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ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΑΣΣΙΟΣ,

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ

«Το “ανοίξαµε
και σας
περιµένουµε”
από µόνο του
δεν λέει πολλά»
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

«Κ

λειδί» για να περιορίσουµε τις
µεγάλες απώλειες που αναµφίβολα θα έχει φέτος ο ελληνικός
τουρισµός θεωρεί ο πρόεδρος
της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Ξενοδόχων, Γρηγόρης Τάσσιος,
τη διθυραµβική παγκόσµια αναγνώριση της Ελλάδας για την αποτελεσµατική διαχείριση του υγειονοµικού σκέλους της πανδηµίας.

Για να βάλουµε τα πράγµατα στη θέση τους, πρώτα και πάνω απ’ όλα
είναι η υγεία όλων. Των εργαζοµένων, των κατοίκων, των επισκεπτών και εµάς των ίδιων. Ο ξενοδόχος δεν ζει σε κανέναν γυάλινο
κόσµο, είναι όλη µέρα µέσα στην επιχείρησή του. Άρα τα πρωτόκολλα λειτουργίας, όπως θα διαµορφωθούν οριστικά, θα τηρηθούν µε
σχολαστική ευλάβεια, γιατί µε την υγεία δεν παίζει κανένας. Από κει
και πέρα, καταλαβαίνετε πως µε µισές πληρότητες σχεδόν, η επιχειρηµατική εξίσωση βγαίνει πολύ δύσκολα. Συνεκτιµώντας όλα τα
δεδοµένα κάθε συνάδελφος θα πάρει τις αποφάσεις του.

Ακούµε επανειληµµένα ότι φέτος θα είναι µια δύσκολη χρονιά για
τον τουρισµό. Τι ακριβώς κάνει τη χρονιά δύσκολη;
Τουρισµός σηµαίνει ταξίδι. Με τους ανθρώπους να µην µπορούν
να ταξιδέψουν και να εφαρµόζονται µέτρα lockdown για την αντιµετώπιση της πανδηµίας του κορονοϊού, ο τουρισµός βρέθηκε στο
µηδέν. ∆εν υπάρχει ιστορικό προηγούµενο και πραγµατικά κυριολεκτούµε και δεν είναι σχήµα λόγου όταν λέµε πως µπήκαµε σε
αχαρτογράφητα νερά. Αυτή τη στιγµή που µιλάµε, όλες οι δυτικές
κοινωνίες δειλά δειλά ξανανοίγουν, τα ταξίδια σταδιακά ξαναρχίζουν
και µένει να δούµε τι µπορεί να σωθεί από τη φετινή σεζόν. Είναι
προφανές πως σε τίποτα δεν µπορεί να µοιάζει µε τις προηγούµενες
χρονιές, καθώς οι υγειονοµικοί περιορισµοί, η ψυχολογία του φόβου που καλλιεργήθηκε σε όλο τον πλανήτη, αλλά και η οικονοµική
ανασφάλεια, που εντείνεται, θα επηρεάσουν καταλυτικά τη ζήτηση
του τουρισµού. Έχουµε όµως και ένα µεγάλο όπλο. Τη διθυραµβική
παγκόσµια αναγνώριση της Ελλάδας για την αποτελεσµατική διαχείριση του υγειονοµικού σκέλους της πανδηµίας και το γεγονός αυτό
µπορεί πραγµατικά να αποδειχθεί «κλειδί» για να περιορίσουµε τις
µεγάλες απώλειες που αναµφίβολα θα έχει φέτος ο ελληνικός τουρισµός.

Τι µέρος αυτού του κόστους θα καλύψει µια µείωση στον ΦΠΑ;
Η µείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο είναι πρωτίστως ένα
µέτρο για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος µας. Σε
αυτή τη φάση δεν περιλαµβάνεται στα µέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Προβλέπεται µόνο η µείωση του ΦΠΑ στις µετακινήσεις,
που κι αυτό είναι ωφέλιµο. Ωστόσο, η µείωση του ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο πρέπει οπωσδήποτε να επανεξεταστεί για τη σεζόν του
2021, που θα έχει ακόµη κρισιµότερη σηµασία να είµαστε ανταγωνιστικοί, καθώς θα ανακάµπτει δυναµικά ο παγκόσµιος τουρισµός
στον βαθµό που έχουν υπάρξει απαντήσεις στο θέµα της θεραπείας
ή και του εµβολίου για τον κορονοϊό.

Μπορεί να υπολογιστεί το επιπλέον κόστος της αυξηµένης υγειονοµικής προστασίας; Αυτό αποτιµάται µόνο σε χρήµα; Υπάρχουν
συνάδελφοί σας που σκέφτονται να µην ανοίξουν;

Τι βοήθεια θα προσφέρει στις επιχειρήσεις του τουρισµού η ένταξη των εργαζοµένων τους στο πρόγραµµα SURE;
Οι εργαζόµενοι είναι το πολυτιµότερο κεφάλαιο των επιχειρήσεών µας. Για τη µεγάλη πλειοψηφία των ξενοδοχείων είναι οι άνθρωποι που ξέρουµε µε τα µικρά ονόµατά τους. Εξαρχής, λοιπόν,
όλοι οι φορείς του τουρισµού αναδείξαµε σε ύψιστη προτεραιότητα την αποτελεσµατική προστασία του ανθρώπινου δυναµικού
µας. Το καταφέραµε στην πρώτη φάση της υγειονοµικής αντιµετώπισης, είναι σηµαντικό να το πετύχουµε και κατά τη φάση της
επανεκκίνησης αυτό το δύσκολο καλοκαίρι. Η εργασία πρέπει να
είναι όσο ευέλικτη χρειάζεται για την τήρηση των υγειονοµικών
πρωτοκόλλων και ανάλογα µε την τουριστική κίνηση, όπως αυτή
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θα διαµορφώνεται και χωρίς να µπορούµε να αποκλείσουµε πισωγυρίσµατα. Είναι σηµαντικό, λοιπόν, να επιδοτηθεί η εργασία,
να µην υπάρξουν απώλειες για τους εργαζόµενους, να βγούµε
από αυτή τη δύσκολη συγκυρία µε συνεργασία και να διατηρήσουµε όσο πιο ακέραιο γίνεται το υπερπολύτιµο, για τον τουρισµό,
κεφάλαιο του ανθρώπινου δυναµικού µας.
Αν ανοίξουν τα σύνορα την 1η Ιουλίου, τι ποσοστό της κίνησης θα
έχει χαθεί; Έχετε ήδη προτάσεις για την υπόλοιπη περίοδο; Πώς
αντιµετωπίστηκε από τους πελάτες σας η ελληνική επιτυχία στη
διαχείριση της πανδηµίας;
Χάθηκε σίγουρα ένα κρίσιµο τετράµηνο και µένει να δούµε αν
µέχρι την 1η Ιουλίου θα έχει ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο της τουριστικής ζήτησης από το εξωτερικό. Χωρίς κοινό πλαίσιο για όλη
την Ε.Ε. και µε διακρατικές συµφωνίες που δεν έχουν ακόµη οριστικοποιηθεί, ειδικά µε τις χώρες που είναι οι µεγάλες αγορές για
τον ελληνικό τουρισµό, είναι παρακινδυνευµένη κάθε πρόβλεψη
για την εξέλιξη. Η Ελλάδα πράγµατι έχει κερδίσει τη διεθνή αναγνώριση στην αντιµετώπιση της πανδηµίας και εµπνέει αίσθηµα
ασφάλειας, ωστόσο το «ανοίξαµε και σας περιµένουµε» από µόνο
του δεν λέει πολλά, όταν είναι στον αέρα το καθεστώς των µετακινήσεων. Σηµειώνω εδώ πως είναι θετική η δράση για την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού µέσα από σχετικά κοινωνικά
προγράµµατα, αν και σε καµία περίπτωση δεν αναπληρώνονται οι
απώλειες από το εξωτερικό.
Πώς διαµορφώνονται οι σχέσεις σας µε τους µεγάλους tour
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ
operators;
Είναι έτσι κι αλλιώς µια δύσκολη σχέση. Η µονοπώληση µεγάλων
αγορών, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη εξάρτηση του ελληνικού τουρισµού από τους tour operators, µας φέρνει µπροστά ακόµη και σε
ωµούς εκβιασµούς. Κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να δούµε σοβαρά σχεδιάζοντας µεσοµακροπρόθεσµα τον τουρισµό των επόµενων
δεκαετιών. Για το σήµερα, ευελπιστώ πως ξεπερνώντας τις πρώτες
σπασµωδικές αντιδράσεις που έφερε η κρίση του κορονοϊού θα γίνει
κατανοητό πως, ειδικά στις δύσκολες στιγµές, οι πραγµατικές λύσεις
δεν βασίζονται στο «ο σώζων εαυτόν σωθήτω» αλλά στη win-win
συνεργασία.
Η κυβέρνηση συζητά µε τη Βουλγαρία το άνοιγµα των συνόρων
από την 1η Ιουνίου. Τι σηµασία θα έχει αυτό για τη Βόρεια Ελλάδα;
Έχει σηµασία συνολικά για τον οδικό τουρισµό, άρα για ολόκληρη
σχεδόν την ηπειρωτική χώρα. Με τις αβεβαιότητες των αεροπορικών
µετακινήσεων, ο οδικός τουρισµός προσλαµβάνει κυρίαρχη σηµασία
για το φετινό καλοκαίρι και πρέπει να επενδύσουµε στην ασφάλειά
του και ως προς τις οδικές υποδοµές και ως προς την τήρηση των
υγειονοµικών µέτρων. Σε αυτή την κατεύθυνση, ο διαβαλκανικός
συντονισµός είναι θετικός και µπορεί να βοηθήσει στην τουριστική
επανεκκίνηση, καθώς µάλιστα σχεδόν όλες οι βαλκανικές χώρες
βρίσκονται σε συγκρίσιµα επιδηµιολογικά επίπεδα.
Το κλίµα που έχει διαµορφωθεί ενισχύει τις εναλλακτικές µορφές
διαµονής (airbnb, και ενοικιαζόµενα δωµάτια) ή τις καθιστά πιο
δύσκολες;
Το ζήτηµα της δηµόσιας υγείας είχε τεθεί για τις βραχυχρόνιες µισθώσεις πολύ πριν από την εµφάνιση του κορονοϊού. Τώρα υπάρχουν σαφώς πολύ σοβαρότεροι λόγοι για να υπάρχει ένα εφαρµόσιµο πλαίσιο εποπτείας. Μέσα σε πολυκατοικίες οικογενειών δεν µπορεί να κινείται ανεξέλεγκτα ο καθένας. Περάσαµε δύσκολα, βγήκαµε
νικητές και πρέπει να προστατέψουµε ό,τι κερδίσαµε.
Ακούγονται προσδοκίες για το 2021. ∆εν είναι νωρίς;
Το µέλλον ανήκει σε αυτούς που το προετοιµάζουν µε σχέδιο. Το 2021
είναι µια εµβληµατική χρονιά για την πατρίδα µας και είναι µια ευκαιρία η ηγετική εικόνα της Ελλάδας που κερδήθηκε στην υγειονοµική
διαχείριση της πανδηµίας να έχει συνέχεια και στην αποτελεσµατική
αντιµετώπιση των οικονοµικών συνεπειών της. Με όλες µας τις δυνάµεις να βγάλουµε την Ελλάδα µπροστά! Σε αυτή τη µεγάλη εθνική
προσπάθεια ο τουρισµός, όπως κάνει πάντα, θα βάλει πλάτη και θα
παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανάκαµψη.
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Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
πρωτοστατούν
στη µάχη κατά
της πανδηµίας
του Covid-19
ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Η

κοινωνική
προσφορά
ήταν ανέκαθεν µία από
τις βασικές προτεραιότητες του οµίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ. Είναι
αυτονόητο, λοιπόν, ότι ο
όµιλος δεν θα µπορούσε
να είναι απών από την
προσπάθεια που καταβάλλεται αυτή την περίοδο για την αντιµετώπιση της κρίσης του κορονοϊού και τη θωράκιση του εθνικού συστήµατος
υγείας (ΕΣΥ).
Από την πρώτη στιγµή της πανδηµίας του νέου
κορονοϊού ο όµιλος στάθηκε δίπλα στην ελληνική κοινωνία, προχωρώντας σε στοχευµένες
ενέργειες αναφορικά µε την ενίσχυση τόσο των
δοµών υγείας όσο και της προσπάθειας των
αρχών να προστατεύσουν τον ελληνικό πληθυσµό από τις επιπτώσεις της.
Με στόχο την ενδυνάµωση των δυνατοτήτων
του ιατρικού συστήµατος στους τοµείς της
πρόληψης, της διάγνωσης, της θεραπείας,
αλλά και της µετέπειτα πορείας και διαχείρισης όσων θα νοσήσουν από την ασθένεια, τα
ΕΛΠΕ προσφέρουν συνολικό καθαρό ποσό 8
εκατ. ευρώ για την αγορά ιατρικού εξοπλισµού
και αναλωσίµων και την κάλυψη λοιπών δαπανών που σχετίζονται µε την αντιµετώπιση
της κρίσης λόγω κορονοϊού. Ταυτόχρονα, η
εταιρεία προχώρησε στη διάθεση των απαιτούµενων ανθρώπινων πόρων για την έγκαιρη και αποτελεσµατική υλοποίηση των εν
λόγω δράσεων.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πανδη-

µίας είναι ο διεθνής ανταγωνισµός για την προµήθεια ιατροφαρµακευτικού εξοπλισµού. Σε
αυτό το πλαίσιο, ο όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κινήθηκε άµεσα και αποτελεσµατικά και
σε συνεργασία µε τους αρµόδιους κρατικούς
φορείς επικεντρώθηκε σε εύστοχες και απολύτως αναγκαίες δράσεις.

Υπερσύγχρονος εξοπλισµός
σε ΑΤΤΙΚΟΝ και ΑΧΕΠΑ
Ο όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ εξασφάλισε
από τις ΗΠΑ ένα σύστηµα προηγµένης τεχνολογίας για τη διενέργεια τεστ µοριακής διάγνωσης
για τον κορονοϊό, µε το οποίο εξοπλίστηκαν το

ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ καθώς και το ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ.
Ταυτόχρονα, προσφέρθηκαν χιλιάδες ειδικά
αντιδραστήρια για την υποστήριξη των συστηµάτων, από την πρώτη κιόλας ηµέρα λειτουργίας τους.
Πρόκειται για πλήρως αυτοµατοποιηµένο σύστηµα µοριακής διάγνωσης, ανίχνευσης του
ιού SARS-CoV-2 σε κλινικά δείγµατα, µε την
πλέον σύγχρονη τεχνολογία, σύµφωνα µε τις
οδηγίες που έχει θεσπίσει ο ΠΟΥ. Ολοκληρώνει
όλα τα στάδια της µοριακής διάγνωσης, από το
αρχικό δείγµα έως το τελικό αποτέλεσµα, δίχως να απαιτείται ανθρώπινη παρέµβαση. Έχει
τη δυνατότητα να εκτελεί εκατοντάδες διαγνω-

στικούς ελέγχους (τεστ κορονοϊού) ηµερησίως,
διπλασιάζοντας έτσι τις προηγούµενες δυνατότητες των νοσοκοµείων και µάλιστα σε χρόνο
ρεκόρ.
Το συγκεκριµένο σύστηµα µπορεί να αξιοποιηθεί και για διαφορετικού είδους αναγκαίους εργαστηριακούς ελέγχους, όπως για HIV, ιογενείς
ηπατίτιδες, ερπητοϊούς, στρεπτόκοκκους, άλλα
και για πολλές ακόµη περιπτώσεις.
Τα συστήµατα παραδόθηκαν στις 30 Απριλίου
στο ΑΤΤΙΚΟΝ και στις 8 Μαΐου στο ΑΧΕΠΑ.
Επιπλέον, στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ θα προσφερθεί
ένα ολοκληρωµένο εργαστήριο παρακολούθησης και διαχείρισης συµπτωµάτων του αναπνευστικού συστήµατος (εργοσπιροµετρίας/
πληθυσµογραφίας, διάχυσης, σπιροµετρίας),
προκειµένου να αντιµετωπιστούν πνευµονολογικές παθήσεις ως απόρροια της νόσου
Covid-19, καθώς και ένας θάλαµος βιολογικής
ασφάλειας, για τη διασφάλιση των διαγνωστικών αποτελεσµάτων.
Ακόµη, σε συνεργασία µε το υπουργείο Υγείας –και µε απευθείας αγορά από την Κίνα– ο
όµιλος εισάγει 50 αναπνευστήρες µε µόνιτορ
ζωτικών παραµέτρων για ΜΕΘ. Η διάθεση των
µηχανηµάτων στα νοσοκοµεία αναφοράς θα
υλοποιηθεί από το αρµόδιο υπουργείο.

Προσφορές σε νοσοκοµεία
πρώτης γραµµής
Ωστόσο, ο όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δεν
σταµάτησε εκεί. Στοχεύοντας στη στήριξη του
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας Covid-19, τα ΕΛΠΕ
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ

Προσφορά 8 εκατομμυρίων ευρώ για
την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και της κοινωνίας

Παροχή μόνιμου Ιατρικού
εξοπλισμού για την πρόληψη και
διάγνωση του ιού καθώς και την
αντιμέτωπισή του
Υπερσύγχρονο Σύστημα Διάγνωσης
για τον Covid-19 στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
Υπερσύγχρονο Σύστημα Διάγνωσης
για τον Covid-19 στο ΠΓΝ ΑΧΕΠΑ
50 Αναπνευστήρες ΜΕΘ - Διάθεση
από το Υπουργείο Υγείας
Εργαστηριακό Σύστημα Συνδρομικής
Διάγνωσης, 3.000 συμβατά
αντιδραστήρια και 2 αναπνευστήρες
ΜΕΘ για το ΓΝ ΘΡΙΑΣΙΟ
Ολοκληρωμένο Εργαστήριο για την
αντιμετώπιση πνευμονολογικών

Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προσφέρουν
δωρεάν ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό για τη θωράκιση
του ΕΣΥ και αναλαµβάνουν δράσεις στήριξης για
την κοινωνία την περίοδο της πανδηµίας Covid-19.
προχωρούν σε περαιτέρω ενέργειες που βρίσκονται σε εξέλιξη:
• Ένα εργαστηριακό σύστηµα συνδροµικής
διάγνωσης, 3.000 συµβατά αντιδραστήρια και
2 αναπνευστήρες ΜΕΘ, για το Γενικό Νοσοκοµείο Ελευσίνας Θριάσιο.
• Ένας σύγχρονος έγχρωµος υπερηχοτοµογράφος αποκλειστικά για τη νοσηλεία ασθενών µε Covid-19, για το Γενικό Νοσοκοµείο
∆υτικής Αθήνας Αγία Βαρβάρα.
• 3.000 µάσκες ασφαλείας FFP3, 3.000 µάσκες
ασφαλείας FFP2 και 2.000 ολόσωµες φόρµες
µιας χρήσης τύπου TYVEC, για το Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης Γ. Παπανικολάου.

σµένης διαθεσιµότητας, λόγω της συγκυρίας.

∆ωρεάν καύσιµα για απολυµάνσεις
σε δήµους
Την ίδια στιγµή ο όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ προσφέρει καύσιµα ΕΚΟ για τα προγράµµατα απολύµανσης των δήµων Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Ασπροπύργου, Ελευσίνας
και ∆έλτα. Πρόθεση είναι να καλυφθούν οι
αυξηµένες ανάγκες που έχουν προκύψει, καθώς η ανάγκη για καθηµερινή απολύµανση
των δηµόσιων χώρων είναι επιτακτική, στην
προσπάθεια περιορισµού της εξάπλωσης της
νόσου και προστασίας της δηµόσιας υγείας.

παθήσεων, που θα προκληθούν από
τον Covid-19 για το ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ
Σύγχρονος έγχρωμος
Υπερηχοτομογράφος αποκλειστικά
για τη νοσηλεία ασθενών με Covid-19
για το ΓΝ ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ
Θάλαμος Βιολογικής Ασφάλειας, για
τη διασφάλιση των διαγνωστικών
αποτελεσμάτων στο ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ

Προσφορά σε καύσιμα
Συνεργασία με AEGEAN για δωρεάν
πτήσεις μεταφοράς
ιατροφαρμακευτικού υλικού για
Ελλάδα και Κύπρο
Δωρεάν καύσιμα ΕΚΟ στον Δήμο
Αθηναίων για τον στόλο
απολυμάνσεων
Διάθεση καυσίμων κίνησης για τα
οχήματα απολύμανσης των δήμων
Θεσσαλονίκης, Ασπροπύργου,

Πτήσεις ιατροφαρµακευτικού υλικού
Παράλληλα, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ένωσαν τη δύναµή τους µε την Aegean προσφέροντας άµεσα πτήσεις για τη µεταφορά ιατροφαρµακευτικού υλικού από τις χώρες παραγωγής για την Ελλάδα και την Κύπρο. Ειδικότερα, η Aegean θα προσφέρει τα αεροπλάνα,
πληρώµατα και τα υπόλοιπα µεταβλητά έξοδα
των πτήσεων, ενώ ο όµιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ µέσω της ΕΚΟ θα καλύψει όλο το
κόστος των καυσίµων για τις πτήσεις αυτές.
Οι πτήσεις µεταφοράς ιατροφαρµακευτικού εξοπλισµού (Cargo) πραγµατοποιούνται προς χώρες
όπως Κίνα, Καζακστάν, Χονγκ Κονγκ, σε ιδιαίτερα
δύσκολες συνθήκες εξαιτίας της πολύ περιορι-

Κάλυψη αναγκών
σε µέσα ατοµικής προστασίας
Η ζήτηση για µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ)
παρουσιάζει εκθετική αύξηση, µε αποτέλεσµα
η αλυσίδα εφοδιασµού για ορισµένα είδη να
δέχεται σοβαρή πίεση. Τα ΜΑΠ, όµως, είναι
απαραίτητα όχι µόνο για τους εργαζόµενους
στον τοµέα της υγείας αλλά και για εργαζόµενους διαφόρων άλλων κλάδων και ειδικοτήτων που συναναστρέφονται µε τους πολίτες.
Με αυτό το δεδοµένο, τα ΕΛΠΕ θα διαθέσουν
περίπου 50.000 τεµάχια ΜΑΠ (µάσκες, γάντια,
φόρµες) στο ΕΚΑΒ, το ∆ήµο Μεγίστης Καστελόριζου και τους όµορους δήµους Ασπροπύργου, Μεγαρέων και ∆έλτα.

Ελευσίνας και Δέλτα

Παροχή σημαντικών
υγειονομικών υλικών
Υγειονομικός εξοπλισμός, Μέσα
Ατομικής Προστασίας και Φάρμακα
σε Νοσοκομεία περίθαλψης Covid19, σε Φορείς και ΜΚΟ (Νοσοκομείο
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΕΚΑΒ, Δήμους
Ασπροπύργου, Μεγαρέων, Δέλτα και
σε GIVMED MAKE και άλλους
φορείς)
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Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Οµοιότητες και διαφορές από το 2010.
ΤΟΥ ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Ο

πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης και τέσσερις βασικοί υπουργοί της κυβέρνησης παρουσίασαν τα νέα µέτρα που αποσκοπούν
στο σταδιακό άνοιγµα της οικονοµίας και
στην υποστήριξή της στη διάρκεια των επόµενων µηνών.
Προτού αφήσουµε πίσω µας την προηγούµενη οικονοµική
κρίση αντιµετωπίζουµε, λόγω πανδηµίας, νέες οικονοµικές
και κοινωνικές προκλήσεις. Υπάρχουν µεγάλες διαφορές
στη σηµερινή διαχείριση της κρίσης απ’ όσα ακολούθησαν τη
χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008-2009, αλλά και κάποιες οµοιότητες που προβληµατίζουν.

Μεγαλύτερη, µε µικρότερη διάρκεια
Η αντίδραση της κυβέρνησης στην κρίση στηρίζεται στην εκτίµηση ότι έχουµε να κάνουµε µε ένα µεγαλύτερο σοκ για
την οικονοµία, το οποίο θα έχει µικρότερη διάρκεια. Ακριβείς

εκτιµήσεις δεν µπορούν να γίνουν, γιατί υπάρχει µεγάλη αβεβαιότητα σε σχέση µε την εξέλιξη της πανδηµίας, τις συνέπειες για το τουριστικό καλοκαίρι, το πότε και πώς θα εκδηλωθεί ο δεύτερος γύρος της πανδηµίας κ.λπ. Σε γενικές γραµµές, όµως, περιµένουµε µεγάλη και απότοµη πτώση του ΑΕΠ

Ο Μητσοτάκης πρωταγωνιστεί
στη διαµόρφωση του ευρωπαϊκού
πλαισίου.

το 2020, που, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα φτάσει το 9,7%. Στη συνέχεια αναµένεται δυναµική ανάκαµψη το 2021, αλλά στα τέλη του 2021 θα είµαστε
σε χειρότερη κατάσταση απ’ ό,τι ήµασταν στα τέλη του 2019.
Μια πτώση του ΑΕΠ της τάξης του 10% αποτελεί φοβερό οικονοµικό σοκ, εφόσον την περίοδο 2010-2019 η αθροιστική
πτώση του ΑΕΠ ήταν της τάξης του 20%.
Η ένταση της κρίσης εξηγεί και τη δυναµική παρέµβαση στον
οικονοµικό τοµέα από την κυβέρνηση.

∆ιαφορετικό πεδίο µάχης
Αυτή τη φορά το πεδίο στο οποίο θα αναµετρηθούµε µε τα οικονοµικά προβλήµατα είναι διαφορετικό. Μετά το 2010 όλες
οι παρεµβάσεις είχαν στόχο τη δραστική µείωση των δηµοσίων δαπανών και τον περιορισµό του µεγέθους του κράτους,
το οποίο είχε διογκωθεί υπέρµετρα παρά την είσοδό µας στην
Ευρωζώνη, που επέβαλλε αποτελεσµατική δηµοσιονοµική
διαχείριση και οικονοµικές µεταρρυθµίσεις.
Σε πρώτη φάση η κυβέρνηση επιχειρεί να περιορίσει τις απώλειες που θα έχει ο τουρισµός. Επαγγελµατίες του κλάδου
προβλέπουν πτώση των τουριστικών εσόδων της τάξης του
75%-80% και η κυβέρνηση θα ήθελε, παρά τις εξαιρετικά δυσµενείς συνθήκες, να την περιορίσει στο 65%-70%.
Η Ελλάδα έχει µεγαλύτερη εξάρτηση από τον τουρισµό, στον
οποίο αναλογεί περίπου το 20% του ΑΕΠ και άµεσα ή έµµεσα το 25% της απασχόλησης. Το δεύτερο τρίµηνο θα είναι
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πολύ δύσκολο για την οικονοµία, ενώ το τρίτο τρίµηνο, που
περιλαµβάνει τους τουριστικούς µήνες Ιούλιο και Αύγουστο,
η πτώση θα είναι εντυπωσιακή. Άλλες οικονοµίες της Ευρωζώνης, µε µικρότερη εξάρτηση από τον τουρισµό και ισχυρότερη βιοµηχανία, θα έχουν αρχίσει να πηγαίνουν καλύτερα,
µε εµάς να φτάνουµε στο χειρότερο σηµείο της κρίσης.
Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να συντηρήσει τις παραγωγικές δυνατότητες της εθνικής οικονοµίας και να εξασφαλίσει
τις προϋποθέσεις µιας δυναµικής ανάκαµψης το 2021.

Εικόνα σταθερότητας
Σε αντίθεση µε το 2010, η ελληνική οικονοµία παρουσιάζει
σήµερα µια εικόνα σταθερότητας, σε κατώτερο βέβαια επίπεδο.
Τότε είχαµε να αντιµετωπίσουµε το διπλό πρόβληµα του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και του ελλείµµατος στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών. Ήµασταν ταυτόχρονα σπάταλοι και
ελάχιστα ανταγωνιστικοί, µε αποτέλεσµα να µπούµε σε πορεία υπερχρέωσης και αποµόνωσης από τις διεθνείς αγορές.
Η σηµερινή σταθερότητα δεν αµφισβητείται από τις συνέπειες της κρίσης του κορονοϊού. Όλες οι προγνώσεις των διεθνών οργανισµών συγκλίνουν στην εκτίµηση ότι θα διατηρήσουµε την ισορροπία σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο των τρεχουσών συναλλαγών και πως το δηµοσιονοµικό έλλειµµα που θα
εµφανιστεί θα είναι διαχειρίσιµο.

∆εν είµαστε µόνοι
Ένα άλλο χαρακτηριστικό της σηµερινής κρίσης είναι ότι, σε
αντίθεση µε το 2010, δεν συνδυάζεται µε τη διεθνή οικονοµική αποµόνωση της Ελλάδας. Τότε ήµασταν οι πιο προβληµατικοί σε µια οµάδα οικονοµικά προβληµατικών χωρών –της
Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας, της Ισπανίας και της Κύπρου–
που χτυπήθηκαν ιδιαίτερα σκληρά από τη χρηµατοπιστωτική
κρίση του 2008-2009.
Η Ελλάδα εντάχθηκε πρώτη σε πρόγραµµα αναγκαστικής
προσαρµογής και ακολούθησαν η Ιρλανδία και η Πορτογαλία. Η Ισπανία απέφυγε την ένταξη σε επίσηµο πρόγραµµα,
ενώ η Κύπρος βρέθηκε αντιµέτωπη µε τις συνέπειες της κρίσης λίγο αργότερα.
Η κρίση του κορονοϊού είναι συµµετρική, µε την έννοια ότι
αφορά όλες τις χώρες της Ευρωζώνης και της Ε.Ε. Υπάρχει
βέβαια συµµετρία ως προς τις συνέπειες, οι οποίες καταγράφονται στην εαρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να περιορίσει κάπως τις συνέπειες για την Ελλάδα µε τα µέτρα που εφαρµόζει και τις
πρωτοβουλίες που αναπτύσσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το γεγονός πάντως ότι δεν είµαστε στη γωνία, όπως το 2010, όταν
ξεκίνησε η περιπέτεια της αναγκαστικής προσαρµογής, έχει
τεράστια σηµασία.

Αναστολή πειθαρχίας
Το βασικό χαρακτηριστικό στη διαχείριση της προηγούµενης
κρίσης ήταν η αυστηρή δηµοσιονοµική πειθαρχία, εφόσον έπρεπε να περιοριστούν οι δηµόσιες δαπάνες και οι διαστάσεις
του κράτους. Σήµερα έχει ανασταλεί, µε κάθε επισηµότητα, η
δηµοσιονοµική πειθαρχία και το κράτος παρεµβαίνει µε τεράστια ποσά υπέρ του ιδιωτικού τοµέα της οικονοµίας µε ή
χωρίς ανταλλάγµατα.
Η Ελλάδα απαλλάσσεται για το 2020 –πιθανότατα και για το
2021– από τους µνηµονιακούς περιορισµούς. Οι διευκολύνσεις όµως µπορεί να έχουν σηµαντικό κόστος για την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας µας. Το πέρασµα σε φάση κρατικών ενισχύσεων χωρίς όρια, κατά παράβαση των κανόνων του
ανταγωνισµού της Ε.Ε., ενισχύει τη θέση όσων έχουν µεγαλύτερες δηµοσιονοµικές δυνατότητες. Είναι χαρακτηριστικό ότι
από κρατικές ενισχύσεις 1,9 τρισ. ευρώ που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 52% αναλογεί στη Γερµανία και µόλις το
0,3% στην Ελλάδα.
Το παράδειγµα της Lufthansa –η οποία θα ενισχυθεί µε 9 δισ.

Η Ελλάδα αυτή τη φορά δεν είναι αποµονωµένη.

ευρώ από το γερµανικό ∆ηµόσιο και διεκδικεί µερικά ακόµη
δισ. από το ∆ηµόσιο της Αυστρίας, της Ελβετίας και του Βελγίου για λογαριασµό των θυγατρικών της Austrian, Swiss και
Brussels– αναδεικνύει τη νόθευση του ανταγωνισµού. Το ελληνικό ∆ηµόσιο δεν µπορεί να στηρίξει µε ανάλογες παρεµβάσεις την Aegean κι έτσι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να υποβαθµιστεί η θέση της στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αλλά
και βαριά επιδοτούµενη, όπως αποδεικνύεται, αγορά των αεροπορικών συγκοινωνιών.

Πρωταγωνιστής ο Μητσοτάκης
Στη σηµερινή κρίση η Ελλάδα όχι µόνο δεν είναι αποµονωµένη, όπως το 2010, αλλά πρωταγωνιστεί στη διαµόρφωση
των εξελίξεων, µε τον πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη και την
κυβέρνηση να καταγράφουν σηµαντικές επιτυχίες στην οικονοµική διπλωµατία.
Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) να
µας εντάξει στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης –παρά το
γεγονός ότι τα οµόλογα του ελληνικού ∆ηµοσίου δεν έχουν
επενδυτική βαθµίδα και να µας απαλλάξει έτσι από τη δικτατορία των διεθνών οίκων αξιολόγησης– έχει τεράστια σηµασία.
Εξίσου σηµαντική είναι η απόφαση Μακρόν-Μέρκελ να υιοθετήσουν την πρόταση Μητσοτάκη και Νότου και να προχωρήσουν στη δηµιουργία του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµ-

ψης για τη δωρεάν χρηµατοδότηση προβληµατικών περιφερειών και κλάδων µέσω του ευρωπαϊκού προϋπολογισµού.
Πρόκειται για προσωπική δικαίωση του Μητσοτάκη, ο οποίος τόνιζε σε κάθε ευκαιρία ότι ο δανεισµός, ακόµη και µε
προνοµιακούς όρους, πρέπει να έχει κάποια όρια και πως η
Ε.Ε. πρέπει να κάνει βήµατα προς την κατεύθυνση της µερικής και στοχευµένης αµοιβαιοποίησης του χρέους.

Είµαστε στις αγορές
Σε αντίθεση µε όσα συνέβησαν το 2010 και τα χρόνια που ακολούθησαν, η Ελλάδα είναι σήµερα στις διεθνείς αγορές, µε
προοπτική να παραµείνει.
Η κατάσταση της οικονοµίας είναι ισορροπηµένη. Η διεθνής
αξιοπιστία της κυβέρνησης Μητσοτάκη είναι δεδοµένη και ε-

Κοινό χαρακτηριστικό η έλλειψη
ρευστότητας και η επενδυτική άπνοια.
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νισχύθηκε από την αποτελεσµατική µέχρι σήµερα διαχείριση
της πανδηµίας. Η ένταξή µας στο πρόγραµµα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ µάς προφυλάσσει, µαζί µε τη δηµιουργία
του Ευρωπαϊκού Ταµείου Ανάκαµψης, από δυσάρεστες εκπλήξεις.
Ενδεικτική του καλού κλίµατος που επικρατεί τελευταία
είναι η δυνατότητα του ιταλικού ∆ηµοσίου να δανείζεται από
τις διεθνείς αγορές πολλές δεκάδες δισεκατοµµύρια ευρώ µε
ανταγωνιστικά επιτόκια.
Το ελληνικό ∆ηµόσιο βγαίνει στις διεθνείς αγορές βάσει προγράµµατος που διευκολύνει τη χρηµατοδότηση των µέτρων
που εφαρµόζει και επιβεβαιώνει τη διεθνή αξιοπιστία του.
Υπάρχει βέβαια το θέµα του δηµόσιου χρέους, που δεν πρέπει να ξεφύγει από τον έλεγχο. Εκτιµάται ότι η νέα κρίση
θα το ανεβάσει από το 175% του ΑΕΠ προς το 200%, ενώ το
χρέος της Ιταλίας αναµένεται να αυξηθεί από 135% του ΑΕΠ
σε 160%-170% του ΑΕΠ. Το ιταλικό χρέος έχει τεράστια σηµασία για την Ευρωζώνη, γιατί πλησιάζει τα 2,5 τρισ. ευρώ
και η αύξησή του προετοιµάζει λύσεις σε επίπεδο Ευρωζώνης
που θα είναι ευνοϊκές για την Ελλάδα.

Πρόβληµα ρευστότητας
Κοινό χαρακτηριστικό της σηµερινής κρίσης µε την προηγούµενη είναι το πρόβληµα ρευστότητας της οικονοµίας, που συνδέεται και µε τη διαρκή κρίση του τραπεζικού συστήµατος.
Τότε οι ελληνικές τράπεζες πλήρωσαν ακριβά τη χρεοκοπία
του ελληνικού ∆ηµοσίου και την κρίση εµπιστοσύνης που
δηµιουργήθηκε. Σήµερα πιέζονται από τον συνδυασµό των
συνεπειών της κρίσης του 2015, που ακόµη δεν έχουν ξεπεράσει, και των επιπτώσεων της πανδηµίας, ιδιαίτερα σε ό,τι
αφορά την εξυπηρέτηση των κόκκινων δανείων και των δανείων που δείχνουν έτοιµα να κοκκινίσουν. Η κυβέρνηση
παίρνει σηµαντικές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, τη διευκόλυνση των νοικοκυριών, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα στεγαστικά δάνεια, και τη
στήριξη των τραπεζών για να αντέξουν στην πίεση των συνεπειών της πανδηµίας.
Είναι φανερό όµως ότι το πρόβληµα ρευστότητας είναι και θα
παραµείνει µεγάλο, περιορίζοντας τη δυναµική της ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας.

Επενδυτική άπνοια
Ένα άλλο κοινό αρνητικό χαρακτηριστικό των δύο κρίσεων
που πρέπει να µας προβληµατίσει είναι η επενδυτική άπνοια,
η οποία, όσο συνεχίζεται, τόσο αυξάνεται η απόσταση που
µας χωρίζει από τους Ευρωπαίους εταίρους και πιστωτές µας,
που είναι ταυτόχρονα και ανταγωνιστές µας.
Ως συνέπεια της προηγούµενης κρίσης είχαµε φτάσει στο σηµείο οι επενδύσεις στην Ελλάδα να αναλογούν γύρω στο 11%
του ΑΕΠ, περίπου το µισό του µέσου όρου της Ευρωζώνης.
Σαν να µην έφτανε αυτό, συνεχίζεται η συρρίκνωση των δηµόσιων επενδύσεων, όπως επισηµαίνεται και στην τελευταία
αξιολόγηση της ελληνικής οικονοµίας.
Με την αβεβαιότητα που έχει φέρει η πανδηµία, αναβάλλονται ή περιορίζονται επενδυτικά σχέδια και σε τοµείς όπου είχαµε καταφέρει να δηµιουργήσουµε θετική δυναµική, όπως
είναι τα ξενοδοχεία και το real estate.

Οι λαϊκιστές επιµένουν
Σε αντίθεση µε την κρίση του 2010, οι λαϊκιστές της ριζοσπαστικής Αριστεράς και της άκρας ∆εξιάς δεν έχουν τη δυναµική
µε το µέρος τους.
Ο λαϊκισµός του ΣΥΡΙΖΑ δοκιµάστηκε στην πράξη το 2015 µε
τις γνωστές συνέπειες, που δυσκολεύουν και τη διαχείριση
της σηµερινής κρίσης. Η άκρα ∆εξιά δεν µπόρεσε να πάρει
µέρος στην άνοδο που παρατηρήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο
λόγω του προσφυγικού-µεταναστευτικού και οδηγήθηκε στο
περιθώριο εξαιτίας των αποκρουστικών χαρακτηριστικών της
Χρυσής Αυγής και της εξαιρετικά χαµηλής ποιότητας του

Ο ΣΥΡΙΖΑ επιµένει στον λαϊκισµό
και στη δηµαγωγία.
κόµµατος Καµµένου.
Η διπλή ήττα του λαϊκισµού είναι βασικό πλεονέκτηµα στη
διαχείριση της σηµερινής κρίσης. Απ’ ό,τι φαίνεται, όµως, ο
ΣΥΡΙΖΑ επιµένει να επενδύει στον επιθετικό λαϊκισµό και
επιδιώκει να µετατρέψει τη νέα κρίση σε πολιτική ευκαιρία.
Μετά τις αλλεπάλληλες εκλογικές ήττες ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε σε
φάση δηµοσκοπικής αποδυνάµωσης και εσωστρέφειας. Έχει
ξεσπάσει πόλεµος φατριών σε επίπεδο ηγετικών στελεχών,
ενώ ενισχύεται συνεχώς η υπεροχή Μητσοτάκη –σε προσωπικό επίπεδο– έναντι Τσίπρα, µε τα δηµοσκοπικά ποσοστά
της Ν∆ να είναι τους τελευταίους µήνες περίπου διπλάσια των
ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν µπόρεσε να ελέγξει τους «συντρόφους», οι οποίοι στην κρίση του Έβρου διευκόλυναν άθελά τους µε τις
θέσεις τους τη στρατηγική του Ερντογάν. ∆εν µπόρεσε επίσης να ελέγξει πολλά στελέχη που ήθελαν λιγότερα µέτρα,
αργότερα και πιο χαλαρά, στη γραµµή των Podemos της Ισπανίας. Επένδυσε επίσης πολιτικά στην κατάρρευση, λόγω πανδηµίας, του ΕΣΥ, η οποία όµως δεν πραγµατοποιήθηκε. Αντίθετα, το ΕΣΥ βγαίνει ενισχυµένο από τη δοκιµασία και αναφέρεται ως καλό παράδειγµα σε ΜΜΕ ευρωπαϊκών χωρών µε
πολύ πιο αναπτυγµένα συστήµατα υγείας.

Αν κρίνουµε από τον τρόπο που αντιδρά η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ στις δέσµες οικονοµικών µέτρων που ανακοινώνει η
κυβέρνηση, επιχειρεί ένα είδος πολιτικής ρεβάνς στον τοµέα
της οικονοµίας, µε κίνδυνο να επηρεαστεί αρνητικά η οικονοµική πολιτική που εφαρµόζεται.
Η κριτική που ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ συνοψίζεται ως εξής:
Θεωρεί ότι η κυβέρνηση καθυστερεί την εφαρµογή των µέτρων και των ενισχύσεων, ενώ µόλις τώρα βγαίνουµε από τα
περιοριστικά µέτρα, χωρίς καν να γνωρίζουµε πότε και µε
ποιους όρους θα έρθουν οι ξένοι τουρίστες.
Υποτιµά σκόπιµα το εύρος των οικονοµικών µέτρων, ενώ η κυβέρνηση είναι υποχρεωµένη να καλύψει βασικές ανάγκες της οικονοµίας, χωρίς όµως να πλήξει τη διεθνή αξιοπιστία της Ελλάδας.
Επισηµαίνει την έλλειψη ρευστότητας που παρατηρείται –η
επισήµανση είναι σωστή–, χωρίς όµως να τη συνδέει µε την
εξασθένηση του τραπεζικού συστήµατος και τον σε µεγάλο
βαθµό αφελληνισµό του εξαιτίας της κρίσης του 2015.
Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να δηµιουργήσει κλίµα κοινωνικής δυσαρέσκειας, επισηµαίνοντας την πίεση που δέχονται οι µισθοί στον ιδιωτικό τοµέα εξαιτίας των συνεπειών της
πανδηµίας και την επικράτηση, σε διάφορους τοµείς, της µερικής απασχόλησης. Ξεχνάει τη δική του κυβερνητική πολιτική, µε την οποία δηµιουργήθηκε η γενιά των 360 ευρώ και
αυξήθηκαν θεαµατικά οι νέες θέσεις µερικής απασχόλησης
σε σχέση µε τις νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης. Ουσιαστικά ο ΣΥΡΙΖΑ ζητεί να αντιµετωπιστούν σε συνθήκες κορονοϊού όλα τα κοινωνικά προβλήµατα που πήραν µεγαλύτερες διαστάσεις επί των ηµερών του, πριν από την πανδηµία.
Ο αριστερός λαϊκισµός του ΣΥΡΙΖΑ µπορεί να έχει υποστεί
µεγάλες πολιτικές και εκλογικές ήττες, επιχειρεί όµως δυναµική επιστροφή, σε µια προσπάθεια να υπερβεί και τα εσωτερικά προβλήµατά του.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

24.05.2020

www.freesunday.gr

ΑΝ∆ΡΕΑΣ
ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ,

ΠΡ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ, ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ
ΚΑΙ ΠΡ. ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

«Η λύση είναι µείωση
σε φόρους, προσωπικό,
φορείς και κανονισµούς»
ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Τ

ην αγωνία του για το πού θα βρεθούν τόσα χρήµατα
για τις οικονοµικές ενισχύσεις και τα επιδόµατα εκφράζει στη συνέντευξή του στην F.S. o πρώην υπουργός, βουλευτής και δήµαρχος Πειραιά Ανδρέας Ανδριανόπουλος.
«Ο κόσµος εθίζεται κακώς ξανά στο τσάµπα, που
χρειάστηκαν χρόνια να το ξεπεράσουµε. Ο Λεβιάθαν του κρατισµού
σηκώνει και πάλι κεφάλι. Αυτή τη φορά στα δεξιά» αναφέρει ο κ.
Ανδριανόπουλος, ο οποίος χαρακτηρίζει παρανοϊκό το επιχείρηµα
ότι η πανδηµία ανέδειξε τη σηµασία του δηµόσιου τοµέα. «Σε έκτακτες περιπτώσεις, που χρειάζονται έκτακτα µέτρα, το κράτος οφείλει να παρεµβαίνει. ∆ιότι αυτή είναι η δουλειά του» τονίζει ο πρώην
υπουργός.
Στην έναρξη της πανδηµίας είχατε υπενθυµίσει ότι η κατασκευή
ενός ιού στα εργαστήρια της Γουχάν είχε αποτελέσει θέµα βιβλίου
του Ντιν Κουντζ. Τρεις µήνες µετά, η σύλληψη του Κουντζ δείχνει
πιο αληθινή ή πιο µυθιστορηµατική;
Απ’ ό,τι γνωρίζω, ο Κουντζ δεν έχει συλληφθεί. Αυτό που ξέρω είναι πως συνελήφθη ο καθηγητής του Χάρβαρντ Τσαρλς Λίµπερ διότι
απέκρυψε από τις αρχές πως είχε χρηµατοδοτηθεί από το Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο της Γουχάν για µελέτες του. Άσχετο µε τον ιό δηλαδή. O Κουντζ σε µυθιστόρηµά του το 1981 είχε µιλήσει για ιό που
θα προερχόταν από εργαστήριο της Γουχάν –που τότε δεν υπήρχε
(!)– και θα εξαπλωνόταν. Έδωσε έτσι αφορµή για λογής θεωρίες συνωµοσίας. Φάνηκε πάντως πως µάλλον ήταν κάτι τυχαίο, οφειλόµενο στη γόνιµη φαντασία του συγγραφέα.
Ο Πρόεδρος Τραµπ έδειξε µια αµφιθυµία απέναντι στην Κίνα στο
θέµα του ιού. Κατήγγειλε, προανήγγειλε κυρώσεις, αλλά δεν τις
εφάρµοσε. Θα πρέπει να ενταχθεί αυτή η στάση στην προεκλογική
περίοδο ή στην επιλογή αποφυγής της σύγκρουσης;
Είναι κάτι σύνηθες στις πολιτικές τακτικές του Προέδρου Τραµπ.
Απειλεί, φωνάζει και µετά µάλλον αδρανεί. Κάτι συνηθισµένο στις

συµπεριφορές επιχειρηµατιών. Θέλει να εξασφαλίσει προφανώς
κάτι από την Κίνα. Σε κάποιον άλλον τοµέα. Όχι υποχρεωτικά για τον
κορονοϊό.
Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας µπήκαν στο στόχαστρο της κριτικής φορείς, όπως ο ΠΟΥ, που συνήθως ήταν στο απυρόβλητο. Ο
Πρόεδρος Τραµπ διεκδικεί πολιτική επιρροή ανάλογη της χρηµατοδοτικής συνεισφοράς. Πόσο θα επηρεάσει αυτή την οργάνωση
της διεθνούς κοινότητας;
Η αλήθεια είναι πως γενικότερα η αξιοπιστία του ΠΟΥ έχει κλονιστεί. Όπως είχε και παλιά µε τον ιό SARS, που επέβαλε στον κόσµο
την αγορά εκατοµµυρίων εµβολίων που έµειναν αχρησιµοποίητα.
Με κάποιους να θησαυρίζουν. Γι’ αυτό τώρα κάποιοι, αναπόδεικτα
βέβαια, τον κατηγορούν για παρόµοια συµπαιγνία. Πάντως, είναι γεγονός πως εξυπηρέτησαν κάπως στην τωρινή περίπτωση την Κίνα,
κηρύσσοντας αργότερα πανδηµία. Οι ΗΠΑ προφανώς θα προχωρήσουν σε κάποιες οικονοµικές κυρώσεις.
Συµµερίζεστε την άποψη ότι η αντιµετώπιση της πανδηµίας ενίσχυσε τη συνεργασία των χωρών-µελών της Ε.Ε.;
Και ναι και όχι. Κάποιοι κατάλαβαν πως µόνοι τους δεν θα µπορούσαν να τα καταφέρουν. Κάποιοι άλλοι έβαλαν µπροστά εθνικές
στρατηγικές για εξυπηρέτηση στενών εθνικών συµφερόντων. Αυτό
φάνηκε καθαρά στον τοµέα των γενικών οικονοµικών ενισχύσεων. Και στη µίζερη και στενά εθνική αντίληψη του Συνταγµατικού
∆ικαστηρίου της Γερµανίας. Αλλά κι αλλού. Η πρωταθλήτρια σε
κρούσµατα Ισπανία παρέτεινε την απαγόρευση πτήσεων λ.χ. µε την
Ελλάδα, που το έχει ήδη καταπολεµήσει το πρόβληµα, και ανοίγει µε
τη Γερµανία, που έχει πληµµυρίσει από νεκρούς, αλλά τη χρειάζεται
η Μαδρίτη, πολιτικά και… τουριστικά.
Οι χειρισµοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην υγειονοµική διάσταση απολαµβάνουν ευρείας αποδοχής στην κοινωνία. Είναι
αυτό εισιτήριο για την οµαλή εισαγωγή στους χειρισµούς στις οι-
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Ο Λεβιάθαν του κρατισµού σηκώνει και
πάλι κεφάλι. Αυτή τη φορά στα δεξιά.
Και γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνος.
Έπρεπε να ενισχύονται όλοι, όχι µε
παροχές αλλά µε µειώσεις φόρων
και επιβαρύνσεων και καταργήσεις
ρυθµίσεων.
κονοµικές επιπτώσεις της πανδηµίας;
Όλοι το ελπίζουµε. Αν και η τακτική των οικονοµικών ενισχύσεων και
των επιδοµάτων εµένα µε κρατά σε αγωνία. Πού θα βρεθούν τόσα
χρήµατα; Ο κόσµος εθίζεται κακώς ξανά στο τσάµπα. Που χρειάστηκαν χρόνια να το ξεπεράσουµε. Ο Λεβιάθαν του κρατισµού σηκώνει
και πάλι κεφάλι. Αυτή τη φορά στα δεξιά. Και γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνος. Έπρεπε να ενισχύονται όλοι, όχι µε παροχές αλλά µε µειώσεις φόρων και επιβαρύνσεων και καταργήσεις ρυθµίσεων. Όλα
όµως έχουν, δυστυχώς, οσµή δηµοσιουπαλληλίας…

ΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟ ΜΑΤΗ

Η ισχυρή παρουσία του δηµόσιου τοµέα στην εποχή της πανδηµίας χρησιµοποιήθηκε και ως ιδεολογικό επιχείρηµα απέναντι σε
όσους υποστηρίζουν την ανάγκη για λιγότερο κράτος. Θα επιζήσει
ως επιχείρηµα;
Είναι ένα τελείως παρανοϊκό επιχείρηµα. Σε έκτακτες περιπτώσεις,
που χρειάζονται έκτακτα µέτρα, το κράτος οφείλει να παρεµβαίνει. ∆ιότι αυτή είναι η δουλειά του. Μπορεί ο ιδιωτικός τοµέας να επιβάλει
µέτρα περιορισµού των ατοµικών ελευθεριών, όπως λ.χ. το κλείσιµο στο σπίτι και η απαγόρευση δράσεων; Όπως οφείλει να πληρώνει όταν µε δικές του αποφάσεις γονατίζει την αγορά και οδηγεί σε
απολύσεις και χρεοκοπίες. ∆ηλαδή, αν γινόταν πόλεµος, δεν θα τον
αναλάµβανε ο στρατός αλλά οι ιδιώτες; Τότε γιατί τον έχουµε και τον
συντηρούµε;
Τι έχει κερδίσει η ελληνική οικονοµία από τη διαχείριση του κορονοϊού και τι χρειάζεται να κάνει αµέσως για να το κεφαλαιοποιήσει;
Πώς πρέπει να διαχειριστεί την επόµενη µέρα η κυβέρνηση;
Την αλληλεγγύη και την κάµψη κάπως του απύθµενου εγωισµού,
που είχε καταντήσει να µετριούνται τα πάντα σε χρήµα. Η οικονοµία
της αγοράς είχε µετατραπεί σε κοινωνία της αγοράς. Οφείλουµε να
κινηθούµε προς περισσότερο κοινοτισµό. Με µεγαλύτερη εκτίµηση
προς ανθρώπους που παραβλέπαµε: εργάτες καθαριότητας, υπάλληλους σουπερµάρκετ, υγειονοµικό προσωπικό κ.λπ. Ο Μέσι κερδίζει εκατοµµύρια. Η νοσοκόµα της διπλανής πόρτας, όµως, έσωσε
τη ζωή σου.
Άλλο επίτευγµα είναι η είσοδος της τεχνολογίας στη ζωή µας. Τηλεµάθηση, τηλεδιασκέψεις και τηλεξυπηρέτηση ήρθαν για να µείνουν.
Κάνοντας την καθηµερινότητά µας απλούστερη και πιο ελκυστική.
∆είχνοντας έµπρακτα πόσο αποκρουστική, και εν πολλοίς άχρηστη,
είναι η δηµόσια γραφειοκρατία. Ποιος θα τολµήσει να ζητήσει κι άλλους υπαλλήλους στο µέλλον;
Πού θα βρεθούν χρήµατα για να πληρώσει η ανθρωπότητα το κόστος της πανδηµίας; Από τις ήδη υπάρχουσες οικονοµίες στα πορτοφόλια της ή από τα έσοδα του µέλλοντος;
Εύλογο ερώτηµα. Λόγω τεχνολογίας, το κόστος διοίκησης θα αποδεκατιστεί. Η εργασία από το σπίτι θα µειώσει τα κόστη µεταφορών και
ενέργειας. Η µείωση φόρων θα απελευθερώσει δηµιουργικές ικανότητες. Αν εµπλέξουµε πάλι το κράτος, θα προσεγγίσουµε και πάλι το
βάραθρο. Η λύση είναι µείωση παντού. Μείωση φόρων, προσωπικού, φορέων και κανονισµών. Και ενίσχυση και φροντίδα σε ορισµένους µόνο τοµείς – υγεία, παιδεία, πολιτισµός. Και πουθενά αλλού.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:
Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ

Ποιοι κλάδοι άντεξαν
στον κορονοϊό
ΧΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Κ

όντρα στο αρνητικό ρεύµα
που προκάλεσε η πανδηµία
του κορονοϊού και τα αυστηρά περιοριστικά µέτρα
κινήθηκαν τρεις κλάδοι της
ελληνικής οικονοµίας. Ο
λόγος για τα τρόφιµα, τα βιοµηχανικά προϊόντα και τα χηµικά, που είδαν τις
εξαγωγές τους να αυξάνονται.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τα τρόφιµα ξεχώρισαν
σε κλαδικό επίπεδο, καθώς οι εξαγωγές τους
αυξήθηκαν κατά 198 εκατ. ευρώ, δηλαδή 18,1%,
και διαµορφώθηκαν σε 1,292 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τα βιοµηχανικά προϊόντα, τα οποία επίσης κινήθηκαν ανοδικά, κατά 12,1 εκατ. ευρώ,
δηλαδή 1%, και διαµορφώθηκαν σε 1,283 δισ.
ευρώ.
Ενίσχυση των εξαγωγών παρατηρήθηκε και για
τα λίπη και έλαια, κατά 71,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή
61,1%, όπως και για τα ποτά και καπνά, κατά 5,6
εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,1%.
Αξιοσηµείωτη αύξηση παρατηρήθηκε και στις
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Τρόφιµα, βιοµηχανικά
προϊόντα και χηµικά
«αντιστάθηκαν» στην κρίση
του κορονοϊού.
έτους 2019, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ,
2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή
παρουσίασε µείωση κατά 41,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση
κατά 19,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2%, σε σχέση
µε το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου
2019.
Η συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών
κατά το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου
2020 ανήλθε στο ποσό των 7,982 δισ. ευρώ έναντι 8,007 δισ. ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του
έτους 2019, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ,
0,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 277,6 εκατ. ευρώ,
δηλαδή 4,9%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα
πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση
κατά 291,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2%, σε σχέση
µε το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου
2019.
Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου κατά το
χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020
ανήλθε σε 5,375 δισ. ευρώ έναντι 5,622 δισ.
ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του έτους 2019,
παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 4,4%. Το
αντίστοιχο µέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε µείωση κατά 319,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,4%, ενώ το αντίστοιχο µέγεθος χωρίς τα
πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε µείωση
κατά 272,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%.

εξαγωγές χηµικών, οι οποίες ενισχύθηκαν
κατά 176,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 17,9%, µε αποτέλεσµα να διαµορφωθούν σε 1,161 δισ. ευρώ.
Αντίθετα, µείωση εξαγωγών κατέγραψαν τα
µηχανήµατα-οχήµατα (13,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή
1,9%), τα διάφορα βιοµηχανικά (46 εκατ. ευρώ,
δηλαδή 6,7%) και οι πρώτες ύλες (71,7 εκατ.
ευρώ, δηλαδή 17,3%).

Η εικόνα των εξαγωγών
Ωστόσο, σε γενικές γραµµές οι εξαγωγές κινήθηκαν πτωτικά τον Μάρτιο του 2020, µε τη
συνολική αξία των εξαγωγών-αποστολών τον
µήνα αυτόν να ανέρχεται στο ποσό των 2,494
δισ. ευρώ έναντι 2,808 δισ. ευρώ τον Μάρτιο
του 2019, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ,
11,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή τον Μάρτιο του 2020 παρουσίασε µείωση
κατά 87,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,4%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία
κατά τον Μάρτιο του 2020 παρουσίασε µείωση
κατά 71 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6%, σε σχέση µε
τον Μάρτιο του 2019.

Την ίδια στιγµή η συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων τον Μάρτιο του 2020 ανήλθε στο
ποσό των 4,282 δισ. ευρώ έναντι 4,750,3 δισ.
ευρώ τον Μάρτιο του 2019, παρουσιάζοντας
µείωση, σε ευρώ, 9,8%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον Μάρτιο του 2020
παρουσίασε µείωση κατά 274,3 εκατ. ευρώ,
δηλαδή 8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα
πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον Μάρτιο
του 2020 παρουσίασε µείωση κατά 273,9 εκατ.
ευρώ, δηλαδή 8%, σε σχέση µε τον Μάρτιο του
2019.
Κατά συνέπεια, το έλλειµµα του εµπορικού
ισοζυγίου κατά τον µήνα Μάρτιο 2020 διαµορφώθηκε στα 1,788 δισ. ευρώ έναντι 1,941 δισ.
ευρώ κατά τον ίδιο µήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας µείωση, σε ευρώ, 7,9%.

Η εικόνα του πρώτου τριµήνου
Για το πρώτο τρίµηνο (Ιανουαρίου-Μαρτίου), η
συνολική αξία των εισαγωγών-αφίξεων ανήλθε στο ποσό των 13.357,3 εκατ. ευρώ έναντι
13.628,8 εκατ. ευρώ κατά το ίδιο διάστηµα του

Γεννήθηκαν νέες ευκαιρίες
Την ίδια στιγµή ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Πειραιά (ΕΒΕΠ), καθώς
τα µηνύµατα εν µέσω κρίσης είναι αισιόδοξα. Συγκεκριµένα, το διάστηµα 1/1/2020 έως
11/5/2020 οι εγγραφές επιχειρήσεων ανήλθαν
σε 315 έναντι 328 πέρυσι. Αντίστοιχα, οι διαγραφές από 1/1/2020 έως 11/5/2020, λόγω διακοπής εργασιών, αλλαγής νοµικής µορφής
ή έδρας, ήταν 103, εκ των οποίων οι 75 ήταν
οριστικές λύσεις ή συγχωνεύσεις εταιρειών.
Παρατηρούνται λιγότερες διαγραφές από πέρυσι το αντίστοιχο διάστηµα, που ήταν 116, εκ των
οποίων οι 96 οριστικές λύσεις εταιρειών.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, επισήµανε πως τα παραπάνω στοιχεία διατηρούν
την αισιοδοξία του Επιµελητηρίου για τη δύσκολη συνέχεια στη µετά το lockdown περίοδο και
µε την ευκαιρία της σταδιακής επανεκκίνησης
της αγοράς επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα
των επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή του
Πειραιά.
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Σχέδιο-γέφυρα
µέχρι το φθινόπωρο
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ

Τετάρτη 1 Ιουλίου: Ξαναρχίζουν οι διεθνείς
πτήσεις στα υπόλοιπα αεροδρόµια της χώρας.

Σχέδιο αντιµετώπισης
τυχόν κρουσµάτων
Ενόψει της άφιξης τουριστών στη χώρα, τα
υπουργεία Υγείας και Τουρισµού ενισχύουν
τις υποδοµές υγείας των νησιών και εξασφαλίζουν σχέδιο διαχείρισης τυχόν κρουσµάτων,
τόσο στις µετακινήσεις όσο και στους τόπους
προορισµού.
Κάθε κατάλυµα υποχρεούται να ορίσει έναν συντονιστή για τη διαχείριση τυχόν κρουσµάτων,
καθώς και έναν συνεργαζόµενο γιατρό που θα
αξιολογήσει την κατάσταση και θα δροµολογήσει τη µεταφορά των ασθενών σε νοσοκοµείο ή
«χώρο καραντίνας» που προβλέπεται ανά περιφέρεια ή νησί. Πρέπει ακόµη να εξασφαλίζεται
ότι τυχόν ασθενείς θα µπορούν να µεταφερθούν σε δοµή υγείας εντός δύο ωρών, κάτι που
απαιτεί την αναβάθµιση των υποδοµών και της
ηπειρωτικής Ελλάδας. Στα νησιά αναπτύσσονται 20 ειδικοί για εργαστηριακά τεστ κορονοϊού
και εξασφαλίζονται συνολικά 600 κλίνες ειδικά
για περιστατικά Covid-19.

Ανοίγουν µπαρ, εστιατόρια, καφέ

Μ

ε την ελπίδα ότι οι επιδηµιολογικές συνθήκες θα
επιτρέψουν την επανεκκίνηση της οικονοµίας από το
φθινόπωρο, η κυβέρνηση
εξήγγειλε την Τετάρτη πολυσχιδές σχέδιο παρεµβάσεων προκειµένου
να κρατήσει αναµµένη τη µηχανή της αγοράς
και να αξιοποιήσει όσο γίνεται την πιο αβέβαιη
τουριστική περίοδο της πρόσφατης Ιστορίας.
Η στήριξη της απασχόλησης, οι φορολογικές
ελαφρύνσεις για τις επιχειρήσεις που πλήττονται και η ενίσχυση της ρευστότητας είναι οι
τρεις άξονες του νέου πακέτου, το οποίο ανεβάζει το συνολικό κόστος παρεµβάσεων για την
πανδηµία στα 24 δισ. ευρώ.
«Το µεταβατικό σχέδιο», είπε ο πρωθυπουργός,
«ενισχύει τη συνοχή της κοινωνίας, προστατεύοντας τις θέσεις απασχόλησης. Ανακουφίζει τα
νοικοκυριά, µειώνοντας τα καθηµερινά τους
έξοδα. Και διευκολύνει τον κόσµο της αγοράς,
ώστε να κινητοποιηθεί ξανά».
Μείωση ΦΠΑ: Για τους καταναλωτές, η σηµαντικότερη φοροελάφρυνση είναι η µείωση του
ΦΠΑ από το 24% στο 13% σε όλα τα εισιτήρια
για µέσα µεταφοράς, για τον καφέ και τα µη
αλκοολούχα, καθώς και στα εισιτήρια κινηµατογράφων και στα ξενοδοχειακά πακέτα all
inclusive (τα οποία σήµερα φορολογούνται µε
συντελεστή 13% για το 80% της αξίας και µε 24%
για το 20% της αξίας. Η αναλογία θα αλλάξει σε
90-10, κάτι που οδηγεί σε µικρές µειώσεις τιµών, της τάξης του 1%-2%). Οι νέοι συντελεστές
είναι προγραµµατισµένο να ισχύσουν από 1

Ιουνίου µέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αναµένεται η
νοµοθετική ρύθµιση για αλλαγή τιµοκαταλόγων
και ταµειακών µηχανών, ώστε να εφαρµοστεί
η µείωση από 1 Ιουνίου µέχρι 31 Οκτωβρίου.
Απασχόληση: Κυριότερο όπλο είναι οι πόροι 1
δισ. που θα αντλήσει η Ελλάδα από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα SURE. Σε επιχειρήσεις µε
πτώση του τζίρου πάνω από 20% το κράτος θα
χρηµατοδοτεί το 60% της απώλειας µισθού των
εργαζοµένων που τελούν σε καθεστώς µερικής
απασχόλησης, µε µείωση αµοιβής έως 50%, και
διάρκεια µέχρι τα τέλη Σεπτεµβρίου. Σε τουρισµό, εστίαση, µεταφορές, πολιτισµό και αθλητισµό παρατείνεται και τον Ιούνιο η δυνατότητα
αναστολής συµβάσεων εργασίας µε χορήγηση
επιδόµατος.
Ρευστότητα: Η κυβέρνηση δεσµεύτηκε για
δεύτερη φάση του µέτρου της επιστρεπτέας
προκαταβολής, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό
στα 2 δισ. Ενεργοποιείται επίσης το Ταµείο Εγγυοδοσίας, το οποίο θα προσφέρει κρατική
εγγύηση στα δάνεια επιχειρήσεων που πλήττονται, µε συνολικό ύψος 7 δισ. ευρώ. Ακόµα, για
τους δανειολήπτες που επηρεάζονται από τις
συνέπειες του κορονοϊού το κράτος θα επιδοτεί για ένα διάστηµα τις δόσεις, ακόµα και αν το
δάνειο δεν είναι εξυπηρετούµενο. Τέλος, αναστέλλονται έως τον Σεπτέµβριο οι πληρωµές
χρεολυσίων και δόσεων δανείων που έχουν
επιχειρήσεις συγκεκριµένων κλάδων.

Μετακινήσεις και τουρισµός
Από αυτή τη ∆ευτέρα πολλοί νησιώτες θα µπορέσουν να συναντήσουν για πρώτη φορά εδώ

και δύο µήνες τους δικούς τους, καθώς αίρεται πλήρως η απαγόρευση µετακινήσεων προς
όλη την Ελλάδα. Για τον τουρισµό, όµως, η ασυνήθιστη φετινή σεζόν θα αρχίσει επίσηµα στις
15 Ιουνίου, την ηµεροµηνία που έχει θέσει ως
στόχο η Ε.Ε. για το άνοιγµα των ευρωπαϊκών
συνόρων. Σε πρώτη φάση, η Ελλάδα θα υποδεχτεί επισκέπτες από χώρες όπου η δραστηριότητα του κορονοϊού είναι χαµηλή, ενώ η µαύρη
λίστα των χωρών µε τις οποίες θα παραµείνουν
κλειστά τα σύνορα αναµένεται να ανακοινωθεί
εντός του Μαΐου.
Όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες, που φέτος
είναι διψασµένοι για διακοπές αλλά πλήττονται
από την ύφεση, η κυβέρνηση θα ενισχύσει τα
προγράµµατα κοινωνικού τουρισµού, θα επιδοτήσει µε 30 εκατ. ευρώ 250.000 ξενοδοχεία
και ταξιδιωτικά γραφεία για προγράµµατα τουλάχιστον 4 διανυκτερεύσεων, ενώ προωθεί
σχέδιο για κουπόνια διακοπών για τους εργαζόµενους του ιδιωτικού τοµέα.
∆ευτέρα 1 Ιουνίου: Ανοίγουν οι κατασκηνώσεις, τα κάµπινγκ και τα ξενοδοχεία 12µηνης
λειτουργίας. Παύει να ισχύει το µέτρο της υποχρεωτικής καραντίνας για όσους εισέρχονται
στην Ελλάδα, οπότε τυχόν ασυγκράτητοι τουρίστες µπορούν να φτάσουν αρχικά στο «Ελ.
Βενιζέλος», όπου ήδη πραγµατοποιούνται λίγα
δροµολόγια εξωτερικού, και από εκεί στα νησιά
µε πλοίο.
∆ευτέρα 15 Ιουνίου: Ανοίγουν όλα τα υπόλοιπα
καταλύµατα. Απελευθερώνονται οι πτήσεις από
το εξωτερικό στο «Ελ. Βενιζέλος» µε δειγµατοληπτικά µόνο τεστ για τους ταξιδιώτες.

Ο κλάδος της εστίασης ανεβάζει και πάλι ρολά
από ∆ευτέρα και οι στοιβαγµένες καρέκλες ήδη
ξεσκονίζονται για να υποδεχτούν τον κόσµο
έπειτα από το δίµηνο λουκέτο. Όµως η ανάγκη
για τήρηση αποστάσεων και αποφυγή κλειστών
χώρων δηµιούργησε ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα, αφού τα καταστήµατα θα πρέπει είτε να µειώσουν δραστικά τη χωρητικότητά τους είτε να
απλωθούν σε σηµαντικά µεγαλύτερο χώρο. Η
δεύτερη λύση θα εφαρµοστεί όπου είναι εφικτό, έτσι θα δούµε τραπεζοκαθίσµατα να επεκτείνονται σε δηµόσιους χώρους, ακόµη και
σε προσωρινούς «πεζοδρόµους». Οι ιδιοκτήτες
καταστηµάτων θα µπορούν να τοποθετούν τραπέζια στο οδόστρωµα εφόσον έχει προηγηθεί
«γνώµη της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής»,
για κάποιες ώρες της ηµέρας και εφόσον δεν
εµποδίζονται βασικές µετακινήσεις.
Σε εξωτερικούς χώρους για τους οποίους ήδη
καταβάλλονται δηµοτικά τέλη, «ο παραχωρούµενος χώρος µπορεί να εκτείνεται µέχρι του διπλάσιου χώρου της αρχικής παραχώρησης ή να
είναι ικανός για την ανάπτυξη του ίδιου αριθµού
τραπεζοκαθισµάτων που προβλέπονται στην ήδη
κατεχόµενη άδεια χρήσης και πάντως δεν µπορεί
να είναι τριπλάσιος από την αρχική παραχώρηση». Ξεκαθαρίζεται ακόµα ότι δεν επιτρέπεται η
ανάπτυξη προσωρινών κατασκευών και η εγκατάσταση ηχείων. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι
δυνατή η επέκταση του καταστήµατος, προβλέπεται µείωση των τελών χρήσης «αναλογικά προς
την επιβαλλόµενη µείωση του αριθµού των τραπεζοκαθισµάτων» µέχρι το όριο του 50%.
Για την επαναλειτουργία των καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος ο Ενιαίος Φορέας
Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ) έχει εκδώσει αναλυτικές οδηγίες, οι οποίες προβλέπουν έναν
πελάτη ανά δύο τετραγωνικά µέτρα ή µέχρι έξι
άτοµα ανά τραπέζι. Τραπέζια, δίσκοι και κατάλογοι θα πρέπει να απολυµαίνονται και οι διανοµείς φαγητού θα πρέπει να φορούν µάσκα.
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νικής οικονοµίας σε τίποτα δεν θα θυµίζει την αρχική εικόνα, που αφορούσε µια οικονοµία που έβγαινε από µια δεκαετή οικονοµική κρίση. Αντιθέτως, η
οικονοµία φαίνεται πως κάνει πολλά βήµατα πίσω,
οι καταναλωτές κάνουν δεύτερες και τρίτες σκέψεις
για έξοδα, πόσο µάλλον για επενδύσεις, και, παρόλο
που τα καταστήµατα λιανικού εµπορίου έχουν ανοίξει από τις 11 Μαΐου, η εικόνα του «ταµείου» κάθε
άλλο παρά ικανοποιητική είναι. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Εµπορικού
Συλλόγου Αθηνών (ΕΣΑ), κατά την πρώτη εβδοµάδα λειτουργίας των καταστηµάτων το 39,2% δήλωσε
ότι ο τζίρος τους σε σχέση µε πέρυσι έχει µειωθεί
άνω του 51%. «Η αγορά, δυστυχώς, µίλησε και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις µας. Επισηµαίναµε ότι
όταν η Γερµανία κατέγραψε την πρώτη εβδοµάδα
πτώση τζίρου 35%, ήταν αναµενόµενο και στην Ελλάδα να έχουµε αντίστοιχα αποτελέσµατα» σηµειώνει ο πρόεδρος του ΕΣΑ, Σταύρος Καφούνης.
Την ίδια στιγµή, σύµφωνα µε έρευνα γνώµης του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών Ελλάδος, τα τέσσερα
σπουδαιότερα προβλήµατα που αναµένεται να
αντιµετωπίσουν οι επιχειρήσεις το επόµενο χρονικό διάστηµα κατά σειρά σπουδαιότητας είναι:
1. Ρευστότητα
2. Μείωση πωλήσεων
3. Αύξηση λειτουργικού κόστους (πρώτες ύλες, µεταφορικά, ειδικά µέτρα)
4. Αδυναµία υλοποίησης επενδύσεων

Η εστίαση

Έ

πειτα από ένα αυστηρό
lockdown δύο µηνών η
Ελλάδα ήδη έχει κάνει
τα πρώτα βήµατα για την
επανεκκίνηση της οικονοµίας της, µιας οικονοµίας
που, κατά κοινή οµολογία,
θα βυθιστεί σε βαθιά ύφεση
το 2020. Ο ίδιος ο υπουργός Οικονοµικών, Χρήστος
Σταϊκούρας, εκτιµά ότι η ύφεση θα κυµανθεί από
10% έως 13% και πως µε τα µέτρα που θα λάβει η
κυβέρνηση, σταδιακά η ύφεση µπορεί να µειωθεί
από 5 έως 8 ποσοστιαίες µονάδες.
Αν και τα περισσότερα βλέµµατα είναι στραµµένα
στον τουρισµό, ευελπιστώντας ότι η καλή εικόνα της
Ελλάδας όσον αφορά την πανδηµία του κορονοϊού
θα αποτελέσει πόλο έλξης για ξένους τουρίστες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το comeback
των επιχειρήσεων (εστιατόρια, καταστήµατα λιανικού εµπορίου κ.λπ.) που αναγκάστηκαν να βάλουν
προσωρινό «λουκέτο» λόγω του κορονοϊού. Η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί για τη στήριξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, καθώς επιθυµεί διακαώς
να αποφύγει νέες στρατιές ανέργων, κάτι που θα
πυροδοτήσει την κοινωνική δυσαρέσκεια.
Στο οικονοµικό επιτελείο γνωρίζουν πολύ καλά
ότι οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη
ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονοµίας, καθώς η
πορεία τους παίζει κοµβικό ρόλο στη δηµιουργία
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ανέργων.
νέων θέσεων απασχόλησης. Στο πλαίσιο αυτό, η
κυβέρνηση εφαρµόζει και θα εφαρµόσει µέτρα
περί τα 14,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, µε την αξιοποίηση
το επόµενο διάστηµα των ευρωπαϊκών ταµείων
(SURE, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ταµείο
Ανάκαµψης κ.ά.) το συνολικό κόστος των µέτρων
εκτιµάται ότι θα διαµορφωθεί στα 24 δισ. ευρώ.
Στα µέτρα που ανακοινώθηκαν περιλαµβάνονται
τα εξής:
• Επεκτείνεται, για ακόµη µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, το δικαίωµα αναστολής σύµβασης εργασίας
των εργαζοµένων, η αποζηµίωση ειδικού σκοπού
και η κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών τους. Συνεχίζεται η δυνατότητα αναστολής σύµβασης εργασί-

ας, σε ποσοστό έως 100%, των εργαζοµένων στους
κλάδους του τουρισµού, της εστίασης, των µεταφορών, του πολιτισµού και του αθλητισµού.
• ∆ηµιουργείται νέος µηχανισµός στήριξης της
βραχυχρόνιας απασχόλησης.
• ∆ίνεται η δυνατότητα αναστολής πληρωµής των
δόσεων βεβαιωµένων οφειλών προς τη φορολογική αρχή σε όσες επιχειρήσεις παραµένουν κλειστές, καθώς και στους κλάδους του τουρισµού, της
εστίασης, των µεταφορών, του πολιτισµού και του
αθλητισµού και για τον Ιούνιο. Οι εργαζόµενοι των
οποίων οι συµβάσεις τελούν σε προσωρινή αναστολή έχουν το δικαίωµα αναστολής των δόσεων
βεβαιωµένων οφειλών.
• Επεκτείνεται η δυνατότητα µείωσης ενοικίου κατά
40% τον Ιούνιο σε όσες επιχειρήσεις παραµένουν
κλειστές και στις επιχειρήσεις που ανήκουν στους
κλάδους του τουρισµού, της εστίασης, των µεταφορών, του πολιτισµού και του αθλητισµού. Επιπλέον,
δίνεται η ίδια δυνατότητα και σε όσες επιχειρήσεις
άνοιξαν τον Μάιο, συµπεριλαµβανοµένου του λιανικού εµπορίου. Επιπρόσθετα, στις επιχειρήσεις
που ανήκουν στους κλάδους του τουρισµού, των
µεταφορών, του πολιτισµού και του αθλητισµού δίνεται η δυνατότητα µείωσης του ενοικίου και κατά
τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Η επόµενη µέρα
Είναι σαφές, πλέον, πως η επόµενη µέρα της ελλη-

Εν τω µεταξύ, στις 25 Μαΐου σηκώνει ρολά και η
εστίαση. Ο κλάδος εµφανίζεται ικανοποιηµένος
από την ελαστικοποίηση των µέτρων σε ό,τι αφορά
τις ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ των πελατών και
τον µέγιστο αριθµό επιτρεπόµενων ατόµων εντός
των καταστηµάτων, καθώς και τη µεγαλύτερη ευελιξία που παρέχεται σε ό,τι αφορά τη χρήση εξωτερικών ή ηµιυπαίθριων χώρων. Ειδικότερα, οι
βασικοί κανόνες για τη λειτουργία των εστιατορίων
είναι οι εξής:
• Ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός πελατών ταυτόχρονα στο κατάστηµα ορίζεται ως ο αριθµός που
προκύπτει από την αναλογία ενός πελάτη ανά 2 τ.µ.
συνολικής ωφέλιµης επιτρεπόµενης επιφάνειας
λειτουργίας και όχι ανά 3 τ.µ. που είχε ανακοινωθεί
αρχικά.
• Σε κάθε τραπέζι µπορούν να κάθονται έως 6
άτοµα και όχι έως 4 που προβλεπόταν αρχικά. ∆εν
υπάρχει όριο όταν πρόκειται για οικογένεια µε ανήλικα τέκνα.
• Οι αποστάσεις µεταξύ των τραπεζιών θα είναι οι
ακόλουθες: α) όταν στον ενδιάµεσο χώρο µεταξύ
δύο παράπλευρων τραπεζιών δεν τοποθετείται καρέκλα σε κανένα εκ των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση µεταξύ αυτών ορίζεται στα 0,70 µ., β) όταν
τοποθετείται καρέκλα σε ένα εκ των δύο, τότε η
ελάχιστη απόσταση µεταξύ αυτών ορίζεται στα 1,10
µ. και γ) όταν τοποθετείται καρέκλα σε καθένα εκ
των δύο, τότε η ελάχιστη απόσταση µεταξύ αυτών
ορίζεται στα 1,70 µ. Αρχικά προβλεπόταν απόσταση
µεταξύ των τραπεζιών τουλάχιστον 2 µέτρα.
• Μπορεί να χρησιµοποιηθεί εσωτερικός ηµιυπαίθριος χώρος όταν τουλάχιστον µία πλευρά αυτού
βρίσκεται σε επαφή µε εξωτερικό χώρο ή αίθριο
που µπορεί να αφαιρεθεί. Σε περίπτωση που ανοίγει η οροφή ενός χώρου, τότε µπορεί όλος αυτός ο
χώρος να αξιοποιηθεί.

