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ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Ανοίγουν σύντομα τα σύνορα στην Ε.Ε.

Αμεση ανάγκη για bad bank

Παζάρι για το Ταμείο Ανάκαμψης

Οι περιορισμοί στην ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ε.Ε. και

Την ανάγκη άμεσης αναζήτησης και ενεργοποίησης εργαλείων

Ξεκινάει σήμερα η διαπραγμάτευση για το νέο ευρωπαϊκό Τα-

της Ζώνης Σένγκεν θα αρθούν τις επόμενες ημέρες, «καθώς τα
επιδημιολογικά δεδομένα βελτιώνονται σε όλα τα κράτη-μέλη,
προβλέπει η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Eνωσης
Iλβα Γιόχανσον. Τονίζει ότι η άρση πρέπει να γίνει «βήμα
βήμα και με στενή επιτήρηση της κατάστασης». Σελ. 11

όπως η bad bank, καθώς το σχέδιο «Ηρακλής» κρίνεται ανεπαρκές, υπογράμμισε ο κ. Γ. Στουρνάρας, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης επιτροπής της Βουλής, αντικείμενο της οποίας ήταν η διατύπωση γνώμης για την ανανέωση, για άλλα έξι χρόνια, της θητείας
του ως διοικητού της Τράπεζας της Ελλάδος. Σελ. 16

μείο Ανάκαμψης, με τη δημοσιοποίηση της πρότασης
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο εργαλείο και για τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-27. Η πρόταση ΓαλλίαςΓερμανίας, για επιχορηγήσεις 500 δισ. ευρώ στις βαριά πληγείσες χώρες, έδωσε νέα δυναμική στις διαβουλεύσεις. Σελ. 9
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Επιδότηση 150-200 εκατ. σε επιχειρήσεις
Και δανειοδότηση έως ένα δισ. ευρώ από την ΕΤΕπ περιλαμβάνει το «σχέδιο βήτα» της κυβέρνησης
Δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων ποσού που υπολογίζεται ότι
δεν θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο
ευρώ για επιδότηση επιτοκίων, περιλαμβάνει το «Σχέδιο Βήτα» της κυβέρνησης.
Το διαφοροποιημένο πλέον πλάνο για τη

στήριξη της οικονομίας βασίζεται εν πολλοίς σε «ευρωπαϊκές πλάτες». Χρησιμοποιώντας η Κυβέρνηση το «όπλο» της
ευρωπαϊκής τράπεζας με έδρα το Λουξεμβούργο, θα μπορεί να δώσει ρευστότητα στις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη.

Στην όλη συμφωνία με την ΕΤΕπ, σίγουρα
προσμετράται θετικά η πλεονασματική
συνεισφορά της Κύπρου στην Ευρώπη.
Ταυτόχρονα σημαντικό κομμάτι του «Πλάνου Βήτα» της Κυβέρνησης είναι η απευθείας στήριξη σε μικρές επιχειρήσεις με

επιδόματα για κάλυψη των εξόδων τους
που συσσωρεύτηκαν όταν παρέμειναν
κλειστές. Η απευθείας στήριξη στις μικρές
επιχειρήσεις και στους αυτοτελώς εργαζόμενους υπολογίζεται στα 150 - 200 εκατομμύρια ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από

το αρχικά υπολογισμένο των 100 εκατ.
ευρώ. Βασική προϋπόθεση είναι να έχουν
στο μισθολόγιό τους μέχρι 9 υπαλλήλους
και βάσει των μέχρι τώρα υπολογισμών,
αναμένεται να επωφεληθούν 40.000 επιχειρήσεις. Σελ. 3

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

Ζημιές και προβλέψεις
το πρώτο τρίμηνο 2020
Μπορεί η Τράπεζα Κύπρου να πα-

ρουσίασε ζημιές 26 εκατ. ευρώ, ωστόσο βάσει των αποτελεσμάτων της
προκύπτει ότι προχώρησε σε επιπρόσθετη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων (cost of risk) ύψους 88
μονάδων βάσης, που αντιστοιχεί σε
28 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο
2020. Τα αποτελέσματα δείχνουν οργανική μείωση των ΜΕΔ κατά 142 εκατ. ευρώ, ενέργειες που λογικά έγιναν πριν από το lockdown. Σελ. 5

«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Ευέλικτη εργασία για
500.000 υπαλλήλους
Ισως και πάνω από μισό εκατομμύ-

ριο εργαζόμενοι στην Ελλάδα εκτιμάται ότι από την 1η Ιουνίου θα τεθούν σε καθεστώς ευέλικτης απασχόλησης. Στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συν-Εργασία» το κράτος θα επιδοτεί το 60% των απωλειών που
θα έχουν οι μισθοί τους λόγω του
μειωμένου ωραρίου. Το… αντίτιμο
θα είναι η προστασία από την απόλυση. Σελ. 18

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σελ. 6

Δεκανίκι στην τουρκική οικονομία
από Κατάρ - Ανάσα στα Κατεχόμενα

Γρήγορη παραγωγή
αυτοκινήτων

Ανοίγουν φτερά
με μειωμένο
αριθμό πτήσεων
οι αεροπορικές

Χάνονται 100
εκατ. θέσεις
εργασίας
στον τουρισμό

Ποδαρικό με την Αθήνα
Με μειωμένο αριθμό πτήσεων, σε
σχέση με την προ κορωνοϊού εποχή,
επιστρέφει η κανονικότητα στις εγχώριες αερομεταφορές. Η αρχή θα
γίνει από τις 9 Ιουνίου 2020 και σταδιακά οι εταιρείες θα επεκτείνουν
το πτητικό τους πρόγραμμα μέχρι
την 1η Ιουλίου.Το ποδαρικό θα γίνει
με τέσσερις πτήσεις την ημέρα για
Αθήνα. Σελ. 4

Καθώς η πανδημία του κορωνοϊού έχει επιβά-

λει αυστηρούς περιορισμούς σε ταξίδια και
μετακινήσεις, η εικόνα του τουρισμού παγκοσμίως είναι η χειρότερη που έχει γνωρίσει ο
κλάδος του ενός τρισ. δολαρίων από τη δεκαετία του 1950. Στη διαπίστωση αυτή καταλήγει
έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών (UNWTO). Σύμφωνα με την έκθεση, η παγκόσμια τουριστική
κίνηση θα μειωθεί φέτος από 58% έως 78%
σε σύγκριση με τα επίπεδα του περασμένου
έτους. Οι χώρες-παραδοσιακοί τουριστικοί
προορισμοί θα χάσουν έως και ένα τρισ. δολάρια από τα έσοδα του κλάδου.Οι επιπτώσεις
στην αγορά εργασίας θα είναι εξίσου σημαντικές. Εκτιμάται ότι θα χαθούν τουλάχιστον 100
εκατ. θέσεις εργασίας. Σελ. 8

Το μεγάλο όπλο
παίρνει η Ελλάδα
από την Κομισιόν

Στους ειδικούς
τα διαδικαστικά
για το άνοιγμα
οδοφραμάτων

Επιπλέον 60 εκατ. φτωχούς δημιουργεί η πανδημία
Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας θα έχει 60 εκατ. θύματα, καθώς τόσοι θα είναι οι άνθρωποι που θα προστεθούν
στα εκατομμυρία των φτωχών του κόσμου. Η δυσοίωνη
προειδοποίηση ανήκει στην Παγκόσμια Τράπεζα, που απευθύνει έκκληση στην παγκόσμια κοινότητα και στους
διεθνείς πιστωτές, ζητώντας να συνδράμουν ώστε να περιοριστούν τα δεινά εκατομμυρίων ανθρώπων. Οπως τόνισε ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας, η παγκόσμια
οικονομία θα συρρικνωθεί κατά 5% φέτος και το αποτέλεσμα θα είναι να ακυρωθούν όσες προσπάθειες έχουν καταβληθεί τα τελευταία τρία χρόνια για να περιορισθεί η «απόλυτη ένδεια» στις φτωχότερες χώρες του πλανήτη.. Σελ. 8

Αναμένει 8-10 δισ. ευρώ
Αναπτυξιακή ώθηση της τάξεως του 1,5%2% του ΑΕΠ κάθε χρόνο για 3 χρόνια προσδοκά η κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.
Πρόκειται για το μεγάλο «όπλο» της επόμενης
μέρας, για επιστροφή στην ανάπτυξη. Η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει τίποτα λιγότερο
από 8-10 δισ. συνολικά. Σελ. 17

Συζητούν τις λεπτομέρειες
Τις λεπτομέρειες και τα διαδικαστικά
για άνοιγμα των οδοφραγμάτων θα
συζητήσουν τη Δευτέρα η δικοινοτική τεχνική επιτροπή για την υγεία
και μέλη της επιδημιολογικής ομάδας.
Το βάρος των διαδικαστικών μεταφέρεται πλέον στους εμπειρογνώμονες, αφενός για να μην δοθεί η όποια πολιτική χροιά, σκοπιμότητα
και ανάγνωση στο ζήτημα των οδοφραγμάτων και αφετέρου για να σιγήσουν τις αντιδράσεις των Τατάρ
και Οζερσάι. Σελ. 6

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη
H Arculus, μια νεοφυής εταιρεία, ε-

ξασφάλισε χρηματοδότηση και επιδιώκει οι αυτοκινητοβιομηχανίες να
απαλλαγούν από τις άκαμπτες γραμμές παραγωγής και να υιοθετήσουν
περισσότερο ευέλικτες πλατφόρμες.
Εκεί θα χρησιμοποιούνται αυτοκινούμενα ρομπότ, ώστε να μπορούν
να μεταφέρουν τα ημιτελή οχήματα
σε διαφορετικά τμήματα του εργοστασίου. Σελ. 11

Eγκυροι Ευρωπαίοι αναλυτές εκτιμούν
ότι η Γερμανίδα καγκελάριος κατάφερε
στο τέλος της πολιτικής της σταδιοδρομίας να τοποθετήσει το όνομά της
στο πάνθεο των Ευρωπαίων ηγετών. Η
τολμηρή αυτή εκτίμηση γίνεται ως αποτέλεσμα της αιφνιδιαστικής, ακόμα
και για τους συνεργάτες της, συμφωνίας
της με τον Γάλλο Πρόεδρο για τη σύναψη
δανείου από την Κομισιόν, προκειμένου
να διασωθούν οι χώρες που χτυπήθηκαν
περισσότερο από την πανδημία και να
μπορέσουν να ξαναχτίσουν τις οικονομίες τους.
Η αιφνιδιαστική κίνηση από πλευράς
της γερμανικής κυβέρνησης ήρθε λίγες
μέρες μετά τη δικαστική αμφισβήτηση
των ενεργειών της ΕΚΤ για τη διάσωση
των ευρωπαϊκών οικονομιών, από το

συνταγματικό δικαστήριο της Γερμανίας.
Όπως εκτιμάται, η συγκεκριμένη εξέλιξη
εξέθεσε επιτακτικά την ανάγκη για δημοσιονομικά μέτρα πέραν των νομισματικών παρεμβάσεων της ΕΚΤ. Η ώρα
των προϋπολογισμών έχει φθάσει και
οι κυβερνήσεις θα κληθούν σύντομα
να αναλάβουν δράση και να σταματήσουν να κρύβονται πίσω από την ποσοτική χαλάρωση της νομισματικής αρχής. Η Άγκελα Μέρκελ διανύει το τελευταίο έτος της 15χρονης παρουσίας
της στην καγκελαρία και έχοντας διαχειριστεί ακόμα μια κρίση με επιτυχία,
αποφάσισε να πράξει τώρα αυτό που
για χρόνια θεωρούσε ότι δεν είχε τη
λαϊκή εντολή για να εφαρμόσει. Να επιτρέψει, δηλαδή, την άντληση χρημάτων έναντι του ευρωπαϊκού προϋπολο-

γισμού γνωρίζοντας ότι ο μεγαλύτερος
συνεισφέροντας σε αυτόν είναι η Γερμανία. Αυτή η κρίση, όμως, είναι πολύ
διαφορετική από κάθε προηγούμενη
και δεν συγκρίνεται με την πρόσφατη
κρίση του ευρώ αφού απουσιάζει ο «ηθικός κίνδυνος».
Ο Γάλλος πρόεδρος, με την σειρά
του, ως ο έτερος πυλώνας της συμφωνίας,
έχει την μεγάλη τύχη να είναι αυτήν
την περίοδο συνεπιβάτης της Άνγκελα
Μέρκελ συμμετέχοντας σε ένα καθοριστικό βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει
άλλωστε το γεγονός ότι ο Εμμανουήλ
Μακρόν επιδιώκει μεγαλύτερη/ουσιαστικότερη/βαθύτερη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη από το 2017 και σίγουρα η θετική
αυτή κατάληξη τον ενισχύει πολιτικά.

Η Ευρώπη, εφόσον οριστικοποιήσει
αυτό το τεράστιο βήμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, θα μπορέσει να οικοδομήσει
μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ των
χωρών-μελών, ανατρέποντας παράλληλα
το κλίμα αμφισβήτησης που έκανε την
εμφάνισή του στην κορύφωση της πανδημίας. Η ευρωπαϊκή οικονομία θα έχει
πλέον τη δυνατότητα να μετατρέψει τη
συμφωνία των δυο ηγετών σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πηγαίνοντας κόντρα σε μια πραγματικότητα όπου μεταξύ
των παγκόσμιων δυνάμεων των ΗΠΑ,
Ρωσία και Κίνα επικρατεί κλίμα έντασης.
Μέσα από το ταμείο ανάκαμψης, η
Ευρώπη θα στηρίξει κεντρικά περιοχές
και κλάδους της οικονομίας που έχουν
πληγεί περισσότερο. Την αξιολόγηση
θα κάνουν τεχνοκράτες των Βρυξελλών

ενώ η αλληλεγγύη θα εκδηλωθεί μέσω
ευρωπαϊκών κονδυλίων και όχι δανείων.
Αν και η συμφωνία θα απαιτήσει την
κύρωση από όλες τις χώρες-μέλη, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι σημειώνουν ότι
αρκετοί ηγέτες δεν είδαν για πρώτη
φορά τη συμφωνία από την τηλεόραση,
υπονοώντας ότι υπήρξε προηγούμενη
συνεννόηση. Στην Κύπρο, αναλόγως
βέβαια και των εξελίξεων της φετινής
σεζόν αν και οι προσδοκίες είναι χαμηλές,
θα δοθεί η ευκαιρία να ξανασχεδιάσει
την τουριστική της βιομηχανία αξιοποιώντας το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης, τόσο σε πόρους όσο και σε τεχνογνωσία. Ορθά λέγεται ότι αύτη η κρίση
είναι πολύ διαφορετική από το 2013,
για τον απλούστατο λόγο ότι αυτή την
φορά δεν θα είμαστε μόνοι.
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Bon Voyage 8998, χαίρε
νέα πραγματικότητα
Προς το παρόν έχουμε τελειώσει
με το 8998. Μια κρατική υπηρεσία που διαχειρίστηκε περίπου 6,5 εκατομμύρια μηνύματα
επικοινωνίας με άμεση ανταπόκριση. Και όλα αυτά μέσα σε
περίπου δύο μήνες. Τόση ανταπόκριση από κρατική τηλεφωνική υπηρεσία ίσως να μην υπήρξε από ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας! Το σύνηθες είναι να τηλεφωνάς και
να μην απαντά κανένας ή να απαντήσει κάποιος αλλά να μην
είναι αυτός που θέλεις και να
μην κάνεις τη δουλειά σου ούτως ή άλλως.
Είναι ένα μικρό δείγμα του
τι μπορεί να είναι η κρατική υπηρεσία όταν πίσω από αυτή
υπάρχει αυτοματοποίηση και
<
<
<
<
<
<

Οταν η ελευθερία
σου δοθεί πίσω
έστω και με δόσεις,
εκτιμάς την κάθε
ρανίδα χρόνου
και ουσίας της.
χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. Περιμένουμε να δούμε
περισσότερο από αυτό σε όλο
το φάσμα της κρατικής μηχανής
από το πιο απλό όπως το να
γλείφεις και να κολλάς χαρτόσημα, στο να εγγράφεις εταιρείες, στο να καταθέτεις δικόγραφα, στο να διενεργούνται
όλες οι πληρωμές, στο να αιτείσαι οτιδήποτε αφορά το Κτηματολόγιο, τις τοπικές διοικήσεις, το να εξετάζονται και να
χορηγούνται πολεοδομικές άδειες, για να αναφέρω μόνο επιγραμματικά κάποιες εφαρμογές.
Είναι λοιπόν με κάποια συγκίνηση που είπαμε «αντίο» στο
πιο αποτελεσματικό κρατικό
εργαλείο που είχαμε ποτέ. Φυσικά μακάρι η αιτία που οδήγησε
στην εισαγωγή της υπηρεσίας
του 8998 να μην επανεμφανιστεί
ποτέ, αλλά ας γίνει προπομπός
και φάρος του τι μπορούμε να
πετύχουμε σαν κράτος και όχι
κάτι που θα αναπολούμε με νοσταλγία.
Το διττό συναίσθημα της συγκίνησης και της νοσταλγίας,
το νιώσαμε στις πρώτες εξόδους
σε πάλαι ποτέ χώρους εστίασης.
Και δεν αναφέρομαι σε αυτούς
τους χώρους που κάποιοι από
εμάς αποφύγαμε συνειδητά επειδή ακριβώς άλλοι εισέρευσαν
μαζικά μη λαμβάνοντας τόσο

υπόψη τις προειδοποιήσεις των
ειδικών και των ηγητόρων, αλλά
γι’ αυτούς που εναρμονίστηκαν
πλήρως με τις νέες απαιτήσεις.
Όλοι ζήσαμε την άβολη φύση
της χρήσης της μάσκας. Κι ενώ
είναι δεδομένος ο σεβασμός
προς τα άτομα που μας σερβίρουν κάθε φορά, τώρα ο σεβασμός αυτός είναι πιο αναγκαίος
από ποτέ.
Δεν είναι εύκολο ο άλλος να
φοράει μάσκα και γάντια και
την ίδια στιγμή να φοράει και
ένα χαμόγελο για να μας εξυπηρετήσει σαν να μη συμβαίνει
τίποτε.
Οπότε kudos σε όλους αυτούς
που κάνουν ό,τι μπορούν για
να εργαστούν όσο πιο επάξια
γίνεται προς δική μας εξυπηρέτηση και ασφάλεια.
Πέρα από αυτό, είναι τέτοιες
στιγμές που ενώ χαλαρώνεις
και απολαμβάνεις κάθε δευτερόλεπτο επιστροφής σε πράγματα που έφτασες να κάνεις
έως και μηχανικά προηγουμένως, συνειδητοποιείς πως η στέρηση της ελευθερίας είναι μεγάλη τιμωρία όσο μεγάλη ή μικρή κι αν είναι. Όταν η ελευθερία σου δοθεί πίσω έστω και
με δόσεις, εκτιμάς την κάθε ρανίδα χρόνου και ουσίας της.
Διερωτάσαι αν θα επανέλθουν όλα πίσω «όπως ήταν», ασχέτως αν το «όπως ήταν» δεν
σε ικανοποιούσε πλήρως. Είναι
αυτό που λέμε πως για να εκτιμήσεις κάτι θα πρέπει πρώτα
να το χάσεις.
Μπορεί να μην γίνουν όλα
όπως ήταν, αλλά θα είναι όπως
θα γίνουν. Το μέλλον είναι κάτι
που σε μεγάλο βαθμό το ελέγχουμε άσχετα αν κάποιες χθεσινές και σημερινές πραγματικότητες μας αναγκάζουν να
προσαρμοζόμαστε. Με τον ιό
θα μάθουμε να ζούμε μαζί του,
όπως μάθαμε να ζούμε με τόσα
άλλα πράγματα που μπορεί και
να μην γνωρίζουμε για την ύπαρξή τους. Αν θα βρεθεί κάποιο
εμβόλιο που θα τον στείλει απ’
εκεί που ήρθε είναι δευτερεύουσας σημασίας. Η καλύτερη
συνταγή για το μέλλον είναι να
κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Η νέα πραγματικότητα
είναι εδώ με τις δικές της προκλήσεις. Όπως θα έλεγε και το
8998, «εγκρίνεται... ισχύει για
εύλογο χρονικό διάστημα...»,
μέχρι δηλαδή να δώσει την θέση
της σε μια νέα πραγματικότητα.

Ο κ. Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS, είναι CEO της APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors.
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Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Το plan B΄, η φήμη του Νίκαρου και ο νέος πόλεμος στην ΕΔΕΚ

- Ή να είσαι ηγέτης της κρίσης ή να μην είσαι...
Την φήμη του ως ηγέτης και της νέας κρίσης
καλείται να επιβεβαιώσει σήμερα ο Νίκαρος με
το Plan B΄ που θα ανακοινώσει για το restart
της οικονομίας.
Είναι μια διαδικασία που την επανέλαβε ξανά
και ξανά στις δύο περιπετειώδεις θητείες του.
Όλοι κρέμονται από τα χείλη του για να ακούσουν τι θα δώσει, πόσα και το κυριότερο πώς.
Θα καταφέρει να πείσει όσους τον περιμένουν
στη γωνία ή έστω να τους αφαιρέσει επιχειρήματα;
Θα εξαγγείλει ουσιαστικά μέτρα για ενίσχυση
εταιρειών και της παραγωγικής διαδικασίας;
Θα καταφέρει να παρακάμψει αποτελεσματικά
τη Βουλή και ενδεχομένως να δημιουργήσει
και ένα προηγούμενο για όσους θα τον διαδεχθούν και θα ψάχνουν τρόπους να αποφύγουν
την «κυβερνώσα Βουλή»; Όλους δηλαδή;...
Το θέμα του ανοίγματος των οδοφραγμάτων
που προκαλεί έντονες συζητήσεις, όπως μαθαίνω από έγκυρη πηγή μου, παρά την αρχική
«διευθέτηση» μεταξύ Νίκαρου-Μουσταφά, παραμένει... ορθάνοιχτο. Σύμφωνα με την πηγή
μου πρόκειται να συζητηθεί σύντομα εκ νέου
και μάλιστα μεταξύ επιστημόνων στην διακοι-

νοτική επιτροπή υγείας. Η διαφορά της νέας
σύσκεψης της επιτροπής θα είναι ότι σε αυτή
θα συμμετέχουν και μέλη της συμβουλευτικής
επιτροπής του υπουργείου Υγείας. Το σίγουρο
όνομα που άκουσα είναι αυτό του Λεόντιου
Κωστρίκη. Μετά τη συνεδρία της κοινής επιτροπής και αφού ληφθούν όλες οι πληροφορίες που ζητούν οι επιστήμονες, ιδιαίτερα μετά
τις πληροφορίες ότι επαναρχίζουν οι πτήσεις
μεταξύ Τουρκίας και κατεχομένων, θα ληφθούν και οι τελικές αποφάσεις του Νίκαρου
για το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. «Αυτή τη
φορά οι αποφάσεις θα είναι στηριγμένες και
σε επιστημονικές διαγνώσεις για να μην βρίσκουν πατήματα κάποιοι» έλεγε χθες άτομο
που γνωρίζει.
Η κόντρα Παπαδάκη-Σιζόπουλου τελειωμό δεν
έχει. Όσο κι αν από την ΕΔΕΚ επιμένουν πως
«η υπόθεση έχει κλείσει» ο Παπαδάκης είναι
αποφασισμένος «να το τραβήξει μέχρι τέλους»
και να επιμείνει να εκδικαστεί η υπόθεση στο
δικαστήριο.
Το νέο στοιχείο στην πολύκροτη ιστορία είναι η
καταστροφή των τεκμηρίων που ο Μαρίνος Σιζόπουλος είχε παρουσιάσει στο Πειθαρχικό

Συμβούλιο της ΕΔΕΚ, με βάση τα οποία έγινε η
διαγραφή του Παπαδάκη από το κόμμα τον Φεβρουάριο.
Όταν η Αστυνομία πήγε στα γραφεία της ΕΔΕΚ και ζήτησε να παραλάβει τα τεκμήρια, ύστερα από τις καταγγελίες του Παπαδάκη για
εγκληματικές ενέργειες της ηγεσίας της ΕΔΕΚ εναντίον του (θυμάστε το βίντεο που κάποιοι γύρισαν στο γραφείο του Παπαδάκη και
έκανε τον γύρο του διαδικτύου;) η απάντηση
που έλαβε είναι πως αυτά έχουν καταστραφεί. Η αιτιολογία ήταν πως η καταστροφή
τους έγινε αφού πέρασαν οι 30 μέρες που είχε στη διάθεσή του ο ευρωβουλευτής για να
ασκήσει έφεση...
Ο Παπαδάκης επανήλθε δημοσιοποιώντας την
εξέλιξη και υποστηρίζοντας ότι η καταστροφή
των τεκμηρίων που επικαλέστηκε ο Σιζόπουλος
και το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποδεικνύει ότι η
διαδικασία διαγραφής του «ήταν στημένη και
προαποφασισμένη από αυτούς που τον ήθελαν
εκτός ΕΔΕΚ για δικούς τους λόγους». Και υπενθύμισε τις δηλώσεις του Σιζόπουλου ότι θα έδινε τα τεκμήρια στη δημοσιότητα επικαλούμενος τη διαφάνεια.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

«Από την πρώτη στιγμή, μιλήσαμε για πλαστά
και παράνομα στοιχεία, τα οποία ήταν προϊόντα
εγκληματικών ενεργειών. Η καταστροφή τους,
ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, τόσο η έρευνα από
την Αστυνομία όσο και οι δικαστικές διαδικασίες, μας επιβεβαιώνει» αναφέρει ο Παπαδάκης δίνοντας παράταση στον εμφύλιο.
Πάντως, ηγετικό στέλεχος της ΕΔΕΚ δήλωνε
χθες την αγωνία του για το μέλλον του κόμματος «σε μια περίοδο που αρχίζει ο προεκλογικός χρειάζεται συσπείρωση και ενότητα». Αν
και ο ίδιος υποστήριξε πως η διαγραφή του Παπαδάκη «δεν έφερε μεγάλο κύμα παραιτήσεων πρωτοκλασάτων στελεχών όπως κάποιοι
φοβόντουσαν, δημιούργησε όμως ρήγματα».
«Το ερώτημα είναι ποια απάντηση θα δοθεί για
την καταστροφή των τεκμηρίων και πόσο πειστική θα είναι την ώρα που πολλοί εποφθαλμιούν τους ψηφοφόρους της ΕΔΕΚ. Δεν είναι
σχήμα λόγου να πούμε ότι ο Σιζόπουλος μέχρι
τις επόμενες βουλευτικές εκλογές ουσιαστικά
παίζει με το μέλλον του κόμματός».
ΚΟΥΙΖ: Ποιος πολιτικός αρχηγός μικρού κόμματος φλερτάρει πολιτικά με βουλευτή μεγαλύτερου κόμματος και έχει ξεσηκώσει συζητήσεις
και αντιδράσεις;

Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Οι παραλίες μας, η κληρονομιά μας

«Αντικατοπτρισμοί» του Γιώργου Γαβριήλ

Μία εκστρατεία διάρκειας ενός μηνός
θα ξεκινήσει το Σάββατο 23 Μαΐου
2020, ημέρα η οποία ανοίγουν και επίσημα οι παραλίες στην Κύπρο μετά
τα περιοριστικά μέτρα λόγω πανδημίας.
Η εκστρατεία υλοποιείται από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού
(CSTI) και έχει την υποστήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού. Ο Κυπριακός
Σύνδεσμος Αειφόρου Τουρισμού (CSTI)
είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε
το 2006. Το CSTI στοχεύει στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης προσέγγισης του
τουρισμού στην Κύπρο.
Η εκστρατεία έχει ως τίτλο «Οι παραλίες μας, η κληρονομιά μας - Ας τις
προστατέψουμε», και η οποία στοχεύει
να ευαισθητοποιήσει τους ντόπιους
ως προς το θέμα καθαριότητας των
παραλιών και της θάλασσας. Σε μια
περίοδο κατά την οποία τα αεροδρόμια
είναι κλειστά και δεν επιτρέπεται η είσοδος τουριστών στο νησί, οι μόνοι
χρήστες των παραλιών είναι οι ντόπιοι
και αυτοί που ζουν μόνιμα στην Κύπρο.
Είμαστε απόλυτα υπεύθυνοι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα βρεθούν πλαστικά απόβλητα στις παραλίες μας,
αλλά ούτε θα καταλήξουν πλαστικά
γάντια ή μάσκες στη θάλασσα.
Η εκστρατεία θα περιλαμβάνει δη-

Από τη Δευτέρα 25 Μαΐου μέχρι
και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στη
Διαχρονική Γκαλερί, συνεχίζεται η έκθεση ζωγραφικής «Αντικατοπτρισμοί» του Γιώργου
Γαβριήλ, που διακόπηκε εξαιτίας του κορωvοϊού. Η έκθεση,
μάλιστα, θα είναι εμπλουτισμένη με πρόσφατα έργα του καλλιτέχνη.
Ο Γιώργος Γαβριήλ πιστεύει
ότι η τέχνη αποτελεί τη δημιουργική έκφραση του ανθρώπου και διακρίνεται από ένα
μοναδικό χαρακτηριστικό. Αυτό της έλξης που προκαλεί στις
ανθρώπινες αισθήσεις, ενεργοποιώντας τόσο τον νου όσο
και το συναίσθημα.
Ο ίδιος ο δημιουργός στα
έργα του αποτυπώνει την ψυχική του κατάσταση, τα συναισθήματα, τις ιδέες και τα βιώματά του, τη νοσταλγία, τους
προβληματισμούς και το όραμά
του.
Η νέα δουλειά που παρουσιάζει ο καλλιτέχνης παρόλο
που καταπιάνεται με τον τόπο
μας και έχει την προσωπική
του σφραγίδα δοσμένη από τη
δική του οπτική γωνία και με

Όπως μαζί αντιμετωπίζουμε τον Covid-19, έτσι και μαζί πρέπει να καταπολεμήσουμε
τη ρύπανση της Μεσογείου.
μοσιεύσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και άλλες προωθητικές δραστηριότητες. Τα θαλάσσια απορρίμματα
είναι παγκόσμιο πρόβλημα και η Μεσόγειος Θάλασσα δεν αποτελεί εξαίρεση. Επιπρόσθετα, πέρα από την ευαισθητοποίηση του προβλήματος των
απορριμμάτων στις παραλίες, η εκστρατεία στοχεύει στην μείωση της
παραγωγής αποβλήτων, στη σωστή
διαχείριση των αποβλήτων και στην
αποτροπή χρήσης πλαστικών μίας χρή-

σης στις παραλίες στην Κύπρο. Ενθαρρύνουμε, μέσω της εκστρατείας, τους
ακόλουθους μας στα Μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης αλλά και τον καθένα, να
συμμετάσχει ατομικά σε αυτή την προσπάθεια και όλοι μαζί να συμβάλλουμε
στη διατήρηση της καθαριότητας των
παραλιών και των θαλασσών μας.
Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας στην
προσπάθεια επανεκκίνησης του τουρισμού με πιο υπεύθυνο και βιώσιμο
τρόπο!

τα δικά του διαχρονικά αισθητικά κριτήρια, από την άλλη έχει κάτι καινούργιο, μας μεταφέρει σε ένα κόσμο ονειρικό,
φανταστικό όπου παρελαύνουν
μπροστά μας «οι πέτρες της ιστορίας μας» με τους ανθρώπους μας, τις ενασχολήσεις
τους, το φυσικό μας περιβάλλον
και τα μνημεία μας.

Στη νέα του δουλειά τα ρεαλιστικά στοιχεία εντάσσονται
σε συνθέσεις με πολλά σουρεαλιστικά στοιχεία και συμβολισμούς μεταφέροντας μας σε
ένα κόσμο εξωπραγματικό μεν
αλλά και τόσο γνώριμο, σένα
δικό μας κόσμο, καθημερινό
και οικείο.
Η δουλειά του Γιώργου Γα-

βριήλ χαρακτηρίζεται διαχρονικά από τη λιτότητα των μέσων που χρησιμοποιεί, τη καθαρότητα και την περιορισμένη
κίνηση των μορφών του. Το
έργο του έχει δομή και μέτρο,
μακριά από φλυαρίες, στολίδια
και περιττά στοιχεία.
Σε μπάζει απευθείας στο θέμα, όπου διαφαίνεται η μεγάλη
του ικανότητα στο σχέδιο, η ικανότητα στη χρήση του χρώματος και στη σύνθεση των
στοιχείων του έργου του. Γίνεται μ’ ένα καθαρά δικό του
προσωπικό ύφος κάνοντας τη
δουλειά του ξεχωριστή και αναγνωρίσιμη.
Όπως ο ίδιος αναφέρει, η
αμφιβολία και η αμφισβήτηση
από τον ίδιο του τον εαυτό γι’
αυτό που δημιουργεί, αποτελούν τη βασική αιτία για τον
καλλιτέχνη να προχωρά και να
βελτιώνεται.

Πληροφορίες:

Γκαλερί ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ, απέναντι
από Η&Μ στη Λήδρας, Αρσινόης
84, Λευκωσία. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 10:00 π.μ. –
19:00 μ.μ.
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Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ n Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟ ΘΕΜΑ

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

l

3

Δάνεια έως 1 δισ. ευρώ με κάλυψη της ΕΤΕπ
Αυξάνεται και το εφάπαξ ποσό της επιδότησης για τους μικρούς επιχειρηματίες στα 150 – 200 εκατ. - Επωφελούνται 40.000 επιχειρήσεις
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

η εφάπαξ βοήθεια θα αφορούσε τους μικρούς επιχειρηματίες και τους αυτοτελώς
εργαζομένους που έχουν αιτηθεί μερική,
είτε πλήρη αναστολή εργασιών. Και προβλεπόταν χορηγία στις μικρές επιχειρήσεις
και αυτοτελώς εργαζομένους ως ακολούθως:
Για επιχειρήσεις σε πλήρη αναστολή
εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου στα 2.625
ευρώ. Για επιχειρήσεις που συνεχίζουν
να είναι σε πλήρη αναστολή εργασιών
μετά την 4η Μαΐου στα 3.500 ευρώ. Για
επιχειρήσεις σε μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου στα 1.875 ευρώ.
Για επιχειρήσεις που συνεχίζουν να είναι
σε μερική αναστολή εργασιών μετά την
5η Μαΐου στα 2.500 ευρώ. Για αυτοτελώς
εργαζομένους σε πλήρη ή μερική αναστολή εργασιών μέχρι την 3η Μαΐου στα
1.125 ευρώ. Για τους αυτοτελώς εργαζόμενους που συνεχίζουν να είναι σε πλήρη

Σήμερα Τετάρτη το απόγευμα ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης
θα ανακοινώσει με διάγγελμά του τα νέα
μέτρα στήριξης των εργαζομένων και της
οικονομίας. Το «Πλάνο Βήτα», που είναι
προϊόν της αποτυχίας της ψήφισης του
νομοσχεδίου κρατικών εγγυήσεων, φέρνει
στο τραπέζι δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που υπολογίζεται ότι δεν θα ξεπεράσει συνολικά
το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για επιδότηση
επιτοκίων, αλλά και εφάπαξ επιδοτήσεις
(όχι δανεισμό) σε μικρούς επιχειρηματίες
ύψους 150 – 200 εκατ. ευρώ. Το διαφοροποιημένο πλέον πλάνο για τη στήριξη
της οικονομίας βασίζεται εν πολλοίς σε
«ευρωπαϊκές πλάτες», εν αντιθέσει με το
αντίστοιχο του δανεισμού με τις κρατικές
εγγυήσεις. Δυστυχώς όμως, θα αποδειχθεί
και πιο κοστοβόρο για τα δημόσια οικονομικά. Χρησιμοποιώντας η Κυβέρνηση
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Οι επιχειρήσεις θα λάβουν
δάνεια πολύ χαμηλού επιτοκίου, τα οποία αν όχι όλο
το μέρος, το μεγαλύτερο
επιτόκιο τους, θα το πληρώνει το κράτος.
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Στην όλη συμφωνία
με την ΕΤΕπ, σίγουρα
προσμετράται θετικά η
πλεονασματική συνεισφορά
της Κύπρου στην Ευρώπη.

Σήμερα αποκαλύπτει η Κυβέρνηση το πλάνο για στήριξη της οικονομίας περιλαμβάνοντας και επιδοτήσεις.

το «όπλο» της ευρωπαϊκής τράπεζας με
έδρα το Λουξεμβούργο, της δίνει τη δυνατότητα πρωτίστως να δώσει ρευστότητα
στις επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη, αλλά
παράλληλα και να προσπεράσει εγκρίσεις
όπως αυτή της Βουλής των Αντιπροσώπων.
Οι τελευταίες πληροφορίες, λίγες μόνο
ώρες πριν από τις επίσημες ανακοινώσεις
που είναι πιθανόν και να διαφοροποιηθούν
μερικώς, θέλουν η επιδότηση του επιτοκίου ενός δανείου να συνδέεται με την
δανειοδότηση της ΕΤΕπ. Και εξηγούμε.
Πληροφορίες θέλουν η Κυβέρνηση να
προχωρά σε επιδότηση επιτοκίου χρονικής
διάρκειας μέχρι και 6 χρόνια, για νέα δάνεια που θα συναφθούν από τις κυπριακές
τράπεζες. Στα πρώτα τρία χρόνια, πιθανότατα η επιδότηση του επιτοκίου θα
κυμανθεί μεταξύ 1% - 2% και το υπόλοιπο
διάστημα που απομένει να μειωθεί στο

μισό. Και η χρηματοδότηση αυτή θα προέλθει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ - EIB). Η ΕΤΕπ αναμένεται
να εγγυηθεί δανεισμό έως και 1 δισ. ευρώ
που θα παραχωρήσουν οι κυπριακές τράπεζες στους επιχειρηματίες που θα τον
αναζητήσουν. Η κυβέρνηση έπειτα θα
κληθεί πάνω στα ήδη χαμηλότοκα δάνεια
που θα δώσουν οι κυπριακές τράπεζες
και που θα έχει εγγυηθεί η ΕΤΕπ, να επιδοτήσει μέρος του επιτοκίου εκείνου.
Άρα, οι επιχειρήσεις στο τέλος της ημέρας
θα λάβουν δάνεια πολύ χαμηλού επιτοκίου,
τα οποία αν όχι όλο τους το επιτόκιο, το
περισσότερο, θα πληρώνει το κράτος.
Με ό,τι συνεπάγεται αυτό στα δημόσια
οικονομικά σε σύγκριση με το νομοσχέδιο
των κρατικών εγγυήσεων που οι εγγυήσεις
μπορεί να μην ενεργοποιούνταν και ποτέ.
Ενώ με αυτό το Σχέδιο που θα προχωρήσει

η Κυβέρνηση μέσω των δανείων της ΕΤΕπ
που θα επιδοτεί το επιτόκιο της κάθε
δόσης του δανείου, θα χρησιμοποιεί άμεσα
κεφάλαια, άρα χρήματα που θα βγαίνουν
από τα Ταμεία. Με το 1,5 δισ. ευρώ των
κρατικών εγγυήσεων θα μπορούσαν να
χορηγηθούν από τις τράπεζες τα διπλάσια
σε αριθμό δάνεια, ενώ με αυτό το πλάνο
του 1 δισ., θα δοθούν δυστυχώς λιγότερα.
Τα δάνεια της ΕΤΕπ είναι δάνεια με χαμηλό
επιτόκιο που υπογράφουν οι κυπριακές
τράπεζες μία με δύο φορές το χρόνο. Τα
δάνεια αυτά δίδονταν για εταιρείες για
ανάπτυξη της ενέργειας ή άλλους τομείς.
Τώρα θα δίδεται σε μία επιχείρηση η
οποία έχει «χτυπηθεί» από την οικονομική
επίπτωση του Covid-19. Την ίδια ώρα, θα
ισχύουν τα προηγούμενα κριτήρια για
να λάβει μια επιχείρηση δανειοδότηση
με αυτούς τους ευνοϊκούς όρους, όπως

και στο νομοσχέδιο των κρατικών εγγυήσεων. Όπως για παράδειγμα, σε όλες τις
επιχειρήσεις και τους αυτοτελώς εργαζόμενους ανεξαρτήτου τομέα που δεν
ήταν προβληματικές και δεν αντιμετώπιζαν δυσκολίες στις 31.12.2019, αλλά
στη συνέχεια αντιμετωπίζουν δυσκολίες
ως αποτέλεσμα της επιδημίας του κορωνοϊού. Τα ποσά του αρχικού κεφαλαίου
του δανείου δεν θα υπερβαίνει κάποιο
συγκεκριμένο ποσοστό και θα δίδεται
για να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας
της επιχείρησης, ενώ θα υπάρχει και μέγιστη παραχώρηση δανείων κατά πιστωτικό ίδρυμα.

Ανεβαίνει η στήριξη σε μικρούς
Σημαντικό κομμάτι του «Πλάνου Βήτα»
της Κυβέρνησης είναι η απευθείας στήριξη σε μικρές επιχειρήσεις με επιδόματα

για κάλυψη των εξόδων τους που συσσωρεύτηκαν όταν παρέμειναν κλειστές.
Η απευθείας στήριξη στις μικρές επιχειρήσεις και στους αυτοτελώς εργαζόμενους
υπολογίζεται στα 150 – 200 εκατομμύρια
ευρώ, ποσό μεγαλύτερο από το αρχικά
υπολογισμένο των 100 εκατ. ευρώ. Βασική
προϋπόθεση οι επιχειρήσεις να πρέπει
να έχουν στο μισθολόγιό τους μέχρι 9 υπαλλήλους και βάσει των μέχρι τώρα υπολογισμών, θα επωφεληθούν 40.000 επιχειρήσεις.
Το εν λόγω μέτρο θα πρέπει να περάσει
από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, γεγονός όμως που εκ πρώτης δεν ανησυχεί
την Κυβέρνηση. Με το προφίλ της βοηθείας αυτής, δεν αναμένεται να έχει τις
όποιες αντιδράσεις.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του νομοσχεδίου που είχε κατατεθεί στη Βουλή,

ή μερική αναστολή εργασιών μετά την
4η Μαΐου στα 1.500 ευρώ. Γίνεται αντιληπτό πως, αν για την κάλυψη των αναγκών των μικρών επιχειρήσεων όπως η
κάλυψη ενοικίων, ορισμένων οφειλών
σε προμηθευτές ή λειτουργικά έξοδα είχαν υπολογιστεί ως έχουν με κόστος συνολικό τα 100 εκατ. ευρώ, τα ποσά αυτά
ίσως αναθεωρηθούν προς τα πάνω.
Συν τοις άλλοις, υπάρχει πρόνοια και
για συνέχιση των επιδομάτων ή κάλυψης
μισθών υπαλλήλων συγκεκριμένων επιχειρήσεων και μέχρι και τον Οκτώβριο
του τρέχοντος έτους, ωστόσο δεν είναι
ακόμα γνωστό εάν η Κυβέρνηση επιλέξει
να ανακοινώσει την οικονομική στρατηγική της για την μετά τη 12η Ιουνίου
που λήγουν τα προγράμματα επιδότησης
των μισθών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας.

Αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση μετά την επανέναρξη των εργασιών στην Pafilia
ΟΜΑΛA εξελίσσεται η επανέναρξη των κατασκευαστικών εργασιών σε όλα τα έργα της εταιρείας
Pafilia Property Developers μετά και το άνοιγμα
των εργοταξίων από την κυβέρνηση. Παρά τα νέα
δεδομένα και τις συνακόλουθες επιπτώσεις που
έχει προκαλέσει η πανδημία, το 2020 παραμένει
μια χρονιά ορόσημο για την Pafilia, καθώς εντός
του έτους αναμένεται η παράδοση και η πρόοδος
σημαντικών κατασκευαστικών εργασιών με την
Pafilia να εμφανίζεται αισιόδοξη για την πορεία
τους.
Πέραν όμως από την ολοκλήρωση των έργων
και τη διατήρηση της ποιότητας των κατασκευαστικών
εργασιών, η προστασία της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζομένων στα εργοτάξια, ήταν και
παραμένει βασική προτεραιότητα για την Pafilia.
Στο νέο πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί, η εταιρεία
εφαρμόζει πιστά, τόσο τα ειδικά πρωτόκολλα και
τις οδηγίες που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες, όσο και άλλα πρόσθετα
μέτρα σε σχέση με την πολιτική ασφάλειας και
υγείας, που στοχεύουν στην προετοιμασία, στην
οργάνωση και στον προγραμματισμό των εργασιών
στα εργοτάξια καθώς επίσης και στην εκπαίδευση
των εργαζομένων.
Σχολιάζοντας την επανέναρξη των εργασιών, η
εκτελεστική διευθύντρια της Pafilia, Ευαγγελία Ηλιάδου, ανέφερε πως η επανέναρξη των εργασιών
έχει κυλήσει ομαλά γεγονός που μας γεμίζει με

αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Τα νέα δεδομένα
σημείωσε η κα. Ηλιάδου, δεν αλλάζουν την ιδιοσυγκρασία της εταιρείας, αντίθετα μας πεισμώνουν,
μας γεμίζουν με θέληση και αποφασιστικότητα και
μας ωθούν να συνεχίσουμε να προσφέρουμε καινοτόμα και ποιοτικά έργα, διασφαλίζοντας παράλληλα
υψηλά επίπεδα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων μας. Τα χαρακτηριστικά
αυτά πρόσθεσε η κα. Ηλιάδου, έχουν καταστήσει
την Pafilia αξιόπιστο εταίρο και πρωτοπόρο στον
τομέα των κατασκευών και της ανάπτυξης γης και
με αυτά θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε.
Το 2020 παραμένει μια χρονιά ορόσημο για την
Pafilia, καθώς εντός του έτους αναμένεται η παράδοση του ΟΝΕ, του υψηλότερου παραλιακού
κτιρίου στην Ευρώπη, των υποδομών και των εγκαταστάσεων φιλοξενίας και αναψυχής στο
MINTHIS, που θα το καταστίσουν ένα ολοκληρωμένο
θέρετρο, ενώ πολύ σημαντικές κατασκευαστικές
εργασίες που αφορούν τη θεμελίωση του εντυπωσιακού ΝΕΟ αναμένεται να ολοκληρωθούν. Παράλληλα, η Pafilia συνεχίζει την υλοποιήσει άλλων
10 εξίσου σημαντικών έργων στη Λεμεσό και στην
Πάφο τα οποία αναβαθμίζουν ποιοτικά το οικιστικό
προϊόν της Κύπρου.
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Κύριο ζητούμενο για τις αεροπορικές εταιρείες, η αντίδραση του επιβατικού κοινού σε περιβάλλον σταδιακής άρσης των περιορισμών, κάτι που φαίνεται να αφήνει το αποτύπωμά του στο πτητικό πρόγραμμα.

Ποδαρικό με τέσσερις πτήσεις την ημέρα για Αθήνα
Η έξοδος της Κύπρου από την αεροπορική καραντίνα στις 9 Ιουνίου, τα πλάνα των εταιρειών και το πρόγραμμα των πτήσεων
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Στις 9 Ιουνίου και μετά από μια δίμηνη
καραντίνα, η Κύπρος ανοίγει και πάλι
στον έξω κόσμο. Η σταδιακή άρση των
περιορισμών που ανακοινώθηκαν από
την κυβέρνηση, λειτουργεί ήδη αντίστροφα για τις αεροπορικές εταιρείες που πετούν προς και από τα δυο αεροδρόμια,
Λάρνακας και Πάφου. Με προσανατολισμό, κυρίως, προς ευρωπαϊκούς προορισμούς, οι αερομεταφορείς ζεσταίνουν
τις μηχανές των αεροσκαφών τους, προκειμένου να επαναφέρουν την κανονικότητα στις μεταφορές επιβατών. Με αιχμή του δόρατος την Ελλάδα, αλλά και τη
συνδεσιμότητα με σημαντικούς προορισμούς της Γηραιάς ηπείρου, οι εταιρείες
φαίνεται να έχουν ολοκληρώσει τα πλάνα,
επανάληψης των αεροπορικών πτήσεων,
τα οποία ωστόσο είναι προσαρμοσμένα
στα όσα έχει αφήσει πίσω της η πανδημία.
Κύριο ζητούμενο για τις αεροπορικές εταιρείες, η αντίδραση του επιβατικού κοινού σε περιβάλλον σταδιακής άρσης των
περιορισμών, κάτι που φαίνεται να αφήνει
το αποτύπωμά του στο πτητικό πρόγραμμα. Το σύνολο των εταιρειών κινούνται
στη λογική της σταδιακής επαναφοράς,
σε προ κορωνοϊού περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη τρεις παράγοντες. Τον χρόνο, την εξέλιξη της πανδημίας και την αναθέρμανση της αεροπορικής αγοράς.
Με βάση υπολογισμούς που γίνονται στον
ευρωπαϊκό χώρο, οι επιπτώσεις του κορωνοϊού θα είναι ορατές, με τον ένα ή
άλλο τρόπο, στις αερομεταφορές μέχρι
τα μέσα του 2021. Οι υπολογισμοί αυτοί
αφορούν το αισιόδοξο σενάριο και επηρεάζουν το πτητικό πρόγραμμα των εταιρειών. Με βάση στοιχεία που συνέλεξε
η «Κ», το σύνολο των αεροπορικών εταιρειών προγραμματίζουν να αποκαταστήσουν τη συνδεσιμότητα των δυο χωρών
με σχεδόν το 50% των πτήσεων που είχαν
πριν ξεσπάσει η πανδημία. Πτητικό πρόγραμμα που θα επιτρέψει στις εταιρείες
να περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις
της πανδημίας και να καθορίσουν τα νέα
πλάνα τους, στη λογική βήμα προς βήμα.
Στο αβέβαιο περιβάλλον που υπάρχει και
στις αερομεταφορές, το θετικό στοιχείο
είναι πως οι εταιρείες στην παρούσα φάση
δεν εντοπίζουν πιεστικές τάσεις για αύξηση των τιμών των εισιτηρίων.

Η Aegean
Με δυναμική παρουσία στις αερομεταφορές Κύπρου και Ελλάδας τα τελευταία

χρόνια, η Aegean μετά τη σταδιακή επανεκκίνηση των αεροπορικών μεταφορών
στις δυο χώρες, προγραμματίζει την επανέναρξη των πτήσεων από και προς τη
Λάρνακα στις 9 Ιουνίου, αρχικά με έως
δυο καθημερινές πτήσεις από και προς
την Αθήνα. Μεσοπρόθεσμα (περί τον Ιούλιο, και Αύγουστο) και καθώς τα σχετικά
περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις το
επιτρέπουν, θα ομαλοποιείται η συνδεσιμότητα της χώρας. Στόχος της εταιρείας
είναι η συχνότητα των πτήσεων να αυξηθεί, σε υψηλότερα επίπεδα. Προς αυτή
την κατεύθυνση θετικό στοιχείο αποτελεί
το δίκτυο της εταιρείας με προορισμούς
του εξωτερικού, καθώς από τις τελευταίες
ημέρες του Μάϊου και έως τις αρχές Ιουνίου
θα επαναληφθούν και οι πτήσεις από/προς
Μόναχο, Φρανκφούρτη, Ζυρίχη, Γενεύη,
Παρίσι και Ντίσελντορφ, ενώ με την άρση
των απαγορεύσεων από και προς την Αγγλία, όταν αυτό ανακοινωθεί από τις ελληνικές αρχές, θα ξεκινήσουν και οι πτήσεις

αντί δυο πριν την πανδημία. Στην ίδια
λογική θα κινηθεί και το πρόγραμμα πτήσεων προς την Ρόδο, τη Σκιάθο, τη Σαντορίνη, την Κέρκυρα.

Προβληματισμός
Παρά τα βήματα που γίνονται για άνοιγμα των αερομεταφορών, προβληματισμό συνεχίζει να προκαλεί στις εταιρείες
το αβέβαιο περιβάλλον που έχει προκαλέσει η πανδημία. Το ενδεχόμενο κρατικής
στήριξης βρίσκεται πάνω στο τραπέζι.
Επί του προκειμένου οι εταιρείες αναμένουν τις κινήσεις που θα γίνουν σε τοπικό
αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. Blue Air,
Cyprus Airways και Tus αναμένουν οικονομική στήριξη προκειμένου να μειώσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Με βάση τις εκτιμήσεις, το αισιόδοξο σενάριο για επιστροφή στην κανονικότητα είναι το 2021 ενώ το απαισιόδοξο μετά το 2021. Με τα δεδομένα
της πανδημίας εάν οι εταιρείες δεν τύχουν
στήριξης είναι πολύ δύσκολο ακόμα και
για εταιρείες κολοσσούς να επιβιώσουν,
είπε στην «Κ» ο Chief Operations Officer
της Cyprus Airways Κώστας Μαυρόκωστας. Τον Απρίλιο του 2021 θα ομαλοποιηθεί το πτητικό πρόγραμμα της Blue Air,
εκτιμούν στελέχη της εταιρείας στην Κύπρο. Ωστόσο, όπως πιστεύεται, όλα θα εξαρτηθούν από τη ζήτηση αεροπορικών
εισιτηρίων, το επόμενο διάστημα.
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Aegean και Cyprus Airways
σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν τις πρώτες πτήσεις,
προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος» της Αθήνας. Η ρουμανική Blue Air θα επανέλθει
σε φάση δραστηριότητας
από τη Β’ φάση ανοίγματος
των αεροδρομίων, αρχικά
από Αθήνα και στη συνέχεια
από Θεσσαλονίκη.
προς το Λονδίνο. Πριν την έναρξη της
πανδημίας και την επιβολή ταξιδιωτικών
περιορισμών η Aegean επιχειρούσε από
Λάρνακα και Πάφο συνολικά σε πέντε
προορισμούς (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Τελ Αβίβ και Βηρυτό) ενώ για το
2020 είχε προγραμματίσει σημαντική αύξηση της χωρητικότητάς της στο δίκτυο.

BlueAir
Η ρουμανική αεροπορική εταιρεία που
μετά το κλείσιμο της κρατικής εταιρείας
των Κυπριακών Αερογραμμών έχει ένα
μερίδιο της πίτας, κυρίως προς την Ελλάδα
προγραμματίζει να επανέλθει στο πτητικό
της πρόγραμμα από την Β’ φάση ανοίγματος

Η TusAir

Με μειωμένο αριθμό πτήσεων, σε σχέση με την προ κορωνοϊού εποχή, επιστρέφει η κανονικότητα στις εγχώριες αερομεταφορές. Η αρ-

χή θα γίνει από τις 9 Ιουνίου 2020 και σταδιακά οι εταιρείες θα επεκτείνουν το πτητικό τους πρόγραμμα μέχρι την 1η Ιουλίου 2020.

των αεροδρομίων και άρσης των περιορισμών στις αερομεταφορές. Στις 21 Ιουνίου
η Blue Air ξεκινά να πετά προς την Αθήνα
με μια πτήση, αντί δυο πριν την πανδημία,
την ημέρα. Την 1η Ιουλίου η εταιρεία θα
ξεκινήσει τον δεύτερο προορισμό της στην
Ελλάδα, τη Θεσσαλονίκη, με 4 πτήσεις,
αντί 7 πριν την επιδημία, την εβδομάδα.
Και αν στην περίπτωση της Ελλάδας η εταιρεία έχει θέσει τις βάσεις επανάληψης
των πτήσεων, δεν συμβαίνει το ίδιο και
με το Βουκουρέστι όπου το δρομολόγιο
παραμένει με ερωτηματικό. Οι υπεύθυνοι
της εταιρείας έχουν συμπεριλάβει τη ρουμανική πρωτεύουσα στο πτητικό πρόγραμμα με την πώληση εισιτηρίων από

την 1η Ιουλίου, ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν
από την επιδημιολογική εικόνα της χώρας,
την περίοδο εκείνη και σε ποια λίστα θα
συμπεριληφθεί. Με τα δεδομένα αυτά, η
Blue Air προγραμματίζει να ξεκινήσει με
4 πτήσεις, αντί 8 πριν από την πανδημία,
την εβδομάδα.

Cyprus Airways
Μέσα στον Ιούνιο και πριν η Ελλάδα
ανοίξει τα περιφερειακά της αεροδρόμια,
θα επιστρέψει σε φάση δραστηριότητας
η τρίτη αεροπορική εταιρεία της Κύπρου,
η Cyprus Airways. Ο σχεδιασμός της εταιρείας κινείται προς μείωση του πτητικού προγράμματος προς Ελλάδα, ενώ

αυτό που ξεκαθαρίζεται είναι πως δεν
θα υπάρχει το πτητικό έργο που υπήρχε
το 2019. Η επιστροφή θα γίνει σταδιακά
με επανάληψη, πρώτα, των πτήσεων
προς το «Ελευθέριος Βενιζέλος». Η εταιρεία θα ξεκινήσει με μια πτήση την ημέρα,
προς την ελληνική πρωτεύουσα αφαιρώντας από το πρόγραμμά της, την δεύτερη πτήση που πραγματοποιούσε κάποιες μέρες, πριν την πανδημία. Η επανάληψη του κύριου όγκου των πτήσεων
θα γίνει από την 1η Ιουλίου και μετά που
θα ανοίξουν τα περιφερειακά αεροδρόμια
της Ελλάδας. Για Θεσσαλονίκη όπως και
Ηράκλειο της Κρήτης, η εταιρεία θα
κάνει αρχή με μια πτήση την εβδομάδα,

Εντονότερες φαίνεται να είναι οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας για την
Tus Air, η οποία από 1η Μαΐου 2020 έχει
αναστείλει το πτητικό της πρόγραμμα. Η
εταιρεία εμφανίζεται να ζητά κρατική βοήθεια για να προχωρήσει με νέο σχέδιο επανεκκίνησης της εταιρείας που ήταν προγραμματισμένο για την άνοιξη του 2020
και δεν υλοποιήθηκε λόγω της υγειονομικής
κρίσης. Η TUS που διατηρεί 100 θέσεις
εργασίας στην Κύπρο κι έχει επενδύσει
άνω των 35 εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία 5 χρόνια, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει
υπό τις παρούσες συνθήκες χωρίς κρατική
βοήθεια. Το νέο σχέδιο επανεκκίνησης
της TUS περιλαμβάνει ένα δίκτυο εκτεινόμενο στην Ευρώπη και Μέση Ανατολή
με 5 νέα αεροσκάφη που θα χρηματοδοτηθούν από νέο επενδυτή. Η ΤUS αναζητεί
κρατική στήριξη συμβατή με το πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, προκειμένου
να προχωρήσει με το σχέδιο επανεκκίνησής
της, με νέα αεροσκάφη από τον Αύγουστο
του 2020 και μετέπειτα.

«Πακέτα» δισεκατομμυρίων σε ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες
Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΣΙΜΗ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν η μία
μετά την άλλη οι αεροπορικές εταιρείες,
καθώς βλέπουν τη βιωσιμότητά τους να
κινδυνεύει. Η πλειονότητα των αερομεταφορέων έχει ήδη αιτηθεί κρατική ενίσχυση, η οποία χορηγείται με διάφορες
μορφές.
Πακέτο στήριξης 9 δισ. ευρώ πρόκειται
να λάβει η Lufthansa από τη γερμανική
κυβέρνηση με αντάλλαγμα μερίδιο 20%
έως 25% της αεροπορικής εταιρείας. Η
συμφωνία του Βερολίνου με τον γερμανικό
αερομεταφορέα εισήλθε, έπειτα από καθυστέρηση αρκετών εβδομάδων, στην
τελική φάση έγκρισης από την Επιτροπή
Ανταγωνισμού της Ε.Ε. και από το διοικητικό συμβούλιο της Lufthansa. Ωστόσο,
αναμένεται πως θα προκαλέσει έντονη
αντίδραση στον κλάδο της αεροπλοΐας,
καθώς ορισμένες ανταγωνιστικές εταιρείες του κλάδου, με τη Ryanair να πρωτοστατεί, έχουν ήδη εκφράσει δυσαρέσκεια για το γενναιόδωρο πακέτο σωτηρίας προς τη Lufthansa, που θα μπορούσε
να της δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
μετά την κρίση της πανδημίας. Πρόκειται,

εξάλλου, για το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης που έχει εγκρίνει η Γερμανία για
επιχείρηση εν μέσω της πανδημίας.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση,
το αρχικό μερίδιο της γερμανικής κυβέρνησης θα ανέρχεται στο 20% της αεροπορικής. Ενδέχεται όμως να αυξηθεί στο
25% συν μία μετοχή στην περίπτωση εξαγοράς. Σε κάθε περίπτωση, το Βερολίνο
θα αποκτήσει τη δυνατότητα να ορίζει
<
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Lufthansa, Air FranceKLM, Alitalia, airBaltic,
ΕasyJet, Ryanair, Finnair,
Norwegian θα λάβουν
οικονομική ενίσχυση.
μέλη στο εποπτικό συμβούλιο της εταιρείας και θα μπορεί να ασκεί βέτο σε εξαιρετικές περιστάσεις, όπως η περίπτωση
πρότασης για εξαγορά.
Η γαλλική κυβέρνηση θα στηρίξει την
αεροπορική εταιρεία Air France-KLM με
πακέτο βοήθειας ύψους 7 δισ. ευρώ, ω-

H Ryanair έλαβε 673,4 εκατ. ευρώ από το βρετανικό Ταμείο Εταιρικής Χρηματοδότησης
(COVID Corporate Financing Facility).

στόσο δεν εξετάζει την πιθανότητα κρατικοποίησής της, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Οικονομίας Μπρινό Λε Μερ. Η
βοήθεια θα δοθεί με τη μορφή δανείων
– 4 δισ. ευρώ τραπεζικά δάνεια με κρατική
εγγύηση και άλλα 3 δισ. ευρώ απευθείας
από το κράτος. Ο διευθύνων σύμβουλος
του ομίλου Air France-KLM, Μπέντζαμιν
Σμιθ, ανέφερε ότι η υποστήριξη από το
γαλλικό και το ολλανδικό κράτος είναι
«απαραίτητη».
Η EasyJet εξασφάλισε χρηματοδότηση
688 εκατ. ευρώ (600 εκατ. λίρες) από το
βρετανικό Ταμείο Εταιρικής Χρηματοδότησης (COVID Corporate Financing
Facility). Το ποσό εκδίδεται από το υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα
της Αγγλίας. Αντίστοιχα η Ryanair, η
οποία μάλιστα έχει καταγγείλει την κρατική βοήθεια στις αεροπορικές εταιρείες
ως αθέμιτη πρακτική, έλαβε 673,4 εκατ.
ευρώ από το βρετανικό Ταμείο Εταιρικής
Χρηματοδότησης (COVID Corporate
Financing Facility).
Η Finnair επιχειρεί να περιορίσει τις
ετήσιες δαπάνες της κατά 80 εκατ. ευρώ
από το 2022, ενώ η φινλανδική κυβέρνηση
προσφέρθηκε να εγγυηθεί για ποσό έως

600 εκατ. ευρώ με στόχο τη διευκόλυνση
της αεροπορικής εταιρείας. Η Norwegian
εξασφάλισε πιστωτική εγγύηση από τη
νορβηγική κυβέρνηση κατόπιν ολοκλήρωσης σχεδίου αναδιάρθρωσης. Είχε ήδη
λάβει 30 εκατ. δολάρια σε προηγούμενο
στάδιο, με αποτέλεσμα η συνολική της
ενίσχυση να διαμορφώνεται στα 301 εκατ.
δολάρια. Το σχέδιο διάσωσης της αεροπορικής περιλαμβάνει την παραχώρηση
της πλειοψηφίας των μετοχών της στους
πιστωτές της, αφήνοντας τους σημερινούς
μετόχους με ποσοστό μόλις 5,2%.
Ενεργή κρατική παρέμβαση προβλέπεται στην Alitalia και στην airBaltic. Ο
πολύπαθος ιταλικός αερομεταφορέας θα
λάβει ένεση ρευστότητας ύψους 3 δισ.
ευρώ από την ιταλική κυβέρνηση στο
πλαίσιο σχεδίου διάσωσης. Η ιταλική κυβέρνηση έχει δρομολογήσει χορήγηση
600 εκατ. ευρώ με τη μορφή ενίσχυσης
για το σύνολο του αεροπορικού κλάδου.
Η ήδη κρατική airBaltic από την πλευρά της εξασφάλισε 250 εκατ. ευρώ από
την κυβέρνηση της Λετονίας. Αποτέλεσμα
είναι το κράτος της Λετονίας να αυξήσει
τις μετοχές του στην αεροπορική στο
91%, από 80% που είναι σήμερα.
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Ζημιές αλλά
και προβλέψεις
για την Τρ. Κύπρου
Είχε προειδοποιήσει πως θα προχωρούσε σε τέτοιες
κινήσεις για να θωρακιστεί από τις «corono-επιπτώσεις»
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

«Η εξάπλωση του COVID-19 αναμένεται να έχει
σημαντικό αντίκτυπο τόσο στην παγκόσμια όσο
και στην κυπριακή οικονομία», ανέφερε από το
βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων
της Τράπεζας Κύπρου ο Διευθύνων Σύμβουλος
του Συγκροτήματος, Πανίκος Νικολάου, συμπληρώνοντας πως «ο αντίκτυπος στην κυπριακή οικονομία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη
διάρκεια και την ένταση της πανδημίας». Ο κ. Νικολάου, η τράπεζα του οποίου ανακοίνωσε για το
πρώτο τρίμηνο του 2020 ζημιές 26 εκατομμυρίων
ευρώ, τόνισε ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε
ως κοινότητα λόγω της κρίσης του κορωνοϊού
είναι «άνευ προηγουμένου», εξηγώντας δε πως οι
προτεραιότητες σε αυτές τις συνθήκες είναι η
προστασία της υγείας των εργαζομένων και των
πελατών της τράπεζας, η στήριξη της οικονομίας
και η διασφάλιση της επιχειρησιακής λειτουργίας
της. Μπορεί η Τράπεζα Κύπρου να παρουσίασε
ζημιές 26 εκατ. ευρώ, ωστόσο βάσει των αποτελεσμάτων της προκύπτει ότι προχώρησε σε επιπρόσθετη χρέωση πιστωτικών ζημιών δανείων
(cost of risk) ύψους 88 μονάδων βάσης, που αντι-

του Συγκροτήματος για διασφάλιση ευνοϊκών
συνθηκών χρηματοδότησης της οικονομίας, για
μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρα αυξάνουν τα αποθέματα κεφαλαίων της Τράπεζας τα οποία είναι διαθέσιμα για
απορρόφηση πιθανών μελλοντικών ζημιών που
ενδέχεται να προκύψουν από την κρίση.
Συνεχίζοντας, βάσει των αποτελεσμάτων, ο
δείκτης κόστος προς έσοδα ανήλθε σε 58% μετά
την ολοκλήρωση του σχεδίου εθελούσιας αποχώρησης τον περασμένο Οκτώβριο και που κόστισε
στην Τράπεζα 81 εκατ. ευρώ. Επίσης, τα συνολικά
λειτουργικά έξοδα μειώθηκαν κατά 14% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.

Συνεχίζει με το Helix 2

Στα αποτελέσματα τονίζεται πως, παρά τη μεταβλητότητα στις αγορές ως αποτέλεσμα της

Τα αποτελέσματα της τράπεζας για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν οργανική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 142 εκατ. ευρώ, ενέργειες που λογικά έγιναν πριν να σταματήσει η οικονομική δραστηριότητα από τα μέτρα απαγόρευσης.
πανδημίας του ιού COVID-19, η Τράπεζα συνεχίζει
να εργάζεται με τους συμβούλους του για πώληση
χαρτοφυλακίου ΜΕΔ στο μέλλον. Λόγω των συνθηκών αγοράς και λειτουργίας που επικρατούν,
η διαδικασία είναι πιθανόν να διαρκέσει περισσότερο από ότι αρχικά αναμενόταν, ενώ υπενθυμίζει πως στο πλαίσιο του ΔΠΧΑ 9, η Τρ. Κύπρου
αναγνώρισε επιπρόσθετες πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους 75 εκατ. κατά το δ΄ τρίμηνο 2019,
με αρνητική επίδραση στους δείκτες κεφαλαίου
ύψους 46 μονάδες βάσης, ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης μείωσης του κινδύνου στον ισολογισμό, μέσω περαιτέρω πωλήσεων ΜΕΔ μελλοντικά. Με την ολοκλήρωση πώλησης ΜΕΔ, τονίζεται πως οι κεφαλαιακοί δείκτες του Συγκροτήματος θα επωφεληθούν από οποιαδήποτε σχετιζόμενη μείωση σταθμισμένων περιουσιακών
στοιχείων, μετά από έγκριση από τις αρμόδιες
εποπτικές αρχές.
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Η Τράπεζα εξακολουθεί να
εργάζεται με τους συμβούλους
της για πώληση χαρτοφυλακίου
ΜΕΔ στο μέλλον.
στοιχεί σε 28 εκατ. ευρώ για το α’ τρίμηνο 2020,
αντικατοπτρίζοντας την επιδείνωση των μακροοικονομικών προοπτικών. Για τέτοιες κινήσεις εξάλλου είχε προειδοποιήσει και κατά την ανακοίνωση των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων του
2019 κατά τις αρχές του Μάη. Ότι δηλαδή αναμένεται να προχωρήσει σε προβλέψεις η τράπεζα
για να θωρακιστεί από τις ενδεχόμενες επιπτώσεις
από τον κορωνοϊό. Τα αποτελέσματα της τράπεζας
για το πρώτο τρίμηνο του έτους δείχνουν οργανική
μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά
142 εκατ. ευρώ, ενέργειες που λογικά έγιναν πριν
να σταματήσει η οικονομική δραστηριότητα από
τα μέτρα απαγόρευσης. Το ποσοστό κάλυψης των
δανείων με προβλέψεις στην Τράπεζα αυξήθηκε
σε 56% και το συνολικό ποσοστό κάλυψης περιλαμβανομένων των εξασφαλίσεων ανήλθε σε
124%. Το πρώτο τρίμηνο του έτους είχε συνολικά
έσοδα ύψους 145 εκατ. ευρώ και λειτουργικά κέρδη
ύψους 52 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως τον
Μάιο του 2020, ολοκληρώθηκε η πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων ύψους 133 εκατ. ευρώ με
την ονομασία «Velocity 2». Ο δείκτης Κεφαλαίου
Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το Διεθνές Πρότυπο
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (ΔΠΧΑ 9), ανήλθε
σε 14,3% στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση με
14,8% στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Κατά τη διάρκεια
του α’ τριμήνου 2020, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών
Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) επηρεάστηκε αρνητικά κυρίως από την εφαρμογή των μεταβατικών
διατάξεων του ΔΠΧΑ 9, της απομείωσης του αποθεματικού επανεκτίμησης και τις αυξημένες
πιστωτικές ζημιές δανείων, και επηρεάστηκε
θετικά από τα έσοδα πριν τις προβλέψεις και τη
μείωση των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων.
O Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17,7% στις 31 Μαρτίου 2020, σε σύγκριση
με 18% στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει πακέτο θετικών μέτρων τα οποία αναμένεται να στηρίξουν την κεφαλαιακή θέση

Τ. Αράπογλου: θα μπούμε
σύντομα ξανά σε τροχιά προόδου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της

Τράπεζας Κύπρου Τάκης Αράπογλου, κατά την
ετήσια γενική συνέλευση, σημείωσε από
πλευράς του πως «η έλευση της πανδημίας έχει εμποδίσει την περαιτέρω πρόοδο που επιθυμούσαμε και θα έπρεπε να έχουμε, αλλά
ελπίζουμε ότι με κάποια καθυστέρηση ίσως
θα μπούμε σύντομα ξανά σε τροχιά προόδου». Ο κ. Αράπογλου προειδοποίησε ότι
«βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή της κρίσης και
οι προβλέψεις για τη διάρκεια και τον αντίκτυπό της αλλάζουν σχεδόν μέρα με τη μέρα.
Ωστόσο, πιστεύουμε ότι μετά την εξαιρετική
προσπάθεια των τελευταίων χρόνων, η Τράπεζα θα έχει την ικανότητα να διαχειριστεί οποιεσδήποτε προβλέψιμες ακραίες καταστάσεις. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση και επικαιροποιούμε τα μοντέλα μας για να
εκτιμούμε καλύτερα τις εξελίξεις».
Αναφορικά με τις κύριες προτεραιότητες της
Τράπεζας Κύπρου έκανε λόγο στην μείωση
κινδύνου στο ενεργητικό του ισολογισμού,
στη διατήρηση επαρκών δεικτών ιδίων κεφαλαίων και ρευστότητας, στη βελτίωση της κατανομής και απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων,
στη μείωση του κόστους και την αύξηση της
λειτουργικής αποτελεσματικότητας, στον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και των εξορθολογισμό των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
και στην ετοιμασία της Τράπεζας για την ψηφιακή εποχή.

ΑΠΟΨΗ

ΑΡΘΡΟ

/ Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΆΓΚΟΥ

Πρόταση ελπίδας για την Ευρώπη
Η κοινή πρόταση –και όχι απόφαση όπως διαλαλούν διάφοροι
ανίδεοι από ραδιόφωνα και τηλεοράσεις– Μέρκελ και Μακρόν
περί δημιουργίας Ταμείου Ανάκαμψης είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Ακόμη περισσότερο,
είναι πολύ ελπιδοφόρος για το
μέλλον της Ενωμένης Ευρώπης.
Ουσιαστικά αποτελεί αξιόλογη
προσπάθεια του γαλλογερμανικού άξονα να σπρώξει την Ε.Ε.
προς την εμβάθυνση, δηλαδή
την ολοκλήρωση. Αγνωστο πού
και πώς θα καταλήξει η συγκεκριμένη προσπάθεια, γιατί ήδη
αντιδρούν χώρες του Βορρά, όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Σουηδία, η Φινλανδία, αλλά και η
Αυστρία, ωστόσο είναι σαφές
ότι αποτελεί τομή και κατά πάσα
πιθανότητα αφετηρία μιας συζήτησης/διαδικασίας, που είτε
θα οδηγήσει σε μία πιο συνεκτική
Ευρώπη, κάτι που επιθυμεί η Ελλάδα για πολλούς λόγους, είτε
σε μία πιο χαλαρή ένωση που
θα καταλήξει σε διαφορετική
μορφή.
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Ολοι γνωρίζουν ότι
κανείς μόνος του δεν
μπορεί να τα βγάλει
πέρα απέναντι στα μεγαθήρια του διεθνούς
περιβάλλοντος.
Είναι ασφαλώς σημαντικό το
γεγονός ότι η πρόταση αναφέρεται σε ταμείο 500 δισ. ευρώ
που θα δοθούν ως επιχορήγηση
και όχι ως δάνειο για την ανάκαμψη περιοχών και κλάδων που
επλήγησαν περισσότερο από
την πανδημία.
Εξίσου σημαντικές, αν όχι σημαντικότερες, είναι οι επισημάνσεις ότι αυτή η πρόταση α) μοιάζει πολύ με έκδοση κορωνο-ομολόγου, β) το ποσό θα το δανειστεί η Κομισιόν, με την εγγύηση των κρατών-μελών και η
ίδια θα το αποπληρώσει από τους
προϋπολογισμούς της, γ) προω-

θείται από τη Γερμανία. Μετά
την ψυχρολουσία της πρόσφατης
απόφασης του Συνταγματικού
Δικαστηρίου της Καρλσρούης
που εμμέσως πλην σαφώς έθεσε
θέμα αμφισβήτησης της δεδομένης υπεροχής του κοινοτικού
δικαίου και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου επί των αντίστοιχων
εθνικών, το Βερολίνο στέλνει
τώρα ένα μήνυμα σταθερής προσήλωσής του στην ευρωπαϊκή
ιδέα. Μήνυμα που περιλαμβάνει
και ενιαία φορολογική πολιτική
για ορισμένους κλάδους...
Είναι απολύτως λογικό η Γερμανία να επιθυμεί τη διατήρηση
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Τόσο
για ισχυρούς πολιτικούς λόγους
όσο και για πολύ ισχυρούς οικονομικούς.
Η ευημερία της Γερμανίας
κτίστηκε και στηρίζεται σε πολύ
μεγάλο βαθμό στην Ε.Ε., αλλά
κάτι ανάλογο ισχύει και για όλα
τα ευρωπαϊκά κράτη. Ολοι γνωρίζουν ότι κανείς μόνος του δεν
μπορεί να τα βγάλει πέρα απέναντι στα μεγαθήρια του διε-

θνούς περιβάλλοντος. Γκρίνιες
υπάρχουν, οι ανταγωνισμοί είναι
στην καθημερινότητα, αλλά κανείς λογικός δεν μπορεί να αμφισβητεί τα οφέλη από την Ε.Ε.,
γι’ αυτό τα κράτη της ευρωπαϊκής
περιφέρειας επιθυμούν να εισέλθουν και οι εχθροί της, όπως
ο Τραμπ, ευαγγελίζονται τη διάλυσή της.
Τονίστηκε στην αρχή ότι κανείς δεν γνωρίζει πώς και πού
θα καταλήξει η πρόταση Μακρόν
- Μέρκελ. Πρόταση που ήλθε να
συμπληρώσει τρεις προηγούμενες αποφάσεις για βελτίωση της
ρευστότητας στο ευρωπαϊκό
πλαίσιο και στήριξη των οικονομιών και των κοινωνιών. Ελπίζεται ότι η καγκελάριος της
Γερμανίας θα κάμψει την αντίσταση των βόρειων χωρών που
είναι υπό την επιρροή της και
αντιτίθενται στο σχέδιο. Δυσκολότερα θα είναι τα πράγματα με
τη Σουηδία και τη Δανία, όταν
μάλιστα ο Γάλλος πρόεδρος δείχνει αποδυναμωμένος πολιτικά
στη χώρα του.

/ Του ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

Αντισηπτικό ποδόσφαιρο
Οι κερκίδες άδειες και βουβές. Ο
«δωδέκατος παίχτης» τρώει τα νύχια
του στον καναπέ του, μπροστά σε
μια οθόνη που δεν παίρνει με τίποτε
φωτιά, όσο επικολυρικός κι αν είναι
ο σπορτκάστερ. Η μπάλα απολυμαίνεται με ικανή δόση αντισηπτικού,
γεγονός που ίσως οδηγήσει στην επιστημονική διερεύνηση του ενδεχομένου να επηρεάζονται τα φάλτσα
της. Παίχτες και διαιτητές μπαίνουν
στον αγωνιστικό χώρο σαν να μπαίνουν σε τέμενος. Οι μονομαχίες λιγοστές. Στα κόρνερ μαρκάρουν νοερά, τέλος τα πονηρά τραβήγματα
φανέλας. Στον πάγκο οι αναπληρωματικοί με τη μάσκα τους. Τους βοηθάει να κρύβουν την γκριμάτσα της
δυσφορίας που δεν τους βάζει μέσα
ο προπονητής, να γυρίσουν το παιχνίδι μ’ ένα μαγικό.
Τα βλέπουμε ήδη στη βιαστική
Μπουντεσλίγκα όλα αυτά. Θα τα
δούμε αύριο-μεθαύριο σε όλα τα γήπεδα του κόσμου. Αγνωστο για πόσο.
Δεν είναι βέβαια ποδόσφαιρο αυτό
το κατεψυγμένο θέαμα. Δεν είναι
μπαλίτσα. Είναι μια υποχρέωση που
πρέπει να βγει με βαριά καρδιά. Για

<
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Δεν είναι ποδόσφαιρο
αυτό το κατεψυγμένο
θέαμα. Δεν είναι μπαλίτσα. Είναι μια υποχρέωση που πρέπει να βγει με
βαριά καρδιά.
τους βαθμούς, τους τίτλους και τα
τηλεοπτικά συμβόλαια. Ωστε να μη
βουλιάξουν εντελώς οι ομάδες και
οι ιδιοκτήτες τους. Να μην τρέχουν
στα δικαστήρια με διαφημιστές και
διαφημιζόμενους.
Δεν άντεξαν φυσικά όλοι οι παίχτες του γερμανικού πρωταθλήματος
να υποκρίνονται τους ηθοποιούς
σε θέατρο εμπνευσμένο από τους
κανόνες της κατά Μπέρτολτ Μπρεχτ
αποστασιοποίησης. Να πανηγυρίζουν στο γκολ από απόσταση ασφαλείας ή το πολύ –οι πιο ενθουσιώδεις
και παράτολμοι– αγκώνα με αγκώνα.
Οχι με αγκαλιές και τσουλήθρες στο
χορτάρι, με τον έναν πάνω στον άλ-

λον. Αλλά γκολ είν’ αυτό; Παιχνίδι
είν’ αυτό; Δεν φτάνει που το VΑR
σε υποχρεώνει να χαίρεσαι με αναστολή τριλέπτου ή πενταλέπτου, ώσπου να κατακυρωθεί η γκολάρα,
τώρα πρέπει να καταψύχεις τα συναισθήματά σου, να καταντάς το
σώμα σου μηχανή. Πολύ χειρότερο
από τη βλακώδη απαγόρευση να
βγάζεις τη φανέλα σου πανηγυρίζοντας ή να τρέχεις τρελαμένος
πέρα από τη γραμμή.
Οι παίχτες της Χέρτα Βερολίνου
λοιπόν έσπασαν το υγειονομικό
πρωτόκολλο. Και πανηγύρισαν με
αγκαλιές και φιλιά το γκολ τους κατά
της Χοφενχάιμ. Τους τα ’ψαλαν.
Τους κάλυψε όμως ο προπονητής
τους με μια απλή κουβέντα: «Ε, να
μη γίνουμε και εκκλησιαστική χορωδία». Τέλη Οκτωβρίου του ’19, ο
προπονητής της Ντόρτμουντ, με
βασικούς παίχτες της ομάδας εκτός
μάχης λόγω ίωσης, απαγόρευσε
στους υπόλοιπους να αγκαλιάζονται.
Τότε, αυτός το είπε, αυτός τ’ άκουσε.
Τώρα όλα άλλαξαν. Ομως η μπάλα
έχει μέσα αέρα. Ούτε παγάκια ούτε
απολυμαντικό.
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Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Μέσω εμπειρογνωμόνων η διάνοιξη οδοφραγμάτων
Διαβουλεύεται η τεχνική επιτροπή για την υγεία και μέλη της επιδημιολογικής ομάδας για τα διαδικαστικά και τις λεπτομέρειες
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την προσεχή Δευτέρα αναμένεται να συναντηθεί η δικοινοτική τεχνική επιτροπή
για την υγεία, μαζί με μέλη της επιδημιολογικής ομάδας, ούτως ώστε να συζητήσουν τα διαδικαστικά γύρω από το
άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Η απόφαση
δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία
που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης με τον Τ/κ ηγέτη
Μουσταφά Ακιντζί και ξεκαθάρισε πως
η πρώτη φάση διέλευσης που θα αφορά
συγκεκριμένες ομάδες (εργαζόμενους
στις ελεύθερες περιοχές, φοιτητές, μαθητές, ασθενείς κ.ο.κ) θα γίνει την 8η Ιουνίου, ενώ η διέλευση όλων των ομάδων
αναμένεται την 15η Ιουνίου.

Βεβαιώσεις και δηλώσεις
Η συνάντηση της δικοινοτικής τεχνικής επιτροπής για την υγεία μαζί με μέλη
<
<
<
<
<
<

Οι ανησυχίες για το ενδεχόμενο αρνητικών αναφορών
στην έκθεση του γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών, ενίσχυσαν
τις πιέσεις προς τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας για άνοιγμα
των οδοφραγμάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
της επιδημιολογικής ομάδας, έχει ως στόχο να δει διεξοδικά τις λεπτομέρειες και
τα διαδικαστικά. Αν δηλαδή θα χρειάζεται
βεβαίωση για τους λόγους διέλευσης ή
υπεύθυνη δήλωση από τον εργαζόμενο,
βεβαίωση από τον εργοδότη του ή βεβαίωση φοίτησης. Στη συνάντηση αναμένεται να ανοίξει και το κεφάλαιο των
αεροδρομίων. Στην κυβέρνηση, υπάρχει
έντονη ανησυχία για τις πτήσεις μέσω
Τουρκίας, δεδομένου ότι υπάρχει αυξη-

Η συζήτηση για τα διαδικαστικά της διέλευσης μεταφέρεται αυτή τη φορά στους εμπειρογνώμονες, ούτως ώστε να μην αφεθεί οποιαδήποτε υπόνοια πολιτικών σκοπιμοτήτων ή ανα-

γνώσεων στη λήψη, αποφάσεων αναφέρουν κυβερνητικοί κύκλοι.

μένος αριθμός κρουσμάτων στη χώρα.
Σε αυτό το επίπεδο και με δεδομένο ότι
μέλη της επιδημιολογικής ομάδας, είχαν
εκφράσει έντονες ανησυχίες για πτήσεις
από χώρες υψηλού κινδύνου όπως το Ηνωμένο Βασίλειο και Σκανδιναβικές χώρες,
θεωρείται πως θα διαβιβαστούν οι ανησυχίες υπογραμμίζοντας πως η Κυπριακή
Δημοκρατία, με στόχο να αποφύγει την
διασπορά του ιού, έχει αποκλείσει προορισμούς που αποτελούσαν οικονομικό

πνεύμονα για τη χώρα, ούτως ώστε να
αποφευχθεί το ενδεχόμενο ανεξέλεγκτης
διασποράς. Ενδεχομένως να ζητηθεί συνεπώς κάποιος περιορισμός στις πτήσεις
από και προς Τουρκία, για την αποφυγή
διασποράς του ιού στα Κατεχόμενα. Το
βάρος των διαδικαστικών μεταφέρεται
πλέον στους εμπειρογνώμονες, αφενός
για να μην δοθεί η όποια πολιτική χροιά,
σκοπιμότητα και ανάγνωση στο ζήτημα
των οδοφραγμάτων και αφετέρου για να

σιγήσουν τις αντιδράσεις των Τατάρ και
Οζερσάι γύρω από το διαδικαστικό του
διανοίγματος των σημείων προσέλευσης.

Η ανησυχία για την έκθεση
Το κλείσιμο των οδοφραγμάτων είχε
προκαλέσει τεράστιες προεκτάσεις, με
τον Μουσταφά Ακιντζί να καταγγέλλει
σε επιστολές του προς τον γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών και την Πρόεδρο της Κομισιόν το «μονομερές κλείσιμο» των ο-

δοφραγμάτων από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τότε σε επιστολή του ο κ. Γκουτέρες ανέφερε ότι μόλις σταθεροποιηθεί
η κατάσταση που αφορά την υγεία στο
νησί, αναμένει ότι οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων θα συμφωνήσουν σε ρυθμίσεις
για το εκ νέου άνοιγμα των σημείων διέλευσης.
Το κεφάλαιο των οδοφραγμάτων είχε
μπει σε δεύτερο πλάνο με την εξάπλωση
του ιού, ωστόσο η ανησυχία για τις προ-

Το Κατάρ δίνει ανάσα στην τουρκική οικονομία

Το πακέτο συμφωνίας περιλαμβάνει άμεσες επενδύσεις και καταθέσεις - Επωφελούνται και οι Τουρκοκύπριοι
Βοήθεια 308 εκατ.
δίνει η Τουρκία
στα Κατεχόμενα

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Το 2020 ξεκίνησε για την τουρκική οικονομία και την οικονομία της τουρκοκυπριακής κοινότητας, η οποία εξαρτάται
από την βοήθεια της Άγκυρας, με τους
χειρότερους οιωνούς. Ξένες αναλύσεις
προειδοποίησαν στα τέλη του 2019 και
στις πρώτες εβδομάδες του 2020 την
Άγκυρα για την επικείμενη νέα κρίση
στην τουρκική οικονομία. Σύμφωνα με
οικονομολόγους και αναλυτές, σε περίπτωση που η κυβέρνηση του Ρετζέπ
Ταγγίπ Ερντογάν δεν άλλαζε γραμμή
στο οικονομικό μέτωπο, η κατρακύλα
της τουρκικής λίρας θα είχε συνέχεια
και θα οδηγούσε την τουρκική οικονομία
σε αχαρτογράφητα νερά.
Τον Μάρτιο, στις απαισιόδοξες εκτιμήσεις για το μέλλον της τουρκικής οικονομίας, ήρθαν να προστεθούν οι επιπτώσεις της μεγάλης πανδημίας του
Covid 19. Μπορεί σύμφωνα με τους επίσημους αριθμούς της τουρκικής κυβέρνησης, η χώρα να απέφυγε το εφιαλτικό σενάριο της Ιταλίας και της Ισπανίας,
ωστόσο, στο οικονομικό πεδίο το αντίτιμο που πληρώνει για την καταπολέμηση του νέου ιού είναι πολύ μεγάλο.
Η πανδημία του κορωνοϊού στέρησε
από την Τουρκία, η οποία έχει μεγάλο
εξωτερικό χρέους, σημαντικά αποθέματα
ξένου νομίσματος. Την ίδια στιγμή ισχυρά πλήγματα δέχθηκαν οι τομείς
του τουρισμού και των εξαγωγών. Εξαιτίας της σοβαρότητας της όλης κατάστασης, η τουρκική κεντρική τράπεζα
έφτασε στο σημείο να δαπανά περίπου
440 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως
για να στηρίξει την λίρα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, η πρόσβαση
σε νέα αποθέματα ξένου συναλλάγματος
κατέστη για την κυβέρνηση Ερντογάν
επιτακτική ανάγκη.
Την ίδια ακριβώς περίοδο, επιδεινώθηκε η οικονομική κατάσταση και στα
Κατεχόμενα. Χιλιάδες νοικοκυριά είτε
έχασαν θέσεις εργασίας και μεροκάματα
είτε βρέθηκαν αντιμέτωπα με τον κίνδυνο της πείνας και της φτώχειας. Η Άγκυρα, για να προλάβει την περαιτέρω
επιδείνωση της οικονομίας, χτύπησε
την πόρτα του Κατάρ και εξασφάλισε
πρόσβαση σε αποθέματα ξένου νομίσματος, γεγονός που παρέχει περιθώρια
ανάσας τόσο στην ίδια την τουρκική
οικονομία όσο και στα Κατεχόμενα.

Η χείρα βοήθειας
Η οικονομική βοήθεια του Κατάρ
προς την Τουρκία ήρθε στο προσκήνιο
της επικαιρότητας εν μέσω πανδημίας
και σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία
για την Άγκυρα. Ο μοναδικός σύμμαχος

Παράλληλα με την εξασφάλιση ζε-

Το πακέτο στήριξης του Κατάρ ήλθε μετά τη συνάντηση του εμίρη της χώρας, Σεΐχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θανί, με τον Πρόεδρο της

Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.
<
<
<
<
<
<

Την ώρα που το Κατάρ έχει
έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση με τις μεγάλες και ισχυρές μοναρχίες της περιοχής, η Τουρκία παρέχει
διπλωματική και αμυντική
υποστήριξη στη χώρα.
της Άγκυρας στην περιοχή έσωσε την
κυβέρνηση Ερντογάν από τα χειρότερα
στο μέτωπο της οικονομίας.
Σύμφωνα με τουρκικά και ξένα δημοσιεύματα, οι κεντρικές τράπεζες της
Τουρκίας και του Κατάρ τριπλασιάζουν
το όριο της υπάρχουσας συμφωνίας ανταλλαγής ξένων νομισμάτων, σε 15 δισεκατομμύρια δολάρια για να διευκολύνουν «το διμερές εμπόριο των αντίστοιχων τοπικών νομισμάτων και να
στηρίξουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα των δυο χωρών». Το πακέτο
στήριξης του Κατάρ, το οποίο περιλαμβάνει άμεσες επενδύσεις και καταθέσεις,
έρχεται μετά τη συνάντηση του εμίρη
της χώρας, Σεΐχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ
Αλ Θανί, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα.
Με βάση την νέα συμφωνία, το μέγιστο όριο για τις ανταλλαγές νομισμάτων μεταξύ των κεντρικών τραπεζών

των δύο χωρών θα αυξηθεί από το ισοδύναμο των 5 δισ. δολαρίων σε 15 δισ.
δολάρια. Οι δύο χώρες επεκτείνουν μια
συμφωνία ανταλλαγής, η οποία επετεύχθη για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια
νομισματικής κρίσης το 2018, και επιτρέπει στην Άγκυρα να ανταλλάζει τουρκική λίρα με ριάλ του Κατάρ. Χάρη στη
νέα συμφωνία, τις τελευταίες ημέρες η
τουρκική λίρα κερδίζει έδαφος. Πριν
την συμφωνία με το Κατάρ η αντιστοιχία
της έναντι του αμερικανικού δολαρίου
είχε εκτοξευτεί στο επίπεδο των 7,20
μονάδων. Σήμερα έχει υποχωρήσει στο
επίπεδο των 6,75 μονάδων.
Η χείρα βοήθειας του Κατάρ προς
την κυβέρνηση Ερντογάν στην πραγματικότητα επιβεβαιώνει τους στενούς
δεσμούς μεταξύ του Προέδρου Ερντογάν
και του πλούσιου έθνους του Αραβικού
Κόλπου. Τα τελευταία χρόνια, σε μια
στιγμή που το Κατάρ έχει απομονωθεί
στον αραβικό κόσμο και έχει έρθει σε
ανοιχτή αντιπαράθεση με τις μεγάλες
και ισχυρές μοναρχίες της περιοχής, η
Τουρκία παρέχει διπλωματική και αμυντική υποστήριξη στην συμμαχική χώρα.
Το Κατάρ ανταποδίδει με παροχή οικονομικής βοήθειας και επενδύσεις στην
τουρκική αγορά. Επίσης, το Κατάρ χρηματοδοτεί τις στρατιωτικές επιχειρήσεις
της Τουρκίας σε Συρία και Λιβύη.

Η Τουρκία ψάχνει χρήμα
Στην νέα περίοδο, η προσοχή της

Τουρκίας εκτός από την οικονομική
βοήθεια του Κατάρ είναι στραμμένη και
σε άλλες πρωτεύουσες, από όπου θα
μπορούσε να εξασφαλιστεί πρόσβαση
σε πολύτιμα αποθέματα ξένου νομίσματος. Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας
επιδιώκει συμφωνίες ανταλλαγής νομίσματος με χώρες των G20.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ειδικότερα, εμφανίζεται απρόθυμη να στηρίξει
την Τουρκία, παρά την επέκταση των
γραμμών ανταλλαγής σε 14 χώρες σε
όλο τον κόσμο. Η Τουρκία θεωρείται
ευάλωτη στις επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης του κορωνοϊού λόγω της
μεγάλης εξάρτησής της από την εξωτερική χρηματοδότηση, τα χαμηλά αποθέματά της και την ανορθόδοξη νομισματική πολιτική της.
Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό οργανισμό Haberturk, μετά την άρνηση
της Ουάσιγκτον, η Τουρκία έχει στρέψει
τα βλέμματά της προς νέους προορισμούς. Το τουρκικό δίκτυο πρόσφατα
έδωσε στην δημοσιότητα την πληροφορία ότι η Τουρκία βρίσκεται κοντά
στην επίτευξη συμφωνιών ανταλλαγής
αξίας 10 δισ. δολαρίων η καθεμία με
την Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο.
Αμφότερα τα έθνη έχουν ισχυρές σχέσεις
με την Άγκυρα, ωστόσο το δημοσίευμα
του τουρκικού δικτύου υποβαθμίστηκε
στην συνέχεια από αξιωματούχους σε
Τόκιο και Λονδίνο.

στού χρήματος από το Κατάρ και
την συνέχιση της προσπάθειας για
πρόσβαση σε νέα αποθέματα ξένου νομίσματος, η Τουρκία εστιάζει
στο μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο
της τουρκοκυπριακής κοινότητας.
Το προηγούμενο διάστημα η οικονομική κατάσταση των Κατεχομένων είχε επιδεινωθεί σε σημείο
που πολλοί αναλυτές προβληματίζονται πλέον για το ενδεχόμενο της
πτώχευσης κατά τους επόμενους
μήνες. Όλα δείχνουν ότι αυτό το
ενδεχόμενο προβλημάτισε και κινητοποίησε την Άγκυρα, η οποία ύστερα από μια μεγάλη περίοδο διστακτικότητας, έσπευσε να παράσχει στην τ/κ πλευρά οικονομική
βοήθεια ύψους 2,28 δισ. (περίπου
308 εκ ευρώ).
Σύμφωνα με πληροφορίες από τον
τ/κ τύπο, η νέα συμφωνία, το νέο
οικονομικό πρωτόκολλο όπως συνηθίζει να ονομάζει τέτοιου είδους
οικονομικές βοήθειες προς τους
Τ/κ η Άγκυρα, οριστικοποιήθηκε σε
βίντεο-κλήση του Αντιπρόεδρου
της Τουρκίας και του «Πρωθυπουργού». Κύκλοι της Άγκυρας σπεύδουν να παρουσιάσουν το νέο πρωτόκολλο ως μια «γενναιόδωρη»
βοήθεια της Τουρκίας προς την τ/κ
οικονομία. Στο νέο πρωτόκολλο, το
οποίο ανακοινώθηκε μόλις λίγο μετά την απόφαση της «κυβέρνησης»
για εσωτερικό δανεισμό, υπάρχουν
πρόνοιες για επενδύσεις στις υποδομές και στους διάφορους τομείς
της οικονομίας. Την ίδια στιγμή, η
Άγκυρα χρηματοδοτεί τον τουρκικό
στρατό στα κατεχόμενα με ένα κονδύλιο ύψους 650 εκ. λιρών.
Σε αντίθεση με τα προηγούμενα
πρωτόκολλα, σύμφωνα πάντα με όσα μεταδίδουν διάφορα τ/κ μέσα,
παρέχοντας την νέα οικονομική
βοήθεια, η Άγκυρα επέλεξε να τηρήσει «ευέλικτη» στάση, δίχως να
επιβάλει αυστηρούς όρους στους
Τ/κ, κυρίως εξαιτίας της συνεχιζόμενης πανδημίας. Λ.χ. το νέο οικονομικό πακέτο δεν επιβάλλει την ιδιωτικοποίηση της «Αρχής Ηλεκτρισμού». Ωστόσο, προβλέπει την δημιουργία διάφορων «master plan»
για τα λιμάνια και τον τουρισμό.

εκτάσεις που ενδεχομένως να είχε στο
κυπριακό, επανέφερε το θέμα στο προσκήνιο, ιδιαίτερα με την χαλάρωση των
μέτρων. Ζήτημα ανοίγματος των οδοφραγμάτων έθεσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Χριστοδουλίδης, με την πλειοψηφία των
μελών να θεωρούν πως δεν ήταν της παρούσης. Όπως σημειώνουν έγκυρες πηγές,
μετά και την απόφαση για άνοιγμα των
αεροδρομίων, επανέφερε το θέμα το υπουργείο Εξωτερικών με τον Νίκο Χριστοδουλίδη να ετοιμάζει σημείωμα για
διάνοιγμα, το πρώτο και δεύτερο δεκαήμερο του Ιούνη. Την πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας διαβίβασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στον Τ/κ ηγέτη την περασμένη
Πέμπτη.
Η αλήθεια είναι πως η Λευκωσία ανησυχεί ιδιαίτερα για μία ενδεχομένως
κακή αναφορά στην έκθεση του γ.γ. των
Ηνωμένων Εθνών και αυτός είναι ο κύριος
λόγος της πρόσφατης απόφασης. Δεν
ήταν μόνο η ανακοίνωση που εξέδωσε
η ΟΥΝΦΙΚΥΠ, με το κλείσιμο των οδοφραγμάτων εκφράζοντας ανησυχία «για
την αναστάτωση που η απόφαση αυτή
προκαλεί στους πολίτες και των δύο πλευρών» και η ενόχληση του Προέδρου ο οποίος θεώρησε την παρέμβαση ατυχή.
Ήταν και η περιβόητη παράγραφος στο
ψήφισμα του περασμένου Γενάρη που
έστελνε το μήνυμα ομαλοποίησης του
στάτους κβο, περνώντας σταδιακά από
το «παράνομο» στο «μη αναγνωρισμένο».
Στο κείμενο έμπαινε το ζήτημα των απευθείας επαφών των δύο πλευρών για
όλα τα ζητήματα χωρίς την παρουσία
των Ηνωμένων Εθνών. Η παράγραφος
μπορεί να απαλείφθηκε, ωστόσο το θέμα
σύμφωνα με διπλωματικούς κύκλους δεν
εξαφανίζεται δια μαγείας και γι΄ αυτόν
ακριβώς τον λόγο η Λευκωσία ήθελε να
περάσει το μήνυμα ότι η ίδια ανέλαβε
πρωτοβουλία για διευθέτηση του όλου
ζητήματος. Είχε μάλιστα συναντήσεις
με τους πρέσβεις των πέντε μονίμων μελών τους οποίους ενημέρωσε για τις προθέσεις της.

ΑΡΘΡΟ

/ Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Η συνέχεια...
Η επόμενη μέρα μας βρίσκει σε μια κατάσταση όπου προσπαθούμε να συγκρατήσουμε την οικονομία από την κατάρρευση. Μια οικονομία που σε Ελλάδα και
Κύπρο βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό
στον τουριστικό τομέα και η κατάστασή
φαίνεται ότι θα είναι πολύ δύσκολη.
Ακόμα δεν ξέρουμε καλά καλά ούτε πώς
θα ανοίξει η τουριστική βιομηχανία αλλά
ούτε και πώς θα λειτουργήσει. Το καλό
είναι ότι έχουμε μια πολιτική απόφαση
για να επανακκινήσει η οικονομία και η
Ελλάδα είναι η πρώτη που θα ανοίξει τις
πόρτες για συγκεκριμένες χώρες χωρίς
να χρειάζονται τεστ για τον κορωνοϊό!
Είναι μια απόλυτα σωστή απόφαση κατά
την άποψή μου, αφού θα ήταν απίθανο
να λειτουργήσει ο τουριστικός τομέας
με ένα τέτοιο περιορισμό. Φανταστείτε
δηλαδή πόσα χρήματα θα έπρεπε να χαλάσει μια οικογένεια για να πάει και να
φύγει από κάπου, την ταλαιπωρία που
θα έπρεπε να υποστεί και την πικρή ανάμνηση που θα άφηνε.
Εφόσον καταφέραμε σε Ελλάδα και
Κύπρο να κρατήσουμε σε χαμηλά επίπεδα
τη μόλυνση, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε
τις επιχειρήσεις. Οι κυβερνήσεις και στις
δυο χώρες πολύ σωστά ακούσαν τους ειδικούς και τα μέτρα που επέβαλαν, όμως
ακόμα πιο σωστά τώρα πήραν την πολιτική απόφαση για την άρση των μέτρων
και επιστροφή στην κανονικότητα πάντα
με προσοχή. Αν συνεχίζαμε την απομόνωση, τότε μάλλον θα θρηνούσαμε περισσότερα θύματα από την οικονομία
παρά τον κορωνοϊό.
Η οικονομική κρίση θα είναι μεγάλη,
οπότε πάλι καλά που καταφέραμε να ξεπεράσουμε την επιμονή κάποιων να κρατήσουν τα πάντα υπό περιορισμό. Θεωρώ
ότι μάθαμε πολλά από αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση και την επόμενη φορά
δεν θα χρειαστεί να ξανακλείσουμε τα
πάντα.
Τώρα, με καθαρό μυαλό ίσως θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια πράγματα
διαφορετικά. Ίσως θα μπορούσαμε να
είχαμε κρατήσει περιορισμένους μόνο
όσους έχουν υποκείμενα νοσήματα και
σοβαρά προβλήματα υγείας και να αφήναμε τους νεότερους ελεύθερους και τις
οικονομίες ανοιχτές. Πρέπει να δημιουργηθούν κέντρα διαχείρισης κρίσεων στις
χώρες όπου δεν υπάρχουν και ας αναλάβει
επιτέλους ηγετικό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση εφόσον ο ΠΟΥ δεν εμπνέει πλέον
εμπιστοσύνη, καταρτώντας ένα πλάνο
για την αντιμετώπιση πιθανής επανεμφάνισης του κορωνοϊού ή οποιασδήποτε
άλλης πανδημίας το φθινόπωρο. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες πλέον. Τώρα ξέρουμε!
Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.

ΕΝΑΣ
ΑΙΩΝΑΣ
ΓΕΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΑΔΑ

20ός ΑΙΩΝΑΣ 1990-2000
A’ ΤΟΜΟΣ
Δεκαετία 1990. Από την κυβέρνηση Κων. Μητσοτάκη στη νέα
νίκη Παπανδρέου και στη διαδοχή του από τον Κώστα Σημίτη.
Η Ελλάδα στη μεταψυχροπολεμική εποχή ζει την κρίση στα Ίμια και
την υπόθεση Οτσαλάν. Στο προσκήνιο η διαφορά για την ονομασία
της ΠΓΔΜ. Κύμα μεταναστών από την Αλβανία.
Η διαχρονική διαμάχη εκσυγχρονισμού και λαϊκισμού σφραγίζει το
πολιτικό τοπίο.
Η Ευρώπη κινείται στους ρυθμούς της συνθήκης του Μάαστριχτ και
η Ελλάδα προετοιμάζεται για την είσοδό της στη ζώνη του ευρώ.
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Γενναία στήριξη
με σκληρούς όρους
Της LAUREN SILVA LAUGHLIN / REUTERS BREAKINGVIEWS

Μέσα στον Μάρτιο, όταν η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε
πως θα στηρίξει τις αεροπορικές
εταιρείες της χώρας έναντι του
οικονομικού πλήγματος της πανδημίας, οι μέτοχοι των επιχειρήσεων αυτών δεν χρειάστηκε να
θυσιάσουν πολλά. Εξάλλου, ήταν
ένα μέτρο που έπρεπε να ληφθεί
αμέσως. Ωστόσο, όταν η γερμανική κυβέρνηση πρότεινε πακέτο
στήριξης για τον εθνικό της αερομεταφορέα, τη Lufthansa, μετά
περίπου δύο μήνες, τα μέτρα που
επέβαλε η αμερικανική κυβέρνηση για τη χορήγηση της στήριξης φάνηκαν ήπια. Αλλά υπάρχει ακόμη αρκετός χρόνος ώστε
οι αεροπορικές εταιρείες να ξεπληρώσουν τη χάρη.
Το αμερικανικό υπουργείο Οι-
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Σε σύγκρισημε την Ουάσιγκτον, οι όροι που
επέβαλε το Βερολίνο
στη Lufthansa είναι
σαφώς πιο αυστηροί.
κονομικών διοχέτευσε περίπου
50 δισ. δολάρια για επιχειρήσεις
του κλάδου της αεροπλοΐας, όπως
για παράδειγμα η Delta Air Lines
και η American Airlines, λίγες
μόνον εβδομάδες μετά την επιβολή των περιοριστικών μέτρων
ανά τον κόσμο.
Τον Απρίλιο εμφανίστηκαν τα
ψιλά γράμματα της συμφωνίας
στήριξης. Ενα μέρος των χρημάτων πρόκειται να αποπληρωθεί
– για παράδειγμα, στην περίπτωση της American Airlines, περίπου
το ένα τρίτο των 5,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων που έλαβε από
το αμερικανικό κράτος. Επιπλέον,
ένα μέρος της ενίσχυσης δόθηκε
με χαμηλό επιτόκιο. Ακόμη, το
υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ
έλαβε εγγυήσεις που μετατρέπονται σε μετοχές με τιμή υψηλότερη από την τρέχουσα αξία των
μετοχών.
Ας το συγκρίνουμε, όμως, με

την αυστηρότερη γραμμή που ακολούθησε η γερμανική κυβέρνηση. Η συμφωνία προβλέπει
την απόκτηση μεριδίου ύψους
20% της Lufthansa με μεγάλη έκπτωση και επιπλέον τίτλους που
μπορούν να μετατραπούν σε μετοχές. Το τελικό μερίδιο της γερμανικής κυβέρνησης στον γερμανικό αερομεταφορέα μπορεί
να ανέλθει στο ένα τέταρτο της
εταιρείας, ενώ το γερμανικό κράτος αποκτά το δικαίωμα να εμποδίσει την εξαγορά της εταιρείας
από ξένους φορείς.
Το ζήτημα ίσως είναι εν μέρει
φιλοσοφικό. Το πακέτο στήριξης
των ΗΠΑ διοχετεύτηκε προκειμένου να ενισχύσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα τους υπαλλήλους των επιχειρήσεων – όπως
το πρόγραμμα προστασίας εργαζομένων (Paycheck Protection
Program) μέσω δανείων που δόθηκαν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η στήριξη των αεροπορικών
εταιρειών, οι οποίες απασχολούν
τεράστιο αριθμό εργαζομένων,
ήταν ουσιαστικά επιδόματα ανεργίας, στα οποία απλώς δόθηκε
διαφορετικό όνομα.
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι μέτοχοι των αεροπορικών εταιρειών τη γλίτωσαν με
ανώδυνο τρόπο. Κάποιοι αερομεταφορείς είχαν χειρότερους ισολογισμούς σε σχέση με άλλες
εταιρείες πριν από την επέλαση
του κορωνοϊού. Για παράδειγμα,
η American Airlines είχε τεράστιο
χρέος, διότι είχε ενισχύσει τον
στόλο της και χρησιμοποιούσε
τα αποθεματικά της σε μετρητά
για την καταβολή των μερισμάτων και επαναγορά μετοχών. Ακόμη και τώρα, ενδέχεται να αυξήσει περαιτέρω το χρέος της.
Αυτή την εβδομάδα, ο πρόεδρος
της αεροπορικής εταιρείας Ρόμπερτ Ισομ άφησε να εννοηθεί
ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσει
το πρόγραμμα ανταμοιβής πελατών, που προσφέρει ανέσεις, προσφορές και δωρεάν εισιτήρια σε
πιστούς πελάτες, ως ενέχυρο για
τη λήψη επιπλέον δανείου.
Στην περίπτωση που χρειαστούν επιπλέον πακέτα στήριξης,
η αμερικανική κυβέρνηση οφείλει
να επιβάλει αυστηρότερα μέτρα
– όπως η απόκτηση μεγάλου μεριδίου στις εταιρείες, ακόμα κι
αν φαίνεται πως αντιβαίνει στο
επιχειρηματικό πνεύμα της χώρας. Πράγματι, οι μέτοχοι ενδέχεται να προτιμούν τη χρεοκοπία
από τη μείωση των μεριδίων τους.
Οσοι άντεξαν την τελευταία αναδιάρθρωση της American Airlines το 2013, όταν επενδυτικές
εταιρείες απέκτησαν μερίδια, είδαν αποτελέσματα διότι η τιμή
της μετοχής ενισχύθηκε. Ωστόσο,
η στήριξη των μετόχων με χρήματα των φορολογουμένων είναι
η χειρότερη επιλογή για όλους.

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Θα χαθούν 100 εκατομμύρια
θέσεις εργασίας στον τουρισμό
Πτώση τουριστικής κίνησης από 57% έως 78% προβλέπει η σχετική έκθεση του UNWTO
Καθώς η πανδημία του κορωνοϊού
έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς σε ταξίδια και μετακινήσεις, η εικόνα του τουρισμού
παγκοσμίως είναι η χειρότερη
που έχει γνωρίσει ο κλάδος του
ενός τρισ. δολαρίων από τη δεκαετία του 1950. Στη διαπίστωση
αυτή καταλήγει σχετική έκθεση
του Παγκόσμιου Οργανισμού
Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών
(UNWTO). Η φετινή έκθεση δίνεται στη δημοσιότητα ενώ οι
χώρες της Ε.Ε. ετοιμάζονται να
ανοίξουν και πάλι τα σύνορα και
τα αεροδρόμια στις 15 Ιουνίου,
σε μια προσπάθεια να αναθερμάνουν την τουριστική κίνηση
και να διασφαλίσουν έστω ένα
τμήμα από την τουριστική σεζόν
του καλοκαιριού.
Σύμφωνα με τον UNWTO, η
παγκόσμια τουριστική κίνηση
θα μειωθεί φέτος από 58% έως
78% σε σύγκριση με τα επίπεδα
του περασμένου έτους. Η ραγδαία
αυτή πτώση της τουριστικής κίνησης συνεπάγεται μεγάλες απώλειες εσόδων για τις παραδοσιακά τουριστικές χώρες, μεταξύ
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Οι διασημότερες
αλυσίδες ξενοδοχείων
ανέφεραν ότι τα
έσοδά τους ανά διαθέσιμο δωμάτιο μειώθηκαν τον Απρίλιο
σε ποσοστό 90%.
των οποίων είναι και η Ελλάδα.
Οπως τονίζει η εν λόγω έκθεση,
η Ελλάδα συγκαταλέγεται μαζί
με την Κύπρο, την Πορτογαλία,
τη Μάλτα και την Κροατία μεταξύ
των χωρών της Ε.Ε. που έχουν
τη μεγαλύτερη εξάρτηση από τον
τουρισμό ανάμεσα στις χώρες
της Ε.Ε. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του UNWTO, τα έσοδα από
τον τουρισμό αντιπροσωπεύουν
το 9,9% του ελληνικού ΑΕΠ. Ως
εκ τούτου, η Ελλάδα όπως και οι
Πορτογαλία, Κύπρος, Μάλτα και
Κροατία αναμένεται να γνωρίσουν ύφεση από 5,8% έως 9,7%
μέσα στο τρέχον έτος.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις
του UNWTO, συνολικά οι χώρεςπαραδοσιακοί τουριστικοί προορισμοί θα χάσουν έως και ένα
τρισ. δολάρια από τα έσοδα του
κλάδου. Και βέβαια, θα πρόκειται
για το τέλος μιας δεκαετούς περιόδου συνεχούς ανάπτυξης στον
κλάδο. Ηδη τα σχετικά στοιχεία,
που για το πρώτο αλλά και καταστρεπτικό τρίμηνο του έτους, όταν η μία μετά την άλλη οι χώρες
επέβαλαν απαγορεύσεις σε τα-

ξίδια και μετακινήσεις, κατατείνουν σε μια τουλάχιστον δυσοίωνη εικόνα σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις για τον κλάδο. Μόνο μέσα
στον Μάρτιο τα ταξίδια μειώθηκαν κατά 57%, επιφέροντας μείωση εισοδημάτων κατά 89 δισ.
δολάρια.
Οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας θα είναι εξίσου σημαντικές
με την ύφεση που θα γνωρίσουν
οι τουριστικοί προορισμοί. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταξιδιωτικό και Τουριστικό Συμβούλιο
(WTTC), σε παγκόσμιο επίπεδο
ο τουρισμός και η βιομηχανία
των ταξιδιών και των διακοπών
δημιούργησαν το περασμένο έτος
330 εκατ. άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Εξαιτίας της παν-

δημίας και του οικονομικού της
αντίκτυπου, όμως, όλες οι τελευταίες έρευνες συγκλίνουν σε δυσοίωνες προβλέψεις και συγκεκριμένα προεξοφλούν την απώλεια τουλάχιστον 100 εκατ. θέσεων εργασίας στον κλάδο. Από
αυτές το 75% αναμένεται να είναι
στις ανεπτυγμένες οικονομίες
των χωρών-μελών του G20.
Από τη σχετική έρευνα του
WTTC προκύπτει πως μόνο μέσα
σε ένα μήνα, τον Απρίλιο, χάθηκαν σχεδόν 25 εκατ. θέσεις εργασίας στον κλάδο. Ο αντίκτυπος
της πανδημίας έγινε αισθητός
πρώτα σε αεροπορικές εταιρείες
και ξενοδοχεία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση που διεξήγαγε η εταιρεία Duetto μεταξύ ξενοδο-

χείων και ξενώνων, οι κρατήσεις
μειώθηκαν κατά μέσον όρο κατά
37% κάθε εβδομάδα του Μαρτίου
και του Απριλίου σε σύγκριση με
τα επίπεδα του περασμένου έτους. Οι διασημότερες αλυσίδες
ξενοδοχείων, όπως εκείνες των
Marriott International και Hilton
WorldWide, ανέφεραν ότι τα έσοδά τους ανά διαθέσιμο δωμάτιο
μειώθηκαν τον Απρίλιο σε ποσοστό 90%.
Και βέβαια, όλοι οι παράγοντες
του τουρισμού επισημαίνουν πως
ακόμη και όταν οι άνθρωποι θα
αισθανθούν ασφαλείς και θα αρχίσουν να κάνουν κρατήσεις για
τις διακοπές τους, ο αντίκτυπος
της πανδημίας θα παραμείνει ισχυρός.

Οι αεροπορικές
Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των
αεροπορικών εταιρειών, τον Απρίλιο πραγματοποιήθηκαν μόλις
1,6 εκατ. προγραμματισμένες
πτήσεις, που ισοδυναμεί με μείωσή τους κατά 61% σε σύγκριση
με την αντίστοιχη περίοδο του
περασμένου έτους. Σύμφωνα με
την ΙΑΤΑ, τα έσοδα του κλάδου
των αεροπορικών εταιρειών θα
υποχωρήσουν φέτος κατά 314
δισ. δολάρια, καταγράφοντας
πτώση 55% σε σύγκριση με τα
επίπεδα του περασμένου έτους,
παρά το γεγονός ότι οι αερομεταφορείς σε Ευρώπη, ΗΠΑ και
Ασία έχουν ήδη διασφαλίσει κρατικές ενισχύσεις που συνολικά
υπερβαίνουν τα 85 δισ. δολάρια.

Επιπλέον 60 εκατ. φτωχούς
δημιουργεί η κρίση του κορωνοϊού
Εκτακτη βοήθεια 160 δισ. δολ. σε 100 χώρες έχει χορηγήσει η Παγκόσμια Τράπεζα
Ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας θα έχει 60 εκατ. θύματα, καθώς
τόσοι θα είναι οι άνθρωποι που θα
προστεθούν στα εκατομμυρίων των
φτωχών του κόσμου εξαιτίας της νέας
κρίσης. Η δυσοίωνη προειδοποίηση
ανήκει στην Παγκόσμια Τράπεζα, που
απευθύνει εκ νέου έκκληση στην παγκόσμια κοινότητα, αλλά και στους
διεθνείς πιστωτές, ζητώντας να συνδράμουν με σκοπό να περιοριστούν
τα δεινά εκατομμυρίων ανθρώπων.
Οπως τόνισε ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ντέιβιντ Μαλπάς,
η πανδημία και τα μέτρα για την αναχαίτισή της θα οδηγήσουν σε συρρίκνωση της παγκόσμιας οικονομίας κατά 5% φέτος. Το αποτέλεσμα της αιφνιδιαστικής συρρίκνωσης θα είναι να
ακυρωθούν όσες προσπάθειες έχουν
καταβληθεί τα τελευταία τρία χρόνια
για να περιορισθεί η «απόλυτη ένδεια»
στις φτωχότερες χώρες του πλανήτη.
Σημειωτέον ότι η Παγκόσμια Τράπεζα
ορίζει ως «απόλυτη ένδεια» τη διαβίωση
ενός ατόμου με λιγότερο από 1,90 δολάριο την ημέρα.
Μέχρι στιγμής, η Παγκόσμια Τράπεζα έχει διαθέσει 160 δισ. δολάρια
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Κάλεσμα στις πλουσιότερες χώρες να συμμετάσχουν σε αναδιάρθρωση
του χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών.
σε εγγυήσεις και φθηνά δάνεια για να
βοηθήσει τις φτωχές χώρες να αντιμετωπίσουν την κρίση. Εχει ήδη χορηγήσει έκτακτη βοήθεια σε 100 χώρες,
που αντιπροσωπεύουν το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Εκτακτη βοήθεια
Παράλληλα, διεθνείς πιστωτικοί
οργανισμοί που δανείζουν τις φτωχές
και αναπτυσσόμενες χώρες έχουν εκπονήσει σειρά προγραμμάτων και τους
χορηγούν έκτακτη βοήθεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας και της
οικονομικής κρίσης που αυτή έχει
προκαλέσει.
Η Κένυα, για παράδειγμα, έχει λάβει
1 δισ. δολάρια από την Παγκόσμια
Τράπεζα, ενώ η Ουγκάντα έχει υπο-

βάλει σχετικό αίτημα και ευελπιστεί
πως θα της χορηγηθεί δάνειο ύψους
300 εκατ. δολαρίων. Επίσης, πηγές
προσκείμενες στις σχετικές συνομιλίες
αναφέρουν πως η Λέσχη των Παρισίων,
ένωση διεθνών πιστωτών, πρόκειται
να υπογράψει με το Πακιστάν και την
Αιθιοπία συμφωνίες με τις οποίες θα
«παγώνει» η αποπληρωμή του χρέους
των δύο χωρών. Εντός των ημερών αναμένεται, ακόμη, να υπογραφούν ανάλογες συμφωνίες με τη Δημοκρατία
του Κονγκό, τη Μαυριτανία και το Καμερούν. Οπως τόνισε, πάντως, ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας,
το πρόβλημα είναι ότι δεν επαρκούν
τα κεφάλαια της Παγκόσμιας Τράπεζας
και είναι ανάγκη να συνδράμουν οι ανεπτυγμένες χώρες για να ανακάμψει
ο αναπτυσσόμενος κόσμος.

«Πάγωμα» δόσεων
Ο κ. Μαλπάς δήλωσε, άλλωστε, δυσαρεστημένος επειδή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ορισμένες πιστώτριες
χώρες αρνούνται να συμμετάσχουν
στο «πάγωμα» των δόσεων για την
πληρωμή του χρέους των 73 φτωχότερων χωρών του κόσμου που συμ-

φώνησαν τον Απρίλιο οι χώρες του
G20 κατόπιν προτροπής του ΔΝΤ.
Από την πλευρά της, η Λέσχη των
Παρισίων έχει καλέσει τις πλουσιότερες
χώρες του κόσμου να διαγράψουν το
χρέος ορισμένων φτωχών χωρών, αλλά
και να συμμετάσχουν σε κάποιας μορφής αναδιάρθρωση του χρέους των
αναπτυσσόμενων χωρών που έχουν
δεχθεί πλήγμα από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας. Σύμφωνα με
τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης
Moody’s, δεν αρκεί να «παγώσουν» οι
δόσεις στην αποπληρωμή του χρέους
των φτωχών χωρών και ιδιαιτέρως
των αφρικανικών χωρών.
Σε ό,τι αφορά την Κίνα, τον σημαντικότερο πιστωτή των αφρικανικών
χωρών, δεν συντάσσεται με ανάλογες
κινήσεις της Λέσχης των Παρισίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες ερευνητών
του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, ο
ασιατικός οικονομικός γίγαντας αναμένεται να συμφωνήσει κάποια αναβολή στην αποπληρωμή του χρέους
τους, όμως δεν προτίθεται να συναινέσει σε διαγραφή του χρέους αυτών
των χωρών, που φτάνει το ποσό των
152 δισ. δολαρίων.

Η Παγκόσμια Τράπεζα ορίζει ως «απόλυτη ένδεια» τη διαβίωση ενός ατόμου με λιγότερα από 1,90 δολ.

την ημέρα.
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Αρχίζει
το «παζάρι»
για το Ταμείο
Ανάκαμψης
Πού υποχωρεί η Ε.Ε. για να κατευνάσει
τις αντιδράσεις χωρών του Βορρά
Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Ξεκινάει και επισήμως η μεγάλη διαπραγμάτευση για το νέο ευρωπαϊκό Ταμείο
Ανάκαμψης, με τη δημοσιοποίηση της
πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για το νέο εργαλείο και για το πολυετές
δημοσιονομικό πλαίσιο (τον προϋπολογισμό της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-27).
Η κοινή πρόταση Γαλλίας - Γερμανίας,
την οποία παρουσίασαν την περασμένη
Δευτέρα ο Εμανουέλ Μακρόν και η Αγκελα
Μέρκελ, για την παροχή 500 δισ. ευρώ
ως επιχορηγήσεις στις πιο βαριά πληγείσες
χώρες, έδωσε νέα δυναμική στις διαβουλεύσεις.
Σε συνέντευξή του στο αυστριακό
πρακτορείο ειδήσεων, ο Μάρτιν Σέλμαϊρ,
πρώην επικεφαλής του επιτελείου του
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και νυν εκπρόσωπος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Βιέννη,
αποκάλυψε ότι το σχέδιο της Κομισιόν
θα κινηθεί σε παρεμφερές μήκος κύματος:
θα αποτελείται από ένα Ταμείο Ανάκαμψης 500 δισ. ευρώ, το οποίο θα παρέχει
κυρίως επιχορηγήσεις – μένει να αποφασιστεί αν θα είναι 60/40 ή 70/30 ο δείκτης επιχορηγήσεων - δανείων, σύμφωνα
με τον Γερμανό αξιωματούχο (ανώτερος
αξιωματούχος της Επιτροπής διέψευσε,
πάντως, την ακρίβεια των στοιχείων αυτών).
Οι πόροι, όπως προβλέπει και το γαλλογερμανικό σχέδιο, θα αντληθούν με
την έκδοση ομολόγων από την Ευρωπαϊκή

Επιτροπή, με την αποπληρωμή τους να
βασίζεται σε αύξηση των ιδίων πόρων
του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου
της Ε.Ε. (μέσω ενός φόρου επί των πλαστικών ειδών, της φορολόγησης των εκπομπών άνθρακα και της νέας διασυνοριακής προσαρμογής άνθρακα).

Οι αντιδράσεις των «4»
Η πρόεδρος της Επιτροπής, που ήταν
πλήρως ενήμερη για τις διαβουλεύσεις
Μέρκελ - Μακρόν, πρέπει παράλληλα να
εξευμενίσει τους «φειδωλούς 4» (Ολλανδία,
Αυστρία, Δανία και Σουηδία) και άλλες
χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά, που βλέπουν με σκεπτικισμό πτυχές της γαλλογερμανικής πρότασης. Το Σαββατοκύριακο, διέρρευσε ένα λιτό non-paper με
τις κοινές θέσεις των «4», στο οποίο αναφέρουν ότι, παρόλο που αποδέχονται
την ανάγκη δημιουργίας του ειδικού ταμείου, διαφωνούν με «εργαλεία και μέτρα
που οδηγούν σε αμοιβαιοποίηση του χρέους» ή με προτάσεις που οδηγούν σε «σημαντική αύξηση» του ΠΔΠ. Υπενθυμίζεται
πως η τελευταία πρόταση –του πρόεδρου
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ– για τον νέο προϋπολογισμό, που
είχε κατατεθεί τον περασμένο Φεβρουάριο, ήταν οριακά κάτω από το 1,1 τρισ.
ευρώ, συνεπώς η γαλλογερμανική πρόταση, αλλά και το σχέδιο που περιέγραψε
ο Μ. Σέλμαϊρ, συνεπάγονται αύξηση σχεδόν 50% του μεγέθους του.
Οι «φειδωλοί» επαναλαμβάνουν το αίτημά τους για τη διατήρηση των «διορ-

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλωσόρισε τη γαλλογερμανική πρόταση και αναμένεται να εισηγηθεί ένα σχέδιο –περίπου 2.000 σελίδων– που θα υιοθετεί τα βασικά σημεία της: γενναιόδωρη παροχή επιχορηγήσεων μέσω προγραμμάτων του προϋπολογισμού, χρηματοδότηση μέσω έκδοσης ομολόγων της Επιτροπής και αποπληρωμή με αναδιανεμητική λογική, μέσω της αύξησης των ιδίων πόρων του ΠΔΠ.
<
<
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Μέσω μείγματος επιχορηγήσεων και δανείων η χορήγηση των πόρων, ενώ είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει κάποιας
μορφής αιρεσιμότητα.
θωτικών μηχανισμών» (rebates), που
κρατούν χαμηλά την καθαρή συνεισφορά
τους στο ΠΔΠ. Τοποθετούνται επίσης εκ
νέου υπέρ της χορήγησης δανείων αντί
επιχορηγήσεων και σημειώνουν ότι η
στήριξη από το νέο ταμείο πρέπει να συνοδεύεται από «ισχυρή δέσμευση σε μεταρρυθμίσεις και στο δημοσιονομικό
πλαίσιο» της Ε.Ε.
Οι κοινές θέσεις των «φειδωλών» δεν
περιλαμβάνουν συγκεκριμένους αριθμούς,
μόνο γενικές θέσεις. Το γεγονός έχει εκληφθεί ως καλό σημάδι για τη διάθεση
των «4» να αποδεχθούν, υπό όρους, ένα
σχέδιο που θα περιλαμβάνει τα βασικά
στοιχεία της γαλλογερμανικής πρότασης.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Μάρτιν
Σέλμαϊρ, η πρόταση της Κομισιόν θα περιλαμβάνει τόσο δάνεια (εκτός από επιχορηγήσεις) όσο και μηχανισμούς αιρεσιμότητας – τα βασικά προαπαιτούμενα
των «φειδωλών».
Ο Γερμανός αξιωματούχος αναφέρει
ότι το 50% του νέου ταμείου θα διοχετευθεί μέσω του εργαλείου «ανάκαμψης
και ανθεκτικότητας» (recovery and resilience facility). Το εργαλείο αυτό, όπως
έχει αναφερθεί μεταξύ άλλων από τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής
Βάλντις Ντομπρόβσκις, θα χρηματοδοτήσει δημόσιες επενδύσεις σε συνδυασμό
με μεταρρυθμίσεις ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας και της οικονομικής
ανθεκτικότητας των κρατών-μελών, με
βάση τις συστάσεις του ευρωπαϊκού εξαμήνου.
Από εκεί και πέρα, στο πλαίσιο της
πολυπαραγοντικής διαπραγμάτευσης για
το ΠΔΠ, υπάρχουν περιθώρια για να πειστούν οι «φειδωλοί» –με κυριότερη όλων
την Ολλανδία– να άρουν τις ενστάσεις
τους. Οπως εξηγεί σε ανάλυσή του ο

Σαχίν Βαλέ, πρώην μέλος του επιτελείου
του Χέρμαν βαν Ρομπέι στην προεδρία
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το ζήτημα
των rebates θα είναι κομβικό: θα πρέπει
ουσιαστικά το Βερολίνο να αποφασίσει
να προτίθεται να εξαγοράσει τη συναίνεση των «4» αναλαμβάνοντας να εγγυηθεί τη διατήρησή τους και ενδεχομένως
να καλύψει μέρος του κόστους τους. Ο
Μ. Σέλμαϊρ δηλώνει στη συνέντευξή του
στο αυστριακό πρακτορείο ότι στην πρόταση προβλέπεται η διατήρηση των rebates – και ότι «υπάρχει ήδη συμφωνία
90%» μεταξύ των κρατών-μελών για το
Ταμείο.

Παρέμβαση Σόιμπλε
Ο βαθμός στον οποίο έχει μετακινηθεί
η θέση της Γερμανίας σε σχέση με την
ευρωκρίση έγινε αισθητός την Κυριακή,
με παρέμβαση του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
στην κυριακάτικη Welt. Ο νυν πρόεδρος
της γερμανικής Βουλής και πρώην αρχιερέας της δημοσιονομικής πειθαρχίας
ως υπουργός Οικονομικών τάχθηκε υπέρ
της πρότασης Μέρκελ - Μακρόν, δηλώ-

νοντας ότι είναι αναγκαία η παροχή επιχορηγήσεων αντί δανείων, γιατί η Ευρώπη «αντιμετωπίζει μία ύφεση την οποία
δεν έχουμε βιώσει στη διάρκεια της ζωής
μας».
Μιλώντας επίσης στη Welt, ο πρόεδρος
του Eurogroup Μάριο Σεντένο είπε ότι
«θα ήταν καλό» να κατέληγαν οι «27» σε
συμφωνία σχετικά με τα «βασικά χαρακτηριστικά» του Ταμείου Ανάκαμψης
«πριν από το καλοκαίρι». Αναγνώρισε ωστόσο ότι «θα είναι μια πολύ σύνθετη
διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».
Στην προαναφερθείσα ανάλυση, ο Σαχίν Βαλέ προειδοποιεί πως «είναι δύσκολο
να φανταστεί κανείς, ακόμη και στον καλύτερο όλων των πιθανών κόσμων, ότι
η Ε.Ε. θα μπορέσει να εκδώσει νέο χρέος
για να χρηματοδοτήσει δαπάνες πριν
από το τέλος του 2021». Στο μεσοδιάστημα, τονίζει, είναι κρίσιμο η ΕΚΤ να
συνεχίσει να διασφαλίζει τη συνοχή της
Ευρωζώνης, «διευρύνοντας το (πρόγραμμα
αγοράς ομολόγων) PEPP» στην προσεχή
συνάντηση του Δ.Σ. στις αρχές Ιουνίου.
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Ζημίες άνω των 200 δισ. δολ.
για τις ασφαλιστικές το 2020
Από τη μείωση των αξιών στα χαρτοφυλάκιά τους και την καταβολή αποζημιώσεων
Η πανδημία του κορωνοϊού αναμένεται
να αποδειχθεί μία από τις πλέον καταστρεπτικές κρίσεις, αν όχι η μεγαλύτερη, για τον κλάδο των ασφαλιστικών, με τις ζημίες της βιομηχανίας
στο σύνολό της να υπερβαίνουν φέτος
τα 200 δισ. δολάρια. Η δυσοίωνη πρόβλεψη ανήκει στη Lloyd’s του Λονδίνου, τη μεγαλύτερη αγορά ασφαλιστικών εταιρειών στον κόσμο, που υπολογίζει πως οι ζημίες του κλάδου θα
ανέλθουν φέτος στα 203 δισ. δολάρια.
Από αυτά, όμως, μόνο τα 107 δισ.
δολάρια θα καλύψουν αιτήσεις για αποζημιώσεις θιγομένων από την πανδημία, όπως για διαφυγόντα έσοδα λόγω αναστολής της οικονομικής δραστηριότητας ή ζημίες από μη εξυπηρετούμενες πιστώσεις.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις υπόλοιπες
ζημίες, ύψους τουλάχιστον 96 δισ. δολαρίων, εκτιμάται πως θα προέλθουν
από την πτώση που θα σημειώσουν
οι επενδύσεις στα χαρτοφυλάκια των
ασφαλιστικών εξαιτίας της εφιαλτικής
σειράς από πτωτικές συνεδριάσεις
στα χρηματιστήρια ανά τον κόσμο.
Οπως τονίζει σχετικό δημοσίευμα
του Bloomberg, εκτός από τη λαίλαπα
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Ορατός ο κίνδυνος
νοικοκυριά και επιχειρήσεις να μην μπορούν
να αποπληρώσουν
τα ασφάλιστρά τους.
των αιτήσεων για αποζημιώσεις έναντι
της διακοπής των εργασιών ή άλλου
κόστους, η πανδημία εγκυμονεί εμφανώς τον κίνδυνο νέας παγκόσμιας
ύφεσης, που μαζί της φέρνει την αδυναμία νοικοκυριών και επιχειρήσεων
να αποπληρώσουν τα ασφάλιστρά
τους. Ειδικότερα η Lloyd’s αναμένεται
πως θα καταβάλει αποζημιώσεις ύψους
από 3 δισ. έως 4,3 δισ. δολάρια βάσει
εκτιμήσεων των ασφαλιστικών που
λειτουργούν στο πλαίσιό της. Πρόκειται
για ύψος αποζημιώσεων ανάλογο εκείνων που ακολούθησαν τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου
2001. Το ύψος των αποζημιώσεων ενδέχεται πάντως να αυξηθεί αισθητά σε
περίπτωση που η αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας παραταθεί

σε ορισμένες περιοχές μέχρι τα τέλη
Ιουνίου. Αυτό σημαίνει πως το 2020 θα
είναι για τον κλάδο μία από τις χρονιές
με τις υψηλότερες δαπάνες, δαπάνες
συγκρίσιμες με εκείνες του 2006 και
του 2007, όταν οι ασφαλιστικές κλήθηκαν να καλύψουν το κόστος των ολέθριων καταιγίδων και τυφώνων στις
ΗΠΑ και στην Καραϊβική. Η διαφορά
αυτή τη φορά είναι η παγκόσμια κλίμακα
της καταστροφής και των αιτημάτων
αποζημίωσης, καθώς και των έμμεσων
απωλειών. Στη σχετική ανακοίνωσή
της, η Lloyd’s αναφέρει πως οι ζημίες
από την πανδημία θα είναι ανάλογης
κλίμακας, ίσως και μεγαλύτερες, με εκείνες που προκάλεσαν οι χειρότερες
φυσικές καταστροφές των τελευταίων
ετών, όπως οι τυφώνες στην αμερικανική ήπειρο και ο καταστροφικός σεισμός του 2011 στην Ιαπωνία μαζί με
το ακόλουθο τσουνάμι.
Τονίζει, μάλιστα, πως «μόλις γίνει
αντιληπτή η κλίμακα του οικονομικού
και κοινωνικού αντίκτυπου της πανδημίας, θα καταγραφεί το συνολικό
κόστος του παγκόσμιου κλάδου των
ασφαλιστικών πλην των ασφαλειών
ζωής, και θα είναι πολύ χειρότερο από

το κόστος αυτών των ιστορικών συμβάντων». Μιλώντας στους Financial
Times, ο διευθύνων σύμβουλος της Lloyd’s, Τζον Νιλ, σχολίασε πως «πρόκειται για μια κλίμακα ζημίας που κανένας μας δεν έχει ξαναδεί σε όλη τη
ζωή μας». Ο ίδιος τόνισε πως οι ασφαλιστικές της διαθέτουν αρκετά κεφάλαια για να καλύψουν τα αιτήματα αποζημίωσης. Περίπου οι μισές από αυτές, όμως, θα αναγκαστούν να αντλήσουν νέα κεφάλαια μέσω δανεισμού.
Η βρετανική γενική ασφαλιστική Hiscox Ltd ήταν μία από το πρώτο κύμα
εταιρειών που έσπευσαν να αντλήσουν
κεφάλαια από την αγορά.
Συνολικά οι εταιρείες του κλάδου
έχουν μέχρι στιγμής δεσμεύσει ποσά
ύψους 3,3 δισ. δολαρίων για να καλύψουν αιτήματα για τους πρώτους τρεις
μήνες του έτους. Η Lloyd’s έχει αναλάβει την ασφάλιση περισσότερων
των 20 κλινικών πειραμάτων με αγωγές
κατά του νέου κορωνοϊού.
Σημειωτέον ότι πολλές ευρωπαϊκές
ασφαλιστικές έχουν ήδη προειδοποιήσει για μείωση των κερδών τους, ενώ
έχουν αναστείλει την καταβολή μερισμάτων.

Ιστορικό υψηλό με εκδόσεις
κρατικών ομολόγων
2,6 τρισ. τον Απρίλιο

Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ Ανχελ Γκουρία υποστήριξε πως «προσπαθούμε να πετάξουμε έχοντας ήδη μεγάλο βάρος χρέους στα φτερά μας και τώρα τους προ-

σθέτουμε κι άλλο» και τόνισε ότι «στο τέλος θα υπάρξουν επιπτώσεις».

Επιστρέφει λόγω πανδημίας
ο εφιάλτης του χρέους
Αυξάνεται υπέρμετρα ο δανεισμός για στήριξη της πληττόμενης οικονομίας
Η διόγκωση του χρέους θα επιστρέψει
«και θα μας στοιχειώσει» ως το αναπόφευκτο συνεπακόλουθο των δαπανών που αποφάσισαν οι κυβερνήσεις για να στηρίξουν τις χειμαζόμενες οικονομίες τους. Στην προειδοποίηση αυτή προέβη ο γενικός
γραμματέας του ΟΟΣΑ Ανχελ Γκουρία,
ώρες μετά τη δήλωση του επικεφαλής
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των
ΗΠΑ Τζερόμ Πάουελ ότι η αμερικανική οικονομία θα χρειαστεί και περαιτέρω στήριξη. Περαιτέρω στήριξη,
όμως, συνεπάγεται περαιτέρω δανεισμό και διόγκωση του χρέους. Οι
δηλώσεις των δύο ανδρών συγκλίνουν, πάντως, στη διαπίστωση πως
κάθε μέριμνα για το χρέος ή το έλλειμμα της υπερδύναμης δεν είναι
της παρούσης, αλλά θα μπει ξανά σε
προτεραιότητα όταν θα έχει αντιμετωπισθεί η πανδημία και ο ολέθριος
αντίκτυπός της στην οικονομία.
Στο πλαίσιο συνέντευξής του σε
online πλατφόρμα των Financial
Times, ο κ. Γκουρία τόνισε πως «αναμφίβολα τώρα πρέπει να πετάξουμε
το βιβλίο με τους κανόνες, εφόσον
έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια υγειονομική κρίση, και μόνον έτσι το
συνολικό κόστος θα είναι μικρότερο».
Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι «στο τέλος
θα υπάρξουν επιπτώσεις», ενώ θύμισε
στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο ότι
«προσπαθούμε να πετάξουμε έχοντας
ήδη μεγάλο βάρος χρέους στα φτερά
μας και τώρα τους προσθέτουμε κι
άλλο». Προέβλεψε, επίσης, ότι πολλές
οικονομίες θα ανακάμψουν πολύ αρ-
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Πολλές χώρες θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο
χρόνια προτού συνέλθουν
από το υφιστάμενο σοκ.
γότερα από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί
από αυτή την ύφεση, τη χειρότερη
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και
κατά πολλούς τη χειρότερη μετά τη
Μεγάλη Υφεση του 1930.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του
ΟΟΣΑ, πολλές χώρες θα χρειαστούν
τουλάχιστον δύο χρόνια προτού συνέλθουν από το τρομερό αυτό σοκ.
Ο κ. Γκουρία εξέφρασε μάλιστα την
εκτίμηση πως δεν θα πρόκειται για
μια γρήγορη ανάκαμψη μετά τη γρήγορη πτώση, αλλά για μια αργή ανάκαμψη έπειτα από μια παρατεταμένη
περίοδο ύφεσης ή στασιμότητας. Οσον αφορά τον χρόνο της ανάκαμψης,
δήλωσε αβέβαιος ως προς το αν θα
είναι το επόμενο έτος ή μετά δύο
χρόνια.
Συνέστησε, άλλωστε, στις κυβερνήσεις να «κεφαλαιοποιήσουν» μέρος
του πρόσθετου χρέους που αναγκάζονται να εκδώσουν είτε χορηγώντας
ενισχύσεις σε επιχειρήσεις είτε διαγράφοντας μέρος των εγγυήσεων
δανείων, τις οποίες έχουν παρατείνει
για να ενθαρρύνουν τον δανεισμό
των τραπεζών.
Σχεδόν ταυτόχρονα, ο πρόεδρος
της Federal Reserve Τζερόμ Πάουελ
τασσόταν εμμέσως υπέρ ενός νέου

πακέτου στήριξης της αμερικανικής
οικονομίας. Στο πλαίσιο ομιλίας του
στο Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών
Peterson, ο κ. Πάουελ δήλωσε πως
«ίσως αξίζει τον κόπο» να υπάρξει
νέο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας προκειμένου να τη
θωρακίσει και να αμβλύνει τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της πανδημίας.
Ο επικεφαλής της Fed τόνισε πως
η σωστή δημοσιονομική πολιτική
μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη
μιας κρίσης ρευστότητας σε κρίση
φερεγγυότητας. Αφησε, άλλωστε, να
εννοηθεί πως κάθε προβληματισμός
για τη διεύρυνση του ελλείμματος
των ΗΠΑ πρέπει να μπει σε δεύτερη
μοίρα τώρα. «Αργότερα θα αναγκαστούμε να επιστρέψουμε στον δρόμο
μιας βιώσιμης δημοσιονομικής πολιτικής», τόνισε, αλλά πρόσθεσε πως
«η κατάλληλη στιγμή για να το κάνουμε θα είναι στις καλές εποχές,
όταν η οικονομία θα είναι ισχυρή
και η ανεργία σε χαμηλά επίπεδα».
Τασσόμενος ανοικτά υπέρ της περαιτέρω στήριξης της αμερικανικής
οικονομίας, ο κ. Πάουελ υπογράμμισε
πως «αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε
το ισχυρότερο σοκ που έχει γνωρίσει
η οικονομία στη σύγχρονη εποχή»
και κατέληξε πως σε αυτή την περίσταση «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή
για να θέσουμε σε προτεραιότητα
τέτοια θέματα».
Τόνισε πως η οικονομική στήριξη
που έχει χορηγήσει η κυβέρνηση
Τραμπ στη μεγαλύτερη οικονομία

του κόσμου υπήρξε «έγκαιρη και επαρκώς μεγάλη», αναφερόμενος στο
πακέτο των 3 τρισ. δολαρίων που
έχει ήδη εγκρίνει το αμερικανικό Κογκρέσο από τον Μάρτιο. Πρόσθεσε,
όμως, πως «ίσως να μην ήταν αυτό
το τελευταίο κεφάλαιο». Κι ενώ παραδέχθηκε πως μπορεί να αποδειχθεί
δαπανηρό, ένα πρόσθετο πακέτο
στήριξης «θα αξίζει να το χορηγήσουμε αν πρόκειται να μας βοηθήσει
να αποφύγουμε τη μακροπρόθεσμη
ζημία και μας δώσει τη δυνατότητα
μιας πιο στιβαρής ανάκαμψης».
Για να τεκμηριώσει την άποψή
του ότι η αμερικανική οικονομία
χρειάζεται περαιτέρω στήριξη, ο επικεφαλής της Fed επικαλέστηκε τα
τελευταία στοιχεία που κατατείνουν
σε «όλο και βαθύτερες, όλο και πιο
μακροσκελείς υφέσεις, οι οποίες τείνουν να προκαλούν μόνιμη ζημία
στην παραγωγική δυνατότητα της
οικονομίας». Επισήμανε, μάλιστα,
πως η αμερικανική οικονομία διατρέχει τον κίνδυνο να διολισθήσει
«σε μια παρατεταμένη περίοδο χαμηλής αύξησης της παραγωγικότητας
και στάσιμων εισοδημάτων». Γι’ αυτό
και «οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε τέτοιου
είδους εξελίξεις, και αυτό μπορεί να
ισοδυναμεί με τη λήψη νέων μέτρων».
Υποσχέθηκε, έτσι, πως η ομοσπονδιακή τράπεζα «θα εξακολουθήσει
να κάνει πλήρη χρήση όλων των εργαλείων της μέχρις ότου παρέλθει η
κρίση και δρομολογηθεί η ανάκαμψη
της οικονομίας».

Επιχειρώντας να αντισταθμίσουν το ισχυρότερο
οικονομικό σοκ από την περίοδο της Μεγάλης
Υφεσης, οι κυβερνήσεις σε ολόκληρο τον
κόσμο αντιμετώπισαν την έλλειψη ρευστού
εκδίδοντας χρέος σε πρωτοφανή επίπεδα. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου (IΙF), τον Απρίλιο
εκδόθηκαν κρατικά ομόλογα ύψους 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και τον αμέσως
προηγούμενο μήνα οι κυβερνήσεις είχαν εκδώσει ομόλογα αξίας 2,1 τρισεκατομμυρίων
δολαρίων.
Πρόκειται για ιστορικό υψηλό, με τις εκδόσεις να φθάνουν το διπλάσιο σε σύγκριση με
τα συνηθισμένα επίπεδα και, βέβαια, αντανακλά
το βεληνεκές της τρέχουσας κρίσης. Η αύξηση
του χρέους ήταν για πολλούς αναλυτές της αγοράς αναμενόμενη, καθώς η διεθνής κοινότητα
βρίσκεται ενώπιον μιας πρωτοφανούς απειλής,
η οποία απαιτεί ανάλογη αλλά και άμεση οικονομική αντίδραση. Μέχρι στιγμής, 187 χώρες
σε ολόκληρο τον κόσμο έχουν επιβάλει δρακόντεια περιοριστικά μέτρα, προκειμένου να
καταστείλουν τη μετάδοση του κορωνοϊού.
Ταυτόχρονα οι κυβερνήσεις διοχετεύουν ιλιγγιώδη ποσά στις οικονομίες, προκειμένου να
αντισταθμίσουν εν μέρει τη διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας και να αποφύγουν
το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης κρίσης.
«Διανύουμε μια ταραχώδη περίοδο, επομένως δεν πρόκειται κανείς να αμφισβητήσει
την ανάγκη για δανεισμό», σχολίασε στο αμερικανικό δίκτυο CNBC ο Εμρε Τίφτικ, ο
οποίος εξειδικεύεται στα ζητήματα χρέους
στο IIF. Ο ίδιος συμπλήρωσε πως η αύξηση
του χρέους είναι «τρομακτική, αλλά απαραίτητη,
ώστε να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ρευστότητας». Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ομόλογα ύψους 1,4
τρισ. δολαρίων τον Απρίλιο και 1,2 τρισ. δολαρίων τον Μάρτιο, ενώ μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου έχει δεσμευθεί
να διοχετεύσει το μεγαλύτερο πακέτο στήριξης
σε σχέση με κάθε άλλη χώρα.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Διε-θνούς Νομισματικού Ταμείου από τον προηγούμενο
μήνα, η πανδημία έχει οδηγήσει σε τεράστια
αύξηση του χρέους, η οποία ξεπερνά σε μεγάλο

βαθμό την περίοδο της χρηματοπιστωτικής
κρίσης. Επιπλέον, το Ταμείο προέβλεψε ότι
μετά την καταστολή της πανδημίας το χρέος
θα σταθεροποιηθεί σε υψηλότερα επίπεδα.
Μάλιστα, στην αρχή του έτους η Παγκόσμια
Τράπεζα είχε προειδοποιήσει ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για μια νέα κρίση χρέους,
αφού ο δανεισμός αυξάνεται με τον «μεγαλύτερο, ταχύτερο και ευρύτερο ρυθμό» από τη
δεκαετία του 1970.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ιαν Σέφερντσον,
επικεφαλής οικονομολόγο στο Pantheon Macroeconomics, όσοι προειδοποιούν για τους κινδύνους του αυξανόμενου χρέους «βρίσκονται
εντελώς εκτός τόπου και χρόνου». «Το δημόσιο
χρέος είναι δευτερεύουσα προτεραιότητα, ίσως
ακόμη και χαμηλότερη προτεραιότητα, δεδομένης της αναστάτωσης που έχει επιφέρει ο
κορωνοϊός στη διε-θνή οικονομία», συμπλήρωσε.
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Τον Μάρτιο οι κυβερνήσεις
είχαν εκδώσει ομόλογα
αξίας 2,1 τρισ. δολαρίων.
Οπως σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε
στο αμερικανικό δίκτυο CNBC, ο κύριος στόχος
είναι να περιοριστεί η οικονομική ζημία και ο
μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι μέσω της
δημοσιονομικής πολιτικής. «Δεν υπάρχει στ’
αλήθεια επιλογή. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι
θα περιορίσει τις δαπάνες διότι θέλει να προστατεύσει τις μέλλουσες γενιές. Η επόμενη
γενιά δεν θα έχει τίποτα να κληρονομήσει,
διότι η οικονομία θα έχει καταστραφεί ολοσχερώς – και αυτό δεν ευνοεί κανέναν», δήλωσε
χαρακτηριστικά ο Σέφερντσον. Προς το παρόν,
οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο προσπαθούν
να αντισταθμίσουν τον οικονομικό αντίκτυπο
του κορωνοϊού. Ωστόσο, όπως υπενθυμίζει ο
Τίφτικ του IIF, μετά την καταστολή της πανδημίας θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα νέα
επίπεδα χρέους που θα έχουν διαμορφωθεί και
να μειώσουν το νέο βάρος που έχει επωμισθεί
η διεθνής οικονομία.

Οι κυβερνήσεις δανείζονται για να διοχετεύσουν ιλιγγιώδη ποσά στις οικονομίες, προκειμένου να αντισταθμίσουν εν μέρει τη διακοπή της οικονομικής δραστηριότητας και να αποφύγουν το ενδεχόμενο
μιας παρατεταμένης κρίσης.
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Η πανδημία
υποχωρεί,
τα σύνορα
θα ανοίξουν
Οι περιορισμοί στην ελεύθερη μετακίνηση εντός της Ε.Ε. και της
Ζώνης Σένγκεν «θα αρθούν ταχέως»
τις επόμενες ημέρες, «καθώς τα επιδημιολογικά δεδομένα βελτιώνονται σε όλα τα κράτη-μέλη», προβλέπει η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Eνωσης Iλβα Γιόχανσον. Σε αποκλειστική συνέντευξή
της στην «Κ», η κ. Γιόχανσον τονίζει
τη σημασία τού η άρση να γίνει
«βήμα βήμα και με στενή επιτήρηση
της κατάστασης», ώστε οι χώρες
«να μπορέσουν να σταματήσουν
ή να κάνουν και ένα βήμα πίσω εάν
κριθεί απαραίτητο».
«Δεν πρέπει τα κράτη-μέλη να
ανακοινώσουν οδικούς χάρτες για
τους επόμενους μήνες και να πουν
ότι θα εφαρμοστούν ό,τι και να
συμβεί», αναφέρει. «Πρέπει να υπάρχει μεγάλη ευαισθησία και ανταπόκριση στο τι συμβαίνει στην
κοινωνία». Παράλληλα, σημειώνει,
«έχουμε ήδη αρχίσει διαβουλεύσεις
με τα κράτη-μέλη για το άνοιγμα
των εξωτερικών συνόρων. Eχουμε
πει ότι αυτό πρέπει να γίνει μετά
το άνοιγμα των εσωτερικών συνόρων». Θα εισηγηθεί η Κομισιόν τη
μη παράταση της ταξιδιωτικής απαγόρευσης από τρίτες χώρες πέραν
της 15ης Ιουνίου; «Θα εξαρτηθεί
από τις εξελίξεις στα εσωτερικά
σύνορα. Πάντως, πολλά κράτη-μέλη
ζητούν μετά την ημερομηνία αυτή
σταδιακά να ανοίξουν και τα εξωτερικά σύνορα». Η κ. Γιόχανσον αναφέρει επίσης ότι μία επιλογή
είναι «να διευρυνθεί η σημασία της
έννοιας των “αναγκαίων μετακινήσεων”».
Σχετικά με τα εσωτερικά σύνορα,

υπενθυμίζει πως «είναι αρμοδιότητα
των κρατών-μελών να εκτιμήσουν
πότε και με ποιους όρους θα το επιτρέψουν. Εμείς απλώς δώσαμε
κάποιες κατευθυντήριες γραμμές
για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η
αξιολόγηση», λέει, υπενθυμίζοντας
ότι η Κομισιόν ποτέ δεν τάχθηκε
υπέρ της επιβολής συνοριακών ελέγχων εντός της ζώνης Σένγκεν.
«Δεν θεωρούμε ότι τα κράτη-μέλη
πρέπει αναγκαστικά να ανοίξουν
ταυτόχρονα τα σύνορά τους προς
όλα τα άλλα κράτη-μέλη. Αυτό που
θεωρούμε κρίσιμο, και που θα παρακολουθήσουμε πολύ στενά, είναι
το άνοιγμα με μια χώρα να ισχύει
για όλους τους πολίτες της Ε.Ε. που
βρίσκονται σε αυτήν, ανεξαρτήτως
του διαβατηρίου που κατέχουν ή
αν είναι μόνιμα διαμένοντες στη
χώρα».

Οι καταγγελίες
Την περασμένη εβδομάδα, υπήρξαν αναφορές στον διεθνή Τύπο
για παράνομες επιστροφές στην
Τουρκία αιτούντων άσυλο που διέμεναν στην Ελλάδα. «Πρόκειται για
πολύ σοβαρές καταγγελίες, οι οποίες
πρέπει να διερευνηθούν», σχολιάζει
η επίτροπος. «Η Ε.Ε. και τα κράτημέλη έχουν την ευθύνη να διαχειριστούν τις μεταναστευτικές ροές
με τρόπο συμβατό με τις αξίες και
τους νόμους μας. Η ευθύνη για την
έρευνα ανήκει στις Αρχές της χώρας
την οποία αφορά η υπόθεση».
Σχετικά με το πρόγραμμα μετεγκατάστασης 1.600 ασυνόδευτων
ανηλίκων από την Ελλάδα σε άλλα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. και σε χώρες
της Ευρώπης, η κ. Γιόχανσον αναδεικνύει την ταχύτητα με την οποία
προχωράει, παρά την περίπλοκη
συγκυρία. «Χρειάστηκε μόνο ένας
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Το μήνυμα
στην Αγκυρα
Παράλληλα, έχουν πλη-

Η επίτροπος Iλβα Γιόχανσον στην «Κ»
Συνέντευξη στον
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ
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«Πρέπει να καταστήσουμε απολύτως σαφές πως δεν θα αποδεχθούμε ποτέ τη χρήση των μεταναστών για να εκβιαστεί η Ε.Ε. και ότι θα αντιδράσουμε πολύ σθεναρά σε κάτι τέτοιο», λέει η επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων Iλβα Γιόχανσον.
<
<
<
<
<
<

Η πλειονότητα των παράτυπων αφίξεων σήμερα
δεν έχει ανάγκη τη διεθνή προστασία, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για
τη χορήγηση ασύλου.
μήνας» για να ξεκινήσει η διαδικασία, λέει, «πολύ γρήγορα εάν αναλογιστούμε τις δυσκολίες που
δημιούργησε ο κορωνοϊός». Οπως
αναφέρει, μέχρι σήμερα έχουν μεταφερθεί από ελληνικούς προσφυγικούς καταυλισμούς 59 παιδιά «και
είμαστε σε καλό δρόμο να γίνει η
μετεγκατάσταση των υπολοίπων
τις προσεχείς εβδομάδες και μήνες».
Πότε θα παρουσιαστεί το νέο
σύμφωνο για τη μετανάστευση και
το άσυλο; Υπάρχουν λόγοι ώστε να

είμαστε πιο αισιόδοξοι ότι θα προκύψει στα δύσκολα ζητήματα –ειδικά στην κατανομή των νέων αφίξεων ανά την Ε.Ε.– η συναίνεση
που δεν ήταν εφικτή κατά το παρελθόν;
Η κ. Γιόχανσον αποδίδει την καθυστέρηση στη δημοσιοποίηση
του συμφώνου στην κρίση της πανδημίας και στην κατάρτιση του
σχεδίου ανάκαμψης, που έχουν
σχεδόν μονοπωλήσει τον χρόνο
της Επιτροπής τούς τελευταίους
μήνες. «Η ελπίδα μου είναι ότι θα
μπορέσουμε να το παρουσιάσουμε
στην αρχή του καλοκαιριού», τονίζει, μη προσδιορίζοντας εάν αυτό
θα είναι πριν από την έναρξη της
γερμανικής προεδρίας (1η Ιουλίου).
Σχετικά με τις προοπτικές συναίνεσης, παραδέχεται ότι «το μονοπάτι θα είναι πολύ δύσκολο». «Δεν
υποτιμώ τις δυσκολίες αυτές», λέει
η κ. Γιόχανσον. «Εξακολουθούν να
υπάρχουν πολύ διαφορετικές οπτι-

κές μεταξύ των διαφορετικών χωρών για το μεταναστευτικό, και η
απόπειρα επιβολής υποχρεωτικών
ποσοστώσεων για μετεγκαταστάσεις αποδείχθηκε πολιτικά τοξική.
Από την άλλη, είναι αναγκαίο να
υπάρξει ένας ανθεκτικός μηχανισμός αλληλεγγύης εντός της Ε.Ε.,
η συμμετοχή στον οποίο πρέπει να
είναι υποχρεωτική. Αυτή είναι η ισορροπία που αναζητούμε – η οποία
θα καλύψει τις ανάγκες των χωρών
πρώτης υποδοχής, που πραγματικά
χρειάζονται τη στήριξη των υπόλοιπων κρατών-μελών, αλλά με τρόπο που θα είναι αποδεκτός από όλα
τα κράτη-μέλη. Εχω ανοίξει διάλογο
με όλες τις χώρες, έχω κάνει διμερείς
συναντήσεις με όλους τους αρμόδιους υπουργούς, κάποιες μαζί με
τον αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά,
και αυτό που έχω συμπεράνει είναι
πως όλα τα κράτη-μέλη κατανοούν
ότι δεν είναι βιώσιμο να συνεχίσουμε χωρίς ένα κοινό σύστημα

μετανάστευσης και ασύλου. Ολοι
θέλουν μια νέα προσέγγιση. Αρα
είμαι πιο αισιόδοξη τώρα, ύστερα
από όλες αυτές τις διμερείς επαφές,
από ό,τι ήμουν πριν τις ξεκινήσουμε.
Ιδίως η πρόσφατη κρίση στα ελληνοτουρκικά σύνορα αλλά και οι απόπειρες μεταναστών να διασχίσουν τη Μεσόγειο αναδεικνύουν
την ανάγκη ενός κοινού συστήματος».
Η Σουηδή επίτροπος δίνει έμφαση σε μια σημαντική διαφορά
μεταξύ των σημερινών ροών και
αυτών του 2015: «Η πλειονότητα
των παράτυπων αφίξεων σήμερα
δεν έχει ανάγκη τη διεθνή προστασία, δεν πληροί τις προϋποθέσεις
για χορήγηση ασύλου. Το 2015 ήταν
κυρίως πρόσφυγες. Η διαφορά αυτή
σημαίνει ότι έχει μεγάλη σημασία
το νέο σύστημα να εστιάσει στη
σχέση με τρίτες χώρες και σε μια
αποτελεσματική πολιτική επιστροφών».

θύνει οι φωνές που ζητούν έρευνα των μεθόδων που υιοθετήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση για την αποτροπή της
μαζικής εισροής προσφύγων και μεταναστών στον
Εβρο. Ηταν συμβατά με
την ευρωπαϊκή νομοθεσία τα μέτρα που έλαβε η
Αθήνα; «Ημουν σε συνεχή διάλογο με τον αρμόδιο υπουργό, αλλά μίλησα
και με τον πρωθυπουργό
κατά την επίσκεψή μου
στην Αθήνα (σ.σ.: στις 12
Μαρτίου) και ξεκαθάρισα
ότι πρέπει να αποκατασταθούν το ευρωπαϊκό
κεκτημένο και οι προβλέψεις του διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τις οποίες όλοι έχουν δικαίωμα
να υποβάλουν αίτημα ασύλου και δεν μπορούν
να σταλούν πίσω χωρίς να
υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση. Αυτό πλέον
έχει συμβεί». Θεωρεί ότι
η Ε.Ε. έχει στείλει με την
αναγκαία αυστηρότητα το
μήνυμα στην Τουρκία να
μην επαναλάβει την απόπειρα εργαλειοποίησης
του μεταναστευτικού; Και
έχει ληφθεί το μήνυμα από την Αγκυρα; «Χρειάζεται διάλογος με την Τουρκία. Είναι μία χώρα γείτονας (της Ε.Ε.) και φιλοξενεί μεγαλύτερο αριθμό
προσφύγων από οποιαδήποτε άλλη. Πρέπει να
την υποστηρίξουμε σε
αυτό. Από την άλλη, πρέπει να καταστήσουμε απολύτως σαφές ότι δεν
θα αποδεχθούμε ποτέ τη
χρήση των μεταναστών
για να εκβιαστεί η Ε.Ε. και
ότι θα αντιδράσουμε πολύ σθεναρά σε κάτι τέτοιο. Ο διάλογος είναι απαραίτητος, ώστε να επιστρέψουμε στην πλήρη
εφαρμογή της κοινής δήλωσης Ε.Ε. - Τουρκίας και
να μπορούν να γίνονται επιστροφές όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής» (η επίτροπος αποφεύγει να τοποθετηθεί
σχετικά με το αν η τουρκική κυβέρνηση έχει λάβει
το μήνυμα).

Νέο «μοντέλο» κατασκευής αυτοκινήτων
Πριν από 100 χρόνια ο Χένρι Φορντ,
ιδρυτής της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας, είχε επινοήσει τη γραμμή παραγωγής για τη συναρμολόγηση των οχημάτων του και, σήμερα,
μια γερμανική νεοφυής εταιρεία,
που ίδρυσε ένας πρώην μηχανικός
της Porsche, ετοιμάζεται να την εφεύρει εκ νέου.
Πρόκειται για την Arculus, μια
νεοφυή εταιρεία η οποία εξασφάλισε
χρηματοδότηση και επιδιώκει οι αυτοκινητοβιομηχανίες να απαλλαγούν
από τις άκαμπτες γραμμές παραγωγής και να υιοθετήσουν περισσότερο
ευέλικτες πλατφόρμες. Εκεί θα χρησιμοποιούνται αυτοκινούμενα ρομπότ, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν τα ημιτελή οχήματα σε διαφορετικά τμήματα του εργοστασίου –
μια συνθήκη που ευνοείται από τους

Η βρετανική εταιρεία προβλέπει πως τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, οι δραστηριότητες στον τομέα

της αεροπλοΐας θα μειωθούν περίπου κατά το ένα τρίτο σε σχέση με το 2019.

Η Rolls Royce σχεδιάζει να
απολύσει 9.000 υπαλλήλους

<
<
<
<
<
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Μια γερμανική startup στέλνει στο χρονοντούλαπο τη γραμμή
παραγωγής, που
επινόησε πριν από 100
χρόνια ο Χένρι Φορντ.
κανόνες κοινωνικής απόστασης
λόγω πανδημίας. Μία από τις επενδύτριες του εγχειρήματος είναι η εταιρεία καινοτομικών κεφαλαίων
Atomico, η οποία έχει έδρα στο Λονδίνο.
Συνολικά, η Αrculus έχει συγκεντρώσει σε κεφάλαια 16 εκατομμύρια
ευρώ, ενώ έχει κεντρίσει και το ενδιαφέρον της Audi και άλλων αυτοκινητοβιομηχανιών. «Με τα χρήματα
που εξασφαλίσαμε, θα διευρύνουμε
την πελατειακή μας βάση και θα επιδιώξουμε να αναλάβουμε μεγάλα
έργα», λέει ο ιδρυτής της Arculus,
ο 36χρονος Φάμπιαν Ρουσίτσκα, ο
οποίος άνοιξε τα γραφεία της εταιρείας του στο Ινγκολσταντ στη Γερμανία, κοντά στην έδρα της αυτοκινητοβιομηχανίας κατασκευής πολυτελών οχημάτων ΒΜW, σύμφωνα
με σχετικό δημοσίευμα του

Εάν παραδοσιακά η γραμμή παραγωγής είναι ένας ιμάντας μεταφοράς, το σύστημα της Arculus παραπέμπει πιο πολύ σε ε-

μπορικό κέντρο, όπου το κάθε ξεχωριστό βήμα της διαδικασίας είναι ένα κατάστημα, που επισκέπτεται κανείς κατά βούληση.

Bloomberg. Η πανδημία αποδεκάτισε
διεθνώς τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά με το νέο καθεστώς που θα ισχύει πλέον, το μοντέλο
της Arculus είναι αποδοτικό, όπως
παρατηρεί ο κ. Ρουσίτσκα. Στις παραδοσιακές γραμμές παραγωγής υπάρχει ένας περιορισμένος χώρος
με τον εργαλειομηχανικό εξοπλισμό
σε ασφυκτικά μικρές αποστάσεις.
Η ιδέα του είναι να μετακινούν τα
εξαρτήματα ειδικευμένα και επίπεδα
αυτοκινούμενα ρομπότ, δίνοντας
τη δυνατότητα για ένα δίκτυο παραγωγής δύο διαστάσεων, όπου τα
ενδιάμεσα βήματα μπορούν να παρακαμφθούν ή οι ενδιάμεσοι σταθμοί
να μετατοπισθούν.
Εάν παραδοσιακά η γραμμή παραγωγής είναι ένας ιμάντας μεταφοράς, το σύστημα της Arculus παραπέμπει πιο πολύ σε εμπορικό κέ-

ντρο, όπου το κάθε ξεχωριστό βήμα
της διαδικασίας είναι ένα κατάστημα
που επισκέπτεται κανείς κατά βούληση.
Επιπλέον, ο Φάμπιαν Ρουσίτσκα
τόνισε ότι θετικά για την εταιρεία
του θα λειτουργήσει και η μετάβαση
στην ηλεκτροκίνηση, όπως αναφέρει
σε σχετικό δημοσίευμα το
Bloomberg. Σε παγκόσμια κλίμακα
οι αυτοκινητοβιομηχανίες αναπτύσσουν νέες τεχνολογίες και θέλουν
όλα να τα κρατούν ανοικτά ως ενδεχόμενα – σε τέτοιες νέες συνθήκες,
η παλαιά γραμμή παραγωγής δεν
ταιριάζει.
«Το σπονδυλωτό σύστημα που
προτείνω λειτουργεί σε βάθος χρόνου. Οπότε, εκείνο ακριβώς που θα
πρέπει να αποφασίσει τώρα η διοίκηση μιας εταιρείας είναι το πώς θα
θέλει να είναι σε ορίζοντα δεκαετίας».

Επί του παρόντος, η γερμανική Αudi
(μέλος του ομίλου της Volkswagen)
χρησιμοποιεί την πλατφόρμα της
Arculus για ορισμένες εκφάνσεις
της διαδικασίας, που προηγείται της
παραγωγής οχημάτων. Ο Φάμπιαν
Ρουσίτσκα επισημαίνει ότι, κατά
την εκτίμησή του, τα μακροπρόθεσμα πλεονεκτήματα του μοντέλου
της σπονδυλωτής παραγωγής θα αντισταθμίσουν το κόστος του. Αλλωστε, όπως υπογραμμίζει, οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα πρέπει να
φανούν ευφάνταστες και ευέλικτες,
ώστε να συμβαδίζουν με τις εξελίξεις
στην ηλεκτροκίνηση. «Ουδείς γνωρίζει πώς θα είναι το μέλλον, εξ ου
και ένα από τα σημαντικότερα οφέλη
του σπονδυλωτού συστήματος παραγωγής είναι η προσαρμοστικότητά
του», λέει ο κ. Ρουσίτσκα εν κατακλείδι.

Περισσότερο από το ένα έκτο του εργατικού της
δυναμικού ή άλλως 9.000 υπαλλήλους σκοπεύει
να απολύσει η Rolls Royce. Η βρετανική εταιρεία,
η οποία κατασκευάζει μεταξύ άλλων μηχανές
για αεροσκάφη της Boeing και της Airbus, κατέληξε στη συγκεκριμένη απόφαση εξαιτίας
του πλήγματος που έχει δεχθεί η βιομηχανία
της αεροπλοΐας από τον κορωνοϊό. Μάλιστα, αναμένει πως η σχετική αγορά θα συρρικνωθεί
μετά την κρίση του κορωνοϊού και συνεπώς η
εταιρεία ενδέχεται να προχωρήσει σε κλείσιμο
ορισμένων εργοστασίων της.
Ο κλάδος της αεροπλοΐας αποδείχθηκε ευάλωτος στη συγκεκριμένη κρίση και δέχθηκε εξαρχής ισχυρά πλήγματα, καθώς τα αεροσκάφη
καθηλώθηκαν στο έδαφος και η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια σχεδόν μηδενίστηκε. Παράλληλα, η βρετανική οικονομία βρίσκεται ενώπιον μιας βαθιάς ύφεσης και ο αριθμός των
ανέργων έχει ανέλθει στο υψηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 24 ετών. «Οφείλουμε να μειώσουμε τα έξοδά μας και να προσαρμοστούμε
στη νέα πραγματικότητα, ισορροπώντας τη
δραστηριότητά μας ανάλογα με την αναμενόμενη
ζήτηση», δήλωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος
της Rolls Royce Γουόρεν Ιστ. Επιπλέον, ο ίδιος
τόνισε πως για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια
οι δραστηριότητες στον τομέα της αεροπλοΐας

<
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Ενδέχεται να κλείσει ακόμα
και εργοστάσια, καθώς η πανδημία έχει πλήξει σημαντικά
τη βιομηχανία της αεροπλοΐας.
θα μειωθούν περίπου κατά το ένα τρίτο σε σχέση
με το 2019.
Οι 9.000 απολύσεις αφορούν κατά κύριο λόγο
τους εργαζομένους στη μονάδα εμπορικών αεροσκαφών, η οποία παράγει περισσότερα από
τα μισά έσοδα της εταιρείας. Η Rolls Royce σχεδιάζει να μειώσει τα κόστη της κατά 1,4 δισ.
ευρώ ετησίως, εκ των οποίων τα 779 εκατ. ευρώ
θα προέλθουν από τις απολύσεις σε συνδυασμό
με ορισμένα επιπλέον δραστικά μέτρα. Παρ’
όλα αυτά, η δραστηριότητα της μονάδας κατασκευής στρατιωτικών αεροσκαφών θα συνεχισθεί
κανονικά, καθώς η ζήτηση στον συγκεκριμένο
τομέα παραμένει υψηλή. Σύμφωνα με τον κ.
Ιστ, οι περικοπές των θέσεων εργασίας θα ξεκινήσουν κατά πάσα πιθανότητα από τις κεντρικές μονάδες παραγωγής της Rolls Royce
στο Ντέρμπι της Βρετανίας, όπου απασχολούνται
οι περισσότεροι εργαζόμενοι του τομέα των εμπορικών αεροσκαφών.
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Η αναβίωση του γαλλογερμανικού άξονα
Η πρόταση της Α. Μέρκελ και του Ε. Μακρόν για Ταμείο Ανάκαμψης αποτελεί ισχυρή απάντηση της Ευρώπης στην κρίση της πανδημίας
Του ανταποκριτή μας στις Βρυξέλλες
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Νέο τοπίο δημιουργεί στην Ευρώπη η
κοινή γαλλογερμανική πρόταση για το
Ταμείο Ανάκαμψης. Η πρόταση, την οποία παρουσίασαν τη Δευτέρα ο Εμανουέλ Μακρόν και η Αγκελα Μέρκελ,
σηματοδοτεί τη θεαματική επαναφορά
του γαλλογερμανικού κινητήρα της ευρωπαϊκής ενοποίησης, καθώς και μια
εντυπωσιακή υπέρβαση εκ μέρους της
Γερμανίδας καγκελαρίου, προς την
οποία την ωθούσαν φιλοευρωπαϊκές
φωνές εδώ και περίπου μία δεκαετία.
Η στενή συνεργασία των δύο χωρών,
σε επίπεδο υπουργών Οικονομικών με
την υποστήριξη της προεδρίας και της
καγκελαρίας, είχε ήδη γίνει αισθητή
στις παρασκηνιακές διεργασίες που είχαν οδηγήσει στη συμφωνία του Eurogroup στις 9 Απριλίου.
Η κ. Μέρκελ είχε θορυβηθεί από την
ένταση της νέας κρίσης και τον κίνδυνο
διεύρυνσης του χάσματος –οικονομικού
και πολιτικού– μεταξύ Βορρά και Νότου
που εγκυμονούσε. Τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς προχωρούσαν οι διαβουλεύσεις με το Παρίσι αλλά και με την
ηγεσία των ευρωπαϊκών θεσμών (Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Σαρλ Μισέλ), επένδυσε πολύ χρόνο στην προσέγγιση
σημαντικών στελεχών των Χριστιανοδημοκρατών, ώστε να διασφαλίσει τη
στήριξή τους.
Η απόφαση του γερμανικού Συνταγματικού Δικαστηρίου στις 5 Μαΐου, που
αμφισβητούσε τη νομιμότητα του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της
ΕΚΤ, έκανε τα επιτελεία των δύο κυβερνήσεων να εστιάσουν ακόμη περισσότερο σε μία στέρεη νομική βάση
για τη νέα πρόταση.
Το Παρίσι και το Βερολίνο προτείνουν
την άντληση 500 δισ. ευρώ μέσω κοινής
έκδοσης χρέους και τη διανομή τους
στις περιοχές και στους κλάδους που
έχουν πληγεί περισσότερο από την κρίση, ως επιχορηγήσεις μέσω των προγραμμάτων του νέου μακροπρόθεσμου
κοινοτικού προϋπολογισμού (ΠΔΠ 202127). Ο κ. Μακρόν φέρεται να εξεπλάγη
από την πρόθεση της κ. Μέρκελ να διατεθεί το σύνολο του ποσού με τη μορφή
επιχορηγήσεων, με δεδομένες τη μακροχρόνια αντίθεσή της στην «ένωση
μεταβιβάσεων» και την αρχική στάση
της στις διαπραγματεύσεις για το Ταμείο.
Το χρέος προτείνεται να εκδώσει η
ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την α-

ποπληρωμή του να στηρίζεται σε αυξημένους ίδιους πόρους του ΠΔΠ. Η
πρόταση διέπεται από τη λογική της
αναδιανομής υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων χωρών, αποτρέπει την
υπέρμετρη αύξηση του χρέους τους
και, παράλληλα, κάνει ένα σημαντικό
βήμα προς την αναβάθμιση της Ε.Ε. σε
μια δημοσιονομικά κυρίαρχη οντότητα.
Φυσικά, πολλές λεπτομέρειες, μικρές
και μεγάλες, μένει να διευκρινιστούν:
ποιοι πανευρωπαϊκοί φόροι θα αποτελέσουν την πηγή των αυξημένων ίδιων
πόρων, με ποια κριτήρια θα διανεμηθούν
οι πόροι, ποιος θα είναι ο ορίζοντας αποπληρωμής του νέου χρέους κ.ο.κ. Τα
επιτελεία των δύο κυβερνήσεων άφησαν
εσκεμμένα θολά αρκετά σημεία ώστε
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Η τελική συμφωνία
δεν θα είναι εύκολη,
καθώς οι «δορυφόροι»
της Γερμανίας ήδη
εκφράζουν αντιρρήσεις.

Τα επιτελεία των δύο κυβερνήσεων άφησαν εσκεμμένως θολά αρκετά σημεία, ώστε να διευκολύνουν την αποδοχή και να δώσουν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

να διευκολύνουν την αποδοχή της πρότασης και να δώσουν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, της οποίας η πρόταση για το
ΠΔΠ και το Ταμείο Ανάκαμψης αναμένεται την προσεχή Τετάρτη.
Ακόμη κι έτσι, η τελική συμφωνία
δεν θα είναι εύκολη. Υπέρ της πρότασης
τάχθηκαν άμεσα η Ισπανία και η Ιταλία,
οι οποίες ήταν ενήμερες για το γενικό
της περίγραμμα. Δύο ημέρες αργότερα,
εκφράστηκε θετικά γι’ αυτήν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, χαρακτηρίζοντάς
τη «σημαντικό βήμα προς μια πραγματική Ευρώπη της αλληλεγγύης».
Οι «φειδωλοί τέσσερις» ωστόσο (Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Σουηδία) εξέφρασαν άμεσα τον σκεπτικισμό τους,
ιδίως για την παροχή της βοήθειας με
τη μορφή μεταβιβάσεων αντί δανείων.
Ο Ολλανδός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε
τόνισε επίσης τη σημασία της αιρεσιμότητας που θα συνοδεύσει την αποδέσμευση των χρημάτων.
Οι τέσσερις χώρες αναμενόταν να
δημοσιοποιήσουν τις κοινές θέσεις τους
για το νέο Ταμείο –περισσότερο κόκκινες
γραμμές παρά μία ολοκληρωμένη αντιπρόταση– αλλά έως αργά την Παρασκευή δεν το είχαν κάνει. Η ιδέα της
διασύνδεσης τουλάχιστον μέρους των

πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με μεταρρυθμίσεις είναι ένα πιθανό σημείο
σύγκλισης, ειδικά δεδομένης της αναφοράς στο γαλλογερμανικό ανακοινωθέν
ότι η παροχή των πόρων «θα βασίζεται
σε μια ξεκάθαρη δέσμευση των κρατών-μελών για την υιοθέτηση συνετών
οικονομικών πολιτικών και μιας φιλόδοξης μεταρρυθμιστικής ατζέντας». Ο
εκτελεστικός αντιπρόεδρoς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, αναφέρθηκε επανειλημμένως την
περασμένη εβδομάδα σε ένα νέο εργαλείο «ανάκαμψης και ανθεκτικότητας»
(recovery and resilience facility), μέρος
του ευρύτερου σχεδίου ανάκαμψης της
Κομισιόν.
Μέσω του εργαλείου αυτού θα «χρηματοδοτηθούν δημόσιες επενδύσεις
και μεταρρυθμίσεις συντεταγμένες με
προτεραιότητες της Ε.Ε.», με όχημα
της αιρεσιμότητας τις συστάσεις του
ευρωπαϊκού εξαμήνου. Πέρα από το
Ταμείο Ανάκαμψης, η γαλλογερμανική
πρόταση περιείχε και άλλες φιλόδοξες
πτυχές ενοποίησης. Μία εξ αυτών είναι
η «στρατηγική υγείας», που εισηγείται
τη δημιουργία πανευρωπαϊκών αποθεμάτων ιατρικών προϊόντων και εξοπλισμού και την προώθηση της παραγωγής
τους εντός της Ε.Ε.

Σημαντικό βήμα προς τη δημοσιονομική ένωση
Πόσο καινοτόμος είναι η γαλλογερμανική πρόταση για κοινή
έκδοση χρέους από την Ε.Ε.;
Δεν είναι η πρώτη φορά που
συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει
ομόλογα αξίας 52 δισ. ευρώ μέσω τριών προγραμμάτων: του
EFSM (πρόγραμμα για την οικονομική στήριξη χωρών της
Ε.Ε. κατά την ευρωκρίση), του
Balance of Payments Assistance
(για κράτη-μέλη εκτός ευρώ
που αντιμετωπίζουν πιέσεις
στο ισοζύγιο πληρωμών) και
του Macro Financial Assistance
(πρόγραμμα παροχής μεσομακροπρόθεσμων δανείων αλλά
και επιχορηγήσεων σε τρίτες
χώρες).
Παράλληλα, το πρόγραμμα
επιδότησης εργασίας SURE της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που
υιοθετήθηκε την περασμένη
εβδομάδα από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο, θα βασιστεί σε κοινό χρέος ύψους 100 δισ. για
την παροχή χαμηλότοκων δα-
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Για το ευρωπαϊκό
ομόλογο θα υπάρξει
μεγάλη ζήτηση και η
πιστοληπτική αξιολόγησή του θα είναι
κοντά στο ΑΑΑ.
νείων στα κράτη-μέλη. Η γαλλογερμανική πρόταση, ωστόσο,
πέρα από το μέγεθος της νέας
έκδοσης χρέους που προτείνει,
διαφέρει και ποιοτικά από ό,τι
έχει προηγηθεί.
Αφενός, πέρα από κάποια
μικρά ποσά στο πλαίσιο του
MFA, είναι η πρώτη φορά που
προτείνεται η Ε.Ε. να δανείζεται
για να δώσει επιχορηγήσεις αντί δανείων. Αφετέρου, ο δανεισμός για την παροχή μεταβιβάσεων προτείνεται να βασιστεί αποκλειστικά στους ίδιους πόρους της Ε.Ε., όχι στις
εγγυήσεις των κρατών-μελών

– ένα κρίσιμο βήμα προς μια
πραγματική δημοσιονομική ένωση.
Σύμφωνα με το άρθρο 310
της συνθήκης για τη λειτουργία
της Ε.Ε., ο προϋπολογισμός της
Ενωσης πρέπει να είναι πάντα
ισοσκελισμένος και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να
«εκδίδει πράξεις που δύνανται
να έχουν σημαντικές επιπτώσεις» σε αυτόν «χωρίς να παρέχει την εγγύηση» ότι οι σχετικές δαπάνες μπορούν «να
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο
των ιδίων πόρων της Ενωσης».
Η συμμόρφωση με το άρθρο
αυτό επιτυγχανόταν στις προηγούμενες περιπτώσεις δανεισμού της Επιτροπής, επειδή
τα χρήματα που δανειζόταν
χορηγούνταν ως δάνεια – η αποπληρωμή τους διασφάλιζε
τη μη δημιουργία ελλειμμάτων.
Η παροχή επιχορηγήσεων,
στην κλίμακα την οποία προτείνουν το Παρίσι και το Βερολίνο, αλλάζει τα δεδομένα –

εξ ου και απαιτεί σημαντική
αύξηση στους ίδιους πόρους
του ΠΔΠ και ένα χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής που εκτείνεται πέρα από την επταετία (ο ισοσκελισμός επιτυγχάνεται σε μεγαλύτερο βάθος
χρόνου).
Ο Κρίστιαν Κοπφ, επικεφαλής ομολόγων της Union Investment, μιας από τις μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες
της Γερμανίας, εκτιμά, μιλώντας
στην «Κ», ότι θα υπάρξει μεγάλη ζήτηση για ένα τέτοιο ευρωπαϊκό χρεόγραφο και ότι η
πιστοληπτική αξιολόγησή του
θα είναι κοντά στο ΑΑΑ.
Ακόμη και αν γίνει πραγματικότητα, όμως, όπως εξηγεί,
θα απέχει πολύ από το να αποτελέσει αντίπαλο για τα αμερικανικά Treasuries. «Η ιδέα
είναι ότι το χρέος αυτό είναι
προσωρινό και ότι σε κάποια
χρόνια θα αποπληρωθεί και θα
μηδενιστεί. Αρα δεν μιλάμε ακριβώς για “στιγμή Χάμιλτον”».

Την παλινόρθωση του κράτους - επιχειρηματία διεθνώς έφερε η πανδημία
Δρώντας σαν καταλύτης η πανδημία και
ο συντριπτικός οικονομικός της αντίκτυπος επισπεύδουν διαδικασίες μετασχηματισμού της παγκόσμιας οικονομίας.
Αυτό συμβαίνει σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία έβγαινε από έναν κύκλο των τελευταίων τριάντα ετών και αντιμετώπιζε τις αδυναμίες και τις παθογένειες του μοντέλου που ανέπτυξε μετά
την πτώση του Τείχους με τα χαρακτηριστικά της παγκοσμιοποίησης και της
αλληλεξάρτησης, των υψηλών ρυθμών
ανάπτυξης αλλά και της ανάδυσης νέων
ισχυρών πόλων ισχύος.
Στοιχείο του υπό διαμόρφωση και εξαιρετικά ρευστού τοπίου που φαίνεται
να αναδύεται, είναι η στροφή των χωρών
ανά τον κόσμο σε πολιτικές περιφρούρησης των εθνικών περιουσιακών στοιχείων, αναβάθμισης της εθνικής παραγωγής και της αυτάρκειας, και η εντεινόμενη διάθεση των περισσότερων χωρών να περιορίσουν δραστικά την όποια
εξάρτησή τους από την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα και προπαντός να αναθεωρήσουν την εξάρτησή τους από
την Κίνα. Δυναμικό ρόλο στη διαδικασία
αυτή αλλά και στη στήριξη των οικονομιών αναλαμβάνουν σταδιακά τα κρατικά
επενδυτικά ταμεία, μολονότι η σύνθεση
και η αποστολή τους διαφέρουν άρδην
από χώρα σε χώρα.
Ενδεικτικός ο ρόλος του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Γερμανίας, του
ελάχιστα γνωστού Kenfo, που ως σημάδι
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Τα κρατικά επενδυτικά funds
αναλαμβάνουν να προστατέψουν από χρεοκοπία ή εξαγορά κρίσιμες επιχειρήσεις.
των καιρών θεσπίστηκε μόλις προ διετίας
με αρχικά κεφάλαια 24 δισ. ευρώ. Αρχικά,
στόχος του ήταν να βοηθήσει την απεξάρτηση της Γερμανίας από την πυρηνική
ενέργεια επενδύοντας σε μεταβατικές
λύσεις για τη διαχείριση και αποθήκευση
ραδιενεργών αποβλήτων. Σήμερα όμως
αναλαμβάνει και να ανακόψει την επέλαση των επενδυτών από την Κίνα και
τις πλούσιες χώρες του Κόλπου, ώστε να
διασφαλίσει ότι θα μείνουν σε γερμανικά
χέρια οι στρατηγικής σημασίας γερμανικές επιχειρήσεις και η εξίσου στρατηγικής σημασίας γερμανική τεχνολογία.
Στο πλευρό του έχει την κρατική γερμανική τράπεζα KfW που εγκαινίασε προ
ετών τον νέο της ρόλο όταν εξαγόρασε
μερίδιο στην εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 50Hertz προκειμένου
να μην πέσει σε κινεζικά χέρια.
Την ίδια στιγμή, βέβαια, οι πλούσιες
χώρες του Κόλπου έχουν τη δική τους ατζέντα με προεξάρχουσα τη Σαουδική
Αραβία που δρομολογεί την απεξάρτησή
της από το πετρέλαιο και τη στροφή της
σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Ετσι,

Στη Γερμανία, το κρατικό επενδυτικό ταμείο Kenfo λειτουργεί σε συνεργασία με την επί-

σης κρατική τράπεζα KfW με στόχο να διασφαλίσουν ότι θα παραμείνουν σε γερμανικά χέρια στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις και τεχνολογίες.
το κρατικό επενδυτικό ταμείο του Ριάντ
(PIF) με τα ιλιγγιώδη κεφάλαια ύψους
325 δισ. δολαρίων που έχει συγκεντρώσει
από τις εξαγωγές πετρελαίου, έσπευσε
να εκμεταλλευτεί την πτώση της χρηματιστηριακής αξίας κολοσσών της Δύσης,
όταν σημειώθηκε συντονισμένη πτώση
των χρηματιστηρίων εν μέσω της παν-

δημίας. Μέσα στους τελευταίους μήνες
το PIF έχει επενδύσει πάνω από 7,7 δισ.
δολάρια αγοράζοντας μερίδια σε ευρωπαϊκές και αμερικανικές εταιρείες υψηλής
κεφαλαιοποίησης. Εκμεταλλεύτηκε το
πλήγμα που υπέστησαν πετρελαϊκοί κολοσσοί της Δύσης από την πτώση του
πετρελαίου και αγόρασε μερίδια στην

πετρελαϊκή ΒΡ, της οποίας η χρηματιστηριακή αξία βρέθηκε προσφάτως στα
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 24
ετών, αλλά και στις Royal Dutch Shell
και Total. Παράλληλα όμως αγόρασε μερίδια και στις Facebook, Bank of America,
Citigroup, Walt Disney, Marriott, Pfizer
και Starbucks όπως και στην εταιρεία
κρουαζιέρας Carnival που δυσφημίστηκε
από τα κρούσματα σε κρουαζιερόπλοιά
της. Και τέλος επένδυσε 500 εκατ. δολάρια
αγοράζοντας μερίδιο στην εταιρεία διοργάνωσης συναυλιών Live Nation που βρέθηκε στα πρόθυρα πτώχευσης όταν ανεστάλη η οικονομική δραστηριότητα.
Ανάλογες ευκαιρίες αναζητούν, άλλωστε,
τα κρατικά επενδυτικά ταμεία των άλλων
πλούσιων χωρών του Κόλπου, η Επενδυτική Αρχή του Κατάρ και το Mubadala
του Αμπου Ντάμπι.
Την ίδια στιγμή το μεγαλύτερο κρατικό
επενδυτικό ταμείο, το ταμείο της Νορβηγίας που επί χρόνια συγκεντρώνει τα
πετρελαϊκά έσοδα, διαθέτει τα κεφάλαιά
του για να καλύψει τις ανάγκες του νορβηγικού προϋπολογισμού. Η Νορβηγία
μοιράζεται την ίδια μοίρα με όλες τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες και βλέπει να
μειώνονται θεαματικά τα πετρελαϊκά της
έσοδα. Η πανδημία δεν την άφησε, άλλωστε, αλώβητη και το ΑΕΠ της ευημερούσας χώρας αναμένεται να μειωθεί
φέτος κατά 4%, ενώ χιλιάδες Νορβηγοί
έχουν χάσει τις θέσεις εργασίας τους.
Ετσι, η κυβέρνηση της Νορβηγίας θα α-
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ντλήσει φέτος κεφάλαια ύψους 37,72 δισ.
δολαρίων από τα άνω του ενός τρισ. δολαρίων που βρίσκονται στα ταμεία του
κρατικού επενδυτικού ταμείου και θα
καλύψει τις ανάγκες του προϋπολογισμού.
Είναι η πρώτη φορά που καταφεύγει σε
μια τέτοια κίνηση από το 2008 και την
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
Ανάλογο ρόλο θωράκισης της οικονομίας έχει αναλάβει το κρατικό επενδυτικό
ταμείο της Τουρκίας (TWF) με τα κεφάλαιά
του που ανέρχονται σε 33 δισ. δολάρια.
Προτού πλήξει η πανδημία την Τουρκία
το TWF είχε τον φιλόδοξο στόχο να τριπλασιάσει τα κεφάλαιά του μέχρι το 2023.
Από τον Απρίλιο, όμως, η κυβέρνηση Ερντογάν έχει ψηφίσει νόμο με τον οποίο
το εξουσιοδοτεί να αγοράζει μερίδα σε
τουρκικές επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
εξαιτίας της πανδημίας.
Με τον τρόπο αυτό το κρατικό επενδυτικό ταμείο αναλαμβάνει να ανακόψει
ένα ενδεχόμενο μαζικό κύμα πτωχεύσεων
στη χώρα. Από τον Μάρτιο η κυβέρνηση
Ερντογάν έχει ανακοινώσει δέσμη μέτρων
ύψους 15,4 δισ. δολαρίων για τη στήριξη
των τουρκικών επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως για όσες δραστηριοποιούνται στον
κρίσιμο τομέα του τουρισμού. Ετσι, το
TWF διοχέτευσε κεφάλαια ύψους τριών
δισ. δολαρίων στις τρεις κρατικές τράπεζες
της Τουρκίας ως ενέσεις κεφαλαίου που
θα τις βοηθήσει να αντιμετωπίσουν την
κρίση.
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ΠΟΥ: Οχι στη βιαστική χαλάρωση
Κατά τον διεθνή οργανισμό, ο πλανήτης βρίσκεται στη μέση του πρώτου κύματος της πανδημίας
Ψυχρολουσία για τις κυβερνήσεις που
εμφανίζονται υπερβολικά βιαστικές στις
προσπάθειές τους για πλήρη επιστροφή
της οικονομίας στην κανονικότητα και
άρση των περιορισμών στις διεθνείς αεροπορικές πτήσεις συνιστούν οι τελευταίες εκτιμήσεις και συστάσεις του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Παρά την υποχώρηση της COVID-19 στο
μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης και της
Βόρειας Αμερικής, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η εξάπλωση του ιού επιταχύνεται
στη Νότια Αμερική, στη Νότια Ασία και
σε άλλες περιοχές του κόσμου, γεγονός
που επιβάλλει μεγάλη περισυλλογή ως
προς την άρση των περιοριστικών μέτρων.
«Αυτή τη στιγμή, σε παγκόσμια κλίμακα, δεν βρισκόμαστε στο δεύτερο
κύμα (της πανδημίας), αλλά στη μέση
του πρώτου κύματος», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δρ Μάικ Ράιαν, εκτελεστικός
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Ανεστάλησαν λόγω
επικινδυνότητας οι κλινικές
έρευνες της υδροξυχλωροκίνης, φαρμάκου
που εγκωμιάζει ο Τραμπ.

Πωλήτρια με μάσκα και ασπίδα προστασίας προσώπου σε κοσμηματοπωλείο της Κολκάτα, στην Ινδία.

διευθυντής του ΠΟΥ. «Στην πραγματικότητα, βρισκόμαστε σε μια φάση όπου
ο νόσος οδεύει την ανιούσα σε πολλές
περιοχές», προσέθεσε, αναφέροντας ως
παράδειγμα τη δεύτερη σε πληθυσμό
χώρα του κόσμου, την Ινδία, όπου ο αριθμός των νέων κρουσμάτων έσπασε
το προηγούμενο ρεκόρ για έβδομη κατά
σειράν ημέρα, με τον συνολικό αριθμό
τους να φτάνει τις 145.380.
Επιπλέον, ο δρ Ράιαν έκρουσε τον
κώδωνα του κινδύνου για τη Βραζιλία,
ο πρόεδρος της οποίας, Ζαΐρ Μπολσονάρο, πιέζει τους κυβερνήτες να άρουν
τα περιοριστικά μέτρα, παρότι τα κρούσματα και οι νεκροί αυξάνονται με ανησυχητικό ρυθμό.
Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΠΟΥ
επισήμανε ότι ο «υψηλός» ρυθμός με-

τάδοσης του ιού επιβάλλει τη συνέχιση
της καραντίνας. Με 375.000 καταγεγραμμένα κρούσματα, η Βραζιλία έρχεται
δεύτερη ύστερα από τις ΗΠΑ, ενώ τα
θύματα του ιού επισήμως ανέρχονται
σε 23.000, αν και πολλοί φοβούνται ότι
είναι αισθητά περισσότερα. Το τελευταίο
εικοσιτετράωρο, μάλιστα, η Βραζιλία ξεπέρασε τις ΗΠΑ ως προς τους θανάτους
από τον ιό, με 807 απώλειες έναντι 620.
Αποθαρρυντικά ήταν τα νέα και σε
ό,τι αφορά την υδροξυχλωροκίνη, φάρμακο το οποίο εμφάνιζε περίπου ως θαυματουργό ο Ντόναλντ Τραμπ, φτάνοντας
μάλιστα στο σημείο να ανακοινώσει ότι
το λαμβάνει ο ίδιος σε καθημερινή βάση
για προληπτικούς λόγους. Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ
Γκεμπρεγέσους ανακοίνωσε ότι ανα-

στέλλονται προσωρινά οι κλινικές έρευνες του φαρμάκου ύστερα από πρόσφατη
δημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό
The Lancet, η οποία αναφέρει ότι ασθενείς που έλαβαν υδροξυχλωροκίνη εμφάνισαν μεγαλύτερο κίνδυνο καρδιακών
επιπλοκών ή και θανάτου. Πάντως, ο
Ζαΐρ Μπολσονάρο ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να συνιστά τη χρησιμοποίηση
του φαρμάκου από τους ασθενείς της
COVID-19 και έδωσε εντολή στα εργαστήρια του στρατού να αυξήσουν την
παραγωγή του.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο πρόεδρος
Τραμπ απείλησε ότι θα ακυρώσει την
απόφασή του να πραγματοποιηθεί το
συνέδριο του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας
αν ο Δημοκρατικός κυβερνήτης της Πο-

λιτείας, Ρόι Κούπερ, δεν του εγγυηθεί
ότι οι σύνεδροι θα μπορέσουν να γεμίσουν το στάδιο, χωρίς περιοριστικά μέτρα. Το συνέδριο, το οποίο θα δώσει και
τυπικά στον Τραμπ το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών για τις προεδρικές εκλογές
του Νοεμβρίου, έχει προγραμματιστεί
για το διάστημα 24-27 Αυγούστου.
Στο μεταξύ, ο Δημοκρατικός προεδρικός υποψήφιος Τζο Μπάιντεν έσπασε
τον κατ’ οίκον περιορισμό του ύστερα
από δυόμισι μήνες, για να καταθέσει
στεφάνι σε πάρκο βετεράνων πολέμου
κοντά στην οικία του, στην πολιτεία Ντέλαγουερ, με αφορμή την Ημέρα των Πεσόντων – μια κίνηση που κατά πάσα πιθανότητα σηματοδοτεί την επανεκκίνηση
της προεκλογικής του εκστρατείας.
REUTERS, A.P.

«Ομηρος» του Ντόμινικ Κάμινγκς ο Μπόρις Τζόνσον
Την απόλυτη εξάρτηση του Βρετανού
πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον από
τον επικεφαλής των συμβούλων του,
Ντόμινικ Κάμινγκς, κατέδειξε η υπόθεση
της κατ’ επανάληψη παραβίασης της
καραντίνας από τον Κάμινγκς, την ώρα
που ο ίδιος, η σύζυγός του και το παιδί
τους είχαν συμπτώματα κορωνοϊού. Οι
εξηγήσεις που έδωσε το βράδυ της Δευτέρας ο Κάμινγκς μάλλον εξόργισαν περισσότερο, παρά εξευμένισαν τη βρετανική κοινή γνώμη, αν κρίνει κανείς
από δημοσκόπηση της εταιρείας YouGov,
σύμφωνα με την οποία αυξάνεται το ποσοστό όσων ζητούν την παραίτησή του.
Εξίσου θυελλώδεις ήταν οι αντιδράσεις
και στο εσωτερικό των Τόρις με τον αναπληρωτή υπουργό για τη Σκωτία Ντάγκλας Ρος να υποβάλει την παραίτησή
του σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη «γελοιοποίηση των κανόνων», όπως έγραψε
στη σχετική επιστολή του.
Το 59% των ερωτηθέντων στη δημο-
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Αυξάνεται το ποσοστό
όσων ζητούν την παραίτηση του επικεφαλής
των συμβούλων – Θυελλώδεις αντιδράσεις και
στο εσωτερικό των Τόρις.
σκόπηση ζητεί την παραίτηση του Κάμινγκς, (το αντίστοιχο ποσοστό το Σαββατοκύριακο ήταν 52%), ενώ το 71% υποστηρίζει ότι οι πράξεις του συνιστούν
παραβίαση των περιοριστικών μέτρων.
Ο Κάμινγκς υποστήριξε, μεταξύ άλλων,
ότι επισκέφθηκε το δημοφιλές θέρετρο
Μπάρναρ Κασλ την ημέρα των γενεθλίων
της συζύγου του για να ελέγξει αν η
όρασή του λειτουργούσε σωστά, ή είχε
υποστεί βλάβη από την ασθένεια. Ο Κά-

Ο επικεφαλής των συμβούλων του Βρετα-

νού πρωθυπουργού, Ντόμινικ Κάμινγκς,
έξω από το σπίτι του στο Λονδίνο.

μινγκς υποστήριξε επίσης ότι όχι μόνο
δεν είχε συστήσει στον Βρετανό πρωθυπουργό να ακολουθήσει τη λεγόμενη
«ανοσία της αγέλης», αλλά ότι ο ίδιος
είχε προειδοποιήσει πέρυσι για τους κινδύνους από πανδημίες κορωνοϊών. Ειδικοί
που εξέτασαν τη σχετική ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του διαπίστωσαν ότι η ανάρτηση έγινε μόλις στις 14 Απριλίου 2020.
Ενώ οι επιστολές προς τα βουλευτικά
γραφεία για το θέμα του Κάμινγκς εξακολουθούν να πέφτουν βροχή, η κυβέρνηση υποστηρίζει τον επικεφαλής των
πρωθυπουργικών συμβούλων, με τον υπουργό Προεδρίας, Μάικλ Γκόουβ, να
εξαίρει την «εντιμότητα» του Κάμινγκς.
Λάδι στη φωτιά έρχεται να ρίξει η είδηση
ότι πρωθυπουργός της Ολλανδίας Μαρκ
Ρούτε δεν επισκέφθηκε την 96 ετών μητέρα του στον οίκο ευγηρίας στον οποίο
άφησε την τελευταία της πνοή, καθότι
βρισκόταν σε ισχύ απαγόρευση επισκέψεων σε οίκους ευγηρίας.

Χαλάρωση κανόνων και άνοιγμα συνόρων στην Ευρώπη
Το Βερολίνο σχεδιάζει να χαλαρώσει τα
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης
από τις 29 Ιουνίου και να επιτρέψει τα
τουριστικά ταξίδια προς 31 ευρωπαϊκές
χώρες από τις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με
δημοσιεύματα του γερμανικού Τύπου.
Οι κρίσιμες αποφάσεις αναμένεται να
ληφθούν σήμερα κατά τη συνεδρίαση
της καγκελαρίου Αγκελα Μέρκελ με τους
πρωθυπουργούς των 16 ομόσπονδων
κρατιδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες
του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων
(DPA), η γερμανική κυβέρνηση προτίθεται να επιτρέψει από τις 15 Ιουνίου
τα τουριστικά ταξίδια προς τα υπόλοιπα
26 κράτη-μέλη της Ε.Ε. και προς Βρετανία,
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Σήμερα οι κρίσιμες
αποφάσεις στη συνεδρίαση
της Αγκελα Μέρκελ με
τους πρωθυπουργούς των
16 ομόσπονδων κρατιδίων.
Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία και Λίχτενσταϊν εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες.
Η Ισπανία, η οποία θα αρχίσει να δέχεται
τουρίστες από την 1η Ιουλίου επιμένει
ότι πρέπει να υπάρξει ευρωπαϊκός συντονισμός στο άνοιγμα των συνόρων,

ενώ η Ιταλία υποστηρίζει το κοινό άνοιγμα των συνόρων για τουρίστες στις
15 Ιουνίου. Ο πρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης Ρισάρ Φεράν και ο ομόλογός του του γερμανικού Κοινοβουλίου
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε με κοινή ανακοίνωση τάχθηκαν υπέρ του ανοίγματος
των συνόρων στη Ζώνη Σένγκεν το συντομότερο δυνατόν.
Στο εσωτερικό μέτωπο, οι πρωθυπουργοί των κρατιδίων πιέζουν και πάλι
την καγκελάριο για ταχύτερη χαλάρωση
των μέτρων ανάσχεσης της πανδημίας
COVID-19, καθώς η γερμανική οικονομία
βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη
ύφεση από το 2009, ενώ οι άνεργοι αυ-

ξήθηκαν τον Απρίλιο κατά 374.000, αριθμός που είναι μεγαλύτερος από αυτόν
που είχε καταγραφεί στη διάρκεια ολόκληρης της κρίσης του 2008-09. Σύμφωνα
με την Bild, από τις 29 Ιουνίου το ανώτατο όριο για συναθροίσεις θα είναι 10
άτομα και δεν θα υφίσταται περιορισμός
στον αριθμό των επισκεπτών σε οικίες
υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει επαρκής χώρος ώστε να τηρούνται οι αναγκαίες αποστάσεις. Η γερμανική κυβέρνηση αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα. Η καγκελάριος Μέρκελ τάσσεται υπέρ πιο επιφυλακτικής στάσης
και έχει προειδοποιήσει για δεύτερο
κύμα κρουσμάτων.
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Βαθμολογία φυσικής
κατάστασης πολιτών
στην πόλη Χανγκζού
Φανταστείτε μία εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με πρόσβαση στον ιατρικό σας
φάκελο, η οποία σας βαθμολογεί καθημερινά βάσει των υποκείμενων νοσημάτων σας, των πιο πρόσφατων ιατρικών
σας εξετάσεων και των συνηθειών σας,
όπως το πόσο ήπιατε χθες, πόσα τσιγάρα
καπνίσατε, εάν γυμναστήκατε και πόσο
κοιμηθήκατε, λέει το ειδησεογραφικό δίκτυο CNN.
Το «υγειονομικό σκορ» αυτό θα αποτυπώνεται σε κωδικό QR, τον οποίο θα
μπορείτε να επιδεικνύετε όπου χρειαστεί
μέσω της οθόνης του τηλεφώνου σας.
Αυτό είναι το σχέδιο της τοπικής κυβέρνησης της πόλης Χανγκζού στην ανατολική Κίνα για τα δέκα εκατομμύρια κατοίκων της, με το φιλόδοξο πρόγραμμα
να αποτελεί μετεξέλιξη υπάρχοντος συστήματος στατιστικού εντοπισμού πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού, βάσει
των πιθανοτήτων μόλυνσής τους.
Σε όλο τον κόσμο, κυβερνήσεις έχουν
ενισχύσει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων πολιτών, στη μάχη τους κατά
της πανδημίας της COVID-19, που έχει
ήδη προκαλέσει τον θάνατο 345.000 ανθρώπων σε όλο τον κόσμο και έχει μολύνει
πάνω από 5,5 εκατομμύρια, σύμφωνα με
τα στοιχεία της Πανεπιστημίου Τζονς
Χόπκινς των ΗΠΑ.
Η συλλογή δεδομένων δημιουργεί, όμως, ανησυχίες για μονιμοποίηση των
παρεμβατικών αυτών μεθόδων παρακολούθησης, ακόμη και μετά το πέρας της
υγειονομικής κρίσης. Τέτοιες ανησυχίες
εξέφρασαν άλλωστε κάτοικοι της πόλης
Χανγκζού, όταν οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι σκοπεύουν
να διατηρήσουν εν ισχύι το πρόγραμμα
«υγειονομικού σκορ» παρά την αναστολή
των υπόλοιπων περιοριστικών μέτρων.
Από τις αρχές Φεβρουαρίου, η κινεζική
κυβέρνηση χρησιμοποιεί χρωματιστούς
κωδικούς για τον έλεγχο των μετακινήσεων πολιτών και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Κάθε πολίτης

λαμβάνει μοναδικό κωδικό QR (quick
response: ταχεία απόκριση), ο οποίος απεικονίζει την κατάσταση της υγείας
του. Το χρώμα των κωδικών (κόκκινο,
πορφυρό ή πράσινο) καθορίζει εάν ο χρήστης μπορεί να βγει από το σπίτι του, να
χρησιμοποιήσει συγκοινωνίες και να εισέλθει σε δημόσιους χώρους. Οι κωδικοί
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν
και για τον έλεγχο των κινήσεων κάθε
πολίτη, καθώς κάθε κάτοικος οφείλει να
«σκανάρει» τον κωδικό του για να εισέλθει
σε δημόσιο κτίριο. Μόλις επιβεβαιωθεί
κάποιο κρούσμα, οι Αρχές μπορούν να
πιστοποιήσουν ταχύτατα τις επαφές του
ασθενούς και να εντοπίσουν με ποιους
ήλθε σε επαφή.
Η παραλιακή πόλη της Χανγκζού, 100
χλμ. βόρεια της Σαγκάης και έδρα του
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«Υγειονομικό σκορ»
για 10 εκατ. κατοίκους
της κινεζικής πόλης, το σχέδιο της τοπικής κυβέρνησης.
κολοσσού του ηλεκτρονικού εμπορίου
Alibaba, ήταν από τις πρώτες που αξιοποίησαν το σύστημα υγειονομικών κωδικών, το οποίο αποφάσιζε χάρη στους
αλγόριθμούς του, ποιος έπρεπε να μπει
σε καραντίνα. Σε επίδειξη του συστήματος
την Παρασκευή, το «σκορ» ενός χρήστη
της εφαρμογής αυξανόταν κατά πέντε
πόντους εάν ο πολίτης περπατούσε 15.000
βήματα, ενώ μειωνόταν κατά 1,5 πόντο
όταν κατανάλωνε 200 ml του δημοφιλούς
αλκοολούχου ποτού «μπαϊτζού», που παράγεται από την απόσταξη ρυζιού. Το
κάπνισμα πέντε τσιγάρων θα «κοστίσει»
στον χρήστη 3 πόντους, ενώ ο επτάωρος
νυχτερινός ύπνος θα αυξήσει το υγειονομικό σκορ τού πολίτη κατά έναν πόντο.
REUTERS

Το γονίδιο που συνδέει
άνοια και COVID-19
Μία γενετική μετάλλαξη, που πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες εμφάνισης άνοιας,
φαίνεται να αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο, για όσους τη διαθέτουν στο γονιδίωμά τους, να αρρωστήσουν βαριά από
COVID-19. Η μελέτη προστίθεται σε αυτές
που υποδεικνύουν ότι γενετικοί παράγοντες καθορίζουν ποιοι είναι πιο ευάλωτοι στον νέο κορωνοϊό και, πιθανώς,
να εξηγήσει γιατί οι πάσχοντες από άνοια
επλήγησαν με τέτοια δριμύτητα από τον
παθογόνο παράγοντα.
Οπως επισημαίνει ο καθηγητής Επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου του Εξετερ και συντάκτης της μελέτης, δρ
Ντέιβιντ Μέλζερ, «δεν είναι μόνο η μεγάλη
ηλικία που διαδραματίζει ρόλο στη βαρύτητα της COVID-19, αλλά, όπως διαπιστώσαμε, μια γενετική μετάλλαξη καθιστά κάποιους ανθρώπους ιδιαίτερα ευάλωτους στη λοίμωξη». Η μελέτη, που
δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση Journal
of Gerontology: Medical Sciences, βασίστηκε στην ανάλυση των στοιχείων υγείας
και γονιδιώματος 500.000 ανθρώπων, ηλικίας από 46 μέχρι 86 ετών, που περιλαμβάνονται στην UK Biobank.
Η ερευνητική προσπάθεια επικεντρώθηκε στο γονίδιο ApoE, που εμπλέκεται
στη μεταφορά λιπιδίων σε όλο το σώμα.
Μια ποικίλη μορφή του, που ονομάζεται
«e4», επηρεάζει τα επίπεδα της χοληστερίνης και τις διαδικασίες φλεγμονής, ενισχύοντας ταυτόχρονα τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιακής νόσου και άνοιας.
Οπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, οι
9.022 από τους 383.000 εθελοντές ευρωπαϊκής καταγωγής διέθεταν στο γενετικό
τους υλικό δύο ζευγάρια της «e4», ενώ
περισσότεροι από 223.000 είχαν δύο
ζεύγη της ποικίλης μορφής «e3». Η πρώτη
ομάδα διαθέτει 14 φορές περισσότερες
πιθανότητες να εμφανίσει άνοια.
Στη συνέχεια, η ερευνητική ομάδα εξέτασε τα θετικά αποτελέσματα των τεστ

ανίχνευσης κορωνοϊού που συγκεντρώθηκαν κατά την περίοδο 16 Μαρτίου με
26 Απριλίου, όταν αυτά γίνονταν στα νοσοκομεία, δηλαδή αφορούσαν βαριές περιπτώσεις COVID-19. Οπως διαπιστώθηκε,
37 κρούσματα COVID-19 διέθεταν δύο
αντίγραφα της ποικίλης μορφής «e4» του
γονιδίου ApoE και αντίστοιχα 401 είχαν
δύο ζευγάρια της ποικίλης μορφής «e3».
Αφού συνυπολόγισαν διάφορους παράγοντες, όπως το φύλο και η ηλικία, οι ερευνητές κατέληξαν ότι αυτοί που διέθεταν το ζευγάρι της ποικίλης μορφής
«e4» είχαν υπερδιπλάσιο κίνδυνο να νο<
<
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«Δεν είναι μόνο η μεγάλη
ηλικία που διαδραματίζει
ρόλο, αλλά μια γενετική
μετάλλαξηκαθιστά κάποιους
ιδιαίτερα ευάλωτους»,
αναφέρεται σε νέα μελέτη.
σήσουν πολύ βαριά συγκριτικά με όσους
διαθέταν την ποικίλη μορφή «e3». Αξίζει
να σημειωθεί ότι κατά τη στιγμή της μελέτης κανένας από τους συμμετέχοντες
που διέθετε την ποικίλη μορφή «e4» της
ApoE, δεν είχε διαγνωστεί με άνοια και
κατά συνέπεια η ευαλωτότητά του δεν
οφειλόταν στη διαμονή του σε κάποιον
οίκο ευγηρίας.
Οι Βρετανοί επιστήμονες τονίζουν ότι
είναι αναγκαία η εκπόνηση περαιτέρω
ερευνών προκειμένου να επιβεβαιωθεί
και να εξηγηθεί η σχέση της γενετικής
μετάλλαξης με τη βαριά COVID-19. Πιθανολογούν, όμως, ότι το γονίδιο ApoE
διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
και έτσι επηρεάζει τη βαρύτητα της ιογενούς πνευμονίας.
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Επιστροφή στην κανονικότητα

Ο «αποχαιρετισμός»
Σωτήρη Τσιόδρα

Η προώθηση του κυβερνητικού έργου, προτεραιότητα μετά την ανάσχεση του ιού

Η τελευταία συνέντευξη Τύπου για την
πορεία του κορωνοϊού μετά 72 ημέρες

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Θέλουμε να μιλούν τα έργα μας και όχι
τα λόγια μας και να κρινόμαστε για τα
αποτελέσματα της δουλειάς μας και όχι
για τις εξαγγελίες μας». Η φράση αυτή
του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής
του στη Θεσσαλονίκη, περικλείει όχι
μόνο το βασικό περιεχόμενο αυτής καθαυτής της επίσκεψης, αλλά εν γένει τη
φιλοσοφία του πρωθυπουργού για την
επόμενη, μετά COVID-19 εποχή. Η πρώτη
επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη,
μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων, εκτός Αθηνών, είχε και αυτή τη
σημειολογία. Την επιστροφή, δηλαδή,
στην κανονικότητα και τον συμβολισμό
πως η κυβερνητική στόχευση επιστρέφει
εκεί όπου είχε μείνει πριν από την πανδημία: στην ανάπτυξη.
Η άνοδος στη Θεσσαλονίκη και οι
πολλές συναντήσεις του πρωθυπουργού
είχαν, όπως μεταδίδουν από το Μέγαρο
Μαξίμου, «ουσιαστικό περιεχόμενο» και

Της ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες τη Θεσσαλονίκη
και ανακοίνωσε ότι οι απευθείας πτήσεις στην πόλη από
το εξωτερικό θα ξεκινήσουν
στις 15 Ιουνίου.
παραγωγικές συνομιλίες με τους θεσμικούς παράγοντες και φορείς της πόλης.
Η αρχή έγινε με τη συνάντηση με τον
περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Απόστολο Τζιτζικώστα, στο νέο κτίριο
της περιφέρειας. Ο πρωθυπουργός τόνισε
κατά τη συνομιλία του με τον περιφερειάρχη πως βασικός στόχος του είναι
να παρακολουθήσει την πρόοδο στα
έργα αναβάθμισης της Θεσσαλονίκης,
αλλά και ευρύτερα της Βόρειας Ελλάδας,
«αφού το πρόγραμμα δράσεων της κυβέρνησης παραμένει ενεργό παρά την
πανδημία COVID-19».
Οπως τόνισε, επιδίωξή του είναι η ακριβής τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων
που έχουν οριστεί και η κυβέρνηση να
κριθεί από τα πεπραγμένα της. Λίγο μετά,
κατά το τετ α τετ που είχε με τον δήμαρχο
της πόλης Κωνσταντίνο Ζέρβα, ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως «επανερχόμαστε
στον πυρήνα του σχεδίου μας, που δεν

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ
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«Η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει την πανδημία της COVID-19 ώστε να οικοδομήσει το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας», ανέφερε ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
είναι άλλος από μια αναπτυξιακή έκρηξη,
στηριζόμενη σε επενδύσεις, δημόσιες,
ιδιωτικές, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα». Το κλίμα ήταν εξαιρετικό, όπως εκπέμπεται από το Μέγαρο
Μαξίμου, με τον πρωθυπουργό να ευχαριστεί τόσο τον περιφερειάρχη όσο και
τον δήμαρχο για τη συμβολή τους κατά
την πανδημία, χωρίς την οποία «δεν θα
είχε επιτευχθεί η εξαιρετική επίδοση
της χώρας στην αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης».
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε
και στον τουρισμό, επισημαίνοντας τη
σημασία των οδικών εισροών στη Βόρεια
Ελλάδα από βαλκανικές χώρες. Λίγο αργότερα, εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης, κατά
τη διάρκεια συνάντησής του με εκπροσώπους φορέων της πόλης, ανακοίνωσε
πως οι απευθείας πτήσεις προς τη Θεσσαλονίκη από το εξωτερικό θα ξεκινήσουν
από τις 15 Ιουνίου και όχι από την 1η Ι-

ουλίου, που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.
«Είναι μια εξαίρεση που γίνεται μόνο
για τη Θεσσαλονίκη», πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης. Στην ίδια συνάντηση αναφέρθηκε στο μετρό της Θεσσαλονίκης,
λέγοντας πως θα είναι έτοιμο τον Απρίλιο
του 2023.
Ο πρωθυπουργός, που συνοδευόταν
από τον υφυπουργό Ανάπτυξης Χρίστο
Δήμα, συζήτησε επίσης με τους επικεφαλής του Τhess INTEC (Τεχνολογικό
Πάρκο Θεσσαλονίκης) και της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας για τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρηματικού
πάρκου, που θα αποτελέσει έναν σημαντικό πόλο προσέλκυσης σημαντικών
επιχειρήσεων, ταλέντων και Ελλήνων
οι οποίοι έχουν φύγει στο εξωτερικό.
Νωρίτερα ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε τον σταθμό λεωφορείων «Μακεδονία», όπου ενημερώθηκε από τον αρμόδιο υπουργό Υποδομών Κώστα Καρα-

μανλή και τον υφυπουργό Γιάννη Κεφαλογιάννη ότι ο στόλος του ΟΑΣΘ αποτελείται πλέον από 350 λεωφορεία, ενώ
σχεδιάζεται η απόκτηση ακόμα 180 οχημάτων με νέο διαγωνισμό. Με αυτόν
τον τρόπο θα επιτευχθεί ο στόχος για
κυκλοφορία 500 λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη σε βάθος δώδεκα μηνών, όπως
προέβλεπε το κυβερνητικό σχέδιο.
Tέλος, ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε
συνοδευόμενος από τον υπουργό Υγείας
Βασίλη Κικίλια και το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,
όπου έγινε δεκτός με χειροκροτήματα
από τους γιατρούς και τους νοσηλευτές.
«Η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει την πανδημία COVID-19 ώστε να οικοδομήσει
το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, διορθώνοντας παθογένειες και αντλώντας θετικά
διδάγματα από την επιτυχημένη αντιμετώπιση του κορωνοϊού», σημείωσε ο
πρωθυπουργός μιλώντας στο προσωπικό
του νοσοκομείου.

Το 2021 σχεδιάζουν να επιστρέψουν
στις αγορές οι ελληνικές τράπεζες
Για το επόμενο έτος μεταφέρουν τις νέες εκδόσεις τίτλων Tier 2 λόγω της πανδημίας
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Οι αναταραχές που έχει προκαλέσει η
κρίση λόγω της πανδημίας στις αγορές
δεν αναβάλλει μόνο τα πλάνα τιτλοποιήσεων των NPEs των ελληνικών τραπεζών
για το επόμενο έτος, αλλά και τις νέες
εκδόσεις τίτλων Tier 2. Οι αντίστοιχοι
τίτλοι που έχουν εκδώσει πρόσφατα συνεχίζουν να βρίσκονται υπό πίεση, καταδεικνύοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συστημικές τράπεζες να
ενισχύσουν φέτος με αυτόν τον τρόπο
τα κεφάλαιά τους.
Ετσι, αν και κάποιες από τις τράπεζες
σχεδίαζαν να εκδώσουν εκ νέου Tier 2
αυτό το έτος, σύμφωνα με την Axia
Research, τα σχέδια αυτά μεταφέρονται
στο 2021 και θα ενισχύσουν τότε το «οπλοστάσιό» τους για τις προσπάθειες
μείωσης των NPEs, που αυτό το έτος
«παγώνουν». Πιο αναλυτικά, όπως εκτιμά,
η Alpha Bank θα εκδώσει το επόμενο
<
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Οι αντίστοιχοι τίτλοι που
έχουν εκδώσει πρόσφατα
συνεχίζουν να βρίσκονται
υπό πίεση.
έτος νέους τίτλους Tier 2 ύψους 400 εκατ.
ευρώ, προσθέτοντας 100-150 μονάδες
βάσης στο κεφάλαιό της, ενώ ανάλογη
κίνηση αναμένει το 2021 και από την Εθνική Τράπεζα, η οποία επίσης θα προσθέσει 100 μ.β. στον κεφαλαιακό της
δείκτη.
Μπορεί οι αποδόσεις των ελληνικών
10ετών κρατικών ομολόγων, από το 4%
που σημείωσαν στις 17 Μαρτίου και πριν
από τις ανακοινώσεις του έκτακτου QE
της ΕΚΤ, να κινούνται σήμερα στα επίπεδα του 1,6%, έχοντας σημειώσει βουτιά
της τάξεως του 60%, όμως αυτή η βελτίωση δεν έχει «περάσει» στα ομόλογα
των τραπεζών, ούτε και στα περισσότερα
εταιρικά ομόλογα. Οι αποδόσεις των Tier
2 που εξέδωσαν φέτος η Alpha Bank και

Μπορεί οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών κρατικών ομολόγων, από το 4% που σημείωσαν στις 17 Μαρτίου και πριν από τις ανακοινώ-

σεις του έκτακτου QE της ΕΚΤ, να κινούνται σήμερα στα επίπεδα του 1,6%, όμως αυτή η βελτίωση δεν έχει «περάσει» στα ομόλογα των
τραπεζών, ούτε και στα περισσότερα εταιρικά ομόλογα.

η Πειραιώς, καθώς και οι τίτλοι της Εθνικής και της Πειραιώς που εκδόθηκαν
το καλοκαίρι του 2019, αν και από την
«κορύφωση» του διεθνούς sell-off τον
Μάρτιο έχουν ανακάμψει ελαφρώς, βρίσκονται ακόμη μακριά από τα επίπεδα
προ πανδημίας και παραμένουν σημαντικά αυξημένες, ενώ όλοι αυτοί οι τίτλοι
διαπραγματεύονται αρκετά χαμηλότερα
της ονομαστικής τους αξίας.
Το Tier 2 της Alpha Bank, που εκδόθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου με επιτόκιο
4,25%, διαπραγματεύεται στο 72,43%
της ονομαστικής του αξίας, ενώ η απόδοσή του στην 5ετία διαμορφώνεται στο
12,06% και στη 10ετία έχει αυξηθεί στο
8,4%, μια αύξηση της τάξεως του 98%
από την ημέρα της έκδοσής του.

To Tier 2 που εξέδωσε επίσης τον Φεβρουάριο η Τράπεζα Πειραιώς με επιτόκιο
5,5% διαπραγματεύεται στο 54,86% της
ονομαστικής του αξίας, ενώ η απόδοσή
του στην 5ετία διαμορφώνεται στο
20,47% και στη 10ετία στο 13,74%, έχοντας σημειώσει άλμα της τάξεως του
150% από την ημέρα της έκδοσης. Το
Tier 2 της Πειραιώς που εκδόθηκε τον
Ιούνιο του 2019 διαπραγματεύεται στο
66% της ονομαστικής του αξίας με απόδοση (10ετία) 17,21% έναντι 9,75% κατά
την ημέρα της έκδοσης, μια αύξηση της
τάξεως του 76%.
Τέλος, όσον αφορά το Tier 2 της Εθνικής, το οποίο εκδόθηκε τον Ιούλιο
του 2019 με επιτόκιο 8,25%, εμφανίζει
καλύτερη εικόνα, με την απόδοσή του

να διαμορφώνεται στο 10,16% στην 5ετία
και στο 9,25% στη 10ετία, με άνοδο 12%,
ενώ διαπραγματεύεται στο 93% της ονομαστικής του αξίας.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι εκδόσεις
Tier 2 έχουν στόχο την κάλυψη των υποχρεώσεων MREL (ελάχιστη απαίτηση
ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων) για τη σταδιακή δημιουργία
κεφαλαιακού αποθέματος. Με δεδομένο
ότι οι εποπτικές αρχές στην Ευρώπη έχουν ήδη δείξει ευελιξία, έτσι ώστε να
στηρίξουν το τραπεζικό σύστημα σε
αυτή την κρίση, δεν μπορεί να αποκλειστεί να χαλαρώσουν οι στόχοι για τα
MREL, κάτι που άλλωστε έχει ήδη διαμηνύσει και το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB).

Την αυλαία στην τακτική ενημέρωση
για την πορεία της επιδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας, ύστερα από
72 ημέρες σχεδόν καθημερινής παρουσίας, και ενώ η επιδημία σε αυτήν
τη φάση έχει ελεγχθεί, έκλεισαν χθες
ο εκπρόσωπος του υπουργείου καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας και ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος
Χαρδαλιάς. «Συγχαρητήρια σε όλους
σας», τόνισε ο κ. Τσιόδρας και επισήμανε, «ελπίζω όλοι μαζί να συνεχίσουμε
να προχωράμε μπροστά, να συνεχίσουμε να τα καταφέρνουμε». Κάνοντας
μια αναδρομή της πορείας έως σήμερα,
ανέφερε για το lockdown: «Γενναία
και επιβεβλημένη εισήγηση των επιστημόνων, απόφαση της πολιτείας αλλά, αφού τηρήθηκε, και απόφαση όλων
μας. (...) Αντέξαμε όλοι μαζί σε αυτή
την πρώτη φάση περιορίσαμε τη μετάδοση του ιού».
Για τη στάση που τήρησε ο ίδιος,
είπε πως «παρέμεινα μαθητής, παρά
καθηγητής σε μια κατάσταση με συνεχείς αβεβαιότητες, τις οποίες κατά
καιρούς σάς παρουσίασα» και πρόσθεσε: «Προσπάθησα επί τέσσερις μήνες
να δίνω χρήσιμες πληροφορίες. Να απαντώ σε ερωτήματα και κάποιες φορές
να εμψυχώνω από τη δική μου πλευρά
μια κοινωνία που αγωνιούσε. Επανέλαβα πολλές φορές αυτό που είναι το
μοναδικό δεδομένο στην επιστήμη.
Η αβεβαιότητα, η εντιμότητα του να
πει κανείς δεν γνωρίζω».
Καταλήγοντας ο κ. Τσιόδρας τόνισε
ότι «σε αυτόν τον αγώνα δρόμου ως
επιστήμονας και ως επιστήμονες της
επιτροπής εμπειρογνωμόνων θα παραμείνουμε κοντά σας. Θα βοηθήσω
και τις επόμενες εβδομάδες, το υπουργείο και την επιτροπή σε θέματα που
σχετίζονται με τον νέο ιό και σταδιακά
θα ασχοληθώ κι εγώ με τους αγαπημένους μου ασθενείς, τους φοιτητές
μου». «Αν μας ξαναδείτε σε καθημερινή
ενημέρωση, σημαίνει ότι τα πράγματα
έχουν δυσκολέψει ξανά», τόνισε και
ο εμφανώς συγκινημένος κ. Χαρδαλιάς.
Οι κ. Τσιόδρας και Χαρδαλιάς παρουσίασαν αποδείξεις για την επιτυχία ό-

Ο κ. Τσιόδρας τόνισε ότι «σε αυτόν τον

αγώνα δρόμου ως επιστήμονας και ως επιστήμονες της επιτροπής εμπειρογνωμόνων θα παραμείνουμε κοντά σας.
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«Αν μας ξαναδείτε σε καθημερινή ενημέρωση,
σημαίνει ότι τα πράγματα
έχουν δυσκολέψει ξανά»,
τόνισε ο κ. Χαρδαλιάς.
λων μας. Σε μελέτη αντισωμάτων από
3.400 δείγματα εθελοντών αιμοδοτών
που πραγματοποιεί το ΕΚΕΑ, βρέθηκαν
θετικά μόλις 24 (0,7%). Σε μελέτη εναπομεινάντων ορών, σε 2.569 δείγματα που ελέγχθηκαν βρέθηκαν 9 θετικά (0,35%). Στην Ελλάδα έως χθες
είχαν καταγραφεί 173 θάνατοι λόγω
του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ειδικών, εάν δεν είχαν ληφθεί αυστηρά περιοριστικά μέτρα και
μειωθεί οι επαφές του πληθυσμού μόνο
κατά 10% ή 20%, θα μετρούσαμε 13.685
θανάτους ή 7.015 θανάτους αντίστοιχα.
Χθες, ο καθηγητής κ. Τσιόδρας ανακοίνωσε 10 νέα κρούσματα του ιού
SARS-CoV-2. Ο συνολικός αριθμός των
εργαστηριακά επιβεβαιωμένων περιστατικών στη χώρα μας ανέρχεται σε
2.892.

«Καμπανάκι»
για τους καπνιστές
Στο συμπέρασμα ότι και οι καπνιστές
μπορούν να συμπεριληφθούν στις ομάδες υψηλού κινδύνου για σοβαρή
νόσηση από COVID-19, καταλήγουν
οι ειδικοί πνευμονολόγοι. Πρόσφατες
μελέτες έχουν καταδείξει ότι οι νυν
καπνιστές νοσηλευόμενοι ασθενείς
με κορωνοϊό έχουν 79% περισσότερες
πιθανότητες να καταλήξουν λόγω της
νόσου από τους μη καπνιστές. Το δε
κάπνισμα συνδέεται με τη νόσο με
πολλούς τρόπους: βλάπτει τους αμυντικούς μηχανισμούς του πνεύμονα,
αυξάνει τις «πύλες εισόδου» του ιού
στον oργανισμό, ενώ είναι κύριος παράγοντας κινδύνου για νοσήματα όπως
ΧΑΠ και στεφανιαία νόσο που καθιστούν τους ασθενείς ευπαθείς για σοβαρή νόσηση.
Αυτά ανέφεραν, χθες, οι εκπρόσωποι
της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας, σε διαδικτυακή συνέντευξη
Tύπου με αφορμή την 31η Μαΐου - Παγκόσμια Ημέρα Υγείας κατά του Καπνίσματος, η οποία εφέτος βρίσκει
τον πλανήτη στη δίνη του κορωνοϊού.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η επίκουρη καθηγήτρια Πνευμονολογίας
ΕΚΠΑ Παρασκευή Κατσαούνου, τα
στοιχεία μέχρι τώρα από αξιόπιστες
μελέτες που έχουν γίνει, συνηγορούν
στο ότι το κάπνισμα επηρεάζει στην
αρνητική έκβαση της λοίμωξης από
τον νέο κορωνοϊό. Είναι γνωστό ότι
το κάπνισμα έχει επιπτώσεις στους αμυντικούς μηχανισμούς του πνεύμονα.
Μεταξύ άλλων παρεμποδίζει τη βλεννοκροσωτή λειτουργία του και επομένως την κάθαρση εισπνεόμενων σωματιδίων, ενώ προάγει την προσκόλληση βακτηριδίων στα επιθηλιακά
κύτταρα των αεραγωγών. Επιπλέον,
οι καπνιστές φαίνεται να έχουν αυξημένη έκφραση του υποδοχέα ACE2
που αποτελεί την «πόρτα» για την είσοδο του ιού στον οργανισμό.
Η κ. Κατσαούνου αναφέρθηκε σε
πρόσφατη μελέτη που εξέτασε τις περιπτώσεις νοσηλείας 8.910 ασθενών
με κορωνοϊό που νοσηλεύτηκαν το
διάστημα από 20 Δεκεμβρίου 2019 έως
28 Μαρτίου 2020 σε 169 νοσοκομεία
Ασίας, Ευρώπης, και Βόρειας Αμερικής,
σύμφωνα με την οποία, το κάπνισμα
είναι ένας σημαντικός επιβαρυντικός
παράγοντας που σχετίστηκε με την

κατάληξη των ασθενών. Ειδικότερα,
οι καπνιστές ασθενείς φάνηκε να έχουν
79% περισσότερες πιθανότητες να πεθάνουν από κορωνοϊό, σε σχέση με
τους μη καπνιστές. Στους πρώτους
δύο παράγοντες κινδύνου βρέθηκαν
η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
και η στεφανιαία νόσος, παθήσεις
στην εκδήλωση των οποίων σημαντικό
ρόλο διαδραματίζει το κάπνισμα. Κάποια πρώτα αποτελέσματα από νοσηλευόμενους ασθενείς με COVID-19
στην Αθήνα έδειξαν ότι το 48% είναι
νυν ή πρώην καπνιστές.
Και οι υπόλοιποι εκπρόσωποι της
<
<
<
<
<
<

Εχουν 79% περισσότερες
πιθανότητες να πεθάνουν
από κορωνοϊόαπ’ ό,τι οι μη
καπνιστές.
ΕΠΕ και συγκεκριμένα οι Μιχάλης Τουμπής, Παρασκευή Αγυροπούλου-Πατάκα, Μάρθα Ανδρίτσου και Ιωάννα
Μητρούσκα, τόνισαν την αξία διακοπής
του καπνίσματος και εν όψει ενός δεύτερου κύματος τη επιδημίας, με δεδομένο ότι τα θετικά αποτελέσματα της
διακοπής ξεκινούν αμέσως.

Προστασία των νέων
Το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας
Ημέρας κατά του Καπνίσματος εστιάζει
στην προστασία των νέων. Οπως ανέφερε η κ. Ιωάννα Μητρούσκα, το
φετινό μήνυμα είναι η προστασία των
νέων και των εφήβων από τη χειραγώγηση της βιομηχανίας που σχετίζεται
με τον καπνό και με δεδομένο ότι ποσοστό μεγαλύτερο του 85% των καπνιστών ξεκίνησαν τη συνήθεια αυτή
συστηματικά ή και περιστασιακά πριν
τελειώσουν το Λύκειο. Σύμφωνα με
την κ. Μητρούσκα, ο ΠΟρΥ προτρέπει
τους ειδικούς να αποκαλύψουν τα μέσα
που χρησιμοποιεί η καπνοβιομηχανία
για την προσέλκυση νέων στο κάπνισμα και τα οποία αφορούν κυρίως τη
δημιουργία πιο «ελκυστικών» προϊόντων (γεύση, σχεδιασμός) και την πιo
εύκολη πρόσβαση των νέων σε αυτά.
Πέννυ Μπουλούτζα
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Μάχη με Ισπανία
και Πορτογαλία
για Γερμανούς
τουρίστες

Μείωση αιτήσεων
για «χρυσή βίζα»
το τελευταίο 12μηνο

«Κλειδί» οι διαθέσιμες θέσεις σε πτήσεις
που θα πραγματοποιούνται από Γερμανία
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Σε μάχη με την Ελλάδα, για την προσέλκυση των μεγαλύτερων κατά το δυνατόν μεριδίων αγοράς των φετινών
θερινών διακοπών των μεγάλων χωρών,
και ειδικά της Γερμανίας, εξελίσσεται
για την Ισπανία και την Πορτογαλία η
φετινή σεζόν. Την ίδια ώρα, οι μεγάλοι
γερμανικοί tour operatots, και συγκεκριμένα οι TUI, DER Touristik και FTI
Group, έχουν ξεκινήσει επιθετική προώθηση πωλήσεων ταξιδιωτικών πακέτων για την Ελλάδα, αλλά και για τις ισπανικές Βαλεαρίδες νήσους, οι οποίες
έχουν καταφέρει να έχουν πολύ καλύτερο επιδημιολογικό προφίλ από την
ηπειρωτική Ισπανία.
Οι προωθητικές ενέργειες των γερμανικών ταξιδιωτικών πρακτορείων
περιλαμβάνουν την προσφορά δωρεάν
δυνατότητας ακύρωσης έως και 14 ημέρες πριν από το ταξίδι αλλά και μειωμένες τιμές, που προέρχονται είτε
από τον περιορισμό των περιθωρίων
κέρδους τους είτε από νέες συμφωνίες
με τους ξενοδόχους, όπου αυτές έχει
καταστεί δυνατόν να επιτευχθούν, πληροφορείται η «Κ».
Η Γερμανία, που κατά το 2019 έστειλε
4 εκατομμύρια ταξιδιώτες στην Ελλάδα,
οι οποίοι άφησαν 2,9 δισ. ευρώ στη χώρα, σκοπεύει να άρει την ταξιδιωτική
οδηγία για ταξίδια προς το εξωτερικό
τη 15η Ιουνίου, σύμφωνα με τα μεγάλα
γερμανικά ΜΜΕ. Τόσο οι ξενοδόχοι
στην Ελλάδα, αλλά πλέον και στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, όσο και τα
μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία επιδιώκουν
να αποσπάσουν το μεγαλύτερο δυνατό
κομμάτι από τη ζήτηση των Γερμανών
για διακοπές στη Νότια Ευρώπη.
Στα συστήματα των πρακτόρων αλλά
και των Ελλήνων ξενοδόχων παραμένουν ενεργές εκατοντάδες χιλιάδες
κρατήσεις για διακοπές στην Ελλάδα,

οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί πριν
από το ξέσπασμα της πανδημίας στην
Ευρώπη και αφορούσαν ημερομηνίες
μετά τη 15η Ιουνίου. Αν και παραμένει
προς εξακρίβωση η μεταφορική δυναμικότητα που οι αεροπορικές εταιρείες
θα αφιερώσουν στα δρομολόγια από
Γερμανία, ολοένα και περισσότεροι πιστεύουν ότι μπορεί να δουν τους πρώτους Γερμανούς τουρίστες στα τέλη Ιουνίου. Σε κάθε περίπτωση, όλοι στοιχηματίζουν ότι από τις αρχές Ιουλίου
οι Γερμανοί θα είναι παρόντες.
Ομως, η ζήτηση από τη Γερμανία
για διακοπές στο εξωτερικό αναμένεται
να είναι σημαντικά περιορισμένη φέτος,
<
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<
<
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Εκατοντάδες χιλιάδες
κρατήσεις για Ελλάδα
μετά τις 15 Ιουνίου
παραμένουν ενεργές.

Μεγάλοι γερμανικοί tour operators έχουν ξεκινήσει επιθετική προώθηση πωλήσεων
ταξιδιωτικών πακέτων για την Ελλάδα, αλλά και για τις ισπανικές Βαλεαρίδες νήσους.

τόσο λόγω της οικονομικής ύφεσης
όσο και της ανησυχίας για την πανδημία. Οι εκτιμήσεις για το πόσο χαμηλότερη θα είναι η ζήτηση φέτος για
τους εναπομείναντες μήνες του έτους
κυμαίνονται από 50% έως και 90%, με
την κεντρική παραδοχή πιο κοντά στο
70%.
Οι ελληνικές υγειονομικές αρχές,
σε συνεργασία με την κυβέρνηση, τις
αμέσως επόμενες ημέρες, και πάντως
έως τα τέλη Μαΐου, αφού αξιολογήσουν
τα επιδημιολογικά δεδομένα από τις
χώρες της Ευρώπης αλλά και διεθνώς,
αναμένεται να δώσουν το πράσινο φως
για την επανέναρξη ταξιδιών από όσες
εξ αυτών προκριθούν. Παρά τις διαρροές
των τελευταίων ημερών που ονοματίζουν 19 χώρες (Αυστρία, Βουλγαρία,
Σερβία, Ρουμανία, Αλβανία, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία, Κροατία, Πολωνία,

Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία, Κύπρος,
Ισραήλ, Κίνα, Ιαπωνία, Αυστραλία, Νορβηγία, Δανία) από τις οποίες θα επιτραπούν οι αεροπορικές αφίξεις, γεγονός είναι ότι η λίστα αυτή δεν έχει
ακόμη οριστικοποιηθεί. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον όλα προχωρήσουν σύμφωνα με το θετικό σενάριο, στη λίστα
θα προστίθενται συνεχώς κι άλλες
χώρες όσο η πανδημία θα υποχωρεί.
Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε
το Σαββατοκύριακο ότι επιδιώκει ένα
πανευρωπαϊκό σύμφωνο για να προσελκύσει τουρίστες από την Ευρώπη
«χωρίς ταξιδιωτικούς περιορισμούς»
πριν από τον Ιούλιο. Ενθαρρύνει τα
διεθνή ταξίδια χωρίς να επιβάλλει ταξιδιωτικούς περιορισμούς για χώρες
από τις οποίες γενικά έχει τον μεγαλύτερο τουρισμό –δηλαδή, το Ηνωμένο
Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία–,

σύμφωνα με την εκπρόσωπο της κυβέρνησης Μαρία Χεσούς Μοντέρο. Η
Ισπανία αναζητεί ταξιδιωτική συμφωνία
σε όλο το Σένγκεν, σε αντίθεση με ξεχωριστές ή διμερείς ταξιδιωτικές συμφωνίες. Συζητάει την πρόταση με την
Ε.Ε. και ελπίζει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία τις επόμενες ημέρες. Ο υπουργός
Εξωτερικών της Πορτογαλίας Αουγκούστο Σάντος Σίλβα ανακοίνωσε την Παρασκευή πως οι πύλες της χώρας του
είναι ανοιχτές για τους τουρίστες, εξηγώντας ότι θα πραγματοποιούνται
ορισμένοι υγειονομικοί έλεγχοι στα αεροδρόμια, αλλά δεν θα υπάρξει υποχρεωτική καραντίνα για όσους πετούν.
Η Πορτογαλία, η οποία μέχρι προχθές
είχε καταγράψει 30.200 επιβεβαιωμένα
περιστατικά COVID-19 και 1.289 θανάτους, έχει επηρεαστεί λιγότερο από
τη γειτονική Ισπανία.

Ενας στους δύο δηλώνει ότι δεν θα πάει σε ταβέρνα φέτος
Την επαναλειτουργία της εστίασης περίμενε με προσμονή ένας στους τρεις
καταναλωτές, δηλώνοντας ότι άμεσα
θα τιμήσει κάποιο εστιατόριο ή ταβέρνα.
Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει,
μεταξύ άλλων, από την τελευταία έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες
που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) σε δείγμα 1.050 ατόμων. Από την άλλη, το 50% δηλώνει
ότι δεν πρόκειται να επισκεφθεί εστιατόριο εντός του 2020, εκ των οποίων
το 17% απάντησε ότι δεν θα πάει ποτέ

ξανά. Οι προβλέψεις αυτές, εάν επιβεβαιωθούν, συνεπάγονται ένα ακόμη
πλήγμα στον κλάδο της εστίασης, που
έμεινε σχεδόν χωρίς καθόλου έσοδα
από τις 14 Μαρτίου έως τις 24 Μαΐου.
Η εικόνα που προκύπτει από τις απαντήσεις των καταναλωτών δεν είναι
αισιόδοξη ούτε για τον τομέα του τουρισμού. Μόνο το 24% των ερωτηθέντων
δηλώνει ότι θα κάνει φέτος διακοπές
όπως έκανε κάθε χρόνο. Το 17% δηλώνει
ότι θα κάνει διακοπές, αλλά πιο περιορισμένα σε σχέση με προηγούμενα
χρόνια. Το 27% δεν θα κάνει διακοπές

φέτος, ενώ ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό
32% δεν γνωρίζει ακόμα τι θα κάνει.
Το 30% θεωρεί ότι δεν θα μπορέσει φέτος να κάνει διακοπές, ενώ ένα 8% θεωρεί ότι δεν μπορέσει κάνει διακοπές
ούτε το 2021.
Από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ προκύπτει, εξάλλου, ότι τα αντισηπτικά και
οι μάσκες ήρθαν για να μείνουν. Καθοριστικό ρόλο, βεβαίως, διαδραματίζουν και οι οδηγίες και συστάσεις που
έχουν δοθεί στους πολίτες για τη χρήση
των προστατευτικών αυτών μέτρων.
Μόλις το 28% έχει σταματήσει να φο-

ράει μάσκα στα καταστήματα, το 15%
θα σταματήσει άμεσα και το 16% μέσα
στο 2020. Το υπόλοιπο 41% θα σταματήσει αργότερα.
Επίσης, το 30% δήλωσε ότι δεν θα
σταματήσει ποτέ να κουβαλά μαζί του
αντισηπτικά προϊόντα, τάση ιδιαιτέρως
χρήσιμη για τη βιομηχανία που δραστηριοποιείται στην κατηγορία αυτή
ή ξεκίνησε να το πράττει εν μέσω της
υγειονομικής κρίσης. Τέλος, ένας στους
τρεις δηλώνει ότι θα συνεχίσει να φοράει γάντια μιας χρήσης εντός των καταστημάτων και το επόμενο έτος.

Να υλοποιηθεί άμεσα η «κακή» τράπεζα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Την ανάγκη άμεσης αναζήτησης και ενεργοποίησης εργαλείων όπως η bad
bank («κακή» τράπεζα), καθώς το σχέδιο
«Ηρακλής» κρίνεται ανεπαρκές, υπογράμμισε χθες ο κ. Γ. Στουρνάρας, κατά
τη διάρκεια συνεδρίασης επιτροπής
της Βουλής, αντικείμενο της οποίας ήταν η διατύπωση γνώμης για την ανανέωση, για επιπλέον έξι χρόνια, της
θητείας του ως διοικητού της Τράπεζας
της Ελλάδος. Μάλιστα, εξέφρασε τη
διαφωνία του με τη θέση του παριστάμενου υφυπουργού Οικονομικών Γ.
Ζαββού πως υπάρχει περιθώριο χρόνου
για εκτίμηση της πορείας υλοποίησης
του προαναφερθέντος σχεδίου.
Παράλληλα, ο κ. Στουρνάρας –του
οποίου η δεύτερη θητεία εγκρίθηκε με
11 «υπέρ» από Ν.Δ. και ΚΙΝΑΛ, ένα
«παρών» από το ΚΚΕ και επτά «κατά»
από ΣΥΡΙΖΑ, Ελλ. Λύση και ΜέΡΑ25–
ανέφερε πως θα εισηγηθεί στην κυβέρνηση να απευθυνθεί στον ESM,
προκειμένου να διασφαλιστεί δανεισμός
με χαμηλά επιτόκια.
«Το σχέδιο “Ηρακλής” βεβαίως είναι
υπαρκτό και συνεχίζεται, αλλά δεν αρκεί. Το έχω πει, το ξαναλέω και θέλω ο
υπουργός (ενν. τον κ. Ζαββό) να το ακούσει. Πρέπει να έχουμε και άλλα εργαλεία. Εάν διαφωνώ σε κάτι με αυτό
που λέει ο υπουργός, είναι να περιμένουμε και να δούμε. Εάν περιμένουμε
να δούμε, έχει χαθεί το τρένο, διότι το
περιθώριο που θα μας δοθεί είναι μικρό.
Αρα, λοιπόν, εμείς θα προετοιμαστούμε
από τώρα, θα το βάλουμε στο τραπέζι

Το σχέδιο «Ηρακλής», είναι υπαρκτό και συνεχίζεται, αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να έχουμε και άλλα εργαλεία όπως η bad bank, τόνισε ο διοικητής της ΤτΕ, Γ. Στουρνάρας.
και ας αποφασίσει η κυβέρνηση. Οπως
έκανα τότε, κάνω και τώρα. Πρέπει να
πάμε μαζί να το διαπραγματευθούμε
με την Ε.Ε., αλλάζουν πολλά πράγματα
τώρα, είναι μεγάλη ευκαιρία. Ούτε και
η bad bank αρκεί, είναι και άλλα».
Λίγο νωρίτερα, ο υφυπουργός Οικονομικών έλεγε υπερασπιζόμενος το
σχέδιο «Ηρακλής»: «Διαλέξαμε αυτό
τον δρόμο και νομίζω συνεχίζει. Το επόμενο στάδιο είναι να δούμε τι επίκειται να έρθει, ενδεχομένως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν ξέρουμε άλλες πρωτοβουλίες ακόμα. Μπορεί να έχουμε
κάποιες άλλες πολύ ενδιαφέρουσες
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πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τομέα. Αν
λοιπόν δούμε πώς εφαρμόζεται ο “Ηρακλής”, θα σκεφτούμε την κατάλληλη
ώρα και οποιουσδήποτε άλλους μηχανισμούς χρειάζονται».
Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της προληπτικής γραμμής, με αφορμή την ανάδειξη εκ μέρους βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ της διαφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων της περιόδου 2015-2019 και
του διοικητού της κεντρικής τράπεζας,
ο κ. Στουρνάρας μεταξύ άλλων ανέφερε:
«Προληπτική γραμμή: δεν υπάρχει μνημόνιο. Η Ελλάδα είναι σε ενισχυμένη
εποπτεία. Δεν επρόκειτο να μας ζητού-

σαν τίποτα παραπάνω τότε απ’ ό,τι μας
ζητούν τώρα και θα είχαμε το όφελος
να είχαμε και επιτόκια 1,5%, όσο είχαμε
τώρα, αντί για 4,5%, και έτσι να είχαμε
και μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο
και πολύ μικρότερο χρέος. Δεν επρόκειτο να ζητηθεί τίποτα παραπάνω, ότι
ήταν ένα παραπάνω μνημόνιο είναι
μύθος. Σας λέω ότι και τώρα θα συμβουλεύσω την κυβέρνηση να προσφύγει
στον ESM, δεν είναι μνημόνιο. Θα πρέπει να εκμεταλλευθούμε κάθε σταγόνα
που μας δίνεται μηδενικού επιτοκίου».
Ο κ. Στουρνάρας δέχθηκε έντονη επίθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ για τη στάση του
στις κυβερνήσεις Τσίπρα, με τον ίδιο
πάντως να υπογραμμίζει μεταξύ άλλων:
«Η Τράπεζα της Ελλάδος ανήκει στο
Ευρωσύστημα. Δεν μπορώ να κάνω
ό,τι θέλω. Πείτε ότι δεν έμπαινα εγώ
διοικητής και βάζατε εσείς έναν διοικητή της αρεσκείας σας. Πιστεύετε ότι
θα έκανε διαφορετικά πράγματα απ’
ό,τι έκανα εγώ; Αν το έκανε, ενδεχομένως να μην ήμαστε στο ευρώ σήμερα». Τέλος, αναφορικά με την οικονομική κατάσταση εξαιτίας της πανδημίας,
ο κ. Στουρνάρας, αφού τόνισε πολλές
φορές πως «πρόβλεψη δεν μπορεί να
κάνει κανείς» και ότι «εφόσον δεν υπάρχει εμβόλιο και φάρμακο, μόνο σενάρια μπορούμε να κάνουμε», πρόσθεσε: «Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ένα
εύρος προβλέψεων από μείον 4,5% έως
μείον 9,5% φέτος. Το βασικό σενάριο
είναι κοντά στο μείον 6%. Για το 2021,
προβλέπει ανάκαμψη της τάξης του
5,5%, περίπου. Βεβαίως, οι εκτιμήσεις
αλλάζουν».

Την πρώτη ετήσια μείωση από το 2014,
όταν και πρωτοεφαρμόστηκε, αναμένεται
να καταγράψει φέτος το πρόγραμμα «χρυσή
βίζα», μέσω του οποίου χορηγούνται άδειες
παραμονής σε επενδυτές ακινήτων από
χώρες εκτός Ε.Ε. Η συγκεκριμένη αγορά
αναμένεται να υποστεί πλήγμα κατά το
2020, καθώς η πανδημία και τα μέτρα που
την ακολούθησαν για τον περιορισμό της
εξάπλωσης είχαν ως αποτέλεσμα τον εκμηδενισμό των αφίξεων νέων αγοραστών
ακινήτων από χώρες όπως η Κίνα, η Τουρκία,
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ισραήλ,
η Ρωσία και άλλες περιοχές απ’ όπου είχε
καταγραφεί υψηλή ζήτηση τα τελευταία
χρόνια.Με βάση τα τελευταία στοιχεία, οι
συνολικές άδειες που έχουν εκδοθεί από
την έναρξη του προγράμματος και μέχρι
το τέλος του φετινού πρώτου τριμήνου ανέρχονται σε 7.414. Εξ αυτών, το 72,2%, ή
5.352, αφορά Κινέζους επενδυτές. Εν ολίγοις,
επτά στις δέκα άδειες που εκδίδονται χορηγούνται σε Κινέζους, δείγμα της σημασίας
της συγκεκριμένης αγοράς για την πορεία
του προγράμματος. Ωστόσο, όπως σημειώνει
στην «Κ» ο Αλέξανδρος Ρισβάς, επικεφαλής
της δικηγορικής εταιρείας «Ρισβάς και Συνεργάτες», η οποία είναι και ενεργό μέλος
του Διεθνούς Συμβουλίου Μετανάστευσης
Επενδύσεων, «ουσιαστικά επί σχεδόν τρεις
μήνες δεν είχαμε καμία νέα συναλλαγή και
αυτό δύσκολα θα διαφοροποιηθεί τους επόμενους μήνες του έτους, πλην ίσως του
τελευταίου τριμήνου, όταν είναι πιθανό να
υπάρξει μια αύξηση της κινητικότητας
στην αγορά». Κατά τον ίδιο, ναι μεν υπάρχει
ζήτηση, ωστόσο αυτή δεν πρόκειται να εκφραστεί και να μεταφραστεί σε νέες αγοραπωλησίες ακινήτων έως το 2021 και υπό
την προϋπόθεση ότι μέχρι τότε θα έχουν

αποκατασταθεί πλήρως οι αεροπορικές μεταφορές.Κατά τη διάρκεια του φετινού
πρώτου τριμήνου, οι άδειες που εκδόθηκαν
δεν ξεπερνούν τις 227, καθώς ήδη από τα
τέλη Ιανουαρίου ξεκίνησαν οι περιορισμοί
μετακινήσεων από την Κίνα, από την οποία
προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της ζήτησης για το πρόγραμμα της «χρυσής βίζας».
Ενας ακόμα παράγοντας που λειτουργεί ανασταλτικά για τη φετινή πορεία του προγράμματος είναι και η ψυχολογία, καθώς
πολλοί ενδιαφερόμενοι επενδυτές δεν επιθυμούν να διακινδυνεύσουν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα εν μέσω πανδημίας, ακόμα κι όταν ανοίξουν πλήρως τα σύνορα.
Επιπλέον, η δυσκολία στην ολοκλήρωση
συναλλαγών με άλλους τρόπους έχει λειτουργήσει αρνητικά στην πορεία του προγράμματος. «Θα μπορούσαμε να έχουμε επιτρέψει την ηλεκτρονική αποστολή δακτυλικών αποτυπωμάτων, μέσω συνεργασιών των αντίστοιχων πρεσβειών, ώστε να
προχωρήσουν τουλάχιστον κάποιες από
τις αιτήσεις που εκκρεμούσαν το προηγούμενο διάστημα». Από την άλλη πλευρά,
βέβαια, η επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας από τη χώρα μας λειτουργεί ως ένα
επιπρόσθετο δέλεαρ, αν όχι για το 2020,
τουλάχιστον για να αυξηθεί σημαντικά από
το 2021 η ζήτηση και αντιστοίχως να ενισχυθούν οι συναλλαγές στην αγορά ακινήτων. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ρισβά,
οι τελευταίες ενδείξεις από το εξωτερικό
καταδεικνύουν και μια αλλαγή στον προσανατολισμό αρκετών επενδυτών, ιδίως
Κινέζων. «Μετά την πανδημία και την επιτυχή διαχείριση που έγινε στην Ελλάδα,
αρκετοί Κινέζοι επενδυτές ενδιαφέρονται
πλέον και για την απόκτηση μιας κατοικίας
για ιδία χρήση», αναφέρει ο κ. Ρισβάς.

Μειώσεις φόρων
και εισφορών το 2021
σχεδιάζει η κυβέρνηση
Δεν συζητάμε περικοπές μισθών και συντάξεων, δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό
Παραπολιτικά ο υπουργός Οικονομικών
Χρήστος Σταϊκούρας, ανοίγοντας παράθυρο
για μειώσεις φόρων από το 2021. Οπως είπε
ο υπουργός, οι μειώσεις φόρων του τρέχοντος προϋπολογισμού υλοποιούνται κανονικά, επισημαίνοντας ότι «αυτό που δεν
μπορέσαμε να κάνουμε ήταν οι έξτρα μειώσεις φόρων, όπως, για παράδειγμα, η εισφορά αλληλεγγύης».
Σύμφωνα με τον Χρ. Σταϊκούρα, μόλις
σταθεροποιηθεί η κατάσταση, η κυβέρνηση
θα προχωρήσει σε στοχευμένες μειώσεις
φόρων και εισφορών. Υπενθυμίζεται ότι
στο πρόγραμμα της κυβέρνησης για το τρέχον έτος ήταν η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, του τέλους επιτηδεύματος και
του ΕΝΦΙΑ. Με βάση τα ανωτέρω στον σχεδιασμό της, εφόσον το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές και υγειονομικές συνθήκες,
η κυβέρνηση θα προχωρήσει το 2021:
1. Στη μείωση του τέλους επιτηδεύματος
κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι το τέλος επιτηδεύματος, από 650 ευρώ, θα μειωθεί στα
455 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες
και στα 700 ευρώ για τις επιχειρήσεις. Υπενθυμίζεται ότι το τέλος επιτηδεύματος
εφαρμόσθηκε το 2011 μαζί με την έκτακτη
εισφορά. Λόγω αδυναμίας περιορισμού της
φοροδιαφυγής, κυρίως στους ελεύθερους
επαγγελματίες, και υπό την πίεση της τρόικας, η τότε κυβέρνηση επέβαλε οριζόντιο
τέλος σε επιτηδευματίες (φυσικά και νομικά
πρόσωπα και νομικές οντότητες) και σε ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα.

2. Στη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.
Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μειωθεί
η εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα
του 2021 κατά 20% ή 30%. Υπενθυμίζεται
ότι η εισφορά αλληλεγγύης καθιερώθηκε
με το άρθρο 29 του ν. 3986/2011 στα εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ των φυσικών
προσώπων και η οποία θα έπρεπε να είχε
καταργηθεί στα τέλη του 2014. Συνολικά
τα φυσικά πρόσωπα καταβάλλουν περί το
1,2 δισ. ευρώ ετησίως, ποσό το οποίο τα
προηγούμενα χρόνια (για παράδειγμα το
2014) ξεπερνούσε το 1,5 δισ. ευρώ. Η εξέλιξη
αυτή αναμένεται να ανακουφίσει κυρίως
τη μεσαία τάξη, η οποία τα προηγούμενα
χρόνια σήκωσε το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής.
3. Στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 8% μεσοσταθμικά και σε αναπροσαρμογή των
αντικειμενικών αξιών. Ωστόσο, η μείωση
του ΕΝΦΙΑ κατά 8% δεν θα είναι οριζόντια
αλλά το ύψος της έκπτωσης για κάθε ιδιοκτήτη θα αποφασισθεί μετά την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών σε κάθε
περιοχή. Ουσιαστικά, θα προσμετρηθεί το
πόσο θα αυξηθεί η αξία των ακινήτων σε
ορισμένες περιοχές αλλά και πόσο θα μειωθεί
σε κάποιες άλλες.
4. Στην εξέταση του να προχωρήσει ταχύτερα στη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ελαφρύνοντας με τον τρόπο αυτό
όλους τους μισθωτούς αλλά και τις επιχειρήσεις. Είναι εξαιρετικά πιθανό τον Σεπτέμβριο η κυβέρνηση να προχωρήσει σε
νέα μείωση των εισφορών με στόχο τη στήριξη της μισθωτής εργασίας.

Στο 1,3 δισ. μειώθηκαν
τα ασφάλιστρα κατά
το α΄ τετράμηνο του έτους
Κατά 4,3% υποχώρησαν το πρώτο 4μηνο
του έτους οι εργασίες του ασφαλιστικού
κλάδου, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης
που προκάλεσε η πανδημία. Σύμφωνα με
στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), τα ασφάλιστρα στο
4μηνο Ιανουαρίου - Απριλίου μειώθηκαν
στο 1,3 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 578,9
εκατ. ευρώ αφορούν στον κλάδο ζωής, ενώ
στα 702,9 εκατ. ευρώ σταθεροποιήθηκαν
τα ασφάλιστρα του κλάδου γενικών ασφαλίσεων. Σύμφωνα με στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς, η επίπτωση της πανδημίας
στον ασφαλιστικό κλάδο αποτυπώνεται
κυρίως στις νέες εργασίες, οι οποίες υποχώρησαν έως και 70%, εξαιτίας κυρίως του
lockdown στην οικονομία, πλήττοντας κυρίως τις πωλήσεις αποταμιευτικών προγραμμάτων. Πτώση ωστόσο υπήρξε τόσο
στις μηνιαίες καταβολές των ασφαλίστρων
όσο και στις ανανεώσεις συμβολαίων, πλήττοντας κυρίως κλάδους, όπως η ασφάλιση

αυτοκινήτου. Σε μηνιαία βάση και σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΕΑΕΕ οι ασφαλίσεις ζωής
και τα προγράμματα αποταμίευσης τον
μήνα Απρίλιο μειώθηκαν κατά 21,7% σε
σχέση με τον περυσινό Απρίλιο. Τα ασφάλιστρα από επενδυτικά συμβόλαια εμφανίζουν τον ίδιο μήνα άνοδο κατά 8,3% και
σύμφωνα με στελέχη της αγοράς, η άνοδος
οφείλεται στα προγράμματα περιοδικών
καταβολών. Τα ασφάλιστρα του κλάδου
γενικών ασφαλίσεων τον Απρίλιο υποχώρησαν κατά 4,6% και η βασικότερη επίπτωση από το lockdown της οικονομίας αποτυπώνεται στην ασφάλιση αυτοκινήτου,
που οδήγησε αρκετούς κατόχους οχημάτων
να μην ανανεώσουν το συμβόλαιό τους.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΑΕΕ η πτώση
των εργασιών στον κλάδο αυτοκινήτου έφτασε τον Απρίλιο το 15,8%, ενώ αντίθετα
σημάδια αντοχής εμφάνισε ο κλάδος των
νοσοκομειακών προγραμμάτων που ενισχύθηκε κατά 8,4%.

ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

l

17

Το στοίχημα
για επιστροφή
στην ανάπτυξη
Με «όπλο» το Ταμείο Ανάκαμψης, από
το οποίο αναμένονται τουλάχιστον 8-10 δισ.
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Αναπτυξιακή ώθηση της τάξεως του 1,5%-2%
του ΑΕΠ κάθε χρόνο για 3 χρόνια προσδοκά
η κυβέρνηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, εφόσον τελικώς αυτό συμφωνηθεί, με βάση
την πρόταση που αναμένεται να καταθέσει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Πρόκειται για το μεγάλο «όπλο» της επόμενης μέρας, για την επιστροφή στην ανάπτυξη, από το οποίο οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να περιμένει τίποτα
λιγότερο από 8-10 δισ. ευρώ συνολικά, ενδεχομένως δε το ποσό να είναι και αρκετά σημαντικότερο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε ήδη με την πρόεδρο της Κομισιόν
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενόψει της παρουσίασης της πρότασης της Επιτροπής, που διαμορφώνεται στη βάση της κοινής πρότασης
Μέρκελ - Μακρόν για ένα Ταμείο 500 δισ. ευρώ.
Η Ελλάδα είναι πολύ ικανοποιημένη από
το γεγονός ότι η βοήθεια, με βάση την πρόταση,
θα δίνεται με τη μορφή επιχορηγήσεων και
όχι δανείων, κάτι που θα επιβάρυνε το δημόσιο
χρέος της. Μένει, βεβαίως, αυτό να γίνει αποδεκτό, γιατί αναμένονται ισχυρές αντιρρήσεις,
όχι μόνο από την Αυστρία, που δήλωσε εξαρχής
ότι προτιμά τον δανεισμό, αλλά και τη Σουηδία,
τη Δανία, την Ολλανδία και τη Φινλανδία.
Θετική για την Ελλάδα είναι και η πρόβλεψη
ότι η βοήθεια θα δίνεται με βάση και το πλήγμα
που θα υποστεί η χώρα από τον κορωνοϊό. Δεδομένου ότι η Επιτροπή στις ανοιξιάτικες προβλέψεις της εκτιμούσε πως η Ελλάδα θα υποστεί
τη μεγαλύτερη μείωση ΑΕΠ από όλες τις χώρες
της Ενωσης, είναι λογικό να προβλέπεται και
η αναλογικά μεγαλύτερη στήριξη. Στο σημείο
αυτό υπάρχει ένα ερώτημα για το κατά πόσον
θα συνυπολογιστεί και το υγειονομικό πλήγμα,
το οποίο στην Ελλάδα ήταν σχετικά μικρό. Ω-

στόσο, και το Bloomberg σε πρόσφατο δημοσίευμά του τοποθετούσε την Ελλάδα στην
πλέον επωφελούμενη κατηγορία χωρών.
Αναπτυξιακά μέτρα
Οι πόροι του Ταμείου θα δώσουν την άνεση
στην κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει πολιτικές
με αναπτυξιακή διάσταση, που έχουν μπει
στην άκρη αυτή την περίοδο, όπως η μείωση
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Τα
σχέδια της κυβέρνησης προβλέπουν, σύμφωνα
με πληροφορίες, να προχωρήσει άμεσα η μείωση της λεγόμενης φορολογικής «σφήνας»,
δηλαδή φόρων και εισφορών που επιβαρύνουν
την εργασία, αλλά και να μειωθεί το πλαφόν
των ασφαλιστικών εισφορών.
Οι υπόλοιπες φοροελαφρύνσεις θα πάρουν
κι αυτές σειρά, διαβεβαιώνουν στελέχη του
οικονομικού επιτελείου, όταν τελειώσει η μεταβατική περίοδος, την οποία καλύπτει το
πρόγραμμα «γέφυρα» που ανακοίνωσαν την
περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός και οι
αρμόδιοι υπουργοί. Ενα πρόγραμμα που έχει
στόχο να στηριχθούν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις στο μεταβατικό αυτό στάδιο που
διανύουμε μεταξύ του lockdown και της επανεκκίνησης της οικονομίας.
Με αυτό το σκεπτικό τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου απαντούν στην κριτική
που ασκήθηκε από κάποιες πλευρές, ότι ίσως
ήταν λάθος να δοθούν ελαφρύνσεις σε κλαδικό
επίπεδο, όπως π.χ. η μείωση του ΦΠΑ στην
εστίαση, αντί να δρομολογηθούν άμεσα οι αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις του κυβερνητικού
προγράμματος, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, της εισφοράς αλληλεγγύης
ή της φορολογίας επιχειρήσεων. «Τώρα έπρεπε
να στηριχθούν οι κλάδοι που κινδυνεύουν με
καταστροφή χωρίς να ευθύνονται», εξηγεί ένα
στέλεχος. «Αργότερα θα είναι η ώρα για τα αναπτυξιακά μέτρα». Το «αργότερα» τοποθετείται
κάπου μεταξύ ΔΕΘ και κατάθεσης προϋπολογισμού του 2021.

Ευρωπαϊκά εργαλεία και λελογισμένα ρίσκα
Εκτός από το Ταμείο Ανάκαμψης, η
κυβέρνηση προσβλέπει σε στήριξη
και από τα άλλα τρία ευρωπαϊκά εργαλεία, που αναμένεται να ενεργοποιηθούν άμεσα: την προληπτική γραμμή
του ΕSM, το πρόγραμμα για την απασχόληση SURE και τα δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Για
το SURE η κυβέρνηση έχει ήδη εκδηλώσει το ενδιαφέρον της, προκειμένου
να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα
«Συν-εργασία» για την επιδότηση της
μερικής απασχόλησης.
Εκτιμάται, όμως, ότι το ενδιαφέρον
της θα προσελκύσει τελικώς και η προληπτική γραμμή του ESM, παρότι αρχικώς την απέκρουε φοβούμενη μνημονιακές δεσμεύσεις. Τέτοιες δεσμεύσεις φαίνεται πως τελικά δεν θα υπάρξουν. Εξάλλου, ήδη κάποιες χώρες, με

Η Μαρίνα Χατζησωτηρίου συμμετείχε
στο διαδικτυακό σεμινάριο των Monckton
Chambers με θέμα τις Τρέχουσες και Μελλοντικές
Τάσεις (Trends) στο Δίκαιο της Αστικής Απάτης

Η Μαρίνα Χατζησωτηρίου, Συνέταιρος στην Michael Kyprianou & Co LLC και
Επικεφαλής του τμήματος Δικαστικών Διαφορών της εταιρείας στη Λεμεσό, είχε το
προνόμιο να συμμετάσχει στο πρόσφατο διαδικτυακό σεμινάριο των Monckton Chambers
με θέμα τη Δικογράφηση και Απόδειξη της Αστικής Απάτης. Η Μαρίνα έλαβε μέρος σε
συζήτηση αναφορικά με τις Τρέχουσες και Μελλοντικές Τάσεις στο Δίκαιο της Αστικής
Απάτης, μαζί με τον Steven Gee QC (γνωστό συγγραφέα του βιβλίου αναφοράς και
αυθεντίας «Commercial Injunctions»), την Kristina Lukacova, barrister και τον Dan Wyatt,
συνέταιρο στην RPC (Λονδίνου).
Η Μαρίνα έχει πολυετή εμπειρία σε περίπλοκες υποθέσεις διεθνούς απάτης. Η Μαρίνα
συστήνεται από τον διεθνή νομικό κατάλογο κατάταξης The Legal500 συνεχώς από το
2013. Το 2019 και το 2020 η Μαρίνα αναγνωρίζεται ως κορυφαία δικηγόρος (‘Leading
Individual’), στον τομέα Επίλυσης Διαφορών. Οι πελάτες επαινούν τη Μαρίνα αναφέροντας
ότι είναι «εξαιρετική δικηγόρος στην επίλυση διαφορών. Απασχολείται ενδελεχώς με τις
υποθέσεις που αναλαμβάνει και διαχειρίζεται πολύ αποτελεσματικά τις πλέον περίπλοκες
υποθέσεις».
Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαΐου 2020.
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Η κυβέρνηση δεν
βιάζεται να προσφύγει
στην προληπτική γραμμή
του ESM, που θα παραμείνει σε ισχύ έως το 2022.
πρώτες την Κύπρο και την Ισπανία,
φέρονται έτοιμες να εκμεταλλευθούν
τη γραμμή, οπότε η Ελλάδα δεν θα
είναι επισπεύδουσα.
Υψηλόβαθμο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου άφηνε ανοιχτό το τι
θα κάνει η κυβέρνηση τελικώς, δεδομένου ότι υπάρχει περιθώριο να χρησιμοποιηθεί η γραμμή έως το 2022.Οι
δημοσιονομικές πιέσεις είναι πολλές

και τα περιθώρια άρνησης μιας τέτοιας
χρηματοδοτικής δυνατότητας περιορισμένα.
Στελέχη του οικονομικού επιτελείου
διευκρίνιζαν, εξάλλου, ότι το μέτρο
της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ,
που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, είναι προσωρινό, με διάρκεια
από τον Ιούνιο έως και τον Οκτώβριο,
και δεν υπάρχει πρόθεση ούτε υφίστανται περιθώρια να μονιμοποιηθεί.
Κι αυτό γιατί στη συνέχεια θα πάρουν
σειρά άλλα μέτρα, με αναπτυξιακό
προσανατολισμό.
Προς το παρόν, πάντως, στο επίκεντρο βρίσκεται ο τουρισμός, με την
ελπίδα να κερδηθεί έστω κι ένα μικρό
μέρος των εσόδων του. «Δεν μπορείς
να γυρίσεις την πλάτη σε έσοδα 4 δισ.
ευρώ τον μήνα», σχολιάζει κυβερνητικό

στέλεχος, απαντώντας στην κριτική
ότι ίσως η κυβέρνηση βιάστηκε να ανοίξει τα σύνορα.
«Πρέπει να πάρεις λελογισμένα ρίσκα». Στην κυβέρνηση υποστηρίζουν
ότι τα ρίσκα είναι όντως λελογισμένα,
αφού βασίζονται σε επιδημιολογικά
στοιχεία. Στην πρώτη φάση, από 15
Ιουνίου θα ανοίξουν τα σύνορα για
μια μικρή ομάδα χωρών, με ανάλογα
υγειονομικά χαρακτηριστικά με την
Ελλάδα, όπως οι βαλκανικές χώρες, η
Αυστρία, η Γερμανία, η Δανία, η Νορβηγία και το Ισραήλ, ενώ την 1η Ιουλίου
ο αριθμός θα διευρυνθεί τουλάχιστον
με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, εφόσον
σημειώνεται καθοδική πορεία των
κρουσμάτων. Εξαίρεση ίσως αποτελέσουν το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ
και η Ρωσία.
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Στην επιδοτούμενη απασχόληση
πάνω από 500.000 εργαζόμενοι

«Ψαλίδι» στην αποζημίωση
των ιδιοκτητών ακινήτων
για τις απώλειες από ενοίκια

Εντός του Ιουνίου – Το κράτος θα καλύπτει μέρος της μείωσης αποδοχών

Την κάλυψη του 33,3% των πραγματικών
απωλειών εισοδήματος των ιδιοκτητών
ακινήτων θα καλύψει η κυβέρνηση μετά
την απόφασή της να μειωθούν τα ενοίκια
κατά 40% για τις πληττόμενες επιχειρήσεις
και τα νοικοκυριά. Ωστόσο, πληροφορίες
αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται το ποσοστό αυτό να αυξηθεί ελαφρώς και να φθάσει ενδεχομένως το 40%, κάτι που θα αποφασισθεί τις προσεχείς ημέρες.
Η διάταξη που ετοιμάζει το υπουργείο
Οικονομικών προβλέπει την κάλυψη του
33,3% των πραγματικών απωλειών εισοδήματος των ιδιοκτητών ακινήτων. Μετά
τις αντιδράσεις αναζητείται δημοσιονομικός χώρος για να αυξηθεί λίγο το ποσοστό αναπλήρωσης (ίσως έως το 40%).
Σε κάθε περίπτωση δεν θα υπάρχει περιορισμός ως προς το είδος των φορολογικών υποχρεώσεων με τις οποίες θα γίνει
ο συμψηφισμός.
Για παράδειγμα, εάν ένας ιδιοκτήτης
ακινήτων έχει χάσει εισόδημα 2.000 ευρώ
από ενοίκια στο τρίμηνο Μαρτίου - Μαΐου
εξαιτίας της υποχρεωτικής μείωσης των
μισθωμάτων κατά 40%, θα μπορεί να περιορίσει από τον Ιούλιο και μετά φόρο
εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ ή άλλη φορολογική
υποχρέωση συνολικού ύψους 666 (ή 800
ευρώ αν το ποσοστό αναπλήρωσης απωλειών φτάσει στο 40%).
Οι ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα
από τα οποία θα εισπράξουν μειωμένα
κατά 40% ενοίκια το τρίμηνο Μαρτίου Μαΐου θα κληθούν να δηλώσουν σε ειδική
ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ τις
εισοδηματικές απώλειες που έχουν και
να συνυποβάλουν το μισθωτήριο συμβόλαιο των ακινήτων με το αποδεικτικό
της είσπραξης των μειωμένων ποσών. Οι
απώλειες που θα προκύψουν θα συμψηφιστούν με τον φόρο εισοδήματος, ή ΕΝΦΙΑ ή άλλες φορολογικές υποχρεώσεις
από την 1η Ιουλίου και μετά. To κόστος
για το ελληνικό Δημόσιο υπολογίζεται
στα 70-80 εκατ. ευρώ, ενώ οι ιδιοκτήτες
ακινήτων έχουν χάσει περισσότερα από
200 εκατ. ευρώ.
Το 2021 οι ιδιοκτήτες θα φορολογηθούν
μόνο για τα ενοίκια που εισέπραξαν. Για
παράδειγμα, στην περίπτωση που ιδιοκτήτης εκμισθώνει ακίνητο με μηνιαίο

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Ισως και πάνω από μισό εκατομμύριο
εργαζόμενοι εκτιμάται ότι από την 1η
Ιουνίου θα τεθούν σε καθεστώς ευέλικτης απασχόλησης, με το κράτος να
επιδοτεί το 60% των απωλειών που θα
έχουν οι μισθοί τους λόγω του μειωμένου ωραρίου. Το… αντίτιμο θα είναι
η προστασία από την απόλυση, καθώς
όποιος τεθεί υπό τη λειτουργία του μηχανισμού, που η κυβέρνηση ονόμασε
«Συν-Εργασία», θα απαγορεύεται να απολυθεί.
Επίσης, θα είναι πλήρως ασφαλισμένος, καθώς οι εισφορές του θα υπολογισθούν στον αρχικό μισθό. Και
θα καταβληθούν εξ ολοκλήρου από τον
εργοδότη, επιμερίζοντας έτσι ένα μέρος
του βάρους και στους επιχειρηματίες.
Η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα έπρεπε να τεθεί σε γνώση των εργοδοτών… χθες, καθώς χιλιάδες επιχειρήσεις
καλούνται να προσαρμοστούν από την
<
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Οσοι ενταχθούν στο
πρόγραμμα «Συν-Εργασία» θα προστατεύονται
από απόλυση.
επόμενη κιόλας Δευτέρα, 1η Ιουνίου.
Βασικό κριτήριο για την ένταξή τους
στον μηχανισμό «Συν-Εργασία» είναι
ο τζίρος, και για την ακρίβεια το πόσο
μειωμένος είναι τους τελευταίους μήνες.
Ζητούμενο παραμένει και το εάν τελικώς
οι επιχειρήσεις που πληρούν το κριτήριο
της μείωσης του τζίρου κατά 20% θα
μπορούν να εντάξουν το σύνολο των
εργαζομένων τους στο πρόγραμμα ή
ένα μέρος αυτών. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η τελική διάταξη να ορίζει ότι στο πρόγραμμα θα μπορεί μια επιχείρηση που
έχει μειωμένο τζίρο κατά τους 2 με 3
τελευταίους μήνες (σε σύγκριση με
τους τζίρους των 3 τελευταίων ετών)
να εντάξει έως το 50% των εργαζομένων
της με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Στην πλειονότητά τους οι
επιχειρήσεις, με αιχμή αυτές που πλήττονται περισσότερο και σταδιακά επανεκκινούν, θα μπορούν παράλληλα με
το πρόγραμμα «Συν-Εργασία», που θα
τρέξει για τους μήνες Ιούνιο - Σεπτέμβριο, να κάνουν χρήση και των άλλων
δύο εργαλείων, της αναστολής συμβάσεων έως και του 100% του προσωπικού

τους, καθώς και του μέτρου για προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας – ήτοι
μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση
με διευθυντικό δικαίωμα και χωρίς κρατική επιχορήγηση, για τουλάχιστον το
50% του προσωπικού τους.
Το τρίπτυχο αυτό των μέτρων, σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό,
θα συντείνει στην προσπάθεια περιορισμού των δραματικών συνεπειών της
πανδημίας στην απασχόληση. Ανάλογα
βεβαίως με το πώς θα χρησιμοποιηθούν,
μπορεί και να αποτελέσουν την κερκόπορτα για πρακτικές που στρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό, δημιουργούν συνθήκες φτωχοποίησης των εργαζομένων και οδηγούν σε δραματική
αύξηση των απολύσεων και της ανεργίας, έχοντας στην πράξη τα ακριβώς
αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα.
Οπως, για παράδειγμα, επισημαίνουν
μιλώντας στην «Κ» έγκριτοι νομικοί
αλλά και συνδικαλιστές, το πώς μια επιχείρηση θα επιλέξει να κάνει χρήση
του ενός ή του άλλου μέτρου, παράλληλα με το ποιους εργαζομένους θα
βάλει σε αναστολή συμβάσεων, ποιους
θα επιλέξει να θέσει ως προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας χωρίς καμία κρατική στήριξη και ποιους θα θέσει υπό
την ομπρέλα του συνεργατικού προγράμματος, αναμένεται να αποτελέσει
στο αμέσως επόμενο διάστημα σημαντικό σημείο τριβής.
Να σημειωθεί ότι, ανάλογα με το εργαλείο, διαφοροποιούνται και οι δεσμεύσεις των επιχειρήσεων ως προς
το μεγάλο ζητούμενο, την προστασία
των εργαζομένων από τις απολύσεις.
Ετσι, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα
«Συν-Εργασία» θα προστατεύονται
μόνο όσοι εργαζόμενοι ενταχθούν σε
αυτό και για όσο διάστημα αυτό ισχύει.
Στην περίπτωση της παράτασης των
αναστολών στις συμβάσεις, ο εργοδότης
υποχρεώνεται να μην προχωρήσει σε
μείωση προσωπικού κατά τη διάρκεια
των αναστολών αλλά και 45 ημέρες μετά. Αντίθετα, εάν κάποιος δεν προχωρήσει στην παράταση των αναστολών,
δεν έχει καμία δέσμευση ως προς τις
απολύσεις, εκτός βέβαια αυτών που ισχύουν ούτως ή άλλως στο εργατικό
δίκαιο (ομαδικές απολύσεις κ.λπ.).
Τέλος, εφόσον κάποιος εργοδότης
επιλέξει τη λύση του προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας, δεν μπορεί να
προχωρήσει σε απολύσεις για όσο διάστημα τουλάχιστον το 50% του προσωπικού του εργάζεται με καθεστώς
μερικής ή εκ περιτροπής εργασίας.

Ολοι οι εργαζόμενοι θα είναι πλήρως ασφαλισμένοι καθώς οι εισφορές τους θα υπο-

λογισθούν στον αρχικό μισθό και θα καταβληθούν εξ ολοκλήρου από τον εργοδότη.

Χωρίς απώλειες όσοι αμείβονται
με τον κατώτατο μισθό
Οσο υψηλότερος είναι ο μισθός κάποιου εργαζομένου που θα τεθεί στο
πρόγραμμα «Συν-Εργασία» τόσο μεγαλύτερες θα είναι και οι απώλειες
που έχει, με το κράτος να δεσμεύεται
ότι θα καλύψει από το 60% έως και
το 100% των απωλειών.
Το 100% προστατεύεται στην περίπτωση που ο εργαζόμενος λαμβάνει
τον κατώτατο μισθό των 650 ευρώ.
Αυτό σημαίνει πως αν το ποσό που
θα λάβει καθαρά στην τσέπη του ο
μισθωτός, μετά την αμοιβή από τον
εργοδότη και τη συμμετοχή του κράτους, είναι κάτω από το ύψος του κατώτατου μισθού, που αντιστοιχεί σε
555 ευρώ καθαρά, τότε το κράτος θα
καλύψει τη διαφορά.

Για μεικτούς μισθούς κοντά στα
700 ευρώ, η απώλεια για τον εργαζόμενο εκτιμάται περίπου στο 7,5%, ενώ
για υψηλότερα ποσά, κοντά στα 1.200
ευρώ, η απώλεια εκτιμάται σε 16%.
Προσοχή όμως, γιατί στους παραπάνω υπολογισμούς λαμβάνονται υπόψη τόσο οι φόροι στα νέα μειωμένα
ποσά όσο και οι ασφαλιστικές εισφορές
–εργοδοτικές και εργατικές– οι οποίες
θα υπολογίζονται στο ύψος του ονομαστικού μισθού, ως είχε πριν από
τη μείωση, και θα καλύπτονται από
τον εργοδότη. ετσι, στην τσέπη, η
μείωση θα φθάνει το 20%. Αντίστοιχα,
μετά και τις μειώσεις των εισφορών,
το όφελος για τους εργοδότες εκτιμάται
στο 33%.

μίσθωμα 1.000 ευρώ. Από την υποχρεωτική μείωση κατά 40% λαμβάνει μηνιαίως
600 ευρώ. Το μειωμένο ενοίκιο αφορά
τους μήνες από Μάρτιο μέχρι και Αύγουστο. Δηλαδή, είχε μείωση ενοικίου για
έξι μήνες. Αυτό σημαίνει ότι για έξι μήνες
εισέπραξε 6.000 ευρώ και τους υπόλοιπους
έξι μήνες 3.600 ευρώ. Συνολικά εισέπραξε
9.600 ευρώ (αντί για 1.200 ευρώ). Το ποσό
αυτό θα φορολογηθεί με συντελεστή 15%.
Σημειώνεται ότι στις επιχειρήσεις που
έκλεισαν με κρατική εντολή δόθηκε το
δικαίωμα μείωσης του ενοικίου επαγγελματικής εγκατάστασης κατά 40% για τους
μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Για τους
εργαζόμενους που τέθηκαν σε αναστολή
σύμβασης εργασίας δόθηκε το ίδιο δικαίωμα για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο
και Μάιο εφόσον πρόκειται για πρώτη
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Το κράτος θα καλύψει το
33,3% μέσω συμψηφισμού
με φορολογικές υποχρεώσεις.
κατοικία. Οι επιχειρήσεις με πληττόμενους
ΚΑΔ είχαν μείωση ενοικίου για τον Απρίλιο
και τον Μάιο. Το ίδιο δικαίωμα δόθηκε
και στους εργαζόμενους που βρίσκονται
σε αναστολή εργασίας και πληρώνουν ενοίκιο για τα εξαρτώμενα παιδιά τους
που σπουδάζουν σε άλλη πόλη από αυτήν
της μόνιμης κατοικίας τους.
Καθώς η αγορά επανέρχεται σε συνθήκες σχετικής κανονικότητας η περίμετρος κάλυψης της έκπτωσης ενοικίου
έχει πλέον περιοριστεί. Τον Ιούνιο η έκπτωση θα ισχύει για επιχειρήσεις που
παραμένουν κλειστές, επιχειρήσεις των
κλάδων τουρισμού, εστίασης, μεταφορών,
πολιτισμού και αθλητισμού, επιχειρήσεις
που άνοιξαν τον Μάιο, συμπεριλαμβανομένου του λιανικού εμπορίου. Μείωση
ενοικίου κατά 40% θα έχουν Ιούλιο και
Αύγουστο μόνο οι επιχειρήσεις των κλάδων τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού
και αθλητισμού.
ΠΡ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τα... μαύρα παράδοξα της οικονομίας
Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Αν πιστέψει κανείς στην ορθότητα των
στοιχείων που αποτυπώνουν οι δηλώσεις του ΦΠΑ –και κατά συνέπεια οι έρευνες που στηρίζονται στα στοιχεία
των φορολογικών αρχών– ο μέσος τζίρος μιας επιχείρησης εστίασης στην
Ελλάδα δεν ξεπερνά τα 190 ευρώ την
ημέρα. Την ίδια στιγμή, ένα πρακτορείο
τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα –το
οποίο επίσης λειτουργεί σχεδόν 365
ημέρες τον χρόνο– εμφανίζεται να έχει
ημερήσια έσοδα της τάξεως των 2.9003.000 ευρώ, δηλαδή 15 φορές περισσότερα. Ακόμη και σε ετήσια βάση να
το δει κανείς, οι Ελληνες εμφανίζονται
να δαπανούν 5,7 δισ. τον χρόνο και
στις 82.412 επιχειρήσεις εστίασης που
είναι καταγεγραμμένες, όταν η ετήσια
δαπάνη στα 4.709 πρακτορεία τυχερών
παιχνιδιών και στοιχημάτων ανέρχεται
στα 4,46 δισ. με βάση τα στοιχεία του
2019.
Το συγκεκριμένο στατιστικό εύρημα
–ένα από τα πολλά «παράδοξα»– μπορεί
να δικαιολογηθεί μόνο αν ληφθεί υπόψη
ο παράγων «μαύρη οικονομία». Είναι
ακριβώς ο παράγοντας που καθιστά
και εξαιρετικά παρακινδυνευμένη την
οποιαδήποτε εκτίμηση για την έκταση
που θα λάβει η ύφεση μέσα στο 2020.
Στον τουρισμό εντοπίζονται πολλές
«μαύρες» συναλλαγές τόσο στον κλάδο
της εστίασης όσο και στον κλάδο των
καταλυμάτων κυρίως των μικρότερων
ξενοδοχείων, των ενοικιαζόμενων δωματίων κ.λπ.
Σε περιόδους lockdown ή επιβολής
περιοριστικών μέτρων όπως αυτή που
διανύουμε, οι πραγματικές συνέπειες
στην οικονομία δεν μπορούν να καταγραφούν παρά μόνο μετά τη λήξη
της περιόδου. Και αυτό διότι εκτός από
το «φανερό χρήμα» που θα λείψει εξαιτίας της μειωμένης προσέλευσης
τουριστών (και το οποίο θα αποτυπωνόταν κανονικά στα έσοδα των επιχειρήσεων που καταγράφουν οι φορολογικές αρχές και η Ελληνική Στα-

Tο υπουργείο Οικονομικών θα προχωρήσει στη δημιουργία εξατομικευμένης μερίδας των
επιχειρήσεων που πλήττονται από την κρίση με βάση τα στοιχεία τριών μηνών.

Δεύτερος γύρος
κρατικών δανείων
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Οι Ελληνες δαπανούν 5,7
δισ. ευρώ τον χρόνο σε
82.412 επιχειρήσεις εστίασης και 4,46 δισ. ευρώ σε
4.709 πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών.
τιστική Αρχή) θα λείψει και το «κρυφό
χρήμα». Ουσιαστικά, οι συνέπειες από
την απώλεια εσόδων στον τουρισμό
θα υποεκτιμηθούν αλλά η ζημία θα
γίνει αισθητή τόσο στο διαθέσιμο εισόδημα (σ.σ. με τα «μαύρα» έσοδα χρηματοδοτούνται και τα «μαύρα» μεροκάματα) όσο και στον ΦΠΑ (σ.σ. στον
βαθμό που ένα σημαντικό κομμάτι του

«μαύρου» χρήματος διοχετεύεται στην
κατανάλωση).
Η πρώτη απόπειρα αποτύπωσης των
επιπτώσεων από την πανδημία στα έσοδα των επιχειρήσεων έγινε από την
ΕΛΣΤΑΤ. Αντλησε στοιχεία από τις φορολογικές αρχές και έκανε τη σύγκριση
με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Η έρευνα περιορίζεται μόνο στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή οπότε δεν συνυπολογίζεται η απώλεια εσόδων στις λεγόμενες «πληττόμενες» επιχειρήσεις (αυτές δηλαδή
που καθορίστηκαν με διοικητικά κριτήρια με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών). Για τους κλάδους πάντως
που υπάρχουν συγκρίσιμα στοιχεία, η
εικόνα είναι η εξής:
1. Για τα 29.368 καταλύματα, ο τζίρος
μειώθηκε από τα 266 εκατ. στα 215
εκατ. σε επίπεδο τριμήνου (με κλείσιμο

δραστηριότητας μόνο για 15 από τις
90 ημέρες του τριμήνου).
2. Στην εστίαση τα έσοδα μειώθηκαν
από τα 932,5 εκατ. στα 841 εκατ., δηλαδή κατά 90,8 εκατ.
3. Στα τυχερά παιχνίδια χάθηκαν
173 εκατ. καθώς τα έσοδα μειώθηκαν
από 1,077 δισ. στα 904,5 εκατ.
4. Στο λιανικό εμπόριο, ο τζίρος έχει
μειωθεί κατά 199 εκατ. από 1,977 δισ.
σε 1,777 δισ. Ωστόσο, η πραγματική
εικόνα θα φανεί μόλις δημοσιευθούν
τα στοιχεία για το σύνολο των επιχειρήσεων. Ο τζίρος στον κωδικό «47»
(λιανικό εμπόριο χωρίς τα αυτοκίνητα)
φτάνει στα 43-45 δισ. τον χρόνο ή πάνω
από τα 10 δισ. στο τρίμηνο, αλλά στο
ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται και
τα φαρμακεία, τα σούπερ μάρκετ, τα
παντοπωλεία και άλλα καταστήματα
που δεν έκλεισαν.

Ποσό ύψους 1,4 δισ. ευρώ θα διαθέσει το
υπουργείο Οικονομικών στη δεύτερη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής, που
θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου. Σύμφωνα
με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει
μικρές αλλαγές στα κριτήρια προκειμένου
να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις
και να επωφεληθούν από το κρατικό δάνειο, το οποίο, εκτός από τη μακρά περίοδο
χάριτος (18 μήνες) μέχρι να ξεκινήσει η
αποπληρωμή του, προβλέπει και επιτόκιο
κάτω από 1%. Στην πρώτη φάση της επιστρεπτέας εντάχθηκαν περίπου 55.000
επιχειρήσεις, ενώ οι εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου για τη δεύτερη
φάση κάνουν λόγο για υπερδιπλάσιο αριθμό.
Στην επέκταση του κρατικού δανεισμού θα μπορούν να συμμετάσχουν και
επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στην πρώτη
φάση του μέτρου, δηλαδή μπορούν να
λάβουν και πρόσθετο ποσό εφόσον από
τα στοιχεία Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου
διαπιστωθεί μεγάλη οικονομική ζημία,
που απαιτεί την παρέμβαση του κράτους.
Ουσιαστικά, το υπουργείο Οικονομικών
θα προχωρήσει στη δημιουργία εξατομικευμένης μερίδας των επιχειρήσεων
που πλήττονται από την κρίση με βάση
τα στοιχεία τριών μηνών.
Επίσης, θα ενταχθούν και επιχειρήσεις
που ενδεχομένως έχουν αποκλειστεί από
όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία (Ταμείο
Εγγυοδοσίας κ.λπ.), ενώ είναι εξαιρετικά
πιθανό να τροποποιηθούν και τα κριτήρια
για τη χορήγηση του κρατικού δανείου.
Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα
μπορούν να υποβάλουν εκδήλωση ενδια-

φέροντος πρέπει να έχουν τα παρακάτω
χαρακτηριστικά:
1. Να είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε
νομικής μορφής και ανεξαρτήτως κλάδου,
συμπεριλαμβανομένων των ατομικών,
οι οποίες απασχολούν από 1 έως πεντακόσιους (500) εργαζομένους, έχουν την
έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην
Ελλάδα και έχουν πληγεί οικονομικά λόγω
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Στο 1,4 δισ. ευρώ το ύψος της
επιστρεπτέας προκαταβολής
που θα διατεθεί.
της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.
2. Να είναι επιχειρήσεις που δεν ήταν
προβληματικές (σύμφωνα με τον νόμο
για τις προβληματικές επιχειρήσεις) στις
31 Δεκεμβρίου 2019.
3. Να είναι επιχειρήσεις οι οποίες δεν
είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του
2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από
τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό
μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή
μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ’ όλη την
περίοδο αυτή.
Και στη δεύτερη φάση η επιστροφή
της προκαταβολής θα είναι ολική ή μερική.
Το αν το ποσό θα επιστραφεί στο σύνολό
του ή μέρος του θα εξαρτηθεί από το εάν
η επιχείρηση είναι βιώσιμη ή κατέστη
προβληματική λόγω της κρίσης του κορωνοϊού και δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της.

ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Ξεπέρασε το 1,5 δισ. ευρώ ο τζίρος
των σούπερ μάρκετ σε 10 εβδομάδες
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Το 1,5 δισ. ευρώ έφτασε ο τζίρος των σούπερ
μάρκετ μέσα σε δέκα εβδομάδες και συγκεκριμένα στο διάστημα που μεσολάβησε
από την ανακοίνωση των πρώτων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού στην
Ελλάδα μέχρι και τις 3 Μαΐου, παραμονή
δηλαδή της σταδιακής άρσης των περιορισμών στις μετακινήσεις.
Αυτή η συσσώρευση τζίρου μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα στον εν λόγω κλάδο
οφείλεται αφενός στην υπεραποθεματοποίηση βασικών ειδών διατροφής, καθαριστικών σπιτιού, χαρτικών και απολυμαντικών σκευασμάτων στην οποία προχώρησαν στην αρχή της κρίσης οι καταναλωτές και αφετέρου στην αγορά προϊόντων
της κατηγορίας bazaar στη συνέχεια (είδη
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ζωγραφικής, βιβλία, ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές), η οποία ακολούθησε ως τάση, καθώς οι υπόλοιπες λιανεμπορικές επιχειρήσεις παρέμεναν κλειστές. Με άλλα λόγια,
τα σούπερ μάρκετ τις πρώτες εβδομάδες
λειτούργησαν ως τόπος εφοδιασμού σε
τρόφιμα και σε άλλα βασικά είδη, για να
αποκτήσουν στη συνέχεια και συμπληρωματικό ρόλο, αυτόν του πολυκαταστήματος.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία της IRI,
το διάστημα από 24 Φεβρουαρίου 2020
έως 3 Μαΐου 2020 οι πωλήσεις των σούπερ
μάρκετ με βάση τα στοιχεία για τις λεγόμενες ταχυκίνητες κατηγορίες (προϊόντα
που αγοράζονται συχνά από τους καταναλωτές) ανήλθαν σε 1,43 δισ. ευρώ. Στον
τζίρο αυτό δεν περιλαμβάνονται τα λεγόμενα επί ζυγίω προϊόντα (κρέας, τυριά μη
συσκευασμένα, αλλαντικά, ψάρια, φρούτα
και λαχανικά), γεγονός που σημαίνει ότι
ο τζίρος ξεπέρασε το 1,5 δισ. Πρόκειται

Παρά την εντυπωσιακή άνοδο των πωλήσεων, οι επιχειρηματίες του κλάδου εκτιμούν ότι συνολικά η αύξηση για το 2020 θα είναι μόλις 2%, συνεπεία της αναμενόμενης ύφεσης και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος.
για αύξηση της τάξης του 24% σε σύγκριση
με το αντίστοιχο διάστημα του 2019, όταν
ο τζίρος με βάση τα στοιχεία για τις ταχυκίνητες κατηγορίες είχε διαμορφωθεί σε
1,15 δισ. Η αύξηση των πωλήσεων των
σούπερ μάρκετ λόγω κορωνοϊού καθορίζει
μέχρι στιγμής και τις εξελίξεις στον τζίρο
του κλάδου στο πρώτο τετράμηνο του
έτους. Ετσι, κατά το πρώτο τετράμηνο του
2020 καταγράφεται αύξηση των πωλήσεων
κατά 15% και μένει να δούμε εάν θα επιβεβαιωθούν οι φόβοι των επιχειρηματιών
του κλάδου για αύξηση στο σύνολο του
2020 μόλις στο 2%. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από την πρόβλεψη για σημαντική
μείωση των πωλήσεων κατά το δεύτερο
εξάμηνο του 2020, συνεπεία της αναμενόμενης ύφεσης και της μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
στοιχεία σχετικά με τα προϊόντα των οποίων

οι πωλήσεις ενισχύθηκαν περισσότερο τις
δέκα αυτές εβδομάδες της υγειονομικής κρίσης σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό
διάστημα. Διευκρινίζεται ότι τα πολύ υψηλά
ποσοστά που καταγράφονται σε ορισμένες
κατηγορίες οφείλονται στο ότι μέχρι πρόσφατα οι πωλήσεις τους ήταν πολύ χαμηλές
και τώρα ενισχύθηκαν υπό τις ειδικές συνθήκες.
Τα 15 προϊόντα με τη μεγαλύτερη θετική
μεταβολή πωλήσεων σε ετήσια βάση είναι
τα εξής: φαρμακευτικός εξοπλισμός (468,7%),
συμπληρώματα διατροφής (342%), αντισηπτικά μαντιλάκια (276%), καθαρό οινόπνευμα
(242,5%), υγρομάντιλα (228,6%), κόλλα για
κατασκευές (185%), γάντια (183,4%), κρεμοσάπουνα (147,8%), είδη ζωγραφικής για
παιδιά (135,7%), κρέας σε κονσέρβα γνωστό
ως luncheon meat (126,9%), καθαριστικά
κουζίνας και μπάνιου (122,8%), αλεύρι (106%),
αρωματικά στικς - ποτ πουρί (102,5%), α-

19

Εκτίναξη πωλήσεων
στα καταστήματα
καλλυντικών

Σε πολυκαταστήματα μετατράπηκαν οι αλυσίδες τροφίμων λόγω της πανδημίας

Βιβλία, αθλητικός
εξοπλισμός, είδη ζωγραφικής
για παιδιά και παιχνίδια στο
καλάθι των καταναλωτών.

l

θλητικός εξοπλισμός (99,7%), γραφική ύλη
(96,7%). Σε αρκετά υψηλές θέσεις συναντούμε
ηλεκτρικά είδη (αύξηση πωλήσεων κατά
93,1%), βιβλία (74,3%), υδραυλικά είδη
(69,2%), παιχνίδια (63,5%), είδη κήπου (50,3%).
Την τελευταία εβδομάδα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, την εβδομάδα
δηλαδή από 27 Απριλίου έως 3 Μαΐου, οι
πωλήσεις των σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκαν σε 129 εκατ. ευρώ, ενισχυμένες κατά
41,3% σε σύγκριση με πέρυσι. Η μεγάλη
αυτή αύξηση οφείλεται και στο ότι η αντίστοιχη περυσινή εβδομάδα (29 Απριλίου
έως 5 Μαΐου) ήταν η εβδομάδα μετά το Πάσχα, η οποία κατά κύριο λόγο παρουσιάζει
ήπιας έντασης πωλήσεις. Συγκρίνοντας την
περυσινή απόδοση των δύο εβδομάδων της
πασχαλινής περιόδου (Μεγάλη Εβδομάδα Εβδομάδα του Πάσχα), με τις αντίστοιχες
φετινές εβδομάδες του Πάσχα, οι πωλήσεις
φέτος ενισχύθηκαν κατά 11,3%.

Δυναμικά επέστρεψε ο κλάδος των
καλλυντικών μετά τη σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων, καθώς οι Ελληνίδες καταναλώτριες
έδειξαν, την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας των καταστημάτων, τη
διάθεση να ψωνίσουν προϊόντα τα
οποία είχαν αποχωριστεί ή είχαν
σταματήσει να χρησιμοποιούν όσο
ήταν στην καραντίνα. Σε αυτό συνέβαλαν και οι εκπτώσεις που πρόσφεραν καταστήματα καλλυντικών,
στην προσπάθειά τους να επαναφέρουν μερίδα καταναλωτών στο
φυσικό κατάστημα, «υπενθυμίζοντας» έτσι τη φυσική τους παρουσία. Ωστόσο, η απότομη άνοδος
των πρώτων ημερών δείχνει να υποχωρεί σταδιακά, αφού η πανδημική κρίση έχει επηρεάσει αρνητικά
τόσο την ψυχολογία των καταναλωτών όσο και το εισόδημά τους.
Eτσι επιχειρήσεις που διατηρούν
ευρύ δίκτυο φυσικών καταστημάτων, όπως η εταιρεία περιποίησης
και μακιγιάζ Dust+Cream ή η αλυσίδα καταστημάτων Galerie de
Beauté, παρατήρησαν αυτές τις
πρώτες ημέρες ότι οι πωλήσεις
τους διπλασιάστηκαν σε σχέση με
πέρυσι, κάτι που χαρακτηρίζουν
αναμενόμενο έπειτα από το κλείσιμο των καταστημάτων για δύο
μήνες. Ωστόσο, όπως αναφέρει πηγή της Dust+Cream, η οποία άνοιξε
περίπου 69 από τα 76 καταστήματα,
ο διπλασιασμός του τζίρου τις πρώτες ημέρες δεν πρόκειται να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα,
εξαιτίας της «κακής ψυχολογίας
των καταναλωτών αλλά και της
μείωσης του διαθέσιμου εισοδήματος». Ηδη μάλιστα παρατηρείται
σταδιακή μείωση της κίνησης προς
το τέλος της εβδομάδας, ενώ το
μέσο καλάθι αγοράς των καταναλωτών συρρικνώθηκε αυτές τις ημέρες κατά τουλάχιστον 25% σε
σχέση με πέρυσι. Η απότομη αύξηση στις πωλήσεις που σημειώθηκε κυρίως τις τρεις πρώτες ημέ-

ρες της εβδομάδας δεν είναι, σύμφωνα με την εταιρεία, ενδεικτική
για το πώς θα κινηθεί η αγορά από
εδώ και πέρα, αφού η αναμονή έξω
από τα καταστήματα θα δημιουργήσει κόπωση στρέφοντας πάλι
μερίδα του κόσμου στις ηλεκτρονικές αγορές. Εν τω μεταξύ, ο
15πλασιασμός στις πωλήσεις των
προϊόντων στο e-shop της
Dust+Cream κατά την περίοδο έξαρσης της πανδημίας δεν στάθηκε
αρκετός για να καλύψει τα μηδενικά
έσοδα των φυσικών καταστημάτων.
Διπλασιασμό στις πωλήσεις συγκεκριμένων προϊόντων, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι,
παρατηρείται και σε αλυσίδες καταστημάτων με καλλυντικά, όπως
τα Galerie de Beauté. Σύμφωνα με
πληροφορίες, μεγάλη άνοδο αυτές
τις πρώτες ημέρες παρατηρήθηκε
στις βαφές μαλλιών, στα προϊόντα
περιποίησης προσώπου αλλά και
στα αρώματα, τα οποία κατά τη
διάρκεια της πανδημίας δεν ήταν
αρκετά ψηλά στις προτιμήσεις των
καταναλωτών.
Αντιθέτως, υποτονικές είναι οι
πωλήσεις σε προϊόντα μακιγιάζ,
δεδομένου ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα δειγματισμού των προϊόντων για λόγους ασφαλείας. Η εταιρεία διατηρεί περίπου 44 καταστήματα Galerie de Beauté ενώ
έχει παρουσία, εκτός από τα malls,
και σε τρία πολυκαταστήματα, στα
οποία όμως η κίνηση ήταν αρκετά
μειωμένη. Αυτό, γιατί ο κόσμος δυσκολεύεται ακόμη να προσεγγίσει
μεγάλους χώρους για να πραγματοποιήσει τις αγορές του. Στο μεταξύ, εάν και ακόμα δεν υπάρχει
σαφής εικόνα για τις επιπτώσεις
της πανδημίας στα μεγέθη της εταιρείας, η διοίκηση αναμένει υποχώρηση των συνολικών πωλήσεων έως περίπου 25% φέτος, γεγονός που οφείλεται στο lockdown
και στην αναστολή λειτουργίας
των φυσικών καταστημάτων.

Ραντεβού στην εφορία και με... βιντεοκλήση
Τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με βιντεοκλήση με την εφορία έχουν πλέον οι
φορολογούμενοι. Σε πρώτη φάση θα μπορούν με τηλεδιάσκεψη να ζητούν την έκδοση
κλειδαρίθμου και σταδιακά θα προστεθούν
διάφορες υπηρεσίες. Οσοι φορολογούμενοι
δεν κατάφεραν να λάβουν κλειδάριθμο μέσω
sms/email μπορούν με βιντεοκλήση να προχωρήσουν στην έκδοση του κλειδαρίθμου.
Επειτα από αίτηση εγγραφής στο TAXISnet,
οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έναν σύνδεσμο που θα

οδηγήσει στην Πύλη Εισόδου και Επικοινωνίας με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ. Αμέσως
μετά θα έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν βιντεοκλήση με εκπρόσωπο της
ΑΑΔΕ την ημέρα και ώρα που επιθυμούν
οι φορολογούμενοι. Για να γίνει η κράτηση
του ραντεβού, υποχρεωτική είναι η συμπλήρωση μερικών βασικών στοιχείων όπως το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), ο αριθμός
τηλεφώνου, ο ΑΦΜ καθώς και ο κωδικός επιβεβαίωσής (λαμβάνεται με την αίτηση
εγγραφής στο TAXISnet). Η καινοτόμος

αυτή υπηρεσία προσφέρεται μέσω της ενιαίας ηλεκτρονικής πύλης του Δημοσίου,
Gov.gr, στη διεύθυνση: myAADElive.gov.gr.
Πρώτοι χρήστες της υπηρεσίας ήταν ο
υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης, και ο διοικητής της
ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, κατά τη διάρκεια
τηλεδιάσκεψης, το πρωί της Πέμπτης. Ο υπουργός ευχαρίστησε τον διοικητή της
ΑΑΔΕ για τη συνεργασία και τον γενικό
γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένη Αναγνω-

στόπουλο, για τη συμβολή του στην υλοποίηση της υπηρεσίας και τόνισε: «Σήμερα
κόβουμε την ψηφιακή κορδέλα και περνάμε
την ψηφιακή πύλη επικοινωνίας με εκπρόσωπο της ΑΑΔΕ, προϊόν στενής συνεργασίας
των υπηρεσιών μας». Ο διοικητής της ΑΑΔΕ,
Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Η καινοτομία
είναι ο σύμμαχος του φορολογούμενου πολίτη και της δημόσιας διοίκησης απέναντι
στην ταλαιπωρία, στη γραφειοκρατία και
στις αναποτελεσματικές πρακτικές του παρελθόντος».

Τις πρώτες ημέρες που λειτούργησαν ξανά, ο τζίρος τους διπλασιάστηκε σε
σχέση με πέρυσι.

Απώλειες για οκτώ στα δέκα μαγαζιά την πρώτη εβδομάδα επαναλειτουργίας
Ενα στα τέσσερα εμπορικά καταστήματα
στην Αθήνα είχε πτώση τζίρου πάνω από
50% κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας μετά το lockdown σε σύγκριση με
την αντίστοιχη εβδομάδα του 2019, ενώ
συνολικά το 82,8% των καταστημάτων
κατέγραψε χειρότερα αποτελέσματα σε
σχέση με την αντίστοιχη περυσινή εβδομάδα. Η ζοφερή αυτή εικόνα, εν πολλοίς αναμενόμενη, προκύπτει από την
έρευνα που πραγματοποίησε ο Εμπορικός
Σύλλογος Αθηνών σε 204 καταστήματα,
η πλειονότητα των οποίων βρίσκεται στο
κέντρο της πρωτεύουσας. Κατά τις πρώτες
ημέρες επανεκκίνησης του λιανεμπορίου
τις καλύτερες επιδόσεις σημείωσαν τα
καταστήματα πώλησης καλλυντικών,
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Τα δυσοίωνα στοιχεία προκύπτουν από έρευνα σε
204 καταστήματα, κυρίως
στο κέντρο της Αθήνας.
ενώ ικανοποιητική απόδοση σε σχέση
με την υπόλοιπη αγορά είχαν και τα καταστήματα πώλησης παιδικών ειδών.
Σύμφωνα με όσα επισημαίνει ο Εμπορικός
Σύλλογος Αθηνών (ΕΣΑ), το γεγονός ότι
παραμένουν κλειστά τα καταστήματα εστίασης και οι τουριστικές επιχειρήσεις
επηρεάζει αρνητικά τις πωλήσεις του
λιανεμπορίου, όπως επίσης και το γεγονός

ότι για να κατεβεί κάποιος στο κέντρο
της Αθήνας θα χρησιμοποιήσει κατά
κύριο λόγο Μέσα Μαζικής Μεταφοράς,
τα οποία όμως τώρα οι περισσότεροι προσπαθούν να αποφύγουν.
Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα,
το 55,4% των εμπόρων της Αθήνας θεωρεί
την επέκταση της μείωσης του ενοικίου
κατά 40% έως το τέλος του 2020 τον σημαντικότερο παράγοντα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Ως δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας με ποσοστό
27,9% καταγράφηκε η χρηματοδότηση
μέσω δανείων, για την άμεση αύξηση
της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Με
αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας, ο πρόεδρος του

ΕΣΑ Σταύρος Καφούνης δήλωσε: «Η αγορά
δυστυχώς μίλησε και επιβεβαίωσε τις
προβλέψεις μας. Επισημαίναμε ότι όταν
η Γερμανία κατέγραψε την πρώτη εβδομάδα πτώση τζίρου 35%, ήταν αναμενόμενο και στην Ελλάδα να έχουμε αντίστοιχα αποτελέσματα.
Εκφράζοντας πλέον τα όσα μικρές
αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις δήλωσαν
στη συγκεκριμένη έρευνα, είναι επιτακτική η ανάγκη λήψης μέτρων για την
επέκταση της μείωσης ενοικίου έως το
τέλος του έτους, τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης όλων των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων και τις στοχευμένες φοροελαφρύνσεις που θα μειώσουν τα λειτουργικά τους έξοδα».

Sea Yoga με την Chrystal Blue
Vip Premium Rental Yachts
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΟ SALAMIS FILOXENIA COVID-19
Ο Οργανισμός Salamis λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας Covid-19, με απόλυτη σοβαρότητα και σεβασμό στην
υγεία και ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων του, ανακοινώνει ότι δεν θα
πραγματοποιηθούν οι προγραμματισμένες κρουαζιέρες για το Καλοκαίρι 2020 με
το κρουαζιερόπλοιο Salamis Filoxenia.
Εργαζόμαστε όμως εντατικά ούτως ώστε το Πρόγραμμα Κρουαζιέρων για το 2021
και η νέα μας ιστοσελίδα να ανακοινωθούν το συντομότερο κι έτσι όλοι οι πελάτες
μας να προγραμματίσουν τις κρουαζιέρες τους έγκαιρα και να απολαύσουν τα ταξίδια
που τόσο θα λείψουν φέτος σε όλους.
Με την ευκαιρία αυτή η εταιρεία θα ήθελε να ευχαριστήσει το προσωπικό, το
πλήρωμα, τους συνεργάτες και το επιβατικό της κοινό για τη συνεχή στήριξη και εμπιστοσύνη τα τελευταία 60 χρόνια.

Μετά από δύο χρόνια παρουσίας στα νερά των κυπριακών θαλασσών και αφού με
τον επαγγελματισμό και το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών ανέβασε τον πήχη στον
τομέα των εκδρομών με σκάφη γιοτ, η εταιρεία Chrystal Blue Vip Premium Rental Yachts
πρωτοπορεί για ακόμη μια φορά.
Η νέα υπηρεσία Sea Yoga κάνει την εμφάνισή της για πρώτη φορά στην Κύπρο
κερδίζοντας όλες τις εντυπώσεις και αποτελεί προϊόν συνεργασίας με την έμπειρη και
γνωστή εκπαιδεύτρια yoga, Νικολέττα Χαραλάμπους.
Και ποιος δεν θα αναζητούσε λίγες ώρες ηρεμίας στα καταγάλανα νερά της Κύπρου,
πόσο δε αν αυτό συνδυαστεί με την ηρεμία που παρέχει η ενασχόληση και η άσκηση με
τη yoga. Η αύξηση ενέργειας, η αυτοσυγκέντρωση, η διάθεση, η ενίσχυση του μεταβολισμού,
η χαλάρωση που προσφέρει η ενασχόληση με τη yoga σε συνδυασμό με τη γαλήνη,
ευφορία και ξεκούραση που προσφέρει η απόδραση στα καταγάλανα νερά της Κύπρου
συνθέτουν την αίσθηση της απόλυτης ηρεμίας.
Η εταιρεία Chrystal Blue Vip Premium Rental Yachts αποτελεί έμπνευση και δημιούργημα
της δυναμικής επιχειρηματία Κρύσταλ Μιχαήλ και εδρεύει σε Λάρνακα και Αγία Νάπα.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το www.chrystal.blue ή
στο 24010888.

20

l

ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Ισχυρή άνοδος στο Χρηματιστήριο
με νέο ράλι τραπεζικών μετοχών
Κέρδη 1,79% για τον Γενικό Δείκτη – Εκτόξευση 12,33% για τραπεζικό δείκτη
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Νέα ισχυρή άνοδο σημείωσε το Χρηματιστήριο Αθηνών, με το ράλι στις τραπεζικές
μετοχές να πρωταγωνιστεί και πάλι σε
μια κατά τα άλλα... επεισοδιακή συνεδρίαση, λόγω ενός τεχνικού προβλήματος,
το οποίο «πάγωσε» τις συναλλαγές για
σχεδόν δύο ώρες. Λίγο πριν από τις 14.00,
και ενώ ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν σε
ένα έντονα ανοδικό κανάλι, εντοπίστηκαν
προβλήματα στη μετάδοση των δεδομένων
στο Χ.Α. και λίγο αργότερα δεν περνούσαν
οι εντολές αγοράς / πώλησης μέσω του
συστήματος ΟΑΣΗΣ. Το ζήτημα αποκαταστάθηκε στις 15.40, με τον Γενικό Δείκτη
να επιστρέφει στην κανονικότητα των
συναλλαγών δυναμικά και να κλείνει
τελικά πάνω από τις 635 μονάδες, με τον
τζίρο αρκετά ενισχυμένο σε σχέση με τις
προηγούμενες συνεδριάσεις. Εκτός από
τις τράπεζες, οι αγοραστές στράφηκαν
σε πληθώρα τίτλων τόσο από την υψηλή
όσο και από τη μεσαία κεφαλαιοποίηση,
με την αγορά να ακολουθεί το θετικό
κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές
και το άλμα στο άνοιγμα της Γουόλ Στριτ,
λόγω και των θετικών ειδήσεων σχετικά
με την παρασκευή εμβολίου για τον κορωνοϊό.
Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης ση<
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Το τεχνικό πρόβλημα που
προέκυψε λίγο πριν από τις
14.00 δεν ανέκοψε την ανοδική πορεία της αγοράς.
μείωσε κέρδη της τάξεως του 1,79% στις
635,47 μονάδες και στα υψηλότερα επίπεδα
του τελευταίου μήνα, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 67,43 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
έκλεισε με κέρδη 1,77% στις 1.520,90 μονάδες, ενώ στο +2,71% και στις 840,66
μονάδες έκλεισε ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Από τα μη τραπεζικά blue
chips, τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν
η Fourlis στο +5,74%, η Βιοχάλκο στο
+5,68% και η ΑΔΜΗΕ στο +5,61%.
Ο τραπεζικός δείκτης σημείωσε άλμα

της τάξεως του 12,33% στις 326,02 μονάδες, με την Alpha Bank να κλείνει στο
+7,05%, την Πειραιώς στο +12,39%, την
Εθνική στο +14,42% και τη Eurobank
στο +15,57%.
H κίνηση του Χ.Α. εκπλήσσει όσους εκτίμησαν ότι η αναδιάρθρωση των δεικτών
της MSCI την Παρασκευή θα συνοδευόταν
από αναταράξεις και επομένως οι προηγούμενες ημέρες δεν προσφέρονταν για
τοποθετήσεις, σχολιάζει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της «Κύκλος
Χρηματιστηριακής».

Eταιρείες
3M COMPANY
ALCOA CORP
ALLEGHANY CRP
ALTRIA GROUP
AMAZON COM
AMER EXPRESS C
AMER INTL GROU
AMGEN
APPLE INC
BANK OF AMERIC
BAXTER INTL IN
BOEING CO
BRISTOL MYERS
CAMPBELL SOUP
CATERPILLAR IN
CIGNA CORP
CHEVRON
CISCO SYSTEMS
CITIGROUP
CERVECERIAS
COCA-COLA CO
COLGATE PALMOL
DANAOS CORP
DIANA SHIPPING
DOW INC
DUPONT DE NMOU
ENTERGY CP
EXXON MOBIL
FEDEX CORP
FORD MOTOR CO
INTL BUS MACHI
GENERAL DYNAMI
GENERAL ELEC C
GOLDM SACHS GR
HALLIBURTON CO
HARTFORD FINL
HP INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTL
INTEL CORP
JOHNSON JOHNSO
JPMORGAN CHASE
LAZARD
MCDONALD’S COR
MERCK & CO
MICROSOFT CP
3M COMPANY
MORGAN STANLEY
NIKE INC CL B
NORFOLK SOUTHE
PFIZER INC
PROCTER & GAMB
ROCKWELL AUTOM
SCHLUMBERGER L
SOUTHERN
STEALTHGAS
TSAKOS ENERGY
UNISYS CORP
UNITEDHEALTH G
US BANCORP
VERIZON COMMS

Ομως, η πανουργία των αγορών ήταν
πάλι παρούσα, με τις τοποθετήσεις σε
τραπεζικούς τίτλους να διαφοροποιούν
το σκηνικό και να οδηγούν τον Γενικό
Δείκτη πάνω από την τεχνικά κρίσιμη περιοχή των 630 μονάδων και ταυτόχρονα
με τους αγοραστές να επιλέγουν και άλλους
δεικτοβαρείς τίτλους.
H παρούσα ανοδική κίνηση με οδηγό
τις τραπεζικές μετοχές συνιστά ελπιδοφόρο
εξέλιξη, τονίζει, ενώ αρκετές εταιρείες αναγγέλλουν ήδη τα της διαχείρισης των
νέων δεδομένων μετά την πανδημία. Μά-

λιστα, κάποιες από αυτές εκπλήσσουν θετικά, καθώς επιτυγχάνουν αύξηση των
μεγεθών τους, γεγονός που αποτυπώνεται
και στις τιμές των μετοχών τους, ενώ σύντομα ο αριθμός είναι πιθανό να αυξηθεί.
Ωστόσο, το χαμηλό ύψος των συναλλαγών
και η ρηχότητα του ελληνικού Χρηματιστηρίου δεν μπορούν να αποκλείσουν
μελλοντική κίνηση του Γενικού Δείκτη
κάτω από τις 600 μονάδες, ιδιαίτερα αν
ληφθεί υπόψη η περαιτέρω μείωση της
συμμετοχής του Χ.Α. στους δείκτες της
MSCI.

ΞENA XPHMATIΣTHPIA
(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο
151.24
8.69
516.39
38.4738
2436.57
94.02
30.5
225.1
318.9
24.125
86.47
144
60.505
47.81
117.78
195.32
93.31
45.183
47.95
13.75
46.38
69.86
4.08
1.48
38.06
50.53
100.35
45.78
123.34
5.83
121.75
144.93
6.84
191.87
11.809
38.62
17.23
245.665
144.715
63.41
146.095
95.06
27.23
187.89
77.86
183
151.15
42.72
96.68
178.51
37.755
113.02
213.25
18.24
55.16
2.5499
2.68
11.38
293.74
35.17
55.015

Μετ. %
3.2778
5.8465
3.0801
1.9714
-0.0127
5.2502
5.5729
-0.5874
0.0031
6.4651
-0.5292
4.7044
-0.4688
-1.1169
4.7213
3.3439
3.3562
0.6303
8.7302
2.3065
2.998
-1.258
-1.2107
3.4965
5.371
3.779
2.4398
2.6457
5.4188
3.1858
2.8381
4.5897
6.7083
6.6359
1.8896
4.4066
1.3529
1.5648
3.9769
1.8553
1.1948
6.2479
6.3257
1.8871
1.951
-0.2779
3.2163
6.454
3.1253
4.1057
0.68
0.373
5.4701
3.7543
1.0627
0.3898
0.7519
1.2456
1.3106
6.8023
1.6913

Ανοδικά κινήθηκαν χθες οι δείκτες
στις διεθνείς κεφαλαιαγορές χάρη
στο ευνοϊκό κλίμα που επικράτησε
μεταξύ των επενδυτών, οι οποίοι ενθαρρύνθηκαν από τις καλές ειδήσεις
σχετικά με τις δοκιμές στο εμβόλιο
για τον κορωνοϊό, αλλά και τις ενδείξεις ότι η παγκόσμια οικονομία αρχίζει
σταδιακά να στέκεται στα πόδια της
μετά την άρση των περιορισμών λόγω
πανδημίας.
Στη Γηραιά Ηπειρο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με
κέρδη 1,08%, στα υψηλότερα επίπεδα
των τελευταίων 11 εβδομάδων, με
την αρωγή των μετοχών των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα
ταξίδια, στην ψυχαγωγία και στον
τουρισμό, ενώ ανοδικά κινήθηκαν
και οι αυτοκινητοβιομηχανίες λόγω
των μέτρων στήριξης της Γαλλίας
στον κλάδο. Η προσεκτική επανέναρξη λειτουργίας του κλάδου των
ταξιδίων και του τουρισμού σε πολλές
χώρες της Ευρώπης διαμόρφωσε χθες
θετικό κλίμα. H τιμή της μετοχής της
IAG, μητρικής των αεροπαορικών
British Airways και Iberia, ενισχύθηκε
22,5% και η τιμή της μετοχής της
EasyJet 19%.
Αντιστοίχως, στην αμερικανική
αγορά, πριν από το κλείσιμο ο Dow
Jones σημείωνε άνοδο 2,73% και ο
S&P 1,89%, ενώ παρατηρείτο έντονη
δραστηριότητα μετά την προχθεσινή
αργία στις Ηνωμένες Πολιτείες (Ημέρα
των Πεσόντων). Χθες ο Dow Jones
υπερέβη το όριο των 25.000 μονάδων
για πρώτη φορά μετά την 1η Μαρτίου.
Οι επενδυτές δίνουν έμφαση στο ότι
οι Αμερικανοί αρχίζουν να αισθάνο-

νται και πάλι ασφαλείς να μετακινούνται και να συναθροίζονται. Ενθαρρυντικά λειτούργησε και το ότι
η αυστραλιανή εταιρεία βιοτεχνολογίας Novavax ξεκινάει δοκιμές του
υποψήφιου εμβολίου της σε ανθρώπους. «Σήμερα το κλίμα επηρεάζει η
αισιοδοξία για την επαναλειτουργία
της οικονομίας», επισημαίνει η Μέγκαν Χόρνιμπαν, υπεύθυνη στρατηγικής χαρτοφυλακίων στη Verdence
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Ανοδικά οι μετοχές των
εταιρειών που δραστηριοποιούνται στα ταξίδια,
στην ψυχαγωγία και
στον τουρισμό.
Capital Advisors. Στην Ευρώπη, ο
FTSE 100 στο Λονδίνο έκλεισε με άνοδο 1,24%, ο DAX στη Φρανκφούρτη
με 1%, ο CAC 40 στο Παρίσι με 1,46%,
ο FTSE MIB στο Μιλάνο με 1,5% και
ο IBEX στη Μαδρίτη με 2,15%. Το
αργό ενισχύθηκε, διότι οι επενδυτές
αισθάνονται πιο σίγουροι ότι οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες εναρμονίζονται με τις δεσμεύσεις τους για
μείωση παραγωγής, ενώ και η ζήτηση
αναμένεται να τονωθεί όσο οι περιορισμοί χαλαρώνουν. Το Brent ανήλθε
0,17% στα 35,59 δολάρια το βαρέλι
και το αργό Ν. Υόρκης 1,62% στα
33,79 δολάρια το βαρέλι. Τέλος, το
ευρώ ενδυναμώθηκε προς το δολάριο
κατά 0,72% στο 1,0977 δολάριο.
REUTERS, BLOOMBERG

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 635,47 μονάδες, που είναι το υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, ενώ ο τζίρος ήταν αυξημένος και
διαμορφώθηκε στα 67,43 εκατ. ευρώ.

(Πηγή: Reuters)

New York/Nέα Yόρκη

Θετικό κλίμα
στις διεθνείς αγορές

WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &
WALMART INC

121.43
25.935
124.79

London/Λονδίνο
Εταιρείες
22/5
ANGLO AMERICAN
1620.4
A.B.FOOD
1830.9848
ADMIRAL GROUP
2325
ASHTEAD GRP.
2488
ANTOFAGASTA
845.5452
AVIVA PLC
248.4
ASTRAZENECA
8796.0279
BABCOCK INTL
396.5
BAE SYSTEMS
513.4
BARCLAYS
110.78
BRIT AM TOBACC
3187.5
BARRATT DEVLPM
523.6491
BERKELEY GRP
4122
BR LAND CO
375.0562
BUNZL
1816.5
BP
311.8555
BURBERRY GRP
1471.8719
BT GROUP
115.1
COCACOLA HBC A
1921.8693
CARNIVAL
1111
CENTRICA
37.1763
COMPASS GROUP
1202.5
CAPITA PLC
36
CRH
2557.2049
DIXONS CARPHO
70.7
DCC
6685.4957
DIAGEO
2860
DIRECT LINE
270
EXPERIAN
2763
EASYJET
664.6893
FRESNILLO
771.8
GLENCORE
153.0005
GLAXOSMITHKLIN
1645.2
HIKMA
2487.3777
HAMMERSON H
74.36
HARGREAVES LS
1763.5
HSBC HOLDINGS
387.65
INTL CONSOL AI
228.5
INTERCONT HOTE 4019.36015
3I GROUP
836.8
IMP.BRANDS
1515.9509
INTU PROPERTIE
5.115
INTERTEK GROUP
5456.64
ITV
80.72
JOHNSON MATTHE
2114
KINGFISHER
187.553
LAND SECS.
575.2062
LEGAL & GENERA
210.86
LLOYDS BNK GRP
30.075
8272
LOND STOCK EXC
MARKS & SP.
191921
MONDI
1489.5
NATIONAL GRID
892
NEXT
4824
PROVIDENT FINC
173.9061
PRUDENTIAL
1042.70559
PERSIMMON
2327
PEARSON
460
RECKIT BNCSR G
6988.5106

2.8893
7.3024
0.37

(Σε πέννες)

Μετ. %
3.236
8.604
1.706
7.473
5.035
5.21
-3.602
0.635
3.99
7.407
1.432
7.677
4.065
9.195
0.083
-0.016
3.063
-0.604
2.081
13.183
7.764
4.611
4.735
1.998
3.212
0.538
0.917
2.662
3.251
19.34
-2.796
3.362
-0.89
-3.981
17.621
4.348
2.282
22.537
9.268
3.074
-0.331
6.563
4.635
5.296
4.189
8.457
7.313
6.06
6.952
-1.898
6.07
5.939
1.295
5.259
15.477
2.868
7.532
1.186
-1.907

ROYAL BANK SCO
112.55
RDS ‘A
1305.6
RDS ‘B
1254
RELX
1919.25
RIO TINTO
4179.5
ROYAL MAIL R
178.8053
ROLLS ROYCE PL
315.74105
RSA INSRANCE G
392
SAINSBURY(J)
182.5
SCHRODERS
2886.5838
SAGE GROUP
695.9355
ST JAMESS PLAC
856.7758
SMITHS GROUP
1320.6802
SMITH&NEPHEW
1642
SSE PLC
1207
STANDRD CHART
401
SEVERN TRENT
2338
TRAVIS PERKINS
1097.5861
TESCO
224.3
TUI AG
460.004
TAYLOR WIMPEY
148.49631
UNILEVER
4152.31
UTD. UTILITIES
886.4
VODAFONE GROUP
129.8374
WPP PLC
612.1408
WHITBREAD
2510

Zurich /Zυρίχη

8.065
1.006
1.015
0.212
-1.947
1.304
12.188
4.478
-0.355
2.477
2.324
5.156
4.153
-1.114
1.986
4.974
-1.392
6.613
-1.32
52.021
8.162
0.17
-0.725
-0.862
3.322
9.812

(Σε ελβ.φρ.)

Εταιρείες

Χθεσινό

ABB LTD N

Μετ. %

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
9.23

0.59

TENARIS

5.69

5.60

13.815

-0.015

TERNA

5.81

5.86

E.ON SE NA

9.89

0.084

UNICREDIT

7.073

4.44

FRESENIUS MEDI

74.9

-1.8

DT LUFTHANSA A
DT TELEKOM N

FRESENIUS SE

43.06

-0.82

HEIDELBERGCEME

43.7

1.15

HENKEL AG&CO V

78.8

0.46

20.155

0.679

INFINEON TECH
K+S AG NA

5.72

0.19

MERCK KGAA

103.5

-2.75

MUENCH. RUECK

209.4

11.4

RWE AG

29.87

-0.1

5.99

0.388

THYSSENKRUPP A
VOLKSWAGEN VZ
VONOVIA SE
SIEMENS N
SAP SE

136.84

2.88

51.02

-0.04

98.4

2.42

110.98

-0.62

Amsterdam/Aμστερνταμ

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
AALBERTS

Χθεσινό

Μετ. %

23.7

2.64

AEGON

2.424

8.17

ABN AMRO BANK

7.092

9.78

AKZO NOBEL

74.1

0.98

ALTICE EUROPE

3.53

0

ARCELORMITTAL

8.73

5.18

ASML HOLDING

293.8

-0.61

BOSKALIS WESTM

16.95

-0.24

188.1

-3.04

18.955

1.58

GALAPAGOS

RICHEMONT N

55.28

3.33

HEINEKEN

79.2

1.77

GEBERIT N1

470.1

0.51

ING GROEP

5.69

6.83

LAFARGEHOLCIM

38.58

1.58

KONINKLIJKE DS

112.2

-1.88

NOVARTIS N

82.28

-1

KPN KON

2.178

0.6

344.25

-1.36

NN GROUP

27.25

3.81

2212

-0.49

KONINKLIJKE DS

112.2

-1.88

190.5

5.05

IMCD

84.88

-0.09

45.2

2.56

RANDSTAD

38.42

0.34

JULIUS BAER N

40.81

4.51

RELX

21.21

-0.98

CS GROUP AG

8.436

3.59

ROYAL DUTCH SH

14.912

-0.56
11.27

ROCHE HOLDING
SGS N
SWATCH GROUP I
ADECCO N

GIVAUDAN N
NESTLE SA
TRANSOCEAN N

3421

-0.23

UNIBAIL RODAM

49.55

102.58

-1.19

VOPAK

48.22

1.73

0

0

WOLTERS KLUWER

67.06

-2.13

SWISSCOM N

494.5

0.37

SWISS RE N

66.2

4.95

10.035

4.12

301.8

3.04

UBS GROUP N
ZURICH INSURAN

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
ADIDAS N
ALLIANZ SE

Milano/Mιλάνο

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

A2A SPA

1.25

1.22

ATLANTIA

14.55

14.28

Μετ. %

AZIMUT HLDG

14.61

14.61

Χθεσινό

Μετ. %

ENEL

6.52

6.56

228.9

7

EXOR

48.80

48.24

163.32

3.98

ENI

BASF SE

47.59

0.88

GENERALI ASS

BAY MOT WERKE

GEOX

8.27

8.26

12.47

12.28

0.70

0.69

1.5012

2.99

51.87

1.58

BEIERSDORF

91.5

-1.48

INTESA SANPAOL

BAYER N AG

61.37

-0.76

MEDIASET

1.55

1.52

COMMERZBANK

3.538

0.202

MEDIOBANCA

5.19

5.19

CONTINENTAL AG

87.84

4.94

RCS MEDIAGROUP

0.64

0.64

DAIMLER AG N

32.66

0.785

PRYSMIAN

19.56

19.40

DEUTSCHE BANK

7.504

0.604

SNAM

4.14

4.12

DEUTSCHE POST

28.39

-0.09

STMICROELEC.N.

22.95

22.23

149.35

-4.2

TELECOM ITALIA

0.33

0.33

DT BOERSE N

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με κέρδη 1,08%, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 11 εβδομάδων.

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
1797.5
4024
1721
3374
2186
1882
375
1214
428.2
2331.5
4835
10795
719
3409
2743.5
1583
950.2
1690
1195
6280
396
403
853
428.9
2424.5
1363.5
298
4915
2142
998
4024
393.8
435.7
4640
1579
2990
996
2629
534
2073
789
9160
3597
1167
893
6762
6737
2983.5
333
778
3700
9770
3800
4547
528
5930
1288
528
2950
1492
6649
5050

Μετ. %
-2.55
7.45
-1.43
1.66
2.15
1.84
3.31
5.38
1.61
3.9
0.56
0
6.36
4.47
4.32
9.93
3.93
4.71
2.14
0.8
2.06
6.9
6.76
2.19
1.51
1
3.47
0.61
0.99
2.36
2.25
5.1
2.52
3
-0.1
4.4
2.54
1.52
1.37
3.95
1.08
2.01
2.82
3.6
5.23
-0.19
2.42
3.74
1.7
2.21
3.28
1.33
1.61
4.97
1.19
0.7
4.97
4.76
0.81
4.17
2.85

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
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
25.38
116.80
39.52
15.83
31.00
27.13
92.20
12.99
32.22
7.59
61.54
147.95
7.85
248.50
365.40
13.93
88.38
138.70
12.95
448.60
25.70
19.15
27.90
86.53
85.96
13.42
60.80
4.69
67.52
33.38
19.22

Μετ. %
11.32
-1.89
-0.95
4.17
7.25
1.12
3.67
-1.4
0.44
7.99
-0.29
1.72
3.26
-1.04
0.95
6.99
0.41
1.54
5.76
3.85
2.31
6.62
0.25
-1.3
0.7
7.02
5.41
3.95
1.96
0.33
4.37

(Σε ευρώ)

Χθεσινό Μετ. %
21.956.6051ACS
24.08 9.7039
128.5 5.5008
7.02
2.9326
87.35
2.3433
47.24
3.1216
0.8724 10.3187
2.825 6.6038
3.922
6.663
1.7175
8.0189
0.1112
-1.94
20.72 0.9747
21.13
1.3429
24.25
0.539
8.96 -0.4444
29.91
0
9.252
1.1811
2.62
7.9522
7.22
2.7027
23.83
1.189
1.608
4.0777
7.7
5.9147
8.735
5.1523
0.733
-4.183
15.525 -1.8957
8.616
2.5959
0.3069 10.5946
2.05
5.8556
1.729
3.1623
4.061 -3.8817
3.186
1.9846
13.95 -1.4134

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

l
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Τρίτη 26 Μαΐου 2020

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,5640
0,5500

0,5960
0,5900

0,5814
0,5658

2,7480
-2,1620

24.189
164.162

0,5640
0,5500
0,3640
0,0000

0,5860
0,5580
0,3800
0,0100

0,5640
0,5580

-0,70
-5,42

0,0800

0,0950

0,0847

-0,2950

17.300

0,0670
0,0800

0,0740
0,0950

0,0950

8,57

0,9300

0,9300

0,9300

0,0000

1.540

0,9200

0,9650

0,9300

0,00

1,2000

1,2000

1,2000

-0,0400

443

0,00

0,0490

0,0490

0,0000

100

0,0490

0,00

0,0210

0,0210

0,0210

0,1530

267

1,2400
0,0000
0,0490
0,0000
0,0000
0,3480
0,1000
0,0195
0,1240
0,0000
0,1460
0,0010
0,0030
0,0000
0,8000
1,8000
0,0105

1,2000

0,0490

1,2000
0,0000
0,0000
0,0200
0,0405
0,0000
0,0000
0,0000
0,1050
0,0000
0,0000
0,0005
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0210

7,69

0,0000
0,0010
0,0000
1,0400
0,1100
0,0000
0,0645
0,0495
0,5300
0,0000
0,9500
0,0000
0,0605

0,2300
0,0000
0,0350
1,1500
0,1230
0,0255
0,0000
0,0570
0,6200
0,0000
0,9900
0,0290
0,0000

0,6200

8,77

0,9900

0,00

0,0000
0,0000
0,2940
0,1210
1,8700

0,0575
0,9700
0,3060
0,1470
1,8800

0,2920

0,69

1,8900

0,53

0,0000
0,0000
1,1900
0,0000
0,0000
0,2820

0,0110
0,0000
1,2200
0,2500
0,6600
0,2920

1,2300

0,00

0,6600

6,45

0,0000

0,0800

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ
ΤΡΚΗ
ΔΗΕΠ
ΛΕΠΕ

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

Καταναλωτικά Προϊόντα
ΛΟΥΗ
ΤΣΟΚ

LOUIS PLC
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

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

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

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

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

0,5800

0,6200

0,5950

2,5000

8.000

0,9500

0,9900

0,9671

3,0720

6.100

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

0,2920

0,2940

0,2929

0,2910

5.500

1,8800

1,8900

1,8831

8,1230

4.000

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά
ΣΤΟ
ΙΟΑΝ
ΚΕΟ
ΜΙΤΣ
ΜΠΛΕ
ΦΡΟΥ

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

1,2300

1,2500

1,2328

0,9920

290

0,6600

0,6600

0,6600

4,0000

130

Βασικά Υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

Ακίνητη Περιουσία
ΚΚΟΜ
ΠΑΝΔ
ΦΙΛΟ

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

0,0500

0,0500

0,0500

-0,5000

15.000

0,0000
0,0500
0,0000

0,2100
0,0550
0,2300

0,0500

-9,09

0,7800

0,7800

0,7800

2,8000

3.010

0,7500

0,7800

0,7800

4,00

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

Ενέργεια
ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΛΙΠΕ
ΑΙΕΠ
ΔΩΕΠ
ΕΛΕΠ
ΙΣΕΠ
ΡΕΕΠ
ΤΖΕΠ
ΧΑΕΠ

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

Καταναλωτικά Προϊόντα
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN)

Βιομηχανία
ΡΟΛΑ
ΣΤΣΔ

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

Ακίνητη Περιουσία
ΓΟΥΛ

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)

49,0000

49,0000

49,0000

-50,0000

3

49,0000

53,0000

49,0000

-1,01

49,5000

49,5000

49,5085

75,8470

59

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

50,9900
0,0000
0,0000
0,0000

49,5000

3,13

* 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.

Η Λεβέντειος Πινακοθήκη και
η εφημερίδα Η Καθημερινή φέρνουν
τους πρωτοπόρους Κύπριους δημιουργούς
σε κάθε κυπριακό σπίτι

Γεώργιος Πολ. Γεωργίου

Κάντε κτήμα σας έένα κομμάτι
ά της κυπριακής
ή τέχνης
έ
και ιστορίας
ί ανυπολόγιστης
αξίας σε ακριβές αντίγραφο, προσφορά της Λεβεντείου Πινακοθήκης,
μέσω του προγράμματος

Μένω
σπίτι

γνωρίζω τους
Κύπριους δημιουργούς
της πρώτης γενιάς

Την Κυριακή 31 Μαΐου μαζί με την

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τετάρτη 27 Μαΐου 2020

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η
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Ο ιός μείωσε τις εκπομπές σε επτά ευρωπαϊκές πόλεις
Το Ηράκλειο Κρήτης εμφάνισε την υψηλότερη μείωση, σύμφωνα με μελέτη στην οποία συμμετείχε το ΙΤΕ
Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Μετά τον κορωνοϊό θα εγερθούμε σε έναν
νέο κόσμο, υποστήριξαν πολλοί. Θα έχουν
αλλάξει πολλά στην οικονομία, την παραγωγή, την εργασία, τη δημόσια υγεία,
το περιβάλλον, τις σχέσεις, τον τρόπο
που αντιλαμβανόμαστε το παρόν και το
μέλλον. Και ναι και όχι. Η ανθρωπότητα
δεν μαθαίνει από τα λάθη της. Οταν ο
κόσμος επιστρέψει στη μερική κανονικότητα, τα διάφανα νερά της Βενετίας
ενδέχεται να θολώσουν ξανά, ο διαφανής
αέρας του Πεκίνου να γίνει εκ νέου φαιός,
το νέφος να επιστρέψει στις ελληνικές
πόλεις. Και μάλιστα δριμύτερο.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από
την αρχή. Μελέτη η οποία διενεργήθηκε
σε επτά ευρωπαϊκές πόλεις, από διεθνή
ερευνητική ομάδα, έδειξε σαφή μείωση
των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού
λόγω COVID-19. Μία από αυτές τις πόλεις
είναι το Ηράκλειο Κρήτης, στο οποίο μάλιστα κατεγράφη η υψηλότερη μείωση
(75%). Οι λοιπές ευρωπαϊκές πόλεις είναι
η Βασιλεία (μείωση 44% και 25%), το Βερολίνο (8%), η Φλωρεντία (45%) και το

Με την επιστροφή στη μερική
κανονικότητα, οι εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα εκτιμάται ότι όχι μόνο θα επανέλθουν στα παλιά επίπεδα, αλλά
θα τα ξεπεράσουν.
Πέζαρο (66%) στην Ιταλία, το Ελσίνκι
(40%) και το Λονδίνο (48%). Στην ομάδα
που διεξάγει την εν λόγω μελέτη συμμετείχαν από το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης και Εφαρμογών σε Αστικό και Φυσικό Περιβάλλον (http://rslab.gr) του Ινστιτούτου Υπολογιστικών Μαθηματικών
του ΙΤΕ, ο δρ Νεκτάριος Χρυσουλάκης,
επικεφαλής του εργαστηρίου και ο μεταδιδακτορικός ερευνητής δρ Σταύρος
Σταγάκης. Η μελέτη δημοσιεύθηκε στον
επίσημο δικτυακό τόπο του ICOS, του
Διεθνούς Ολοκληρωμένου Συστήματος
Παρακολούθησης των Εκπομπών Διοξειδίου του Ανθρακα (https://www.icoscp.eu/event/933), που αποτελεί κέντρο

SHUTTERSTOCK
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Μία από τις επτά πόλεις που είδε τα ποσοστά των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα να μειώνονται (κατά 45%) είναι η Φλωρεντία.
αναφοράς για όλους τους επιστήμονες
στον κόσμο οι οποίοι ασχολούνται με
την κλιματική αλλαγή.
Οι επτά πόλεις διαθέτουν μικρομετεωρολογικούς πύργους για απευθείας μέτρηση της ροής CO2 από την τρισδιάστατη αστική επιφάνεια στην ατμόσφαιρα, σε τοπικό επίπεδο. «Το μέγεθος της
μείωσης των εκπομπών CO2, ποικίλλει
στις αστικές περιοχές που εξετάστηκαν,
λόγω των διαφορετικών τοπικών χαρακτηριστικών και του διαφορετικού επιπέδου αυστηρότητας των περιοριστικών
μέτρων σε κάθε χώρα. Ομως, σε όλες τις
πόλεις διαπιστώθηκε μια σαφής χρονική
σύνδεση της μείωσης των εκπομπών και

των περιορισμών στην κυκλοφορία. Στο
Ηράκλειο παρατηρήθηκε η μεγαλύτερη
μείωση των εκπομπών, καθώς ο μικρομετεωρολογικός πύργος του ΙΤΕ βρίσκεται
σε μια περιοχή αμιγούς εμπορικής δραστηριότητας και έντονης κυκλοφορίας,
παράγοντες που εξέλιπαν κατά την καραντίνα», εξηγεί ο δρ Νεκτάριος Χρυσουλάκης.
«Σε παλαιότερη μελέτη μας, δημοσιευμένη σε επιστημονική επιθεώρηση το
2019, είχαμε δείξει ότι στην εμπορική
περιοχή του Ηρακλείου περίπου το 70%
των εκπομπών οφείλεται στην κυκλοφορία. Αναμέναμε, λοιπόν, μια μείωση αυτής
της τάξεως κατά την περίοδο του απο-

κλεισμού, ποσοστό το οποίο επιβεβαιώθηκε από τις μετρήσεις (-75%). Στο Ελσίνκι, όπου δεν εφαρμόστηκαν τόσο αυστηρά μέτρα, παρά μόνον έγιναν συστάσεις, η μείωση δεν ήταν τόσο μεγάλη.
Το ίδιο και στη Φλωρεντία, αλλά για άλλους λόγους.
Μολονότι η πόλη έζησε το ίδιο
lockdown με το Ηράκλειο, μεγάλο μέρος
των εκπομπών της προήλθε από τις κεντρικές θερμάνσεις των κτιρίων που δεν
εξέλιπαν με την καραντίνα, καθώς οι άνθρωποι έμειναν στα σπίτια τους, ενώ στο
Ηράκλειο δεν υπήρξαν σημαντικές εκπομπές από τις κεντρικές θερμάνσεις, εξαιτίας της υψηλής τιμής του πετρελαίου

Ερευνητές ανακάλυψαν το γονίδιο
που ευθύνεται για το αδύνατο σώμα

τη συμμετείχαν ο δρ Νεκτάριος Χρυσουλάκης (επάνω) και ο δρ Σταύρος Σταγάκης.

(μέχρι την υγειονομική κρίση) και της
στροφής των κατοίκων στον ηλεκτρισμό
για θέρμανση. Επειτα στο Ηράκλειο δεν
υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη για συνεχή
κεντρική θέρμανση».

Πολύτιμες μετρήσεις
Αν και η μείωση που παρατηρήθηκε
δεν είναι αρκετά ισχυρή για να είναι ανιχνεύσιμη σε πλανητική κλίμακα στην
ατμόσφαιρα, σε τοπική κλίμακα μπορούν
να παρατηρηθούν σημαντικές αλλαγές
στις εκπομπές. Οπως εξηγεί ο κ. Χρυσουλάκης, «οι μικρομετεωρολογικοί πύργοι,
έχουν ναι μεν τοπική εμβέλεια, ωστόσο
καταγράφουν τις εκπομπές του CO2 (πάνω

Κολλάει η COVID-19
στον ανελκυστήρα;
Της TARA PARKER-POPE
THE NEW YORK TIMES

Για όσους ζουν ή εργάζονται σε πολυώροφα
κτίρια, η χρήση του ανελκυστήρα μοιάζει
επικίνδυνη την εποχή της πανδημίας του
κορωνοϊού. Οι θάλαμοι των ασανσέρ δεν
είναι αρκετά ευρύχωροι έτσι ώστε να επιτρέπουν κοινωνική αποστασιοποίηση. Η
χρήση τους από μολυσμένα άτομα μπορεί
να μεταδώσει τον ιό μέσω της αναπνοής
και των σταγονιδίων της. Ακόμη και αν
βρίσκεστε μόνοι στον ανελκυστήρα, η πιθανότητα μόλυνσής σας είναι υπαρκτή,
αν και μικρή. Ο ιός μπορεί να βρίσκεται
πάνω στα κουμπιά και τα χερούλια, ενώ
σταγονίδια μπορεί να αιωρούνται στον
αέρα μετά την έξοδο φορέα της COVID19. Ο καθηγητής Ρίτσαρντ Κόρσι του Πανεπιστημίου του Πόρτλαντ, ειδικός της
ποιότητας του αέρα, επινόησε πρότυπο
που εξηγεί τον μηχανισμό μετάδοσης του
κορωνοϊού σε κλειστούς χώρους. Ολα εξαρτώνται, όμως, από το μέγεθος του θαλάμου, την ταχύτητα κίνησής του, τον
χρόνο ανοίγματος των θυρών και την ύπαρξη εξαερισμού στον θάλαμο. Ο δρ
Κόρσι υπολόγισε ότι εάν ένας επιβάτης
εισέλθει στον θάλαμο στον πρώτο όροφο
και ταξιδέψει μόνος για 31 δευτερόλεπτα

χωρίς να φορά μάσκα, ενώ βήχει ή μιλά
στο τηλέφωνο, σταγονίδια που περιέχουν
τον ιό θα βγουν από το στόμα του και θα
πέσουν στο δάπεδο ή θα συνεχίσουν να
αιωρούνται στο εσωτερικό του θαλάμου.
Εάν ο επιβάτης κατέβει στον 10ο όροφο
και οι πόρτες παραμείνουν ανοικτές για
10 δευτερόλεπτα, κάποια από τα μολυσμένα
σταγονίδια θα τον ακολουθήσουν, ενώ η
κυκλοφορία του αέρα θα απομακρύνει περίπου τα μισά από αυτά. Οταν ο θάλαμος
του ασανσέρ επιστρέψει στο ισόγειο, όπου
θα επιβιβασθεί ο επόμενος κάτοικος του
κτιρίου, το άνοιγμα της πόρτας θα οδηγήσει
σε νέα ανανέωση του αέρα, περιορίζοντας
ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες μόλυνσης. Βάσει του προτύπου αυτού, ο δεύτερος επιβάτης έχει 25% πιθανότητες μόλυνσης από τον κορωνοϊό. Ο δρ Κόρσι
προειδοποιεί, ωστόσο, ότι το ποσοστό
αυτό μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με
τον όγκο του θαλάμου, την ατμοσφαιρική
πίεση στο εσωτερικό του κτιρίου και την
ύπαρξη εξαερισμού.
Η λύση, σύμφωνα με τους ειδικούς, βρίσκεται στην τήρηση λογικών κανόνων ασφαλείας, όπως την αποφυγή χρήσης του
ανελκυστήρα με άλλους, τη χρήση μάσκας
και την πλύση ή απολύμανση των χεριών
αμέσως μετά την έξοδο από τον θάλαμο.

Α.Ρ.

Τους γνωρίζουμε και τους φθονούμε.
Μπορούν και τρώνε ό,τι και όσο θέλουν,
δεν ξέρουν πώς μοιάζει το εσωτερικό
ενός γυμναστηρίου και παρ’ όλα αυτά
παραμένουν καλλίγραμμοι, χωρίς να
κερδίζουν ούτε γραμμάριο. Ξέρουμε
πλέον τον λόγο για αυτή την εξαιρετικά
καλή τύχη.
Μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στην
επιθεώρηση Cell, υποδεικνύει ότι εντοπίστηκε ένα γονίδιο, το οποίο βοηθά
τους υπερ-αδύνατους ανθρώπους να
παραμένουν λεπτοί.
Πιθανώς, εκτιμούν οι ειδικοί, η διαπίστωσή τους να βοηθήσει στην εύρεση
αποτελεσματικών θεραπειών για την
παχυσαρκία, μία διαφορετική παγκόσμια πανδημία.
Η διεθνής ομάδα επιστημόνων αναγνώρισε μία γενετικά ποικίλη μορφή
στο γονίδιο ΑLK, που ευθύνεται για
την παραγωγή της πρωτεΐνης κινάσης
αναπλαστικού λεμφώματος, η οποία
διαδραματίζει κάποιο ρόλο στην κυτταρική ανάπτυξη.
Προκειμένου να ανιχνεύσουν την
ποικίλη μορφή οι επιστήμονες ανέλυσαν
το γονιδίωμα και τα ιατρικά στοιχεία
44.000 υγιών Εσθονών, ηλικίας από 22
έως 44 ετών.
Ο συντάκτης της μελέτης, καθηγητής
Γιόζεφ Πένινγκερ, του τμήματος γενετικής ιατρικής του πανεπιστημίου της
Βρετανικής Κολομβίας, εξηγεί ότι οι ερευνητές ανέλυσαν τους γενετικούς
χάρτες ατόμων με δείκτη μάζας σώματος
μικρότερο του 18 και στη συνέχεια
τους συνέκριναν με αυτούς ατόμων
φυσιολογικού βάρους. Ετσι διαπίστωσαν
ότι η ποικίλη μορφή συνδεόταν άρρηκτα
με το πολύ μικρό σωματικό βάρος.
Προκειμένου να αποκρυπτογραφήσουν τη λειτουργία του γονιδίου ΑΚL
και να επιβεβαιώσουν τις διαπιστώσεις
τους οι ερευνητές στράφηκαν στις
φρουτόμυγες και τα ποντίκια και διαπίστωσαν ότι πράγματι η σίγαση του
συγκεκριμένου γονιδίου κατέληξε σε
πιο αδύνατες μύγες και ποντίκια. «Δώσαμε στα πειραματόζωα αυτό που αντιστοιχούσε με διατροφή McDonald’s.
Τα φυσιολογικά ποντίκια έγιναν παχύσαρκα, ενώ αυτά που δεν διέθεταν
το γονίδιο AKL παρέμειναν πολύ αδύνατα», εξηγεί ο καθηγητής Πένινγκερ.
Οπως υπέδειξε η έρευνα στα ποντίκια

Στην ομάδα που διεξάγει την εν λόγω μελέ-

στις οποίες στηρίζεται όλη η νομοθεσία
για το φαινόμενο του θερμοκηπίου), οι
οποίες δεν μπορούν να μετρηθούν με
τόση λεπτομέρεια (στον χώρο και στον
χρόνο) από τους δορυφόρους, όπως π.χ.
οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου
από τον Sentinel-5P, που έχει δώσει εικόνες για μείωση ρύπανσης. Επιπλέον,
οι πύργοι αυτοί μετρούν τις εκπομπές
CO2 συνεχώς, σε πραγματικό χρόνο,
“συλλαμβάνοντας” τις αιφνίδιες αλλαγές».
Πρέπει να σημειώσουμε ότι μόνιμους
μικρομετεωρολογικούς πύργους δεν διαθέτουν όλες οι ευρωπαϊκές πόλεις, όπως
οι προαναφερθείσες επτά. Σύντομα το
ΙΤΕ θα τοποθετήσει στο Ηράκλειο έναν
δεύτερο μικρομετεωρολογικό πύργο, σε
οικιστική περιοχή, ώστε να μπορούν να
εξαχθούν συμπεράσματα για την πόλη
με μεγαλύτερη ακρίβεια.
Το Εργαστήριο Τηλεπισκόπησης, το
οποίο διαθέτει μια ακριβή 3D αποτύπωση
του Ηρακλείου, απαραίτητη για την εκτίμηση των εκπομπών CO2 από τις καταγραφές των οργάνων του πύργου, αξιοποιεί επίσης σε παρατηρήσεις της Γης
μικρούς δορυφόρους, αερομεταφερόμενους αισθητήρες, drones και συστήματα
εδάφους, τόσο για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή όσο και για την αστική
ανάπτυξη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Τι προβλέπει ο κ. Χρυσουλάκης για
τη συνέχεια; «Αναμένουμε, με την άρση
των περιορισμών, οι εκπομπές να αυξηθούν παρουσιάζοντας τιμές ακόμη υψηλότερες από εκείνες της περιόδου πριν
από το lockdown, στο Ηράκλειο και αλλού.
Εχουμε κάνει την υπόθεση ότι λόγω των
προφυλάξεων, του μέτρου της κοινωνικής
αποστασιοποίησης, θα γίνει μικρότερη
χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς
και μεγαλύτερη του Ι.Χ. Είναι μια λογική
υπόθεση, που πιστεύουμε ότι θα επιβεβαιωθεί από τις μετρήσεις. Η επιστημονική μου διαίσθηση λέει ότι στο Ηράκλειο
θα είναι ξεκάθαρη αυτή η μεγαλύτερη
του συνήθους αύξηση των εκπομπών
CO2 λόγω του προφίλ της πόλης, όπου
το 70% των εκπομπών οφείλεται στην
κυκλοφορία.
Στη Φλωρεντία ή στη Βασιλεία, η κυκλοφορία των Ι.Χ. θα αυξηθεί, αλλά λόγω
του ότι δεν θα λειτουργούν πλέον οι κεντρικές θερμάνσεις, η τελική αύξηση δεν
θα είναι τόσο σαφής».

Ενα μοντέλο κάνει πασαρέλα σε επίδειξη οίκου μόδας στο Λονδίνο.
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Οπως υπέδειξε η έρευνα
στα ποντίκια το γονίδιο
ΑΚL στην ουσία διατάσσει
τους λιπώδεις ιστούς να
κάψουν περισσότερο λίπος από την τροφή.
το γονίδιο ΑΚL στην ουσία διατάσσει
τους λιπώδεις ιστούς να κάψουν περισσότερο λίπος από την τροφή.
Ο καθηγητής Κλινικής Βιοχημείας
και επικεφαλής της μονάδας μεταβο-

λικών νόσων του Πανεπιστημίου Κέμπριτζ, Στίβεν Ο’ Ράχιλι χαρακτηρίζει
εξαιρετικά ενδιαφέρον το συμπέρασμα
της έρευνας, τονίζοντας ωστόσο ότι
είναι αναγκαία η εκπόνηση και περαιτέρω μελετών. Επίσης τονίζει ότι προηγούμενες μελέτες είχαν υποδείξει κάποια διασύνδεση του σωματικού βάρους
με τη συγκεκριμένη περιοχή του γονιδιώματος και έτσι είναι μάλλον απίθανο ότι η ύπαρξη της ποικίλης μορφής
του γονιδίου περιορίζεται στους Εσθονούς.
Ο καθηγητής Πένινγκερ πιστεύει
ότι η ανακάλυψη της ομάδας του θα
συμβάλει στην εξεύρεση θεραπειών
κατά της παχυσαρκίας. «Πιστεύω ότι

είναι ρεαλιστικός στόχος η σίγαση του
γονιδίου ΑΚL ή ο περιορισμός της λειτουργίας του ώστε να δούμε κατά πόσον
θα παραμείνουμε λεπτοί. Αναστολείς
του γονιδίου ήδη χρησιμοποιούνται
σε αντικαρκινικές θεραπείες και συνεπώς είναι ένας στόχος που μπορούμε
να πετύχουμε», δήλωσε.
Από χρόνια η επιστημονική κοινότητα γνώριζε ότι μεταλλάξεις του γονιδίου AKL και της πρωτεΐνης του, πυροδοτούν την εμφάνιση καρκινικών
όγκων, όπως ο μη μικροκυτταρικός
καρκίνος του πνεύμονα, το αναπλαστικό
μεγαλοκυτταρικό λέμφωμα και το νευροβλάστωμα, μία μορφή καρκίνου του
εγκεφάλου.

Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής με μάσκα σε ασανσέρ του Καπιτωλίου.
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Η γαλλογερμανική πρόταση
ενίσχυσε το ευρώ
Μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ημερών
θεωρείται αναμφισβήτητα η κοινή πρόταση της Γαλλίας
και της Γερμανίας για ένα (προσωρινό) Ταμείο Ανάκαμψης
(η έγκριση του οποίου είχε γίνει επί της αρχής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 27 Μαρτίου), ύψους περίπου 500
δισ. ευρώ, που αντιστοιχεί στο 3,6% του ΑΕΠ της Ε.Ε. των
«27». Σύμφωνα με την εν λόγω πρόταση, η χρηματοδότηση
του Ταμείου θα γίνεται μέσω δανεισμού από τις αγορές με
την έκδοση ευρωομολόγων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Τα κεφάλαια θα διοχετεύονται στη συνέχεια στα κράτημέλη της Ε.Ε. που έχουν δεχθεί ιδιαίτερα σημαντικό πλήγμα
από την πανδημία του κορωνοϊού, μέσω του νέου Ευρωπαϊκού
Προϋπολογισμού 2021-2027 (η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους) με τη
μορφή κυρίως επιχορηγήσεων (και όχι δανείων δηλ. δεν
θα αυξάνονται τα επίπεδα χρέους των χωρών-μελών).
Η εν λόγω πρόταση που θεωρείται ένα σημαντικό βήμα
για την περαιτέρω ενοποίηση των κρατών-μελών της Ε.Ε.
και τον επιμερισμό των βαρών της δημοσιονομικής πολιτικής
από την πανδημία του κορωνοϊού (η λήψη απόφασης για
το συγκεκριμένο θέμα απαιτεί ομοφωνία), θα μπορούσε να
εγκριθεί από το Συμβούλιο της Ε.Ε. στην επόμενη τηλεσυνεδρίαση στις 18-19 Ιουνίου, αφού προηγουμένως, στις 27
Μαΐου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποιήσει τη δική
της πρόταση. Εντούτοις, υπάρχουν διαφωνίες και σύμφωνα
με πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών της
Γαλλίας, οι συζητήσεις με τις χώρες που αντιδρούν στη
γαλλογερμανική πρόταση (Αυστρία, Σουηδία, Ολλανδία,
Δανία οι οποίες εμμένουν σε χρηματοδότηση με τη μορφή
δανείων) θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες.
Η ανακοίνωση της από κοινού γαλλογερμανικής πρότασης,
ευνόησε τις αγορές κρατικών ομολόγων των χωρών της
ευρωπαϊκής περιφέρειας με τις αποδόσεις τους (η απόδοση
κινείται αντίθετα από την τιμή) να υποχωρούν κοντά στα
χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Απριλίου. Θετικά αντέδρασε και το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα το οποίο βρέθηκε
λίγο υψηλότερα από 1,10 δολ. ΗΠΑ την Πέμπτη για πρώτη
φορά τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, πριν υποχωρήσει
προς 1,09 δολ.την επόμενη ημέρα, εν μέσω γενικής ενδυνάμωσης του αμερικανικού νομίσματος έναντι των άλλων
νομισμάτων, επωφελούμενο από την επιδείνωση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ
κατηγορεί την Κίνα για έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά
την έξαρση της πανδημίας και προειδοποιεί για «πολύ σκληρή» αντίδραση εάν η Κίνα προχωρήσει στην εφαρμογή του
σχεδίου της για επιβολή νέου νομικού πλαισίου για την
εθνική ασφάλεια στο Χονγκ Κονγκ παρά τις μαζικές διαδηλώσεις στην πόλη πέρυσι με αίτημα, μεταξύ άλλων, την
αναγνώριση μεγαλύτερης αυτονομίας.
* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Με πτώση έκλεισε
η χρηματιστηριακή
αγορά την Τρίτη
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά
κατά συνεδρία της Τρίτης. Ο Γενικός Δείκτης σημείωσε απώλειες σε ποσοστό 0,38% και έκλεισε στις 47,07 μονάδες,
ενώ πτώση σε ποσοστό 0,43% παρουσίασε και ο Δείκτης
FTSE/CySE 20, ο οποίος ανήλθε στις 27,91 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €133.722,45.
Ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς κατέγραψε
άνοδο σε ποσοστό 0,81%
και ανέβηκε στις 733,96 μονάδες, ενώ τα ξενοδοχεία
αυξήθηκαν κατά 4,49% και
σκαρφάλωσαν στις 655,11
μονάδες. Χωρίς μεταβολή
έκλεισε τη διαπραγμάτευση
ο δείκτης των Επενδυτικών,
που παρέμεινε στις 803,46
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μονάδες.
Αντίθετα ο δείκτης της
Ο Γενικός Δείκτης
Κύριας Αγοράς κατέγραψε
σημείωσε απώλειες πτώση σε ποσοστό 1,09%
και υποχώρησε στις 28,94
σε ποσοστό 0,38%
μονάδες. Από τις μετοχές
που έτυχαν διαπραγμάτευκαι έκλεισε στις
σης, το μεγαλύτερο επεν47,07 μονάδες.
δυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι μετοχές της Τράπεζας Κύπρου με όγκο €92.874,83 (τιμή €0,558 - πτώση
5,42%), της Ελληνικής Τράπεζας με €14.064,44 (τιμή €0,564
– πτώση 0,7%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο
€7.532,27 (τιμή €1,89 – άνοδος 0,53%), της SalamisTours
με όγκο €5.899 (τιμή €0,99 – χωρίς μεταβολή) και της
Lordos Hotels με όγκο €4.760 (τιμή €0,62 – άνοδος 8,77%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν
ανοδικά, 3 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός συναλλαγών ανήλθε στις 142.

Προσωρινή η «βουτιά» της ελληνικής
οικονομίας, εκτιμά η Moody’s

Προβλέπει πως η ύφεση φέτος θα κινηθεί στο 9,5%, ενώ η ανάκαμψη το 2021 θα φθάσει στο 7%
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η κρίση λόγω της πανδημίας αναμένεται να
αποτελέσει μόνο ένα μεταβατικό σοκ για την
οικονομία της Ελλάδας, εκτιμά ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, τονίζοντας πως το πιστωτικό
προφίλ της χώρας συνεχίζει να βρίσκεται σε
τάση βελτίωσης, παρότι διακόπηκε από το
ξέσπασμα του κορωνοϊού.
Πλέον, στο βασικό σενάριό της η Moody’s
υπολογίζει πως η ύφεση στην Ελλάδα φέτος
θα κινηθεί στο 9,5% (από 5% που προέβλεπε
πριν από ένα μήνα), ενώ η ανάκαμψη το 2021
θα είναι ισχυρή και θα φθάσει στο 7%. Πάντως,
επισημαίνει πως η δημοσιονομική απάντηση
της ελληνικής κυβέρνησης στην πανδημία
ήταν αρκετά ευρεία και η ελληνική οικονομία
είναι λιγότερο ενσωματωμένη στις παγκόσμιες
αλυσίδες εφοδιασμού από ό,τι άλλες χώρες
της Ευρωζώνης. Σημαντικός κίνδυνος στις
προβλέψεις της είναι η περίπτωση ενός δεύ<
<
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Οι εξελίξεις στον τουριστικό τομέα θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνολική οικονομική
προοπτική της Ελλάδας.
τερου κύματος εξάπλωσης της πανδημίας, το
οποίο και θα οδηγήσει σε επιστροφή των περιορισμών. Πάντως, όπως αναφέρει, η Ελλάδα
παραμένει μια σχετικά κλειστή οικονομία και
αυτό της δίνει ένα στοιχείο ανθεκτικότητας
στην κρίση.
H πανδημία αλλάζει ουσιαστικά τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της Ελλάδας, αν και η έκθεσή της στον κορωνοϊό
υπήρξε σχετικά περιορισμένη, με σημαντικά
χαμηλότερα ποσοστά κρουσμάτων και θνησιμότητας από ό,τι σε χώρες με παρόμοιο μέγεθος, τονίζει ο οίκος, επισημαίνοντας πως
η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε εγκαίρως.
Σύμφωνα με τη Moody’s, οι εξελίξεις στον
τουριστικό τομέα θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη συνολική οικονομική προοπτική
της Ελλάδας, καθώς αντιπροσωπεύει άμεσα

H σημαντική δημοσιονομική στήριξη που παρέχεται από την κυβέρνηση, καθώς και από την Ευρωζώνη, θα διευκολύνει την ανάκαμψη.
περίπου το 7% της ακαθάριστης προστιθέμενης
αξίας της χώρας και παρέχει περίπου το ένα
τέταρτο της συνολικής απασχόλησης. Η κυβέρνηση ελπίζει να είναι σε θέση να ανοίξει
ξανά τον τουρισμό από το εξωτερικό έως τις
15 Ιουνίου, υπό την επιφύλαξη αυστηρών ελέγχων ασφαλείας. Το τρίτο τρίμηνο είναι ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία του τουρισμού, με το 59% των εσόδων να έχει δημιουργηθεί το 2019 στο συγκεκριμένο διάστημα.
Το δεύτερο τρίμηνο συνήθως αντιπροσωπεύει

το 26% των εσόδων. Ενώ ο ισχυρότερος εγχώριος τουρισμός μπορεί να παρέχει κάποια
στήριξη, μπορεί να αντικαταστήσει τα διεθνή
ταξίδια μόνο σε περιορισμένο βαθμό, όπως
αναφέρει η Moody’s.

Δεν υπάρχουν ανησυχίες
Ο οίκος εκτιμά ότι, αν και η δημοσιονομική
επιδείνωση θα είναι σημαντική φέτος, όπως
και σε όλη την Ευρωζώνη, θα είναι προσωρινή
και δεν υφίσταται ανησυχία για τη χρηματο-

δότηση της χώρας, η οποία μπορεί να κάνει
χρήση του μεγάλου «μαξιλαριού» ρευστότητας,
ενώ και η ένταξη στο νέο QE της ΕΚΤ είναι
μια πολύ θετική εξέλιξη. H σημαντική δημοσιονομική στήριξη που παρέχεται από την
κυβέρνηση, καθώς και από την Ευρωζώνη,
θα διευκολύνει την ανάκαμψη. Παράλληλα,
ο οίκος τονίζει πως το Ταμείο Ανάκαμψης της
Ε.Ε. θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό
θετικό ρόλο στην ταχύτητα ανάκαμψης της
Ελλάδας.

Δεν «βλέπει» αύξηση κόκκινων δανείων η Axia
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Το επίπεδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων
των ελληνικών τραπεζών αναμένεται να παραμείνει σταθερό το 2020, παρά την κρίση
που προκαλεί η πανδημία, εκτιμά η Axia
Research, αναφέροντας ωστόσο πως ακόμα
μία αύξηση της τάξης των 10 δισ. ευρώ στα
NPEs, είναι κεφαλαιακά διαχειρίσιμη. Οπως
επισημαίνει, οι τιτλοποιήσεις «παγώνουν» για
φέτος και μεταφέρονται το 2021, ωστόσο με
αυξημένο αρνητικό αντίκτυπο στα ίδια κεφάλαια σε σχέση με αυτόν που έχουν υπολογίσει
οι διοικήσεις. Την τελευταία δεκαετία η ελληνική οικονομία είχε μπει αρκετές φορές σε
φάση βαθιάς ύφεσης, ωστόσο δεν υπήρχε ποτέ
τόσο μεγάλη στήριξη από την κυβέρνηση και
τις ευρωπαϊκές αρχές για τον κλάδο των τραπεζών, αναφέρει η Axia. Η τρέχουσα κρίση
μάλιστα, παρά το σοκ που έχει προκαλέσει σε
οικονομία και επιχειρήσεις, οδήγησε και σε
μία σειρά θετικών αποτελεσμάτων για τις ελληνικές τράπεζες, όπως η άρση του ορίου των
θέσεών τους στα ελληνικά ομόλογα, η ένταξη
των ελληνικών κρατικών ομολόγων στο νέο
QE της ΕΚΤ, η μηδενική στάθμιση κινδύνου
(zero risk) για το senior τμήμα των τιτλοποιήσεων στο πλαίσιο του σχεδίου «Ηρακλής»,
οι κρατικές εγγυήσεις για τα νέα δάνεια, η επιπλέον ρευστότητα με τη στήριξη της κυβέρνησης, η ευελιξία από τις αρχές στην αναγνώριση των νέων NPEs και η χαλάρωση
απαιτήσεων που αφορούν τα κεφάλαια.
Η μεγαλύτερη πάντως πρόκληση για τις
ελληνικές τράπεζες, σύμφωνα με την Axia, αφορά την ποιότητα του ενεργητικού του κλά-

ΑΡ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η στήριξη του τραπεζικού κλάδου από την κυβέρνηση και τις ευρωπαϊκές αρχές εκτιμάται ότι θα αμ-

βλύνει τις επιπτώσεις της κρίσης του κορωνοϊού.

δου, και ειδικά το πώς θα κινηθεί το απόθεμα
των NPEs (εισροές και εκροές) και οι επιπτώσεις
στο κόστος κινδύνου. Για αυτόν τον λόγο,
εκτιμά πως το μέσο κόστος κινδύνου στον
κλάδο θα κινηθεί στις 200 μ.β. για τα καθαρά
δάνεια για την περίοδο 2020-2022.
Πάντως, οι προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις NPEs θα μεταφερθούν για το 2021, με
αύξηση κατά 25% στο εκτιμώμενο «χτύπημα»

στα ίδια κεφάλαια, παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες, προς το παρόν, διατηρούν τις εκτιμήσεις
τους αμετάβλητες. Παράλληλα, εκτιμά ότι το
απόθεμα NPEs το 2020 θα παραμείνει σε γενικές
γραμμές σταθερό, κυρίως λόγω των μέτρων
που έχουν εφαρμοστεί από την κυβέρνηση
και τις εποπτικές αρχές και ότι θα μειωθεί το
2021 στο 21% (από 39% το 2019) λόγω των
τιτλοποιήσεων οι οποίες θα υλοποιηθούν το

επόμενο έτος αντί για το τρέχον (εκτός του
Cairo της Eurobank), και οι οποίες φτάνουν
τα 25 δισ. ευρώ – δηλαδή τα 12 δισ. ευρώ της
Alpha Bank, τα τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ της
Εθνικής και τα 7 δισ. ευρώ της Πειραιώς. Εάν
οι προσπάθειες για την πώληση των τιτλοποιήσεων σε επενδυτές αποτύχουν, ή εάν η αγορά
δεν είναι ανοιχτή για τέτοιου είδους συναλλαγές,
η δημιουργία της bad bank θα κερδίσει έδαφος
και θα έχει τη δυνατότητα να γίνει το εργαλείο
επιλογής για επιτάχυνση της μείωσης των
NPEs, κάτι που ωστόσο, σύμφωνα με την Axia,
δεν αποτελεί ζήτημα προς το παρόν. Απαντώντας στις εκτιμήσεις που έχουν αναφερθεί για
αύξηση της τάξης του 15% (ή 10 δισ. ευρώ)
στα NPEs φέτος λόγω της πανδημίας, η Axia
επισημαίνει πως εάν εφαρμοστούν οι παραδοχές των stress tests του 2018 ως μέτρο σύγκρισης, τότε μία αύξηση των NPEs κατά 15%
θα μεταφραστεί σε μέση μείωση κεφαλαίου
ύψους 270 μονάδων βάσης και έτσι η κεφαλαιακή ζημία είναι διαχειρίσιμη για τον κλάδο.
Ετσι και αλλιώς, κατά την εκτίμησή της, οι
τρέχουσες μακροοικονομικές δυσκολίες δεν
είναι πιθανό να οδηγήσουν σε κεφαλαιακές
ελλείψεις στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Παρά το γεγονός ότι ο μέσος συνολικός κεφαλαιακός δείκτης διαμορφώνεται στο 17,5%,
οι τράπεζες θα επωφεληθούν από τις χαμηλότερες κεφαλαιακές απαιτήσεις καθώς και
τη χαλάρωση των απαιτήσεων του Πυλώνα 2
και του τρόπου εφαρμογής του ΔΠΧΑ 9 (Διεθνές
Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς), τα
οποία θα μπορούσαν να προσθέσουν περίπου
100 μ.β. στους συνολικούς δείκτες κεφαλαίου
τους σε μέσο όρο.

