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Οι ευρωπαίοι αποφάσισαν ένα πρώτο πακέτο 25δις ευρώ..
Η Ευρωπαϊκή Ενωση «θα κάνει ότι είναι αναγκαίο», από το να επιτρέψει τη χορήγηση κρατικής βοήθειας στις εταιρείες
μέχρι και την ίδρυση ενός ειδικού επενδυτικού Ταμείου για την παροχή ρευστότητας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις
οικονομικές επιπτώσεις από την επιδημία του νέου κορωνοϊού, αποφάσισαν οι ηγέτες των χωρών μελών απόψε.
«Είμαστε έτοιμοι να χρησιμοποιήσουμε όλα τα αναγκαία εργαλεία», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε
μετά τη βιντεοδιάσκεψη των 27 ηγετών ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.
Η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν διαβεβαίωσε από την πλευρά της ότι θα χρησιμοποιηθούν «όλα
τα διαθέσιμα εργαλεία» για να στηριχθούν οι οικονομίες που θα πληγούν από την επιδημία.
Μεταξύ των μέτρων που θα ληφθούν, η ντερ Λάιεν ανέφερε τις κρατικές ενισχύσεις στις επιχειρήσεις που θα
αντιμετωπίσουν δυσκολίες, την ευελιξία όσον αφορά την εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης ή
ακόμη και η ίδρυση ενός ειδικού ταμείου, του αποκαλούμενου «corona-fund», ύψους 25 δισ. ευρώ, για επενδύσεις
αναθέρμανσης της οικονομίας βραχυπρόθεσμα. Όπως είπε, θα ζητήσει επίσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να
διαθέσει 7,5 δισ. από τα διαρθρωτικά ταμεία.
«Πρέπει να δράσουμε σε μακροοικονομικό επίπεδο εναντίον της κρίσης του κορωνοϊού», τόνισε χαρακτηριστικά.
Oι τέσσερις προτεραιότητες
Οι προτεραιότητες της Ευρώπης είναι τέσσερις, είπε ο Μισέλ: ο περιορισμός της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού, με τη
λήψη αναλογικών μέτρων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των χωρών μελών. Ειδικά για τους συνοριακούς
ελέγχους, η Κομισιόν θα διεξάγει καθημερινές τηλεδιασκέψεις με τους αρμόδιους υπουργούς.
Όσον αφορά τη δεύτερη προτεραιότητα, αυτή αφορά την αποφυγή ελλείψεων στον ιατρικό εξοπλισμό.
Τρίτη προτεραιότητα παραμένει η χρηματοδότηση και ο συντονισμός της έρευνας και τέταρτη η αντιμετώπιση των
οικονομικών επιπτώσεων, σε συνεργασία με το Eurogroup και πιθανώς με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Στην τηλεδιάσκεψη μετείχαν ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και ο ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική Ζοσέπ Μπορέλ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, Reuters, ΚΥΠΕ
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Στα 30 δισ. ευρώ ο «λογαριασμός» για ευρωπαϊκές τράπεζες από τον Covid - 19 ….
Ανησυχία και για τις ελληνικές τράπεζες
Θα «σβήσουν» περίπου 30 δισ. ευρώ (34 δισ. δολάρια) από τα κέρδη των ευρωπαϊκών τραπεζών, τα επόμενα τρία
χρόνια, ως αποτέλεσμα της οικονομικής επιβράδυνσης που φέρνει η ραγδαία εξάπλωση του κορωνοϊού, σύμφωνα με
εκτιμήσεις των αναλυτών της Goldman Sachs.
Όπως μετέδωσε το Bloomberg, οι αναλυτές της Goldman Sachs, Jernej Omahen και Jean-Francois Neuez έγραψαν σε
σημείωμα τους πως η μείωση του κέρδους, που ισοδυναμεί με το 7% του συνόλου, θα προκύψει από τον αυξημένο
πιστωτικό κίνδυνο, τα ασθενέστερα έσοδα και γενικά το σταθερό κόστος, ανέφεραν αναλυτές της GS.
Ο δείκτης Stoxx 600 Banks ανέκαμψε 5,3% από το ισχυρό sell off της Δευτέρας, το οποίο «γκρέμισε» τον δείκτη κατά
11%, εν μέσω ανησυχιών για τον κορωνοϊό και τα επισφαλή δάνεια μετά την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Οι
τράπεζες αντιμετωπίζουν επίσης την πιθανότητα να βλέπουν τα περιθώριά τους να συμπιέζονται από τις περικοπές
στα ήδη χαμηλά επιτόκια, καθώς οι κεντρικές τράπεζες προσπαθούν να μειώσουν τον οικονομικό αντίκτυπο της
επιδημίας.
Οι τράπεζες με χαμηλά επίπεδα κερδοφορίας στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα θα επηρεαστούν δυσανάλογα
από την πτώση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω του κορωνοϊού, ενώ οι τράπεζες της Γαλλίας, της Ολλανδίας, του
Βελγίου, του Λουξεμβούργου και οι μεγάλες παγκόσμιες τράπεζες θα ανταπεξέλθουν καλύτερα, αναφέρουν οι
αναλυτές της Goldman Sachs.
Η Goldman Sachs εκδηλώνει την προτίμησή της σε τράπεζες όπως η BNP Paribas SA, η ING Groep NV, η Banco
Santander SA και η HSBC Holdings Plc, αλλά και σε τράπεζες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης όπως η Erste Group
Bank AG και η Bank Pekao SA.
«Συνολικά, οι ευρωπαϊκές τράπεζες σήμερα βρίσκονται στην πιο ισχυρή θέση της τελευταίας δεκαετίας», από πλευράς
οικονομικής ισχύος, ανέφεραν οι αναλυτές.
Υπενθυμίζεται ότι την Δευτέρα, ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s προχώρησε σε πτωτική αναθεώρηση των
προβλέψεων του για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας φέτος, επισημαίνοντας ότι ο κορωνοϊός θα πλήξει την
οικονομική ανάπτυξη σε πολλές χώρες στο πρώτο εξάμηνο του 2020.
Στο βασικό σενάριό του, μίας σημαντικής παγκόσμιας αποδιάρθρωσης, ο οίκος προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,1% για
το σύνολο των οικονομιών της G-20 το 2020 έναντι 2,4% που προέβλεπε πριν από τρεις εβδομάδες (16 Φεβρουαρίου),
ενώ για την Ευρωζώνη και τις ΗΠΑ προβλέπει ρυθμούς ανάπτυξης 0,7% και 1,5% έναντι 1,2% και 1,7%, αντίστοιχα. Για
την Ιταλία, ο οίκος εκτιμά ότι η οικονομία της βρίσκεται ήδη σε ύφεση, καθώς θεωρείται σχεδόν σίγουρο ότι
συρρικνώθηκε στο πρώτο τρίμηνο φέτος μετά τη συρρίκνωσή της κατά 0,3% στο τέταρτο τρίμηνο του 2019. Για το 2021,
το βασικό σενάριο προβλέπει ανάκαμψη του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας – στο 2,8% για τη G-20,
στο 1,5% για την Ευρωζώνη και στο 1,9% για τις ΗΠΑ.
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Ιταλία: 168 θάνατοι μέσα σε 24 ώρες - 631 νεκροί από τον Covid-19
Ο συνολικός αριθμός θανάτων εξαιτίας του κορωνοϊού στην Ιταλία αυξήθηκε σε 631 από 463, μια άνοδος 168
θανάτων μέσα σε μια μέρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα Ιταλός αξιωματούχος.
Ο αριθμός των κρουσμάτων ανήλθε σε 10.149 από 9.172.
Τι συνεχίζει να επιτρέπεται στη χώρα
Στις ιταλικές πόλεις, οι κάτοικοι προσπαθούν να καταλάβουν τι θα μπορούν, στο εξής, να κάνουν, χωρίς να
παραβιάσουν τον νέο νόμο των μέτρων ασφαλείας, μετά τις πρωτοφανείς συνθήκες καραντίνας που επέβαλε χθες η
κυβέρνηση.
Ασφαλώς, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης, επιτρέπεται η αγορά ειδών πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα
τρόφιμα, αλλά και τα αναγκαία προϊόντα για την καθαριότητα του σπιτιού.
Παράλληλα, όποιος το επιθυμεί θα μπορεί να πηγαίνει για τρέξιμο, αλλά χωρίς να έχει, κοντά του, άλλους φίλους που
επιθυμούν να αθληθούν. Σε ότι αφορά, δε, τους ηλικιωμένους που χρειάζονται βοήθεια, συγγενείς και εθελοντές
έχουν
το
δικαίωμα
να
συνεχίσουν
να
προσφέρουν
την
πολύτιμη
στήριξή
τους.
Οι Ιταλοί συνεχίζουν να πηγαίνουν στους χώρους εργασίας τους, αλλά η κυβέρνηση ζητά, από όποιον μπορεί, να
προτιμήσει την λεγόμενη «τήλε -εργασία», μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, όποιος θέλει, μπορεί να πάρει
ταξί, λεωφορείο ή μετρό σε όλες τις ιταλικές πόλεις, χωρίς περιορισμούς ωραρίου.
Τα καφέ μπαρ και τα εστιατόρια θα μένουν ανοικτά από τις 6 το πρωί, μέχρι τις 6 το απόγευμα. Και αργότερα, όμως,
επιτρέπεται η κατ΄οίκον παράδοση εδεσμάτων. Τα σούπερ μάρκετ, επίσης, θα λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο,
αλλά όποιος θέλει θα μπορεί να ψωνίζει μέσω διαδικτύου, και να ζητά να του παραδίδονται, τα τρόφιμα, κατευθείαν
στο σπίτι. Ως γνωστόν, τέλος, τα ιταλικά σχολεία και τα πανεπιστήμια θα μείνουν κλειστά μέχρι τις 3 Απριλίου.
Επιτρέπεται, όμως, η παρακολούθηση μαθημάτων εξ αποστάσεως, με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως και η
υποστήριξη πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών με τον ίδιο τρόπο.
ΑΜΠΕ
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Ο κοροναϊός θα αλλάξει την παγκοσμιοποίηση προς το καλύτερο
του Will Hutton (*)
Το 2008, ο πλανήτης κατάφερε να ενωθεί για να αντιμετωπίσει την απειλή της οικονομικής κατάρρευσης. Το 2020,
απέναντι στην απειλή μιας παγκόσμιας πανδημίας, κάθε χώρα κάνει το δικό της. Δεν έχει διεξαχθεί μια διεθνής
σύνοδος ηγετών υπό την αιγίδα της ΠΟΥ. Γίνονται διάφορες προσπάθειες να δημιουργηθεί ένα εμβόλιο, χωρίς να
εξασφαλίζεται ότι αν τελικά βρεθεί και παραχθεί σε ικανές ποσότητες, θα διοχετευθεί στις χώρες που το έχουν
περισσότερη ανάγκη.
Αντί γι’ αυτό, βλέπουμε εθνικές απαγορεύσεις εξαγωγών ζωτικών προϊόντων όπως ιατρικά εφόδια. Αλλά και οι
οδηγίες για την αντιμετώπιση του ιού διαφέρουν πολύ από χώρα σε χώρα. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, που δεν
χρηματοδοτείται όπως πρέπει εδώ και δεκαετίες και απειλείται από τον πρόεδρο Τραμπ με ακόμη μεγαλύτερες
περικοπές, προσπαθεί να χαράξει μια κοινή πολιτική, αλλά υπονομεύεται και αγνοείται από τα ίδια τα μέλη της. Η

Κίνα ασκεί τεράστια πίεση για να μην αμφισβητούνται οι αριθμοί που δίνει. Ο Τραμπ απορρίπτει τις προειδοποιήσεις
για επικείμενη πανδημία επειδή δεν ταιριάζουν με το «ένστικτό» του ότι οι κίνδυνοι έχουν διογκωθεί.
Τα χρηματιστήρια ανησυχούν επίσης για την ύφεση που πλησιάζει. Αλλά οι κυβερνήσεις και οι κεντρικές τράπεζες δεν
συντονίζουν τις απαντήσεις τους. Όταν η Fed μείωσε τα επιτόκια κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, οι άλλες τράπεζες δεν
ακολούθησαν. Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας ετοιμάζει τον προϋπολογισμό του υπό την αυστηρή επιτήρηση
του Ντόμινικ Κάμινγκς, και όχι στο πλαίσιο μιας διεθνούς οικονομικής πολιτικής.
Σε όλο τον κόσμο κυριαρχούν οι αξίες του εθνικισμού και του αντι-Διαφωτισμού. Κι έτσι, ο Μπόρις Τζόνσον,
επικεφαλής του εθνικιστικού και αντι-Διαφωτιστικού προγράμματος που λέγεται Brexit, έδωσε μια συνέντευξη Τύπου
την περασμένη εβδομάδα όπου αρνήθηκε να ταχθεί υπέρ μιας συντονισμένης παγκόσμιας πολιτικής. Ο Γκόρντον
Μπράουν, σε αντίστοιχες συνθήκες, είχε κάνει ακριβώς το αντίθετο. Η Βρετανία θα συγκρατήσει, θα καθυστερήσει, θα
ερευνήσει και θα μετριάσει τον ιό μόνη της, είπε ο Τζόνσον. Η χώρα δεν θα παραδοθεί. Θα πολεμήσει μόνη τον ξένο
εισβολέα.
Κι όμως ο κορωνοϊός δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στο Leave και το Remain, ανάμεσα στους ιμάμηδες και τους
κινέζους γιατρούς, ούτε σέβεται τα εθνικά σύνορα. Μόνο η επιστήμη και η λογική μπορούν να τον αντιμετωπίσουν.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Η αλαζονεία της προσέγγισης του Τζόνσον έρχεται σε αντίθεση με την επιστημονική πληρότητα του επικεφαλής
ιατρικού αξιωματούχου της κυβέρνησης, καθηγητή Κρις Γουίτι, και του επικεφαλής επιστημονικού συμβούλου σερ
Πάτρικ Βάλανς. Εκείνοι μιλούν με τους συναδέλφους τους σε όλο τον κόσμο και συντονίζουν τις ενέργειές τους. Ηδη
αποκωδικοποιήθηκε το γονιδίωμα του Covid-19. Εμβόλια θα δοκιμαστούν σύντομα σε ανθρώπους. Γίνονται κλινικές
δοκιμές διαφόρων θεραπειών. Υπάρχει μια συναίνεση για τους κινδύνους προσβολής, για το ποσοστό θνησιμότητας
και για την αποτελεσματικότητα διαφόρων στρατηγικών ανάσχεσης. Είναι φανερό ότι μια μορφή ανεξέλεγκτης
παγκοσμιοποίησης που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις κρίσεις και τις πανδημίες πεθαίνει. Και γεννιέται μια άλλη
μορφή, που αναγνωρίζει τις αλληλεξαρτήσεις και την ανάγκη για συλλογική δράση που βασίζεται σε στοιχεία. Θα
υπάρξουν κι
\ άλλες πανδημίες, που θα αναγκάσουν τις κυβερνήσεις να επενδύσουν στη δημόσια υγεία και να
σεβαστούν την επιστήμη. Καθώς δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την παγκοσμιοποίηση, θα βρούμε τρόπους να την
ελέγξουμε και να τη διαχειριστούμε.
Αυτή η κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα ανοίξει τον δρόμο για περισσότερη, όχι λιγότερη, παγκόσμια διακυβέρνηση.
(*) O Γουιλ Χάτον είναι αρθρογράφος της Observer
(Πηγή: The Observer)
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Επόμενος στόχος οι αντιστάσεις στις 640 – 650 μονάδες …. Στην χειρότερη περίπτωση να
μείνει το Χ.Α. υψηλότερα των 580 – 590 μονάδων ….
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