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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΝΤΜIΤΡΙ ΡΙΜΠΟΛOΒΛΕΦ

ΑΠΟ ΣΤΕΛΕΧΗ ΤΗΣ ΕΚΤ

Εντονη ανησυχία επικρατούσε στη συνάντηση των υψηλόβαθ-

Επαφές με το υπ. Ανάπτυξης για τη δημιουργία εργοστασίου πα-

Θέσεις μάχης παίρνουν τα στελέχη της ΕΚΤ καθώς επικρατεί δι-

Νέα επένδυση 200 εκατ. στην Ελλάδα

μων στελεχών γερμανικών επιχειρήσεων. Οπως επισημαίνει το
Bloomberg, τα θέματα αφορούσαν τις επιπτώσεις του Brexit και
ήταν τα αναμενόμενα για μια χώρα που εξάγει στη Βρετανία περισσότερα προϊόντα από οποιαδήποτε άλλη: οι δασμοί, οι επιπλοκές στα λογιστικά και οι δυσκολίες στην προσφορά. Σελ. 14
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Με κράνος και ασφάλεια
στα ηλεκτρικά σκούτερ

Νομοσχέδιο που θα ρυθμίζει την

χρήση ηλεκτρικών σκούτερ προωθεί
το υπ. Μεταφορών, ώστε να παταχθεί
το φαινόμενο της ανεύθυνης οδήγησης σε πεζόδρομους ή πεζοδρόμια
θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή πολιτών.
Τα ατυχήματα τα τελευταία χρόνια ήταν πολλά. Βαριές ποινές για παρανομούντες. Ικανοποίηση από την εξέλιξη εκφράζει η αστυνομία. Σελ. 8

ΕΛΛΑΔΑ

Δάνεια 2,5 δισ. ευρώ
με εγγύηση δημοσίου
Ανοικτό προς όλες τις επιχειρήσεις

είναι το νέο πακέτο χρηματοδοτήσεων που προωθείται στην αγορά μέσω του β΄ κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Ο προϋπολογισμός στον
νέο κύκλο ανέρχεται σε 780 εκατ.
ευρώ, τα οποία, μαζί με τη μόχλευση
των εμπορικών τραπεζών, θα «δώσουν» στην αγορά δάνεια ύψους 2,5
δισ. ευρώ με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Σελ. 15

ΚΙΝΕΖΙΚEΣ STARTUPS

Πατάνε γκάζι
για ηλεκτροκίνηση

0

Διχογνωμία για περαιτέρω στήριξη

ραγωγής μπαταριών στην Ελλάδα έχει ο Ρώσος κροίσος και ιδιοκτήτης του Σκορπιού Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», πρόκειται για επένδυση ύψους 200 εκατ. ευρώ
για την παραγωγή προηγμένου τύπου μπαταριών από την εταιρεία Innolith, της οποίας είναι μεγαλομέτοχος. Σελ. 19

χογνωμία για το αν πρέπει να προχωρήσουν σε περαιτέρω στήριξη της οικονομίας για να αποφύγουν μια επιβράδυνση, ή να
περιμένουν μέχρις ότου συγκεντρώσουν περισσότερες ενδείξεις. Ο Φάμπιο Πανέτα, μέλος του Δ.Σ.της Τράπεζας, μίλησε για
έναν προληπτικό νέο γύρο στήριξης. Σελ. 9

Πρώτη διάγνωση για οικονομικά του ΓεΣΥ

Υπηρεσίες 575 εκατ. ευρώ τους 14 μήνες εφαρμογής του συστήματος - Στοιχεία για αμοιβές γιατρών και φάρμακα
Στοιχεία για τα οικονομικά δεδομένα
από την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), παρουσιάζει σήμερα
η «Κ». Τα στοιχεία δίνουν μια πρώτη εικόνα στο κεφαλαιώδες ζήτημα που αφορά
τις οικονομικές αντοχές του συστήματος,

χωρίς να είναι γνωστό το ποσό που εισέπραξε την ίδια περίοδο από τις εισφορές εργαζομένων, εργοδοτών και κράτους.
Ένα στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία αφορά
τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων
του ΓεΣΥ που ξεπερνά τις 800 χιλιάδες,

πράγμα που ισοδυναμεί με τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού. Στα
στοιχεία του ΟΑΥ καταγράφεται ως αρνητική εξέλιξη η μη καταβολή εισφορών
τους τρεις μήνες πριν από την εφαρμογή
της 2ης φάσης, εξέλιξη που είχε ως α-

Συνέντευξη Μάικ Πομπέο στην «Κ»

Με κοινό
στόχο κατά
της πανδημίας
τώρα η Ε.Ε.
Σε επιταχυντή προόδου εξελίσσεται η πανδημία για την Ε.Ε.,
καθώς δίνει ώθηση στην αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων
και εγγενών αδυναμιών της που
εκκρεμούν επί χρόνια σε πείσμα
των αλλεπάλληλων εκκλήσεων
κάθε προέλευσης. Σε αντίθεση
με τους συνήθεις εξοντωτικά αργούς ρυθμούς της Ε.Ε., τα θεσμικά
όργανα της Ευρωζώνης ανταποκρίνονται αυτή τη φορά στην εκβιαστική πίεση της κρίσης που
έχει προκαλέσει η πανδημία.
Προωθούν μεταβολές ικανές να
επιφέρουν τον μετασχηματισμό
της και την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Κάποιες από αυτές δικαιολογημένα μπορούν να χαρακτηριστούν «ιστορικές», καθώς
τείνουν προς την επικαιροποίηση
των κανόνων δημοσιονομικής
πειθαρχίας, την κοινή έκδοση
χρέους έως και μια εν μέρει ενιαία
φορολογική πολιτική. Η αποφασιστικότητα που επιδεικνύει η
Ε.Ε. έρχεται σε οξεία αντίθεση
με την, κατά πολλούς ολέθρια,
εμμονή στη λιτότητα που επέδειξε προ δεκαετίας στη χρηματοπιστωτική υπό την επίμονη
κηδεμονία της Γερμανίας. Καταλύτης είναι μάλλον ο κίνδυνος
να δεχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία
τη χαριστική βολή μιας νέας ύφεσης σε περίπτωση εσπευσμένης επιστροφής της στη δημοσιονομική πειθαρχία. Σελ. 10

σε περιβάλλον ΓεΣΥ. Τα οικονομικά δεδομένα που παρουσιάζονται αφορούν
το κομμάτι εξόδων, δηλαδή το τι δαπανήθηκε από πλευράς ΟΑΥ τους τελευταίους 14 μήνες. Συνολικά, ο ΟΑΥ, σε
περιβάλλον ΓεΣΥ, δαπάνησε €575,820,874

ποτέλεσμα την μείωση των εσόδων του
ΟΑΥ περίπου κατά 120 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με υπολογισμούς του ΟΑΥ, το αποτύπωμα της πανδημίας στα οικονομικά
προκάλεσε επιπρόσθετη μείωση των εσόδων κατά 30%. Σελ. 4

Ανησυχίες
για νέο κύμα
πανδημίας μετά
τον Οκτώβριο
Ετοιμο το νοσοκομείο Αναφοράς
Με μεγαλύτερη εμπειρία και με περισσότερα πολεμοφόδια αντιμετωπίζουν οι γιατροί το δεύτερο κύμα της πανδημίας στην
Κύπρο. Οι επαγγελματίες υγείας στο νοσοκομείο Αναφοράς πιστεύουν ότι έχουν
κερδίσει έδαφος στη μάχη κατά της πανδημίας. Στο νοσοκομείο νοσηλεύονται
και νέοι 20-30 ετών. Ανησυχίες για αύξηση
κουσμάτων μετά τον Οκτώβριο. Σελ. 4

Δάνεια 1,2 δισ.
ευρώ θα πωλήσει
και η ΚΕΔΙΠΕΣ
Καθυστέρησε λόγω πανδημίας
«Το διεθνές δίκαιο πρέπει να διέπει όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Οταν υπάρχουν διενέξεις καμία χώρα δεν πρέπει να κάνει μονομερείς

ενέργειες για να αποκτήσει κάποιο πλεονέκτημα», τονίζει σε συνέντευξη στην «Κ» ο Μάικ Πομπέο. Ο Aμερικανός υπουργός Εξωτερικών
απαντούσε σε ερώτηση για την παρουσία δύο τουρκικών πλοίων κοντά στην Κύπρο. Είπε επίσης πως όταν υπάρχουν διαφωνίες για θαλάσσιες διαφορές και διενέξεις για τα δικαιώματα παραγωγής εκμετάλλευσης σε διεθνή ύδατα, είναι σημαντικό αυτές να επιλύονται ειρηνικά. Στη φωτογραφία από την επίσκεψή του στην αμερικανική βάση στη Σούδα, συνοδευόμενος από τον Κυρ. Μητσοτάκη. Σελ. 6

Σταϊκούρας: Οδυνηρό ένα νέο lockdown για την Ελλάδα
H πρόσφατη εμπειρία από όλη την Ευρώπη
δείχνει ότι τα καθολικά περιοριστικά μέτρα
διάρκειας ενός μηνός ψαλιδίζουν το ΑΕΠ
έως και 3%. Αυτό και μόνο το στοιχείο δείχνει πόσο οδυνηρό θα ήταν για την ελληνική οικονομία ενδεχόμενο νέο lockdown,

τονίζει στην«Κ» ο υπουργός Οικονομικών
Χρ.Σταϊκούρας. «Το Δημόσιο διαθέτει τα
ταμειακά διαθέσιμα για να στηρίξει ένα
τέτοιο μέτρο, αν και εφόσον χρειαστεί,
αλλά η ζημία στην πραγματική οικονομία
θα είναι μεγάλη». Από την πλευρά του, ο

γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Ν. Βέττας
προειδοποιεί ότι όσο το πρόβλημα διαρκεί,
τα όρια της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής εξαντλούνται και οι οικονομίες μπορεί να βρεθούν σε δύσκολα μονοπάτια και παρατεταμένη κρίση. Σελ. 16

Σχέδια για πώληση δανείων ύψους 1,2
δισ. έχει η ΚΕΔΙΠΕΣ. Το χαρτοφυλάκιο
αποτελείται από εξυπηρετούμενα 550 εκατ. και αναδιαρθρωμένα 650 εκατ. Αστάθμητος παράγοντας, η πορεία της
πανδημίας και το πόσο θα επηρεάσει τα
εξυπηρετούμενα δάνεια μετά το τέλος
του μορατόριουμ των δόσεων των δανείων. Σελ. 5

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σελ. 6

Μία σύνοδος, σε γόρδιο δεσμό

Εν εξελίξει η γερμανική πρωτοβουλία
για αποτροπή του «βέτο» ενώ έρχεται
απρόοπτα ο Δένδιας.

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Μια «μη επαναλαμβανομένη αντίδραση»
Η Tesla, η καλιφορνέζικη εταιρεία

με τα αποκλειστικώς ηλεκτροκίνητα
αυτοκίνητα, αποτελεί έμπνευση για
τις κινεζικές νεοφυείς του κλάδου,
οι οποίες μέσα σε αυτόν τον παράξενο χρόνο της πανδημίας κατόρθωσαν
να προσελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια ύψους 8 δισ. δολ. Σελ. 12

Σε κατηγορηματική διάψευση προχώρησε η Κριστίν Λαγκάρντ, αναφορικά
με την είδηση που είδε το φως της δημοσιότητας και έκανε λόγο για σκέψεις
από πλευράς ΕΚΤ που θα καθιστούσαν
το ταμείο ανάκαμψης μόνιμη δομή της
ΕΕ. Ευκαιρία για διευκρίνηση αυτού
του τόσο σημαντικού ζητήματος υπήρξε
η αναφορά από ολλανδικής πλευράς
ότι μια τέτοια εξέλιξη δεν θα άφηνε
άλλες επιλογές στην Ολλανδία από το
να συζητήσει ακόμη και το ενδεχόμενο
εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η
επικεφαλής της ΕΚΤ με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο σημείωσε ότι το
ταμείο ανάκαμψης αποτελεί τη «μη επαναλαμβανομένη αντίδραση» της Ευρώπης σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση
και ως τέτοια θα πρέπει να ιδωθεί.

Η έμπειρη κεντρική τραπεζίτης, μέσα
από τη δήλωση αυτή, επιχειρούσε παράλληλα να διαχειριστεί και το ήδη τεταμένο κλίμα εντός της ΕΚΤ που αίφνης
έκανε την επανεμφάνισή του μετά από
ανάπαυλα μερικών μηνών λόγω πανδημίας. Η προοπτική ενός δευτέρου κύματος έξαρσης του ιού, όμως, αποτέλεσε
λόγο για να επανέλθει η διχογνωμία μεταξύ των βόρειων, με πρωτοστάτη τη
Γερμανία, και των κάτω χωρών. Αυτήν
τη φορά η συζήτηση περιστρέφεται
γύρω από την πιθανή επέκταση των υφιστάμενων μέτρων και τον κίνδυνο να
αποτελέσουν το μηχανισμό για να μεταφερθούν τα χρέη του ευρωπαϊκού νότου στις υπόλοιπες χώρες. Όσον αφορά
στο ταμείο ανάκαμψης, ο Γερμανός κεντρικός τραπεζίτης το παρομοίωσε με

το μάγο που θα εξαφανίσει το χρέος
των χωρών εφαρμόζοντάς τις τεχνικές
της αυταπάτης.
Την ίδια στιγμή η ισχυρή άνοδος του
ευρώ έναντι του δολαρίου σε νέα ιστορικά επίπεδα, αποτελεί πλέον ένα αξεπέραστο εμπόδιο στην προσπάθεια για
ενίσχυση των εξαγωγών. Το πλήγμα
που επιφέρει η ισοτιμία στις εξαγωγές
ασφαλώς υπονομεύει τις προσπάθειες
των κυβερνήσεων και της ΕΚΤ για στήριξη των αναπτυξιακών προοπτικών
των οικονομιών. Από την άλλη όμως,
οι μη εξαγωγικές χώρες εκλαμβάνουν
τη μεγάλη αύξηση στην αγοραστική
δύναμη των Ευρωπαίων ως παράγοντα
που ενισχύει την κατανάλωση και σε
καμία περίπτωση δεν προβληματίζει.
Στόχος της ΕΚΤ παραμένει, σύμφω-

ναμε τις επίσημες δηλώσεις, η αύξηση
του πληθωρισμού στην περιοχή του
2%, ένας στόχος που δυσχεραίνεται από
τη συνεχή ενίσχυση του ευρώ έναντι
του δολαρίου. Για τη συνέχεια, η νομισματική αρχή προβλέπει αυξημένη αβεβαιότητα σε σχέση με τις προοπτικές
της οικονομίας, η οποία θα συνεχίσει
να επηρεάζεται αρνητικά από την υγειονομική κρίση. Η μείωση της αβεβαιότητας σύμφωνα με την ΕΚΤ θα περνά
μέσα από τη συνέχιση των προγραμμάτων στήριξης της εργασίας και παραχώρησης εγγυήσεων για δάνεια. Όσον
αφορά στις διαπιστώσεις, η ΕΚΤ διακρίνει
επιφυλακτικότητα στην κατανάλωση,
ενώ σημειώνει ότι οι επενδύσεις παρουσιάζουν μια ικανοποιητική εικόνα.
Στην Κύπρο οι προετοιμασίες για

τον νέο προϋπολογισμό, περιλαμβανομένων και των σχεδιασμών για το ταμείο
ανάκαμψης, έχουν ξεκινήσει. Η κυβέρνηση επιδιώκει τη συνεργασία όσων
γίνεται περισσότερων για διαχείριση
της κρίσης και ήδη ο υπουργός οικονομικών έχει ξεκινήσει κύκλο επαφών.
Η μέγιστη απορροφητικότητα των πόρων του ταμείου ανάκαμψης προφανώς
αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας
για τη συνέχεια. Η μη προώθηση συγκεκριμένων μεταρρυθμίσεων τώρα
που θα υπάρχουν και τα απαραίτητα
κονδύλια, δεν αποτελεί επιλογή και σίγουρα η απραξία δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Το επόμενο διάστημα θα διαφανεί κατά πόσον η χώρα είναι έτοιμη
για να πραγματοποιήσει ένα σημαντικό
βήμα προς τα εμπρός.
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Ο Μ Η Ρ ΟΥ

Κάπου εκεί στα εξήντα
και κάτι...
Αύριο Πέμπτη 1η Οκτωβρίου η Κυπριακή Δημοκρατία κλείνει επίσημα
τα εξηντάχρονα της. Μια ταλαιπωρημένη διαδρομή από κάθε άποψη,
αφού δεν της δόθηκε σχεδόν καμία
πραγματική ευκαιρία ή ανάσα να
στήσει το οικοδόμημά της, όπως αρμόζει σε κάθε λαό που θέλει ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη, ισοπολιτεία. Και πώς να το πράξει όταν
η μοίρα την έταξε να γειτονεύει με
έναν αιμοβόρο λαό που διψά ασταμάτητα για επέκταση σε ξένα εδάφη
και θάλασσες, για υφαρπαγή ξένου
πλούτου, για καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του κάθε
τι που θυμίζει την ύπαρξη άλλων πολιτισμών και που προσπαθεί με κάθε
τρόπο και μέσο να επιβάλει τον δικό
του νόμο – ένα νόμο που δεν πολυδιαφέρει από αυτόν της ζούγκλας.
Μέσα σε μια διαδρομή εξήντα
χρόνων, ελάχιστες ευκαιρίες είχαμε
να δημιουργήσουμε. Και όταν το κάναμε σχεδόν αγγίξαμε θαύματα. Είναι
όμως αυτά τα θαύματα αρκούντως
ικανοποιητικά για να εφησυχάζουμε
και να επαναπαυόμαστε
Η εξελικτική ανθρώπινη φύση επιτάσσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει
κανένας εφησυχασμός και καμία επανάπαυση. Αφενός επειδή σαν άνθρωποι πρέπει να εξελισσόμαστε κι
εμείς σαν κοινωνία ανάμεσα στις υπόλοιπες κοινωνίες του πλανήτη και
αφετέρου, επειδή διπλά και τριπλά
εμείς πρέπει να προσπαθούμε ενόψει
του γεγονότος ότι είμαστε υπό συνεχή
απειλή επιβίωσης σαν λαός, σαν
χώρα, σαν κρατική οντότητα, σαν
πολιτισμός, σαν οικονομία.
Δεν αρκεί όμως να τα ρίχνουμε
όλα σε άλλους, όσο απολίτιστοι και
αδηφάγοι και να είναι ή όσα ποινικά
μητρώα και να έχουν αντί ιστορίας
που να προκαλεί υπερηφάνεια στην
ανθρωπότητα. Είναι καιρός μετά από
έξι δεκαετίες να καθίσουμε όλοι κάτω
και να κάνουμε την αυτοκριτική μας.
Μια αυτοκριτική η οποία θα αποφύγει
την εύκολη επίρριψη ευθυνών στον
ένα ή τον άλλο – οργανωμένο ή μη.
Όλοι κυβέρνησαν ή συγκυβέρνησαν
και κανένας δεν είναι άμοιρος ευθυνών για τα κακώς έχοντα, όπως κανένας δεν στερείται του δικαιώματος
να περηφανεύεται για τα όποια καλά
έχουν γίνει.
Η αυτοκριτική δεν χρειάζεται να
αναλώσει πολύ από τον χρόνο μας
και από την φαιά μας ουσία. Άλλωστε
τα σοβαρά «κακώς έχοντα» είναι γνωστά σε όλους μας, ακόμη και στον
«man in the street», όπως επίσης
γνωστοί είναι και οι λόγοι που είναι
στην κατηγορία «κακώς έχοντα».
Είμαστε επιεικώς απαράδεκτοι
κύριοι μετά από παρέλευση έξι δεκαετιών ακόμη να μην έχουμε πετύχει
θεσμοθετημένα την γρήγορη και συνάμα ουσιαστική απονομή δικαιο-

σύνης · κάτι που όχι μόνο εγώ, αλλά
η κοινωνία ολόκληρη απαιτεί επειδή
το θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ.
Είμαστε εντελώς απαράδεκτοι κύριοι επειδή μετά από παρέλευση έξι
δεκαετιών ακόμη συζητούμε για τον
εκσυγχρονισμό του κράτους, για το
πώς θα πρέπει να λειτουργεί η δημόσια υπηρεσία, ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, για το αν θα πρέπει να
αναδιοργανωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση, για το αν είναι καλό το ΓεΣΥ,
για το αν θα πρέπει να συνεργάζεται
ο δημόσιος με τον ιδιωτικό τομέα,
για το αν θα πρέπει να δούμε λίγο
το θέμα της διαδικασίας δημόσιων
προσφορών, για το αν θα πρέπει να
δούμε το θέμα χρονοτριβών στις αδειοδοτήσεις έργων ανάπτυξης, για
το αν είμαστε ευχαριστημένοι με τις
διαδικασίες έκδοσης τίτλων Ιδιοκτησίας, ή ευχαριστημένοι με το επίπεδο
και την ποιότητα αστυνόμευσης και
για το αν όντως τα ναρκωτικά έχουν
κατακλείσει την κοινωνία σε όλα της
τα δώματα και δη στα σχολεία. Και
πού να αναφερθώ στη σπαζοκεφαλιά
μας για το αν τα τελευταία θα πρέπει
να έχουν κλιματισμό και μονά θρανία
ή ανοικτά παράθυρα και διπλά θρανία…
Σε καμία περίπτωση δεν προτείνω
μισές λύσεις. Αντίθετα είμαι από αυτούς που πάντα υποστηρίζουν ένθερμα τις ριζικές –σωστές λύσεις.
Αλλά είμαι συνάμα και από αυτούς
που άμα αναλάβουν κάτι, πετάνε το
κλειδί της πόρτας έξω και κάθονται
σε ένα δωμάτιο μέχρι να βρεθεί η εφαρμόσιμη λύση.
Σε μία κοινωνία που μεταβάλλεται
και που είναι συνεχώς υπό εξέλιξη
δεν υπάρχει ποτέ μια λύση που θα
λειτουργεί το ίδιο καλά για πάντα.
Και μετά λύπης μου παρατηρώ ότι
πολλές φορές η νοοτροπία είναι προς
την κατεύθυνση της επιδίωξης της
μιας λύσης που θα δίνει απάντηση
εσαεί στο όποιο πρόβλημα. Και το
αποτέλεσμα είναι γνωστό: δεν γίνεται
τίποτα ή γίνονται πολύ λίγα πολύ αργά.Δεν αρκεί σε μια μηχανή του 1960
να αλλάζουμε κάθε τόσο πλατίνες
και να προσθέτουμε λάδι. Αν θέλουμε
ένα σύγχρονο κράτος με μια απαιτητική κοινωνία, τότε θέλουμε βαθιές
τομές, αποφασιστικότητα και τόλμη.
Καλό είναι να έχουμε υπόψη μας πως
πολλές φορές δεν απαιτείται να ανακαλύψουμε τον τροχό. Τον ανακάλυψαν άλλοι και εμείς απλά έχουμε
να τον αγοράσουμε. Φυσικά κλειδί
στην όλη υπόθεση είναι να έχουμε
απαιτητική κοινωνία. Έχουμε τέτοια
κοινωνία ή μήπως το τι έχουμε είναι
μια κοινωνία που αρέσκεται στο βόλεμα

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

Γιατί ήρθε με τόση βιάση ο Δένδιας;
Δεύτερη ξαφνική και απρόσμενη επίσκεψη
πραγματοποιεί σήμερα στην Κύπρο ο
Νίκος Δένδιας. Όπως πληροφορούμαι από
πηγή μου που γνωρίζει, η συνάντηση διευθετήθηκε τηλεφωνικά στο Τσακ-μπαμ με τον Νίκο Χριστοδουλίδη ύστερα από πρωτοβουλία
του Δένδια.
Ο Χριστοδουλίδης, αν και είχε σοβαρές υποχρεώσεις για σήμερα, με κύρια την επίσημη
επίσκεψη της Ισπανίδας υπουργού Εξωτερικών, αμέσως έκανε ενέργειες και τα διευθέτησε όλα προκειμένου να ακούσει τα όσα σημαντικά κομίζει στη Λευκωσία ο Δένδιας.
Γιατί μόνο για σημαντικά θέματα μπορούσε
να γίνει μια τόσο εσπευσμένη επίσκεψη και
συνάντηση των δυο ΥΠΕΞ μια μόνο μέρα πριν
από τη Σύνοδο Κορυφής των αρχηγών της ΕΕ.
Απ’ όσα μάλιστα μαθαίνω, ο Δένδιας δεν έδωσε ούτε και την παραμικρή ένδειξη από τηλεφώνου για τα όσα μεταφέρει προς τον Χριστοδουλίδη.
Πάντως, χθες βράδυ σε πηγαδάκια της Λευκωσίας υπήρχαν δυο εκδοχές για την εσπευσμένη επίσκεψη Δένδια. Η μια αφορούσε την
κριτική που δέχθηκε η Ελληνική κυβέρνηση
ότι άφησε μόνη της την Κύπρο σε μια πολύ
δύσκολη στιγμή και ο Δένδιας στάλθηκε για
διορθωτικές κινήσεις και... δηλώσεις. Η άλλη
μιλούσε για προσπάθεια να πειστεί ο Νικαρος
να βάλει λίγο νερό στο κρασί του και να μην επιμείνει τόσο πολύ στις κυρώσεις κατά της
Τουρκίας και την διασύνδεσή τους με τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας. Κάτι που μάλλον δύσκολα μπορεί να γίνει πιστευτό, αφού
αν στόχος ήταν ο Νίκαρος κάποιος άλλος ίσως
θα αναλάμβανε...
Υπάρχει και μια τρίτη εκδοχή, το ενδεχόμενο
ο Δένδιας να κομίζει κάποια πρόταση «τρίτων» για εκτόνωση, κάτι που όμως κάνεις δεν
αξιολογεί ως πολύ πιθανή, αφού, ως γνωστόν, τα θαύματα στην εποχή μας δεν είναι
και τόσο καθημερινά.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο Δένδιας προχθές συναντήθηκε με τον Πομπέο και σίγουρα συζήτησε μαζί του και το Κυπριακό και το θέμα των
κυρώσεων.
Ό,τι και να κομίζει όμως ο ΥΠΕΞ της Ελλάδας,
θα έχει σίγουρα τη δική του σημασία για να αποφασίσει να έρθει με τόση βιάση στα μέρη
μας. Δεν αποκλείεται σήμερα οι έμπειροι κάτι
να «διαβάσουν» πίσω από τις λέξεις, τα όσα
θα πουν και όσα θα... παραλείψουν οι δύο υπουργοί.
Ό,τι και να ’ναι, σε καλό να μας βγει...
Πάντως ο Νίκαρος το ξέκοψε χθες ότι οι κυρώσεις δεν είναι αυτοσκοπός. Μπορεί να απαντούσε στο ΑΚΕΛ που τελευταία, καθημερινά τον κατηγορεί και αυτόν και τον Χριστοδουλίδη ότι έχουν θέσει ως αυτοσκοπό τις κυρώσεις και απομακρύνθηκαν από την προ-

- Ήρθα με το βοριά παρηγοριά / ήρθα με τον καημό για αναπαμό / ήρθα για να σου πω, πως σ’ αγαπώ (που λέει και το τραγούδι).

σπάθεια για διάλογο και λύση. Μπορεί όμως
και να έστελνε και ένα μήνυμα σε άλλους εκεί στις Βρυξέλλες.
Πάντως, από μία πηγή μου, έμαθα πως την
σκληρή γραμμή του Χριστοδουλίδη ο Νίκαρος
επέμεινε να την κρατήσει με τόση... σκληρότητα. Και ότι θα αναλάμβανε ο ίδιος στη Σύνοδο Κορυφής που αναβλήθηκε. Τώρα φαίνεται
αποφασισμένος, παρά την κριτική που δέχεται, «να το τραβήξει μέχρι τέλους αλλά με
διαφοροποιήσεις». Αυτό το τελευταίο μπορεί
να σημαίνει «είμαι έτοιμος για διαφοροποίηση εάν δώσετε αυτά που πρέπει ή τουλάχιστον κάποια από τα σημαντικά που ζητώ».

Διότι ας μην ξεχνάμε ότι και στην ομιλία του
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον πήχη τον
σήκωσε πανύψηλα. Δεν είναι και εύκολη η άμεση πτώση...
Αλλά και την ψεσινή του δήλωση εάν αναλύσει κάποιος βρίσκει μέσα αρκετή δόση αγωνιστικότητας. Όπως και στις προηγούμενες ημέρες, επιμένει ότι στη Σύνοδο Κορυφής θα
επιδιώξει να διασωθεί η αξιοπιστία και η αξιοπρέπεια τόσο της Ευρώπης όσο και των Ευρωπαίων πολιτών της Κύπρου. Μεγάλη όντως
η ευθύνη που αναλαμβάνει ο Νίκαρος και μακάρι να τα καταφέρει να διασώσει την αξιοπιστία ολόκληρης της Ευρώπης...

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Πάντως, είπε και κάτι που εμένα δεν με καθησύχασε καθόλου. Στην ερώτηση εάν έχουν
διαφοροποιηθεί οι συνθήκες απάντησε :
«Δεν έχει διαφοροποιηθεί οτιδήποτε». Οπόταν, το βέτο θα τεθεί ακόμα και για την τιμή
των όπλων; Ακόμα κι αν δεν έχουμε δίπλα
μας ούτε την Ελλάδα; Ή μήπως θα την έχουμε
τελικά;
ΚΟΥΙΖ: Ποιος πολιτικός αρχηγός ανησυχεί πολύ από μία συνέντευξη Τύπου που θα δοθεί
σε μία εβδομάδα από σήμερα; Αληθεύει πως
έμαθε ότι κάτι πολύ σημαντικό θα ανακοινωθεί που θα έχει επιπτώσεις στον ίδιο και το
κόμμα του;

Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Στο 23ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Πανεπιστήμιου Κύπρου το έργο «Μανώλη...!»
Παρουσιάζεται στο 23ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ
του Πανεπιστήμιου Κύπρου το έργο «Μανώλη...!» του Γιώργου Νεοφύτου με τη Μήδεια Χάννα στον μοναδικό ρόλο. Το έργο
«Μανώλη…!» έχει παρουσιαστεί σε 15 συνολικά παραγωγές στο θέατρο, το ραδιόφωνο και την τηλεόραση, καθώς και σε
δύο παραγωγές με τη μορφή όπερας δωματίου. Στην παράσταση ακούγονται ορχηστρικά τμήματα από το παραδοσιακό
νανούρισμα «Ύπνε, που παίρνεις τα παιδιά»
από τον δίσκο «Νανουρίσματα» του Νίκου
Κηπουργού. Για την παράσταση μίλησε
στην «Κ» η Μήδεια Χάννα, λέγοντας ότι η
Μαρία εκπροσωπεί όλες τις γυναίκες του
κόσμου. «Το μεγαλείο της μάνας είναι ότι
θέλει να μαρτυρήσει στο δικαστήριο για
τον φόνο του γιου της. Ακριβώς για να μην
ξανασυμβεί, για να μην ξαναρθούν. Η αδικία
για τον φόνο του γιου της να αποκαλυφθεί
ούτως ώστε να μην ξανασυμβεί».
–Ποια είναι τελικά αυτή η γυναίκα, η
Μαρία;
–Η Μαρία κατά τη γνώμη μου εκπροσωπεί όλες τις γυναίκες του κόσμου. Από
την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο πόνος
της μάνας που σκοτώνουν το παιδί της ή
τα παιδιά της, σε οποιονδήποτε πόλεμο.
Αυτή είναι η Μαρία.
–Υπάρχει το αντικειμενικό της δολοφονίας, άραγε γίνεται να υπάρχει απόδοση δικαιοσύνης που να ικανοποιεί
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«Ας μην ξεχνάμε πως ο φασισμός δεν έχει χρώμα. Τα ίδια
εγκλήματα έκανε ο Στάλιν
και ο Χίτλερ, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας».

Το θέατρο είναι πολιτική
πράξη και ως τέτοιο, νομίζω
αντιμετωπίζεται. Εκτός αυτού είναι ένα υπέροχα γραμμένο κείμενο, που πάντα για
τον ηθοποιό είναι πρόκληση.

τη Μαρία, την κάθε Μαρία, την κάθε
μάνα;
–Όχι, δεν υπάρχει δικαιοσύνη που να
ικανοποιεί τη μάνα. Η μάνα κατά τη γνώμη
μου περνά το μεγαλύτερο μαρτύριο, με
τον χαμό του παιδιού της, και αυτό τον
καημό θα τον κουβαλά σε όλη της τη ζωή,
και θα τον πάρει μαζί της φεύγοντας. Το
μεγαλείο της μάνας είναι ότι θέλει να μαρτυρήσει στο δικαστήριο για τον φόνο του
γιου της. Ακριβώς για να μην ξανασυμβεί,
για να μην ξαναρθούν. Η αδικία για τον
φόνο του γιου της να αποκαλυφθεί ούτως
ώστε να μην ξανασυμβεί.
–Πόσο κυπριακό είναι αυτό το έργο;
Βλέποντας την παράσταση σκέφτηκα
τις μάνες που έχασαν τα παιδιά τους
σε άλλους πολέμους, σε άλλες χώρες…
αλλά και μανάδες όπως τη Μάγδα Φύσσα…
–Ακριβώς, όπως το σκέφτηκες είναι.
Το ίδιο νιώθω και εγώ. Ας μην ξεχνάμε

Η κοινωνία γενικότερα είναι μια παλαίστρα. Εκεί παλεύεις καθημερινά. Η κοινωνία είμα-

στε εμείς. Από εμάς εξαρτάται. Άλλοτε τα καταφέρνουμε, άλλοτε όχι.

πως ο φασισμός δεν έχει χρώμα. Τα ίδια
εγκλήματα έκανε ο Στάλιν και ο Χίτλερ,
για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Άρα
μπορεί το έργο του Γιώργου Νεοφύτου να
γράφτηκε για το πραξικόπημα, όμως αυτά
συμβαίνουν παντού.
–Αλήθεια, σε σας ποια μάνα έρχεται
στο μυαλό;
–Της Χαρίτας Μάντολες.
–Μπορούν νομίζετε να μπουν τα πράγματα στη σωστή τους θέση;
–Όσο ο κόσμος αναζητά την αλήθεια
έξω από την πραγματική της υπόσταση,
όχι!
–Ο γάτος τι ρόλο παίζει στην ψυχοσύνθεση της Μαρίας;
–Καταλυτικό. Ο γάτος είναι ο γιος της,
ο άντρας της, το μόνο πλάσμα που της
έχει απομένει και που έχει αληθινή σχέση
μαζί του. Του διηγείται καθημερινά ολό-

κληρη την ζωή της. Και γι’ αυτό αντέχει.
Του μιλά για να έχει την αίσθηση ότι ακόμα
μπορώ και μιλώ. Μπορώ και υπάρχω!
–Γιατί νομίζετε ότι το έργο αυτό έχει
διανύσει αυτή την επιτυχημένη διαδρομή;
–Το θέατρο είναι πολιτική πράξη και
ως τέτοιο, νομίζω αντιμετωπίζεται. Εκτός
αυτού είναι ένα υπέροχα γραμμένο κείμενο,
που πάντα για τον ηθοποιό είναι πρόκληση.
Βασικά ζυμώνεσαι με το έργο αυτό.
–Τι σας γοήτευσε στο κείμενο του Γιώργου Νεοφύτου ώστε να θελήσετε να το
παίξετε;
–Ήθελα να αναμετρηθώ με τον ρόλο
της Μαρίας. Να προχωρήσω στην καριέρα
μου, να ζυμωθώ, με όλο αυτό όπως σας
είπα και να προχωρήσω ένα σκαλοπάτι
πιο πέρα στην τέχνη μου.
–Πιστεύετε ότι ως κοινωνία λειτουργούμε σωστά, κάνουμε αρκετά για να
αποτρέπουμε φαινόμενα όπως ο φασισμός, η αδικία, ο φονταμενταλισμός
κ.λπ.;
–Η κοινωνία γενικότερα είναι μια παλαίστρα. Εκεί παλεύεις καθημερινά. Η κοινωνία είμαστε εμείς. Από εμάς εξαρτάται.
Άλλοτε τα καταφέρνουμε, άλλοτε όχι. Μόνο
όταν πάψουμε, πιστεύω, να κοιτάζουμε
μόνο τον εαυτό μας, θα προχωρήσουμε.
Όταν το εγώ γίνει εσύ, και τα δύο αυτά
γίνουν ένα... Ε, τότε κάτι μπορεί να γίνει.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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Υπηρεσίες
575 εκατ. ευρώ
σε 14 μήνες
από το ΓεΣΥ

Οι δαπάνες από εφαρμογής του συστήματος
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Μια πρώτη ακτινογραφία των οικονομικών
δεδομένων εφαρμογής του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), σε πλήρη ανάπτυξη, αποτελούν τα τελευταία επίσημα
στοιχεία, μηνός Σεπτεμβρίου 2020, του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ). Τα
στοιχεία που παρουσιάζει η «Κ» δίνουν
μια πρώτη εικόνα στο κεφαλαιώδες ζήτημα
που αφορά τις οικονομικές αντοχές του
συστήματος, σε περιβάλλον ΓεΣΥ, θέμα
που προκάλεσε και συνεχίζει να προκαλεί
έντονες δημόσιες συζητήσεις. Τα οικονομικά δεδομένα που παρουσιάζονται αφορούν το κομμάτι εξόδων, δηλαδή το
τι δαπανήθηκε από πλευράς ΟΑΥ κατά
την Α φάση (εξωνοσοκομειακή περίθαλψη)
εφαρμογής του ΓεΣΥ (1/6-31/12/2019) καθώς και το πρώτο οκτάμηνο του 2020 και
την εφαρμογή της Β φάσης (ενδονοσοκομειακή περίθαλψη) από 1/6-31/08/2020.
Από τα στοιχεία του ΟΑΥ είναι ευδιάκριτη
η διαφορά στις δαπάνες για την υγεία,
τόσο στο γενικό σύνολο όσο και κατά κατηγορία των προσφερόμενων υπηρεσιών
υγείας. Ένα στοιχείο με ιδιαίτερη σημασία
αφορά τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων του ΓεΣΥ που ξεπερνά τις 800 χιλιάδες, πράγμα που ισοδυναμεί με τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού.
Συνολικά, ο ΟΑΥ, σε περιβάλλον ΓεΣΥ,
το πρώτο 14μηνο, δαπάνησε €575,820,874
χωρίς να είναι γνωστό το ποσό που εισέπραξε την ίδια περίοδο από τις εισφορές
εργαζομένων, εργοδοτών και κράτους.
Τα επίσημα στοιχεία περιέχουν επίσης
και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη
συμπεριφορά των πολιτών σε περιβάλλον
ΓεΣΥ, καθώς και τις κατηγορίες υγείας
που απορρόφησαν τη μερίδα του λέοντος
από τα ταμεία του ΟΑΥ.

Οι δικαιούχοι
Από την 1η Μαρτίου 2019 που ξεκίνησε
η εγγραφή στο ΓεΣΥ, οι δικαιούχοι ανέρ-

χονται στις 834.547 αριθμός ιδιαίτερα υψηλός με βάση τα πληθυσμιακά δεδομένα
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το σύνολο
των δικαιούχων προκύπτει από τις εγγραφές στους καταλόγους των προσωπικών
ιατρών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,
υπηρεσία η οποία εμφανίζεται να έχει
χρησιμοποιηθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία των δικαιούχων από την 1η Ιουλίου
2019 που ξεκίνησε η Α φάση του ΓεΣΥ,
<
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Η μη καταβολή εισφορών
για 3 μήνες προκάλεσε απώλειες εισόδων της τάξης των
120 εκατ. ευρώ, σύμφωνα
με εκτιμήσεις του ΟΑΥ. Επίσης, από τον Οργανισμό γίνεται λόγος για επιπρόσθετη
μείωση εσόδων σε ποσοστό
30% ένεκα της οικονομικής
κρίσης της πανδημίας.
μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2020 που το
Σύστημα Υγείας είναι σε πλήρη εφαρμογή.
Όπως φαίνεται και στον πίνακα με τα
στοιχεία επισκεψημότητας και χρήσης
του ΓεΣΥ, τον προσωπικό τους γιατρό
έχουν επισκεφθεί 734 χιλιάδες από τις
834 χιλιάδες των δικαιούχων του ΓεΣΥ.
Σε υψηλά ποσοστά κινείται η χρήση του
ΓεΣΥ για προμήθεια φαρμάκων, οι επισκέψεις σε Ειδικούς Γιατρούς, η πραγματοποίηση εργαστηριακών εξετάσεων όπου
τα στοιχεία δείχνουν πως οι μισοί δικαιούχοι του ΓεΣΥ το περασμένο 14μηνο,
πραγματοποίησαν εργαστηριακές εξετάσεις. Κοντά στις 300 χιλιάδες είναι οι δικαιούχοι που επισκέφθηκαν Ειδικούς Ιατρούς για Διαγνωστικές Υπηρεσίες Υγείας.

Αριθμοί δικαιούχων ΓεΣΥ που εξυπηρετήθηκαν
Δικαιούχοι ΓεΣΥ και σε κατάλογο Προσωπικών Ιατρών

Τα έξοδα του ΓεΣΥ (2019-2020)

834,547

ΙΟΥΝ-ΔΕΚ 2019

ΙΑΝ-ΑΥΓ 2020

Διαφορά

Ποσοστό

Eπισκέφθηκαν Προσωπικούς Ιατρούς

734,210

Ενδονοσοκομειακά

€0

€ 36,361,531

-

-

Eπισκέφθηκαν Ειδικούς Ιατρούς

523,288

Προσωπικοί Ιατροί

€ 45,308,109

€ 56,172,562

€ 11,053,109

+ 24,39%

Eπισκέφθηκαν Ειδικούς Ιατρούς για διαγνωστικές εξετάσεις

281,586

Ειδικοί Ιατροί

€ 90,488,832

€ 145,985,848

€ 55,497,016

+ 62,50%

Πήραν φάρμακα

563,928

Εργαστήρια

€ 30,123,796

€ 33,560,125

€ 3,436,329

+ 11.50%

Εκαναν εργαστηριακές εξετάσεις

475,938

Φάρμακα

€ 56,199,780

€ 81,620,291

€ 25,420,511

+ 45,40%

Ελαβαν υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας

20,619

Σύνολο

€ 222,120,517

€ 353,700,357

€ 131,579,840

+ 59,22%

Στα στοιχεία περιλαμβάνεται και το μέγεθος της ενδονοσοκομειακής φροντίδας
που έλαβαν δικαιούχοι του ΓεΣΥ για τους
πρώτους μήνες (01/06/20-31/08/20) εφαρμογής της Β φάσης του ΓεΣΥ. Για την εν
λόγω περίοδο ο ΟΑΥ πρόσφερε υπηρεσίες
σε πάνω από 20 χιλιάδες δικαιούχους.

Οι δαπάνες
Τα έξοδα του ΟΑΥ, για το πρώτο 14μηνο
του ΓεΣΥ, είναι ταξινομημένα κατά φάση
εφαρμογής του. Το σύνολο των δαπανών
και για τις δυο φάσεις ανήλθαν στα 353,7
εκατ. ευρώ και σε αυτές περιλαμβάνονται
οι δαπάνες για την εξωνοσοκομειακή φροντίδα καθώς και η ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας για την περίοδο 01/06/20-

31/08/2020. Για το 2019, οι δαπάνες του
ΟΑΥ ανήλθαν στα €222,120,517 ενώ για
το 2020 στα €353,700,357. Στην αύξηση
που παρατηρείται για να εξαχθούν ασφαλή
συμπεράσματα θα πρέπει να ληφθούν τρία
στοιχεία. Πρώτον, η εφαρμογή της ενδονοσοκομειακής φροντίδας από τον περασμένο Ιούλιο, δεύτερον η περίοδος της
πανδημίας και τρίτον η χρονική περίοδος
σύγκρισης που δεν είναι η ίδια για το 2019
και 2020. Ωστόσο, εάν επιχειρηθεί μια σύγκριση στην εξωνοσοκομειακή φροντίδα,
ανά κατηγορία υπηρεσιών, παρατηρείται
μια αύξηση των δαπανών. Η μεγαλύτερη
διαφοροποίηση παρατηρείται στην κατηγορία των Ειδικών Ιατρών και η μικρότερη
στα Εργαστήρια. Διαφοροποίηση προς τα

πάνω καταγράφεται και στους Προσωπικούς Ιατρούς, ενώ στο κομμάτι των φαρμάκων τα νούμερα δείχνουν αύξηση της
τάξης του 45%. Για την ενδονοσοκομειακή
φροντίδα από τον περασμένο Ιούλιο δαπανήθηκαν 36,36 εκατ. ευρώ.
Στα στοιχεία του ΟΑΥ για το 14μηνο
εφαρμογής του ΓεΣΥ, καταγράφεται ως
αρνητική εξέλιξη η μη καταβολή εισφορών
τους τρεις μήνες πριν την εφαρμογή της
2ης φάσης, εξέλιξη πως όπως σημειώνεται
είχε ως αποτέλεσμα την μείωση των εσόδων του ΟΑΥ περίπου κατά 120 εκατ.
ευρώ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς
του ΟΑΥ, το αποτύπωμα της πανδημίας
στα οικονομικά, προκάλεσε επιπρόσθετη
μείωση των εσόδων κατά 30%. Για αντι-

μετώπιση της κατάστασης που έχει προκληθεί στο κομμάτι των εσόδων, ο ΟΑΥ
θα χρησιμοποιήσει τα πλεονάσματα που
προέκυψαν στο κομμάτι των εισφορών
κατά το 2019 και έχει ήδη προχωρήσει
σε ειδικές ρυθμίσεις στο ύψος της αμοιβής
των παροχέων. Παράλληλα, παρακολουθούνται τα έσοδα του Οργανισμού και η
πορεία της οικονομίας με βάση τα πραγματικά έσοδα και τις προβλέψεις του Υπουργείου Οικονομικών και θα επανεξετάσει τα μέτρα ανάλογα. Η εφαρμογή των
εν λόγω μέτρων αποσκοπεί στη διασφάλιση
της βιωσιμότητας και της σταθερότητας
του Συστήματος και στην αποφυγή υπερβολικών επιπτώσεων στις αμοιβές των
παρόχων υπηρεσιών υγείας.

Δοκιμάζονται οι αντοχές του Νοσοκομείου Αναφοράς
Οι επαγγελματίες υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου πιστεύουν ότι έχουν κερδίσει έδαφος στο πεδίο της μάχης κατά της πανδημίας
Του ΓΙΑΝΝΟΥ ΛΥΤΡΑ

Το δεύτερο κύμα της πανδημίας στην
Κύπρο φαίνεται να βρίσκει τους γιατρούς
πιο έτοιμους και τα πολεμοφόδιά τους για
τον COVID-19 πιο ξεκάθαρα και συγκεκριμένα. Ωστόσο, τα δεδομένα διαφοροποιούνται, καθώς η ασθένεια που προκαλεί
ο νέος κορωνοϊός δεν επηρεάζει μόνο
τους ηλικιωμένους ή όσους ανήκουν στις
ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Στο σήμερα, ο ιός Sars-CoV-2 στέλνει στο νοσοκομείο και νεαρότερους σε ηλικία, μέχρι
και άτομα τα οποία διανύουν την δεύτερη
δεκαετία της ζωής τους. Οι επαγγελματίες
υγείας έχουν κερδίσει περισσότερο έδαφος
στο πεδίο της μάχης κατά του κορωνοϊού,
αφού η φαρμακευτική αγωγή και ο τρόπος
δράσης τους έχει σώσει ζωές, σύμφωνα
με πηγές της «Κ».
Τις τελευταίες μέρες, το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου που λειτουργεί
ως Νοσοκομείο Αναφοράς για την πανδημία, έχει δοκιμαστεί περισσότερο από
κάθε άλλη φορά, μετά την απότομη αύξηση των κρουσμάτων, γεγονός που οδήγησε σε περισσότερες εισαγωγές. Τα
νέα δεδομένα έχουν προκαλέσει αναστάτωση, αναφορικά με την λειτουργία
και την στελέχωσή του, με τις αρμόδιες
αρχές να μην αποκλείουν την διαφοροποίηση των σχεδιασμών, εάν και εφόσον
παραστεί ανάγκη.

Απότομη αύξηση
Η άνοδος του αριθμού των κρουσμάτων
είχε ως φυσικό επακόλουθο την απότομη
αύξηση των νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο Αναφοράς. Πλέον, όμως, στην μετά
lockdown εποχή, οι εισαγωγές δεν αφορούν
μόνο σε άτομα μεγαλύτερων ηλικιών ή
που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του
πληθυσμού. Σε θάλαμο στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, νοσηλεύτηκαν τις
προηγούμενες μέρες και άτομα μεταξύ
20 και 30 ετών, ενώ γενικότερα το εύρος
των ηλικιών κυμαινόταν από τα 23 μέχρι
τα 88 έτη. Όπως ανέφερε στην «Κ» ο Παθολόγος και υπεύθυνος για τις εισαγωγές
στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου, Δρ
Χρίστος Κυπρή, ασθενείς ηλικίας μεταξύ
20 και 30 ετών έχουν παρουσιάσει συμπτώματα πνευμονίας και υψηλό πυρετό,
αλλά σε γενικές γραμμές είναι μειωμένες

οι πιθανότητές τους να νοσήσουν βαριά
και να χρειαστούν εισαγωγή στην Μονάδα
Αυξημένης Φροντίδας.
Είπε επίσης ότι την προηγούμενη βδομάδα χρειάστηκε να νοσηλευτεί μεγάλος
αριθμός ασθενών. Εκτιμάται, ωστόσο,
πως αυτή η περίοδος δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως το δεύτερο κύμα του ιού.
Όπως εξήγησε ο Δρ Κυπρή, μεγαλύτερο
κύμα εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την Κύπρο από τα τέλη Οκτωβρίου και μετά.
Διατύπωσε επίσης την εκτίμηση ότι ο
αυξημένος αριθμός εισαγωγών είναι τυχαίος, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί βαριά
ασθενείς, χωρίς να σημαίνει ότι όσοι εισήχθησαν δεν έχριζαν νοσηλείας.
Υπενθυμίζεται ότι η επιστημονική κοινότητα παγκοσμίως προειδοποιούσε ότι

Αντιδράσεις
Τις τελευταίες μέρες το Γενικό Νοσο-
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Αν παραστεί ανάγκη, το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου
θα παύσει να εξυπηρετεί άλλα περιστατικά και θα επικεντρωθεί σε αυτά της COVID19, κάτι το οποίο δεν επιθυμούν οι επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι είχαν αντιδράσει τις προηγούμενες μέρες.
η αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού
θα είχε ως συνέπεια την αύξηση και των
εισαγωγών στα νοσοκομεία και κατ’ επέκταση των θανάτων. Αυτός ήταν και
ο μεγαλύτερος φόβος του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης, από την πρώτη
φάση της πανδημίας, ώστε να μην καταρρεύσει το σύστημα υγείας. Στην Κύπρο,
μέχρι στιγμής, παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκε απότομη αύξηση νοσούντων,
δεν καταγράφηκαν νέοι θάνατοι, με τους
γιατρούς να πιστεύουν ότι έχουν κερδίσει
έδαφος στην μάχη κατά του ιού.

Σημαντικά όπλα
Η εμπειρία που αποκτήθηκε το προηγούμενο διάστημα και κατά την διάρκεια
της πανδημίας, μέχρι σήμερα, έχει ενισχύσει τους επαγγελματίες υγείας με πο-

Βάσει των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, η φαρμακευτική αγωγή που χορηγείται στους ασθενείς, υπό προϋποθέσεις, έχει αποδειχθεί κα-

θοριστικής σημασίας ως προς την αποτροπή της επιδείνωσης της κατάστασής τους.

λεμοφόδια, μέσω των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Η φαρμακευτική αγωγή στην
οποία κατέληξαν οι ειδικοί για να χορηγείται στους ασθενείς με COVID-19, σε
συνδυασμό με τον παράγοντα χρόνο, έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο.
Όπως εξήγησε ο Δρ Κυπρή, στους ασθενείς χορηγούνται τα φάρμακα σιλιζουμάπη, δεξαμεθαζόνη και ρεμδεσιβίρη,
βάσει των πρωτοκόλλων. Τα αποτελέσματα της χορήγησης των συγκεκριμένων
φαρμάκων μέχρι στιγμής είναι πολύ καλά,
αλλά σημαντική θεωρείται και η χρονική
περίοδος της νόσησης κατά την οποία
οι ασθενείς εισάγονται στο νοσοκομείο.
Δηλαδή, αν τους χορηγηθεί η φαρμακευτική αγωγή εγκαίρως, οι πιθανότητες για
γρήγορη θεραπεία είναι μεγαλύτερες.
Καθοριστικής σημασίας, όμως, για

την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της νόσου είναι και η
ηλικία των ασθενών. Τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και αυτά που έχουν υποκείμενα νοσήματα, είναι δυσκολότερο
να αντιδράσουν θετικά στην φαρμακευτική αγωγή, σημείωσε ο Δρ Κυπρή.

Καλύτερο «φιλτράρισμα»
Τα δεδομένα από το Νοσοκομείο Αναφοράς, σε αυτή την δεύτερη φάση της
πανδημίας, δείχνουν ότι οι εισαγωγές αφορούν άτομα τα οποία χρήζουν αναπνευστικής υποστήριξης, όχι, όμως, απαραίτητα διασωλήνωσης. Αξίζει να αναφερθεί όμως ότι ο αριθμός των εισαγωγών έχει μειωθεί και αυτό αποδίδεται
κυρίως στο ότι, πλέον, νοσούν περισσότερα νεαρά άτομα. Γίνεται επίσης καλύ-

τερη διαχείριση των επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID-19 που νοσηλεύονται
στο Νοσοκομείο Αναφοράς. Κατά το πρώτο
κύμα της πανδημίας, οι εισαγωγές γίνονταν
πολύ πιο εύκολα, εξαιτίας και του μεγαλύτερου φόβου που επικρατούσε, αν και
η τακτική της αξιολόγησης ενός περιστατικού δεν έχει διαφοροποιηθεί σε μεγάλο
βαθμό. Όπως εξηγεί ο Δρ Χρίστος Κυπρή,
αν ένας ασθενής επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με το νοσοκομείο και αναφέρει ότι
έχει εκδηλώσει κάποια συμπτώματα, προτρέπεται όπως μεταβεί για εξέταση, αν
δεν έχει προηγουμένως επικοινωνήσει με
άλλον γιατρό. Ωστόσο, αναλόγως των συμπτωμάτων, υπάρχει το ενδεχόμενο να
μην εισαχθεί στο νοσοκομείο, αλλά να
λάβει οδηγίες για αυτοπεριορισμό και παρακολούθηση.

κομείο Αμμοχώστου βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε
αυτό αντέδρασαν στην απόφαση το
νοσηλευτήριο να παραμείνει Νοσοκομείο Αναφοράς για την πανδημία. Ωστόσο, η απότομη αύξηση των κρουσμάτων το τελευταίο διάστημα, σε
συνδυασμό με το ότι το νοσηλευτήριο
επαναλειτούργησε πλήρως, έβγαλε
στην επιφάνεια την ανάγκη για περαιτέρω στελέχωση. Την Δευτέρα, αριθμός νοσηλευτών αποσπάστηκε από το
Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για να ενισχύσει το προσωπικό στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Μάλιστα, προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του νοσηλευτηρίου σε προσωπικό, κυρίως με Εντατικολόγους, ειδικότητα που δεν είναι εύκολο να βρεθεί, όπως και σε παθολόγους και
πνευμονολόγους. Για τη νοσηλεία ασθενών με COVID-19 υπάρχουν διαθέσιμες 33 κλίνες στην παρούσα φάση,
δεδομένου ότι οι υπόλοιπες κλινικές
του νοσοκομείου λειτουργούν κανονικά. Ωστόσο, κατά την πρώτη φάση της
πανδημίας, όταν το Γενικό Νοσοκομείο
Αμμοχώστου λειτουργούσε εξ ολοκλήρου για την νοσηλεία των ασθενών με κορωνοϊό, είχε διαθέσιμες 120
κλίνες. Η Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας διαθέτει 6 κλίνες, με τις 4 εξ αυτών να έχουν πληρωθεί τις προηγούμενες μέρες, εξαιτίας του αυξημένου
αριθμού εισαγωγών. Στην περίπτωση
που παραστεί ανάγκη, το Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου θα παύσει να εξυπηρετεί άλλα περιστατικά και θα επικεντρωθεί σε αυτά της COVID-19,
κάτι το οποίο δεν επιθυμούν οι επαγγελματίες υγείας, που έχουν την στήριξη και του Επιστημονικού Διευθυντή
του ΟΚΥπΥ Λάρνακας/Αμμοχώστου,
Γεώργιου Καροτσάκη. Για να επιτευχθεί αυτό, όμως, αναμένουν στήριξη η
οποία, είτε θα μεταφράζεται σε περαιτέρω στελέχωση, είτε σε βοήθεια από
το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α
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«Μακρύδρομος»
η πώληση δανείων
της ΚΕΔΙΠΕΣ
Χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από εξυπηρετούμενα
550 εκατ. και αναδιαρθρωμένα 650 εκατ.
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μακρύς είναι ο δρόμος της πώλησης δανείων για
την Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών
Στοιχείων Λτδ (ΚΕΔΙΠΕΣ), η οποία έχει βάλει
στόχο να αποδεσμεύσει χορηγήσεις 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Το πρότζεκτ «Λήδρα», όπως η
100% θυγατρική της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων έχει ονομάσει,
στόχο έχει την προετοιμασία και ενδεχόμενη πώληση εξυπηρετούμενων και αναδιαρθρωμένων
χορηγήσεων. Οι εργασίες που αφορούν το έργο
προετοιμασίας και πώλησης δανείων και που άρχισαν το Σεπτέμβριο του 2020 θα είναι μεγάλες,
με παρουσιάσεις, «road shows» και όλες τις απαραίτητες ενέργειες που ακολουθούνται. Ο αρχικός
στόχος της πώλησης των συγκεκριμένων δανείων
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους μπορεί να
μην επιτευχθεί, διότι η πανδημία καλά κρατεί
και μάλιστα υπάρχει ένα «δεύτερο κύμα». Το «δεύ-

μορφώθηκαν σε €6.937εκ. στο τέλος του Β’ Τριμήνου 2020 από €6.906 εκ. το προηγούμενο τρίμηνο. Η αύξηση οφείλεται στους τόκους οι οποίοι
ήταν μεγαλύτεροι των μειωμένων εισπράξεων
και διαγραφών μέσα στο τρίμηνο. Η συνολική απομόχλευση από την έναρξη των εργασιών από
1η Σεπτεμβρίου 2018 ανήλθε σε 5,9%. Εξαιρουμένης της κεφαλαιοποίησης των τόκων, η συνολική
απομόχλευση από την έναρξη εργασιών ανέρχεται
σε 15,7%.
Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας
Altamira Asset Management Cyprus Ltd
(ALTAMIRA) διαμορφώθηκαν σε €97εκ. το B’ τρίμηνο 2020 έναντι €157εκ. το προηγούμενο τρίμηνο.
Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών
ανήλθαν σε €1.472εκ. ή 20% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7.371εκ. Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του B’ Τριμήνου 2020 δια-

Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €50,9 εκ. ή 0,7% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους

€7.578 εκ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2020.

μορφώθηκαν σε €7.786εκ. σε ονομαστική αξία
και περιλαμβάνουν μετρητά €126εκ., ακίνητη
περιουσία €648 εκ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €553 εκ. Τον Ιούνιο του 2020 έγινε απο-

πληρωμή κρατικής βοήθειας €30 εκ., διαμορφώνοντας το ύψος της συνολικής αποπληρωμής σε
μετρητά μέχρι το τέλος του Β’ τριμήνου στα
€240 εκ. Επιπρόσθετη αποπληρωμή που κατα-
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Αστάθμητος παράγοντας,
η πορεία της πανδημίας και
το πόσο θα επηρεάσει τα εξυπηρετούμενα δάνεια μετά το τέλος
του μορατόριουμ των δόσεων
των δανείων.
τερο κύμα», όπως είναι φυσικό, θα καθυστερήσει
την όποια διαδικασία. Βάσει των οικονομικών
στοιχείων της ΚΕΔΙΠΕΣ, το εν λόγω χαρτοφυλάκιο
που θα διαθέσει για πώληση αποτελείται από
δάνεια που εξυπηρετούνται ύψους περίπου 550
εκατ. ευρώ, αλλά και αναδιαρθρωμένα ύψους 650
εκατ. περίπου.
Αστάθμητος παράγοντας φυσικά, η πορεία της
πανδημίας και το πόσο θα επηρεάσει τα εξυπηρετούμενα δάνεια μετά το τέλος του μορατόριουμ
των δόσεων των δανείων. Υπενθυμίζεται πως στο
μορατόριουμ συμμετέχει και η ΚΕΔΙΠΕΣ, άρα η
αβεβαιότητα για αθέτηση μετά τη λήξη του από
τον Ιανουάριο είναι κάτι που θα πρέπει να φοβάται
και η Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών
Στοιχείων. Μην ξεχνάμε ότι βασικός άξονας του
επιχειρηματικού πλάνου της ΚΕΔΙΠΕΣ είναι η
μείωση του μη εξυπηρετούμενου χαρτοφυλακίου
μέσω λύσεων αναδιάρθρωσης ή ανάκτησης και,
βάσει των τελευταίων αποτελεσμάτων της, η πανδημία της «χτύπησε την πόρτα». Οι ταμειακές
εισροές του B’ Τριμήνου 2020 της ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθαν σε €53 εκ. σημειώνοντας μείωση 32% έναντι €78 εκ. για το προηγούμενο τρίμηνο λόγω
των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού
στο επίπεδο των εισροών. Οι εισπράξεις από διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε
€50,9 εκ. ή 0,7% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους
€7.578εκ. στο τέλος του Α’ Τριμήνου 2020. Οι σωρευτικές ταμειακές ροές από την έναρξη εργασιών
της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1/9/2018 μέχρι τις 30/6/2020 ανήλθαν σε €640,4εκ. Οι εισπράξεις από διαχείριση
χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν σε €608,3
εκ. ή 7,6% της ονομαστικής αξίας του αρχικού
χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους
€8.051εκ. Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του Β’ Τριμήνου 2020 ανήλθαν σε €21,2εκ., μειωμένες κατά
23% από το προηγούμενο τρίμηνο. Οι ταμειακές
εκροές για εξόφληση υποχρεώσεων ανήλθαν στα
€0,3 εκ. το Β’ τρίμηνο 2020 σε σχέση με €3εκ. το
προηγούμενο τρίμηνο, καθώς τον Φεβρουάριο
2020 έγινε καταβολή εποπτικών τελών και φορολογίας. Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία δια-

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

Οι εννιά προκλήσεις
Βάσει της παρουσίασης των αποτελεσμάτων
της ΚΕΔΙΠΕΣ, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει
είναι αρκετές.
Πρώτον, η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της
μεταφοράς των περιουσιακών στοιχείων από τη
ΣΕΔΙΠΕΣ στην ΚΕΔΙΠΕΣ. Δεύτερον, οι αρνητικές
επιπτώσεις από την πανδημία COVID19 στις ταμειακές ροές, στην ανακτήσιμη αξία των περιουσιακών στοιχείων και στις απαιτήσεις στα πλαίσια του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων. Τρίτον, συμμόρφωση με τις Δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και
αναθεώρηση Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Χαρτοφυλακίου. Τέταρτον, η απουσία
άμεσης πρόσβασης στο σύστημα κτηματολογίου
«Αριάδνη». Πέμπτο, η ΚΕΔΙΠΕΣ αναφέρει πως
πρέπει να υπάρξει βελτίωση ποιότητας των δεδομένων. Έκτο, η εξειδίκευση προσωπικού στις
ανάγκες Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών
Στοιχείων. Έβδομο, το χαμηλό ενδιαφέρον συμμετοχής για το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ. Όγδοο, η αναμενόμενη αυξημένη προσφορά ακινήτων στην αγορά
από άλλες Εταιρείες Εξαγορών Πιστώσεων. Ένατο,
η αβεβαιότητα σε θέματα εφαρμογής νέου Πλαισίου
Αφερεγγυότητας και Περί Νόμου Εκποιήσεων.

ΑΡΘΡΟ

/ Του HOLGER SCHMIEDING*

Αισιόδοξο μήνυμα από το Βερολίνο
Η ανάκαμψη της γερμανικής οικονομίας ως
επί το πλείστον δεν έχει εκτραπεί της πορείας
της, ανεξαρτήτως των ανησυχιών για την
έξαρση νέων κρουσμάτων σε όλη την Ευρώπη. Το επιχειρηματικό κλίμα έχει δείξει
βελτίωση τον Σεπτέμβριο λίγο παραπάνω
από το αναμενόμενο, με άνοδο του δείκτη
του έγκριτου γερμανικού ινστιτούτου Ifo
στις 93,4 μονάδες από τις 92,5 μονάδες του
Αυγούστου και εν συγκρίσει με τις 93,8 των
προβλέψεων. Η δε ενίσχυση και ενός ακόμη
δείκτη, αυτού των μελλοντικών προσδοκιών,
στις 97,7 μονάδες από τις 97,2 μονάδες του
Αυγούστου αποτυπώνει το ότι προσεχώς θα
ενισχυθεί περαιτέρω η οικονομική δραστηριότητα. Φαίνεται, λοιπόν, πως η γερμανική
οικονομία ολοκληρώνει το τρίτο τρίμηνο με
σταθερό βήμα.
Επιπροσθέτως, τα δεδομένα και τα σχόλια
του Ifo αποκαλύπτουν μια σαφή διάσταση
ανάμεσα στον κλάδο της μεταποίησης και
στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών. Τμήματα
του τελευταίου, όπως ο τουρισμός και η φιλοξενία, βρίσκονται ενώπιον νέων προβλημάτων λόγω διόγκωσης κρουσμάτων.
Ως αποτέλεσμα, ο υποδείκτης υπηρεσιών
του Ifo για τις υπηρεσίες εξασθένησε συ-

βλήθηκε σήμερα ύψους €40 εκ. διαμόρφωσε τη
συνολική μέχρι τώρα αποπληρωμή της κρατικής
βοήθειας σε μετρητά στα €280 εκ. Επιπρόσθετα,
όπως έχει ανακοινωθεί, μέρος της κρατικής
βοήθειας θα αποπληρωθεί μέσω της μεταφοράς
ακίνητης περιουσίας από τη ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ
προς το κράτος αξίας περίπου €140 εκ., καθώς
και άλλων περιουσιακών στοιχείων μικρότερης
αξίας, όπως σημαντικές συλλογές έργων τέχνης
και νομισμάτων αξίας περίπου €1,3 εκ. Η μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας θα γίνει αμέσως
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διενέργειας
εκτιμήσεων από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.
Σε σχέση με τις υποχρεώσεις, στα πλαίσια του
Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection
Scheme) έχουν υποβληθεί, μέχρι σήμερα, από
την Ελληνική Τράπεζα (ΕΤ) 4 απαιτήσεις ύψους
€79,5 εκ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018
μέχρι 31η Μαρτίου 2020. Η απαίτηση της πρώτης
περιόδου μέχρι 30 Ιουνίου 2019 ήταν και η πιο
μεγάλη, αφού περιλάμβανε τις λογιστικές προβλέψεις που αναγνώρισε η Ελληνική Τράπεζα
μετά την ολοκλήρωση της μεταφοράς εργασιών
τον Σεπτέμβριο του 2018. Η απαίτηση για το Γ’
Τρίμηνο 2019 μειώθηκε στα €8,1εκ. και με τη
σταθεροποίηση της συμπεριφοράς του χαρτοφυλακίου η τρίτη απαίτηση για το Δ’ Τρίμηνο 2019
ήταν ύψους €1,7εκ. Ως ήταν αναμενόμενο, η τέταρτη απαίτηση που αφορά το Α’ τρίμηνο 2020,
ήταν αυξημένη σε σύγκριση με το προηγούμενο
τρίμηνο λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας
και ανήλθε στα €6.5 εκ. Η ΣΕΔΙΠΕΣ/ΚΕΔΙΠΕΣ και
η Ελληνική Τράπεζα βρίσκονται σε διαδικασία
διαβούλευσης για επιβεβαίωση του ποσού απαίτησης.
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Η γερμανική οικονομία,
η ισχυρότερη της Ευρωζώνης,
ολοκληρώνει το τρίτο τρίμηνο
με σταθερό βήμα.
γκρατημένα από τις 7,7 μονάδες στις 6,9 μονάδες τον Σεπτέμβριο, ενώ είχε προηγηθεί
η άνοδός του επί τέσσερις μήνες στη σειρά.
Εντούτοις, το κλίμα στη μεταποίηση ενισχύθηκε έτι περαιτέρω από τις -5,6 μονάδες
τον Αύγουστο στις -0,2 τον Σεπτέμβριο, απέχοντας παρά πολύ από τις -0,44 μονάδες
του Απριλίου.
Μετά την άνοδο που εμφάνισαν νωρίτερα
οι λιανικές πωλήσεις, η παραγωγή και η διασυνοριακή ανταλλαγή αγαθών καθίστανται
ολοένα και περισσότερο ο βασικός μοχλός
της ανάκαμψης στις προηγμένες οικονομίες.
Βάσει των εκτιμήσεων του ινστιτούτου Ifo,
οι προσδοκίες των επιχειρήσεων στον κλάδο
της μεταποίησης για την πορεία των εξαγωγών
τους βελτιώθηκαν σημαντικά, ενώ και το
κλίμα αναβαθμίστηκε τον Σεπτέμβριο στο

εγχώριο εμπόριο και στις κατασκευές.
Βέβαια, τα στοιχεία και από τους δύο κλάδους της παροχής υπηρεσιών και της μεταποίησης στη Γερμανία εκπέμπουν δύο συγκεκριμένα και σαφή μηνύματα.
Το πρώτο έχει να κάνει με το ό,τι, ενόσω
η μεταποίηση δείχνει πως συνεχίζει να ενισχύεται, τμήματα του κλάδου των υπηρεσιών
αντιμετωπίζουν και πάλι προβλήματα.
Και το δεύτερο αφορά τη γερμανική οικονομία, η οποία με δεδομένες τη συγκριτικά
περιορισμένη αύξηση κρουσμάτων και την
εστίασή της στις εξαγωγές προϊόντων και
τη μεταποίηση, ενδεχομένως να έχει καλύτερη
επίδοση από τις υπόλοιπες στην Ευρωζώνη
μέσα στους προσεχείς μήνες – δηλαδή, μέχρις
ότου το τωρινό κύμα κρουσμάτων να τεθεί
υπό έλεγχο. Εν κατακλείδι, προβλέπουμε αύξηση του ΑΕΠ της σε τριμηνιαία βάση κατά
2,2% το δ΄ τρίμηνο, ενώ η διαφοροποίηση
μεταξύ μεταποίησης και υπηρεσιών φανερώνει ότι η σημερινή οικονομική κατάσταση
στην Ευρώπη είναι άλλη από εκείνη του πρώτου κύματος τον Μάρτιο και τον Απρίλιο.

* Ο κ. Holger Schmieding είναι οικονομολόγος της επενδυτικής τράπεζας Berenberg.

/ Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Φαύλος κύκλος
«Η πανδημία ξεκινάει μόλις τώρα. Κανείς δεν γνωρίζει πώς ακριβώς θα
συνεχιστεί», δήλωσε προ ημερών ο
Γερμανός επιδημιολόγος και σύμβουλος της γερμανικής κυβέρνησης
Κρίστιαν Ντρόστεν, το πρώτο όνομα
μεταξύ των Γερμανών εμπειρογνωμόνων και ταυτόχρονα ο ειδικός
«κόκκινο πανί» για τους αρνητές του
κορωνοϊού· έχει δεχθεί δεκάδες απειλές κατά της ζωής του, για τα αυστηρά μέτρα που έχει εισηγηθεί. Και
σήμανε συναγερμό για καλύτερη
προετοιμασία, σημειώνοντας ότι στη
χώρα του (όπως και στη δική μας),
το κλειδί στην επιτυχή αντιμετώπιση
του πρώτου κύματος της πανδημίας
ήταν η ταχύτητα. «Δεν κάναμε κάτι
καλύτερα από τους άλλους, το κάναμε
νωρίτερα».
Τώρα τα κρούσματα και οι θάνατοι
στη χώρα αυτή αυξάνονται, μαζί με
τις αντιδράσεις στα μέτρα, που επιτείνουν το πρόβλημα. Διότι στη Γερμανία, όπως και στην Ελλάδα και αλλού, η αντίδραση δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης χαλάρωσης, άρα
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Tο κλειδί στην επιτυχή
αντιμετώπιση του πρώτου κύματος της πανδημίας ήταν η ταχύτητα.
ευρύτερης διάδοσης του ιού, που επιβάλλει αυστηρότερα μέτρα και
νέες αντιδράσεις. Υπάρχει η θεωρία
ότι με το δίπολο της δράσης-αντίδρασης είναι που η οικουμένη οικοδομείται, ο κόσμος προχωρά.
Ομως εδώ δεν πρόκειται για κάποια γενεσιουργό σύγκρουση αντιθέτων, αλλά για έναν καταστροφικό
φαύλο κύκλο, για μια απρόβλεπτη
σπείρα με ανθρώπινες απώλειες, με
υλικές και άυλες ζημιές. Ενδέχεται
να μην είμαστε ίδιοι μετά μια κρίση
με μεγάλη διάρκεια, μετά τον εγκλεισμό σε μια διάσταση όπου οι σκέψεις
εξερευνούν ξανά και ξανά τις ίδιες
περιοχές οδύνης.
Οσοι αντιλαμβάνονται την κοινωνική ζωή με όρους αντίστασης

και αναγορεύουν σε κυρίαρχη στάση
ζωής την απείθεια, τον εμπτυσμό
κάθε μέτρου αποτελούν ασφαλώς
μειοψηφία. Ομως προκαλούν έναν
μεταδοτικό εθισμό στην άρνηση.
Διότι δεν είναι χωρίς προεκτάσεις
τα «μεμονωμένα» συμβάντα αντενέργειας. Γίνονται το προζύμι μιας
διάχυτης επιθετικότητας και ενός
προτύπου συμπεριφοράς για άτομα
που δεν νοιάζονταν για τη δημόσια
υγεία επειδή νόμιζαν ότι είναι κάτι
που δεν τους αφορά, ώσπου αυτή ασχολήθηκε μαζί τους με τη μορφή
της υγειονομικής κρίσης. Επιπλέον,
καλλιεργούν μια πιο βαθιά αμφισβήτηση του σύγχρονου πολιτισμού,
ροκανίζουν τα επιστημονικά ερείσματα, δημιουργούν ένα μηδενιστικό
βάραθρο όπου καταποντίζονται πολλές από τις συντεταγμένες της εποχής
της προόδου. Κι αυτό είναι από τα
πιο σοβαρά κοινωνικά μας προβλήματα. Ισως το πιο σοβαρό μετά την
υγεία και την εργασία.
Πράγματι, κανείς δεν γνωρίζει
πώς ακριβώς η κρίση θα συνεχιστεί.
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Παράθυρο
ευκαιρίας
ο διάλογος
Ο Μάικ Πομπέο αποδοκιμάζει τη χρήση
απειλών και τις μονομερείς ενέργειες
Συνέντευξη στον ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ

Τη χρήση απειλών και μονομερών ενεργειών ως μέσων επίλυσης των διαφορών
μεταξύ κρατών αποδοκιμάζει με κατηγορηματικό τρόπο, σε συνέντευξή του
στην «Κ», ο υπουργός Εξωτερικών των
ΗΠΑ Μάικ Πομπέο, στέλνοντας ένας σαφές μήνυμα στον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν. «Οταν υπάρχουν διενέξεις, καμία χώρα δεν πρέπει να κάνει
μονομερείς ενέργειες για να αποκτήσει
κάποιο πλεονέκτημα», τονίζει χαρακτηριστικά ο κ. Πομπέο, ο οποίος χθες βρέθηκε στην Κρήτη, όπου είχε συνομιλίες
με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη
και επισκέφθηκε τη Σούδα. Χαρακτηρίζει,
επίσης, παράθυρο ευκαιρίας την επανέναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου,
σημειώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα διαδραματίσουν όποιο ρόλο «θεωρηθεί κατάλληλος,
χρήσιμος και βοηθητικός». Υπογραμμίζει
ακόμη ότι η δέσμευση της Ουάσιγκτον
στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
παραμένει ισχυρή, ενώ αποσαφηνίζει
ότι «δεν υπάρχει κανένα σχέδιο να φύγουν
οι ΗΠΑ από το Ιντσιρλίκ αυτή τη στιγμή».
– Κύριε υπουργέ, είναι η δεύτερη
φορά που επισκέπτεστε την Ελλάδα
–χωρίς μάλιστα να πάτε στην Τουρκία,
όπως έκαναν συνήθως οι προκάτοχοί
σας– και πριν από λίγο καιρό επισκεφθήκατε την Κύπρο. Ποιος είναι ο
σκοπός και η σημασία της επίσκεψής
σας και το μήνυμα που φέρνετε;
– Εχω ταξιδέψει στην Τουρκία ως υπουργός Εξωτερικών, αλλά ήταν σημαντικό για εμένα να έλθω εδώ. Η Ελλάδα
είναι ένας απόλυτα ισχυρός πυλώνας
σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο
και ένας σημαντικός περιφερειακός εταίρος. Ταξιδεύω σε όλο τον κόσμο, όμως
ήθελα να έλθω εδώ, σε δύο διαφορετικές
περιοχές της χώρας, δεν πήγα στην Αθήνα, αλλά στη Θεσσαλονίκη και στην
Κρήτη. Ηθελα να εστιάσω στις μεγάλες
ευκαιρίες που υπάρχουν στην ενέργεια,
οι οποίες δεν θα ωφελήσουν μόνο την
Ελλάδα αλλά και τα Βαλκάνια, ακόμη και
την Κεντρική Ευρώπη. Θα μπορούσαν
να υπάρξουν πραγματικές ευκαιρίες για
αμερικανικές εταιρείες, κάτι που ήθελα
να καταλάβω καλύτερα. Ηλθα επιπλέον
στην Κρήτη για να δω τις αμερικανικές
δυνάμεις στη Σούδα. Να συνομιλήσω
μαζί τους και να τις ευχαριστήσω για τις
υπηρεσίες τους, αλλά και να είμαι παρών
στην περιοχή. Είναι πολύ σημαντικό
όταν υπάρχουν συγκρούσεις για θαλάσσια
ζητήματα, όταν υπάρχουν διαφωνίες για
δικαιώματα και θαλάσσιες ζώνες, αυτές
να επιλύονται ειρηνικά. Είναι πολύ σημαντικό, και αυτό είναι το μήνυμα που

έφερα στην ελληνική ηγεσία. Και είναι
το μήνυμα που μεταφέραμε στην τουρκική ηγεσία επίσης.
– Αναρωτιέμαι εάν ο πρόεδρος Τραμπ
και εσείς είχατε ανησυχήσει τους τελευταίους μήνες για το ενδεχόμενο
μιας ελληνοτουρκικής σύγκρουσης.
– Πάντα παρακολουθούμε με προσοχή
τις εξελίξεις όπου προκαλούνται μεγάλες
εντάσεις με αφορμή υφιστάμενες διαφορές. Oπως γνωρίζω, ο πρόεδρος Τραμπ
έχει συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό
Μητσοτάκη και με τον πρόεδρο Ερντογάν
και τους μετέφερε ένα παρόμοιο μήνυμα,
που είναι το εξής: ότι το διεθνές δίκαιο
προβλέπει τους κατάλληλους μηχανισμούς
επίλυσης αυτών των διαφορών. Οτι αυτό
που δεν είναι χρήσιμο είναι όταν χώρες
δρουν ευθέως ή μονομερώς κατά τρόπο
που προκαλεί σύγκρουση και δημιουργεί
τον κίνδυνο κλιμάκωσης. Αυτός δεν είναι
ο σωστός τρόπος για να επιλύσεις αυτά
τα προβλήματα. Εχουμε προτρέψει όλα
τα μέρη να λύσουν αυτά τα θέματα μεταξύ
τους μέσω των κανόνων του διεθνούς
δικαίου και της διπλωματίας.
– Μοιάζει να υπάρχει ένα παράθυρο
ευκαιρίας τώρα για τη διπλωματία και
τον διάλογο. Θα επιτελέσουν τον βασικό ρόλο οι ΗΠΑ σε αυτό ή θα αφήσετε τη Γερμανία στη «θέση του οδηγού»;
– Μέσα στην εβδομάδα θα γίνει το
Συμβούλιο Κορυφής της Ε.Ε., ας δούμε
τι θα προκύψει από εκεί. Συμφωνώ μαζί
σας, υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας.
Ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει ότι θα διαδραματίσουμε όποιο ρόλο θεωρηθεί κατάλληλος, χρήσιμος και βοηθητικός για
τις δύο πλευρές. Πιστεύω ότι και οι δύο
πλευρές κλίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Εχουμε απλούς στόχους: Θέλουμε
το πρόβλημα να επιλυθεί κατά τρόπο
που να αντανακλά ότι πίσω από αυτές
τις συγκρούσεις, πίσω από αυτές τις διαφωνίες που δεν έχουν επιλυθεί για πάρα
πολύ καιρό, υπάρχουν διπλωματικά μέσα
για να εφαρμοστεί το διεθνές δίκαιο,
κατά τον κατάλληλο τρόπο, αναγνωρίζοντας τα δικαιώματα κάθε κυρίαρχου
κράτους.
– Η Τουρκία επιδιώκει την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών
στο Αιγαίο. Σύμφωνα με κάποιες αναφορές, αυτό είναι κάτι που υποστηρίζετε. Ισχύει;
– Εχουμε τη θέση πως αυτές οι απαιτήσεις, οι διαφορές, πρέπει να επιλύονται
μέσα από την προβλεπόμενη διεθνή διαδικασία. Αυτός είναι ο τρόπος επίλυσης.
Διαφορές, όπως αυτές που βλέπουμε στην
Ανατολική Μεσόγειο, υπάρχουν πολλές
σε όλο τον κόσμο. Πάντα λέγαμε ότι πρέ-

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο υπογραμμίζει στην «Κ» ότι «δεν υπάρχει κανένα σχέδιο να φύγουν οι ΗΠΑ από το Ιντσιρλίκ αυτή τη στιγμή».
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Ισχυρή δέσμευση

«Ο πρόεδρος Τραμπ έχει
πει ότι θα διαδραματίσουμε
όποιο ρόλο θεωρηθεί
κατάλληλος, χρήσιμος
και βοηθητικός
για τις δύο πλευρές».
πει να καταφεύγουμε στους διεθνείς κανόνες και στο διεθνές δίκαιο και όχι να
ενεργούμε με απειλές στρατιωτικών συγκρούσεων, αλλά οι διαφορές να επιλύονται μέσω μηχανισμών που είναι διαθέσιμοι για όλες τις χώρες.
– Ας επιμείνω σε αυτό το θέμα. Αν η
διπλωματία αποτύχει και η Τουρκία
επαναφέρει το ερευνητικό σκάφος
της και ξεκινήσει πάλι μονομερείς ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο,
θα επέμβουν πιο ενεργά οι ΗΠΑ;
– Δεν θα ήθελα να εμπλακώ σε υποθετικές συζητήσεις. Προχωράμε στον
ένα μας στόχο, που είναι η επίλυση των
διαφορών αυτών με τρόπο συμβατό με
το διεθνές δίκαιο, μέσω διπλωματίας. Γι’
αυτό ήρθε εδώ ο υπουργός Εξωτερικών
των ΗΠΑ.
– Εχει διατυπωθεί κριτική από το Κογκρέσο και το ελληνοαμερικανικό λόμπι για το γεγονός ότι, ενώ έχουν ψηφιστεί κυρώσεις έναντι της Τουρκίας

– Υπήρξε κάποια στιγμή η αίσθηση
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απομακρύνονταν από την Ανατολική Μεσόγειο. Είναι η παρουσία σας εδώ απόδειξη ότι αυτό δεν συμβαίνει;

– Ναι, έτσι είναι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σοβαρά συμφέροντα
στην περιοχή. Εχουμε ευθύνες απέναντι στο ΝΑΤΟ. Εχουμε επίσης
διαπιστώσει πως ό,τι συμβαίνει
στην Ανατολική Μεσόγειο έχει τεράστιες επιπτώσεις στην ασφάλεια
και στη σταθερότητα όχι μόνο στη
Νότια Ευρώπη, αλλά και στη Μέση
Ανατολή. Θέλουμε να σιγουρευτούμε ότι κάνουμε όλα τα σωστά πράγματα για να φέρουμε την ειρήνη και
την ασφάλεια στην περιοχή. Ετσι πιστεύω ότι η δέσμευσή μας στην Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζει να
αυξάνεται.

για την αγορά των πυραύλων S-400,
δεν τις έχετε υπογράψει, αν και βρίσκονται πάνω στο γραφείο σας.
– Η αμερικανική κυβέρνηση έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θέλουμε η Τουρκία
να ενεργοποιήσει επιχειρησιακά τους S400. Εργαζόμαστε μαζί τους μέσω διπλωματικών καναλιών προσπαθώντας να

βρούμε μια λύση. Επίσης, λάβαμε σημαντικές αποφάσεις, βγάλαμε την Τουρκία
από το πρόγραμμα των αεροσκαφών F35 συνεπεία των ενεργειών της. Αντιδράσαμε, το χειριζόμαστε μέσω διπλωματικών καναλιών και συζητήσεων. Ελπίζουμε ότι θα οδηγηθούμε σε μία κατάληξη που θα είναι συμβατή με αυτό που
θέλουμε από κάθε μέλος του ΝΑΤΟ. Θέλουμε να αγοράζουν συστήματα συμβατά
μεταξύ τους, έτσι ώστε το ΝΑΤΟ να μπορεί
να επιτελεί τις περιφερειακές του αποστολές.
– Βλέπουμε ότι η αμυντική συνεργασία
μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ επεκτείνεται.
Πώς βλέπετε τις προοπτικές της; Και
υπάρχει περίπτωση να υπάρξει ποτέ
μια σαφής εγγύηση της ασφάλειας
της Ελλάδας σε περίπτωση που δεχθεί
επίθεση;
– Εχουμε το ΝΑΤΟ, σωστά; Βρίσκεται
εκεί με τις αρχές του και τον καταστατικό
του χάρτη. Η αμυντική μας σχέση πράγματι συνεχίζει να βελτιώνεται. Δεν είναι
μόνον αυτά που βλέπετε, όπως ο μόνιμος
ελλιμενισμός ενός σκάφους μας εδώ στην
Κρήτη, οι τακτικές συνεργασίες μας, αλλά
και πράγματα που δεν είναι τόσο προφανή: συνεκπαιδεύσεις, συνεργασία με
επίκεντρο τη στρατηγική του πολέμου.
Ολα όσα μπορούν να κάνουν οι Ενοπλες
Δυνάμεις μας γίνονται και τις καθιστούν
πιο ισχυρές, ικανές και έτοιμες να εκτελέσουν τις αποστολές τους εάν χρειασθεί.

Μία σύνοδος, σε γόρδιο δεσμό

ΑΡΘΡΟ
Του ΓΙAΝΝΗ ΓΕΩΡΓΟYΛΑ

Εν εξελίξει η γερμανική πρωτοβουλία για αποτροπή του «βέτο» ενώ έρχεται απρόοπτα ο Νίκος Δένδιας
όπως λέγεται, είναι να λυθεί το Κυπριακό, αλλά πρώτα πρέπει να καμφθεί η τουρκική προκλητικότητα.
Οι ίδιοι κύκλοι ξεκαθαρίζουν πάντως
πως ο Πρόεδρος δεν πρόκειται να
αναδιπλωθεί και να εγκρίνει κυρώσεις στη Λευκορωσία χωρίς τη συμπερίληψη της Τουρκίας. Σημειώνουν ωστόσο πως αν διευθετηθεί η
αποχώρηση του Γιαβούζ και του
Μπαρμπαρός τότε αυτό θα αποτελέσει σημαντική εξέλιξη.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Παρασκηνιακές διαβουλεύσεις πραγματοποιούνται από την περασμένη
Δευτέρα στη Λευκωσία και στις Βρυξέλλες για να αποτραπεί ένα ενδεχόμενο ναυαγίου στη Σύνοδο Κορυφής των 27, που θα πραγματοποιηθεί
την 1η και 2α Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Η Κύπρος έχει ξεκαθαρίσει
πως οι κυρώσεις εναντίον της Λευκορωσίας θα πρέπει να συνδεθούν
με κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας,
δεδομένων και των προκλήσεων

Επίσκεψη μετά τον Πομπέο
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Στη Λευκωσία γίνονται
συζητήσεις για την
επόμενη μέρα και το
πώς θα τύχει χειρισμού
το θέμα κυρώσεων
στη Σύνοδο των 27.
στην κυπριακή ΑΟΖ. Μία θέση που
δεν έτυχε της στήριξης των υπόλοιπων κρατών μελών στο Συμβούλιο
Εξωτερικών Υποθέσεων, με το θέμα
να παραπέμπεται στη σύνοδο των
αρχηγών κρατών μελών.
Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ξεκινήσει
και οι συζητήσεις με τη Λευκωσία.
Ενδεικτικό ότι η «Κ» είχε αποκαλύψει
την περασμένη Κυριακή ότι υπάρχει
γερμανική πρωτοβουλία για αποκλιμάκωση της έντασης. Όπως είχε καταγραφεί, το Βερολίνο επανέλαβε τη

Εκτάκτως βρίσκεται ο Νίκος Δένδιας στην Κύπρο για συντονισμό των δύο χωρών καθώς και στην Αθήνα ανησυχούν για την

εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, περί διαφοροποίησης των δύο χωρών.

διαφωνία του με την πολιτική των
κυρώσεων, καθώς όπως ανέφεραν οι
Γερμανοί αρμόδιοι στη Λευκωσία, οι
κυρώσεις είναι αναποτελεσματικές
και το μόνο που καταφέρνουν είναι
να εντείνουν την τουρκική προκλητικότητα. Ως γνωστόν, η Γερμανία
θέλει να απομακρύνει ένα σενάριο
τιμωρητικής μεθόδου έναντι της Τουρκίας. Αφενός γιατί δεν πιστεύει στο
θέμα κυρώσεων και αφετέρου γιατί
θεωρεί την χώρα σημαντικό εταίρο
την οποία δεν θέλει να δυσαρεστήσει

σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Σε
αυτό το πλαίσιο, κινούνται κι άλλες
χώρες, όπως για παράδειγμα η Γαλλία,
ασχέτως των προηγούμενων δηλώσεών της. Καθόλου τυχαία η δήλωση
Μπον, η οποία ήταν σε πλήρη συνεννόηση με το Βερολίνο. Κυβερνητικές πηγές που κλήθηκαν από την
«Κ» να σχολιάσουν σε ποιο στάδιο
βρίσκεται η γερμανική πρωτοβουλία,
αν έχει υπάρξει τελική διευθέτηση,
ανέφεραν πως όλα είναι ρευστά. Διπλωματικοί κύκλοι αναφέρουν στην

«Κ» πως η Λευκωσία δεν φαίνεται να
κερδίζει επί του παρόντος κατανόηση
σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ήδη στο
υπουργείο Εξωτερικών έγιναν διαβουλεύσεις σε τεχνοκρατικό επίπεδο
για το πώς θα τύχει χειρισμού το όλο
θέμα των κυρώσεων.

Οι δυσκολίες…

Στο Προεδρικό αντιλαμβάνονται
την δυσκολία του όλου εγχειρήματος
και εξηγούν ότι οι κυρώσεις δεν
είναι αυτοσκοπός. Αυτοσκοπός,

– Σύμφωνα με κάποια δημοσιεύματα,
οι ΗΠΑ σκέπτονται τη μεταφορά της
βάσης του Ιντσιρλίκ στην Ελλάδα. Ισχύει κάτι τέτοιο;
– Δεν υπάρχει κανένα σχέδιο να φύγουμε από το Ιντσιρλίκ αυτή τη στιγμή.
– Το τουρκικό ερευνητικό σκάφος
έχει αποχωρήσει από την περιοχή ελληνικών συμφερόντων. Παραμένουν
όμως δύο τουρκικά πλοία κοντά στην
Κύπρο. Η θέση σας;
– Το διεθνές δίκαιο πρέπει να διέπει
όλες τις θαλάσσιες περιοχές. Οταν υπάρχουν διενέξεις, καμία χώρα δεν πρέπει
να κάνει μονομερείς ενέργειες για να αποκτήσει κάποιο πλεονέκτημα. Ολοι οφείλουν να καταφεύγουν σε διεθνείς διαδικασίες για να θεμελιώσουν διεκδικήσεις
τις οποίες θεωρούν ότι δικαίως έχουν.
– Μια στιγμή που θυμάστε από αυτό
το ταξίδι;
– Ηταν τόσο πολλές. Επισκέφθηκα το
Εβραϊκό Μουσείο στη Θεσσαλονίκη. Είναι
σημαντικό να θυμόμαστε την Ιστορία
και όπου διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αντισημιτισμός, είναι υποχρέωσή μας να
τον αντιμετωπίζουμε. Ηταν επίσης σπουδαίο ότι βρέθηκα σήμερα με μέλη του
Ναυτικού των ΗΠΑ. Είδα νέους ανθρώπους να κάνουν σημαντικό έργο δίπλα
σε έναν σημαντικό μας εταίρο. Και βέβαια,
είχα εξαιρετικές συναντήσεις με την ελληνική ηγεσία επίσης. Και πάντοτε απολαμβάνω τον χρόνο που περνάω μαζί
τους.

Ενδιαφέρον πάντως προκάλεσε
η είδηση της επίσκεψης του Έλληνα
υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια
στη Λευκωσία σήμερα το πρωί. Η επίσκεψη αποτελεί προπαρασκευή ενόψει της Συνόδου και συντονισμό
των δύο χωρών. Και στην Αθήνα πάντως αντιλαμβάνονται πως η εικόνα
που έχει περάσει –δικαίως ή αδίκωςδιαφοροποίησης των δύο χωρών, δεν
είναι και ό,τι καλύτερο. Αυτό που
φαίνεται να ανησυχεί την ελληνική
κυβέρνηση, είναι το ενδεχόμενο όλη
αυτή η συζήτηση περί κυρώσεων να
αυξήσει την ένταση και να πλήξει
τον ελληνοτουρκικό διάλογο. Σημειώνεται πως η κάθοδος του Έλληνα
υπουργού Εξωτερικών ακολουθεί τη
συνάντηση με Πομπέο στην Αθήνα.
Δεν αποκλείεται συνεπώς να μεταφέρει παράλληλα και κάποιο μήνυμα
για τα αιτήματα των ΗΠΑ.
l

Γιατί η Τουρκία δεν ανησυχεί για
κυρώσεις. Σελ. 13

Αποστρατιωτικοποίηση...
ούτε για πλάκα!
Τις τελευταίες μέρες γίνεται πολύ μεγάλος ντόρος για δήθεν
αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και ειδικά των Δωδεκανήσων. Αυτή είναι απλά άλλη μια παρανοϊκή απαίτηση
της Τουρκίας που βάζει στο τραπέζι. Ο λόγος είναι απλός
και τον έχουμε ξαναπεί. Βάζει όσες περισσότερες απαιτήσεις
μπορεί για να προσπαθήσει να κερδίσει παραπάνω μετά
από πιθανή διαπραγμάτευση. Όπως όλοι μπορούμε να
καταλάβουμε, αυτό που ζητάει είναι αδύνατο, την ώρα
μάλιστα που η Ελλάδα ανακοίνωσε ένα μεγάλο εξοπλιστικό
πρόγραμμα για το αμέσως επόμενο διάστημα με αγορά
νέων αεροπλάνων, φρεγατών και σύγχρονων νέων οπλικών
συστημάτων. Καμία Ελληνική κυβέρνηση δεν μπορεί και
δεν έχει το δικαίωμα να συζητήσει την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και υπάρχουν απλοί λόγοι που δεν
πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Κατ΄ αρχάς η Τουρκία δεν
είναι συμβαλλόμενο μέλος στη συνθήκη παραχώρησης
των Δωδεκανήσων και δεν έχει κανένα δικαίωμα να αμφισβητεί ή και να απαιτεί. Το 1974 η Τουρκία εισέβαλε
στρατιωτικά στην Κύπρο με το γνωστό αποτέλεσμα να εξακολουθεί 46 χρόνια μετά να κατέχει παράνομα το 37%
του νησιού. Το 1975 η Τουρκία ανέπτυξε την 4η στρατιά
στα Μικρασιατικά παράλια ακριβώς απέναντι από τα νησιά
μας και από το 1995 έχουμε το casus belli. Η Ελλάδα λοιπόν
έχει το αναφαίρετο δικαίωμα της άμυνας της χώρας
σύμφωνα και με το άρθρο 51 του καταστατικού των Ηνωμένων Εθνών και θα κάνει τα πάντα για να διαφυλάξει
την κυριαρχία της χώρας, αλλά και κατ΄ επέκταση την ασφάλεια της Κύπρου. Ας μην δεχόμαστε ό,τι λέει η Τουρκία
που γνωρίζει πολύ καλά το παιχνίδι της προπαγάνδας και
ας μείνουμε ενωμένοι απέναντί της. Ελλάδα και Κύπρος
έχουν αποδείξει ότι είναι οι μόνες σταθερές δημοκρατίες
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και θα κάνουν
ό,τι περνάει από το χέρι τους να διατηρηθεί η δημοκρατία
στην περιοχή μας. Σε αυτό θα έχουμε συμμάχους την Ευρώπη και την Αμερική και ας μην ξεχνάμε...Υπάρχουν
πράγματα που λέγονται και δεν γίνονται και πράγματα
που γίνονται και δεν λέγονται.
Ο κ. Γιάννης Γεωργούλας είναι σύμβουλος Στρατηγικής και Επιχειρήσεων.
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Εκτός πεζοδρομίων τα ηλεκτρικά σκούτερ
Ετοιμάζεται νομοσχέδιο για νομοθετική ρύθμιση της χρήσης τους - Πολλές οι καταγγελίες και τα ατυχήματα - Ικανοποιημένη η Αστυνομία
Της ΑΝΤΡΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ

Φρένο στην ανεξέλεγκτη χρήση ηλεκτρικών ατομικών μέσων διακίνησης, που
πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο στην
Κύπρο, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια (σκούτερ), φιλοδοξεί να βάλει το νομοσχέδιο
που προωθεί το υπουργείο Μεταφορών.
Η δημόσια διαβούλευση για το προσχέδιο του νομοσχεδίου που ρυθμίζει τη
διακίνηση των σκούτερ ολοκληρώθηκε
στις 18 Σεπτεμβρίου. Με τη νομοθετική
ρύθμιση του θέματος αναμένεται να μπεί
τάξη αναφορικά με την κυκλοφορία των
ηλεκτρικών ατομικών μέσων στους δρόμους της Κύπρου καθώς μέχρι σήμερα η
νομοθεσία είναι ανύπαρκτη.

«Πονοκέφαλος» για Αστυνομία
Η προσπάθεια για νομοθετική ρύθμιση
έπεφτε συνεχώς στο κενό ενώ η χρήση
των σκούτερ αυξάνεται σε συνδυασμό με
τα παράπονα που δέχεται η Αστυνομία
σχετικά με τη χρήση τους, αλλά και τα
τροχαία ατυχήματα τα οποία πληθαίνουν
τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο.
<
<
<
<
<
<

Αρκετές υποθέσεις που αφορούν ατυχήματα οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, ωστόσο παρέμειναν
στάσιμες λόγω του κενού
στη νομοθεσία.
Η Αστυνομία έχει ασκήσει αρκετές πιέσεις για νομοθετική ρύθμιση, καθώς κατά
καιρούς είχαν σημειωθεί αρκετά σοβαρά
ατυχήματα με ηλεκτρικά σκούτερ με αποκορύφωμα το θανατηφόρο δυστύχημα
τον Αύγουστο του 2019 στη Λεωφόρο
Φραγκλίνου Ρούσβελτ στη Λεμεσό με
θύμα 48χρονη, η οποία επέβαινε σε ηλεκτρικό σκούτερ (τύπου πατίνι) και συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε
35χρονος. Όπως ανέφερε στην «Κ» ο Διευθυντής της Τροχαίας Αρχηγείου Γιαννάκης Γεωργίου, «η νομοθετική ρύθμιση
ήταν μια απαίτηση της Αστυνομίας καθώς
θα πρέπει να παταχθεί το φαινόμενο, όπου
οποιοσδήποτε ανεύθυνα οδηγεί σκούτερ
σε πεζόδρομους ή πεζοδρόμια θέτοντας
σε κίνδυνο συνανθρώπους του ενώ πλέον
αυτό θα ρυθμιστεί». Σύμφωνα με τον κ.
Γεωργίου, αρκετές υποθέσεις που αφορούν
ατυχήματα με ηλεκτρικά σκούτερ έλαβαν
την δικαστική οδό. Ωστόσο, παρέμειναν
στάσιμες λόγω του κενού στη νομοθεσία.
Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Τροχαίας

Αρχηγείου, το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως
στις παραλιακές πόλεις, όπως στην Αγία
Νάπα και την Πάφο, όπου αρκετοί χρήστες
ηλεκτρικών σκούτερ διακινούνταν πάνω
στα πεζοδρόμια με αποτέλεσμα να προκύπτουν τραυματισμοί ακόμη και παιδιών.
Σε ό,τι αφορά στο προσχέδιο του νομοσχεδίου, η Αστυνομία είχε αποστείλει
τις δικές της εισηγήσεις. Οπως ανέφερε
ο κ. Γεωργίου, σχετικά με το θέμα της
πρόνοιας που αφορά στην ασφάλεια έναντι
τρίτου, η Αστυνομία είχε κάποιους ενδοιασμούς, διότι όπως εξηγεί, το ηλεκτρικό
πατίνι (σκούτερ) δεν θεωρείται μηχανοκίνητο όχημα. Ωστόσο, η Αστυνομία έχει
συμφωνήσει με τη συγκεκριμένη πρόνοια
του προσχεδίου.
Ο υπουργός Μεταφορών, Γιάννης Καρούσος, εμφανίζεται αποφασισμένος να
υλοποιήσει τον στόχο του Υπουργείου
και οι λειτουργοί εργάζονται πυρετωδώς
ώστε το νομοσχέδιο να είναι έτοιμο μέχρι
τα μέσα Οκτωβρίου και να προωθηθεί για
νομοτεχνικό έλεγχο στη Νομική Υπηρεσία.
Όπως ανέφερε στην «Κ» ο Γεν. Διευθυντής
του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων Σταύρος Μιχαήλ, το Υπουργείο
εξετάζει και μελετά όλες τις απόψεις που
έχουν διατυπωθεί κατά τη δημόσια διαβούλευση. «Θα δούμε ποιες απόψεις θα
μπορούσαν να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο και θα το προωθήσουμε στη Νομική
Υπηρεσία προτού οδηγηθεί για έγκριση
στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως
στη Βουλή», σημειώνει.
Το προσχέδιο του νομοσχεδίου τιτλοφορείται ως «ο περί της Ρύθμισης της Διακίνησης των Ποδηλάτων και άλλων Συσκευών Προσωπικής Κινητικότητας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020».
Το προσχέδιο περιλαμβάνει τον ορισμό
της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας,
τον καθορισμό του ελάχιστου εξοπλισμού
μιας τέτοιας Συσκευής, των νομικών ρυθμίσεων για διακίνηση της Συσκευής Προσωπικής Κινητικότητας, τη ρύθμιση του
ελέγχου αγοράς και τις διαδικασίες αδειοδότησης εταιρειών ενοικίασης Συσκευών
Προσωπικής Κινητικότητας αλλά και την
επιβολή σχετικών ποινών σε περίπτωση
αδικημάτων. Στο προσχέδιο του νομοσχεδίου ως συσκευή προσωπικής κινητικότητας ορίζεται η αυτοκινούμενη με οποιασδήποτε μορφής ενέργεια κατασκευή,
η οποία δύναται να μεταφέρει ένα καθήμενο
ή ιστάμενο πρόσωπο, για την οδήγηση
της η συσκευή διαθέτει ένα τιμόνι και τουλάχιστον ένα κινητήριο άξονα καθώς και
τουλάχιστον δύο τροχούς ως σημεία επαφής. Προτείνεται η χρήση για άτομα ηλικίας
16 ετών και άνω, ο χρήστης θα πρέπει να
φέρει προστατευτικό κράνος, ενώ δεν επιτρέπεται η μεταφορά επιβάτη ο οποίος

Η χρήση των σκούτερ αυξάνεται τα τελευταία χρόνια. Αυξάνονται όμως οι καταγγελίες και τα δυστυχήματα.
δεν είναι άνω των 12 ετών. Το προσχέδιο
προβλέπει παράλληλα την απαγόρευση
διακίνησης σε αυτοκινητόδρομο ή δρόμο
ταχείας κυκλοφορίας. Επιπλέον, προτείνεται όπως ο χρήστης διαθέτει ασφάλεια
έναντι τρίτου.
Στις πρόνοιες συμπεριλαμβάνονται
προδιαγραφές του εξοπλισμού όπως ειδικό
καμπανάκι ή σειρήνα.
Για τη λειτουργία εταιρειών ενοικίασης
και κυκλοφορίας ενοικιαζόμενων σκούτερ
στα όρια Δήμων ή κοινότητων οι εταιρείες
θα πρέπει να εξασφαλίζουν σε ετήσια
βάση άδεια λειτουργίας και κυκλοφορίας
στους οικείους Δήμους ή κοινότητες. Ο
Δήμος / κοινότητα στο πλαίσιο της αδειοδότησης θα πρέπει να ελέγχει και να καταγράφει στην άδεια τα ακόλουθα:
- νόμιμη εγγραφή της εταιρείας
- έλεγχο εκπλήρωσης των απαραίτητων
προϋποθέσεων
- ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτου
- ο Δήμος / κοινότητα μέσω των Συμβουλίων τους θα καθορίζουν το πλαίσιο
αδειοδότησης ενοικίασης και κυκλοφορίας
των εταιρειών ενοικιάσεως

Ποινές μέχρι 2000 ευρώ ή φυλάκιση
Στο προσχέδιο του νομοσχεδίου προβλέπεται επιβολή προστίμου μέχρι και €1000
ή ποινή φυλάκισης μέχρι τρεις μήνες,
μεταξύ άλλων σε περιπτώσεις, όπου ιδιοκτήτης σκούτερ/πατινιού ή υπεύθυνος
για τη διαχείριση και τη φύλαξη του δεν
έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να
αποτρέψει τη χρήση από άτομα ηλικίας
κάτω των 16 ετών. Η ίδια ποινή προβλέπεται εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί σκούτερ/πατίνια σε οποιοδήποτε αυτοκινητόδρομο ή σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας,
ή δεν διαθέτει ασφάλεια έναντι τρίτου
ή διακινείται σε μη επιτρεπόμενο χώρο
διακίνησης.
Επιπλέον, προβλέπεται πρόστιμο μέχρι €2000 ή ποινή φυλάκισης μέχρι έξι
μήνες ή και τα δυο σε περίπτωση που
άτομο κατασκευάζει ή συναρμολογεί ή
εισάγει ή πωλεί σκούτερ/πατίνια που
προορίζεται να χρησιμοποιείται σε επιτρεπόμενους χώρους διακίνησης στη

Δημοκρατία και δεν έχει μεριμνήσει ώστε
η εν λόγω συσκευή να διαθέτει τον ελάχιστο εξοπλισμό, πρόσωπο που είναι διαχειριστής, εργαζόμενος ή ο κατά νόμο
υπεύθυνος της εταιρείας ενοικίασης
σκούτερ/πατινιού και δεν τηρεί την άδεια
ενοικίασης και κυκλοφορίας.
Περιλαμβάνεται επίσης πρόνοια για
επιβολή προστίμου όταν το πρόσωπο
που χρησιμοποιεί σκούτερ/πατίνια δεν
συμμορφώνεται με τις ενδείξεις της σήμανσης και των φωτεινών σηματοδοτών
τροχαίας που ρυθμίζουν την τροχαία κίνηση.
Το πρόστιμο προτείνεται και σε περιπτώσεις όπου ο χρήσης βρίσκεται εκτός
της καθορισμένης λωρίδας διακίνησής
του ή δεν παραχωρεί προτεραιότητα στη
διέλευση πεζού, ο οποίος κινείται ή έχει
εκδηλώσει έγκαιρα την πρόθεσή του να
κινηθεί σε διάβαση πεζών ή όταν διασταυρώνει ποδηλατόδρομο ή ποδηλα-

τολωρίδα ή όταν σταθμεύει, τοποθετεί
ή εγκαταλείπει το σκούτερ/πατίνια του
σε πλατεία, πεζόδρομο ή πεζοδρόμιο ή
οδόστρωμα δρόμου κατά τρόπο που εμποδίζει ή είναι δυνατό να εμποδίζει την
ελεύθερη διακίνηση πεζών, ποδηλατών
ή άλλων συσκευών.
Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια
τα ηλεκτρικά σκούτερ κερδίζουν έδαφος
έναντι άλλων μέσων διακίνησης, καθώς
πρόκειται για ιδιαίτερα οικονομικά μέσα
που φθάνουν τα 20 χλμ/ ώρα. Αποτελούν
μία εναλλακτική λύση έναντι του αυτοκινήτου.
Εύκολα στη χρήση και φιλικά προς
το περιβάλλον, τα ηλεκτρικά σκούτερ
αποτελούν μία νέα τάση η οποία αναμένεται να καθορίσει το μέλλον της διακίνησης. Γι’ αυτόν τον λόγο, η νομοθετική
ρύθμιση του ζητήματος αποτελεί κύρια
προτεραιότητα για την ασφάλεια όλων
όσοι διακινούνται στους δρόμους.

«Καλή κινητικότητα» στην μετοχή της Ελληνικής

Η πανδημία «crash-test»
των δυνατοτήτων μας
Τη θέση πως η πανδημία ήταν ένα «crashtest»των δυνατοτήτων της Epic εξέφρασε
ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας,
Θάνος Χρονόπουλος, επισημαίνοντας πως
το πέρασε με απόλυτη επιτυχία. Προκειμένου να ικανοποιηθεί η ομολογουμένως
αυξημένη ζήτηση όγκου δεδομένων που
παρατηρήθηκε το τελευταίο διάστημα
λόγω των μέτρων κατά της πανδημίας,
<
<
<
<
<
<

H Epic έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση του 75% των υποδομών της, με την επένδυση
να ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ.
όπως για παράδειγμα η τηλεργασία, ο CEO
της Epic τόνισε πως έγιναν έγκαιρα κινήσεις
με επενδύσεις και αναβαθμίσεις δικτύου.
Αναλύοντας τα των επενδύσεων, η εταιρεία
είπε πως στοχεύει όχι μόνο στην αναβάθμιση του δικτύου κινητής, αλλά και σε αναβάθμιση στα σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα
και στη γενικότερη αναβάθμιση τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου για τα δύο βραβεία που
απονεμήθηκαν στην εταιρεία -το «Best
Mobile Network in Test» από τον ανεξάρτητο οργανισμό μετρήσεων umlaut και
το βραβείο «Το Γρηγορότερο Δίκτυο Κινητής στην Κύπρο» -από τον οργανισμό
διαδικτυακών μετρήσεων Ookla, ο CTIO

της Epic, Γιάννης Μιχαηλίδης, ανάφερε
ότι η Epic έχει προχωρήσει σε αναβάθμιση
του 75% των υποδομών της, με την επένδυση αυτή να ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια
ευρώ. Στην ομιλία του ο κ. Χρονόπουλος
είπε πως «οι βραβεύσεις του δικτύου μας
από τις δύο κορυφαίες διεθνείς εταιρείες
μετρήσεων αποτελούν το απόλυτο success
story μιας προσπάθειας που ξεκίνησε πριν
από δυο χρόνια, με την απόκτηση του δικτύου μας από την Monaco Telecom. Τότε,
δώσαμε μια υπόσχεση σε εσάς και τους
καταναλωτές: Ότι θα έχετε ένα εξαιρετικό
δίκτυο, αντάξιο των προσδοκιών σας, σε
συνδυασμό με πραγματική οικονομία. Δουλέψαμε πολύ, μεθοδικά και ομαδικά για
να αγγίξουμε το στόχο μας, έχοντας στο
μυαλό μας τους πελάτες μας, τις ανάγκες
και τις προσδοκίες τους. Είμαστε ιδιαίτερα
υπερήφανοι που η Epic έφερε μια διεθνή
διάκριση στη χώρα μας», είπε χαρακτηριστικά. Κλείνοντας, ο κ. Χρονόπουλος έδωσε την υπόσχεση ότι η Epic θα συνεχίσει
να πρωταγωνιστεί στον κλάδο, παρέχοντας
εξαιρετικό δίκτυο και πραγματική οικονομία. «Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ανατροπές. Όχι μόνο μέσω ενός υπερσύγχρονου δικτύου κινητής αλλά και αναβαθμίζοντας την πρόσβαση σε σταθερά ευρυζωνικά δίκτυα με την υλοποίηση ιδιόκτητου
δικτύου οπτικών ινών με στόχο να καλύψουμε το μεγαλύτερο μέρος των νοικοκυριών της Κύπρου.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Μεγάλη κινητικότητα παρατηρήθηκε την
Δευτέρα στην μετοχική δομή της Ελληνικής Τράπεζας, καθώς επενδυτής αγόρασε 5 εκατομμύρια μετοχών, κι έτσι
έγινε μέτοχος του 1,2% του κεφαλαίου.
Η συναλλαγή ήταν μέσω προσυμφωνημένης συναλλαγής δύο μεγάλων πακέτων
μετοχών της, ύψους 2.487.000 και
1.652.000, τα οποία αντάλλαξαν χέρια τη
Δευτέρα λίγο μετά τις 16.00 στην τιμή
των €0,60. Όπως πληροφορείται η «Κ»,
το ενδιαφέρον ήταν κυπριακό. Δεν είναι
σίγουρο ακόμα εάν ο επενδυτής ήταν
ένας εκ των μεγάλων μετόχων. Αν πράγματι είναι, θα φανεί σε σχετική ανακοίνωση αφού βάσει των κανονισμών όποιος
μέτοχος αποκτά έστω και μια μετοχή και
έχει ήδη πάνω από το 5% της τράπεζας,

<
<
<
<
<
<

Η κίνηση ενός επενδυτή
να προχωρήσει σε αγορά
5 εκατ. μετοχών έγινε μια
ημέρα μετά την ανακοίνωση
των καλών αποτελεσμάτων.
θα πρέπει να γνωστοποιείται. Η κίνηση
ενός επενδυτή να προχωρήσει σε αγορά
5 εκατ. μετοχών μόνο τυχαία δεν πρέπει
να θεωρείται, καθώς έγινε μια ημέρα μετά
την ανακοίνωση των –ομολογουμένωςπολύ καλών αποτελεσμάτων της Ελληνικής Τράπεζας την Παρασκευή. Υπενθυμίζεται πως η Ελληνική Τράπεζα ανα-

κοίνωσε κέρδη για την 1η εξαμηνία του
2020 ύψους 17,7 εκατ. ευρώ, ενώ εν μέσω
πανδημίας και αρκετών προβλέψεων ενόψει θωράκισης για μελλοντικά μη εξυπηρετούμενα, ο Δείκτης Κεφαλαίου
Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1)
της Ελληνικής ανήλθε στο 19,8% και ο
Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 22,2%.
Δηλαδή μεγάλωσαν τα κεφάλαια της,
λόγω βεβαίως των εποπτικών χαλαρώσεων
και επέκτασης των απαιτήσεων του IFRS9.
Η Ελληνική Τράπεζα ανακοίνωσε επίσης
της ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων της συμφωνίας με τις εταιρείες
Logicom Solutions Ltd και New Cytech
Business Solutions Ltd, οι οποίες είναι
100% θυγατρικές της Logicom Services
Ltd, η οποία έμμεσα κατέχει πέραν του

5% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου
της Εταιρείας. Οι υπό αναφορά συμφωνίες
συνομολογήθηκαν κατά τη συνήθη πορεία
των εργασιών της Εταιρείας και αφορούν
αγορά συμβουλευτικών και άλλων υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού και άλλων
συναφών προϊόντων καθώς και αδειών
χρήσης. Συγκεκριμένα, για την περίοδο
01.01.2020 – 30.06.2020, το συνολικό
ποσό αναφορικά με τις συμφωνίες που
συνομολογήθηκαν με τη Logicom
Solutions Limited ανέρχεται στο ποσό
των €3.523.738 πλέον ΦΠΑ και το συνολικό ποσό αναφορικά με τις συμφωνίες
που συνομολογήθηκαν με τη New Cytech
Business Solutions Ltd ανέρχεται στο
ποσό των €1.374.347 πλέον ΦΠΑ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Μεγάλη αύξηση θέσεων προς Ελλάδα από τη Lufthansa
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Πολύ μεγαλύτερη δυναμικότητα θέσεων
προς ελληνικούς προορισμούς αποφάσισε
να διαθέσει για το 2021 η γερμανική αεροπορική Lufthansa. Ειδικότερα, αυξάνει
τις απευθείας πτήσεις της προς πολλά
από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια τα
οποία διαχειρίζεται η ομοεθνής της Fraport.
Το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει από
τους κορυφαίους προορισμούς για τους
Γερμανούς ταξιδιώτες ακόμη και σε συνθήκες πανδημίας αποτελεί τον έναν από
τους λόγους που η Lufthansa αποφάσισε
να πετάει απευθείας σε πολλά ελληνικά
νησιά. Αυτό εξηγούν στην «Κ» πηγές της
αγοράς, προσθέτοντας ότι η στρατηγική
του γερμανικού αερομεταφορέα εστιάζεται
στην ενδυνάμωση των δρομολογίων του
προς προορισμούς που απέχουν από δύο
έως τρεις ώρες από τα βασικά της hubs,
δηλαδή τη Φρανκφούρτη και το Μόναχο.
Και αυτό διότι η διάρκεια αυτών των πτήσεων εκτιμάται ότι δεν αντιμετωπίζεται
για υγειονομικούς λόγους ως απαγορευτική
από τους δυνητικούς ταξιδιώτες, την ώρα
που μεγαλύτερες σε διάρκεια πτήσεις,
όπως οι υπερατλαντικές αλλά και άλλες
μικρότερες, αναμένεται να παραμείνουν
σε βαθιά ύφεση και το επόμενο έτος.

Η Ελλάδα το 2019 εισέπραξε από τον
εισερχόμενο από τη Γερμανία τουρισμό
περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ, ή 16,7%
του συνόλου των ταξιδιωτικών εισπράξεων
της χώρας, από τέσσερα εκατομμύρια
Γερμανούς ταξιδιώτες. Μεγέθη που διαμορφώνουν τη μέση κατά κεφαλήν δαπάνη
τους στη χώρα μας στα 735 ευρώ, μία από
τις υψηλότερες. Φέτος παραμένει στην
κορυφή των τριών μεγαλύτερων αγορών
σε όλους σχεδόν τους ελληνικούς προορισμούς, αν και ασφαλώς με πολύ μειωμένα
μεγέθη σε σύγκριση με πέρυσι. Αλλά ταυτόχρονα λιγότερο μειωμένα συγκριτικά
με αυτά άλλων βασικών αγορών, όπως
αυτή της Βρετανίας –που παρέμεινε κλειστή κατά το πρώτο μισό του καλοκαιριού– ή των ΗΠΑ. Τα νέα δρομολόγια της
Lufthansa θα ξεκινήσουν από τον ερχόμενο Απρίλιο και θα διαρκέσουν έως το
τέλος του Οκτωβρίου, ενώ η εταιρεία θα
πετάει όλο τον χρόνο από Φρανκφούρτη
προς Θεσσαλονίκη. Φέτος η αεροπορική,
πέραν των πτήσεών της προς την Αθήνα,
χρησιμοποίησε τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια για πτήσεις από Φρανκφούρτη
προς Σαντορίνη και από Μόναχο προς
Σαντορίνη και Κέρκυρα. Τώρα προσθέτει
απευθείας δρομολόγια για το 2021 από
το Μόναχο προς τη Ρόδο και από τη Φραν-

Το γεγονός ότι η Ελλάδα παραμένει από
τους κορυφαίους προορισμούς για τους
Γερμανούς ταξιδιώτες ακόμη και σε συνθήκες πανδημίας αποτελεί τον έναν από τους
λόγους που η Lufthansa αποφάσισε να πετάει απευθείας σε πολλά ελληνικά νησιά.
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Aυξάνει τις απευθείας πτήσεις της προς πολλά από
τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια τα οποία διαχειρίζεται η Fraport.

κφούρτη προς Ρόδο, Μύκονο, Κω, Καβάλα,
Χανιά, Ακτιο και Κέρκυρα. Σύμφωνα με
σχετικές πληροφορίες, που έχουν γνωστοποιηθεί και στην ελληνική κυβέρνηση,
τα νέα δρομολόγια της Lufthansa αναμένεται να πραγματοποιούνται περί τις τρεις
φορές εβδομαδιαίως και ανάλογα με την
ανταπόκριση των ταξιδιωτών μπορεί να
αυξηθούν περαιτέρω.
Τα πρώτα σημάδια από τη φετινή σεζόν
δικαιολογούν την αισιοδοξία πως κάτι τέτοιο θα συμβεί: παρά την υποτροπή της
Ευρώπης στην πανδημία αλλά και το τέλος
της καλοκαιρινής σεζόν, όπως αυτό σηματοδοτείται από την έναρξη της σχολικής
χρονιάς, ένας σημαντικός αριθμός Ευρωπαίων συνεχίζει τις διακοπές του και μάλιστα δείχνει να επιλέγει την Ελλάδα. Εξ
αυτών οι Γερμανοί τοποθετούν την Ελλάδα
στην κορυφή των προτιμήσεών τους για
διακοπές από τον Σεπτέμβριο και μετά –
κρατήσεις γνωστές και ως last minute.
Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτει από το συνέδριο
μεγάλων tour οperators της Γερμανίας
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη
πριν από δύο εβδομάδες (FVW workshop)
με τη συμμετοχή μεγάλων operators της
χώρας, όπως οι FTI Group, TUI, Attika
Reisen και LMX Touristik.
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Η μακρά πορεία
προς την κανονικότητα
Των EDWARD HADAS / BREAKINGVIEWS / REUTERS

H ευφορία που παρατηρήθηκε στις διεθνείς
κεφαλαιαγορές μετά την πανδημία μάλλον
έφθασε στο απόγειό της. Αφού πυροδότησε
μια εντυπωσιακή ανάκαμψη στις μετοχές
και στα ομόλογα τους τελευταίους έξι
μήνες, ήρθε η ώρα και πλέον οι διεθνείς
επενδυτές δείχνουν κάποια αυτοσυγκράτηση. Ο δείκτης NYSE FANG+ Index των
μετοχών των 10 ισχυρότερων ομίλων υψηλής τεχνολογίας από τις 2 Σεπτεμβρίου
και μετά έχει απολέσει σχεδόν 8,2% της
αξίας του, παρά το γεγονός πως αυτή έχει
διπλασιαστεί από τα χαμηλότατα επίπεδα
του Μαρτίου. Ο μεγαλύτερου εύρους δείκτης S&P 500 δείχνει κάποια πτώση το εν
λόγω διάστημα, σχεδόν 7%, και ενδεχομένως οι εξελίξεις αυτές να θεωρηθούν
ενδείξεις ενός πιο ήρεμου επενδυτικού
περιβάλλοντος. Επιπλέον, τα προβλήματα
της εταιρείας Nikola μπορεί και αυτά να
υπαγορεύουν ανάλογα συγκρατημένη
στάση. Η πολλά υποσχόμενη αυτοκινητοβιομηχανία, που θα κατασκεύαζε φορτηγά των οποίων η καύσιμη ύλη θα ήταν
υδρογόνο, δεν έχει κάποιο χειροπιαστό
προϊόν. Ωστόσο, η κεφαλαιοποίησή της
τον Ιούνιο είχε φθάσει τα 28 δισεκατομμύρια δολάρια. Μετά τη δημοσίευση ενδελεχούς έκθεσης, η οποία ήταν και ιδιαίτερα επικριτική και έφερε και το σωστό
όνομα, έρευνα Χίντενμπουργκ (σημ. του
ομώνυμου οίκου, που στοιχηματίζει στην
κατάρρευση μετοχών και παραπέμπει
στην καταστροφή του αερόπλοιου «Χίντενμπουργκ»), ο ιδρυτής της Nikola παραιτήθηκε. Η χρηματιστηριακή αξία της
συρρικνώθηκε στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ακόμη και τώρα δεν παύει να είναι πολύ
υψηλή για εταιρεία που δεν έχει κανένα
έσοδο, για να μην αναφερθούμε στα κέρδη.
Εν αντιθέσει, η Uber Τechnologies έχει
μεν πολλά έσοδα, η δε κεφαλαιοποίησή
της στα 59 δισεκατομμύρια παραμένει
πολύ γενναιόδωρη για μια εταιρεία με ταξί,
η οποία δεν έχει χαράξει ξεκάθαρο δρόμο
προς την κερδοφορία. Αντίστοιχη είναι
και η εικόνα της Tesla με χρηματιστηριακή
αξία της τάξεως των 354 δισεκατομμυρίων
δολαρίων, ενώ προσφάτως εκτοπίστηκε
από τον δείκτη S&P 500, διότι τα ηλεκτρικά

της οχήματα δεν έχουν ακόμη αποφέρει
κέρδος. Παρά ταύτα, από κάπου αρχίζουν
οι μαζικές πωλήσεις μετοχών και πιθανόν
τώρα να είναι καλή στιγμή οι επενδυτές
να ηρεμήσουν. Οι οικονομικές τάσεις δείχνουν ως επί το πλείστον θετικές, ανεξαρτήτως του ότι ορισμένες ευρωπαϊκές
χώρες θέτουν έτι αυστηρότερους περιορισμούς για να ανασχέσουν την εξάπλωση
του ιού. Μία περισσότερο κανονική οικονομία ίσως να οδηγήσει και σε λιγότερο
υποστηρικτικές για τις αγορές νομισματικές
και δημοσιονομικές πολιτικές. Επιπλέον,
μπορεί να επιστήσει περισσότερο την
προσοχή στη συνεχιζόμενη εμπορική διένεξη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών
και της Κίνας, η οποία διαβρώνει την ανάπτυξη, για να μην αναφερθούμε στις
συνέπειες από το πολιτικό χάος στην Αμερική. Δυστυχώς, όμως, η πορεία προς
την κανονικότητα είναι μακρά, δύσκολη
και ενέχει κινδύνους.
Ο ένας έχει να κάνει με το ότι η παγκόσμια οικονομία σε μεγάλο βαθμό ευεργετείται από τα πακέτα στήριξης, πακέτα
νομισματικής και δημοσιονομικής υφής.
Ο Τζον Μέιναρντ Κέινς είχε δίκιο. Οταν
οι οικονομίες δεν είναι ισορροπημένες, ο
μόνος τρόπος για να διατηρηθούν ζωντανές
οι δαπάνες και οι επενδύσεις είναι τα δημοσιονομικά ελλείμματα και τα τεχνηέντως
χαμηλά επιτόκια από τις κεντρικές τράπεζες. Η μετά την πανδημία ανισορροπία
παραμένει σε μεγάλο βαθμό, ειδίως στους
κλάδους ταξιδιών, φιλοξενίας και αναψυχής,
οι οποίοι θα χρειαστούν πρόσθετα κρατικά
κεφάλαια στήριξης. Μέρος του διατιθέμενου ρευστού θα καταλήξει αναπόφευκτα
στις αγορές, οι τιμές των τίτλων θα ενισχυθούν και θα δούμε τους επενδυτές να
στρέφονται μάλλον στην επόμενη Nikola.
Ο άλλος έχει να κάνει με το ότι όσοι άνθρωποι και θεσμοί έχουν πολλά να χάσουν
από την επαναφορά στην κανονικότητα,
διαθέτουν πολιτική επιρροή – όπως οι «βαρώνοι» των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, οι επενδυτικές τράπεζες και τα ινστιτούτα, που εκείνες υποστηρίζουν και
προειδοποιούν πόσο επικίνδυνο είναι να
αυξηθούν γρήγορα τα επιτόκια και να περικοπούν τα ελλείμματα.

• Αθλητισμός / Περιπέτεια και Τουρισμός Γκολφ.
• Βιώσιμη διαχείριση ενέργειας και νερού /
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας / Ανακύκλωση /
Διαχείριση αποβλήτων / Περιβαλλοντικό
αποτύπωμα.
• Πρωτοβουλίες για την προστασία του
περιβάλλοντος / Ευαισθητοποίηση του κοινού για
περιβάλλον.

και το αργυρό βραβείο στην κατηγορία:

• Μαγειρική Εμπειρία / Αριστεία ή Καινοτομία στον
τομέα της εστίασης / Προώθηση τοπικής κουζίνας
και προϊόντων.

Κληθείς να σχολιάσει τις βραβεύσεις που έλαβε το
MINTHIS, ο εκτελεστικός διευθυντής της Pafilia
Property Developers, Δημήτρης Ασσιώτης,
ευχαρίστησε την κριτική επιτροπή για τις πολύ
τιμητικές διακρίσεις και τον Υφυπουργό Τουρισμού
κ. Σάββα Περδίο, για τις άοκνες προσπάθειες
στήριξης του τουριστικού τομέα εν μέσω της
πανδημίας του κορωνοϊού.
Όπως σημείωσε ο κ. Ασσιώτης, οι διακρίσεις αυτές
αναδεικνύουν το επίπεδο του MINTHIS και μας
δίνουν θάρρος να συνεχίσουμε τις προσπάθειες για
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος του τόπου μας,
να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να
προσφέρουμε μοναδικές ανέσεις και εμπειρίες αλλά
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Διχογνωμία επικρατεί στην ΕΚΤ
για τη λήψη νέων μέτρων στήριξης
Ορισμένα στελέχη της τράπεζας μιλούν για άμεση προληπτική παρέμβαση
Θέσεις μάχης παίρνουν τα στελέχη της
ΕΚΤ καθώς επικρατεί διχογνωμία για
το αν πρέπει να προχωρήσουν σε περαιτέρω στήριξη της οικονομίας για να
αποφύγουν μια επιβράδυνση, ή να περιμένουν μέχρις ότου συγκεντρώσουν
περισσότερες ενδείξεις.
Την περασμένη εβδομάδα ο Φάμπιο
Πανέτα, μέλος του Δ.Σ. της Τράπεζας,
μίλησε για έναν προληπτικό νέο γύρο
στήριξης, δηλώνοντας πως «οι κίνδυνοι
από μια υπερβολική στήριξη είναι σαφώς
μικρότεροι από όσους θα αντιμετωπίσουμε αν αργήσουμε πολύ ή είμαστε υπερβολικά μετρημένοι». Η θέση του απηχεί την άποψη του Φίλιπ Λέιν, επικεφαλής των οικονομολόγων της ΕΚΤ,
που ζήτησε να γίνουν περισσότερα,
προκειμένου να επιταχυνθεί ο πληθωρισμός. Την περασμένη εβδομάδα τόνισε
στο Twitter ότι χρειάζεται ακόμη «άφθονη» στήριξη.
Σε συνέντευξή του στο Bloomberg,
ο Ιβ Μερς, που αποχωρεί από την ΕΚΤ
τον Δεκέμβριο, υποστήριξε ότι έχει περιοριστεί ο κίνδυνος να πληγεί εκ νέου
η οικονομία και ότι δεν διαπιστώνει
καμία αρνητική εξέλιξη ούτε στην πα<
<
<
<
<
<

Διατυπώνεται όμως και η
άποψη για ανάληψη δράσης
μόνο όταν υπάρξει ανάγκη.

Οι οικονομικές εκτιμήσεις της ΕΚΤ, που σημειωτέον ελπίζει σε «ιατρική λύση» στην
πανδημία στα μέσα του 2021, προβλέπουν τρία σενάρια. Στις αρχές του μήνα, η ΕΚΤ ανέφερε ότι έως τώρα η ανάκαμψη συνάδει με το βασικό της σενάριο, το ήπιο, αλλά παραμένουν οι κίνδυνοι για την οικονομία.

ραγωγή ούτε στις τιμές. Προσέθεσε, μάλιστα, ότι αν καταγραφεί θεαματική
βελτίωση στην εικόνα της οικονομίας
η νομισματική πολιτική πρέπει να κινηθεί προς την αντίθετη κατεύθυνση.
«Υποβόσκει ένα είδος σύγκρουσης φατριών ανάμεσα σε όσους θέλουν μια
προληπτική μέριμνα και όσους προτιμούν να αντιδράσουν όταν υπάρξει ανάγκη», σχολιάζει σχετικά ο Φρεντερίκ
Ντουκροζέτ, στέλεχος της Pictet & Cie
της Γενεύης, και υπογραμμίζει ότι «κάθε
φορά που βρισκόμαστε σε γκρίζα ζώνη,
ίσως θα βλέπουμε αυτή τη σύγκρουση

να αναθερμαίνεται». Η διχογνωμία αυτή
τη στιγμή βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο,
αλλά προοιωνίζεται ενδεχόμενες συγκρούσεις.
Οι θέσεις του Μερς μπορεί να βρουν
υποστηρικτές στο Δ.Σ. όπως ο πρόεδρος
της Bundesbank, Γενς Βάιντμαν, ο οποίος
έχει προειδοποιήσει ότι η ανάπτυξη δεν
πρέπει να βασισθεί στις αγορές ομολόγων
αξίας 1,35 τρισ. ευρώ που προβλέπει το
έκτακτο πρόγραμμα κατά της πανδημίας.
Μπορεί επίσης να βρει υποστήριξη από
τον Αυστριακό ομόλογό του Ρόμπερτ
Χόλτζμαν.

Τέσσερα βραβεία απέσπασε το MINTHIS
στα ετήσια Βραβεία Τουρισμού 2020
Τέσσερα συνολικά βραβεία, εκ των οποίων τρία
χρυσά και ένα αργυρό, απέσπασε το θέρετρο
MINTHIS στα ετήσια Βραβεία Τουρισμού για το 2020.
Συγκεκριμένα, το θέρετρο MINTHIS, έλαβε το χρυσό
βραβείο στις κατηγορίες:

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

και να συνεχίσουμε να εκτελούμε τις
επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με σεβασμό
προς το περιβάλλον.
Το θέρετρο MINTHIS είναι τοποθετημένο στην
κορυφή ενός λόφου λίγο έξω από χωριό Τσάδα της
επαρχίας Πάφου και απλώνεται σε μια απέραντη
έκταση 5 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων εντός
περιοχής του δικτύου Natura 2000. Η απαράμιλλη
ομορφιά του τοπίου της περιοχής και το υψηλό
επίπεδο υπηρεσιών και εξυπηρέτησης που
προσφέρει, το καθιστούν ιδανικό καταφύγιο ηρεμίας
και χαλάρωσης.
Σύντομα το θέρετρο θα εισέλθει σε μια νέα
συναρπαστική εποχή παροχής ποιοτικών υπηρεσιών
και ανέσεων, καθώς σε μερικούς μήνες αναμένεται
να ολοκληρωθούν οι κατασκευαστικές εργασίες των
εγκαταστάσεων του θερέτρου. Πλέον, εκτός από το
εξαιρετικό γήπεδο γκολφ 18 οπών και το
πολυβραβευμένο εστιατόριο που βρίσκονται σε
λειτουργία, οι εγκαταστάσεις του θερέτρου θα
εμπλουτιστούν με μια πολυμορφική πλατεία που θα
περιλαμβάνει εστιατόρια, μπαρ, γκαλερί και
επώνυμα καταστήματα, αθλητικό κέντρο με γήπεδα
τένις και μίνι ποδοσφαίρου, εσωτερικούς και
εξωτερικούς παιδότοπους, ιππικό κέντρο, μονοπάτια
της φύσης και ένα υπερσύγχρονο κέντρο ευεξίας,
σηματοδοτώντας έτσι άλλη μια επιτυχία για το
θέρετρο.
Περισσότερες πληροφορίες για το MINTHIS
μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
www.minthisresort.com.

Σε ό,τι αφορά την προσέγγισή της
στην κρίση της πανδημίας, η ΕΚΤ εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα επισφαλή φάση. Οι χρηματαγορές έχουν σταθεροποιηθεί και η οικονομία αναπτύσσεται.
Η ανάκαμψη, όμως, είναι άνιση και ο
πληθωρισμός εξακολουθεί να παραπαίει
σε αρνητικό έδαφος. Αν διοχετευθεί
στο σύστημα υπερβολικά μεγάλη ρευστότητα, υπάρχει ο κίνδυνος να αποσταθεροποιηθεί. Αν, όμως, δοθεί στην
οικονομία πολύ λίγη στήριξη, η ανάκαμψη μπορεί να ανασταλεί. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι προβλέπουν πως

το πρόγραμμα κατά της πανδημίας θα
επεκταθεί εντός του έτους, ίσως τον Δεκέμβριο, όταν θα δημοσιευθούν οι προβλέψεις για την οικονομία. Οποιαδήποτε
ένδειξη περί του αντιθέτου θα μπορούσε
να θορυβήσει τους επενδυτές ότι επίκειται περιοριστική πολιτική.
«Είναι δύσκολο να λειτουργήσει κανείς σε ένα περιβάλλον γεμάτο αβεβαιότητες», σχολιάζει ο Πίετ Κρίστιανσεν,
αναλυτής της Danske Bank, σύμφωνα
με τον οποίο «το πρόβλημα με τις διαφωνίες και τους συμβιβασμούς είναι ότι
δεν οδηγούν σε στιβαρή στάση απέναντι
στην κρίση σε αντίθεση με τη στάση
που διαμορφώνεται όταν υπάρχει ομοφωνία». Καθοριστική στην εξέλιξη της
διαμάχης είναι η στάση της προέδρου
της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, που ανέλαβε
καθήκοντα πριν από 11 μήνες υποσχόμενη συναίνεση μετά τις διαφωνίες υπό
τον προκάτοχό της Μάριο Ντράγκι.
Μέχρι στιγμής, η στάση της ήταν
προσεκτική. Σε τηλεδιάσκεψή της με
την Επιτροπή Νομισματικών Υποθέσεων
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κ. Λαγκάρντ τόνισε πως «η υγειονομική κρίση
θα εξακολουθήσει να πλήττει την οικονομική δραστηριότητα και να εγκυμονεί κινδύνους για την οικονομία».
Προσέθεσε επίσης πως το Δ.Σ. της ΕΚΤ
«είναι έτοιμο να προσαρμόσει όσα εργαλεία διαθέτει με όποιο τρόπο χρειάζεται». Τα άλλα δύο μέλη του Δ.Σ. είναι
επίσης πολύ συγκρατημένα στις δημόσιες εμφανίσεις τους. Η Ιζαμπέλ Σνάμπελ
δήλωσε ότι χρειάζονται περισσότερα
στοιχεία απηχώντας τη θέση της κ. Λαγκάρντ. Τόσο η ίδια όσο και ο αντιπρόεδρος Λούις ντε Γκίντος έχουν τονίσει
πως η ΕΚΤ μπορεί να δράσει και θα δράσει αν χρειαστεί. Οι οικονομικές εκτιμήσεις της ΕΚΤ, που σημειωτέον ελπίζει
σε «ιατρική λύση» στην πανδημία στα
μέσα του 2021, προβλέπουν τρία σενάρια. Στις αρχές του μήνα, η ΕΚΤ ανέφερε
ότι έως τώρα η ανάκαμψη συνάδει με
το βασικό της σενάριο, το ήπιο, αλλά
παραμένουν οι κίνδυνοι για την οικονομία.
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Αναστολή
Ο επικεφαλής του ESM Κλάους

Ρέγκλινγκ υπογράμμισε προ ημερών πως «πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα δεδομένα που
δημιούργησε η τρέχουσα κατάσταση υπαγορεύοντας την αναστολή των δημοσιονομικών κανόνων για τα ελλείμματα του
2020 και για το 2021, ώστε να
συμφωνήσουμε σε ένα βελτιωμένο, απλούστερο και πιο
αξιόπιστο πλαίσιο δημοσιονομικής εποπτείας».

Ευκαιρία
Υποστηρίζοντας την πρόταση

της ΕΚΤ να παγιωθεί το Ταμείο
Ανάκαμψης για να στηρίξει τις
πλέον ευάλωτες χώρες της Ευρωζώνης, ο Φάμπιο Πανέτα,
στέλεχος της τράπεζας, τόνισε
πως «ο εκτεταμένος δανεισμός
που θα προσφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί μοναδική ευκαιρία για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα ανταγωνιστικότητας και μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας».

Προτεραιότητα
Η πάταξη της φοροαποφυγής

των πολυεθνικών αναβαθμίζεται στις προτεραιότητες της Κομισιόν εν μέσω πανδημίας. Αναφερόμενος στα νέα όπλα
που θα χρησιμοποιήσει η Κομισιόν σε αυτή τη μάχη, ο επίτροπος Οικονομικών Πάολο Τζεντιλόνι τόνισε πως «πρέπει να εκμεταλλευτούμε όσα όπλα έχουμε στη διάθεσή μας ώστε να καταργήσουμε οριστικά τις ευνοϊκές φορολογικές συμφωνίες».

Εμβαθύνει την οικονομική ένωση η πανδημία
Κοινή έκδοση χρέους, δημοσιονομική χαλάρωση και νέο φορολογικό πλαίσιο υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ενωση
Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Σε επιταχυντή προόδου εξελίσσεται η πανδημία για την Ε.Ε., καθώς δίνει ώθηση στην
αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων και εγγενών αδυναμιών της που εκκρεμούν επί
χρόνια σε πείσμα των αλλεπάλληλων εκκλήσεων κάθε προέλευσης. Σε αντίθεση
με τους συνήθεις εξοντωτικά αργούς ρυθμούς της Ε.Ε., τα θεσμικά όργανα της Ευρωζώνης ανταποκρίνονται αυτή τη φορά
στην εκβιαστική πίεση της κρίσης που έχει
προκαλέσει η πανδημία. Προωθούν, έτσι,
μεταβολές ικανές να επιφέρουν τον μετασχηματισμό της και την ολοκλήρωση της
οικονομικής και νομισματικής ένωσης.
Κάποιες από αυτές δικαιολογημένα μπορούν να χαρακτηριστούν χωρίς υπερβολή
«ιστορικές» μεταβολές, καθώς τείνουν
προς την επικαιροποίηση των κανόνων
δημοσιονομικής πειθαρχίας, την κοινή έκ-

δοση χρέους έως και μια εν μέρει ενιαία
φορολογική πολιτική στην Ε.Ε. Μετά την
απόφαση που εσπευσμένα έλαβε στις 20
Μαρτίου για αναστολή των διατάξεων του
Συμφώνου Σταθερότητας, στη διάρκεια
της εβδομάδας η Κομισιόν ανακοίνωσε
στους υπουργούς Οικονομικών της Ε.Ε.
ότι το νέο καθεστώς της δημοσιονομικής
χαλάρωσης παρατείνεται και για το επόμενο
έτος. Η καθοριστική για την Ελλάδα απόφαση δίνει στη χώρα μας, όπως και σε
άλλα ευάλωτα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης,
τη δυνατότητα να προχωρήσουν στις απαιτούμενες δαπάνες για να στηρίξουν τις
χειμαζόμενες οικονομίες τους.
Η αποφασιστικότητα που επιδεικνύει
αυτή τη φορά η Ε.Ε. έρχεται, βεβαίως, σε
οξεία αντίθεση με την, κατά πολλούς ολέθρια, εμμονή στη λιτότητα που επέδειξε
προ δεκαετίας στη χρηματοπιστωτική υπό
την επίμονη κηδεμονία της Γερμανίας.

<
<
<
<
<
<

Η αντίδραση της Κομισιόν
έρχεται σε αντίθεση με την
εμμονή στη λιτότητα κατά
τη χρηματοπιστωτική κρίση.
Καταλύτης είναι μάλλον ο κίνδυνος να δεχθεί η ευρωπαϊκή οικονομία τη χαριστική
βολή μιας νέας ύφεσης σε περίπτωση εσπευσμένης επιστροφής της στη δημοσιονομική πειθαρχία.
Τον κίνδυνο αυτόν επισήμανε προ ημερών ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ, ενώ επανέλαβε, άλλωστε, την ανάγκη
αναθεώρησης, απλούστευσης και επικαιροποίησης του επίμαχου συμφώνου, που
έτσι και αλλιώς δεν εμπνέει πλέον εμπιστοσύνη στους επενδυτές. Ταυτοχρόνως,

ασκούνται πιέσεις για τη μετατροπή του
Ταμείου Ανάκαμψης των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ σε νέο δημοσιονομικό εργαλείο της Ευρωζώνης.
Παρά την καθυστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση των προβλεπομένων, η απόφαση για το Ταμείο Ανάκαμψης
ελήφθη προ διμήνου με σχετικά γρήγορους
ρυθμούς λαμβανομένων υπ’ όψιν των διαφωνιών από το μέτωπο των γνωστών «φειδωλών» του ευρωπαϊκού Βορρά. Η ύπαρξή
του μπορεί να αποτελέσει τουλάχιστον
την πρώτη ύλη για ένα θεσμικό όργανο
που θα διασφαλίζει σε μόνιμη βάση την
οικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρώπη.
Πίεση προς αυτήν την κατεύθυνση αποτέλεσε μέσα στην εβδομάδα η παρέμβαση της ΕΚΤ, η οποία σε έγγραφο εργασίας
της κάλεσε την Ε.Ε. να εξετάσει την προοπτική παγίωσης του Ταμείου Ανάκαμψης.

Δικαιολογημένα η Τράπεζα χαρακτηρίζει
το Ταμείο Ανάκαμψης «σημαντικό βήμα
προς την οικονομική ενοποίηση της Ευρώπης», καθώς αποτελεί μια πρώτη έκδοση
αμοιβαίου χρέους μεταξύ των χωρώνμελών. Κάτι που παρέμενε έως τώρα στη
σφαίρα του επιθυμητού αλλά όχι και στη
σφαίρα του ρεαλιστικού, με δεδομένη τη
σθεναρή αντίσταση της Γερμανίας.
Παρά τις όσες διαφωνίες έχουν διατυπωθεί για το μείγμα εγγυήσεων και δανείων,
οποιαδήποτε εξέλιξη προς αυτήν την κατεύθυνση μπορεί και πάλι να υποστηρίξει
τη χώρα μας. Βάσει των υπολογισμών της
ΕΚΤ, η Ελλάδα, η Κροατία και η Βουλγαρία
θα είναι οι χώρες που θα τύχουν της μεγαλύτερης τόνωσης στις οικονομίες τους
από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η χώρα μας,
σύμφωνα με την ΕΚΤ, θα λάβει ενίσχυση
αντίστοιχη με το 9% του ΑΕΠ της όπως
αυτό ήταν το 2019.

Την κατάργηση ειδικών φορολογικών καθεστώτων δρομολογεί η Ε.Ε.
Αν η αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητας και η μονιμοποίηση του Ταμείου
Ανάκαμψης αποτελούν ώς ένα βαθμό απάντηση σε εγγενείς ελλείψεις της Ευρωζώνης, η σκανδαλώδης φοροαποφυγή
από πλευράς των τεχνολογικών κολοσσών
και των πολυεθνικών υπερβαίνει τα όρια
της Ε.Ε. Πρόκειται για μια χαίνουσα πληγή
της παγκόσμιας οικονομίας που απασχολεί
επί χρόνια την Ε.Ε. Το θέμα της φορολόγησης των πολυεθνικών και ειδικότερα
των ψηφιακών κολοσσών εξετάζεται, άλλωστε, στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ χωρίς, όμως,
να έχει σημειωθεί πρόοδος. Ετσι η Ε.Ε.
χαράσσει δική της πορεία.

Η πανδημία και ο οικονομικός της αντίκτυπος αναγκάζουν τώρα την Ε.Ε. να
διευρύνει το οπλοστάσιο που θα χρησιμοποιεί εφεξής στη μάχη της κατά της φοροαποφυγής. Η Κομισιόν έχει προ πολλού
κηρύξει πόλεμο στις ειδικές φορολογικές
συμφωνίες που συνάπτουν ορισμένα κράτη-μέλη της Ε.Ε. με πολυεθνικές, επιτρέποντάς τους να ελαχιστοποιούν ή ακόμη
και να μηδενίζουν τη φορολογική τους επιβάρυνση. Εχει κλιμακώσει τις επιθέσεις
της τα τελευταία πέντε χρόνια, αρχής γενομένης από την απόφαση που έλαβε το
2016 να επιβάλει στην Apple την επιστροφή
μη καταβληθέντων φόρων ύψους 13 δισε-

κατομμυρίων ευρώ και να προκαλέσει,
έτσι, πολιτική κρίση στη χώρα. Η πανδημία
έχει και σε αυτό το επίπεδο λειτουργήσει
ως ορός της αλήθειας, οδηγώντας την Κομισιόν να κατονομάσει τον Μάιο τέσσερις
χώρες-μέλη, Ιρλανδία, Ολλανδία, Λουξεμβούργο και Ουγγαρία που συνάπτουν συστηματικά ειδικές φορολογικές συμφωνίες
με πολυεθνικές. Δεδομένου, άλλωστε, ότι
για να στηρίξουν τις οικονομίες τους οι
χώρες-μέλη της Ε.Ε. ετοιμάζονται να επωμισθούν δυσθεώρητο χρέος, η μάχη κατά
της φοροαποφυγής αναβαθμίζεται στην
ατζέντα της Κομισιόν.
Μέσα στην εβδομάδα ο επίτροπος Οι-

κονομικών, Πάολο Τζεντιλόνι, αποκάλυψε
ότι η Κομισιόν θα εντείνει τις πιέσεις στα
κράτη-μέλη για να καταργήσουν το καθεστώς τέτοιων ειδικών συμφωνιών και
προτίθεται να χρησιμοποιήσει δύο μοχλούς
άσκησης πίεσης. Πρώτα απ’ όλα θα ζητήσει
από τα κράτη-μέλη να εντάξουν μέτρα
κατά των ειδικών φορολογικών συμφωνιών στα εθνικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα που θα υποβάλουν για να αντλήσουν το μερίδιό τους από τα 750 δισεκατομμύρια δολάρια του Ταμείου Ανάκαμψης.
Παράλληλα, όμως, σκοπεύει να επιστρατεύσει ένα μάλλον άγνωστο εργαλείο

της συνθήκης της Ε.Ε. που της δίνει τη
δυνατότητα να πατάξει οποιοδήποτε
μέτρο στρεβλώνει τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Πρόκειται για το Αρθρο 116
της ευρωπαϊκής συνθήκης που προβλέπει
την προσφυγή σε ένδικα μέσα όταν κάποιες φορολογικές συμφωνίες υπονομεύουν την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας
αγοράς. Καθοριστική λεπτομέρεια στην
υπόθεση είναι ότι η επίκληση του Αρθρου
116 μπορεί να γίνει με την λεγόμενη ειδική
πλειοψηφία, εν ολίγοις δεν προϋποθέτει
ομοφωνία ούτε και μπορεί να την εμποδίσει ένα μεμονωμένο κράτος-μέλος προβάλλοντας βέτο.

Σε αδιέξοδο οι συνομιλίες Ρεπουμπλικανών-Δημοκρατικών για πακέτο στήριξης
Ενώ στην Ευρώπη βρίσκεται σε εξέλιξη
γενικευμένη κινητοποίηση προκειμένου
να αποτελέσει η πανδημία ευκαιρία για
πρόοδο, στις ΗΠΑ έχουν προ πολλού περιέλθει σε αδιέξοδο οι συνομιλίες στο Κογκρέσο για τη νέα στήριξη που τόσο έχει
ανάγκη η αμερικανική οικονομία. Ειδικότερα, τις τελευταίες εβδομάδες φαίνεται
να έχει εξανεμιστεί κάθε ελπίδα για συμφωνία των δύο κομμάτων γύρω από το ύψος, αλλά και τις λεπτομέρειες ενός νέου
πακέτου μέτρων.
Και το χάσμα ανάμεσα σε Δημοκρατικούς και Ρεπουμπλικανούς φαίνεται να
διευρύνεται τις τελευταίες ημέρες από τη
νέα ένταση γύρω από τη διαδοχή της Ρουθ

Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ. Εντείνεται, έτσι, η
φημολογία ότι δεν θα καταστεί δυνατό
να συμφωνήσουν τα δύο κόμματα πριν
από τις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου.
Και στο μεταξύ, βεβαίως, εκπνέουν πολλά
από τα μέτρα στήριξης που αποφασίστηκαν την άνοιξη όταν η υπερδύναμη βυθιζόταν στο πρώτο κύμα της πανδημίας.
Σε πολλές περιπτώσεις έχει ήδη εξαντληθεί
ο ευεργετικός αντίκτυπος των πρώτων
αυτών μέτρων και η ανεργία καλπάζει
στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
Ετσι, πολλοί οικονομολόγοι που είχαν
προεξοφλήσει ότι θα συμφωνηθεί τουλάχιστον μια δέσμη μέτρων ύψους 1 τρισε-

κατομμυρίου δολαρίου, αναθεωρούν τις
αισιόδοξες προβλέψεις τους για την αμερικανική οικονομία και προειδοποιούν
για τον κίνδυνο νέας ύφεσης.
Ενώπιον του ενδεχομένου να μην αποφασιστεί κανενός είδους στήριξη, τις
τελευταίες ημέρες οι Δημοκρατικοί επιχειρούν να προτείνουν δέσμη μέτρων χαμηλότερου κόστους από την αρχική τους
πρόταση. Υπό την πίεση του κόμματός
της, η επικεφαλής των Δημοκρατικών,
Νάνσι Πελόσι, σχεδιάζει νέο πακέτο στήριξης ύψους 2,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σε μια προσπάθεια να επιτύχει μια
επανεκκίνηση της διαπραγμάτευσης με
τους Ρεπουμπλικανούς. Πρόκειται για σα-

φώς χαμηλότερο κόστος από την αρχική
τους πρόταση για μέτρα ύψους 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, στην οποία κατέληξαν τον Μάιο. Οπως αναφέρουν, εξάλλου, πηγές του Δημοκρατικού Κόμματος, το περιεχόμενό του δεν διαφέρει ιδιαιτέρως από την αρχική πρότασή τους.
Συγκεκριμένα, η νέα πρόταση προβλέπει
τη στήριξη των κλάδων που έχουν πληγεί
στον μέγιστο βαθμό από την πανδημία.
Ανάμεσά τους οι αεροπορικές εταιρείες,
τα εστιατόρια και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα αποτελέσουν για τους Δημοκρατικούς τη βάση για μια έναρξη των
συνομιλιών με τον Λευκό Οίκο.
Μιλώντας, πάντως σε διεθνή ΜΜΕ,

πηγές του Κογκρέσου υπογραμμίζουν ότι
και πάλι το κόστος της πρότασης είναι
δυσθεώρητο με τα κριτήρια των Ρεπουμπλικανών και θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί οποιαδήποτε συμβιβαστική συμφωνία. Υπερβαίνει πράγματι κατά πολύ
τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια που προβλέπει η πρόταση των Ρεπουμπλικανών
και η οποία υποβλήθηκε προ ημερών στη
Γερουσία. Σημειωτέον ότι ο Ντόναλντ
Τραμπ έχει καλέσει τους Ρεπουμπλικανούς
να συναινέσουν σε μια δέσμη μέτρων με
μεγαλύτερο κόστος. Οι Ρεπουμπλικανοί
του Κογκρέσου, όμως, έχουν καταστήσει
σαφές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να δεχθούν δαπάνες που να προσεγγίζουν τις
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απαιτήσεις των Δημοκρατικών. Οπως τονίζουν σε σχετικό σχόλιο οι Financial
Times, είναι πιθανόν η κίνηση των Δημοκρατικών να οδηγήσει σε ψηφοφορία
μέσα στην εβδομάδα που αρχίζει αύριο.
Αντανακλά, πάντως, την εντεινόμενη
πίεση που υφίστανται και τα δύο κόμματα
του Κογκρέσου ενόψει των προεδρικών
εκλογών να καταλήξουν σε κάποιου είδους
συμφωνία που θα διοχετεύσει περαιτέρω
στήριξη στην αμερικανική οικονομία. Τα
δύο κόμματα, πάντως, προσπαθούν τουλάχιστον να πείσουν τους ψηφοφόρους
ότι κατέβαλαν κάθε προσπάθεια προκειμένου να καταλήξουν σε κάποιου είδους
συμβιβασμό.
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Η επάρκεια
σε νερό
θα επηρεάζει
το αξιόχρεο
Οι οίκοι θα συνεκτιμούν περιβαλλοντικούς
παράγοντες στην αξιολόγηση μιας χώρας
Ενας ακόμη μοχλός άσκησης πίεσης προστίθεται στο γενικότερο κλίμα ανησυχίας
για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
που εξωθεί τις κυβερνήσεις να λάβουν
μέτρα για την αντιμετώπισή της. Αυτή τη
φορά προέρχεται από την πλευρά των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης που αρχίζουν πλέον να συσχετίζουν ανοικτά περιβαλλοντικούς παράγοντες με την οικονομία.

Η Fitch προειδοποιεί
Δύο αναλυτές του οίκου Fitch Ratings,
οι Μαχμούντ Χαρμπ και Κάθλιν Τσεν,
προειδοποιούν πως η ποιότητα και η επάρκεια υδάτινων πόρων αλλά και τα ακραία φυσικά φαινόμενα, όπως οι περίοδοι
παρατεταμένης ξηρασίας και οι πλημμύρες,
θα αποτελέσουν σύντομα κρίσιμο παράγοντα για την πιστοληπτική ικανότητα
των χωρών. Σε σχετική ενημέρωσή τους
προς τους επενδυτές, οι δύο αναλυτές της
Fitch επισημαίνουν πως πολλές καταστροφές που θα προκαλέσει η κλιματική αλλαγή
αναμένεται να γίνουν αντιληπτές μόνον
σταδιακά μέσα στις επόμενες δεκαετίες.
Σε ό,τι αφορά, όμως, τους κινδύνους που
σχετίζονται με το νερό, υπογραμμίζουν
ότι έχουν ήδη εμφανιστεί και μάλιστα εκδηλώνονται αρκετά τακτικά και σε μεγάλη
κλίμακα». Οι δύο αναλυτές καταλήγουν,
έτσι, στο συμπέρασμα πως «θα αυξηθεί
η σημασία των κινδύνων των σχετικών
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«Θα αυξηθεί η σημασία
των κινδύνων σχετικά
με το νερό για την
αξιολόγηση των χωρών».
με το νερό για τη βαθμολογία πιστοληπτικής δυνατότητας των χωρών». Η προειδοποίηση των δύο αναλυτών δεν εκπλήττει, καθώς το νερό αποτελεί ζωτική
πρώτη ύλη για τη μεταποίηση και βέβαια
για τη γεωργία. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε προβλήματα επάρκειας ή κακής
ποιότητας των υδάτινων πόρων αντιμετωπίσει μια χώρα, είναι αναπόφευκτο να
πλήξουν την οικονομική της ανάπτυξη.
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα,
μέχρι το 2050 και καθώς προελαύνει η κλιματική αλλαγή και παρουσιάζονται προβλήματα σχετικά με το νερό, πολλές χώρες
θα δουν τον ρυθμό της οικονομικής τους
ανάπτυξης να μειώνεται κατά 6%. Η Fitch
προβλέπει, άλλωστε, πως τα δεινά όσων
χωρών έχουν ήδη πληγεί θα εντείνονται
προϊόντος του χρόνου, ενώ παράλληλα θα
επεκτείνονται και σε άλλες περιοχές. Πράγματι, έχουν ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα
ξηρασίας και λειψυδρίας ή ανεπάρκειας υδάτινων πόρων χώρες όπως το Κουβέιτ,
τα Αραβικά Εμιράτα, το Αμπου Ντάμπι και
η Αίγυπτος. Την ίδια στιγμή, τις περισσό-

Η ποιότητα και η επάρκεια υδάτινων πόρων καθώς και τα ακραία φυσικά φαινόμενα, όπως οι περίοδοι παρατεταμένης ξηρασίας και οι πλημμύρες, θα αποτελέσουν σύντομα κρίσιμο πα-

ράγοντα για την πιστοληπτική ικανότητα των χωρών, προειδοποιούν αναλυτές του οίκου Fitch.
τερες πλημμύρες με αντίστοιχες καταστροφές αντιμετωπίζουν ήδη το Μπανγκλαντές,
η Ρουάντα και το Βιετνάμ. Τις δυσοίωνες
προειδοποιήσεις της Fitch επιβεβαιώνει
ταυτόχρονα με την κοινοποίησή τους η
είδηση ότι η κυβέρνηση του Σουδάν κήρυξε
τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
μετά τις καταστρεπτικές πλημμύρες. Από
την αρχή του έτους οι πλημμύρες στο Σουδάν έχουν προκαλέσει τον θάνατο 99 ανθρώπων, έχουν επιφέρει κάποιου είδους
ζημιά στην περιουσία ή στην υγεία περίπου
500.000 ανθρώπων και έχουν καταστρέψει
μερικώς ή και ολοσχερώς περισσότερες
από 100.000 κατοικίες.

Πράσινη ανάπτυξη
Οι νέες πιέσεις προς τις κρατικές αρχές
έρχονται σε μια στιγμή που η Ε.Ε. δρο-

μολογεί εκτεταμένο πρόγραμμα επενδύσεων με στόχο την πράσινη ανάπτυξη,
ενώ οι επενδυτές εντείνουν τις πιέσεις
προς τις βιομηχανίες να περιορίσουν τις
εκπομπές καυσαερίων, αλλά ακόμη και
τις τράπεζες για να μειώσουν τη χρηματοδότηση σε σχέδια ορυκτών καυσίμων.
Την ίδια στιγμή, οι πετρελαϊκές βιομηχανίες έχουν δεχθεί καίριο πλήγμα από
τη στροφή στην ηλεκτροκίνηση που σε
συνδυασμό με την πανδημία και τη αναστολή της οικονομικής δραστηριότητας
σχεδόν εξαφάνισαν τη ζήτηση για «μαύρο
χρυσό».

Ρύποι και πράσινα ομόλογα
Μία από τις πρώτες βιομηχανίες που
εξέδωσαν πράσινα ομόλογα, η σουηδική
SKF AB, ανακοίνωσε χθες ότι «αναπόφευ-

κτα» θα εκδώσει νέο πράσινο χρέος καθώς
φιλοδοξεί να μηδενίσει τις εκπομπές καυσαερίων και την έκθεσή της σε ορυκτά
καύσιμα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
«Τα πράσινα ομόλογα αποτελούν έναν
πολύ αξιόπιστο τρόπο για να αντλήσουμε
χρηματοδότηση, γι’ αυτό και θα το ξανακάνουμε», τόνισε χθες ο Ρομπ Τζένκινσον,
υπεύθυνος για θέματα περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας στην εν λόγω βιομηχανία. Στα τέλη του περασμένου έτους,
η SKF άντλησε 300 εκατομμύρια ευρώ
μέσω της έκδοσης πράσινων ομολόγων
με απόδοση 0,875%.
Ετσι, το δεκαετές πράσινο ομόλογο
ήταν φθηνότερο από το υφιστάμενο χρέος
της εταιρείας. Οπως τόνισε ο Τζένκινσον,
η περυσινή έκδοση πράσινων ομολόγων
υπερκαλύφθηκε τέσσερις φορές. Η ίδια

εταιρεία ενδέχεται, άλλωστε, να εκδώσει
ομόλογα συνδεδεμένα με τους λεγόμενους
στόχους βιωσιμότητας της εταιρείας. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρείας που
μίλησε στο Bloomberg, αυτό το είδος ομολόγου «βρίσκεται στην εργαλειοθήκη
του επιτελείου της εταιρείας, η οποία και
αξιολογεί την αγορά». H SKF επικεντρώνεται τώρα στη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας καθώς και στην ανεύρεση πράσινης ενέργειας.
Η εταιρεία αναφέρει πως από το 2006
έως το 2019 περιόρισε τις εκπομπές καυσαερίων κατά 36%, ενώ το ίδιο χρονικό
διάστημα τα έσοδά της αυξήθηκαν κατά
περισσότερο από 60%. Οπως, πάντως, αναγνωρίζουν τα στελέχη της εταιρείας, η
πορεία προς τον μηδενισμό των εκπομπών
καυσαερίων δεν είναι εύκολη.

Πρωτοποριακή μέθοδος
ανακύκλωσης πλαστικού
από την Body Shop

Η WeWork China διαθέτει 100 γραφεία σε 12 πόλεις της χώρας με περισσότερα από 65.000 μέλη συνολικά. Ανάμεσα σε όσους μισθώνουν τα γραφεία και τις αίθουσές
της συμπεριλαμβάνονται και πολύ μεγάλοι όμιλοι υψηλής τεχνολογίας της Κίνας, όπως είναι, λόγου χάριν, οι Alibaba και Tencent.

Σε δύσκολη θέση η άλλοτε
πολλά υποσχόμενη WeWork
Προχώρησε στην πώληση περιουσιακών στοιχείων της στην Κίνα
Η κάποτε κραταιά και ιδιαιτέρως ελκυστική για τους επενδυτές WeWork,
η οποία προσφέρει χώρους για συνεδριάσεις και εργασία, πoύλησε το πλειοψηφικό μερίδιο που είχε στη WeWork
China, τις δραστηριότητές της, δηλαδή,
που διατηρούσε στην Κίνα. Αποδέκτης
ήταν ο ήδη μέτοχος της εταιρείας
Trustbridge Partners, ο οποίος για να
το αποκτήσει κατέβαλε 200 εκατ. δολάρια. Η WeWork, η οποία έχει έδρα
στη Νέα Υόρκη, ήδη αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα προ
πανδημίας, και, όταν αυτή ενέσκηψε,
απλώς τα επιδείνωσε, όπως αναφέρει
σχετικά το CNBC.
Πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία ξεκίνησε με πολύ καλούς οιωνούς
χάρις στις καινοτομικές της ιδέες και
την εξάπλωσή της. Ασχολείται με την
αγορά και μίσθωση υψηλής ποιότητας
ακινήτων στις μεγαλουπόλεις του πλανήτη, αλλά πλέον βρίσκεται σε μια
διαδικασία περικοπής κόστους – κι
αυτό είχε κιόλας ξεκινήσει από πέρυσι
και μετά την αποτυχημένη απόπειρα
της WeWork να εισαχθεί στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Αναφορικά
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Στις καλές της εποχές
η εταιρεία είχε αποτιμηθεί
στα 47 δισ. δολ., αλλά
φέτος τον Μάιο έφθανε
μόλις τα 2,9 δισ. δολάρια.
τώρα με τη WeWork China, εκεί η μητρική θα κρατήσει ένα μειοψηφικό
μερίδιο και θα εξακολουθήσει να λαμβάνει προμήθεια από τη χρήση του εμπορικού της ονόματος και των υπηρεσιών της. Επιπλέον, θα εκπροσωπείται από ένα άτομο στο διοικητικό
συμβούλιο της WeWork China.
Στις καλές της εποχές η WeWork
είχε αποτιμηθεί στα 47 δισ. δολάρια,
αλλά φέτος τον Μάιο έφθανε μόλις τα
2,9 δισ. δολάρια. Το 2018, πάντως,
όταν οργανώθηκε ένας γύρος εξεύρεσης επενδυτών για τη WeWork China,
η τελευταία αποτιμήθηκε στα 5 δισ.
δολάρια.
Μεταξύ των χρηματοδοτών της είχαν συγκαταλεγεί η ιαπωνική Softbank

Vision Fund και το κρατικό επενδυτικό
ταμείο της Σιγκαπούρης temasek. Σήμερα, η WeWork ανήκει κατά 80% στη
Softbank και ακόμα δεν έχει εμφανίσει
κέρδη, ενώ το πρώτο εξάμηνο του
έτους είχε ζημίες 723 εκατ. δολαρίων
επί εσόδων σχεδόν 764 εκατ. δολαρίων.
Κι ενώ τον Απρίλιο η ιαπωνική επιχείρηση πούλησε μετοχές της WeWork
αξίας 3 δισ. δολαρίων, τον Αύγουστο
εισέφερε 1,1 δισ. στην εταιρεία για να
αντεπεξέλθει στις επιπτώσεις της πανδημίας.
Οταν η WeWork επέλεξε να δραστηριοποιηθεί στην Κίνα, ήταν το
2016 και έκανε την πρώτη της εμφάνιση στη Σαγκάη. Ο Μάικλ Γιανγκ, συνεταίρος της Trustbridge, ανέλαβε να
εκτελεί χρέη διευθύνοντος συμβούλου
στη WeWork China. Επί σειράν ετών
η μητρική WeWork θεωρούσε την αγορά της Κίνας, αλλά και της Νοτιοανατολικής Ασίας γενικότερα, πηγή
πολύ σημαντικής ανάπτυξης για τις
δραστηριότητές της. Εξ ου και συγκρότησε κοινοπραξίες στην Ιαπωνία,
στη Νότια Κορέα και στην Κίνα. Η
Φενγκ Τζε, συνεταίρος της Trustbridge,

εξέφρασε την πεποίθησή της ότι «η
ζήτηση για τις υπηρεσίες που παρέχει
η WeWork απλώς θα εξακολουθήσει
να τονώνεται». Και προσέθεσε πως
«πλέον οι άνθρωποι που εργάζονται
ολοένα και περισσότερο ζητούν ευελιξία και το αίτημα αυτό απλώς έχει
γίνει επιτακτικό λόγω πανδημίας».
Μέχρι στιγμής η WeWork China διαθέτει 100 γραφεία σε 12 πόλεις της
χώρας με περισσότερα από 65.000
μέλη συνολικά. Ανάμεσα σε όσους μισθώνουν τα γραφεία και τις αίθουσές
της συμπεριλαμβάνονται και πολύ μεγάλοι όμιλοι υψηλής τεχνολογίας της
Κίνας, όπως είναι, λόγου χάριν, οι Alibaba και Tencent.
Κατά τον διευθύνοντα σύμβουλο
της μητρικής WeWork, Σαντίπ Μαθράνι, «ο κινεζικός βραχίονας έχει ενδυναμώσει τη θέση του στην αγορά
ευέλικτων επαγγελματικών χώρων και
έχει αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη
στην περιφέρεια της Νοτιοανατολικής
Ασίας». Συνολικά σε όλο τον κόσμο η
WeWork διατηρεί, τέλος, παρουσία
σε 739 σημεία, σε 140 πόλεις, και άνω
των 662.000 μελών.

O βρετανικός όμιλος καλλυντικών The Body
Shop ήταν πρωτοπόρος στο δίκαιο εμπόριο,
στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα δικαιώματα
των ζώων και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση από πολύ νωρίς για τα εταιρικά δεδομένα – ήδη από τη δεκαετία του 1980. Συνεχίζει την ίδια πορεία, θέτοντας ως στόχο
του να συμβάλει μεταξύ άλλων και στον περιορισμό του καταστροφικού πλαστικού, το
οποίο καταλήγει υπό τη μορφή απορριμμάτων
στη θάλασσα ή στις χωματερές. Εως το 2040
πάνω από ένα δισεκατομμύριο τόνοι πλαστικού
θα έχουν συγκεντρωθεί εκεί. Στην παραγωγή
πλαστικών απορριμμάτων έχει μερίδιο και η
βιομηχανία της ομορφιάς, αλλά η λύση του
εν λόγω προβλήματος δεν είναι απλή. «Η The
Body Shop επιλέγει να εκλάβει το πλαστικό
σκουπίδι ως πρώτη ύλη», εξηγεί ο Μαρκ Ντέιβις,
υπεύθυνος του προγράμματος Κοινότητες Δικαίου Εμπορίου εντός της εταιρείας. Πρόκειται
για μία πρωτοβουλία του 1987, η οποία αφορά
την εξασφάλιση πρώτων υλών με ηθικό τρόπο
για την The Body Shop. Σήμερα, μετά 33 χρόνια
συνεισφέρει το 25% του σχετικού προϋπολογισμού της εταιρείας για πρώτες ύλες και συστατικά. Το βούτυρο καριτέ το προμηθεύεται
από την Γκάνα και το χαρτί των συσκευασιών
δώρου από το Νεπάλ, μεταξύ άλλων.

Από σκουπίδι χρήσιμο υλικό
Αναφορικά με το πλαστικό τώρα, η εταιρεία
προμηθεύεται το υλικό από την Μπανγκαλόρ
στην Ινδία και το χρησιμοποιεί στις συσκευασίες της. Σε ορισμένες αναπτυσσόμενες
χώρες οι συλλέκτες σκουπιδιών ζουν από
αυτό. Συγκεντρώνουν τα πλαστικά απορρίμματα και τα εμπορεύονται στο πλαίσιο μιας
ανεπίσημης επιχειρηματικής δραστηριότητας,
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Η εταιρεία χρειάστηκε πέντε
χρόνια για να οικοδομήσει
την προμηθευτική αλυσίδα.
η οποία ενέχει κινδύνους. Η The Body Shop
συνεργάζεται με την προμηθευτική εταιρεία
Plastics for Change, ώστε να τη βοηθήσει και
για να την εφοδιάζει με την αναγκαία πρώτη
ύλη, αλλά και για να προσφέρει καλύτερες
συνθήκες εργασίας στα άτομα που απασχολεί.
«Χρειαζόμαστε μπουκάλια αρίστης ποιότητος,
τα χρειαζόμαστε στη σωστή θέση και στη σωστή χρονική στιγμή», αναφέρει στο CNBC ο
Μαρκ Ντέιβις. «Και αυτή η μέθοδος, που ακολουθούμε με συστατικά όπως το βούτυρο
καριτέ, είναι η ίδια και με τα βραζιλιάνικα φιστίκια και με το μάνγκο». Εχοντας αυτήν την
εμπειρία και την τεχνογνωσία από τη συνεργασία τους με κοινότητες σε ευάλωτες περιοχές
του πλανήτη –π.χ. βιοτόπους–, μπορούν να
πειραματιστούν και με το πλαστικό. «Στην
πραγματικότητα, εάν μεταφέρεις την Μπανγκαλόρ σε ένα τροπικό δάσος, θα ακολουθήσεις
την ίδια οδό. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων,
χρειάζεται να τους οργανώσεις, να τους διδάξεις
τι σημαίνει άριστη ποιότητα και τι θα λάβουν
από εσένα ως αμοιβή εάν σου την εξασφαλίσουν», προσθέτει. Τέλος, το να μετασχηματισθεί το πλαστικό από σκουπίδι σε κατάλληλο
υλικό απαιτεί χρόνο. Η Τhe Body Shop χρειάστηκε πέντε χρόνια για να οικοδομήσει την
προμηθευτική αλυσίδα και να φθάσει στο σημείο να λαμβάνει πρώτη ύλη πλαστικού σε
κόκκους, που να καλύπτει τις προδιαγραφές
της για τις συσκευασίες της.

Ο όμιλος καλλυντικών προμηθεύεται το υλικό από την Μπανγκαλόρ στην Ινδία και το χρησιμοποιεί

στις συσκευασίες της.
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Πατάνε γκάζι οι κινεζικές startups
στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης
Εν μέσω πανδημίας κατάφεραν να αντλήσουν κεφάλαια ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων
Η Tesla, η καλιφορνέζικη εταιρεία με τα
αποκλειστικώς ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα,
αποτελεί έμπνευση για τις κινεζικές νεοφυείς του κλάδου, οι οποίες μέσα σε αυτόν
τον παράξενο χρόνο της πανδημίας κατόρθωσαν να προσελκύσουν επενδυτικά
κεφάλαια ύψους 8 δισ. δολ. Εχοντας παράδειγμα την Tesla, εταιρείες που εξειδικεύονται στην ηλεκτροκίνηση, όπως οι
ΝΙΟ, XPeng, Li Auto και WM Motor, επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία
τους στην εγχώρια και στη διεθνή αγορά
και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους. Μια
ανταγωνίστριά τους δε, η Aiways, σχεδιάζει
να εισαχθεί στο χρηματιστήριο, όπως αποκάλυψε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο
Reuters ο συνιδρυτής και πρόεδρός της
Φου Κιάνγκ. Ενόψει της διεθνούς έκθεσης
αυτοκινήτου στο Πεκίνο, που ξεκίνησε
το Σάββατο, o κ. Φου τόνισε πως η σχετική
επιτυχία της αρχικής δημόσιας εγγραφής
για δημόσια διάθεση μετοχών των XPeng
και Li Auto έδωσε τροφή στις ανάλογες
<
<
<
<
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Αυτή τη στιγμή η Κίνα
αποτελεί την ταχύτερα
αναπτυσσόμενη αγορά
ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
φιλοδοξίες της εταιρείας του. Η Aiways
συστάθηκε στη Σαγκάη το 2017 και έκτοτε
έχει σωρεύσει άνω των 10 δισ. γουάν, αλλά
θα χρειαστεί και επιπλέον χρηματοδότηση
από ιδιωτικά κεφάλαια και λοιπούς επενδυτές. Τα σχετικά ανέφερε ο Φου Κιάνγκ,
με μεγάλη θητεία στον κλάδο ως πρώην
επικεφαλής της Volvo Cars Kίνας και
πρώην στέλεχος στις εταιρείες MercedesBenz, Skoda και FAW-Volkswagen.
Ραγδαία ανάπτυξη
Αυτή τη στιγμή η Κίνα αποτελεί την
ταχύτερα αναπτυσσόμενη αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε παγκόσμια κλίμακα,
έχοντας την επί χρόνια αρωγή του κράτους.
Το κινεζικό δημόσιο προσέφερε γενναιόδωρες επιδοτήσεις σε όσους οδηγούς αποφάσιζαν να αλλάξουν «γραμμή πλεύσης»
και να αποκτήσουν ηλεκτρικό αμάξι. Ω-

Εχοντας παράδειγμα την Tesla, εταιρείες που εξειδικεύονται στην ηλεκτροκίνηση, όπως οι ΝΙΟ, XPeng, Li Auto και WM Motor, επιδιώκουν
να ενισχύσουν την παρουσία τους στην κινεζική και στη διεθνή αγορά και να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.
στόσο, το 2019 το Πεκίνο άλλαξε εκείνο
γραμμή πλεύσης, μειώνοντας την επιδότηση και περιορίζοντας άλλες πολιτικές
υπέρ της ηλεκτροκίνησης. Ορισμένες γνωστές νεοφυείς εταιρείες στην Κίνα, όπως
οι Byton και Singulato, αντιμετωπίζουν
προβλήματα, ενώ πέρυσι οι προοπτικές
της ΝΙΟ τέθηκαν εν αμφιβόλω. Αλλά η εκτίναξη της χρηματιστηριακής αξίας της
Tesla στο αμερικανικό χρηματιστήριο και
η αύξηση των πωλήσεων των αυτοκινήτων
στην αχανή κινεζική αγορά απέδειξαν
πως το όνειρο της ηλεκτροκίνησης έχει
σοβαρές προοπτικές. «Οσο ενισχύεται η
μετοχή της Tesla, τόσο και η μοίρα των
συναφών νεοφυών εταιρειών στην Κίνα
ενδυναμώνεται. Οι επενδύσεις εισρέουν
και πάλι αφειδώς. Κι όπως φαίνεται, η
Tesla θα καταλήξει να είναι η κινητήρια

δύναμη, η οποία θα ωθήσει τους πάντες
στο μέλλον πιο γρήγορα από το αναμενόμενο», παρατηρεί ο αναλυτής της κινεζικής
αγοράς αυτοκινήτου Μάικ Ντιουν.
Σημειωτέον πως το πρώτο οκτάμηνο
του 2020 οι πωλήσεις των αυτοκινήτων
της Tesla στην Κίνα εμφάνισαν σχεδόν
τριπλασιασμό από τα επίπεδα προ ενός
έτους και ανήλθαν σε 73.658 μονάδες, ανεξαρτήτως κορωνοϊού. Επιπροσθέτως,
στελέχη κινεζικών νεοφυών αυτοκινητοβιομηχανιών παρομοιάζουν τα αμάξια
Tesla με τα iPhone της Apple, επισημαίνοντας ότι πλέον απολαμβάνουν σχεδόν
ένα αντίστοιχο καθεστώς. Οπότε και οι
δικές τους εταιρείες μπορούν να τρέφουν
ελπίδες, ενώ ο Φου Κιάνγκ της Aiways εκτιμά ότι το ανανεωμένο ενδιαφέρον στην
Κίνα για τα «καθαρά αυτοκίνητα» οφείλεται

εν μέρει στο ότι θα τους προσφέρουν εκπληκτικές δυνατότητες οδήγησης χάρις
στην τεχνητή νοημοσύνη. «Σήμερα τα έξυπνα διασυνδεδεμένα αυτοκίνητα δεν
είναι και τόσο... έξυπνα», διευκρινίζει ο
κ. Φου. «Βρισκόμαστε ακόμα στο στάδιο
του iPhone 1 και, όσο αναπτύσσουμε νέες
τεχνολογίες, οδηγούμαστε στο iPhone 8,
iPhone 9 κ.λπ.». Πριν από ένα χρόνο οι
πωλήσεις ηλεκτροκίνητων, υβριδικών και
κινούμενων με υδρογόνο οχημάτων έδειξαν
να μειώνονται, αλλά τον Ιούλιο αυξήθηκαν
19,3% και τον Αύγουστο κατά 26%, ολοκληρώνοντας ένα δωδεκάμηνο με ετήσια
πτώση. Αναλυτές του κλάδου αναμένουν
ότι, αν και το 2020 οι πωλήσεις θα ελαττωθούν σχεδόν 9%, το 2021 θα αυξηθούν
48,4% σε 1,52 εκατ. οχήματα, όπως αναφέρουν στο Reuters.

Απειλή χρεοκοπίας για τους «μικρούς» του Σίτι
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι αρμόδιες Αρχές του χρηματοπιστωτικού
κλάδου στη Βρετανία όσον αφορά τις οικονομικής φύσεως πιέσεις που υφίστανται
οι μικρομεσαίες εταιρείες στο Σίτι του
Λονδίνου. Η Αρχή Χρηματοπιστωτικής
Διαγωγής προειδοποιεί ότι εκατοντάδες
από αυτές τις μονάδες βρίσκονται στο
χείλος της χρεoκοπίας εξαιτίας των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού.
Τα σχετικά αναφέρει σε δημοσίευμά της
η εφημερίδα Guardian. Επιπροσθέτως,
η Αρχή Χρηματοοικονομικής Διαγωγής
ασχολήθηκε και με τους κολοσσούς της
υψηλής τεχνολογίας, όπως είναι η Google.
Συγκεκριμένα, τους κατηγόρησε ότι κερ<
<
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<
<

Μπαράζ λουκέτων σε
χρηματοοικονομικές
εταιρείες αναμένουν οι
βρετανικές αρχές λόγω των
συνεπειών της πανδημίας.
δίζουν χρήματα από ψευδεπίγραφες διαφημίσεις προσέλκυσης επενδυτών για
συναλλαγές στις αγορές μέσα από τις αντίστοιχες πλατφόρμες τους.

Δριμεία κριτική
Μιλώντας στην ετήσια γενική συνέλευση της Αρχής, ο πρόεδρός της Τσαρλς
Ράντελ τόνισε ότι τόσο η Google όσο και
οι εταιρείες που διατηρούν κοινωνικά δίκτυα κερδίζουν και από τις δικές της εκστρατείες, οι οποίες στόχο έχουν να ενη-

Ακόμη ένα θέμα που απασχολεί τις ρυθμιστικές αρχές έχει να κάνει με το πώς, υπό συνθήκες
τηλεργασίας, οι εταιρείες στο Σίτι θα ελέγχουν και θα παρακολουθούν το προσωπικό τους.
μερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν το
κοινό για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις
απάτης. Η εκτελεστική διευθύντρια Μέγκαν
Μπάτλερ αναφέρθηκε στην κατάσταση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου, επισημαίνοντας ότι συγκεντρώνονται
στοιχεία για να διαπιστωθεί ποιες κινδυνεύουν με πτώχευση στο εγγύς μέλλον.
Ολοένα και περισσότερες αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους,
επιτείνοντας τις πιέσεις προς την οικονομία
συνολικά. «Ανάμεσα στις μικρομεσαίες ε-

πιχειρήσεις παροχής χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, τις οποίες εποπτεύουμε, προβλέπουμε ότι πολλές θα καταρρεύσουν»,
προσέθεσε η κ. Μπάτλερ. Συνολικά έχουν
λάβει μέρος στη σχετική έρευνα της Αρχής
Χρηματοοικονομικής Αρχής περί τις 14.000
οντότητες, ενώ συνεχίζεται η συλλογή
στοιχείων και από 10.000 επιπλέον. Στόχος
του έργου αυτού είναι να διαπιστωθεί
πόσο πλησίον της πτώχευσης βρίσκονται
αφενός, αφετέρου να εξετασθεί το πόσο
επιζήμια θα είναι μια τέτοια εξέλιξη για

το καταναλωτικό κοινό, αναφέρει ο
Guardian. «Η ουσία έγκειται στο ότι τελικώς
οι επιχειρήσεις πτωχεύουν. Πάντοτε συνέβαινε, θα συμβεί και τώρα. Μέλημά μας
είναι να γίνει με όσο το δυνατόν πιο συντεταγμένο τρόπο», υπογράμμισε η Μέγκαν
Μπάτλερ. «Με το σκεπτικό αυτό, ζητούμε
από τις εταιρείες να αξιολογήσουν την
κατάστασή τους και να καταρτίσουν ένα
αληθοφανές κάκιστο σενάριο. Αυτό σημαίνει πως εκατοντάδες επιχειρήσεις θα
χρεοκοπήσουν και ο αριθμός τους, συν
τω χρόνω, θα αυξάνεται».
Ακόμα ένα θέμα που απασχολεί την εκτελεστική διευθύντρια της Αρχής έχει
να κάνει με το πώς, υπό συνθήκες τηλεργασίας, οι εταιρείες στο Σίτι θα ελέγχουν
και θα παρακολουθούν το προσωπικό τους
και ειδικά τους υπαλλήλους που υπηρετούν
σε θέσεις υπό αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο.
Αλλωστε, πολύ πρόσφατα η βρετανική
κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπόρις
Τζόνσον ζήτησε από τους εργαζομένους
στη χώρα να παρατείνουν την εξ αποστάσεως εργασίας, ούτως ώστε να ανακοπεί
η αυξητική τάση των κρουσμάτων του
κορωνοϊού. Μεγάλες τράπεζες, όπως οι
Goldman Sachs, HSBC και Barclays, ανακοίνωσαν ότι αναβάλλουν τα σχέδιά τους
για επιστροφή των εργαζομένων στα γραφεία μετά την έκκληση Τζόνσον. «Αν και
εκτιμάμε ότι οι περισσότερες εταιρείες
θα αντεπεξέλθουν, δυσκολίες υπάρχουν»,
υπογράμμισε, τέλος, η κ. Μπάτλερ. «Θα
είναι πολύ πιο δυσχερές να εδραιωθεί
πλαίσιο εμπιστοσύνης μεταξύ ανθρώπων
που δεν συναντώνται από κοντά ή που
προσελήφθησαν εξ αποστάσεως, όταν ξέσπασε η πανδημία».
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Το νέο αεροδρόμιο
του Βερολίνου BER
τίθεται σε λειτουργία
Εάν πάνε μέχρι τέλους όλα καλά και
δεν συμβεί και πάλι κάποια αναποδιά,
στις 31 Οκτωβρίου μπαίνει σε λειτουργία το νεόδμητο αεροδρόμιο του Βερολίνου «Βίλι Μπραντ», με τα αρχικά
BER, όπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά της η Deutsche Welle. Οι αεροπορικές εταιρείες Lufthansa και
easyJet θα είναι οι πρώτες που θα προσγειωθούν, μεταφέροντας επιβάτες,
όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα από
την εταιρεία διαχείρισης του αεροδρομίου.
Οι πρώτες απογειώσεις θα γίνουν
την επομένη από την easyJet. Εορταστικές εκδηλώσεις με προσκεκλημένους πολιτικούς και εκπροσώπους του
επιχειρηματικού κόσμου δεν πρόκειται
να γίνουν. Δεν το επιτρέπει η πολυτάραχη ιστορία κατασκευής του, που
έκανε τον προϋπολογισμό του αρχικά
1,9 δισ. ευρώ να εκτιναχθεί στα 6 δισ.
ευρώ, ενώ προστέθηκε και η «λαίλαπα»
του κορωνοϊού.
Κανονικά το νέο αεροδρόμιο επρόκειτο να εγκαινιαστεί το 2011, αλλά
η χρεοκοπία αρχιτεκτονικού γραφείου
και η νέα ευρωπαϊκή οδηγία για τους
ελέγχους αποσκευών οδήγησαν σε αναβολή. Το 2012, ο μηχανισμός πυροπροστασίας παρουσίασε τόσο πολλά
προβλήματα στις δοκιμές, ώστε οι αρμόδιες αρχές για την αδειοδότησή του
δεν έδωσαν το «πράσινο φως». Ακολούθησαν νέες ημερομηνίες εγκαινίων
και νέες αναβολές, που οφείλονται μεταξύ άλλων και σε πολλές αλλαγές στη
σύνθεση του εποπτικού συμβουλίου,
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Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 1,9 δισ. ευρώ,
για να εκτιναχθεί
τελικά στα 6 δισ. ευρώ.
Με το άνοιγμα τώρα του BER καλύπτεται αυτό το κενό και παρουσιάζεται μια νέα ευκαιρία που δεν είχε η
πρωτεύουσα, σε αντίθεση με τα αεροδρόμια της Φρανκφούρτης και του
Μονάχου, τα οποία προσφέρουν αμφότερα πάνω από 100 διηπειρωτικές
συνδέσεις, όπως επεσήμανε ο Ενγκελμπερτ Λίτκε Ντάλντρουπ, επικεφαλής
του BER. «Αυτό θα έχει αντίκτυπο στην
οικονομία και στην επιχειρηματικότητα
του Βερολίνου», όπως τονίζει ο Κρίστιαν
Αμζίνκ, επικεφαλής του Συνδέσμου
Επιχειρηματιών Βερολίνου - Βραδεμβούργου. «Κάθε νέα υπερπόντια πτήση
θα επενεργεί ως την εγκατάσταση μεγάλης επιχείρησης στην πόλη».

Για μαζικές χρεοκοπίες με
νέο lockdown προειδοποιούν
οι Γερμανοί εργοδότες
Φέτος και τον επόμενο χρόνο ο κρατικός προϋπολογισμός της Γερμανίας
θα είναι ελλειμματικός, όπως αναφέρει
σε σχετικό δημοσίευμά της η Deutsche
Welle. Το σχέδιο, το οποίο θα παρουσιάσει αύριο Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς, προβλέπει
νέο χρέος ύψους 96,2 δισ. ευρώ για το
2021, ενώ το φετινό ανέρχεται στα
218 δισ. ευρώ.
Αιτία να μην τηρήσει πιστά η γερμανική κυβέρνηση της καγκελαρίου
Αγκελα Μέρκελ τη συνταγματική δέσμευση για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, η οποία ισχύει από το
2016, είναι η κρίση της πανδημίας του
κορωνοϊού. Τα έσοδα του κράτους από
φόρους συρρικνώθηκαν και αυξήθηκαν
τα έξοδα για τα προγράμματα στήριξης
της οικονομίας και διασφάλισης των
θέσεων εργασίας, όταν πάμπολλοι εργαζόμενοι παρέμεναν ανενεργοί στο
σπίτι τους κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Αυτή η κατάσταση θα συνεχιστεί και την επόμενη χρονιά, τουλάχιστον όσον αφορά τα έσοδα των
κρατικών ταμείων από τους φόρους,
όπως αναφέρει το δημοσίευμα της
Deutsche Welle. Και αυτό προβλέπεται
να συμβεί παρά το γεγονός ότι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν, ενώ φέτος
θα περισταλεί 5,8%, το 2021 αναμένεται
να αυξηθεί σε ποσοστό 4,4%. Μόνο
από το 2022 και μετά το υπουργείο
Οικονομικών προβλέπει «σχεδόν» ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς.
Ωστόσο, για να καταστεί δυνατή η επίτευξη του ισοσκελισμού, θα πρέπει
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όπως αναφέρει η DW.
Τελικά, η 31η Οκτωβρίου φαίνεται
ότι θα είναι η καταληκτική ημερομηνία,
ένα γεγονός για τη γερμανική πρωτεύουσα από πολλές απόψεις. Μέχρι
τώρα το Βερολίνο με τα δύο του αεροδρόμια στο Τέγκελ και στο Σένεφελντ
προσείλκυε περισσότερο επιβάτες με
τουριστικό προορισμό την ίδια την
πόλη. Πολλές πτήσεις μακρινών αποστάσεων δεν περιλαμβάνονταν στο
πτητικό πρόγραμμα των αεροδρομίων.

να ληφθούν μέτρα σε βάθος τριετίας
και μεταξύ αυτών θα μπορούσε να
είναι η αύξηση των φόρων ή η μείωση
των δημοσίων δαπανών. Πάντως, στις
εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών δεν συμπεριλαμβάνεται το ενδεχόμενο να διακοπεί για δεύτερη φορά
η λειτουργία της γερμανικής οικονομίας. Αλλωστε, οι ενώσεις των εργοδοτών και των επιχειρήσεων της χώρας
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου
προειδοποιώντας ότι, εάν υπάρξει και
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Ελλειμματικοί προϋπολογισμοί από Βερολίνο
φέτος και το 2021,
λιτότητα από το 2022.
πάλι lockdown, τότε οι χρεοκοπίες εταιρειών θα είναι μαζικές, όπως μαζικές
θα είναι και οι απώλειες θέσεων εργασίας. Κι ενώ το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας δεν αποκλείει
μέτρα λιτότητας για εξοικονόμηση δαπανών από το 2022, ήδη η κατάσταση
του δημοσίου είναι βεβαρημένη και
αυτό φαίνεται στις αδιέξοδες διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα.
Χωρίς αποτέλεσμα έληξε ο δεύτερος
γύρος των συλλογικών διαπραγματεύσεων το Σαββατοκύριακο για τα 2,3
εκατομμύρια υπαλλήλων του γερμανικού δημοσίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και τις 200.000 μονίμους.

ΔΙΕΘΝΗ
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Κρίσιμη μονομαχία Τραμπ - Μπάιντεν
Το πρώτο ντιμπέιτ των δύο υποψηφίων πέντε εβδομάδες πριν από τις εκλογές
Πέντε εβδομάδες πριν από τις προεδρικές
εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, Ντόναλντ Τραμπ
και Τζο Μπάιντεν επρόκειτο να διασταυρώσουν τα ξίφη τους στο πρώτο από τα
τρία ντιμπέιτ που έχουν προγραμματιστεί
μεταξύ των δύο υποψηφίων. Η 90λεπτη τηλεοπτική μονομαχία επρόκειτο να ξεκινήσει
χθες το βράδυ (4 π.μ. ώρα Ελλάδας) σε πανεπιστήμιο του Κλίβελαντ, στην πολιτεία
Οχάιο, με συντονιστή τον Κρις Γουάλας
του Fox News και με περιορισμένη φυσική
παρουσία πολιτών λόγω της πανδημίας της
COVID-19.
Για πολλούς αναλυτές, η τηλεοπτική αναμέτρηση ήταν μία από τις τελευταίες ελπίδες του Τραμπ να αντιστρέψει τη δυναμική
μιας προεκλογικής εκστρατείας, η οποία επί
του παρόντος κλίνει υπέρ του Δημοκρατικού
υποψηφίου. Ο χρόνος εξαντλείται, περισσότερο από ένα εκατομμύριο Αμερικανοί
<
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Συρρικνώνεται το ποσοστό
των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, ενώ ο Δημοκρατικός
υποψήφιος διατηρεί ευρύ
προβάδισμα.
έχουν ήδη ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα
μέσω επιστολικής ψήφου και οι αναποφάσιστοι περιορίζονται στο 9% του εκλογικού
σώματος, ποσοστό λιγότερο από το μισό
του αντίστοιχου στα τέλη Σεπτεμβρίου του
2016. Ο Μπάιντεν διατηρεί σταθερό προβάδισμα, της τάξεως του 7%- 8%, στις εθνικές
δημοσκοπήσεις, αν και η αναμέτρηση διαγράφεται σκληρότερη στις διαφιλονικούμενες
πολιτείες. Η τελευταία δημοσκόπηση που
δόθηκε χθες στη δημοσιότητα από την εφημερίδα Washington Post αφορά την κρίσιμη πολιτεία της Πενσιλβάνιας και δίνει
στον Μπάιντεν προβάδισμα εννέα μονάδων.
Ο Αμερικανός πρόεδρος αφιέρωσε μεγάλο

μέρος του Σαββατοκύριακου στην προετοιμασία του για το ντιμπέιτ με «προπονητές»
τον προσωπικό του δικηγόρο Ρούντι Τζουλιάνι και τον πρώην κυβερνήτη Νιου Τζέρσεϊ
Κρις Κρίστι. Από την πλευρά του, ο τέως αντιπρόεδρος του Μπαράκ Ομπάμα ξεκίνησε
την προετοιμασία του τον Αύγουστο, μεταξύ
άλλων συμμετέχοντας σε εικονικό ντιμπέιτ
με τον Δημοκρατικό δικηγόρο και σύμβουλό
του Μπομπ Μπάουερ, ο οποίος υποδυόταν
τον Ντόναλντ Τραμπ.
Γνωστός για το επιθετικό του στυλ από
τα ντιμπέιτ των Ρεπουμπλικανών υποψηφίων
και τις μονομαχίες του με τη Χίλαρι Κλίντον,
το 2016, ο Τραμπ αναμενόταν να εξαπολύσει
οξεία επίθεση στον Μπάιντεν, κατηγορώντας
τον γιο του Χάντερ ότι αποκόμισε εισοδήματα εκατομμυρίων δολαρίων από δραστηριότητες στο εξωτερικό, όταν ο πατέρας
του ήταν αντιπρόεδρος. Ωστόσο, η θέση
του Τραμπ εξασθένησε από το προληπτικό
πλήγμα των New York Times που έβγαλαν
στη φόρα τα φορολογικά στοιχεία του προέδρου, αποκαλύπτοντας ότι δεν πλήρωσε
καθόλου φόρο τα 10 από τα 15 χρόνια πριν
από το 2016, τη χρονιά που εξελέγη πρόεδρος. Στο πρώτο τους ντιμπέιτ, οι δύο υποψήφιοι θα καλούνταν επίσης να απαντήσουν
για την πανδημία, την οικονομία, τις φυλετικές ταραχές, το Ανώτατο Δικαστήριο
και την ακεραιότητα της εκλογικής διαδικασίας.
Στο μεταξύ, πόλεμος έχει ανοίξει μεταξύ
των επιστημόνων που απαρτίζουν το επιτελείο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης στη
μάχη εναντίον του κορωνοϊού. Ο δρ Αντονι
Φάουτσι, διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου
Αλλεργιών και Μολυσματικών Ασθενειών,
άσκησε κριτική στον σύμβουλο του Λευκού
Οίκου για την αντιμετώπιση της πανδημίας
Σκοτ Ατλας, υποστηρίζοντας ότι δίνει στον
πρόεδρο Τραμπ «αποσπασματικές εικόνες».
Πολύ οξύτερος, ο διευθυντής των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, Ρόμπερτ Ρέντφιλντ, δήλωσε πως
«ό,τι λέει (ο Ατλας) είναι εσφαλμένο».
REUTERS, A.P.

Η τηλεοπτική μονομαχία μεταξύ των δύο υποψηφίων επρόκειτο να ξεκινήσει χθες το βράδυ

(4 π.μ. ώρα Ελλάδας) σε πανεπιστήμιο του Κλίβελαντ.
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Διευρύνονται
οι συγκρούσεις
στον Νότιο Καύκασο
Συνεχίστηκαν με αμείωτη ένταση
και σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος οι συγκρούσεις για τον θύλακο
του Ναγκόρνο - Καραμπάχ, στον
Νότιο Καύκασο, με την Αρμενία
και το Αζερμπαϊτζάν να ανταλλάσσουν κατηγορίες για επιθέσεις στα
ίδια τα εδάφη τους, μακριά από
τη διαφιλονικούμενη περιοχή. Το
ενδεχόμενο ενός ανοικτού πολέμου
μεταξύ των δύο πρώην σοβιετικών
δημοκρατιών, με εμπλοκή της
Τουρκίας και της Ρωσίας, ενισχύθηκε χθες το απόγευμα, όταν το
υπουργείο Αμυνας της Αρμενίας
ανακοίνωσε ότι τουρκικό F-16 κατέρριψε ρωσικής κατασκευής αρμενικό αεροσκάφος Su-25 πάνω
από τον εθνικό εναέριο χώρο. Τόσο
η Αγκυρα όσο και το Μπακού διέψευσαν την καταγγελία.
Tην τρίτη ημέρα των εχθροπραξιών που ξεκίνησαν την Κυριακή, το υπουργείο Αμυνας του
Αζερμπαϊτζάν κατήγγειλε ότι ο αρμενικός στρατός εξαπέλυσε βομβαρδισμούς από την παραμεθόρια
πόλη Βάρντενις, πλήττοντας στόχους στην αζερική περιφέρεια Ντασκεσάν. Η Αρμενία διέψευσε την
καταγγελία και υποστήριξε ότι το
αζερικό πυροβολικό βομβάρδισε
απρόκλητα τη Βάρντενις, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας
άμαχος.
Είχαν προηγηθεί, τη νύχτα της
Δευτέρας προς Τρίτη, πολύωρες
μάχες, με τον στρατό του Ναγκόρνο - Καραμπάχ να μάχεται για να
απωθήσει τις δυνάμεις των Αζέρων.
Ρεπορτάζ των βρετανικών εφημερίδων Times και Guardian επιβεβαιώνουν προηγούμενες πλη-

ροφορίες του πρακτορείου Reuters,
σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία
έχει στείλει, προς ενίσχυση των
Αζέρων, μισθοφόρους της από τη
Συρία να πολεμήσουν εναντίον
των Αρμενίων. Χθες ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσολγου δήλωσε ότι η χώρα του
«στέκεται στο πλευρό του Αζερ<
<
<
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Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν αλληλοκατηγορούνται για επιθέσεις στα ίδια τα εδάφη τους.
μπαϊτζάν, τόσο στο πεδίο των μαχών όσο και στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».
Στο διπλωματικό πεδίο, η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ κάλεσε χθες τα δύο μέρη σε
άμεση κατάπαυση του πυρός, ενώ
η Γαλλία ζήτησε να συγκληθεί η
ομάδα του Μινσκ (Ρωσία, ΗΠΑ,
Γαλλία). Εκκληση στην Τουρκία
να μεσολαβήσει προς το Μπακού
για την εκτόνωση της κρίσης απηύθυνε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ.
Το Συμβούλιο Ασφαλείας του
ΟΗΕ επρόκειτο να συνέλθει εκτάκτως τα μεσάνυχτα για να συζητήσει την εξελισσόμενη κρίση.
Aπό την Κρήτη, την οποία επισκέφθηκε, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο τόνισε
ότι «και οι δύο πλευρές πρέπει να
εγκαταλείψουν τη βία» και να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
REUTERS, A.P.

Ευρωπαϊκά συμφέροντα «ακυρώνουν» τις κυρώσεις
Η Τουρκία δεν φαίνεται να ανησυχεί –Χωρίς ενιαίο μέτωπο η ΕΕ – Δάνεια 154 δισ. ευρώ σε τουρκικές επιχειρήσεις
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Σε αναμονή των αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται η Τουρκία.
Οι επόμενες συναντήσεις και διαβουλεύσεις
των Ευρωπαίων αξιωματούχων διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο για το μέλλον
των σχέσεων ΕΕ-Τουρκίας, τα ελληνοτουρκικά και το μέλλον των ερευνών για
φυσικούς πόρους στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Άγκυρα, αξιολογώντας όλες τις
παραμέτρους που επηρεάζουν τις εξελίξεις,
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ΕΕ δεν
πρόκειται να σκληρύνει την στάση της
απέναντι στην Τουρκία. Και αυτό για τρεις
λόγους.
Πρώτον, ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ
εξακολουθούν να αποδίδουν μεγάλη σημασία στην συνεργασία με την Άγκυρα
σε διάφορα πεδία (λ.χ. στο προσφυγικό).
Δεύτερον, στα θέματα που αφορούν
την Τουρκία η ΕΕ δεν παρουσιάζει ενιαίο
μέτωπο. Χώρες όπως η Γερμανία, η Ουγγαρία και Ιταλία έχουν διαφορετικές απόψεις για το μέλλον των σχέσεων της
ΕΕ με την Άγκυρα. Τέλος, υπάρχει και
ένας άλλος παράγοντας, αυτός της οικονομίας, που σύμφωνα με αναλύσεις και
εκτιμήσεις στην τουρκική πρωτεύουσα,
απομακρύνουν από τον ορίζοντα το ενδεχόμενο της επιδείνωσης των σχέσεων
Τουρκίας-ΕΕ.

Ευρωπαϊκές επενδύσεις
Σύμφωνα με τις αναλύσεις, η οικονομική
αλληλεξάρτηση Τουρκίας-ΕΕ συνεχίζεται
παρά τα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις,
την κατρακύλα της τουρκικής οικονομίας
και την συνεχιζόμενη πανδημία. Όλα δείχνουν ότι το ευρωπαϊκό κεφάλαιο, παρά
τα μεγάλα εμπόδια και αγκάθια, εξακολουθεί να ελπίζει σε σημαντικά κέρδη
στην τουρκική αγορά.
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Η οικονομική αλληλεξάρτηση Τουρκίας-ΕΕ συνεχίζεται
παρά τα προβλήματα στις
διμερείς σχέσεις, την κατρακύλα της τουρκικής οικονομίας και την συνεχιζόμενη
πανδημία.
νομία ο ισπανικός κολοσσός εξακολουθεί
να ελέγχει το 50% της τουρκικής ιδιωτικής
τράπεζας «Garanti». Πρόκειται για μια
από τις μεγαλύτερες και ιστορικές τουρκικές τράπεζες, που σήμερα εκτός από
την Τουρκία δραστηριοποιείται και στα
κατεχόμενα.

Γαλλικές επενδύσεις

Μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες εξακολουθούν να «επενδύουν» στην οικονομία της Τουρκίας του Ερντογάν, η οποία παρουσιάζει όλο και
περισσότερα «σημάδια κόπωσης».
Οπως επισημαίνουν ευρωπαϊκά δημοσιεύματα, μέχρι το τέλος του πρώτου τριμήνου, οι ξένες τράπεζες είχαν δανείσει
στην Τουρκία ή σε τουρκικές επιχειρήσεις
182 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Με
άλλα λόγια, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (BIS),
εν μέσω μεγάλης αναταραχής στην Ανατολική Μεσόγειο, και μιας μεγάλης πανδημίας, το ξένο κεφάλαιο διοχέτευσε στην
τουρκική οικονομία ένα αξιοσημείωτο
κονδύλι ύψους 154 δισ. ευρώ. Η συγκεκριμένη εξέλιξη ήρθε σε μια περίοδο που
η Τουρκία βρέθηκε αντιμέτωπη με μεγάλα

προβλήματα και νέες «προκλήσεις» σε
διάφορα ανοιχτά μέτωπα της διπλωματίας,
όπως αυτό της Συρίας, της Λιβύης και της
Ανατολικής Μεσογείου.
Σημαντικό μερίδιο στα νέα ξένα κονδύλια που διοχετεύονται στην τουρκική
οικονομία έχει το ευρωπαϊκό κεφάλαιο.
Πιο συγκεκριμένα, μεγάλες ευρωπαϊκές
τράπεζες εξακολουθούν να «επενδύουν»
στην οικονομία της Τουρκίας του Ερντογάν, η οποία παρουσιάζει όλο και περισσότερα «σημάδια κόπωσης». Παρά τα μεγάλα προβλήματα σε πολλά ανοιχτά μέτωπα, κορυφαίοι ευρωπαϊκοί χρηματοπι-

στωτικοί οργανισμοί δεν χάνουν τις ελπίδες
τους για την τουρκική οικονομία.
Σε ό,τι αφορά τις μεγάλες ευρωπαϊκές
επενδύσεις στην τουρκική αγορά, το παράδειγμα της Ισπανίας μιλά από μόνο του.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ευρωπαϊκά
δημοσιεύματα, τα ισπανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διατηρούν στην τουρκική αγορά κεφάλαιο-επενδύσεις ύψους
62 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή 52 δισεκατομμυρίων ευρώ.
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση
της ισπανικής τραπέζης «BBVA». Παρά
το αρνητικό κλίμα στην τουρκική οικο-

Η Ισπανία δεν είναι η μοναδική χώρα
που εξακολουθεί να «επενδύει» στην τουρκική οικονομία. Όπως η Μαδρίτη, και
άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν
στραμμένη την προσοχή και το ενδιαφέρον
τους στο μέλλον της τουρκικής οικονομίας.
Τα γαλλικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
ακολουθούν τα ισπανικά στην λίστα των
μεγαλύτερων ευρωπαϊκών επενδύσεωνδανείων στην τουρκική αγορά. Πιο συγκεκριμένα, τα γαλλικά ιδρύματα παραμένουν στην τουρκική αγορά με 29 δισεκατομμύρια δολάρια (σχεδόν 25 δισεκατομμύρια ευρώ). Η γαλλική τράπεζα «BNP»
ξεχωρίζει με τις μεγάλες επενδύσεις της
στην τουρκική αγορά κατά τα τελευταία
χρόνια.
Οι βρετανικές τράπεζες, οι οποίες αυτήν
την περίοδο προετοιμάζονται για όλα τα
ενδεχόμενα στο μέτωπο του «Brexit»,
έχουν δώσει στην Τουρκία δάνεια ύψους
άνω των 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τις βρετανικές τράπεζες ακολουθούν οι
γερμανικές με το ποσό των 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Τέλος, στην τουρκική αγορά εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται ο ελβετικός και ο ιταλικός παράγοντας. Τα ιταλικά
ιδρύματα, βλέποντας την επιδείνωση της
τουρκικής οικονομίας, περιόρισαν τη δράση τους στην τουρκική αγορά. Έτσι, πριν
από λίγο καιρό η «Uni Credit» προχώρησε
στην πώληση του μεριδίου της στην τουρκική τράπεζα «Yap Kredi».

Οικονομική αλληλεξάρτηση
Οι αξιοσημείωτες ευρωπαϊκές επενδύσεις στην τουρκική αγορά, εν μέσω διπλωματικής και οικονομικής «θύελλας»,
οδηγούν τους Τούρκους αναλυτές σε δυο
σημαντικά συμπεράσματα.
Πρώτον, ότι υπάρχει οικονομική αλληλεξάρτηση ΕΕ-Τουρκίας. Πρόκειται μια
άποψη που συμμερίζονται και οι Ευρωπαίοι
αναλυτές. Σύμφωνα με αυτήν την οπτική
γωνία, εξαιτίας των μεγάλων ευρωπαϊκών
επενδύσεων στην Τουρκία, η ΕΕ δεν είναι
έτοιμη να «χάσει» την Άγκυρα. Και από
την πλευρά της η Τουρκία δεν είναι σε
θέση να οραματιστεί ένα μέλλον δίχως
τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Δύσης στην
τουρκική οικονομία.
Τέλος, τα κοινά οικονομικά συμφέροντα
φέρνουν και από διπλωματική άποψη κοντά την Τουρκία με διάφορες ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες. Και αυτό παρά τα μεγάλα,
γνωστά προβλήματα στον άξονα Τουρκίας-Βρυξελλών. Οι Τούρκοι αναλυτές επισημαίνουν ότι ευρωπαϊκές χώρες όπως
η Γερμανία, η Ισπανία και η Ιταλία, οι
οποίες διατηρούν μεγάλες επενδύσεις
στην τουρκική αγορά, είναι αυτές που σήμερα που αντιστέκονται στον άξονα Γαλλίας-Αυστρίας-Ελλάδας-Κύπρου που εισηγείται την σκλήρυνση της στάσης της
ΕΕ στις σχέσεις της με την Τουρκία.
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Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
ευρωπαϊκοί όμιλοι λόγω Brexit

Παράταση μέχρι
τον Ιούλιο του 2021
της τηλεργασίας
στην Deutsche Bank

Θα υποστούν τεράστιες ζημίες αν δεν υπάρξει εμπορική συμφωνία Βρετανίας - Ε.Ε.
Εντονη ανησυχία επικρατούσε την Τρίτη
στη συνάντηση των υψηλόβαθμων στελεχών
γερμανικών επιχειρήσεων. Οπως επισημαίνει
σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg, τα θέματα
αφορούσαν τις επιπτώσεις του Brexit και
ήταν τα αναμενόμενα για μια χώρα που
εξάγει στη Βρετανία περισσότερα προϊόντα
από οποιαδήποτε άλλη: οι δασμοί, οι επιπλοκές στα λογιστικά και οι δυσκολίες στην
προσφορά. Η Βρετανία εισήγαγε πέρυσι
από τη Γερμανία προϊόντα αξίας 73 δισ.
ευρώ και 460.000 θέσεις εργασίας εξαρτώνται
από αυτές τις εξαγωγές.
Επικρατούσε, όμως, ένα αίσθημα εκτάκτου ανάγκης, καθώς οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αρχίζουν να χάνουν τις ελπίδες τους
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Εντονη ανησυχία στη Γερμανία καθώς οι εξαγωγές της
στο Ηνωμένο Βασίλειο
φθάνουν τα 73 δισ. ευρώ.
πως μπορεί να καταλήξουν σε εμπορική
συμφωνία η Βρετανία και οι πρώην εταίροι
της από την Ε.Ε. Η ατμόσφαιρα της ανησυχίας αντανακλούσε τη νέα πραγματικότητα
που ετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν οι ηγεσίες των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, καθώς
οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας εισέρχονται στην τελευταία
και πιο κρίσιμη φάση τους.
Η νέα πραγματικότητα που θα προκύψει
από την έκβασή τους απασχολεί έντονα,
έτσι, όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, από
τις μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες,
όπως η γερμανική BMW, μέχρι την Arla
Foods της Δανίας αλλά και τις μικρότερες
εξαγωγικές επιχειρήσεις.
Στα τέσσερα χρόνια που έχουν μεσολαβήσει από το δημοψήφισμα υπήρξαν αμέτρητες μαραθώνιες συνομιλίες για το είδος
της αναστάτωσης που θα προκαλέσει το

Η BMW έχει εκπονήσει σχέδια για να διασφαλίσει επάρκεια προμηθειών στη μονάδα παραγωγής των Mini στην Οξφόρδη, όπου συναρμολογούνται 120 φορτηγά την ημέρα με εξαρτήματα
από 400 ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Brexit χωρίς συμφωνία. Και ενώ είναι ακόμη
πιθανή μια συμφωνία με την Ε.Ε., οι επιχειρήσεις αρχίζουν να προετοιμάζονται γι’
αυτό που θεωρούν το πιθανότερο σενάριο,
συγκεντρώνοντας αποθέματα και επικαιροποιώντας τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης
που ήλπιζαν να μη χρειαστούν ποτέ.
Η BMW, η αυτοκινητοβιομηχανία που
παράγει τα αυτοκίνητα Mini και τα οχήματα
Rolls-Royce, έχει εκπονήσει σχέδια για να
δια-σφαλίσει επάρκεια προμηθειών στη μονάδα παραγωγής των Mini στην Οξφόρδη,
όπου συναρμολογούνται 120 φορτηγά την
ημέρα με εξαρτήματα από 400 ευρωπαϊκές
επιχειρήσεις.
Η ευρωπαϊκή αεροναυπηγική βιομηχανία
Airbus, της οποίας η παραγωγή εξαρτάται
ομοίως από εργοστάσια σε Γαλλία, Γερμανία,
Ισπανία και Βρετανία, διοργανώνει ξανά
συναντήσεις με αντικείμενο τη διαχείριση
της κρίσης που θα προκαλέσει το Brexit.
Εχει ήδη δαπανήσει δεκάδες εκατομμύρια
ευρώ συγκεντρώνοντας αποθέματα ώστε
να μην αντιμετωπίσει ελλείψεις.
Σε ό,τι αφορά τη χρηματοπιστωτική βιομηχανία, η γαλλική επενδυτική BNP Paribas
μεταφέρει τμήμα του δικτύου των καταστημάτων της από τη Βρετανία στην ηπειρωτική Ευρώπη, καθώς το προσωπικό της
δεν θα μπορεί εφεξής να προσφέρει τις υπηρεσίες της τράπεζες σε πελάτες από την
Ε.Ε. Οι βρετανικές τράπεζες ενημερώνουν
ορισμένους πελάτες τους που έχουν την
έδρα τους στην Ε.Ε. ότι οι λογαριασμοί τους
θα κλείσουν και οι πιστωτικές τους κάρτες
θα μείνουν κενές.
Παράλληλα, η δανική Arla Foods, η μεγαλύτερη εταιρεία τροφίμων στη Βόρεια
Ευρώπη, ανησυχεί ότι θα καταγράψει ζημία
ύψους 100 εκατ. ευρώ αν δεν συναφθεί εμπορική συμφωνία. Προ ημερών στελέχη
της δανικής εταιρείας άσκησαν πιέσεις στον
υπουργό Εξωτερικών Τζέπε Κόφοντ να εντείνει τις προσπάθειές του ώστε να επιτευχθεί συμφωνία.

Χαμηλότερη ύφεση στη Γερμανία
σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις
Ευοίωνες για τη γερμανική οικονομία είναι
οι τελευταίες εκτιμήσεις του οικονομικού
ινστιτούτου Ifo, καθώς αναθεωρεί προς τα
πάνω τις προβλέψεις του και τώρα βλέπει
το γερμανικό ΑΕΠ να μην καταβάλλει τόσο
βαρύ τίμημα στην πανδημία. Η τελευταία
εκτίμησή του είναι πως η ύφεση στη Γερμανία δεν θα υπερβεί φέτος το 5,2%, ενώ
στην αμέσως προηγούμενη εκτίμησή του
το εν λόγω ινστιτούτο έκανε λόγο για συρρίκνωση του γερμανικού ΑΕΠ κατά 6,7%.
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Το ινστιτούτο Ifo «βλέπει»
μείωση του ΑΕΠ κατά 5,2%
φέτος έναντι 6,7% της
προηγούμενης πρόβλεψης.

στα γραφεία του Μανχάταν γύρισαν σπίτι – ένας συνάδελφός τους
ήταν θετικός σε τεστ κορωνοϊού.
Συνολικά, πάντως, τόσο η JPMorgan όσο και οι Μorgan Stanley,
Goldman Sachs και UBS ειδοποιούν
σχεδόν το ήμισυ των υπαλλήλων
τους πως ενδεχομένως να μην χρειασθεί να επανέλθουν στα γραφεία
τους στο Μανχάταν παρά κάποια
στιγμή το 2021. Σημειωτέον ότι
στο Μανχάταν διατηρούν τα γραφεία τους σχεδόν όλα τα μεγάλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με
δραστηριότητες στις Ηνωμένες
Πολιτείες, τόσο τα αμερικανικά
όσο και τα ευρωπαϊκά. Στη Νέα
Υόρκη απασχολούνται στον κλάδο
των χρηματοπιστωτικών υπηρε<
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Οι εργαζόμενοι είχαν
ζητήσει να διευκρινιστεί
η πολιτική που θα ακολουθήσει, διότι αφενός
έχουν να σκεφθούν
τον κορωνοϊό, αφετέρου την έναρξη
του σχολικού έτους.
σιών σχεδόν 500.000 άνθρωποι,
οπότε το να μην συνωστίζονται
στα γραφεία τους αφενός ανακόπτει τον ιό, αφετέρου ωθεί έτι βαθύτερα την οικονομία της πόλης
στην ύφεση και στην ανεργία. Ο
κλάδος της εστίασης και της φιλοξενίας έχει δεχθεί καίριο πλήγμα
και αυτός ήταν που κάλυπτε τις
αντίστοιχες ανάγκες των εργαζομένων στις τράπεζες. Κι αυτό δεν
σημαίνει πως όλοι όσοι τηλεργάζονται επιθυμούν να συνεχίσουν.
Η εξισορρόπηση επαγγελματικών
και οικογενειακών υποχρεώσεων
είναι για ορισμένους δυσκολότατη,
εξ ου και ζητούν απελπισμένα να
επανέλθουν. Πάντως, διευθυντικά
στελέχη μεγάλων τραπεζών διατείνονται ότι μέχρι και το τέλος
του 2020, στην καλύτερη περίπτωση, θα έχουν επανακάμψει στα
γραφεία τους στο Μανχάταν σχεδόν οι μισοί υπάλληλοί τους και
θα πρόκειται για όσους διεκπεραιώνουν ζωτικής σημασίας εργασίες,
όπως οι χρηματιστηριακές πράξεις
βάσει περίτεχνου λογισμικού και
ο προγραμματισμός.

ναθεώρηση των εκτιμήσεών της καθώς η
HDE προέβλεπε για φέτος πτώση των λιανικών πωλήσεων κατά 4%. Σημειωτέον, πάντως, πως οι εκτιμήσεις της βασίζονται στην
υπόθεση ότι θα αποφευχθεί ένα ισχυρό δεύτερο κύμα της πανδημίας, όπως και ένας
δεύτερος γύρος αναστολής της οικονομικής
δραστηριότητας, που θα ανέτρεπε τελείως
το σκηνικό.

Ανάκαμψη
Μιλώντας σε διεθνή ΜΜΕ, ο επικεφαλής
οικονομολόγος του Ifo, Τίμο Βολμερσόιζερ,
τόνισε πως «η μείωση του ΑΕΠ το δεύτερο
τρίμηνο αλλά και η ανάκαμψη εξελίσσονται
τώρα ευνοϊκότερα από όσο περιμέναμε».
Για το επόμενο έτος το εν λόγω ινστιτούτο
προβλέπει ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας κατά 5,1% έναντι του 6,4% που ήταν
η προηγούμενη εκτίμηση, ενώ για το 2022
προβλέπει ανάπτυξη 1,7%.
Σημειωτέον ότι έχει προηγηθεί, στις
αρχές Σεπτεμβρίου, η αναθεωρημένη εκτίμηση της γερμανικής κυβέρνησης για ύφεση
5,8% φέτος, που ήταν σαφώς πιο αισιόδοξη
από την προηγούμενη για συρρίκνωση 6,3%.
Δεν παύει, βέβαια, να πρόκειται για τη
βαθύτερη πτώση που έχει γνωρίσει το γερμανικό ΑΕΠ μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και
στη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης, η ύφεση της Γερμανίας
ήταν ελαφρώς μικρότερη: το γερμανικό
ΑΕΠ είχε συρρικνωθεί κατά 5,7%. Το Βερο-

Aν τυχαίνει να ζείτε στις Ηνωμένες
Πολιτείες και να εργάζεστε για λογαριασμό της γερμανικής τράπεζας
Deutsche Bank, δεν χρειάζεται να
ανησυχείτε για την εξάπλωση του
ιού στη χώρα και τις πιθανότητες
να προσβληθείτε κι εσείς. Η διοίκηση της DB ενημέρωσε το προσωπικό της που έχει έδρα τη Νέα
Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ και το Κονέκτικατ πως το καθεστώς τηλεργασίας παρατείνεται έως τον Ιούλιο
του 2021. Οπως αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά του ο οικονομικός
ιστότοπος MarketWatch, οι εργαζόμενοι στην τράπεζα είχαν ζητήσει
να διευκρινιστεί η πολιτική που
θα ακολουθήσει, διότι αφενός έχουν
να σκεφθούν τον κορωνοϊό, αφετέρου την έναρξη του σχολικού έτους. Σε ενημερωτικό σημείωμά
του ο διευθυντής προσωπικού της
Deutsche Bank ΗΠΑ, Ματίας Κράουζε, επισημαίνει πως «γίνονται
κατανοητές οι ανησυχίες των εργαζομένων μας για τους κινδύνους
στα μέσα μεταφοράς, την καθαριότητα και την ασφάλειά τους,
καθώς και για άλλα θέματα ποιότητας, αλλά και για το πώς θα εξισορροπήσουν την επαγγελματική
και την οικογενειακή ζωή τους».
Τον Ιούλιο του 2021 θα γίνει μεταφορά των γραφείων της Deutsche
Bank από τη Γουόλ Στριτ στο Κολόμπους Σερκλ του Μανχάταν. «Θα
σας ζητηθεί να επανέλθετε στο
νέο μας κτίριο, το Deutsche Bank
Center, υποθέτοντας πως το περιβάλλον εκείνη την περίοδο θα επιτρέπει την ασφαλή επιστροφή
σας», διευκρίνισε προς τους εργαζομένους ο κ. Κράουζε.
Αξίζει στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η επιλογή της
Deutsche Bank έρχεται έως ένα
βαθμό σε αντίθεση με τις πρωτοβουλίες άλλων μεγάλων και ανταγωνιστικών της τραπεζών, οι οποίες
επιδιώκουν ολοένα και περισσότεροι από τους υπαλλήλους και τα
στελέχη τους να επανακάμψουν
στα γραφεία τους, αλλά όχι μαζικά,
ούτε και ταυτόχρονα. Είναι οι ίδιοι
που είχαν παραμείνει στις αρχές
της άνοιξης στο σπίτι τους για να
συγκρατηθεί η διασπορά του ιού.
Η JPMοrgan ενημέρωσε τα υψηλόβαθμα στελέχη της στον βραχίονα των συναλλαγών ότι μπορούν να επιστρέψουν μετά την
21η Σεπτεμβρίου στο γραφείο, ενώ
προ ημερών ορισμένοι υπάλληλοι

Μέτρα στήριξης

O αριθμός των ανέργων στη Γερμανία εκτιμάται ότι θα ανέλθει φέτος στα 2,7 εκατομμύρια, θα
σημειώσει, δηλαδή, αύξηση κατά 400.000 άτομα.
λίνο έχει, άλλωστε, αναθεωρήσει προς τα
κάτω και τις εκτιμήσεις του για το επόμενο
έτος, που είναι πιο απαισιόδοξες από εκείνες
του Ifo. Εκτιμά συγκεκριμένα πως το 2021
η ανάπτυξη δεν θα υπερβεί το 4,4% ενώ η
προηγούμενη πρόβλεψή της μιλούσε για
πιο στιβαρή ανάκαμψη, της τάξης του 5,2%.
Την ίδια στιγμή, εξάλλου, ο αριθμός των ανέργων στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή οικονομία εκτιμάται πως θα ανέλθει φέτος στα

2,7 εκατομμύρια, θα σημειώσει, δηλαδή,
αύξηση κατά 400.000 άτομα σε σύγκριση
με το 2019, όταν έφτανε τα 2,3 εκατομμύρια.
Εκτιμάται πως θα μειωθεί ελαφρώς, στα 2,6
εκατομμύρια το 2021 και περαιτέρω στα
2,5 εκατομμύρια το 2022. Σύμφωνα, πάντως,
με τη γερμανική Ενωση Επιχειρήσεων Λιανικής (HDE), οι λιανικές πωλήσεις αναμένεται
να αυξηθούν φέτος κατά 1,5% παρά την
πανδημία. Πρόκειται για προς τα πάνω α-

Σύμφωνα με την HDE, η θετική εξέλιξη
οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εκτίναξη
των πωλήσεων online αλλά και στα μέτρα
στήριξης του εμπορίου που προώθησε το
Βερολίνο, όπως η προσωρινή μείωση του
ΦΠΑ και οι επιταγές σε όσους έχουν ανήλικα
παιδιά. Σύμφωνα με τους οικονομολόγους
της HDE, τα μέτρα αυτά τόνωσαν την ιδιωτική κατανάλωση, ενώ στήριξαν τον τομέα
του λιανικού εμπορίου στο σύνολό του.
Παρά τη βελτίωση της εικόνας, πάντως,
η εν λόγω ένωση κάλεσε την κυβέρνηση
να βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις λιανικής
και τα μικρά εμπορικά καταστήματα στα
αστικά κέντρα διότι έχουν δεχθεί καίριο
πλήγμα από την κρίση.

Τον Ιούλιο του 2021 θα γίνει μεταφορά των γραφείων της Deutsche Bank α-

πό τη Γουόλ Στριτ στο Κολόμπους Σερκλ του Μανχάταν.

Αντιδράσεις ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών για το νέο όριο ρύπων
Αντιδράσεις προκαλεί μεταξύ των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών το σχέδιο
της Ευρωπαϊκής Ενωσης να θέσει ακόμα
αυστηρότερα όρια στις εκπομπές ρύπων
μέσα σε ορίζοντα δεκαετίας. Και το επιχείρημά τους έγκειται στο ότι, αν και διατυπώνονται τέτοιες στοχεύσεις, οι ίδιες
οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν τις στηρίζουν επαρκώς, ώστε να είναι σε θέση
να τις εκπληρώσουν. Το σχέδιο για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
θέτει κυρίως στο στόχαστρο τις εταιρείες
του κλάδου του αυτοκινήτου, ενώ προσβλέπει σε μία μείωση των εκπομπών
κατά 55% σε σύγκριση με τα επίπεδα
του 1990 και όχι κατά 40%, όπως αρχικά
είχε προταθεί. Τα σχετικά αναφέρει σε
δημοσίευμά του το Bloomberg.
Τι σημαίνει εμπράκτως αυτό; Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως οι αυτο-
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Το νέο σχέδιο της Κομισιόν
προβλέπει μείωση των εκπομπών κατά 55% από 40%
σε σύγκριση με το 1990.
κινητοβιομηχανίες θα χρειασθεί σταδιακά
να καταργήσουν τους παραδοσιακούς
κινητήρες εσωτερικής καύσεως και να
μειώσουν 50% τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα σε σύγκριση με τους στόχους
του 2021. Κατά τις εκτιμήσεις της Ενωσης
Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοβιομηχανιών,
θα απαιτηθεί η δημιουργία ενός ευρέος
δικτύου από τη μία μεριά της Ευρώπης
μέχρι την άλλη με σταθμούς φόρτισης
οχημάτων, ενώ και οι εθνικές κυβερνήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα χρειασθεί σταδιακά να
καταργήσουν τους παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσεως και να μειώσουν 50%
τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα σε σύγκριση με τους στόχους του 2021.

οφείλουν να δώσουν περισσότερα κίνητρα, ώστε τα αυτοκίνητα των μηδενικών
ρύπων (ηλεκτρικά) να γίνουν προσιτά
στο καταναλωτικό κοινό.
Ειδικότερα, η Ενωση Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών προειδοποίησε ότι
τα υψηλότερα όρια που μελετά η Κομισιόν
για τις εκπομπές των αερίων ρύπων, τα
οποία ενοχοποιούνται για την υπερθέρμανση του πλανήτη, θα αποβούν ακόμα
ένα φορτίο παραπάνω για τον κλάδο και
θα πλήξουν την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη – οι επιχειρήσεις
του ήδη δοκιμάζονται από τη μειωμένη
ζήτηση, τη στροφή των οδηγών στην ηλεκτροκίνηση και τις επιπτώσεις της
πανδημίας.
Σύμφωνα δε με τα στοιχεία των πανευρωπαϊκών πωλήσεων αυτοκινήτων,
φαίνεται πως για το σύνολο του 2020 η

πτώση τους θα διαμορφωθεί στο τουλάχιστον 20%, όπως αναφέρει σχετικά το
Bloomberg.
«Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα πρέπει
όχι μόνον να συμφωνήσουν στους στόχους, που θα ορίσουν για τα επίπεδα εκπομπών ρύπων, αλλά και να καταρτίσουν
τις υποστηρικτικές πολιτικές, οι οποίες
θα αφορούν όλων των ειδών τα οχήματα
– άνευ των πολιτικών αυτών οι στόχοι
δεν επιτυγχάνονται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ενωσης Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοβιομηχανιών, Ερικ –
Μαρκ Χουιτέμα. Τέλος, όπως επισημαίνει
η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία BMW,
εκείνη είναι πρόθυμη για διάλογο με την
Κομισιόν και τις εθνικές κυβερνήσεις,
αν και η αλλαγή των αυστηρότερων ορίων
έως το 2030 γίνεται μέσα σε πολύ στενά
χρονικά περιθώρια.
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Δάνεια 2,5 δισ. σε μικρομεσαίες
με την εγγύηση του Δημοσίου

Αμετάβλητη η εκτίμηση
της Fitch για την ύφεση,
αισιόδοξη για τράπεζες

Οι όροι χρηματοδότησης, πόσα μπορούν να λάβουν και η διαδικασία της αίτησης

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

• Να μην έχουν υπαχθεί σε συλλογική
διαδικασία αφερεγγυότητας βάσει του εθνικού δικαίου και να μην έχουν λάβει ενίσχυση διάσωσης ή ενίσχυση αναδιάρθρωσης.
• Να έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο
υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
στην τράπεζα.
• Να κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές,
σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και τις εσωτερικές διαδικασίες των
πιστωτικών ιδρυμάτων.
• Να είναι τραπεζικά ενήμερες κατά την
ημερομηνία της αίτησης ή την 31η Δεκεμβρίου 2019.
• Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
του άρθρου 40 του ν. 4488/1, δηλαδή να
μη βαρύνονται με τρεις πράξεις επιβολής
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας.
• Να μην εκκρεμεί εντολή ανάκτησης
προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης
κρατικής ενίσχυσης βάσει απόφασης Ε.Ε.
ή ΔΕΕ.

Ανοικτό προς όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν έχουν μέχρι σήμερα δανειοδοτηθεί
μέσω άλλων προγραμμάτων της Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), είναι το νέο
πακέτο χρηματοδοτήσεων που προωθείται
στην αγορά μέσω του β΄ κύκλου του Ταμείου
Εγγυοδοσίας. Ο προϋπολογισμός στον νέο
κύκλο ανέρχεται σε 780 εκατ. ευρώ, τα οποία,
μαζί με τη μόχλευση των εμπορικών τραπεζών, θα «δώσουν» στην αγορά δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Η ΕΑΤ δημοσίευσε την
πρόσκληση προκειμένου οι ενδιαφερόμενες
τράπεζες να δηλώσουν τη συμμετοχή τους
στη νέα φάση του Ταμείου Εγγυοδοσίας,
μέσω της οποίας θα ωφεληθούν κυρίως οι
μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Η συμμετοχή των
τραπεζών θα πρέπει να οριστικοποιηθεί έως
τις 12 Οκτωβρίου και τα δάνεια θα πρέπει
να έχουν χορηγηθεί το αργότερο μέχρι και
την 31η Δεκεμβρίου 2020. Σύμφωνα με την
<
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Το νέο πρόγραμμα είναι ανοικτό προς όλες τις επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν έχουν
δανειοδοτηθεί από την ΕΑΤ.
επικεφαλής της ΕΑΤ κ. Αθηνά Χατζηπέτρου,
το 75% έως 90% των νέων δανείων του β΄
κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας CΟVΙD19 απευθύνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα
σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας. Συγκεκριμένα, η κρατική
εγγύηση των 780 εκατ. ευρώ θα επιμεριστεί
κατά 700 εκατ. ευρώ για μικρομεσαίες, μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ενώ στα 80
εκατ. ευρώ θα περιοριστεί η συμμετοχή των
μεγάλων επιχειρήσεων.
Δεδομένου ότι το συνολικό ύψος των δανείων που εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν
στον α΄ κύκλο λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων ξεπέρασε τα 3,5

Πενταετούς διάρκειας
Τα δάνεια θα πρέπει να έχουν χορηγηθεί στις επιχειρήσεις το αργότερο μέχρι και την 31η Δε-

κεμβρίου 2020.

δισ. ευρώ, το συνολικό ύψος των δανείων
και των δύο κύκλων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις έως το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα
Τα αιτήματα των επιχειρήσεων που θέλουν να δανειοδοτηθούν μέσω του β΄ κύκλου
του Ταμείου Εγγυοδοσίας θα πρέπει να υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική
πλατφόρμα www.ependyseis.gr του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στη συνέχεια, μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους

στις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες
τελικά θα αξιολογήσουν ποιες επιχειρήσεις
μπορούν να δανειοδοτηθούν.
Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των
επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης είναι να μη θεωρούνται «προβληματικές» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019,
εκτός και εάν η επιχείρηση έχει προβεί σε
διορθωτικές ενέργειες πριν από την υποβολή
αιτήματος χρηματοδότησης. Ειδικά για τις
πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις –ανεξάρτητα αν ήταν προβληματικές την 31η
Δεκεμβρίου 2019–, οι προϋποθέσεις για τη
συμμετοχή στον β΄ κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας είναι:

Στο πρόγραμμα δανειοδότησης με εγγύηση του Δημοσίου θα μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους
της οικονομίας. Η διάρκεια των δανείων
θα είναι 5ετής, συμπεριλαμβανομένης και
τυχόν περιόδου χάριτος. Το ύψος του ποσού
του δανείου για κεφάλαια κίνησης, που θα
μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες, θα
αντιστοιχεί:
• Είτε στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το
2019.
• Είτε στο 25% του συνολικού κύκλου
εργασιών της επιχείρησης κατά το ίδιο έτος.
Το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί
έπειτα από αξιολόγηση της τράπεζας που
χορηγεί το δάνειο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.

Η κρίση λόγω της πανδημίας θα καταλήξει σε νέες ροές μη εξυπηρετούμενων δανείων για τις ελληνικές
τράπεζες το επόμενο διάστημα, ωστόσο η στήριξη από τα κυβερνητικά μέτρα καθώς και τις ευρωπαϊκές
αρχές αναμένεται να περιορίσει τον
αρνητικό αντίκτυπο στην ποιότητα
του ενεργητικού του κλάδου, σημειώνει ο οίκος αξιολόγησης Fitch,
ο οποίος διατηρεί σταθερές τις εκτιμήσεις του για την πορεία της
ελληνικής οικονομίας. Παρά τη βαθιά ύφεση που σημείωσε η ελληνική
οικονομία στο δεύτερο τρίμηνο, η
Fitch δεν αναθεωρεί την πρόβλεψη
που είχε δώσει κατά τη δεύτερη και
τελευταία προγραμματισμένη της
αξιολόγηση για την Ελλάδα τον Ιούλιο, και έτσι εκτιμά πως η ύφεση
του ελληνικού ΑΕΠ φέτος θα κινηθεί
στο 7,9% και πολύ κοντά στις εκτιμήσεις της κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος. Οπως προσθέτει,
η ύφεση αυτή ουσιαστικά αντανακλά τα αναγκαία περιοριστικά μέτρα
που έχουν ληφθεί για την επιβράδυνση της μετάδοσης της πανδημίας, την ύφεση στην οποία έχει
βρεθεί η παγκόσμια οικονομία καθώς και την απότομη πτώση του
τουρισμού που συμβάλλει περίπου
στο 10% του ΑΕΠ.

Ανάκαμψη 5,1% το 2021
Παράλληλα η Fitch σημειώνει
πως αναμένει ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας στο δεύτερο εξάμηνο, καθώς και το 2021
με την ανάπτυξη το επόμενο έτος
να τοποθετείται στο 5,1%, ωστόσο
πολλά θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια της πανδημίας και τις επιπτώσεις της, όπως τονίζει.
Σημαντική στήριξη στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας
και στον περιορισμό της πτώσης
της δραστηριότητας προσφέρει το
μεγάλο εύρος των πολιτικών τις οποίες εφαρμόζουν οι ελληνικές και
ευρωπαϊκές αρχές, συμπεριλαμβα-

νομένου του σχεδίου για τη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης της
Ε.Ε., όπως επισημαίνει ο οίκος, εφιστώντας ωστόσο την προσοχή
στις απώλειες των θέσεων εργασίας
και τη μεγάλη πίεση που δέχονται
λόγω της κρίσης οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι, καθώς αυτά αναμένεται
να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό
τα επίπεδα δραστηριότητας μετά
την κρίση.
Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές τράπεζες ειδικότερα, ο οίκος αναφέρει
πως το καθεστώς αναστολής των
πληρωμών των εξυπηρετούμενων
δανείων και η παροχή δανείων με
κρατική εγγύηση θα περιορίσουν
τις πιέσεις στην ποιότητα του ε<
<
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Τα μέτρα στήριξης θα
φρενάρουν την αύξηση
των κόκκινων δανείων,
εκτιμά ο διεθνής οίκος.
νεργητικού του κλάδου στο εγγύς
μέλλον. Παράλληλα, τα μέτρα κεφαλαιακής ελάφρυνσης και στήριξης
της ρευστότητας που έχουν δοθεί
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως «απάντηση» στην κρίση
της πανδημίας, όπως οι νέες στοχευμένες πράξεις μακροπρόθεσμης
αναχρηματοδότησης (TLTRO III)
καθώς και η άρση των περιορισμών
στις θέσεις των ελληνικών τραπεζών
στα ελληνικά κρατικά ομόλογα, αναμένεται επίσης να μειώσουν τον
αντίκτυπο της πανδημίας στον κλάδο. Η Fitch προσθέτει τέλος πως
σημαντική τόσο για την οικονομία
όσο και για τις τράπεζες είναι η συμμετοχή της Ελλάδας στο έκτακτο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
PEPP της ΕΚΤ, μέσω του οποίου η
κεντρική τράπεζα θα αγοράσει συνολικά έως και 27 δισ. ευρώ (περίπου
16% του ΑΕΠ) ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου στη δευτερογενή
αγορά.
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Αντέχει
η οικονομία
δεύτερο
lockdown;
Οι δύσκολες αποφάσεις
και το μεγάλο πρόβλημα της Αττικής
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ενα δεύτερο lockdown θα έχει μεγάλο
κόστος, θα βαθύνει περισσότερο την
ύφεση αλλά και την ψυχολογία της
οικονομίας. Ωστόσο, η ανθρώπινη
ζωή και η οικονομία στις δυτικές κοινωνίες είναι δύο αλληλένδετα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον
τα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας αποδώσουν, το lockdown στην παρούσα φάση θα αποτραπεί, διαφορετικά η κατάσταση
τόσο στην υγεία όσο και στην οικονομία θα λάβει απρόσμενες διαστάσεις.
Το μεγάλο πρόβλημα είναι η Αττική, που συμμετέχει με ποσοστό
50% στο ΑΕΠ της χώρας, με τα κρούσματα να αυξάνονται το τελευταίο
διάστημα. Εφόσον δεν σταθεροποιηθεί η κατάσταση, η κυβέρνηση θα
κληθεί να λάβει αποφάσεις με στόχο
να αποφευχθούν τα χειρότερα ενόψει
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Οι απώλειες τζίρου
των ελληνικών επιχειρήσεων το τρίμηνο της καραντίνας έφθασαν
τα 20 δισ. ευρώ.
του δύσκολου χειμώνα που έρχεται.
Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα, οι υπολογισμοί από την πρόσφατη εμπειρία σε
ευρωπαϊκό επίπεδο ανεβάζουν το
μηνιαίο κόστος επιβολής ενός καθολικού lockdown περίπου στο 2,5%3% του ΑΕΠ κάθε χώρας. Από την
πλευρά του ο Μάρκος Βερέμης, πρόεδρος της εταιρείας Upstream και εταίρος της Big Pi ventures, υποστηρίζει ότι πρέπει να ακούσουμε 100%
για μία ακόμη φορά τους επιστήμονες,
επισημαίνοντας ότι εάν εμφανίσει
εκθετική επίδραση ο ιός, μοιραία θα
κάνει μεγάλη ζημιά και στην οικονομία. Πάντως, ο γενικός διευθυντής
του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο, Νίκος Βέττας,
σημειώνει ότι οι δημοσιονομικές επιλογές θα είναι ιδιαίτερα δύσκολες,
ήδη από την επόμενη χρονιά. Κάθε
ευρώ στο δημόσιο ταμείο είναι πολύτιμο και οι προτεραιότητες πρέπει
να συνοδεύονται από παρεμβάσεις
στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και δημόσιων υπηρεσιών.

Τόσο στην Ελλάδα όσο και στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης οι κυβερνήσεις φοβούνται τις καταστροφικές οικονομικές επιπτώσεις από ένα νέο «απαγορευτικό». Το στοίχημα, όπως τονίΤόσο στην Ελλάδα όσο και στις
περισσότερες χώρες της Ευρώπης
φοβούνται τις καταστροφικές οικονομικές επιπτώσεις από ένα νέο «απαγορευτικό». Το στοίχημα, όπως
τονίζουν οι Ευρωπαίοι, είναι η προσωπική ευθύνη, κάτι άλλωστε που
ανέφερε και ο πρωθυπουργός Κυρ.
Μητσοτάκης. Βαθύτερη οικονομική
ύφεση και κοινωνικές και πολιτικές
αναταράξεις είναι οι επιπτώσεις που
φοβούνται οι πολιτικές ηγεσίες από
ένα ενδεχόμενο lockdown.
Ο ΟΟΣΑ σε πρόσφατη έκθεση που
εξέταζε και το ενδεχόμενο δεύτερου
κύματος της πανδημίας, προειδοποιούσε πως νέα γενικευμένα lockdowns θα οδηγούσαν το παγκόσμιο
ΑΕΠ σε συρρίκνωση έως και 7,8%
φέτος, με τους ρυθμούς ανάπτυξης
της επόμενης χρονιάς να περιορίζονται στο 2,8%. Για την Ευρωζώνη
νέο σκληρό κύμα πανδημίας και γενικευμένο lockdown θα έφερναν
βουτιά του ΑΕΠ έως και 12% το 2020
και ανάπτυξη χαμηλότερα του 5%
το 2021.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών Θεόδωρο Σκυλακάκη, δουλειά του υπουργείου Οικονομικών είναι να εξασφαλίσει τους
απαραίτητους πόρους ώστε να μπορεί
η κυβέρνηση να αντεπεξέλθει σε οποιαδήποτε κατάσταση. Τα επιτόκια
σήμερα κινούνται στα επίπεδα του
1,05% με 1,07%, κάτι που σημαίνει
ότι είναι ανοιχτή η πρόσβαση στις
αγορές εάν αυτό απαιτηθεί. Ο ενάμισης μήνας του lockdown στοίχισε
μια ύφεση της τάξεως του 15%, ενώ
όπως σημειώνει ο κ. Σκυλακάκης,
εάν εφαρμοζόταν τώρα ένα lockdown
στην Αττική θα πρόσθετε μία με δύο
ποσοστιαίες μονάδες ύφεσης, διογκώνοντας το έλλειμμα του προϋπολογισμού.
Από το υπουργείο Οικονομικών
αναφέρουν ότι ένα νέο lockdown θα
είναι δυσβάσταχτο για την πραγματική οικονομία, ωστόσο, εάν αυτό
κριθεί αναγκαίο για την προστασία
της δημόσιας υγείας, τα ταμειακά
διαθέσιμα της χώρας ύψους 37,7 δισ.
ευρώ επαρκούν για να καλύψουν το
κόστος των παρεμβάσεων.
Με βάση τα σημερινά δεδομένα
και τους υπολογισμούς του υπουργείου Οικονομικών, η ύφεση στο τέλος του έτους θα κινηθεί στα επίπεδα
του 8% χωρίς να υπολογίζεται το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Αρχής, οι απώλειες τζίρου
των ελληνικών επιχειρήσεων το τρίμηνο της καραντίνας έφθασαν τα 20
δισ. ευρώ, με κλάδους όπως το χονδρικό - λιανικό εμπόριο, η εστίαση
και ο τουρισμός να χάνουν έσοδα
από 1,5 δισ. έως 6 δισ. σε σύγκριση
με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.
Μόνο τον Απρίλιο χάθηκαν 103.690
θέσεις εργασίας και έγιναν 233.626
λιγότερες προσλήψεις σε σχέση με
τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ενώ
τα φορολογικά έσοδα βαίνουν μειούμενα και συγκεκριμένα η «τρύπα»
ανέρχεται στο 1 δισ. ευρώ.

ζουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, είναι η προσωπική ευθύνη, κάτι άλλωστε που ανέφερε και ο πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης. Βαθύτερη οικονομική ύφεση και κοινωνικές και πολιτικές αναταράξεις είναι οι επιπτώσεις που φοβούνται οι πολιτικές ηγεσίες από ενδεχόμενο δεύτερο lockdown.

Χρήστος Σταϊκούρας, υπουργός Οικονομικών

Lockdown ενός μηνός μειώνει το ΑΕΠ έως 3%

Ως υπουργείο Οικονομικών, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις όποιες επιλογές κάνει η κυβέρνηση
στις μάχες για την αντιμετώπιση
της υγειονομικής κρίσης.

«Κάθε περιορισμός της οικονομικής δραστηριότητας έχει κόστος
για την πραγματική οικονομία
και τα δημόσια οικονομικά. Οσο
πιο πολλοί και αυστηροί είναι οι
περιορισμοί και όσο μεγαλύτερη
είναι η διάρκειά τους, τόσο πιο
οδυνηρές είναι οι επιπτώσεις σε
κοινωνία και οικονομία.
Προσεγγιστικοί υπολογισμοί,
από την πρόσφατη εμπειρία σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, ανεβάζουν
το μηνιαίο κόστος επιβολής ενός
καθολικού lockdown περίπου στο
2,5%-3% του ΑΕΠ της κάθε χώρας.
Αυτό το κόστος μπορεί να περιο-

ριστεί, κυρίως, με δημόσιες παρεμβάσεις στήριξης νοικοκυριών
και επιχειρήσεων.
Αυτό πράττει η κυβέρνηση, με
μέθοδο, συνέπεια και δικαιοσύνη.
Παράλληλα, χτίσαμε ταμειακά
διαθέσιμα, σε συνθήκες ιδιαίτερης
υγειονομικής και γεωπολιτικής
αβεβαιότητας.
Με την παραπάνω στρατηγική,
η οποία επικροτήθηκε από τους
ευρωπαϊκούς θεσμούς στην 7η
Εκθεση Ενισχυμένης Εποπτείας,
έχουμε διασφαλίσει πόρους που
ανέρχονται, αυτή τη στιγμή, στα
37,7 δισ. ευρώ. Ετσι, ως υπουργείο

Οικονομικών, είμαστε έτοιμοι να
στηρίξουμε τις όποιες επιλογές
κάνει η κυβέρνηση στις μάχες για
την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, αλλά και σε οιοδήποτε εθνικό μέτωπο.
Δεν συμμεριζόμαστε τις –εκ
μέρους ορισμένων– καταστροφολογίες, αλλά απεναντίας λειτουργούμε ρεαλιστικά και σταθεροποιητικά για την οικονομία και
την κοινωνία. Εργαζόμαστε προκειμένου να ανταποκριθούμε στην
απευκταία μακρά παράταση της
πρωτόγνωρης δοκιμασίας, και να
διασφαλίσουμε εφεδρείες για ένα

μέλλον γεμάτο προκλήσεις. Είμαι
ρεαλιστικά αισιόδοξος ότι με σκληρή δουλειά, με συνεκτικό και δυναμικό σχέδιο και με αυτοπεποίθηση, θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις δύσκολες συνθήκες
και να ξαναπιάσουμε –το συντομότερο δυνατό– το «νήμα» από
το σημείο που το είχαμε αφήσει
πριν από τον περασμένο Μάρτιο.
Εχουμε μόνο μία επιλογή.
Να κάνουμε την πατρίδα μας
πιο ισχυρή, την οικονομία της πιο
παραγωγική και την κοινωνία μας
πιο δίκαιη και συνεκτική. Θα τα
καταφέρουμε!».

Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής ΙΟΒΕ και καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Να προστατευθεί η καρδιά της παραγωγικής διαδικασίας

Οι δημοσιονομικές επιλογές θα

είναι ιδιαίτερα δύσκολες, ήδη από
την επόμενη χρονιά. Κάθε ευρώ
στο δημόσιο ταμείο είναι πολύτιμο.

Οι επόμενοι μήνες επιφυλάσσουν
έντονες διακυμάνσεις. Οι επιλογές
της πολιτικής θα εξελιχθούν μέσα
σε ένα πλαίσιο ιδιαιτέρως ευμετάβλητων προσδοκιών και σε παγκόσμιο επίπεδο, τουλάχιστον μέχρι
το τέλος του χειμώνα. Αρνητικές,
καθώς όσο το πρόβλημα διαρκεί,
τα όρια της δημοσιονομικής και
νομισματικής πολιτικής εξαντλούνται και οι οικονομίες μπορεί να
βρεθούν σε ιδιαιτέρως δύσκολα
μονοπάτια και παρατεταμένη κρίση. Και θετικές, καθώς μόλις διαφανεί στον ορίζοντα το τέλος του
υγειονομικού προβλήματος, θα υπάρξει εκτίναξη των οικονομιών
προς τα πάνω και ισχυρή ανάκαμψη

ως έκφραση του συσσωρευμένου
δυναμικού. Τις κρίσιμες εβδομάδες
που ακολουθούν, είναι αναπόφευκτο να ενταθούν οι περιορισμοί
και εξίσου αναπόφευκτο πως αυτό
θα επηρεάσει ακόμη περισσότερο
μια οικονομία που έχει πληγεί βαθιά.
Η χώρα αναμένεται να κινείται σε
μια λεπτή γραμμή ισορροπίας ανάμεσα στην κανονικότητα και
στους περιορισμούς. Είναι κεντρικής σημασίας ότι η δυναμική του
υγειονομικού προβλήματος είναι
μη γραμμική. Δηλαδή, φαινομενικά
μικρές παραλείψεις σήμερα θα είναι
αδύνατο να εξισορροπηθούν αύριο
χωρίς τεράστιο κοινωνικό και οικονομικό κόστος. Οσο σημαντική

είναι όμως η λήψη μέτρων εγκαίρως, εξίσου σημαντική είναι και η
στόχευσή τους. Οριζόντιες και γενικές απαγορεύσεις για μεγάλο διάστημα δεν θα είναι αποτελεσματικές. Κατά προτεραιότητα πρέπει
να προστατευθεί η καρδιά της παραγωγικής διαδικασίας, ώστε να
υπάρξει όσο το δυνατόν μικρότερη
πίεση στις θέσεις εργασίας. Στην
πρώτη γραμμή σημασίας είναι και
η προστασία της εκπαιδευτικής
διαδικασίας, από απόσταση ή με
φυσική παρουσία. Ομως αυτό προϋποθέτει και ορατή βελτίωση στο
τρόπο που ο δημόσιος τομέας μεταχειρίζεται τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις – στη διοίκηση, στις

μετακινήσεις και προφανώς στην
υγεία. Χωρίς έντονη προσπάθεια
σε αυτούς τους τομείς, οι επόμενοι
μήνες θα είναι εξαιρετικά δύσκολοι.
Η ιδέα πως η χώρα έχει ταμειακά
διαθέσιμα και μπορεί να τα διαθέτει
ή να ενισχύει τον δανεισμό της
χωρίς κόστος και για πολλούς μήνες
δεν αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι δημοσιονομικές επιλογές
θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολες, ήδη
από την επόμενη χρονιά. Κάθε
ευρώ στο δημόσιο ταμείο είναι πολύτιμο και οι προτεραιότητες πρέπει
να συνοδεύονται από παρεμβάσεις
στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και των δημόσιων υπηρεσιών.

Μάρκος Βερέμης, πρόεδρος της εταιρείας Upstream και εταίρος της Big Pi Ventures

Η ανθρώπινη ζωή και η οικονομία είναι δύο αλληλένδετες έννοιες

Πιστεύω ότι εάν η πανδημία άλλαξε κάτι είναι η κατάρρευση του φυσικού χώρου εργασίας και αυτό είναι κάτι που θα μείνει.

Το ερώτημα είναι εάν ένα lockdown δεν συμβεί τώρα, αργότερα
θα είναι χειρότερο; Ενα lockdown
υπό ψύχραιμες συνθήκες και περιορισμένες απώλειες ανθρώπων
είναι διαφορετικό από ένα lockdown υπό συνθήκες τύπου Ιταλίας.
Η δική μου εκτίμηση είναι ότι τα
πράγματα δεν είναι άσπρο-μαύρο.
Ολη η μαεστρία βρίσκεται στο να
βρεις το σωστό ποσοστό που χρειάζεται για να ισορροπήσεις τα θέματα οικονομίας με τα θέματα υγείας. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα
δύο συνδέονται και ότι κάποια
στιγμή η επίπτωση στα θέματα υγείας έρχεται και «βαράει» και την
οικονομία. Η ανθρώπινη ζωή και
η οικονομία σε μία δυτική κοινωνία
είναι δύο πράγματα αλληλένδετα.
Η εκτίμησή μου είναι να ακούσου-

με 100% τους ειδικούς και πρέπει
να προτάξουμε οπωσδήποτε τα
θέματα υγείας με την έννοια να
μην έχουμε μία εκθετική αύξηση
στα κρούσματα. Αλλά εάν πρέπει
να γίνει, έχει μεγάλη σημασία το
πώς θα γίνει. Δεν υπάρχει μόνο
ένα τρόπος αλλά πολλοί. Είναι τεράστιο λάθος να πολώνουμε τον
κόσμο με το ερώτημα αυτό. Μιλάμε
για μία πολύ μεγάλη κρίση, αλλά
ας μην ξεχνάμε ότι η ανθρωπότητα
έχει ζήσει με πανδημίες για αιώνες
και η ισπανική γρίπη αφαίρεσε
πάνω από 50 εκατομμύρια ζωές.
Νομίζω ότι όλοι μας θα πρέπει
να δούμε τα λίγα θετικά που συμβαίνουν όπως ο ταχύτατος εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και
του κράτους. Η ψηφιοποίηση του
κράτους κι η απλοποίηση των δια-

δικασιών είναι ιδιαίτερα σημαντικές, που δεν θα είχαν συμβεί διαφορετικά. Αυτό που βλέπω είναι
ότι μέσα σε αυτήν την εξαιρετικά
δυσάρεστη κατάσταση που υπάρχει παγκοσμίως και στη χώρα μας,
εάν υφίσταται ένα θετικό είναι η
ψηφιοποίηση αλλά και ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων και
του κράτους. Και αυτό ανοίγει μία
ευκαιρία που εγώ την πιστεύω πάρα πολύ, και είναι το θέμα της επιστροφής ανθρώπων που χάσαμε
στο brain drain.
Ταυτόχρονα πολλοί άνθρωποι
μέσα στο επόμενα χρόνια θα σκεφθούν πολύ διαφορετικά το πού
θα ζουν. Και η Ελλάδα σίγουρα
εάν «παίξει» σωστά τα χαρτιά της
μπορεί να ευνοηθεί σημαντικά
από τη μετατόπιση πληθυσμών

που πρόκειται να συμβεί. Θα έχουμε, δηλαδή, στην Ελλάδα ανθρώπους με δεξιότητες και μεγάλες
ικανότητες εξυπηρετώντας την
παγκόσμια αγορά. Πιστεύω ότι εάν
η πανδημία άλλαξε κάτι είναι η
κατάρρευση του φυσικού χώρου
εργασίας και αυτό είναι κάτι που
θα μείνει. Πολύς κόσμος θα «ελευθερωθεί» από δυσλειτουργικές πόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο που είναι σχεδόν αδύνατο να
ζήσει ένας νέος άνθρωπος λόγω
κόστους. Η μεγάλη μάχη της Ελλάδας είναι πώς μπορεί να συγκεντρώσει εδώ ένα δυναμικό σε μυαλά και καταρτισμένους ανθρώπους.
Και η προϋπόθεση είναι να γίνουν
επενδύσεις σε ελληνικές εταιρείες
αλλά και να έρθουν μεγάλες ξένες
εταιρείες.

Μείωση τζίρου αναμένει φέτος μία στις δύο ελληνικές επιχειρήσεις
Μείωση του κύκλου εργασιών αναμένει
για φέτος 1 στις 2 επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, καθώς η πανδημική κρίση
και οι επιπτώσεις που προκάλεσε στο σύνολο της οικονομίας η έξαρσή της έχουν
πλήξει σημαντικά την οικονομική τους
δραστηριότητα. Την ίδια στιγμή, 6 στις
10 επιχειρήσεις-μέλη του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου παρουσιάστηκαν
συγκρατημένα αισιόδοξες για την πορεία
της οικονομίας, ενώ το 17,6% θεωρεί πως
το μέλλον της οικονομίας δεν είναι ιδιαίτερα ευοίωνο, διατηρώντας απαισιόδοξη
στάση για την πορεία που αυτή θα έχει
από δω και πέρα.
Το 50,9% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι
ο τζίρος του κατά τη φετινή χρονιά θα
καταγράψει πτώση σε σχέση με τη χρονιά
που προηγήθηκε, ενώ μόλις το 9,8% προβλέπει ότι αυτός θα αυξηθεί. Αντίθετα, αμετάβλητος θα παραμείνει ο τζίρος για το
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Το 2ο κύμα επιδεινώνει τις
προοπτικές της οικονομίας,
εκτιμούν οι επιχειρηματίες
σε έρευνα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.
39,2% των επιχειρήσεων κατά τη φετινή
χρονιά. Δυσμενή επίπτωση όμως στα οικονομικά αποτελέσματα αλλά και γενικότερα στις προβλέψεις των επιχειρηματιών για το κλείσιμο της φετινής χρονιάς
φαίνεται ότι έχουν η εξέλιξη της πανδημίας
και η έξαρση των κρουσμάτων το τελευταίο
διάστημα. Σύμφωνα με την έρευνα του
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, στην
οποία συμμετείχαν μέλη του, το 43,1%
των επιχειρηματιών δήλωσε ότι οι τελευταίες προβλέψεις για το κλείσιμο της φε- Διχασμένες οι επιχειρήσεις στην αξιολόγηση των κοινοτικών κονδυλίων για τη στήριξη της
τινής χρονιάς είναι χειρότερες έναντι αυ- χώρας και την αντιμετώπιση της πανδημίας, με το 51% να τα χαρακτηρίζει επαρκή.

τών που διατυπώθηκαν στην αρχική φάση
της πανδημικής κρίσης, το 37,2% εκτιμά
πως αυτές είναι πιο θετικές, ενώ το 19,6%
δια-τήρησε σταθερές τις προβλέψεις του.
Συγκρατημένα αισιόδοξη σχετικά με το
μέλλον της ελληνικής οικονομίας εν μέσω
πανδημίας παραμένει η πλειονότητα των
ερωτηθέντων, με το ποσοστό της να ανέρχεται στο 60,7% ενώ αρκετά αισιόδοξο
εμφανίστηκε το 21,5% των εταιρειών που
συμμετείχαν στην έρευνα.
Αντίθετα, το 17,6% παρουσιάζεται απαισιόδοξο, ενώ κανένας εκ των ερωτηθέντων δεν δήλωσε πολύ αισιόδοξος. Διχασμένες εμφανίζονται οι επιχειρήσεις
και όσον αφορά την αξιολόγηση των κοινοτικών κονδυλίων μέσω των οποίων η
ελληνική οικονομία θα προσπαθήσει να
θωρακιστεί απέναντι στις επιπτώσεις της
πανδημικής κρίσης. Ετσι, σχεδόν το 51%
χαρακτηρίζει τις ενισχύσεις επαρκείς και
το 49% μη επαρκείς.
Περισσότερα μέτρα για τη στήριξη των

επιχειρήσεων αναμένει και η συντριπτική
πλειονότητα των ερωτηθέντων, ενώ η τόνωση της ρευστότητας αξιολογείται ως
το σημαντικότερο από τα κυβερνητικά
μέτρα για τη στήριξη του συνόλου της αγοράς.
Συγκεκριμένα, το 88,2% των επιχειρήσεων δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει
να εντείνει τις νομοθετικές πρωτοβουλίες
της για τη θωράκιση της επιχειρηματικής
κοινότητας μετά τη νέα έξαρση της πανδημίας και τη λήψη περιοριστικών μέτρων,
ενώ το 3,9% εκτίμησε ότι δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη. Εκτός από την τόνωση της
ρευστότητας που αξιολογείται ως το σημαντικότερο κυβερνητικό μέτρο, σύμφωνα
με την έρευνα, ρυθμίσεις για την τόνωση
της απασχόλησης, αλλά και η θέσπιση
φορολογικών κινήτρων και νέων κινήτρων
για επενδύσεις, συγκαταλέγονται επίσης
στα πιο σοβαρά μέτρα που ελήφθησαν εν
μέσω πανδημίας.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ
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Αμετάβλητη η πρόβλεψη της ΕΤΕ
για ύφεση 7,5% συνολικά το 2020
Ισχυρή ανάκαμψη εγχώριας ζήτησης και εξαγωγών τον Ιούλιο και τον Αύγουστο
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Στο 8% εκτιμά η Εθνική Τράπεζα ότι θα
κινηθεί η αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ στο
τρίτο τρίμηνο σε σχέση με το δεύτερο
τρίμηνο, καθώς τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας ήταν ισχυρή κυρίως λόγω
της σημαντικής ανάκαμψης της εγχώριας
ζήτησης και των εξαγωγών, ενώ από τα
τέλη Αυγούστου έχει σημειωθεί κάποια
εξασθένιση. Σε ετήσιο επίπεδο, το τρίτο
τρίμηνο θα καταγράψει ύφεση 8,4%, κάτι
που θα φέρει τη συνολική ύφεση του εννεαμήνου στο 8%, διατηρώντας έτσι αμετάβλητη την εκτίμηση της τράπεζας
για ύφεση 7,5% συνολικά φέτος.
Οπως εξηγεί η ΕΤΕ, η δημοσίευση σημαντικού αριθμού δεικτών συγκυρίας και
πρόδρομων δεικτών για τον Ιούλιο και
τον Αύγουστο επέτρεψε στην τράπεζα να
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Για το σύνολο των επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών
ενισχύθηκε τον Ιούλιο
κατά 6,6% σε μηνιαία βάση.
επικαιροποιήσει τις εκτιμήσεις της βάσει
δεικτών υψηλής συχνότητας για αυτή την
περίοδο.
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα πρώτα
συμπεράσματα, ο δείκτης για το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 6,0% τον Ιούλιο και κατά
4,7% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση, που
συνεπάγεται αύξηση του ΑΕΠ το γ΄ τρίμηνο
κατά περίπου 8,0%, σε τριμηνιαία, εποχικά
διορθωμένη βάση, έναντι τριμηνιαίας
συρρίκνωσης 14,0% το β΄ τρίμηνο. Αυτό
αντιστοιχεί σε συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά
8,4% το γ΄ τρίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019, ενώ συνεπάγεται
μέση ετήσια μείωση στο εννεάμηνο της
τάξεως του 8,0%, το οποίο και παραμένει
συνεπές με το βασικό σενάριο της ΕΤΕ
για ετήσια ύφεση 7,5% στο σύνολο του
2020.
Την κινητήριο δύναμη της ισχυρής ανάπτυξης του προηγούμενου διμήνου αποτελεί η ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης
και των εξαγωγών, όπως σημειώνει. Η ανοδική τάση της εγχώριας κατανάλωσης
τον Ιούλιο αποτυπώνεται στην αύξηση,
σε μηνιαία βάση, του κύκλου εργασιών
στο λιανικό εμπόριο, που συνοδεύεται
και από αυξήσεις, σε μηνιαία βάση, του
κύκλου εργασιών σε ένα μεγάλο εύρος

Η συνεισφορά του τουρισμού είναι θετική σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο και ειδικά τον Αύγουστο, καθώς τα στοιχεία για τις διεθνείς αφίξεις
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών καταδεικνύουν επιβράδυνση της συρρίκνωσης (-66,2% ετησίως τον Αύγουστο, από -76,1% τον Ιούλιο),
που αντιστοιχεί σε αύξηση των αφίξεων κατά 45,5% τον Αύγουστο σε σχέση με τον Ιούλιο.
κλάδων της οικονομίας. Για το σύνολο
των επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών
αυξήθηκε τον Ιούλιο κατά 6,6% σε μηνιαία
βάση έναντι τριμηνίας συρρίκνωσης 10,8%
το β΄ τρίμηνο του 2020.
Η συνεισφορά του τουρισμού είναι θετική σε μηνιαία βάση τον Ιούλιο και ειδικά
τον Αύγουστο, καθώς τα στοιχεία για τις
διεθνείς αφίξεις στον Διεθνή Αερολιμένα
Αθηνών καταδεικνύουν επιβράδυνση της
συρρίκνωσης (-66,2% ετησίως τον Αύγουστο, από -76,1% τον Ιούλιο και -96,7% το
β΄ τρίμηνο του 2020), που αντιστοιχεί σε
αύξηση των αφίξεων κατά 45,5% τον Αύ-

γουστο σε σχέση με τον Ιούλιο.
Στην αυξητική τάση του ΑΕΠ από τις
αρχές του γ΄ τριμήνου σημαντικό ρόλο έπαιξε και η άνοδος των εμπορευματικών
εξαγωγών εκτός καυσίμων (+13,1% σε
μηνιαία βάση τον Ιούλιο και +9,2% σε ετήσια έναντι κάμψης 5,5% ετησίως το β΄
τρίμηνο). Ωστόσο, όπως επισημαίνει η Εθνική Τράπεζα, παρατηρούνται τάσεις
στους πρόδρομους δείκτες τον Αύγουστο,
όπως η σταθεροποίηση του οικονομικού
κλίματος 9% χαμηλότερα από τον μέσο
όρο εξαετίας, καθώς και του μεταποιητικού
PMI στο 49,4 και στο ίδιο επίπεδο με τον
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Ωθηση στο ελληνικό
ΑΕΠ θα δώσουν
οι πόροι από την Ε.Ε.
Η πτώση του τουρισμού αναμένεται
να περιορίσει την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας το τρίτο τρίμηνο,
εκτιμά η Citigroup και γι’ αυτό προχωράει σε αναθεώρηση επί τα χείρω
των προβλέψεών της για την ύφεση
του 2020. Ωστόσο, τονίζει πως η Ελλάδα
έχει στη διάθεσή της το πολύ σημαντικό «όπλο» του Ταμείου Ανάκαμψης
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, οι πόροι του
οποίου θα ενισχύσουν σημαντικά την
αναπτυξιακή της δυναμική.
Πιο αναλυτικά, εκτιμά πως το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί κατά 9%
φέτος από 7,1% που προέβλεπε πριν,
ενώ το 2021 θα ενισχυθεί κατά 3,9%
από 3,7% πριν, σημειώνοντας πως οι
προβλέψεις της είναι ελαφρώς πιο απαισιόδοξες από τον μέσο όρο της αγοράς, που τοποθετεί την ύφεση το
2020 στο 8,3% και την ανάπτυξη το
2021 στο 5,7%. Για το 2022 θεωρεί
πως το ελληνικό ΑΕΠ θα κινηθεί στο
+3,1% ενώ τη διετία 2023-2024 στο
+2,3%.
Παράλληλα, η Citi βλέπει πως το
έλλειμμα στον λογαριασμό τρεχουσών
συναλλαγών φέτος θα διαμορφωθεί
στο 5,7% και θα μειωθεί στο 1,7% το
2021, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα
θα κινηθεί στο 4,3% φέτος και στο
3,1% το 2021.
Παρά τον σχετικά χαμηλότερο αριθμό κρουσμάτων και τον έλεγχο της
πανδημίας στη χώρα, το αυστηρό lockdown και η κατάρρευση των διεθνών
τουριστικών ροών προκάλεσαν απότομη συρρίκνωση του ελληνικού ΑΕΠ
τους πρώτους έξι μήνες του έτους, σημειώνει. Κατά την εκτίμησή της, η ανάκαμψη της ελληνική οικονομίας το
γ΄ τρίμηνο θα είναι σχετικά πιο αδύναμη από ό, τι σε άλλες χώρες, λόγω
του δυσανάλογα μεγάλου αντίκτυπου
του τουρισμού.
Ωστόσο, όπως τονίζει η αμερικανική
τράπεζα, η Ελλάδα, καθώς και άλλες
χώρες της περιφέρειας της Ευρώπης,
θα είναι μεταξύ των μεγαλύτερων κερ-

δισμένων από τα κεφάλαια του Ταμείου
Ανάκαμψης σε όρους ποσοστού του
ΑΕΠ. Μάλιστα, εκτιμά πως η Ελλάδα
έχει το σημαντικό πλεονέκτημα της
καλύτερης ικανότητας απορρόφησης
αυτών των τεράστιων πόρων σε σύγκριση με την Ιταλία ή την Ισπανία,
για παράδειγμα.
Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους: α)
Η Ελλάδα έχει δείξει υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης κεφαλαίων της
Ε.Ε. τα τελευταία χρόνια, εν μέσω προσπαθειών για ανάκαμψη της οικονομίας
μετά την κρίση και (β) τα μικρότερα
απόλυτα ποσά είναι ευκολότερα στην
κατανομή ή/και στην εκταμίευση.
Η Citi έτσι αναμένει ότι τα κεφάλαια
της Ε.Ε. θα βοηθήσουν στην αύξηση
<
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Σύμφωνα με τη Citi,
η Ελλάδα θα είναι
μεταξύ των κερδισμένων
από τα κεφάλαια
του Ταμείου Ανάκαμψης.
του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα (2022-2024).
Επίσης, το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση ακολουθεί πολιτικές υπέρ
της ανάπτυξης και των επενδύσεων,
σε συνδυασμό με τη σημαντική βελτίωση των σχέσεων της Ελλάδας με
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, θα επιτρέψουν να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία στη χώρα εν μέσω
της κρίσης του κορωνοϊού.
Τα κεφάλαια της Ε.Ε. μπορούν επιπλέον να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση του χαμηλού μεσοπρόθεσμου αναπτυξιακού δυναμικού της Ελλάδας,
το οποίο επηρεάζεται από δυσμενή
δημογραφικά στοιχεία και από πολύ
χαμηλά ποσοστά αποταμίευσης των
νοικοκυριών, καταλήγει η αμερικανική
τράπεζα.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ιούνιο, που δεν επιτρέπουν εφησυχασμό,
αλλά ούτε και υπερβολική αυτοπεποίθηση.
Παράλληλα, η εξασθένηση των νέων
παραγγελιών για εξαγωγές, η ανακοπή
της μερικής ανάκαμψης του τουρισμού,
η επιβολή στοχευμένων περιοριστικών
μέτρων σε τοπικό επίπεδο και η στασιμότητα των ημερήσιων δεικτών κινητικότητας της Google τον Σεπτέμβριο υποδηλώνουν αυξημένους κινδύνους όσον
αφορά το βασικό σενάριο της ΕΤΕ για τον
Σεπτέμβριο και το υπόλοιπο του έτους,
που συναρτώνται με την εξέλιξη της πανδημίας.

Πώς επηρέασε η πανδημία τις ελληνικές εταιρείες
Οι μειώσεις προσωπικού και τα προβλήματα
που δημιουργήθηκαν το τελευταίο διάστημα στις αλυσίδες εφοδιασμού συνιστούν τους πιο σημαντικούς κινδύνους
για τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με στελέχη
ελληνικών επιχειρήσεων, τα οποία συμμετείχαν σε διαδικτυακό συνέδριο (webcast) της ΕΥ Ελλάδος την περασμένη
Τρίτη.
Ειδικότερα, πάνω από τους μισούς συμμετέχοντες, δηλαδή το 53%, εκτιμούν ότι
οι μειώσεις προσωπικού κατά τη διάρκεια
της πανδημίας απειλούν σε μεγάλο βαθμό
τις επιχειρήσεις, ενώ το 48% συμφωνεί
ότι η αναστάτωση που προκλήθηκε στις
αλυσίδες εφοδιασμού αποτελεί τον αμέσως
επόμενο κίνδυνο για τις επιχειρήσεις. Ως
λιγότερο σημαντικούς κινδύνους αξιολό-

<
<
<
<
<
<
<

46% πιστεύει ότι υπάρχουν
μεσαία διοικητικά στελέχη
στην επιχείρησή τους, τα οποία θα θυσίαζαν την ακεραιότητα χάριν βραχυπρόθεσμου οικονομικού οφέλους.
γησαν την εξ αποστάσεως εργασία (36%)
και τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων (27%).
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του συνεδρίου παρουσιάστηκαν τα ευρήματα
της παγκόσμιας έρευνας ΕΥ Global Integrity Report 2020, σχετικά με τη σημασία

της ακεραιότητας των επιχειρήσεων. Το
90% όσων συμμετείχαν στη συγκεκριμένη
έρευνα εκτιμά ότι η πανδημία δημιούργησε
αυξημένο ρίσκο για την εμφάνιση περιστατικών ανήθικης συμπεριφοράς στις
επιχειρήσεις. Πέραν δηλαδή της επιδείνωσης των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων, η έρευνα ανέδειξε τις επιπτώσεις που προκάλεσε η τηλεργασία
στον παραδοσιακό τρόπο εργασίας (33%),
τα προβλήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού
(28%), τις μειώσεις αποδοχών των εργαζομένων (24%) και τις περικοπές θέσεων
εργασίας (22%), ως τους κορυφαίους κινδύνους κατά των πρακτικών ακεραιότητας
και ηθικής συμπεριφοράς μιας επιχείρησης.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα ευρήματα της
έρευνας, το 35% των ερωτηθέντων πιστεύει

ότι στην επιχείρησή τους συχνά γίνονται
ανεκτές ανήθικες συμπεριφορές όταν τα
άτομα που εμπλέκονται είναι ανώτερα ή
υψηλόβαθμα στελέχη.
Επιπλέον, το 46% πιστεύει ότι υπάρχουν
μεσαία διοικητικά στελέχη στην επιχείρησή τους, τα οποία θα θυσίαζαν την ακεραιότητα χάριν βραχυπρόθεσμου οικονομικού οφέλους, ποσοστό που αγγίζει
το 51% για τα υψηλόβαθμα διοικητικά
στελέχη. Η πλειονότητα επίσης όσων συμμετείχαν στο webcast της ΕΥ, δηλαδή το
52%, θεωρεί ότι περισσότερο ανεκτές γίνονται ανήθικες συμπεριφορές που πράττονται από υψηλόβαθμα στελέχη, ενώ το
60% υποστήριξε ότι τα μέλη του Δ.Σ. και
η διοίκηση ενεργούν με διαφάνεια και ακεραιότητα.

Eξορθολογισμός των συμμετοχών του Δημοσίου σε επιχειρήσεις
Στον εξορθολογισμό των συμμετοχών του
Δημοσίου σε νομικά πρόσωπα και οργανισμούς και στη χαρτογράφηση των επιχειρήσεων στις οποίες το ελληνικό Δημόσιο
κατέχει μικρό ή μεγάλο μερίδιο προχωράει
το υπουργείο Οικονομικών. Με απόφαση
του γενικού γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών Χρήστου Τριαντόπουλου, συστήνεται ομάδα
εργασίας με στόχο τη δημιουργία ενός
νέου, σύγχρονου θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των δημοσίων επιχειρήσεων.
Εργο της επιτροπής είναι:
• Η χαρτογράφηση σε ενιαίο μητρώο
των επιχειρήσεων, οργανισμών και νομικών προσώπων στα οποία το ελληνικό
Δημόσιο κατέχει οποιοδήποτε μερίδιο,
καθώς και του νομοθετικού πλαισίου που
διέπει τις συμμετοχές αυτές.
• Η διατύπωση προτάσεων για τον εξορθολογισμό των συμμετοχών του Δημοσίου σε περιπτώσεις μικρής και ιδιαίτερα
μικρής συμμετοχής σε νομικά πρόσωπα
και οργανισμούς, την αποτελεσματικότερη
διαχείρισή τους και τον περιορισμό του
διοικητικού φόρτου.
• Η επανεξέταση, η βελτίωση, ο εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία των
δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών,
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Ειδική επιτροπή θα χαρτογραφήσει τα νομικά πρόσωπα, τους οργανισμούς
και τις επιχειρήσεις όπου
έχει μερίδιο το κράτος.

Στόχος, μεταξύ άλλων, είναι η βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των διατάξεων που διέπουν

τη λειτουργία των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών, ιδίως του ν. 3429/2005 που αφορά τις ΔΕΚΟ.

ιδίως του ν. 3429/2005 που αφορά τις
ΔΕΚΟ. Σημειώνεται ότι με τον τότε νόμο
είχε δημιουργηθεί διυπουργική επιτροπή
για τις ΔΕΚΟ, όπου εγκρίνονταν τα στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια.
• Η διατύπωση προτάσεων για τη δη-

μιουργία ενός σύγχρονου ενιαίου θεσμικού
πλαισίου για τη λειτουργία και διαχείριση
των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και των συμμετοχών του ελληνικού
Δημοσίου με στόχο:
1. Την ανταπόκριση στα νέα δεδομένα

της εταιρικής διακυβέρνησης.
2. Την εναρμόνιση με τις δημοσιονομικές συνθήκες και το σχετικό θεσμικό
πλαίσιο.
3. Τον αποτελεσματικό οικονομικό και
επενδυτικό προγραμματισμό των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών και
την αποτελεσματική παρακολούθηση και
τον έλεγχο αυτών.
4. Τον εξορθολογισμό της συμμετοχής
του κράτους σε επιχειρήσεις και εταιρικά
σχήματα.
5. Την κωδικοποίηση των διαδικασιών
εκκαθαρίσεων και αναδιάρθρωσης σε δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς.
6. Τη διοικητική και λειτουργική ενδυνάμωση των υπηρεσιών του υπουργείου
Οικονομικών που εμπλέκονται στην παρακολούθηση και τήρηση του εν λόγω
θεσμικού πλαισίου.

H αμερικανική τράπεζα υποστηρίζει ότι η χώρα μας έχει το σημαντικό πλεο-νέκτη-

μα της καλύτερης ικανότητας απορρόφησης των κοινοτικών κονδυλίων σε σύγκριση
με την Ιταλία ή την Ισπανία.

Περισσότερα χρήματα
ξοδεύουν τα νοικοκυριά
στα σούπερ μάρκετ
Τις δαπάνες τους για αγορές ειδών από
τα καταστήματα των σούπερ μάρκετ
αύξησαν οι Ελληνες καταναλωτές από
τις αρχές Μαρτίου έως και τα τέλη Αυγούστου, γεγονός που συνδέεται άρρηκτα με τις αλλαγές που έφερε στις
καθημερινές τους συνήθειες η έξαρση
του ιού και η επιβολή του lockdown.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ίδιων των
καταναλωτών, στο πλαίσιο έρευνας
του ΙΕΛΚΑ που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο δέκατο συνέδριο σελφ σέρβις Food Retail Ceo Forum, η μέση εβδομαδιαία δαπάνη για είδη σούπερ
μάρκετ ανά νοικοκυριό αυξήθηκε από
τον Μάρτιο έως τα τέλη Αυγούστου
κατά 15 ευρώ. Σε έρευνα που διεξήγαγε
το ΙΕΛΚΑ την περίοδο 9-12 Μαρτίου,
η μέση δαπάνη ανά νοικοκυριό ανήλθε,
την εβδομάδα εκείνη, στα 68,76 ευρώ,
ενώ την περίοδο 1-3 Απριλίου, όταν
είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται περιοριστικά μέτρα, αυτή αυξήθηκε στα
86,40 ευρώ. Εκτοτε παρατηρήθηκε
μια μικρή αποκλιμάκωση, με τους καταναλωτές να εκτιμούν ότι προς τα
τέλη Μαΐου (22-24 Μαΐου) δαπάνησαν
περί τα 81,5 ευρώ την εβδομάδα για
αγορές προϊόντων στα σούπερ μάρκετ,
για να φθάσουν να δαπανούν τελικά
στα τέλη Αυγούστου (29-31 Αυγούστου)
82,74 ευρώ. Πέραν από την «καταναλωτική φρενίτιδα» που παρατηρήθηκε
τις πρώτες ημέρες για προϊόντα υγιεινής
(χαρτιά, αντισηπτικά κ.λπ.), η αύξηση
της δαπάνης ανά νοικοκυριό συνδέεται

με την αναστολή λειτουργίας πολλών
κέντρων εστίασης και τη σταδιακή
στροφή των καταναλωτών στην παρασκευή φαγητών μέσα στο σπίτι.
Σύμφωνα με την έρευνα του ΙΕΛΚΑ,
καταγράφεται μια αυξημένη τάση παρασκευής και μαγειρικής στο σπίτι,
κυρίως στο φαγητό (αύξηση 31%),
στον καφέ (25%) αλλά και σε γλυκά,
σπιτικά σνακ και ψωμί. Επίσης, αρκετοί
καταναλωτές επιλέγουν συστηματικά
την προμήθεια τροφίμων και άλλων
προϊόντων εξ αποστάσεως (delivery),
αύξηση που ανέρχεται στο 2% σε σχέ<
<
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Από τον Μάρτιο έως
τα τέλη Αυγούστου, η
μέση εβδομαδιαία δαπάνη
αυξήθηκε κατά 15 ευρώ.
ση με πέρυσι. Αντίθετα, μείωση καταγράφεται στην εστίαση, με την επίσκεψη σε εστιατόριο και ταβέρνα
να παραμένει στο -38% και το delivery
στο -19%. Τα οικονομικά κριτήρια,
σύμφωνα και με τα τελευταία στοιχεία,
επανέρχονται στις επιλογές των καταναλωτών, καθώς για τους περισσότερους δεν μετράει τόσο η ποιότητα
όσο τα χρήματα που δίνουν για την
αγορά βασικών ειδών όπως είναι τα
τρόφιμα.
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΝΤΗ

ΕΛΛΑΔΑ
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Επενδύει
200 εκατ. ευρώ
στην Ελλάδα
ο Ριμπολόβλεφ
Ο Ρώσος κροίσος σχεδιάζει δημιουργία
μονάδας παραγωγής μπαταριών
Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΔΕΛΕΒΕΓΚΟΥ

Ο ρωσικής καταγωγής Κονσταντίν Σολοντόβνικοφ ήταν, ίσως, ο μοναδικός από
όσους, με προέλευση τη Ζυρίχη, επισκέφθηκαν εν μέσω πανδημίας την περασμένη
εβδομάδα την Αθήνα που είχε σκοπό να
παρουσιάσει στην ελληνική κυβέρνηση
ένα επιχειρηματικό σχέδιο πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Ως πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της, με έδρα τη Βασιλεία
της Ελβετίας, Innolith, είχε στις αποσκευές
του μία επένδυση της οποίας η συνολική
αξία, στην πλήρη ανάπτυξή της, θα μπορούσε να ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες
της «Κ», ο Σολοντόβνικοφ παρουσίασε,
σε μία αρχική συνάντηση γνωριμίας, στον
υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Νίκο Παπαθανάση το επενδυτικό σχέδιό
του για τη δημιουργία γραμμής παραγωγής
στην Ελλάδα. Ενός εργοστασίου δηλαδή
που θα παράγει τις προηγμένου τύπου
μπαταρίες τις οποίες αναπτύσσει η Innolith,
όπου μεγαλομέτοχος είναι ο Ρώσος κροίσος
και ιδιοκτήτης του νησιού Σκορπιός Ντμίτρι
Ριμπολόβλεφ.

Επίσκεψη

Η «Κ» επικοινώνησε με τον σύμβουλο
της οικογένειας Ριμπολόβλεφ Σεργκέι
Τσερνίτσιν, o οποίος επιβεβαίωσε την επίσκεψη του επικεφαλής της Innolith
στην οδό Νίκης, αναφέροντας ότι το ενδιαφέρον του δισεκατομμυριούχου για
τη συγκεκριμένη επένδυση είναι υπαρκτό,
αλλά για την ώρα «ουδέν σχόλιον».
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Την πρόταση παρουσίασε
στην κυβέρνηση
ο επικεφαλής της Innolith
Κ. Σολοντόβνικοφ.
Η Innolith παράγει, αυτή τη στιγμή,
σε πιλοτικό στάδιο σε μονάδα που διαθέτει
στη Γερμανία έναν τύπο πανίσχυρης μπαταρίας, με μεγάλη ανθεκτικότητα σε χαμηλές και υψηλές θερμοκρασίες, που είναι
κατάλληλος για βιομηχανικές εφαρμογές.
Το «μυστικό» της πατέντας της βρίσκεται
στους ανόργανους μη εύφλεκτους ηλεκτρολύτες –τα υγρά, δηλαδή, της μπαταρίας– που έχει αναπτύξει, επιτρέποντας
πολύ μεγαλύτερο κύκλο ζωής, υψηλότερη
αγωγιμότητα και αυτονομία, συγκριτικά
με τις μπαταρίες ιόντων λιθίου.
Η ελβετική εταιρεία πραγματοποιεί
από το 1997 έρευνες στον ανόργανο ηλεκτρολύτη και αποτελεί τη μετεξέλιξη
της εταιρείας Alevo. Τον περασμένο Απρίλιο είχε κάνει γνωστό ότι έχει δημιουργήσει την πρώτη, παγκοσμίως, επαναφορτιζόμενη μπαταρία που διαθέτει
πυκνότητα ενέργειας 1 κιλοβατώρα ανά
κιλό, γεγονός που θα μπορούσε να στηρίξει
την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων
με αυτονομία χιλίων χιλιομέτρων.
Οι πανίσχυρες αυτές μπαταρίες θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα όχι μόνο
στην ηλεκτροκίνηση, αλλά και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) και τη
ναυτιλία, καθώς δύναται να χρησιμοποι-

Πέραν του επενδυτικού σχεδίου της Innolith, με γοργούς ρυθμούς προχωρούν οι κατασκευαστικές εργασίες στον Σκορπιό, το νησί των 830 στρεμμάτων που αγόρασε ο Ριμπολόβλεφ το
2013. Πρόκειται για επένδυση ύψους 165 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023.
ηθούν από σχεδόν όλους τους τύπους
πλοίων. Η πρώτη γενιά αυτού του είδους
συσσωρευτών, που βασίζονται στην πατέντα του ανόργανου μη εύφλεκτου ηλεκτρολύτη, έχει, ήδη, δοκιμαστεί στο δίκτυο
της αμερικανικής εταιρείας ηλεκτρισμού
PJM –καλύπτει 13 πολιτείες και την Κολούμπια– εμφανίζοντας διάρκεια ζωής
άνω των 50.000 κύκλων και κόστος (ανά
κύκλο) που αποτελεί κλάσμα του αντίστοιχου των παραδοσιακών μπαταριών
λιθίου.
Οι πανίσχυρες και μη εύφλεκτες μπαταρίες της Innolith ανήκουν στη δεύτερη
και τρίτη γενιά συσσωρευτών και βρίσκονται στο τελικό στάδιο της έρευνας. Η παραγωγή τους αναμένεται, σύμφωνα με
πληροφορίες, σε πιλοτικό στάδιο, την
προσεχή άνοιξη και σε μαζική κλίμακα,
μέσω της δημιουργίας εργοστασίου δυναμικότητας εκατοντάδων τεμαχίων ανά
λεπτό, στα μέσα του 2022. Η Innolith, που
ελέγχει ο Ριμπολόβλεφ, εξετάζει τη δημιουργία κέντρου έρευνας και ανάπτυξης,
όπως και εργοστασίου παραγωγής στην
Ελλάδα, υλοποιώντας μία επένδυση της

οποίας η συνολική αξία εκτιμάται ότι θα
ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία,
κατά πληροφορίες, αναζητεί Ελληνες εταίρους και την αρωγή της ελληνικής κυβέρνησης, με τη συγκυρία να φαίνεται
ευνοϊκή, λόγω των πόρων της τάξεως των
71 δισ. ευρώ που έχει εξασφαλίσει και
πρόκειται να λάβει η Ελλάδα μέσω του
Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης.

Πλεονεκτήματα

Στα πλεονεκτήματα της σχεδιαζόμενης
επένδυσης της Innolith, που προτάθηκαν
κατά την πρόσφατη συνάντηση στο υπουργείο Ανάπτυξης, ανήκουν η μείωση
της εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές
μπαταριών ενόψει του στόχου για εξασφάλιση, έως το 2030, τουλάχιστον του
60% της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Οπως και η αντικατάσταση σε μικρο-δίκτυα ΑΠΕ σε
νησιά των γεννητριών πετρελαίου με τους
συσσωρευτές της ελβετικής εταιρείας.
Η δραστηριότητα της Innolith, που υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσει περισσότερες από 300 θέσεις εργασίας, αναμέ-

νεται να υλοποιηθεί σε διαφορετικές φάσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά
στην «Κ», η πρώτη περιλαμβάνει τη δημιουργία κέντρου έρευνας και ανάπτυξης
με στόχο την παραγωγή ορισμένων εκατοντάδων μπαταριών και την εμπορική
διάθεσή τους, κατ’ αρχάς σε πιλοτικό στάδιο, προκειμένου η εταιρεία να «δοκιμάσει
τα νερά» και να συγκεντρώσει, ενδεχομένως, παραγγελίες.
Σε δεύτερο στάδιο, που τοποθετείται
σε ορίζοντα ενάμιση χρόνου από σήμερα,
θα δημιουργηθεί ένα πιλοτικό εργοστάσιο
με επιφάνεια της τάξεως των 10.000 τετραγωνικών μέτρων που θα είναι σε θέση
να παράγει πάνω από 15 εκατ. μπαταρίες
τον χρόνο. Η ποσότητα αυτή, σύμφωνα
με τα σχέδια των επενδυτών που περιήλθαν
σε γνώση της «Κ», θα αυξηθεί, με ορίζοντα
το 2024, σε περισσότερα από 100 εκατ.
τεμάχια, ετησίως, οδηγώντας στην επέκταση της μονάδας σε επιφάνεια άνω των
40.000 τ.μ. Η έναρξη, βέβαια, υλοποίησης
της επένδυσης θα εξαρτηθεί από τις τελικές
αποφάσεις που θα λάβει ο Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ που επιδιώκει, όπως όλα δείχνουν,

να διευρύνει το επενδυτικό αποτύπωμά
του στην Ελλάδα.
Πέραν του επενδυτικού σχεδίου της
Innolith, με γοργούς ρυθμούς προχωρούν
οι κατασκευαστικές εργασίες στον Σκορπιό,
το νησί των 830 στρεμμάτων που αγόρασε
ο Ριμπολόβλεφ το 2013. Πρόκειται για επένδυση ύψους 165 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023 και αποσκοπεί στη μετατροπή του θρυλικού
νησιού όχι μόνο σε υπερπολυτελές θέρετρο, αλλά και σε προορισμό που πληροί
τις πιο αυστηρές προδιαγραφές περιβαλλοντικής προστασίας.
Το έργο θα περιλαμβάνει ένα κύριο συγκρότημα δύο επιπέδων, διαθέτοντας,
κατά προσέγγιση, επτά υπνοδωμάτια,
τρεις πισίνες, τεχνητή λίμνη, χώρους θαλασσοθεραπείας (Spa), αίθουσα προβολών,
κουζίνα, καθιστικά και άλλους κοινόχρηστους χώρους. Αν και τα τελικά σχέδια
είναι υπό διαμόρφωση, εκτιμάται ότι θα
κατασκευαστούν πάνω από 10 καινούργιες
βίλες, ενώ η σχεδιαζόμενη οικιστική ζώνη
προβλέπεται ότι θα διαθέτει συνολικά 42
κλίνες.
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Σύντομο ήταν το ανοδικό
διάλειμμα του Χρηματιστηρίου

Πτωτικά κινήθηκαν
οι ευρωπαϊκές αγορές

Πτώση 0,29% για τον Γενικό Δείκτη – Πέντε λόγοι κρατούν μακριά τους επενδυτές
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Εφήμερη αποδείχθηκε για άλλη μία φορά η
αντίδραση του Χρηματιστηρίου Αθηνών,
καθώς ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να
δώσει συνέχεια στα κέρδη της Δευτέρας,
καταγράφοντας οριακές απώλειες και παραμένοντας στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης στο «κόκκινο», με το επενδυτικό
ενδιαφέρον να είναι εξαιρετικά περιορισμένο,
όπως έδειξε και ο τζίρος. Ο τραπεζικός κλάδος
όπως και τα blue chips, είχαν κυρίως αρνητική
εικόνα, χωρίς βέβαια να λείπουν οι επιλεκτικές
τοποθετήσεις σε τίτλους, οι οποίες ωστόσο
δεν μπόρεσαν να κάνουν τη «διαφορά» για
το Χ.Α., το οποίο παραμένει εγκλωβισμένο
στην υποτονικότητα.
Την ίδια στιγμή, και στις ευρωπαϊκές αγορές το κλίμα ήταν επιφυλακτικό λόγω της
αβεβαιότητας γύρω από τις εξελίξεις με τις
εμπορικές διαπραγματεύσεις για το Brexit
καθώς και τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.
<
<
<
<
<
<

Ο χαμηλός τζίρος των
35,94 εκατ. αποτυπώνει
το περιορισμένο ενδιαφέρον
των επενδυτών.
Οπως σημειώνουν οι αναλυτές, αν και οι οικονομίες ανακάμπτουν στο τρέχον τρίμηνο,
ωστόσο, η ταχύτητα της ανάκαμψης θα
παίξει ρόλο στη βραχυμεσοπρόθεσμη πορεία
των αγορών. Και στο εσωτερικό, οι επενδυτές
θα ζυγίσουν την αποτελεσματικότητα των
νέων μέτρων, καθώς επηρεάζει άμεσα τη
διάθεση για ανάληψη ρίσκου.
Πιο αναλυτικά, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
με απώλειες 0,29% στις 623,36 μονάδες, ενώ
ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 35,94 εκατ.
ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
έκλεισε με απώλειες 0,12% στις 1.487,72
μονάδες, ενώ κέρδη 0,59% σημείωσε ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης κλείνοντας
στις 855,77 μονάδες (κυρίως χάρη στο

Οπως σημειώνουν οι αναλυτές, αν και οι οικονομίες ανακάμπτουν στο τρέχον τρίμηνο, ωστόσο, η ταχύτητα της ανάκαμψης θα παίξει ρόλο στη
βραχυμεσοπρόθεσμη πορεία των αγορών.
+9,33% της Intracom). Από τα μη τραπεζικά
blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν οι ΑΔΜΗΕ
(+5%), Βιοχάλκο (+2,88%), Ελλάκτωρ (1,93%)
, Μυτιληναίος (1,56%), και ΟΠΑΠ (+1,50%).
Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,36%
στις 301,15 μονάδες, με την Alpha Bank να
κλείνει στο -0,62%, την Πειραιώς στο -1,71%,
την Εθνική στο -1,38% και τη Eurobank στο
+1,02% (σημειώνεται πως χθες εισήχθησαν
προς διαπραγμάτευση οι μετοχές της Cairo
Mezz). Οι επενδυτές συνεχίζουν την αποχή
τους από το ελληνικό Χρηματιστήριο, ενώ
κάποιοι αποεπενδύουν από τις θέσεις τους,
όπως παρατηρεί ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος Χρηματιστηριακή. Οι λόγοι της απομόνωσης του ελ-

το τέλος του 2021.
• Η αδυναμία διαμόρφωσης πειστικού
εθνικού σχεδιασμού ώστε οι αγορές να υιοθετήσουν το σενάριο ότι η Ελλάδα μπορεί
να αποτελέσει ένα ενδιαφέρον story ανάπτυξης από το 2021 απορροφώντας κονδύλια
70 δισ. ευρώ τα επόμενα έτη.
• Οι χρόνιες παθογένειες του ελληνικού
χρηματιστηρίου και το έλλειμμα μιας ολιστικής πολιτικής για την αντιμετώπισή τους.
• Τέλος, παρά την αναγγελία έναρξης
ελληνοτουρκικού διαλόγου στο εγγύς μέλλον,
το απρόβλεπτο της προσωπικότητας του
Ταγίπ Ερντογάν συντηρεί υψηλό βαθμό γεωπολιτικής αβεβαιότητας στην Ανατ. Μεσόγειο.

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

New York/Nέα Yόρκη
Eταιρείες

ληνικού Χρηματιστηρίου από τα επενδυτικά
δρώμενα όπως επισημαίνει είναι οι εξής:
• H συντήρηση υφεσιακού περιβάλλοντος
στην ελληνική οικονομία που φτάνει τις
συνθήκες αποπληθωρισμού, καθώς η φετινή
κατάρρευση του τουρισμού και οι επιπτώσεις
στην οικονομία λόγω της έξαρσης της πανδημίας, αναμένεται να οδηγήσουν ίσως και
σε διψήφιο ποσοστό υποχώρησης του ΑΕΠ
φέτος.
• Ο χαμηλός βαθμός ορατότητας στον
τραπεζικό κλάδο καθώς οι συνθήκες της
πανδημίας διαμορφώνουν προϋποθέσεις
για νέα NPLs (6-10 δισ. ευρώ κατά τη Morgan
Stanley, την ΤτΕ κ.ά.) και ενώ δεν αναμένεται
να γνωστοποιηθεί το ύψος τους πριν από

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο

3M COMPANY
159.56
ALCOA CORP
11.57
ALLEGHANY CRP
511.26
ALTRIA GROUP
38.45
AMAZON COM
3163.1498
AMER EXPRESS C
97.33
AMER INTL GROU
26.99
AMGEN
246.02
APPLE INC
113.8835
BANK OF AMERIC
23.55
BAXTER INTL IN
79.235
BOEING CO
162.6
BRISTOL MYERS
60.1277
CAMPBELL SOUP
47.77
146.65
CATERPILLAR IN
CIGNA CORP
162.7564
CHEVRON
71.32
CISCO SYSTEMS
39.033
CITIGROUP
42.09
CERVECERIAS
12.7
COCA-COLA CO
49.13
COLGATE PALMOL
75.95
DANAOS CORP
7.07
DIANA SHIPPING
1.4
DOW INC
46.28
DUPONT DE NMOU
55.07
ENTERGY CP
95.21
EXXON MOBIL
34.0805
FEDEX CORP
255.91
FORD MOTOR CO
6.5473
INTL BUS MACHI
120.27
GENERAL DYNAMI
138.01
GENERAL ELEC C
6.07
GOLDM SACHS GR
195.49
HALLIBURTON CO
12.145
HARTFORD FINL
35.665
HP INC
18.87
HOME DEPOT INC
271.559
HONEYWELL INTL
163.92
INTEL CORP
51.065
JOHNSON JOHNSO
146.61
JPMORGAN CHASE
94.46
LAZARD
31.93
MCDONALD’S COR
218.63
MERCK & CO
82.15
MICROSOFT CP
208.1798
3M COMPANY
159.59
MORGAN STANLEY
47.3
NIKE INC CL B
126.15
NORFOLK SOUTHE
216.32
PFIZER INC
36.1374
PROCTER & GAMB
136.7585
ROCKWELL AUTOM
218.87
SCHLUMBERGER L
15.6481
SOUTHERN
53.24
STEALTHGAS
2.8765
TSAKOS ENERGY
7.27
UNISYS CORP
10.4
UNITEDHEALTH G
302.4
US BANCORP
34.78
VERIZON COMMS
59.196

Μετ. %
-1.299
-5.4739
-1.2745
-1.2837
-0.3434
-1.5078
-2.3163
-0.4089
-0.9364
-2.2416
-0.3835
-2.0954
0.6995
-0.4377
-0.6975
-0.9335
-3.5304
-0.2479
-2.8842
-1.7028
-0.3044
-0.8615
5.3651
-0.7092
-2.5274
-2.6172
-1.5205
-3.482
0.5777
-2.133
-1.1994
-2.065
-2.0968
-1.7984
-4.8197
-3.2945
0.053
-0.2831
-0.4373
-0.7097
-0.3399
-1.7679
-0.2499
-0.74
-0.7371
-0.6017
-1.2805
-2.2323
1.472
-2.1265
-0.6941
-0.9068
-0.5091
-4.8748
-0.8751
2.7321
-3.4529
-3.2558
-0.2737
-2.5224
-0.2763

WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &
WALMART INC

123.68
23.125
136.48

London/Λονδίνο
Εταιρείες
ANGLO AMERICAN
A.B.FOOD
ADMIRAL GRP
ASHTEAD GRP.
ANTOFAGASTA
AVIVA
ASTRAZENECA
BABCOCK INTL
BAE SYS.
BARCLAYS
BR.AMER.TOB.
BARRATT DEVEL.
BERKELEY GP.HL
BR.LAND
BUNZL
BP
BURBERRY GRP
BT GROUP
COCACOLA HBC A
CARNIVAL
CENTRICA
COMPASS GROUP
CAPITA GROUP
CRH
DIXONS CARPHO
DCC
DIAGEO
DIRECT LINE
EXPERIAN
EASYJET
FRESNILLO
GLENCORE
GLAXOSMITHKLIN
HIKMA
HAMMERSON
HARGREAVES LS
HSBC HLDGS.UK
INTL CONSOL AI
INTERCON. HOTE
3I GRP.
IMP.BRANDS
INTERTEK GROUP
ITV
JOHNSON MATTHE
KINGFISHER
LAND SECS.
LEGAL&GEN.
LLOYDS GRP.
LON.STK.EXCH
MARKS & SP.
MONDI
NATIONAL GRID
NEXT
PROVIDENT FIN.
PRUDENTIAL
PERSIMMON
PEARSON
RECKITT BEN. G

Χθεσινό
1866.4
1860
2658.97857
2829.3627
1029
286.6
8539
232.692
488.1
97.25
2800.7675
473.8
4251.9463
334.8363
2502
229.3
1590.5723
97.86
1916.5
965.2
39.85
1219.0166
28.8956
2859.35579
92.05
6020
2640.7084
269.2
2953
489.8
1203
162.16
1455.6
2577
15.01
1555.5
298.5
91
4102
978.2
1370
6408
65.7936
2364.60842
293.6466
512.4
185.15
26.13
8890
1997427
1657
885
5898
192.4
1136
2450
551.2
7595.07

-1.8335
-2.9177
-0.561

(Σε πέννες)

Μετ. %
0.919
-0.774
-2.375
2.164
-0.58
-2.351
0.353
-0.642
-1.174
-0.765
-2.352
-0.441
-0.932
-4.223
0.361
-2.197
0.473
-2.433
-2.369
-0.186
-2.424
-1.789
1.51
-0.07
-1.34
-1.311
-1.14
-2.886
-0.034
-3.125
2.514
-1.47
-0.519
1.257
-8.754
-1.768
-3.257
-3.602
-0.918
-0.224
-2.213
0.85
-0.695
0.596
0.819
-3.12
-2.011
-1.748
0.52
-3.293
3.466
3.946
-1.569
-2.877
-0.916
-1.922
-1.112
0.767

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

983.8
959.296
1723.5
4712
239.5
143.2242
450.4
192.85
2696
734.2
935.8
1357.2306
1493
1216
354.1514
2465
1085.5
215
279.93
105.933
4805
876.2
103.06
602.6
2099

-1.856
-2.138
-0.72
0.716
-0.581
-5.93
-1.938
-2.969
-2.07
0.907
-1.681
2.229
0.912
2.228
-2.845
-0.041
-0.958
-1.376
-3.014
-0.047
-0.125
0.046
-0.885
-0.79
-3.004

14.275

-0.065

TENARIS

4.13

4.27

9.39

-0.002

TERNA

6.03

6.06

FRESENIUS MEDI

72.4

0.1

UNICREDIT

7.023

-1.18

38.65

-0.25

FRESENIUS SE
HEIDELBERGCEME

52.08

-0.1

HENKEL AG&CO V

89.34

1.58

INFINEON TECH

24.185

0.28

K+S AG NA

5.678

0.016

MERCK KGAA

125.2

0.2

MUENCH. RUECK

218.1

-4.3

RWE AG

32

0.63

THYSSENKRUPP A

4.341

-0.085

VOLKSWAGEN VZ

138.74

0.54

VONOVIA SE

58.32

0.1

SIEMENS N

108.64

-1.32

SAP SE

134.16

-0.5

Amsterdam/Aμστερνταμ

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

AALBERTS

30.45

-0.65

AEGON

2.166

-2.26

ABN AMRO BANK

6.98

-3.24

86.36

1.12

AKZO NOBEL
ALTICE EUROPE

Zurich /Zυρίχη
Εταιρείες

(Σε ελβ.φρ.)

Χθεσινό

Μετ. %

4.11

0

ARCELORMITTAL

11.488

0.45

ASML HOLDING

318.25

1.1

BOSKALIS WESTM

16.86

-0.82

ABB LTD N

23.59

0.3

GALAPAGOS

121.95

0.08

RICHEMONT N

61.88

-0.51

HEINEKEN

76.52

-0.93

GEBERIT N1

542.8

0.44

ING GROEP

6.044

-2.01

LAFARGEHOLCIM

41.79

-0.95

KONINKLIJKE DS

135.4

0.04

80.5

-0.36

ROCHE HOLDING

320.2

-2.38

KPN KON

2.013

-0.69

SGS N

2474

-0.68

NN GROUP

31.68

-1.37

KONINKLIJKE DS

135.4

0.04

NOVARTIS N

SWATCH GROUP I

214

-1.06

48.54

-0.9

JULIUS BAER N

38.33

-1.64

CS GROUP AG

9.072

-1.86

GIVAUDAN N

3961

-0.13

NESTLE SA

109.7

-0.16

0

0

492.2

-0.67

ADECCO N

TRANSOCEAN N
SWISSCOM N
SWISS RE N

68.5

-1.81

UBS GROUP N

10.125

-1.41

ZURICH INSURAN

321.4

-1.53

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
ADIDAS N
ALLIANZ SE
BASF SE
BAY MOT WERKE

Χθεσινό

Μετ. %

281.2

-2.5

164.88

-1.96

52.34

0.52

62

0.27

IMCD
RANDSTAD

102

0.54

44.13

-0.59

18.93

-1.41

ROYAL DUTCH SH

10.922

-2.69

UNIBAIL RODAM

29.87

-5.38

VOPAK

48.44

-0.62

WOLTERS KLUWER

73.28

-0.16

RELX

Milano/Mιλάνο

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

A2A SPA

1.25

1.25

ATLANTIA

13.61

13.33

AZIMUT HLDG

Μετ. %

15.44

15.60

ENEL

7.50

7.43

EXOR

46.74

47.77

ENI

6.67

6.86

GENERALI ASS

11.94

12.04

0.59

0.60

GEOX

BEIERSDORF

96.64

1.22

BAYER N AG

53.51

-0.7

COMMERZBANK

4.107

-0.119

CONTINENTAL AG

92.14

-0.44

MEDIOBANCA

6.79

6.79

0.50

0.50

24.87

24.81

INTESA SANPAOL
MEDIASET

O Xetra DAX της Φρανκφούρτης έκλεισε με υποχώρηση 0,35%.
<
<
<
<
<
<

Ανησυχία των
επενδυτών εξαιτίας
της μεγάλης αύξησης
των κρουσμάτων
του κορωνοϊού.
Xetra DAX της Φρανκφούρτης
που έκλεισε με υποχώρηση 0,35%.
Με απώλειες 0,51% έκλεισε και
ο FTSE MIB του Μιλάνου και ο
CAC 40 του Παρισιού με πτώση
0,23%.
Την ίδια στιγμή, και ενώ η αγορά είχε στραμμένο το βλέμμα
στην πρώτη αντιπαράθεση των
δύο υποψηφίων προέδρων στις
ΗΠΑ, στη Wall Street οι δύο βασικοί δείκτες κινούντο σε αντίθετη κατεύθυνση: μέχρι αργά
το βράδυ ο S&P 500 βρισκόταν
σε θετικό πρόσημο, ενώ ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
Dow Jones υποχωρούσε κατά
0,84%.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

E.ON SE NA

DT TELEKOM N

Εξανεμίστηκε χθες η αισιοδοξία
που επικράτησε τη Δευτέρα στα
χρηματιστήρια στις δύο πλευρές
του Ατλαντικού. Το κλίμα άλλαξε
καθώς οι επενδυτές βλέπουν περιορισμένες τις πιθανότητες μιας
συμβιβαστικής λύσης στο Κογκρέσο που θα μπορούσε να επιτρέψει νέα στήριξη της αμερικανικής οικονομίας.
Την ίδια στιγμή, η εικόνα επιδεινώνεται συνεχώς στο μέτωπο
της πανδημίας με τα θύματά της
να έχουν υπερβεί το ένα εκατομμύριο παγκοσμίως και τα κρούσματα να αυξάνονται σε πολλές
περιοχές του πλανήτη.
«Η συζήτηση για νέα στήριξη
της οικονομίας είναι αυτή που
κινεί τις αγορές βραχυπρόθεσμα»,
σχολίασε ο Μπρεντ Σούτε, στρατηγικός
αναλυτής
στη
Northwestern Mutual Wealth
Management, που διαπιστώνει
ότι την ίδια στιγμή «υπάρχει ο
φόβος ότι θα εκτιναχθούν τα
κρούσματα το φθινόπωρο γι’ αυτό
και κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να πάρουν τα χρήματά τους
και να μείνουν στο περιθώριο».
O πανευρωπαϊκός δείκτης
Stoxx 600 έκλεισε, έτσι, με απώλειες 0,5%, με τις μετοχές των
τραπεζών να χάνουν μεγάλο μέρος από τα κέρδη 5,6% που συγκέντρωσε ο κλάδος στη συνεδρίαση της Δευτέρας.
Τα μεγάλα κέρδη της Δευτέρας
είχαν ως αποτέλεσμα να κλείνει
ο δείκτης το τρίτο τρίμηνο σε θετικό πρόσημο, ενώ για τον Σεπτέμβριο κλείνει με συνολική
πτώση 1%. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πτώση του μετά τις απώλειες σχεδόν 15% που σημείωσε τον Μάρτιο εν μέσω πανδημίας.
Πτωτικά κινήθηκαν, άλλωστε,
οι μετοχές εταιρειών ευαίσθητων
στον οικονομικό κύκλο, όπως της
ενέργειας και των ασφαλιστικών,
που κατέγραψαν απώλειες άνω
του 1,5%. Ετσι, ο δείκτης FTSE
100 του Λονδίνου έκλεισε με μικρές απώλειες 0,51% όπως και ο

1.6068

-1.1

1.64

1.68

DAIMLER AG N

45.69

-0.185

RCS MEDIAGROUP

DEUTSCHE BANK

7.074

-0.198

PRYSMIAN

DEUTSCHE POST

39.48

0.25

SNAM

4.48

4.49

DT BOERSE N

151.2

-0.9

STMICROELEC.N.

26.19

25.75

DT LUFTHANSA A

7.258

-0.156

TELECOM ITALIA

0.34

0.35

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

(Σε γιέν)

Χθεσινό
2183.5
3689
1602.5
3410
1757.5
1730
299
1141
461.6
2083
5270
14670
688
3673
2473
1447
944.3
1450
1302
6580
412
305
849
436.1
2589
1457.5
241
6180
2376
709
3689
385.3
501.4
5720
1327
3213
989
2677
494
2080
724
9955
3376
1277
811
6114
8200
3025
362
692
3650
11550
3295
4743
499.7
6450
1164
499.7
2726
1499
7113
5070

Μετ. %
-0.98
-0.35
-2.35
0.44
-1.35
-0.69
-2.29
-1.21
-1.01
-0.71
0.19
2.91
5.04
-1.4
0.26
0.63
-0.04
-1.49
-1.96
-1.64
0
-1.61
0.83
-2.11
-2.45
-0.85
2.12
1.81
-2.54
-0.98
-0.43
2.75
-1.61
1.06
15.78
-1.69
-1.65
-1.4
-3.57
-0.41
-1.39
-0.21
2.32
-1.7
-0.15
0.26
-2.73
-1.36
1.17
-2.28
2.03
-2.08
-2.21
-0.1
-1.83
-0.94
-0.1
0.96
-3.6
-0.92
-1.55

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

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
23.56
137.50
44.09
15.75
31.00
29.28
110.85
13.72
20.41
7.40
55.08
161.55
8.75
281.50
409.95
20.60
92.44
135.90
15.35
576.60
27.23
22.24
35.91
86.18
108.90
11.03
60.72
5.18
63.22
28.33
18.32

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

Μετ. %
-3.48
0.22
0.14
-2.15
-2.59
-1.51
-1.6
-1.86
-5.07
-2.32
-1.04
0.78
-0.61
1.04
1
1.68
-1.2
-0.04
-3.19
0.38
-1.27
-3.72
-0.25
-1.31
2.06
-3.7
-3.19
0.58
-1.19
-1.63
0.25

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
18.995
117.2
7.022
93.25
47.7
1.2315
2.331
3.68
1.8175
0.1074
22.98
20.04
21.14
7.8
24.42
10.53
0.9984
6.1
23.94
1.306
6.98
11.474
0.558
16.19
5.67
0.2857
1.5922
1.501
2.873
3.19
8.9

Μετ. %
-3.4807
-0.9298
-1.0149
-0.7979
-0.3551
-3.5253
-2.2232
-5.3498
-4.0897
0.2801
-0.5625
-0.9392
-2.4007
-4.5288
-0.2043
0.4771
-4.2761
-3.2514
-0.2084
-3.6162
-2.582
0.1222
-2.7875
0.2787
-3.6042
-4.6713
-3.8062
-7.4599
-3.7521
-2.6846
-1.3304

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

l
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Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2020

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,5600
0,4550
0,3520
0,0090

0,5880
0,4650
0,3540
0,0090

0,5631
0,4596
0,3532
0,0090

-3,6730
-0,5170
-1,0930
0,1000

200.365
38.807
2.595
6.400

0,5600
0,4600
0,3540
0,0070

0,5880
0,4635
0,3660
0,0090

0,5880
0,4590
0,3540
0,0090

2,44
-3,77
-3,80
12,50

0,0620

0,0675

0,0624

-0,3540

20.100

0,0620
0,0770

0,0675
0,0825

0,0675

-0,74

1,0100

1,0300

1,0216

0,6630

2.390

1,0100

1,0300

1,0300

1,98

1,2300
0,0000
0,0350
0,0000
0,0360
0,0000
0,0860
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1,2500
0,0000
0,0375
0,0000
0,0000
0,3500
0,0000
0,0030
0,0000
0,8000
1,8000
0,0105

0,0860
0,0030

-4,44
50,00

0,2000
0,0010
0,0000
1,0400
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,5200
0,0000
0,8600
0,0250
0,0000

0,2160
0,0000
0,0315
1,1500
0,0000
0,0200
0,0000
0,0655
0,5900
0,0000
0,9000
0,0280
0,0000

0,2100

-4,55

0,0200

8,11

0,5900

3,51

0,9000
0,0250

4,65
-7,41

226

0,0000
0,8800
0,2700
0,0000
1,8700

0,0575
0,0000
0,2800
0,0000
1,9000

1,9000

2,15

1.500

0,0000
1,1900
0,0000
0,0000
0,2660

0,0000
1,2400
0,2600
0,7100
0,2800

0,2680

0,75

0,0000

0,0760

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)

0,0860
0,0010

0,0860
0,0030

0,0900
0,0011

0,0000
-0,0900

1
2.100

0,2100

0,2100

0,2100

-0,3710

3.000

0,0200

0,0200

0,0200

0,2750

500

0,5400

0,5900

0,5503

-1,9710

3.500

0,8700
0,0250

0,9000
0,0250

0,8820
0,0250

-0,8000
-0,0960

5.000
8.000

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)

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

1,9000

1,9000

1,9000

4,0000

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

0,2680

0,2680

0,2680

0,2000

Βασικά Υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

Ακίνητη Περιουσία
ΚΚΟΜ
ΠΑΝΔ
ΦΙΛΟ

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

0,1660
0,0445

0,1820
0,0500

0,1664
0,0446

-0,1580
-0,4860

3.806
4.500

0,1660
0,0000
0,0000

0,1820
0,0500
0,2540

0,1820
0,0500

-1,09
2,04

0,8500

0,8500

0,8500

-0,5000

140

0,8400

0,8500

0,8500

-0,58

0,0000
0,0020
0,0000
0,0000
0,0000
0,0180
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1,2100
0,0000
0,0000
0,0000
0,1100
0,0195
0,0000
0,0000
0,1460
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000

0,0180

0,00

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0000
0,0000

0,0040

0,0090

0,0000

0,0000

0,0000

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

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 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (AN, EM, Σ)
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (AN, Σ)
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD
0,0180
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)

0,0180

0,0180

0,0000

11.000

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
ΕΛΛΗΟ24
ΕΤΜΑ1
ΕΤΜΑ2
ΙΝΓΚΑΡΤ
ΙΝΓΚΑΡΤ2
ΤΡΙΣΤΟΝΕ

Ellinas Finance Public Company Ltd (Ομόλογα)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – 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)

0,0000
0,0000
0,0000

53,0000
50,0000

* 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.

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

Η πολυκατοικία της συντροφιάς
Πρωτοποριακό κέντρο στη Σουηδία, αντίδοτο στη μοναξιά των ηλικιωμένων
ΧΕΛΣΙΝΜΠΟΡ. Μεγάλη επιτυχία γνωρίζει
καινοτόμο κοινωνικό πείραμα στη Σουηδία, στο οποίο πολίτες διαφορετικών
γενεών συμβιώνουν σε δημοτικό συγκρότημα κατοικιών. Η πολυκατοικία
Σόλμπο στη μικρή κωμόπολη Χέλσινμπορ,
στα δυτικά παράλια της Σουηδίας, έχει
αποστολή την καταπολέμηση της μοναξιάς, την προώθηση της κοινωνικής
συνοχής και τη δημιουργική συνύπαρξη
διαφορετικών γενεών, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας The Guardian.
Οι κοινωνικές κατοικίες Σόλμπο, που
εγκαινιάσθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, αποτελούνται από 51 διαμερίσματα
σε τέσσερις ορόφους ανακαινισμένου
οίκου ευγηρίας και φιλοξενούν 72 ανθρώπους. Περισσότεροι από τους μισούς
κατοίκους είναι άνω των 70 ετών, ενώ
οι υπόλοιποι είναι μεταξύ 18 και 25. Ολοι
επελέγησαν ύστερα από εκτενή συνέντευξη, έτσι ώστε οι κατοικίες να συγκεντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερες προσωπικότητες, εθνικές καταγωγές, θρησκεύματα και αξίες. Ολοι οι
<
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Σε αυτή συμβιώνουν άνθρωποι κάθε ηλικίας και
καταγωγής, ηλικιωμένοι
Σουηδοί μέχρι και νεαροί
Αφγανοί πρόσφυγες.
κάτοικοι όφειλαν να υπογράψουν συμβόλαιο, υποσχόμενοι να περνούν τουλάχιστον δύο ώρες την εβδομάδα κάνοντας παρέα με τους γείτονές τους.
Το πρόγραμμα διαχειρίζεται μη κερδοσκοπική οργάνωση στέγασης, που
χρηματοδοτείται από τον τοπικό δήμο,
και φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει τις ψυχικά
επιβλαβείς συνέπειες της κοινωνικής απομόνωσης μεταξύ των ηλικιωμένων. Η
προσφυγική κρίση του 2015 αποτέλεσε
σημαντική πρόκληση για τις υπηρεσίες
στέγης της χώρας. Οι κατοικίες Σόλμπο
είναι ένα από τα κοινωνικά πειράματα
που προέκυψαν από την κρίση αυτή.

Οι κοινωνικές κατοικίες Σόλμπο, που εγκαινιάσθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, αποτελούνται από 51 διαμερίσματα σε τέσσερις ορόφους ανακαινισμένου οίκου ευγηρίας και φιλοξενούν 72 ανθρώπους. Περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους είναι άνω των 70 ετών,
ενώ οι υπόλοιποι είναι μεταξύ 18 και 25.
Ενας 92χρονος κάτοικος του Σόλμπο,
συνταξιούχος δάσκαλος, διδάσκει σουηδικά σε Αφγανούς πρόσφυγες, ενώ
άλλος κάτοικος τους έμαθε να οδηγούν.
Σε μια προσπάθεια να ανταποδώσουν,
οι νεαροί γείτονές τους βοηθούν τους
ηλικιωμένους στον χειρισμό συσκευών
υψηλής τεχνολογίας, εξασφαλίζοντας
την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν γυμναστήριο, αίθουσα γιόγκα, βιβλιοθήκη
και ευρύχωρη κοινόχρηστη κουζίνα σε
κάθε όροφο. Η αίθουσα ψυχαγωγίας στο
ισόγειο διαθέτει ηχοσύστημα, ποδοσφαι-

ράκι και πιάνο, το οποίο δώρισε κάτοικος
του κέντρου, που προσφέρει δωρεάν μαθήματα σε αυτό. Το ενοίκιο είναι μεταξύ
460 και 600 ευρώ τον μήνα, ανάλογο με
αυτό ενός διαμερίσματος στούντιο στο
κέντρο της κωμόπολης.
Σε πρόσφατο άρθρο της, σουηδική εφημερίδα αναρωτιόταν εάν η μοναξιά
είναι «η νέα επιδημία». Προγράμματα όπως αυτά του Σόλμπο γίνονται ολοένα
και πιο αποδεκτά, καθώς θεωρούνται αποτελεσματικά για την αντιμετώπιση
της μοναξιάς. Οι επικριτές τους διατείνονται ότι τέτοια προγράμματα ενισχύουν
την εξάρτηση της σουηδικής κοινωνίας

από το κράτος και τις γενναιόδωρες επιχορηγήσεις του, επισημαίνοντας επίσης
ότι οι ηλικιωμένοι στο Σόλμπο έχουν εθιστεί όσο και οι έφηβοι στη χρήση του
Διαδικτύου, χάρη στην καθημερινή επαφή
τους με νέους. «Ελπίζουμε με το πρόγραμμα αυτό να πείσουμε τους Σουηδούς
ότι οι νέοι άνθρωποι από άλλες χώρες
και άλλους πολιτισμούς δεν πρέπει να
προκαλούν φόβο και ότι μπορεί κανείς
να συμβιώσει άριστα με ανθρώπους άλλων
γενεών. Οι προσπάθειές μας έχουν ήδη
αρχίσει να αποδίδουν», λέει η επικεφαλής
του Σόλμπο, Ντραγκάνα Κούροβιτς.
REUTERS
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Βρετανία: βαρύ πρόστιμο σε
όσους παραβιάζουν καραντίνα
Ιδιαίτερα βαριά πρόστιμα θα καταβάλλουν
όποιοι απειθαρχούν στους νέους κανόνες
της βρετανικής κυβέρνησης, που στοχεύουν στον έλεγχο της ραγδαίας εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού.
Πρόστιμο 11.000 ευρώ θα επιβάλλεται
σε όποιον αρνηθεί να μπει σε καραντίνα,
παρά τις συστάσεις των ειδικών, ενώ την
ίδια στιγμή δημιουργείται γραμμή καταγγελιών πολιτών εναντίον όποιου παραβιάζει τα περιοριστικά μέτρα. Ταυτόχρονα θα διώκονται ποινικά όσοι παροτρύνουν τους γύρω τους να παραβιάσουν
τα μέτρα, όπως παραδείγματος χάρη εργοδότες που υποχρεώνουν ή ακόμα και
επιτρέπουν στους εργαζομένους τους να
προσέρχονται στον εργασιακό χώρο παρότι δεν πρέπει να το κάνουν.
Ηδη από την περασμένη εβδομάδα,
η βρετανική κυβέρνηση προέτρεψε τους
εργαζομένους να δουλεύουν από το σπίτι
στις περιπτώσεις που είναι εφικτό. Επίσης,
επέβαλε κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης και των μπαρ στις 10 το βράδυ.
Η πρόθεση, όμως, της κυβέρνησης να
επιτρέψει τη λειτουργία του μπαρ της
Βουλής των Κοινοτήτων και μετά τις 10
μ.μ. προκάλεσε όχι μόνο γενική κατακραυγή, αλλά και άμεση κυβερνητική οπισθοχώρηση. Ετσι και αυτό το μπαρ,
μαζί με όλα τα άλλα δηλαδή, πλέον δεν
θα σερβίρει οινοπνευματώδη μετά τις 10
το βράδυ σε βουλευτές και επισκέπτες.
Σύμφωνα με δημοσίευμα των «Τάιμς» τα
μέλη της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον
που ήθελαν να απολαμβάνουν το «βραδινό
τους ποτηράκι» προσπάθησαν να εξαιρέσουν το μπαρ της Βουλής από τα μέτρα,
χαρακτηρίζοντάς το καντίνα εργασιακού
χώρου. Αυτό θα του επέτρεπε όχι μόνο
απρόσκοπτη λειτουργία αλλά την εξαίρεση
και από την υποχρεωτική χρήση μάσκας
από προσωπικό και πελάτες. Μετά την
εντονότατη αντίδραση, ο εκπρόσωπος
της Βουλής ανακοίνωσε χθες ότι δεν πρόκειται να πωλείται οινόπνευμα σε κανένα
σημείο του Κοινοβουλίου μετά τις δέκα
το βράδυ. Αλλωστε και η αναπληρωτής

υπουργός Υγείας της Βρετανίας, Ελεν Ουάιτλι, νωρίτερα τη Δευτέρα είχε εξηγήσει
προσεκτικά το σκεπτικό του κλεισίματος
των παμπ και μπαρ νωρίς, λέγοντας ότι
καθώς οι άνθρωποι καταναλώνουν οινοπνευματώδη, παύουν να τηρούν τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης. Επίσης τόνισε ότι κατά τους θερινούς μήνες
εντοπίστηκαν πολλές εστίες υπερμετάδοσης σε μπαρ.
Παρά τις εξελίξεις πολλοί διαφωνούν
με την ορθότητα του μέτρου. Ο δήμαρχος
του ευρύτερου Μάντσεστερ, Αντι Μπέρναμ, επισήμανε ότι το κλείσιμο των μπαρ
<
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Λουκέτο και στο μπαρ της
Βουλής των Κοινοτήτων μετά τις 10 μ.μ. ύστερα από γενική κατακραυγή.
και των παμπ στις δέκα το βράδυ δεν επαρκεί, αλλά αντιθέτως εξωθεί τον κόσμο
να συγκεντρώνεται σε σπίτια, δρόμους
και πλατείες και τόνισε ότι θεωρεί απαραίτητο να απαγορευθεί η πώληση αλκοόλ
από τα καταστήματα από τις 9 μ.μ. Ανάλογη άποψη διατύπωσε και ο δήμαρχος
του Λίβερπουλ, Τζο Αντερσον, τονίζοντας
ότι η απαγόρευση καθιστά την κατάσταση
πιο επικίνδυνη καθώς όσοι αναγκάστηκαν
να αποχωρήσουν από μπαρ και παμπ,
συγκεντρώθηκαν στην πόλη. Ο Αντερσον
επίσης ανακοίνωσε ότι περίπου 8.000 χιλιάδες μαθητές και 350 εκπαιδευτικοί έχουν τεθεί σε καραντίνα εξαιτίας της κατακόρυφης αύξησης των κρουσμάτων
και δεν απέκλεισε τη λήψη ακόμα αυστηρότερων μέτρων.
Τέλος η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία
της Βρετανίας, σε έκθεση που έδωσε χθες
στη δημοσιότητα, αναφέρει ότι τα υψηλότερα ποσοστά λοιμώξεων αφορούν
Βρετανούς που πρόσφατα ταξίδεψαν στο
εξωτερικό.
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Ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο
ήρθε πιο κοντά στον φυσικό κόσμο εξαιτίας της
καραντίνας.

A.P.

Ειδυλλιακά φαίνεται ότι πέρασε τον καιρό
του στην καραντίνα ο διάσημος φυσιοδίφης σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο. Οπως ο
ίδιος αποκάλυψε, τις περισσότερες ώρες
της ημέρας βρισκόταν στον κήπο του απλώς απολαμβάνοντας το μελωδικό κελάηδημα των πουλιών.
Λόγω της πρωτόγνωρης υγειονομικής
κρίσης και των ταξιδιωτικών περιορισμών,
ο σερ Ντέιβιντ αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τα ταξίδια του σε όλο τον κόσμο.
Ετσι διαπίστωσε πώς τελικά είναι η ζωή
«όταν έχεις απλώς περισσότερο χρόνο
να κάθεσαι και να ονειροπολείς».
Επίσης, την περίοδο της καραντίνας
ο σερ Ντέιβιντ δημιούργησε λογαριασμό
στο Instagram, όπου μέσα σε λίγες ώρες
κατάφερε να συγκεντρώσει περισσότερο
από ένα εκατομμύριο ακολούθους. «Το
μήνυμα που θέλω να στείλω είναι τόσο
σημαντικό, ώστε θα χρησιμοποιήσω οποιοδήποτε μέσο για να το πράξω», δήλωσε σε συνέντευξή του στην τηλεοπτική
εκπομπή BBC Breakfast.
Ο 94χρονος φυσιοδίφης και παρου-

Ο 94χρονος φυσιοδίφης και παρουσια-

στής παραδέχθηκε ότι οι μήνες που πέρασε στην καραντίνα δεν ήταν επώδυνοι.

σιαστής, που μέσα στις επόμενες ημέρες
θα προβληθεί στο Netflix το νέο του ντοκιμαντέρ «Α Life On Or Planet» και θα
κυκλοφορήσει το ομώνυμο βιβλίο του,
παραδέχθηκε ότι οι μήνες που πέρασε
στην καραντίνα δεν ήταν επώδυνοι.
«Πολλοί άνθρωποι πέρασαν πολύ χειρότερα από εμένα», δήλωσε στο BBC.
«Είμαι τυχερός. Εχω τον κήπο μου, το
σπίτι μου, με την κόρη μου επιβιώσαμε
θαυμάσια. Σίγουρα πέρασα πολύ περισσότερο χρόνο στον κήπο μου, ακούγοντας
τα πουλιά να κελαηδούν, από παλιότερα.
Πολλοί άνθρωποι εξεπλάγησαν όταν
ξαφνικά συνειδητοποίησαν τη βαθιά
χαρά που μπορεί να προκαλέσει η πα-

ρακολούθηση του φυσικού μας κόσμου»,
εξήγησε ο σερ Ντέιβιντ, προσθέτοντας
ότι η μεγάλη δημοφιλία του λογαριασμού
του στο Instagram, όπου κατέρριψε το
ρεκόρ της Τζένιφερ Ανιστον όσον αφορά
την ταχύτητα συγκέντρωσης ενός εκατομμυρίου ακολούθων, τον γέμισε με ελπίδα αφού έδειξε ότι η νεότερη γενιά
πραγματικά ασχολείται με το ζήτημα
της κλιματικής αλλαγής.
«Αυτή είναι η πιο σημαντική ελπίδα.
Είναι ο κόσμος τους και το δικό τους
αύριο. Εγώ δεν θα βρίσκομαι εδώ, αλλά
θα βρίσκονται εκείνοι. Αν δεν πειστούν
ότι είναι σημαντικό να ενδιαφέρονται,
χάνουμε τον χρόνο μας. Νιώθω ευνοημένος που ακούν τι λέει ένας γέρος όπως
εγώ».
Παρά την επιθυμία του να διαδώσει
το μήνυμα για τη διάσωση του περιβάλλοντος, ο σερ Ντέιβιντ τόνισε ότι δεν
πρέπει να χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα
επιθετικές τακτικές, όπως αυτές που συχνά εφαρμόζουν οι ακτιβιστές της
Extinction Rebellion.

Φωτιά στην καρδιά των αμπελώνων της Νάπα στην Καλιφόρνια
Πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή,
στην καρδιά της κοιλάδας της Νάπα,
που είναι γνωστή για τους αμπελώνες
της, στη βόρεια Καλιφόρνια των ΗΠΑ,
ενισχύθηκε από τους ισχυρούς ανέμους
που πνέουν στην περιοχή και επεκτάθηκε
σε σχεδόν 8.100 στρέμματα, αναγκάζοντας τις Αρχές να προβούν στην εκκένωση νοσοκομείου και εκατοντάδων
σπιτιών, σύμφωνα με τις ίδιες.
Μεγάλες δυνάμεις της πυροσβεστικής
υπηρεσίας αγωνίζονταν να θέσουν υπό
έλεγχο τις φλόγες που απειλούν γειτονιές
και αμπελώνες στο βόρειο άκρο της φημισμένης για την οινοπαραγωγή της κοιλάδα και τις γύρω πλαγιές, περίπου 120
χιλιόμετρα βόρεια του Σαν Φρανσίσκο.
Η πυρκαγιά αυτή, η οποία ονομάστηκε
Glass Fire, ξέσπασε προχθές πριν από
το ξημέρωμα κοντά στο Καλιστόγκα και
επεκτάθηκε στις γύρω κοινότητες του
Ντιρ Παρκ και του Σεντ Ελένα, με τις
φλόγες να βρίσκονται σε απόσταση μόλις
1,6 χλμ. από το νοσοκομείο Adventist
Health St. Helena.
Οι 55 άνθρωποι που νοσηλεύονται
εκεί απομακρύνθηκαν με ασφάλεια με
ασθενοφόρα και ελικόπτερα σε διάστημα
πέντε ωρών από τις 07.00 τοπική ώρα,
δήλωσε η εκπρόσωπος του νοσοκομείου
Λίντα Ουίλιαμς στο Reuters. Πρόκειται
για τη δεύτερη εκκένωση του νοσοκομείου αυτού των 150 κλινών λόγω πυρ-

Oι φλόγες, ενισχυμένες από ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή, είχαν κατακάψει περίπου 7.300 στρέμματα έως το βράδυ.
καγιάς σε διάστημα ενός μήνα, μετά τις
πυρκαγιές που εξαπλώθηκαν σε διάφορες
κομητείες βόρεια της περιοχής του Κόλπου του Σαν Φρανσίσκο τον Αύγουστο.
Οι Αρχές έδωσαν επίσης εντολή για
την εκκένωση περίπου 600 σπιτιών, ενώ
προειδοποίησαν τους κατοίκους άλλων
1.400 να είναι έτοιμοι να τα εγκαταλείψουν αμέσως μόλις εκδοθεί σχετική ειδοποίηση, δήλωσε ο εκπρόσωπος της
πυροσβεστικής υπηρεσίας της πολιτείας
Τάιρι Ζάντερ. Τα μέτρα αυτά αφορούν
τουλάχιστον 5.000 ανθρώπους, πρόσθεσε.

Ως το βράδυ, οι φλόγες ενισχυμένες από
ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή είχαν κατακάψει περίπου 7.300
στρέμματα χορτολιβαδικής βλάστησης
σε πλαγιές και δάση με δρυς, ενώ είχαν
τεθεί ελάχιστα ή καθόλου υπό έλεγχο.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια
της πυρκαγιάς αυτής, από την οποία δεν
έχουν προς το παρόν αναφερθεί τραυματισμοί. Ωστόσο, φωτορεπόρτερ του
Reuters στο Σεντ Ελένα είδε έναν αριθμό
οικοδομημάτων που είχαν καεί.
H φωτιά ξέσπασε στο μέσον της επο-

χής του τρύγου στην κοιλάδα Νάπα, γνωστή παγκοσμίως για τα εξαιρετικά κρασιά
της. Τα 475 οινοποιεία της περιοχής ανέρχονται στο 4% της ετήσιας σοδειάς
σταφυλιών της πολιτείας, αλλά στη μισή
περίπου λιανική αξία των καλιφορνέζικων
κρασιών, που πωλούνται. Από τις 16 περιοχές της Νάπα με αμπέλια και ονομασίες
προέλευσης, η περιοχή του όρους Χάουελ
είναι εκείνη που αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη απειλή. Δεν είναι η πρώτη φορά
που η Νάπα δοκιμάζεται από φονικές
πυρκαγιές.
Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο είναι εξαιρετικά σύνηθες. Η Σούζαν Κράους
συνιδιοκτήτρια των αμπελώνων Κτήμα
Αρκενστοουν, είπε πως θα χρειαστούν
μέρες ίσως και εβδομάδες για να αποτιμηθούν οι ζημιές από τις φωτιές. Ο 78χρονος Τομ Καλίγιαν, ο οποίος διαθέτει σπίτι
μεταξύ Καλιστόγκα και Σεντ Ελένα αψήφησε τις οδηγίες για εκκένωση και έμεινε στο σπίτι του για να βρέχει τον
φράχτη που χωρίζει την περιουσία του
από ξερά χόρτα κατά μήκος της διαδρομής
Σιλβεράντο. «Μας είπαν να φύγουμε
αλλά προσπάθησα να προστατεύσω τη
μικρή μας περιουσία κι έτσι μείναμε»,
είπε τηλεφωνικά σε δημοσιογράφους.
Μόλις οι πυροσβέστες του είπαν ότι το
σπίτι του δεν κινδυνεύει πια, «σταμάτησα
να βρέχω, μπήκα μέσα και πήρα έναν υπνάκο», αφηγήθηκε.

A.P.

Ακούγοντας το κελάηδημα των πουλιών
H βρετανική κυβέρνηση επέβαλε από την προηγούμενη εβδομάδα κλείσιμο των καταστημάτων εστίασης και των μπαρ στις 10 το βράδυ.

Eπιδείνωση θυμού, στρες,
αισθήματος της μοναξιάς
Tης ΠΕΝΝΥΣ ΜΠΟΥΛΟΥΤΖΑ

Αύξηση των επιπέδων στρες, του θυμού
και του αισθήματος της μοναξιάς βίωσαν
επτά στους δέκα Ελληνες κατά την πρώτη
φάση της πανδημίας, με τους ηλικιωμένους
να επηρεάζονται αρνητικά περισσότερο
έναντι των πιo νέων από τις νέες συνθήκες.
Ως στρατηγικές αντιμετώπισης αυτής της
πρωτόγνωρης κατάστασης η πλειονότητα
των συμμετεχόντων επέλεξε τη σωματική
άσκηση και τη χρήση Διαδικτύου. Αυτά
είναι τα βασικά προκαταρκτικά αποτελέσματα στον ελληνικό πληθυσμό της Παγκόσμιας Μελέτης Υγείας και Λειτουργικότητας σε περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων, στην οποία από τη χώρα μας
συμμετείχαν 7.467 ενήλικες. Οι περισσότερες απαντήσεις αφορούν το διάστημα
από τέλος Απριλίου έως τέλος Ιουνίου
2020. Ειδικότερα, το 72% των συμμετεχόντων ανέφερε επιδείνωση του στρες
τις τελευταίες δύο εβδομάδες πριν από
την έρευνα, συγκριτικά με το διάστημα
πριν από την πανδημία, το 70% αισθάνθηκε μεγαλύτερη μοναξιά και το 71% περισσότερο θυμό. Αξιοσημείωτο είναι το
γεγονός ότι οι ηλικιωμένοι (άνω των 65
ετών) παρουσίασαν υψηλότερα ποσοστά
ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων με τα ποσοστά επιδείνωσης του στρες, μοναξιάς
και θυμού να ανέρχονται στο 96%. Δύο
στους τρεις (66%) δήλωσαν ότι εκδήλωσαν
σε μεγαλύτερο βαθμό συμπεριφορές κοινωνικά επωφελείς, όπως π.χ. να δωρίσουν
χρήματα σε κάποιον που είχε ανάγκη, να
ψωνίσουν για τον γείτονά τους, να κρατήσουν παιδιά άλλων κ.ά. Οπως κατέδειξε
η έρευνα, οι πιο αποτελεσματικές στρατηγικές αντιμετώπισης των ιδιαίτερων
συνθηκών που επέφερε στην καθημερινότητα η πανδημία ήταν η άσκηση (63%),
η χρήση του Διαδικτύου (61%), τα χόμπι
(61%), η άμεση κοινωνική επαφή ή συναναστροφή (60%), η μελέτη ή η μάθηση
κάτι νέου (49%), τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι κοινωνικές συναναστροφές
από απόσταση (48%), η εργασία στον

Μια δημοφιλής διέξοδος ήταν η χρήση

του Διαδικτύου.
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Οι ηλικιωμένοι επηρεάστηκαν περισσότερο από τις
νέες συνθήκες σύμφωνα
με τα πρώτα αποτελέσματα
μελέτης.
χώρο ή στο σπίτι (42%), ο χρόνος με ένα
κατοικίδιο (36%), καθώς και η σωματική
εγγύτητα και η σεξουαλική δραστηριότητα
(36%). Σχολιάζοντας στην «Κ», ο καθηγητής
ψυχιατρικής, διευθυντής της Β΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής κλινικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), και ένας εκ των εθνικών συντονιστών της έρευνας, Βασίλειος - Παντελεήμων Μποζίκας, επεσήμανε πως «η
έρευνα κατέδειξε τα αρνητικά συναισθήματα που όλοι βιώσαμε και βιώνουμε λόγω
της πανδημίας. Φαίνεται όμως πως αντιδράσαμε σε αυτή την πίεση επιδεικνύοντας
αλληλεγγύη, ενώ επιλέξαμε στρατηγικές
με θετικό πρόσημο, όπως να ασκηθούμε
ή να μελετήσουμε και να μάθουμε κάτι
νέο. Αντίθετα, αρνητικές στρατηγικές
διαχείρισης όπως η χρήση αλκοόλ ή ουσιών
και ο τζόγος, κατέγραψαν πολύ χαμηλά
ποσοστά».

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
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ΑΝΑΛΥΣΗ

Η αύξηση
των κρουσμάτων
ανησυχεί τις αγορές
Με εξαίρεση την Αφρική, ο αυξανόμενος ρυθμός των νέων
επιβεβαιωμένων κρουσμάτων παγκοσμίως έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία για το ενδεχόμενο ενός νέου δεύτερου κύματος κορωνοϊού. Σε μία προσπάθεια ανακοπής
της αυξητικής τάσης των κρουσμάτων, ευρωπαϊκές κυβερνήσεις προχωρούν στην εφαρμογή νέων περιοριστικών
μέτρων σε πόλεις ή περιφέρειες που καταγράφουν τα περισσότερα κρούσματα, όπως στη Γαλλία, την Ισπανία, τη
Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.).
Στόχος είναι η αποφυγή ενός νέου lockdown σε εθνικό
επίπεδο υπό τον φόβο νέων καταστροφικών επιπτώσεων
στην οικονομία. Η επιβολή όμως των νέων περιορισμών
φαίνεται ότι έχει μετριάσει τον ρυθμό οικονομικής ανάκαμψης που ξεκίνησε τον Μάιο με το σταδιακό άνοιγμα
των οικονομιών και βρήκε σημαντική στήριξη στα πρωτόγνωρα μέτρα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής.
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της έρευνας Markit,
ο Σύνθετος Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών ΡΜΙ, ο οποίος
συμπεριλαμβάνει την απόδοση της μεταποιητικής οικονομίας και του τομέα υπηρεσιών, υποχώρησε τον Σεπτέμβριο
στις ΗΠΑ, την Ευρωζώνη και το Η.Β. αποκλειστικά λόγω
της επιδείνωσης των λειτουργικών συνθηκών στον τομέα
υπηρεσιών που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητος στα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.
Χαρακτηριστικά, στις ΗΠΑ, ο αντίστοιχος δείκτης υποχώρησε στις 54,4 μονάδες από το υψηλό 1-1,5 έτους
54,6 τον Αύγουστο, ενώ στο Η.Β. βρέθηκε στις 55,7 μονάδες
ύστερα από άνοδο τον προηγούμενο μήνα στο υψηλό 72
μηνών 59,1. Στην Ευρωζώνη, ο δείκτης έκλεισε τον Σεπτέμβριο 1,8 μονάδες χαμηλότερα στις 50,1 μονάδες,
οριακά υψηλότερα από το σημείο μηδενικής μεταβολής
50, καθώς η βελτίωση στον τομέα της μεταποίησης –ενδεχομένως λόγω αναθέρμανσης της εξωτερικής ζήτησης–
αντισταθμίστηκε πλήρως από την υποχώρηση του δείκτη
λειτουργικών συνθηκών στον τομέα υπηρεσιών κάτω από
την περιοχή του 50 για πρώτη φορά τους τελευταίους
τρεις μήνες. Οι ανησυχίες για την επιβράδυνση του ρυθμού
οικονομικής ανάκαμψης σε συνδυασμό με τις περιορισμένες
προσδοκίες για συμφωνία μεταξύ των Δημοκρατικών και
Ρεπουμπλικανών στις ΗΠΑ σε ένα νέο πακέτο δημοσιονομικής στήριξης πριν από τις προεδρικές εκλογές στις 3
Νοεμβρίου, αποτέλεσαν δύο από τους βασικότερες παράγοντες που επηρέασαν αρνητικά τη διάθεση των επενδυτών
για ανάληψη ρίσκου τις τελευταίες ημέρες.
Στις αγορές συναλλάγματος, το δολάριο ΗΠΑ, που παραμένει ένα από τα ασφαλή καταφύγια για τους επενδυτές,
ενισχύθηκε, επωφελούμενο από τη συνεχιζόμενη αύξηση
των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ως αποτέλεσμα,
η ισοτιμία ευρώ/δολ. υποχώρησε κάτω από το επίπεδο
του 1,17 για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου ύστερα από
άνοδο πάνω από το 1,20 στις αρχές Σεπτεμβρίου, σημειώνοντας απώλειες 1,5% περίπου σε εβδομαδιαία βάση και
2,4% από τις αρχές του μήνα.
* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Εurobank.

Με πτώση έκλεισε
το Χρηματιστήριο
Με πτώση έκλεισε σήμερα το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε
ζημιές 0,63% και διαμορφώθηκε
στις 44,05 μονάδες, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE 20, έκλεισε,
επίσης, με πτώση 0,68%, υποχωρώντας στις 26,14 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 144.501,65
ευρώ.
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, με ζημιές
έκλεισε ο Δείκτης της Κύριας
Αγοράς, που σημειώνοντας απώλειες 0,8% υποχώρησε στις
27,170 μονάδες και των Επενδυτικών που μειώθηκε κατά
3,85%. Ανοδικά κινήθηκαν Ξενοδοχεία και Εναλλακτική Αγορά. Τα Ξενοδοχεία παρουσίασαν άνοδο 0,87% και η Εναλλακτική άνοδο 0,55%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι
τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας
με
όγκο
συναλλαγών
€112,833.4600 (τιμή κλεισίματος 0,588 ευρώ – άνοδος 2,44%),
της Τράπεζας Κύπρου με
€17.837 (τιμή 0,45 – πτώση
3,77%), της Salamis Tours με
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Ο Γενικός Δείκτης
κατέγραψε ζημιές
0,63% και διαμορφώθηκε στις 44,05
μονάδες.
όγκο συναλλαγών €4.410 (τιμή
0,9 – άνοδος 4,65%) της
Logicom με 2,441,7 (τιμή 1,03
– άνοδος 1,98%), και της Lordos
Hotels (Holdings) με €1.926
(τιμή 0,59 – άνοδος 3,51%).
Από τις μετοχές που έτυχαν
διαπραγμάτευσης 10 κινήθηκαν ανοδικά, 8 καθοδικά και
μία παρέμεινε αμετάβλητη. Ο
αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 117.

Ενδιαφέρονται αλλά δεν επενδύουν
προς το παρόν στις τράπεζες
Σε στάση αναμονής τα διεθνή funds λόγω της αβεβαιότητας για την πανδημία
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Εντονο είναι το επενδυτικό ενδιαφέρον για
τις ελληνικές τράπεζες, μετά και την ισχυρή
πτώση που έχουν σημειώσει οι μετοχές τους,
ωστόσο αυτό δεν έχει ακόμη μεταφραστεί και
σε… αγοραστικό ενδιαφέρον, καθώς τα διεθνή
χαρτοφυλάκια τηρούν στάση αναμονής έως
ότου υπάρξει μεγαλύτερη ορατότητα για τις
προοπτικές του 2021. Αυτό είναι το βασικό
μήνυμα των roadshows του τελευταίου μήνα,
όπως φάνηκε από τα διαδικτυακά ραντεβού
μεταξύ στελεχών των τραπεζών και διαχειριστών κεφαλαίων και funds.
Τα επενδυτικά roadshows του Σεπτεμβρίου
ήταν ένα μικρό δείγμα της βροχής των συνεδρίων που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα και έως το τέλος του έτους, όπως επισημαίνουν τραπεζικές πηγές στην «Κ», και
αυτό είναι στα θετικά που έχει δημιουργήσει
η πανδημία, καθώς οι διαδικτυακές παρουσιάσεις και τα virtual ραντεβού, μέσω Διαδικτύου, που μηδενίζουν τις αποστάσεις και τα

χαμηλές αποτιμήσεις που σημειώνουν, όπως
φάνηκε στο συνέδριο της BofA. Τα στελέχη
των ελληνικών τραπεζών εμφανίστηκαν καθησυχαστικά, εκτιμώντας ότι μόλις 10%-20%
του συνόλου αυτών των δανείων τελικά δεν
θα αποπληρωθεί, δηλαδή περί τα 4 δισ. ευρώ.
Αξίζει να σημειώσουμε πως σε πρόσφατη ανάλυσή της η Morgan Stanley επισήμανε πως
τα moratoria αντιπροσωπεύουν το 15%-24%
των εξυπηρετούμενων δανείων των ελληνικών
τραπεζών, και σε περίπτωση που το ένα τέταρτο
αυτών γίνουν «κόκκινα» μετά τη λήξη της αναστολής πληρωμών, οι δείκτες NPE θα αυξηθούν κατά 2,5%-4%, κάτι που θα οδηγήσει
σε επιβράδυνση της εκκαθάρισης των ισολογισμών και όχι σε μία 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. Σύμφωνα με την ΤτΕ πάντως, τα νέα ΝPEs που
θα δημιουργηθούν από την πανδημία, υπολογίζονται σε περίπου 8-10 δισ. ευρώ.
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Οι τιτλοποιήσεις

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της
αγοράς, προς το τέλος του
έτους, θα υπάρχει μεγαλύτερη
ορατότητα για τις προοπτικές
του κλάδου.

Η αβεβαιότητα για το πόσα από τα δάνεια των οποίων οι πληρωμές έχουν «παγώσει» λόγω κορωνοϊού θα μετατραπούν σε κόκκινα το επόμενο έτος είναι ένας βασικός παράγων που κρατάει τα
funds μακριά από τις τραπεζικές μετοχές.

χρονοβόρα ταξίδια διευκολύνουν τις επαφές
επενδυτικής κοινότητας και επιχειρήσεων.
Τα τραπεζικά συνέδρια κυριάρχησαν αυτόν
τον μήνα, στα οποία συμμετείχαν οι περισσότερες ελληνικές συστημικές τράπεζες, με
το μεγαλύτερο από αυτά να διεξάγεται την
περασμένη εβδομάδα και το διήμερο 22-23
Σεπτεμβρίου από την Bank of America, όπου
το «παρών» έδωσαν τα μεγαλύτερα «ονόματα»
από τον διεθνή τραπεζικό κλάδο, κάτι που εξασφάλισε και την παρουσία μεγάλων funds
και επενδυτών, όπως Pimco, Amundi και Odey.
Σημειώνεται πως την επόμενη εβδομάδα και
με ελληνικό ενδιαφέρον, διεξάγεται επίσης
από την Bank of America το Southern European
Speed Dating Event, με επενδυτές από Ιταλία,

Ισπανία, Πορτογαλία καθώς και το Debt Capital
Markets Investor Day – Paris από την UBS με
επενδυτές από τη Γαλλία.
Τα ερωτήματα των επενδυτών κατά το
roadshow της BofA, ήταν κοινά με αυτά που
κυριάρχησαν και στα προηγούμενα συνέδρια
(Goldman Sachs, Citi, EXAE), σύμφωνα με
πηγές της «Κ»: η πορεία της οικονομίας το
2021 και η προοπτική των δανείων που έχουν
τεθεί σε καθεστώς αναστολής πληρωμών, δηλαδή το κατά πόσον αυτά τα moratoria δημιουργήσουν νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια,
τα οποία θα καθυστερήσουν την εκκαθάριση
των ισολογισμών των τραπεζών.
Το πού θα… κάτσει η μπίλια της ύφεσης
το 2020 και ειδικά το καθοριστικό γ΄ τρίμηνο

Θετική ωστόσο εξέλιξη και έκπληξη για
τους επενδυτές, όπως φάνηκε στο roadshow
της BofA, είναι πως οι τιτλοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών προχωρούν. Για παράδειγμα,
τα σχόλια για την πρόοδο με την τιτλοποίηση
Galaxy της Alpha Bank, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του έτους, ήταν ιδιαίτερα
θετικά, καθώς η γενικότερη πεποίθηση των
funds ήταν πως λόγω COVID-19 θα υπήρξαν
σημαντικές καθυστερήσεις στις συναλλαγές
αυτές των ελληνικών τραπεζών.
Το επίσης θετικό είναι πως οι επενδυτές
έχουν αποτιμήσει πλέον τη βουτιά του τουρισμού, και αυτό έχει «μεταφραστεί» στις
τιμές των τραπεζικών μετοχών, οι οποίες
έχουν πιεστεί σημαντικά φέτος, σημειώνοντας
πτώση 60%. Τα χαμηλά αυτά επίπεδα τιμών
έχουν τραβήξει την προσοχή των επενδυτών
και έτσι όταν υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια
για το 2021, αλλά και όταν αποτιμηθούν και
οι πολύ θετικές επιπτώσεις του Ταμείου Ανάκαμψης στην οικονομία, καθώς και των νέων
μέτρων στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης,
αυτή η προσοχή θα μεταφραστεί και σε τοποθετήσεις.

(η καρδιά του τουρισμού χτυπά κυρίως αυτό
το διάστημα) και αν η ανάκαμψη είναι ισχυρή
ώστε να οδηγήσει σε σημαντική στροφή της
οικονομίας το 2021, βρίσκεται στο επίκεντρο
του ραντάρ των funds. Σύμφωνα με εκτιμήσεις
της αγοράς, προς το τέλος του έτους, όταν θα
υπάρχει μεγαλύτερη ορατότητα για τις προοπτικές του επόμενου έτους, αναμένεται να
ληφθούν οι επενδυτικές αποφάσεις σχετικά
με το trade που ονομάζεται Ελλάδα.
Σε ό,τι αφορά τα μορατόριουμ, η αβεβαιότητα για το πόσα από αυτά τα δάνεια που πλησιάζουν τα 20 δισ. ευρώ θα μετατραπούν σε
NPEs το επόμενο έτος, είναι επίσης ένας βασικός παράγων που κρατάει τα funds μακριά
από τις τραπεζικές μετοχές, παρά τις εξαιρετικά

Εως 3 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα για τις εισηγμένες
Πρόστιμα που φτάνουν έως τα 3 εκατ. ευρώ
προβλέπουν οι νέοι κανόνες της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς για τις εταιρείες καθώς και
τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή άλλα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαπράττουν
παραβάσεις.
Πιο αναλυτικά, το χρηματικό πρόστιμο για
τις «λιγότερο σημαντικές παραβάσεις» κυμαίνεται από 5.000 έως 20.000 ευρώ, ανάλογα με
το μέγεθος υπαιτιότητας της εταιρείας ή/και
του εμπλεκόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου, για τις «σημαντικές παραβάσεις» από
100.000 έως 300.000 ευρώ και για τις «πολύ
σημαντικές παραβάσεις» από 1,5 εκατ. έως 3
εκατ. ευρώ. Για τις λιγότερο σημαντικές παραβάσεις μπορεί να υπάρξει επίπληξη και όχι
πρόστιμο, όπως ξεκαθαρίζεται. Η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει
το χρηματικό πρόστιμο που υπολογίστηκε
<
<
<
<
<
<

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό
πλαίσιο που κατάρτισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες που επιδεινώνουν ή μετριάζουν την παραβατική συμπεριφορά.
Σε περίπτωση υποτροπής, ανάλογα με τη
βαρύτητα της παράβασης, το συνολικό ύψος
του χρηματικού προστίμου προσαυξάνεται
κατά 5% στις «λιγότερο σημαντικές παραβάσεις», 10% στις «σημαντικές» και 20% στις
«πολύ σημαντικές παραβάσεις». Σε κάθε περίπτωση, το ύψος του χρηματικού προστίμου

Για να αξιολογηθεί η επίπτωση της παράβασης, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη μεταξύ των άλλων

την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ως ποσοστό της συνολικής κεφαλαιοποίησης του Χ.Α.
δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο ύψος,
ήτοι μέχρι 3 εκατ. ευρώ στην εταιρεία, και σε
κάθε περίπτωση έως 5% του συνολικού ετήσιου
κύκλου εργασιών της, και μέχρι 3 εκατ. ευρώ
σε μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή άλλα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Το τελικό ύψος
του χρηματικού προστίμου εναπόκειται στην
κρίση και στη διακριτική ευχέρεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Οπως όρισε η Ε.Κ. κατά την εξειδίκευση

του συστήματος προσδιορισμού, υπολογισμού
και επιμέτρησης του ύψους των κυρώσεων
στην οποία προχώρησε, κατά την επιμέτρηση
του προστίμου λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ
άλλων, η βαρύτητα της παράβασης με βάση
την επίπτωσή της στη λειτουργία της εταιρείας
και το γενικότερο πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα
συμφέροντα των επενδυτών και των μετόχων,
η ευθύνη των προσώπων για την τέλεση της

παράβασης καθώς και η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Προκειμένου να αξιολογηθεί η επίπτωση της
παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει
υπόψη ιδίως τα αποτελέσματα που προκλήθηκαν ή απειλήθηκε να προκληθούν στην αγορά, και κυρίως την επίδραση στην αγορά,
τη συμμετοχή σε δείκτες αναφοράς, όπως ενδεικτικά τον FTSE/ASE Large Cap, τον MSCI
Greece, την κεφαλαιοποίηση εταιρείας ως ποσοστό της συνολικής κεφαλαιοποίησης του
Χ.Α., το ύψος δανεισμού σε επενδυτές μέσω
ομολόγων, τη διαπραγμάτευση παραγώγων
με υποκείμενη αξία τη μετοχή ή τα ομόλογα
της εταιρείας και το ύψος των εν λόγω ανοιχτών
θέσεων.
Επίσης, τη διάρκεια της παράβασης, ήτοι
το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η παραβατική συμπεριφορά λαμβάνει χώρα και τη
συχνότητα της παράβασης, δηλαδή εάν η παράβαση τελούνταν κατ’ εξακολούθησιν.
Παράλληλα, η Ε.Κ. θα λαμβάνει υπόψη τη
λήψη μέτρων από τον παραβάτη για την παύση
της παράβασης ή την άρση της παράβασης
στο μέλλον, παρέχοντας παράλληλα τα σχετικά
αποδεικτικά, καθώς και την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την πληρότητα της
συνεργασίας με τις Αρχές κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου. Η άρνηση του ελεγχομένου να συνεργαστεί ή η απόπειρα παρεμπόδισης του έργου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη διεξαγωγή έρευνας επί της
συγκεκριμένης υπόθεσης θα προσμετρείται
επιβαρυντικά κατά την επιμέτρηση του προστίμου.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

