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ΕΛΛΑΔΑ

ΚΙΝΑ

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο διευθύνων σύμβουλος της

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 μονάδες για ερ-

Το νόμισμα της Κίνας γνωρίζει συνεχή ανατίμηση και ισχυρο-

Νέες θέσεις, καλύτεροι μισθοί

Airbus, προειδοποιώντας το προσωπικό ότι θα προχωρήσει σε
απολύσεις, οι οποίες αναμένεται πως θα φέρουν τριβές τόσο
με τα συνδικάτα όσο και με τη γαλλική κυβέρνηση. Μάλιστα,
προσφέρει μπόνους δύο επιπλέον μισθών σε όσους μέχρι και
τον Οκτώβριο συμφωνήσουν σε εθελούσια έξοδο. Σελ. 11
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ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Προς δυναμικά μέτρα
για μάσκες στα σχολεία
Γονείς και μαθητές αποδίδουν τα διά-

φορα περιστατικά λιποθυμίας στην
χρήση μάσκας. Ζητούν όπως γίνει αναπροσαρμογή στο υγειονομικό πρωτόκολλο, εξαιτίας της δυσφορίας που
προκαλεί σε συνδυασμό με τις ψηλές
θερμοκρασίες και προειδοποιούν με
δυναμικά μέτρα. Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας εξαιτίας της μάσκας, απαντούν οι επιδημιολόγοι. Σελ. 8

Η πανδημία διεύρυνε
το χάσμα Βορρά–Νότου

Το καταγεγραμμένο προ πολλού χά-

σμα ανάμεσα στον πλούσιο Βορρά
της Ευρώπης και τον υπερχρεωμένο
Νότο διευρύνεται περαιτέρω ως συνεπακόλουθο της πανδημίας. Οι οικονομίες των χωρών του Βορρά ανακάμπτουν σαφώς ταχύτερα από εκείνες του Νότου που είναι πολύ πιο
εξαρτημένες από τον πληγέντα κλάδο του τουρισμού. Σελ. 12

Προς επέκταση
του QE της ΕΚΤ

0

Πιο ισχυρό έγινε το γουάν

γοδότη και εργαζόμενο σε συνδυασμό με την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης περιορίζουν το συνολικό εργοδοτικό κόστος και ταυτόχρονα αυξάνουν τις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων. Διαμορφώνονται έτσι οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων και καλύτερα αμειβόμενων θέσεων εργασίας. Σελ. 18

ποιείται έναντι του δολαρίου. Το γουάν ή ρέμνιμπι, όπως είναι η
δεύτερη ονομασία του κινεζικού νομίσματος, ανατιμήθηκε κατά
περισσότερο από 1% μέσα στην εβδομάδα, με την ισοτιμία του
να διαμορφώνεται στα 6,74 γουάν προς ένα δολάριο, όταν μέχρι προσφάτως ένα δολάριο αγόραζε 6,83 γουάν. Σελ. 9

Αμαρτίες τραπεζών παιδεύουν τον πλανήτη

Μπήκαν δικλείδες που κλείνουν κάθε παράθυρο για ύποπτες συναλλαγές τονίζουν τα κυπριακά ιδρύματα
Οι αποκαλύψεις μέσω της έρευνας της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων κατέδειξαν πως οι αμαρτίες
των τραπεζών παγκοσμίως που διεκπεραίωσαν ύποπτες συναλλαγές και χρήζουν
περαιτέρω διερεύνησης κατά την τελευταία

Αντιδρούν
στο σχέδιο
για πράσινη
ανάπτυξη
Η ταχύτητα με την οποία επελαύνει η κλιματική αλλαγή επιταχύνει
τη στροφή βιομηχανιών, επιχειρήσεων, επενδυτικών τραπεζών
και κυβερνήσεων στην πράσινη
οικονομία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ο οικονομικός αντίκτυπος της
πανδημίας, εξώθησε τους Ευρωπαίους ηγέτες να δανειστούν
από κοινού. Τα 750 δισ. ευρώ του
Ταμείου Ανάκαμψης, προσφέρουν την ευκαιρία για πράσινη
ανάκαμψη με εκτεταμένες επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια. Διά
στόματος της προέδρου της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Κομισιόν
δεσμεύθηκε πως θα αντλήσει
από πράσινα ομόλογα το 1/3 των
κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης. Η κ. Φον ντερ Λάιεν κάλεσε
τα κράτη-μέλη να δαπανήσουν
όσα κεφάλαια αντλήσουν από
το Ταμείο Ανάκαμψης για την
τόνωση της οικονομίας, αλλά και
με προγράμματα πράσινης ενέργειας. Η Κομισιόν ζητεί από τα
κράτη-μέλη να προωθήσουν τη
χρήση καθαρών τεχνολογιών
στα μέσα μαζικής μεταφοράς,
στους σταθμούς ανεφοδιασμού
των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και των οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο. Υπάρχουν
ωστόσο ενστάσεις με τους πολέμιους των πράσινων επενδύσεων, για κίνδυνο συγκάλυψης
ρυπογόνων επενδύσεων και τη
μεταμφίεσή τους σε φιλικές προς
το περιβάλλον. Σελ. 10

20ετία είναι πολλές. Το όνομα της Κύπρου
συμπεριλαμβάνεται στην έρευνα με την
ονομασία «FinCenFiles» και παρουσιάζεται
πως έγιναν 897 συναλλαγές που χρήζουν
περαιτέρω διερεύνησης μέσω κυπριακών
τραπεζών. Στις «ύποπτες» συναλλαγές,

λήφθηκαν από τις κυπριακές τράπεζες
1,02 δισ. δολ. και στάλθηκαν 398,5 εκατ.
δολ. Πηγές από αρκετές τράπεζες της Κύπρου τόνιζαν στην «Κ» πως οι αποκαλύψεις
αυτές αφορούν παλιές περιπτώσεις. Πρόσθεταν ότι οι μηχανισμοί που έχουν ανα-

πτυχθεί σε συνεργασία με τις αμερικανικές
και ευρωπαϊκές αρχές για ύποπτες συναλλαγές, λειτουργούν επαρκώς εξαλείφοντας
την περίπτωση να υπάρξουν πλέον «περίεργες συναλλαγές». Τα «καμπανάκια»,
όπως ανέφεραν, είναι πάρα πολλά και δεν

Σακελλαροπούλου: Δεν θα μας κάμψουν οι απειλές

υπάρχει χώρος για να περάσει μια ύποπτη
συναλλαγή μέσω κυπριακών τραπεζών.
Στο μεταξύ οι τράπεζες θα πρέπει να προετοιμάζονται για υιοθέτηση εντός του
2021 της 6ης οδηγίας καταπολέμησης του
βρώμικου χρήματος. Σελ. 4

Κτυπούμε
λάθος πόρτες
για τουρίστες
Εμμονή στη βρετανική αγορά
Την ώρα που η επιδημιολογική εικόνα όλων των ανταγωνιστικών μας τουριστικών
προορισμών πάει από το κακό στο χειρότερο, η Κύπρος αποτυγχάνει να προσελκύσει τουρισμό από νέες αγορές. Και
σε μια απέλπιδα προσπάθεια στρέφεται
ξανά στη βρετανική αγορά, χωρίς να υπολογίζει ότι η χώρα βρίσκεται ένα βήμα
από το «lockdown». Σελ. 4

Καταγγέλλουν
εξαναγκασμό
σε παραίτηση
Οι θέσεις συντεχνιών και ΟΕΒ

Με ισχυρά μηνύματα και συμβολισμούς η επίσκεψη της προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κύπρο. «Καμία δοκιμασία, πρόκληση

ή απειλή δεν πρόκειται να μας κάμψει. Αντιθέτως, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διαρκή συνεργασία και τον συντονισμό των θέσεων και δράσεων μας», ήταν το μήνυμα της κ. Αικατερίνης Σακελλαροπούλου από τη Λευκωσία. Στη φωτό από την επίσκεψή της σε σημεία
της γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Σελ. 5

Ευελιξία στις επιχειρήσεις το αντίδοτο στην πανδημία
H ευελιξία διαδραματίζει καίριο ρόλο στο
να βελτιωθούν οι επιδόσεις των επιχειρήσεων ενόσω διαχειρίζονται τις σοβαρές
επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού.
Αυτό αποτυπώνεται στην ετήσια έρευνα
για την επιχειρηματικότητα «EMEA Private
Business Survey», την οποία διεξήγαγε

σε 53 χώρες του κόσμου η διεθνής εταιρεία
συμβούλων επιχειρήσεων και λογιστικού
ελέγχου Pricewaterhouse Coopers (PwC).
Ειδικότερα, η έρευνα αναδεικνύει ως πρωταθλητές στην ευελιξία της κρίσης τις εταιρείες που εμφανίζουν μια σειρά χαρακτηριστικών μεταξύ των οποίων η πελα-

τοκεντρική προσέγγιση, η εστίαση στον
άνθρωπο και η αξιοποίηση της τεχνολογίας.
Οι εταιρείες αυτές ακολουθούν μια στρατηγική προσέγγιση ως προς την ανθεκτικότητα και τη λήψη δύσκολων αποφάσεων
σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό και
τη μείωση του κόστους τους. Σελ. 11

Τη μέθοδο του εξαναγκασμού σε παραίτηση ώστε να αποφύγουν την απόλυση
του εργαζόμενου, εφαρμόζουν ορισμένοι
εργοδότες. Καταγγελίες βρίσκονται ενώπιον των συντεχνιών και του υπουργείου
Εργασίας. Σε επιφυλακή οι συνδικαλιστικές
οργανώσεις ενόψει της λήξης των σχεδίων
στήριξης. Γίνονται διάφορες προσαρμογές
στην απασχόληση στο μέτρο που επιτρέπουν οι νόμοι, τονίζει η Ομοσπονδία
Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Σελ. 8

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σελ. 6

Τέσσερα σενάρια μετά το «βέτο»

της Κύπρου.

Διάλογο με Αθήνα, ένταση με

Λευκωσία οικοδομεί ο Ερντογάν.

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Παγιωμένες αντιλήψεις
Περαιτέρω αποκλιμάκωση των απο-

δόσεων των ελληνικών ομολόγων
και σημαντικότατη μείωση στο κόστος δανεισμού θα φέρει η ενδεχόμενη χρονική επέκταση του έκτακτου λόγω πανδημίας QE της ΕΚΤ. Είναι ενδεικτικό ότι, κατά τους έξι μήνες που βρίσκεται σε ισχύ η έκτακτη
ποσοτική χαλάρωση, η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα αξίας 11 δισ.
ευρώ. Σελ. 16

Η κήρυξη της πανδημίας του κορωνοϊού
και το συνεπακόλουθο lockdown στις
οικονομίες οδήγησε τις κυβερνήσεις σε
συντονισμένη αντίδραση για τόνωση
της οικονομικής δραστηριότητας. Η προτεραιότητα δόθηκε στη στήριξη της κατανάλωσης και του οικογενειακού εισοδήματος. Η μέθοδος που επέλεξε η Ευρώπη να το πράξει αυτό περνούσε μέσα
από τη διατήρηση των θέσεων εργασίας
και της επιδότησης των μισθών των εργαζομένων με την προϋπόθεση ότι καμία
απόλυση δεν θα ελάμβανε χώρα. Το μέτρο
υπήρξε αποτελεσματικό, επιτυγχάνοντας
τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και,
συνεπώς, μειωμένα ποσοστά ανεργίας.
Την ίδια στιγμή διαφυλάχθηκε σε μεγάλο
βαθμό το εισόδημα ενώ, λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών, παρατηρήθηκε και

αύξηση των καταθέσεων. Σήμερα, η έξαρση της πανδημίας επιμηκύνει την
περίοδο για την οποία η κατάσταση θα
παραμένει καχεκτική. Ο αρχικός σχεδιασμός των πρώτων μέτρων στήριξης
βασίστηκε στην προσδοκία ότι η κρίση
ναι μεν θα χτυπούσε τις οικονομίες βίαια,
αλλά θα είχε μικρή διάρκεια. Όπως, όμως,
όλα δείχνουν δυστυχώς αυτή η προσδοκία έχει διαψευστεί καθώς ο πλανήτης
προετοιμάζεται για έναν δύσκολο υγειονομικό χειμώνα. Θα χρειαστεί κατ’ ακολουθία περαιτέρω στήριξη για τις ευάλωτες ομάδες και τους κλάδους που
πλήττονται περισσότερο. Αυτήν τη φορά
τα νέα μέτρα στήριξης θα πρέπει να σχεδιαστούν με διαφορετική φιλοσοφία και
στόχευση εστιάζοντας τις προσπάθειες
περισσότερο στη βιωσιμότητα και λιγό-

τερο στην κατανάλωση. Η στήριξη των
θέσεων εργασίας είναι μια δαπανηρή
διαδικασία αλλά εντελώς αναγκαία όταν
η κρίση αναμένεται να διαρκέσει λίγο.
Σήμερα, όμως, αυτό που χρειάζεται περισσότερο η αγορά εργασίας είναι τη
στήριξη των εργαζομένων, οι οποίοι θα
πρέπει να εκπαιδευτούν για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, ελαττώνοντας παράλληλα τις πιθανότητες να καταστούν
μακροχρόνια άνεργοι. Αυτή η πανδημία
αποδεδειγμένα έχει προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις στις χαμηλόμισθες
θέσεις εργασίας χωρίς εξειδίκευση και
άρα δημιουργείται μια μοναδική ευκαιρία
για να επανεκπαιδευτεί αυτό το προσωπικό. Η προσκόλληση σε θέσεις εργασίας
που διατηρούνται απλά και μόνο επειδή
επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις, δεν

αποτελεί βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης
και θα πρέπει να εγκαταλειφθεί.
Κατά τον ίδιο τρόπο, η αναπτυξιακή
επιδίωξη δεν μπορεί να εξαντλείται στη
στήριξη της κατανάλωσης. Η οικονομία
στη συνέχεια δεν θα χρειαστεί τόνωση
και βοηθήματα αλλά νέες υποδομές και
βελτιωμένη ανταγωνιστικότητα. Ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει κίνητρα και μέτρα για τόνωση της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων με
απώτερο σκοπό τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Η κρίση αυτή αποτελεί
μια εξαιρετική ευκαιρία για μετασχηματισμό των οικονομιών και αντιμετώπιση
διαχρονικών στρεβλώσεων, για τις οποίες
το κόστος διόρθωσης είναι σήμερα χαμηλότερο από πριν λόγω των συνθηκών
που εκ των πραγμάτων επέβαλε η παν-

δημία. Το κεφάλαιο υποδομές είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη διασφάλιση
της μακροχρόνιας βιωσιμότητας μια οικονομίας. Η επένδυση σε υποδομές θα
πρέπει να επικεντρωθεί στους τομείς
των μεταφορών, των κτηρίων, της ενέργειας και της γεωργίας. Απώτερος στόχος
θα πρέπει να είναι η υιοθέτηση νέων
τεχνολογιών σε αυτούς τους τομείς ως
κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας για τη
διασφάλιση της βιωσιμότητας. Το ευρωπαϊκό ταμείο ανάκαμψης θα προσφέρει
στα κράτη μέλη μια ευκαιρία για να αλλάξουν, αρκεί να σχεδιάσουν σωστά. Επιπλέον των πιο πάνω, στην Κύπρο θα
πρέπει να εγκαταλειφθεί η παγιωμένη
για χρόνια αντίληψη ότι τα ευρωπαϊκά
ταμεία είναι για την ανακύκλωση και τα
εργοστάσια λυμάτων.
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Η τρισδιάστατη αλήθεια
Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι όσοι
ασχολούμαστε με τον τομέα των ακινήτων και
πιο συγκεκριμένα με το κομμάτι του σχεδιασμού
και της εκτέλεσης έργων, είναι πως ο μέσος
άνθρωπος δεν έχει τη σωστή αντίληψη της
τρίτης διάστασης. Και αυτό είναι πολλές φορές
τραγικό, επειδή η τρίτη διάσταση κανονικά έπρεπε να ρίχνει φως στο όλο σκηνικό και να
δίνει πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Σαν αποτέλεσμα
αυτού, θα διαπιστώσετε εκατοντάδες παραδείγματα ανάμεσα και γύρω σας οτιδήποτε
από έναν δυσανάλογα μεγάλο καναπέ σε ένα
χώρο καθιστικού, σε μια υπερμεγέθη τραπεζαρία
με τις καρέκλες της να ακουμπάνε στους τοίχους,
σε ένα αποπνικτικά μικρό παράθυρο, σε ερμάρια
που δεν χωράνε τα κρεμαστάρια εκτός που αν
αυτά μπαίνουν λοξά κλπ.
Η έλλειψη αντίληψης της τρίτης διάστασης
οδηγεί στο λογικό συμπέρασμα ότι οι πλείστοι
αντιλαμβάνονται τουλάχιστον τις δύο διαστάσεις. Έλα όμως που υπάρχει και η πολιτική για
να διαψεύσει και αυτή την προσδοκία. Φαίνεται
πως αρκετοί πολιτικοί έχουν έλλειψη αντίληψης
και της δεύτερης διάστασης αφού ξεκάθαρα
βγάζουν στην επιφάνεια και προωθούν προτάσεις και πολιτικές που μόνο μονοδιάστατες
θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν. Δεν ξέρω
αν αυτό είναι χαρακτηριστικό ενός πολιτικού
ή απλά ενός ατόμου που τυγχάνει να ασχολείται
στον πολιτικό στίβο. Επειδή αν εγώ ασχολούμαι
για παράδειγμα στον αθλητικό στίβο, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη πως είμαι και αθλητής.
Πρώτον επειδή ο αθλητής είναι πολλά περισσότερα από την απλή παρουσία στον στίβο
και δεύτερον, αν εγώ «αθλούμαι» όπως μου
κόψει η ξερή μου, δεν σημαίνει ότι αθλούμαι
και σωστά.
Εσχάτως διαβάζω πως προωθείται νομοσχέδιο για παράταση της αναστολής εξώσεων
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, με σχετική
τροποποίηση του Νόμου περί Ενοικιοστασίου.
Θυμίζω πως βρίσκεται σε ισχύ ήδη μια αναστολή
που ψηφίστηκε πριν λίγους μήνες και η οποία
πάγωσε τη διαδικασία εξώσεων μέχρι το τέλος
του Σεπτέμβρη λόγω των συνεπειών της πανδημίας και του lockdown.
Πριν προχωρήσω, θα ήθελα να διευκρινίσω
πως εγώ δεν έχω κανένα όφελος ή συνέπεια,
θετική ή αρνητική, ούτε ως ενοικιαστής που
του κάνουν έξωση ή έχει τον φόβο για κάτι τέτοιο, αλλά ούτε και σαν ιδιοκτήτης που διαθέτει
προβληματικούς ενοικιαστές σε επηρεαζόμενα
ακίνητα.
Θέλω όμως να αναδείξω πως αυτό που αποκαλώ μονοδιάστατη οπτική αντίληψη των
πραγμάτων στην προκειμένη περίπτωση δημιουργεί προβλήματα και αδικίες, παρόλο που
φαινομενικά και φαινομενικά μόνον γίνεται
για κάποιο «ιερό» σκοπό. Και για να λέμε τα
πράγματα με το όνομα τους, ο ιερός σκοπός ή
κίνητρο είναι η αποτροπή έξωσης συνανθρώπων
μας που επηρεάστηκαν λόγω της πανδημίας.
Εκ πρώτης ακούεται συγκινητικό. Αλήθεια
ποιος είναι τόσο άκαρδος που θα ήθελε να πετάξει στο δρόμο κάποιον άλλο; Είναι όμως
πράγματι συμβατή αυτή η αντίληψη με την
πραγματικότητα;
Ας το δούμε λίγο. Βάσει λοιπόν των νομικών
και δικαστικών μας διαδικασιών, για να καταφέρει ένας ιδιοκτήτης να κάνει έξωση ενός θέσμιου ενοικιαστή, θα πρέπει να ακολουθήσει
ένα δικαστικό αγώνα που διαρκεί από επτά
μέχρι πέραν των δεκαπέντε χρόνων για να έχει
κάποια πιθανότητα επιτυχίας. Σε αυτό το διά-
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στημα, ο ενοικιαστής πληρώνει από πολύ λίγα
έως καθόλου ενοίκια και ο ιδιοκτήτης πληρώνει
δικηγόρους – μπορεί και εκτιμητές – για να
βρει το δίκαιο του. Εγώ να πω για χάρη συζήτησης πως στα υφιστάμενα διατάγματα έξωσης
που τυγχάνουν αναστολής, όλοι οι ιδιοκτήτες
ήταν κωλόφαρδοι και πέτυχαν να εκδώσουν
τα εν λόγω διατάγματα μέσα σε πέντε χρόνια.
Ας απαντήσει κάποιος και να μας πει, ποιους
είναι που πραγματικά προστατεύουν οι αναστολές;
Σίγουρα δεν πρόκειται για τους ενοικιαστές
που επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία.
Επειδή αυτή η κατηγορία είναι προφανώς πολύ
πιο μεγάλη από αυτήν που περιγράφεται από
την πρόταση νόμου. Προστατεύει λοιπόν αυτούς
που για χρόνια εκμεταλλεύτηκαν την προστασία
του Νόμου για να μην τιμούν τις συμβατικές
τους υποχρεώσεις προς τους ιδιοκτήτες και
που τώρα επιβραβεύονται με το εύσχημο επιχείρημα του να «μην μείνουν στους δρόμους».
Σοβαρά μιλάτε; Για πόσα διατάγματα έξωσης
αναφερόμαστε; Δέκα, είκοσι, τριάντα, εκατόν;
Ελάτε αν θέλετε να βοηθήσετε σαν συντεταγμένο κράτος και πληρώστε τον φουκαρά
τον ιδιοκτήτη τα δεδουλευμένα/ χαμένα του
και επιπλέον καταβάλετε του τα από εδώ και
πέρα και δώστε όσες αναβολές εξώσεων
θέλετε. Σαν παίρνει η τσέπη σας; Με ποιο δικαίωμα βλέπετε μόνο τη μια διάσταση; Ρωτήσατε αν ο ιδιοκτήτης έχει οικονομικές υποχρεώσεις όπως δάνεια, σπουδές παιδιών,
χαμηλές συντάξεις, λογαριασμούς υγείας κλπ;
Γιατί είσαστε στακαρισμένοι εγκεφαλικά και
θεωρείτε a priori πως ο ιδιοκτήτης «καλά την
έσιει» και είναι ο κακός της υπόθεσης; Γιατί;
Επειδή ρίσκαρε και αγόρασε τέσσερις τοίχους
για να έχει κάποιο εισόδημα να ζήσει την οικογένεια του;
Ξέρετε πολύ καλά πως νέα παράταση αναστολής δόσεων και τόκων δεν μπορεί να υπάρξει.
Πόσο κεφαλοκλείδωμα νομίζετε πως έχετε δικαίωμα να κάνετε σε αυτούς που χρωστάνε το
ακίνητο τους; Δεν άκουσα κανένα επιδημιολόγο
να ισχυρίζεται πως ο ιός κολλάει μόνο στους
ενοικιαστές και δη στους θέσμιους... Αντίθετα,
η οικονομική εικόνα προδιαγράφεται σκούρα
και ζοφερή τους επόμενους μήνες για όλους
και θα έλεγα με άνεση ότι οι φουρτούνες επηρεάζουν όλους ανάλογα με την κλίμακα τους.
Κανένας δεν θέλει να υπάρχουν άστεγοι
και λέω με παρρησία πως δεν πρέπει να υπάρχουν άστεγοι. Με την ίδια παρρησία όμως λέω
πως πρέπει να σταματήσετε να γλείφετε αυτή
την κουφέτα δικαιολογώντας ενέργειες που
πλήττουν τα άμεσα και έμμεσα δικαιώματα
των υπολοίπων πολιτών. Είτε αυτά ονομάζονται
ιδιοκτησιακά, είτε ονομάζονται νομή περιουσίας,
ή του συμβάλλεσθαι ελεύθερα ή άλλως πως.
Επειδή έπρεπε να έχετε μάθει μέχρι τώρα πως
το ένα φέρνει το άλλο. Και οι τράπεζες δεν
είναι στα καλύτερα τους για να παίζουμε το
«αππαρίν» μας. Και αφού κανένας μας δεν θέλει
άστεγους ας καθίσουμε να βρούμε τους τρόπους
που πραγματικά θα δώσουν λύση στο πολυδιάστατο πρόβλημα και όχι απλά να σπατουλάρουμε βρεγμένους τοίχους με την ελπίδα
πως θα κρατήσουν... Αρχίστε να βλέπετε όλες
τις διαστάσεις ενός προβλήματος επειδή διαφορετικά είστε σε απλή διάσταση με την πραγματικότητα.

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

Το θαύμα της Μέρκελ και η μια απουσία
Μια χαρά τα κατάφερε η Άγκελα. Στο

τσακ μπαμ έκλεισε συμφωνία με Ταγίπ
και Κυριάκο για διάλογο, στο παρά πέντε του θερμού επεισοδίου και βεβαίως της Συνόδου Κορυφής που θα μελετούσε τις κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Πολύ βολικό ήρθε και το περιστατικό με τον φύλακα του Μισέλ που βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό και μετέθεσε την Σύνοδο μια εβδομάδα αργότερα. Ξέρετε πόσα μπορεί να συμβούν
σε μία εβδομάδα; Ούτε σκηνοθετημένο να ήταν...
Δεν λέω θα ταλαιπωρηθεί λίγο περισ-

σότερο ο Μισέλ στην καραντίνα αλλά
στη μια εβδομάδα παράτασης πολλά
μπορούν ακόμα να ανατραπούν. Μετρήστε μόνο τις απανωτές ανατροπές
που ζήσαμε χθες το απόγευμα μέσα
τρεις μόνο ώρες: Επανέναρξη ελληνοτουρκικού διαλόγου, επαναπροσέγγιση Μακρόν-Ερντογάν, αναβολή της Συνόδου Κορυφής, εξαγγελία νέας
Navtex από την Τουρκία για την Λήμνο
και ολοκληρωτικό θάψιμο της Κύπρου.
Όχι εκλιπούσα, εντελώς ανύπαρκτη ήταν χθες η Κύπρος. Παρά τις φιλότιμες
προσπάθειες του Χριστοδουλίδη τις τελευταίες ημέρες να επιβάλει τις κυρώσεις, παρά την ψυχολογική προετοιμασία του Νίκαρου για τη δική του δυναμική εμφάνιση στη Σύνοδο Κορυφής...
Με όσα συνέβησαν χθες και μας αφορούν, η Κύπρος έλαμψε δια της απουσίας της.
Μόνο το τηλεφώνημα του Νίκαρου

στον Κυριάκο έδωσε ένα στίγμα. Γεμάτο αγωνία μου φάνηκε εμένα...
Και ο Κυριάκος τι να σου πει; επανέλαβε τη συμπαράστασή του στην Κύπρο...
Απ’ όσα μαθαίνω από πηγή μου που

γνωρίζει, ούτε ο Λόφος περίμενε να
δρομολογηθούν οι εξελίξεις τόσο γρήγορα. Όλοι ανέμεναν ότι η Άγκελα, ως
ο καλός άγγελος του Ταγίπ, θα έκανε το
θαύμα της και θα έβγαζε τον φίλο της
από τη δύσκολη θέση. Όχι όμως τόσο
αστραπιαία, τόσο τσακ μπαμ...

- Ταγίπ, ακόμα και ο διάλογος θέλει τον Γερμανό του...

νή τηλεδιάσκεψη θα είχαν ένα κάποιο
χρόνο να τις συζητήσουν, να τις αναλύσουν, να τις επαναδιαπραγματευτούν... να τις χωνέψουν βρε αδελφέ...

φαρμοστούν τώρα πια και ο Ταγίπ θα
συνεχίζει να κουνάει το δάχτυλο (και
τα πλοία του) σε όλους αγέρωχα, χωρίς
συνέπειες. Τώρα που πήρε φόρα ο
Νεοσουλτάνος, μετά και την αλά πλανητάρχης ομιλία του στον ΟΗΕ, ποιος
τον... πιάνει.

Ολόκληρη διήμερη Σύνοδο Κορυφής

Αληθεύει πως το... γλειφιτζούρι που

θα είχαν μπροστά τους να στήσουν νέα
σενάρια και επιχειρηματολογία...
Ήρθε όμως ο τυφώνας Μέρκελ και τα
άλλαξε όλα. Και ο φύλακας δεν λέω. Ένα μπόνους θα πρέπει να του το δώσουν του παιδιού. Ελπίζω.
Παίζει αυτός να έσωσε την συνοχή της
Ένωσης. Να δείτε που και οι κυρώσεις
κατά της Λευκορωσίας εύκολα θα ε-

κάποιοι ετοιμάζουν για την Κύπρο ονομάζεται «περιφερειακή διάσκεψη»;
Πρόκειται, όπως μαθαίνω μια πρόταση
που έγινε πριν από καιρό, την οποία επαναλαμβάνει τελευταία και ο Ταγίπ
με τον όρο να συμμετέχουν σε αυτήν
και οι Τουρκοκύπριοι, με το «κράτος»
φυσικά. Κάποιοι Ευρωπαίοι προσπαθούν να χτίσουν σε αυτή την πρόταση

Ήλπιζαν ότι τις εξελίξεις από την χθεσι-

αλλά δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα
καταφέρουν και πολλά πράγματα. Νίκαρος και Χριστοδουλίδης τους το έχουν ξεκαθαρίσει προ πολλού πως με
συμμετοχή των Τουρκοκυπρίων ως ξεχωριστό «κράτος» ή πολιτική οντότητα
τέτοια διάσκεψη δεν πρόκειται να υπάρξει.

με τον πολιτισμό και τους ανθρώπους.
Πήγε στις Πλάτρες που τις γνώρισε μέσα από τα ποιήματα του Σεφέρη με
τους κατοίκους να την ανακηρύσσουν,
χωρίς να το αναμένει, σε επίτιμη δημότη και να την συγκινούν.
Περιόδευσε και σε άλλα χωριά που

ξιδιού της Κατερίνας Σακελλαροπούλου στην Κύπρο επιβεβαιώθηκε η
πρώτη αίσθηση: Σοβαρότητα, ανθρωπιά και ευαισθησία.

δεν επισκέπτονται συχνά, ούτε καν
σπάνια, πρόεδροι και πολιτικοί, δοκιμάζοντας αμοιβαία κι άλλες συγκινήσεις, αυθεντικές. Πολύ σωστά και εύστοχα το είπε ο Jean-Paul Satre: ο άνθρωπος είναι οι επιλογές του.

Μετά την περιδιάβασή της σε χώρους

ΚΟΥΙΖ: Ποιος πολιτικός γυρίζει αγχω-

της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας ανηφόρισε για την ύπαιθρο. Σε επαφή

μένος και ψάχνει ψηφοδέλτιο για να...
χωθεί;

Χθες, δεύτερη ημέρα του επίσημου τα-
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Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Κανένα ΣΑΡΔΑΜ δεν είναι το ίδιο με το προηγούμενο»
Για μία ακόμη χρονιά διοργανώνεται το
φεστιβάλ «ΣΑΡΔΑΜ. Η λογοτεχνία αλλιώς»
και στην «Οικονομική Καθημερινή» μίλησε
μία εκ των διοργανωτών, η Μαρία Α. Ιωάννου. Στο φεστιβάλ συμμετέχουν συγγραφείς-περφόρμερ και άλλοι καλλιτέχνες
από την Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι
μοιράζονται πρωτότυπους τρόπους συγγραφής, ανάγνωσης και, γενικότερα, παρουσίασης/επιτέλεσης της λογοτεχνίας
και του λόγου, μέσα από ποικιλία από δρώμενα και εργαστήρια. Όπως λέει η Μαρία
κάθε χρόνο πειραματίζονται «κι ας πέρασαν
τόσα χρόνια, και πάντα βγαίνει κάτι καινούργιο. Κανένα ΣΑΡΔΑΜ δεν είναι το
ίδιο με το προηγούμενο». Πάντως, οι διοργανωτές του φεστιβάλ δεν πτοήθηκαν
από τις ιδιαίτερες συνθήκες που έφερε ο
Covid-19, έστω και αν η καθιερωμένη ομαδική βραδιά λογοτεχνικών περφόρμανς
θα γίνει μόνο στη Λεμεσό, τα εργαστήρια
θα γίνουν ονλάιν, η Μαρία τονίζει: «Από
τη μία χάνεται λίγο η επαφή, από την άλλη
μπαίνουν σε λειτουργία άλλοι τρόποι έκφρασης και συναναστροφής».
–Ποιες ήταν οι αντικειμενικές δυσκολίες διοργάνωσης του φετινού «ΣΑΡΔΑΜ: η λογοτεχνία αλλιώς» και ταυτόχρονα ποιες ήταν οι προκλήσεις που
κληθήκατε να αντιμετωπίσετε;
–Το ΣΑΡΔΑΜ είχε πάντοτε υβριδικό,
διεπιστημονικό χαρακτήρα αλλά φέτος

οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές. Δεν
έχουμε μαζί μας τους συγγραφείς-περφόρμερ από το εξωτερικό live, μόνο μέσω
βίντεο που ετοίμασαν για το φεστιβάλ, η
καθιερωμένη ομαδική βραδιά λογοτεχνικών περφόρμανς θα γίνει μόνο στη Λεμεσό,
ενώ τα εργαστήριά μας θα γίνουν ονλάιν.
Από τη μία χάνεται λίγο η επαφή, από την
άλλη μπαίνουν σε λειτουργία άλλοι τρόποι
έκφρασης και συναναστροφής. Σίγουρα
μου λείπει η ενέργεια που είχαμε τις προηγούμενες χρονιές αλλά, από την άλλη,
νιώθω πως αυτό είναι και ένα κομβικό σημείο για το ΣΑΡΔΑΜ, το όγδοο πια, αφού
φέτος προτείνουμε μια επιστροφή στις
ρίζες, εκεί που όλα ξεκίνησαν, φέρνοντας
σε επαφή παλαιότερους και νέους συμμετέχοντες, σε μια ζεστή βραδιά στο Συνεργείο στη Λεμεσό στις 25/9 (ώρα 8 μ.μ.).
–Σε ποιο κοινό στοχεύετε και ποιο
είναι το αποτύπωμα του Σαρδάμ μετά
από 7 διοργανώσεις;
–Το κοινό μας είναι συνήθως και αυτό
υβριδικό, συγγραφείς, καλλιτέχνες, λάτρεις
της γραφής, άνθρωποι που δεν έχουν
καμία σχέση με τη λογοτεχνία. Θεωρώ
κατάκτηση του φεστιβάλ ότι καταφέραμε
μέσα σε επτά χρόνια, σε μια χώρα που
δεν είχε καθόλου επαφή με τη λογοτεχνική
περφόρμανς (spoken word / slamming,
sound poetry, visual poetry κ.λπ.) να φέρουμε ένα τόσο μικτό κοινό πιο κοντά

στη λογοτεχνία και τη λογοτεχνική περφόρμανς. Οι συγγραφείς-περφόρμερ που
συμμετέχουν δεν απαγγέλουν απλώς τα
κείμενά τους, συνεργάζονται και με άλλους
καλλιτέχνες, χρησιμοποιούν το σώμα τους,
τη φωνή τους, τον ήχο και τη μουσική,
την τεχνολογία, τις εικαστικές τέχνες και
ό,τι άλλο θελήσουν με έναν τρόπο οργανικό. Πειραματιζόμαστε ακόμα, κι ας πέρασαν τόσα χρόνια, και πάντα βγαίνει
κάτι καινούργιο. Κανένα ΣΑΡΔΑΜ δεν
είναι το ίδιο με το προηγούμενο.
–Πώς κρίνετε την εγχώρια λογοτεχνική
παραγωγή; Οι συγγραφείς μας τολμούν
να περάσουν σε μιαν αλλιώτικη παραγωγή, τόσο σε ιδέες, όσο και σε μορφές;
–Είμαι αισιόδοξη. Βλέπω ανθρώπους,
με ή χωρίς εμπειρία στη συγγραφή, να
τολμούν να το κάνουν και αυτό, χωρίς να
σημαίνει πως δεν αναγνωρίζω τη δύναμη
και τη σημασία μιας πιο παραδοσιακής
προσέγγισης. Οτιδήποτε αλλιώτικο έχει
το ρίσκο του, μπορεί να μη λειτουργήσει,
αν λειτουργήσει όμως γίνεται πρόταση,
γίνεται δρόμος, επιλογή, αυτό το βρίσκω
συναρπαστικό.
–Ποιο θα λέγατε ότι είναι το μέλλον
της λογοτεχνίας, θα παραμείνει για
πολύ εντός παραδοσιακών πλαισίων;
–Δεν πίστεψα ποτέ ότι η λογοτεχνία
βρίσκεται ή, μάλλον, οφείλει να βρίσκεται

εντός συγκεκριμένων πλαισίων. Ναι, σίγουρα υπάρχουν τα παραδοσιακά πλαίσια
τα οποία ακολουθούμε, ή και σπάζουμε
ανά διαστήματα, τα πλαίσια από τα οποία
είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε τη διαδρομή μας, αλλά η λογοτεχνία είναι ζωντανός οργανισμός και μεταβάλλεται όπως
μεταβαλλόμαστε και εμείς. Δεν μπορώ να
γνωρίζω το μέλλον της λογοτεχνίας αλλά
σίγουρα υπάρχει μια παράλληλη, πιο πειραματική και διεπιστημονική, διάστασή
της, υπάρχει η τεχνολογία, καινούργιοι
τρόποι ανάγνωσης και γραφής, πολλά
μπορεί να αλλάξουν. Απλώς εύχομαι οι
άνθρωποι να συνεχίσουν να αγαπούν τις
λέξεις και τη λογοτεχνία.
–Η λογοκρισία, νομίζω, έχει παρέλθει...
τουλάχιστον θεσμικά, η αυτολογοκρισία
όμως;
–Δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό
μου να φοβάται γι’ αυτά που γράφει, να
αφαιρεί λέξεις ή χαρακτήρες που μπορεί
να ενοχλήσουν, η γραφή για μένα ήταν
πάντα ένας χώρος ελευθερίας, γι’ αυτό
ξεκίνησα να γράφω. Όταν έγραψα το πρώτο μου βιβλίο το 2011 έλαβα ένα μακροσκελές επιθετικό μέιλ γιατί είχα, κατά την
άποψη του ανώνυμου αποστολέα, εξιδανικεύσει έναν Τουρκοκύπριο χαρακτήρα
σε ένα διήγημά μου. Ήταν ένα διήγημα
μαγικού ρεαλισμού, εμπνευσμένο από
πραγματικά γεγονότα. Τότε ήταν και η

«Οτιδήποτε αλλιώτικο έχει το ρίσκο του, μπορεί να μη λειτουργήσει, αν λειτουργήσει όμως
γίνεται πρόταση, γίνεται δρόμος, επιλογή, αυτό το βρίσκω συναρπαστικό», λέει η Μαρία Α.
Ιωάννου, μία εκ των διοργανωτών του φεστιβάλ «ΣΑΡΔΑΜ. Η λογοτεχνία αλλιώς».
πρώτη φορά που ένιωσα αυτό το περίεργο
συναίσθημα του να προσπαθεί κάποιος
να σου επιβάλει τα δικά του πιστεύω, μηδενίζοντας τα δικά σου. Δεν θυμάμαι αν
έκλαψα, πέρασε καιρός, θυμάμαι όμως το
πείσμα μου, πείσμωσα ακόμη περισσότερο.
Κι όποτε συμβαίνει κάτι τέτοιο, ακόμη
και κάτι σχετικά ασήμαντο, π.χ. κάποιος
να μου πει «καλύτερα να αφαιρέσεις αυτή
τη λέξη γιατί…», εγώ υπερασπίζομαι τη
λέξη μέχρι τέλους, υπερασπίζομαι ακόμη
κι ένα σύμφωνο ή ένα φωνήεν. Το ίδιο
κάνω και όταν ακούω τη δική μου φωνή
να με λογοκρίνει. Από την άλλη, επιλέγω

τον τρόπο έκφρασης και διοχέτευσης του
υλικού μου, τη μορφή που με εξυπηρετεί
καλύτερα, όποτε ίσως με αυτόν τον τρόπο
να επιλέγω και τον βαθμό στον οποίο θα
εκτεθώ. Αλλά δεν το κάνω εσκεμμένα.
–Αλήθεια, έχει η λογοτεχνία όρια;
–Όχι. Όιχ, για να κάνω κι ένα σαρδάμ.

Πληροφορίες:

8ο ΣΑΡΔΑΜ: η λογοτεχνία αλλιώς,
25 & 27 Σεπτεμβρίου 2020.
Διοργανωτές ΣΑΡΔΑΜ: Μαρία Α. Ιωάννου,
Εύη Παναγιώτου (ομάδα aRttitude).
http://www.sardamcy.wordpress.com

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία
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Αμαρτίες
τραπεζών
και στο βάθος
6η οδηγία AML
Tο ICIJ βρίσκει 897 συναλλαγές που χρήζουν
περαιτέρω διερεύνησης στην Κύπρο
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η 5η οδηγία Anti Money Laundering (AML)
για την πάταξη του ξεπλύματος βρώμικου
χρήματος τέθηκε σε εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2020 και φέρει αρκετές αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον και
πόσω μάλλον στο τραπεζικό, ενώ στο
βάθος ξεπροβάλλει και η 6η οδηγία AML.
Όμως, οι αποκαλύψεις μέσω της έρευνας
της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών
Δημοσιογράφων (International Consortium
of Investigative Journalists) κατέδειξαν
πως οι αμαρτίες των τραπεζών παγκοσμίως
που διεκπεραίωσαν συναλλαγές και χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης κατά την
τελευταία 20ετία είναι πολλές. Συγκεκριμένα, τα έγγραφα αφορούν συναλλαγές
ύψους 2 τρισ. δολαρίων ανάμεσα στο 1999
και το 2017 και μεγάλη ευθύνη πέφτει
πάνω σε πέντε τράπεζες, τις JPMorgan
Chase, HSBC, Standard Chartered,
Deutsche Bank και Bank of New York
Mellon. Το όνομα της Κύπρου συμπεριλαμβάνεται μέσα στην έρευνα με την ονομασία «FinCenFiles» και παρουσιάζεται
πως έγιναν συνολικά 897 συναλλαγές
που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης
μέσω κυπριακών τραπεζών. Στις 897 «ύποπτες» συναλλαγές, λήφθηκαν από τις
κυπριακές τράπεζες 1,02 δισ. δολάρια
και στάλθηκαν 398,5 εκατ. δολάρια. Τραπεζικοί κύκλοι με τους οποίους συνομίλησε η «Κ» θέλουν να κατευνάσουν
τα πνεύματα για την συγκεκριμένη υπόθεση και αναφέρουν πως είναι αποκαλύψεις οι οποίες έχουν άμεση σχέση
με το αμερικανικό πολιτικό γίγνεσθαι
και τις εκλογές και δεν είναι περιπτώσεις
για τις οποίες δεν είναι ενήμερες. Ωστόσο,
καμία κυπριακή τράπεζα από τις αναγραφόμενες εντός της έρευνας της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων δεν μπορεί να προβεί σε

δηλώσεις τύπου «και οι 897 συναλλαγές
είναι καθαρές», διότι αν έχει ξεφύγει
έστω και μία θα μείνουν εκτεθειμένες.
Εκείνο που μετέφεραν στην «Κ» τραπεζικές πηγές από αρκετές τράπεζες της
Κύπρου, είναι πως οι αποκαλύψεις αυτές
είναι για παλιές περιπτώσεις, οι μηχανισμοί που έχουν αναπτυχθεί σε συνεργασία με τους αμερικανικές και ευρωπαϊκές αρχές όπως το «flaging», το
«KnowYourClient» (KYC), το Suspicious
Activity Report (SAR) και το «ongoing
monitoring» για ύποπτες συναλλαγές,
λειτουργούν επαρκώς εξαλείφοντας στην
<
<
<
<
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Το πρόβλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας απασχολεί όλες τις
εποπτικές αρχές διεθνώς.
ουσία την περίπτωση να υπάρξουν πλέον
«περίεργες συναλλαγές». Τα «καμπανάκια»
όπως ανέφεραν είναι πάρα πολλά και δεν
υπάρχει χώρος για να περάσει μια ύποπτη
συναλλαγή μέσω κυπριακών τραπεζών.
Την ώρα μάλιστα που οι ανταποκρίτριες
τράπεζες της Κύπρου ελέγχουν όλες τις
συναλλαγές και αυτές αποφασίζουν αν
θα τις εγκρίνουν ή όχι.

Οδεύοντας για 6η οδηγία
Βάσει αρχικών σχεδιασμών, στα τέλη
του 2020 με αρχές του 2021 η 5η οδηγία
θα έπρεπε να αντικατασταθεί από την
6η οδηγία AML, η οποία καθιστά τόσο
τις εταιρείες όσο και φυσικά πρόσωπα
υπεύθυνους για κάθε δραστηριότητά
τους και θα θεωρούνται νομικά υπεύθυνοι

Καμία κυπριακή τράπεζα από τις αναγραφόμενες εντός της έρευνας δεν μπορεί να προβεί σε δηλώσεις τύπου «και οι 897 συναλλαγές είναι καθαρές».

Eκλεισαν τράπεζες
Η Κύπρος είναι πλέον γνωστό πως υιοθετεί όλα τα μέτρα που της τίθενται σε θέματα

ελέγχων και «monitoring» από τιςι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και αποφάσεις. Τρανό παράδειγμα η FBME, που η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου της πήρε την
άδεια. Ξεκίνησαν οι νομικές διαμάχες για να εφεσιβάλει την ανάκληση από την Κεντρική Τράπεζα της άδειας του κυπριακού υποκαταστήματός της, αλλά δεν κατάφερε να το αναστρέψει. Τότε, η FinCen έδωσε την εντολή για να κλείσει το υποκατάστημα στη Κύπρο, αφού η Υπηρεσία Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος των
ΗΠΑ αναφερόταν σε διασύνδεση της τράπεζας με τη διεθνή τρομοκρατία. Μέσα
στις τράπεζες που υπάρχουν στην έρευνα του Δικτύου, «φιγουράρουν» τράπεζες
που έχουν κλείσει στην Κύπρο, όπως η FBME, καταλογίζοντάς τους «περίεργες» συναλλαγές αρκετών εκατομμυρίων ευρώ.

για κάλυψη όποιας εγκληματικής ενέργειας. Η έκτη οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες στοχεύει
στην ενδυνάμωση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και των αρχών να κάνουν περισσότερα για την καταπολέμηση
της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, επεκτείνοντας
το πεδίο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, διευκρινίζοντας ορισμένες κανονιστικές λεπτομέρειες και ενισχύοντας
τις ποινικές κυρώσεις σε ολόκληρο το
μπλοκ. Η 6η οδηγία εισάγει ελάχιστη ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών για αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (η προηγούμενη

απαίτηση ελάχιστης ποινής ήταν ένα έτος). Σύμφωνα με τους νέους κανόνες,
οι δικαστές έχουν επίσης τη δυνατότητα
να επιβάλλουν πρόστιμα σε άτομα και
να αποκλείουν οντότητες από την πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση. Επιπλέον, αφού το έγκλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μπορεί να συνεπάγεται διπλή
εγκληματικότητα, δηλαδή ένα έγκλημα
μπορεί να διαπραχθεί σε μια δικαιοδοσία
πριν από τη νομιμοποίηση των οικονομικών του εσόδων σε άλλη. Η 6η οδηγία
αντιμετωπίζει το ζήτημα του διττού εγκλήματος εισάγοντας συγκεκριμένες απαιτήσεις ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δικαιοδοσιών. Η 6η οδηγία AML
εναρμονίζει τον ορισμό της νομιμοποί-

ησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε ολόκληρη την ΕΕ με στόχο
την άρση των κενών στην εσωτερική νομοθεσία των κρατών μελών. Αναλυτικότερα, ως απάντηση στην αλλαγή ποινικών
μεθοδολογιών και νομοθετικών προτεραιοτήτων, η 6η οδηγία παρέχει έναν εναρμονισμένο κατάλογο των 22 βασικών
αδικημάτων που συνιστούν νομιμοποίηση
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
συμπεριλαμβανομένων ορισμένων φορολογικών εγκλημάτων, περιβαλλοντικών
εγκλημάτων και κυβερνο-εγκλήματος. Η
συμπερίληψη του εγκλήματος στον κυβερνοχώρο ως βασικό αδίκημα είναι σημαντική, δεδομένου ότι είναι η πρώτη
φορά που εμφανίστηκε σε αυτό το πλαίσιο
σε μια οδηγία της ΕΕ για το ξέπλυμα χρήματος.

Παλαιότερα ήταν χαλαρά
Εντούτοις, μεγάλη κουβέντα μπορεί
να ανοίξει για πράξεις που είχαν γίνει
πριν το 2013. Όπως δήλωσαν, οι κυπριακές τράπεζες έχουν προχωρήσει σε μεγάλες τομές από το 2013, εφαρμόζοντας
όλα τα πρότυπα και τις οδηγίες που έπρεπε
να υιοθετήσουν. Το πρόβλημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας απασχολεί όλες τις εποπτικές αρχές διεθνώς, αλλά μετά την τραπεζική κρίση, έγιναν πρόσθετες σημαντικές αλλαγές, τόσο στο νομοθετικό

πλαίσιο, όσο και στην ενίσχυση των εποπτικών ελέγχων. Τραπεζικοί παραδέχθηκαν πως παλαιότερα οι έλεγχοι δεν
ήταν πολλοί και γι’ αυτό και οι περισσότερες «ύποπτες» συναλλαγές από την έρευνα είναι 20 χρόνων. Και δεν είναι
μόνο κυπριακό φαινόμενο αυτό όπως εξήγησαν, η χαλαρότητα στους ελέγχους
ήταν σε παγκόσμια κλίμακα. «Στην αντίπερα όχθη», όπως δήλωσαν, «από το 2013
οι κυπριακές τράπεζες έχουν κλείσει υφιστάμενους ή έχουν απορρίψει άνοιγμα
καινούργιων, πάνω από 50 χιλιάδες λογαριασμούς με την ρετσινιά όμως να έχει
παραμείνει και να ονομάζεται ακόμα και
σήμερα ως πλυντήριο».
Η ονομασία «πλυντήριο» πλέον, βρίσκει βάση μόνο στο ήδη «αμφιλεγόμενο»
πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων ξένων
επενδυτών και το μερίδιο ευθύνης που
έχουν οι τράπεζες στο πλαίσιο αυτού. Οι
καταθέσεις από ξένους πελάτες πλέον
στις κυπριακές τράπεζες δεν ξεπερνούν
το 10%, ενώ τις συναλλαγές τους ελέγχουν
όλες οι ανταποκρίτριες τράπεζες σε δολάριο στην Κύπρο. Την ίδια ώρα, οι ίδιες
τραπεζικές πηγές ανέφεραν πως οι 897
υποθέσεις δεν αποκλείεται να είναι καταγεγραμμένες υποθέσεις οι οποίες είχαν
«κοκκινίσει» από τις ίδιες τις κυπριακές
τράπεζες κατά τα προηγούμενα έτη, να
παγοποιήθηκαν οι λογαριασμοί, να έκλεισαν και να γνωστοποιήθηκαν στην
FinCen.

Το ναυάγιο στην εξεύρεση νέων αγορών και τα 11 εκατ. ευρώ
Aκυρη έκκληση σε βρετανούς τουρίστες να επισκεφτούν την Κύπρο, την ώρα που η χώρα βρίσκεται ένα βήμα πριν από το «lockdown»
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Σε μια περίοδο που η επιδημιολογική εικόνα όλων των ανταγωνιστικών τουριστικών προορισμών της Κύπρου πάει
από το κακό στο χειρότερο, η Κύπρος
κυριολεκτικά και με άδειο τέρμα αποτυγχάνει να προσελκύσει τουρισμό, ενώ
την ίδια ώρα καλεί στο νησί τουρίστες
από τη Βρετανία, χώρα που μόλις χθες
ανακοίνωσε μερικό «lockdown». Τα 11
εκατομμύρια ευρώ που αποφάσισε ο Υπουργός Οικονομικών Κωνσταντίνος Πετρίδης να παραχωρήσει στο Υφυπουργείο
Τουρισμού για διαφήμιση της χώρας ως
τουριστικό προορισμό, πέραν του ετήσιου
προϋπολογισμού που έχει το Υφυπουργείο
Τουρισμού γι’ αυτό το σκοπό, φαίνεται
να μην έχουν πιάσει τόπο. Οι αφίξεις
τουριστών και τα έσοδα δεν κινούνται
στον αρχικό στόχο του 30% σε σύγκριση
με αυτών του 2019 και κυμαίνονται περισσότερο στο 10 – 20%. Έχοντας ολοκληρωθεί το καλοκαίρι και οδεύοντας
προς το χειμώνα μπορεί να χαρακτηριστεί
πως η προσπάθεια του υφυπουργείου
για προσέλκυση τουριστών από νέες αγορές δεν είχε θετικά αποτελέσματα και
βλέπουμε τον Υφυπουργό να καλεί για
άλλη μια φορά βρετανούς τουρίστες. Σε
δηλώσεις του στην εφημερίδα Sun ο Υφυπουργός Τουρισμού, Σάββας Περδίος,
δήλωσε την Παρασκευή ότι στην Κύπρο
ο ιός είναι υπό έλεγχο» και ότι είναι ένας
από τους λίγους εναπομείναντες τουριστικούς προορισμούς όπου οι βρετανοί
επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν φυσιολογική εμπειρία διακοπών. Η παραπάνω κίνηση μπορεί να χαρακτηριστεί
μόνο «κίνηση απελπισίας», αφού η επιδημιολογική εικόνα της Βρετανίας είναι
τόσο κακή τις τελευταίες εβδομάδες που
την Τρίτη ανακοίνωσε νέα μέτρα. Για
του λόγου το αληθές, τέσσερις ημέρες
πριν, δηλαδή την Παρασκευή που τυγχάνει να είναι η ίδια ημέρα που ο κ. Περδίος καλούσε τους βρετανούς στην Κύπρο,
η βρετανική κυβέρνηση δεν απέκλειε το
ενδεχόμενο επιβολής νέου «lockdown»
σε ολόκληρη την Αγγλία, ως μια αμυντική
γραμμή ενάντια στον ιό. Από την Πέμπτη
24 Σεπτεμβρίου τα ταξίδια θα επιτρέπονται στους βρετανούς μόνο αν είναι για
λόγους υγείας, αλλά και για επαγγελμα-

Με μία απλή αναζήτηση στο Google, μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως οι ανταγωνιστικοί τουριστικοί προορισμοί έχουν πολύ κακή επιδημιολογική εικόνα σε σχέση με την εικόνα της Κύπρου.
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Ενδεχομένως να πρέπει να
παρουσιάσει το Υφ. Τουρισμού κάποια στιγμή στο Υπ.
Οικονομικών όταν λήξει η
πανδημία πώς καταναλώθηκε
το κονδύλι των 11 εκατ. , αλλά
και τι αποτέλεσμα έφερε.
τικούς. Άρα το κάλεσμα προς τους βρετανούς τουρίστες μπορούμε να πούμε
πως πήγε στο κενό.

Δίχως αντίπαλο
Με μία απλή αναζήτηση στο Google,
μπορεί να διαπιστώσει κανείς πως οι ανταγωνιστικοί τουριστικοί προορισμοί
έχουν πολύ κακή επιδημιολογική εικόνα
που εάν κάποιος τουρίστας θελήσει να
κάνει διακοπές στην Ευρώπη, η Κύπρος
ίσως και να είναι μονόδρομος. Αντ’ αυτού,
το πρόγραμμα συνδιαφήμισης με τουρι-

στικούς πράκτορες για προσέλκυση τουρισμού και προβολή της Κύπρου ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού, ύψους
10 και πλέον εκατ. ευρώ που άρχισε να
υλοποιείται από την 1η Ιουνίου με στόχο
την αύξηση του τουριστικού ρεύματος
προς την Κύπρο τόσο κατά τους καλοκαιρινούς, όσο και τους χειμερινούς
μήνες, αποτυγχάνει παταγωδώς. Ο κύριος
ανταγωνιστής της Κύπρου όσον αφορά
στον τουρισμό, η Ελλάδα, από εκεί που
είχε κρούσματα σε χαμηλά διψήφια νούμερα μέσα Ιουλίου - αρχές Αυγούστου,
πλέον μετρά μέχρι και 400 κρούσματα
καθημερινά. Η Τουρκία από την άλλη
στις 21 Σεπτεμβρίου κατέγραψε 1.743
νέα κρούσματα και κυμαίνεται σε αυτούς
τους αριθμούς τουλάχιστον κατά τον τελευταίο μήνα. Η Πορτογαλία κατέγραψε
στις 19 Σεπτεμβρίου 849 νέα κρούσματα,
η Ισπανία έχει ξεπεράσει τα 14 χιλιάδες
τις τελευταίες ημέρες και η Ιταλία κυμαίνεται τις τελευταίες ημέρες κοντά
στα 1.900 νέα κρούσματα κάθε μέρα. Αυτομάτως οι παραπάνω προορισμοί καθίστανται απαγορευτικοί για τουρισμό. Η

Κύπρος έχει είτε μονοψήφια νέα κρούσματα, είτε χαμηλά διψήφια, ενώ οι περιορισμοί που έχει είναι λίγοι. Στην Ελλάδα
για παράδειγμα μετά τις 12 η ώρα τη
νύχτα κλείνουν όλα τα καταστήματα βραδινής διασκέδασης, στην Κύπρο όμως
όχι. Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζουν και
άλλες χώρες, καθιστώντας την Κύπρο ιδανικό προορισμό για διακοπές. Ωστόσο,
δεν φαίνεται να έχει εκμεταλλευτεί σωστά
το χαρτί των λιγοστών περιορισμών που
έχει. Ενδεχομένως να πρέπει να παρουσιάσει κάποια στιγμή όταν λήξει η πανδημία το Υφυπουργείο Τουρισμού πού
ξοδεύτηκε το κονδύλι των 11 εκατ. ευρώ
και την ποιότητα του αποτελέσματος.

Ποιους περιμένουμε
Ουσιαστικά, οι τουρίστες οι οποίοι
μπορούν να επισκεφθούν την Κύπρο δίχως όποιο τεστ και συναφών διαδικασιών,
είναι οι παρακάτω. Από τα κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Γερμανία,
η Λετονία, η Λιθουανία και η Φινλανδία,
ενώ από τρίτες χώρες είναι η Αυστραλία,
η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Κορέα και η

Ταϊλάνδη. Στην κατηγορία αυτή έχουν
καταταγεί χώρες με πραγματικό αριθμό
αναπαραγωγής μικρότερο του 1 ή έχουν
πολύ μικρή θνησιμότητα λόγω του ιού,
και οι προερχόμενοι από τις χώρες «Κατηγορίας Α», δεν πρέπει να προσκομίσουν
πιστοποιητικό εργαστηριακού ελέγχου
COVID-19 αλλά ούτε και να προβούν σε
αυτοπεριορισμό. Επί της ουσίας, μόνο
από αυτές τις χώρες μπορούν να έρθουν
τουρίστες, από τις άλλες κατηγορίες η
αβεβαιότητα αυξάνεται, άρα και μειώνεται
η πιθανότητα να επισκεφθούν την Κύπρο
για διακοπές. Η Γερμανία ήταν μία από
τις χώρες που η Κύπρος θέλει να «κλειδώσει» ωστόσο τα επίσημα στοιχεία της
στατιστικής υπηρεσίας δείχνουν πως οι
αφίξεις από την Γερμανία τον Ιούλιο του
2020 είχαν μείωση 28,3% σε σχέση με
τον Ιούλιο του 2019. Συνολικά, μείωση
85,3% κατέγραψαν οι αφίξεις τουριστών
στη χώρα την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020, οι οποίες ανήλθαν σε 320.589
έναντι 2.181.994 την αντίστοιχη περίοδο
του 2019. Ο Υφυπουργός πάντως είχε εναποθέσει αρκετά τις ελπίδες του πάνω

στην γερμανική αγορά και το ενδιαφέρον
των Γερμανών τουριστών. Αναμένουμε
τα αποτελέσματα της στατιστικής υπηρεσίας για να δούμε πόσοι Γερμανοί τουρίστες επισκέφθηκαν την Κύπρο.

Δύσκολη εξίσωση για όλους
Σε πρόσφατη ανάλυσή του ο καναδικός
οίκος αξιολόγησης DBRS σημείωσε πως
η πανδημία επηρέασε σημαντικά την
τουριστική βιομηχανία, έπειτα από δεκαετίες σταθερής ανάπτυξης και εκτιμά
πως είναι πιθανόν ο κλάδος να υποστεί
μακροχρόνιες ζημιές, που θα φέρουν
«λουκέτα» σε επιχειρήσεις και μόνιμες
απώλειες θέσεων εργασίας. Σχολιάζει ότι
η βιομηχανία του τουρισμού συνεισφέρει
το 9,5% του συνολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχει 22 εκατ. θέσεις εργασίας (ποσοστό 11,2% της συνολικής απασχόλησης), ενώ η Ευρώπη
είναι η περιοχή με τους περισσότερους
επισκέπτες (51% των διεθνών αφίξεων
το 2018). Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η πτώση
του διεθνούς τουρισμού λόγω πανδημίας
μπορεί να φτάσει το 60%-80% φέτος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Τιμή σε όσους έπεσαν για την ελευθερία της Κύπρου
Με ισχυρά μηνύματα και συμβολισμούς η επίσκεψη της προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας Αικατερίνης Σακελλαροπούλου στην Κύπρο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Η ομιλία της προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας
Αικατερίνης Σακελλαροπούλου, στην ειδική συνεδρία
της Ολομέλειας της Βουλής, έδωσε το στίγμα της
επίσκεψής του ανώτατου πολιτειακού αξιωματούχου
της Ελλάδας στην Κύπρο. Η κ. Σακελλαροπούλου,
τηρώντας το πλαίσιο εθιμοτυπίας που ακολουθείται
σε επισκέψεις αρχηγών κρατών, κατά την εδώ παραμονή της δεν έχει κρύψει τα έντονα συναισθήματα
που βιώνει κατά την πρώτη επίσκεψή της στην
Κύπρο, ως πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Το μήνυμα που μεταφέρει, από την περασμένη
Δευτέρα που έφθασε στο αεροδρόμιο Λάρνακας,
είναι η στήριξη της Ελλάδας στον κυπριακό Ελληνισμό. Με έντονες αναφορές στην ιστορία της Κύπρου αλλά και τους αγώνες για ελευθερία, το πέρασμα
της κ. Σακελλαροπούλου από την Κύπρο μόνο
τυπικό δεν είναι. Η παρουσία της προέδρου της
Ελληνικής Δημοκρατίας στο τέρμα της οδού Λήδρας,
εκεί που ήταν άλλοτε το φυλάκιο της Εθνικής Φρουράς καθώς και σε άλλα σημεία της γραμμής κατάπαυσης του πυρός, αναμφίβολα συμβολίζει την
διαχρονική συμπαράσταση της Ελλάδας στα όσα
βιώνει ο Ελληνισμός της Κύπρου από την ανεξαρτησία και εντεύθεν. Με ξεναγό την Τιτίνα Λοϊζίδου,
η κ. Σακελλαροπούλου περπάτησε δίπλα στην πρά<
<
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Η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά την επίσκεψή της, στο τέρμα της οδού Λήδρας, ξεναγήθηκε από την Τιτίνα Λοϊζίδου σε σημεία της γραμμής κατάπαυσης του πυρός. Επισκέφθηκε επίσης το στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ.

«Καμία δοκιμασία, πρόκληση ή
απειλή δεν πρόκειται να μας κάμψει. Αντιθέτως, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διαρκή συνεργασία και τον συντονισμό των θέσεων και δράσεων μας», ήταν το
μήνυμα της κ. Σακελλαροπούλου.

την Κύπρο, της διαπραγμάτευσης και επίλυσής
του. Η κ. Σακελλαροπούλου κατά την αντιφώνησή
της, έθεσε ως αναγκαίες προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων την αποκλιμάκωση της έντασης, την αποφυγή νέων τουρκικών
παραβιάσεων της κυριαρχίας και των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, και την
προσήλωση όλων στον συμφωνημένο στόχο της
επίλυσης του Κυπριακού, στη βάση της διζωνικής,
δικοινοτικής ομοσπονδίας, όπως περιγράφεται στα
σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Η.E. Συνάμα ως αυτονόητη προϋπόθεση επίλυσης του Κυπριακού έθεσε την κατάργηση, του
πλήρως αναχρονιστικού συστήματος εγγυήσεων
και επεμβατικών δικαιωμάτων και την απομάκρυνση
του κατοχικού στρατού. Σε αυστηρό ύφος ανέφερε
πως Ελλάδα και Κύπρος δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούν και να νομιμοποιήσουν τουρκικά τετελεσμένα, να συναινέσουν σε διχοτομικές λύσεις
αποδοχής και νομιμοποίησης των συνεπειών της
τουρκικής εισβολής και κατοχής στην Κύπρο.

σινη γραμμή αντικρίζοντας από εκεί την κατεχόμενη
Λευκωσία. Η δε επίσκεψή της στην Παναγία της
Φανερωμένης, ουσιαστικά αποτελεί προσκύνημα
σε ένα ναό άρρηκτα δεμένο με σημαντικά ιστορικά
γεγονότα του κυπριακού Ελληνισμού.

Στη Μαλούντα
Από τις σημαντικές επισκέψεις της προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας αυτή στην έδρα της
Ελληνικής Δυνάμεως Κύπρου στη Μαλούντα. Την
κ. Σακελλαροπούλου υποδέχθηκε ο διοικητής της
δύναμης συνταγματάρχης Στυλιανός Τίτανας, ο οποίος ανέλαβε την διοίκηση της ΕΛΔΥΚ τον περασμένο Ιούνιο. Στρατιωτικό άγημα απέδωσε τιμές
κατά την άφιξη της προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, η οποία τίμησε τους πεσόντες με κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της Δύναμης. Την
ιστορία της ΕΛΔΥΚ αλλά και τις θυσίες για την ελευθερία της Κύπρου, βίωσε η κ. Σακελλαροπούλου
στο μουσείο της Δύναμης στο οποίο ξεναγήθηκε.
Πριν τη μετάβασή της στην Μαλούντα, η πρόεδρος
της Ελληνικής Δημοκρατίας απέτισε φόρο τιμής
στους πεσόντες κατά την τουρκική εισβολή στον
Τύμβο της Μακεδονίτισσας καθώς και σε όσους έπεσαν κατά τον απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ
55-59 στα Φυλακισμένα Μνήματα.

Ισχυρό μήνυμα
Απέναντι στη συνεχιζόμενη τουρκική επιθετικότητα η κ. Σακελλαροπούλου πρόταξε τις συμμαχίες
Κύπρου και Ελλάδας καθώς και τη σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στον διάλογο. «Δεν
θα υποκύψουμε, όμως, σε απειλές, προκλήσεις και
εκφοβισμούς που δεν έχουν καμία σχέση με τη
διεθνή διπλωματία και τις σχέσεις καλής γειτονίας
που διατηρούν τα σύγχρονα κράτη δικαίου», είπε
χαρακτηριστικά η κ. Σακελλαροπούλου. Ένας άλλος
ισχυρός παράγοντας απέναντι στις έκνομες τουρκικές
ενέργειες, κατά την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, είναι το περιφερειακό πλαίσιο συμμαχιών
στο οποίο Κύπρος και Ελλάδα έχουν παρουσία. Επιδίωξη των δυο χωρών, όπως είπε, είναι η ενίσχυση
της συνεργασίας με φίλες γειτονικές χώρες, όπως
την Αίγυπτο και το Ισραήλ, αλλά και με τα Ηνωμένα
Αραβικά Εμιράτα, ιδίως υπό το φως της πρόσφατης,
πολύ σημαντικής εξέλιξης της εξομάλυνσης των
σχέσεων τους με το Ισραήλ. Η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας δεν παρέλειψε να τονίσει
την διαχρονική στήριξη της Κύπρου από την Ελλάδα
λέγοντας χαρακτηριστικά πως «καμία δοκιμασία,
πρόκληση ή απειλή δεν πρόκειται να μας κάμψει.
Αντιθέτως, θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη
διαρκή συνεργασία και τον συντονισμό των θέσεων
και δράσεων μας». Η επίσκεψη της κ. Σακελλαροπούλου στην Κύπρο ολοκληρώνεται την Τετάρτη
22 Σεπτεμβρίου, με επίσκεψη στο εργαστήριο της
Διερευνητικής Επιτροπής για τους Αγνοούμενους.
Τελευταίος σταθμός της επίσκεψής της, θα είναι
η συνάντηση της κ. Σακελλαροπούλου με τον Πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου κ. Στέλιου Ναθαναήλ και τους Δικαστές του Ανωτάτου, στο Ανώτατο
Δικαστήριο.

Τερματισμός της κατοχής
Με την φράση «46 χρόνια είναι πάρα πολλά»
κατά την αντιφώνησή της στο επίσημο δείπνο που
παρέθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, η Αικατερίνη Σακελλαροπούλου
έδωσε το στίγμα της επίσκεψής της στην Κύπρο.
Περιγράφοντας την παρούσα κατάσταση σε Αιγαίο
και Αν. Μεσόγειο, έκανε λόγο για εμπρηστική ρητορική της τουρκικής πολιτικής και στρατιωτικής
ηγεσίας που έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Η
πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας υπέδειξε
πως οι παράνομες ενέργειες της Τουρκίας έχουν
προκαλέσει πρωτοφανή ένταση στο Αιγαίο και την
Αν. Μεσόγειο. Ένταση που δεν στρέφεται μόνο
κατά της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και κατά
της ΕυE. Αναφερόμενη στο εθνικό ζήτημα αυτό
είπε πως συνιστά ένα μείζον διεθνές και ευρωπαϊκό
θέμα και ο ΟΗΕ είναι το πεδίο, για την Ελλάδα και
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Covid 19 και ασφαλιστήρια Διακοπής Eργασιών - The Financial Conduct Authority Vs Arch and Others
Ένα σημαντικό ερώτημα που προκύπτει
λόγω των οικονομικών επιπτώσεων που
έχει προκαλέσει ο κορωνοϊός είναι, κατά
πόσο τα ασφαλιστήρια Διακοπής Εργασιών
(Business Interruption) δύνανται να ανταποκριθούν στην απώλεια κερδών και στα
επιπρόσθετα έξοδα, που έχουν υποστεί οι
επιχειρήσεις. Σε πρόσφατη αγγλική πιλοτική απόφαση (testcase), προσφέρεται αναγκαία διασαφήνιση, αφού καθορίζεται
από το δικαστήριο η ορθή ερμηνεία και
κατ’ επέκταση, ο σωστός τρόπος λειτουργίας ορισμένων λεκτικών Διακοπής Εργασιών ένεκα μη υλικής ζημιάς.
Η απόφασηThe Financial Conduct
Authority Vs Archand Others, είναι αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας της Αγγλικής
Αρχής Χρηματοπιστωτικής Συμπεριφοράς
(FCA), η οποία, με γνώμονα το δημόσιο
συμφέρον και στόχο την επίλυση της νομικής αβεβαιότητας, ζήτησε την συμβολή
του Δικαστηρίου στην ερμηνεία συγκεκριμένων λεκτικών. Η δικαστική κρίση
είναι δεσμευτική ως προς τις 8 ασφαλιστικές
εταιρείες που αποτελούν το πάνελ των αντιδίκων και, παράλληλα, η απόφαση δρα
ως αξιόπιστο συμβουλευτικό εργαλείο για
τις υπόλοιπες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην ασφαλιστική βιομηχανία.
Υπολογίζεται ότι εκτός από τα 21 λεκτικά
των 8 εταιρειών, που έχουν εξεταστεί, σχετικά με το θέμα είναι άλλα 700 παρόμοιου
είδους ασφαλιστήρια, τα οποία εκδίδονται

από 60 άλλες ασφαλιστικές εταιρείες και
επηρεάζουν 370.000 ασφαλισμένους. Η
απόφαση εκδόθηκε πολύ πρόσφατα, συγκεκριμένα στις 15 Σεπτεμβρίου, επομένως,
δεν έχει υπάρξει ένδειξη έφεσης ακόμη.
Η FCA όμως έχει δηλώσει πως σε περίπτωση
που προκύψει κάτι τέτοιο θα επιδιώξει
την επίσπευση της διαδικασίας.
Τα ασφαλιστήρια Διακοπής Εργασιών,
γενικότερα, ανταποκρίνονται στην απώλεια
μικτού κέρδους και την πληρωμή πρόσθετων εξόδων, είτε λόγω πλήρους αναστολής
εργασιών είτε λόγω παρεμβάσεων στην
επιχείρηση. Τα ασφαλιστήρια αυτά ενεργοποιούνται συνεπεία υλικής ζημιάς ή καταστροφής στο ασφαλισμένο υποστατικό.
Η υλική ζημιά συνήθως προκαλείται από
φωτιά, σεισμό, πλημμύρα κτλ. Συνεπώς,
δεν είναι ξεκάθαρο αν ο κορωνοϊός, ως
μολυσματική ασθένεια, εμπίπτει στην κατηγορία της υλικής ζημίας. Η επικρατούσα
άποψη είναι ότι δεν αποτελεί υλική ζημιά.
Το δικαστήριο, στην σχετική υπόθεση ασχολήθηκε συγκεκριμένα με την ερμηνεία
επεκτάσεων των ασφαλιστηρίων Διακοπής
Εργασιών που αφορούν μη υλική ζημιά
(δηλ. Covid 19), θέτοντας έτσι μέσω των
δικαστικών τους ευρημάτων κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Οι εν λόγω επεκτάσεις χωρίζονται σε 3 κατηγορίες.
Στην πρώτη κατηγορία επεκτάσεων,
«Γνωστοποιήσιμη Ασθένεια» (Notifiable
Disease), προσφέρεται κάλυψη διακοπής
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Τα ασφαλιστήρια Διακοπής
Εργασιών ενεργοποιούνται
συνεπεία υλικής ζημιάς ή καταστροφής στο ασφαλισμένο υποστατικό. Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο κορωνοϊός εμπίπτει στην κατηγορία της υλικής ζημιάς. Η επικρατούσα
άποψη είναι ότι δεν εμπίπτει.
των εργασιών ή παρέμβασης στις εργασίες
της ασφαλισμένης επιχείρησης λόγω εκδήλωσης «γνωστοποιήσιμης ασθένειας»,
στο ασφαλισμένο υποστατικό,ή,εντός προκαθορισμένης ακτίνας από τις εγκαταστάσεις του εν λόγω υποστατικού π.χ.1 μιλίου,
25 μιλίων κτλ.Με την εξαίρεση ελάχιστων
λεκτικών του πάνελ, όπου παρατηρήθηκαν
ρήτρες με πολύ περιοριστικές έννοιες,
προτιμήθηκε από το δικαστήριο η εφαρμογή μίας πρακτικής προσέγγισης σχετικά
με την εξακρίβωση της αιτιώδους συνάφειας μεταξύ περιστατικού και απώλειας.
Με αυτό τον τρόπο κατέστη ενιαίος ο συσχετισμός περιστατικών Covid 19 τόσο
σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Η
Covid 19 κηρύχθηκε ως γνωστοποιήσιμη

ασθένεια στις 5 Μαρτίου 2020 στην Αγγλία.
Στην Κύπρο κατέστη ως επικίνδυνη μολυσματική ασθένεια με το Διάταγμα ΚΔΠ
74/2020 στις 21 Φεβρουαρίου 2020.
Η δεύτερη κατηγορία επεκτάσεων που
εξέτασε το δικαστήριο, σχετίζεται με την
«Παρεμπόδιση/Απαγόρευση Πρόσβασης
Χωρίς Ζημιά» (Prevention/Denial of Access
Covers) και συμπεριλαμβάνεται η απώλεια
εργασιών συνεπεία παρεμπόδισης/απαγόρευσης πρόσβασης στα υποστατικά της
επιχείρησης από τις κατάλληλες αρχές.
Κατάλληλες αρχές δύνανται να είναι συγκεκριμένοι θεσμικοί φορείς. Στην προκείμενη περίπτωση, το δικαστήριο συμπέρανε γενικά ότι στα λεκτικά που εξέτασε, αποδίδονταν πολύ συγκεκριμένες
έννοιες στους σχετικούς όρους και ως αποτέλεσμα, οποιαδήποτε πιθανότητα κάλυψης θα έπρεπε να πηγάζει από μία τοπική
απαγορευτική οδηγία, η οποία προέρχεται
από μία κατάλληλη αρχή και είναι λόγω
ενός τοπικού περιστατικού Covid. Δεν εφαρμόστηκε δηλαδή η ευρύτερη προσέγγιση ερμηνείας που παρατηρήθηκε στην
κατηγορία 1.Παράλληλα, αποδόθηκε μεγάλη βαρύτητα στο γεγονός ότι η ισχύς
του νόμου πρέπει να διαποτίζει την εκδοθείσα απαγορευτική υπόδειξη, επομένως,
οποιαδήποτε οδηγία αυτού του είδους οφείλει να είναι τουλάχιστον επιτακτικής
φύσεως και όχι συμβουλευτικής.
Οι «Υβριδικές καλύψεις» (hybrid covers)

που εξέτασε το δικαστήριο είναι, όπως
καταδεικνύεται από το όνομα τους, ένας
συνδυασμός χαρακτηριστικών από την
πρώτη και δεύτερη κατηγορία.Υπάρχει
δηλαδή η πιθανότητα κάλυψης συνεπεία
γνωστοποιήσιμης ασθένειας. Επίσης, δεν
φαίνεται να περιορίζεται το περιστατικό
σε τοπικό επίπεδο όπως πρέπει για παράδειγμα στην κατηγορία 2. Την ίδια ώρα όμως, οποιοδήποτε εκδοθέν απαγορευτικό
σημείωμα θα πρέπει να είναι περισσότερο
από μόνο συμβουλευτικό.
Νοείται πάντοτε ότι ο παράγοντας απόδειξη είναι κρίσιμος για την ανταπόκριση
οποιουδήποτε ασφαλιστηρίου και λαμβάνοντας υπόψη την άϋλη και προσωρινή
μορφή του κορωνοϊού, η προσκόμιση σχετικών αποδεικτικών στοιχείων μεταμορφώνεται σε ένα δυσεπίλυτο θέμα. Ως προς
τούτο, υπάρχουν θετικά στοιχεία που μπορεί κανείς να αποκομίσει από την δίκη αυτή.Το σημαντικότερο είναι η αποδοχή των
εταιρειών ότι τεκμήρια επιπολασμού σε
μία περιοχή θα μπορούσαν να οδηγήσουν
σε μία κατ’ αρχήν απόδειξη της παρουσίας
της ασθένειας. Επίσης συγκεκριμένοι τύποι
στατιστικής ανάλυσης πιθανώς να οδηγήσουν σε μία κατ’ αρχήν απόσειση του
βάρους απόδειξης από τους ώμους του ασφαλισμένου.
Εξίσου σημαντικό είναι ότι το δικαστήριο φαίνεται να μην ακολούθησε την
υπόθεση Orient Hotels Vs Generali, όπου

απορρίφθηκε απαίτηση ασφαλισμένου
για απώλεια κερδών λόγω τυφώνα, με το
σκεπτικό ότι προκλήθηκε ζημιά στην ευρύτερη περιοχή, δηλαδή, ότι ακόμη και
αν η επιχείρηση ήταν σε κατάσταση να
συνεχίσει τη λειτουργία της, ούτως ή
άλλως δεν θα είχε πελάτες λόγω των καταστροφών που προκλήθηκαν στην περιοχή γενικότερα. Αυτό το προηγούμενο
προβλήθηκε αρκετά από το πάνελ των 8
στην υπόθεση FCA.
Εν κατακλείδι, η δικαστική απόφαση
στην υπόθεση FCA μοιάζει να θέτει γερές
βάσεις προς ανταπόκριση συγκεκριμένων
λεκτικών στις κατηγορίες 1 και 3. Η κατηγορία 2 βασίζεται γενικότερα στην ορολογία των σχετικών οδηγιών. Είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προβεί κανείς σε
απόλυτα συμπεράσματα, αλλά προσφέρεται τουλάχιστον ένας σημαντικός βαθμός
σιγουριάς που μέχρι πρότινος απουσίαζε.
Υπενθυμίζεται πάντως, πως μολονότι υπάρχει το ενδεχόμενο έφεσης, καλό θα
ήταν οι ασφαλισμένοι να αναλογιστούν
τις ιδιάζουσες τους περιστάσεις και πως
επηρεάζονται από αυτή την απόφαση. Επίσης, θα ήταν σώφρον και χρήσιμο να
ανατρέξουν στα υφιστάμενα τους λεκτικά
και να εξετάσουν τις καλύψεις που έχουν
αγοράσει.

Ο κ. Αργυρός Χατζηβασιλείου είναι νομικός
Ασφαλιστικού Δικαίου. argo@aghlegal.com.
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Τα τέσσερα
σενάρια
μετά το «βέτο»
Η Σύνοδος Κορυφής αναβάλλεται για μία
βδομάδα, ωστόσο οι προκλήσεις παραμένουν
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Στη σύνοδο των 27 αρχηγών των κρατών
μελών, μεταφέρεται η λήψη αποφάσεων
για τις κυρώσεις της Ε.Ε η οποία θα πραγματοποιηθεί, όπως όλα δείχνουν, την 1η
και 2α Οκτωβρίου λόγω κρούσματος κορωνοϊού. Εκεί δηλαδή θα φανεί αν η περίπτωση της Λευκορωσίας θα διασυνδεθεί
με την επιβολή κυρώσεων απέναντι στην
Τουρκία εξαιτίας των προκλήσεων στην
κυπριακή ΑΟΖ ή όχι. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε ξεκάθαρο στο συμβούλιο των υπουργών
Εξωτερικών πως θα πρέπει να τηρηθούν
όσα συμφωνήθηκαν στο Βερολίνο, χρησιμοποιώντας στην ουσία το χαρτί του
βέτο. Το κατά πόσο η Λευκωσία θα σταθεί
μέχρι τέλους σε αυτή τη θέση θα διαφανεί
στην σύνοδο των 27.
Σύμφωνα και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κυριάκο Κούσιο, ο Πρόεδρος
θα επιμείνει στην επιβολή κυρώσεων
τόσο στη Λευκορωσία όσο και στην Τουρκία σημειώνοντας πως η εφαρμογή των
αρχών της Ε.Ε. δε μπορεί να είναι α λα
καρτ. Με αυτό ως δεδομένο, δεν τίθεται
θέμα διαφοροποίησης του Προέδρου από
τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Το θέμα είναι
πώς τυγχάνει διαχείρισης κάτι τέτοιο, ιδιαίτερα σε ένα σενάριο που τα κράτη
μέλη δεν συναινούν στη διασύνδεση των
δύο. Ήδη υπάρχουν τέσσερα σενάρια
για την επόμενη μέρα.
1. Να γίνουν παρασκηνιακές διαβουλεύσεις για διευθέτηση του ζητήματος
ούτως ώστε η επιβολή κυρώσεων στην
Λευκορωσία να προχωρήσει κανονικά ικανοποιώντας παράλληλα και αιτήματα
της Λευκωσίας. Ήδη η Άγκελα Μέρκελ
έχει εισηγηθεί κατά την τηλεφωνική επικοινωνία της προς τον Πρόεδρο της

Δημοκρατίας να εξασφαλίσει την διακριτική αποχώρηση του Γιαβούζ και επανέναρξη των συνομιλιών, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να ξεκαθαρίζει
πως θέλει και απομάκρυνση του Μπαρμπαρόζ. Το γεγονός ότι η σύσκεψη αναβάλλεται για μία βδομάδα, βοηθά ούτως
ώστε να γίνουν περισσότερες διεργασίες
επί του ζητήματος
2. Να οδηγηθεί σε αδιέξοδο η κατάσταση και να μην επιβληθούν κυρώσεις
ούτε στη Λευκορωσία.
3. Να ικανοποιηθεί το αίτημα της Κύπρου για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία
για τις προκλήσεις της στην κυπριακή
ΑΟΖ.
4. Να εφαρμοστεί η θέση Ελλάδας να
ετοιμαστεί λίστα κυρώσεων και να ενεργοποιηθεί, αν η Τουρκία αρχίσει εκ νέου
τις παράνομες δραστηριότητές της.

Οι κυρώσεις

Οι κυρώσεις, βεβαίως, εκτός από τις
προσπάθειές μας για τομεακές κυρώσεις
σε οικονομικά ζητήματα, φέρεται να προσανατολίζονται σε πέντε πρόσωπα (εκ
των οποίων δύο υψηλόβαθμοι) και σε
τρεις εταιρείες (εκ των οποίων οι δύο αποτελούν θυγατρικές της TPAO). Μία κίνηση περισσότερο σημειολογική παρά
κίνηση ουσίας, ούτως ώστε να τιμωρηθεί
η Τουρκία για τις προκλήσεις της στην
κυπριακή ΑΟΖ. Το πρόβλημα βεβαίως
που προκύπτει, είναι ότι η Κύπρος δεν
έχει την στήριξη των υπόλοιπων κρατών
μελών, για παράλληλη διαδικασία. Το
παραδέχτηκε ο Ζοζέπ Μπορέλ το βράδυ
της Δευτέρας, ότι η ομοφωνία δεν επιτεύχθηκε γιατί μία χώρα δεν μετέχει στην
ομοφωνία. Ούτε η Γαλλία είχε σταθεί σε
αυτή τη θέση, παρά τις δηλώσεις Μακρόν
κατά της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα

Hδη υπάρχουν ανησυχίες πως το χαρτί του βέτο ενδεχομένως να ενισχύσει τη δυσαρέσκεια των Βρυξελλών απέναντι στη Λευκωσία σε μία δύσκολη χρονική συγκυρία για το Κυπριακό.
<
<
<
<
<
<
<

Υπάρχει το ενδεχόμενο
αδιεξόδου αν η Κύπρος
επιμείνει σε διασύνδεση
των δύο, ωστόσο πολύ
πιθανό θεωρείται ένα
σενάριο παρασκηνιακών διαβουλεύσεων, το οποίο ευνοεί η αναβολή της συνόδου.
και τάσης επιβολής κυρώσεων. Ακόμα
και η Ελλάδα είναι της προσέγγισης ότι
το βασικό είναι να επιτευχθεί ο διάλογος
με την Τουρκία. Ήδη ο Έλληνας υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Δένδιας εξέφρασε τη
θέση πως δεν πρέπει να επιβληθούν τώρα
κυρώσεις στην Τουρκία, αλλά να υπάρξει
μια προετοιμασία μίας λίστας κυρώσεων,
που δεν θα επιβληθούν τώρα αλλά να υπάρχουν εκεί για να επιδειχθεί τι θα συμ-

βεί εάν η Τουρκία επανέλθει στη λογική
των παράνομων ενεργειών. Τοποθέτηση
που ερμηνεύθηκε από κύκλους πως η
Ελλάδα διαφοροποιείται στο θέμα των
κυρώσεων.

μανίδα Καγκελάριος με τον Πρόεδρο του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Τούρκο
Πρόεδρο, τόσο για τις διμερείς σχέσεις
Τουρκίας-Ε.Ε. όσο και για τον ελληνοτουρκικό διάλογο.

Η Γερμανία και το τηλεφώνημα

Οι πιέσεις

Η Γερμανία έχει ξεκαθαρίσει πάντως
πως δεν είναι υπέρ των κυρώσεων. Η
Γερμανίδα καγκελάριος έχει αναλάβει
πρωτοβουλία να ανοίξει διάλογος μεταξύ
Τουρκίας και Ελλάδας. Η γερμανική σχολή
σκέψης, πέραν του ότι δεν επιθυμεί να
εξοργίσει την Τουρκία, ιδιαίτερα εξαιτίας
του μεταναστευτικού, υποστηρίζει πως
οι κυρώσεις δεν έχουν καμία ουσία την
δεδομένη στιγμή. Καμία ουσία, δεδομένου
ότι σε λιγότερο από ένα μήνα πραγματοποιούνται οι «εκλογές» στα Κατεχόμενα
και στη συνέχεια βάσει και των δηλώσεων
Γκουτέρες θα επαναρχίσουν οι συνομιλίες.
Υποστηρίζουν πως η επιβολή κυρώσεων
σε αυτή τη χρονική συγκυρία θα επιδεινώσει το κλίμα. Δεν περνά απαρατήρητη
άλλωστε η τηλεδιάσκεψη που είχε η Γερ-

Η Λευκωσία διαψεύδει πάντως τα περί
απομόνωσης, ωστόσο τα μηνύματα του
διεθνούς τύπου δεν είναι ιδιαίτερα θετικά.
Το «politico» για παράδειγμα, θέτει ζήτημα αξιοπιστίας της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, μετά την αποτυχία
επιβολής κυρώσεων στη Λευκορωσία,
εξαιτίας της στάσης της Κύπρου, που όπως αναφέρει ήταν η μόνη που διαφώνησε να δώσει την συγκατάθεσή της «σε
μία προσπάθεια να πιέσει τα υπόλοιπα
κράτη μέλη να στηρίξουν επιβολή σκληρότερων κυρώσεων απέναντι στην Τουρκία», ενώ η γερμανική DW υπογραμμίζει
ότι «η Κύπρος η οποία έχει καλές σχέσεις
με τη Ρωσία που στηρίζει το καθεστώς
Λουκασένκο, ζητούσε η επιβολή κυρώσεων στη Λευκορωσία να συνδεθεί με

Διάλογο με Αθήνα, ένταση με
Λευκωσία οικοδομεί ο Ερντογάν

ΑΡΘΡΟ
Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Ελλάδα
και Κύπρος,
επόμενη μέρα

Επενδύει στην διπλωματία στηριζόμενος σε τρία ισχυρά χαρτιά
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Εντατικές διαβουλεύσεις βρίσκονται
σε εξέλιξη τα τελευταία εικοσιτετράωρα
στον άξονα Άγκυρας-Βρυξελλών. Οι
Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι
πραγματοποιούν την μια επαφή μετά
την άλλη στο πλαίσιο της δημιουργίας
ενός νέου ευρωπαϊκού οδικού χάρτη
για την Τουρκία. Εκπρόσωποι της ΕΕ
συνομιλούν με την Άγκυρα, η οποία
στέλνοντας στην Ανατολική Μεσόγειο
τα τουρκικά ερευνητικά και πολεμικά
σκάφη οδήγησε σε κορύφωση την ένταση στις ευρωτουρκικές σχέσεις.
Το βράδυ της Τρίτης, παρά την προσωρινή αναβολή της επικείμενης διάσκεψης αρχηγών της ΕΕ και υπό την
σκιά της νέας τηλεδιάσκεψης του Ερντογάν με τους εκπρόσωπους της Ε.Ε.,
στην Άγκυρα ξεχώριζε η ελπίδα της
τουρκικής πλευράς ότι σε τελική ανάλυση τα κοινά συμφέροντα της Τουρκίας
και της ΕΕ θα επιβάλουν στις εμπλεκόμενες πλευρές προσεκτικές και ψύχραιμες αποφάσεις. Παρόμοια εικόνα
επικρατούσε και ως προς τα ελληνοτουρκικά, με την τουρκική πλευρά να
αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επανέναρξη των διερευνητικών επαφών
και την προοπτική μιας μελλοντικής
διάσκεψης για τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου.

Ελπίδες για τα ελληνοτουρκικά

Δίχως καμία αμφιβολία, στην τουρκική πρωτεύουσα οι κύκλοι της τουρκικής κυβέρνησης θεωρούν ότι το καλοκαίρι του 2020 ήταν μια ιδιαίτερα
«κακή περίοδος» στα ελληνοτουρκικά.
Για πρώτη φορά ύστερα από αρκετές
δεκαετίες, από την κρίση των Ιμίων
και την περίοδο της σύλληψης του Αμντουλλάχ Οτζαλάν, Τουρκία και Ελλάδα
έφτασαν στα πρόθυρα μιας ανοιχτής
αντιπαράθεσης. Η μια πλευρά δοκίμασε
τις αντοχές και την υπομονή της άλλης,
την ώρα που ο διεθνής παράγοντας ενεπλάκη στην διένεξη για να αποφευχθούν τα χειρότερα.
«Μπορεί πριν από λίγο καιρό να βρεθήκαμε στα πρόθυρα μιας μεγάλης κρίσης, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι οι
δυο πλευρές επιδιώκουν την τελική αναμέτρηση. Εμείς, ως Τουρκία, είμαστε
υπέρ του διαλόγου. Για αυτόν τον λόγο
προτείνουμε να προχωρήσουμε σε μια

διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο»,
επεσήμαναν τουρκικές πηγές. Η επισήμανση ήρθε την ώρα που σύμφωνα
με ελληνικά και ξένα μέσα ενημέρωσης,
έχουν εκ νέου ενεργοποιηθεί δίαυλοι
επικοινωνίας ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το Λευκό Παλάτι, δηλαδή το
Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Από
τουρκικής πλευράς τις επαφές και συνομιλίες τις πραγματοποιεί ο καθηγητής
Ιμπραχίμ Καλίν, ο οποίος είναι εκπρόσωπος του Προεδρικού και σύμφωνα
με κύκλους της κυβέρνησης δεν κρύβει
τις φιλοδοξίες του για το αξίωμα του
υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας.
Το απόγευμα της Τρίτης, τόσο στην
Άγκυρα όσο και στις ξένες πρωτεύουσες
κυκλοφόρησε η πληροφορία ότι μετά
την νέα τηλεδιάσκεψη του κ. Ερντογάν
με τους Charles Michel και Άνγκελα
Μέρκελ, και τις παρασκηνιακές συνο<
<
<
<
<
<
<

Ιδιαίτερη σημασία στην
επανέναρξη των διερευνητικών επαφών και την προοπτική μιας μελλοντικής
διάσκεψης για τα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου, αποδίδει η Τουρκία.
μιλίες Αθήνας-Άγκυρας, «κλείδωσε» η
επανέναρξη των διερευνητικών επαφών
Ελλάδας-Τουρκίας. Πρόκειται για μια
εξέλιξη που ικανοποιεί την τουρκική
πλευρά, η οποία μαζί με την σταδιακή
πρόοδο σε αυτές τις συνομιλίες και τον
έλεγχο της έντασης στα ελληνοτουρκικά
οραματίζεται την μελλοντική σύγκληση
μιας διεθνούς διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο. Για το συγκεκριμένο
ζήτημα, στην τηλεδιάσκεψη της Τρίτης
ο Ταγίπ Ερντογάν εισηγήθηκε στην ΕΕ
την σύγκληση μιας διεθνούς διάσκεψης
για την Ανατολική Μεσόγειο, με την
συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων
πλευρών. Στα πλαίσια αυτής της εισήγησης, πρότεινε και την αυτόνομη συμμετοχή της τ/κ πλευράς στην προτεινόμενη διάσκεψη.
Στο περιθώριο των προαναφερόμενων εξελίξεων, την στιγμή που γραφόταν το συγκεκριμένο ρεπορτάζ από

την Άγκυρα έφταναν δυο ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες. Πρώτον, σύμφωνα
με ορισμένες δημοσιογραφικές πηγές,
στην απόφαση της προσωρινής αναβολής της ευρωπαϊκής διάσκεψης, στην
οποία θα συζητηθούν οι πιθανές ευρωπαϊκές κυρώσεις για την Τουρκία,
ενδέχεται να μην διαδραμάτισε αποκλειστικό ρόλο ο κορωνοϊός. Σύμφωνα
με αυτήν την άποψη, η ΕΕ δεν αποκλείεται να επιχειρεί να κερδίσει χρόνο
στις συνομιλίες με την Τουρκία. Δεύτερον, ως προς τις σχέσεις με την Κύπρο,
και σε σχέση με την πορεία των ελληνοτουρκικών, η τουρκική πλευρά επιλέγει πιο σκληρή στάση και ρητορική.
Ο Ερντογάν απευθυνόμενος στον ΟΗΕ
άσκησε εκ νέου κριτική στην ε/κ πλευρά
για το αδιέξοδο στο Κυπριακό. Την ίδια
ώρα την πάγια ρητορική της τουρκικής
πλευράς για την Λευκωσία επανέλαβε
ο εκπρόσωπος του τουρκικού κυβερνώντος κόμματος, Ομέρ Τσελίκ. Νωρίτερα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου είχε ισχυριστεί ότι πλέον ήρθε η ώρα για να
ξεκινήσει η συζήτηση για την λύση
των δυο κρατών.

Τα ισχυρά χαρτιά της Τουρκίας

Στην Άγκυρα, επικρατεί κλίμα συγκρατημένης αισιοδοξίας για την ομαλή
συνέχιση του διαλόγου στις διμερείς
σχέσεις με την ΕΕ. Εκφράζοντας ελπίδες
για την τελική επικράτηση της «ψυχραιμίας» και της «λογικής» στις σχέσεις
Τουρκίας-ΕΕ, οι τουρκικές πηγές εστιάζουν σε τρία δυνατά χαρτιά-άσσους
που κρατά στο «μανίκι» της η Άγκυρας.
Πρώτον, όπως υπενθύμισε πριν από
λίγα εικοσιτετράωρα το τουρκικό φιλοκυβερνητικό κέντρο στρατηγικών
μελετών «SETA», η Τουρκία εξακολουθεί
να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο
για την ασφάλεια της Δύσης, και αυτό
παρά τα μεγάλα προβλήματα που παρατηρούνται το τελευταίο διάστημα
στις διμερείς σχέσεις. Στην Άγκυρα επικρατεί η άποψη ότι «όπως εμείς έτσι
και η ΕΕ έχει ανάγκη έμπιστους συνεργάτες και συνομιλητές για την αντιμετώπιση σειρά κινδύνων, τρομοκρατικών οργανώσεων και προκλήσεων
στο πεδίο της εθνικής ασφάλειας».
Δεύτερον, η κυβέρνηση Ερντογάν
επιμένει στην σημασία της μετανα-

την επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία».
Το ερώτημα βεβαίως είναι ο αντίκτυπος
όλων αυτών στο Κυπριακό και στις επικείμενες συνομιλίες. Υπάρχει το σενάριο,
πως η στάση της Λευκωσίας μπορεί να
πιέσει προς αποχώρηση του Γιαβούζ και
του Μπαρμπαρός, ανοίγοντας έτσι τις
συνομιλίες χωρίς την «απειλή κανονιοφόρων» που επικαλείται συχνά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης. Υπάρχουν βεβαίως
και αρκετοί κίνδυνοι. Σε μία περίοδο
που η Κύπρος δεν διάγει τις καλύτερες
σχέσεις με τις Βρυξέλλες, όλο αυτό μπορεί
να λειτουργήσει αρνητικά για την πλευρά
μας. Σε μία Ε.Ε. που αποτελείται -εκτός
από κράτη μέλη που πρόσκεινται θετικά
στην Τουρκία- από αρκετά με έντονο
το αντιρωσικό στοιχείο, η αίσθηση ότι
η Κύπρος ικανοποιεί έμμεσα έστω την
Ρωσία (η οποία στηρίζει το καθεστώς
Λουκασένκο), δεν βοηθά ιδιαίτερα. Ιδιαίτερα όταν η αποχώρηση Λουκασένκο,
είναι κάτι που επιδιώκουν διακαώς και
οι ΗΠΑ που θέλουμε να βοηθήσουν στις
συνομιλίες.

Η Άγκυρα θεωρεί ότι υπό την καθοδήγηση του Βερολίνου, σειρά ευρωπαϊκών χω-

ρών επιλέγουν την διπλωματία για την επίλυση των προβλημάτων με την Τουρκία.

στευτικής-προσφυγικής κρίσης. Η Άγκυρα θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και κυρίως το Βερολίνο εξακολουθούν να αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στον ρόλο που διαδραματίζει η
Τουρκία στην μεγάλη ανθρωπιστική
κρίση. «Σε περίπτωση που δεν συνεργαστεί η Τουρκία και οι εξελίξεις εκτροχιαστούν η οικονομία της Ευρώπης θα
βρεθεί αντιμέτωπη με μια νέα δοκιμασία
και η ευρωπαϊκή ακροδεξιά θα αναπτύξει νέα δυναμική. Αυτό κανείς δεν
το επιθυμεί», σημειώνουν οι τουρκικές
πηγές.
Τέλος, κύκλοι της τουρκικής κυβέρνησης εστιάζουν στα κοινά οικονομικά
συμφέροντα που επιβάλλουν σε ΕΕ και
Άγκυρα την συνεργασία και τον διάλογο
σε διάφορα ζητήματα. Η Τουρκία, η οποία διανύει μια ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική συγκυρία, χρειάζεται την υποστήριξη του ξένου κεφαλαίου. Και
η Ευρώπη από την δική της πλευρά,
δεν έχει την πολυτέλεια να παραγνωρίσει το μέλλον των δυτικών επενδύσεων στην τουρκική αγορά.
Με βάση όλα τα προαναφερόμενα,
στην επικείμενη ευρωπαϊκή σύνοδο,
η Άγκυρα αναμένει ότι υπό την καθο-

δήγηση του Βερολίνου, σειρά ευρωπαϊκών χωρών θα μπλοκάρουν την επιβολή αυστηρών κυρώσεων στην Τουρκία.
Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της
προαναφερόμενης επισήμανσης, οι κύκλοι της κυβέρνησης Ερντογάν δεν παραγνωρίζουν τον ρόλο διάφορων αρνητικών παραγόντων που σε περίπτωση
που «υπερίσχυαν» στην επόμενη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε αχαρτογράφητα νερά τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ
και τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Το «SETA» μαζί με τον ηγετικό
ρόλο που διαδραματίζει το Παρίσι στο
«αντί-τουρκικό ευρωπαϊκό μπλοκ», χαρακτηρίζει ως «παράγοντα αστάθειας»
στις σχέσεις Τουρκίας-Δύσης το «ευρωπαϊκό μπλοκ που στρέφεται κατά
της κυβέρνησης Ερντογάν», και το οποίο
είναι ισχυρό σε χώρες όπως η Γαλλία,
η Γερμανία, η Αυστρία, η Ολλανδία και
το Βέλγιο. Επιπλέον, το τουρκικό κέντρο
ερευνών θεωρεί ότι στην ΕΕ έχει δημιουργηθεί ένα «ενεργειακό μπλοκ» που
αναζητεί εναλλακτικές οδούς ενεργειακής τροφοδοσίας της Δύσης, οι οποίες
αποκλείουν την Τουρκία.

Απ’ ότι φαίνεται η Ελλάδα με την Τουρκία
προσπαθούν να βρουν τον τρόπο για να ξαναρχίσουν τις διερευνητικές επαφές ώστε
να υπάρξει μια περαιτέρω αποκλιμάκωση
της έντασης που έτσι κι αλλιώς δεν συμφέρει
κανένα. Δυστυχώς, με την ακραία ρητορική
αλλά και πολιτική, η Άγκυρα έχει εγκλωβιστεί
οπότε είναι δύσκολο για τον Ερντογάν να
κάνει πίσω. Δεν περίμενε αυτή την αντίδραση
από τον Μητσοτάκη, ο οποίος χειρίστηκε
με σοβαρότητα, σταθερότητα και ψυχραιμία
την επιθετική διάθεση του Σουλτάνου. Αφού
όμως καταφέραμε να τον στριμώξουμε, θα
πρέπει να του δοθεί μια διέξοδος αν θέλουμε
αυτή η ιστορία που ξεκίνησε πριν από περίπου
ενάμιση μήνα να τελειώσει ομαλά. Σίγουρα
εμείς, αλλά και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, θέλουμε το αυτονόητο χωρίς όμως να σταματήσουμε να προστατεύουμε τα κυριαρχικά
μας δικαιώματα και να είμαστε έτοιμοι για
παν ενδεχόμενο. Νομίζω όμως ότι και ο ίδιος
ο Τούρκος Πρόεδρος θέλει αυτή τη διέξοδο,
αφού δεν μπορεί να πάει σε ένα πόλεμο με
την Ελλάδα για πολλούς λόγους. Θεωρώ ότι
αυτή η διέξοδος μπορεί να βρεθεί μόνο μετά
από εντατικές συζητήσεις που θα γίνουν μεταξύ των δυο χωρών, ώστε κι εμείς να καταλάβουμε τι πραγματικά θέλει η Τουρκία.
Η Κυπριακή Δημοκρατία από την άλλη δεν
θα χρειάζεται να δώσει διέξοδο, αλλά θα πρέπει να φέρει την Τουρκία σε ακόμα πιο δύσκολη θέση. Ποιος είναι ο τρόπος να το κάνει
αυτό; Φέρνοντας πιο κοντά τους Τουρκοκύπριους. Αυτό θα γίνει εφόσον ξεκινήσουν
το συντομότερο απευθείας συζητήσεις μαζί
τους με στόχο να βρεθεί ένας τρόπος όπου
θα νιώθουν ότι τους υπολογίζουμε. Είμαι σίγουρος ότι μετά από τόσα χρόνια διαβουλεύσεων θα υπάρχουν κάποιες καλές ιδέες
ώστε να συζητηθούν και να κερδίσουν χρόνο
όλοι για να σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα.
Μ΄ αυτόν τον τρόπο η Τουρκία δεν θα έχει
να αντιμετωπίσει μόνο εμάς, αλλά όλους
τους Κύπριους, συμπεριλαμβανομένων και
των Τουρκοκυπρίων. H Ευρωπαϊκή Ένωση
θα καταλάβει ότι δεν είναι οι Κύπριοι οι
τοξικοί της υπόθεσης, όπως κάποιοι αφήνουν
να εννοηθεί. Αυτό που διαπίστωσα το τελευταίο διάστημα είναι ότι τα προβλήματά
μας πρέπει να τα λύσουμε μόνοι μας. Αν περιμένουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να
μας λύσει το πρόβλημα με την Τουρκία μπορεί
να περάσουν άλλα 46 χρόνια.
Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.
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Δείχνουν την πόρτα εξόδου σε υπαλλήλους
Καταγγελίες στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας για εξαναγκασμούς σε παραιτήσεις - Τι λένε συντεχνίες και εργοδότες

ΟΕΒ: Επιχειρήσεις
σχεδιάζουν
αναδιαρθρώσεις

Της AΝΤΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟYΛΟΥ

Καταγγελίες παραβιάσεων προνοιών
συμβάσεων, παρεμβάσεις σε μισθούς
και ωφελήματα ή πρόθεση για απόλυση
είναι οι συχνότερες περιπτώσεις που
καλούνται να χειριστούν αυτή τη δύσκολη περίοδο οι συντεχνίες των εργαζομένων αλλά και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Αυτό ανέφερε στην «K» ο Γενικός
Γραμματέας της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο
Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ, Πάμπης
Κυρίτσης. Μάλιστα, όπως πληροφορείται
η «K», ορισμένοι εργοδότες εφαρμόζουν
τη μέθοδο του εξαναγκασμού σε παραίτηση ώστε να αποφύγουν την απόλυση του εργαζόμενου, η οποία είναι
παράνομη και επιφέρει συνέπειες.
Το θέμα είναι γνωστό και στο Τμήμα
Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου
Εργασίας όπου εργαζόμενοι προβαίνουν
σε σχετικές καταγγελίες. Ενδεικτικά, εργαζόμενη σε νηπιαγωγείο δέχθηκε από
<
<
<
<
<
<

Από τη στιγμή που λήγουν
τα χρονοδιαγράμματα για
τα Σχέδια Στήριξης Επιχειρήσεων αναμένεται ότι η
πίεση θα ενταθεί και οι καταγγελίες για εργασιακά
ζητήματα θ’ αυξηθούν.
την εργοδότριά της παραίνεση ώστε να
προβεί σε παραίτηση. Όταν η ίδια δεν
δέχθηκε, η εργοδότριά της την απείλησε
αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Έχω
τρόπο να σε κάνω να παραιτηθείς».
Ακόμη μία περίπτωση, η οποία τέθηκε
ενώπιον της «K» και έχει καταγγελθεί
στους αρμοδίους, αφορά εργαζόμενο ο
οποίος εξαναγκάστηκε να παραιτηθεί
καθώς ο εργοδότης του, τού ανέφερε
ότι δεν μπορεί πλέον να τον εργοδοτεί
και θα έπρεπε να υπογράψει την παραίτησή του. Ο ίδιος το έκανε, ωστόσο,
λίγες ημέρες αργότερα, κατήγγειλε τον
συγκεκριμένο εργοδότη στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι άτομο το οποίο εξαναγκάζεται σε παραίτηση έχει βάσει νόμου
δικαίωμα αξίωσης αποζημιώσεων, αφού
η παραίτησή του εξομοιώνεται με παράνομη απόλυση. Μάλιστα, σύμφωνα
με αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου εξαναγκασμός σε παραίτηση προέκυψε σε περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος έχει δεχθεί υποτιμητική συμπεριφορά ή υποβάθμιση καθηκόντων. Πάντως, τέτοιας φύσεως υποθέσεις που

Όταν η υπάλληλος δεν δέχθηκε να παραιτηθεί, η εργοδότριά της την απείλησε αναφέροντας χαρακτηριστικά: « Έχω τρόπο να σε κάνω να παραιτηθείς».
ακολουθούν τη νομική οδό θεωρούνται
αρκετά δύσκολες αλλά και χρονοβόρες.

Σε επιφυλακή οι συντεχνίες

Οπως δήλωσε ο ΓΓ της ΣΕΚ, γίνεται
μια προσπάθεια μέσα από τους σχεδιασμούς να αποτραπούν οι αυθαιρεσίες
και οι μονομερείς παρεμβάσεις από εργοδότες. «Γι’ αυτό, το Υπουργείο Εργασίας ξεκαθάρισε ότι δεν θα εγκρίνονται
απολύσεις λόγω πλεονασμού, λόγω του
ότι οι όποιες ανατροπές δεν είναι μόνιμες
αλλά απότοκο της περιόδου που διανύουμε». «Υπάρχουν καταγγελίες και τις
χειριζόμαστε με το Υπουργείο Εργασίας.
Ο εργαζόμενος μπορεί να καταγγείλει
τον εργοδότη ακόμη και ανώνυμα στο
αρμόδιο Υπουργείο ή να προβεί σε καταγγελία σε συνδικαλιστική οργάνωση
της επιλογής του, σε μια προσπάθεια
να αποτραπούν τέτοιου είδους ενέργειες
είτε αφορούν θέματα απολύσεων ή παρεμβάσεων σε παρεμφερή ωφελήματα.
Στον ιδιωτικό τομέα τέτοια φαινόμενα
είναι συχνά. Τίθεται το δίλημμα, είτε
αποδέχεσαι ή χάνεις τη δουλειά σου, ή
εάν δεν αποδεχθείς τέτοια ρύθμιση μπο-

Ο ξενοδοχειακός
κλάδος βρίσκεται
σε συνεχή πίεση
Ενας από τους εργασιακούς τομείς

οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτή την
περίοδο σοβαρότατα προβλήματα
είναι ο ξενοδοχειακός τομέας. «Σε
ό,τι αφορά τον συγκεκριμένο τομέα υπάρχει αδράνεια. Θέλουμε
να εξασφαλίσουμε ότι οι εργαζόμενοι δεν θα αποξενωθούν από
την εργασιακή διαδικασία, να κατοχυρώνεται το συνεχές της εργασίας τους, να πιστώνονται οι κοινωνικές τους ασφαλίσεις ώστε όταν ο τομέας μπορέσει να επανακάμψει. Επιπρόσθετα, εάν αφήσουμε τον κόσμο αυτό στο έλεος
του Θεού τότε όχι μόνο η οικονομία δεν θα μπορέσει να επανακάμψει αλλά θα μπούμε και σε φαύλο
κύκλο», σημειώνει ο ΓΓ της ΠΕΟ.

ρεί να βρεθούν τρόποι να δικαιολογηθεί
μία απόλυση. Πλέον μπαίνεις σε μια δικαστική διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα», εξηγεί ο ΓΓ της ΣΕΚ. Ορισμένοι
εργοδότες, όπως τονίζει, προσπαθούν
να εκμεταλλευτούν την συγκεκριμένη
περίοδο.«Κάποιοι τομείς έχουν επανακάμψει άρα τέτοια φαινόμενα δεν δικαιολογούνται», τονίζει ο κ. Μάτσας.
Από την πλευρά του ο ΓΓ της ΠΕΟ,
Πάμπης Κυρίτσης, αναφέρει ότι οι συντεχνίες είναι σε επιφυλακή διότι από
τη στιγμή που λήγουν τα χρονοδιαγράμματα για τα Σχέδια Στήριξης Επιχειρήσεων αναμένεται ότι η πίεση θα
ενταθεί και οι καταγγελίες για εργασιακά
ζητήματα θ’ αυξηθούν. Σύμφωνα με
τον ΓΓ της ΠΕΟ, εκεί όπου υπάρχει οργάνωση και συλλογική σύμβαση, προκύπτει διαδικασία αντίδρασης. Ο εργαζόμενος προτρέπεται να απευθύνεται
στην συντεχνία και στη συνέχεια ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία.

Η στήριξη φρενάρει απολύσεις

Σε αρκετές περιπτώσεις τα Σχέδια
στήριξης των επιχειρήσεων και της α-

πασχόλησης «φρενάρουν» απολύσεις
καθώς απαγορεύονται μέχρι το τέλος
του έτους για όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν σε οποιοδήποτε από τα Σχέδια
του Υπουργείου. Πάντως, από πλευράς
υπουργείου Εργασίας, οι έλεγχοι και οι
επιθεωρήσεις για τα θέματα αυτά έχουν
ενταθεί.
«Αν είναι εργοδότης που έλαβε στήριξη από το Υπουργείο Εργασίας, οι
κυρώσεις είναι πειθαρχικές ενώ υπάρχει
πρόνοια επιστροφής των χρημάτων
που έλαβε εργοδοτική πλευρά. Ακόμη
είναι υπό εξέταση και διερεύνηση οι
επιχορηγήσεις που έχουν δοθεί. Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις όπου
εργοδότες ενημέρωσαν το Υπουργείο
ότι έκαναν λάθος υπολογισμό των δεδομένων τους με αποτέλεσμα να μην
εμπίπτουν στους όρους και προϋποθέσεις που τέθηκαν για να λάβουν την
επιχορήγηση και η θέση του Υπουργείου είναι ότι επιστρέφονται τα χρήματα. Ωστόσο, οι δεσμεύσεις για να
μην προβούν σε απολύσεις παραμένουν
ως νομική υποχρέωση», σημειώνει ο
κ. Μάτσας.

Στο μεταξύ, μιλώντας στην «K», ο Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, Μιχάλης Αντωνίου, τόνισε ότι σε περιόδους
βαθιάς κρίσης και ύφεσης γίνονται διάφορες προσαρμογές στην απασχόληση στο μέτρο που επιτρέπουν οι νόμοι και οι δεσμεύσεις όσων αξιοποίησαν τα Σχέδια Στήριξης. «Στο πλαίσιο των
νόμων και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν
γίνονται διάφορα νόμιμα και δεοντολογικά. Ο ισχυρισμός για εξαναγκασμό σε παραίτηση είναι
κάτι το οποίο μεταφέρει το βάρος της απόδειξης
στον εργαζόμενο, δηλαδή θα πρέπει να αποδείξει
ότι η συμπεριφορά του εργοδότη ήταν τέτοια που
ισοδυναμούσε με παράνομη απόλυση. Το πότε
μια συμπεριφορά του εργοδότη εξομοιώνεται με
παράνομη απόλυση το διευκρινίζει η νομολογία
με σωρεία δικαστικών αποφάσεων», σημείωσε ο
κ. Αντωνίου.
Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, από τον μεγάλο
αριθμό προσφυγών στο δικαστήριο εργατικών
διαφορών με ισχυρισμό τον εξαναγκασμό σε παραίτηση ένα αμελητέο ποσοστό έγινε δεκτό από
το δικαστήριο ότι όντως ήταν εξαναγκασμός σε
παραίτηση που εξομοιώνεται με παράνομη απόλυση
που θεμελιώνει δικαιώματα του εργαζόμενου π.χ.
σε ό,τι αφορά αποζημιώσεις.
Σχετικά με τις προθέσεις για απολύσεις, ο κ.
Αντωνίου αναφέρει ότι πολλές επιχειρήσεις προβαίνουν σε αναδιοργάνωση. «Αρκετοί σχεδιάζουν
αναδιοργανώσεις στο πλαίσιο των νόμων και των
δεσμεύσεων. Η ενημέρωση που έχουμε και η καθοδήγηση που δίνει η ΟΕΒ είναι ότι οι επιχειρήσεις
έχουν διάθεση στο ελάχιστο δυνατό να αποδεσμεύσουν προσωπικό πάνω στο οποίο επένδυσαν.
Άρα και οι ίδιες οι επιχειρήσεις αλλά και η σύσταση
της ΟΕΒ είναι οι ελάχιστες δυνατές αποδεσμεύσεις
στα πλαίσια του νόμιμου και του απολύτως αναγκαίου», τονίζει ο ίδιος.
Σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή της ΟΕΒ,
κάθε χρόνο έχουμε σε συνθήκες υψηλής ανάπτυξης
γύρω στις 4000 απολύσεις λόγω πλεονασμού.«Αυτοί
οι πλεονασμοί που είναι το στοιχείο τριβής μίας
οικονομίας που αναπτύσσεται, θα υπάρχουν και
φέτος. Το πρόβλημα δεν είναι οι αριθμοί των απολύσεων αλλά οι αριθμοί δημιουργίας νέων
θέσεων εργασίας», δηλώνει ο κ. Αντωνίου. Προσθέτει ότι η διαφορά που εντοπίζεται φέτος είναι
ότι δεν παράγονται νέες θέσεις εργασίας λόγω
της ύφεσης.
Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα των παραβιάσεων
προνοιών συμβάσεων, ο κ. Αντωνίου τονίζει ότι
οι εργοδότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μονομερής
μεταβολή των όρων εργασίας δεν επιτρέπεται
από τη νομοθεσία.
«Οτιδήποτε γίνεται θα πρέπει να είναι συμφωνημένο στο ύψος του απολύτως αναγκαίου και
μέσω του συνδικαλιστικού φορέα εκεί όπου υπάρχει», κατέληξε.

Οι λιποθυμίες και οι μάσκες ξεσηκώνουν τα σχολεία
Γονείς και μαθητές αποδίδουν τα διάφορα περιστατικά στην χρήση μάσκας, την στιγμή που οι επιστήμονες απορρίπτουν τους ισχυρισμούς
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Οι πρώτες μέρες της επαναλειτουργίας
των σχολείων έχουν σημαδευτεί από ποικίλες αντιδράσεις, με την πλειοψηφία τους
να εστιάζονται στην χρήση της μάσκας
από τους πρωταγωνιστές, τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης. Κι ενώ αρχικά οι καθηγητές
ζήτησαν όπως τροποποιηθούν τα πρωτόκολλα για την χρήση της μάσκας από τους
ίδιους κατά την διάρκεια του μαθήματος,
κάτι που τελικά έγινε, στην συνέχεια υπήρξαν αντιδράσεις και από τις οργανώσεις
των μαθητών και των γονέων, οι οποίοι
προειδοποιούν με κλιμάκωσή τους. Τόσο
η ΠΣΕΜ, όσο και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Γονέων Μέσης Εκπαίδευσης, με
ανακοινώσεις τους προειδοποιούν με δυναμικά μέτρα, τα οποία μπορεί να φτάσουν
μέχρι και την αποχή από τα μαθήματα. Αφορμή στάθηκαν περιστατικά λιποθυμιών
μαθητών στα σχολεία, τα οποία πιθανόν
να συνδέονται με την πολύωρη χρήση της
μάσκας σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Κύπρο. Η
ειδική επιτροπή που συστάθηκε για την
διαμόρφωση των πρωτοκόλλων στα σχολεία υπό την δρα Ζωή Δωροθέα Πανά παρακολουθεί στενά το θέμα, παρά το ότι
μέλη της επιστημονικής κοινότητας τονίζουν ότι δεν υπάρχει βιβλιογραφία σχετικά
με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις εξαιτίας
της πολύωρης χρήσης της μάσκας.

Περιστατικά και αντιδράσεις

Κατά την διάρκεια της προηγούμενης
εβδομάδας, στην επαρχία Πάφου είχαν
αναφερθεί δύο περιστατικά λιποθυμίας
μαθητών, ενισχύοντας τις ανησυχίες των
γονέων και των μαθητών, οι οποίοι εξ
αρχής έκαναν λόγο για πρόκληση δυσφορίας. Ωστόσο, φαίνεται ότι τέτοιου είδους
περιστατικά δεν περιορίζονται μόνο στα
δύο, αλλά έχουν αναφερθεί περισσότερα.
Αυτό είπε στην «Κ» ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Μέσης
Εκπαίδευσης, Χαράλαμπος Διονυσίου, ο
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Δεν είναι δυνατόν να συσχετιστεί πλήρως το περιστατικό
λιποθυμίας μαθήτριας στην
Πάφο με πιθανές επιπτώσεις
της χρήσης της μάσκας, ούτε
υπάρχει σχετική βιβλιογραφία διεθνώς, αναφέρουν
στην «Κ» άτομα από την επιστημονική κοινότητα.
οποίος έκανε λόγο για αριθμό τηλεφωνημάτων που έλαβε ο ίδιος και αναφορές
για περισσότερα περιστατικά λιποθυμίας
μαθητών κατά τις πρώτες μέρες της επαναλειτουργίας των σχολείων.
Με ανακοίνωσή τους την Δευτέρα 21
Σεπτεμβρίου, οι οργανωμένοι γονείς της
Μέσης Εκπαίδευσης απέδωσαν τα περιστατικά λιποθυμίας μαθητών στην πολύωρη χρήση μάσκας. Μάλιστα, ζήτησαν
όπως τα αρμόδια Υπουργεία Παιδείας και
Υγείας προχωρήσουν στην αναδιαμόρφωση
των πρωτοκόλλων παραχωρώντας στους
μαθητές το δικαίωμα να αφαιρούν για
μικρό χρονικό διάστημα την μάσκα μέσα
στην τάξη. Από την στιγμή που το δικαίωμα
αυτό δόθηκε στους εκπαιδευτικούς, θα
πρέπει της ίδιας αντιμετώπισης να τύχουν
και οι μαθητές, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Μάλιστα, διατυπώνεται και το ερώτημα ποιος εκπαιδευτικός θα αναλάβει
την ευθύνη σε περίπτωση λιποθυμίας μαθητή στο σχολείο, τονίζοντας ότι αν δεν
εισακουστεί το αίτημά τους δεν θα διστάσουν να κλιμακώσουν τις αντιδράσεις τους
προχωρώντας σε δυναμικά μέτρα.
Στο ίδιο κλίμα, οι οργανωμένοι μαθητές
εξέδωσαν ανακοίνωση μέσω της οποίας
αναφέρονται στο αίσθημα δυσφορίας που
προκαλεί η μάσκα, σε συνδυασμό με τις
ψηλές θερμοκρασίες. Η ΠΣΕΜ ζητά όπως
μειωθεί ο χρόνος των διδακτικών περιόδων

Οι μαθητές της Μέσης Εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένοι να φορούν την μάσκα τους μέσα στην τάξη, ενώ ζητούν όπως γίνει αναπροσαρμογή στο υγειονομικό πρωτόκολλο, εξαιτίας της δυσφορίας που προκαλεί σε συνδυασμό με τις ψηλές θερμοκρασίες.
– 40 λεπτά αντί 45 – ώστε οι μαθητές να
φορούν λιγότερη ώρα την μάσκα τους.
Αυτό, βεβαίως, προϋποθέτει και την μείωση
της διδακτέας ύλης, κάτι το οποίο θα συνεπάγεται ο μειωμένος χρόνος της κάθε
περιόδου.

Πρωτόκολλα και διάγνωση

Στην βάση των πρωτοκόλλων, αναθεωρημένων και μη, για την χρήση της μάσκας στα σχολεία της Μέσης Εκπαίδευσης,
«η χρήση προστατευτικής μάσκας καθίσταται υποχρεωτική από τον γενικό πληθυσμό, ηλικίας 12 ετών και άνω», ως εκ
τούτου οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί

πρέπει να την φορούν κατά την διάρκεια
της παράδοσης του μαθήματος. Ωστόσο,
κατόπιν αιτήματος των εκπαιδευτικών,
οι τελευταίοι δικαιούνται για πρακτικούς
λόγους να την αφαιρούν για μικρά διαστήματα, νοουμένου ότι τηρούν τις αποστάσεις των δύο μέτρων από την πρώτη
σειρά μαθητών.
Κληθείσα να σχολιάσει το ζήτημα που
ενδέχεται να προκύπτει από την χρήση
της μάσκας από τους μαθητές, η δρ Ζωή
Δωροθέα Πανά είπε πως αναγνωρίζεται
το ότι η πολύωρη χρήση της μάσκας προκαλεί δυσφορία, ωστόσο υπάρχουν σχετικές οδηγίες προς τους μαθητές. Συγκε-

κριμένα, στις περιπτώσεις εκείνες κατά
τις οποίες ένας μαθητής θα αισθανθεί δυσφορία, δικαιούται να βγαίνει έξω από
την τάξη, να αφαιρεί την μάσκα του με
τον ενδεδειγμένο τρόπο, να πλένει τα
χέρια του και να επανατοποθετεί δεύτερη
μάσκα. Αυτό ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς, σημείωσε η δρ Πανά.

Δεν υπάρχει συσχέτιση

Όπως είπε η δρ Πανά, οι μάσκες παύουν
να είναι αποτελεσματικές - δεν ισχύει
πλέον ο φραγμός - όταν βραχούν είτε εξαιτίας του ιδρώτα, είτε εξαιτίας των εκκρίσεων από φτάρνισμα ή βήχα. Σύμφωνα

με την λοιμωξιολόγο, δεν τίθεται θέμα ασφάλειας εξαιτίας της χρήσης μάσκας,
καθώς αν ίσχυε κάτι τέτοιο, τα παιδιά με
λευχαιμία που είναι ανοσοκοατεσταλμένα,
θα διέτρεχαν μεγάλο κίνδυνο, όπως και
οι χειρούργοι, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι
να την χρησιμοποιούν για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Ερωτηθείσα σχετικά με το αν έχουν
τεθεί «κόκκινες γραμμές» οι οποίες θα καθορίσουν την αναδιαμόρφωση των πρωτοκόλλων, κοινό αίτημα των μαθητών και
των εκπαιδευτικών, η δρ Πανά είπε ότι
στην διεθνή βιβλιογραφία, για την ώρα,
δεν υπάρχουν σχετικές αναφορές σε σχέση
με πιθανούς κινδύνους που προκαλεί η
μάσκα, είτε πρόκειται για τους ενήλικες,
είτε πρόκειται για τα παιδιά. Αυτός είναι
και ο λόγος για τον οποίο πρέπει να τηρηθεί
το μέτρο της μάσκας, καθώς δεν θα ήταν
ιδανικό το να μεταφέρει ένα παιδί τον ιό
στο οικογενειακό του περιβάλλον, από το
σχολείο.
Κάτι στο οποίο συμφωνούν μέλη της
επιστημονικής κοινότητας είναι το ότι
δεν υπάρχουν σαφή δεδομένα αυτή την
στιγμή όσον αφορά το ρίσκο της χρήσης
της μάσκας, ούτε βεβαίως επιστημονικές
αποδείξεις. Όπως είπε η δρ Πανά, με έναν
μικρό αριθμό περιστατικών, δεν είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων.
Με την σειρά του, ο Επιστημονικός Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου,
δρ Ιωσήφ Μουτήρης, κληθείς από την «Κ»
να αναφερθεί στην περίπτωση της μαθήτριας η οποία λιποθύμησε τις προηγούμενες μέρες και διακομίστηκε στο Γενικό
Νοσοκομείο Πάφου, είπε ότι με τη χρήση
της μάσκας σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών παρεμποδίζεται η εισπνοή καθαρού αέρα, με αποτέλεσμα να αυξάνεται
η θερμοκρασία του σώματος. Η αύξηση
της υγρασίας εντός της μάσκας, παράλληλα
με τα πιο πάνω, συντείνει στο αίσθημα
δυσφορίας που νιώθει εκείνος που την
φορά, ωστόσο είναι δύσκολο να αποδειχθεί
η απόλυτη συσχέτιση της χρήσης της μάσκας με την λιποθυμία του χρήστη.

ΔΙΕΘΝΗ
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Θύμα του κορωνοϊού
η χρησιμότητα των τραπεζών
Των ΣΕΡΑΦΕΊΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΊΔΗ

Πολλά είναι τα διδάγματα από την
πανδημία, ανάμεσά τους και κάτι απροσδόκητο: Δεν χρειάζονται τράπεζες.
Η υγειονομική κρίση, προφανώς, έχει
ανυπολόγιστες επιπτώσεις που ακόμα
δεν τις έχουμε διαπιστώσει πλήρως.
Είναι βέβαιον, όμως, ότι πολλοί κλάδοι
σταμάτησαν να λειτουργούν και προκλήθηκαν τεράστιες ανάγκες. Εύκολα
μπορούμε να υποθέσουμε ποια θα ήταν
η πραγματικότητα αν δεν είχε σπεύσει
η κυβέρνηση, όπως κι άλλες, να καλύψει
τις έκτακτες ανάγκες με κρατικό χρήμα.
Εφαρμόζει ένα γενναίο πρόγραμμα που
είναι 10,8 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις κι
άλλα 6,4 δισ. ευρώ βραχυχρόνια δάνεια
σε επιχειρήσεις και εγγυήσεις δανείων.
Σύνολο 17,2 δισ. ευρώ. Κάποιος μπορεί
να ισχυριστεί ότι η προσπάθεια είναι
ανεπαρκής, χρειάζονται περισσότερα.
Ισως. Μακάρι να υπήρχαν μεγαλύτερες
δυνατότητες. Ευτυχώς, η Ευρωπαϊκή
Ενωση, κατέληξε σε ένεση χρηματοδότησης με 750 δισ. ευρώ του Ταμείου
Ανάκαμψης, από τα οποία περίπου 32
δισ. υπολογίζονται ότι αφορούν την
ελληνική οικονομία και υπολογίζονται
σε περισσότερο από 17% του ελληνικού
ΑΕΠ, σε βάθος εξαετίας.
Και οι τράπεζες; τι έκαναν το διάστημα αυτό; Επιβεβαίωσαν την παλιά
ρήση ότι προσφέρουν ομπρέλα μόνον
όταν έχει λιακάδα. Πρότειναν σε κάποιους πελάτες «πάγωμα χρεολυσίων»
που σημαίνει ότι θα πληρώνουν μόνον
τους τόκους ώστε η τράπεζα να «γράφει»
κέρδη, αλλά η δόση είναι μικρότερη επειδή δεν πληρώνει το κεφάλαιο και
άρα στο μέλλον θα εισπραχθεί μεγαλύτερος τόκος. Ακόμα και η πρόσφατη
μελέτη της Εθνικής Τράπεζας («Επιπτώσεις της COVID-19 σε Οικονομία»)
αναφέρει ότι η επαναχρηματοδότηση,
δηλαδή η δανειοδότηση για την εξυπηρέτηση παλιών δανείων είναι φέτος
3,2 δισ. και τα νέα δάνεια μόλις 200
εκατ. ευρώ. Επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος αποκαλύπτουν ότι
οι χορηγήσεις προς τον ιδιωτικό τομέα
από 153,5 δισ. τον Ιανουάριο 2020, μειώθηκαν κατά 3,8% σε 147,5 δισ. ευρώ

τον Ιούλιο. Αν η κυβέρνηση δεν είχε
δαπανήσει τα 17 δισ., αν δεν αναμένονταν τα κεφάλαια από το ευρωπαϊκό
Ταμείο Ανάκαμψης, η κατάρρευση της
οικονομίας θα ήταν η χειρότερη όλων
των εποχών. Ακόμα και την περίοδο
μηδενικών επιτοκίων, η καταστροφή
θα ήταν ανυπολόγιστη. Ωστόσο, οι τράπεζες δεν ήταν εντελώς αδρανείς. Εσπευσαν να καρπωθούν τη ρευστότητα
που παραχωρεί η ΕΚΤ. Αξιοποίησαν
πλήρως το ειδικό πρόγραμμα παροχής
ρευστότητας, το λεγόμενο TLTRO της
πανδημίας, μέσω του οποίου η κεντρική
τράπεζα δανείζει με αρνητικό επιτόκιο
-0,5%. Μάλιστα, με το νέο TLTRO, οι
τράπεζες δεν είναι υποχρεωμένες να
ικανοποιούν συγκεκριμένους στόχους
για χορήγηση νέων δανείων, αλλά έχουν
τη δυνατότητα να τοποθετήσουν τη
ρευστότητα σε κρατικούς τίτλους. Αυτό
έκαναν και τα κεφάλαια που αποκτούσαν με αρνητικό επιτόκιο τα έδωσαν
στο Δημόσιο εισπράττοντας π.χ. 1,4%.
Ετσι οι τράπεζες έγραφαν εύκολα κέρδη
και η κυβέρνηση ήταν ικανοποιημένη
επειδή δανείστηκε με το χαμηλότερο
επιτόκιο όλων των εποχών.
Τον Φεβρουάριο, πριν ανακοινωθούν
τα μέτρα της ΕΚΤ για την αντιμετώπιση
των συνεπειών της πανδημίας, το άνοιγμα των ελληνικών τραπεζών στην
ΕΚΤ ήταν 25,4 δισ., ενώ στο τέλος Ιουλίου είναι 70 δισ. ευρώ. Σε πέντε μήνες,
δηλαδή, οι τράπεζες άντλησαν ρευστότητα περίπου 45 δισ. ευρώ, και «πληρώνουν» αρνητικά επιτόκια στην ΕΚΤ.
Επιπλέον στην πανδημία αυξήθηκαν
οι καταθέσεις που αξιοποιούν οι τράπεζες δίνοντας μηδενικό επιτόκιο. Το
σύνολο των καταθέσεων από 165,2 δισ.
τον Ιανουάριο, αυξήθηκε σε 170,8 δισ.
ευρώ τον Ιούλιο, μεταβολή +7,3% από
πέρυσι. Προφανώς η ΕΚΤ διευκολύνει
τις ευρωπαϊκές τράπεζες με νέα ρευστότητα, ώστε να χρηματοδοτούν κράτη
και ιδιώτες. Στην Ελλάδα οι τράπεζες
ανακάλυψαν μέθοδο εύκολης κερδοφορίας. Θέτουν σε κίνδυνο, όμως, κάτι
πιο σημαντικό, τον λόγο ύπαρξής τους.
Δεν είναι χρήσιμες.
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Ανακάμπτει η Κίνα και το γουάν
ισχυροποιείται έναντι του δολαρίου
Από τον περασμένο Μάιο έχει ανατιμηθεί κατά 5% σε σχέση με το αμερικανικό νόμισμα
Μια χρονιά κατά την οποία η Κίνα έγινε
συνώνυμο της πανδημίας και τουλάχιστον
στην Ουάσιγκτον δυσφημίστηκε έντονα
για τον ίδιο λόγο, το νόμισμά της γνωρίζει
συνεχή ανατίμηση. Το γουάν ή ρέμνιμπι,
όπως είναι η δεύτερη ονομασία του κινεζικού νομίσματος, ανατιμήθηκε κατά
περισσότερο από 1% μέσα στην εβδομάδα, με την ισοτιμία του να διαμορφώνεται στα 6,74 γουάν προς ένα δολάριο,
όταν μέχρι προσφάτως ένα δολάριο αγόραζε 6,83 γουάν. Είχε προηγηθεί, όμως,
η εκτίναξη κατά περισσότερο από 5%
που έχει σημειώσει έναντι του δολαρίου
στους περίπου πέντε μήνες από τον Μάιο
και μετά.
Αναλυτές της αγοράς συναλλάγματος
αποδίδουν την άνοδο του κινεζικού νομίσματος στη διολίσθηση του δολαρίου
αλλά και στην ανάκαμψη που σημειώνει
η οικονομία της Κίνας, πρώτη από όλες
τις οικονομίες του κόσμου, όπως και πρώ<
<
<
<
<
<

Το δολάριο υποχωρεί
καθώς οι ΗΠΑ δεν εμφανίζουν πια σταθερή εικόνα
οικονομικής ανάπτυξης.
τη επλήγη από την πανδημία. Πολλοί
από τους αναλυτές εκτιμούν επιπλέον
πως το κινεζικό νόμισμα έχει μεγάλα περιθώρια να ανατιμηθεί περαιτέρω. Ανάμεσά τους και αναλυτές της Goldman
Sachs που προεξοφλούν περαιτέρω ενίσχυσή του στα 6,5 γουάν έναντι ενός δολαρίου μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Χρόνια ισχύος
Ο Τίμοθι Μόε, επικεφαλής του τομέα
Ασίας - Ειρηνικού της Goldman Sachs,
υπογραμμίζει ιδιαίτερα την υποχώρηση
του δολαρίου έπειτα από χρόνια ισχύος
και την αποδίδει στο ότι οι ΗΠΑ δεν εμφανίζουν πια τη σαφώς πιο σταθερή εικόνα οικονομικής ανάπτυξης και την
ισχύ, που άλλοτε στήριζαν το δολάριο.
Αλλοι αναλυτές εκτιμούν πως δοθείσης

H Κίνα θα παρουσιάσει το μεγαλύτερο την τελευταία δεκαετία πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που θα είναι επίσης
και ένα από τα μεγαλύτερα πλεονάσματα στην ιστορία της χώρας ως ποσοστό του ΑΕΠ.
της υποχώρησης του δολαρίου, το γουάν
δεν έχει ανατιμηθεί όσο θα περίμενε κανείς. Ανάμεσά τους ο Αλεξ Βολφ, στέλεχος
της JPMorgan Private Bank, που τονίζει
ότι το δολάριο έχει υποχωρήσει σημαντικά, αλλά «όταν εξετάζουμε το γουάν
βλέπουμε ότι δεν έχει σημειώσει σημαντικές κινήσεις τελευταία».
Πέραν, όμως, της ανοδικής πίεσης
που του ασκεί η υποχώρηση του δολαρίου,
το κινεζικό νόμισμα παίρνει ώθηση από
την ενθαρρυντική εικόνα της κινεζικής
οικονομίας. Σύμφωνα με τον Τζούλιαν
Εβανς Πρίτσαρντ, στέλεχος της εταιρείας
οικονομικών ερευνών Capital Economics,
καθοριστικός παράγων στην ενίσχυση
του γουάν ήταν η επιτυχία της Κίνας να
«αναχαιτίσει ταχύτατα» την πανδημία
του κορωνοϊού και να αποτελεί, έτσι, σή-

μερα ένα φωτεινό σημείο στην παγκόσμια
οικονομία. Οπως τονίζει μιλώντας στο
αμερικανικό δίκτυο CNBC, «αυτή η ισχυρή
ανάκαμψη της κινεζικής οικονομίας που
οφείλεται κυρίως στο άλμα του εμπορίου
υπήρξε κρίσιμης σημασίας για το γουάν».
Οπως εξηγεί ο ίδιος, οι εξαγωγές του οικονομικού γίγαντα της Ασίας δεν επλήγησαν ιδιαιτέρως από την πτώση που
σημείωσε η παγκόσμια ανάπτυξη, καθώς
λειτούργησε εξισορροπητικά η πολύ μεγάλη ζήτηση για χειρουργικές μάσκες
και άλλα είδη αναγκαία για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Εμπορεύματα
Στο μεταξύ, η κινεζική οικονομία επωφελήθηκε επειδή υποχώρησαν οι διεθνείς τιμές εμπορευμάτων που εισάγει

αλλά και επειδή διεκόπησαν τα ταξίδια
των Κινέζων στο εξωτερικό. Το αποτέλεσμα είναι πως η Κίνα αναμένεται να
παρουσιάσει το μεγαλύτερο την τελευταία
δεκαετία πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που θα είναι επίσης
και ένα από τα μεγαλύτερα πλεονάσματα
στην ιστορία της χώρας ως ποσοστό του
ΑΕΠ.
Σύμφωνα με τον Εβανς Πρίτσαρντ,
όλα αυτά σημαίνουν πως επίκειται περαιτέρω ανατίμηση του γουάν εκτός και
αν μεσολαβήσει παρέμβαση των κινεζικών
αρχών. Κατά την εκτίμησή του, η απόκλιση ανάμεσα στις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων της Κίνας και σε εκείνες
των αντίστοιχων αμερικανικών, δίνει το
ισχυρότερο σημάδι ότι αναμένεται ενίσχυση του κινεζικού νομίσματος.
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Ηγετικός ρόλος
Εξαγγέλλοντας τα φιλόδοξα

σχέδια της Κομισιόν να αντλήσει το 1/3 των κεφαλαίων του
Ταμείου Ανάκαμψης με πράσινα ομόλογα και να προωθήσει
τις πράσινες επενδύσεις, η
πρόεδρος Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν υπενθύμισε πως η Ευρώπη «είναι ηγετική δύναμη
στην πράσινη χρηματοδότηση
και η πρώτη σε εκδόσεις πράσινων ομολόγων παγκοσμίως».

Εμπόδια
Εξηγώντας σε ποια εμπόδια

προσκρούει η μετάβαση στην
«πράσινη» οικονομία, ο πρόεδρος του Bruegel, Γκούντραμ
Βολφ, τόνισε πως «υπάρχει η
σχετική τεχνολογία αλλά δεν
είναι ακόμη ανταγωνιστική και
αν θέλουμε να γίνει ανταγωνιστική, τότε πρέπει να επιβληθεί βαρύ κόστος στις εκπομπές
καυσαερίων και αυτό θα αποτελεί εμπόδιο στην οικονομική ανάπτυξη».

Προετοιμασία
Αναφερόμενος στις κατευθυ-

ντήριες γραμμές που έδωσε η
Κομισιόν, ο επίτροπος Οικονομικών, Πάολο Τζεντιλόνι, τόνισε
πως «θα βοηθήσουν τα κράτημέλη να προετοιμάσουν τα εθνικά τους προγράμματα σύμφωνα
με τους στόχους μας, ώστε η
χρηματοδότηση όχι μόνον να
στηρίξει την ανάκαμψη αλλά και
να αποτελέσει μοχλό που θα οδηγήσει στον πραγματικό μετασχηματισμό της οικονομίας».

Το σχέδιο της Ε.Ε. για καθαρή ανάπτυξη
Σε πράσινα ομόλογα θα επενδυθεί το 1/3 των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης ύψους 750 δισεκατομμυρίων ευρώ
Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Από το 1972, όταν η Λέσχη της Ρώμης έκρουσε για πρώτη φορά τον κώδωνα του
κινδύνου για τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης, και μέχρι πολύ πρόσφατα,
δεν είχε επιταχυνθεί σε τέτοιο βαθμό η
προσπάθεια για μια οικονομία συμβατή
με την προστασία του περιβάλλοντος. Ευθέως ανάλογη της ταχύτητας με την οποία
επελαύνει η κλιματική αλλαγή τα τελευταία
χρόνια αιφνιδιάζοντας ακόμη και όσους
την προεξοφλούσαν, επιταχύνεται διαρκώς
η στροφή βιομηχανιών, επιχειρήσεων, επενδυτικών τραπεζών, αλλά και κυβερνήσεων στην πράσινη οικονομία.
Κι ενώ δεν λείπουν οι επιφυλάξεις ως
προς την ορθότητα και την αποτελεσματικότητα των μέτρων που προωθούνται,
η Ευρώπη διατηρεί τον ηγετικό ρόλο που

έχει από την αρχή αυτής της διαδικασίας.
Την ίδια στιγμή, όμως, επέρχονται θεμελιώδεις μεταβολές σε πολλαπλά κλιμάκια
της οικονομίας και αποτελούν πρόκληση
επιβίωσης για τους άλλοτε πανίσχυρους
κλάδους των πετρελαϊκών και της αυτοκινητοβιομηχανίας. Και οι επερχόμενοι
κραδασμοί στην παραγωγή είναι ήδη τεκτονικοί. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο φαίνεται
πως έχει δράσει σαν καταλύτης ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας, καθώς
εξώθησε τους Ευρωπαίους ηγέτες να δανειστούν για πρώτη φορά από κοινού. Το
ιλιγγιώδες ποσό των 750 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, που συμφώνησαν τον
Ιούλιο, προσφέρει για πρώτη φορά την ευκαιρία για μια πράσινη ανάκαμψη με εκτεταμένες επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια.
Διά στόματος της προέδρου της, Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, η Κομισιόν δεσμεύθηκε

μέσα στην εβδομάδα πως θα αντλήσει από
πράσινα ομόλογα το 1/3 των κεφαλαίων
του Ταμείου Ανάκαμψης, του λεγόμενου
Next Generation EU, όπως το αποκάλεσαν
επισήμως, δηλαδή Ε.Ε. της Επόμενης Γενιάς.
Στην ακρόασή της ενώπιον του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, η κ. Φον ντερ Λάιεν συνόδευσε την ανακοίνωση με μια σύσταση
προς τα κράτη-μέλη να δαπανήσουν όσα
κεφάλαια αντλήσουν από το Ταμείο Ανάκαμψης για την τόνωση της οικονομίας
μεν, αλλά με προγράμματα πράσινης ενέργειας και πράσινων πολιτικών στις μεταφορές, στις επενδύσεις, ακόμη και στην
ψηφιοποίηση. Υπέδειξε μάλιστα επτά κρίσιμες ζώνες στις οποίες εκτιμά η Κομισιόν
ότι πρέπει να δώσουν έμφαση τα κράτημέλη, εκλαμβάνοντας την κρίση και τα κεφάλαια που θα λάβουν για την αντιμετώπισή
της ως ευκαιρία για τη μετάβαση στην

πράσινη οικονομία. Στις ζώνες αυτές συγκαταλέγονται οι τεχνολογίες καθαρής ενέργειας, η επίσπευση της ανάπτυξης και
χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,
καθώς και η καινοτομία με στόχο να βελτιωθεί η εξοικονόμηση ενέργειας και η
κάλλιστη δυνατή εκμετάλλευσή της σε
κτίρια ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης.
Η Κομισιόν ζητεί, όμως, παράλληλα από
τα κράτη-μέλη να προωθήσουν τη χρήση
καθαρών τεχνολογιών στα μέσα μαζικής
μεταφοράς, στους σταθμούς ανεφοδιασμού
των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και των
οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο,
αλλά και την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση
των ευρυζωνικών υπηρεσιών και των δικτύων πέμπτης γενιάς. Προκάλεσε έτσι άμεσα ενστάσεις, όπως της Σκα Κέλερ, επικεφαλής της ομάδας των Πρασίνων, που
προειδοποίησε για τον κίνδυνο του «πρά-

σινου ξεπλύματος με δημιουργικούς υπολογισμούς».
Η αντίδρασή της κ. Κέλερ απηχεί τον
ισχυρότερο αντίλογο που έχει εκφραστεί
κατά των πράσινων επενδύσεων, τη συγκάλυψη δηλαδή ρυπογόνων επενδύσεων
και τη μεταμφίεσή τους σε φιλικές προς
το περιβάλλον. Ενδεικτικό και το σχόλιο
του Κάρελ Λάνου, διευθύνοντος συμβούλου
του ερευνητικού ινστιτούτου των Βρυξελλών CEPS, που έσπευσε να αντικρούσει
τις φιλόδοξες εξαγγελίες της Κομισιόν επισημαίνοντας ότι «δεν έχουμε καθορισμένο ορισμό περί του τι είναι και τι δεν
είναι πράσινη επένδυση». Ο ίδιος τόνισε
χαρακτηριστικά ότι συχνά κάποια επενδυτικά σχέδια παρουσιάζονται σαν πράσινα,
αλλά καταλήγουν να υποστηρίζουν ρυπογόνες σιδηροδρομικές γραμμές και ρυπογόνα ενεργειακά δίκτυα.

Προς κατάργηση οι κινητήρες καύσης των οχημάτων
Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν συνόδευσε τις εξαγγελίες της
για την έκδοση πράσινων ομολόγων με
την αναβάθμιση του στόχου της Ε.Ε. για
μείωση των εκπομπών καυσαερίων. Επίσημος στόχος της Ε.Ε. είναι τώρα να μειώσει
μέχρι το 2030 τις εκπομπές καυσαερίων
κατά 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα του
1990. Σημειωτέον ότι έως τώρα το σχέδιο
προέβλεπε μείωση των ρύπων κατά 40%
μέχρι το 2030. Η αντίδραση ήταν άμεση
από τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.
Οι αλλαγές που προϋποθέτει ο φιλόδοξος
στόχος μπορεί να είναι δυσβάσταχτες για
τον κλάδο, ο οποίος ζητεί ήδη επίμονα στή-

ριξη μέσω των ομάδων πίεσης και ειδικότερα
μέσω της Ευρωπαϊκής Ενωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA).
Η Κομισιόν καλεί τον κλάδο να καταργήσει, σταδιακά μεν αλλά σε μικρό χρονικό
διάστημα, τους κινητήρες καύσης και να
μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
στο 50% σε σύγκριση με τον προηγούμενο
στόχο για το 2021. Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες ήσαν οι πρώτες που αντέδρασαν προειδοποιώντας πως οι καινούργιοι στόχοι θα επιβαρύνουν δυσανάλογα τον κλάδο, ενώ αυτός έχει τα τελευταία
χρόνια επωμισθεί το κόστος της μετάβασης
στην ηλεκτροκίνηση. Η στροφή στην η-

λεκτροκίνηση τις θέτει σε δύσκολη θέση,
καθώς πρέπει να ανταγωνιστούν την καινοτόμο αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία
Tesla που με τα ηλεκτροκίνητα οχήματά
της έχει μονίμως τη στήριξη του αμερικανικού κράτους. Φέτος εντάχθηκε, άλλωστε,
στις μεγάλες ευνοημένες των χρηματιστηρίων, που την εκτόξευσαν στα ύψη εν μέσω
της πανδημίας, όταν βυθίζονταν οι παραδοσιακοί κλάδοι της βιομηχανίας.
Βεβαίως, ο κλάδος των αυτοκινητοβιομηχανιών έχει δεχθεί και καίριο πλήγμα
από την πτώση της ζήτησης λόγω της πανδημίας. Τις τελευταίες ημέρες δόθηκαν στη
δημοσιότητα στοιχεία που φέρουν τις πω-

λήσεις των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών να παραμένουν μειωμένες κατά
τουλάχιστον 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Επειδή, όμως, κάθε νόμισμα
έχει δύο όψεις, την ίδια στιγμή οι αυτοκινητοβιομηχανίες, πρωτίστως οι γερμανικές
Volkswagen και Daimler, επωφελούνται
τα μέγιστα από την εύνοια που δείχνουν
οι επενδυτές στις εκδόσεις πράσινων ομολόγων. Εκδίδουν εν ολίγοις πράσινα ομόλογα
και δανείζονται με μικρότερο κόστος εν
μέσω αυξημένης ζήτησης για το νέο είδος
χρέους. Η Volkswagen άντλησε προ ημερών
2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω δύο εκδόσεων
πράσινων τίτλων που θα έχουν αποδόσεις

μικρότερες κατά 15,4 και 13,6 μονάδες
βάσης χαμηλότερες από τις αντίστοιχες
των συμβατικών ομολόγων της οκταετούς
και 12ετούς ωρίμανσης. Σε ό,τι αφορά την
Daimler, προχώρησε την περασμένη εβδομάδα σε ανάλογη έκδοση και προσείλκυσε
παραγγελίες ύψους άνω των 6,5 δισ. ευρώ
με αντίστοιχη έκπτωση στο κόστος δανεισμού. Ο ρυπογόνος κλάδος ανθίσταται εν
ολίγοις στις πιέσεις, πέντε χρόνια μετά το
σκάνδαλο που συγκλόνισε την αυτοκινητοβιομηχανία αλλά και την κοινή γνώμη
της Γερμανίας, όταν η εμβληματική
Volkswagen συνελήφθη να εξαπατά την
πελατεία της σε ό,τι αφορά τους ρύπους.

Η ζήτηση για πετρέλαιο θα μειώνεται σταθερά τα επόμενα 30 χρόνια
Οι κλάδοι που υφίστανται τις μεγαλύτερες
πιέσεις από τη στροφή στην πράσινη οικονομία και συγκαταλέγονται μεταξύ των
πλέον ρυπογόνων είναι οι αερομεταφορές
και οι πετρελαϊκές βιομηχανίες. Σε ό,τι μεν
αφορά τις πρώτες, έχουν έτσι κι αλλιώς γονατίσει από την πανδημία και προσπαθούν
να επιβιώσουν με πολιτικές που μάλλον
μοιάζουν με ημίμετρα. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αλλά και τις περισσότερες επιθέσεις φαίνεται να προσελκύει ο κλάδος
των πετρελαϊκών.
Βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα εν τω
μέσω της πανδημίας την άνοιξη με τη θεαματική πτώση των τιμών του πετρελαίου
που οδήγησε σε μια πρωτοφανή εξέλιξη:

τις τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων
πετρελαίου σε αρνητικό έδαφος. Πολλές
μικρές αμερικανικές πετρελαϊκές έχουν
ήδη οδηγηθεί στην πτώχευση αλλά οι κολοσσοί όπως οι ΒΡ, η ExxonMobil και η
Shell αντέχουν και ανθίστανται. Ανθίστανται
μάλιστα και στην εντεινόμενη πίεση για
μείωση των επενδύσεών τους σε ορυκτά
καύσιμα. Στην αρχή της εβδομάδας δόθηκε
στη δημοσιότητα έκθεση της ΒΡ στην
οποία ο πετρελαϊκός κολοσσός προεξοφλούσε πως η ζήτηση για πετρέλαιο θα
μειώνεται σταθερά τα επόμενα 30 χρόνια
και πιθανολογούσε πως ίσως να μην επιστρέψει ποτέ στα προ της πανδημίας επίπεδα. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας,
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Ο κλάδος των πετρελαϊκών,
για να μεταβεί στην πράσινη
οικονομία, θα χρειαστεί
επενδύσεις 200 δισ. δολ.
Μπερνάρ Λούνεϊ, θέτει ο ίδιος στόχο τη
μείωση της παραγωγής υδρογονανθράκων
κατά 40% μέσα στην επόμενη δεκαετία.
Εφτασε μάλιστα στο σημείο να διαφημίζει
ότι η ΒΡ εμπορεύεται καφέ αναφερόμενος
στα καταστήματα που βρίσκονται στους
σταθμούς της εταιρείας και σερβίρουν τους
πελάτες της.

Ο κλάδος πιέζεται από όλες τις πλευρές
για να προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση
και αναζητεί νέους τρόπους για να διασφαλίσει την κερδοφορία του. Οι επενδυτές
ασκούν πιέσεις στις μεγαλύτερες πετρελαϊκές να αναγνωρίσουν πως η κλιματική
αλλαγή θα πλήξει οικονομικά τον κλάδο
τους. Τράπεζες και κυβερνήσεις ετοιμάζονται ολοταχώς να χρηματοδοτήσουν προγράμματα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η Goldman Sachs
προεξοφλεί πως στο εγγύς μέλλον οι επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
θα είναι περισσότερες από εκείνες σε υδρογονάνθρακες. Από το περασμένο έτος
έχει σημειωθεί, άλλωστε, μια εξέλιξη πρω-

τοφανής στην ιστορία: η αιολική και η ηλιακή ενέργεια αποτελούσαν το μεγαλύτερο
μέρος των νέων πηγών ενέργειας στον
πλανήτη. Για τις μεγάλες πετρελαϊκές, τα
πράγματα είναι ιδιαίτερα δύσκολα. Καλούνται να επενδύσουν ιλιγγιώδη ποσά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προκειμένου
να ενταχθούν στη μετάβαση προς την πράσινη οικονομία. Αναλυτές της συμβουλευτικής του κλάδου Rystad Energy εκτιμούν
πως η μετάβαση στην πράσινη οικονομία
προϋποθέτει επενδύσεις ύψους 200 δισ.
δολαρίων. Τον πήχυ ανεβάζει περαιτέρω
η Επιτροπή Ενεργειακής Μετάβασης (ETC),
συνασπισμός 40 παραγωγών ενέργειας,
βιομηχανικών ομίλων και χρηματοπιστω-
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τικών ιδρυμάτων. Προ ημερών προειδοποίησε τις ανεπτυγμένες οικονομίες πως
αν θέλουν πράγματι να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους τους για τη μείωση των
εκπομπών καυσαερίων θα χρειαστούν επιπλέον επενδύσεις αξίας έως και δύο τρισ.
δολαρίων ετησίως.
Δεν λείπουν, πάντως, και οι αναλυτές
που εκτιμούν πως η κατανάλωση πετρελαίου
θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, τουλάχιστον μερικές δεκάδες εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα για αρκετές δεκαετίες.
Οπως τονίζουν, ο κόσμος εξακολουθεί να
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο καθώς αποτελεί την πρώτη ύλη για
πολλά άλλα προϊόντα.
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Αντίδοτο έναντι του κορωνοϊού
η ευελιξία για τις επιχειρήσεις
Τα συμπεράσματα έρευνας της PwC που πραγματοποιήθηκε σε 53 χώρες
H ευελιξία διαδραματίζει καίριο ρόλο
στο να βελτιωθούν οι επιδόσεις των επιχειρήσεων ενόσω διαχειρίζονται τις
σοβαρές επιπτώσεις της πανδημίας του
κορωνοϊού. Αυτό αποτυπώνεται στην
ετήσια έρευνα για την επιχειρηματικότητα «EMEA Private Business Survey», την οποία διεξήγαγε σε 53 χώρες
του κόσμου η διεθνής εταιρεία συμβούλων επιχειρήσεων και λογιστικού
ελέγχου PricewaterhouseCoopers (PwC).
Ειδικότερα, η έρευνα αναδεικνύει ως
πρωταθλητές στην ευελιξία της κρίσης
τις εταιρείες που εμφανίζουν μια σειρά
χαρακτηριστικών μεταξύ των οποίων
η πελατοκεντρική προσέγγιση, η εστίαση στον άνθρωπο καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας.
Οι εταιρείες αυτές ακολουθούν μια
στρατηγική προσέγγιση ως προς την
ανθεκτικότητα και τη λήψη δύσκολων
αποφάσεων σχετικά με το ανθρώπινο
δυναμικό και τη μείωση του κόστους
τους. Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να επενδύουν σε βασικούς τομείς για τη
διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς
τους, όπως η εκπαίδευση, η αναβάθμιση
των δεξιοτήτων και οι νέες τεχνολογίες.
Με την ανάγκη προστασίας του προσωπικού από τον κίνδυνο μετάδοσης

<
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Οι εταιρείες - πρωταθλήτριες στην ευελιξία
προετοιμάζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους για
το μέλλον, ενισχύοντας
τις δεξιότητές του.
του ιού, πολλές εταιρείες (περισσότερες
από το 60% των ιδιωτικών επιχειρήσεων
που συμμετείχαν στην έρευνα) παρέχουν τη δυνατότητα τηλεργασίας. Αυτό
ισχύει ανεξαρτήτως του βαθμού ευελιξίας των εταιρειών.
Ταυτόχρονα, οι εταιρείες - πρωταθλήτριες στην ευελιξία προετοιμάζουν
το ανθρώπινο δυναμικό τους για το
μέλλον. Συγκεκριμένα, 57% εξ αυτών
οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα για τον εμπλουτισμό των δεξιοτήτων του έναντι του 40% των άλλων
εταιρειών. Κατά τον Πίτερ Ινγκλις, διευθυντή του κλάδου ιδιωτικών και οικογενειακών επιχειρήσεων της PwC
Γερμανίας, «η τηλεργασία αναδεικνύεται
ως μία από τις θετικές τάσεις των τελευταίων μηνών, εξ ου και είναι σημαντικό να γίνει πιο ανθρώπινη και οι ερ-

γαζόμενοι να αισθάνονται άνετα στο
νέο τους περιβάλλον. Η εκπαίδευση
και η αναβάθμιση των δεξιοτήτων μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό
ρόλο». Ενα ακόμα στοιχείο της έρευνας
είναι ότι οι επιχειρήσεις σε ποσοστό
64% βάζουν ως προτεραιότητα τη διατήρηση του προσωπικού τους έναντι
του 34%, που προτιμά τις περικοπές.
Υπό το πρίσμα αυτό αξιοποιούν κάθε
δυνατό εργαλείο, όπως τις άδειες ή τις
υπερωρίες, ώστε να μη χάσουν προσωπικό, και αυτές οι επιχειρήσεις είναι
που θα εξέλθουν πιο ισχυρές από την
πανδημία.
Κατά το 2020, όπως φαίνεται στην
έρευνα, γίνεται εμφανής η μεγάλη σημασία της διατήρησης ρευστότητας.
Οι πρωταθλήτριες στην ευελιξία εταιρείες σημειώνουν μεγαλύτερη επιτυχία
στην ανάληψη δράσεων για τη βελτίωση
της ταμειακής τους θέσης. Τα δύο τρίτα
(66%) των εν λόγω εταιρειών αναφέρουν
ότι ενισχύουν τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησής τους, σε σύγκριση με
μόλις 45% των λιγότερο ευέλικτων. Ανεξαρτήτως του βαθμού ευελιξίας τους,
συνολικά οι εταιρείες αναφέρουν ότι
ακολουθούν μέτρα εξοικονόμησης κόστους, όπως η περικοπή του προϋπολογισμού για την προβολή - προώθηση

ή η ακύρωση δευτερεύουσας σημασίας
υπηρεσιών. Είναι όμως σημαντικό οι
περικοπές να μη ζημιώνουν την επιχείρηση και οι πόροι που εξοικονομούνται να διοχετευθούν σε καίριας σημασίας τομείς.
Σύμφωνα με την έρευνα, οι πιο ευέλικτες εταιρείες προσπαθούν να κατανοήσουν την αγορά και τους πελάτες
τους, ώστε να τοποθετηθούν καλύτερα
και να ενδυναμωθούν. Η πλειονότητα
των πιο ευέλικτων εταιρειών θεωρεί
τόσο την επέκταση σε νέες αγορές ή
νέες πελατειακές βάσεις (58%) όσο και
την έξοδο από αγορές που δεν είναι
κερδοφόρες (57%) κρίσιμες για τη μελλοντική τους επιτυχία. Μερικές θα προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές, ενώ το 57% από τις πιο ευέλικτες
επιχειρήσεις σχεδιάζει νέες υπηρεσίες
και προϊόντα. Oπως χαρακτηριστικά
επισημαίνει το υψηλόβαθμο στέλεχος
της ΡricewaterhouseCoopers Ελλάδος,
Κυριάκος Ανδρέου, «η πανδημία επισπεύδει την ανάγκη να μετασχηματισθούν οι επιχειρήσεις, θέτοντας σε υψηλή προτεραιότητα τη βιωσιμότητά
τους και εξετάζοντας τα πάντα υπό νέο
πρίσμα, από τις λειτουργίες ώς την ψηφιοποίηση του προϊοντικού τους χαρτοφυλακίου».

Η έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρήσεις σε ποσοστό 64% βάζουν σε προτεραιότητα τη διατήρηση του προ-

σωπικού τους, έναντι του 34% που προτιμά τις περικοπές. Υπό το πρίσμα αυτό αξιοποιούν κάθε δυνατό
εργαλείο, όπως τις άδειες ή τις υπερωρίες, ώστε να μη χάσουν προσωπικό, και αυτές οι επιχειρήσεις
είναι που θα εξέλθουν πιο ισχυρές από την πανδημία.

Εθελουσία και μετά απολύσεις στην Airbus
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο διευθύνων σύμβουλος της Airbus Γκιγιόμ Φορί,
προειδοποιώντας το προσωπικό με επιστολή
ότι θα προχωρήσει σε απολύσεις, οι οποίες
αναμένεται πως θα φέρουν τριβές τόσο με
τα συνδικάτα όσο και με τη γαλλική κυβέρνηση. Μάλιστα, προσφέρει μπόνους δύο επιπλέον μισθών σε όσους μέχρι και τον Οκτώβριο συμφωνήσουν σε εθελουσία έξοδο
από την Airbus. Μετά το βαρύ πλήγμα που
δέχθηκε εν συνόλω ο κλάδος των ταξιδίων
και των αερομεταφορών και παρά την όποια
άρση των περιορισμών του κορωνοϊού, η
επιβατική κίνηση δεν ανακάμπτει τόσο
γρήγορα όσο πολλοί ανέμεναν. Εν τω μεταξύ,
σε επιμέρους χώρες και περιοχές στην Ευρώπη υπήρξε έξαρση κρουσμάτων τους θερινούς μήνες, σε κάποιες περιπτώσεις όσοι
επέστρεφαν από αυτές πίσω στη βάση τους
ακολουθούσαν πρόγραμμα καραντίνας, ο<
<
<
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<
<

Οσοι εργαζόμενοι αποχωρήσουν οικειοθελώς μέχρι
τον Οκτώβριο θα λάβουν
επιπλέον δύο μισθούς.

Στόχος της Airbus είναι να μειώσει το προσωπικό της κατά 15.000 άτομα, με το 35% των απολύσεων να πραγματοποιείται στη Γαλλία.

πότε και πάλι η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια επηρεάστηκε αρνητικά.
Ο Γκιγιόμ Φορί απευθύνθηκε με την προαναφερθείσα επιστολή στις 130.000 υπαλλήλους της Airbus. Πάντως, ο τόνος του
κειμένου είναι σαφώς πιο απαισιόδοξος,
εάν συγκριθεί με τις δηλώσεις της ευρωπαϊκής αεροναυπηγικής εταιρείας τις οποίες
είχε κάνει νωρίτερα και όπου δεν είχε α-

ποκλείσει τα υποχρεωτικά μέτρα. Γράφει
στην επιστολή ο κ. Φορί: «Σας το οφείλω
να είμαι ξεκάθαρος. Είναι απίθανο να αποδειχθούν επαρκείς οι εθελοντικές αποχωρήσεις». Βέβαια, οι επαπειλούμενες απολύσεις προαλείφουν και μετωπικές συγκρούσεις με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους
των εργαζομένων, καθώς και με τον Γάλλο
πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Ειδικότερα, η

γαλλική κυβέρνηση έχει απευθύνει έκκληση
στην Airbus, η οποία έχει έδρα στην Τουλούζη, να μην κάνει εξαναγκαστικές απολύσεις. Βέβαια, η Airbus επιδιώκει να «ακυρώσει» έως και 15.000 θέσεις εργασίας
στις χώρες όπου δραστηριοποιείται, ούτως
ώστε να αντισταθμίσει τη δραστική κάμψη
της επιβατικής κίνησης – το ένα τρίτο από
αυτές θα είναι στη Γαλλία. «Δυστυχώς, η

ανάκαμψη της κίνησης των αεροπορικών
εταιρειών κατά τη θερινή περίοδο δεν ήταν
στο επίπεδο που αναμέναμε», έγραψε στην
επιστολή του ο Γκιγιόμ Φορί. «Πρέπει τώρα
να προετοιμαστούμε για μια κρίση που πιθανότατα θα είναι ακόμη πιο βαθιά και μεγαλύτερη από όσο είχαμε προβλέψει στα
προηγούμενα σενάρια».
Υπό το πρίσμα αυτό ο ευρωπαϊκός όμιλος
προσφέρει στους υπαλλήλους του στη Γαλλία
ένα μπόνους δύο μισθών, εάν δεχθούν έως
τα τέλη Οκτωβρίου να αποχωρήσουν εκουσίως. Επιπροσθέτως, εάν οι εργάτες της
Airbus μετακινηθούν σε μόνιμη βάση σε
άλλες θέσεις, οι οποίες έχουν χαμηλότερες
απολαβές, δίνεται ένα επιμίσθιο έως και
350 ευρώ για διάστημα ενός έτους. Τα σχετικά αναφέρονται στην επιστολή προς το
προσωπικό της εταιρείας, που περιήλθε σε
γνώση του ειδησεογραφικού πρακτορείου
Bloomberg.
Επίσης, η εταιρεία κατάργησε πρόβλεψη,
σύμφωνα με την οποία οι υπάλληλοι μπορούσαν να αλλάξουν δουλειά μόνον μετά
τουλάχιστον δύο χρόνια παραμονής στη
θέση τους, ενώ προσφέρει και κίνητρα πρόωρης συνταξιοδότησης. Με τον τρόπο αυτό
ο όμιλος επιδιώκει να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τα υποχρεωτικά μέτρα,
τα οποία θα επιθυμούσε να αποφύγει εξ ολοκλήρου – μέχρι στιγμής στη Γαλλία σχεδόν
2.000 άτομα έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
εκούσιας αποχώρησης.
Σύμφωνα, τέλος, με την προαναφερθείσα
επιστολή, η ενημέρωση για τα μέτρα θα
δοθεί στις 24 τρέχοντος και οι διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα θα ολοκληρωθούν
στις 15 Οκτωβρίου.

Τα μερίσματα μειώθηκαν, τα μπόνους όχι
Αν και έχει επικρατήσει η αντίληψη πως η
πανδημία δεν άφησε κανέναν να την περάσει
«αβρόχοις ποσίν», τελικώς δεν ισχύει κάτι
τέτοιο. Τουλάχιστον σε επίπεδο ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο,
μιας και αυτές προτιμούν να καταβάλλουν
υψηλά μπόνους στα διευθυντικά τους στελέχη, ενώ έχουν περικόψει τα μερίσματα
σε επενδυτές και μετόχους. Κι αυτό σημαίνει
ότι αγνοούν τις εκκλήσεις των κυβερνήσεων,
οι οποίες τις στήριξαν στις δύσκολες ημέρες
<
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Πολλές επιχειρήσεις
εξακολουθούν να καταβάλλουν υψηλά μπόνους
στα στελέχη τους, ενώ
έχουν λάβει κρατική στήριξη.
της πανδημίας, και τους ζητούν να επωμιστούν τις ζημίες και τα στελέχη τους. Οπως
αναφέρει σε σχετικό της δημοσίευμα η εφημερίδα των Financial Times, σύμφωνα
με τα υπάρχοντα στοιχεία, διαπιστώνεται
μία διαφορά ανάμεσα στην προστασία των
αποδοχών των υψηλόβαθμων και τις μειώσεις μερισμάτων προς τους μετόχους. Επενδυτικοί οίκοι διαχείρισης περιουσιακών
στοιχείων, όπως οι Schroders και M&G μιλάνε ανοιχτά για την ανάγκη οι επιχειρήσεις
να δείξουν αυτοσυγκράτηση στους μισθούς,
την ώρα ακριβώς, που λαμβάνουν κρατική

Η συντριπτική πλειονότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων έχει περικόψει τα μερίσματα, αλ-

λά δεν έχει μειώσει τις αποδοχές των υψηλόβαθμων στελεχών.
επιδότηση ή μειώνουν το μέρισμα. Στην
Ισπανία, την Ιταλία, την Ολλανδία και τη
Βρετανία είναι πιθανότερο φέτος οι εταιρείες
να περικόψουν μερίσματα παρά μπόνους.
Βέβαια, οι μέτοχοι απευθύνονται στους
επικεφαλής των επιχειρήσεων, ζητώντας
τους τον δίκαιο επιμερισμό των ζημιών,
που προκλήθηκαν από τον κορωνοϊό. Η εταιρεία συμβούλων εταιρικής διακυβέρνησης, Georgeson εξέτασε, μεταξύ άλλων, ισπανικές επιχειρήσεις, και διαπίστωσε ότι
πάνω από τις μισές είτε ακύρωσαν, είτε μείωσαν, είτε «πάγωσαν» την καταβολή μερί-

σματος φέτος, ενώ μόνο το 29% επέβαλε
προσωρινή μείωση αποδοχών στην διοίκησή
της. Στην περίπτωση της Ιταλίας, τώρα, οι
44 στις 100 εταιρείες τροποποίησαν την
πολιτική για το μέρισμα λόγω πανδημίας,
αλλά μόνον οι 29 στις 100 περιέκοψαν τις
αποδοχές υψηλόβαθμων στελεχών, σύμφωνα
με την επισκόπηση των γενικών συνελεύσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Στη
δε Ολλανδία, σύμφωνα με το άρθρο των
F.T., οι 29 στις 100 εταιρείες ελάττωσαν τις
διευθυντικές αμοιβές, ενώ οι 34 προσάρμοσαν τα μερίσματά τους. Αντιθέτως, όπως

δείχνει η έρευνα της Georgeson, στην Ελβετία το 25% των επιχειρήσεων επενέβη
στις αμοιβές, αλλά μόλις το ένα πέμπτο από
αυτές περιέκοψε ή ακύρωσε την καταβολή
μερίσματος. Συν τοις άλλοις, η Georgeson,
παρατήρησε πως η πανδημία επηρέασε
δραστικά τη διαδικασία των γενικών συνελεύσεων στη Γηραιά Ηπειρο, διότι πολλές
εταιρείες είτε τις ανέβαλαν, είτε εμπόδισαν
την ψηφοφορία των μετόχων κατά τη διάρκειά τους. Στην περίπτωση της Βρετανίας,
τώρα, και σύμφωνα με την έκθεση του FTSE
100, του Κέντρου Υψηλών Αμοιβών και της
CIPD, της ένωσης στελεχών ανθρώπινου
δυναμικού στη χώρα, μόνον το 1/3 των εισηγμένων στον δείκτη FTSE 100 εταιρειών
ανακοίνωσε λόγω του κορωνοϊού μειώσεις
στους μισθούς και τα περισσότερα από τα
μέτρα αυτά είτε είναι επιφανειακά είτε βραχείας διάρκειας. Συγκεκριμένα, 36 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν έναν συνδυασμό
μεθόδων για την ελάττωση των αποδοχών,
εκ των οποίων οι 14 εφάρμοσαν την περικοπή στο 20% των πιο καλοπληρωμένων
στελεχών τους. Εντεκα εταιρείες ακύρωσαν
τα βραχυπρόθεσμα προγράμματα κινήτρων
για τους διευθύνοντες συμβούλους τους
και δύο επιχειρήσεις ανέβαλαν τις αυξήσεις
των αμοιβών τους. Καμία, όμως, από τις
προαναφερθείσες 36 εταιρείες του FTSE
100 δεν μείωσε τα μακροπρόθεσμα προγράμματα κινήτρων των διευθυνόντων συμβούλων, τα οποία συνήθως αντιστοιχούν
στο περίπου 50% του συνολικού πακέτου
των απολαβών τους.

Εξωδικαστικός
συμβιβασμός 1,5 δισ. δολ.
για Daimler στις ΗΠΑ
Το ποσό του 1,2 δισ. ευρώ/1,5 δισ.
δολ. καλείται να καταβάλει η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
Daimler (μητρική της Mercedes)
στις αρμόδιες αμερικανικές αρχές,
ούτως ώστε να κλείσει την υπόθεση
με την παραποίηση στοιχείων σχετικά με τις εκπομπές ρύπων από
πετρελαιοκίνητα οχήματά της. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters, το
εν λόγω ποσό θα δοθεί για να διευθετηθεί έρευνα στις ΗΠΑ που αφορά
το θέμα των ρύπων, καθώς και για
να ικανοποιηθούν αξιώσεις 250.000
οδηγών Ι.Χ. και φορτηγών. Οι οδηγοί
κατηγορούσαν την Daimler ότι είχε
χρησιμοποιήσει στα αυτοκίνητά
τους λογισμικό το οποίο «υποδείκνυε» κατά τη διαδικασία ελέγχου
χαμηλότερα από τα πραγματικά επίπεδα στις εκπομπές ρύπων, με αποτέλεσμα να παραβιάζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αποζημιώσεις ιδιοκτητών
Η Daimler δήλωσε τον Αύγουστο
ότι αναμένει το οικονομικό κόστος
του διακανονισμού με τις αμερικανικές αρχές να φτάσει το 1,5 δισ.
δολάρια, ενώ οι διακανονισμοί με
τους κατόχους των οχημάτων υπολογίζονταν στο ποσό των 700 εκατ.
δολαρίων, όπως και έγινε. Σύμφωνα
με τα σχετικά έγγραφα, η γερμανική
αυτοκινητοβιομηχανία συμφώνησε
να πληρώσει έως και 3.290 δολάρια
σε καθέναν από τους 250.000 ιδιοκτήτες οχημάτων της για να τα επιδιορθώσουν. Επιπλέον, θα καταβάλει 83,4 εκατ. δολάρια για αμοιβές
των δικηγόρων των ιδιοκτητών και
για δικαστικά έξοδα. Πάντως, η ίδια
η Daimler απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί ύποπτου λογισμικού και
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Αφορά την παραποίηση
στοιχείων σχετικά με
τις εκπομπές ρύπων
από πετρελαιοκίνητα
οχήματα της εταιρείας.
δηλώνει πως δεν φέρει καμία ευθύνη. Ο δε οικονομικός διακανονισμός της με τις Αρχές δεν προβλέπει
πως θα διεξαχθεί από τις τελευταίες
έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί
ο βαθμός συμμόρφωσής της. Με τη
διευθέτηση αυτή ολοκληρώνεται
η έρευνα που διεξήγαν επί 4 χρόνια
οι αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ. Ο γενικός εισαγγελέας Τζέφρι Ρόουζεν
εξέφρασε την ελπίδα πως το ύψος
των προστίμων λειτουργεί αποτρεπτικά για άλλες εταιρείες.
Υπενθυμίζεται πως πέρυσι τον
Σεπτέμβριο η Daimler είχε πληρώσει
δίκην προστίμου προς τις γερμανικές
αρχές 870 εκατομμύρια ευρώ επειδή
παραβίασε τους κανονισμούς εκπομπών ρύπων από ντιζελοκίνητα
οχήματα.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας
(Παρεκκλίσεις )Κανονισμών με την παρούσα γνωστοποιείται ότι ο/η/οι
Pinches Christopher and Pinches Natalia προτίθενται να υποβάλουν αίτηση
στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως- Επαρχία Πάφου
Για την χορήγηση πολεοδομικής άδειας
κατά παρέκκλιση των προνοιών του Τοπικού Σχεδίου

4

της Δήλωσης Πολιτικής
Για την ακόλουθη ανάπτυξη:
Προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη κατοικία.
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ.389 Φ/Σx 45/35 στην περιοχή του
Δήμου Κοινοτικού Συμβουλίου Τάλας.
Το τεμάχιο βρίσκεται στην Λεωφόρο Καμάρων αρ.42
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά προσθηκομετατροπές σε υφιστάμενη οικοδομή οι οποίες εφάπτονται του κοινού
συνόρου με το γειτονικό τεμάχιο.
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Διεύρυνση
χάσματος
Βορρά - Νότου
στην Ευρώπη
Η κάμψη του τουρισμού λόγω πανδημίας
επέφερε νέο πλήγμα σε χώρες του Νότου
Το καταγεγραμμένο προ πολλού χάσμα ανάμεσα στον πλούσιο βιομηχανικό Βορρά
της Ευρώπης και τον λιγότερο ανεπτυγμένο
και υπερχρεωμένο Νότο διευρύνεται περαιτέρω ως συνεπακόλουθο της πανδημίας.
Οι οικονομίες των χωρών του Βορρά ανακάμπτουν σαφώς ταχύτερα από εκείνες
του Νότου που είναι πολύ πιο εξαρτημένες
από τον πληγέντα κλάδο του τουρισμού.
Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα των δύο
γεωγραφικών ζωνών η Γερμανία αφενός
και η Ισπανία αφετέρου.
Σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times
επισημαίνει πως προτού η πανδημία πλήξει
την Ευρώπη, η Ισπανία αναπτυσσόταν
με υψηλότερο ρυθμό από τον μέσο όρο
της Ευρωζώνης. Η Γερμανία, αντιθέτως,
βρισκόταν στα πρόθυρα ύφεσης με τον
ρυθμό ανάπτυξης να επιβραδύνεται για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Η μεγαλύτερη
οικονομία της Ευρώπης είναι σε μεγάλο
βαθμό εξαρτημένη από τις εξαγωγές της
που είχαν δεχθεί πλήγμα ακολουθώντας
την πτώση του παγκόσμιου εμπορίου. Παράλληλα, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία βρισκόταν υπό συνεχή πίεση στην
προσπάθειά της να συνδυάσει τη στροφή
στα ηλεκτροκίνητα οχήματα και την κατά
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Στη Γερμανία και στις άλλες
πλούσιες βόρειες χώρες
η ανάκαμψη είναι ταχύτερη.
το δυνατόν προσαρμογή των συμβατικών
στην απαίτηση για μειωμένους ρύπους.
Το πλήγμα ήταν όμως βαθύτερο για
την Ισπανία, όταν άρχισε να μεταδίδεται
η πανδημία του κορωνοϊού σε όλη την
Ευρώπη. Η πτώση του τουρισμού οδήγησε
την ισπανική οικονομία σε συρρίκνωση
22% όταν στο ίδιο διάστημα η βιομηχανική
Γερμανία γνώριζε ύφεση 12%. Η ανάκαμψη
λειτουργεί με διαφορετικούς μηχανισμούς.
Από τον Μάιο, οπότε άρχισε η άρση των
περιοριστικών μέτρων, οι λιανικές πωλήσεις ανέκαμψαν στη Γερμανία και όχι μόνον επανήλθαν στα προ της πανδημίας
επίπεδα, αλλά τα υπερέβησαν.
Στην Ισπανία, αντιθέτως, παραμένουν
σε χαμηλά επίπεδα. Μία από τις αιτίες
της κακοδαιμονίας της είναι η ένταση με
την οποία έπληξε η πανδημία τη χώρα
της Ιβηρικής στη διάρκεια του Μαρτίου
και του Απριλίου, αλλά και η ταχύτητα με

Η συρρίκνωση των αφίξεων ξένων τουριστών στην Ισπανία οδήγησε την οικονομία της χώρας σε πολύ μεγάλη ύφεση της τάξης του 22%, όταν στο ίδιο διάστημα η βιομηχανική Γερμανία
γνώριζε ύφεση 12% λόγω κάμψης των εξαγωγών.
την οποία πολλαπλασιάζονται τα κρούσματα μερικούς μήνες αργότερα. Ετσι, η
Ισπανία αναγκάστηκε να επιβάλει ολοκληρωτική και πιο παρατεταμένη αναστολή κάθε οικονομικής δραστηριότητας
σε σύγκριση με τη Γερμανία. Και επιπλέον
καθοριστικός παράγοντας η μεγάλη εξάρτηση της οικονομίας της από τον τουρισμό.
Η Ισπανία αντιμετωπίζει, όμως, και
άλλα διαρθρωτικά προβλήματα, καθώς
είναι δυσλειτουργική η αγορά εργασίας,
με την ανεργία των νέων να υπερβαίνει
το 40% και μεγάλη μερίδα των μικρών επιχειρήσεών της να μη διαθέτει τα απαιτούμενα κεφάλαια για να αντιπαρέλθουν
την κρίση. Το χειρότερο όλων είναι πως
η ανατίμηση του ευρώ θα πλήξει μεν την
ανταγωνιστικότητα των γερμανικών εξαγωγών, αλλά θα πλήξει χειρότερα και

τις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Αυτή
είναι τουλάχιστον η εκτίμηση του Μέλβιν
Κράους, στελέχους του Ινστιτούτου Χούβερ
στο Πανεπιστήμιο Stanford, που επισημαίνει πως οι εξαγωγικές χώρες του ευρωπαϊκού Νότου θα πληγούν περισσότερο
επειδή είναι πιο ευάλωτες σε τυχόν αλλαγές
τιμών. Ως εκ τούτου, η Κομισιόν προβλέπει
πως η οικονομία της Ισπανίας θα συρρικνωθεί κατά 10,9% φέτος, ενώ η ύφεση
στη Γερμανία θα περιοριστεί στο 6,3%.
Η κρίση αναμένεται, άλλωστε, να επιδεινώσει τη δημοσιονομική θέση της Ισπανίας
οδηγώντας το χρέος της από το 96,5%
του ΑΕΠ στο οποίο βρισκόταν πέρυσι,
στο 128,7% μέχρι το 2022, σύμφωνα με
εκτιμήσεις της κεντρικής τράπεζας. Και
βέβαια η Γερμανία βρίσκεται στον αντίποδα
από δημοσιονομικής απόψεως. Επειτα

από πολλά χρόνια δημοσιονομικού πλεονάσματος, φέτος θα παρουσιάσει έλλειμμα
και το χρέος της θα φτάσει, σύμφωνα με
την Bundesbank, στο 75% του ΑΕΠ της.
Οικονομολόγοι και οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν πως αυτή η ανάκαμψη
δύο ταχυτήτων πρόκειται να οξύνει περαιτέρω τις εντάσεις στις χρηματαγορές,
να υποδαυλίσει τις πολιτικές κρίσεις και
να περιπλέξει τα πράγματα για όσους χαράσσουν πολιτική στις Βρυξέλλες και στη
Φρανκφούρτη.
Οπως τονίζει η Λένα Κομίλεβα, οικονομολόγος στην G+Economics, «η πανδημία έχει διευρύνει τις διαρθρωτικές αποκλίσεις ανάμεσα στον Βορρά και τον
Νότο της Ευρωζώνης, με αποτέλεσμα να
δυσχεραίνει τη χάραξη ενιαίας νομισματικής πολιτικής για το σύνολο της περιο-

χής». Εως τώρα η ΕΚΤ έχει αποφύγει μια
επανάληψη της κρίσης χρέους που έφερε
την Ευρωζώνη στα σύνορα της διάσπασης
το 2012. Το έχει καταφέρει αγοράζοντας
συνεχώς κρατικά ομόλογα και διοχετεύοντας, έτσι, τρισεκατομμύρια ευρώ στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα, με αποτέλεσμα να διατηρεί το κόστος του δανεισμού
σε χαμηλά επίπεδα. Οπως, όμως, τονίζει
η κ. Κομίλεβα, «αν δεν θέλουμε να καταλήξει το μισό κρατικό χρέος της Ευρωζώνης
στα χέρια της ΕΚΤ, πρέπει να διευθετήσουμε το πρόβλημα αυτής της απόκλισης
ανάμεσα στον Βορρά και τον Νότο».
Στο θέμα αναφέρθηκε την περασμένη
εβδομάδα και η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν
Λαγκάρντ, αλλά δήλωσε αισιόδοξη πως
θα βοηθήσει το Ταμείο Ανάκαμψης των
750 δισ. ευρώ.

Μεγαλύτερη στήριξη των ασθενέστερων χωρών από το Ταμείο Ανάκαμψης
Συνεχίζονται οι ζυμώσεις για την τελική
μορφή του Ταμείου Ανάκαμψης που, όπως
όλοι ελπίζουν, θα βοηθήσει την ευρωπαϊκή
οικονομία να συνέλθει από τις συνέπειες
της πανδημίας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο πακέτο οικονομικής βοήθειας που
έχει εγκριθεί ποτέ, με συνολικούς πόρους
750 δισ. ευρώ. Τις επόμενες ημέρες αναμένονται συγκεκριμένες προτάσεις της
Κομισιόν για τις βασικές προτεραιότητες
του Ταμείου. Στην τελευταία συνάντησή
τους, στο Βερολίνο, οι υπουργοί Οικονομικών της Ε.Ε. είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν αναλυτικά και διά ζώσης για το
ζήτημα αυτό.

Θέληση
«Υπάρχει ξεκάθαρη θέληση για συνεργασία», λέει στην Deutsche Welle ο Ιταλός
επίτροπος Οικονομίας Πάολο Τζεντιλόνι
και εξηγεί ότι «ήταν πολύ σημαντικό ότι
είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε
πληροφορίες πρόσωπο με πρόσωπο για
την πορεία της οικονομίας σε κάθε ένα
από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλές α-
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πόρους. Το κοινό Ταμείο επιχειρεί να αμβλύνει τις διαφορές μεταξύ Βορρά - Νότου.
Στο δεύτερο τρίμηνο (του 2020) είχαμε
κάποιες βόρειες χώρες με αρνητικούς δείκτες ανάπτυξης έως -4% αλλά στον Νότο
υπήρχαν χώρες στις οποίες η οικονομία
συρρικνώθηκε σε ποσοστό έως και -18%».
Πότε όμως θα καταφέρει η ευρωπαϊκή
οικονομία, στο σύνολό της, να συνέλθει
από τις συνέπειες της πανδημίας και να
επιστρέψει σε θετικούς δείκτες ανάπτυξης;
Εδώ ο Πάολο Τζεντιλόνι, ο οποίος παλαιότερα είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών στην Ιταλία, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος.

Βασικός στόχος είναι να
γεφυρωθούν οι οικονομικές
διαφορές με τις εύρωστες
χώρες του Βορρά.
βεβαιότητες ακόμη. Είναι σημαντικό όμως
ότι συμφωνούμε να δοθεί προτεραιότητα
στην πράσινη οικονομία και στην ψηφιοποίηση με βάση τις σχετικές προτάσεις
των εθνικών κυβερνήσεων».
Ενα ακόμη στοίχημα του Ταμείου Ανάκαμψης είναι να μειωθεί το οικονομικό
χάσμα ανάμεσα στις πλουσιότερες χώρες
του ευρωπαϊκού Βορρά και στις οικονομικά
ασθενέστερες χώρες του Νότου. Γι’ αυτό
άλλωστε στην Ελλάδα, για παράδειγμα,
η αρχική πρόταση της Κομισιόν προέβλεπε
καθαρό δημοσιονομικό όφελος ύψους άνω
των 32 δισ. ευρώ, το οποίο ισοδυναμεί με
το 17,8% του ελληνικού ΑΕΠ. Οπως εξηγεί
ο Πάολο Τζεντιλόνι «τα κράτη-μέλη ούτως
ή άλλως αντιδρούν στην κρίση με εθνικούς

Απόψεις

Στην Κομισιόν υπάρχει συμφωνία να δοθεί προτεραιότητα στην πράσινη οικονομία και

στην ψηφιοποίηση με βάση τις προτάσεις των κυβερνήσεων.

Επισημαίνει πάντως ότι υπάρχουν και
διαφορετικές απόψεις. «Κατά μέσον όρο
μάλλον θα τα καταφέρουμε το έτος 2022,
μάλλον προς τις αρχές της χρονιάς», τονίζει
ο επίτροπος Οικονομίας. «Κάποιες χώρες
θα ανακάμψουν πιθανώς νωρίτερα, κάποιες
άλλες αργότερα», λέει και προσθέτει πως
σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρί-

ζουμε ότι απλώς θα επιστρέψουμε στα επίπεδα του 2019. Εχουμε ήδη χάσει δύο
χρόνια οικονομικής ανάπτυξης, γι’ αυτό
η παροχή αναπτυξιακών κινήτρων είναι
τόσο σημαντικό στοίχημα».
Οσο για το επαπειλούμενο «δεύτερο
κύμα» της πανδημίας και ένα πιθανό νέο
lockdown, με προφανείς οικονομικές συνέπειες, ο Πάολο Τζεντιλόνι εμφανίζεται
μάλλον καθησυχαστικός. «Επειτα από συνομιλίες που είχα και με τους 27 υπουργούς
Οικονομικών στην Ε.Ε. έχω αποκομίσει
την εντύπωση ότι δεν θεωρούν πολύ πιθανό τον κίνδυνο για δεύτερο κύμα, που
θα απέφερε ένα δεύτερο lockdown», επισημαίνει ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός.
«Αλλά βεβαίως δεν έχουμε επαρκή εμπειρία με μία τέτοια πανδημία. Επί του
παρόντος επικρατεί μεγάλη ανασφάλεια,
αλλά δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι
οδεύουμε προς το δεύτερο κύμα. Στο μέλλον πολλά θα εξαρτηθούν από την τήρηση
των κανόνων και από τη συμπεριφορά
που θα επιδείξουμε στις μεταξύ μας συναναστροφές».

Σε ιστορικό χαμηλό το πέσο της Αργεντινής
Τις τελευταίες ημέρες το πέσο της Αργεντινής
υποχωρεί σε ιστορικό χαμηλό, ως συνεπακόλουθο των αυστηρότερων περιορισμών
που επέβαλε η κεντρική τράπεζα στην αγορά
δολαρίων αλλά και σε κάθε συναλλαγή που
μπορεί να οδηγήσει σε εκροές δολαρίων από
τα ταμεία της χώρας. Στόχος της κεντρικής
τράπεζας ήταν να διασφαλίσει τα συναλλαγματικά διαθέσιμά της. Παρενέβη, έτσι, στην
αγορά συναλλάγματος επιβάλλοντας περιορισμούς όχι μόνον στην αγορά δολαρίων αλλά
και σε πολλές άλλες συναλλαγές, όπως οι αγορές ομολόγων με ρήτρα δολαρίου ή ακόμη
και αγορές πιστωτικών καρτών στο νόμισμα
των ΗΠΑ. Το αποτέλεσμα όμως ήταν να διολισθήσει το νόμισμα της χώρας, με την επίσημη ισοτιμία να φτάνει στα 75,25 πέσος
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Λόγω των αυστηρότερων
περιορισμών που επέβαλε
η κεντρική τράπεζα
στην αγορά δολαρίων.
προς ένα δολάριο. Στη μαύρη αγορά, άλλωστε,
το αργεντίνικο πέσο έχει υποχωρήσει κατά
σχεδόν 10% τις τελευταίες ημέρες, με την ισοτιμία του να διαμορφώνεται στο ιστορικό
χαμηλό των 145 πέσος προς ένα δολάριο. Οι
περιορισμοί είναι ιδιαίτερα σκληροί όταν
πρόκειται για την αγορά δολαρίων με σκοπό
την αποπληρωμή χρέους πιστωτικής κάρτας

ή τη διατήρηση καταθέσεων σε σκληρό νόμισμα. Στις δύο αυτές περιπτώσεις επιβάλλεται
εφεξής φόρος 35% αλλά και όριο αγοράς δολαρίων τα 200 δολάρια. Στην Αργεντινή ο κόσμος έχει τα ίδια ανακλαστικά με την Τουρκία,
καθώς επικρατεί η ίδια δυσπιστία των πολιτών
προς το νόμισμά τους. Σε μια προσπάθεια να
προστατεύσει τις αποταμιεύσεις του, ο κόσμος
τις μετατρέπει σε δολάρια, ανεξαρτήτως ποσότητας των χρημάτων. Σύμφωνα με τον
Χουάν Λορέντζο Μαλδονάδο και τον Αλμπέρτο
Ρόχας, οικονομολόγος της Credit Suisse και
επικεφαλής της μονάδας οικονομιών Λατινικής
Αμερικής, «η στρατηγική αυτή μπορεί να
προσφέρει μόνον προσωρινή ελάφρυνση».
Στο μεταξύ, η εθνική στατιστική υπηρεσία
της χώρας, Indec, ανακοίνωσε πως ο πληθω-

ρισμός αυξήθηκε τον Αύγουστο κατά 2,7%
σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα,
αλλά στο σύνολο των οκτώ μηνών από την
αρχή του έτους έχει επιταχυνθεί στο 18,9%.
Στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών,
άλλωστε, οι τιμές στην Αργεντινή εκτινάχθηκαν στα ύψη με τον πληθωρισμό των τιμών
καταναλωτή να φτάνει στο 40,7%. Σε αυτό
περίπου το ποσοστό εκτιμάται από οικονομικούς αναλυτές πως θα κυμανθεί ο πληθωρισμός για το τρέχον έτος.
Οι εξελίξεις στο μέτωπο των τιμών είναι
απογοητευτικές για τη νέα κυβέρνηση της
χώρας, καθώς έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές της στη μείωση του πληθωρισμού από
το δυσθεώρητο ύψος του 53,8% στο οποίο εκτινάχθηκε το περασμένο έτος.

Η επίσημη ισοτιμία του νομίσματος της Αργεντινής έχει υποχωρήσει στα

75,25 πέσος προς ένα δολάριο και στη μαύρη αγορά φθάνει τα 145 πέσος.
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Διαθέτουν την πλειοψηφία
στη Γερουσία οι Ρεπουμπλικανοί
Για να διορίσουν τη διάδοχο της Ρουθ Γκίνσμπεργκ στο Ανώτατο Δικαστήριο
Στο κενό φαίνεται να πέφτουν οι ελπίδες
του Τζο Μπάιντεν και των Δημοκρατικών
για ικανό αριθμό «ανταρτών» Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία ώστε να αποτραπεί
ο διορισμός της διαδόχου της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ στο Ανώτατο Δικαστήριο προτού εκπνεύσει η τρέχουσα
θητεία του Ντόναλντ Τραμπ. Ο Τζο Μπάιντεν έχει χαρακτηρίσει «κατάχρηση εξουσίας» την προσπάθεια του Τραμπ να
προωθήσει δικαστή της επιλογής του
στη θέση της προοδευτικής Γκίνσμπεργκ,
η οποία απεβίωσε την περασμένη Παρασκευή. Οι Δημοκρατικοί υποστηρίζουν
ότι η σχετική διαδικασία πρέπει να κινηθεί
<
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Η κυβέρνηση απειλεί
να διακόψει τη χρηματοδότηση τριών πόλεων,
κατηγορώντας τις τοπικές
αρχές για ανοχή στη βία.
αφού οι πολίτες ψηφίσουν για πρόεδρο
και Κογκρέσο στις 3 Νοεμβρίου και αναλάβουν τα καθήκοντά τους οι νέες ομοσπονδιακές αρχές, τον Ιανουάριο του
2021.
Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ, πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, η
οποία θα κινήσει τη σχετική διαδικασία,
ήταν κατηγορηματικός. «Η υποψηφιότητα
που θα προταθεί θα υποστηριχθεί από
όλους τους Ρεπουμπλικανούς στην Επιτροπή. Εχουμε τις αναγκαίες ψήφους για
να επικυρωθεί η πρόταση από την ολομέλεια της Γερουσίας προ των εκλογών
της 3ης Νοεμβρίου και αυτό ακριβώς θα
πράξουμε», δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο
Fox News.
Οι Ρεπουμπλικανοί έχουν πλειοψηφία
53-47 στη Γερουσία, κάτι που σημαίνει
ότι χρειάζονται τέσσερις «αντάρτες» για

Θύελλα επικρίσεων ξεσήκωσε με την τελευταία προεκλογική ομιλία του, στο Σουάντεν

του Οχάιο, ο Ντόναλντ Τραμπ, ισχυριζόμενος ότι οι κάτω των 18 ετών δεν διατρέχουν κανέναν απολύτως κίνδυνο από την COVID-19.

να αποτραπεί η υπερψήφιση της υποψήφιας που θα προτείνει ο Τραμπ (ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι η
διάδοχος της Γκίνσμπεργκ θα είναι γυ-

ναίκα και ότι θα ανακοινώσει την επιλογή
του στο τέλος της εβδομάδας). Τις προηγούμενες ημέρες, δύο εκ των 53, η Σούζαν
Κόλινς από το Μέιν και η Λίζα Μουρκόσκι

από την Αλάσκα, εξέφρασαν την αντίθεσή
τους στη διεξαγωγή ψηφοφορίας προ
των εκλογών. Χθες, όμως, οι ελπίδες των
Δημοκρατικών ενταφιάστηκαν, καθώς
οι γερουσιαστές Τσακ Γκράσλεϊ, Κόρι
Γκάρντνερ και Μιτ Ρόμνεϊ, οι οποίοι θεωρούνταν ταλαντευόμενοι, συντάχθηκαν
με την προεδρική πλειοψηφία.
Σύμφωνα με συγκλίνοντα ρεπορτάζ
αμερικανικών μέσων, ο Ντόναλντ Τραμπ
έχει περιορίσει την γκάμα των επιλογών
του σε δύο πρόσωπα: την Εϊμι Μπάρετ,
δικαστή στο ομοσπονδιακό εφετείο του
Σικάγου και την Μπάρμπαρα Λαγκόα, η
οποία προεδρεύει του αντίστοιχου εφετείου στην Ατλάντα. Η Μπάρετ, με την
οποία συναντήθηκε τη Δευτέρα στον
Λευκό Οίκο ο Αμερικανός πρόεδρος, φαίνεται να έχει το προβάδισμα, αλλά και η
Λαγκόα διατηρεί ελπίδες, καθώς είναι ισπανόφωνη και έχει κάνει καριέρα στην
κρίσιμη πολιτεία της Φλόριντα.
Στο μεταξύ, ο υπουργός Δικαιοσύνης
Ουίλιαμ Μπαρ απείλησε να διακόψει την
ομοσπονδιακή χρηματοδότηση της Νέας
Υόρκης και άλλων δύο πόλεων, του Σιάτλ
στην πολιτεία Ουάσιγκτον και του Πόρτλαντ στο Ορεγκον, κατηγορώντας τις
τοπικές αρχές ότι επιτρέπουν την «αναρχία» και τα φαινόμενα βίας στις διαδηλώσεις εναντίον των φυλετικών διακρίσεων και της αστυνομικής αυθαιρεσίας.
Θύελλα επικρίσεων ξεσήκωσε με την
τελευταία προεκλογική του ομιλία στο
Σουάντεν του Οχάιο ο Ντόναλντ Τραμπ,
ισχυριζόμενος ότι οι κάτω των 18 ετών
δεν διατρέχουν κανένα απολύτως κίνδυνο
από την COVID-19. Πρόσφατα, ο δρ Αντονι
Φάουτσι, επικεφαλής της ομάδας των επιδημιολόγων για την αντιμετώπιση της
πανδημίας, τόνισε ότι οι νέοι που πλήττονται από τον ιό κινδυνεύουν με μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον οργανισμό
τους και ότι είναι εξαιρετικά δυναμικοί
μεταδότες της νόσου σε ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού.
REUTERS, A.P.

Υπέρ της τηλεργασίας τώρα ο Τζόνσον

Νέα αυστηρότερα μέτρα στη Βρετανία, προβλέψεις για 378.000 νεκρούς στις ΗΠΑ
Τα θύματα του κορωνοϊού ξεπέρασαν
χθες τις 200.000 στις ΗΠΑ, ενώ οι προβλέψεις του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον κάνουν λόγο για 378.000 νεκρούς
έως το τέλος της χρονιάς. Την ίδια ώρα,
ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος
την άνοιξη δήλωνε ότι ο κορωνοϊός «θα
εξαφανιστεί» όταν ζεστάνει ο καιρός, επαίνεσε εκ νέου τις ενέργειες της κυβέρνησής του στη διαχείριση της πανδημίας,
παρουσιάζοντας τους νεκρούς περίπου
ως πλεονάζοντα πληθυσμό.
«Είναι ηλικιωμένοι με προβλήματα»,
είπε ο Τραμπ, παρότι περίπου 40.000 νεκροί
είχαν ηλικία κάτω των 65 ετών και τουλάχιστον 1.150 ήταν γιατροί και νοσηλευτές.
Η θνησιμότητα από κορωνοϊό στις ΗΠΑ
τον Σεπτέμβριο βρίσκεται πέντε φορές
πάνω από τον μέσο όρο των χωρών του
ΟΟΣΑ, ενώ η τάση είναι αυξητική. Το ε<
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Ερωτήματα για το εμβόλιο
των παιδιών κατά
του ιού – Δεν θα έχουν
εμβολιαστεί πριν από
την έναρξη της σχολικής
χρονιάς 2021-2022.
πόμενο «θαύμα» που ευαγγελίζεται ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά τον ως διά μαγείας εξαφανιζόμενο κορωνοϊό, είναι το
εμβόλιο. Οταν ο πρόεδρος του Κέντρου
Πρόληψης Ασθενειών (CDC) Ρόμπερτ Ρέντφιλντ κατέθεσε στο Κογκρέσο ότι απαιτείται ένας χρόνος ακόμη προκειμένου το
εμβόλιο να είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό,
ο Τραμπ υποστήριξε ότι ο Ρέντφιλντ μπέρ-

Η Βρετανία χθες κατέγραψε 4.300 κρούσματα, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο τον α-

ριθμό των 5.000, που ήταν ο υψηλότερος ημερήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων την άνοιξη.

δεψε το χρονοδιάγραμμα. Αν πάντως το
εμβόλιο των ενηλίκων μπορεί να φθάσει
το ερχόμενο καλοκαίρι, για το εμβόλιο των
παιδιών τα χρονοδιαγράμματα είναι ακόμη
πιο αβέβαια, αφού καμία εταιρεία δεν έχει
ξεκινήσει ακόμη κλινικές δοκιμές σε παιδιά.
Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι τα παιδιά
δεν θα έχουν εμβολιαστεί πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022.

Εν τω μεταξύ, στη Βρετανία, οι ένοπλες
δυνάμεις αναγκάστηκαν να εκδώσουν
διευκρινιστική ανακοίνωση, σύμφωνα
με την οποία ο στρατός δεν θα επέμβει
για την τήρηση της τάξης, ύστερα από
δήλωση του Βρετανού πρωθυπουργού
Μπόρις Τζόνσον στη Βουλή, που φάνηκε
να αφήνει αυτό το ενδεχόμενο ανοικτό.
Ο Τζόνσον ανακοίνωσε χθες νέα αυστη-

ρότερα μέτρα, στα οποία περιλαμβάνονται
το κλείσιμο των εστιατορίων και μπαρ
στις δέκα το βράδυ και η υποχρεωτική
χρήση μάσκας σε αυτά όλες τις ώρες
πλην της στιγμής κατά την οποία καταναλώνονται τα φαγητά ή τα ποτά.
Ο Τζόνσον ζήτησε να εφαρμοστεί τηλεργασία σε όλους τους χώρους εργασίας
όπου αυτό είναι εφικτό, ανακαλώντας
την παρότρυνση που είχε απευθύνει προ
διμήνου στους εργαζομένους να επιστρέψουν στα γραφεία τους. Τα νέα μέτρα αφήνουν ανοικτά τα σχολεία και τα πανεπιστήμια, αν και ο εντοπισμός κρουσμάτων στις εστίες του Πανεπιστημίου
της Γλασκώβης υπενθυμίζει τις δυσκολίες
του εγχειρήματος. Η Βρετανία χθες κατέγραψε συνολικά 4.300 κρούσματα, πλησιάζοντας όλο και περισσότερο τον αριθμό
των 5.000, που ήταν ο υψηλότερος ημερήσιος αριθμός νέων κρουσμάτων την
άνοιξη.
Εν το μεταξύ, μελέτη Ιαπώνων επιστημόνων γύρω από τα μέσα ατομικής
προστασίας επιβεβαίωσε ότι οι διαφανείς
ασπίδες προσώπου δεν προστατεύουν
από τη διάδοση του κορωνοϊού και δεν
μπορούν να αντικαταστήσουν τις μάσκες.
Αλλη μελέτη, μεταξύ επιβατών πολύωρης
πτήσης τον Μάρτιο, έριξε φως στον τρόπο
μετάδοσης του ιού μέσα στα αεροπλάνα.
Εικοσιεπτάχρονη που επιβιβάστηκε στην
πτήση από τις ΗΠΑ προς το Βιετνάμ με
πονόλαιμο μετέδωσε τον ιό σε 13 από
τους 277 συνταξιδιώτες της. Οι δέκα κάθονταν γύρω της στην πρώτη θέση, οι
δύο στην οικονομική θέση και η μία ήταν
μέλος του πληρώματος. Η πτήση έγινε
πριν καθιερωθεί η χρήση μάσκας στα αεροσκάφη.
REUTERS, A.P., GUARDIAN, NYT
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Σύγκρουση
ΗΠΑ - Κίνας
στη Γ.Σ. του ΟΗΕ
Η COVID-19 έβαλε, από όλες τις απόψεις,
τη σφραγίδα της στην ετήσια Γενική
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Το
αχανές κτίριο που στεγάζει τα κεντρικά
γραφεία του διεθνούς οργανισμού, στη
Νέα Υόρκη, ήταν σχεδόν άδειο τη χθεσινή ημέρα, όπου υπό ομαλές συνθήκες
θα έπρεπε να συνωστίζονται ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων για την πανηγυρική πρεμιέρα. Για πρώτη χρονιά στα
75 χρόνια του ΟΗΕ, η Γενική Συνέλευση
περιορίστηκε σε τηλεδιάσκεψη, όπου
προβάλλονταν μαγνητοσκοπημένα μηνύματα των ηγετών, στα οποία και πάλι
πρωταγωνιστούσε η πανδημία του κορωνοϊού.
Η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια «ιστορικών διαστάσεων»
υγειονομική κρίση, τόνισε στην εναρκτήρια ομιλία του ο γενικός γραμματέας
του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, προσθέτοντας ότι καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση
και τη μεγαλύτερη αιμορραγία θέσεων
εργασίας από την εποχή της Μεγάλης
Υφεσης, τη δεκαετία του 1930. «Σήμερα
έχουμε πλεόνασμα πολυμερών προκλήσεων και έλλειμμα πολυμερών απαντήσεων», υπογράμμισε ο επικεφαλής των
Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την ανησυχία του για την απειλή ενός νέου
Ψυχρού Πολέμου, αυτή τη φορά μεταξύ
ΗΠΑ και Κίνας.
Στο δικό του μήνυμα, ο Ντόναλντ Τραμπ δικαίωσε με το παραπάνω αυτές τις
ανησυχίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξαπέλυσε έντονη επίθεση εναντίον της

Κίνας, αλλά και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τη διαχείριση
της πανδημίας. «Η κινεζική κυβέρνηση
και ο ΠΟΥ, ο οποίος ουσιαστικά ελέγχεται
από την Κίνα, διακήρυξαν εσφαλμένα
ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις μετάδοσης
(του ιού) από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αργότερα, ισχυρίστηκαν εσφαλμένα ότι
όσοι δεν εμφανίζουν συμπτώματα δεν
μεταδίδουν τον ιό. Τα Ηνωμένα Εθνη οφείλουν να καταστήσουν υπόλογη την
Κίνα», υποστήριξε. Σε άλλο σημείο της
<
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Οξεία επίθεση Τραμπ –
Δεν θα πέσουμε στην παγίδα του πολέμου πολιτισμών,
διαμηνύει ο Σι Τζινπίνγκ.
παρέμβασής του, εξήρε τις πρόσφατες
συμφωνίες μεταξύ Σερβίας και Κοσόβου,
όπως και μεταξύ Ισραήλ, Εμιράτων και
Μπαχρέιν.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της
Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, δήλωσε ότι είναι απαράδεκτη κάθε απόπειρα πολιτικοποίησης της πανδημίας και δεσμεύτηκε ότι
το κινεζικό εμβόλιο, όποτε προκύψει, θα
είναι ευρέως διαθέσιμο ως δημόσιο αγαθό
για όλο τον κόσμο. Τόνισε επίσης ότι η
χώρα του «δεν έχει διάθεση να αποδυθεί
σε ψυχρό ή θερμό πόλεμο με οποιαδήποτε
χώρα», ούτε «να πέσει στην παγίδα ενός
πολέμου πολιτισμών».
REUTERS, A.P.

Θύελλα αντιδράσεων
στη Γαλλία για την αξιοπρεπή
ενδυμασία στα σχολεία
«Οι μαθητές να προσέρχονται στο σχολείο
με ενδυμασία προσήκουσα στη δημοκρατία μας», είπε τη Δευτέρα σε συνέντευξή
του στο δίκτυο RTL ο υπουργός Παιδείας
της Γαλλίας, Ζαν-Μισέλ Μπλανκέ, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων.
Ο υπουργός είχε πει: «Το σχολείο δεν
είναι ένας χώρος σαν τους άλλους. Δεν
είναι όπως όταν πηγαίνουμε στην παραλία
ή στο νυχτερινό κέντρο. Ολοι συνειδητοποιούν ότι πρέπει να προσέρχονται με
ενδυμασία που ταιριάζει στη δημοκρατία
μας. Είμαι, ωστόσο, έτοιμος να δεχθώ όσα
μου λένε μαθητές και μαθήτριες λυκείου,
που δεν θέλουν να στιγματίζονται για
αυτά που φορούν».
Το θέμα της συζήτησης ήταν το κίνημα
μαθητών λυκείου κατά των σεξιστικών
–όπως τους χαρακτηρίζουν οι μαθητές–
νέων κανόνων λυκείων και εναντίον της
σεξουαλικής παρενόχλησης των κοριτσιών.
Τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, μαθητές και
μαθήτριες λυκείων σε πόλεις της Γαλλίας
επέλεξαν κατόπιν συνεννόησης μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης να παραβιάσουν την εγκύκλιο του υπουργείου
Παιδείας, η οποία επιβάλλει την «αξιοπρεπή
ενδυμασία» (tenue correcte) στα λύκεια.
Μιλώντας στο περιοδικό L’ Obs, η Εστέρ, μαθήτρια του λυκείου Μοντέν της
γαλλικής πρωτεύουσας, είπε: «Σήμερα
ντύθηκα με μπλούζα crop-top που αποκαλύπτει τη μέση μου. Συνήθως δεν ντύνομαι έτσι, αλλά σήμερα έπρεπε να το
κάνω».
Τις δηλώσεις του Μπλανκέ καταδίκασε
η συνάδελφός του, αναπληρώτρια υπουργός Ισότητας των Φύλων, Ελιζαμπέτ Μορενό. «Στη Γαλλία, ο καθένας έχει δικαίωμα
να ντύνεται όπως θέλει. Οι γυναίκες χρειάστηκαν αιώνες για να απαλλαγούν από
τις ενδυματολογικές επιταγές της κοινωνίας. Η ελευθερία αυτή, που κατακτήθηκε
με μεγάλους αγώνες, παραμένει ανεκτίμητης αξίας», είπε η κ. Μορενό στην εφημερίδα Le Parisien.
Στις 14 Σεπτεμβρίου, η προκάτοχος
του κ. Μπλανκέ στο υπουργείο Παιδείας,
Μαρλέν Σιαπά, είχε χαιρετίσει το κίνημα
των μαθητών λυκείου και των εφήβων
όλης της χώρας κατά του σεξισμού και
της σεξουαλικής παρενόχλησης, επαινώ-

«Το σχολείο δεν είναι ένας χώρος σαν
τους άλλους. Ολοι συνειδητοποιούν ότι
πρέπει να προσέρχονται με ενδυμασία
που ταιριάζει στη δημοκρατία μας»,
είπε ο Ζαν-Μισέλ Μπλανκέ.
<
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Επικρίσεις δέχεται
ο υπουργός Παιδείας,
που κάλεσε τους μαθητές
να είναι σεμνά ντυμένοι.
ντας την πρόθεσή τους να «δηλώσουν
την ελευθερία τους απέναντι σε σεξιστικές
πρακτικές και αποφάσεις». Ερωτηθείς για
το θέμα, ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν αντέδρασε ιδιαίτερα προσεκτικά, επιπλήττοντας σε ήπιο τόνο τους δημοσιογράφους.
«Ωχ, ωχ, ωχ. Θέλετε να με παρασύρετε
σε τέτοια θέματα. Δεν έχω διάθεση να εμπλακώ στο ζήτημα αυτό, δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε εντάσεις κάθε εβδομάδα. Καλώ όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση», είπε ο Γάλλος πρόεδρος.
Οι δηλώσεις Μπλανκέ προκάλεσαν, όπως
αναμενόταν, θύελλα στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, με χρήστες τους να προωθούν
εικόνες της ελαιογραφίας της γυμνόστηθης
γυναίκας στο έργο «Η Ελευθερία οδηγεί
τον Λαό» του Ντελακρουά, υπενθυμίζοντας
στον υπουργό ότι οι αρχές της δημοκρατίας
δεν συνάδουν με τη σεμνοτυφία.
A.P.
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Συναγερμός
και αγωνία για
το Αγιον Ορος

Αυξομειώνονται
οι καταλήψεις,
αντιδράσεις γονέων

Αυξημένος αριθμός των κρουσμάτων,
διαφωνίες για τη λήψη μέτρων
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΖΙΜΑ

Η παρουσία του Σωτήρη Τσιόδρα αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αρκετή για να πεισθεί
η ηγεσία των Αγιορειτών μοναχών να προχωρήσει σε ολιγοήμερη «καραντίνα» της
μοναστικής πολιτείας, ώστε να περιοριστεί
η διασπορά του κορωνοϊού, που έως χθες
είχε επιφέρει τουλάχιστον δέκα κρούσματα,
τα οποία δεν αποκλείεται να αυξηθούν με
τη γνωστοποίηση, σήμερα, των αποτελεσμάτων των τεστ που με δυσκολίες διενεργεί
από χθες κλιμάκιο του ΕΟΔΥ σε μοναστήρια,
σκήτες και κελιά.
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε
στις Καρυές με τη συμμετοχή του κ. Τσιόδρα,
του γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου, του αναπληρωτή πολιτικού
διοικητή Αρίστου Κασμίρογλου, υπηρεσιακών παραγόντων και εκπροσώπων της Ιεράς
Κοινότητας, η πρόταση της πολιτείας για
δεκαπενθήμερη απαγόρευση κάθε μετακίνησης προς και από το Ορος δεν έγινε αποδεκτή από τους Αγιορείτες.
Αντί αυτής, η Ιερά Κοινότητα κοινοποίησε
εγκύκλιο με την οποία επιτρέπει την είσοδο
μέχρι δέκα προσκυνητών ημερησίως για
καθένα από τα είκοσι μοναστήρια, πέντε
για κάθε σκήτη και δύο για έκαστο από τα
διακόσια περίπου κελιά, ησυχαστήρια και
καλύβες, δίχως σε αυτά τα πλαφόν να συμπεριλαμβάνονται οι μοναχοί που μπαινοβγαίνουν στον Αθω. Οι επισκέπτες θα πρέπει,
με βάση την εγκύκλιο, να έχουν μαζί τους
αρνητικό τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού και
δεν θα επιτρέπονται οι μετακινήσεις τους
στα καθιδρύματα, απαγόρευση από την οποία εξαιρούνται οι Αγιορείτες μοναχοί, οι
οποίοι θα κυκλοφορούν ελεύθερα.
Μολονότι δεν εκφράστηκαν, ανοιχτά
τουλάχιστον, συγκρουσιακές διαφωνίες, υπήρξε απόκλιση μεταξύ των δύο πλευρών
ως προς τον τρόπο αντιμετώπισης της διασποράς, κυρίως στη λήψη δραστικών μέτρων
με αποκλεισμό της χερσονήσου, όπως πρότεινε η πολιτεία. «Με τα μέτρα της εγκυκλίου

<
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H πρόταση της πολιτείας για
δεκαπενθήμερη απαγόρευση
κάθε μετακίνησης προς και από το Ορος δεν έγινε αποδεκτή από τους Αγιορείτες.
θα μπορούν να έρχονται καθημερινά τουλάχιστον επτακόσιοι με οκτακόσιοι κοσμικοί,
άρα και πάλι είμαστε σφόδρα εκτεθειμένοι»,
έλεγε στην «Κ» Αγιορείτης μοναχός.
Στην κορυφή του Αθω, πάντως, άρχισαν
να συγκεντρώνονται ανησυχητικά «σύννεφα
κορωνοϊού». Εως χθες ήταν γνωστό ότι τουλάχιστον δέκα μοναχοί, οκτώ στη Μονή Αγίου Παύλου, ένας στη Χελανδαρίου και
ένας στη Λακοσκήτη, είχαν προσβληθεί
από τον ιό, εκ των οποίων ένας 85χρονος
νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη
Θεσσαλονίκη (νοσοκομείο «Παπανικολάου»).
Αργά το βράδυ, ωστόσο, έγινε γνωστό ότι
άλλοι τρεις μοναχοί, στη σκήτη Δογορόβιτσα,
που ανήκει στην Ιερά Μονή Παντελεήμονος,
βρέθηκαν θετικοί στον ιό, ενισχύοντας τους
φόβους περί εκτεταμένης διασποράς του
ιού στην Αθωνική Πολιτεία.
Βάσει των έως τώρα στατιστικών στοιχείων, το Aγιον Oρος, με 2.000 μοναχούς,
είναι αναλογικά πρώτο σε κρούσματα στην
ελληνική επικράτεια. Με ενδιαφέρον αναμένονται τα σημερινά αποτελέσματα των
τεστ που πραγματοποιεί από χθες το κλιμάκιο
του ΕΟΔΥ, όχι πάντως χωρίς δυσκολίες, καθώς δεν ήταν λίγοι οι μοναχοί που έδειχναν
απρόθυμοι να υποβληθούν σε έλεγχο, έχοντας εκ διαμέτρου αντίθετη προσέγγιση
για την COVID-19, με μια ισχυρή πτέρυγα
της «ιερής δημοκρατίας» να πιστεύει ότι
πρόκειται περί παγκόσμιας συνωμοσίας.
Μάλιστα, όπως ανέφεραν στην «Κ» πηγές
στις Καρυές, όταν ο κ. Τσιόδρας και οι εκπρόσωποι της πολιτείας επισκέφθηκαν τους
μαθητές στην Αθωνιάδα Σχολή, ήταν αρκετοί

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Εως χθες ήταν γνωστό ότι τουλάχιστον 10 μοναχοί στο Αγιον Ορος ήταν θετικοί στην COVID-19,
ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τεστ που πραγματοποιεί το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ.
εκείνοι που τους είπαν ότι, κατόπιν σύστασης
των πνευματικών τους (μοναχών), δεν προτίθενται να φορέσουν μάσκα.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ως ενδεικτικό
της απροθυμίας μελών της ηγεσίας να συνεργαστούν με την πολιτεία το γεγονός ότι
χθες, στη συνεδρίαση της Ιεράς Επιστασίας,
οι τρεις από τους πέντε που απαρτίζουν το
όργανο ήταν αντίθετοι στο να επιτραπεί η
προσγείωση του ελικοπτέρου με τον κ. Τσιόδρα και τον κ. Παπαγεωργίου στις Καρυές
και χρειάστηκε να ασκηθούν ισχυρές πιέσεις
ώστε να αποτραπεί μια τέτοια ακραία πράξη
διαφωνίας.
Η σημερινή μέρα θεωρείται κρίσιμη καθώς, εάν τα τεστ δείξουν εξάπλωση της δια-

σποράς, εκ των πραγμάτων θα αναγκαστεί
η πολιτεία να λάβει αυστηρά μέτρα τόσο
για την προστασία της υγείας και της ζωής
των μοναχών όσο και για τη διεθνή εικόνα
του Αγίου Oρους.

Επίσκεψη Μισούστιν

Για αύριο είναι προγραμματισμένη η έλευση του πρωθυπουργού της Ρωσίας Μιχαήλ Μισούστιν για ανεπίσημη επίσκεψη
στο Αγιον Ορος με πολυμελή συνοδεία. Με
βάση το πρόγραμμα, θα επισκεφθεί τις
μονές Παντελεήμονος και Φιλοθέου, αλλά
και τις Καρυές. Τα πάντα, όμως, θα εξαρτηθούν από τις εξελίξεις στο θέμα του κορωνοϊού.

Μηχανισμός «μόνιμης αλληλεγγύης»
Για τα κράτη-μέλη πρώτης υποδοχής, όταν αντιμετωπίζουν έκτακτες καταστάσεις
Του ανταποκριτή μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Eναν μηχανισμό «μόνιμης, εξασφαλισμένης
αλληλεγγύης» θα περιλαμβάνει η πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το νέο πανευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση
και το Aσυλο, που παρουσιάζεται επισήμως
σήμερα. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
η πρόταση περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες
έκτακτων καταστάσεων όπου τα κράτημέλη πρώτης υποδοχής, όπως η Ελλάδα, θα
μπορούν να ζητήσουν ευρωπαϊκή στήριξη:
συνθήκες αυξημένης πίεσης ή απειλής,
συνθήκες κρίσης και θαλάσσιες διασώσεις.
Σε καθεμία από αυτές τις περιπτώσεις, η Επιτροπή θα ενεργοποιεί τον μηχανισμό,
που θα διασφαλίζει ότι η αιτούσα χώρα θα
λάβει τη στήριξη που έχει ζητήσει – ακόμα
κι αν αυτό χρειαστεί να επιβληθεί από τις
Βρυξέλλες.
Το νέο Σύμφωνο θα συνίσταται σε δέκα
νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες, ενώ εκκρεμούν πέντε ακόμα από την προηγούμενη,
αποτυχημένη προσπάθεια θεσμοθέτησης
μιας κοινής ευρωπαϊκής μεταναστευτικής
πολιτικής (για τις επιστροφές, τα ΚΥΤ, τον
<
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Τι προβλέπει η πρόταση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για το νέο Σύμφωνο για τη
Μετανάστευση και το Ασυλο,
που παρουσιάζεται σήμερα.

μηχανισμού, βάσει του άρθρου 78.3 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ε.Ε. περί «επείγουσας
κατάστασης» λόγω «αιφνίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών».

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασύλου, την οργανωμένη μετεγκατάσταση από τρίτες χώρες
και την εναρμόνιση των εργασιακών προδιαγραφών για άτομα στα οποία έχει χορηγηθεί άσυλο).
Η αποτυχία του 2016 έχει καθορίσει σε
σημαντικό βαθμό τη νέα προσέγγιση της
Κομισιόν. Η έμφαση στην αλληλεγγύη τότε,
χωρίς να δίνεται επαρκή προσοχή στον
προληπτικό περιορισμό και τον έλεγχο των
ροών, θεωρείται ότι καταδίκασε την προσπάθεια εκείνη. Η δομή της νέας πρότασης
έχει τρεις βασικές πτυχές: μεγαλύτερη έμφαση στις σχέσεις με τρίτες χώρες προέλευσης και διέλευσης, ειδικά τις 20 με 25

πιο σημαντικές για τις ροές προς την Ευρώπη,
με πολυσχιδή κίνητρα (εμπόριο, πολιτική
θεωρήσεων κ.ά.) ώστε να μειωθεί η έξοδος
ανθρώπων από τις χώρες αυτές και η αύξηση
των επιστροφών·ενισχυμένη φύλαξη των
συνόρων, με τον νέο Frontex και τα διδάγματα από την πρόσφατη εμπειρία της κρίσης
στον Εβρο· και τον προαναφερθέντα μηχανισμό «μόνιμης, συνεχούς και αποτελεσματικής αλληλεγγύης».
Μία χώρα που δέχεται αυξημένες πιέσεις
θα μπορεί η ίδια να αιτηθεί ενεργοποίηση
του μηχανισμού, βάσει του άρθρου 78.3
της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε.
περί «επείγουσας κατάστασης» λόγω «αιφ-

Μία χώρα η οποία δέχεται αυξημένες πιέσεις θα μπορεί η ίδια να αιτηθεί ενεργοποίηση του

νίδιας εισροής υπηκόων τρίτων χωρών»,
που επιτρέπει την έκδοση από το Συμβούλιο,
«μετά από πρόταση της Επιτροπής», προσωρινών μέτρων υπέρ της. Με την ενεργοποίησή του, η Επιτροπή θα αναζητεί από
τα κράτη-μέλη την αναγκαία βοήθεια, είτε
με τη μορφή μετεγκαταστάσεων, υλικών
και ανθρώπινων πόρων ή ρόλου στις επιστροφές.
Ειδικά η αύξηση των επιστροφών θα
παίξει κεντρικό ρόλο στην προσπάθεια της
Επιτροπής να εξασφαλίσει τη συμφωνία
των «27». Μειώνοντας τις καθαρές ροές,
θεωρείται ότι θα αφαιρέσει πολιτικό δηλητήριο από τη διαπραγμάτευση. Παράλληλα,

δίνεται η δυνατότητα σε χώρες όπως αυτές
του Βίσεγκραντ να συνδράμουν τις χώρες
πρώτης υποδοχής αναλαμβάνοντας την ευθύνη για επιστροφές αντί για την υποδοχή
αιτούντων άσυλο. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει
ανοιχτό το ερώτημα αν οι χώρες του Βίσεγκραντ και άλλοι «σκληροί», όπως η Δανία
και η Αυστρία, θα δεχθούν να έχει η Κομισιόν
τον τελευταίο λόγο όσον αφορά τον τρόπο
με τον οποίο θα επιδείξουν την αλληλεγγύη
τους στις χώρες πρώτης υποδοχής.
Αλλά και υπό φυσιολογικές συνθήκες το
νέο σύστημα θα είναι διαφορετικό από τη
λογική του Δουβλίνου. Στα σημεία εισόδου
θα υπάρχει η διαδικασία του screening
(πρώτος έλεγχος πιθανότητας να γίνει δεκτό
το αίτημα ασύλου). Στη συνέχεια, οι λεγόμενες συνοριακές διαδικασίες δεν θα γίνονται
αναγκαστικά στη χώρα πρώτης υποδοχής.
Η εκτίμηση των ιθυνόντων της Επιτροπής
είναι πως ο μεγαλύτερος «παράγοντας προσέλκυσης» (pull factor) για μεταναστευτικές
ροές προς την Ευρώπη είναι η απουσία κοινής μεταναστευτικής πολιτικής. Η προσδοκία
είναι ότι η θέσπιση ενός ενιαίου συστήματος,
με έμφαση στις επιστροφές, θα δράσει αποτρεπτικά.
Το χρονοδιάγραμμα
Οσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, το ιδανικό σενάριο για τους εμπνευστές του
νέου Συμφώνου είναι να υιοθετηθεί από το
Συμβούλιο έως το τέλος της πορτογαλικής
προεδρίας (Ιούνιος του 2021). Η γερμανική
και η πορτογαλική προεδρία του Ευρωπαϊκού
Συμβουλίου θεωρείται ότι θα συμβάλλουν
σημαντικά στην εξεύρεση των αναγκαίων
συμβιβασμών. Υπάρχει, πάντως, συναίσθηση
ότι θα είναι μία «πολύ δύσκολη, τεταμένη
διαπραγμάτευση». Οι πολύ χαμηλές ροές
επί του παρόντος, ειδικά σε σύγκριση με
το 2015-6, εκφράζεται η ελπίδα ότι θα συμβάλλουν σε μία πιο νηφάλια συζήτηση, που
θα καταλήξει, αυτή τη φορά, σε συμφωνία.
Τέλος, βάσει των ίδιων πληροφοριών, η
Ε.Ε. δεν εξετάζει «συν-διαχείριση» της νέας
δομής υποδοχής που θα ανεγερθεί στη Λέσβο. Αυτό που είναι υπό συζήτηση είναι η
«πιο ενεργός εμπλοκή» της, με την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων, την πιο εμφανή
παρουσία της (π.χ. με την εγκατάσταση
των 450 περίπου στελεχών της Europol,
EASO και του Frontex) στο χώρο) και ενδεχομένως τον διορισμό ενός μη Ελληνα διοικητή.

Καταλήψεις σχολείων από μαθητές,
άγχη γονέων και εκπαιδευτικών για
τα κρούσματα, σχολεία υπό αναστολή λόγω κρούσματος, τηλεκπαίδευση. Αυτά συνθέτουν το σκηνικό
δέκα ημέρες μετά την έναρξη του
σχολικού έτους. Συγκεκριμένα, συνεχίζονται οι καταλήψεις των σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
από μαθητές, όχι χωρίς αντιδράσεις
πάντως. Γονείς διαμαρτύρονται διότι
συνήθως οι αποφάσεις για κατάληψη
έχουν ληφθεί από μειοψηφικές ομάδες μαθητών. Οι περιοχές με τις
περισσότερες καταλήψεις δεν έχουν
αλλάξει σε σχέση με τη Δευτέρα
(Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Δυτική
Αττική, Αχαΐα, Μαγνησία), ωστόσο
στελέχη του υπουργείου Παιδείας
ανέφεραν ότι ο αριθμός των καταλήψεων αυξομειώνεται. Ως προς τα
αιτήματα των μαθητών, το βασικό
είναι το σπάσιμο των τμημάτων
ώστε να είναι λιγότεροι μαθητές
ανά αίθουσα. Ενδεικτικά, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Θεσσαλονίκης, που έχει προγραμματίσει
πορεία σήμερα στις 10.30 στο άγαλμα
Βενιζέλου, έχει τα εξής αιτήματα:
Οριο έως 15 μαθητές ανά τμήμα, άμεσες προσλήψεις καθηγητών, μόνιμο προσωπικό καθαριότητας, κατάργηση της τράπεζας θεμάτων, όχι
κάμερες στα σχολεία.
Από την άλλη, χθες μονοήμερη
κατάληψη έκαναν οι μαθητές στο
λύκειό τους στο Παλαιό Φάληρο, υποστηρίζοντας ότι δεν έγινε από
τον ΕΟΔΥ ορθή ιχνηλάτηση των επαφών μαθητή που βρέθηκε θετικός
στον κορωνοϊό. Γονείς επίσης αναφέρουν ότι δεν είναι σαφές όταν
κλείνει ένα σχολικό τμήμα λόγω
κρούσματος πως οι μαθητές του υποχρεωτικά τίθενται σε καραντίνα.
Αποτέλεσμα είναι πολλά παιδιά να
μην πηγαίνουν σχολείο αλλά να συνεχίζουν σε φροντιστήριο, αθλητικές
δραστηριότητες κ.ά.
Αγχωμένοι είναι και οι εκπαιδευτικοί, καθώς έχει παρατηρηθεί κάποιοι σύλλογοι διδασκόντων να συστήνουν στους μαθητές τη χρήση
μάσκας και στα διαλείμματα. Χθες,
22 ακόμη σχολεία, συνολικά είναι
58, προστέθηκαν στη λίστα με τις
σχολικές μονάδες, για τις οποίες α-

Εχει παρατηρηθεί πως κάποιοι σύλ-

λογοι διδασκόντων συστήνουν στους
μαθητές τη χρήση μάσκας και στα διαλείμματα.
ποφασίστηκε απαγόρευση λειτουργίας τμήματος, τάξης ή και ολόκληρης της μονάδας λόγω κρούσματος
κορωνοϊού σε μαθητή ή εκπαιδευτικό. Επίσης, στην Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, λόγω αυξημένου επιδημιολογικού φορτίου στην περιοχή, έχει ανασταλεί η λειτουργία
όλων των σχολικών μονάδων. Σε
αυτές τις περιπτώσεις τα μαθήματα
διεξάγονται μέσω εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης. Χθες, η υπουργός Παιδείας κ. Νίκη Κεραμέως «επισκέφθηκε» μέσω τηλεδιάσκεψης το 1ο
Γυμνάσιο Πέλλας που πραγματοποιούσε εξ αποστάσεως διδασκαλία
μαθήματος αγγλικών, διαπιστώνοντας ότι η διαδικασία διεξάγεται κανονικά και με πλήρη αποτελεσματικότητα.
Η κ. Κεραμέως δήλωσε, μεταξύ
άλλων, ότι «η διά ζώσης διδασκαλία
είναι αναντικατάστατη. Ωστόσο, όταν υπάρχουν αντικειμενικά εμπόδια, σε αυτή την ιδιαίτερη σχολική
χρονιά που ξεκίνησε, οι εκπαιδευτικοί μας καλούνται να διασφαλίσουν
την απρόσκοπτη συνέχιση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω τηλεκπαίδευσης. Το υπουργείο Παιδείας
έχει εξασφαλίσει όλα τα απαραίτητα
εργαλεία και έχει θωρακίσει το θεσμικό πλαίσιο προκειμένου να συνεχίζεται κανονικά η εκπαιδευτική
διαδικασία, η ύλη να προχωράει, να
συμμετέχουν κανονικά οι μαθητές,
οι εκπαιδευτικοί να ασκούν το λειτούργημά τους».

Αστυνομικές
υπηρεσίες
σε πέντε δομές
Του ΓΙΑΝΝΗ ΣΟΥΛΙΩΤΗ

Στην ίδρυση ξεχωριστών αστυνομικών υπηρεσιών σε κάθε ένα από τα
συνολικά πέντε κέντρα υποδοχής
και ταυτοποίησης (ΚΥΤ) του Ανατολικού Αιγαίου προχωρούν το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
και το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. Στη Λέσβο, τη Σάμο, τη Χίο και την Κω θα
συσταθούν αυτοτελείς Υποδιευθύνσεις, με αρκετές δεκάδες άτομα προσωπικό και αποκλειστική αρμοδιότητα την αστυνόμευση των ΚΥΤ. Αντίστοιχα στη Λέρο, όπου η δομή
φιλοξενίας είναι μικρότερη από τις
υπόλοιπες τέσσερις, αντί για Υποδιεύθυνση αποφασίστηκε να δημιουργηθεί αστυνομικό τμήμα. Την ίδρυση των πέντε νέων υπηρεσιών
αποφάσισε ο υπουργός Προστασίας
του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
σε συνεννόηση με τον αρχηγό της
αστυνομίας Μιχάλη Καραμαλάκη,
στον απόηχο όσων συνέβησαν τη
νύχτα της 8ης Σεπτεμβρίου και οδήγησαν στην καταστροφή του καταυλισμού της Μόριας. Η σύσταση
και έναρξη λειτουργίας τους προβλέπεται σε Προεδρικό Διάταγμα,
που θα είναι έτοιμο τις επόμενες ημέρες.

Προσλήψεις

Προτεραιότητα δίνεται στο νέο
ΚΥΤ της Λέσβου, στην περιοχή του
Καρά Τεπέ όπου έχουν μεταφερθεί
πάνω από 9.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Στη νέα υπηρεσία θα υπηρετούν περίπου 400 αστυνομικοί
συμπεριλαμβανομένων των 240
νέων συνοριακών φυλάκων, που
προσελήφθησαν το καλοκαίρι. Στην
ηγεσία του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη υπάρχουν σκέψεις για
πρόσληψη επιπλέον 250 συμβασιούχων συνοριακών φυλάκων, ώστε
να στελεχωθούν και οι υπόλοιπες
αυτοτελείς υπηρεσίες των ΚΥΤ.
Ειδικά για τη Λέσβο, το σχέδιο
που καταστρώνεται προβλέπει ότι
στην αστυνόμευση της δομής θα
μετέχουν 90 έως 100 άτομα σε κάθε

βάρδια. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη
σύσταση πέντε νέων Ομάδων Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) καθώς και μιας ομάδας
«ειδικών αποστολών», που θα λειτουργεί στα πρότυπα της Ειδικής
Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής
Μονάδας (ΕΚΑΜ). Προωθείται ακόμα
η συγκρότηση διμοιριών «υποστήριξης», προκειμένου να αντιμετωπίζονται άμεσα εντάσεις και επεισόδια, όπως αυτά που ξέσπασαν το
βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου και οδήγησαν στην καταστροφή της Μόριας. Κορυφαίος αξιωματικός της
ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψε στην «Κ» ότι οι
νέοι συνοριοφύλακες παρακολουθούν τα τελευταία εικοσιτετράωρα
νέο πρόγραμμα εκπαίδευσης από
<
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Σε Λέσβο, Σάμο, Χίο, Κω
και Λέρο – H έναρξη λειτουργίας τους προβλέπεται σε Προεδρικό Διάταγμα, που θα είναι έτοιμο τις επόμενες ημέρες.
το αρμόδιο τμήμα της ΓΑΔΑ, προκειμένου να προσαρμοστούν όσο
το δυνατόν γρηγορότερα στα νέα
τους καθήκοντα. Στη Λέσβο δημιουργείται τέλος ξεχωριστή ομάδα
με 15-20 αστυνομικούς της Ασφάλειας. Αποστολή τους θα είναι να
συλλέγουν πληροφορίες για όσα
συμβαίνουν στους καταυλισμούς
και να διεξάγουν έρευνες για την εξιχνίαση εγκλημάτων με δράστες
και θύματα πρόσφυγες και μετανάστες. Για τις ανάγκες του νέου σχεδίου ασφαλείας στη δομή του Καρά
Τεπέ βρέθηκαν τα τελευταία εικοσιτετράωρα στη Λέσβο αστυνομικοί
του Ενιαίου Κέντρου Επιχειρήσεων
και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ)
της ΕΛ.ΑΣ. Παρόμοια διάρθρωση
θα έχουν οι αυτοτελείς υπηρεσίες
στα ΚΥΤ της Σάμου, της Χίου, της
Κω και της Λέρου.

ΕΛΛΑΔΑ
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Πού άντεξε και πού συρρικνώθηκε η Airbnb
Μεγάλη μείωση προσφοράς για βραχυχρόνια ενοικίαση σύμφωνα με την AirDNA, σε Λυκαβηττό, Παγκράτι, πλατεία Αττικής και Κεραμεικό
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Μέχρι και 30% λιγότερες είναι πλέον οι αγγελίες
ακινήτων στην ψηφιακή πλατφόρμα της
Airbnb, καθώς η υγειονομική κρίση ώθησε
πολλούς ιδιοκτήτες στην απόσυρση του ακινήτου τους από τη δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων προκειμένου να το
μισθώσουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Στο κέντρο της Αθήνας, τα ακίνητα που συνεχίζουν να αξιοποιούνται μέσω της Airbnb
ήταν 14,2% λιγότερα τον φετινό Αύγουστο
συγκριτικά με τον προηγούμενο Φεβρουάριο,
δηλαδή πριν από την έλευση του κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
AirDNA, εταιρείας που ειδικεύεται στα στατιστικά των πλατφορμών βραχυχρόνιων μισθώσεων, τον Φεβρουάριο τα ακίνητα στην
Αθήνα ήταν 10.493. Στο τέλος Αυγούστου
είχαν υποχωρήσει σε 8.993.
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Περιορισμένες απώλειες
στο τρίγωνο της Αθήνας, σε
Μοναστηράκι, Κουκάκι, Πλάκα.
Η μεγαλύτερη πτώση με 30% εντοπίζεται
στην περιοχή του Λυκαβηττού, όπου, από
τις 142 αγγελίες τον περασμένο Φεβρουάριο,
σήμερα βρίσκει κανείς μόλις 99 ακίνητα. Μεγάλες μειώσεις αγγελιών καταγράφονται επίσης σε περιοχές όπως το Παγκράτι (-24,3%),
η πλατεία Αττικής (-24%), ο Κεραμεικός και
η πλατεία Αμερικής (-21,7%) ή ακόμα και η
περιοχή των Εξαρχείων, όπου η πτώση διαμορφώνεται σε 18,4%. Σημειωτέον ότι στα
Εξάρχεια η ζήτηση για βραχυχρόνιες μισθώσεις ήταν σημαντική, πλην όμως αρκετά από
τα καταλύματα βρίσκονται στα χέρια ξένων
επενδυτών, δηλαδή τελούν υπό επαγγελματική
διαχείριση. Αυτό σημαίνει ότι μόλις έγινε αντιληπτό ότι δεν θα υπήρχαν φέτος ιδιαίτερα
έσοδα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, έγινε
σχετικά άμεσα η στροφή σε συμβόλαια συμβατικών μισθώσεων.
Στον αντίποδα, τα hotspots των βραχυχρόνιων μισθώσεων, δηλαδή οι συνοικίες
του εμπορικού τριγώνου (Μοναστηράκι,
Πλάκα κ.λπ.), το Κουκάκι και το Ζάππειο, εμφανίζουν εντελώς διαφορετική εικόνα. Στο
εμπορικό τρίγωνο οι αγγελίες έχουν υποχωρήσει ελάχιστα, μόλις κατά 2,6%, σε 1.716.

Στο Κουκάκι η πτώση δεν ξεπερνάει το 6,5%,
με τον αριθμό να παραμένει υψηλός, σε 909
ακίνητα, ενώ και στο Ζάππειο η πτώση περιορίζεται στο 7% (142 ακίνητα έναντι 153
πριν από την πανδημία). Αυτό οφείλεται στο
γεγονός ότι όσοι ξένοι επισκέφθηκαν φέτος
την Αθήνα προτίμησαν να μείνουν σε ακίνητα
των περιοχών που βρίσκονται κοντά στα τουριστικά αξιοθέατα, με αποτέλεσμα στις γειτονιές αυτές η μέση πληρότητα να διατηρηθεί
σε υψηλό –τηρουμένων των αναλογιών– επίπεδο, όπως και οι τιμές ανά διανυκτέρευση.

Πρόκειται για συνοικίες οι οποίες ήταν «απλησίαστες» για μεγάλη μερίδα ξένων επισκεπτών τα προηγούμενα χρόνια, είτε λόγω
έλλειψης καταλυμάτων είτε λόγω υψηλού κόστους για κάποιους, καθώς η μέση τιμή ανά
διανυκτέρευση είχε ξεπεράσει τα 110 ευρώ.
Φέτος, που η εικόνα ήταν διαφορετική
τουλάχιστον όσον αφορά τα διαθέσιμα καταλύματα, οι περισσότεροι ξένοι επισκέπτες
τα προτίμησαν, με αποτέλεσμα να μην κρίνεται
απαραίτητη η απόσυρση των ακινήτων αυτών
από την Airbnb.

Είναι πάντως σαφές ότι η πτώση των αγγελιών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης
μεταφράζεται σε αύξηση των αγγελιών μακροχρόνιας μίσθωσης. Στην εκκίνηση της
πανδημίας, τον περασμένο Απρίλιο, η συνολική αύξηση των αγγελιών ενοικιαζόμενων
ακινήτων στον Δήμο Αθηναίων άγγιξε το
7,1%. Ωστόσο, ανάλογα με την περιοχή και
τα χαρακτηριστικά των ακινήτων, είναι πολύ
υψηλότερη. Για παράδειγμα, στα Πετράλωνα,
μια από τις περιοχές όπου εκτινάχθηκαν οι
βραχυχρόνιες μισθώσεις λόγω της εγγύτητας
με το ιστορικό κέντρο και το Θησείο, σημειώθηκε αύξηση των αγγελιών ενοικίασης επιπλωμένων ή ανακαινισμένων διαμερισμάτων
κατά 61,5%.
Αντιστοίχως, στο «τρίγωνο» Γκάζι - Μεταξουργείο - Βοτανικός οι αγγελίες ενοικίασης
επιπλωμένων διαμερισμάτων αυξήθηκαν
κατά 21,3%, στον Νέο Κόσμο η άνοδος άγγιξε
το 43,6%, ενώ συνολικά στο ιστορικό κέντρο
(Πλάκα, Μοναστηράκι, Ακρόπολη κ.λπ.), την
πλέον επικερδή περιοχή για τις βραχυχρόνιες
μισθώσεις, η αύξηση των ενοικιαστηρίων ανήλθε σε 30,8%. Το βέβαιο είναι ότι πλέον,
και με δεδομένο ότι τα κρούσματα κορωνοϊού
βρίσκονται σε έξαρση στις περισσότερες χώρες, σβήνει και η ελπίδα που είχαν αρκετοί
ιδιοκτήτες καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης για χρονική μετάθεση της τουριστικής
περιόδου από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο,
και δη στον Σεπτέμβριο και στον Οκτώβριο,
δεδομένου ότι οι καιρικές συνθήκες στη χώρα
μας παραμένουν καλές και κατά τους παραπάνω μήνες.
Με βάση τα στοιχεία της AirDNA, κατά
την εβδομάδα που ολοκληρώνεται στις 7 Σεπτεμβρίου η μέση πληρότητα καταλυμάτων
βραχυχρόνιων μισθώσεων στο κέντρο της
Αθήνας διαμορφώθηκε σε 38,1% έναντι 64,8%
κατά την αντίστοιχη περυσινή εβδομάδα. Ανάλογη είναι η εικόνα για το σύνολο του Σεπτεμβρίου αλλά και για τον Οκτώβριο. Για
παράδειγμα, κατά την εβδομάδα που ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου, η μέση πληρότητα δεν ξεπερνάει το 28,4%, από 62,5%
πέρυσι. Ακόμα κι αν υποτεθεί ότι πολλοί ξένοι
επισκέπτες προτιμούν να προχωρούν σε κράτηση του καταλύματός τους ακόμα και την
προηγούμενη ημέρα από την ημερομηνία
του ταξιδιού τους, γνωρίζοντας ότι θα υπάρχει
διαθεσιμότητα, είναι προφανές ότι η αγορά
δεν μπορεί να λειτουργήσει με βάση αυτό το
σκεπτικό.

Μειώθηκε κατά 38%
το εισόδημα σε μία διετία
Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις
και ασφαλώς αξιοποιώντας την
εμπειρία από τα προηγούμενα
χρόνια, το πιθανότερο είναι ότι
κατά τους επόμενους μήνες και
μέχρι το τέλος του έτους, ο αριθμός των ακινήτων που βρίσκονται
στις ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων, θα μειωθεί ακόμα περισσότερο μέχρι το
τέλος του χρόνου.
Οσοι ιδιοκτήτες συνέχιζαν να
δραστηριοποιούνται στη βραχυχρόνια μίσθωση είχαν εναποθέσει
τις ελπίδες τους στην –έστω και
μειωμένη– θερινή τουριστική
σεζόν. Με δεδομένο ότι αυτή οδεύει προς το τέλος της, χωρίς
το προσδοκώμενο αποτέλεσμα,
προβλέπεται η σταδιακή αποχώρηση και άλλων ακινήτων, ενόψει
του χειμώνα, μια τάση που, ούτως
ή άλλως, συνέβαινε κάθε χρόνο.
Δεν είναι όμως σαφές αν θα
επιστρέψουν τα ακίνητα αυτά
την άνοιξη του 2021, ενόψει της
νέας τουριστικής περιόδου. Οπως
αντιλαμβάνεται κανείς, πρόκειται
για μια απόφαση που θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες, αρχής γενομένης από την εξέλιξη
της πανδημίας και κυρίως αν θα
είναι ευρέως διαθέσιμο ένα αποτελεσματικό εμβόλιο. Η εξέλιξη
αυτή θα επιτρέψει και το άνοιγμα
των συνόρων προς το εξωτερικό,
ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει και ο τουρισμός.
Τα στοιχεία αυτά είναι κρίσιμα,
προκειμένου να μπορεί κάθε ιδιοκτήτης να αξιολογήσει κατά
πόσον τον συμφέρει να επιστρέψει στη δραστηριότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ή αν είναι
προτιμότερο να συνεχίσει να εκμεταλλεύεται το ακίνητό του μέσω συμβατικών μισθώσεων μεγάλης διάρκειας.

Ηδη, ο προβληματισμός αυτός
ήταν εμφανής πριν από την έλευση της πανδημίας, καθώς, η
υπερπροσφορά ακινήτων ακόμα
και σε περιοχές χαμηλής ζήτησης
είχε μειώσει τα έσοδα για τους
ιδιοκτήτες που δραστηριοποιούνταν στον κλάδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το
2019 σημειώθηκε πτώση του μέσου ημερήσιου εισοδήματος κατά
9,4% σε 43,45 ευρώ. Το 2017 το
αντίστοιχο ποσό είχε ανέλθει σε
70 ευρώ. Δηλαδή στη διετία η
πτώση φθάνει το 38%. Η εξέλιξη
αυτή οφείλεται τόσο στην εκτόξευση της προσφοράς καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης,
όσο και στο ότι πολλά εξ αυτών
βρίσκονταν σε περιοχές χαμηλής
ζήτησης από ξένους επισκέπτες,
με αποτέλεσμα και οι τιμές ενοικίασης να είναι χαμηλότερες.
Υπενθυμίζεται ότι σε αντίθεση
με ό,τι ισχύει στις μακροχρόνιες
μισθώσεις, όπου ο ενοικιαστής
πληρώνει τις δαπάνες ΔΕΚΟ και
τα κοινόχρηστα, αυτό δεν ισχύει
με τις βραχυχρόνιες. Εφόσον το
εισόδημα υπερκαλύπτει τις δαπάνες αυτές, προφανώς συμφέρει
η επίπλωση του ακινήτου και η
αξιοποίησή του με τον τρόπο αυτό. Οταν όμως δεν συμβαίνει κάτι
τέτοιο, είναι προφανές ότι η επιστροφή στη μακροχρόνια μίσθωση είναι προτιμότερη ως επιλογή, ακόμα και αν το τελικό
εισόδημα είναι χαμηλότερο, καθώς οι δαπάνες είναι σαφώς χαμηλότερες.
Σύμφωνα με στελέχη της αγοράς ακινήτων, πολύ δύσκολα
οι ιδιοκτήτες αυτοί θα επιχειρήσουν να μετατρέψουν ξανά το ακίνητό τους σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης.
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Χρονική επέκταση του έκτακτου
λόγω πανδημίας QE μελετά η ΕΚΤ
Θα επιφέρει περαιτέρω σημαντική μείωση στις αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Με την Ελλάδα να είναι ήδη στους μεγαλύτερους κερδισμένους του έκτακτου προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (PEPP), τα σχέδια της
κεντρικής τράπεζας για πιθανή εξέταση της
επέκτασής του καθώς και τη χαλάρωση των
κανόνων του «κλασικού» προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (QE), είναι πιθανόν να
ευνοήσουν ακόμη περισσότερο την ελληνική
οικονομία. Οπως αναφέρουν σε ρεπορτάζ
τους το πρακτορείο ΜΝΙ και οι Financial
Times, η ΕΚΤ αξιολογεί αυτό το διάσημα τον
αντίκτυπο του έκτακτου προγράμματος PEPP
ύψους 1,35 τρισ. ευρώ το οποίο ξεκίνησε τον
Μάρτιο ως απάντηση στην κρίση που προκάλεσε η πανδημία, κάτι που μπορεί να οδηγήσει στη χρονική επέκτασή του καθώς
και σε σημαντικές αλλαγές και για τα άλλα
προγράμματα αγοράς ενεργητικού τα οποία
διεξάγει. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης
αυτής θα συζητηθούν σε βάθος στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ
<
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Στο πλαίσιο του έκτακτου QE
η κεντρική τράπεζα έχει
αγοράσει ελληνικά ομόλογα
11 δισ. ευρώ σε έξι μήνες.

Οπως σημείωσε πρόσφατα και η Fitch, σημαντικό «όπλο» της Ελλάδας, και κατά συνέπεια των ελ-

ληνικών ομολόγων, είναι η στήριξη από το PEPP της ΕΚΤ, το οποίο παρέχει μια σημαντική πρόσθετη πηγή ευελιξίας χρηματοδότησης για τη χώρα και θα συμβάλει στη διατήρηση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους σε χαμηλά επίπεδα.

στα τέλη Οκτωβρίου. Σημειώνεται πως στους
έξι μήνες που έχει ενεργοποιηθεί το PEPP,
η κεντρική τράπεζα έχει αγοράσει περίπου
11 δισ. ευρώ ελληνικά ομόλογα, συμβάλλοντας
σε μεγάλο βαθμό στη σημαντική υποχώρηση
των αποδόσεών τους, με το 10ετές από το
4,1% που είχε εκτοξευθεί τον Μάρτιο να έχει
σημειώσει «βουτιά» της τάξεως του 74% και
στο 1,08% σήμερα, ενώ το spread διαμορφώνεται στις 160 μονάδες βάσης και σχεδόν
300 μ.β. χαμηλότερα.
Το πολύ σημαντικό είναι πως η ΕΚΤ έτσι
έχει «καλύψει» και με το παραπάνω ολόκληρη
την εκδοτική δραστηριότητα του ελληνικού
Δημοσίου φέτος, η οποία μετά τις τέσσερις
εξόδους στις αγορές (15ετές, 7ετές, 10ετές,

επανέκδοση 10ετούς) διαμορφώνεται στα
10 δισ. ευρώ – μη λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη τα έντοκα γραμμάτια τα οποία επίσης
αγοράζει η ΕΚΤ. Με δεδομένο ότι έως τον Ιούνιο του 2021, όταν και πιθανώς λήξει το
PEPP, η ΕΚΤ θα έχει αγοράσει συνολικά 27
δισ. ευρώ ελληνικά ομόλογα (ποσό ίσο με το
16% του ελληνικού ΑΕΠ), σημαίνει πως θα
καλυφθεί έτσι σημαντικό μέρος (αν όχι ολόκληρη) της εκδοτικής δραστηριότητας και
του 2021.
Αυτό έχει λειτουργήσει καθοριστικά στο
συνεχιζόμενο «κυνήγι των ελληνικών αποδόσεων από τους επενδυτές οι οποίοι εδώ
και μήνες δίνουν ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης
στην Ελλάδα, επιτρέποντας στο ελληνικό

Δημόσιο να δανειστεί για διάστημα ενός
έτους ακόμη και με μηδενικά επιτόκια. Οπως
σημείωσε πρόσφατα και η Fitch, σημαντικό
«όπλο» της Ελλάδας, και κατά συνέπεια των
ελληνικών ομολόγων, είναι η στήριξη από
το PEPP το οποίο παρέχει μια σημαντική
πρόσθετη πηγή ευελιξίας χρηματοδότησης
για τη χώρα και θα συμβάλει στη διατήρηση
του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους σε
χαμηλά επίπεδα. Οπως τόνισε στους F.T.
μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, η μεγαλύτερη ευελιξία
και στα υπόλοιπα προγράμματα ποσοτικής
χαλάρωσης θα ήταν πολύ χρήσιμη και έτσι
θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά ολόκληρη η «εργαλειοθήκη» του PEPP.
Πριν από την ενεργοποίηση του PEPP, οι

αγορές ομολόγων από την ΕΚΤ είχαν πολύ
συγκεκριμένους περιορισμούς, οι οποίοι έχει
σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην κατηγορηθεί
ότι χρησιμοποιεί νομισματική πολιτική για
να χρηματοδοτεί άμεσα τις κυβερνήσεις,
κάτι που είναι παράνομο βάσει της νομοθεσίας
της Ε.Ε. Αυτό άλλαξε με το PEPP το οποίο
έχει μία πιο ευέλικτη ερμηνεία του κανόνα,
όπου το ύψος των αγορών της ΕΚΤ γίνεται
σε αναλογία με το μέγεθος της οικονομίας
κάθε χώρας.
Μία επίσης σημαντική χαλάρωση των κανόνων κατά τη δημιουργία του PEPP ήταν
και η ένταξη και των ελληνικών ομολόγων
στο πρόγραμμα, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα
δεν είχε αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας.
Αν και δεν είναι γνωστό αν εξετάζεται να
δοθεί ανάλογη εξαίρεση –έστω και προσωρινή– στην Ελλάδα και για το «κλασικό» QE
λόγω των έκτακτων καταστάσεων που δημιουργεί η πανδημία, ωστόσο μία τέτοια εξέλιξη θα ήταν ένα εξαιρετικό νέο για την
ελληνική αγορά η οποία θα επωφεληθεί σημαντικά από πρόσθετες αγορές από την ΕΚΤ.
Παράλληλα, μία επέκταση της χρονικής διάρκειας του PEPP θα σημαίνει πως το δίχτυ ασφάλειας που έχουν αυτή τη στιγμή τα ελληνικά ομόλογα θα συνεχιστεί για μεγαλύτερο
διάστημα, κάτι που οι ελληνικοί τίτλοι το
έχουν ανάγκη, καθώς ο δρόμος για την επενδυτική βαθμίδα έχει γίνει ακόμα μακρύτερος λόγω της πανδημίας, με παράγοντες
της αγοράς να τοποθετούν την επίτευξη
αυτού του οροσήμου πλέον, το 2023.
Πάντως, η χαλάρωση των κανόνων για
το QE πιθανόν να είναι μία πιο εύκολη απόφαση από ό,τι η επέκταση του PEPP. Ορισμένα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ
ανησυχούν ότι το PEPP κινδυνεύει να γίνει
ένα πιο διαρκές μέρος του πλαισίου πολιτικής
της κεντρικής τράπεζας, ειδικά μετά την παράτασή του έως τον Ιούνιο του 2021, σημειώνουν οι F.T. O κεντρικός τραπεζίτης της
Γερμανίας, Γενς Βάιντμαν, δήλωσε αυτόν
τον μήνα ότι «τα έκτακτα μέτρα νομισματικής
πολιτικής πρέπει να μειωθούν όταν τελειώσει
η κρίση» ενώ πρόσθεσε πως ειδικά το PEPP,
είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχει χρονικό
όριο και να συνδέεται ρητά με την κρίση.

Αισιόδοξη για τις ελληνικές τράπεζες η Morgan Stanley
Θετική εμφανίζεται η Morgan Stanley για τις
ελληνικές τράπεζες τονίζοντας πως η αγορά
υποτιμά τον πολύ ισχυρό αντίκτυπο που
έχουν οι τιτλοποιήσεις στη διαδικασία εκκαθάρισης των ισολογισμών τους, οι οποίες,
παρά την καθυστέρηση λόγω της πανδημίας,
προχωρούν. Παράλληλα, η αγορά υπερεκτιμά
τις επιπτώσεις από τα δάνεια που έχουν τεθεί
σε αναστολή πληρωμών. Oπως τονίζει, ο αντίκτυπος της πανδημίας στον κλάδο αναμένεται να είναι διαχειρίσιμος και ο στόχος
των τραπεζών για μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 5% παραμένει
εφικτός με καθυστέρηση μόνο μερικών τριμήνων. Επιπλέον, κατά την άποψή της, οι
μακροπρόθεσμες προοπτικές κερδοφορίας
του κλάδου δεν έχουν επιδεινωθεί. Κατά τη
Morgan Stanley, οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν ελκυστικό προφίλ κινδύνου - απόδοσης στις τρέχουσες αποτιμήσεις, οι οποίες
κινούνται χαμηλότερα από τον μέσο όρο πενταετίας, μετά και την πτώση 57%-69% που
έχουν σημειώσει οι μετοχές τους από τις
αρχές του έτους, ενώ οι ευκαιρίες που δημιουργεί η μείωση των NPEs υποτιμώνται από
την αγορά, ιδίως για την Εθνική Τράπεζα και
την Alpha. Παρά τις αντιξοότητες λόγω
COVID-19, η Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία τη συναλλαγή Cairo και αυτό υπογραμμίζει τη δύναμη των τιτλοποιήσεων και τον
τρόπο με τον οποίο το σχέδιο «Ηρακλής»
μπορεί να βοηθήσει τον κλάδο, ενώ ανάλογο
δρόμο αναμένεται να ακολουθήσουν και οι

με τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων της,
κάτι που θα εκτροχιάσει τις προσπάθειες εκκαθάρισης των ισολογισμών τους. Ωστόσο,
<
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Η αγορά υπερεκτιμά
τις επιπτώσεις από τα
δάνεια που έχουν τεθεί
σε αναστολή πληρωμών,
αναφέρουν οι αναλυτές.

Ο στόχος των τραπεζών για μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 5% παραμένει
εφικτός με καθυστέρηση μόνο μερικών τριμήνων, εκτιμά η Morgan Stanley.
υπόλοιπες συστημικές τράπεζες.
Αναφερόμενη στη μεγάλη ανησυχία των
επενδυτών, επισημαίνει πως τα μορατόριουμ
αντιπροσωπεύουν το 15%-24% των εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών τραπεζών
και σε περίπτωση που το ένα τέταρτο αυτών
γίνει «κόκκινο» μετά τη λήξη της αναστολής
πληρωμών, οι δείκτες NPE θα αυξηθούν κατά
2,5%-4%, κάτι που θα οδηγήσει σε επιβρά-

δυνση της εκκαθάρισης των ισολογισμών
και όχι σε μια νέα «κρίση» για τις τράπεζες.
Στο βασικό της σενάριο εκτιμά πως ο νέος
σχηματισμός NPEs το 2020 θα κινηθεί στα
6 δισ. ευρώ, ενώ στο δυσμενές σενάριο τα
νέα NPEs θα φτάσουν τα 11 δισ. ευρώ.
Οι ανησυχίες της αγοράς είναι κατανοητές,
όπως σημειώνει, καθώς η ελληνική οικονομία
οδεύει σε ύφεση 10,8% το 2020, σύμφωνα

η Morgan Stanley θεωρεί ότι ο σχηματισμός
νέων NPEs μετά τη λήξη των μορατόριουμ
μπορεί να αντισταθμιστεί από την ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας, η οποία τοποθετείται στο +5,3% το 2021, ενώ εκτιμά πως
ακόμα και εάν η ελληνική οικονομία δεν βελτιωθεί έως τα μέσα του 2021, η κυβέρνηση
θα μπορούσε να επεκτείνει τα προγράμματα
στήριξης, όπως το πρόγραμμα επιδότησης
«Γέφυρα». Επιπλέον, σημειώνει ότι οι σημαντικοί πόροι που θα δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ενωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης
μειώνουν την πιθανότητα ενός αρνητικού
σεναρίου για τις ελληνικές τράπεζες και την
ελληνική οικονομία, ενώ οι κίνδυνοι ανακεφαλαιοποίησης είναι πιο περιορισμένοι έναντι
των προηγούμενων κρίσεων των ελληνικών
τραπεζών.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Στα 9 δισ. το κόστος
του κορωνοϊού
στην οικονομία
το 7μηνο του έτους
Απώλειες άνω των 9 δισ. ευρώ
καταγράφει η ελληνική οικονομία στο επτάμηνο του έτους,
συνεπεία της υγειονομικής κρίσης. Η ζημία στον τουρισμό,
και συγκεκριμένα από τις ταξιδιωτικές εισπράξεις, στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου ανέρχεται στα 7,86 δισ. ευρώ ενώ
οι εισπράξεις από τις μεταφορές
συρρικνώθηκαν κατά 1,192 δισ.
ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδος, οι
εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 86,2%
και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών κατά 80,1% σε σχέση
με την αντίστοιχη περίοδο του
2019, ενώ οι εισπράξεις από μεταφορές μειώθηκαν κατά 12,2%.
Μόνο τον Ιούλιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν μόλις
σε 577 εκατ. ευρώ από 3,7 δισ.
ευρώ κατά την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ στις μεταφορές καταγράφεται πτώση 424
εκατ. ευρώ. Τον Ιούλιο του 2020,
το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα
875 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,3 δισ. ευρώ τον Ιούλιο
του 2019.
Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (στο επτάμηνο) εμφάνισε έλλειμμα 7,9 δισ. ευρώ,
κατά 5,2 δισ. ευρώ μεγαλύτερο
από εκείνο της ίδιας περιόδου
του 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στη
μείωση του πλεονάσματος του
ισοζυγίου υπηρεσιών, αλλά και
εκείνου των δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη σημαντική μείωση του ελλείμματος
του ισοζυγίου αγαθών, καθώς
και τη μείωση του ελλείμματος
στο ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων.
Η μείωση του ελλείμματος
του ισοζυγίου αγαθών οφείλεται
στη μεγαλύτερη μείωση των εισαγωγών, σε απόλυτο μέγεθος,
από εκείνη των εξαγωγών. Ειδικότερα, οι συνολικές εξαγωγές
αγαθών παρουσίασαν μείωση
κατά 13,3% σε τρέχουσες τιμές
(αλλά αύξηση 2,4% σε σταθερές
τιμές). Οι συνολικές εισαγωγές
αγαθών μειώθηκαν κατά 15,7%
σε τρέχουσες τιμές (-5,3% σε
σταθερές τιμές). Επισημαίνεται
ότι σε μεγάλο βαθμό η ελάττωση
των εξαγωγών και των εισαγω-
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Το πρωτογενές
έλλειμμα του προϋπολογισμού στο διάστημα Ιανουαρίου - Ιουλίου διαμορφώνεται
σε 7,5 δισ. ευρώ.
γών αντανακλά τη μείωση της
αξίας των εξαγωγών και εισαγωγών καυσίμων αντίστοιχα,
ως αποτέλεσμα της πτώσης των
διεθνών τιμών του πετρελαίου.
Στο μεταξύ, και σύμφωνα με
το Ελληνικό Δημοσιονομικό
Συμβούλιο, η πιθανή παράταση
της περιόδου εφαρμογής των
έκτακτων μέτρων στήριξης θα
οδηγήσει στην επιδείνωση των
δημοσιονομικών αποτελεσμάτων. Ταυτόχρονα σημειώνει ότι
επιδείνωση θα καταγραφεί στην
απασχόληση, η έκταση της οποίας θα εξαρτηθεί από την πορεία του αριθμού των απασχολουμένων κατά τους επόμενους
μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία,
το ισοζύγιο των ροών μισθωτής
απασχόλησης της περιόδου Ιανουαρίου - Αυγούστου διαμορφώθηκε σε 115.647 θέσεις εργασίας έναντι 284.886 πέρυσι.
Αυτό είναι το δεύτερο χειρότερο
αποτέλεσμα από το 2013, επισημαίνει το Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
Σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό, στο επτάμηνο καταγράφει ένα πρωτοφανές για τα
τελευταία χρόνια έλλειμμα περίπου 11 δισ. με πρωτογενές
έλλειμμα 7,5 δισ. Τα φορολογικά
έσοδα, συγκρινόμενα με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα,
υπολείπονται κατά 3,5 δισ. ευρώ,
με το μεγαλύτερο μέρος της απόκλισης να αποδίδεται στους
φόρους αγαθών και υπηρεσιών
(κατανάλωσης), καθώς σε σχέση
με το περυσινό αντίστοιχο διάστημα είναι μειωμένα κατά περίπου 2,6 δισ. ευρώ.
Σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες φορολογικών εσόδων καταγράφεται μείωση εισπράξεων,
με βασική πηγή απώλειας τα έσοδα από έμμεσους φόρους (2,588 δισ.), λόγω της πτώσης
της κατανάλωσης, και από φόρους εισοδήματος (-901 εκατ.).
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Μόνο τον Ιούλιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν μόλις σε 577 εκατ.
ευρώ από 3,7 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ στις μεταφορές καταγράφεται πτώση 424 εκατ. ευρώ.

Σε Κρήτη, Ρόδο και Πάρο πέταξαν κυρίως το καλοκαίρι οι Ελληνες
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Παρά την πανδημία και τους αυστηρούς
περιορισμούς στις αεροπορικές μετακινήσεις, ένας όχι αμελητέος αριθμός Ελλήνων επέλεξε να μετακινηθεί για τις
διακοπές του με αεροπλάνο. Η Κρήτη
και η Ρόδος είχαν την τιμητική τους,
αλλά και κάποιοι μικρότεροι προορισμοί,
μεταξύ των οποίων η Πάρος, εξέπληξαν
θετικά, τηρουμένων των αναλογιών που
δημιουργεί η σημαντικά μειωμένη αεροπορική κίνηση της χρονιάς.
Οι Ελληνες λοιπόν, όπως αναμενόταν,
φέτος προτίμησαν να μείνουν Ελλάδα.
Σύμφωνα με πηγές της «Κ», η επιβατική
κίνηση των Ελλήνων στο εξωτερικό κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες (Ιούλιος - Αύγουστος) για διακοπές ήταν πολύ περιορισμένη σε σχέση με το παρελθόν. Αναφορικά με τους προορισμούς τους στο
εξωτερικό, ξεχωρίζουν η Κύπρος και η
Γερμανία και ακολουθούν Αγγλία, Γαλλία,
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Η πλειονότητα των αεροπορικών κρατήσεων έγινε από
τις ηλικιακές ομάδες των
Millennials (24-38) και της
Generation X (39-53).
Ιταλία, αλλά με μόλις το ένα τρίτο των
κρατήσεων σε σχέση με τις πρώτες δύο
χώρες.

Παραδοσιακοί προορισμοί
Οι προορισμοί που επιλέχθηκαν για
αεροπορική μετάβαση εντός Ελλάδας ήταν η Κρήτη και η Ρόδος, συγκεντρώνοντας μακράν τις περισσότερες προτιμήσεις. Ωστόσο, εξίσου ψηλά φέτος εμφανίστηκαν και λιγότερο προβεβλημένοι
προορισμοί, όπως η Μυτιλήνη (ακόμα
και εάν εξαιρεθούν οι εταιρικές μετακι-

Τουριστικοί προορισμοί, όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη ή η Κέρκυρα, δεν επιλέχθηκαν τό-

σο πολύ από τους Ελληνες για καλοκαιρινές διακοπές με αεροπορική μετάβαση.

νήσεις, όπως από ΜΚΟ κ.λπ.), η Σάμος,
η Χίος και η Λήμνος. Αντιθέτως, παραδοσιακοί τουριστικοί προορισμοί όπως
η Μύκονος, η Σαντορίνη ή η Κέρκυρα
δεν επιλέχθηκαν τόσο πολύ από τους Ελληνες για καλοκαιρινές διακοπές με αεροπορική μετάβαση. Εξαίρεση αποτέλεσε
η Πάρος, η οποία κατέγραψε πολύ μεγάλη
ζήτηση από το ελληνικό κοινό. Και η απόσταση βεβαίως επηρέασε την επιλογή
του μέσου μεταφοράς, καθώς σε πιο μακρινούς προορισμούς οι Ελληνες φαίνεται
πως προτίμησαν να ταξιδέψουν με αεροπλάνο. Παρατηρείται, πάντως, μεγάλη
συμμετοχή στο αεροπορικό ταξίδι από
οικογένειες, με τις ηλικιακές ομάδες των
Millennials (24-38) και της Generation
X (39-53) να έχουν τη μερίδα του λέοντος
των κρατήσεων. Αντιθέτως, πιο επιφυλακτικοί ήταν οι επιβάτες των ηλικιακών
ομάδων των Baby Boomers (54-72) και
της Silent Generation (73+) σε σχέση
με το παρελθόν. Επίσης, οι Ελληνες α-

ναζήτησαν μεγαλύτερη ευελιξία στις κρατήσεις τους σε σχέση με το παρελθόν
(ευέλικτοι ναύλοι), ενώ απέφυγαν τις ομαδικές κρατήσεις και επέλεξαν ως επί
το πλείστον ατομικές κρατήσεις.
Οσοι ήταν εξοικειωμένοι με το αεροπορικό ταξίδι για τις καλοκαιρινές διακοπές τους φάνηκε να πήραν πιο εύκολα
και νωρίτερα την απόφαση να ταξιδέψουν
με αεροπλάνο και φέτος, ωστόσο υπήρξε
και μεγάλος όγκος επιβατικού κοινού
που επέλεξε το αεροπλάνο για τις θερινές
διακοπές του για πρώτη φορά φέτος.

Οι Ελληνες του εξωτερικού
Οσον αφορά στους Ελληνες του εξωτερικού, από νωρίς, ακόμα και εν μέσω
lockdown, όταν υπήρχαν αυστηρά περιοριστικά μέτρα στις μετακινήσεις μεταξύ
των χωρών, επέλεξαν την Ελλάδα για τις
καλοκαιρινές διακοπές τους και μάλιστα
με ιδιαίτερα μεγάλη διάρκεια παραμονής
στη χώρα.
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Το στοίχημα των νέων
καλά αμειβόμενων
θέσεων εργασίας

Αρνητική πρωτιά
Διπλά εκτεθειμένη έβγαινε κάθε

χρόνο η Ελλάδα με το που ανακοινωνόταν η ετήσια έρευνα του ΟΟΣΑ για τις κρατήσεις επί των μισθών ανά τον κόσμο. Η έρευνα
του 2019 έφερνε τον εργένη με
τον μέσο μισθό των 21.382 ευρώ
τον χρόνο (ή περίπου 1.500 ευρώ
μηνιαίως) να υφίσταται (μαζί με
τον εργοδότη του) κρατήσεις που
αντιστοιχούν στο 40,75% του συνολικού εργοδοτικού κόστους. Αυτό σημαίνει ότι ο εργοδότης πλήρωνε 26.442 ευρώ και ο εργαζόμενος κατάφερνε να εισπράττει
τελικώς λιγότερες από 15.650 ευρώ, με τα υπόλοιπα να καταλήγουν στο κράτος είτε υπό μορφή
φόρων είτε υπό μορφή ασφαλιστικών εισφορών. Το αντίστοιχο
ποσοστό κρατήσεων στον ΟΟΣΑ ήταν 35,97%. Μετά την επερχόμενη μείωση, το ποσοστό στην Ελλάδα θα πέσει στο 37,65%, δηλαδή
κατά 3,11 μονάδες. Στην πράξη, οι
καθαρές αμοιβές του εργαζομένου θα αυξηθούν από τις
15.665,63 ευρώ στις 16.336,9 ευρώ –δηλαδή κατά 4%–, ενώ το συνολικό εργοδοτικό κόστος θα μειωθεί κατά 1%. Ο φόρος εισοδήματος θα υποχωρήσει κατά 5,62%
λόγω της κατάργησης της εισφοράς αλληλεγγύης, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζομένου θα συρρικνωθούν κατά 10%
(από 3.356 σε 3.019 ευρώ) και του
εργοδότη κατά 9% (από 5.273 σε
4.819 ευρώ). Για τον εργαζόμενο
με δύο ανήλικα παιδιά, η σύγκριση
της Ελλάδας ήταν –και σε μεγάλο
βαθμό παραμένει– απογοητευτική. Ακόμη και μετά τη μείωση των
φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών οι κρατήσεις θα διατηρηθούν στο 35% (από 37,83% που ήταν μέχρι και το τέλος του 2019),
όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος για
τις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 26,37%.

Παράθυρο ευκαιρίας η μείωση του μη μισθολογικού κόστους
Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Η Ελλάδα παύει από την 1η Ιανουαρίου του 2021 να είναι το «μαύρο
πρόβατο» του ΟΟΣΑ αλλά και της
Ευρώπης όσον αφορά το ύψος των
φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών που επιβάλλονται στη μισθωτή εργασία. Με την αθροιστική
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3,9 ποσοστιαίες μονάδες
για εργοδότη και εργαζόμενο σε
σχέση με 1/1/2020 αλλά και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης,
οι συνολικές κρατήσεις περιορίζονται για τον μέσο μισθό της χώρας
–περίπου 1.527 ευρώ μεικτά– στο
37,6% από 40,02% που ήταν τον Ιούνιο και 40,75% που ήταν τον Δεκέμβριο του 2019.
Είναι το μικρότερο ποσοστό που
καταγράφεται στην Ελλάδα από το
2000 μέχρι σήμερα όπως προκύπτει
από την στατιστική του ΟΟΣΑ αλλά
και η 18η χειρότερη επίδοση μεταξύ
όλων των χωρών-μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης. Η δε απόσταση των
περίπου 4,5 ποσοστιαίων μονάδων
που μας χώριζε μέχρι σήμερα από
τον μέσον όρο του ΟΟΣΑ (σ.σ. ο οποίος διαμορφωνόταν στο 36% με
βάση τα δεδομένα του 2019) θα περιοριστεί κοντά στη μιάμιση ποσοστιαία μονάδα, κάτι βέβαια που

θα εξαρτηθεί και από την πολιτική
που θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ για
τη φορολόγηση των εισοδημάτων
από μισθωτή εργασία που θα αποκτηθούν μέσα στο 2021.
Το «πακέτο» του 2021 θα έχει
ως αποτέλεσμα να ανατραπεί και
η παγκόσμια ντροπιαστική πρωτιά
που φέρνει την Ελλάδα να έχει τις
υψηλότερες κρατήσεις στον πλανήτη (μετά την Ιταλία) για μια οικογένεια με δύο παιδιά στην οποία
υπάρχει μόνο ένας εργαζόμενος. Η
χώρα μας, με ποσοστό κρατήσεων
37,83% για τη συγκεκριμένη οικογένεια, είναι αυτή τη στιγμή δεύτερη
στον κόσμο πίσω μόνο από την Ιταλία. Από 1/1/2021, ο συντελεστής
κρατήσεων θα πέσει στο 35% και
η Ελλάδα θα υποχωρήσει στην 7η
ή στην 8η θέση μεταξύ των χωρώνμελών του ΟΟΣΑ ανάλογα βέβαια
και με το τι θα πράξουν οι υπόλοιπες
χώρες που ξεχωρίζουν για την αυστηρή πολιτική κρατήσεων στις
οικογένειες όπως είναι η Φινλανδία,
η Τουρκία, η Σουηδία, η Γαλλία και
το Βέλγιο. Βέβαια, για την οικογένεια
με τα δύο παιδιά, η απόσταση που
θα χωρίζει και από 1/1/2021 την Ελλάδα από τον μέσον όρο του ΟΟΣΑ
θα παραμείνει στις χαώδεις 8,6 μονάδες από 11,4 μονάδες το 2019.
Τουλάχιστον, αυτή θα είναι η μι-

κρότερη απόσταση της τελευταίας
20ετίας για τον συγκεκριμένο δείκτη
ο οποίος έχει πολύ μεγάλη σημασία,
καθώς συνδέεται και με το πρόβλημα της υπογεννητικότητας.
Για το 2021, η κυβέρνηση βάζει
ένα μεγάλο «στοίχημα». Μειώνοντας οριζόντια τις ασφαλιστικές
εισφορές και καταργώντας την εισφορά αλληλεγγύης για όλους τους
εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα
–ανεξαρτήτως εισοδήματος– περιορίζει το συνολικό εργοδοτικό
κόστος και ταυτόχρονα αυξάνει
τις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων. Σε συνδυασμό μάλιστα
με την εξάμηνη πλήρη επιδότηση
των ασφαλιστικών εισφορών (τόσο
του εργοδότη όσο και του εργαζομένου) ελπίζει ότι θα δημιουργηθεί το κατάλληλο έδαφος όχι
μόνο για να δημιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας (και να συγκρατηθεί έτσι η ανεργία που επανήλθε
σε ανοδική τροχιά) αλλά και για
να προκύψουν καλά αμειβόμενες
θέσεις εργασίας. Εφόσον κερδηθεί
αυτό το στοίχημα, πολλά από τα
μέτρα για τη μείωση του συνολικού
μισθολογικού κόστους σε μεγάλο
βαθμό θα αυτοχρηματοδοτηθούν.
Και αυτό γιατί:
1. Μπορεί για έξι μήνες το Δημόσιο να πληρώνει όλες τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων

που θα προσληφθούν μέσω του
προγράμματος επιδότησης, από
την άλλη όμως, σε αυτό το εξάμηνο
η εφορία θα εισπράττει φόρους
μέσω της παρακράτησης που υπό
διαφορετικές συνθήκες δεν θα έ-

μπαιναν στο κρατικό ταμείο.
2. Με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών αλλά και την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης,
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις
για δημιουργία θέσεων εργασίας

με καλύτερες αποδοχές και κατά
συνέπεια υψηλότερες φορολογητέες
αποδοχές. Ούτως ή άλλως, η μείωση
των ασφαλιστικών εισφορών για
τους εργαζομένους ανεβάζει τις φορολο-γητέες αποδοχές.

Προγράμματα επιδότησης έως 90% του μισθού από τον ΟΑΕΔ
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Επιχορήγηση έως και 90% για μισθούς της τάξης των 800 ευρώ προσφέρουν τα προγράμματα του ΟΑΕΔ
που «τρέχουν» από το καλοκαίρι,
εν μέσω πανδημίας κορωνοϊού, και
παρουσιάζουν σημαντική ζήτηση
από τους εργοδότες, παρά τις δραματικές συνέπειες της υγειονομικής
κρίσης στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Την ώρα που η κυβέρνηση
επιλέγει να ρίξει στη μάχη κατά της
ανεργίας ένα πρόγραμμα 6μηνης
επιχορήγησης του 100% των εργοδοτικών εισφορών για την πρόσληψη 100.000 ανέργων, στον ΟΑΕΔ
υλοποιείται δέσμη ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες ανέργων. Στα προγράμματα αυτά, προβλέπονται σημαντικές επιχορηγήσεις, που σε ετήσια βάση κυμαίνονται μεταξύ 8.500 και 10.500 ευρώ.
Μάλιστα, η διάρκειά τους μπορεί
να φθάσει έως και τους 24 μήνες,
με αποτέλεσμα η επιχορήγηση να
ξεπερνάει τις 20.000 με 22.000 ευρώ.
Οπως εξηγεί μιλώντας στην «Κ»
ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, «εν μέσω lockdown ξεκινήσαμε τον σχεδιασμό νέων ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
για την επόμενη μέρα, γνωρίζοντας
πως οι δραματικές επιπτώσεις της
πανδημίας στην αγορά εργασίας απαιτούσαν μια νέα στρατηγική». Ο
σχεδιασμός των νέων και ενισχυμένων προγραμμάτων, επισημαίνει
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Η διάρκεια των προγραμμάτων φθάνει
έως και τους 24 μήνες,
με αποτέλεσμα η επιχορήγηση να ξεπερνάει
τις 22.000 ευρώ.
ο κ. Πρωτοψάλτης, έχει κεντρικό
στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και
την άμεση προώθηση της απασχόλησης, μέσα από ισχυρά κίνητρα
για προσλήψεις ανέργων σε θέσεις
πλήρους απασχόλησης. Εκτιμά δε
πως τα πολύ υψηλά ποσοστά και
ποσά επιχορήγησης των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με απλούστερες προϋποθέσεις, έχουν αποτέλεσμα, καθώς τα στοιχεία δείχνουν
ότι οι επιχειρήσεις ανταποκρίνονται.
Είναι ενδεικτικό ότι τα 6 προγράμματα που «ακτινογραφεί» σήμερα η «Κ», συνολικού προϋπολογισμού 441,8 εκατ., για την απασχόληση τουλάχιστον 35.400 ανέργων, έχουν ξεκινήσει από τα μέσα
Ιουλίου και μετά, και, ήδη, η απορροφητικότητά τους ξεπερνάει το
60% με 65%.
• Πτυχιούχοι. Αναλυτικά, το Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων
Ανέργων 22-29 ετών αφορά 3.500
νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις
του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 10
μηνών, η επιδότηση ανέρχεται στο

75% του μηνιαίου μισθολογικού και
μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ τον μήνα. Ετσι, για μισθό 1.000 ευρώ η επιδότηση φθάνει σωρευτικά τις 8.813

ευρώ. Ακόμη κι αν ο άνεργος προσληφθεί με τον κατώτατο μισθό
των 650 ευρώ, η σωρευτική επιχορήγηση του εργοδότη θα είναι της
τάξης των 7.120 ευρώ. Το πρόγραμμα

παρουσιάζει απορροφητικότητα
της τάξης του 61%, αν και άνοιξε
στο τέλος Ιουλίου.
• 18-29 ετών. Το Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών,

οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, αφορά 8.000 νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα. Η διάρκεια του προγράμματος
είναι 12 μήνες, αλλά αυξάνεται σε
15 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους και τους δικαιούχους του
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.
Η επιδότηση ανέρχεται στο 75%
του μηνιαίου μισθολογικού και μη
μισθολογικού κόστους με ανώτατο
όριο τα 750 ευρώ μηνιαία. Συνολικά,
η επιχορήγηση μπορεί να φθάσει
ακόμη και τις 13.200 ευρώ. Η «ζήτηση» ανέρχεται στο 65%.
• 30 ετών και άνω. Το Πρόγραμμα
Απασχόλησης Ανέργων 30 ετών και
άνω διαθέτει 8.300 θέσεις με 75%
επιδότηση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα
επέκτασης για επιπλέον 9 ή 12 μήνες για τους μακροχρόνια ανέργους.
Για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργου με 1.000 ευρώ μεικτά, η σωρευτική επιχορήγηση ανέρχεται
στις 21.000 ευρώ. Ηδη έχουν κατατεθεί 12.071 αιτήσεις, που αντιστοιχούν στο +145%.
• Πτυχιούχοι έως 39 ετών. Το
Πρόγραμμα Απασχόλησης Πτυχιούχων Ανέργων έως 39 ετών σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης διαθέτει
5.200 νέες θέσεις εργασίας διάρκειας
15 μηνών, σε επιχειρήσεις με κύρια
δραστηριότητα: 1) ενέργεια, 2) βιοεπιστήμες και υγεία - φάρμακα, 3)
περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
- κλιματική αλλαγή, 4) πολιτισμός,
τουρισμός, πολιτιστικές και δημι-

ουργικές βιομηχανίες, 5) επιστημονική έρευνα και ανάπτυξη, 6) μεταποίηση - βιομηχανία, 7) τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, 8) υλικά - κατασκευές και 9)
μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα
(logistics). Η επιδότηση ανέρχεται
στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού
και μη μισθολογικού κόστους, με
ανώτατο όριο τα 800 ευρώ μηνιαίως
για τους κατόχους μεταπτυχιακού.
Ετσι, η ανώτατη επιχορήγηση, σε
περίπτωση μισθού 1.000 ευρώ μεικτά, είναι 13.130 ευρώ.
• Επανένταξη. Το Πρόγραμμα
Επιταγών Επανένταξης στην Αγορά
Εργασίας διαθέτει 9.200 θέσεις εργασίας διάρκειας 12 μηνών, με ελάχιστες μεικτές απολαβές τα 830
ευρώ. Η επιδότηση ανέρχεται στο
80% του μηνιαίου μισθολογικού και
μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 830 ευρώ μηνιαίως. Για
έναν άνεργο που για 12 μήνες θα
λάβει 1.000 ευρώ τον μήνα, η επιδότηση ανέρχεται σε 11.620 ευρώ.
• Ευπαθείς ομάδες. Τέλος, το
Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων
από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες
διαθέτει 1.200 θέσεις σε ιδιωτικές
και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς
και σε επιχειρήσεις των δήμων και
των περιφερειών, διάρκειας 12 μηνών, με δυνατότητα επέκτασης για
επιπλέον 12 μήνες. Η επιδότηση ανέρχεται στο 90% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού
κόστους, με ανώτατο όριο τα 800
ευρώ μηνιαίως.

Οι τέσσερις προτεραιότητες του νέου συστήματος δημοσίων έργων
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Την αιτιολόγηση των προσφορών για έναν
δημόσιο διαγωνισμό, όταν η πρώτη από
τη δεύτερη προσφορά διαφέρουν περισσότερο από 10%, και τη δέσμευση του υποψήφιου αναδόχου από την αιτιολόγηση
αυτή μετά την υπογραφή της σύμβασης
θα προβλέπουν οι νομοθετικές προτάσεις
του υπουργείου Υποδομών για την αναθεώρηση του συστήματος δημοσίων έργων. Παράλληλα το υπουργείο θα περιορίσει σε ένα τα στάδια στα οποία θα μπορεί
να ασκηθεί προδικαστική προσφυγή, ώστε
να περιοριστεί ο «δικαστικός πόλεμος»
που διεξάγεται σήμερα σε κάθε διαγωνισμό.
Ο υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμανλής μιλώντας στους δημοσιογράφους
εξήγησε τις βασικές προτεραιότητες του
υπουργείου σε σχέση με τα δημόσια έργα.
Οσον αφορά την αναθεώρηση του ν.
4412/16 για τη δημοπράτηση και ανάθεση
δημοσίων έργων, σε ερώτηση της «Κ» ο
κ. Καραμανλής ανέφερε ότι αυτή θα περιλαμβάνει:
• Την αύξηση της απαραίτητης εγγύησης καλής εκτέλεσης ενός έργου και παράλληλα τη θέσπιση «εγγύησης προκα-
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ασκηθεί προδικαστική προσφυγή.
• Τη χρήση και ιδιωτών επιβλεπόντων
σε δημόσια έργα (σήμερα προβλέπεται
στις συμβάσεις παραχώρησης, με τον θεσμό του ανεξάρτητου μηχανικού).
Το σχέδιο νόμου αναμένεται να δοθεί
από το υπουργείο Ανάπτυξης (που είναι
το επισπεύδον υπουργείο) σε δημόσια
διαβούλευση έως τις αρχές Οκτωβρίου.

Μόνο σε ένα στάδιο θα μπορεί να ασκηθεί προδικαστική
προσφυγή, ώστε να περιοριστεί ο «δικαστικός πόλεμος»
σε κάθε διαγωνισμό.
ταβολής». Στόχος προφανώς είναι θα διαχωριστούν εγκαίρως οι εταιρείες που αντιμετωπίζουν προβλήματα χρηματοδότησης (τα οποία αναπόφευκτα επηρεάζουν
αργότερα την πορεία ενός έργου).
• Οταν η διαφορά ανάμεσα στους πρώτους επιλαχόντες σε έναν διαγωνισμό ξεπερνάει το 10%, τότε αυτοί θα πρέπει να
αιτιολογούν την προσφορά τους. Με τον
τρόπο αυτό το υπουργείο θα προσπαθήσει
να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των «ακραίων» εκπτώσεων. Παράλληλα, η αιτιολόγηση θα είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο, ώστε να μη «φουσκώνει» το έργο
στη συνέχεια.
• Την επιτάχυνση της διαδικασίας ανάθεσης ενός έργου μέσω του περιορισμού
σε ένα των σταδίων στα οποία μπορεί να

Επεκτάσεις Αττικής Οδού

Οταν η διαφορά ανάμεσα στους πρώτους επιλαχόντες σε ένα διαγωνισμό ξεπερνά το 10%,

τότε αυτοί θα πρέπει να αιτιολογούν την προσφορά τους. Με τον τρόπο αυτό, το υπουργείο
θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το φαινόμενο των «ακραίων» εκπτώσεων.

Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε και στις
επεκτάσεις της Αττικής Οδού. Οπως εκτίμησε, η επέκταση της λεωφόρου Κύμης
μέχρι την εθνική οδό μπορεί να δημοπρατηθεί στις αρχές του νέου έτους, καθώς
έχει μελετητική ωριμότητα και εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Θα ακολουθήσει στις αρχές του 2022 η επέκταση
της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και, αν
ωριμάσει μελετητικά, η επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού έως το Ελληνικό, η οποία θα περιλαμβάνει και την
αναβάθμιση της λεωφόρου Βουλιαγμένης
σε αστική λεωφόρο, με κατάργηση των
ισόπεδών κόμβων. Αυτό που πιθανότατα
θα αποδειχθεί προβληματικό είναι η (εξεταζόμενη σήμερα) χρήση μελετητικών

προτάσεων από ιδιώτες για τον σχεδιασμό
του έργου, καθώς στο συγκεκριμένο θέμα
τα συμφέροντα Δημοσίου και ιδιωτών
είναι πολύ πιθανό να αποκλίνουν (ως προς
το μέγεθος του έργου). Πάντως ο κ. Καραμανλής διευκρίνισε ότι η ανάθεση των
έργων δεν σχετίζεται με τον διαγωνισμό
για τη νέα σύμβαση παραχώρησης της
λειτουργίας της Αττικής Οδού, που θα διεξαχθεί μέσω ΤΑΙΠΕΔ (τα έσοδα του έργου
είναι δεσμευμένα για την κάλυψη του
χρέους).

Γραμμή 4 του μετρό
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στον διαγωνισμό για τη γραμμή 4 του μετρό. Οπως
ανέφερε, μέσα στις επόμενες ημέρες η
«Αττικό Μετρό» θα εγκρίνει την αιτιολόγηση των προσφορών από την επιτροπή
διαγωνισμού, προκρίνοντας και τις δύο
κοινοπραξίες στην επόμενη φάση (άνοιγμα
οικονομικών προσφορών). «Ελπίζω ότι θα
αποφύγουμε τις διαδοχικές προσφυγές
για “ψύλλου πήδημα”. Είμαστε έτοιμοι να
αναθέσουμε τις πρόδρομες εργασίες του
έργου, ωστόσο πρέπει να είμαστε πρώτα
σίγουροι ότι δεν θα υπάρξουν νομικές επιπλοκές στο κυρίως έργο», σχολίασε.

ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020

Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι
«Βουτιά» σε κοσμηματοπωλεία και ξενοδοχεία και εκτίναξη σε pet shops και γιατρούς
Tης ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Εξασθένηση της ραγδαίας πτώσης του
τζίρου δείχνουν τα στοιχεία των ηλεκτρονικών συναλλαγών για τον Αύγουστο, ενώ το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου ο ηλεκτρονικός τζίρος εμφανίζεται περίπου στα ίδια επίπεδα
με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, στηρίζοντας τις ελπίδες του οικονομικού επιτελείου ότι
η ύφεση δεν θα είναι διψήφια στο σύνολο της φετινής χρονιάς. Τα στοιχεία
αποκαλύπτουν, επίσης, μεγάλες διαφοροποιήσεις ανάλογα με τους κλάδους. Οσοι σχετίζονται με τον τουρισμό
(ξενοδοχεία, εστίαση, ενοικιάσεις αυτοκινήτων κ.λπ.) αλλά και ορισμένοι
άλλοι εμφάνισαν ραγδαία πτώση, ενώ
υπήρξαν κλάδοι που γνώρισαν πραγματική άνθηση εν μέσω κορωνοϊού.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές
στην περίοδο της πανδημίας, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο
του προηγούμενου έτους, κινήθηκαν
ως εξής: Τον Μάρτιο ήταν αυξημένες
κατά 15%, τον Απρίλιο έπεσαν κατά
21%, Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο υποχώρησαν επίσης κατά περίπου 10% κάθε
μήνα, τον Αύγουστο η πτώση συγκρατήθηκε στο 4% και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου ήταν αυξημένες
κατά 1%.
«Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, έπειτα από πολλούς μήνες, οι
ηλεκτρονικές συναλλαγές δεν δείχνουν
μείωση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αλλά βρίσκονται στο ίδιο
επίπεδο», σχολιάζει πηγή του οικονομικού επιτελείου. «Δεν ξέρουμε, βεβαίως, πόσο διατηρήσιμη είναι αυτή
η εξέλιξη», προσθέτει η πηγή, αναδεικνύοντας τον βασικό παράγοντα
της οικονομικής συγκυρίας επί κορωνοϊού, που είναι η αβεβαιότητα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, όμως,
και η πλήρης αλλαγή της σύνθεσης
του τζίρου που έφερε η πανδημία, αναδεικνύοντας κερδισμένους και χαμένους. Με βάση τα στοιχεία του ηλεκτρονικού τζίρου Αυγούστου και
πρώτου δεκαημέρου Σεπτεμβρίου, οι
μεγάλοι ηττημένοι είναι οι επηρεα-

ζόμενοι άμεσα και έμμεσα από τον
τουρισμό, με τις αερομεταφορές να
εμφανίζουν πτώση 48% τον Αύγουστο
και 58% το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων να έχουν μειωμένο τζίρο 45%50% συνολικά την περίοδο αυτή, τα
ξενοδοχεία να γνωρίζουν πτώση 50%,
αλλά και τα είδη δώρων και σουβενίρ
να αντιμετωπίζουν υποχώρηση των
ηλεκτρονικών πωλήσεών τους κατά
45%. Μείωση 45% είχαν και τα κοσμηματοπωλεία, είτε λόγω απώλειας
της τουριστικής πελατείας τους είτε
και γιατί ο κορωνοϊός άλλαξε τις προτεραιότητες των καταναλωτών. Στους
μεγάλους χαμένους και τα πολυκαταστήματα, που είδαν μείωση του τζίρου
τους κατά 30%, ενώ ο ρουχισμός στο
σύνολό του έχει πέσει κατά 20%, κάτι
που σημαίνει ότι, συγκριτικά, τα μικρά
καταστήματα ένδυσης τα πήγαν καλύτερα.
Αντιστοίχως, στην εστίαση ο ηλεκτρονικός τζίρος ήταν μειωμένος κατά
12%-15%, όχι όμως και στα φαστ φουντ

και σουβλατζίδικα, που είχαν αύξηση
60% την περίοδο Αυγούστου - πρώτου
δεκαημέρου Σεπτεμβρίου, όπως και
τα delivery. Ο ηλεκτρονικός τζίρος
των γιατρών δεν πήγε καθόλου άσχημα, εμφανίζοντας αύξηση 60%-70%,
ενώ αντίστοιχα ποσοστά αύξησης,
50%-60%, είδαν και οι οδοντίατροι
και οι σχετικές υπηρεσίες. Σταθερά
καλά πηγαίνουν τα φαρμακεία με αύξηση τζίρου 30%-40% και τα σούπερ
μάρκετ με αύξηση 25%. Επίσης, στα
κουρεία και κομμωτήρια η αύξηση ήταν 9% τον Αύγουστο και 37% το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου, καθώς επιστρέψαμε από τις διακοπές μας.
Επίσης, στους σταθερούς κερδισμένους του κορωνοϊού παραμένουν
οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές σε όλες
τις εκδοχές τους (προγραμματισμός
+70%-80%, software +20%-30%, περιφερειακά +35%), καθώς και οι τηλεπικοινωνίες. Ανάμεσα στους απρόσμενους νικητές τον Αύγουστο και
το πρώτο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου
είναι τα pet shops που έχουν αυξήσει

τον ηλεκτρονικό τζίρο τους κατά 42%,
οι κάβες κατά 20%, τα γλυκά και οι
ξηροί καρποί κατά 40%-45%.
Στις μεταφορές έγιναν επίσης αξιοσημείωτες ανακατατάξεις. Στην
κατηγορία κυκλοφορία - διόδια ο ηλεκτρονικός τζίρος διπλασιάστηκε,
ενώ αντιθέτως στα λεωφορεία μειώθηκε κατά 30%. Οι περισσότεροι, προφανώς, κινήθηκαν με τα Ι.Χ. τους,
κάτι που εξηγεί και την αύξηση του
ηλεκτρονικού τζίρου στις επισκευές
αυτοκινήτων, στα ελαστικά και στα
αξεσουάρ κατά 25%.
«Σημειώνεται μια συνολική αναταραχή της οικονομίας στο κλαδικό
επίπεδο», σχολιάζει η πηγή του οικονομικού επιτελείου. «Το ερώτημα είναι
πώς θα επανέλθει η κατάσταση. Σίγουρα η αύξηση τζίρου δίνει τη δυνατότητα για επενδύσεις και προσθέτει
δυναμική στις επιχειρήσεις.
Η περίοδος αυτή δεν είναι όπως εκείνη των μνημονίων, που είχαμε καθολική ύφεση, αλλά είναι ύφεση ή άνθηση κλαδική».
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Η επιχείρηση καταβάλλει €3.729,
αλλά ο εργαζόμενος παίρνει €1.923
Φόρους και εισφορές που αντιστοιχούν στο
41,5% του ΑΕΠ καταβάλλουν οι ελληνικές επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά στο ελληνικό Δημόσιο. Συγκεκριμένα, με βάση μελέτη της Eurostat το 2018 καταβλήθηκαν φόροι και εισφορές
ύψους 76 δισ. ευρώ, ποσό το οποίο κατατάσσει
την Ελλάδα στις χώρες με τις υψηλότερες επιβαρύνσεις. Το 2010 φόροι και εισφορές αποτελούσαν το 34,2% του ΑΕΠ, το 2015 το 39,6%
για να φθάσουν στο 41,5%, ποσοστό το οποίο
ίσχυε μέχρι τα μέσα του 2020, καθώς από τον
Ιούλιο μειώθηκαν οι εισφορές κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες. Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτει ότι στις χώρες των μνημονίων,
με εξαίρεση την Ελλάδα, οι επιχειρήσεις και τα
φυσικά πρόσωπα πλήρωναν και πληρώνουν λιγότερα σε φόρους και εισφορές.
Tο κόστος για τις επιχειρήσεις παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, ενώ το ποσό που καταλήγει
στην τσέπη των εργαζομένων είναι σημαντικά
μικρότερο. Οσο αυξάνονται οι αποδοχές τόσο
μειώνεται το καθαρό ποσό που εισπράττει ο εργαζόμενος. Είναι ενδεικτικό ότι για καθαρές αποδοχές (μετά φόρων και ασφαλιστικών εισφορών) 1.923 ευρώ το κόστος της επιχείρησης ανέρχεται στα 3.729 ευρώ. Δηλαδή, από το ποσό
που δίνει η επιχείρηση μόλις το 51,5% καταλήγει
στα χέρια του εργαζομένου. Ωστόσο, από τον
Ιανουάριο του 2021 τα πράγματα καλυτερεύουν
με αποτέλεσμα στο ανωτέρω παράδειγμα το
ποσό που θα εισπράξει ο εργαζόμενος να αποτελεί
το 55% του αρχικού κόστους της επιχείρησης,
ενώ οι αποδοχές του εργαζομένου αυξάνονται
κατά 5% σε σχέση με αυτά που θα λαμβάνει
μέχρι και το τέλος του 2020. Η εξέλιξη αυτή
είναι αποτέλεσμα της μείωσης κατά 7,5% στις
ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλουν εργοδότες και εργαζόμενοι και στην αναστολή
της εισφοράς αλληλεγγύης, που τίθενται σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο του 2021.
Τι αλλάζει από τον Ιανουάριο του 2021:
1. Επιχείρηση καταβάλλει το ποσό των 1.243
ευρώ για εργαζόμενο το 2020. Από το ποσό αυτό
οι εισφορές του εργοδότη ανέρχονται σε 243,30
ευρώ, οι εισφορές του εργαζομένου σε 153,30
ευρώ και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών στα
37,92 ευρώ. Το ποσό που θα πάρει στα χέρια
του ο εργαζόμενος ανέρχεται στα 808,78 ευρώ
και αποτελεί το 65% του κόστους της επιχείρησης.
Από τον Ιανουάριο του 2021 το καθαρό ποσό
θα φθάσει τα 818,20 ευρώ, ενώ το κόστος της
επιχείρησης περιορίζεται στα 1.225,40 ευρώ.
2. Επιχείρηση καταβάλλει το ποσό των
1.864,95 ευρώ για εργαζόμενο το 2020. Από το
ποσό αυτό οι εισφορές του εργοδότη ανέρχονται
σε 364,95 ευρώ, οι εισφορές του εργαζομένου
σε 229,95 ευρώ, ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών

στα 139,31 ευρώ και η εισφορά αλληλεγγύης
στα 9,08 ευρώ. Το ποσό που θα πάρει στα χέρια
του ο εργαζόμενος ανέρχεται στα 1.122,66 ευρώ
και αποτελεί το 60% του κόστους της επιχείρησης.
Από τον Ιανουάριο του 2021 το καθαρό ποσό
θα φθάσει τα 1.144 ευρώ, ενώ το κόστος της επιχείρησης περιορίζεται στα 1.838 ευρώ.
3. Επιχείρηση καταβάλλει το ποσό των 2.486
ευρώ για εργαζόμενο το 2020. Από το ποσό αυτό
οι εισφορές του εργοδότη ανέρχονται σε 486,60
ευρώ, οι εισφορές του εργαζομένου σε 306,60
ευρώ, ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών στα 256,81
ευρώ και η εισφορά αλληλεγγύης στα 25,81
ευρώ. Το ποσό που θα πάρει στα χέρια του ο
εργαζόμενος ανέρχεται στα 1.410,78 ευρώ και
αποτελεί το 56% του κόστους της επιχείρησης.
Από τον Ιανουάριο του 2021 το καθαρό ποσό
θα φθάσει τα 1.453,60 ευρώ, ενώ το κόστος της
επιχείρησης περιορίζεται στις 2.450,80 ευρώ.
<
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Το 2018 καταβλήθηκαν φόροι και
εισφορές 76 δισ., ποσό που κατατάσσει την Ελλάδα στις χώρες με
τις υψηλότερες επιβαρύνσεις.
4. Επιχείρηση καταβάλλει το ποσό των
3.729,90 ευρώ για εργαζόμενο το 2020. Από το
ποσό αυτό οι εισφορές του εργοδότη ανέρχονται
σε 729,90 ευρώ, οι εισφορές του εργαζομένου
σε 459,90 ευρώ, ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών
στα 542,60 ευρώ και η εισφορά αλληλεγγύης
στα 74,11 ευρώ. Το ποσό που θα πάρει στα χέρια
του ο εργαζόμενος ανέρχεται στα 1.923,39 ευρώ
και αποτελεί το 51,5% του κόστους της επιχείρησης. Από τον Ιανουάριο του 2021 το καθαρό
ποσό θα φθάσει τις 2.020,12 ευρώ, ενώ το κόστος
της επιχείρησης περιορίζεται στις 3.676,20 ευρώ.
Σε αυτή περίπτωση οι αποδοχές αυξάνονται
κατά 5%.
5. Επιχείρηση καταβάλλει το ποσό των 4.973,20
ευρώ για εργαζόμενο το 2020. Από το ποσό αυτό
οι εισφορές του εργοδότη ανέρχονται σε 973,20
ευρώ, οι εισφορές του εργαζομένου σε 613,20
ευρώ, ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών στα 906,71
ευρώ και η εισφορά αλληλεγγύης στα 134,44
ευρώ. Το ποσό που θα πάρει στα χέρια του ο εργαζόμενος ανέρχεται στις 2.345,65 ευρώ και αποτελεί το 48,9% του κόστους της επιχείρησης.
Από τον Ιανουάριο του 2021 το καθαρό ποσό
θα φθάσει τις 2.506,27 ευρώ, ενώ το κόστος της
επιχείρησης περιορίζεται στις 4.901,60 ευρώ.
Σε αυτή την περίπτωση το ποσό που θα λάβει
το 2021 ο εργαζόμενος ανέρχεται στο 51,13%,
ενώ οι αποδοχές του αυξάνονται κατά 6,84%.
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Ανησυχία για νέο lockdown
και νέα πτώση στο Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,90% και στα χαμηλά ημέρας
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Παρά το ανοδικό ξεκίνημα, το Χρηματιστήριο
Αθηνών δεν κατάφερε να βάλει φρένο στο
πτωτικό σερί των τελευταίων συνεδριάσεων,
με την αβεβαιότητα και τη νευρικότητα
στην αγορά να είναι έντονες λόγω των ανησυχιών για την επιβολή νέων αυστηρών
περιοριστικών μέτρων που θα πλήξουν την
οικονομία και στο τρέχον τρίμηνο. Η αναθεώρηση επί τα χείρω των εκτιμήσεων της
ΤτΕ για την ύφεση φέτος (στο 7,5% από
5,8% πριν) ενέτεινε αυτούς τους φόβους και
ενεργοποίησε τους πωλητές σε αρκετούς
δεικτοβαρείς τίτλους, στέλνοντας έτσι τον
Γενικό Δείκτη στις 624 μονάδες. Σύμφωνα
με τους αναλυτές, ένα νέο lockdown αποτελεί
το νούμερο ένα ρίσκο για το Χ.Α. στην παρούσα φάση, αν και γίνονται προσπάθειες
αυτό να αποτραπεί με κάθε τρόπο. Κατά τη
Λέων Δεπόλας ΑΧΕΠΕΥ, η μεταβλητότητα
θα παραμείνει αυξημένη τόσο στο εξωτερικό
όσο και στο εσωτερικό, με το εύρος διακύμανσης του Γενικού Δείκτη να τοποθετείται
μεταξύ των 615 και 665 μονάδων.
Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
<
<
<
<
<
<

Η αγορά φοβάται ότι
η επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων θα επιφέρει
νέο πλήγμαστην οικονομία.

Η αναθεώρηση επί τα χείρω των εκτιμήσεων της Τραπέζης της Ελλάδος για την ύφεση φέτος (στο 7,5% από 5,8% πριν) ενέτεινε τους φόβους
και ενεργοποίησε τους πωλητές σε αρκετούς δεικτοβαρείς τίτλους, στέλνοντας έτσι τον Γενικό Δείκτη στις 624 μονάδες.

με απώλειες 0,90% στις 624,62 μονάδες και
στα χαμηλά ημέρας, ενώ στο άνοιγμα της
συνεδρίασης είχε βρεθεί έως και τις 635,87
μονάδες (+0,88%), και ο τζίρος ανήλθε στα
47,1 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε απώλειες της τάξεως του 0,92% στις
1.490,21 μονάδες, ενώ ο δείκτης μεσαίας
κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,70%
στις 844,78 μονάδες. Στα μη τραπεζικά blue
chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν
σε Motor Oil (-4,34%), ΕΛΠΕ (-3,85%), ΟΠΑΠ
(-3,19%), ενώ με κέρδη άνω του 1% έκλεισαν

οι Coca-Cola και Jumbo. Ο τραπεζικός δείκτης
σημείωσε πτώση 0,68% στις 301,26 μονάδες,
με την Alpha Bank να κλείνει αμετάβλητη
σε 0,5230 ευρώ, τη Eurobank να υποχωρεί
κατά 1,10%, την Εθνική Τράπεζα να κλείνει
στο -0,41% και την Τράπεζα Πειραιώς στο 1,73%.
Η προσωρινή αποκλιμάκωση της έντασης
στην Αν. Μεσόγειο ενόψει της κρίσιμης Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. δεν έφερε τελικά
αλλαγή του σκηνικού στο ελληνικό Χρηματιστήριο, σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας,
διευθυντής επενδύσεων της «Κύκλος Χρη-

(Πηγή: Reuters)

ματιστηριακή». Ετσι, μετά το αγοραστικό
κρεσέντο στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, ήρθε το κύμα ρευστοποιήσεων
στη συνεδρίαση της Δευτέρας να επιφέρει
τη μετάθεση των προσδοκιών για αναρρίχηση του Γενικού Δείκτη πάνω από τις 670
μονάδες και να επαναφέρει τα δυσοίωνα
σενάρια πίεσής του προς τις 600 μονάδες.
Ο λόγος που οδηγεί σε υποχώρηση όλες
τις αγορές του πλανήτη, όπως επισημαίνει,
είναι ο ίδιος: Η αύξηση του αριθμού των
κρουσμάτων της πανδημίας αναγκάζει όλες
τις κυβερνήσεις να πάρουν ολοένα και πε-

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

ρισσότερα περιοριστικά μέτρα και δεν αποκλείεται να επιβληθεί ακόμη και lockdown.
Με αυτά τα δεδομένα, τα στοιχεία για τις οικονομίες κατά το τρίτο τρίμηνο δεν θα είναι
ιδιαίτερα βελτιωμένα σε σχέση με εκείνα
του δευτέρου τριμήνου, ενώ χαμηλός είναι
και ο βαθμός ορατότητας για τη συνέχεια,
εκτός κι αν προς το τέλος του έτους υπάρξει
θετική εξέλιξη στον υγειονομικό τομέα (αναγγελία εμβολίου κ.ο.κ.). Το αποτέλεσμα
είναι να συντηρείται η χαμηλή επενδυτική
ψυχολογία και να αυξάνεται η διάθεση φυγής
από τον επενδυτικό κίνδυνο.
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Σε στάση αναμονής
οι επενδυτές
Ελαφρά ανοδικές ήταν οι τάσεις
στα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια χθες, αλλά και στην αμερικανική αγορά, αντισταθμίζοντας έως κάποιο βαθμό τις μαζικές
απώλειες της Δευτέρας. Οι επενδυτές, πάντως, παραμένουν συγκρατημένοι ως προς το ποιες θα
είναι οι αντιδράσεις των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων στην έξαρση
των νέων κρουσμάτων, ενώ ήδη η
Βρετανία ανακοίνωσε αυστηρότερους περιορισμούς. Στις ΗΠΑ το
κλίμα επηρέασαν και δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας της χώρας (Fed) ότι διαβλέπουν μία ανάκαμψη της αμερικανικής οικονομίας με αργό βηματισμό. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης
Stoxx 600 έκλεισε με -0,20%, ενώ
με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσαν τη χθεσινή συνεδρίαση και ο
CAC 40 στο Παρίσι και ο IBEX στη
Μαδρίτη με -0,40% και -0,65% αντιστοίχως. Ανοδικά έκλεισαν ο
FTSE 100 με 0,43%, o DAX στη
Φρανκφούρτη με 0,41% και ο FTSE
ΜΙΒ στο Μιλάνο με 0,54%. Πριν
από το κλείσιμο στην αμερικανική
αγορά χθες ο Dow Jones και ο S&P
500 σημείωναν άνοδο 0,33% και
0,80% αντίστοιχα. Nωρίτερα ο Dow
είχε εξασθενήσει, όταν ο πρόεδρος
της Fed δήλωσε ότι η αμερικανική
οικονομία χρειάζεται περαιτέρω
αρωγή, διότι απέχει πολύ ακόμα
από την πλήρη ανάκαμψη.
Στη Γηραιά Ηπειρο ο κλάδος, ο
οποίος παρουσίασε την υψηλότερη
επίδοση ήταν της ενέργειας, ενώ
στον αντίποδα βρέθηκαν οι ασφαλιστικές και ο κλάδος αναψυχής
και ταξιδίων, συνεχίζοντας την
πτώση αυτής της εβδομάδας, που
διαμορφώνεται στο 6,2%. Τη Δευτέρα στα χρηματιστήρια οι δείκτες
βυθίστηκαν σε επίπεδα ναδίρ τριμήνου και πλέον λόγω αυξανόμενων
ενδείξεων ότι η έξαρση κρουσμάτων στην Ευρώπη τείνει σε οριακό
σημείο – ένα σημείο, το οποίο ίσως
και πάλι υποχρεώσει τις εθνικές
κυβερνήσεις να λάβουν νέα περιοριστικά μέτρα. Ωστόσο, οι μετοχές
των εταιρειών, οι οποίες αναμένεται

Ανοδικά έκλεισαν ο FTSE 100 με
0,43%, o DAX στη Φρανκφούρτη με
0,41% και ο FTSE ΜΙΒ στο Μιλάνο με
0,54%.
<
<
<
<
<
<

Περιμένουν να δουν
ποια μέτρα θα λάβουν
οι κυβερνήσεις στην
Ευρώπη για να αντιμετωπίσουν το νέο
κύμα κρουσμάτων.
να ωφεληθούν από μία καραντίνα,
όπως η HelloFresh, που παρασκευάζει προμαγειρευμένα γεύματα, ή
η Ubisoft Entertainment και η CD
Projekt, που δημιουργούν και πωλούν βιντεοπαιχνίδια, συνέχισαν
την άνοδό τους και χθες. Οι αναλυτές, οι οποίοι αμφισβητούσαν
πως η ανάκαμψη στην Ευρώπη θα
είναι αιφνίδια και δραστική, φαίνεται να κερδίζουν έδαφος και να
επηρεάζουν τις αγορές. «Ενδεχομένως η Ευρώπη να εισέρχεται και
να εξέρχεται από καθεστώς καραντίνας τους επόμενους 6 ή 12 μήνες
ή και τα προσεχή 2 χρόνια, ποιος
ξέρει», επισημαίνει τέλος στο
Bloomberg ο Ντέιβιντ Μάντεν, αναλυτής της CMC Markets.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ
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ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,5700
0,4760
0,3540

0,5920
0,4900
0,3540

0,5786
0,4783
0,3540

-0,3380
-2,2270
-0,4000

12.062
9.481
638

0,5740
0,4740
0,3540
0,0080

0,5900
0,4895
0,3680
0,0100

0,5900
0,4760
0,3540

1,37
-1,24
-1,67

0,0740

0,0740

0,0740

0,4740

10.000

0,0000
0,0770

0,0690
0,0825

0,0740

0,00

1,0100

1,0100

1,0100

-0,5050

4.500

1,0100

1,0300

1,0100

0,00

1,2200
0,0000
0,0000
0,0000
0,0360
0,0000
0,0860
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1,2700
0,0000
0,0380
0,0000
0,0000
0,3500
0,0000
0,0000
0,0000
0,8000
1,8000
0,0105

0,0000
0,0010
0,0000
1,0500
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,8200
0,0000
0,0000

0,2200
0,0000
0,0315
1,1500
0,0000
0,0200
0,0000
0,0655
0,6100
0,0000
0,8700
0,0260
0,0000

0,8700

1,16

0,0000
0,8800
0,2640
0,1080
1,8800

0,0575
0,9700
0,2700
0,0000
1,8900

0,2700

0,00

0,0000
1,2000
0,0000
0,0000
0,2600

0,0000
1,2100
0,2600
0,6500
0,2920

1,2100

0,00

0,0000

0,0760

0,0000
0,0000
0,0000

0,2000
0,0000
0,2540

0,8400

0,8800

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

1,2100
0,0000
0,0000
0,0000
0,1100
0,0000
0,0000
0,0000
0,1460
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0040

0,0090

0,0000

0,0000

49,0000
48,0000
0,0000
0,0000
0,0000

53,0000
50,5000
0,0000
0,0000
0,0000

49,0000

-2,95

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
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

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 (Σ)

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΑΤΑΣ
ΚΟΣΑ
ΜΙΝΕ
ΑΚΕΠ
ΓΙΕΠ
ΕΛΛΗ
ΙΝΕΠ
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
INTERFUND INVESTMENTS PLC
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 (Σ)
Ch. Charilaou Group Plc (Σ)
ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ “
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 (Σ)
C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD
TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,8700

0,8700

0,8700

1,0000

3.000

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

0,2700

0,2700

0,2700

0,2710

3.075

1,2100

1,2200

1,2125

0,2460

2.236

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά
ΙΟΑΝ
ΚΕΟ
ΜΙΤΣ
ΜΠΛΕ
ΦΡΟΥ

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

Βασικά Υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

Ακίνητη Περιουσία
ΚΚΟΜ
ΠΑΝΔ
ΦΙΛΟ

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

Ενέργεια
ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΛΙΠΕ
ΑΙΕΠ
ΔΩΕΠ
ΕΛΕΠ
ΕΞΕΠ
ΕΣΕΦ
ΙΣΕΠ
ΚΑΕΠ
ΚΕΑΕ
ΠΡΟΠ
ΡΕΕΠ
ΤΖΕΠ
ΧΑΕΠ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)
ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)
ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)
ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Σ)
CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (Σ)
A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (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)

Βασικά Καταναλωτικά Αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

Ακίνητη Περιουσία
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1
ΕΤΜΑ2
ΙΝΓΚΑΡΤ
ΙΝΓΚΑΡΤ2
ΤΡΙΣΤΟΝΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2
Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN)
Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN)
Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)
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ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΚΧ03Α18 KOXA 2,75% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2020)
ΚΧ04Α18 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2021)
ΚΧ051Α15 ΚΟΧΑ 2,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2021)
ΚΧ05Α18 KOXA 3,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2022)
ΚΧ071Α16 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023)
ΚΧ071Α17 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024)
ΚΧ081Α13 ΚΟΧΑ 5,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2021)
ΚΧ091Α13 ΚΟΧΑ 5,25% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2022)
ΚΧ101Α11 KOXA 6.00% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021)
ΚΧ101Α13 ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023)
ΚΧ101Α15 ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025)
ΚΧ101Β11 ΚΟΧΑ 6,50% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021)
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΔ13Η20
ΓΔ13Θ20
ΓΔ13Ι20
ΓΔ52Α20

Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 7η Έκδοση 2020 (26/06/2020 – 25/09/2020) (AN)
Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 8η Έκδοση 2020 (31/07/2020 – 30/10/2020)
Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 9η Έκδοση 2020 (28/08/2020 – 27/11/2020)
Γραμμάτια Δημοσίου 52 Εβδομάδων, 1η Έκδοση 2020 (24/04/2020 – 23/04/2021)

0,0000

* Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει την αυξομείωση της μέσης σταθμικής τιμής σε σεντ από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
** Στον υπολογισμό της μέσης σταθμικής τιμής συμπεριλαμβάνονται και η αξία και τα τεμάχια συναλλαγών που εκτελέστηκαν με τη μέθοδο ‘Απλή Προσυμφωνημένη Συναλλαγή’.
Ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης: Στην Κατηγορία αυτή θα ταξινομούνται εταιρείες όταν ενδεχομένως θα συντρέχουν σοβαροί λόγοι μη πλήρους συμμόρφωσης τους με τη νομοθεσία και μη παροχής επαρκών στοιχείων /εχεγγύων προς τους επενδυτές.
Αγορά ειδικών χαρακτηριστικών: ταξινομούνται εταιρείες οι οποίες έχουν: (α) δεν τηρούν τις υποχρεώσεις της διασποράς ή της εμπορευσιμότητας ή της χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες ή (β) παραλείπουν να εισαγάγουν στο
Χρηματιστήριο μετοχές τους όπως προβλέπεται από το Άρθρο 129 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή (γ) i. για τις οποίες επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους ή ii. για τις οποίες επίκειται αντίστροφη εξαγορά ή
iii. οι οποίες είναι επενδυτικοί οργανισμοί και επιζητούν την απαλλαγή τους από περιορισμό αναφορικά προς τις υποχρεώσεις τους.
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Επείγουσα επιχείρηση για
τη σωτηρία 250 φαλαινών

Οι ασύλητες σαρκοφάγοι βρίσκονταν στον πυθμένα φρεατίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση των αιγυπτιακών αρχών.

Στο φως 14 σαρκοφάγοι 2.500 ετών
Σημαντική ανακάλυψη των αρχαιολόγων στη νεκρόπολη Σακάρα, νότια του Καΐρου
ΚΑΪΡΟ. Την ανακάλυψη 14 σαρκοφάγων
ηλικίας 2.500 ετών στη νεκρόπολη της
Σακάρα, νότια του Καΐρου, ανακοίνωσαν
την Κυριακή οι αιγυπτιακές αρχές. Οι ασύλητες σαρκοφάγοι βρίσκονταν στον
πυθμένα φρεατίου. Πριν από μία εβδομάδα, η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε
στο φως άλλες 13 σαρκοφάγους στο ίδιο
σημείο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού της Αιγύπτου.
Η νεκρόπολη της Σακάρα, που βρίσκεται 25 χιλιόμετρα νότια των πυραμίδων του οροπεδίου της Γκίζας στο Κάιρο,
φιλοξενεί την παγκοσμίως γνωστή κλιμακωτή πυραμίδα του Τζέζερ, η πρώτη
της φαραωνικής εποχής. Το νεκρικό αυτό
τέμενος, που κατασκευάσθηκε γύρω στο
2.700 π.Χ. από τον στενό σύμβουλο του
φαραώ Τζεζέρ και αρχιτέκτονα, Ιμχοτέπ,
θεωρείται ένα από τα αρχαιότερα κτίσματα που σώζονται στον κόσμο.
Εικόνες των άριστα διατηρημένων
σαρκοφάγων εμφανίζουν μοτίβα καφέ
και μπλε γεωμετρικών σχημάτων, καθώς
και πολλά ιερογλυφικά. Σύμφωνα με την
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Εικόνες των άριστα
διατηρημένων σαρκοφάγων εμφανίζουν μοτίβα
καφέ και μπλε γεωμετρικών σχημάτων, καθώς
και πολλά ιερογλυφικά.
ανακοίνωση του αιγυπτιακού υπουργείου,
«κι άλλες σαρκοφάγοι αναμένεται να έλθουν στο φως χάρη σε ανασκαφή σε
άλλα βαθιά φρεάτια της περιοχής της
νεκρόπολης». Σε βίντεο που δημοσιοποίησε το υπουργείο στις αρχές του
μήνα, ο υπουργός Πολιτισμού της Αιγύπτου, Χαλέντ ελ Ενάνι, εμφανίζεται ιδιαίτερα αισιόδοξος, λέγοντας ότι οι πρόσφατες ανασκαφικές επιτυχίες στην Σακάρα «δεν είναι παρά η αρχή».
Οι αιγυπτιακές αρχές έχουν υιοθετήσει
τακτική πρόωρης ανακοίνωσης σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων, πριν

υπάρξουν ασφαλείς εκτιμήσεις για τη
σημασία τους. Αυτό γίνεται σε μία προσπάθεια διατήρησης του τουριστικού
ενδιαφέροντος για τις ανασκαφές, παρά
τις αντιρρήσεις που έχουν κατά καιρούς
εκφράσει Αιγύπτιοι και ξένοι αρχαιολόγοι.
Το τουριστικό συνάλλαγμα, από το οποίο
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η αιγυπτιακή
οικονομία, υπέστη πλήγμα από την επανάσταση της Αραβικής Ανοιξης το
2011 και πιο πρόσφατα από την πανδημία
του κορωνοϊού. Το 2019, πάνω από 13,6
εκατομμύρια τουρίστες είχαν επισκεφθεί
την Αίγυπτο.
Η πυραμίδα του Τζέζερ είχε ανοίξει
και πάλι τις πύλες της στους επισκέπτες
τον Μάρτιο, ύστερα από πολλούς μήνες
εργασιών αναστήλωσης. Δύο εβδομάδες
αργότερα, η πυραμίδα έκλεισε και πάλι,
εξαιτίας των μέτρων κατά της πανδημίας,
έως ότου ανοίξει για μία ακόμη φορά
την 1η Σεπτεμβρίου.
Τον Αύγουστο, οι αιγυπτιακές αρχές
προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων μετά
την κατεδάφιση δεκάδων μνημάτων

στην Πόλη των Νεκρών του Καΐρου, την
αχανή νεκρόπολη, όπου βρίσκονται θαμμένοι σημαντικοί ισλαμιστές λόγιοι αλλά
και πολιτικοί ηγέτες. Η κατεδάφιση πραγματοποιήθηκε για την κατασκευή νέας
ανισόπεδης γέφυρας οχημάτων, σύμφωνα
με δημοσίευμα της αγγλόφωνης ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Middle East Eye.
Το υπουργείο Μεταφορών της Αιγύπτου ανακοίνωσε επίσης στα μέσα Αυγούστου την κατασκευή δύο νέων αυτοκινητόδρομων, οι οποίοι θα τέμνουν
την κοιλάδα των πυραμίδων της Γκίζας,
αναβιώνοντας πολεοδομικό σχέδιο της
δεκαετίας του 1990. Το σχέδιο είχε εγκαταλειφθεί από το καθεστώς Μουμπάρακ, εξαιτίας της διεθνούς κατακραυγής
που είχε τότε προκαλέσει. Το σύμπλεγμα
των πυραμίδων στην Γκίζα, που βρίσκεται
στα όρια του αστικού ιστού της μεγαλούπολης των 20 εκατομμυρίων κατοίκων,
είναι μεταξύ των πλέον πολυσύχναστων
τουριστικών προορισμών της Αιγύπτου,
προσελκύοντας δυτικούς επισκέπτες
από τον 18ο αιώνα μέχρι σήμερα.

Δεν βρίσκουν εργατικό δυναμικό
και ενοικιάζουν ρομπότ στην Ιαπωνία
Οι πελάτες που επισκέπτονται τα δύο μεγαλύτερα σούπερ μάρκετ της Ιαπωνίας
έρχονται την τελευταία περίοδο αντιμέτωποι με εικόνες που πριν από λίγα
χρόνια φάνταζαν ότι έρχονταν από το
μέλλον – αλλά πλέον είναι το παρόν.
Πρόκειται για έναν μικρό στρατό από
ρομπότ τύπου Model-T, που τοποθετούν
με ακρίβεια τα εμπορεύματα στα ράφια
των καταστημάτων.
Αποτελούν δημιούργημα της ιαπωνικής νεοφυούς εταιρείας Telexistence
και πρόσφατα έχουν ενταχθεί στο προσωπικό των σούπερ μάρκετ και πολυκαταστημάτων FamilyMart και Lawson,
έναντι ενοικίου. Η εταιρεία αρνείται προς
το παρόν να τα πουλήσει και απλώς τα
ενοικιάζει. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ
του αμερικανικού δικτύου CNN, τα ρομπότ έχουν επιστρατευθεί για να τοποθετούν τα εμπορεύματα στα ράφια και
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Τα ρομπότ της Telexistence
είναι τηλεκατευθυνόμενα
και ελέγχονται από το προσωπικό των καταστημάτων
όπου χρησιμοποιούνται.

Στην Ιαπωνία το ένα τρίτο των πολιτών είναι άνω των 65 ετών και οι επιχειρήσεις εξωθούνται να αναζητούν λύσειςστην τεχνολογία.

γενικώς για ένα αρκετά μεγάλο φάσμα
τέτοιου είδους τυποποιημένων εργασιών.
Την επιλογή των δύο αλυσίδων σούπερ
μάρκετ δεν υπαγόρευσε, όπως εύκολα
θα σκεφτόταν κανείς, ο στόχος για μεγιστοποίηση του κέρδους, μολονότι το
κόστος των ρομπότ είναι σίγουρα μικρότερο από εκείνο της ανθρώπινης εργασίας. Εν προκειμένω, πρόκειται για μια
λύση ανάγκης σε ένα πρόβλημα που επί
χρόνια αντιμετωπίζουν οι ιαπωνικές επιχειρήσεις: τη δυσκολία να βρουν εργαζομένους.
Στην Ιαπωνία, η κατάσταση της αγοράς εργασίας βρίσκεται στον αντίποδα
των δυτικών οικονομιών. Η Χώρα του
Ανατέλλοντος Ηλίου διαθέτει τον γηραιότερο πληθυσμό στον κόσμο, καθώς περίπου το 1/3 των πολιτών της είναι άνω
των 65 ετών. Το αποτέλεσμα είναι μια
χρόνια ανεπάρκεια εργατικού δυναμικού
που εξωθεί τις ιαπωνικές επιχειρήσεις
να αναζητούν λύσεις στην τεχνολογία.

Ετσι, τις τελευταίες ημέρες, η αλυσίδα
πολυκαταστημάτων και σούπερ μάρκετ
Lawson τοποθέτησε και ενεργοποίησε
τα πρώτα ρομπότ σε ένα από τα καταστήματα του δικτύου της, στο Τόκιο.
Εχει προηγηθεί, από τον Αύγουστο, η
FamilyMart, που τα τοποθέτησε στα καταστήματά της πριν από μερικές εβδομάδες και σταδιακά εκτιμά ότι τουλάχιστον 20 από αυτά θα είναι πλήρως λειτουργικά μέχρι το 2022.
Τα ρομπότ έχουν κατασκευή ανθρωποειδούς, αν και υπερβαίνουν αισθητά
το ύψος ενός μέσου ανθρώπου, καθώς
είναι περίπου δύο μέτρα και 14 εκατοστά.
Κινούνται πάνω σε μια περιστρεφόμενη
πλατφόρμα με ρόδες και είναι εξοπλισμένα με κάμερες, μικρόφωνα και αισθητήρες. Χρησιμοποιώντας τα τρία δάχτυλα στα χέρια τους, έχουν τη δυνατότητα να τοποθετούν στα ράφια είδη όπως
μπουκάλια με νερό, κουτιά με γάλα, κονσέρβες με τρόφιμα, κουτάκια μπίρας και

αναψυκτικών, καθώς και πακέτα ή βάζα
με ρύζι. Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο, ο Ματ Κομάτσου, επικεφαλής του
επιχειρηματικού βραχίονα της Telexistence, υπογραμμίζει πως τα ανθρωποειδή
της εταιρείας του «είναι σε θέση να κλείνουν μέσα στο χέρι τους, να παίρνουν
και να μετακινούν αντικείμενα διαφόρων
μεγεθών και σχημάτων και να τα τοποθετούν» σε διάφορα σημεία. Οι ικανότητές
τους αυτές τα διαφοροποιούν από τις
προηγούμενες γενιές ρομπότ που έχουν
χρησιμοποιηθεί ήδη σε πολυκαταστήματα, όπως τα καταστήματα της Walmart,
για να καταγράφουν και να ελέγχουν τα
αποθέματα, ή εκείνα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε αποθήκες μόνο για να σχηματίζουν σωρούς από κούτες.
Οπως υπογραμμίζει με υπερηφάνεια
ο Κομάτσου, τα ρομπότ των αποθηκών
«παίρνουν το ίδιο πράγμα από την ίδια
θέση και το τοποθετούν στην ίδια πλατφόρμα. Οι κινήσεις τους και οι δυνατό-

τητές τους είναι πολύ περιορισμένες σε
σύγκριση με εκείνες των δικών μας ρομπότ». Τα ρομπότ της Telexistence είναι
τηλεκατευθυνόμενα και οι κινήσεις τους
ελέγχονται από το προσωπικό του καταστήματος. Αναλαμβάνει, συγκεκριμένα,
τον έλεγχό τους ένας υπάλληλος «πιλότος», που χρησιμοποιεί εξοπλισμό εικονικής πραγματικότητας και ειδικά γάντια,
καθώς αυτά του δίνουν τη δυνατότητα
να «αισθάνεται» με τα χέρια του τα προϊόντα που πιάνει το ρομπότ.
Θεωρητικά, είναι εφικτός ο τηλεχειρισμός τους, ακόμη και από μεγάλες αποστάσεις, ενώ τα μικρόφωνα δίνουν
στον χειριστή των ρομπότ τη δυνατότητα
επικοινωνίας με τους ανθρώπους μέσα
στο κατάστημα. Οσον αφορά την ονομασία τους (Model-T), αποτελεί αναφορά
στη σειρά ρομπότ που χρησιμοποιήθηκαν
στη γραμμή παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας Ford στις αρχές του 20ού
αιώνα.

ΣΙΔΝΕΪ. Τουλάχιστον 25 φάλαινες είναι
νεκρές στην Τασμανία, ενώ επιστήμονες
προσπαθούν να σώσουν άλλες 250, οι οποίες έχουν αποκλεισθεί σε απομονωμένο
κόλπο στα δυτικά του νησιού, σύμφωνα
με ανακοίνωση των Αρχών. Η υπηρεσία
περιβάλλοντος της Τασμανίας ανέφερε
ότι οι φάλαινες έχουν εξοκείλει σε αμμώδη
αβαθή της άγριας και αραιοκατοικημένης
δυτικής πλευράς του νησιού, στην περιοχή
του Μακάρι Χάρμπορ.
Ο επικεφαλής του συνεργείου διάσωσης των φαλαινών, Νικ Ντέκα, είπε ότι
τα δύο μεγάλα κοπάδια φαλαινών κατάφεραν να εισέλθουν στον κόλπο, αλλά εξώκειλαν σε αμμώδη λίγες εκατοντάδες
μέτρα πριν από την ακτή. «Βρίσκονται
στο νερό, αλλά μας είναι πολύ δύσκολο
να πούμε με σιγουριά πόσες έχουν πεθάνει
και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι υπόλοιπες», είπε ο Ντέκα, που εκτιμά ότι πρόκειται για φάλαινες της οικογένειας των
μαυροδέλφινων.
«Η αποστολή διάσωσης θα πρέπει να
περιμένει την άμπωτη για να έχουμε κάποια ελπίδα μετακίνησης των θηλαστικών,
αλλά χρειάζεται να κινηθούμε γρήγορα,
γιατί τα χρονικά μας όρια είναι πολύ στενά», λέει ο Ντέκα. Φαινόμενα, όπως αυτό
είναι σχετικά κοινά στο Μακάρι Χάρμπορ,
καθώς κοπάδια φαλαινών καταδιώκουν
γόνο ψαριού, που αφθονεί την άνοιξη του
Νότιου Ημισφαιρίου στην περιοχή, με τα
θηλαστικά κήτη να ναυαγούν στα πολλά
και διαρκώς μεταβαλλόμενα αβαθή του
κόλπου. Οι φάλαινες μαυροδέλφινα με-
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Σύμφωνα με τους ειδικούς,
τα θηλαστικά που βρίσκονται σε αβαθή του κόλπου
Μακάρι Χάρμπορ στην Τασμανία ανήκουν στην οικογένεια των μαυροδέλφινων.
τακινούνταν προς τις ακτές της Ανταρκτικής και τις μεγάλες συγκεντρώσεις γόνου και μικρών ψαριών την άνοιξη. Ο μεγάλος αριθμός φαλαινών που εξώκειλαν
στην Τασμανία, όμως, δημιουργεί ιδιαίτερες δυσκολίες στους διασώστες, οι οποίοι
πρέπει να επιλέξουν ποιες φάλαινες θα
προσπαθήσουν να σώσουν, οδηγώντας
τες σε βαθύτερα νερά και ποιες θα εγκαταλείψουν σε βέβαιο θάνατο. Σε αναμονή
για εντολές από τις αρμόδιες υπηρεσίες
βρίσκονταν εκατοντάδες κάτοικοι των
γύρω κοινοτήτων, αλλά και επισκέπτες
του μοναδικού σε ενδιαφέρον νησιού, για
να προσφέρουν τη βοήθειά τους στο τιτάνιο έργο της διάσωσης. Την ίδια στιγμή,
μεγάπτερη φάλαινα, που είχε αποπροσανατολισθεί και χάθηκε στις εκβολές ποταμού στην πολιτεία της Βόρειας Επικράτειας (Northern Territory) της Αυστραλίας
κατάφερε να βρει τη διέξοδο προς τον ωκεανό, ύστερα από δύο εβδομάδες στα
λασπώδη νερά. Οι εκβολές του ποταμού
Κακαντού είναι διάσημες για τον αριθμό
κροκοδείλων που ζουν σε αυτές.

Οι φάλαινες μαυροδέλφινα μετακινούνταν προς τις ακτές της Ανταρκτικής και τις μεγάλες συγκεντρώσεις γόνου και μικρών ψαριών την άνοιξη.

Καταγραφή κατανάλωσης
αλκοόλ από εγκύους
ΛΟΝΔΙΝΟ. Επικρίσεις έχει προκαλέσει η
πρόταση του Εθνικού Κέντρου Υγείας της
Βρετανίας (Nice) για καταγραφή της κατανάλωσης οινοπνεύματος από εγκύους,
η οποία θα αναγράφεται στον ιατρικό φάκελο των παιδιών τους. Η πρόταση έγινε
στο πλαίσιο εκπόνησης κατευθυντηρίων
γραμμών προς τους ιατρούς για τη διάγνωση και πρόληψη συνδρόμου αλκοολικής διαταραχής εμβρύων. Το σύνδρομο
αυτό επηρεάζει το έμβρυο γυναικών που
πίνουν, προκαλώντας σειρά σωματικών
και ψυχικών διαταραχών στα νεογνά, με
τη Nice να εκτιμά ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η προστασία της ιδιωτικής ζωής της
γυναίκας έχει δευτερεύουσα σημασία.
Οργανώσεις υπέρ των δικαιωμάτων
των εγκύων υποστηρίζουν, όμως, ότι η
καταγραφή της ποσότητας οινοπνεύματος
που καταναλώνει μiα έγκυος παραβιάζει
την κείμενη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων. «Οι γυναίκες δεν
μπορεί να χάνουν το δικαίωμά τους στο
ιατρικό απόρρητο επειδή έμειναν έγκυες.
Η πρόταση είναι σκανδαλώδης και η απόφαση της Nice να την προωθήσει μου
προκαλεί μεγάλη απορία. Το μόνο που
θα πετύχουν είναι να δημιουργήσουν
συνθήκες άγχους, ανησυχίας και μητρικών ενοχών στις γυναίκες, ιδιαίτερα αν
κάτι δεν πάει καλά κατά τη διάρκεια ή
μετά την κύηση», δηλώνει η Κλερ Μέρφι,
εκπρόσωπος της οργάνωσης BASP, που
προασπίζεται τα δικαιώματα των εγκύων.
Η Σου Μπράουν, επικεφαλής της οργά-
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Η πρόταση της Nice προκαλεί αντιδράσεις, καθώς
τα σχετικά δεδομένα θα
αναγράφονται στον ιατρικό
φάκελο του παιδιού.
νωσης Adoption UK, διαφωνεί, λέγοντας
στην εφημερίδα The Guardian: «Η παρούσα κατάσταση μας υποχρεώνει σε
τέτοιες πρωτοβουλίες, καθώς οι ιατρικές
υπηρεσίες πασχίζουν να διαγνώσουν το
σύνδρομο και να διαχειρισθούν την αντιμετώπισή του. Είναι βέβαιο ότι πρέπει
να τηρήσουμε αυστηρά τους κανόνες
ιατρικού απορρήτου, αλλά επιτακτική
είναι και η προστασία του αγέννητου
παιδιού». Η κατάχρηση οινοπνεύματος
βρίσκεται πίσω από επτά στις δέκα περιπτώσεις υιοθεσίας παιδιών. Η συχνότητα εμφάνισης του συνδρόμου στη Βρετανία παραμένει, όμως, άγνωστη. Τα συμπτώματά του περιλαμβάνουν σοβαρά
προβλήματα συμπεριφοράς, αδυναμία
ελέγχου των ορμών και μαθησιακές δυσκολίες. Παρότι η κατανάλωση μιας ή
δύο «μονάδων» οινοπνεύματος την ημέρα
από εγκύους δεν θεωρείται ότι απειλεί
το έμβρυο, ιατρικές μελέτες εκτιμούν ότι
η πλήρης αποχή από το αλκοόλ είναι η
ασφαλέστερη επιλογή κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης.

H αποχή από το αλκοόλ είναι η ασφαλέστερη επιλογή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Χαμηλά επιτόκια
τουλάχιστον έως το 2023
βλέπει η Fed
Στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της την εβδομάδα
που διανύσαμε, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed)
διατήρησε αμετάβλητο το βασικό επιτόκιό της στο εύρος
του 0,00%-0,25%, εκτιμώντας ότι θα παραμείνει στο
τρέχον επίπεδο έως ότου επιτευχθεί ο στόχος της μέγιστης
απασχόλησης και ο πληθωρισμός θα έχει αυξηθεί στο
2,0% με προοπτική να ξεπεράσει ελαφρώς το 2,0% για
ορισμένο χρονικό διάστημα.
Βάσει των νέων προβλέψεων της Fed για τα επιτόκια,
δεν αναμένεται αύξηση του βασικού επιτοκίου τουλάχιστον
μέχρι το 2023, όταν ουσιαστικά ο πληθωρισμός εκτιμάται
να έχει φτάσει στο 2,0% και η ανεργία να έχει προσεγγίσει
το εκτιμώμενο φυσικό ποσοστό του 4,1%. Οσον αφορά
τις νέες μακροοικονομικές προβλέψεις, το ΑΕΠ αναμένεται
να μειωθεί κατά 3,7% το 2020 έναντι εκτίμησης για
πτώση 6,5% τον Ιούνιο, προτού αυξηθεί κατά 4,0% το
2012 έναντι πρόβλεψης για αύξηση 5,0% προηγουμένως,
με την οικονομία να επανέρχεται ουσιαστικά στα προ
πανδημίας επίπεδα στα τέλη του 2021, νωρίτερα από το
2022 που εκτιμούσε η Fed τον Ιούνιο. Αναφορικά με τον
πληθωρισμό, αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1,2% στα
τέλη του 2020, αρκετά υψηλότερα από την εκτίμηση του
0,8% τον Ιούνιο, και να επιταχυνθεί στο 1,7% το 2021
έναντι 1,6% προηγουμένως.
Η Fed επανέλαβε τη δέσμευσή της να χρησιμοποιήσει
όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη στήριξη της οικονομίας
από την πανδημία η οποία έχει τεράστιες επιπτώσεις σε
ανθρωπιστικό και οικονομικό επίπεδο παγκοσμίως, συνεχίζοντας να αγοράζει τουλάχιστον με τον τρέχοντα
ρυθμό κρατικά (μηνιαίες αγορές 80 δισ. δολ.) και τιτλοποιημένα στεγαστικά ομόλογα (μηνιαίες αγορές 40 δισ.
δολ.).
Στις αγορές συναλλάγματος, το μήνυμα της Fed για
διατήρηση χαλαρής νομισματικής πολιτικής αλλά χωρίς
νέα μέτρα στήριξης ευνόησε το αμερικανικό νόμισμα,
με την ισοτιμία ευρώ/δολάριο να υποχωρεί σε χαμηλό
35 ημερών 1,1735 την Πέμπτη. Εντούτοις, την επόμενη
ημέρα, το δολάριο απώλεσε μέρος των κερδών, με την
αντίστοιχη συναλλαγματική ισοτιμία να επιστρέφει στην
περιοχή 1,1840/1,1860 καθώς τα νέα οικονομικά στοιχεία
που δημοσιεύτηκαν για τις ΗΠΑ δημιούργησαν ανησυχίες
για ενδεχόμενη επιβράδυνση της ανάκαμψης της αμερικανικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις για επιδόματα ανεργίας μειώθηκαν λιγότερο από ό,τι αναμενόταν την εβδομάδα που ολοκληρώθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου (στις 860.000 από 893.000), ο μεταποιητικός δείκτης
Philadelphia Fed υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στις 15,0
μονάδες από 17,2 τον Αύγουστο, ενώ τα στοιχεία για την
αγορά κατοικίας (ανεγέρσεις νέων κατοικιών και οικοδομικές άδειες) έδειξαν σημάδια υποχώρησης τον Αύγουστο (-5,1% σε μηνιαία βάση στα 1,4 εκατ. και -0,9%
σε μηνιαία βάση στο 1,5 εκατ., αντίστοιχα) μετά την
ισχυρή αύξηση που είχε σημειωθεί τον προηγούμενο
μήνα.

Θετική η συγκυρία για περαιτέρω μείωση
αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων
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Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Παρά την επιδείνωση της πορείας της οικονομίας
λόγω της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία, τα ελληνικά ομόλογα συνεχίζουν να ξεχωρίζουν και να καταγράφουν νέα ρεκόρ, με
τους επενδυτές να επιβεβαιώνουν την εμπιστοσύνη τους στις μακροπρόθεσμες προοπτικές
της Ελλάδας, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα
και τα σημαντικά «όπλα» που προσφέρουν οι
ελληνικοί τίτλοι. Η απόδοση του ελληνικού 5ετούς ομολόγου βρέθηκε σε ιστορικό χαμηλό
και στο 0,217% με πτώση της τάξης του 11%
από τα επίπεδα της Τρίτης, ενώ σημαντική
βελτίωση σημείωσε και η απόδοση του 10ετούς
στο 1,057%, με πτώση άνω του 3%, ενώ το
spread διαμορφώθηκε στις 155 μ.β., έχοντας
υποχωρήσει κατά 300 μ.β. το τελευταίο εξάμηνο.
Το κυνήγι των ελληνικών αποδόσεων δεν είναι
τυχαίο, σύμφωνα με τους αναλυτές, ενώ το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών αποτυπώνεται
τόσο στην ισχυρή συμμετοχή τους στις τέσσερις
εκδόσεις στις οποίες έχει προχωρήσει φέτος
η Ελλάδα, όσο και στους όγκους συναλλαγών
στη δευτερογενή αγορά, οι οποίοι κινούνται
σε υψηλά εξαετίας.
Πιο αναλυτικά, από τις αρχές του 2020 και
εν μέσω πανδημίας, ο τζίρος στην ΗΔΑΤ ήδη
αγγίζει τα 9,8 δισ. ευρώ. Αυτό το επίπεδο ξεπερνάει τα 8,5 δισ. ευρώ που ήταν ο συνολικός
τζίρος το 2019, είναι διπλάσιο σχεδόν από τα
5 δισ. ευρώ του 2018, 18 φορές υψηλότερο
από τα επίπεδα του 2017 και του 2016, οκτώ
φορές υψηλότερο από τον τζίρο του 1,23 δισ.
ευρώ του 2015 και ήδη ισοφαρίζει το επίπεδο
που είχε καταγραφεί στο σύνολο του 2014.

Πληθώρα λόγων εντοπίζουν
σε εκθέσεις τους Société
Générale και Alpha Bank.

Από τις αρχές του 2020 και εν μέσω πανδημίας, ο τζίρος στην ΗΔΑΤ ήδη αγγίζει τα 9,8 δισ. ευρώ.
Αυτό το επίπεδο ξεπερνάει τα 8,5 δισ. ευρώ που ήταν ο συνολικός τζίρος το 2019, είναι διπλάσιο
σχεδόν από τα 5 δισ. ευρώ του 2018. Οπως εκτιμούν οι αναλυτές, το 2020 αναμένεται να είναι το
καλύτερο έτος από πλευράς τζίρου στην αγορά, από το 2010.
Οπως εκτιμούν οι αναλυτές, το 2020 αναμένεται
να είναι το καλύτερο έτος από πλευράς τζίρου
στην αγορά, από το 2010.
Η Société Générale σημειώνει πως υπάρχει
ακόμη σημαντικό περιθώριο μείωσης των
spreads των ομολόγων της περιφέρειας, μεταξύ
των οποίων και των ελληνικών. Η γαλλική
τράπεζα εντοπίζει πληθώρα λόγων για τη συνέχιση των πολύ καλών επιδόσεων, όπως η
δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, η συνεχιζόμενη στήριξη από τα προγράμματα QE
της ΕΚΤ, η επιστροφή των διεθνών επενδυτών
στην ευρωπεριφέρεια, καθώς και η απουσία
οποιουδήποτε φόβου για υποβάθμιση των α-

ξιολογήσεων των χωρών του Νότου στο επόμενο διάστημα. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελληνικά ομόλογα, η Alpha Bank εντοπίζει τέσσερις λόγους που στηρίζουν την περαιτέρω
πτώση των αποδόσεών τους. Οπως επισημαίνει,
το γεγονός ότι η βελτίωση των κρατικών τίτλων
διατηρείται παρά την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος εξαιτίας της πανδημίας, υποδηλώνει ότι οι αγορές προεξοφλούν: 1) την
ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας
έναντι του υφεσιακού σοκ σε χρονικό ορίζοντα
διετίας, η οποία ήδη ενισχύεται από τα μέτρα
στήριξης για το χρονικό διάστημα 2020-2021,
2) την ενεργό στήριξη της πολιτικής της ΕΚΤ,

μέσω των αγορών των ελληνικών τίτλων, στο
πλαίσιο του νέου έκτακτου QE (PEPP), 3) το
ευνοϊκότερο προφίλ του ελληνικού χρέους
(χαμηλές ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες
του ελληνικού Δημοσίου, μεγάλη περίοδο ωρίμανσης του χρέους, το μεγαλύτερο ποσοστό
του χρέους αποτελείται από δάνεια σταθερού
επιτοκίου) και 4) το ισχυρό πολλαπλασιαστικό
αποτέλεσμα που αναμένεται να προκύψει την
επόμενη εξαετία, μέσω της απορρόφησης των
κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς
και των κονδυλίων από το ΕΣΠΑ 2021-2027.
Οπως επισημαίνει η Alpha Bank, η αποκλιμάκωση των αποδόσεων και η συμμετοχή
της χώρας στο PEPP αναμένεται να δώσουν
πρόσθετη ευελιξία χρηματοδότησης της οικονομίας και να λειτουργήσουν επικουρικά
στη διατήρηση του κόστους εξυπηρέτησης
του ελληνικού δημοσίου χρέους σε χαμηλά
επίπεδα. Παράλληλα, μια πρόσθετη, ευνοϊκή
παράμετρος για τα ελληνικά ομόλογα είναι η
συμφωνία για το σχέδιο ανάκαμψης, μία εξέλιξη
που θα στηρίξει την αναπτυξιακή πορεία της
ελληνικής οικονομίας από το επόμενο έτος,
τη στιγμή που το πολύ χαμηλό κόστος δανεισμού διευκολύνει την εκδοτική δραστηριότητα
του ελληνικού Δημοσίου, επιτρέποντας τη
διατήρηση των ταμειακών αποθεμάτων της
χώρας σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Ανησυχία ξένων θεσμικών για τα κόκκινα δάνεια
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Οι πολύ χαμηλές αποτιμήσεις των τραπεζικών
μετοχών στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, οι προοπτικές των δανείων που έχουν
μπει σε αναστολή πληρωμών καθώς και το
σχέδιο της ΤτΕ για την bad bank, είναι τα βασικά θέματα που απασχολούν τους επενδυτές
αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τις ελληνικές
συστημικές τράπεζες.
Οπως φάνηκε από τις διαδικτυακές συναντήσεις που είχαν υψηλόβαθμα στελέχη των
ελληνικών τραπεζών με διεθνείς διαχειριστές
κεφαλαίων στο πλαίσιο του 15ου roadshow
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, που ξεκίνησε
την Πέμπτη και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα,
η πολύ χαμηλή ορατότητα που υπάρχει σε
ό,τι αφορά τα μορατόριουμ που πλησιάζουν
τα 20 δισ. ευρώ και το κατά πόσον θα εξελιχθούν
σε νέα, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, και γενικότερα οι ανησυχίες για το πώς θα κυλήσει
το 2021 για τον κλάδο, είναι ο βασικός λόγος
που οδηγεί τους επενδυτές να τηρούν στάση
αναμονής.
«Δεν υπάρχει αρνητική στάση λόγω των
πολύ χαμηλών επιπέδων των αποτιμήσεων
των τραπεζικών μετοχών, με τον δείκτη τιμής
προς λογιστική αξία να κινείται στο 0,2, ωστόσο
υπάρχουν ανησυχίες για την επόμενη χρονιά

Αρκετές ήταν οι ερωτήσεις των funds για το

σχέδιο της ΤτΕ για την bad bank και αναμένονται
περισσότερες λεπτομέρειες μέσα στον μήνα.
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Προέκυψε κατά τη διάρκεια των
επαφών στο πλαίσιο του 15ου
roadshow του Χρημ. Αθηνών.

και για αυτόν τον λόγο τηρούν κάποια επιφυλακτικότητα», σημειώνει στην «Κ» υψηλόβαθμο
στέλεχος ελληνικής συστημικής τράπεζας.
Αρκετές ήταν και οι ερωτήσεις των funds
όσον αφορά το σχέδιο της ΤτΕ για την bad
bank, περιμένοντας με ενδιαφέρον περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα μέσα στον μήνα.
Το μήνυμα που έδωσαν οι τράπεζες στους επενδυτές ήταν πως αν και τα moratoria θα
λήξουν σε λίγους μήνες, δεν θα οδηγήσουν
ωστόσο σε σημαντικό όγκο νέων NPEs καθώς
υπάρχουν στηρίξεις όπως το πρόγραμμα «Γέφυρα» και η ρευστότητα από την κυβέρνηση,
ενώ πιθανώς να δοθούν νέες «διευκολύνσεις»
σε ό,τι αφορά την καταβολή δόσεων καθώς
και νέα προϊόντα. Σημειώνεται πως το φετινό
roadshow του Χ.Α. το οποίο λόγω των έκτακτων
συνθηκών δεν λαμβάνει χώρα στο Λονδίνο
αλλά διαδικτυακά, έχει συγκεντρώσει αυξημένο
ενδιαφέρον με 110 θεσμικούς και 150 αναλυτές
και διαχειριστές κεφαλαίων να συμμετέχουν,
και πάνω από 650 συναντήσεις να έχουν προγραμματιστεί συνολικά το τριήμερο μεταξύ
των επικεφαλής των 34 εισηγμένων που δίνουν
το «παρών» και των εκπροσώπων των ξένων
επενδυτικών οίκων.
Οι Fidelity, Capital, Algebris, Carmignac
και BlueCrest Capital Management είναι
μεταξύ των funds που συζήτησαν με τις τρά-

πεζες, ενώ συναντήσεις με ομάδες επενδυτικών
οίκων είχε την Παρασκευή και ο επικεφαλής
οικονομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού
Αλέξης Πατέλης, και θα ακολουθήσουν και
άλλες τη Δευτέρα.
Το… θετικό είναι πως πλέον στις τιμές των
τραπεζικών μετοχών έχει αποτιμηθεί η «βουτιά»
του τουρισμού καθώς και το γεγονός ότι το
2020 θα κλείσει με την οικονομία σε βαθιά ύφεση, ωστόσο δεν έχουν ακόμη αποτιμηθεί
τα θετικά, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
από τις συζητήσεις των funds με τις τράπεζες.
Τα σημαντικά μέτρα στήριξης της οικονομίας
που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και κυρίως
οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, δεν έχουν ακόμη μπει στο «ραντάρ»
των επενδυτών, καθώς στο επίκεντρό τους
ήταν ο τουρισμός που θεωρείται και ο μεγάλος
«μοχλός» της οικονομίας. Τέλος, όπως τόνισε
και ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σωκράτης Λαζαρίδης, «παρά
την καταλυτική επίδραση της πανδημίας, το
ελληνικό Χρηματιστήριο, ως αντανάκλαση
των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας,
επιδεικνύει αντοχές. Η αποτίμηση της εγχώριας
αγοράς παραμένει ελκυστική με τον δείκτη
κεφαλαιοποίηση/ΑΕΠ να διαμορφώνεται σήμερα σε 25,7% με τον μέσο όρο των τελευταίων
20 ετών να υπερβαίνει το 40%».

Μικρές ζημιές
στο ΧΑΚ την Τρίτη

Πρόσκληση στα funds για επενδύσεις στη μετά κορωνοϊό εποχή

Συνεχίστηκε και την Τρίτη η
πτωτική πορεία στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)
με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει ωστόσο περιορισμένες
ζημιές σε ποσοστό 0,31% και
να κλείνει στις 44,62 μονάδες.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 26,51 μονάδες καταγράφοντας πτώση 0,30%. Ο
ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στα €26.311,76. Από τους
επιμέρους χρηματιστηριακούς
δείκτες ανοδικά έκλεισε μόνο
η Εναλλακτική Αγορά με αμελητέα κέρδη κατά 0,05%, ενώ
ο δείκτης των Ξενοδοχείων δεν
κατέγραψε μεταβολή. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν
οι Επενδυτικές με πτώση 1,46%,
ενώ η Κύρια Αγορά έκλεισε με

Nα επενδύσουν στο μέλλον της Ελλάδας κάλεσε
τα funds που συμμετείχαν στο 15ο roadshow
του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Λονδίνο ο
πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας τα πρόσφατα μέτρα πολιτικής της κυβέρνησης και προαναγγέλλοντας τα επόμενα.
Στο ίδιο roadshow, o προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού Αλέξης
Πατέλης είπε ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου
αναμένεται να υποβληθεί στην κυβέρνηση η
πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για την
bad bank για τα κόκκινα δάνεια, «την οποία
προφανώς θα μελετήσουμε προσεκτικά».
Για τις προσεχείς πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, εξάλλου, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι:
1. Η πρόταση για τη μετάβαση στην επικουρική σύνταξη από ένα σύστημα καθορισμένων παροχών προς ένα κεφαλαιοποιητικό
σύστημα θα δημοσιευθεί φέτος. Σε βάθος χρόνου, σχολίασε, αυτό θα ενισχύσει περαιτέρω
την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς.

ζημιές 0,25%. Το μεγαλύτερο
επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας με €6.979, (άνοδος 1,37% - τιμή κλεισίματος
€0,59). Ακολούθησαν οι μετοχές
της Logicom με €4.545 (χωρίς
μεταβολή - τιμή κλεισίματος
€1,01), της Τράπεζας Κύπρου
με €4.534 (πτώση 1,24% - τιμή
κλεισίματος €0,47), της ΚΕΟ
με €2.711 (χωρίς μεταβολή –
τιμή κλεισίματος €1,21) και της
SalamisTours με €2.610 (άνοδος
1,16% - τιμή κλεισίματος €0,87).
Από της μετοχές που έτυχαν
διαπραγμάτευσης, δύο κινήθηκαν ανοδικά, δύο πτωτικά
και τέσσερις παρέμειναν αμετάβλητες. Οι συναλλαγές ανήλθαν σε 39.

2. Το φθινόπωρο αναμένεται η δημοπρασία
για το φάσμα 5G και η λειτουργία του κρατικού
ταμείου που δημιουργείται για να υποστηρίξει
υπηρεσίες 5G. Επίσης, συνεχίζεται η προσπάθεια για ψηφιοποίηση του κράτους και νομοθέτηση του κώδικα ψηφιακής διακυβέρνησης.
3. Σύντομα θα ξεκινήσει η πώληση του
49% του ΔΕΔΔΗΕ, του διαχειριστή του δικτύου
ηλεκτροδότησης.
4. Αναμένεται η συμμετοχή και των τεσσάρων τραπεζών έως το τέλος του 2020 στο
πρόγραμμα «Ηρακλής», ενώ το πρόγραμμα
για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων κινείται εντός στόχων.
Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι διαψεύσθηκαν, κατά το πρώτο μισό του χρόνου, οι
εκτιμήσεις των αναλυτών που τοποθετούσαν
την Ελλάδα στις χαμηλότερες θέσεις των προβλέψεών τους. Εξέφρασε δε την πεποίθηση
ότι «τα παγκόσμια επενδυτικά κεφάλαια και
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Εως το τέλος Σεπτεμβρίου θα
υποβληθεί στην κυβέρνηση
η πρόταση της ΤτΕ για την bad
bank για τα κόκκινα δάνεια.
το ταλέντο εντέλει θα κατευθυνθούν στις
χώρες που αντιμετωπίζουν καλύτερα την πανδημία. Και είμαι πεπεισμένος ότι η Ελλάδα θα
είναι μία από αυτές». Στους πόρους του Ταμείου
Ανάκαμψης αναφέρθηκε, εξάλλου, ο υπουργός
Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, τονίζοντας
ότι «σκοπεύουμε να κάνουμε τη βέλτιστη χρήση τους». Αναφερόμενος στις προτεραιότητες
της κυβέρνησης, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι περιλαμβάνουν τη μείωση των φορολογικών συντελεστών και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, την ψηφιακή μετάβαση, την απλο-

ποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, μεταρρυθμίσεις, μεταξύ των οποίων για την επιτάχυνση της Δικαιοσύνης και την προώθηση
των επενδύσεων.
Ο κ. Πατέλης, εξάλλου, είπε ότι στο πλαίσιο
της αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης θα
δοθεί προτεραιότητα σε μεγάλα έργα και όχι
μικρά, σε εθνικά και όχι τόσο περιφερειακά.
Αυτό δεν σημαίνει υποχρεωτικά έργα υποδομών, αντιθέτως, δεν θα δοθεί έμφαση σε αυτά.
Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα ανέφερε:
1. Τη βελτίωση της ενεργειακής αποτελεσματικότητας των κτιρίων με έργα όπως το
«Εξοικονομώ/Αυτονομώ», αλλά και των δημοσίων κτιρίων, της βιομηχανίας και του τουρισμού.
2. Την ψηφιοποίηση του κράτους.
3. Την εκπαίδευση.
Αναφερόμενος στις προτεραιότητες που
ανακοίνωσε η Κομισιόν, είπε ότι «ευτυχώς
πολλές είναι και δικές μας προτεραιότητες».

