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EBRD: Πρόβλεψη για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 7% φέτος
Ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 7% φέτος προβλέπει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) με τη νέα
έκθεσή της για τις οικονομίες που χρηματοδοτεί.
Για το 2022, η EBRD προβλέπει ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα αυξηθεί 3,9% καθώς η ανάκαμψη θα επιταχύνεται και θα προωθούνται σημαντικά
έργα υποδομών. Ωστόσο, σημειώνει, παραμένουν σημαντικοί καθοδικοί κίνδυνοι, που συνδέονται κυρίως με την πορεία της πανδημίας
του κορονοϊού και τον αντίκτυπό της στον τουρισμό και άλλες υπηρεσίες.
Η ελληνική οικονομία, σημειώνει η έκθεση, ανακάμπτει σθεναρά μετά τη μεγάλη συρρίκνωσή της κατά 9% το 2020. Το ΑΕΠ στο πρώτο
τρίμηνο του 2021 αυξήθηκε 4,5% σε τριμηνιαία βάση και περαιτέρω κατά 3,4% στο δεύτερο τρίμηνο. Ο τουριστικός τομέας είχε καλύτερη
από την αναμενόμενη επίδοση φέτος, αν και κινείται ακόμη αρκετά χαμηλότερα από τα επίπεδα - ρεκόρ του 2019.
Για τη δημοσιονομική πολιτική, η EBRD αναφέρει ότι παραμένει προσανατολισμένη στα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης, με το
έλλειμμα πιθανόν να υπερβεί το 7% του ΑΕΠ για δεύτερο συνεχόμενο έτος.
Η υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ και το ΕΣΠΑ αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη, τονίζει ο οίκος.
O αναπληρωτής διευθυντής της τράπεζας, Peter Sanfey, δήλωσε: «Η ταχεία ανάπτυξη της οικονομίας έως τώρα το 2021 είναι ένα πολύ
θετικό σημάδι και είναι ενθαρρυντικό να βλέπει κανείς την ισχυρή εστίαση στην πράσινη και την ψηφιακή ατζέντα στο ελληνικό σχέδιο
ανάκαμψης, το οποίo προδιαθέτει θετικά για μία μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη».
Ανάπτυξη 5,5% των χωρών της EBRD
Η EBRD αναθεώρησε ανοδικά την πρόβλεψή της και για το σύνολο των χωρών που χρηματοδοτεί στο 5,5% από 4,2% σε σχέση με τον
Ιούνιο, μετά την ισχυρή επίδοση στο πρώτο φετινό εξάμηνο, αλλά προειδοποίησε για τους σοβαρούς κινδύνους στο μέλλον.
«Οι υψηλές τιμές των εμπορευμάτων και της ενέργειας, οι σφιχτές αγορές εργασίας, η διαταραχή της εφοδιαστικής αλυσίδας και οι
υποτιμήσεις νομισμάτων ορισμένων οικονομιών της EBRD είχαν αρχίσει να ωθούν ανοδικά τον πληθωρισμό πριν ακόμη την τελευταία
έξαρση των κρουσμάτων κορονοϊού. Κατά μέσο όρο, ο πληθωρισμός στις περιοχές της EBRD υπερέβη τον Σεπτέμβριο του 2021 τα
επίπεδα του 2019 κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Αντιδρώντας, μία σειρά κεντρικών τραπεζών στις περιοχές της EBRD αύξησαν τα βασικά
επιτόκιά τους», σημειώνει η τράπεζα.
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Πάνω από 4 δισ. οι προσφορές για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της
ΔΕΗ - Γ. Στάσσης: Απόδειξη εμπιστοσύνης στην εταιρεία και την ελληνική
οικονομία
Με υπερκάλυψη πάνω από τρεις φορές ολοκληρώθηκε σήμερα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της
ΔΕΗ καθώς η επιχείρηση συγκέντρωσε προσφορές από Έλληνες και ξένους, θεσμικούς και μη
επενδυτές ύψους άνω των. 4 δισ. ευρώ έναντι 1,35 δισ. που ήταν το ανώτατο όριο που είχε θέσει η
διοίκηση της ΔΕΗ.
«Η ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνδυασμένης προσφοράς στο πλαίσιο της Αύξησης
Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ με ιδιαίτερη επιτυχία τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με
πολλαπλή υπερκάλυψη, αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις
προοπτικές της ΔΕΗ αλλά και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα", τονίζει σε δηλώσεις του ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης και προσθέτει: "Η συναλλαγή αυτή
αποτελεί ορόσημο για την ΔΕΗ καθώς θα της επιτρέψει να επιταχύνει το πρόγραμμα
μετασχηματισμού της και το επενδυτικό της πλάνο σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με στόχο την
σημαντική αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας του Ομίλου. Παράλληλα, θα συμβάλει στην
επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης για τον
μετασχηματισμό της ΔΕΗ σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη και ψηφιακή εταιρεία ενέργειας».
Σύμφωνα με πληροφορίες από την επιχείρηση το 90 % των επενδυτών είναι κεφάλαια με
μακροπρόθεσμη στρατηγική. Στη λίστα των νέων μετόχων της ΔΕΗ περιλαμβάνονται πλην του
βασικού μετόχου, που είναι το Ελληνικό Δημόσιο μερικά από τα μεγαλύτερα επενδυτικά funds στον
κόσμο στα οποία περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι: CVC, Oak Hill, EBRD, BlackRock, Fidelity,
Wellington, , Helikon, Covalis, GAMA, Discovery, Zimmer, Kayne Anderson, T Rowe, Millennium
Partners, Hengistbury Inv. Partners, Light Sky, JNE Partners, Ghisallo Capital, Fiera Capital,
Schronfeld Strategic Advisors.
Αξίζει να σημειωθεί ότι αν εξαιρεθούν τα ποσά που καλύφθηκαν από το Υπερταμείο, την CVC και
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το ποσό που απομένει υπερκαλύφθηκε
κατά 5 φορές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έκδοσης, το 87% των επενδυτών που συμμετείχαν
στην αύξηση προέρχονται από το εξωτερικό και το 13% από την Ελλάδα ενώ το 20% είναι
υφιστάμενοι μέτοχοι και το 80% νέοι επενδυτές.
"Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσουν το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους
Euro9,3 δις. σε ΑΠΕ έως το 2026 καθιστώντας τη ΔΕΗ ηγέτιδα δύναμη όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά
σε ολόκληρη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης. Με τις επενδύσεις αυτές, η ΔΕΗ ισχυροποιεί τη θέση
της ως σημαντική περιφερειακή ενεργειακή εταιρεία και ταυτόχρονα αναβαθμίζει και τη
γεωπολιτική ισχύ της χώρας", τονίζουν οι ίδιες πηγές.
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Ανάπτυξη: Βελτιώνει την πρόβλεψή της η Κομισιόν – Ποιες είναι οι
απειλητικές αβεβαιότητες
Tην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας από την πανδημία του κορονοϊού αλλά και τις
αβεβαιότητες
που
εξακολουθούν
να
απειλούν
την ανάπτυξη θα
καταγράφει
η Κομισιόν στις φθινοπωρινές οικονομικές της προβλέψεις, που πρόκειται να δημοσιοποιήσει στις
11 Νοεμβρίου.
«Πάνω» το 2021, «κάτω» το 2022
Σε σύγκριση με την οικονομική πρόβλεψη του καλοκαιριού, οι προβλέψεις για τη χώρα μας
αναθεωρούνται επί τα βελτίω όσον αφορά στην ανάκαμψη της οικονομίας, αφού η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης για το 2021 άνω του 6%, έναντι προηγούμενης 4,3%.
Όπως γράφει η Σίσσυ Σταυροπιερράκου στην Ημερησία:
Αντιθέτως, αναμένεται να αναθεωρήσει επί τα χείρω την πρόβλεψη για ανάπτυξη 6% το 2022, όπως
και τις θερινές προβλέψεις της για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με τις οποίες θα διαμορφωθεί στο 0,4% το 2021 και στο 0,5% το 2022. Οι νέες προβλέψεις της Επιτροπής θα ενσωματωθούν στις
εκτιμήσεις της κυβέρνησης για την ανάπτυξη και για τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα
εγγραφούν στο τελικό σχέδιο Προϋπολογισμού, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή έως τις 20
Νοεμβρίου.
Η Επιτροπή θα σημειώνει ότι οι προβλέψεις της εξακολουθούν να υπόκεινται σε υψηλό επίπεδο
αβεβαιότητας, λόγω του νέους κύματος του κορονοϊού αλλά και του πληθωρισμού που θα
μπορούσε να φτάσει το 4% μέχρι το τέλος του έτους, ποσοστό διπλάσιο από τον στόχο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Οι πηγές αβεβαιότητας
Η έξαρση της πανδημίας και η διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων που θα μειώσει την
αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών και θα ασκήσει πιέσεις για αντισταθμιστικές δημοσιονομικές
παρεμβάσεις αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες πηγές αβεβαιότητας για την οικονομία,
που προκαλούν πονοκέφαλο στους επιτελείς του υπουργείου Οικονομικών.
Το οικονομικό επιτελείο βρίσκεται σε ετοιμότητα για μέτρα στήριξης από την πανδημία και από την
ενεργειακή κρίση, εφόσον κριθεί επιβεβλημένο και υπάρξει ο δημοσιονομικός χώρος. Με τρόπο,
όμως, που δεν θα επηρεάσουν το έλλειμμα.
Σταϊκούρας στην «Η»: Μέτρα βραχυπρόθεσμα
Ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, μιλώντας χθες στo Ημερησία Τalks, τόνισε πως αν
υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος πρέπει να αξιοποιηθεί, γιατί η κρίση είναι εδώ ή μπορεί να είναι
πολύ πιο έντονη το επόμενο δίμηνο. Μίλησε για μέτρα βραχυπρόθεσμα, δηλαδή για φέτος, ώστε
του χρόνου αυτά τα μέτρα να «έχουν μηδενικό αποτύπωμα». Είπε πως εάν χρειαστεί και έχουμε το
δημοσιονομικό περιθώριο «θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις», αλλά τα
μέτρα αυτά «τρώνε» δημοσιονομικό χώρο από άλλες παρεμβάσεις που θέλει να κάνει η
κυβέρνηση, πέραν όσων ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ και θα γίνουν.
Aλλά και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης, μιλώντας στο Alpha
radio, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει στο τραπέζι κανένα σενάριο lockdown αυτή τη στιγμή και ότι η
κυβέρνηση δεν έχει αυτήν τη στιγμή το πλεόνασμα για να δίνει κάποιο μέρισμα από το πλεόνασμα:
«Έχουμε έλλειμμα, που φέτος είναι στο 9,9%, αλλά του χρόνου θα μειωθεί σημαντικά. Προφανώς, η
ρήτρα γενικής διαφυγής μάς αφήνει χώρο για να καλύπτουμε έκτακτες ανάγκες που προκύπτουν,
όχι όμως για να δίνουμε κάποιου είδους μέρισμα».
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Jumbo: Αύξηση 7% στις πωλήσεις το 10μηνο – «Βλέπει» συνθήκες
αθέμιτου ανταγωνισμού Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εταιρεία σε
ανακοίνωση της:
Κατά την 10μηνη περίοδο Ιανουάριος- Οκτώβριος 2021, οι συνολικές πωλήσεις για τον Όμιλο αυξήθηκαν κατά +7% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο
περσινό διάστημα, γνωστοποιεί η Jumbo με ανακοίνωσή της.
Ο Οκτώβριος 2021 παρέμεινε σε θετικό έδαφος καταγράφοντας αύξηση κατά +0,6% περίπου σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2020. Η Ελλάδα και η Κύπρος
κατέγραψαν θετική πορεία σε επίπεδο πωλήσεων καθώς τα εμπορικά καταστήματα παρέμειναν ανοιχτά και χωρίς την επιβολή νέων μέτρων.
Ωστόσο, η αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου οδήγησε τον Νοέμβριο τις αρχές στην Ελλάδα στην επιβολή νέων μέτρων και πάλι στην αρχή της πιο
κρίσιμης περιόδου για το λιανεμπόριο όπως έγινε και το 2020 και δημιουργώντας για ακόμα μία φορά συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού. Από το Σάββατο 6
Νοεμβρίου στα εμπορικά καταστήματα και όχι στα Supermarket και στα Υπερ-market ο ανεμβολίαστος πληθυσμός θα μπορεί να εισέρχεται μόνο με την
επίδειξη αρνητικού αποτελέσματος, επισημαίνει.
Στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, τον Οκτώβριο, καταγράφηκε μείωση των πωλήσεων. Η εμβολιαστική κάλυψη στις χώρες αυτές παραμένει εξαιρετικά
χαμηλή, ενώ η πολιτική αβεβαιότητα εντείνει το πρόβλημα. Οι μεταβατικές κυβερνήσεις στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν το νέο κύμα Covid
προβαίνουν σε σπασμωδικές κινήσεις επιβάλλοντας εξαιρετικά σκληρά μέτρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, σήμερα, οι πωλήσεις στη Βουλγαρία και στη
Ρουμανία να καταγράφουν διψήφιο ποσοστό μείωσης.
Η πτωτική τάση είναι πιθανό να διευρυνθεί καθώς η κατάσταση που επικρατεί στις χώρες αυτές θυμίζει την αντίστοιχη περίοδο πριν την επιβολή lockdown
σε Ελλάδα και Κύπρο κατά το τελευταίο 2μηνο του 2020.
Αναλυτικά η πορεία των πωλήσεων ανά χώρα:
Στην Ελλάδα: Tον Οκτώβριο του 2021, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν
αύξηση κατά +2,8% περίπου, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο του 2020.
Συνολικά, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές- για το δεκάμηνο του έτους (ΙανουάριοςΟκτώβριος 2021) είναι αυξημένες κατά +3% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Στην Κύπρο: Όλα τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με περιορισμούς ως προς τον αριθμό των πελατών στους εσωτερικούς χώρους καθώς και
ελέγχου της κατοχής safe pass για τους εισερχόμενους πελάτες.
Οι πωλήσεις κατά τον Οκτώβριο του 2021 εμφανίζονται αυξημένες κατά 15% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Οι πωλήσεις κατά το
δεκάμηνο του 2021 είναι αυξημένες κατά +10% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Στη Βουλγαρία: Τα καταστήματα συνέχισαν να λειτουργούν με εξαιρετικά σκληρούς νέους περιορισμούς για τη χώρα. Πέραν του περιορισμού του αριθμού
των πελατών στους εσωτερικούς χώρους, ξεκίνησαν οι έλεγχοι πιστοποιητικών στους εισερχόμενους πελάτες. Οι πωλήσεις του δικτύου κατέγραψαν
μείωση κατά -23% περίπου τον Οκτώβριο του 2021, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Οι πωλήσεις κατά το δεκάμηνο του 2021 είναι αυξημένες +6%
περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η τάση για τον μήνα Νοέμβριο προϊδεάζει δραματική μείωση των πωλήσεων στη Βουλγαρία σε ποσοστό άνω του 50% εάν διατηρηθούν τα μέτρα που
επιβλήθηκαν, ενώ δεν αποκλείεται το σενάριο του ολικού lockdown.
Στην Ρουμανία: Από την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου έγινε υποχρεωτική η επίδειξη σχετικού πιστοποιητικού για είσοδο σε όλα τα εμπορικά
καταστήματα της χώρας. Η επιβολή μέτρων οδήγησε τις πωλήσεις του δικτύου να καταγράψουν μείωση κατά -1,6% περίπου τον Οκτώβριο του 2021, παρά
την επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας του νέου καταστήματος του Ομίλου Jumbo στην πόλη Craiova. Οι πωλήσεις κατά το δεκάμηνο του 2021 είναι αυξημένες
+17% περίπου, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Η τάση για τον μήνα Νοέμβριο προϊδεάζει δραματική μείωση των πωλήσεων στη Ρουμανία σε ποσοστό άνω του 30% εάν διατηρηθούν τα πρόσθετα μέτρα
που επιβλήθηκαν και πιθανόν να οδηγήσουν και σε ολικό lockdown.
Συμπερασματικά: Ο Όμιλος Jumbo συνεχίζει να καταβάλει κάθε προσπάθεια να ισορροπήσει σε ένα περιβάλλον όπου οι επιβραδυντικοί παράγοντες
εντείνονται και δεν αναμένεται να υπάρξει ορατή βελτίωσηκατά τους πρώτους μήνες του 2022.
Στόχος της διοίκησης των Jumbo είναι μέσω της κερδοφορίας και της ισχυρής χρηματοοικονομικής της θέσης:
να διαφυλάξει το μοντέλο της Jumbo απέναντι στον καταναλωτή όσον αφορά την σχέση τιμής με το προσφερόμενο προϊόν και
να παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για χρηματική διανομή κάθε χρόνο.
Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, στις 26 Νοεμβρίου θα καταβληθεί με τη μορφή έκτακτης χρηματικής διανομής ποσό μικτό € 0,30 ανά μετοχή ενώ έχει ήδη
διανεμηθεί τον Ιούλιο του 2021 ποσό μικτό € 0,47 ανά μετοχή.
Κατά συνέπεια, το συνολικό μικτό ποσό που θα έχει καταβληθεί στους μετόχους έναντι των κερδών της χρήσης 2021, ανέρχεται σε μικτό ποσό 0,77 ευρώ
ανά μετοχή, προσαυξημένο κατά 25% σε σχέση με το 2020, το οποίο ανήλθε σε ποσό 0,615 ευρώ ανά μετοχή.
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Παγκόσμιος τουρισμός: Η «μαύρη τρύπα» των 255 δισ. δολαρίων που δεν
κλείνει
Ο παγκόσμιος τουρισμός καταγράφει χαμένα έσοδα σε ετήσια βάση της τάξεως των 255 δισ.
δολαρίων, από μία και μόνο χώρα. Αυτή δεν είναι άλλη από την Κίνα, καθώς η απαγόρευση των
ταξιδιών στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της πανδημίας, έχουν στερήσει από τον
παγκόσμιο τουρισμό τα έσοδα των Κινέζων, μια κατηγορία τουριστών που κατά γενική παραδοχή
ξοδεύουν αρκετά στα ταξίδια τους.
Όπως γράφει το Reuters, αυτή η «μαύρη τρύπα» στα παγκόσμια τουριστικά έσοδα, κατά πώς
φαίνεται, δύσκολα θα κλείσει τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, καθώς στην ασιατική χώρα επικρατεί
αναβρασμός από τη νέα έξαρση των νέων κρουσμάτων του κορωνοϊού κι ενώ απομένουν λιγότερο
από 100 ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Πεκίνο.
Σήμερα Πέμπτη, η Εθνική Υπηρεσία Μετανάστευσης (NIA) εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία
τονίζει ότι η οδηγία της προς του πολίτες παραμένει να μην ταξιδεύουν στο εξωτερικό για λόγους
που δεν θεωρούνται επείγοντες ή σημαντικοί.
Οι έλεγχοι στις πτήσεις, στα πλοία καθώς και στα φορτία στα χερσαία λιμάνια θα εφαρμόζονται
αυστηρά, ανέφερε η αρχή μετανάστευσης.
Η NIA προσέθεσε επίσης, ότι θα προσαρμόζει τα μέτρα για τους αλλοδαπούς που φτάνουν στην
Κίνα αναλόγως με την πορεία της πανδημίας, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.
Ενώ ορισμένες χώρες έχουν αποσύρει την υποχρεωτική καραντίνα για τους εμβολιασμένους
εισερχόμενους ταξιδιώτες, η Κίνα εξακολουθεί να επιμένει ότι οι ταξιδιώτες θα τίθενται σε
καραντίνα, ανεξάρτητα από το καθεστώς εμβολιασμού τους.
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
Η κινεζική αρχή ξεκαθάρισε επίσης, ότι οι αυστηροί περιορισμοί για την πανδημία θα παραμείνουν
σε εφαρμογή για εκείνους που συμμετέχουν στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες εντός και
εκτός Κίνας.
Το Πεκίνο προσπαθεί να διασφαλίσει ότι δεν θα εμφανιστούν κρούσματα στους αφιχθέντες από το
εξωτερικό για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, σύμφωνα με πρόσφατο ρεπορτάζ της
κρατικής τηλεόρασης, που επικαλείται τον Χουνάνγκ Τσουν, αξιωματούχο της οργανωτικής
επιτροπής του Πεκίνου για την εκδήλωση.
Οι αρχές θέλουν να αποφύγουν τυχόν αστοχίες στα τεστ κατά τη διάρκεια των Αγώνων και
προτίθενται να διακόψουν ακόμη την ίδια τη διοργάνωση σε περίπτωση που υπάρξει επιδείνωση
της δημόσιας υγείας.
Τα περιοριστικά μέτρα έχουν καταστεί πιο αυστηρά στο Πεκίνο, ενόψει της μεγάλης συνόδου των
ανώτερων μελών του Κομμουνιστικού Κόμματος την επόμενη εβδομάδα.
Πάνω από 700 τοπικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις με επιβεβαιωμένα συμπτώματα έχουν αναφερθεί
στην Κίνα από τα μέσα Οκτωβρίου σε 19 περιοχές, με τη γεωγραφική εξάπλωση των κρουσμάτων
να έχει πυροδοτήσει ένα κύμα πανικού στις τουριστικές επιχειρήσεις τουρισμού και αναψυχής,
καθώς το Πεκίνο εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής στο θέμα της πανδημίας.
Κινέζοι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι πολλά κρούσματα στις βορειοδυτικές περιοχές της Κίνας
και σε ένα ξεχωριστό σύμπλεγμα στη βορειοανατολική επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ, είναι εισαγόμενα.
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