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Ταμείο Ανάκαμψης: Ποια στοιχεία της γαλλογερμανικής πρότασης πιθανόν να
περιλαμβάνει η πρόταση της Κομισιόν
Η Γαλλία και η Γερμανία πρότειναν τη δημιουργία ενός Ταμείου, ύψους μισού τρισ. ευρώ, το οποίο θα παρέχει επιχορηγήσεις σε περιοχές
και οικονομικούς κλάδους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό, για να τους βοηθήσει να
ανακάμψουν χωρίς να αναλάβουν ένα βουνό νέου χρέους. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters, η πρόταση αυτή δεν σημαίνει ότι θα γίνει
πλήρως αποδεκτή από την ΕΕ, αλλά τα βασικά στοιχεία της πιθανότατα θα προχωρήσουν. Το Reuters αναφέρει τα βασικά σημεία της
πρότασης, τα οποία θα χρησιμοποιήσει πιθανόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν παρουσιάσει το δικό της σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης
στις 27 Μαΐου.
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
Το Παρίσι και το Βερολίνο θέλουν το ταμείο των 500 δισ. ευρώ να έχει μία σαφή καταληκτική ημερομηνία, εντός της οποίας θα μπορεί να
γίνει προσφυγή σε αυτό.
ΑΠΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΕΛΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
Θα υπάρξει δανεισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την αγορά, χρησιμοποιώντας το αξιόχρεό της ΑΑΑ για να λάβει το χαμηλότερο
επιτόκιο, πιθανόν κοντά στο μηδέν.
ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
Η Επιτροπή θα διοχετεύσει τα χρήματα μέσω του πολυετούς προϋπολογισμού της ΕΕ που αφορά την περίοδο 2021-2027, εμπροσθοβαρώς
κατά την πρώτη πενταετία, κυρίως για να χρηματοδοτήσει επενδύσεις κατά τη μετάβαση της ΕΕ σε μία «πράσινη» και ψηφιακή
οικονομία και για έρευνα και τεχνολογία.
ΠΩΣ ΘΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
Επειδή η Κομισιόν θα δανειστεί τα χρήματα, θα πρέπει να τα αποπληρώσει. Αυτά τα χρήματα (για την αποπληρωμή του δανεισμού) θα
προέλθουν από μελλοντικούς πολυετείς προϋπολογισμούς της ΕΕ, μετά το 2027. Δεν είναι ξεκάθαρο αν οι μελλοντικοί προϋπολογισμοί θα
έχουν πρόσθετα έσοδα από υψηλότερες εθνικές εισφορές ή από νέους φόρους που θα επιβληθούν από τις κυβερνήσεις και θα εκχωρηθούν
στην ΕΕ ή από έναν συνδυασμό των παραπάνω.
ΟΙ ΟΡΟΙ
Οι επιχορηγήσεις απαιτούν «μία σαφή δέσμευση των κρατών - μελών να ακολουθούν υγιείς οικονομικές πολιτικές και μία φιλόδοξη
μεταρρυθμιστική ατζέντα». Το γαλλογερμανικό έγγραφο σημειώνει ότι οι δύο χώρες θέλουν να καθιερώσουν ένα ελάχιστο πραγματικό
επίπεδο φορολογίας στην ψηφιακή οικονομία - που θα αφορά τη Google, την Apple, τη Facebook ή την Amazon - στην ΕΕ και μία κοινή
φορολογική βάση για τις επιχειρήσεις - δηλαδή κανόνες για το πώς παρά για το πόσο θα φορολογούνται οι εταιρείες.
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Eurobank: Ολοκληρωμένο σχέδιο 750 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση του
ελληνικού τουρισμού
Ολοκληρωμένο σχέδιο ενίσχυσης του ελληνικού τουρισμού ύψους 750 εκατ. ευρώ στον τομέα των ξενοδοχειακών μονάδων ανακοίνωσε
σήμερα η διοίκηση της Eurobank σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου.
Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας, η τράπεζα δεν είναι κοντά στον τουρισμό
και στις επιχειρήσεις του κλάδου μόνον για τις ηλιόλουστες μέρες του αλλά και τις δύσκολες στιγμές.
Επισήμανε επίσης ότι η τράπεζα είναι αποφασισμένη να πρωταγωνιστήσει στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας και την
στήριξη επιχειρήσεων και ιδιωτών.
Ειδικότερα η τράπεζα ανακοίνωσε ότι:
«- “ Παγώνει” τις δόσεις κεφαλαίου για φέτος και για ολόκληρη την επόμενη χρονιά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, για δάνεια
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που ήταν ενήμερα την 31ηΔεκεμβρίου 2019.
- Χορηγεί άμεση ρευστότητα στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, σε κεφάλαια κίνησης για τις συνολικές ανάγκες του 2020, αξιοποιώντας
και τα μέτρα της Πολιτείας για στήριξη & ενίσχυση της ρευστότητας που ήδη εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν.
- Παρέχει στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ήδη από φέτος, τα κεφάλαια κίνησης που απαιτούνται για την επανεκκίνηση και της
επόμενης τουριστικής περιόδου του 2021.
- Συνεχίζει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση εγκεκριμένων επενδύσεων στον κλάδο των ξενοδοχείων, ύψους περίπου 300 εκ. ευρώ.
- Προσφέρει αποκλειστικά σε όλες τις τουριστικές επιχειρήσεις, προνομιακή τιμολόγηση στο πρόγραμμα πιστοποίησης ”CoVid-Shield“ ,
του πρώτου ολοκληρωμένου σχήματος πιστοποίησης για την κατάλληλη εφαρμογή μέτρων ανάσχεσης της διασποράς του κορονοϊού, σε
συνεργασία με τον διακεκριμένου κύρους και παγκόσμιας εμβέλειας Οργανισμό Πιστοποίησης ΤÜV AUSTRIA. Βοηθά έτσι τις
επιχειρήσεις να διαχειριστούν ευκολότερα τα καινούργια κόστη προσαρμογής στις νέες συνθήκες και να αποκτήσουν σε προσιτή τιμή τη
σημαία πιστοποίησης την οποία, φέτος, θα αναζητούν οι τουρίστες κατά την έρευνα αγοράς για τις διακοπές τους στη χώρα μας.»
Οι νέες πρωτοβουλίες της Τράπεζας παρουσιάστηκαν σε διαδικτυακή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν ο διευθύνων σύμβουλος της
Eurobank, Φωκίων Καραβίας, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Κωνσταντίνος Βασιλείου, και ο γενικός διευθυντής Retail
Banking της Eurobank, Ιάκωβος Γιαννακλής, παρουσία του προέδρου του Δ.Σ. της Τράπεζας, Γεωργίου Ζανιά, και του αναπληρωτή
διευθύνοντος συμβούλου, Σταύρου Ιωάννου.
«Η Eurobank θέτει ως απόλυτη επιχειρηματική προτεραιότητα να πρωταγωνιστήσει στη στήριξη των επιχειρήσεων και στην
επανεκκίνηση της οικονομίας. Η στήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου των ξενοδοχείων - όλων των ξενοδοχείων, μεγάλων, μεσαίων και
μικρών - είναι κρίσιμη για τη χώρα και την προοπτική της οικονομίας. Η Eurobank είναι η Τράπεζα του ελληνικού τουρισμού. Όχι
μόνον για τις ηλιόλουστες μέρες. Είμαστε η Τράπεζα του ελληνικού τουρισμού και στα δύσκολα» ανέφερε μεταξύ άλλων ο διευθύνων
σύμβουλος Φωκίων Καραβίας.
Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και επικεφαλής Group Corporate & Investment Banking της Eurobank,
Κωνσταντίνος Βασιλείου, δήλωσε: «Η Eurobank στηρίζει διαχρονικά, στην πράξη, την ελληνική τουριστική βιομηχανία και τις
συνεπείς επιχειρήσεις, που άντεξαν την πολυετή κρίση στην Ελλάδα και θα ξεπεράσουν και αυτή την πρωτοφανή δοκιμασία. Ως η
Τράπεζα του ελληνικού τουρισμού, η Eurobank πρωτοπορεί και ενισχύει το πλέγμα προστασίας για τους επιχειρηματίες πελάτες του
ξενοδοχειακού κλάδου, όχι μόνο για τη δύσκολη φετινή χρονιά, αλλά και για το 2021, έτος εξαιρετικά κρίσιμο για τη μεσοπρόθεσμη
δυναμική ανάκαμψης του κλάδου».
«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σημαντικός πυλώνας του τουρισμού, βρίσκουν στην Eurobank τη συνολική στήριξη που χρειάζονται»
ανέφερε ο γενικός διευθυντής Retail Banking Ιάκωβος Γιαννακλής και προσέθεσε: «Με διορατικότητα αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες
διευκόλυνσης και ενίσχυσης, ενώ συμμαχώντας με συνεργάτες διεθνούς κύρους, όπως η ΤÜV AUSTRIA, τις βοηθούμε να
ανταποκριθούν αξιόπιστα, οικονομικά και ευκολότερα, στα νέα πρόσθετα κόστη προσαρμογής στις απαιτήσεις της υγειονομικής
κρίσης».
Οι νέες πρωτοβουλίες συνολικού ύψους 750 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 200 εκατ. ευρώ για τη διετή αναστολή δόσεων κεφαλαίου, 250
εκατ. ευρώ για την παροχή άμεσης ρευστότητας σε κεφάλαια κίνησης και 300 εκατ. ευρώ για νέες επενδύσεις, αφορούν στήριξη
επιχειρήσεων κάθε μεγέθους από το χαρτοφυλάκιο ενήμερων ξενοδοχειακών δανείων της Τράπεζας.
Στόχος της Τράπεζας, όπως επισημάνθηκε, είναι να συμβάλει με κάθε διαθέσιμο μέσο, ώστε οι πελάτες της να αντεπεξέλθουν στις
δύσκολες συνθήκες και η Ελλάδα να κερδίσει το φετινό στοίχημα, να αναδειχθεί ασφαλής προορισμός για το 2020, θέτοντας τις βάσεις
μιας δυναμικής και διατηρήσιμης ανάκαμψης σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
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ΟΛΠ: Ρεκόρ containers το 2019, 5,65 εκατ. TEU - Πρώτο λιμάνι στη Μεσόγειο ο
Πειραιάς
Στα 149,2 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών του ΟΛΠ το 2019, έναντι 132,9 εκατ. της χρήσης 2018,
παρουσιάζοντας αύξηση 12,3%, με καθαρό αποτέλεσμα βελτιωμένο κατά 27%, ήτοι κέρδη 35,4 εκατ. ευρώ,
έναντι κερδών 27,9 εκατ. της χρήσης 2018, ενώ το 2019 συνολικά και οι τρεις προβλήτες του ΣΕΜΠΟ πέτυχαν
νέο ρεκόρ διακίνησης containers, εξυπηρετώντας 5,65 εκατ. TEU, φέρνοντας τον Πειραιά στην πρώτη θέση
στη Μεσόγειο.
Μέσω teleconference πραγματοποιήθηκε η ετήσια ενημέρωση της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών για τα
οικονομικά αποτελέσματα χρήσης 2019, παρουσία του διευθύνοντος συμβούλου της ΟΛΠ Α.Ε., Captain Fu
Chengqiu, του Άγγελου Καρακώστα, αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου και του Tian Chao, επίκουρου
διευθύνοντος συμβούλου & CFO της εταιρείας.
Στα πιο σημαντικά οικονομικά μεγέθη του 2019 σημειώνονται επίσης τα κέρδη προ φόρων στα 47,6 εκατ.
ευρώ, έναντι 42,3 εκατ. ευρώ της χρήσης 2018, αύξηση 12,5%.
Σημειώνεται ότι η ΟΛΠ Α.Ε. θα καταβάλλει 5,4 εκατ. ευρώ ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο ελληνικό
Δημόσιο για τη χρήση 2019, έναντι 4,8 εκατ. εκατ. ευρώ το 2018. Επίσης, τα διαθέσιμα ανήλθαν σε 106,7 εκατ.
ευρώ, έναντι 80,9 εκατ. ευρώ το 2018 και το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,5388 ευρώ από
0,424 ευρώ το 2018 (αύξηση 27%).
Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Captain Fu Chengqiu, «το 2019 ήταν η πιο επιτυχής
χρονιά από άποψη κερδοφορίας. Η επιτυχημένη οικονομική διαχείριση δημιουργεί και πρόσθετα έσοδα για το
ελληνικό Δημόσιο, λόγω της αύξησης του ανταλλάγματος παραχώρησης, των μερισμάτων, των φόρων κλπ και
συμβάλλει στην ευημερία των τοπικών κοινωνιών».
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Το σχέδιο Μέρκελ – Μακρόν και οι σκληροί της Ευρώπης..
Όπως γράφει το Bloomberg. λιγότερο από 24 ώρες αφότου η Άνγκελα Μέρκελ και ο Εμμανουέλ Μακρόν παρουσίασαν ένα ριζοσπαστικό
σχέδιο για τη συλλογική χρηματοδότηση της απάντησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ύφεση που προκαλεί ο κορωνοϊός, υπάρχουν
χώρες που ήδη εξέφρασαν
την αποδοκιμασία τους, απειλώντας με την καταδίκη της πρότασης.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η Γερμανίδα Καγκελάριος και ο Γάλλος πρόεδρος στήριξαν τη Δευτέρα ένα σχέδιο το οποίο θα επιτρέπει
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκδώσει ομόλογα ύψους 500 δισ. ευρώ, με τα έσοδα να χρησιμοποιούνται για να βοηθηθούν τα κράτημέλη που πλήττονται περισσότερο από την πανδημία.
Οι αποδέκτες των κεφαλαίων αυτών δεν θα χρειαστεί να τα επιστρέψουν στην ΕΕ και οι τίτλοι θα χρηματοδοτούνται συλλογικά. Αυτό
σημαίνει ότι οι πλουσιότερες χώρες, όπως η Γερμανία, θα χρηματοδοτούν τις φτωχότερες.
Το σχέδιο αντιπροσωπεύει μία αξιοσημείωτη αλλαγή για τη Γερμανία και η πρόταση, η οποία χρειάζεται την ομόφωνη έγκριση και από
τα 27 μέλη της ΕΕ, αντιμετωπίζει αντιδράσεις από τα πιο «ολιγαρκή» μέλη του μπλοκ.
«Θα πρέπει να πείσουμε τα άλλα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα τέσσερα συγκεκριμένα: την Αυστρία, τη Δανία, τη Σουηδία και την
Ολλανδία» δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μπρούνο Λε Μερ. «Και δεν θα πρέπει να αποκρύψουμε το γεγονός
ότι αυτό θα είναι δύσκολο».
Μπορεί η πρόταση να χαιρετίστηκε χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και την ΕΚΤ και σήμερα από
τον ESM αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Στο εσωτερικό της χώρας βουλευτές και μέρος του Τύπου ήδη κάνουν
λόγο για στροφή 180 μοιρών και για κανόνες και αρχές που πετιούνται στα σκουπίδια, ενώ στο εξωτερικό ο Κουρτς ξεκίνησε πρώτος τις
αντιδράσεις.
Ο Αυστριακός καγκελάριος Σεμπάστιαν Κούρτς συγκεκριμένα έσπευσε να βάλει στον πάγο στο γαλλο-γερμανικό σχέδιο, λέγοντας ότι
μετά από διαβουλεύσεις με τους ομολόγους του σε Δανία, Ολλανδία και Σουηδία παραμένουν αντίθετοι με τη χορήγηση χρημάτων στις
χώρες υπό τη μορφή επιχορηγήσεων. Τα όποια χρήματα θα πρέπει να αποπληρωθούν από τους ωφελούμενους, πρόσθεσε.
Ο υπουργός Οικονομικών της Δανίας Νικολάι Γουαιννμαν δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Ritzau ότι η θέση της χώρας
του δεν έχει αλλάξει όσον αφορά την κοινή έκδοση χρέος και ότι συντονίζει τη στάση της με τα άλλα «ολιγαρκή» μέλη της ΕΕ.
Κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης μεταξύ της Μέρκελ και των κρατών της ομάδας του Βίσεγκραντ -Πολωνία, Σλοβακία, Τσεχική
Δημοκρατία και Ουγγαρία – η Βαρσοβία εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες για το σχέδιο και δήλωσε ότι θα χρειαστεί περισσότερες
συζητήσεις, σύμφωνα με αξιωματούχο με γνώση του θέματος.
Ενώ ο πρωθυπουργός της χώρας Ματέους Μοραβιέτσκι, εκτιμά ότι η πρόταση είναι προς την σωστή κατεύθυνση, χρειάζονται
περισσότερες διαπραγματεύσεις για να διευθετηθεί το ζήτημα του πώς θα κατανεμηθούν τα κεφάλαια μεταξύ των χωρών πρόσθεσε ο
ίδιος αξιωματούχος.
«Η Πολωνία θα μπορούσε να παίξει «σκληρό παιχνίδι»», δήλωσε ο Ντάνιελ Γκρος, διευθυντής του Ευρωπαϊκού Κέντρου Μελετών
Πολιτικής που εδρεύει στις Βρυξέλλες. Τα νέα κράτη-μέλη, τα οποία προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007, είναι «τα μόνα που
μπορούν να εκτροχιάσουν μια συμφωνία», ενώ τα «ολιγαρκή» κράτη του Βορά μπορούν να «διατηρώντας τις θέσεις τους να
καταστήσουν την επιλεξιμότητα πιο αυστηρή», δήλωσε ο Γκρος.
Η υπουργός Οικονομικών της Σουηδίας Μαγκνταλένα Άντερσον εξέφρασε επίσης επιφυλάξεις για τη νέα πρόταση.
\ περίεργη την ιδέα να δανειζόμαστε ποσά και στη συνεχεια να μεταβιβάζουμε αυτά τα ποσά ως επιδόματα», δήλωσε η
«Βρίσκουμε λίγο
Άντερσον σε συνέντευξή της, προσθέτοντας ότι αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα που έβλεπε στη πρόταση. «Κατά την άποψή μου,
αυτό θα ήταν χρηματοδότηση ελλειμμάτων από τον προϋπολογισμό της ΕΕ».
Πηγή: Bloomberg
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Νέα μεγάλη πτώση στο Χ.Α. και ειδικά τις τράπεζες την Τρίτη, με την
αγορά να είναι εγκλοβισμένη μέχρι τέλος Μαίου στις αλλαγές δεικτών της
MSCI… Ζητούμενο να κρατήσει την επαφή με τις 615 – 625 μονάδες το
Χ.Α.
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