χώρας, όσο και της
αυξημένης εμπιστοσύνης του ελληνικού
λαού στο κράτος και στους θεσμούς. Η
βραχεία πιστεύω, αλλά πολύ μεγάλη ύφεση και τα πλήγματα που θα επιφέρει,
θα απαιτήσουν ταχύτητα και αποφασιστικότητα, που να είστε απόλυτα βέβαιη
ότι θα επιδείξει η κυβέρνησή μας. Αξιοποιώντας τα διδάγματα της κρίσης για
το πώς μπορούμε να είμαστε πολύ πιο
αποτελεσματικοί και ουσιαστικοί στον
τρόπο λειτουργίας του κράτους για τη
διευκόλυνση της ανάκαμψης. Για παράδειγμα, στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ή στην αξιοποίηση του σημαντικού
μας επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού. Σημειώνω ότι η αξιοποίηση του
ανθρώπινου δυναμικού και οι επενδύσεις
ευνοούνται από μέτρα όπως αυτά που αναφέρατε στην ερώτησή σας.
– Εξετάζετε ένα πακέτο στήριξης για
αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια,
που έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες,
στα πρότυπα άλλων χωρών; Υπολογίζετε ύψος;
– Εξετάζουμε πολλά εξειδικευμένα
πακέτα, μεταξύ των οποίων και ένα για
τις μεταφορές, που θα περιλαμβάνει α-

σφαλώς και τις αεροπορικές μεταφορές.
– Ανησυχείτε για την ανεργία; Θα
επιστρέψει σε μνημονιακά επίπεδα;
– Είναι καθήκον μας να ανησυχούμε.
Γι’ αυτό και έχουμε προβλέψει τόσο ισχυρές ρήτρες για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, ως προϋπόθεση για κάθε
είδους οικονομική βοήθεια. Τα στοιχεία
μέχρι τώρα δείχνουν ότι οι επιχειρήσεις
μας στη συντριπτική τους πλειονότητα
θεωρούν τους εργαζομένους τους πολύτιμη επένδυση και δεν σπεύδουν σε μαζικές απολύσεις, όπως έγινε στις ΗΠΑ
και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αυτό θα
είναι ένα από τα μεγάλα στοιχήματα
αυτής της κρίσης και πιστεύω ότι τελικά
θα πάμε καλά.
– Oταν βγήκαμε από το μνημόνιο
υπολογιζόταν ότι θα χρειαστούμε 10
χρόνια για να επανέλθουμε. Τώρα;
– Οι Ευρωπαίοι είναι πολύ απαισιόδοξοι
και μιλούν για δύο και τρία χρόνια. Προσωπικά δεν συμμερίζομαι αυτή την απαισιοδοξία. Πιστεύω ότι η ανάκαμψη
θα έρθει το 2021 και θα είναι ιδιαίτερα
δυναμική στην περίπτωση της Ελλάδας.
Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη
θα φέρει και στην οικονομία πολύ καλύτερα αποτελέσματα από τον μέσο ευρωπαϊκό όρο, όπως έγινε έως τώρα και
στην υγειονομική κρίση.

Αποζημίωση σε ιδιοκτήτες ακινήτων από την Airbnb
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Τρόπους να διατηρήσουν την παρουσία τους στην αγορά αναζητούν οι ιδιοκτήτες που διαθέτουν τα ακίνητά
τους μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων,
καθώς έχουν επενδύσει χρόνο και
χρήμα τα τελευταία χρόνια προκειμένου να αναπτύξουν ουσιαστικά μια
νέα επαγγελματική δραστηριότητα,
ως απάντηση στη δεκαετή οικονομική
κρίση που προηγήθηκε στην Ελλάδα.
Εν μέσω «βροχής» ακυρώσεων κρατήσεων λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού και με το μέλλον να προδιαγράφεται ζοφερό, τουλάχιστον για
τους επόμενους μήνες, αρκετοί ιδιοκτήτες, μεταξύ των οποίων και εκατοντάδες Ελληνες, βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με την Airbnb και
το κέντρο υποστήριξής της στην Ιταλία προκειμένου να ενημερωθούν
για τα επόμενα βήματά τους.

Σύμφωνα με το κέντρο ενημέρωσης της Airbnb στην Ιταλία (χώρα
στην οποία υπάγεται διοικητικά και
η Ελλάδα), κατά μέσον όρο εξυπηρετούνται 48.000 τηλεφωνικές κλήσεις
ημερησίως, μέσω 9.000 επαγγελματιών, ενώ στο απόγειο της κρίσης (όταν οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν τους πρώτους ταξιδιωτικούς περιορισμούς) το
κέντρο έφτασε να δέχεται ακόμα και
55.000 κλήσεις από ιδιοκτήτες και
χρήστες της πλατφόρμας. Τις τελευταίες ημέρες, το βασικό αντικείμενο
που απασχολεί τους Ελληνες ιδιοκτήτες, κυρίως τους ιδιώτες, είναι
πώς θα αποκτήσουν πρόσβαση στο
πρόγραμμα βοήθειας ύψους 250 εκατ.
δολ. (περίπου 227 εκατ. ευρώ) που
ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει η Airbnb.
Με βάση τους όρους αυτού και όπως
επιβεβαιώνουν και οι άμεσα ενδιαφερόμενοι, ο αμερικανικός όμιλος αναμένεται να αποζημιώσει τους ιδιο-
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Ο αμερικανικός όμιλος
προτίθεται να καταβάλει
το 25% της αξίας της κάθε
ακυρωθείσας κράτησης.
κτήτες για τις κρατήσεις που ακυρώθηκαν στα καταλύματά τους. Συγκεκριμένα, προτίθεται να καταβάλει το
25% της αξίας της κάθε ακυρωθείσας
κράτησης.
Προϋπόθεση είναι αυτή να πραγματοποιήθηκε μέχρι και τις 14 Μαρτίου, με άφιξη του επισκέπτη μεταξύ
της 14ης Μαρτίου και της 31ης Μαΐου.
Σε μια τέτοια περίπτωση, με βάση
και την πολιτική ακύρωσης του κάθε
ιδιοκτήτη, αν επρόκειτο να λάβει π.χ.
400 ευρώ, θα εισπράξει το 25% αυτής,
δηλαδή 100 ευρώ. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να δοθούν τις

επόμενες ημέρες στους ενδιαφερόμενους οικοδεσπότες. Μέχρι τότε,
αυτό που είναι σαφές είναι ότι οι πληρωμές από την Airbnb προς τους ιδιοκτήτες θα γίνονται σε μηνιαία βάση. Δηλαδή, μία πληρωμή στο τέλος
Απριλίου και μία ακόμα στο τέλος
Μαΐου. Αυτό όμως που δεν έχει ξεκαθαρίσει είναι αν θα αφορά το σύνολο
των αγορών όπου δραστηριοποιείται
η εταιρεία ή μόνο μερικές εξ αυτών,
προεξαρχόντων των ΗΠΑ. Σύμφωνα
με στελέχη που δραστηριοποιούνται
στην ελληνική αγορά διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων,
υπάρχει η αίσθηση ότι το ποσό προορίζεται κατ’ αρχάς για τις ΗΠΑ και
εφόσον υπάρξει περίσσευμα ενδέχεται
να διανεμηθεί και σε άλλες αγορές.
Παράλληλα, εκφράζουν τις σοβαρές
επιφυλάξεις τους για το κατά πόσον
είναι επαρκή τα σχεδόν 230 εκατ.
ευρώ για να καλύψουν τις απώλειες

που έχουν προκύψει από τις εκατοντάδες χιλιάδες ακυρωθείσες κρατήσεις που έχουν σημειωθεί παγκοσμίως,
έστω και με το ποσοστό του 25% που
έχει ορίσει η Airbnb.
Σε κάθε περίπτωση, ακόμα κι αν
ληφθεί το παραπάνω βοήθημα, θεωρείται απίθανο να μπορέσει να καλύψει
μέρος έστω των απωλειών. Δεν αποκλείεται μάλιστα να υπάρξει και νέα
κίνηση τις επόμενες εβδομάδες, καθώς
απώτερος στόχος της εταιρείας είναι
να αποτρέψει τη μαζική εκροή αγγελιών ακινήτων από την πλατφόρμα
της λόγω της κρίσης. Στο πλαίσιο
αυτό, όπως έγινε γνωστό τη Δευτέρα,
η Airbnb θα λάβει μια σημαντική ένεση ρευστότητας, καθώς οι επενδυτικές εταιρείες Silver Lake και Sixth
Street Partners θα επενδύσουν κεφάλαια ύψους 1 δισ. δολ. για την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας
φιλοξενίας.

Προϋπόθεση για να δοθεί η έκτακτη ενίσχυση είναι η κράτηση να

πραγματοποιήθηκε έως και τις 14 Μαρτίου, με άφιξη του επισκέπτη
μεταξύ της 14ης Μαρτίου και της 31ης Μαΐου.
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Σε μέγγενη η αγορά πετρελαιοειδών
Η ζήτηση για καύσιμα συρρικνώθηκε λόγω ιού – Πιέσεις στα διυλιστήρια και από την πτώση των τιμών του αργού
Της ΧΡYΣΑΣ ΛΙAΓΓΟΥ

Με τις αντοχές της αναμετριέται μέρα
με την ημέρα η εγχώρια αγορά καυσίμων, καθώς είναι εξαιρετικά δύσκολο
να διαχειριστεί τις διπλές πιέσεις που
δέχεται από το μέτωπο της πανδημίας
του κορωνοϊού και της αβεβαιότητας
της διεθνούς πετρελαϊκής αγοράς σε
ό,τι αφορά στις τιμές και την ανισορροπία προσφοράς και ζήτησης. Από τα
διυλιστήρια και τις εταιρείες εμπορίας
μέχρι τα πρατήρια οι ανησυχίες για τις
αντοχές του κλάδου είναι κοινές, ενώ
κοινές είναι επίσης και οι δραματικές
εκτιμήσεις για τη βιωσιμότητά του στην
περίπτωση που δεν υπάρξει αναστροφή
της κατάστασης μετά τον Μάιο. Με την
κλιμάκωση των περιοριστικών μέτρων
τις δύο τελευταίες εβδομάδες, η ζήτηση
για αεροπορικά καύσιμα έχει σχεδόν
μηδενιστεί, η ζήτηση για βενζίνες έχει
υποχωρήσει σχεδόν στο 80% και σε κάποιες περιοχές της χώρας, όπως τα
νησιά και η Θράκη στο 90%, του πετρελαίου κίνησης σε ποσοστό 35%40%, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης που

το όφελος στα οικονομικά αποτελέσματα
του ομίλου από τα περιθώρια διύλισης
που παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Η ασφάλεια εφοδιασμού της
χώρας σε καύσιμα ήταν στις πρώτες
προτεραιότητες των ΕΛΠΕ και η διοίκηση του ομίλου έδωσε οδηγίες για αύξηση των αποθεμάτων πολύ πάνω από
τα επίπεδα των υποχρεωτικών αποθεμάτων ασφαλείας. Προτεραιότητα του
ομίλου ήταν και παραμένει η προστασία
των εργαζομένων γι’ αυτό και έλαβε εγκαίρως μέτρα (απολύμανση χώρων,
απαγόρευση ταξιδίων κ.λπ.), έθεσε σταδιακά σε καθεστώς τηλεργασίας το
100% του διοικητικού προσωπικού και
αναπροσάρμοσε τις βάρδιες των εργαζομένων στα διυλιστήρια για να διατηρήσει την λειτουργία τους και να μη
διαταραχθεί ο εφοδιασμός της αγοράς.
Αν και δεν είναι άμεσα ορατοί, όπως
το υγειονομικό προσωπικό ή οι εργαζόμενοι των σούπερ μάρκετ, χωρίς τους
εργαζομένους των διυλιστηρίων δεν
θα ήταν δυνατή η παραγωγή και διάθεση
βασικών αγαθών επιβίωσης στην παρούσα συγκυρία.
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Η έλλειψη ρευστότητας

Δυσοίωνες εκτιμήσεις για τη
βιωσιμότητα του κλάδου εάν
δεν υπάρξει αναστροφή της
κατάστασης μετά τον Μάιο.

Εξαιρετικά δύσκολα διαχειρίσιμη είναι η κατάσταση και για τις εταιρείες
εμπορίας. «Η δραματική μείωση των
πωλήσεων είναι το ένα μεγάλο πρόβλημα. Το άλλο είναι η έλλειψη ρευστότητας,
η οποία επιδεινώθηκε με το αναγκαστικό
κλείσιμο επιχειρήσεων από την κυβέρνηση και την υπαγωγή όλο και περισσότερων κλάδων σε ΚΑΔ και τις ευνοϊκές
διατάξεις για τις μεταχρονολογημένες
επιταγές» τονίζει στην «Κ» ο πρόεδρος
του ΣΕΕΠΕ κ. Γιάννης Αληγιζάκης. Οι
εταιρείες αδυνατούν να πληρώσουν ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η πολιτεία
έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής την παροχή
πίστωσης στους δασμούς που προκαταβάλλονται και αντιπροσωπεύουν το
70% της αξίας των προϊόντων, δημιουργεί πρόβλημα βιωσιμότητας για τις
εταιρείες του κλάδου» τονίζει ο κ. Αληγιζάκης, ο οποίος εκτιμά ότι εάν τα περιοριστικά μέτρα παραταθούν πέραν
του Μαΐου, η κατάσταση θα είναι μη
διαχειρίσιμη.

κρατάει όρθια την αγορά παρουσιάζοντας αύξηση σχεδόν 70%, σταματάει
να διακινείται από τα τέλη Απριλίου.
Για τα διυλιστήρια η μάχη είναι διπλή,
καθώς θα πρέπει να διαχειριστούν αφενός τη μείωση της ζήτησης στην εσωτερική αγορά αλλά και στις αγορές
εξωτερικού που διοχέτευαν μεγάλο μέρος της παραγωγής τους και αφετέρου
όλες τις αβεβαιότητες της διεθνούς αγοράς από την κατρακύλα των τιμών.
Η αποθήκευση προϊόντων είναι μια
πρώτη άμυνα της πετρελαϊκής βιομηχανίας διεθνώς, μοντέλο που ακολουθούν και τα ΕΛΠΕ, αξιοποιώντας το
πλεονέκτημα των δυσανάλογα για το
μεγέθός τους μεγάλων αποθηκευτικών
χώρων που διαθέτουν. Η παραγωγή

Η ζήτηση για αεροπορικά καύσιμα έχει σχεδόν μηδενιστεί, για βενζίνες έχει υποχωρήσει σχεδόν στο 80% και για πετρέλαιο κίνησης
σε ποσοστό 35%-40%.
των διυλιστηριακών μονάδων του ομίλου
δεν έχει μειωθεί, συνεχίζεται κανονικά
με αναπροσαρμογές στην παραγωγή
προϊόντων στο μέτρο του τεχνικά δυνατού, όπως εξηγεί στην «Κ» ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ κ. Ανδρέας
Σιάμισιης. Για παράδειγμα, σε σχέση
με την παραγωγή αεροπορικού καυσίμου, παρά τη μηδενική σχεδόν ζήτηση
αναφέρει: «Δεν μπορείς να μηδενίσεις
την παραγωγή αεροπορικού καυσίμου
γιατί δεν έχεις τεχνικά την πολυτέλεια
να βγάζεις όποιο προϊόν θέλεις από ένα
βαρέλι αργού. Αυτό που προσπαθείς είναι να το μειώσεις αυξάνοντας την παραγωγή παρόμοιων προϊόντων αλλά
και αυτό έχει ένα τεχνικό όριο». «Αξιοποιούμε την ευελιξία που μας παρέχουν

Δυσοίωνες προβλέψεις
από τους Ελληνες CEO
για την οικονομία
«Βουτιά» έκανε το πρώτο τρίμηνο του 2020 ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος
που καταρτίζουν η Εταιρεία
Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) και η ICAP, επηρεαζόμενος από τις επιπτώσεις που έχει στην οικονομία
η εξάπλωση του κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα, ο εν λόγω δείκτης, η διαμόρφωση του οποίου προκύπτει από τις απαντήσεις 2.450 διευθυνόντων συμβούλων (CEO) και γενικών διευθυντών των μεγαλύτερων
<
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Το ποσοστό που εκτιμά ότι η κατάσταση
της χώρας θα είναι
καλύτερη το 2021
μειώθηκε σε 19% έναντι 94% το προηγούμενο τρίμηνο.
ελληνικών επιχειρήσεων, υποχώρησε στις 123 μονάδες,
από τις 186 μονάδες το τέταρτο
τρίμηνο του 2019 και τις 156
μονάδες το πρώτο τρίμηνο
του 2019. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο από
13/3/2020 έως 31/3/2020, δηλαδή όταν επιβλήθηκαν τα
πρώτα περιοριστικά μέτρα στη
λειτουργία επιχειρήσεων (εστίαση, κομμωτήρια κ.λπ.).
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώρας παρουσίασε πτώση στις

187 μονάδες έναντι 267 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEO
που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε
η τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας μειώθηκε
σε 38% έναντι 77% το προηγούμενο τρίμηνο. Εξαιρετικά
δυσοίωνες είναι οι προβλέψεις
τους για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας. Ειδικότερα,
ο δείκτης πρόβλεψης της οικονομικής κατάστασης της
χώρας ένα έτος μετά μειώθηκε
δραματικά στις 122 μονάδες
έναντι 263 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό
των CEO που εκτιμούν ότι η
οικονομική κατάσταση της
χώρας θα είναι καλύτερη στο
επόμενο έτος μειώθηκε σε 19%
έναντι 94% το προηγούμενο
τρίμηνο, ενώ το 61% των CEO
δηλώνει ότι θα είναι χειρότερη.
Επιπλέον, σχεδόν 9 στους 10
εκτιμούν ότι η πανδημία λόγω
κορωνοϊού θα έχει υψηλού επιπέδου αρνητική επίδραση
στην οικονομία. Η υγειονομική
κρίση αναστέλλει, όπως είναι
αναμενόμενο, τους επενδυτικούς σχεδιασμούς των επιχειρήσεων. Ετσι, ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών υποχώρησε στις 107 μονάδες, από
166 το προηγούμενο τρίμηνο.
Το ποσοστό των CEO που δηλώνουν ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που
διοικούν θα είναι μειωμένη
κατά τον επόμενο χρόνο διαμορφώθηκε σε 27%, μερίδιο
που αυξάνεται σε 46% για τις
βιομηχανικές επιχειρήσεις.

οι μεγάλοι αποθηκευτικοί μας χώροι
και τα χρηματοοικονομικά εργαλεία
προπώλησης σε υψηλότερες τιμές (hedging)», διαδικασία που όπως τονίζει ο κ.
Σιάμισιης ξεκίνησε ο όμιλος εδώ και
δύο εβδομάδες. Τα ΕΛΠΕ επαναξιολογούν ανά εβδομάδα τα δεδομένα και
τα σενάρια που έχουν αναπτύξει βάσει
αυτών για την περίοδο της κρίσης.
Ο κ. Σιάμισιης εκτιμά ότι η κατάσταση
που διαμορφώνεται διεθνώς στην πετρελαϊκή αγορά είναι προς τα παρόν
διαχειρίσιμη, εάν όμως επιβεβαιωθούν
οι εκτιμήσεις για μείωση της ζήτησης
σε ποσοστά 25-30% μέσα σε ένα δίμηνο
θα βρεθεί εκτός ελέγχου. Σε ό,τι αφορά
τις επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου από τη διπλή κρίση

κορωνοϊού και χαμηλών διεθνών τιμών
πετρελαίου, ο διευθύνων σύμβουλος
των ΕΛΠΕ σημειώνει ότι ελάχιστα έχουν
επηρεάσει το πρώτο τρίμηνο. Δεδομένου
ότι ο Απρίλιος επίσης δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά λόγω των κινήσεων
που έχει κάνει ο όμιλος, εκτιμά ότι το
δεύτερο τρίμηνο θα εξαρτηθεί από το
πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση το
δίμηνο Μαΐου-Ιουνίου. Σε ό,τι αφορά
τα αποθέματα επισημαίνει ότι θα υπάρξει μια επιβάρυνση εκατοντάδων εκατομμυρίων λόγω των χαμηλών τιμών
σε σχέση με τις υψηλές τιμές κτήσης
τους, η οποία ωστόσο θα είναι λογιστική,
αφού, όπως εξηγεί είναι αποθέματα ασφαλείας και δεν πρόκειται να διατεθούν
προς πώληση. Από την άλλη, σημειώνει

«Πουλάμε
μόνο πετρέλαιο
θέρμανσης»
Μία ακόμη πιο τραγική κατάσταση περιγράφει
για τα πρατήρια ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων
Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) Γιώργος Ασμάτογλου.
«Αυτή τη στιγμή, τα πρατήρια πουλάνε ουσιαστικά μόνο πετρέλαιο θέρμανσης, η ζήτηση του οποίου είναι αυξημένη λόγω χαμηλών τιμών, καιρικών συνθηκών και της
παραμονής στο σπίτι.
Σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως στην
Κοζάνη ή στη Θράκη που έχουν υποβληθεί
σε καραντίνα, οι πωλήσεις στις βενζίνες
έχουν σχεδόν “παγώσει”, ενώ και στην υπόλοιπη χώρα έχουν μειωθεί κατά 80%.
Μετά τον Απρίλιο, που σταματάει η διακίνηση
του πετρελαίου θέρμανσης, δεν θα μπορούμε
να πληρώσουμε τους εργαζομένους», τονίζει
ο κ. Ασμάτογλου.
Επισημαίνει επίσης το ασφυκτικό πρόβλημα ρευστότητας που έχει προκαλέσει
στα πρατήρια η ρύθμιση για τις μεταχρονολογημένες επιταγές. «Τα πρατήρια θα έπρεπε να εξαιρεθούν γιατί πληρώνουν τοις
μετρητοίς και όχι με πιστώσεις, ενώ πουλάνε
με πιστώσεις σε επιτηδευματίες που καλύπτουν το 80% του τζίρου τους, με αποτέλεσμα
αυτή τη στιγμή οι εισπράξεις να μετατίθενται
κατά 75 ημέρες, αλλά τα πρατήρια να πρέπει
να πληρώσουν τις εταιρείες για προμήθεια
πετρελαίου τοις μετρητοίς ή με πίστωση λίγων ημερών», τονίζει.

Η λειτουργία των πρατηρίων
Επισημαίνει ακόμη το γεγονός ότι, σε αντίθεση με άλλους κλάδους που αναστέλλουν
τη λειτουργία τους και μπαίνουν σε ΚΑΔ,
τα πρατήρια είναι υποχρεωμένα να λειτουργούν καθημερινά, που σημαίνει ότι θα πρέπει
να διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό.
«Από τον άλλο μήνα, όμως, δεν θα μπορούμε
να το πληρώσουμε», λέει. Ο ίδιος εκτιμά ότι
δεν υπάρχει κανένας λόγος, με τόσο χαμηλή
ζήτηση και όσο τα περιοριστικά μέτρα δεν
αίρονται, να παραμένουν ανοιχτά όλα τα
πρατήρια και προτείνει οι Περιφέρειες να
ρυθμίσουν τις ανάγκες τους σε καύσιμα και
τη λειτουργία των πρατηρίων αντίστοιχα.
Η ΠΟΠΕΚ έχει προτείνει επίσης στα συναρμόδια υπουργεία την εκ περιτροπής λειτουργία των πρατηρίων (μισά - μισά ανά εβδομάδα), ενώ εκτός από το αίτημα εξαίρεσης
από τη ρύθμιση για τις μεταχρονολογημένες
επιταγές έχει υποβάλει και αίτημα μείωσης
των ενοικίων των πρατηρίων, αλλά και εκπτώσεις στις τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όχι μόνο στις ληξιπρόθεσμες.

Κεφάλαιο για
την οικονομία
η σωστή διαχείριση
της πανδημίας
Θετικά μηνύματα από εταιρείες
για την επόμενη μέρα μετά την κρίση
Των Η. ΜΠΕΛΛΟΥ, Δ. ΜΑΝΙΦΑΒΑ
και Δ. ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Το ελληνικό success story στη διαχείριση της κρίσης φαίνεται ότι
μπορεί να έχει αρχίσει να εξαργυρώνεται οικονομικά και να δημιουργεί εχέγγυα για βελτίωση της
διάθεσης ανάληψης ελληνικού ρίσκου. Επιχειρήσεις από διαφορετικούς κλάδους μεταφέρουν στην «Κ»
μηνύματα που επιτρέπουν μια έστω
συγκρατημένη αισιοδοξία για την
προσπάθεια ανάκαμψης της οικονομίας την επόμενη ημέρα της πανδημίας. Τόσο οι επιδόσεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας όσο
και ένα κύμα από θετικά δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο για την
αποφασιστικότητα κυβέρνησης και
Ελλήνων στην εκρίζωσή της οδηγούν σε απτά αποτελέσματα.
Τα πρώτα μεγάλα φορτία από
την Κίνα μετά την επανεκκίνηση,
προ μερικών εβδομάδων, της οικονομίας της φτάνουν αυτές τις ημέρες
στον Πειραιά. Η πλήρης εφαρμογή
των έγκαιρων και αποδοτικών μέτρων που εισήγαγε η κυβέρνηση
για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σε συνδυασμό με την επιλογή
της Cosco Shipping να διατηρήσει
σε πλήρη επιχειρησιακή δυναμικότητα τους τερματικούς σταθμούς
εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά,
ενίσχυσε την ανταγωνιστικότητά
του έναντι όλων των άλλων ευρωπαϊκών λιμένων, αλλά και τη διεθνή
εικόνα του εν γένει, εξηγεί στην
«Κ» ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ, Αγγελος Καρακώστας. Εκτιμάται έτσι πως παρά την
κρίση στην Ευρώπη, ο Πειραιάς θα
καταφέρει μεσοπρόθεσμα να βγει
ενισχυμένος. Αυτός είναι και ο λόγος
που ο ΟΛΠ επιταχύνει τώρα τις προ-

σπάθειες για την έγκριση της επένδυσης 300 εκατ. για ένα νέο τέταρτο
προβλήτα εμπορευματοκιβωτίων.
Ο Group CEO της ελβετικής πολυεθνικής Landis+Gyr, η οποία ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα ότι
προχωράει σε επέκταση του εργοστασίου κατασκευής «έξυπνων» μετρητών (παροχών αερίου, ηλεκτρισμού κ.λπ.) στην Κόρινθο, Werner
Lieberherr και οι συνεργάτες τους,
έδωσαν συγχαρητήρια στην Ελλάδα
και στον πρωθυπουργό προσωπικά
όσον αφορά τα επιτυχή μέτρα που
έλαβε για την αντιμετώπιση της κρίσης, ενώ εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για τη γρήγορη επίλυση γραφειοκρατικών προβλημάτων,
προκειμένου να προχωρήσει η επένδυση. «Είναι εξαιρετικά σημαντικό
δε ότι», όπως σημείωσαν, «υπάρχει
έντονο ενδιαφέρον Ελλήνων που εργάζονται σε μονάδες της εταιρείας
στη Βρετανία και σε άλλες χώρες να
επιστρέψουν στην Ελλάδα και να εργαστούν στη μονάδα της εταιρείας,
στην Κόρινθο». Η νέα μονάδα επιλέχθηκε τελικά να γίνει στην Ελλάδα,
αντί της Ρουμανίας, όπως ήταν η αρχική απόφαση της εταιρείας.
Το ίδιο μήνυμα μεταδίδει και ο
Αθανάσιος Κεφάλας, πρόεδρος Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων και πρόεδρος της ImerysGreece: «Η ύφεση στην παγκόσμια
οικονομία έχει αρχίσει να επηρεάζει
και την ελληνική εξορυκτική βιομηχανία, όμως η μέχρι τώρα επιτυχής διαχείριση της πανδημικής κρίσης έχει καταστήσει πρότυπο τη
χώρα μας και δημιουργεί και κάποιες
ευκαιρίες για τις μεταλλευτικές επιχειρήσεις», εξηγεί. Λόγω της αξιοπιστίας που απέκτησε η Ελλάδα,
ξένες εταιρείες στρέφονται εδώ για
να διαφοροποιήσουν την εφοδια-

Tα μέτρα της κυβέρνησης, σε συνδυασμό με την επιλογή της Cosco Shipping να διατηρήσει σε πλήρη επιχειρησιακή δυναμικότητα τους τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά, ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού.
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Γ. Ρέτσος: Η κεφαλαιοποίηση της σημερινής
στάσης της χώρας θα είναι πολύ σημαντική.
στική αλυσίδα τους από χώρες που
αναγκάζονται να διακόψουν δραστηριότητες, τονίζει. «Οσο στέκεται
όρθια η εγχώρια μεταλλευτική παραγωγή, και γι’ αυτόν τον λόγο χρειάζεται και την επίσημη αρωγή, θα
είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες. «Φαίνεται ότι η επιτυχημένη
διαχείριση της κρίσης δημιουργεί
ένα προβάδισμα στις ελληνικές μεταλλευτικές έναντι ανταγωνιστριών
τους στο εξωτερικό», καταλήγει.
Παρόμοιες εκτιμήσεις μεταφέρει
στην «Κ» και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννης Ρέτσος: «Βλέπουμε ότι με τους επιτυχημένους
χειρισμούς της κυβέρνησης, αλλά
και με τη συνεργασία του μεγαλύτερου μέρους του κόσμου, η διαχείριση της κρίσης έχει κάνει πλέον
τη χώρα μας ένα διεθνές παράδειγμα
βέλτιστης πρακτικής. Η Ελλάδα,
σήμερα, θεωρείται μία χώρα σοβαρή

και υπεύθυνη και αυτό το γεγονός,
για τον τουρισμό, ενισχύει τόσο
πολύ το “brand” της χώρας μας διεθνώς, που όταν έρθει η στιγμή να
επανεκκινήσει η οικονομία, η κεφαλαιοποίησή του θα είναι πολύ
σημαντική», υπογραμμίζει, επικαλούμενος τις πληροφορίες που αποκομίζει από τη διαρκή επαφή του
με τη διεθνή τουριστική αγορά.
Την ίδια ώρα ζυμαρικά, κονσέρβες, ελιές, ελαιόλαδο αλλά και το
ελληνικό μέλι γνωρίζουν μεγάλες
δόξες στα ράφια των ευρωπαϊκών
σούπερ μάρκετ. Το ζητούμενο, βεβαίως, είναι η αύξηση αυτή των εξαγωγών να αποτελέσει το έναυσμα
για μακροχρόνιες συμφωνίες. «Οι
ελληνικές επιχειρήσεις λαμβάνουν
επαίνους από τους ξένους λιανεμπόρους διότι έχουν καταφέρει να
είναι συνεπείς, να ανταποκριθούν
στην αυξημένη ζήτηση. Με τη σταδιακή εξομάλυνση που υπάρχει και
στο πεδίο των διεθνών μεταφορών,
αναμένεται καλύτερη πορεία», επισημαίνει ο κ. Γιώργος Κωνσταντόπουλος, πρόεδρος του Συνδέσμου
Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ)
και βασικός μέτοχος της «Κωνσταντόπουλος Α.Ε. Olymp», κορυφαίας
εταιρείας στην εξαγωγή ελιών.
Επιπλέον, όπως σημειώνει στην

«Κ» η Χριστίνα Σακελλαρίδη, πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου
Εξαγωγέων (ΠΣΕ), «η μεγάλη αύξηση
της ζήτησης σε τρόφιμα στο εσωτερικό χωρών, όπως είναι η Ισπανία
και η Ιταλία, οι οποίες σε αρκετά
προϊόντα είναι ανταγωνίστριες της
Ελλάδας, οδήγησε αφενός σε αύξηση
των ελληνικών εξαγωγών προς τις
χώρες αυτές –για να καλυφθούν οι
δικές τους ανάγκες– αλλά και προς
άλλες χώρες, όπου οι παραπάνω εξήγαγαν προ COVID-19 μεγάλες ποσότητες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο
και η Γερμανία».
Εκτός από τις ευρωπαϊκές χώρες
όμως καταγράφεται ζήτηση και από
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Καναδά,
Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή
για προϊόντα όπως τα ζυμαρικά, ενώ
ρεκόρ καταγράφουν οι εξαγωγές
μανταρινιών και ακτινιδίων, πορτοκαλιών, λεμονιών, αγγουριών και
μήλων. «Το αν θα δημιουργηθεί ευκαιρία, θα εξαρτηθεί από τη συνέπεια που θα δείξουν οι Ελληνες παραγωγοί να τροφοδοτούν σταθερά
την αγορά», επισημαίνει ο Γιώργος
Πολυχρονάκης, σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων
Εξαγωγής, Διακίνησης Φρούτων,
Λαχανικών και Χυμών IncofruitHellas.
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Μείωση έως 70% των τουριστικών
εισπράξεων αναμένεται φέτος
Εσοδα κατά προσέγγιση 5,6 δισ. έναντι 18,1 δισ. ευρώ πέρυσι, με βάση το καλό σενάριο
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Η δραματική μείωση της ζήτησης
για ταξίδια από τις βασικές αγορές από τις οποίες αντλεί επισκέπτες η Ελλάδα προδιαγράφει μια εξίσου δραματική κάμψη
για τον ελληνικό τουρισμό. Η
μείωση των ταξιδιωτικών δαπανών για αεροπορικά ταξίδια
και διαμονή από Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο
και ΗΠΑ εκτιμάται πως θα κινηθεί μεταξύ 60% και 70%. Και
αυτές οι λιγοστές δαπάνες που
αναμένεται να πραγματοποιηθούν ίσως φέτος δεν θα ξεκινήσουν νωρίτερα από τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με μελέτη του
Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) με τίτλο «H
πανδημία του COVID-19 και ο
ελληνικός τουρισμός».
Οι απώλειες τουριστικών εσόδων το 2020 θα είναι εκτεταμένες δεδομένης της κατανομής
τους ανά τρίμηνο (α΄ 4%, β΄ 26%,
γ΄ 59%, δ΄ 11%) και δεδομένου
ότι το β΄ τρίμηνο έχει ήδη χαθεί,
ενώ «είναι ακόμα αβέβαιο πότε
θα λήξουν τα έκτακτα μέτρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στις αγορές της, αλλά και με τι ρυθμούς
θα ανακάμψουν οι τελευταίες».
Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το
2019 διαμορφώθηκαν στα 18,179
δισ. ευρώ. Ετσι, με μια πρόχειρη
αναγωγή της «Κ», με βάση το
ότι το δεύτερο τρίμηνο θα έχει
πρακτικά μηδενικά έσοδα (ακόμα και εάν υπάρξουν κάποιες επισκέψεις τον Ιούνιο ο Μάρτιος
ήταν σχεδόν όλος ανενεργός),
το 26% των 18,17 δισ. δηλαδή
4,7 δισ. πρέπει να διαγραφούν.
Από τα 13,4 δισ. που απομένουν,
περί τα 530 εκατ. εκτιμάται πως
εισπράχθηκαν το δίμηνο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου. Επομένως,

εάν η δαπάνη μειωθεί κατά 60%
στο υπόλοιπο του έτους, όπως
δείχνουν οι συντηρητικές εκτιμήσεις των στοιχείων που επικαλείται το ΙΝΣΕΤΕ, τότε από
τα 12,9 δισ. που απομένουν για
το δεύτερο εξάμηνο, στην Ελλάδα θα εισρεύσουν φέτος, στο
καλό σενάριο, κατά προσέγγιση
5,66 δισ. έναντι 18,17 πέρυσι.
Επιστρέφοντας στη μελέτη
του ΙΝΣΕΤΕ, που υπογράφουν
ο επιστημονικός διευθυντής του
ινστιτούτου, δρ Αρης Ικκος και
η αναλύτρια Γιαννίνα Ρασούλη,
πληροφορείται κανείς πως η όποια ανάκαμψη των εσόδων είναι
συνήθως βραδύτερη από την αντίστοιχη των αφίξεων, ενώ συνήθως η ανάκαμψη εν γένει λαμ-
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Υγειονομική ασφάλεια, χρεοκοπίες,
περιορισμοί και επιδόσεις στη διαχείριση
της πανδημίας κρίνουν
τη χρονιά, σύμφωνα
με το ΙΝΣΕΤΕ.
βάνει χώρα ένα χρόνο μετά την
κρίση. Παράλληλα, τονίζεται
πως όταν τελικά έλθει η ανάκαμψη δεν θα είναι ισοκατανεμημένη, ούτε γεωγραφικά ούτε
μεταξύ των διαφόρων κλάδων.
Οπως εξηγεί μιλώντας στην

«Κ» ο γενικός διευθυντής του
ΙΝΣΕΤΕ, Ηλίας Κικίλιας, «τη ζοφερή δεκαετία 2010-2019 ο τουρισμός, με 260 εκατ. επισκέπτες
και 143 δισ. εισπράξεις από το
εξωτερικό, αναδείχθηκε στο σημαντικότερο, ίσως, στήριγμα
της οικονομίας μας και της απασχόλησης. Με την πανδημία
του COVID-19, αναδείχθηκε επίσης ως ένας από τους πρώτους
τομείς που επλήγησαν με μεγάλη
ταχύτητα και ένταση». Ο ίδιος
εκτιμά πως «όλα δείχνουν ότι η
ανάκαμψη θα χρειαστεί αρκετό
χρόνο και θα πραγματοποιηθεί
σε μια νέα, ωστόσο, κανονικότητα. Το στοίχημα είναι η εμπειρία που θα αποκομίσουν οι λιγοστοί, στην αρχή, επισκέπτες

μας, να καταστεί παρακαταθήκη
για το μέλλον. Αυτό που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, ωστόσο, είναι η διαμόρφωση μιας
σταθερής στρατηγικής που θα
εξυπηρετεί τον σκοπό της μεταμόρφωσης του κλάδου και
της προσαρμογής του στις νέες
συνθήκες», εξηγεί.
Το ΙΝΣΕΤΕ διαπιστώνει τέσσερις βασικούς παράγοντες που
θα προσδιορίσουν από εδώ και
στο εξής την εξέλιξη του τουρισμού:
1. Το πότε θα αντιμετωπιστεί
η πανδημία από υγειονομικής
άποψης, ώστε οι πολίτες ανά
τον κόσμο να αισθανθούν ξανά
ασφαλείς να ταξιδέψουν εφόσον
έχουν διαθέσιμο εισόδημα και
μπορούν να πάρουν καλοκαιρινή
άδεια.
2. Η άρση των ταξιδιωτικών
περιορισμών και η αποκατάσταση
των αεροπορικών συνδέσεων.
3. Οι τυχόν χρεοκοπίες που
εν τω μεταξύ θα έχουν επέλθει.
4. Η συγκριτική εικόνα που
θα έχει δημιουργήσει η κάθε
χώρα σχετικά με τον τρόπο που
αντιμετώπισε την πανδημία.
Η Ελλάδα, σύμφωνα με τη
μελέτη, έχει ενδεχομένως τη
δυνατότητα να βελτιώσει τη συγκριτική της θέση και να ανακάμψει κάπως ταχύτερα από άλλες αγορές λόγω της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της
πανδημίας. Η μεγάλη διασπορά
της πελατειακής βάσης αποτελεί
άλλο ένα πλεονέκτημα. «Aν επιβεβαιωθεί η διάθεση των πολιτών να ταξιδέψουν μόλις το
επιτρέψουν οι συνθήκες, υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρξει
συγκριτικά υψηλότερη ζήτηση
για ταξιδιωτικές υπηρεσίες το
τέταρτο τρίμηνο φέτος και ίσως
και τον Σεπτέμβριο», αναφέρει
η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Κύριες αγορές
Ηνωμένο Βασίλειο

Αναμένεται μεγάλη πτώση ταξιδιωτικών δαπανών,
με αυτήν για τις διεθνείς
πτήσεις να εκτιμάται πως
θα φθάσει στο 70%. Η αναμενόμενη μείωση της
δαπάνης των Βρετανών
για διαμονή στο 76%, ενώ
για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο -59%.

Γερμανία

Η εκτιμώμενη συρρίκνωση τουριστικών δαπανών
προβλέπεται πως θα φτάσει στο 71%. Η αναμενόμενη μείωση της δαπάνης
των Γερμανών για ξενοδοχεία ανέρχεται σε 73% και
για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε
59%.

ΗΠΑ

Η πτώση των δαπανών για
τις διεθνείς πτήσεις αναμένεται στο -69%. Η αναμενόμενη μείωση της δαπάνης των Αμερικανών
για διαμονή σε ξενοδοχεία ανέρχεται σε 79%
και για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε
61%.

Γαλλία

Η δαπάνη για διεθνείς
πτήσεις εκτιμάται πως θα
υποχωρήσει κατά -57%
και κατά -71% στη μετακίνηση με αυτοκίνητο. Η
μείωση της δαπάνης των
Γάλλων για διαμονή εκτιμάται στο 63% και για καταλύματα βραχυχρόνιας
μίσθωσης στο 64%.

Ιταλία

Καταγράφεται η μεγαλύτερη αναμενόμενη πτώση
δαπανών: στις διεθνείς
πτήσεις φθάνει στο 81%
και στη μετακίνηση με αυτοκίνητο στο 83%. Η εκτιμώμενη μείωση της δαπάνηςγια διαμονή ανέρχεται
σε 84% και 64% στις βραχυχρόνιες μισθώσεις.
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Γεμάτα δικαστήρια
άδεια τα εργοτάξια
λόγω προσφυγών
Με ένα ακόμη «χαμένο» έτος μοιάζει το 2020
για τον κατασκευαστικό κλάδο και τα δημόσια
έργα, λίγες μόλις ημέρες μετά το πέρας του πρώτου τριμήνου. Οι ακυρώσεις διαγωνισμών κι έργων βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη, ενώ
όσοι διαγωνισμοί μεγάλων έργων είναι ακόμη
«ζωντανοί» χαρακτηρίζονται από καθυστερήσεις
μηνών, συχνά και ετών, εξαιτίας εκατέρωθεν
προσφυγών σε διάφορα στάδια της διαδικασίας,
ή προβλημάτων στην προετοιμασία. Στην τελευταία ετήσια έκθεση της PwC για τις υποδομές,
υπολογίστηκε ότι πάνω από 30 έργα αξίας άνω
των 8 δισ. ευρώ τελούν υπό κάποιας μορφής
καθυστέρηση. Ως εκ τούτου, η χρόνια αδυναμία
της παραγωγής δημοσίων έργων όχι μόνον δεν
μοιάζει ικανή να επιλυθεί άμεσα, αλλά αντιθέτως
φαίνεται ότι η κατάσταση είναι πιο δύσκολη
από ποτέ, ιδίως αν συνυπολογιστούν και οι νέες
καθυστερήσεις που θα επέλθουν λόγω της πανδημίας.Είναι σαφές δε ότι, μετά 10 χρόνια οικονομικής κρίσης και κατακόρυφης πτώσης
των επενδύσεων στις υποδομές, οι εταιρείες
που έχουν επιβιώσει έχουν υιοθετήσει τη λογική
«ο θάνατός σου η ζωή μου», με τα νομικά επιτελεία
των εταιρειών να δουλεύουν υπερωρίες και
συχνά πιο σκληρά ακόμη και από τους μηχανικούς στα εργοτάξια. Αλλωστε, από την επιτυχία
των πρώτων θα εξαρτηθεί η μελλοντική απασχόληση των δεύτερων – μια πρωτόγνωρη κατάσταση για τον κλάδο. Είναι εξάλλου ελάχιστα
τα έργα που έχουν ανατεθεί χωρίς να προηγηθεί
κάποια προσφυγή κατασκευαστή, ακόμη και
πριν ξεκινήσει η διαδικασία του διαγωνισμού,
π.χ. για τους όρους της προκήρυξης.Οπως σημείωνε, πάντως, στέλεχος μεγάλου κατασκευαστικού ομίλου για τον «πόλεμο προσφυγών»
σε δεκάδες έργα, μικρά και μεγάλα, «το τελευταίο
διάστημα διαπιστώνουμε ένα μοτίβο, βάσει του
οποίου λύση σε κάποιο έργο δίνεται μόνον αν
υπάρξει απόφαση από το ΣτΕ ή ακόμη και ο
ίδιος ο πρωθυπουργός. Αυτό δείχνει ότι οι υπόλοιποι θεσμοί για την ανάθεση δημοσίων έργων
δεν λειτουργούν». Με τον τρόπο αυτό, όμως,
το ζήτημα των καθυστερήσεων στις διαγωνιστικές διαδικασίες θα είναι μόνιμο, καθώς πάντα
θα υπάρχουν εταιρείες που θα προσφεύγουν
στη Δικαιοσύνη, θεωρώντας ότι μόνο με τον
τρόπο αυτό θα μπορούν να αντιμετωπίσουν τέτοιες πρακτικές.Οι πρόσφατες εξελίξεις με τον
διαγωνισμό για τη νέα γραμμή 4 του μετρό της
Αθήνας είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά. Το
έργο του 1,8 δισ. ευρώ ήταν σαφές ότι θα κατέληγε
στις δικαστικές αίθουσες ήδη από την προκήρυξή
του, πριν από τρία χρόνια, ακριβώς λόγω της
σημασίας του για όποιον το αναλάβει.
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Αλμα 3,44% στο Χρηματιστήριο
και κλείσιμο στα υψηλά ημέρας

Κλίμα αισιοδοξίας
στην αμερικανική αγορά
Η προσδοκία ότι επίκειται χαλάρωση
των μέτρων κατά της μετάδοσης του
κορωνοϊού και επαναλειτουργία ορισμένων τομέων της αμερικανικής
οικονομίας οδήγησε χθες σε άνοδο
τη Wall Street. Την προσδοκία ενέπνευσε ο σύμβουλος του Λευκού Οίκου Λάρι Κάντλοου, όταν δήλωσε
πως ο Αμερικανός πρόεδρος θα προχωρήσει σε «καίριες» ανακοινώσεις
γύρω από την επανέναρξη της αμερικανικής οικονομίας μέσα στις επόμενες μία με δύο ημέρες.
Ετσι ο δείκτης S&P 500 ενισχύθηκε
χθες στα υψηλότερα επίπεδα του τελευταίου μήνα σημειώνοντας άνοδο
2,70%, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης Dow Jones σημείωνε
το βράδυ άνοδο 2,16%. Οπως επισημαίνει το Reuters, η αμερικανική αγορά ανέκαμψε στη διάρκεια του περασμένου μήνα χάρη στο πακέτο μέτρων τόνωσης της οικονομίας που
αποφάσισε η Ουάσιγκτον.
Οι εταιρείες του δείκτη S&P 500
έχουν, πάντως, ακόμη χαμηλή χρηματιστηριακή αξία που δεν υπερβαίνει
αθροιστικά τα 4,7 τρισ. δολάρια. Σημειωτέον ότι χθες κατέγραψε άνοδο
4,2% η μετοχή της Apple και η μετοχή
της αυτοκινητοβιομηχανίας ηλεκτροκίνητων οχημάτων Tesla εκτινάχθηκε
κατά 11,5%. Οι δύο αυτές μετοχές έδωσαν ώθηση στον δείκτη εταιρειών
υψηλής τεχνολογίας Nasdaq.
Την ίδια ώρα, σε αρκετά ευρωπαϊκά

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε παρά τις δυσοίωνες εκτιμήσεις του ΔΝΤ
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με σημαντικό άλμα και ξεκάθαρη υπεραπόδοση έναντι των ευρωπαϊκών δεικτών
έκλεισε τη χθεσινή συνεδρίαση το Χρηματιστήριο Αθηνών, χάρη και στο ράλι
που σημειώθηκε στις τελικές δημοπρασίες,
παρά τα άσχημα νέα από το ΔΝΤ, το οποίο
τοποθετεί την ύφεση της ελληνικής οικονομίας φέτος στο 10%, κάτι που πάντως
η αγορά έχει λίγο ώς πολύ αποτιμήσει.
Ολοι οι βασικοί δείκτες του Χ.Α. κινήθηκαν
με θετικό πρόσημο σε όλη τη διάρκεια
των συναλλαγών, με τα μη τραπεζικά blue
chips να στηρίζουν κατά βάση την άνοδο.
Το θετικό άνοιγμα της Wall Street, σε
συνδυασμό με την ανακοίνωση για επικείμενη έξοδο του ελληνικού Δημοσίου
στις αγορές με έκδοση 7ετούς ομολόγου,
ακολουθώντας ανάλογες κινήσεις από
πολλές χώρες της Ευρωζώνης και δείχνοντας πως παρά την κρίση η Ελλάδα μπορεί
να δίνει το «παρών», ενίσχυσαν το κλίμα
οδηγώντας έτσι τον Γενικό Δείκτη στις
628 μονάδες και στα υψηλότερα επίπεδα
από τις 10 Μαρτίου.
Ετσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στα υψηλά ημέρας με κέρδη 3,44% και στις
628,19 μονάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 50,92 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειώσουμε πως από τα πρόσφατα χαμηλά
των 484 μονάδων (16 Μαρτίου) ο Γενικός

χρηματιστήρια, μεταξύ των οποίων
της Φρανκφούρτης και της Βιέννης,
οι συναλλαγές διεξάγονταν μετ’ εμποδίων εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα του
Deutsche Boerse, που πάντως δεν οφειλόταν σε επίθεση από χάκερς. Τα
προβλήματα επηρέασαν, ωστόσο, τα
περισσότερα κέντρα που διαχειρίζεται
ο γερμανικός χρηματιστηριακός όμιλος.
Εν μέσω, πάντως, των δυσοίωνων
προβλέψεων του ΔΝΤ και άλλων διεθνών οργανισμών για παγκόσμια ύφεση, στις ευρωπαϊκές αγορές επικράτησαν μεικτές τάσεις. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύθηκε κατά 0,64% ενώ με κέρδη 1,25%
έκλεισε ο δείκτης Xetra DAX της
Φρανκφούρτης και με ελαφρά άνοδο
0,38% ο CAC 40 του Παρισιού.
Αντιθέτως, ο FTSE 100 του Λονδίνου έκλεισε με απώλειες 0,88%.
Πτωτικά κινήθηκαν, άλλωστε, χθες
και οι τιμές του πετρελαίου, καθώς
η αγορά αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας των πετρελαιοπαραγωγών χωρών εντός και
εκτός ΟΠΕΚ για μείωση της παγκόσμιας παραγωγής κατά περίπου 10%.
Το αργό ΗΠΑ κυμαινόταν το βράδυ
στα 20,60 δολάρια το βαρέλι σημειώνοντας υποχώρηση 8,08% και το
Brent στα 29,41 δολάρια το βαρέλι
σημειώνοντας υποχώρηση κατά
7,34%.
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Η ανακοίνωση της έκδοσης
νέου 7ετούς ομολόγου βελτίωσε το κλίμα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Δείκτης έχει σημειώσει ένα ισχυρό ριμπάουντ της τάξεως του 30%.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
έκλεισε με άνοδο 2,95% στις 1.527,83 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης έκλεισε στο +4,33% και στις
851,99 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,76% στις 368,16 μονάδες
που αποτελούν το υψηλότερο επίπεδο
από τα μέσα Μαρτίου, με την Alpha Bank
να κλείνει στο +1,33%, τη Eurobank αμετάβλητη σε 0,4 ευρώ, την Εθνική Τρά-

Σύμφωνα με τους αναλυτές, το Χ.Α. θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τα βήματα των διεθνών αγορών, χωρίς να αποκλείονται και κινήσεις αυτονόμησης.
πεζα στο +0,67% και την Τράπεζα Πειραιώς στο +1,49%.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, το Χ.Α. θα
συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τα βήματα των διεθνών αγορών, χωρίς να αποκλείονται και κινήσεις αυτονόμησης.
Κατά τη Fast Finance, το μεγάλο στοίχημα
της ελληνικής οικονομίας είναι πότε θα
αρθεί σταδιακά η καραντίνα για να μπορέσει να αρχίσει να λειτουργεί η οικονομία.
Φυσικά εκτός από το σχέδιο της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης

ποτελεί σημαντικό καταλύτη για τις αγορές.
Σύμφωνα τη Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ, είναι,
ωστόσο, δύσκολο να εκτιμήσει κανείς,
με σχετική ασφάλεια, την πιθανότητα οι
διεθνείς μετοχικοί δείκτες να έχουν δει
τα χαμηλά τους μεσοπρόθεσμα.
Βασικοί λόγοι είναι η αβεβαιότητα γύρω
από το χτύπημα που θα δεχθούν οι ισολογισμοί, αλλά και η πιθανότητα ύπαρξης
ενός δεύτερου κύματος εξάπλωσης του
ιού.

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

New York/Nέα Yόρκη
Eταιρείες

στην υγεία θα πρέπει να υπάρξει και σχέδιο
για την επόμενη μέρα για τη γρήγορη επαναφορά της οικονομίας.
Πάντως, παρά τη μάλλον ανεπαρκή αντίδραση των υπουργών Οικονομικών
της Ευρωζώνης την περασμένη εβδομάδα,
και παρά τις συνεχιζόμενες «μαύρες» προβλέψεις για την πορεία της οικονομίας,
οι επενδυτές διεθνώς δείχνουν πιο αισιόδοξοι από τη συνεχή μείωση του αριθμού
των κρουσμάτων του κορωνοϊού, και η
ροή των ειδήσεων σε αυτό το μέτωπο α-

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο

3M COMPANY
149.92
ALCOA CORP
7.87
ALLEGHANY CRP
558.5
ALTRIA GROUP
41.58
AMAZON COM
2265.2409
AMER EXPRESS C
87.06
AMER INTL GROU
25.49
AMGEN
224.66
APPLE INC
285.88
BANK OF AMERIC
23.54
BAXTER INTL IN
87.54
BOEING CO
145.3
BRISTOL MYERS
60.29
CAMPBELL SOUP
49.43
CATERPILLAR IN
116.3339
CIGNA CORP
184.575
CHEVRON
85.82
CISCO SYSTEMS
42.465
CITIGROUP
44.7
CERVECERIAS
15.44
COCA-COLA CO
48.08
COLGATE PALMOL
72.74
DANAOS CORP
4.77
DIANA SHIPPING
1.836
DOW INC
36.385
DUPONT DE NMOU
38.6
ENTERGY CP
99.64
EXXON MOBIL
43.12
FEDEX CORP
124.83
FORD MOTOR CO
5.26
INTL BUS MACHI
123.52
GENERAL DYNAMI
140.879
GENERAL ELEC C
6.965
GOLDM SACHS GR
177.39
HALLIBURTON CO
7.815
HARTFORD FINL
41.31
HP INC
15.775
HOME DEPOT INC
208.17
HONEYWELL INTL
140.3753
INTEL CORP
59.99
JOHNSON JOHNSO
146.435
JPMORGAN CHASE
96.357
LAZARD
26.38
MCDONALD’S COR
183.6
MERCK & CO
82.505
MICROSOFT CP
171.765
3M COMPANY
149.92
MORGAN STANLEY
39.51
NIKE INC CL B
86.77
NORFOLK SOUTHE
155.53
PFIZER INC
36.34
PROCTER & GAMB
120.19
ROCKWELL AUTOM
162.375
SCHLUMBERGER L
15.84
SOUTHERN
58.51
STEALTHGAS
2.08
TSAKOS ENERGY
2.78
UNISYS CORP
12.77
UNITEDHEALTH G
270.68
US BANCORP
35.93
VERIZON COMMS
57.645

Μετ. %
2.4044
4.2384
-0.9804
2.819
4.4434
-3.6201
-0.5462
2.9276
4.6221
-1.5886
1.7907
-1.3779
2.3252
1.9175
1.9221
3.9976
1.0717
3.0204
-4.2416
1.9815
2.4505
4.6769
2.8017
20.7895
3.2785
0.7307
1.7877
0.8419
1.0524
1.938
1.9563
2.8689
-0.7835
-0.999
-0.4459
0.9284
1.5122
4.7185
1.7655
2.1976
4.7685
-1.8668
2.0503
1.932
2.4398
3.7792
2.4044
-0.1769
2.735
0.8037
3.4149
3.6567
1.143
-0.6897
1.3687
0.4831
2.963
-0.3123
2.721
-2.3376
1.7205

WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &
WALMART INC

105.8
30.3
128.93

London/Λονδίνο
Εταιρείες
Χθεσινό
ANGLO AMERICAN 1464.3738
A.B.FOOD
1990.61065
ADMIRAL GROUP
2201.0697
ASHTEAD GRP.
1893.4
ANTOFAGASTA
790.353
AVIVA PLC
256.1
ASTRAZENECA
7563.3267
BABCOCK INTL
406.5301
BAE SYSTEMS
529.1877
BARCLAYS
93.55
BRIT AM TOBACC
2977.5
BARRATT DEVLPM
485.8972
BERKELEY GRP
3979.6156
BR LAND CO
399.3
BUNZL
1728
BP
324.06215
BURBERRY GRP
1448.80533
BT GROUP
126.1883
COCACOLA HBC A
1996
CARNIVAL
915.387
CENTRICA
34.87
COMPASS GROUP
1275.72124
CAPITA PLC
41.0865
CRH
2240
DIXONS CARPHO
78.9
DCC
5410
DIAGEO
2624.073
DIRECT LINE
270.5124
EXPERIAN
2271
EASYJET
669.8
FRESNILLO
754.919
GLENCORE
144.5938
GLAXOSMITHKLIN 1563.80451
HIKMA
2277
HAMMERSON H
81.42
HARGREAVES LS
1532
HSBC HOLDINGS
427.45
INTL CONSOL AI
238.1
INTERCONT HOTE
3530
3I GROUP
746
IMP.BRANDS
1627.693
INTU PROPERTIE
6.92
INTERTEK GROUP
4893
ITV
72.5
JOHNSON MATTHE 1975.0475
KINGFISHER
152.0078
LAND SECS.
655.9659
LEGAL & GENERA
206.6
LLOYDS BNK GRP
31.785
LOND STOCK EXC
7244
MARKS & SP.
284356
MONDI
1335.5
NATIONAL GRID
897.8
NEXT
4754.668
PROVIDENT FINC
185.9
PRUDENTIAL
1014
PERSIMMON
2056
PEARSON
535.46138
RECKIT BNCSR G
6448

2.2222
-3.5953
2.897

(Σε πέννες)

Μετ. %
-1.627
2.416
-0.181
-3.502
4.513
-3.212
6.811
-1.523
-1.783
-4.13
-3.377
-9.387
-3.22
-2.657
2.007
-4.363
-1.811
-1.312
-1.897
-5.737
-6.802
-7.834
4.364
-6.628
-0.379
2.09
-0.342
-4.675
1.51
-1.674
4.927
-1.119
1.671
2.337
-0.997
2.853
-0.326
-3.486
-7.951
-3.518
-2.583
28.148
1.053
-5.08
0.959
-2.591
-2.57
-3.005
-4.807
0.166
-3.437
-1.074
-1.145
2.509
-2.106
-3.152
-6.537
3.218
4.54

ROYAL BANK SCO
RDS ‘A
RDS ‘B
RELX
RIO TINTO
ROYAL MAIL R
ROLLS ROYCE PL
RSA INSRANCE G
SAINSBURY(J)
SCHRODERS
SAGE GROUP
ST JAMESS PLAC
SMITHS GROUP
SMITH&NEPHEW
SSE PLC
STANDRD CHART
SEVERN TRENT
TRAVIS PERKINS
TESCO
TUI AG
TAYLOR WIMPEY
UNILEVER
UTD. UTILITIES
VODAFONE GROUP
WPP PLC
WHITBREAD

119.6701
1487.32733
1421
1774
3858.7821
142.3
333.8165
371
202.6
2605.7684
621.7645
828.4
1220
1532.479
1228.204
436.4
2277
970.6
232.8837
363.8
135.8639
4187.86164
876
112.43509
582.2469
2805.60729

Zurich /Zυρίχη

-6.163
-4.279
-3.465
-0.977
-0.779
0.138
-4.198
-2.65
-0.15
-2.707
1.594
0.388
-1.374
-1.694
-2.042
-5.921
-0.828
-0.878
1.336
-8.776
-10.359
1.77
0.595
-0.92
0.07
-6.815

(Σε ελβ.φρ.)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

DT LUFTHANSA A

8.772

-0.108

TENARIS

5.93

6.01

DT TELEKOM N

12.515

0.15

TERNA

5.53

5.54

E.ON SE NA

8.798

-0.12

UNICREDIT

7.1

-4.53

FRESENIUS MEDI

64.06

0.82

FRESENIUS SE

38.66

0.65

HEIDELBERGCEME

42.31

-1.59

HENKEL AG&CO V

79.46

1.44

INFINEON TECH

16.84

0.608

K+S AG NA

5.89

0.082

MERCK KGAA

98.2

2.4

193

0.65

RWE AG

25.5

-0.16

THYSSENKRUPP A

6.09

0.29

MUENCH. RUECK

VOLKSWAGEN VZ

123.14

0.6

VONOVIA SE

45.16

-0.33

SIEMENS N

82.79

1.45

112

2

SAP SE

Amsterdam/Aμστερνταμ

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

AALBERTS

23.84

-5.92

AEGON

2.389

-4.09

ABN AMRO BANK

7.526

-5.33

AKZO NOBEL

64.12

-1.54

ALTICE EUROPE

3.447

-2.38

ARCELORMITTAL

9.312

-2.78

ASML HOLDING

263.25

2.97

17.27

-0.23

BOSKALIS WESTM

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

ABB LTD N

17.605

0.03

GALAPAGOS

193.5

3.5

55.58

2.09

HEINEKEN

74.88

-0.29

ING GROEP

5.104

-5.67

RICHEMONT N
GEBERIT N1

411.8

1.2

LAFARGEHOLCIM

37.39

-0.69

NOVARTIS N

82.8

KONINKLIJKE DS

0.83

KPN KON

110.95

3.16

2.208

0.82
-3.52

314.95

2.02

NN GROUP

24.43

SGS N

2254

0.63

KONINKLIJKE DS

110.95

3.16

SWATCH GROUP I

203.8

1.44

IMCD

72.48

3.54

ADECCO N

39.54

-0.43

RANDSTAD

32.75

-4.41

JULIUS BAER N

35.31

-0.84

RELX

20.43

0.15

CS GROUP AG

8.402

-2.51

ROYAL DUTCH SH

16.9

-3.12

UNIBAIL RODAM

58.72

-10.13

ROCHE HOLDING

GIVAUDAN N
NESTLE SA
TRANSOCEAN N
SWISSCOM N

3220

4.85

103.46

1.21

0

0

522

0.97

78.14

0.03

UBS GROUP N

9.48

-2.03

ZURICH INSURAN

319.1

-0.09

SWISS RE N

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
ADIDAS N

VOPAK

48.41

4.67

WOLTERS KLUWER

66.06

0.64

Milano/Mιλάνο

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

A2A SPA

1.22

1.21

ATLANTIA

13.40

13.22

Μετ. %

AZIMUT HLDG

14.10

15.00

Χθεσινό

Μετ. %

ENEL

6.45

6.48

224.9

0.6

EXOR

50.50

51.20

ALLIANZ SE

167.7

2.82

BASF SE

46.55

-0.345

BAY MOT WERKE

51.36

0.54

GEOX

BEIERSDORF

94.26

2.86

INTESA SANPAOL

BAYER N AG

MEDIASET

1.92

1.96

MEDIOBANCA

5.54

5.54

ENI
GENERALI ASS

9.17

9.31

13.14

13.14

0.73

0.74

1.4062

-2.69

58.89

1.42

COMMERZBANK

3.37

-0.027

CONTINENTAL AG

74.22

1.18

29.4

-0.44

DEUTSCHE BANK

6.209

0.09

SNAM

3.93

3.94

DEUTSCHE POST

26.22

0.55

STMICROELEC.N.

22.09

22.17

135.65

3

TELECOM ITALIA

0.37

0.37

DAIMLER AG N

DT BOERSE N

Η μετοχή της Tesla εκτινάχθηκε κατά 11,5%.

RCS MEDIAGROUP

0.73

0.74

PRYSMIAN

15.73

15.70

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
1892
3617
1769.5
3295
2256
1660
365
1125
423.1
2057.5
5472
10295
605
3161
2390.5
1235
755.3
1484
1093
6240
352
388
736
427.9
2244
1332
309
4150
2049
978
3617
376.6
434.6
3945
1558
3265
913
2391
570
2070
709
9153
3665
1177
800
6595
6616
2833
313
744
3180
8990
3605
5150
481
4920
1176
481
2742
1188
6750
4400

Μετ. %
2.83
2.26
2.7
1.23
-0.62
2.47
-0.54
1.81
1
2.59
0.02
2.54
4.49
2.66
2.31
2.92
2.25
2.2
-1.53
2.8
3.83
2.11
3.52
1.69
2.68
2.03
1.31
3.36
0.44
2.62
1.06
2.06
1.59
5.48
-0.67
-2.14
3.37
-0.18
1.82
3.35
1.22
5.56
3.25
-2.79
1.52
1.68
1.85
1.62
3.77
-2.6
4.53
2.85
0.51
4.5
4.13
-2.41
4.5
2.31
1.63
3.45
6.15

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
27.59
124.70
38.70
15.49
27.81
28.85
82.00
14.50
36.00
6.79
61.26
130.45
7.96
250.50
352.00
14.60
85.02
137.05
12.63
483.75
29.86
18.03
25.11
82.65
82.30
14.68
69.54
4.79
72.50
32.66
19.00

Μετ. %
-3.67
5.28
-0.72
-0.23
-2.09
-4.66
1.23
1.97
0.28
-2.7
4.54
-0.27
-0.62
2.33
1.32
0.69
-2.32
-1.76
-5.85
2.12
-0.73
-2.75
-3.35
0.63
2.54
-2.3
-2.88
-1.07
-2.63
-2.87
-1.2

(Σε ευρώ)

Χθεσινό Μετ. %
20.57
2.85
125 2.8807
6.85
0.2341
96.35 -0.9254
50.94
2.495
1.025
-1.1572
2.935 -2.2969
3.596
2.6256
1.689 -3.1537
0.1312 -7.6056
19.645 -1.3805
19.875 -1.0702
24.14
4.5022
8.46
9.1613
30.4
2.4259
9.084 -0.2635
-1.1731
2.78
8.155 -1.6878
26.36
4.3547
1.748 -0.2283
7.97 -4.2067
9.31 -2.6558
0.7595
5.1939
15.69
1.2585
8.044 -2.9206
0.4325 -2.5023
2.121 -2.0323
1.633
8.361
4.322 -0.0463
3.37
0.597
13.62
-1.7316
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

l

21

Μ. Τρίτη 8 Απριλίου 2020

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,6100
0,6940
0,3760

0,6240
0,7200
0,3800

0,6174
0,7032
0,3781

1,4670
-1,7870
-0,3470

58.860
192.935
1.852

0,6060
0,7010
0,3780
0,0090

0,6100
0,7060
0,3860
0,0100

0,6100
0,7020
0,3780

-0,33
-2,09
-2,07

0,0630
0,0700

0,0630
0,0800

0,0630
0,0713

-0,1830
-0,3890

10
11.870

0,0640
0,0700

0,0690
0,0000

0,0630
0,0700

-6,67
-7,28

0,9550

0,9700

0,9635

0,8700

7.694

0,9600

0,9700

0,9700

3,19

1,1900
0,0000
0,0000
0,0000
0,0405
0,0000
0,0000
0,0000
0,0930
0,0000
0,0000
0,0000
0,0015
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1,2300
0,0000
0,0310
0,0230
0,0000
0,3480
0,1000
0,0185
0,0000
0,0000
0,1460
0,0010
0,0025
0,0000
0,8000
1,8000
0,0105

0,0000
0,0010
0,0000
1,0400
0,1100
0,0170
0,0600
0,0000
0,5000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0610

0,2140
0,0000
0,0380
1,1100
0,1180
0,0000
0,0000
0,0625
0,5300
0,0000
0,9200
0,0300
0,0000

0,0625

6,84

0,0000
0,0000
0,2920
0,0000
1,8200

0,0575
0,9700
0,2940
0,1470
1,8500

0,2940

-1,34

1,8400

-0,54

0,0035
0,0000
1,2200
0,0000
0,5000
0,2320

0,0110
0,0000
1,2800
0,2500
0,5200
0,2540

0,0110

22,22

1,2800

0,00

0,5200
0,2560

-1,89
8,47

0,0000

0,0780

0,0000
0,0510
0,0000

0,1900
0,0590
0,2360

0,7500

0,7700

0,7600

1,33

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

48,0000

53,0000

49,0000
0,0000
0,0000
0,0000

53,0000
0,0000
0,0000
0,0000

50,0000

0,00

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)

0,0625

0,0625

0,0630

0,4000
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Βιομηχανία
ΝΤΙΑ
ΔΒΚΔ
ΚΕΤΣ
ΚΥΘΡ
ΤΣΙΒ

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

0,2940

0,2960

0,2943

-0,3710

14.000

1,7500

1,8600

1,7767

-7,3310

36.792

0,0110

0,0110

0,0110

0,9910

1.000

1,2800

1,2800

1,2800

0,0000

20

0,5200
0,2560

0,5200
0,2560

0,5200
0,2560

-1,0000
1,8590

1.200
1.419

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

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)

Ενέργεια
ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,7500

0,7800

0,7600

0,7130

11.875

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

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2
ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN)
ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN)
ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

50,0000

50,0000

50,0000

-0,5830

7.570

* 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.

ΤΑ Σ Ε Ι Σ
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Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Ο «έρωτας»
στα χρόνια
του κορωνοϊού
ριπτώσεις όμως, τα μαύρα σύννεφα της
οικονομικής καταστροφής έχουν επισκιάσει τις όποιες ροζ αποχρώσεις θα
μπορούσαν να κάνουν την εμφάνισή
τους στους κλειστούς ορίζοντες της καραντίνας.
«Πολλοί πιστεύουν ότι αφού μένουμε
μέσα, δεν έχουμε με τι άλλο να ασχοληθούμε», είπε στους «Τάιμς της Νέας Υόρκης» η καθηγήτρια Δημογραφίας του Πανεπιστημίου Τζονς Χόπκινς, Αλισον Γκίμιλ.
<
<
<
<
<
<
<

«Πολλοί πιστεύουν ότι
αφού μένουμε μέσα,
δεν έχουμε με τι άλλο
να ασχοληθούμε».

A.P.

«Αλλά ο κόσμος χρησιμοποιεί μέσα πρόληψης. Πιστεύω ότι όσοι θέλουν παιδιά
θα το αναβάλουν για αργότερα». Οπως
ανακοινώθηκε χθες, οι Αμερικανοί που
έχουν κάνει αίτηση για επίδομα ανεργίας
τις τελευταίες τρεις εβδομάδες έχουν εκτιναχθεί στον αριθμό-ρεκόρ των 16,6
εκατομμυρίων, ενώ εκατομμύρια άλλοι
ζουν σε καθεστώς μεγάλης αβεβαιότητας.
Το οικονομικό σοκ, αλλά και ο φόβος καθώς χιλιάδες άνθρωποι πεθαίνουν καθημερινά από τον κορωνοϊό, δεν ευνοεί την
τεκνοποίηση. «Δεν νομίζω ότι ο κόσμος
λέει ας κάνουμε ένα μωρό στο μέσον της

Μια έγκυος γυναίκα κρατάει αγκαλιά τον γιο της όσο παραμένει σε καραντίνα στο Κέιπ Ελίζαμπεθ του Μέιν, στις ΗΠΑ.
μεγαλύτερης επιδημίας που έχει περάσει
η χώρα τα τελευταία 100 χρόνια», είπε ο
καθηγητής Δημογραφίας στο Πανεπιστήμιο του Νιου Χάμσαϊρ, Κένεθ Τζονσον.
Πάντως οι πωλήσεις ερωτικών παιχνιδιών
ακολούθησαν πιστά τις εξελίξεις στο
πεδίο του κορωνοϊού. Οι πωλήσεις της

αλυσίδας Adult Toy Megastore τριπλασιάστηκαν στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία και στη Βρετανία στις 11 Μαρτίου,
ημέρα κατά την οποία ο ΠΟΥ χρησιμοποίησε επισήμως τον χαρακτηρισμό «πανδημία».
REUTERS, A.P., GUARDIAN

Οι άνθρωποι «διψούν» για κοινωνικοποίηση

ΜΑΔΡΙΤΗ. Την ανία του οικειοθελούς εγκλεισμού, που διαρκεί ήδη τέσσερις
εβδομάδες στην Ισπανία, έρχεται να
σπάσει ανάλαφρη τηλεοπτική κωμική
σειρά με θέμα την καραντίνα. Η σειρά,
με τίτλο «Ημερολόγια καραντίνας», αποτελεί την πρώτη τηλεοπτική παραγωγή στον κόσμο που είναι εμπνευσμένη
από την εμπειρία δισεκατομμυρίων νοικοκυριών κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Η προβολή της αναμένεται να αρχίσει την επόμενη εβδομάδα στο ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο RTVE.
Η ιδιαιτερότητα της σειράς έγκειται
στο ότι κάθε επεισόδιο είναι γυρισμένο
στο σπίτι γνωστών Ισπανών ηθοποιών,
όπως του Κάρλος Μπαρδέμ, αδελφού
του βραβευμένου με Οσκαρ Χαβιέ Μπαρδέμ. Κάθε επεισόδιο διάρκειας 30 λεπτών
κινηματογραφήθηκε από τους ίδιους
τους πρωταγωνιστές, με τη βοήθεια τηλεφώνων iPhone, μικροφώνων και τριπόδων, ενώ ένα αρχικό μοντάζ έγινε
με εφαρμογές υπολογιστών. Το υλικό
εστάλη αμέσως μετά στην εταιρεία παραγωγής, όπου ολοκληρώθηκε το τελικό
μοντάζ.
Την ώρα που η σειρά ετοιμάζεται να
προβληθεί στις ισπανικές οθόνες, η
χώρα λαμβάνει τις πρώτες αισιόδοξες
ειδήσεις από το μέτωπο της πανδημίας.
Ο ρυθμός νέων κρουσμάτων και θανάτων έχει αρχίσει να περιορίζεται, με τη
χώρα να ελπίζει ότι ξεπέρασε τη δυσκολότερη φάση της υγειονομικής κρίσης. Το τελευταίο 24ωρο οι αρχές κατέγραψαν τον θάνατο 637 ανθρώπων,
ο μικρότερος αριθμός νεκρών σε μία ημέρα εδώ και 13 ημέρες. Ο συνολικός
αριθμός θυμάτων του κορωνοϊού στην
Ισπανία ήταν χθες 13.055 νεκροί.
«Η σειρά έχει διττό στόχο: να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για
νέους δημιουργούς που διαθέτουν ελάχιστα μέσα παραγωγής, αλλά και να
βοηθήσει τους πολίτες στη δύσκολη
αυτή στιγμή, προσφέροντας γέλιο», λέει
ο παραγωγός Αλβάρο Λονγκόρια, που
ανέλαβε την παραγωγή της ταινίας του

<
<
<
<
<
<

2018 «Ολοι ξέρουν» τον Χαβιέ Μπαρδέμ
και την Πενέλοπε Κρουζ. «Πρόκειται
για κωμωδία, αλλά δεν αστειευόμαστε
με το δράμα που ζούμε τώρα», προσθέτει
ο Λονγκόρια, που αποκαλύπτει ότι η
σειρά έχει ήδη προκαλέσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών τηλεοπτικών δικτύων.
Στο τρέιλερ της σειράς, στέλεχος επιχείρησης που εργάζεται από το σπίτι
και βρίσκεται σε βιντεοσύσκεψη υποχρεώνεται από τη σύζυγό του να κρατήσει το νεογέννητο μωρό τους. Σε άλλη
σκηνή, ο άνδρας του σπιτιού αποφασίζει
να παίξει ποδόσφαιρο με ρολά χαρτιού
τουαλέτας που είχε αποθηκεύσει ενόψει
καραντίνας.
<
<
<
<
<
<

Κάθε επεισόδιο είναι γυρισμένο στο σπίτι γνωστών ηθοποιών, όπως του Κάρλος
Μπαρδέμ, αδελφού του
βραβευμένου με Οσκαρ Χαβιέ Μπαρδέμ.
«Η συγκατοίκηση υπήρξε ανέκαθεν
δύσκολη υπόθεση, ανεξάρτητα από το
εάν γίνεται στο πλαίσιο του ζευγαριού,
της οικογένειας ή με φίλους. Τώρα, ξαφνικά είμαστε αναγκασμένοι να μένουμε
κλεισμένοι μέσα όλο το 24ωρο με αυτούς
που μοιράζονται τη ζωή μας», λέει η
φωνή του αφηγητή στην εισαγωγή του
πρώτου επεισοδίου.
Ο καθηγητής Νευρολογίας στο πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα, Χοσέ Ραμόν
Αλόνσο, εκτιμά όμως ότι η σειρά θα
βοηθήσει όσους προσπαθούν να ξεφύγουν από την ανία του εγκλεισμού. «Η
τηλεόραση, η παρακολούθηση μιας ταινίας, το διάβασμα και η μουσική επιτρέπουν στο μυαλό να ταξιδέψει όταν
κάποιος είναι υποχρεωμένος να περιορίζει τις μετακινήσεις του», λέει ο δρ
Αλόνσο.
REUTERS

Πανομοιότυπα νευρολογικά
χαρακτηριστικά με την έλλειψη ανθρώπινης επαφής
έχει η στέρηση της τροφής.

EPA

ΒΟΣΤΩΝΗ. Καθώς οι ΗΠΑ εισέρχονται
στην τέταρτη εβδομάδα κοινωνικής αποστασιοποίησης και κατ’ οίκον καραντίνας, όσοι ζουν μόνοι υποφέρουν περισσότερο από όσους απομονώνονται
με τις οικογένειές τους.
Ερευνα σε όλες τις ΗΠΑ έδειξε ότι το
53% των Αμερικανών ανέφερε ότι ένιωσε
μοναξιά την προηγούμενη εβδομάδα,
με το φαινόμενο να πλήττει κυρίως τις
ηλικιακές ομάδες 18 - 29 και 30 - 49 ετών,
που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να
μην έχουν παιδιά ή σύντροφο. Παρότι
η ψυχική υγεία παίζει σημαντικό ρόλο
στο πώς βιώνει ο καθένας τη μοναξιά,
νευρολόγοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι
ο εγκέφαλος όσων πεινούν μοιάζει πολύ
με τον εγκέφαλο όσων νιώθουν μοναξιά.
Η έρευνα επιστημονικής ομάδας του
Πανεπιστημίου ΜΙΤ της Βοστώνης έδειξε
ότι η μοναξιά και η πείνα διεγείρουν συγκεκριμένα κέντρα του ανθρώπινου εγκεφάλου, προκαλώντας επιθυμία –ή ακόμη και πόθο– κοινωνικής δραστηριότητας.
Η ανάγκη για κοινωνικοποίηση είναι
εξίσου θεμελιώδης όσο και η πείνα ή η
δίψα.
Με τη βοήθεια μαγνητικών τομογρά-
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Σειρά με θέμα
την καραντίνα κάνει
πρεμιέρα στην Ισπανία

Αύξηση των πωλήσεων καταγράφεται
στα καταστήματα ερωτικών ειδών
Τη Δευτέρα το απογευματάκι, τα δύο γιγάντια πάντα του άδειου ζωολογικού κήπου του Χονγκ Κονγκ επωφελήθηκαν
από τη σπάνια ηρεμία και έκαναν αυτό
που οι επιστήμονες περίμεναν από το
2010. Αν η πανδημία του κορωνοϊού
ευνοεί το ζευγάρωμα στο ζωικό βασίλειο,
μήπως συμβαίνει το ίδιο και μεταξύ των
ανθρώπων, που, κλεισμένοι καθώς είναι
στα σπίτια τους, ανακαλύπτουν ξανά τις
βασικές χαρές της ζωής;
Δύο μεγάλα καταστήματα ερωτικών
ειδών, ένα στη Δανία και ένα στη Νέα
Ζηλανδία, απαντούν θετικά. Στην περίπτωση της σκανδιναβικής αλυσίδας Sinful,
οι πωλήσεις αυξήθηκαν 110% μετά το
ξέσπασμα της πανδημίας του κορωνοϊού.
Η αύξηση δεν σημειώθηκε την πρώτη εβδομάδα, «αφού όλοι έτρεχαν για χαρτιά
τουαλέτας, οδοντόπαστες κ.λπ.», όπως
λέει η συνιδιοκτήτρια της αλυσίδας, Ματίλντε Μακόφσκι. Αλλά εν συνεχεία, οι
πωλήσεις απογειώθηκαν. «Πολύ χαίρομαι
που κάνουμε κάτι καλό αυτή τη δύσκολη
στιγμή που ο κόσμος αισθάνεται ευάλωτος», είπε η Μακόφσκι. «Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, όλοι φροντίζουμε λίγο
περισσότερο τους άλλους και αυτό έχει
αντανάκλαση στη σεξουαλική ζωή μας».
Το δανικό κράτος έχει αναλάβει να
καλύψει τους μισθούς που χάνονται εξαιτίας του κορωνοϊού, απαλλάσσοντας
ενδεχομένως τους Δανούς από άγχη και
ανησυχίες που θα δηλητηρίαζαν τη σεξουαλική τους ζωή. Σε πολλές άλλες πε-

l

Ενας μοναχικός δρομέας σε παραλία του Ζάντβοορτ στην Ολλανδία.
φων, η επιστημονική ομάδα συνέκρινε
τις εγκεφαλικές λειτουργίες 40 υγιών ενήλικων εθελοντών, που στερήθηκαν
για διάστημα 10 ωρών την τροφή ή την
ανθρώπινη παρουσία. Για να επιτύχουν

αξιόπιστα συναισθήματα μοναξιάς, οι ερευνητές έκλεισαν κάθε συμμετέχοντα
σε δωμάτιο, χωρίς πρόσβαση σε τηλέφωνο, υπολογιστή ή βιβλία, από τις 9 το
πρωί, μέχρι τις 7 το βράδυ.

Οι εθελοντές είχαν πρόσβαση μόνο
σε παζλ και σε λευκό χαρτί, για να καταγράψουν τις εντυπώσεις τους. Αμέσως
μετά τον εγκλεισμό τους, οι εθελοντές
υποβλήθηκαν σε τομογραφία εγκεφάλου,
με έμφαση σε περιοχή του μεσεγκεφάλου,
γνωστή ως μέλαινα ουσία, ενώ σε οθόνες
προβάλλονταν εικόνες ανθρώπων να αγκαλιάζονται.
Σε όσους είχαν στερηθεί την τροφή,
οι ερευνητές έδειχναν εικόνες λουκούλλειων γευμάτων. «Διαπιστώσαμε ότι η
περιοχή αυτή του εγκεφάλου αντιδρά
στα ερεθίσματα όταν βλέπει εικόνες αυτού που στερήθηκε, ανεξάρτητα από το
εάν είναι η ανθρώπινη επαφή ή η τροφή.
Μοιάζει να υπάρχει στενή νευρολογική
σχέση μεταξύ των δύο καταστάσεων»,
λέει η επικεφαλής της έρευνας, δρ Λίβια
Τόμοβα.
REUTERS

Η ισπανική σειρά καταγράφει τη ζωή ζευγαριών σε καραντίνα.

«Καμπανάκι» για καπνιστές και ατμιστές

Στο BBC στρέφονται εκ νέου οι Βρετανοί

Της JAN HOFFMAN
THE NEW YORK TIMES

Της AMIE TSANG
THE NEW YORK TIMES

«Βάζουμε το ηλεκτρονικό
ή το συμβατικό τσιγάρο
στο στόμα, δίπλα στο πρόσωπο, διασπείροντας ό,τι
βρίσκεται στο χέρι μας στον
οργανισμό μας.

REUTERS

Οι περίοδοι μεγάλου άγχους, όπως της
πανδημίας, μπορεί να μας στρέψουν σε
ανθυγιεινές, αλλά παρηγορητικές συνήθειες, είτε έχουν τη μορφή μιας σακούλας
με αλατισμένα πατατάκια, μιας πλάκας
σοκολάτας ή ενός ποτηριού κρασιού. Κάποιες, όμως, από αυτές τις συνήθειες
προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία στους ειδικούς: το άτμισμα και το κάπνισμα καπνού ή μαριχουάνας. Καθώς ο νέος κορωνοϊός επιτίθεται εναντίον των πνευμόνων, τώρα είναι ο ιδανικός χρόνος για
να κόψετε ή να περιορίσετε τη χρήση
τέτοιων προϊόντων.
Η γενική εισαγγελία της Μασαχουσέτης, και επιτροπή ειδικών, εξέδωσαν την
Πέμπτη ειδική οδηγία με την οποία ενημερώνουν την κοινή γνώμη και ιδιαίτερα
τους νέους, ότι το κάπνισμα και το άτμισμα μπορεί να συμβάλει στη διασπορά
του COVID-19. Οπως εξηγεί ο δρ Τζόναθαν
Ουινίκοφ, επικεφαλής στο Κέντρο Ερευνας και Θεραπείας Καπνιστών του Γενικού
Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης, και
καθηγητής στην ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Χάρβαρντ, «βάζουμε επανειλημμένως το ηλεκτρονικό ή το συμβατικό τσιγάρο στο στόμα, δίπλα στο
πρόσωπο, διασπείροντας ό,τι βρίσκεται
στο χέρι μας στον οργανισμό μας. Ταυτόχρονα, οι καπνιστές βήχουν πολύ.
Ποιος καλύτερος τρόπος για μετάδοση
του κορωνοϊού;».
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Νοσηλευτής κάθεται στο πεζοδρόμιο και α-

τμίζει, στη διάρκεια διαλείμματος της βάρδιάς του σε νοσοκομείο του Μπρούκλιν στη
Νέα Υόρκη.

Πληθώρα μελετών έχει δείξει ότι το
κάπνισμα εξασθενεί το ανοσοποιητικό
σύστημα, διαταράσσοντας την καλή αναπνευστική λειτουργία, ενώ το ηλεκτρονικό τσιγάρο μπορεί να προκαλέσει
φλεγμονή στους αεραγωγούς και στους
πνεύμονες. Κινεζική μελέτη που δημο-

σιεύθηκε στην επιθεώρηση The New
England Journal of Medicine, έδειξε ότι
οι καπνιστές ασθενείς με COVID-19 είχαν
διπλάσιες πιθανότητες να εμφανίσουν
πολύ βαριά συμπτώματα της νόσου συγκριτικά με εκείνους που δεν κάπνιζαν.
Η ευαισθησία των καπνιστών στον
COVID-19 φαίνεται ότι έχει και φυσιολογικά αίτια. Ο νέος κορωνοϊός επιτίθεται
στον ανθρώπινο οργανισμό, συνδεόμενος
με τους υποδοχείς ΑCE-2 (Μετατρεπτικό
Ενζυμο Αγγειοτενσίνης-2).
Η χρήση τσιγάρου μπορεί να ενισχύσει
την έκφραση του ΑCE-2 και για πολλούς
ειδικούς αυτή η πραγματικότητα εξηγεί
γιατί οι καπνιστές με COVID-19 μολύνονται με μεγαλύτερο ιικό φορτίο από τους
ασθενείς που δεν καπνίζουν.
Aυξημένο κίνδυνο από τoν νέο κορωνοϊό αντιμετωπίζουν και οι ασθενείς που
μπορεί να μην καπνίζουν, αλλά έχουν αναπνευστικά προβλήματα, όπως χρόνια
αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) ή
άσθμα.

Σε δημοφιλή εκπομπή γυμναστικής της
δεκαετίας του ’90 στρέφονται ολοένα
και περισσότεροι Βρετανοί τηλεθεατές
εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας εξαιτίας της πανδημίας. Ο μυώδης μαύρος
παρουσιαστής, γνωστός ως «Κύριος Κίνητρο» (Μr Motivator), κινητοποιεί
κάθε πρωί το κοινό για συνεδρία απλών
γυμναστικών ασκήσεων με στόχο τη
διατήρησή τους σε φόρμα σε συνθήκες
οικιακού εγκλεισμού. «Γι’ αυτό δημιουργήθηκε το BBC», λέει η επικεφαλής
προγράμματος Σάρλοτ Μορ. Σε περίοδο
εθνικής κρίσης, η δημόσια ραδιοτηλεόραση της Βρετανίας κάνει ό,τι μπορεί
για να ψυχαγωγήσει και να ενώσει το
κοινό. Τις τελευταίες εβδομάδες το δίκτυο έχει δώσει έμφαση σε προγράμματα
που ευνοούν την πνευματική απόδραση
και την εκπαίδευση, αλλά και την εκγύμναση του σώματος. Οι τηλεθεατές
στρέφονται σε προγράμματα όπως η
«Θείτσα» (Auntie), διάσημο για την ψυχολογική στήριξη που προσφέρει στο
κοινό. Το BBC ανακοίνωσε πρόσφατα
ότι η τηλεθέαση των προγραμμάτων
του έχει εκτιναχθεί κατά 24% σε σχέση
με πέρυσι. Την ίδια ώρα, ο ρόλος που
παίζει το BBC στην ψυχαγωγία του κοινού έχει κάνει πολλούς επικριτές του
να σιγήσουν και να εγκαταλείψουν τις
εκκλήσεις τους για διακοπή χρηματοδότησης του ιστορικού κρατικού δικτύ-
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Η κρίση του κορωνοϊού
έκανε το BBC να ενισχύσει
τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, με καθημερινά
μαθήματα για παιδιά δημοτικού που δεν ολοκλήρωσαν τη διδακτική χρονιά.

Ο «Mr Motivator» βοηθάει τους Βρετα-

νούς να ασκούνται κατά τη διάρκεια της
καραντίνας.

ου. «Η προβολή αυτών των γνώριμων
προσωπικοτήτων από τα νιάτα μας –
όπως ο κ. Κίνητρο– είναι πολύ χρήσιμη
και ωφέλιμη από ψυχολογικής άποψης»,
λέει ο αναλυτής Ρίτσαρντ Μπράουτον.
Νωρίτερα φέτος, κυβερνητικά στελέχη εξέταζαν το ενδεχόμενο μεγάλων
περικοπών στα παιδικά προγράμματα
του BBC, εφόσον το δίκτυο συνέχιζε να
συσσωρεύει ζημίες. Η κρίση του κορωνοϊού, όμως, έκανε το BBC να ενισχύσει
τα εκπαιδευτικά του προγράμματα, με
καθημερινά μαθήματα για παιδιά δημοτικού που δεν ολοκλήρωσαν τη δι-

δακτική χρονιά εξαιτίας των μέτρων
κατά της πανδημίας. Την ίδια ώρα, τα
προγράμματα στη διαδικτυακή πλατφόρμα του BBC γνωρίζουν μεγάλη επιτυχία χάρη στην καραντίνα.
Η πρόσφατη επιτυχία του δικτύου,
όμως, δεν του προσφέρει ασυλία από
κάθε κριτική. Στα τέλη Μαρτίου, κοινοβουλευτική επιτροπή ξεκίνησε έρευνα
για το μέλλον της κρατικής τηλεόρασης
στη Βρετανία, με στόχο την εξέταση
του προϋπολογισμού του οργανισμού
και την επιβολή περικοπών, εάν αυτό
κριθεί αναγκαίο. Μετά την εκλογή του
Μπόρις Τζόνσον τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση κήρυξε άτυπο μποϊκοτάζ κατά
του δικτύου εξαιτίας ιδεολογικών διαφωνιών με τις θέσεις ορισμένων δημοσιογράφων, απαγορεύοντας σε υπουργούς της να εμφανίζονται σε εκπομπές,
ενώ ανώτατα κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο για ανάγκη μεταρρύθμισης
του ραδιοτηλεοπτικού θεσμού.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Συμφωνία στο Eurogroup,
κέρδη για το ευρώ
Η συγκρατημένη αισιοδοξία των επενδυτών για επιπεδοποίηση της καμπύλης των νέων κρουσμάτων του κορωνοϊού στη Νέα Υόρκη, το επίκεντρο της πανδημίας στις
ΗΠΑ, αλλά και σε χώρες της Ευρωζώνης, βοήθησε τους
περισσότερους χρηματιστηριακούς δείκτες παγκοσμίως
να κινηθούν ανοδικά την εβδομάδα που διανύσαμε.
Σε αυτό το περιβάλλον, τα κυβερνητικά ομόλογα σε
ΗΠΑ και Γερμανία δέχθηκαν πιέσεις, αλλά οι απώλειες
ήταν περιορισμένες, καθώς ο αριθμός των θυμάτων της
πανδημίας συνεχίζει να αυξάνεται καθημερινά, ενώ οι
οικονομικοκοινωνικές επιπτώσεις ενός παρατεταμένου
lοckdown και των αποκαλούμενων μέτρων κοινωνικής
απομάκρυνσης εκτιμάται ότι θα είναι ιδιαίτερα σημαντικές,
οδηγώντας την παγκόσμια οικονομία σε μία πρωτόγνωρη
ύφεση και την ανεργία σε σημαντική άνοδο.
Χαρακτηριστικά, ο αριθμός των νέων αιτήσεων για
το επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα
ανήλθε στα 6,6 εκατ., με τη συνολική αύξηση τις τελευταίες
τρεις εβδομάδες να υπερβαίνει τα 16 εκατ. Η αρνητική
επίπτωση της πανδημικής κρίσης στην αγορά εργασίας
των ΗΠΑ ήταν εμφανής και στα στοιχεία για τις θέσεις
εργασίας που δημοσιεύθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα,
τα οποία έδειξαν πτώση 701.000 (αντί για αύξηση) για
πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2010 με το ποσοστό
ανεργίας να ανέρχεται στο 4,4%, το υψηλότερο από τον
Αύγουστο του 2017. Στις αγορές συναλλάγματος το ευρώ
κινήθηκε ανοδικά επωφελούμενο από το γεγονός ότι,
έπειτα από έντονες διεργασίες, οι υπουργοί Οικονομικών
της Ευρωζώνης κατάφεραν τελικά να συμφωνήσουν σε
ένα πακέτο στήριξης για την καταπολέμηση των οικονομικών επιπτώσεων από την παγκόσμια πανδημία. Το
συνολικό πακέτο ανέρχεται στα 540 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων τα 240 δισ. θα προέλθουν από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας, τα 200 δισ. από τις εγγυήσεις
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για δανεισμό επιχειρήσεων και τα υπόλοιπα 100 δισ. από το ειδικό
ταμείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής SURE, το οποίο θα
χρηματοδοτήσει τις απώλειες των εργαζομένων από τα
μειωμένα ωράρια που εφαρμόζουν χιλιάδες επιχειρήσεις,
προκειμένου να μη χαθούν οι θέσεις εργασίας.
Η ισοτιμία ευρώ/δολ. ανήλθε σε υψηλό εβδομάδας
1,0950 έναντι του δολαρίου μετά την ανακοίνωση της
απόφασης, πριν υποχωρήσει στην περιοχή του 1,0930/35
νωρίς την Παρασκευή, παραμένοντας όμως περίπου 1%
ενισχυμένη σε εβδομαδιαία βάση. Στις αγορές εμπορευμάτων, η τιμή του Brent βρέθηκε σε υψηλό ενός μήνα
36,40 δολ. την Πέμπτη μετά την απόφαση των χωρών
του OPEC+ για μείωση της παραγωγής 10 εκατ. βαρέλια
ημερησίως, αλλά τα κέρδη χάθηκαν και η τιμή κλεισίματος
της συνεδρίασης ήταν κοντά στα 31,50 δολ., καθώς
υπάρχει αβεβαιότητα εάν η απόφαση μπορεί να ανακόψει
την πτωτική πορεία των τιμών λόγω της μεγάλης μείωσης
της παγκόσμιας ζήτησης.
* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Εurobank.

Με πτώση έκλεισε
το ΧΑΚ την Μ. Τρίτη
Με πτώση έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στη
συνεδρία της Μ. Τρίτης, με τον Γενικό Δείκτη να μειώνεται
κατά 0,66% στις 48,52 μονάδες. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20
έκλεισε στις 28,71 μονάδες, καταγράφοντας πτώση σε ποσοστό 0,59%. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα
€260.515,52.
Όσον αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες,
τις μεγαλύτερες ζημιές κατέγραψαν οι Επενδυτικές
Εταιρείες κατά 1,92% και
ακολούθησε η Κύρια Αγορά
με πτώση 1,22% και τα Ξενοδοχεία με πτώση 1,09%.
Άνοδο κατέγραψε η Εναλλακτική Αγορά κατά 0,38%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €135.678,19
(τιμή κλεισίματος € 0.70 –
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πτώση 2,09%) της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με
O Γενικός Δείκτης
€65.368, (τιμή κλεισίματος
€1,84 – πτώση 0,54%), της
μειώθηκε κατά
Ελληνικής Τράπεζας με
0,66% στις 48,52
€36.340 (τιμή κλεισίματος
€0,61 – πτώση 0,33%), της
μονάδες.
Petrolina με €9.024 (τιμή
κλεισίματος €0,76 – άνοδος
1,33%) και της Logicom με €7.413 (τιμή κλεισίματος €0,97
– πτώση 3,19%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά, ενώ 1 παρέμεινε αμετάβλητη.
Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 188.

Υφεση 5%-10% της οικονομίας
φέτος «βλέπει» ο Χρ. Σταϊκούρας
Η Τράπεζα της Ελλάδος εκτιμά ότι το χρέος θα αυξηθεί κατά 15% και τα κόκκινα δάνεια 4%-10%
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Μέσα στο εύρος της προβλεπόμενης από την
Κομισιόν ευρωπαϊκής ύφεσης για φέτος, δηλαδή στο 5%-10%, τοποθέτησε ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας την εκτίμησή του για την ύφεση και στην Ελλάδα,
σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση με αυτήν
προ ολίγων ημερών. Οι προβλέψεις του υπουργού Οικονομικών συμπλέουν έτσι όχι
μόνο με αυτές της Κομισιόν, αλλά και άλλων
διεθνών οργανισμών, οι οποίοι τοποθετούν
την προβλεπόμενη ύφεση στην Ελλάδα σε
διψήφιο νούμερο.
Πρόβλεψη για ύφεση 8%-9% διατύπωσαν
την περασμένη εβδομάδα και οι θεσμοί, στο
πλαίσιο της 6ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης, που έγινε με τηλεδιάσκεψη. Σήμερα, ε<
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Πρόβλεψη για ύφεση 8%-9%
διατύπωσαν την περασμένη
εβδομάδα και οι θεσμοί.
ξάλλου, αναμένονται οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στο πλαίσιο
του World Economic Outlook.
Οι οικονομολόγοι ανησυχούν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίση με πολλαπλά
πλήγματα στην οικονομία: ύφεση, αύξηση
της ανεργίας, εκ νέου διόγκωση του δημοσίου
χρέους, επιστροφή στα ελλείμματα και αύξηση
των κόκκινων δανείων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα της
Ελλάδος εκτιμά ότι η χώρα θα βγει από την
κρίση με μια αύξηση του δημοσίου χρέους
της κατά 15% τουλάχιστον, επομένως θα ξεπεράσει το 190%, επιστρέφοντας σε μνημονιακές επιδόσεις.
Επίσης, οι υπηρεσίες της κεντρικής τράπεζας προβλέπουν ότι εξαιτίας του κορωνοϊού
θα υπάρξει αύξηση του ποσοστού των κόκκινων δανείων κατά 4%-10%, επομένως θα
πλησιάσουν ξανά το 40%-45%. Για τα στοιχεία
αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, ενημερώθηκε
τις προηγούμενες ημέρες η κυβέρνηση, προκειμένου να διαμορφώσει αναλόγως τη στρατηγική της, ενόψει και των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων.
Παράλληλα, πλήγμα θα υποστεί και ο προϋπολογισμός, καθώς η εποχή των πρωτογενών

Η ευρωπαϊκή στήριξη που συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του Eurogroup την περασμένη εβδομάδα θεωρείται –και δικαίως– ανεπαρκής, δεδομένου του με-

γέθους του προβλήματος. Ωστόσο, οικονομικοί παράγοντες εκτιμούν ότι αυτή θα αυξηθεί το προσεχές διάστημα, φθάνοντας το 1 τρισ. ευρώ.

πλεονασμάτων θα αποτελέσει φέτος παρελθόν.
Κυβέρνηση και Κομισιόν συμφώνησαν την
περασμένη εβδομάδα ότι προβλέπεται πρωτογενές έλλειμμα, αν και –σύμφωνα με πληροφορίες– οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι
αυτό θα είναι διαχειρίσιμο και θα μπορεί να
αντιστραφεί τον επόμενο χρόνο. Πάντως, ο
υφυπουργός Δημοσιονομικής Πολιτικής Θόδωρος Σκυλακάκης σε συνέντευξή του στην
«Κ» της Κυριακής (12/4/20) εκτίμησε ότι το
δημοσιονομικό κόστος των μέτρων του κορωνοϊού έως και τον Μάιο θα φτάσει τα 14
δισ. ευρώ, κάτι που ξεπερνάει το 7% του ΑΕΠ.
Επομένως, ακόμη κι εκεί να σταματήσει το

κόστος, μιλάμε ήδη για υψηλό έλλειμμα.
Η ευρωπαϊκή στήριξη, που συμφωνήθηκε
στο πλαίσιο του Eurogroup την περασμένη
εβδομάδα, θεωρείται –και δικαίως– ανεπαρκής,
δεδομένου του μεγέθους του προβλήματος.
Ωστόσο, οικονομικοί παράγοντες εκτιμούν
ότι αυτή θα αυξηθεί το προσεχές διάστημα,
φτάνοντας το 1 τρισ. ευρώ τουλάχιστον, στο
πλαίσιο της στρατηγικής για την ανοικοδόμηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, μετά την
κρίση.
Εν τω μεταξύ, οι ίδιοι παράγοντες υποστηρίζουν ότι η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει
στο έπακρο τα συμφωνηθέντα εργαλεία και

να μη διστάσει λόγω ανησυχιών για ενδεχόμενη αιρεσιμότητα ή «στίγμα» από την προσφυγή στην προληπτική γραμμή του ESM,
καθώς οι ανάγκες της θα είναι μεγάλες και
δεν διαθέτει την πολυτέλεια να αγνοήσει μια
προσφερόμενη βοήθεια 4 δισ. ευρώ, όπως
αυτή. Επίσης, επισημαίνουν ότι ο ΕSM λύνει
τα χέρια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
να στηρίξει τη χώρα, χωρίς περιορισμούς,
ενώ η στήριξη μέσω του προγράμματος Πανδημίας θα λήξει κάποια στιγμή και τότε τα
ελληνικά ομόλογα θα βρεθούν και πάλι σε
καθεστώς μη επιλέξιμο, εφόσον δεν έχει φτάσει η χώρα σε επενδυτική βαθμίδα.

ΣΕB: Συνεργασίες για διασφάλιση της απασχόλησης
Συνεργασία επιχειρήσεων και νέα μοντέλα εργασίας προτείνει ο ΣΕΒ για τη διασφάλιση της
απασχόλησης στις συνθήκες του κορωνοϊού.
Ξεκινώντας από το παράδειγμα της τηλεργασίας,
που, όπως αναφέρει στο δελτίο «Οικονομία και
Επιχειρήσεις», υιοθετήθηκε τάχιστα και ευρέως
από τις επιχειρήσεις επιτρέποντας τη συνέχιση
της επιχειρηματικής λειτουργίας σε σημαντικό
βαθμό και έχει λειτουργήσει ως ανάχωμα διασφάλισης των σχετικών θέσεων εργασίας, ο
ΣΕΒ προτείνει τρεις μορφές συνεργασίας επιχειρήσεων για τη διαχείριση του ανθρωπίνου

δυναμικού μεταξύ επιχειρήσεων που κλείνουν
ή μειώνουν την παραγωγή τους και επιχειρήσεων
που εμφανίζουν σημαντική αύξηση της ζήτησης
για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.
Η πρώτη αφορά την κάλυψη των αναγκών
με τη μεταφορά εργαζομένων μέσω σχημάτων
«δανεισμού», το οποίο ήδη προβλέπεται από
τη νομοθεσία και εφαρμόζεται ήδη είτε ενδοομιλικά είτε μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης. Εργαζόμενοι επιχειρήσεων που υπολειτουργούν να «δανείζουν εργαζομένους»
σε επιχειρήσεις προμηθευτών ή πελατών τους

που αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού με
διατήρηση των συμβατικών τους προβλέψεων,
αναφέρει ο ΣΕΒ.
Η δεύτερη αφορά συνεργασίες μεταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων, με προσωπικό προμηθευτών ή πελατών, το οποίο βρέθηκε, λόγω
της συγκυρίας, εκτός εργασίας. Για παράδειγμα,
θα μπορούσε να εξεταστεί η διανομή προϊόντων
από τα σούπερ μάρκετ ή τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών ειδών στα σπίτια των καταναλωτών
αν μπορεί να γίνει από ανάλογες ειδικότητες
προσωπικού προμηθευτών τους που αντιμε-

τωπίζει μείωση εργασίας.
Η τρίτη, τέλος, πρόταση συνεργασίας αφορά
την επέκταση υφιστάμενων επιχειρηματικών
συνεργασιών σε τμήματα της παραγωγής και
διανομής προϊόντων για λογαριασμό τρίτων.
Ο ΣΕΒ βλέπει παράλληλα και έναν πιο ενεργό
ρόλο του ΟΑΕΔ, ο οποίος θα μπορεί να εντοπίζει
σε πραγματικό χρόνο τα κενά στην προσφορά
και στη ζήτηση εργασίας και να παρεμβαίνει
για την υποστήριξη της παραγωγής βασικών
αναγκών του κοινωνικού συνόλου από τις επιχειρήσεις που λειτουργούν.

Καταβάλλεται σήμερα η αποζημίωση 800 ευρώ σε 750.000 εργαζομένους
Σήμερα θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ
περισσότεροι από 750.000 εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή.
Ο πρώτος κύκλος υπεύθυνων δηλώσεων ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 10 Απριλίου και
βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει θέσει
το υπουργείο Εργασίας, οι δικαιούχοι θα πρέπει
να πληρωθούν από τη Μ. Τετάρτη 15/4 έως τη
Μ. Παρασκευή 17 Απριλίου. Την Παρασκευή
ολοκληρώθηκε και η προθεσμία που είχαν οι
εργοδότες - επιχειρηματίες που έκλεισαν προσωρινά τις επιχειρήσεις τους με κρατική εντολή
για τις δηλώσεις αναστολής στο πληροφοριακό
σύστημα «Εργάνη». Στον αντίποδα, οι εργοδότες
που πλήττονται και υπολειτουργούν βάσει ΚΑΔ

μπορούν να θέτουν εργαζομένους σε αναστολή
μέχρι και τη Δευτέρα 20 Απριλίου. Οσο για τους
απασχολουμένους που δεν πρόλαβαν το πρώτο
10ήμερο του Απριλίου, έχουν άλλες δύο ευκαιρίες
μέσα στον Απρίλιο για να υποβάλουν ψηφιακή
υπεύθυνη δήλωση και να λάβουν τα 800 ευρώ.
Οι πληρωμές για τους επιστήμονες που έχουν
υποβάλει αιτήσεις για κατάρτιση, βάσει του
προγραμματισμού, θα γίνουν τη Μ. Πέμπτη.
Θα καταβληθούν τα 400 ευρώ από τα συνολικά
600 ευρώ, ενώ το ποσό θα εξοφληθεί στο τέλος
Απριλίου. Σήμερα θα πρέπει να καταβληθεί κανονικά το δώρο Πάσχα από τις επιχειρήσεις εκείνες που ούτε έχουν πληγεί βάσει ΚΑΔ, ούτε
έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους με κρατική
εντολή. Μια μέρα μετά, τη Μ. Πέμπτη, θα πραγ-
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Οι πληρωμέςγια τους επιστήμονες που έχουν υποβάλει αιτήσεις για κατάρτιση θα γίνουν τη
Μ. Πέμπτη.
ματοποιηθεί, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, η πληρωμή αναδρομικών ποσών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, συνολικού ύψους 2.888.544,47 ευρώ, σε 3.964 νέους
μερισματούχους, που η αίτησή τους υποβλήθηκε
έως και τις 31 Ιανουαρίου 2020. Μέσα στην Μ.
Εβδομάδα οι επαγγελματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων –έως πέντε εργαζομένους–

που έχουν πληγεί σημαντικά από την κρίση
του κορωνοϊού και είναι δικαιούχοι της έκτακτης
αποζημίωσης των 800 ευρώ, θα πρέπει να καταχωρίσουν το αίτημά τους στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ myBusinessSupport. Μετά
το Πάσχα, σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας
Γιάννη Βρούτση, θα ενταχθούν νέες κατηγορίες
επιχειρήσεων και ΚΑΔ στα μέτρα, που αφορούν
περίπου 100.000 εργαζομένους. Οι ειδικότητες
αυτές είναι καλλιτέχνες, ξεναγοί, τουριστικοί
συνοδοί, οικοδόμοι, ωρομίσθιοι, ιεροψάλτες,
φορτοεκφορτωτές, εργαζόμενοι Helexpo, μουσικοί, ηθοποιοί, ταξιθέτες, απασχολούμενοι σε
λιγνιτικές μονάδες, καθώς και εργαζόμενοι σε
επίσχεση.
ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

