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Απεργιακός
καύσωνας
στην ΑΗΚ
τον Ιούλιο

Αποφασισμένοι να φθάσουν
στα άκρα οι εργαζόμενοι στην Αρχή
Καυτός προμηνύεται ο Ιούλιος για
τα εργασιακά της ΑΗΚ, ενώ ο κίνδυνος απεργιακών κινητοποιήσεων
των εργαζομένων είναι περισσότερο
από ορατός. Aν δεν υπάρξουν συνταρακτικές εξελίξεις, εντός της
ΑΗΚ θεωρείται βέβαιο ότι στα μέσα
του καλοκαιριού οι εργαζόμενοι θα
κατεβάσουν διακόπτες. Αφορμή για
την αναταραχή που επικρατεί, είναι
η ήδη ειλημμένη απόφαση της κυβέρνησης να στείλει τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο νομοσχέδιο στη Βουλή
με το οποίο το δίκτυο μεταφοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, περιουσιακό
στοιχείο της ΑΗΚ, θα μεταβιβασθεί
στον Διαχειριστή Μεταφοράς Συστήματος Κύπρου (ΔΜΣΚ) ο οποίος
σήμερα το διαχειρίζεται, χωρίς όμως

ΣΗΜΕΡΑ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΧΝΙΩΝ

Ανεργοι θα στελεχώσουν
το πρώτο καζίνο-θέρετρο

Υπό απειλή απεργιών
Ελληνική-Συνεργατισμός
Πολλές οι εργασιακές αναταραχές σε

πιστωτικά ιδρύματα της Κύπρου και ειδικά στο Συνεργατισμό και την Ελληνική
Τράπεζα. Οι συντεχνίες προχώρησαν ήδη σε στάσεις εργασίας και προειδοποιούν με κλιμάκωση των μέτρων, αν δεν
γεφυρωθούν οι διαφορές με τις διοικήσεις των τραπεζών σε θέματα εργαζομένων. Σελ. 9

να αποτελεί περιουσιακό του στοιχείο. Το θέμα αυτό αποτελεί κόκκινη
γραμμή για τους εργαζόμενους στην
ΑΗΚ, οι οποίοι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να πάρει περιουσιακά στοιχεία από τον ημικρατικό οργανισμό, από την πίσω πόρτα, και να τα εκχωρήσει αρχικά στο
ΔΜΣΚ. Από το συντεχνιακό χώρο
της ΑΗΚ μας έλεγαν ότι οι εργαζόμενοι δεν πρόκειται να αναμένουν
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο που το
νομοσχέδιο για το Σύστημα Μεταφοράς θα πάει στη Βουλή για να αντιδράσουν. Η αντίδρασή τους, μας
έλεγαν, θα εκδηλωθεί μέσα στον
Ιούλιο και υπάρχει αποφασιστικότητα η όλη διαφορά να φθάσει στα
άκρα. Σελ. 4

Με όλους τους πρωταγωνιστές στις θέσεις τους και το καίριο κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων να ανοίγει πρώτο,
ανεβάζει αυλαία η Διάσκεψη για την Κύπρο στο Κρανς Μοντάνα της Ελβετίας. Μετά από σειρά γεγονότων που προηγήθηκαν
με κύριο την απόσυρση χθες του προσχεδίου του κοινού εγγράφου από τον Έσπεν Μπαρθ Άιντε, το πολυπληθές σε συνδαιτυμόνες βραδινό δείπνο και τις χωριστές συναντήσεις μεταξύ πρωταγωνιστών πριν και μετά, εκτιμάται ότι από το πρωί θα
φανεί αν η μέρα θα είναι καλή! Οι τροχιοδεικτικές της συζήτησης για την ασφάλεια κρίνονται σημαντικές ενώ οι πρώτες
τρεις μέρες, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα είναι αρκετές για να διαφανεί αν και αυτή η προσπάθεια θα έχει το δικό της
τέλμα ή αν θα ανοίξει το δρόμο μιας τελικής διευθέτησης. Πάντως η παρουσία την Παρασκευή στο ελβετικό θέρετρο του ΓΓ
του ΟΗΕ θεωρείται βαρόμετρο. Σελ. 6,7.

Η Melco International κύριος ιδιοκτήτης πλέον
Με πρωτοβουλία της Υπ. Εργασίας
Ζέτας Αιμιλίου διεξάγονται διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργείου
και της κοινοπραξίας που θα αναλάβει τη δημιουργία του καζίνο,
ώστε να απορροφηθούν άνεργοι

από τα προγράμματα της ΑνΑΔ.
Στο μεταξύ, κύριος ιδιοκτήτης της
κοινοπραξίας είναι πλέον η Melco
International Development Ltd,
η οποία εξαγόρασε το μερίδιο της
Hard Rock. Σελ.5

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Κύπρου
και οι σωστές πολιτικές
To ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει ο τουρισμός της Κύπρου, ενώ και για τη φετινή
περίοδο αναμένεται η χώρα να πρωταγωνιστήσει ως προορισμός στη Μεσόγειο. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται για
τον τουρισμό είχαν και έχουν μακρόπνοο
χαρακτήρα. Σελ. 9

Επιχειρούν
με τα λεφτά
των άλλων

Διάσωση δύο ιταλικών τραπεζών από το Δημόσιο
Θύελλα αντιδράσεων κατά της Κο-

μισιόν και της ΕΚΤ, κυρίως στη Γερμανία, έχει προκαλέσει η έγκριση
της διάσωσης δύο μεσαίου μεγέθους ιταλικών τραπεζών, των
BancoVeneto και Banco Popolare di
Vicenza, από την κυβέρνηση της
Ρώμης. Ευρωβουλευτές, πολιτικοί
και οικονομολόγοι υποστηρίζουν ότι
η χορήγηση 17,2 δισ. ευρώ σε μετρητά και εγγυήσεις από την ιταλική
κυβέρνηση παραβαίνει την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία για διάσωση τραπεζών με χρήματα φορολογουμένων. Σελ. 12

Eταιρείες στην Ελλάδα
Τουλάχιστον στις μισές επιχειρήσεις
της Ελλάδας τα ξένα κεφάλαια ξεπερνούν τα ίδια. Τι σημαίνει αυτό; Οτι
δάνεια και υποχρεώσεις προς τρίτους
είναι περισσότερα από τα λεφτά τους.
Πολλές από τις 1.164 εταιρείες που χρωστούν10 φορές περισσότερα από τα
κεφάλαια που διαθέτουν δεν θα μπορέσουν να «διασωθούν» ούτε μέσω του
εξωδικαστικού συμβιβασμού. Σελ. 16

Χωρίς πολιτική
η ανέγερση
ψηλών κτιρίων
στη Λεμεσό

Ανάπτυξη με προβλήματα
Προβληματισμός επικρατεί μεταξύ

των αρχιτεκτόνων από την ανέγερση
ψηλών κτιρίων στο παραλιακό μέτωπο
Λεμεσού. Εκτιμούν ότι η ανάπτυξη γίνεται χωρίς πολεοδομικό σχεδιασμό.
Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Στ. Αχνιώτης δήλωσε πως η ραγδαία ανάπτυξη των
ψηλών κτιρίων δεν είναι απαραίτητα
αρνητική, αλλά πρόωρη. Σελ. 8

ΚΑΥΣΙΜΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΦΟΒΟΙ ΓΙΑ ΦΟΥΣΚΑ

Η ηλιακή ενέργεια αρχίζει να γίνεται αρκετά φθηνή για

Η ελληνική φορολογική και ασφαλιστική νομοθε-

Το bitcoin, το ethereum ή το ripple αρχίζουν να

να εκτοπίσει την παραγωγή γαιάνθρακα ή ακόμη και φυσικού αερίου νωρίτερα απ’ όσο είχε προβλεφθεί. Στο
συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη της μονάδας ενέργειας του Bloomberg (BNEF)σχετική με την εξέλιξη που
θα έχουν οι αγορές καυσίμων και ηλεκτρικής ενέργειας
έως το 2040. Σελ. 11

σία δίνει σειρά... κινήτρων στους παντρεμένους για
να διαλύσουν τον γάμο τους. Με τα εικονικά διαζύγια, οι εμπλεκόμενοι συνειδητοποιούν ότι μπορούν
να διεκδικήσουν επιδόματα τέκνων, δωρεάν θέσεις
στον παιδικό σταθμό, ακόμη και προστασία της
πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασμό. Σελ. 15

προσελκύουν ακόμη και θεσμικούς επενδυτές ή μεγάλα hedge funds. Ειδήμονες του κλάδου προειδοποιούν, ωστόσο, πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή
στην επιλογή των ανταλλακτηρίων για τη διαπραγμάτευση των αποκαλούμενων «κρυπτονομισμάτων»
και τη διεκπεραίωση συναλλαγών με αυτά. Σελ. 12

Ηλιακή ενέργεια απειλεί πετρέλαιο

Εικονικά διαζύγια λόγω φόρων

Προσοχή στα κρυπτονομίσματα

Σ Χ Ο Λ Ι Ο / Του ΜΙΧΑΛΗ ΟΛΥΜΠΙΟΥ

Η Ιταλία διασώζει τους πιστωτές
δύο τραπεζών που έκλεισαν
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα
της Ιταλίας όπου οι αρχές αποφάσισαν να διασώσουν
τους καταθέτες αλλά και ορισμένες κατηγορίες πιστωτών της Veneto Banca και Banco Popolare di
Vicenza, οδηγώντας τις σε διάλυση αντί σε εξυγίανση
όπως προβλέπουν οι νέοι ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
Και αυτό παρά το γεγονός ότι οι δύο αυτές τράπεζες
περιλαμβάνονται στις 125 συστημικές τράπεζες
της ευρωζώνης που εποπτεύει η ΕΚΤ. Όπως είναι
γνωστό, ο Μάριο Ντράγκι που είναι επικεφαλής
της ΕΚΤ, διετέλεσε και διοικητής της Τράπεζας της
Ιταλίας. Η διάσωση όμως αφήνει εκτεθειμένους
τους Ιταλούς φορολογούμενους σε νέες ζημιές που
είναι πολύ πιθανό να προκύψουν από επιδείνωση
των δανειακών χαρτοφυλακίων των δύο τραπεζών.
Μεταξύ Ρώμης και Βρυξελλών υπήρξε έντονο παρασκήνιο διαβουλεύσεων και διαπραγματεύσεων
καθώς προέκυψε θέμα παράνομης κρατικής βοήθειας. Υπολογίζεται ότι η διαδικασία που επέλεξαν
οι ιταλικές αρχές θα κοστίσει πέραν των €10 δισ.
για τους φορολογούμενους. Ο πρώην διοικητής της
ΚΤΚ Πανίκος Δημητριάδης δήλωσε σε διεθνές ηλεκτρονικό μέσο πως «η Ιταλία προσπαθεί να
θολώσει τα νερά αντί να εφαρμόσει τους κανόνες».
Ο κ. Δημητριάδης, που διδάσκει οικονομικά στο
πανεπιστήμιο του Leicester, εξέφρασε επιφυλάξεις
ως προς την ικανότητα της Ιταλίας να στηρίξει τον
τραπεζικό τομέα δεδομένου ότι το δημοσιονομικό

περιθώριο της χώρας είναι εξαιρετικά περιορισμένο
αφού το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ φθάνει
το 133%. Διατύπωσε μάλιστα το ερώτημα «τι θα
κάνει η Ιταλία στο μέλλον αν προκύψουν και άλλες
προβληματικές τράπεζες;» Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο μεγάλος κερδισμένος της υπόθεσης
είναι η Intesa San Paolo, η μεγαλύτερη τράπεζα
της Ιταλίας η οποία θα απορροφήσει τα καλά περιουσιακά στοιχεία των δύο τραπεζών, ενώ παράλληλα θα λάβει και εγγυήσεις από τη Ρώμη ύψους
12 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι μελλοντικών ζημιών που μπορεί να προκύψουν από αυξημένες
προβλέψεις για επισφάλειες. Πάντως η μετοχή της
Intesa κατέγραψε άνοδο μετά την ανακοίνωση. Το
ερώτημα που προκύπτει είναι γιατί οι ευρωπαϊκές
αρχές στην περίπτωση της Ισπανικής Banco Popular,
που οδηγήθηκε σε εξυγίανση, ζήτησαν την εφαρμογή
των νέων κανόνων ενώ για την Ιταλία επέτρεψαν
α λα καρτ διαχείριση του προβλήματος; Το βέβαιο
είναι πως η στάση της ΕΚΤ προκαλεί προβληματισμό
στις αγορές ενώ το φορολογικό βάρος που ανέλαβε
η Ιταλία είναι δυνατό να προκαλέσει αρνητική μεταβολή στην πιστοληπτική της αξιολόγηση από
τους ξένους οίκους καθώς μπορεί να θεωρηθεί ότι
τα μέτρα που ακολούθησαν οι ιταλικές αρχές θα
εφαρμοστούν σε νέες ενδεχόμενες διασώσεις τραπεζών με αποτέλεσμα να αυξάνεται επικίνδυνα το
δημόσιο χρέος.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΟΜΗΡΟΥ

Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η / Tου ΠΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τα οικονομικά
προγράμματα του Μακρόν
και του Κόρπιν και τα
δεδομένα της Κύπρου
Τα δύο σημαντικότερα εκλογικά αποτελέσματα στην
Ευρώπη τους τελευταίους μήνες ήταν η νίκη του
Μακρόν στις προεδρικές και ακολούθως στις βουλευτικές
εκλογές και η μεγάλη επιτυχία του εργατικού κόμματος
υπό τον Τζέρεμι Κόρπιν στη Βρετανία. Στο διεθνή τύπο
σχολιάστηκαν εκτενώς τα οικονομικά προγράμματα
του Μακρόν και του Κόρπιν, τα οποία είχαν μεγάλη απήχηση στη Γαλλία και τη Βρετανία. Τα προγράμματα
αυτά είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Αξίζει κάποιος
να σημειώσει τις κυριότερες πρόνοιές τους και να απαντήσει στο ερώτημα κατά πόσο το ένα ή το άλλο
πρόγραμμα έχουν κάποια συνάφεια με τα δεδομένα
και τα προβλήματα της οικονομίας εδώ στην Κύπρο.
Τα οικονομικό πρόγραμμα του Μακρόν μπορεί να
χαρακτηριστεί ως σύμμειξη ιδεών και αντιλήψεων από
την κεντροαριστερά και την κεντροδεξιά. Σε μεγάλο
βαθμό αποτελεί μια άσκηση εκλεκτικισμού. Περιλαμβάνει
κάποιες από τις παραδοσιακές συνταγές της κεντροδεξιάς (όχι κατ’ ανάγκη νεοφιλελεύθερης) αντίληψης:
μείωση της φορολογίας για τις επιχειρήσεις, μείωση
των κρατικών δαπανών και του αριθμού των δημοσίων
υπαλλήλων, ελαφρύνσεις στην εργατική νομοθεσία.
Από την άλλη διατηρεί τον φόρο πλούτου για τους
πλέον εύπορους πολίτες και δεν καταργεί το 35ωρο,
ενώ φιλοδοξεί να εφαρμόσει ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Δίδει έμφαση στις πιο
φτωχές περιοχές με ειδικά κίνητρα για την εργοδότηση
ατόμων από αυτές τις περιοχές αλλά και τη βελτίωση
των σχολείων. Ταυτόχρονα, ενισχύει τους χαμηλόμισθους με εκπτώσεις στην καταβολή φορολογικών εισφορών.
Το οικονομικό πρόγραμμα των Εργατικών από την
άλλη σηματοδοτεί την επιστροφή σε πιο παραδοσιακές
αριστερές πολιτικές: επανεθνικοποίηση των σιδηροδρόμων και της υδατοπρομήθειας, αυξημένη φορολογία
για τις εταιρείες και τους πιο πλούσιους. Ενίσχυση της
δημόσιας υγείας, δωρεάν πανεπιστημιακή παιδεία, επανάκτηση εργασιακών δικαιωμάτων και κοινωνικών
παροχών οι οποίες είχαν περιοριστεί ή αποκοπεί στα
πλαίσια της πολιτικής λιτότητας. Ο κεντρικός στόχος
της οικονομικής πολιτικής των Εργατικών είναι η
μείωση της οικονομικής ανισότητας, τόσο με πολιτικές
ανάπτυξης όσο και απευθείας με πολιτικές αναδιανομής
του εισοδήματος.
Όσον αφορά τα δεδομένα της κυπριακής οικονομίας
θα μπορούσε κάποιος εύκολα να πει ότι έχουμε κάποια
κοινά προβλήματα τόσο με τη Γαλλία (δαπανηρή και
μάλλον αναποτελεσματική δημόσια υπηρεσία) όσο και
με τη Βρετανία (πολύ μεγάλη αύξηση της οικονομικής
και εισοδηματικής ανισότητας). Από την άλλη όμως,
το κύριο πρόβλημα της κυπριακής οικονομίας δεν απαντάται ούτε στη Γαλλία ούτε στη Βρετανία. Πρόκειται
ασφαλώς για τον υπερδανεισμό των επιχειρήσεων και
των νοικοκυριών και το πολύ ψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι για τούτο που κατά ένα
παράδοξο και λυπηρό τρόπο, ο καθορισμός ενός οικονομικού προγράμματος στην μικρή Κύπρο είναι δύσκολο
και ιδιόμορφο εγχείρημα.

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

& ΣΕΒΕΡΗ

Η πρώτη μέρα με γκλάμουρ στο Κρανς Μοντάνα
και γιατί ο Άιντε έσχισε το έγγραφο...
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Καθόλου ήσυχο δεν ήταν το πρώτο βράδυ του
Νίκου Αναστασιάδη και της συνοδείας του
στο ειδυλλιακό Κρανς Μοντάνα. Εκτός από το
πολυπληθές και πολύβουο δείπνο στο οποίο,
όπως ανέφερε διπλωμάτης “δεν τρως αλλά
μιλάς και κυρίως απαντάς”, ο Νίκος Αναστασιάδης είχε και μαραθώνιο συναντήσεων.
“Δεν έκατσε σχεδόν ούτε μια στιγμή”, μου ανέφερε η αξιόπιστη πηγή μου στο ελβετικό
θέρετρο. Και συνέχισε: “Και μάλιστα οι συναντήσεις του δεν ήταν φιλοφρονητικές αλλά
ουσιαστικές και απαιτητικές! Άρχισε πριν από
το δείπνο με τον Άιντε, συνέχισε με τον Κοτζιά και κατέληξε μετά το δείπνο με τον Μπόρις Τζόνσον!”
Η πηγή μου επεσήμανε δύο αξιοσημείωτα από την πρώτη ημέρα στο Κρανς Μοντάνα:
Πρώτο, μια διαφαινόμενη “έντονη διάθεση
κριτικής κατά του Άιντε, από όλες σχεδόν τις
πλευρές”, και δεύτερο, την δυναμική δραστηριοποίηση του Μπόρις Τζόνσον.
Σε ό,τι αφορά την κριτική κατά του Άιντε, μαθαίνω πως αυτή έγινε και σε επίσημο επίπεδο και σε ανεπίσημο και στους... διαδρόμους.
Εκτός από τις έντονες επικρίσεις του Νίκου Αναστασιάδη και του Νίκου Κοτζιά που είχαν
ως αποτέλεσμα να αποσυρθεί εντελώς το έγγραφο Άιντε, υπήρξε και μία επιστολή εννέα
σελίδων του Κοτζιά προς τον ίδιο τον Άιντε.
Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά με ανάρτησή του στο Twitter o Νίκος Κοτζιάς έγραψε το
καυστικό “: Ο ΟΗΕ απέσυρε έγγραφο του Άιντε μετά την απόδειξη της μονομέρειας του”!
Επικρίσεις όμως σημειώθηκαν κι από τους
Τούρκους. Όπως μου αναφέρει η πηγή μου,
εκτός από όσα ειπώθηκαν στον ίδιο τον Άιντε
για το έγγραφό του και από τον Ακιντζί και από τους Τούρκους, υπήρξαν και δημοσιεύματα που με δηκτικό τρόπο έλεγαν στον Άιντε
ότι η τουρκική πλευρά δεν πρόκειται να προχωρήσει “σε απαράδεκτα βήματα για την καριέρα του Άιντε”, ενώ ο Τουρκές υποστήριξε
πως η Τουρκία σύρθηκε στις συνομιλίες από
τον ΟΗΕ...
“Μετά απ’ όλα αυτά και άλλα που πιθανώς
δεν γνωρίζουμε δεν είναι απίθανο που ο Άιντε “έσχισε” το έγγραφό του”, μου ανέφερε
η πηγή μου.
“Η δραστηριότητα του Μπόρις Τζόνσον αντικρίζεται τουλάχιστον με καχυποψία από την
ελληνική πλευρά”, ήταν η άλλη επισήμανση
από την πηγή μου στο Κρανς Μοντάνα. Όπως
μου λέχθηκε, η καχυποψία εστιάζεται στην
προσπάθεια της Βρετανίας να πιέσει για
προώθηση της Συνθήκης Εφαρμογής της Λύσης που ο Άιντε περιέλαβε στο απορριφθέν

«Νίκο αφού εν μπορούμε να έχουμε ένα air force one, ας πάρουμε τουλάχιστον ένα ελικοπτερούι!»

έγγραφό του. Υπάρχει ακόμα και η πιθανότητα η σχετική πρόνοια να μπήκε στο έγγραφο
ύστερα από πίεση και της Βρετανίας αλλά και
της Τουρκίας, μια συμμαχία που “φαίνεται να
υποβόσκει”...
Οι προθέσεις όλων θα ξεκαθαρίσουν σήμερα, πρώτη μέρα της Διάσκεψης για την Κύπρο. “Θα διαφανεί κατά πόσον κάποιες, ελάχιστες, ελπίδες που δημιούργησε η συνάντηση Τσίπρα-Γιλντιρίμ μπορούν να αποδώσουν”, αναφέρει η πηγή μου.
Κατά τα άλλα η πρώτη ημέρα στο Κρανς Μοντάνα είχε λίγο απ’ όλα. “Από το πρωί στο αεροσκάφος της κυπριακής αντιπροσωπείας,
στα μούτρα των πολιτικών αρχηγών έλειπαν
τα χαμόγελα. Ούτε σε κηδεία να πήγαιναν”,
μου ανέφερε πηγή μου που βρέθηκε στο αεροσκάφος. Στην ερώτησή μου ποιο ήταν το
πιο αξιοπερίεργο στην πτήση η απάντηση με
ξάφνιασε: “Τα τρία ΔΗΚΟ!” Όπως μου εξήγησε: “Εντός του αεροπλάνου βρισκόταν και ο
Νικόλας Παπαδόπουλος και ο Νίκος Κλεάνθους αλλά και ο Βασίλης Πάλμας, όμως ούτε
καλημέρα δεν είπαν!”.

“Υπήρξε και το πηγαδάκι με τον Νίκαρο και
την τσιγαροπαρέα στο πίσω μέρος του αεροπλάνου αλλά δεν έβγαλε ειδήσεις”, πρόσθεσε.

ΚΟΥΪΖ: Ποιο στέλεχος του ΑΚΕΛ αναφώνησε “εύχομαι να είναι αστείο” όταν άκουσε
πως το κόμμα προσεγγίζει διερευνητικά τον
Μάκη Κεραυνό για την προεδρία;

Από τα Highlights της χθεσινής μέρας ήταν
και η πτήση με το ελικόπτερο για τον Νίκο Αναστασιάδη, την κυρία Άντρη και μέρος της
συνοδείας τους. Σύμφωνα με τη πηγή μου:
“Στη σκηνή της επιβίβασης στο στρατιωτικό
ελικόπτερο ένα γκλάμουρ το είδαμε. Θύμιζε
λίγο Κλίντον, λίγο Κέννετι η φάση. Η κυρία Άντρη με ένα εντυπωσιακό ριγέ τοπ και ο Νίκαρος με ένα μπεζ μοντέρνο παντελόνι και
ριγέ πουκάμισο, έδειχναν πιο προεδρικό
ζεύγος από ποτέ, που θα έλεγαν και στα
πρωινάδικα”. Και πρόσθεσε: “Βεβαίως, ύστερα από είκοσι λεπτά, το ελικόπτερο γύρισε γιατί είχαν ξεχάσει τον Άιντε, όχι πως θα
τον έψαχνε και κανείς...”
Ο Ακιντζί και η Μεράλ ταξίδεψαν επίσης με
ελικόπτερο προς το Κρανς Μοντάνα αλλά
πολύ αργότερα. Οπόταν οι συναντήσεις κορυφής μεταξύ Άντρης και Μεράλ, εκτός
του ψεσινού δείπνου, μάλλον θα γίνουν
σήμερα...

Στο νοητό σταυροδρόμι της εξουσίας

της Κύπρου ο Πρόεδρος ξεκινά την ανάβασή του από τον πάτο του πηγαδιού των τειχών στην οδό Ομήρου που
διαπερνά τον πολιτικό μας βουλευτικό
πολιτισμό εντός του παρηκμασμένου
πολυπολιτισμικού κήπου, για να ανέβει με κακουχίες ιερομάρτυρα τον Λόφο της Σεβέρη, ξαποσταίνοντας για
λίγο από τα πολεμικά παίγνια υπό το
θλιμμένο βλέμμα του υπό απόκρυψη
τις νύχτες Κυριάκου Μάτση. Όταν όμως ο λόφος καταληφθεί, είτε συγκυριακά είτε από τακτική μαεστρία, τα
λάφυρα είναι μεθυστικά.Τον κατήφορο της επιστροφής στην οδό Ομήρου
δεν τον επέλεξε ποτέ κανείς.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Φάρμα Projekt, εκεί που γίνεσαι πάλι έφηβος
Πριν από πέντε χρόνια οι Τhree
Cocks Down ξεκίνησαν να χτίζουν τη δική τους φάρμα και δεν
περίμεναν ότι θα γινόταν μία
φάρμα-θεσμός. Το Φάρμα Projekt
έκανε το ντεμπούτο στα φεστιβαλικά πράγματα της Κύπρου
με ένα τρέιλερ υπερπαραγωγή
που έφερε τα πάνω κάτω στα δεδομένα των κυπριακών πάρτι,
φτάνοντας σήμερα να μιλάμε
για ένα φεστιβάλ θεσμό.
Το Φάρμα Projekt είναι το φεστιβάλ που ξυπνάει μέσα σου
τον έφηβο, το αίσθημα της παρέας και περνώντας την πύλη
της φάρμας νιώθεις πιο νέος από
ποτέ.
Στο Αngel’s Hills Mountain
Resort στα Καμπιά έχουν στηθεί

έξι σκηνές όπου μουσικοί από
Αγγλία, Ελλάδα, Γερμανία, Γαλλία
και Ιταλία θα δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό για να ξεσηκώσουν με τους ρυθμούς όσους
βρεθούν στη φάρμα. Σπουδαία
ονόματα όπως η Μόνικα (GR),
οι Μοp-Mop (IT) θα ανεβούν στο
«Τhe live acts» για να σου δείξουν
πώς γίνονται τα σωστά τα live,
στo «Τhe Arena», αγαπημένοι
djs όπως ο Nτέιβιντ (GR) θα κάνουν τον επισκέπτη να ξαναθυμηθεί όλες τις φιγούρες που έκρυβε μέσα του όλα αυτά τα χρόνια και στο «Τhe kennel» ο JFB
(UK) θα εξηγήσει με συνοπτικές
διαδικασίες τι πάει να πει να
είσαι turntablist... Επίσης, ο
Mononome (GR) θα παραδώσει

–κυριολεκτικά– μαθήματα
beatmaking στο «The Jam» και
ο Luigi Tozzi (IT) στο «The Tomb»
θα αναλάβει τους ρομαντικούς
της ηλεκτρονικής μουσικής για
τις πρωινές ώρες.
Στους χώρους του Φεστιβάλ
θα υπάρχει χώρος για φαγητό
για όλα τα ιδιαίτερα γούστα, και
μπαρίστες από γνωστά μπαρ της
πόλης θα προσφέρουν περίφημα
κοκτέιλ. Όσο για την κυκλοφορία… και γι’ αυτό έχουν προβλέψει οι υπεύθυνοι του φεστιβάλ, αφού θα είναι διαθέσιμη
συγκοινωνία από και προς τους
χώρους στάθμευσης.
Info: Φάρμα Projekt, 1 Ιουλίου,

Αngel’s Hills Mountain Resort, Καμπιά, Λευκωσία.

Συναυλία με τους Viguela

Αφιέρωμα στο Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα

Το ισπανικό συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής
Vigüela έρχεται για πρώτη φορά στην Κύπρο
από την άλλη άκρη της Μεσογείου και συγκεκριμένα από τη Castilla-La Mancha, τη χώρα
του Δον Κιχώτη που βρίσκεται στην καρδιά
της Ισπανίας. Εδώ και 30 χρόνια τα μέλη του
σχήματος συμβάλλουν με το έργο τους στη διατήρηση της ιδιάζουσας μουσικής παράδοσης
του τόπου τους, προσπαθώντας να την προβάλουν ως μια μουσική ζωντανή και γεμάτη
χαρά που δεν χρειάζεται να αλλοιωθεί ή να εκσυγχρονιστεί για να γίνει δεκτή και να συγκινήσει τον σημερινό ακροατή. Στόχος τους είναι
να ανακτήσουν μια αρχαϊκή μουσική γλώσσα,
η οποία διατηρείται ζωντανή μέχρι τις μέρες
μας, συνήθως σε περιβάλλοντα ξένα προς τα
κυκλώματα της εμπορικής μουσικής, και η
οποία πολλές φορές υποτιμάται με αποτέλεσμα
τα χαρακτηριστικά που την κάνουν πραγματικά
ξεχωριστή και πλούσια να μένουν στην αφάνεια.
Η συναυλία των Vigüela διοργανώνεται σε συνεργασία μεταξύ του Διεθνούς Φεστιβάλ

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου, το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών
και η Πρεσβεία της Ισπανίας στην
Κύπρο διοργανώνουν φιλολογική ημερίδα αφιερωμένη στον μεγάλο Ισπανό ποιητή και δραματουργό Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα, με αφορμή
τα 70 χρόνια από τον θάνατό του.
Εισηγήσεις θα κάνουν ο καθηγητής
Μιχάλης Πιερής «Για το “duende”
του Λόρκα» και η διδάκτωρ Φιλολογίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας Virginia Lopez Recio με θέμα
«Η διαμόρφωση ενός σύγχρονου
τραγικού: Ο Λόρκα από Τα μάγια της
πεταλούδας ώς τον Ματωμένο γάμο».
Χαιρετισμό θα απευθύνει ο πρέσβης
της Ισπανίας στην Κύπρο, κ. Angel
Lossada Torres-Quevedo. Το Θεατρικό Εργαστήρι του Πανεπιστημίου
Κύπρου θα παρουσιάσει μία σκηνή

Animation Κύπρου και του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πανεπιστημίου Κύπρου και εντάσσεται στις Μέρες του Ισπανικού πολιτισμού
που πραγματοποιούνται με την ευγενική στήριξη
της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Κύπρο.
Info: Παρασκευή 30 Ιουνίου, ώρα 9:30 μ.μ. Πολιτι-

στικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου, Αρχοντικό
Οδού Αξιοθέας, Παλιά Λευκωσία. Πληροφορίες
τηλέφωνο 22894531, culture@ucy.ac.cy.

από τον «Ματωμένο γάμο», σε μετάφραση Νίκου Γκάτσου. Θα γίνει
ανάγνωση ποιημάτων του Λόρκα,
μεταφρασμένα στα ελληνικά.
Info: Σάββατο 1 Ιουλίου, ώρα 8:30 μ.μ.

Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου, Αρχοντικό Οδού Αξιοθέας, Παλιά
Λευκωσία. Πληροφορίες τηλέφωνο
22894531, culture@ucy.ac.cy.

EΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.: ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ • Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΜΙΧΑΛΗΣ T ΣΙΚΑΛΑΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550
Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ

n

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διεύθυνση συντάξεως: ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ - ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ
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Αντικειμενική και αξιόπιστη ενημέρωση
κάθε μέρα στον υπολογιστή, το τάμπλετ και το κινητό σας.

Καθημερινή 15:03
Μαυρογιάννης - Ναμί
διαπραγματεύσεις

Στην επόμενη προγραμματισμένη
συνάντηση οι δύο ηγέτες

kathimerini.com.cy
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ΤΟ ΘΕΜΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Καυτός
Ιούλης στα
εργασιακά
της ΑΗΚ
Kόκκινη γραμμή για εργαζόμενους
η αποξένωση περιουσιακών στοιχείων
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Σε δοκιμασία αναμένεται θα τεθούν
οι αντοχές του πληθυσμού, στα
μέσα Ιουλίου εάν οι εργαζόμενοι
στην Αρχή Ηλεκτρισμού κάνουν
πράξη τις απειλές τους, ότι θα αντιδράσουν με κάθε τρόπο στην
αποξένωση περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού. Σύμφωνα
με ασφαλείς πληροφορίες της «Κ»,
από το χώρο των συντεχνιών, ο
μήνας Ιούλιος θα είναι ιδιαίτερα
δύσκολος για την διατήρηση της
εργασιακής νηνεμίας του οργανισμού. Με τα σημερινά δεδομένα
και αν δεν υπάρξουν συνταρα<
<
<
<
<
<
<

Από τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο, τα οικιακά
τιμολόγια θα μειωθούν
κατά μέσο όρο 4%.
Μείωση που δεν
εντάσσεται στη συνήθη,
λόγω αυξομειώσεων
στις τιμές των καυσίμων
αλλά σε αναπροσαρμογή των διατιμήσεων
ηλεκτρικού ρεύματος.
κτικές εξελίξεις, εντός της ΑΗΚ
θεωρείται βέβαιο ότι στα μέσα
του καλοκαιριού οι εργαζόμενοι
θα κατεβάσουν διακόπτες με ό,τι
αυτό συνεπάγεται. Αφορμή για
την αναταραχή που επικρατεί,
ήδη είναι η ειλημμένη απόφαση
της κυβέρνησης να στείλει τον
ερχόμενο Σεπτέμβριο νομοσχέδιο
στη Βουλή με το οποίο το δίκτυο
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
περιουσιακό στοιχείο της ΑΗΚ,
θα μεταβιβασθεί στον Διαχειριστή

Μεταφοράς Συστήματος Κύπρου
(ΔΜΣΚ) ο οποίος σήμερα το διαχειρίζεται, χωρίς όμως να αποτελεί
περιουσιακό του στοιχείο. Το θέμα
αυτό αποτελεί κόκκινη γραμμή
για τους εργαζόμενους στην ΑΗΚ,
οι οποίοι πιστεύουν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να πάρει περιουσιακά στοιχεία από τον ημικρατικό
οργανισμό, από την πίσω πόρτα,
και να τα εκχωρήσει αρχικά στο
ΔΜΣΚ. Οι συντεχνίες, οι οποίες
βρίσκονται επί ποδός, εκτιμούν
ότι πίσω από την σπουδή που επιδεικνύεται στο συγκεκριμένο
θέμα, κρύβονται επιδιώξεις ένα
περιουσιακό στοιχείο του κράτους
να παραδοθεί κάποια στιγμή στους
ιδιώτες.

Πράσινο στις συντεχνίες
Από το συντεχνιακό χώρο της
ΑΗΚ μας έλεγαν ότι οι εργαζόμενοι
δεν πρόκειται να αναμένουν τον
ερχόμενο Σεπτέμβριο που το νομοσχέδιο για το Σύστημα Μεταφοράς θα πάει στη Βουλή για να
αντιδράσουν. Η αντίδρασή τους,
μας έλεγαν, θα εκδηλωθεί μέσα
στον Ιούλιο και υπάρχει αποφασιστικότητα η όλη διαφορά να
φθάσει στα άκρα. Ενδεικτικό της
όλης κατάστασης είναι ότι οι εργαζόμενοι σε ποσοστό 88% έχουν
ανάψει το πράσινο φως στις συντεχνίες για να κάνουν πράξη τις
προειδοποιήσεις τους. Οι συντεχνίες, όχι μόνο δεν έχουν πειστεί
από το σκεπτικό του Υπουργείου
Ενέργειας, αλλά υποψιάζονται ότι
η κυβερνητική πρόθεση είναι να
ιδιωτικοποιήσει το Σύστημα Μεταφοράς, μέσω ΔΜΣΚ, όπως έγινε
πρόσφατα στην Ελλάδα με την
πώληση ενός ποσοστού 24% του
αντίστοιχοι Διαχειριστή (ΑΔΜΗΕ)
στην ιδιωτική εταιρεία State Grid
Coproration of China. Οι συντεχνίες στα ερωτήματα που βάζουν,

Με δεδομένη την απόφαση της κυβέρνησης να έλθει, με νομοσχέδιο για το θέμα του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι συντεχνίες προετοιμάζονται για απεργιακά μέτρα
μέσα στον Ιούλιο. Οι επόμενες αντιδράσεις τους, ήταν στην ατζέντα συνάντησης που είχαν με το ΔΣ του οργανισμού.
και που όπως λένε δεν έχουν πάρει
απαντήσεις, είναι γιατί τροχοδρομείται μια τέτοια εξέλιξη από τη
στιγμή που η Κύπρος, η Μάλτα
και του Λουξεμβούργο έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Το
άλλο επιχείρημα που προτάσσουν
στο επιχείρημα ότι η ΑΗΚ δεν
μπορεί να είναι παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας και παράλληλα
να της ανήκει το Σύστημα Μεταφοράς είναι ότι το σημερινό καθεστώς που ισχύει, με τον ΔΜΣΚ
να διαχειρίζεται περιουσιακό της
στοιχείο, δεν έχει προκαλέσει αντιδράσεις, ακόμα και από ιδιώτες
παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
που έχουν συνδεθεί στο Σύστημα.
Τουναντίον, λέγεται από τις συντεχνίες ότι ο Οργανισμός επιβαρύνθηκε με 15 εκατ. ευρώ, ποσό
που αποτελεί οφειλή του κράτους
προς τους ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς να έχει
αποδοθεί στην ΑΗΚ. Προειδοποιούν δε, ότι εάν το Σύστημα Μεταφοράς αφαιρεθεί από την ΑΗΚ
θα έχει αρνητική επίδραση, μελλοντικά, στα τιμολόγια ηλεκτρικού
ρεύματος.

Διαφωνίες και από ΔΣ
Με την απόφαση της κυβέρνησης να διαφοροποιήσει το σημερινό στάτους, διαφωνεί και η
ηγεσία του ημικρατικού οργανι-

Απεργίες και μειώσεις
Η άλλη πλευρά του νομίσματος στην Αρχή Ηλεκτρισμού είναι η

θετική, μιας και όπως ανακοινώθηκε επίσημα, τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος θα υποστούν μια σημαντική μείωση που δεν
έχει να κάνει με τις γνωστές αυξομειώσεις των τιμολογίων, ένεκα τις τιμής αγοράς καυσίμου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Για πρώτη φορά, μετά το 1982, η ΑΗΚ προχωρά σε νέες
διατιμήσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες θα επιφέρουν μειώσεις στα οικιακά τιμολόγια έως και 6%. Μειώσεις που
θα εμφανισθούν στους λογαριασμούς, από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Η θετική εξέλιξη ήταν απότοκο της απόφασης της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) να καθορίσει νέα μεθοδολογία
υπολογισμού χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Με τη νέα μέθοδο οι καταναλωτές θα χρεώνονται με το πραγματικό κόστος
του ηλεκτρισμού τη στιγμή που το καταναλώνουν, δηλαδή με βάση την αρχή της κοστοστρέφειας. Στη βάση της απόφασης, η ΑΗΚ
προχώρησε και κατέληξε στο πλαίσιο των νέων διατιμήσεων
προς τους οικιακούς, εμπορικούς, βιομηχανικούς και γενικά όλους τους καταναλωτές.
Οι νέες διατιμήσεις έχουν εγκριθεί από την ΡΑΕΚ και θα τεθούν
σε εφαρμογή, στις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από 1η
Σεπτεμβρίου 2017. Οι νέες διατιμήσεις προέκυψαν μετά από Δημόσια Διαβούλευση που ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2016.

σμού. Διαφωνία η οποία εκφράσθηκε επίσημα κατά την διάρκεια
συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου όταν λήφθηκε η τελική
απόφαση. Στη συνεδρία εκείνη,
όπως μας λέχθηκε χαρακτηριστικά, κλήθηκε η ηγεσία του ημικρατικού οργανισμο η οποία δια-

φώνησε. Οι συντεχνίες τα βάζουν
με συγκεκριμένους λειτουργούς
του Υπουργείου Ενέργειας, τους
οποίους επικρίνουν ότι δεν έχουν
δώσει ολοκληρωμένη εικόνα στην
πολιτική ηγεσία για το συγκεκριμένο θέμα.

Πώς η Κύπρος κατάφερε
να βγει από την κρίση
ενώ η Ελλάδα όχι ακόμη
Με τον υψηλότερο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης, τη μεγαλύτερη
άνοδο απασχόλησης στην Ευρώπη
και τις επιχειρήσεις να αναπτύσσονται δυναμικά, η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία σε όλη την
Κύπρο είναι έκδηλες: «Ανεβαίνουμε»!
Η κυπριακή περιπέτεια ξεκίνησε
το φθινόπωρο του 2011 με την υποβάθμιση της οικονομίας της
ενώ το καλοκαίρι του 2012 αιτήθηκε την ένταξή της στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης. Στο
τέλος του 2012 συμφώνησε με
την τρόικα μνημόνιο με σκληρά
μέτρα (μειώσεις μισθών, κοινωνικών παροχών, αύξηση φόρων,
ιδιωτικοποιήσεις κ.ά.) Η κρίση
κορυφώθηκε την άνοιξη του 2013
καθώς το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων προκάλεσε δυσθεώρητες ζημιές στις κυπριακές τράπεζες με τελικό αποτέλεσμα το
«κούρεμα» των καταθέσεων (άνω
των 100.000 ευρώ) και την επιβολή
capital controls.
Σήμερα, περίπου 4 χρόνια μετά
το «κούρεμα», οι πάντες στην Κύπρο, από στελέχη τραπεζών και
επιχειρήσεων μέχρι οδηγοί ταξί
και υπάλληλοι ξενοδοχείων, αποπνέουν αέρα αισιοδοξίας. Η κρίση
μάς πείσμωσε, αναφέρουν, κατεβάσαμε το κεφάλι, σηκώσαμε τα
μανίκια, δουλέψαμε περισσότερο
με λιγότερα χρήματα, και τα καταφέραμε.
Μια βόλτα στη Λεμεσό αρκεί
για να διαπιστώσει κανείς ότι η
κρίση αποτελεί παρελθόν. Η καινούργια μαρίνα με 650 θέσεις ελ-

λιμενισμού, 236 οικιστικές μονάδες και πολλά εστιατόρια, καφέ,
μπαρ και καταστήματα σφύζει
ζωή. Η πόλη θυμίζει εργοτάξιο:
πολλές τουριστικές μονάδες αναβαθμίζονται ενώ παλαιά ξενοδοχεία μετατρέπονται σε πολυτελή
διαμερίσματα και πωλούνται σε
ξένους. Οι πολυώροφοι οικιστικοί
πύργοι είναι το νέο μεγάλο βήμα.
Το υπό κατασκευή συγκρότημα
One, 36 ορόφων, θα είναι το υψηλότερο οικιστικό κτίριο στη
Μεσόγειο. Αποτελείται από 84 υπερπολυτελή διαμερίσματα τα οποία πωλούνται σε τιμές ακόμα
και 15.000 ευρώ/τ.μ. Λέγεται ότι
<
<
<
<
<
<

Μια βόλτα
στη Λεμεσό αρκεί
για να διαπιστώσει
κανείς ότι η κρίση
αποτελεί παρελθόν.
ο τελευταίος όροφος έχει πωληθεί
έναντι 17 εκατ. σε Κινέζο. Διαμερίσματα στους αποκαλούμενους
δίδυμους πύργους αγοράζονται
από Ρώσους, Ισραηλινούς, Αραβες
κ.ά. αντί 1,5 εκατ. ευρώ! Σύντομα,
λίγο έξω από τη Λεμεσό θα δημιουργηθεί καζίνο που θα περιλαμβάνει πολυτελές ξενοδοχείο, εστιατόρια, καταστήματα κ.ά. Σε
εξέλιξη βρίσκεται η κατασκευή
μαρίνας στην Αγία Νάπα, στην
οποία μετέχουν με 80% ξένοι επενδυτές. Το έργο περιλαμβάνει
μαρίνα με 600 θέσεις σκαφών, 29
βίλες και δύο πολυώροφους πύργους με 190 υπερπολυτελή δια-

μερίσματα. Οι πύργοι περιστρέφονται προσφέροντας μοναδική
θέα. Μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις
έχουν γίνει στην εκπαίδευση, με
τη δημιουργία πολλών νέων σχολών. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας,
με βασική γλώσσα τα αγγλικά, διδάσκει σε 11.000 φοιτητές από
70 χώρες! Από το 2011 έχουν δημιουργηθεί στο πανεπιστήμιο 500
νέες θέσεις εργασίας. Μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις έχουν γίνει
στον τομέα της Υγείας.
Πώς από την κρίση και την παραλίγο κατάρρευση του 2013 φτάσαμε στη μεγάλη ανατροπή; Τρία
είναι τα σημεία που έκαναν τη
διαφορά.
Το πρώτο ήταν το πολιτικό πλαίσιο. Τη συμφωνία με την τρόικα
την ψήφισαν όλα τα κόμματα. Δεν
υπήρξαν «προδότες», «γερμανοτσολιάδες» και «αυταπάτες».
Το δεύτερο ήταν η ιδιοκτησία
και η συνέπεια. Ολη η κοινωνία
κατανόησε την ανάγκη εφαρμογής της συμφωνίας. Τα μέτρα δεν
αμφισβητήθηκαν. Οκτώ αξιολογήσεις, χωρίς να χαθεί μία ημέρα.
«Μετά την τέταρτη αξιολόγηση,
όταν είδαν ότι εδώ δεν είναι Ελλάδα, οι αξιολογήσεις απέκτησαν
περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα», αναφέρουν Κύπριοι. Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης χαρακτηρίζεται «πράττων» προσηλωμένος στην υλοποίηση του έργου του. Επιπλέον,
σε διαρκή επαφή με τους κοινωνικούς εταίρους, άκουγε, συζητούσε και εντέλει υιοθέτησε πολλές προτάσεις τους για την έξοδο
από την κρίση.
Τέλος, το τρίτο ήταν η υιοθέ-

Με βάση τα πρώτα συμπεράσματα, οι περισσότερες κατηγορίες
καταναλωτών θα δουν τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος
για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον ερχόμενο
Σεπτέμβριο, να υποχωρούν σημαντικά. Ωστόσο, στη λογική
δικαιότερης τιμολόγησης υπάρχουν και κατηγορίες, όπως
η διατίμηση των θερμοσυσσωρευτών, της άντλησης νερού,
του οδικού φωτισμού και των μεγάλων βιομηχανικών πελατών,
που θα οδηγούσε σε αυξήσεις. Προκειμένου να δοθεί χρόνος
προσαρμογής στους πελάτες εκείνους που επηρεάζονται
αρνητικά, ο ημικρατικός οργανισμός θα αναλάβει να καλύψει
ο ίδιος τη διαφορά που προκύπτει. Η επιδότηση της διαφοράς
θα διαρκέσει μέχρι να λειτουργήσει η ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ή για διάρκεια τεσσάρων ετών.
Για να μπορέσει κάποιος να υπολογίσει με σχετική ασφαλή
προσέγγιση τη μείωση των τιμολογίων, από το Σεπτέμβριο
και μετά, θα πρέπει να λάβει υπόψη τους εξής παράγοντες.
Η μείωση θα αφορά το καθαρό κομμάτι ηλεκτρικής ενέργειας,
και όχι τις άλλες χρώσεις που συμπεριλαμβάνονται στα τιμολόγια, όπως το Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
& Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΑΠΕ & ΕΞΕ), τις Υποχρεώσεις
Δημόσιας Ωφέλειας (ΥΔΩ). Το παράδειγμα που δίδεται από
την ΑΗΚ, για σκοπούς υπολογισμού με βάση τις νέες διατιμήσεις, είναι η μέση οικιακή κατανάλωση που αντιστοιχεί
σε 800 κιλοβατώρες ανά διμηνία. Εδώ, η υπολογιζόμενη
μείωση τους κόστους ηλεκτρικής ενέργειας είναι περίπου
στο 4%. Σε πραγματικούς αριθμούς με το σημερινό τρόπο
υπολογισμού, το τελικό τιμολόγιο για κατανάλωση 800 κιλοβατώρων ανέρχεται στα 155 ευρώ. Από αυτά, τα 123 ευρώ
αφορούν τη χρέωση για την ηλεκτρική ενέργεια και τα υπόλοιπα είναι οι λοιπές χρεώσεις. Με τη νέα μέθοδο υπολογισμού, το τιμολόγιο θα υποχωρήσει κατά 4,92 ευρώ για να
διαμορφωθεί, το τελικό, στα 150,08 ευρώ. Η μείωση που παρουσιάζεται αφορά το κομμάτι χρέωσης ηλεκτρικής ενέργειας,
που από 123 ευρώ σήμερα, πέφτει στα 118,08 ευρώ.

Μελαγχολία στην Ελλάδα
από το παράδειγμα Κύπρου

«Κλειδί» της επιτυχίας, το κλίμα συναίνεσης στο νησί –
Τέσσερα χρόνια μετά, όλα αποπνέουν αέρα αισιοδοξίας
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Ποιοι επωφελούνται

τηση μέτρων για την αναθέρμανση της οικονομίας. Στο τέλος του
2013 δόθηκε σε πολίτες και επιχειρήσεις το δικαίωμα να χτίσουν
20% περισσότερα τετραγωνικά
από όσο ήταν το ακίνητό τους.
Επιπλέον, όσοι αγόρασαν ακίνητα
στην κρίση εξαιρούνται ισοβίως
από φόρο υπεραξίας. Ετσι, ξενοδοχεία και οικιστικά έργα επεκτάθηκαν και έγιναν πολλές αγοραπωλησίες ακινήτων δίνοντας
ώθηση στον κατασκευαστικό τομέα. Οσοι ξένοι κατέθεταν, μετά
το «κούρεμα», ποσά άνω των 5 εκατ. σε κυπριακές τράπεζες, δεσμευμένα για 3 χρόνια, λάμβαναν

κυπριακό διαβατήριο. Το ίδιο και
όσοι πραγματοποιήσαν επενδύσεις άνω των 2 εκατ. ευρώ. Η Κύπρος συγκέντρωσε 4 δισ. που αντιστοιχούν στο 20% του κυπριακού ΑΕΠ! Επιπλέον, η κυβέρνηση
απέκρουσε τις πιέσεις για αύξηση
των εταιρικών φόρων (αυξήθηκε
στο 12,5% από 10%) δίνοντας βαρύτητα στις περικοπές κρατικών
δαπανών και σε άλλες διαρθρωτικές αλλαγές. Ετσι η χώρα κέρδισε
γρήγορα την εμπιστοσύνη που
αποτέλεσε «κλειδί» για την προσέλκυση επενδυτών μέσω και των
οικονομικών κινήτρων που δόθηκαν.

Το παράδειγμα της Κύπρου προκαλεί μάλλον μελαγχολία.
Στην Ελλάδα η κρίση μετατράπηκε σε έναν νέο εμφύλιο με
«προδότες μνημονιακούς» και «πατριώτες αντιμνημονιακούς»,
με τα κόμματα να υποσκάπτουν το ένα το άλλο με στόχο
την αρπαγή της εξουσίας. Από το «λεφτά υπάρχουν» στο
«δεν συναινώ στο λάθος» και το «σκίσιμο των μνημονίων
με ένα νόμο», εννέα χρόνια ξεπεσμού, με τεράστιο κοινωνικό
και οικονομικό κόστος. Στο διάστημα 2009-2015 έγιναν 6
φορές εκλογές, όλες πρόωρες. Από την κρίσιμη θέση του
υπουργού Οικονομικών πέρασαν 10 άτομα!
Ο Μιχάλης Λούης, διευθύνων σύμβουλος της Eurobank
Κύπρου, σημειώνει: «Οικονομία, τραπεζικό σύστημα, σταθερό πολιτικό περιβάλλον και κοινωνικοί φορείς λειτουργούν
σαν συγκοινωνούντα δοχεία στη διαμόρφωση της οικονομικής ευρωστίας και αξιοπιστίας μιας χώρας. Η ώριμη
στάση που τήρησαν κυβέρνηση, κόμματα και συντεχνίες
εργαζομένων, απέναντι στα σκληρά μέτρα του προγράμματος, λειτούργησαν καταλυτικά. Στην καλύτερη του αναμενομένου πορεία συνέβαλε και η στοχευμένη παροχή
φορολογικών, πολεοδομικών και άλλων κινήτρων σε όλους
τους κύριους τομείς της οικονομίας, προσελκύοντας έτσι
μεγάλες επενδύσεις. Ετσι, η Κύπρος κατάφερε να εξέλθει
του προγράμματος πιο νωρίς, να εισέλθει σε σημαντικούς
ρυθμούς ανάπτυξης και να κοιτάζει πλέον το μέλλον με
αισιοδοξία».
Ο πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού Αγγελος Λοΐζου σημειώνει: «Στον τομέα του τουρισμού, που
αποτελεί μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της οικονομίας
μας, σε συνεννόηση με τους Eυρωπαίους εταίρους μας,
πετύχαμε μέσω κινήτρων και άλλων δράσεων την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, την προσέλκυση επενδυτών αλλά και τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης τουριστικών επενδύσεων. Ετσι, πετύχαμε να αντιστρέψουμε
σχετικά γρήγορα την καθοδική πορεία».
Ο Σταύρος Καραμοντάνης, γενικός διευθυντής της μαρίνας
Αγίας Νάπας, αναφέρει: «Αναλάβαμε, όλη η κοινωνία, την
ιδιοκτησία του προγράμματος και ταυτόχρονα υιοθετήσαμε
μια σειρά κινήτρων για την αναθέρμανση της οικονομίας.
Δείξαμε ωριμότητα, επαγγελματισμό, πειθαρχία και συνέπεια,
κερδίζοντας γρήγορα την εμπιστοσύνη, με τελικό αποτέλεσμα
τα μέτρα για την αναθέρμανση της οικονομίας μας να αποδώσουν εξαιρετικά».
Ο Χρίστος Μουσκής, εκτελεστικός πρόεδρος της Muskita
Hotels, σημειώνει: «Μετά το αδιέξοδο, η κυβέρνηση και
όλοι οι οικονομικοί εταίροι ακολούθησαν μια πολύ συνετή
διαχείριση των οικονομικών των επιχειρήσεων και του
κράτους. Ο κόσμος ένιωθε ότι τα προηγούμενα χρόνια σημειώθηκαν υπερβολές στα επίπεδα δανεισμού των επιχειρήσεων και των εξόδων του κράτους. Η κοινωνία μας αποδέχθηκε τη συμφωνία και δούλεψε σκληρά και με πείσμα
για να ανατρέψει την κατάσταση. Η συνεπής και αποτελεσματική υλοποίηση της συμφωνίας από το υπουργείο
Οικονομικών και τα μέτρα για την ενίσχυση της οικονομίας
σε συνδυασμό με τη θεαματική άνοδο των εσόδων από
τον τουρισμό έχουν συμβάλει για να βγούμε πιο γρήγορα
από το αδιέξοδο».
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Κύπριοι άνεργοι
να στελεχώσουν
το καζίνο - θέρετρο
Με πρωτοβουλία της Ζέτας άρχισαν διαβουλεύσεις ώστε
να απορροφηθούν άνεργοι από τα προγράμματα της ΑνΑΔ
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η κοινοπραξία Integrated Casino Resorts Cyprus
Limited, που θα αναλάβει τη δημιουργία του
πρώτου καζίνο θερέτρου στην Κύπρο, βρίσκεται
σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Απώτερος στόχος,
να απορροφηθούν τα ειδικά προγράμματα της
Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Kύπρου (ΑνΑΔ), ώστε να εργοδοτηθούν Κύπριοι
πολίτες στα καζίνο που θα λειτουργήσουν ανά
την Κύπρο, μια επιθυμία που έχει και το Υπουργείο
και η Κοινοπραξία η ίδια. Οι διαβουλεύσεις
μεταξύ κοινοπραξίας και Υπουργείου αναμένεται
να καρποφορήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα, αφού προχθές Δευτέρα υπεγράφη η συμφωνία αδειοδότησης του καζίνο θερέτρου. Πληροφορίες της «Κ», όμως, θέλουν τη πρωτοβουλία
να την έχει αναλάβει η Υπουργός Εργασίας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ζέτα Αιμιλιανίδου,
μια κίνηση που είναι ψηλά στους σχεδιασμούς
της Κυβέρνησης για τη μείωση της ανεργίας.
Το συνολικό ύ<
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ψος της επένδυσης αναμένεται
Κύριος ιδιοκτήτης
να ξεπεράσει το
της κοινοπραξίας
0,5 δισ. ευρώ, με
τη δημιουργία
για το καζίνο είναι
4.000 θέσεων ερπλέον η Melco
γασίας κατά τη
φάση κατασκευInternational
ής του, καθώς και
Development Ltd,
άλλες τόσες κατά
με ποσοστό 70,74%. τη λειτουργία
του. Η Κυβέρνηση θα έχει τα
πρώτα τέσσερα χρόνια έσοδα ύψους 2,5 εκατ.
ευρώ από το ετήσιο τέλος άδειας καζίνο, ενώ
τη δεύτερη τετραετία το τέλος θα αυξηθεί στα
5 εκατ. ευρώ. Ο φόρος του καζίνο θα ανέρχεται
σε 15% του ακαθάριστου εισοδήματος από παίγνια και θα καταβάλλεται μηνιαίως.
Ταυτόχρονα, κύριος ιδιοκτήτης της κοινοπραξίας για το καζίνο είναι πλέον η Melco
International Development Ltd. Στην ανακοίνωση
της εταιρείας στο χρηματιστήριο του Χονγκ
Κονγκ για τις υπογραφές που έπεσαν τη Δευτέρα
το απόγευμα με την Κυπριακή Δημοκρατία για
τη δημιουργία του πρώτου καζίνο θερέτρου
στην Κύπρο, αναφέρθηκε παράλληλα και η εξαγορά του μεριδίου της Hard Rock που κατείχε
στην Κοινοπραξία της Integrated Casino Resorts
Cyprus Limited.
Κύκλοι της αγοράς όμως εξέφρασαν στην
«Κ» την άποψη ότι το όνομα της HardRock
δυνατό να χρησιμοποιήθηκε ως «μάρκετινγκ
τρικ», ώστε να την εμπιστευθεί η Κυβέρνηση
και να κερδίσει η συγκεκριμένη κοινοπραξία.
Εξήγησαν ότι ναι μεν η Melco είναι εταιρεία κολοσσός, αλλά δεν έχει τη δύναμη του Μάρκετινγκ
της HardRock. Οι ίδιοι κύκλοι δεν απέκλειαν το
ενδεχόμενο να επρόκειτο για προσχεδιασμένη
κίνηση, κι αυτό γιατί ανακοινώθηκε αμέσως
μετά την τελετή υπογραφής της Συμφωνίας Παραχώρησης. Καθησύχασαν όμως, λέγοντας πως
η Melco είναι μια εταιρεία που ποντάρει στην
Κύπρο και γενικότερα στην αγορά της Ευρώπης.
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι γι΄αυτή την
απόφαση είναι ενημερωμένη η κυπριακή Κυβέρνηση, ενώ αναμένεται η έγκρισή της. Η κοινοπραξία την οποία αποτελούσαν μέχρι τη Δευ-

τέρα αργά το βράδυ οι Melco International
Development Ltd, Seminole HR Holdings LLC
(Hard Rock) και CNS Group (the Cyprus Phassouri
(Zakaki Ltd), από εδώ και πέρα θα αποτελείται
μόνο από την Melco και την CNS Group.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση
του κολοσσού, εξαγόρασε το ποσοστό της Hard
Rock, αυξάνοντας το δικό του 35,37%, σε 70,74%.
Η Cyprus Phassouri Zakaki Ltd κατέχει το υπόλοιπο 29,26% της κοινοπραξίας για το καζίνο.Ταυτόχρονα, σύμφωνα με καλά ενημερωμένες πηγές,
μεγάλα χαμόγελα υπάρχουν στους ιθύνοντες
της Melco, καθώς θεωρούν ότι η προσπάθεια
για τη δημιουργία του καζίνο ήταν μια επιτυχία
που και ξεκίνησαν οι ίδιοι, αλλά πλέον κατέχουν
και το μεγαλύτερο ποσοστό της κοινοπραξίας.

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

Ο Εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας Andy Choy διαβεβαίωσε ότι ψηλά στις προτεραιότητες της κοινοπραξίας είναι η επίτευξη των στόχων, που έχουν τεθεί για
την οικονομική ανάπτυξη της χώρας με τις ελάχιστες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Παράλληλα, θεωρούν ότι οι διαδικασίες από εδώ
και πέρα θα απλοποιηθούν και θα γίνουν ταχύτερες αφού πλέον έχουν την πλειοψηφία.

Περιορισμός επιπτώσεων
Ο Εκπρόσωπος της Κοινοπραξίας Andy Choy
διαβεβαίωσε ότι ψηλά στις προτεραιότητες της
κοινοπραξίας είναι η επίτευξη των στόχων που
έχουν τεθεί για την οικονομική ανάπτυξη της
χώρας με τις ελάχιστες κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Πρόσθετα, ελέχθη ότι η
λειτουργία του προσωρινού καζίνο αλλά και των
δορυφορικών ανά επαρχία, θα λειτουργήσουν
στο πρώτο τρίμηνο του 2018. Ενώ, εντός των
επόμενων εβδομάδων σύμφωνα με τον ίδιο, θα
ανακοινωθούν τα σημεία τα οποία θα φιλοξενήσουν τα δορυφορικά καζίνο της κάθε επαρχίας.
Σε χαιρετισμό του ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Γιώργος
Λακκοτρύπης είπε ότι λόγω του μεγέθους και
της σπουδαιότητας του έργου, «δικαίως συγκαταλέγεται στα σημαντικότερα της χώρας μας,
με πολλαπλά άμεσα και έμμεσα οφέλη για την
οικονομία και τον τόπο», ενώ πρόσθεσε πως,
«ως πρώτη επιδίωξη, καθορίστηκε ο περιορισμός
του παιγνίου σε καζίνο με ελεγχόμενο τρόπο,
έτσι ώστε να προστατεύονται οι ευάλωτες ομάδες
του πληθυσμού. Τέθηκαν ευθύς εξαρχής υψηλά
πρότυπα υπεύθυνου παιγνίου και δεν είναι καθόλου τυχαίο που το κατώτατο όριο ηλικίας για
συμμετοχή στο παίγνιο καθορίστηκε στα 21
χρόνια».

Τι περιλαμβάνει
Το έργο, όπως προτάθηκε, προβλέπει την ανάπτυξη του μοναδικού ολοκληρωμένου τύπου
καζίνο θέρετρου στην Ευρώπη, την ανάπτυξη
4 δορυφορικών καζίνο, σε Λευκωσία, Λάρνακα.
Αμμόχωστο και Πάφο, και τη λειτουργία προσωρινού καζίνο στη Λεμεσό μέχρι την κατασκευή
του θερέτρου. Επιπλέον, το καζίνο θέρετρο, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο
καζίνο στην Ευρώπη, με 136 τραπέζια παιγνίου
και 1.200 παιγνιομηχανήματα, ξενοδοχείο πολυτελείας με 500 δωμάτια σε αρχικό στάδιο,
χώρο για συνέδρια, εκθέσεις και άλλες δραστηριότητες, μεγέθους 6.000 τ.μ., συναυλιακό χώρο
ευέλικτης διαμόρφωσης 1.500 θέσεων, κέντρο
ευεξίας 4.000 τ.μ. και χώρους εστίασης και διασκέδασης.
Το έργο αναμένεται να προσελκύει 300.000
επιπλέον τουρίστες ετησίως και θα συνεισφέρει
στην καταπολέμηση της εποχικότητας, σύμφωνα
με τους αρμοδίους.

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

Του ΝΩΝΤΑ ΚΛ. ΜΕΤΑΞΑ

Ανάπτυξη: Χρηματοδότηση
Σε προηγούμενη παρέμβασή μου, είχα
αναφερθεί στο θέμα της ανάπτυξης
της οικονομίας ως τον πρώτο στόχο
που θα έπρεπε να είχαμε. Τούτο γιατί
μόνο έτσι θα μπορέσει να διασφαλιστεί
η διαρκής έξοδος από την κρίση και
η αποφυγή παρόμοιων περιπτώσεων
στο μέλλον, αλλά προπάντων να δημιουργηθούν νέες θέσεις επικερδούς
και αξιοπρεπούς εργασίας για τον πληθυσμό.
Ένα θέμα το οποίο θα έχει καθοριστική συμβολή, τόσο για τη διασφάλιση
των όσων έχουν επιτευχθεί όσο και
για το μέλλον, είναι η χρηματοδότηση
των αναπτυξιακών αναγκών και προπάντων της επιχειρηματικότητας και
των νέων έργων.
Οι βασικές πηγές χρηματοδότησης
είναι δύο: Ίδια κεφάλαια και δανεισμός
Όμως, κάτω από τις δύο αυτές κατηγορίες υπάρχει πληθώρα υποκατηγοριών, οι οποίες μπορεί και πρέπει
να αξιοποιηθούν.
Θα ανακαλύψουμε τον τροχό; Κάθε
άλλο! Οι μέθοδοι αυτές έχουν δοκιμαστεί με επιτυχία σε άλλες χώρες. Επαναλαμβάνω, με επιτυχία!
Αν ένας θέλει να επεκταθεί, μπορεί
να γράψει ένα τεράστιο βιβλίο με τις
περιπτώσεις αυτές.
Σκοπός της σημερινής παρέμβασης
είναι να υποδείξουμε δύο τέτοιες περιπτώσεις από τις δεκάδες που υπάρχουν.
Δεν θα αναφερθώ στον τραπεζικό
δανεισμό. Αυτό αφορά θεσμούς όπως

<
<
<
<
<
<
<

Η χρηματοδότηση
των επιχειρήσεων και
της επιχειρηματικότητας
είναι ο αιμοδότης της
ανάπτυξης και πρέπει
να διασφαλιστεί η ύπαρξή
τους.
η Κεντρική Τράπεζα και κατ’ επέκταση
τις εμπορικές τράπεζες.
Θα αναφερθώ σ’ αυτό που έχουμε
καταλήξει ν’ αποκαλούμε Αμοιβαία
Κεφάλαια ή πιο «επιστημονικά» Συλλογικού Τύπου Επενδύσεις.
Ο θεσμός αυτός εργάζεται δομημένα
και μέσα σε ένα αυστηρό κανονιστικό
πλαίσιο.
Πολλοί επενδυτές ενώνουν δυνάμεις
είτε για γενικό είτε για εξειδικευμένο
σκοπό. Να αναφέρουμε μερικούς τέτοιους σκοπούς π.χ. διάσωση προβληματικών επιχειρήσεων, επενδύσεις
σε ενεργειακά έργα, στο χώρο της τεχνολογίας, κλάδους της και πολλά άλλα.
Στην Κύπρο έχουν εγγραφεί μέσω
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αρκετά
τέτοια Αμοιβαία Κεφάλαια, διαφόρων
τύπων.
Πολύ λίγα βρήκαν το δρόμο για το
Χρηματιστήριο και πολύ λίγα δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. Γιατί; Δεν
είναι σήμερα σκοπός ν’ απαντηθεί

αυτή η ερώτηση. Πιθανόν σε κάποια
άλλη ευκαιρία.Όμως, αυτά τα Αμοιβαία
Κεφάλαια είναι ο αιμοδότης της ανάπτυξης σε άλλες χώρες, με εξαιρετικά
αποτελέσματα. Είναι κάτι το οποίο
πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα.
Ένας άλλος τρόπος είναι αυτός που
αποκαλείται στα αγγλικά Special
Purpose Vehicle (SPV). Είναι ένα είδος
ομολόγων για συγκεκριμένο σκοπό.
Πιθανό για να συμπληρώσει την επένδυση σε μια νέα εταιρεία (start-up) σε
ένα συγκεκριμένο τομέα, αφού δοθούν
οι κατάλληλες εγγυήσεις. Αν δε το έργο
που θα «δανειστεί» μ’ αυτόν τον τρόπο
έχει υψηλές αποδόσεις, τότε και το επιτόκιο μπορεί να είναι υψηλότερο
από το αντίστοιχο τραπεζικό. Και για
τα δύο αυτά χρηματοοικονομικά προϊόντα θα μπορούσαν να γραφτούν ολόκληρες σελίδες.
Όμως, δεν είναι αυτός ο σκοπός
της παρέμβασής μου. Ούτε είναι λογικό
να αναμένεται ο απλός πολίτης να γνωρίζει όλα αυτά. Οι δε παρεμβάσεις
αυτές απευθύνονται στον απλό πολίτη.
Σκοπός είναι να δράσουν σαν καταλύτες σ’ αυτούς που καθηκόντως ασχολούνται μ’ αυτά τα θέματα.
Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας
είναι ο αιμοδότης της ανάπτυξης και
πρέπει να διασφαλιστεί η ύπαρξή τους.
Προπάντων να εξασφαλιστούν πόροι,
όχι μόνο από τις τράπεζες. Γιατί άραγε;

O κ. Νώντας Κλ. Μεταξά είναι τέως Γενικός
Διευθυντής ΧΑΚ.

Tου ΑΝΤΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Τροποποιητικό νομοσχέδιο και κανονισμοί
για εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας
Η έγκριση της τροποποίησης του νομοσχεδίου όπως και των τροποποιητικών κανονιστικών διατάξεων για
την πάταξη της αδήλωτης εργασίας
από την Βουλή των Αντιπροσώπων,
αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς τα
εμπρός στο οικονομικό περιβάλλον
της Κύπρου και ιδιαίτερα στο περιβάλλον του λιανικού εμπορίου τόσο
για την προστασία των μισθωτών
όσο και για τα δημόσια οικονομικά
καθώς θα υπάρξει αυξημένη εισροή
εσόδων από φορολογίες, θετική επίδραση στην εισροή χρημάτων στα
ταμεία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων
αλλά και στην μείωση εξόδων του
κράτους για πληρωμή επιδομάτων.
Η τροποποίηση αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:
Επιβολή διοικητικού προστίμου
από €500 μέχρι και €10.000 ανάλογα
με το ύψος του αριθμού των αδήλωτων μισθωτών όσο και τους μήνες
για τους οποίους διαπιστώνεται η
παράβαση.
Εισάγεται ως μαχητό τεκμήριο ελάχιστης απασχόλησης η περίοδος
των έξι μηνών και ελάχιστου ποσού
αποδοχών αδήλωτου μισθωτού ίσο
με ενάμιση φορά το ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών που σήμερα ανέρχεται στα €1.144 τον μήνα.
Προβλέπει επίσης την επιβολή κύρωσης για προσωρινή αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για επαναλαμβανόμενες παραβάσεις της νο-
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Με όπλο το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που θεσπίζεται, ο κλοιός γύρω
από την αδήλωτη εργασία
στενεύει.
μοθεσίας. Η τροποποίηση προσφέρει
τρίμηνη περίοδο χάριτος κατά την
οποία οι εργοδότες μπορούν να προβούν σε αυτόβουλη δήλωσης της μέχρι τότε αδήλωτης εργασίας απαλλάσσοντας τους από τις κυρώσεις
της νομοθεσίας.
Τέλος, μια σημαντική και βασική
διάταξη της νομοθεσίας, όπως αυτή
έχει τροποποιηθεί, προνοεί ότι τόσο
η εγγραφή του εργοδότη στα μητρώα
των Κοινωνικών Ασφαλίσεων όσο
και η δήλωση πρόσληψης νέου εργοδοτουμένου θα πρέπει να γίνεται
το αργότερο μια ημέρα πριν από την
μέρα κατά την οποία αποκτά την ιδιότητα του εργοδότη ή μια ημέρα
πριν από την ανάληψη εργασίας από
τον μισθωτό.
Η πιο πάνω διάταξη της νομοθεσίας έρχεται να αντικαταστήσει την
μέχρι πρότινος προθεσμία εγγραφής
και δήλωσης ενός μηνός.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι με όπλο
το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που
θεσπίζεται, ο κλοιός γύρω από την

αδήλωτη εργασία στενεύει και είναι
καθήκον και του δικού μας κλάδου,
ως επαγγελματίες, να ενημερώσουμε,
να προωθήσουμε και να λάβουμε όλα
τα αναγκαία μέτρα ώστε να βοηθήσουμε τόσο στην επιβολή της νομοθεσίας όσο πολύ περισσότερο στην
δημιουργία της επαγγελματικής συνείδησης από τους εργοδότες ώστε
να μην προβαίνουν στην παραβίασή
της.
Τέλος, πολύ σημαντική είναι και
η προσπάθεια των αρμοδίων αρχών
των Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην
προώθηση της ηλεκτρονικής πληρωμής των οφειλών, ώστε να αποσυμφορηθεί τόσο το αρμόδιο τμήμα,
όσο και στην απλοποίηση των διαδικασιών για τον εργοδότη ώστε να
μειωθούν οι παραλείψεις καταβολών
των εισφορών λόγω της απώλειας
χρόνου εκ μέρους των εταιρειών.
Η δημιουργία της επαγγελματικής
συνείδησης με την ηλεκτρονική πληρωμή των εισφορών είναι αυτός καθαυτός ο στόχος, αλλά και ο εκσυγχρονισμός του περιβάλλοντος των
οικονομικών υποχρεώσεων και η αντιμετώπισή τους ως μέρους μιας απλοποιημένης διαδικασίας που θα
διεξάγεται από τα γραφεία των εταιρειών.

Ο κ. Αντρέας Χαραλάμπους είναι
Supervisor, Business Services Department,
Baker Tilly in South East Europe.
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Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Η απόσυρση του εγγράφου αποσόβησε την κρίση

Με εγγυήσεις-ασφάλεια και στη βάση των αποτελεσμάτων του Μοντ Πελερέν ΙΙΙ ξεκινά σήμερα η Διάσκεψη για την Κύπρο στο Κρανς Μοντάνα
να έχεις την Τουρκία που ελέγχεται,
να έχει έλεγχο πάνω στην εφαρμογή»
τόνισε χαρακτηριστικά πηγή στην εφημερίδα. Η ιδέα αυτή βασίζεται πάνω
στο μοντέλο του Ιράν, όπου εκεί τα
πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και η Γερμανία είχαν τον έλεγχο.
Αυτό που απαιτείται δηλαδή, είναι
ένα ψήφισμα του ΣΑ των ΗΕ που να
διασφαλίζει την εφαρμογή της λύσης.
Πηγαίνοντας ακόμη παραπέρα στο
συγκεκριμένο θέμα, του μηχανισμού
εφαρμογής της λύσης, πληροφορίες
λένε πως θα πρέπει να υπάρξει μια καταγραφή των στρατευμάτων, και συνακόλουθα μια στρατιωτική επιτροπή
που να παρακολουθεί τη διαδικασία
αποχώρησης.
Σε αυτό παραπέμπει και η δουλειά
που έχει κάνει το ελληνικό ΥΠΕΞ στο
ζήτημα. Δεν θα μπορεί με αυτό τον
τρόπο να υπάρχει μόνο καταγγελία
του τι δεν γίνεται, τι δεν λαμβάνει
χώρα, αλλά θα υπάρχουν και επιπτώσεις
από τις χώρες που θα ελέγχουν. Όλες
οι προαναφερόμενες διαδικασίες θα
μπορούν να καταγραφούν μέσα στο
ψήφισμα των ΗΕ. Η ιδέα αυτή έχει
τύχει ζύμωσης και επεξεργασίας ως
σενάριο και από ε/κ πηγές, ενώ περιφερειακά στο πλαίσιο της συζήτησης
(όσο μικρής έκτασης κι αν ήταν) ακούστηκε και στη πρώτη διάσκεψη
για το κυπριακό στη Γενεύη.

Του ΜΙΧAΛΗ ΤΣΙΚΑΛA

Η δυσφορία για τον Άιντε, η συζήτηση
για την εξωτερική πτυχή της ασφάλειας
αλλά και τον μηχανισμό εφαρμογής
της λύσης στο μοντέλο του Ιράν καθώς
και οι συνισταμένες που συνθέτουν
το σκηνικό στο Κρανς Μοντάνα είναι
τα στοιχεία που συνέθεσαν το παζλ
της πρώτης μέρας στο γραφικό ελβετικό
θέρετρο.
Η κυπριακή αποστολή αποτελείται
από 80 συνολικά αξιωματούχους και
τεχνοκράτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, δίπλα από την οποία κινείται μια
ομάδα δημοσιογράφων και εικονοληπτών. Το θέμα που μονοπώλησε το ενδιαφέρον στην πορεία προς την Ελβετία
ήταν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
απέσυραν τα ΗΕ το κοινό έγγραφο,
που πλέον όπως έλεγαν ε/κ πηγές, «με
τις τόσες σημειώσεις και σχόλια που
έγιναν πάνω του, κάθε άλλο παρά κοινό
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Για το μηχανισμό επίβλεψης εφαρμογής της λύσης
υπάρχει η πρόταση να έχουν την ευθύνη τουλάχιστον εφτά φίλιες χώρες,
στη βάση του ιρανικού
μοντέλου, όπου οι πέντε
του ΣΑ και η Γερμανία
είχαν τον έλεγχο.
ήταν πλέον». Υπήρχε έντονη η πεποίθηση χθες στην ε/κ πλευρά, πως το
κοινό έγγραφο ή θα αποσύρονταν ή
αν τελικά γινόταν δεκτό και αναφορά
σε αυτό από τα ΗΕ κατά το ξεκίνημα
της διάσκεψης, όλα τα ενδεχόμενα
ήταν ανοιχτά, ακόμη και αυτό της κρίσης από την πρώτη μέρα. Μια κρίση
την οποία δεν την ήθελε η ε/κ πλευρά,
ωστόσο το κοινό έγγραφο κάθε άλλο
παρά το ρόλο που έπρεπε να παίξει,
έπαιξε τελικά. Η είδηση ότι απεσύρθη
εν τέλει το έγγραφο, σκόρπισε ικανοποίηση στην ε/κ πλευρά, που τώρα
βλέπει σαν βάση συζήτησης την Τετάρτη, το κεφάλαιο ασφάλεια και εγγυήσεις, πάνω στην εργασία που έγινε
επί της ουσίας στο Μοντ Πελερέν ΙΙΙ,
μεταξύ τεχνοκρατών αλλά και του ανακοινωθέντος του ΓΓ των ΗΕ Αντόνιο
Γκουτιέρες μετά την τριμερή με τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη και τον Μουσταφά Ακιντζί στη Νέα Υόρκη για τη
σειρά των κεφαλαίων διαπραγμάτευσης.

Eντονη δυσφορία για Άιντε

Ακόμη ένα σημείο που χρήζει αναφοράς είναι η δεινή, εκ νέου, θέση
στην οποία έχει περιέλθει ο ειδικός

Αν η Τουρκία επιμείνει σε παραμονή στρατευμάτων, δεν θα υπάρξει πρόοδος στα άλλα κεφάλαια και δη στο εδαφικό που είναι το

επόμενο, με την ε/κ πλευρά να επιμένει πως έχουν τύχει επεξεργασίας 14 εναλλακτικά σενάρια.

σύμβουλος για το Κυπριακό, Έσπεν
Μπαρθ Άιντε. Όπως προκύπτει, το ότι
το κοινό έγγραφο τελικά αποσύρθηκε
ενόψει διαπραγματεύσεων στο Κρανς
Μοντάνα, κι αφού το προσχέδιό του
είχε συζητηθεί κατά κόρον, με την ε/κ
πλευρά να επικεντρώνει τις διαφωνίες
της στη Συνθήκη Εφαρμογής της λύσης
και όχι μόνο, πλέον είναι δύσκολη η
θέση του Νορβηγού διπλωμάτη, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές. Κι αυτό γιατί
στο προσχέδιο μπήκαν θέματα που
δεν είχαν συζητηθεί ποτέ ενώ η φιλοσοφία του δεν ήταν αυτή στην οποία
είχαν συμφωνήσει ο Πρόεδρος και ο
τ/κ ηγέτης ενώπιον του ΓΓ των ΗΕ. Αν
και επικοινωνιακά η Λευκωσία προσπάθησε να μείνει στη γραμμή που
είχε τεθεί, ότι δηλαδή θα επρόκειτο
για έγγραφο-οδηγό, εντούτοις και η έκτασή του (9 σελίδες) και το περιεχόμενό του, έτυχαν σφοδρής κριτικής.
Η επικοινωνία ανάμεσα στην ε/κ πλευρά και τον Νορβηγό διπλωμάτη όλες
τις προηγούμενες μέρες ήταν διαρκής
για να καταστεί σαφές πως αν δεν άλλαζε περιεχόμενο το έγγραφο, δεν θα
υπήρχε μετάβαση στην Ελβετία. Ωστόσο, λόγω και του μεγάλου αριθμού
των σχολίων, πιστεύεται πως δεν υ-

πήρχε περίπτωση διόρθωσης για τη
συνέχεια. Υπάρχει ωστόσο κάτι που
βάσει εμπειρίας πρέπει να διαφανεί.
Για να φτιαχτεί το προσχέδιο έγινε μια
συγκεκριμένη εργασία από τα ΗΕ.
Αυτό, ακόμη κι αν αποσύρθηκε, είναι
απορίας άξιον αν θα βρει άλλο δρόμο
στη διαδικασία και ποιος θα είναι αυτός.
Πάντως, ε/κ πηγές που μίλησαν στην
«Κ» τόνισαν πως επρόκειτο για λάθος
του Άιντε και πως το κλίμα και στα ΗΕ
δεν είναι καλό για τον Νορβηγό διπλωμάτη αυτή τη στιγμή.

Τα θέματα της εκκίνησης

Το αμέσως επόμενο ερώτημα που
προκύπτει είναι πώς ξεκινάει σήμερα
η διαπραγμάτευση στην απουσία κοινού εγγράφου. Διαδικαστικά καταρχήν,
δεν θα υπάρχει τελετουργικό όπως υπήρχε και στο πρώτο Μοντ Πελεράν
αλλά και στη Γενεύη, εφόσον δεν θα
είναι παρών ο ΓΓ των ΗΕ. Την αυλαία
θα ανοίξει με ομιλία του ο βοηθός ΓΓ
Τζέφρι Φέλντμαν, θέτοντας εν ολίγοις
επί τάπητος το πώς θα κυλήσει η συζήτηση. «Αν στο διά ταύτα λένε ε/κ
πηγές, η Τουρκία επανέλθει με τις γνωστές θέσεις της, θα προχωρήσουμε
στο εδαφικό βάσει του ανακοινωθέντος

του ΓΓ (παραπέμποντας στο ότι η διαπραγμάτευση θα έχει τη σειρά στα κεφάλαια όπως ανακοινώθηκαν δια στόματος Αντόνιο Γκουτιέρες) αλλά δεν
θα υπάρξει πρόοδος», όπως τονίστηκε.
Με άλλα λόγια, αν η επιχειρηματολογία
της Τουρκίας περιέλθει γύρω από βάση
στην Κύπρο και παραμονή στρατευμάτων, δεν θα υπάρξει πρόοδος στα
άλλα κεφάλαια. Και δη στο εδαφικό
που είναι το επόμενο, με την ε/κ πλευρά
να επιμένει πως έχουν τύχει επεξεργασίας 14 εναλλακτικά σενάρια, υπάρχει και ο χάρτης που κατέθεσαν οι τ/κ
και εκεί θα γίνει συζήτηση. Την ίδια
ώρα ανακύπτουν και νέες πληροφορίες
γύρω από ιδέες που αφορούσαν το μηχανισμό επίβλεψης της εφαρμογής της
λύσης ή της Συνθήκης Εφαρμογής
όπως έκανε την εμφάνισή της στο
κοινό έγγραφο. Μια εξ αυτών τονίζει
πως θα μπορούσε το μηχανισμό επίβλεψης εφαρμογής της λύσης να τον
είχαν υπό την ευθύνη τους τουλάχιστον
εφτά φίλιες χώρες. Ωστόσο, διαφαίνεται
πως στο προσχέδιο κατέληξαν εκ νέου
οι τρεις εγγυήτριες να είναι εκείνες
που θα έχουν τον έλεγχο στην εφαρμογή της λύσης, γεγονός που εξ ορισμού είναι αντιφατικό. «Δεν μπορείς

Η πτυχή της ασφάλειας

Ακόμη ένα σημείο που προκάλεσε
αντιδράσεις στη Λευκωσία, ήταν η
σύνδεση στο προσχέδιο του κοινού
εγγράφου, της εσωτερικής με την εξωτερική πτυχή στην ασφάλεια. Αυτό
θεωρείται σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ» αδόκιμο και ανώφελο κυρίως
εφόσον μπορεί ναι μεν να μην υπάρξει
αντίρρηση να συζητηθεί η εσωτερική
πτυχή της ασφάλειας, ωστόσο οι δυο
πλευρές συγκλίνουν σχεδόν σε όλα,
στο ζήτημα αυτό:
Συγκεκριμένα στα Σώματα οικονομικού-ηλεκτρονικού εγκλήματος θα
υπάρχει αναλογία 60-40 και στα Ομοσπονδιακά που η αναλογία θα είναι
50-50. Η εξωτερική πτυχή της ασφάλειας είναι ο κατοχικός στρατός στην
Κύπρο και το μονομερές επεμβατικό
δικαίωμα.
Σημεία πάνω στα οποία έχει αλλάξει
όπως τονίζεται και η ρητορική της
Τουρκίας, εφόσον παλαιότερα γινόταν
λόγος για παρουσία των Τ/Κ από τον
κατοχικό στρατό ενώ τώρα, γίνεται
λόγος για ασύμμετρες απειλές από τρίτες χώρες, τρομοκρατία κτλ. Οπότε,
μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δεν γίνεται
λόγος για αποστρατικοποίηση της Κύπρου, εφόσον δεν θα επέλθει και διάλυση της Εθνικής Φρουράς, αλλά πρόθεση είναι η δημιουργία κυπριακού

στρατού σε περίπτωση λύσης που θα
απαριθμεί 4-5.000 στρατιώτες.

Συναντήσεις Προέδρου

Ενδεικτικό του πόσο σημαντική είναι η διάσκεψη για ασφάλεια - εγγυήσεις, είναι το γεγονός ότι πριν το χθεσινό δείπνο, υπήρξαν εκατέρωθεν συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον ΥΠΕΞ της Βρετανίας
Μπόρις Τζόνσον, τον Έλληνα ΥΠΕΞ
Νίκο Κοτζιά, και τον ειδικό σύμβουλο
Έσπεν Άιντε. Την ίδια ώρα, μια άλλη
εξέλιξη, έρχεται να προσθέσει τα δικά
της δεδομένα. Αρχές του επόμενου
μήνα ή τέλος του τρέχοντος το αργότερο θα πρέπει να δοθεί η έκθεση για
την ΟΥΝΦΙΚΥΠ. Ωστόσο λένε διπλωμάτες πως αν στο ενδιάμεσο συντρέχουν λόγοι λόγω κυπριακού, δηλαδή
αν θα υπάρξει είτε πρόοδος είτε οπισθοχώρηση, κι αφού γίνει ενημέρωση
του Συμβουλίου Ασφαλείας από τα ΗΕ,
δηλαδή τον ειδικό σύμβουλο για το
Κυπριακό Έσπεν Άιντε, τότε θα διαφανεί αν θα πρέπει να υπάρξει και δεύτερη έκθεση για την Αποστολή Καλών
Υπηρεσιών των ΗΕ.

Πολυπληθείς συνοδείες

Σημειώνεται πάντως ότι τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας συνοδεύουν ο Γενικός
Εισαγγελέας της Δημοκρατίας Κώστας
Κληρίδης, ο διαπραγματευτής Ανδρέας
Μαυρογιάννης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Βασίλης
Πάλμας, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος Βίκτωρας Παπαδόπουλος,
τα μέλη της διαπραγματευτικής ομάδας,
Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλλή, Κύπρος
Χρυσοστομίδης, Πόλυς Πολυβίου, Παναγιώτης Δημητρίου, Νίκος Κλεάνθους,
Τουμάζος Τσιελεπής, Μάριος Ηλιάδης,
Κωνσταντίνος Κόμπος, Αριστοτέλης
Κωνσταντινίδης, Νικόλας Κυριάκου
ενώ μεταβαίνουν και οι πολιτικοί αρχηγοί.
Ο Τ/κ ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί αναχώρησε το απόγευμα της Δευτέρας
για το Κρανς Μοντάνα, με την σύζυγό
του, Μεράλ, τον «υφυπουργό παρά τω
προέδρω», Τζενκ Γκιουρτσάγ και τον
κ. Ναμί. Επίσης η συνοδεία αποτελείται
από την υπόλοιπη διαπραγματευτική
ομάδα που είναι, ο εκπρόσωπος του
Τ/κ ηγέτη, Μπαρίς Μπουρτζιού, ο ειδικός
επί των θεμάτων ΕΕ, Ερχάν Ερτσίν, η
συντονίστρια των τεχνικών επιτροπών,
Μελτέμ Ονουρκάν Σαμανί, η σύμβουλος
για θέματα δικαίου, Σιουλέν Καράμπατζακ, η ειδική επί θεμάτων διεθνών
σχέσεων, Ιπέκ Γκεντς, ο σύμβουλος ασφαλείας, Χαλίλ Σαντραζάμ, ο Ομέρι
Γκιοκτσεκούς σύμβουλος για θέματα
οικονομίας, η Λαϊκ Μεσούτογλου, μέλος
της Επιτροπής για το περιουσιακό, ο
πρακτικογράφος, Σερτάτς Γκιουβέν και
άλλοι τεχνοκράτες.

Ο προεκλογικός των αρχηγών μετακόμισε στην Ελβετία

Κινήσεις τακτικής και πυρετώδης προετοιμασία στη διάσκεψη της πολιτικής ηγεσίας με το βλέμμα και τη σκέψη στις προεδρικές του ’18
για την ασφάλεια και τις εγγυήσεις.
Κομματικοί κύκλοι επισημαίνουν οι
συναντήσεις του στην Αθήνα με τους
πολιτικούς αξιωματούχους έγιναν σε
άριστο κλίμα. Μάλιστα με τον Έλληνα
Πρωθυπουργό συζήτησαν σε φιλικό
κλίμα για τις προεδρικές εκλογές.
Όπως επισημαίνουν οι γνώστες του
παρασκηνίου, ο κ. Παπαδόπουλος για
πρώτη φορά αντιμετωπίστηκε ως ο εν
δυνάμει επόμενος Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτή τη συνάντηση, σε
συνδυασμό με την πρόταση για την
ασφάλεια και όσα θα διαμειφθούν στην
Ελβετία, θα προσπαθήσει να κεφαλαιοποιήσει κατά την εκεί παρουσία του
ο ΔΗΚΟϊκός Πρόεδρος καθιστώντας
τον εαυτό του ως το αντίβαρο του
Νίκου Αναστασιάδη.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Με το ένα πόδι στο Κρανς Μοντάνα
και με το άλλο στον προεκλογικό βρίσκονται υποχρεωτικά οι πολιτικοί αρχηγοί τις τελευταίες ώρες. Αν και το
όλο ζήτημα των προεδρικών εκλογών
παίρνει θεωρητικά σχετική παράταση,
οι σκέψεις και πολιτικές κινήσεις που
γίνονται θα επηρεάσουν αναπόφευκτα
την προεκλογική εκστρατεία. Τακτικές
κινήσεις και μεθοδεύσεις που με τον
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Στην Ελβετία, ο Ν. Παπαδόπουλος επιδιώκει να καταστεί το αντίβαρο του Ν.
Αναστασιάδη, ο Α. Κυπριανού κουβαλώντας τη σπαζοκεφαλιά του υποψηφίου
και δεχόμενος παράλληλα
κρούσεις φιλίας από τον Γ.
Λιλλήκα, ο οποίος επιδιώκει να καταστεί ο εκλεκτός
του ΑΚΕΛ.
ένα ή με τον άλλο τρόπο ενεργοποιούν
αφενός τη διαδικασία γύρω από το Κυπριακό και διαδραματίζουν αφετέρου
τον δικό τους ρόλο στον προεκλογικό.
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου, μέσω συναντήσεών του με διεθνείς παράγοντες, προσπαθεί να ενισχύσει τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο Άντρος Κυπριανού μεταφέρει το βάρος της προεδρολογίας
στην Ελβετία, παρακολουθεί παράλληλα προσεκτικά τις εξελίξεις, συμβουλεύοντας επί των διαδικασιών και
επικρίνοντας εκεί και όπου θεωρήσει
σκόπιμο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Ο Νικόλας Παπαδόπουλος, από την
άλλη, με απαρχή την πρόταση που κατέθεσε για την ασφάλεια και τις εγ-

Λιλλήκας προς μετριοπάθεια

Με τη διάσκεψη να βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πολιτικοί αρχηγοί δεν παύουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο να σκέφτονται τον Φε-

βρουάριο του 2018.

γυήσεις ενισχύει τον ρόλο του ως το
αντίβαρο της πολιτικής Αναστασιάδη
στην εκεί παρουσία του και ο Γιώργος
Λιλλήκας θα αξιοποιήσει τον χρόνο
του ερχόμενος ολοένα και πιο κοντά
στην ηγεσία του ΑΚΕΛ.

Η σπαζοκεφαλιά

Με άλυτη την εξίσωση του υποψηφίου του για τις προεδρικές εκλογές,
ο γγ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού μετέβη στην Ελβετία. Αν και το κόμμα
της Αριστερά έχει ως προτεραιότητα
τις εξελίξεις, στηρίζοντας την όλη διαδικασία αλλά επικρίνοντας παράλληλα
εκεί όπου θεωρεί σημαντικό τις κινήσεις Αναστασιάδη, γρίφος παραμένει

το πώς θα προχωρήσει στις προεδρικές
εκλογές. Ο Άντρος Κυπριανού προτίμησε να βάλει στον πάγο το όλο ζήτημα
μέχρι και το τέλος της διάσκεψης, ωστόσο στην Εζεκία Παπαϊωάννου επικρατεί προεκλογικός πυρετός, με τις
κινήσεις να περιορίζονται και την
πίεση να αυξάνεται. Ενδεικτικό ότι ο
Άντρος Κυπριανού κατά τη συνάντησή
του με τον Γιώργο Λιλλήκα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο σύμπλευσης των
δύο μερών, ενώ ο Εκπρόσωπος Τύπου
του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου, ένα εικοσιτετράωρο μετά, φρόντισε να κλείσει με συνοπτικές διαδικασίες το όλο
ζήτημα, αναφέροντας στον ACTIVE
ότι δεν υπάρχει περιθώριο ανοικτό για

συνεργασία με τον κ. Λιλλήκα. Αυτό
καταδεικνύει και τη διάσταση απόψεων
που επικρατεί πέριξ της Εζεκία Παπαϊωάννου για το πώς και με ποιον υποψήφιο θα πρέπει να προχωρήσει το
κόμμα.

Προεδρική εμφάνιση

Κι αν για το ΑΚΕΛ η προεδρολογία
είναι επί του παρόντος μία ανοικτή
πληγή, για τον ΔΗΚΟϊκό Πρόεδρο η
προεκλογική εκστρατεία έχει ήδη ξεκινήσει ζεστά. Ήδη έχει πραγματοποιήσει την πρώτη του προεδρική εμφάνιση στην Αθήνα, σε ένα ταξίδι αστραπή, όπου φρόντισε να παρουσιάσει
την πρόταση του ενδιάμεσου χώρου

Σε αντίθεση πάντως με τον Νικόλα
Παπαδόπουλο που έχει μπει δυναμικά
στο προεκλογικό παιχνίδι, ο Γιώργος
Λιλλήκας επέλεξε να προχωρήσει σε
αναστολή του προεκλογικού για όσο
καιρό θα πραγματοποιείται η διάσκεψη.
Η αλήθεια, ωστόσο, είναι πως η όλη
διαδικασία της διάσκεψης φέρεται να
βοηθά την υποψηφιότητα Γιώργου
Λιλλήκα. Και αυτό γιατί ο πρόεδρος
της Συμμαχίας Πολιτών θα φροντίσει
κατά την εκεί παρουσία του μέσω των
τακτικών του κινήσεων να κερδίσει
την εμπιστοσύνη της ηγεσίας του ΑΚΕΛ, αλλά και όσων στην Εζεκία Παπαϊωάννου τον βλέπουν με καχυποψία.
Όπως και στη Γενεύη, αναμένεται να
κρατήσει αποστάσεις από τον ενδιάμεσο χώρο ακολουθώντας μία πιο μετριοπαθή στάση στο Κυπριακό και εντός ορίων της διζωνικής δικοινοτικής
ομοσπονδίας. Το αν οι κινήσεις του
θα βοηθήσουν να μικρύνει η απόσταση
με το ΑΚΕΛ, θα φανεί το επόμενο διάστημα, καθώς το ραντεβού του με την
ηγεσία του ΑΚΕΛ για τις προεδρικές
εκλογές, ανανεώνεται για μετά τη διάσκεψη.

Στο Βερολίνο
ο Αβέρωφ
Με τον αέρα του ότι έχει εξα-

σφαλίσει προ πολλού τον υποψήφιό του και με την πεποίθηση ότι δεν χρειάζεται μακρά
προεκλογική περίοδος, ο Αβέρωφ Νεοφύτου εστιάζει τις κινήσεις του γύρω από το Κυπριακό. Είναι γι΄ αυτό που το τελευταίο διάστημα πραγματοποιεί
συναντήσεις με διεθνείς παράγοντες, που λειτουργούν υποχρεωτικά υποστηρικτικά προς
τις κινήσεις του Νίκου Αναστασιάδη. Σύντομο ταξίδι στη Γερμανία πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου την ίδια μέρα που η ε/κ
αντιπροσωπεία κατευθυνόταν
προς το Κρανς Μοντάνα. Ο Συναγερμικός Πρόεδρος είχε συνάντηση στην Καγκελαρία με
τον επικεφαλής για θέματα Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής και Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γερμανικής Καγκελαρίας, Δρα Joachim Bertele.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στο πόδι και κατά την
έξοδό του από την Καγκελαρία
συναντήθηκε με τη Γερμανίδα
Καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ.
Αντικείμενο της συνάντησης
του Αβέρωφ Νεοφύτου με τον
Joachim Bertele, ήταν το ζήτημα
των εγγυήσεων και ασφαλείας.
Ο κ. Νεοφύτου παρουσίασε τη
θέση της ε/κ πλευράς ενώ συζήτηση έγινε για τον ρόλο που
θα πρέπει να έχει η Ευρωπαϊκή
Ένωση στη διαδικασία, με τη
Γερμανία να επιδιώκει να συμβάλει θετικά στην προσπάθεια
επίτευξης λύσης.
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Με το βλέμμα
στο Κρανς Μοντάνα
οι επιχειρηματίες
των κατεχομένων

Τουρισμός, τζόγος, πορνεία, developing και πανεπιστήμια τα δυνατά
χαρτιά της οικονομίας στα κατεχόμενα και το χέρι της Άγκυρας
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Οι οικονομικοί παράγοντες των κατεχομένων έχουν στραμμένα τα βλέμματά
τους στη νέα διάσκεψη της Ελβετίας.
Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι επιχειρηματίες, επενδυτές, βιομήχανοι, καταστηματάρχες και αξιωματούχοι αναμένουν το αποτέλεσμα της νέας διάσκεψης για να χαράξουν την μελλοντική οικονομική πορεία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Από τη δική
τους σκοπιά, το μέλλον της τ/κ οικονομίας εξαρτάται από την πορεία του
Κυπριακού και τις τελικές αποφάσεις
που θα ληφθούν στις διαπραγματεύσεις. Σε περίπτωση λύσης και άμεσης
ένταξης των τ/κ οικονομικών δομών
στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι εκπρόσωποι
της τ/κ οικονομίας αναμένουν αξιοσημείωτη ανάπτυξη σε όλους τους οικονομικούς τομείς. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι βιομηχανίες του τουρισμού,
των οικοδομών, των πανεπιστημίων
θα γνωρίσουν νέα άνθηση και θα έχουν
την δυνατότητα να πραγματοποιήσουν
ανοίγματα προς νέες αγορές και κατευθύνσεις. Το συγκεκριμένο ενδεχόμενο κεντρίζει το ενδιαφέρον και των
τουρκικών εταιρειών, οι οποίες δεν
κρύβουν το ενδιαφέρον τους για την
αγορά της ενωμένης Κύπρου. Ήδη
στο πεδίο της ενέργειας, εκπρόσωποι
των τουρκικών εταιρειών, παρασκηνιακά βολιδοσκοπούν τις προθέσεις
των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου
και μελετούν σενάρια που αφορούν
το φυσικό αέριο και την ηλεκτρική ενέργεια. Εκτός από το ενδεχόμενο της
λύσης υπάρχει και ένα άλλο ενδεχόμενο
που απασχολεί την τ/κ πλευρά. Το σενάριο του «βελούδινου διαζυγίου», το
οποίο προσεγγίζουν θετικά οι εθνικι-

στικοί κύκλοι στην τ/κ κοινότητα και
στην Άγκυρα, είναι ένα ενδεχόμενο,
το οποίο εξυπηρετεί τα συμφέροντα
των εκπροσώπων της τ/κ οικονομίας.
Σε μια τέτοια περίπτωση, η τ/κ οικονομία θα εντασσόταν σταδιακά στην
παγκόσμια οικονομία είτε διά μέσου
των αναβαθμισμένων δομών της
«ΤΔΒΚ» είτε διά μέσου της Τουρκίας
με μεγαλύτερη ευκολία και άνεση.

Η βιομηχανία του τζόγου

Ανεξάρτητα από την έκβαση των
συνομιλιών στο Κυπριακό και την ανάδυση του σεναρίου της επανένωσης
<
<
<
<
<
<
<

Σε περίπτωση λύσης και
άμεσης ένταξης των τ/κ
οικονομικών δομών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι εκπρόσωποι της τ/κ οικονομίας
αναμένουν αξιοσημείωτη
ανάπτυξη σε όλους τους
οικονομικούς τομείς.
του νησιού ή του «βελούδινου διαζυγίου», ποια είναι η συνολική εικόνα,
την οποία παρουσιάζει σήμερα η τ/κ
οικονομία; Ποια είναι τα δυνατά χαρτιά
της; Ποιες είναι οι βασικές αδυναμίες
που παρουσιάζει; Με βάση τις πληροφορίες της «Κ» από τα κατεχόμενα και
την Άγκυρα, προκύπτει το συμπέρασμα
ότι στα μέσα του 2017, η τ/κ πλευρά
κρατά στα χέρια της ελάχιστα «δυνατά»
χαρτιά. Την ίδια στιγμή, παρουσιάζει
σημαντικές αδυναμίες, οι οποίες θα
μπορούσαν να ξεπεραστούν μόνο σε

περίπτωση που αλλάξουν τα δεδομένα
στο Κυπριακό. Οι άσσοι στο «μανίκι»
της τ/κ οικονομίας είναι η βιομηχανία
του τουρισμού, με ιδιαίτερη έμφαση
στον τζόγο, στην πορνεία και στον τομέα του τουρισμού, της υγείας, η βιομηχανία των οικοδομών και η ανώτατη
παιδεία. Σε ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος
της τ/κ οικονομίας, όλες οι πηγές μας
καταλήγουν σε ένα συγκεκριμένο συμπέρασμα. Η βιομηχανία του τουρισμού
στα κατεχόμενα εξακολουθεί να γνωρίζει άνθηση κυρίως χάρη στους τομείς
του τζόγου, δηλαδή των περίφημων
καζίνο και της πορνείας. Στο πεδίο του
τζόγου υπάρχουν δυο σκέλη, τα οποία
πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Πρώτον, η επένδυση στις ξενοδοχειακές υποδομές και σε εγκαταστάσεις
τζόγου στα κατεχόμενα κατά τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή.
Νέοι κολοσσοί και μεγάλες εταιρείες
επενδύουν στο βόρειο κομμάτι του
νησιού και δημιουργούν νέες μονάδες
σε σημαντικά τουριστικά «hot-spot»,
όπως η Κερύνεια και η Καρπασία. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι, το τελευταίο διάστημα, εκτός από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες παρατηρείται κίνηση και σε μικρότερες μονάδες, κυρίως στην κατηγορία των
«boutiquehotels», αν και με αργότερους
ρυθμούς σε σχέση με τις ελεύθερες
περιοχές, την Τουρκία και την Ευρώπη.
Το συγκεκριμένο ρεύμα συνοδεύεται
από την δημιουργία νέων μικρής κλίμακας επιχειρήσεων τζόγου σχεδόν
σε όλες τις συνοικίες και γειτονιές των
κατεχομένων.

Η πορνεία

Δεύτερον, η πορνεία εξακολουθεί
να έχει την πρωτοκαθεδρία στην τ/κ

Οι έντονοι ρυθμοί της οικοδομικής ανάπτυξης προκαλούν δυσαρέσκεια και προβληματισμό σε πολλούς Τ/κ, οι οποίοι βλέπουν την
Κερύνεια να μετεξελίσσεται σε έναν τεράστιο «ιστό τσιμεντόλιθου» με μεγάλα προβλήματα υποδομών.
οικονομία και στην βιομηχανία του
τουρισμού. Αναλυτές που εστιάζουν
σε αυτό το φαινόμενο έδωσαν στην
«Κ» λεπτομέρειες και σημαντικές πληροφορίες. Οι αναλυτές χωρίζουν την
βιομηχανία της πορνείας σε δυο σκέλη:
Η εσωτερική αγορά και η εξωτερική
αγορά. Η εσωτερική αγορά αφορά κυρίως μικρές ξενοδοχειακές μονάδες,
pubs, «αναψυκτήρια» και πανδοχεία
που απευθύνονται κυρίως σε τ/κ, έποικους και πολίτες της Τουρκίας, συνήθως με περιορισμένες οικονομικές
δυνατότητες.
Η εξωτερική αγορά αφορά τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και απευθύνεται σε άτομα με μεγάλη οικονομική επιφάνεια, κυρίως πολίτες της
Τουρκίας, ευρωπαϊκών και αραβικών
χωρών. Για την τροφοδότηση της συγκεκριμένης «αγοράς», οι εκπρόσωποι
της συγκεκριμένης «βιομηχανίας» ψάχνουν με εντατικούς ρυθμούς εργάτριες
του σεξ στο εξωτερικό, κυρίως σε χώρες
του πρώην ανατολικού μπλοκ. Επίσης,
όπως στην περίπτωση της βιομηχανίας
του τζόγου έτσι και στην περίπτωση
της πορνείας, υπάρχει το περίφημο
«κυνήγι των πελατών».
Σε καθημερινή βάση, διοργανώνονται στα κατεχομένα «εκδρομές» με
τουρίστες που έρχονται από το εξωτερικό για να «ποντάρουν» χρήματα
και αισθήματα στον τζόγο και στην
πορνεία των κατεχομένων.
Τέλος, με αφορμή την αναφορά

στον τ/κ τουρισμό αξίζει να πραγματοποιηθεί ειδική μνεία στον τομέα του
τουρισμού της υγείας. Πρόκειται για
έναν νέο κλάδο που γνωρίζει άνθηση
στα κατεχομένα, με νέες μονάδες και
εγκαταστάσεις να παρέχουν νέα περιθώρια αναπνοής στην τ/κ οικονομία.

Οι άλλοι δυο πυλώνες

Όπως έχει ήδη ενημερώσει προηγουμένως τους αναγνώστες της η «Κ»,
η βιομηχανία των κατασκευών είναι
ένας άλλος ισχυρός τομέας της σύγχρονης τ/κ οικονομίας. Σε αυτό το πεδίο, το τελευταίο διάστημα, η τ/κ πλευρά σημειώνει επιτυχία. Έντονη οικοδομική δραστηριότητα παρατηρείται
το τελευταίο διάστημα στην Κερύνεια,
στην Καρπασία και σε περιοχές της
κατεχομένης Λευκωσίας. Στην Κερύνεια, οι έντονοι ρυθμοί της βιομηχανίας
των οικοδομών έχουν προκαλέσει την
δυσανασχέτηση και τον προβληματισμό πολλών τ/κ, οι οποίοι βλέπουν την
Κερύνεια να μετεξελίσσεται σε έναν
τεράστιο «ιστό τσιμεντόλιθου» με τεράστια προβλήματα υποδομών.
Την ίδια ώρα, ανοδικούς ρυθμούς
σημειώνει και ο τομέας της ανώτατης
παιδείας. Η νέα ακαδημαϊκή χρονιά
στα «κατεχομένα» ξεκινά σε λίγους
μήνες με νέα «πανεπιστημιακά ιδρύματα» να ανοίγουν τις πύλες τους σε
διάφορες πόλεις των κατεχομένων. Το
τουρκικό κεφάλαιο χτυπά τις πόρτες
των «υπουργείων», της «πρωθυπουρ-

γίας» και της «Ανώτατης Αρχής Παιδείας» και ζητά νέες άδειες για νέα
«πανεπιστήμια».

Πολλές οι αδυναμίες

Παρά τα ενθαρρυντικά μηνύματα
της τελευταίας περιόδου στα προαναφερόμενα πεδία, πολλά προβλήματα
σε διάφορα πεδία εξακολουθούν να επισκιάζουν τον ορίζοντα της τ/κ οικονομίας.
Τα οικονομικά σκάνδαλα, η διαφθορά, τα διαπλεκόμενα συμφέροντα, η
εγχώρια και τουρκική μαφία, τα μεγάλα
προβλήματα στις απαρχαιωμένες γραφειοκρατικές δομές δημιουργούν προβλήματα, τα οποία αδυνατεί να ξεπεράσει η τ/κ πλευρά.
Τα προβλήματα στην τ/κ οικονομία
μεγεθύνονται με την κάθε νέα μέρα
για όσο διάστημα το Κυπριακό παραμένει σε καθεστώς στασιμότητας. Ο
αποκλεισμός της τ/κ οικονομίας από
το διεθνές σκηνικό εξακολουθεί να
είναι ο πρωταρχικός «πονοκέφαλος»
των ειδικών στην άλλη πλευρά της
Πράσινης Γραμμής.
Τα προαναφερόμενα προβλήματα
προβληματίζουν και την τουρκική κυβέρνηση, η οποία παρασκηνιακά προειδοποιεί την «συγκυβέρνηση» της τ/κ
Δεξιάς ότι σε περίπτωση που δεν ληφθούν άμεσα τα κατάλληλη μέτρα θα
ακολουθήσουν νέες πρωτοβουλίες της
Άγκυρας στα πεδία της οικονομίας και
της πολιτικής.
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Χωρίς σχεδιασμό η ανάπτυξη της Λεμεσού
Θετικοί μεν, αρνητικοί δε οι αρμόδιοι για τη ραγδαία ανέγερση των ψηλών κτιρίων στο παραλιακό μέτωπο της πόλης
Της ΑΡΙΑΝΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΥ

Νέα όψη στο παραλιακό μέτωπο της
Λεμεσού δίνουν τα ψηλά κτίρια που
άρχισαν να ξεφυτρώνουν τα τελευταία
χρόνια, αλλάζοντας ουσιαστικά τη φυσιογνωμία της πόλης. Οι κατασκευαστικές εταιρείες ανάπτυξης γης άδραξαν την ευκαιρία από την εξαγγελία
των πολεοδομικών κινήτρων για την
αναζωογόνηση της οικοδομικής βιομηχανίας και προχώρησαν στην ανάπτυξη μεγάλων και θηριωδών κατασκευών, με σκοπό να προσελκύσουν
το ενδιαφέρον των επενδυτών. Τα εντυπωσιακά κτίρια, μεταξύ των οποίων
το «ONE», το «Oval», οι «δίδυμοι πύργοι», βρίσκονται σε όλο το μήκος της
παραλίας και φτάνουν μέχρι και τους
30 ορόφους οικιστικής ή επαγγελματικής χρήσης. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν οι αρμόδιοι, η ανάπτυξη
των ψηλών κτιρίων αναμφισβήτητα
αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την
<
<
<
<
<
<
<

«Η Πολιτεία, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση και η κοινωνία των πολιτών βέθηκαν
εντελώς απροετοίμαστοι
γι’ αυτό που γίνεται και γι’
αυτό που θα ακολουθήσει».
αστική ανάπτυξη της χώρας, ωστόσο
θα πρέπει να εξεταστούν τα οφέλη και
οι κίνδυνοι που θα υπάρξουν στο εγγύς
μέλλον, ειδικότερα και χωρίς την υποστήριξη συγκεκριμένων πολεοδομικών πλαισίων. Το θέμα των ψηλών
κτιρίων αποτελεί εδώ και δύο χρόνια
αντικείμενο δημόσιας συζήτησης ανάμεσα στους ειδικούς και όχι μόνον,
οι οποίοι επιχειρηματολογούν για τα
θετικά και τα αρνητικά της συγκεκριμένης τάσης κατασκευών. Στο πλαίσιο
αυτού του διαλόγου, πραγματοποιήθηκε ημερίδα για την επικείμενη ανάπτυξη της Λεμεσού από την Κίνηση
Αρχιτεκτόνων Λεμεσού, στην οποία
τονίστηκαν οι απόψεις αρκετών αρμοδίων.
Το κοινό συμπέρασμα και η γενική
παραδοχή που προέκυψαν από τις ομιλίες και τη συζήτηση στην ημερίδα,
είναι ότι η ανάπτυξη της Λεμεσού πάσχει από την έλλειψη ενός Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Master
Plan) και ότι επιβάλλεται άμεσα να γίνουν ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση. Κάτω από τις παρούσες οικονομικές συνθήκες αλλά και με δεδομένη
την ανεξέλεγκτη γεωγραφική επέκταση
της ευρύτερης Λεμεσού, η κάθετη πολεοδομία με τα ψηλά κτίρια μπορεί να
δώσει λύσεις, αρκεί αυτά να χωροθε-

Τα εντυπωσιακά κτίρια, μεταξύ των οποίων το «ONE», το «Oval», οι «δίδυμοι πύργοι», βρίσκονται σε όλο το μήκος της παραλίας
και φτάνουν μέχρι και τους 30 ορόφους οικιστικής ή επαγγελματικής χρήσης.

Οι τρεις πυλώνες

τούνται σωστά και να εντάσσονται
οργανικά στον ευρύτερο αστικό ιστό,
με τρόπο που να εξυπηρετεί το δημόσιο
συμφέρον και να αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Οπως λέχθηκε στη συζήτηση, για
να θεωρείται μια πόλη ανεπτυγμένη,
δεν αρκούν μόνο τα μεγάλα έργα και
η οικονομική πρόοδος. Χρειάζεται ισορροπία σε όλους τους τομείς και σε
ολόκληρη τη γεωγραφική της έκταση.
Οι βασικές προτεραιότητες ενός σωστού και ισορροπημένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού είναι η ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, η
ενδυνάμωση των πολιτιστικών υποδομών, ο εμπλουτισμός των δημόσιων
χώρων και πλατειών, ο σεβασμός στις
ανάγκες των ΑμεΑ και η επίλυση του
κυκλοφοριακού σύμφωνα με τις αρχές
του Σχεδίου της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.

Πρόωρη ανάπτυξη
Σε δηλώσεις του στην «Κ» ο πρόεδρος
του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) Στέλιος Αχνιώτης
ανέφερε πως η ραγδαία ανάπτυξη των
ψηλών κτιρίων στις κυπριακές πόλεις
και συγκεκριμένα στις πόλεις της Λεμεσού και της Λευκωσίας δεν είναι απαραίτητα αρνητική, αλλά πρόωρη.

την σωστή και δημιουργική διαχείριση
ενός παραγωγικού διαλόγου», εξήγησε.
Παράλληλα, τόνισε ότι ο τρόπος που
εξελίχθηκαν οι συγκεκριμένες αναπτύξεις δεν βασίζονται σε μια συμμετοχική
διαδικασία, ώστε να εκφραστούν οι απόψεις και οι προβληματισμοί των αρμοδίων, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει
μελετηθεί ακόμα πως αυτές οι κατασκευές θα επηρεάσουν την ίδια την
πόλη σε μικροκλίμακα και μακροκλίμακα. «Δεν υπάρχει μελέτη χωροθέτησης αυτών των αναπτύξεων και γίνεται
με βάση το υφιστάμενο κανονιστικό
πλαίσιο της πολεοδομίας, ενώ θα έπρεπε
μέσα σε αυτές τις σχετικές νομοθεσίες,
αφού προηγηθούν οι μελέτες και ο διάλογος να ενσωματωθούν κανονιστικές
ρυθμίσεις και η όποια αίτηση για αναπτύξεις να ελέγχεται με βάση το νομοθετικό πλαίσιο», υπέδειξε ο κ. Αχνιώτης. Εξέφρασε δε την άποψη ότι
ο τρόπος με τον οποίο αξιολογούνται
αυτή τη στιγμή οι πολεοδομικές αιτήσεις για ψηλά κτίρια έχουν καθαρά οικονομικά και πολιτικά κίνητρα που
δεν υποστηρίζονται από σωστές διαδικασίες θετικής πολεοδόμησης, τονίζοντας πως η ευκαιριακή τακτική
που ακολουθείται υποθάλπει σοβαρούς
κινδύνους που εξυπηρετούν μόνο βραχυπρόθεσμους οικονομικούς στόχους
από την πλευρά των επιχειρηματιών
γης και πρόσκαιρων κυβερνητικών αναπτυξιακών στόχων.

Παρατηρείται, είπε, έλλειψη σαφούς
και πλήρως αιτιολογημένης πολιτικής
για ψηλά κτίρια στο κυπριακό πολεοδομικό κανονιστικό πλαίσιο στη βάση
περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και οικονομικών κριτηρίων.
Πρόσθεσε πως υπάρχει άμεση ανάγκη
για έρευνα των παραμέτρων που είναι
δυνατό να αναδεικνύουν τη σημασία
των ψηλών κτιρίων σαν βάση συγγρα-

φής πολιτικής. «Η απόφαση για την ανάπτυξη των ψηλών κτιρίων θα πρέπει
να βασίζεται σε σημαντικά προγράμματα
δημόσιας διαβούλευσης ειδικά λόγω
του ότι πολλές από τις παραμέτρους
δεν είναι απλά θέματα λειτουργικά ή
θέματα σωστού πολεοδομικού πλαισίου,
αλλά κοινωνικο-πολιτιστικά και θέματα
έκφρασης κοινωνικών ομάδων, τα οποία
μπορεί να εξεταστούν μόνο μέσα από

Από την πλευρά του, το μέλος της
Κίνησης Αρχιτεκτόνων Λεμεσού Εύρος
Αλεξάνδρου, σε δηλώσεις του στην
«Κ», ανέφερε πως τα βασικά σημεία
που πρέπει να ακολουθηθούν για τις
κατασκευές τέτοιου είδους κτιρίων
είναι η βιωσιμότητα και η αειφόρος
ανάπτυξη, η οποία καλύπτει τις ανάγκες
του παρόντος, χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τις δυνατότητες των μελλοντικών
γενεών. Αυτό, όπως είπε, επιτυγχάνεται
εάν ισορροπηθούν οι τρεις βασικοί
πυλώνες για τη βιώσιμη ανάπτυξη: η
οικονομία, το περιβάλλον και η κοινωνία. Αναλύοντας τους τρεις βασικούς
πυλώνες ο κ. Αλεξάνδρου τόνισε ότι
οι βασικές προϋποθέσεις βιωσιμότητας
μιας πολεοδομικής ανάπτυξης, έτσι
ώστε να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, είναι να συμβάλει στη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων, να
τυγχάνει ευρείας αποδοχής από την
κοινωνία των κατοίκων, να σέβεται
το φυσικό και δομημένο περιβάλλον
και την ιστορικότητα και να προσθέτει
θετικά στην αισθητική αναβάθμιση
του αστικού τοπίου. Επίσης βασική
προϋπόθεση αποτελεί και η αρμονική
ένταξη της ανάπτυξης με τον υπόλοιπο
αστικό ιστό και η πόλη να εκλαμβάνεται
σαν ένα ενιαίο σύστημα και όχι σαν

ένα τυχαίο κολλάζ αποσπασματικών
αναπτύξεων. Η παροχή κινήτρων και
η πολιτική παραχώρησης υπηκοότητας,
ανέφερε ο κ. Αλεξάνδρου, μεταμόρφωσαν ραγδαία την πόλη και οι κάτοικοι βρέθηκαν ξαφνικά να περπατούν
κάτω από θηριώδη κτίρια, τα οποία
αν και έφεραν αρκετά θετικά πρόσημα
στην οικονομία του κράτους, ωστόσο
ενδεχομένως να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στο εγγύς μέλλον.
«Έπρεπε να γίνει ένα σχέδιο πόλης,
ένα θεσμικό πλαίσιο, στο οποίο να καταγράφεται ο λόγος δημιουργίας τέτοιων αναπτύξεων», ανέφερε. Σημαντική στα δεδομένα ανάπτυξης θα πρέπει να είναι και η ιστορική αναδρομή
μιας πόλης, υπέδειξε ο κ. Αλεξάνδρου,
τονίζοντας παράλληλα ότι με αυτά τα
δεδομένα δεν μπορούν να αποκοπούν
ούτε ο αέρας, ούτε ο ήλιος, ούτε και η
πρόοδος ανάπτυξης, διότι οι οικονομικές συγκυρίες απαίτησαν τη γρήγορη
ανάπτυξη τέτοιου είδους κατασκευών.

Τεράστια η ευθύνη
Ο κ. Αλεξάνδρου έθεσε προς προβληματισμό και κάποια ερωτήματα,
τα οποία αφορούν, μεταξύ άλλων, την
τρίτη κορυφή του τριγώνου της βιωσιμότητας, την κοινωνία. Οι προβληματισμοί αφορούν, τη χωροθέτηση
των μεγάλων ψηλών κτιρίων, τη συμμετοχή και το όφελος της κοινωνίας,
τη δημιουργία κτιρίων-φαντασμάτων,
την ανάδειξη ή κακοποίηση του ιστορικού πυρήνα και την αντιμετώπισή
των ψηλών κτιρίων ως μεμονωμένα
και αυτόνομα. «Η ευθύνη της Πολιτείας
είναι τεράστια, αφού όφειλε να προβλέψει και να σχεδιάσει σε γενικές
γραμμές το μέλλον, όχι μόνο της Λεμεσού, αλλά ολόκληρης της νήσου»,
ανέφερε. Το θέμα δεν είναι τόσο απλό,
υπέδειξε, τονίζοντας ότι η κάθετη πολεοδομία σίγουρα μπορεί να δώσει λύσεις, αφού δεν μπορούμε να συνεχίζουμε να απλωνόμαστε συνεχώς στην
ύπαιθρο και τα βουνά.Ερωτηθείς εάν
η Κίνηση Αρχιτεκτόνων είναι θετική
σε τέτοιου είδους αναπτύξεις ο κ. Αλεξάνδρου είπε πως η Κίνηση στηρίζει
την κατασκευή τέτοιων έργων, μικρών
ή μεγάλων, χαμηλών ή ψηλών, αρκεί
να πληρούν τις διεθνώς πλέον αποδεκτές συνθήκες της βιωσιμότητας και
αειφορίας και να συμβάλλουν στη βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης των
πολιτών στο σύνολό τους. Παράλληλά,
τόνισε ότι στην πραγματικότητα η Πολιτεία, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η
κοινωνία των πολιτών βέθηκαν εντελώς
απροετοίμαστοι γι’ αυτό που γίνεται
και γι’ αυτό που θα ακολουθήσει, με
την πόλη να μεταμορφώνεται συνεχώς,
χωρίς να υπάρχει ούτε Σχέδιο Νήσου,
ούτε Σχέδιο Πόλης, αλλά ούτε και θεσμικό πλαίσιο στα Τοπικά Σχέδια.

Ειδικός Σύμβουλος για διαχείριση περουσιακών στοιχείων στην Τρ. Κύπρου
Ο Μάριος Καλοχωρίτης θα διοριστεί ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή παρατηρητής σε εταιρείες όπως τη Fairways και το Mall της Πάφου
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Επειδή σε πολλές περιπτώσεις μια Τράπεζα αποκτά μερίδιο της εταιρείας που
προέβη σε αναδιάρθρωση χρέους, η
Τράπεζα Κύπρου προχώρησε στη δημιουργία συγκεκριμένου πόστου που
θα διαχειρίζεται το «αύριο» της αναδιάρθρωσης των μεγάλων πελατών.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης των μεγάλων αναδιαρθρώσεων που έγιναν και
στην προσπάθεια να λάβουν όσο μεγαλύτερη αξία γίνεται, η Τράπεζα Κύπρου διόρισε ως Ειδικό Σύμβουλο του
Διευθύνοντος Συμβούλου της Τράπεζας
Κύπρου Τζον Πάτρικ Χούρικαν, το Εκτελεστικό Στέλεχος του ΔΣ της Τράπεζας, το Μάριο Καλοχωρίτη.
Ο Μάριος Καλοχωρίτης θα διοριστεί
ως μέλος στα Εκτελεστικά Συμβούλια
αρκετών εκ των μεγάλων εταιρειών
που προχώρησαν σε αναδιαρθρώσεις
στο τελευταίο διάστημα, με απώτερο
στόχο να υπάρχει συγκεκριμένο άτομο
το οποίο θα παρακάθεται στα Συμβούλια
τους, όπου σε μερικές εξ αυτών θα είναι
μέλος και θα ελέγχει τις αποπληρωμές,
τη διαχείριση και τη λειτουργία τους,

μετά από τις αναδιαρθρώσεις που επετεύχθησαν. Οι εταιρείες στις οποίες
πρόκειται να διοριστεί ως μέλος του
ΔΣ, είναι σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της «Κ», στην Fairways, στο
Pafos Mall και στην Elea Estate Golf
Club.
Η Τράπεζα Κύπρου λοιπόν με αυτή
την κίνηση, διορίζει ως ειδικό σύμβουλο
του Τζον Χούρικαν τον κ. Καλοχωρίτη,
ο οποίος θα ασχολείται με τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν στο
πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων, αλλά
και να λαμβάνει μέρος σε συμβούλια
πελατών που απέκτησε έδρα η Τράπεζα
Κύπρου έπειτα από την αναδιάρθρωση.
Πληροφορίες αναφέρουν πως σε ορισμένες περιπτώσεις θα παρίσταται ως
παρατηρητής, ενώ σε άλλες θα λειτουργεί ως διαχειριστής των συμφερόντων
της τράπεζας.
Αναγκαστικά όμως και για λόγους
σύγκρουσης συμφερόντων, υπογραμμίζεται ότι πρέπει να παραιτηθεί από
το Συμβούλιο της Τράπεζας με αυτή
την αλλαγή του ρόλου του, με άμεση
ισχύ από τα Διοικητικά Συμβούλια,
όπως και από τις σχετικές Επιτροπές

Η PwC Ελεγκτής της Τρ. Κύπρου από το 2019
Ταυτόχρονα, την PwC επέλεξε η

Τράπεζα Κύπρου ως Εξωτερικούς
Ελεγκτές, για λογιστικές περιόδους
που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου
2019 και μετέπειτα. Η Τράπεζα Κύπρου, στην Ετήσια Έκθεσή της περί
Εταιρικής Διακυβέρνησης 2016, ανακοίνωσε την πρόθεσή της για
διενέργεια διαδικασίας προσφορών το 2017, στα πλαίσια του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις Οντότητες Δημοσίου Συμφέροντος και τις επιπτώσεις
αναφορικά με την υποχρεωτική εναλλαγή των υφιστάμενων εξωτερικών ελεγκτών, ΕΥ (Ernst& Young).
Η διαδικασία προσφορών, αμερόληπτη στα πλαίσια ανταγωνισμού,
υπό την εποπτεία της Επιτροπής Ελέγχου της Bank of Cyprus
Holdings Public Limited Company,
έχει πρόσφατα διενεργηθεί και το
Διοικητικό Συμβούλιο της BOC

Holdings έχει εγκρίνει τη σύσταση
της Επιτροπής Ελέγχου του Συγκροτήματος για διορισμό της Price
waterhouse Coopers LLP (“PwC
UK” )ως εξωτερικοί ελεγκτές του
Συγκροτήματος και
Pricewaterhouse Coopers Ltd
(“PwC Cyprus”) ως εξωτερικοί ελεγκτές της Τράπεζας για λογιστικές
περιόδους που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2019 και μετέπειτα. Ο
διορισμός της PwC UK και PwC
Cyprus θα τεθεί υπό την έγκριση
των μετόχων της BOC Holdings, σε
συμβουλευτική μη δεσμευτική βάση, στην Ετήσια Γενική Συνέλευση
το 2019.
Η EY θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της και θα προβεί σε έλεγχο των ενδιάμεσων και ετήσιων οικονομικών καταστάσεων του Συγκροτήματος για τα έτη που λήγουν
στις 31 Δεκεμβρίου 2017 και 2018.

Διαχείρισης Κινδύνου και Ανθρώπινου
Δυναμικού και Αμοιβών. Έτσι όπως ερμηνεύεται η κίνηση από πηγές της Τράπεζας, η Κύπρου προχωρά όπως τόνισαν,
στην ανάκτηση αξίας αλλά και τη διαχείριση της επόμενης ημέρας των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν
μετά την αναδιάρθρωση. Όπως εξήγησαν, από εδώ και πέρα αναλαμβάνει
ένα πρόσωπο του οποίου η δουλειά
είναι να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και
της Τράπεζας, αλλά και των εταιρειών
που προχώρησαν σε αναδιάρθρωση,
για να αναζητείται η καλύτερη δυνατή
λύση.
Σημειώνεται δε, ότι, σε κάποιες από
τις μεγάλες εταιρείες, θα είναι μέλος
του ΔΣ, σε κάποιες άλλες θα είναι απλός
παρατηρητής των Συμβουλίων, ενώ σε
κάποιες εξ αυτών θα είναι διαχειριστής
εντός της Τράπεζας, που θα επιβλέπει
τη σχέση με τους δανειολήπτες. Στέλεχος της Τράπεζας σχολίασε πως «με
τον διορισμό ενός έμπιστου διαχειριστή
των συμφερόντων της, η τράπεζα εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη έως μόνιμη εξασφάλιση της βιωσιμότητας. Έτσι, τόσο η Τράπεζα όσο και οι συγκε-

κριμένοι πελάτες έχουν μόνο να κερδίσουν από την κίνηση αυτή».
Σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου της
Τράπεζας, έχει αποφασισθεί επίσης ο
διορισμός της κ. Anat Bar-Gera στην Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών ως αντικατάσταση του κ.Καλοχωρίτη. Ο διορισμός της κ. Bar-Gera θα
τεθεί σε ισχύ με την έγκριση του διορισμού της στο Διοικητικό Συμβούλιο της
Τράπεζας από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ). Λαμβάνοντας υπόψη τα
πιο πάνω, η σύσταση της Επιτροπής
Διαχείρισης Κινδύνου και της Επιτροπής
Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών αναπροσαρμόζεται ως ακολούθως:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνου
Arne Berggren (Πρόεδρος)
Maksim Goldman
Γιάννης Ζωγραφάκης
James Lockhart (τελεί υπό την έγκριση της ΕΚΤ)

Επιτροπή Ανθρώπινου Δυναμικού και
Αμοιβών
Μιχάλης Σπανός (Πρόεδρος)
Michael Heger
Anat Bar-Gera (τελεί υπό την έγκριση
της ΕΚΤ)
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Απεργιακές κινητοποιήσεις μουδιάζουν Τράπεζες

Προς κλιμάκωση των μέτρων στο Συνεργατισμό και προειδοποίηση για απεργία στην Ελληνική Τράπεζα
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ως κύμα συντεχνιακών κινητοποιήσεων/απεργιών μπορεί να χαρακτηριστεί
η τρέχουσα εβδομάδα, καθώς χθες οι
εργαζόμενοι της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας κατήλθαν σε τρίωρη στάση εργασίας, από τις 7:30 – 10:30. Παράλληλα, η ΕΤΥΚ με χθεσινή της έκτακτη ανακοίνωση, αποφάσισε να καλέσει
το σύνολο των εργαζομένων της Ελληνικής Τράπεζας σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία την Παρασκευή, δηλαδή
την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν
από τη μεταφορά των επηρεαζόμενων
υπαλλήλων που θα εργοδοτηθούν στην
τρίτη εταιρεία που συνήψε συμφωνία
η Ελληνική με την APS. Όσον αφορά
στα κύρια αιτήματα των συντεχνιών
ΠΕΟ – ΣΕΚ – ΠΑΣΥΔΥ για το Συνεργατισμό, είναι τα εξής: Υπογραφή ενιαίας
<
<
<
<
<
<
<

Εάν δεν υπάρχουν εξελίξεις
με τη Διοίκηση, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανακοινωθούν νέα μέτρα, αναφέρουν οι Συντεχνίες.
συλλογικής σύμβασης, ενιαίοι όροι απασχόλησης και ενιαίο μισθολόγιο.
Συγκεκριμένα, ενιαία συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία θα εξασφαλίζει
σε όλους τους εργαζόμενους στον Συνεργατισμό ομοιόμορφους όρους εργοδότησης, ενιαίο μισθολόγιο, το οποίο
θα εξασφαλίζει ίση μεταχείριση μεταξύ
εργαζομένων που ασκούν ίδια ή ίσης αξίας καθήκοντα και σταδιακή επιστροφή
μέσα από ένα συμφωνημένο πλαίσιο
των αποκοπών και των μειώσεων που
επιβλήθηκαν στους μισθούς και το ταμείο
προνοίας. Τέλος, καμία πρόσληψη και
προαγωγή να μην γίνει για όση περίοδο
ισχύει η Έκτακτη Ειδική Συμφωνία.
Υπενθυμίζεται πως οι συντεχνίες με
τη Διεύθυνση της ΣΚΤ είχαν συνυπογράψει την Έκτακτη Ειδική Συμφωνία
Πλαίσιο, βάσει της οποίας μειώθηκαν
οι μισθοί τους και το ταμείο προνοίας
κατά μέσο όρο 16,1%, παραχωρώντας
έτσι αυτή την περίοδο 100 εκατομμύρια
ευρώ (εξοικονόμηση στο εργατικό κόστος), με τη δέσμευση της Τράπεζας ότι
θα προχωρούσε στην υλοποίηση των
πιο πάνω, όπως αναφέρει η κοινή ανακοίνωση των συντεχνιών. Παράλληλα,

Πολλές οι αναταραχές στα πιστωτικά ιδρύματα και συγκεκριμένα σε επίπεδο εργασιακών απαιτήσεων, αφού είναι η περίοδος που
ανανεώνονται οι συλλογικές συμβάσεις.

Πυρά της Ελληνικής κατά της ΕΤΥΚ
Με ανακοίνωσή της η Ελληνική Τρά-

πεζα εκφράζει την λύπη της για την απόφαση της ΕΤΥΚ να προχωρήσει σε
απεργιακές κινητοποιήσεις. «Η απόφαση αυτή χαρακτηρίζεται ως μη εποικοδομητική στις προσπάθειες που
καταβάλλονται για διευθέτηση του θέματος. Με αυτή την κίνηση, η ΕΤΥΚ
δεν βρίσκεται απέναντι μόνο από την
Ελληνική Τράπεζα, αλλά από το σύνολο των φορέων που θεωρούν ότι τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια είναι το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία».
Τονίζει ότι «οι ενέργειες της Τράπεζας
δεν αποτελούν παραβίαση ούτε της
συλλογικής σύμβασης αλλά ούτε και
της σχετικής Νομοθεσίας, γι’ αυτό
προκαλεί έκπληξη η απόφαση της ΕΤΥΚ να προχωρήσει μονομερώς στη
λήψη απεργιακών μέτρων. Έκπληξη
και απορία προκαλεί επίσης το γεγονός ότι η ηγεσία της ΕΤΥΚ αποφάσισε

να καλέσει το προσωπικό σε απεργία
μια ώρα πριν την προγραμματισμένη
συνάντηση με την Διεύθυνση της Τράπεζας για συζήτηση του θέματος».
Η Τράπεζα ξεκαθαρίζει μέσω της ανακοίνωσής της ακόμα μια φορά ότι τα
δικαιώματα και τα ωφελήματα του
προσωπικού που μεταφέρεται στην
νέα εταιρεία και οι υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις συμβάσεις εργοδότησης και τις συλλογικές συμβάσεις, καθώς και όλες οι θέσεις εργασίας διαφυλάσσονται πλήρως με βάση τη σχετική νομοθεσία.
Επιπλέον, αναφέρει, η Τράπεζα έχει
προχωρήσει με μια σειρά διευθετήσεων προς όφελος των επηρεαζόμενων
συναδέλφων, περιλαμβανομένης και
της δέσμευσης για επανεργοδότηση
στην Τράπεζα, με τους ίδιους όρους
εργασίας. Σημειώνουμε ότι οι πιο πάνω διαβεβαιώσεις έχουν δοθεί γραπτώς στο επηρεαζόμενο προσωπικό.

τονίζουν ότι αναμένονται και επόμενες
κινητοποιήσεις εάν δεν υπάρξουν διευθετήσεις με τη Διοίκηση της ΣΚΤ. Ο Γενικός Γραμματέας της Ο.Ι.Υ.Κ. ΣΕΚ, Ελισσαίος Μιχαήλ, δήλωσε ότι «η απόφαση
που έχουμε από τα κλαδικά συμβούλια
είναι ότι αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα με
τη σύμβαση στο Συνεργατισμό θα κλιμακωθούν τα μέτρα, πόσω μάλλον αν
δεν έχουμε καμία ανταπόκριση από την
Τράπεζα μετά και από την τρίωρη στάση
εργασίας που κατήλθαμε χθες». Αναφορικά με επόμενες κινητοποιήσεις, ο κ.
Μιχαήλ είπε: «Θα συνέλθουν τα κλαδικά
συμβούλια αύριο ή την Παρασκευή για
να λάβουν αποφάσεις που θα ακολουθηθούν. Εάν δεν βρεθεί άμεσα λύση
αυτές τις ημέρες με τη Διοίκηση της
ΣΚΤ, τότε θα πάμε για κλιμάκωση».

Κοινά συμφέροντα

Σε ερώτηση εάν ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ κινούνται στον ίδιο παρονομαστή
με την Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων
Κύπρου, απάντησε πως «βρισκόμαστε
στον ίδιο παρονομαστή, αλλά υπάρχει
μία διαφορά. Εμείς είχαμε συνάψει μια
συμφωνία με τη ΣΚΤ το 2014 και είχε

Τρίβουν τα μάτια με τις επιδόσεις
της Κύπρου στον τουριστικό τομέα
Εγκώμια για τα σχέδια που εφαρμόστηκαν και οδήγησαν σε συνεχή ρεκόρ
Οι μεγάλες επιδόσεις της Κύπρου
στον τουρισμό δεν περνούν απαρατήρητες από άλλες μεσογειακές
χώρες. Σε διάφορα δημοσιεύματα
γίνεται αναφορά στις προσπάθειες
που καταβλήθηκαν από τους εμπλεκόμενους φορείς για να μπορέσει η
Κύπρος να καταστεί ελκυστικός τουριστικός προορισμός.
Χαρακτηριστικό είναι ρεπορτάζ
της Αθηναϊκής «Καθημερινής», το
οποίο κάνει λόγο για τουριστικό
θαύμα της Κύπρου. Αναφέρεται στις
πολιτικές που εφαρμόστηκαν και
στα κίνητρα που δόθηκαν προκειμένου η Κύπρος να αξιοποιήσει όσο
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Χάρη στις προσπάθειες
του ΚΟΤ, σε συνεργασία
με τον ΠΑΣΥΞΕ, έχει
επιτευχθεί ο στόχος της
επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.
το δυνατό καλύτερα το τουριστικό
της προϊόν και να προσελκύσει περισσότερους ξένους. Τονίζει ότι με
τις προσπάθειες του ΚΟΤ, σε συνεργασία με τον ΠΑΣΥΞΕ, έχει επι-

τευχθεί ο στόχος της επιμήκυνσης
της τουριστικής περιόδου. Αναφέρεται επίσης στα πολεοδομικά κίνητρα που δόθηκαν για ενίσχυση
του επενδυτικού κλίματος και στον
τουριστικό τομέα.
Το γεγονός αυτό αξιοποιήθηκε
από τους ξενοδόχους, οι οποίοι προχώρησαν στην αύξηση των ξενοδοχειακών κλινών, προκειμένου να
ικανοποιήσουν το τουριστικό ρεύμα
του καλοκαιριού και το οποίο αναμένεται να σημειώσει ρεκόρ όλων
των εποχών. Γίνεται ακόμα σύγκριση
με τις πολιτικές που εφαρμόζονται
στην Ελλάδα.

συγκεκριμένες πρόνοιες. Η ΕΤΥΚ, όσον
αφορά τις αποκοπές των μισθών, δεν
είχε υπογράψει τη συμφωνία και είχε
εκδοθεί διάταγμα.
Άρα επί της ουσίας ναι μεν είμαστε
στην ίδια πλευρά, αλλά δεν μπορεί να
συζητήσει συγκεκριμένα για τα μισθολογικά των υπαλλήλων του Συνεργατισμού». Πρόσθεσε ότι «ναι μεν δεν υπήρξε
επίσημη αντίδραση από τη ΣΚΤ μέχρι
στιγμής, αλλά έχει δεσμευτεί προς εμάς
ο Εκπρόσωπος Τύπου της ΣΚΤ, να συμμετάσχει στο δημόσιο διάλογο που θα
έχουμε». Σε δηλώσεις στην «Κ» ο ΓΓ της
ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ Σάββας Τούλουπος ανέφερε
ότι η χθεσινή απεργία πραγματοποιήθηκε
με πλήρη επιτυχία. Είπε ότι τις επόμενες
ημέρες θα κλιμακωθούν τα μέτρα, ενώ
μέχρι αργά το απόγευμα δεν υπήρχε καμία επίσημη αντίδραση ή προσέγγιση
από πλευράς Συνεργατισμού, για να
γίνει κάποια συνάντηση. «Αν παραμείνουν αυτά τα δεδομένα, θα παρθούν
την επόμενη εβδομάδα και άλλα μέτρα,
τα οποία θα ανακοινωθούν την Πέμπτη
ή την Παρασκευή μετά το επαγγελματικό
συμβούλιο που θα συνέλθει. Είχε προγραμματιστεί το Συμβούλιο να γίνει σήμερα, αλλά λόγω εξελίξεων του Κυπριακού
που όλοι ευχόμαστε να έχει αίσια κατάληξη, αποφασίσαμε να πραγματοποιηθεί
αύριο ή την Παρασκευή».
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Τούλουπος
είπε ότι «εάν δεν υπάρχουν εξελίξεις με
τη Διοίκηση, δεν υπάρχει περίπτωση
να μην ανακοινωθούν νέα μέτρα, τα οποία θα είναι και εντονότερα». Αναφορικά
με το ζητούμενο των απεργιών, ο ΓΓ της
ΠΑΣΕΥ ΠΕΟ τόνισε πως «το 2013 όταν
είχαμε συνάψει τη συμφωνία για να παραχωρηθούν μισθοί και να μειωθεί το
εργατικό κόστος κατά 16,1%, είχαμε
συμφωνήσει ότι στην περίοδο που διανύουμε, θα συνάπταμε νέα συμφωνία
για ενιαία συλλογική σύμβαση και ενιαίο
μισθολόγιο. Κάτι το οποίο δεν τήρησε
σαφώς η άλλη πλευρά. Αυτό που ζητούμε
εμείς, είναι να σεβαστεί τη δέσμευσή
τους και την υπογραφή τους, ώστε να
υλοποιήσει ό,τι είχαμε συμφωνήσει».
«Εάν δεν υπάρξει πρόοδος, θα υπάρξουν εντονότερα μέτρα την επόμενη εβδομάδα», κατέληξε.

Πλήττουν τη ΣΚΤ λέει η ΟΕΒ

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων εξέφρασε έντονη ανησυχία για
την τρίωρη στάση εργασίας που πραγματοποίησαν στον Συνεργατισμό οι συντεχνίες ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ. Όπως

ανέφερε σε ανακοίνωσή της, ο Συνεργατισμός αποτελεί χρηματοπιστωτικό
πνεύμονα του τόπου που βρίσκεται στο
μέσο μιας ηράκλειας προσπάθειας ανασυγκρότησης και αναδιάρθρωσης. Με
τεράστιες θυσίες, καταβάλλεται από όλους τους εμπλεκόμενους επίπονη προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων
και προκλήσεων που ακόμα αντιμετωπίζει
το συνεργατικό κίνημα και μετάβασης
του στη νέα εποχή.
Προσθέτει πως για να επιτύχουν οι
προσπάθειες αυτές, απαιτείται η συστράτευση όλων. Η διατάραξη της εργατικής ειρήνης που προκαλούν οι απεργιακές κινητοποιήσεις συνιστά εν
δυνάμει απειλή για το μέλλον της πορείας
ανασυγκρότησης του συνεργατικού κινήματος. Κλείνοντας την ανακοίνωση,
η ΟΕΒ καλεί τις συντεχνίες να εγκαταλείψουν την προσφυγή σε δυναμικά μέτρα και να δώσουν ευκαιρία στον παραγωγικό διάλογο, μέσα από τον οποίο
θα εξευρεθούν ρυθμίσεις κατά τρόπο
κοινά αποδεκτό.

Στην Ελληνική

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης
Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου κάλεσε
το σύνολο των υπαλλήλων της Ελληνικής Τράπεζας σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία, την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, στέλνοντας ταυτόχρονα
ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τη Διοίκηση
της Ελληνικής Τράπεζας. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, «εάν η
Διεύθυνση της Τράπεζας συνεχίσει να
επιδεικνύει ασέβεια στις υφιστάμενες
συμφωνίες και κυρίως στο ίδιο το προσωπικό της, παραμένοντας προσκολλημένη σε ετσιθελικές αποφάσεις, θέλουμε να καταστήσουμε σαφές, πως
με αποφασιστικότητα θα προχωρήσουμε
στην κλιμάκωση των απεργιακών μέτρων, γι΄ αυτό και καλούμε το σύνολο
των συναδέλφων της Τράπεζας να παραμείνουν σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα, αναμένοντας σχετικές οδηγίες της Οργάνωσής μας, ανά πάσα
στιγμή». Σημειώνεται πως την περασμένη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν
οι Γενικές Συνελεύσεις των μελών της
ΕΤΥΚ στην Ελληνική τράπεζα, που,
σχεδόν ομόφωνα, (99,3%) εξουσιοδότησαν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΥΚ να προχωρήσει σε όλα τα στη διάθεσή του μέτρα, περιλαμβανομένης και
της απεργίας, με σκοπό να διασφαλίσει
τους εργαζομένους και να προχωρήσει
σε όποιες ενέργειες.

Για να μην κλάψουμε επί
των ρεκόρ του τουρισμού
Είναι δύσκολο να φθάσεις στην κορυφή,
αλλά το πιο δύσκολο είναι να παραμείνεις
εκεί. Αυτό ισχύει απολύτως και για τον
τουρισμό. Καταβλήθηκαν πολλές προσπάθειες για δεκαετίες, διορθώθηκαν
λάθη, αξιοποιήθηκαν ευκαιρίες και συγκυρίες και σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον
του μεγαλύτερου τουριστικού ρεκόρ για
τον τόπο. Όμως οι κίνδυνοι ελλοχεύουν
και τα προβλήματα υποσκάπτουν τις προσπάθειες που οδήγησαν στο «θαύμα». Το
οξύ πρόβλημα της στελέχωσης πρέπει να
αντιμετωπισθεί άμεσα. Τα κρούσματα αισχροκέρδειας πρέπει να καταπολεμηθούν
αποτελεσματικά. Το θέμα με τις υπερκρατήσεις πρέπει να εκλείψει. Φέτος παρουσιάζεται εξαιρετική ευκαιρία για την Κύπρο
να αποδείξει πως δεν είναι τυχαίο που
βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις των ξένων. Παρουσιάζεται η ευκαιρία να αποδείξει ότι οι υπηρεσίες της είναι ικανές
να εξυπηρετήσουν άψογα ακόμα περισ-

σότερους τουρίστες, ότι μπορεί να σημειώσει νέα ρεκόρ και να καταστεί πραγματικός τουριστικός παράδεισος. Τα τρία
και πλέον εκατομμύρια τουρίστες που αναμένονται φέτος πρέπει να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο τρόπο, ώστε να καταστούν οι καλύτεροι πρεσβευτές της χώρας μας. Αυτή θα είναι και η μεγαλύτερη
και πιο αξιόπιστη διαφήμιση της Κύπρου.
Γι΄ αυτό όλοι οι φορείς πρέπει να αναλάβουν
τις ευθύνες τους. Να δραστηριοποιηθούν
για να αποδείξουν ότι τίποτε δεν είναι τυχαίο και ότι τα αλλεπάλληλα ρεκόρ και η
παραμονή στην κορυφή δεν είναι πρόσκαιρη. Με σωστές πολιτικές και στρατηγικές, με συνέπεια και υπομονή αυτό
μπορεί να επιτευχθεί προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας. Σε αντίθετη
περίπτωση θα πρόκειται για αυτοχειριασμό
και το τίμημα θα είναι βαρύ. Για όλους.
Και τότε θα θρηνήσουμε επί των ρεκόρ.
A.A.

Οι πολιτικές που οδήγησαν στο τουριστικό θαύμα
Οι συμφωνίες με οργανωτές ταξιδιών και η παροχή πολεοδομικών κινήτρων -Σύγκριση με την Ελλάδα
Του ΣΤΑΘΗ ΚΟΥΣΟΥΝΗ

To ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει ο τουρισμός της Κύπρου, ενώ και για τη φετινή
περίοδο αναμένεται να πρωταγωνιστήσει
ως προορισμός στη Μεσόγειο. Ηδη για
το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου τα
τουριστικά έσοδα καταγράφουν αύξηση
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Οι επενδύσεις που έγιναν
από τον ιδιωτικό τομέα τους
τελευταίες 36 μήνες για
αναβαθμίσεις, επεκτάσεις
και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων, υπολογίζεται να έχουν ξεπεράσει τα
450 εκατ. ευρώ.
κατά 13,9% και οι αφίξεις ξένων τουριστών
κατά 13,5%. Το τουριστικό «θαύμα» της
Κύπρου, όμως, δεν αποτελεί τυχαίο γεγονός. Οι πολιτικές που εφαρμόζονται
για τον τουρισμό είχαν και έχουν μακρόπνοο σχέδιο με στόχο την επιμήκυνση
της σεζόν και την ενίσχυση του επεν-

Για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου τα τουριστικά έσοδα της Κύπρου καταγράφουν αύξηση κατά 13,9% και οι αφίξεις ξένων
τουριστών κατά 13,5%.
δυτικού ενδιαφέροντος. Σε ό,τι αφορά
την Ελλάδα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα το
2016, ενώ και φέτος χάθηκε ο στόχος
της επιμήκυνσης της περιόδου, τουλάχιστον για την αρχή της σεζόν, όπως δεικνύουν τα επίσημα στοιχεία.

Ειδικότερα, για το διάστημα Ιανουαρίου - Μαρτίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
μειώθηκαν κατά 4,8%, σε σχέση με την
ίδια περίοδο πέρυσι, οι αφίξεις ξένων
τουριστών κατά 1,8%, η μέση δαπάνη
ανά ταξίδι κατά 3,2% και ο τζίρος των
ταξιδιωτικών γραφείων κατά 4,3%.

Ακόμη και η αύξηση του τζίρου στον
τομέα του τουρισμού κατά 1% δεν στάθηκε αρκετή για να καλύψει την πτώση
κατά 11% που είχε εμφανίσει το ίδιο μέγεθος κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016.
Αξίζει να αναφερθούν δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις επιτυχημένων πο-

λιτικών που υλοποιούνται και φέρνουν
θετικά αποτελέσματα στον κυπριακό
τουρισμό, αλλά δεν έχουν τύχει εφαρμογής στην Ελλάδα. Έχει γίνει σχετική
αναφορά και στις αυτές περιπτώσεις ,
από τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Ξενοδόχων
(ΠΑΣΥΞΕ) κατά την ετήσια τακτική
γενική συνέλευση των μελών του, η
οποία πραγματοποιηθηκε τη Δευτέρα
19 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Hilton Cyprus
στη Λευκωσία με προσκεκλημένο, ως
κεντρικό ομιλητή, τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.
Ο ΠΑΣΥΞΕ επιδοκιμάζει τον Κυπριακό
Οργανισμό Τουρισμού για τις τριετείς
συμφωνίες που υπέγραψε με μεγάλους
διοργανωτές ταξιδιών του εξωτερικού
και οι οποίες προβλέπουν την ενίσχυση
των προγραμμάτων τους για την Κύπρο
όλο τον χρόνο. Για παράδειγμα, η πρώτη
συμφωνία με την TUI –μεγαλύτερο διοργανωτή ταξιδιών μεταξύ άλλων και της
Βρετανίας– προβλέπει ότι τα επόμενα
τρία χρόνια θα αυξήσει τις αφίξεις κατά
50% τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο
μέχρι και Μάρτιο) και κατά 35% τους καλοκαιρινούς μήνες. Σε ό,τι αφορά την
Ελλάδα, τα προγράμματα συνδιαφήμισης
με ξένους τουριστικούς οργανισμούς
πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση. Πέ-

ραν, όμως, γενικών τοποθετήσεων περί
της χρησιμότητάς τους δεν έχουν δημοσιοποιηθεί δεσμεύσεις βάσει της υλοποίησης των προγραμμάτων για την
επίτευξη συγκεκριμένων μετρήσιμων
αποτελεσμάτων σε αφίξεις κατά τη διάρκεια της σεζόν ή κατά τους μήνες που
απαιτείται ενίσχυση των αφίξεων προκειμένου να καταστεί εφικτή η επιμήκυνση της περιόδου ή ο 12μηνος τουρισμός. Επιπλέον, μετρήσιμα αποτελέσματα
για την Κύπρο έχει και το μέτρο παροχής
πολεοδομικών κινήτρων που εφαρμόζεται
για την ενίσχυση του επενδυτικού κλίματος, μεταξύ άλλων, και στον τουριστικό
τομέα. Σύμφωνα με τον ΠΑΣΥΞΕ, η τουριστική βιομηχανία αξιοποίησε την παροχή των κινήτρων που δόθηκαν με αυξήσεις του συντελεστή δόμησης μέχρι
και 30%. Κατά τον σύνδεσμο, οι επενδύσεις που έγιναν από τον ιδιωτικό τομέα
τους τελευταίες 36 μήνες για αναβαθμίσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμό ξενοδοχειακών μονάδων, υπολογίζεται να
έχουν ξεπεράσει τα 450 εκατ. ευρώ. Στο
πλαίσιο αυτό, σχολιάζει, «πετύχαμε να
αξιοποιήσουμε τα κίνητρα προς την κατεύθυνση που χάραξε η κυβέρνηση,
προσδίδοντας πρόσθετη αξία στο τουριστικό και ξενοδοχειακό μας προϊόν».
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Ο Μίκυ και η παρέα του
επιστρέφουν και αυτό το καλοκαίρι
στην Καθημερινή
Χωρίς ανατίμηση με μόνο €3.50

Η Disney και ο Καρλ Μπαρκς
είναι στην Καθημερινή!

«Ο Βασιλιάς των
γελαδάριδων»

«Χαμένοι στις
Άνδεις»

«Η χώρα των
ηφαιστείων»

ΑΥ ΤΗ ΤΗΝ ΚΥ ΡΙΑΚΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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ΔΙΕΘΝΗ

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τα νέα καύσιμα απειλούν ανοικτά
το μερίδιο αγοράς του πετρελαίου
Η παραγωγή ηλιακής - αιολικής ενέργειας είναι πλέον φθηνή και προσελκύει μεγάλες επενδύσεις
Των JESS SHANKLEMAN
και HAYLEY WARREN / BLOOMBERG

Η ηλιακή ενέργεια, που υπήρξε
τόσο δαπανηρή ώστε συνέφερε
μόνο στα... διαστημόπλοια, αρχίζει να γίνεται αρκετά φθηνή
για να εκτοπίσει την παραγωγή
γαιάνθρακα ή ακόμη και φυσικού αερίου νωρίτερα απ’ όσο είχαμε προβλέψει.
Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει μελέτη της μονάδας ενέργειας του Bloomberg (BNEF)
σχετική με την εξέλιξη που θα
έχουν οι αγορές καυσίμων και
ηλεκτρικής ενέργειας έως το
2040. Η ερευνητική ομάδα που
εκπόνησε τη μελέτη εκτιμά πως
η ηλιακή ενέργεια ήδη συμφέρει
οικονομικά περισσότερο από
τις καινούργιες μονάδες γαιάνθρακα σε Γερμανία και ΗΠΑ και
μέχρι το 2021 θα τις ανταγωνιστεί στις ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές Κίνας και Ινδίας.
Από τη σχετική μελέτη προκύπτει πως η πράσινη ενέργεια
καταλαμβάνει χώρο στην αγορά
πιο γρήγορα από όσο εκτιμούσαν οι ειδικοί. Αυτό σημαίνει
πως η μόλυνση από το διοξείδιο
του άνθρακα που προκαλεί η
χρήση ορυκτών καυσίμων μπορεί να περιορισθεί μετά το 2026.
Η υπόθεση αυτή έρχεται σε σύγκρουση με τις προβλέψεις της
Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας,
που προβλέπει πως οι εκπομπές
καυσαερίων θα αυξάνονται σταθερά τις επόμενες δεκαετίες.

ενέργεια θα προσφέρει φθηνότερο ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη και
στις αρχές της δεκαετίας του
2020. Ο γαιάνθρακας θα είναι ο
μεγάλος χαμένος. Η παραγωγή
του αναμένεται να μειωθεί δραστικά ακόμη και στις ΗΠΑ, όπου
ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
προσπαθεί να δώσει ώθηση στη
χρήση ορυκτών καυσίμων.

Μείωση
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Οι παλαιές μονάδες
παραγωγής ενέργειας
από άνθρακα αποσύρονται και αντικαθίστανται από πιο καθαρές
πηγές ενέργειας.

Επενδύσεις 4 τρισ. δολ.
Η ίδια μελέτη διαπιστώνει επίσης πως Κίνα και Ινδία είναι
οι μεγαλύτερες αγορές παραγωγής των νέων μορφών ενέργειας,
καθώς έχουν επενδυθεί σε αυτές
4 τρισ. δολάρια ή περίπου το

39% του συνόλου των επενδύσεων στον κλάδο. Το κόστος
των υπεράκτιων αιολικών πάρκων που μέχρι προσφάτως ήταν
η ακριβότερη τεχνολογία ανανεώσιμης ενέργειας, θα μειωθεί

κατά 71% και μια νέα ανταγωνιστική μορφή παραγωγής ενέργειας θα είναι οι ανεμογεννήτριες στη θάλασσα.
Τουλάχιστον 239 δισ. δολάρια
θα επενδυθούν σε μπαταρίες
ιόντων λιθίου. Ετσι οι συσκευές
αποθήκευσης ενέργειας θα αποτελέσουν έναν πρακτικό τρόπο για να τροφοδοτούνται με ενέργεια οι κατοικίες και το δίκτυο παραγωγής, ενώ παράλληλα θα επεκταθεί η χρήση των
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.
Ο τομέας του φυσικού αερίου
θα προσελκύσει 804 δισ. δολάρια,
που θα αυξήσουν την παραγω-

γική δυνατότητα κατά 16% επιφέροντας ισορροπία στην αγορά,
στην οποία θα υπερισχύουν όλο
και περισσότερο η αιολική και
η ηλιακή ενέργεια. Πολύ πιο εντυπωσιακά είναι τα συμπεράσματα της μελέτης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και
τον αντίκτυπό τους στα ορυκτά
καύσιμα. Το κόστος της ενέργειας που παράγεται από φωτοβολταϊκά είναι σχεδόν το 1/4 εκείνου που είχε το 2009 και αναμένεται ότι θα μειωθεί κατά
ακόμη 66% έως το 2040. Αυτό
σημαίνει πως ακόμη και σε χώρες
όπως η Κίνα και η Ινδία η ηλιακή

Η μελέτη της BNEF εκτιμά
πως το 2040 η παραγωγική δυνατότητα των ΗΠΑ στον τομέα
του γαιάνθρακα θα έχει περιορισθεί περίπου στο ήμισυ σε σύγκριση με τα σημερινά επίπεδα,
καθώς θα έχουν αχρηστευθεί
παλαιότερες μονάδες και θα έχουν αντικατασταθεί από φθηνότερες και πιο καθαρές πηγές
ενέργειας όπως το φυσικό αέριο
και οι ανανεώσιμες πηγές. Στην
Ευρώπη, η παραγωγική δυνατότητα των μονάδων γαιάνθρακα θα μειωθεί κατά 87%, αφού
η νομοθεσία για την προστασία
του περιβάλλοντος καθιστά ακριβότερη τη χρήση ορυκτών
καυσίμων.
Γύρω στο 2026 ο κόσμος θα
καταναλώνει λιγότερο γαιάνθρακα καθώς οι κυβερνήσεις θα
προσπαθούν να συμμορφωθούν
με τη Συμφωνία του Παρισιού
για την Κλιματική Αλλαγή.
Εν ολίγοις, θα αναπτυχθεί η
τεχνολογία της ενέργειας με
μηδενικές εκπομπές καυσαερίων. Η διαδικασία αυτή θα επιβραδύνει την υπερθέρμανση
του πλανήτη, αλλά θα χρειαστούν επενδύσεις ύψους 5,3
τρισ. δολαρίων για να αυξηθεί
η παραγωγική δυνατότητα τόσο
ώστε να περιοριστεί η άνοδος
της θερμοκρασίας στους 2 βαθμούς Κελσίου.

Ο ΟΠΕΚ αδυνατεί να ανακόψει την πτώση της τιμής του βαρελιού
<
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Tης ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΚΑΠΕΡΝΑΡΑΚΟΥ

Σε έναν ιδανικό κόσμο η επί μήνες
μεθοδική και συστηματική μείωση της παραγωγής των πετρελαιοπαραγωγών κρατών (των μελών του ΟΠΕΚ και άλλων εκτός
αυτού) θα οδηγούσε σε ανάκαμψη
των τιμών του «μαύρου χρυσού».
Ομως, δεν ζούμε σε έναν τέτοιον
κόσμο. Αντιθέτως, όπως ορισμένοι
προβλέπουν, η κάθοδος των τιμών
του πετρελαίου θα συνεχιστεί αδιαλείπτως και μέχρι τα τέλη του
2018 – στα μέσα της εβδομάδας
το πετρέλαιο τύπου Brent στο
Λονδίνο είχε υποχωρήσει στο ναδίρ επταμήνου, στα 44,91 δολάρια
το βαρέλι.
Οπως, συγκεκριμένα, παρατηρούν οι αναλυτές της χρηματιστηριακής Seaport Global
Securities, «εάν δεν ελεγχθεί η
σημερινή πορεία του κλάδου,
τότε το 2018 η αγορά πετρελαίου
θα έχει ημερήσιο πλεόνασμα της
τάξεως των 2,2 εκατομμυρίων βαρελιών και αυτή η κατάσταση θα
επιδεινώνεται περισσότερο, όσο
θα πλησιάζουμε προς το 2020».
Υπό το πρίσμα αυτό, η χρηματιστηριακή εταιρεία κάνει λόγο για
τιμή στα 20 δολάρια το βαρέλι
στις αρχές του 2018, η οποία, συν
τω χρόνω, θα αυξηθεί και θα δια-

Υποχώρηση της τιμής
του βαρελιού ακόμη
και στα 20 δολ.
το 2018 προβλέπουν
αναλυτές.

H κάθοδος των τιμών του πετρελαίου θα συνεχιστεί μέχρι τα τέλη του 2018.
μορφωθεί κατά μέσον όρο στα
35 δολάρια το βαρέλι στα τέλη
του πρώτου εξαμήνου.

Πλεόνασμα
Πάντως, κατά την εκτίμηση
της Seaport, τα αναγκαία επίπεδα
τιμών για να περιοριστεί το πλε-

όνασμα πετρελαίου είναι τα 40
δολάρια το βαρέλι. Επίσης, και η
μείωση της παραγωγής πρέπει
να συνεχιστεί τουλάχιστον ένα
εξάμηνο ακόμη πέραν του Μαρτίου 2018, που ορίζει η σχετική
συμφωνία. Κατά το Ρόιτερς, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις πως οι

χώρες εντός και εκτός ΟΠΕΚ, που
συμφώνησαν στη μείωση της ημερήσιας παραγωγής κατά 1,8 εκατ. βαρέλια από φέτος τον Ιανουάριο, την τηρούν.
Τον Μάιο η συμμόρφωσή τους
είχε φθάσει το 106% και αυτό
σημαίνει πως έκαναν μεγαλύτερες μειώσεις από τις συμφωνημένες. Εν τω μεταξύ, παράλληλα,
Νιγηρία και Λιβύη, οι δύο χώρες
που εξαιρέθηκαν από τη συμφωνία, τον Μάιο αύξησαν τη δική
τους παραγωγή. Επιπλέον, όπως
παρατηρεί η εταιρεία ερευνών
στον πετρελαϊκό κλάδο ΒΜΙ
Research, «δεν πρέπει να λησμονούμε τι συνέβη προτού οι πετρελαιοπαραγωγικές χώρες καταλήξουν σε συμπόρευση στα
τέλη του 2016». Και αυτό που
προηγήθηκε, όπως παρατηρεί η
ΒΜΙ Research, είναι ότι ειδικά το
Ιράκ, η Σαουδική Αραβία και η
Ρωσία επιτάχυναν και αύξησαν

τα προγράμματα γεωτρήσεων και
διέθεσαν στην αγορά την πλεονάζουσα παραγωγή τους. Οπότε
η αποκατάσταση στην ισορροπία
προσφοράς και ζήτησης χρειάζεται περισσότερο χρόνο.
«Η καθοδική πορεία του πετρελαίου δεν μπορεί να διακοπεί»,
επισημαίνει ο Κάρστεν Μένκε,
αναλυτής της Julius Baer. «Η αποτελεσματικότητα των κινήσεων των πετρελαιοπαραγωγώνχωρών τίθεται υπό αμφισβήτηση
και οι προσπάθειές τους υπονομεύονται από τη συνεχώς διογκούμενη παραγωγή και τη στάσιμη ζήτηση από τις δυτικές χώρες». Η Αμρίτα Σεν, συνιδρύτρια
της Energy Aspects και επικεφαλής των αναλυτών πετρελαίου,
κάνει λόγο για πρωτοφανείς εξελίξεις.
«Πολλοί πελάτες μας και βετεράνοι επενδυτές, οι οποίοι κάνουν
συναλλαγές στο πετρέλαιο για 20
και 30 χρόνια, μας εξομολογούνται
πως δεν έχουν ξαναδεί τέτοια αντίδραση της αγοράς», επισημαίνει η κ. Σεν. «Κι εγώ αφενός δεν
μπορώ να προβλέψω σε ποια επίπεδα η τιμή του αργού θα σταθεροποιηθεί, αφετέρου δεν αποκλείω το ενδεχόμενο σύντομα να
υποχωρήσει κάτω από τα επίπεδα
των 40 δολ. το βαρέλι».

Αλλαγή σελίδας στην Uber μετά την αποχώρηση του ιδρυτή της
Ο Τράβις Καλάνικ είναι πλέον παρελθόν για την Uber, αλλά μέχρι
να φθάσει στο σημείο να παραιτηθεί, έπρεπε πολλά να γίνουν,
σύμφωνα με δημοσίευμα των New
York Times. Σε μήνυμά του προς
τους εργαζομένους της εταιρείας,
όπου τους κοινοποιούσε την παραίτησή του, δήλωσε: «Αγαπώ
την Uber περισσότερο απ’ οτιδήποτε άλλο στον κόσμο και σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή για την
προσωπική μου ζωή αποδέχθηκα
πρόταση μετόχων να αποχωρήσω
και να μπορέσει η εταιρεία να
προχωρήσει μπροστά, παρά να
εμπλακεί σε ακόμη μία μάχη».
Σημειωτέον πως ο 40χρονος
επιχειρηματίας σε πρόσφατο δυστύχημα εν πλω έχασε τη μητέρα
του, ενώ και ο πατέρας του τραυματίστηκε. Λόγω του τραγικού
συμβάντος και των πορισμάτων
της έρευνας του πρώην εισαγγελέα Ερικ Χόλντερ για τα προβλήματα λειτουργίας και εταιρικής
διακυβέρνησης της Uber, την
προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Καλάνικ ζήτησε άδεια επ’ αόριστον.
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Η Uber εμπλέκεται
σε σκάνδαλα σεξουαλικής παρενόχλησης
και βιομηχανικής
κατασκοπείας.
Την Τρίτη παραιτήθηκε. Η απόφασή του αυτή δεν εξέπληξε κανέναν, όπως αναφέρουν οι ΝΥΤ.
Ηταν η κλιμάκωση του δράματος
της Uber, η οποία εμπλεκόταν
από τη μία παρατυπία και παράβαση στην άλλη, ενώ δεν έλειψαν
καταγγελίες διακρίσεων και σεξουαλική παρενόχληση εντός εταιρείας και μία αγωγή της Google
για βιομηχανική κατασκοπεία.
Η στήριξη την οποία προσέφεραν
στον Τράβις Καλάνικ μέλη του
διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, υψηλόβαθμα στελέχη,
ακόμα και προσωπικοί του φίλοι,
φυλλορρούσε μέρα με τη μέρα.
Ο Τράβις Καλάνικ έκανε συνεντεύξεις με υποψήφια διοικητικά

στελέχη της Uber σε κεντρικό
ξενοδοχείο στο Σικάγο στις αρχές
της εβδομάδας. Ξαφνικά την Τρίτη τον επισκέφθηκαν δύο μεγαλομέτοχοι της Uber, οι Ματ Κόλερ
και Πίτερ Φέντον, συνεταίροι
των επενδυτικών καινοτομικών
κεφαλαίων της Benchmark, και
του επέδωσαν επιστολή με έναν
κατάλογο αιτημάτων. Ενα από
αυτά ήταν να παραιτηθεί εντός
της ημέρας. Η επιστολή είχε συνυπογραφεί από πέντε μεγαλομετόχους της Uber, μεταξύ των
οποίων και τα αμοιβαία κεφάλαια
Fidelity Investments.
Ο Τράβις Καλάνικ έσπευσε να
συμβουλευτεί την εκδότρια και
επιχειρηματία Αριάνα Χάφινγκτον, η οποία είναι και μέλος
του Δ.Σ. της Uber. Η κ. Χάφινγκτον του πρότεινε να εξετάσει
σοβαρά τα δεδομένα. Κατόπιν
κλείστηκαν σε ένα δωμάτιο οι
τρεις άνδρες και, αφού πέρασαν
ώρες διαπραγμάτευσης και διαπληκτισμών, ο Τράβις Καλάνικ
αποφάσισε να αποχωρήσει.
REUTERS, A.P.

Ο 40χρονος επιχειρηματίας Τράβις Καλάνικ παραιτήθηκε για να εκτονωθεί το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργηθεί γύρω από την εταιρεία.
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«Παραδοσιακά»
σούπερ μάρκετ
ανοίγει η Amazon
Οταν η Wal-Mart είχε εξαγοράσει, πέρυσι, την εταιρεία
λιανικών διαδικτυακών πωλήσεων Jet.com, έναντι 3 δισ.
δολ, είχε σημειωθεί μια κρίσιμη αλλαγή. Η μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ στον κόσμο είχε αποφασίσει να ανταγωνιστεί την Amazon, τη μεγαλύτερη εταιρεία ηλεκτρονικών πωλήσεων στον κόσμο. Την περασμένη εβδομάδα
απάντησε η Amazon.com.
Εξαγοράζοντας την αλυσίδα σούπερ μάρκετ Whole Foods
έναντι 14 δισ. δολ., η Amazon ανακοίνωσε την πρόθεση
να ανταγωνιστεί τη Wal-Mart στον φυσικό κόσμο. Μετά
τις δύο αυτές εξαγορές είναι σαφές πως χάνονται οι διαχωριστικές γραμμές μεταξύ παραδοσιακού και ηλεκτρονικού
εμπορίου και πως, πλέον, η κυριαρχία στον κόσμο των
λιανικών πωλήσεων θα κριθεί από το ποιος είναι καλύτερος
και στους δύο τομείς.
Η εξαγορά της Whole Foods αναστατώνει τον τομέα
των αμερικανικών σούπερ μάρκετ, με ετήσιο τζίρο 700
δισ. δολ., τομέα ο οποίος βρίσκεται στα πρόθυρα άγριου
πολέμου τιμών. Οι γερμανικές εκπτωτικές αλυσίδες σούπερ
μάρκετ Aldi και Lidl μάχονται εναντίον της Wal-Mart, η
οποία ελέγχει το 22% της αμερικανικής αγοράς σούπερ
μάρκετ και κάθε μία υπόσχεται να προσφέρει χαμηλότερες
τιμές από την άλλη. Το διακύβευμα είναι μεγαλύτερο για
τη Wal-Mart. Η κίνηση που
<
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έκανε η Amazon έχει στόχο <
την καρδιά της αυτοκρατοΜε την εξαγορά
ρίας της Wal-Mart, δηλαδή
τις πωλήσεις μέσω σούπερ της Whole Foods
μάρκετ, οι οποίες προσφέ- αποκτά δίκτυο
ρουν στην εταιρεία από το
Αρκανσο το 56% του ετήσιου κανονικών κατατζίρου της, ύψους 486 δισ. στημάτων και απαδολαρίων. Με την εξαγορά
τα 460 καταστήματα της ντά στην είσοδο της
Whole Foods θα αποτελέ- Wal-Mart στο ηλεσουν το μέσο ώστε να μάθει
κτρονικό εμπόριο.
η Amazon να ανταγωνίζεται
τη Wal-Mart, η οποία διαθέτει 4.700 καταστήματα. Αναμένεται πως η Amazon θα μειώσει τις υψηλές τιμές που έχει η Whole Foods, ώστε να
είναι σε θέση να αποσπάσει πελάτες από τη Wal-Mart.
H Wal-Mart κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση,
δηλαδή έχει βάλει στο στόχαστρο τους πιο ευκατάστατους
πελάτες της Amazon, εξαγοράζοντας σειρά διαδικτυακών
επιχειρήσεων όπως η Moosejaw (είδη εξοπλισμού και σπορ
ένδυσης και υπόδησης), η Modcloth (γυναικεία ένδυση)
και η Bonobos (ανδρική ένδυση). Η Wal-Mart είχε λάβει
τους τελευταίους μήνες τα μέτρα της ενόψει του πολέμου
τιμών στα σούπερ μάρκετ. Είχε χαμηλώσει τις τιμές της,
είχε βελτιώσει τις προσφορές φρέσκων τροφίμων και κρέατος, είχε εκσυγχρονίσει τα ράφια της και τον φωτισμό
στα καταστήματά της, ενώ είχε βελτιώσει την υπηρεσία
διαδικτυακών παραγγελιών. Ο Μαρκ Λορ, ιδρυτής της
Jet.com και υπεύθυνος πλέον για τις διαδικτυακές πωλήσεις
της Wal-Mart, είπε στο Reuters πως η κίνηση της Amazon
δεν θα αλλάξει τη στρατηγική της εταιρείας. «Θα παίξουμε
επιθετικά», είπε. Η Wal-Mart προσφέρει στους πελάτες
της τη δυνατότητα να παραγγείλουν διαδικτυακά και να
πάρουν την παραγγελία τους από 700 σημεία, ενώ σκοπεύει
να προσθέσει ακόμη 300 έως το τέλος του 2017.
REUTERS

Σε Google, Facebook
το 50% της διαφήμισης
διεθνώς στο Διαδίκτυο
Αποτυχημένες κρίνονται μέχρι στιγμής οι προσπάθειες
μεγάλων εταιρειών, όπως οι Amazon, Snapchat, Verizon
Communications και AT&T, να σπάσουν το ολογοπώλιο
της διαφημιστικής ψηφιακής αγοράς που κατέχουν οι
κολοσσοί υψηλής τεχνολογίας Google και Facebook. Κάτι
τέτοιο φαίνεται ιδιαίτερα περίπλοκο καθώς η παρουσία
των δύο κολοσσών στην παγκόσμια ψηφιακή αγορά είναι
ισχυρότατη.
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι δύο εταιρείες ελέγχουν
τουλάχιστον το 50% της παγκόσμιας διαφημιστικής
αγοράς. Μάλιστα, το 2016, τα έσοδα που κατεγράφησαν
από το σύνολο της ψηφιακής αγοράς στις ΗΠΑ αυξήθηκαν
κατά σχεδόν 12 δισ. δολ., με τις δύο εταιρείες να εισπράττουν συνολικά τουλάχιστον το 77% της διαφημιστικής
πίτας. Ωστόσο, η Ε.Ε. κατηγορεί την Google για κατάχρηση
της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει στη διαδικτυακή
αγορά αναζήτησης και ετοιμάζεται να της επιβάλει τις επόμενες εβδομάδες πρόστιμο που θα υπερβεί ενδεχομένως
το 1 δισ. ευρώ. Αρκετοί δια<
<
<
<
<
φημιστές έχουν εκφράσει <
την ελπίδα για την ανάδειξη Amazon, Snapchat,
ενός τρίτου παίκτη, ο οποίος
θα ενισχύσει τον ανταγω- Verizon, AT&T
νισμό της ψηφιακής διαφή- είναι κάποιες
μισης και θα συμβάλει στη
από τις εταιρείες
διατήρηση των τιμών σε χαμηλά επίπεδα. Συγκεκριμέ- που θα μπορούσαν
να, στρέφουν το ενδιαφέρον
να αναδειχθούν
τους στις δυνατότητες που
παρέχει η Amazon, καθώς σε τρίτο πόλο.
πέρα από τις λιανικές πωλήσεις, η εταιρεία έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές
της σε άλλα πεδία όπως τo streaming video και η τεχνητή
νοημοσύνη.
Σύμφωνα με το Emarketer, η Amazon θα μπορούσε
να έχει έσοδα ύψους 1,81 δισ. ευρώ από την ψηφιακή
αγορά διαφήμισης για το 2017, ποσό που δεν μπορεί
εύκολα να συγκριθεί με τα έσοδα ύψους 74 δισ. ευρώ
που εισέπραξε η Google. Αλλη μία εταιρεία που θα μπορούσε να σπάσει το δίπολο είναι η Snapchat, η οποία
έχει κατορθώσει να κατακτήσει το νεανικό κοινό έχοντας
προσελκύσει σε διάστημα πεντέμισι χρόνων 166 εκατομμύρια χρήστες. Σε περίπτωση που ο χρήστης χρησιμοποιήσει την εφαρμογή για διάστημα που ξεπερνά τα
30 λεπτά, η εταιρεία θα αποτελέσει «στόχο» πολλών διαφημιστών και ίσως κατορθώσει να λάβει μερος από τα
έσοδα της διαφημιστικής πίτας. Ωστόσο, στη Βόρεια Αμερική το μέσο εισόδημα της εταιρείας ανά χρήστη ανέρχεται στα 1,81 δολ. έναντι 16,56 δολ. που αντιστοιχεί
για τη Facebook. Αλλες εταιρείες που θα μπορούσαν να
εκτοπίσουν τους δύο κολοσσούς από την πρώτη θέση
στο πεδίο της ψηφιακής διαφημιστικής αγοράς είναι οι
τηλεπικοινωνιακές Verizon Communications και AT&T.
Πάντως, οι δύο κολοσσοί έχουν εξαρχής βρει τη μυστική
συνταγή: Google και Facebook έχουν την οικονομική
δυνατότητα να δημιουργήσουν ειδικές ομάδες οι οποίες
θα συνεργάζονται άμεσα με τους εμπόρους χωρίς τη
«διαμεσολάβηση» των διαφημιστών.
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Φόβοι για «φούσκα» στα ψηφιακά νομίσματα
Από την αρχή του έτους τα κρυπτονομίσματα τριπλασιάστηκαν – Η αξία τους φθάνει τα 100 δισ. δολ. – Ενα bitcoin κυμαίνεται στα 2.748 δολ.
Της ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

Δυσκολίες έξω
από το Διαδίκτυο

Αν και επεκτείνεται η συζήτηση για
το πότε και πώς θα αποκλιμακωθεί
το ράλι του bitcoin, του ethereum
και των υπόλοιπων νομισμάτων του
Διαδικτύου, ο κόσμος του ψηφιακού
χρήματος γίνεται μια αποδεκτή
πραγματικότητα στον ευρύτερο
χρηματοπιστωτικό κλάδο. Γι’ αυτό
και κρίνεται απαραίτητη η μεγαλύτερη εποπτεία του, αλλά και η δημιουργία ισχυρότερων τεχνολογικών
υποδομών για τη διεξαγωγή περισσότερων συναλλαγών σε ψηφιακά
νομίσματα.
Στο μεταξύ, ο χρηματοοικονομικός
κόσμος αρχίζει να εξοικειώνεται με
τη χρήση τους, επιβεβαιώνει με
πρόσφατο δημοσίευμά του ο
Economist. Το bitcoin, το ethereum
ή το ripple αρχίζουν να προσελκύουν
ακόμη και θεσμικούς επενδυτές ή
μεγάλα hedge funds. Η κυβέρνηση
της Ιαπωνίας αποφάσισε να νομιμοποιήσει το bitcoin, γεγονός που
συνιστά απτή ένδειξη ότι τα ψηφιακά νομίσματα δεν είναι παροδικό
φαινόμενο, όπως σχολιάζει η
Washington Post. Από τις αρχές Ιουλίου, παρομοίως, η Αυστραλία θα
αντιμετωπίζει το bitcoin ως μέσο
συναλλαγών για πάσης φύσεως αγορές, από αγορές σε σούπερ μάρκετ
μέχρι ακίνητα. Στην επίσημη ιστοσελίδα ethereumprice.org αναφέρεται ότι η ΕΕΑ (Enterprise
Ethereum Alliance) πρόσθεσε νέα
ιδρυτικά μέλη στο διοικητικό συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων της
Credit Suisse, της ΙNG και της BP.
Ειδήμονες του κλάδου προειδοποιούν, ωστόσο, πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή των
ανταλλακτηρίων για τη διαπραγμάτευση των αποκαλούμενων «κρυ-

Η χρήση του bitcoin ή των υπόλοιπων ψηφιακών νομισμάτων
στον πραγματικό κόσμο αντί του
Διαδικτύου δεν είναι τόσο εύκολη. Στη Νέα Υόρκη, μία από τις
μητροπόλεις του δυτικού κόσμου, είναι λιγοστά τα εστιατόρια και τα μπαρ που δέχονται
bitcoin, ενώ οι προμήθειες για
τη μετατροπή του ψηφιακού
νομίσματος σε δολάρια οδηγούν το τελικό κόστος της συναλλαγής σε αρκετά υψηλότερα επίπεδα, επισημαίνεται σε
ρεπορτάζ του CNBC. Οι υψηλές
προμήθειες για τη μετατροπή
του bitcoin σε δολάρια μαζί με
πρόσθετες δαπάνες συναλλαγής μπορεί να αυξήσουν το κόστος έως και 40% συγκριτικά
με την πληρωμή με μετρητά ή
πιστωτική κάρτα.
Εντούτοις, παράγοντες της ευρύτερης αγοράς των ψηφιακών
νομισμάτων υποστηρίζουν πως
το bitcoin θα παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στην εκτέλεση
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ακόμη πιο σημαίνοντα ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η τεχνολογία blockchain, που προσφέρει την υποδομή για την εκτέλεση συναλλαγών με ψηφιακά νομίσματα. Θεωρείται
μια τεχνολογία που θα αλλάξει
τον τρόπο λειτουργίας των συμβουλευτικών επιχειρήσεων, με
την εταιρεία Magister Advisors
να προβλέπει αύξηση των επενδύσεων κατά ένα επιπλέον δισ.
δολάρια μέσα στο 2017. H
JPMorgan και η Fidelity ανακοίνωσαν τον Μάιο πως θα συμμετάσχουν στην αγορά των ψηφιακών νομισμάτων, ενώ 86 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένου του οίκου εκκαθάρισης συναλλαγών DTCC, αποφάσισαν
να επενδύσουν στην Ethereum
Enterprise Alliance.
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Το bitcoin, το ethereum
ή το ripple αρχίζουν
να προσελκύουν
ακόμη και θεσμικούς
επενδυτές ή μεγάλα
hedge funds.
πτονομισμάτων» και τη διεκπεραίωση συναλλαγών με αυτά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η περίπτωση του ανταλλακτηρίου
MT.Gox που χρεοκόπησε το 2014.
Σήμερα εξακολουθεί να χρωστάει
bitcoin ισάξια με 45 δισ. γιεν ή 414
εκατ. δολάρια σε πελάτες του.

«Ομηρία»
Κρούσματα «ομηρίας», όπου χάκερ
απαίτησαν από τα θύματα την πληρωμή λύτρων σε bitcoin για την αποστολή κωδικών αποκρυπτογράφησης, επιβεβαίωσαν τις προκλήσεις
που καλείται να αντιμετωπίσει αυτός
ο νέος ψηφιακός κόσμος του χρήματος, τον οποίο συσχετίζουν πολλοί
αναλυτές με την ανάδυση του Διαδικτύου προ 27ετίας. Το υπάρχον
σύστημα διαπραγμάτευσης του
bitcoin μπορεί να διαχειριστεί μόνον
επτά συναλλαγές το δευτερόλεπτο
αντί των χιλιάδων που εκτελούν τα
συστήματα αυτόματων πληρωμών.
Το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον
έχει οδηγήσει στον τριπλασιασμό
των ψηφιακών νομισμάτων από τις
αρχές του έτους, με τη συνολική
αξία τους να ξεκινά από τα 20 δισ.
δολ. τον Ιανουάριο για να φθάσει τα
100 δισ. δολ. σήμερα, σύμφωνα με
την CoinMarketCap. Την Κυριακή
9 Ιουνίου, το bitcoin εκτοξεύθηκε
πάνω από τις 3.000 δολάρια.
Το ethereum –λιγότερο γνωστό
αλλά ταχέως αναπτυσσόμενο– έχει
κερδίσει σχεδόν 5.000%. Η αγορά
έχει σκαρφαλώσει από τα 700 δολάρια τον Ιανουάριο στα 8,6 δισ. τον
Ιούλιο, με το ethereum να αγγίζει

το ρεκόρ των 407 δολαρίων αρχές
του μήνα. Το bitcoin και το ethereum
κυμαίνονται σήμερα περίπου στα
2.638 και 363 δολάρια, αντίστοιχα.
Ενας ακόμη παίκτης είναι το
ripple, η αγορά του οποίου ξεκίνησε
από τα 2 δισ. δολ. στις αρχές του έτους και έχει εκτοξευθεί στα 13 δισ.
δολ. σήμερα.
Κάποια στιγμή θα εξαντληθεί αυτό
το ράλι, προειδοποιούν αναλυτές
της αγοράς. Από την άλλη πλευρά,
είναι πολύ δύσκολο να πωλήσει κανείς μεγάλο όγκο ψηφιακών νομισμάτων, γεγονός που καθιστά απίθανο ένα ξαφνικό κύμα εκροών, επισημαίνει ο Economist. Δεν υπάρχει
μεγάλη διαθεσιμότητα σε bitcoin.
Αριθμούνται σε 16,3 εκατ. και μόνον
1.800 νέα ψηφιακά νομίσματα «κόβονται» ηλεκτρονικά σε blockchains,
δηλαδή αλυσίδες καταχωρίσεων, ημερησίως. Αν και το bitcoin έχει τη
μεγαλύτερη αξία, ο πληθυσμός των
«ψηφιακών νομισμάτων» έχει αυξηθεί αισθητά τον τελευταίο καιρό.
Σήμερα, το bitcoin αντιπροσωπεύει
περίπου το 40% όλων των ψηφιακών
νομισμάτων από το 87% που ίσχυε
στις αρχές του έτους.
Η CoinMarketCap αριθμεί πάνω
από 800 νέα κρυπτονομίσματα, γνωστά ως alt.coins, διότι είναι εναλλακτικά του bitcoin, το οποίο δημιουργήθηκε το 2009 από έναν προγραμματιστή λογισμικού με το ψευδώνυμο Σατόσι Νακαμότο. Οπότε
αν σκάσει η «φούσκα», δεν θα καταρρεύσει η αξία όλων των νομισμάτων σε αυτόν τον νέο κόσμο
του ψηφιακού χρήματος.

Επένδυση με μεγάλα κέρδη και κενά ασφαλείας
Το ράλι των ψηφιακών νομισμάτων
συνδέεται, πέραν των ειδικών χαρακτηριστικών τους, με τη γενικότερη
πολιτική και οικονομική συγκυρία μέσα
στο 2017. Ναι μεν υποκινείται από κερδοσκοπία, αλλά παράλληλα και από
την αβεβαιότητα που έχει προκληθεί
από διάφορες παραμέτρους, όπως οι
μεγάλες διακυμάνσεις του κινεζικού
νομίσματος ή το κλίμα ανασφάλειας
στις ευρωπαϊκές αγορές εξαιτίας μιας
σειράς εκλογικών αναμετρήσεων, από
τη Γαλλία μέχρι τη Βρετανία και τη
Γερμανία τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Μεταβλητότητα επικρατεί, επίσης,
στις ΗΠΑ, επειδή παραμένει αβέβαιο
εάν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ
Τραμπ, θα καταφέρει να υλοποιήσει
τις προεκλογικές υποσχέσεις του για
τη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων. Οι αγορές εμπορευμάτων δεν
προσφέρουν, στο μεταξύ, ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις, με την τιμή του
αργού πετρελαίου να υποχωρεί στα 43
δολ. το βαρέλι αυτήν την εβδομάδα,
καθώς δεν έχουν κοπάσει οι ανησυχίες
για υπερπροσφορά «μαύρου χρυσού».
Οπότε τα ψηφιακά νομίσματα είναι
μια εναλλακτική στον κόσμο των επενδύσεων, εξηγούν παράγοντες των
αγορών. Και αυτή η εναλλακτική δεν
καθορίζεται από τις πολιτικές εξελίξεις
ή το οικονομικό κλίμα στα ισχυρότερα
κράτη του κόσμου.
Τα κρυπτονομίσματα δεν υπόκεινται
σε καμία νομισματική πολιτική. Οι διακυμάνσεις τους δεν μπορούν να χει-
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Η εποπτεία είναι
απαραίτητη για να
μην παγιωθεί μια
κατάσταση «Αγριας Δύσης»
στα κρυπτονομίσματα.
ραγωγηθούν από μια κεντρική τράπεζα.
Αυτό θεωρείται απελευθερωτικό προτέρημα για τους νέους παίκτες του
χρηματοοικονομικού συστήματος, όπως ο Τσάρλς Αλεν, διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης ΒΤCS, μιας εταιρείας που αναπτύσσει τεχνολογία
για τα ηλεκτρονικά επενδυτικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών νομισμάτων.
Ο κ. Αλεν, ωστόσο, αναγνωρίζει πως
η εποπτεία είναι απαραίτητη για να
μην παγιωθεί μια κατάσταση «Αγριας
Δύσης» στα κρυπτονομίσματα. Σε τηλεοπτική εκπομπή του Bloomberg, τόνισε πως πρέπει να επιτευχθεί η κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα σε ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο και
στην ελεύθερη λειτουργία των αγορών
για να μην επαναληφθεί εκ νέου μια
χρεοκοπία, όπως αυτή της MT.Gox.

Στο στόχαστρο
Το bitcoin τέθηκε στο στόχαστρο
των Αρχών, διότι έχει χρησιμοποιηθεί
σε εμπόριο ναρκωτικών, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και πληρωμή λύτρων

σε χάκερ ηλεκτρονικών συστημάτων.
Αρχικά η χρήση του bitcoin εξαπλώθηκε
διότι προσφέρει ευκολία και ανωνυμία
στην αποστολή χρημάτων. Τα ίχνη
των συναλλαγών μπορούν να εντοπισθούν από τα blockchains, ένα λογισμικό σύστημα που χρησιμοποιούν
όλοι οι χρήστες.
Φόβοι, όμως, υπάρχουν για τη χειραγώγηση του bitcoin. Οι κυβερνοεπιθέσεις τύπου άρνησης εξυπηρέτησης
(denial-of-service attacks, DDoS) μπορούν να επιτρέψουν στους χάκερ να
προκαλέσουν μεγάλη αναστάτωση
στην αγορά του bitcoin, προειδοποιούν
ειδήμονες. «Από τη στιγμή που η τιμή
του bitcoin καθορίζεται από αρκετά
ανταλλακτήρια σε όλον τον κόσμο, το
κλείσιμο ενός από όλα δίνει σε έναν
διαπραγματευτή το περιθώριο να εκμεταλλευθεί διαφορές στην τιμολόγηση
του ψηφιακού νομίσματος», σχολιάζει
ο Μπέντζαμιν Ρόμπερτς, συνιδρυτής
και διευθύνων σύμβουλος της Citizen
Hex, στο αμερικανικό ειδησεογραφικό
δίκτυο CNBC.
«Βέβαια, υπάρχει μεγάλη διαφορά
ανάμεσα σε επιθέσεις άρνησης εξυπηρέτησης (DDoS) και μια κυβερνοεπίθεση που θα προκαλούσε απώλεια
χρημάτων σε πελάτες», συμπληρώνει
ο Κρις Μπέρνισκ, υπεύθυνος ανάπτυξης
συστημάτων στην ARK Investments.
Ο ίδιος δεν εξεπλάγη από τις πρόσφατες
επιθέσεις DDoS στα ανταλλακτήρια
Bitfinex, το μεγαλύτερο στις ΗΠΑ, και
BTC-e, δεδομένου του ράλι των κρυ-

πτονομισμάτων και της ραγδαίας ανάπτυξής τους από τις αρχές του έτους.
Σήμερα συζητείται η διάσπαση του
bitcoin σε δύο νομίσματα έπειτα από
πολυετή διαμάχη μεταξύ των υπευθύνων του bitcoin για την επέκταση του
λογισμικού συστήματος προκειμένου
να διεκπεραιώνονται περισσότερες
συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο. Αυτή
η ασυμφωνία ώθησε τους επενδυτές
να αναζητήσουν εναλλακτικά νομίσματα από το bitcoin. Τα χρηματικά
ποσά από την έκδοση νέων νομισμάτων
είναι, τουλάχιστον, εντυπωσιακά εάν
όχι ανησυχητικά για την περαιτέρω
διόγκωση μιας «φούσκας». Το ντεμπούτο του ΙΟΤΑ στο Bitfinex την Τρίτη 13
Ιουνίου προσείλκυσε 1,5 δισ. δολάρια,
ξεπερνώντας κάθε προηγούμενο. Μία
ημέρα πριν, το Bancor είχε συγκεντρώσει 153 εκατ. δολάρια. «Η κερδοσκοπική
φρενίτιδα δεν είναι ποτέ καλή. Αλλά
δεν νομίζω πως βρισκόμαστε σε αυτό
το σημείο ακόμη», σχολιάζει ο Ανταμ
Γουάιτ, αντιπρόεδρος της πλατφόρμας
αγοραπωλησιών Coinbase και επικεφαλής του ανταλλακτηρίου GDAX. «Απλά νομίζω πως είναι υπερβολικός ο
ενθουσιασμός των επενδυτών».
Μια διάσπαση του bitcoin, επίσης,
θα μπορούσε να προκαλέσει την προς
τα κάτω αναπροσαρμογή όχι μόνο των
δύο νέων εκδοχών του, αλλά και των
υπολοίπων ψηφιακών νομισμάτων εάν
επικρατήσει αβεβαιότητα και σύγχυση,
όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του
etherumprice.com.

Πακέτο διάσωσης 17 δισ. ευρώ από τη Ρώμη για δύο τράπεζες
Η Ευρωπαϊκή Eπιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ενέκριναν το αμφιλεγόμενο σχέδιο της ιταλικής κυβέρνησης
Η ιταλική κυβέρνηση, με τη σύμφωνη
γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
αποφάσισε στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου να διασώσει δύο μεσαίου μεγέθους τράπεζες, καταβάλλοντας 5,2
δισ. ευρώ και παρέχοντας εγγυήσεις ύψους 12 δισ. ευρώ. Η αμφιλεγόμενη διάσωση επικρίθηκε από αρκετούς αναλυτές,
αλλά και ευρωβουλευτές, και κυρίως από
Γερμανούς οικονομολόγους και πολιτικούς που άσκησαν δριμεία κριτική κατά
των Βρυξελλών, υποστηρίζοντας ότι επέτρεψαν στη Ρώμη να παρακάμψει την
ευρωπαϊκή νομοθεσία που έχει στόχο
να αποτρέπει τη διάσωση τραπεζών με
χρήματα φορολογουμένων. Από την
άλλη πλευρά, οι επενδυτές επικρότησαν
τη διάσωση δικαιώνοντας την ιταλική
κυβέρνηση που υποστήριζε πως η διάσωση θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη

προς το ευάλωτο ιταλικό τραπεζικό σύστημα.
Υστερα από μήνες άκαρπων προσπαθειών για τη διάσωση των Banco Veneto
και Banco Popolare di Vicenza με ιδιωτικά
κεφάλαια, η τελική φάση άρχισε το βράδυ
της Παρασκευής με την ΕΚΤ να ανακοινώνει πως οι δύο τράπεζες «χρεοκοπούν
ή είναι πιθανό να χρεοκοπήσουν».
Η ΕΚΤ έκρινε πως οι δύο τράπεζες δεν
είναι συστημικές, οπότε δεν είναι αναγκαίο να ρευστοποιηθούν. Η ιταλική κυβέρνηση έκρινε ότι η χρεοκοπία των
δύο τραπεζών θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη προς το σύνολο του ιταλικού
τραπεζικού συστήματος και η Κομισιόν
αποδέχθηκε το επιχείρημα πως η χρεοκοπία των Veneto και Populare di Vicenza
θα αποσταθεροποιούσε ολόκληρη την
περιοχή του Βένετο στον ιταλικό βιομηχανικό Βορρά.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Πάολο Τζεντιλόνι δήλωσε πως η κρατική διάσωση
ήταν «σημαντική, επείγουσα και απαραίτητη» ώστε να αποτραπεί η άτακτη
χρεοκοπία των δύο τραπεζών. Σύμφωνα
με τον Ιταλό υπουργό Οικονομικών ΠιερΚάρλο Παντοάν, οι δύο τράπεζες θα διαχωριστούν σε «καλή» και σε «κακή» τράπεζα. Τα υγιή περιουσιακά τους στοιχεία
θα μεταβιβαστούν στην Intesa Sanpaolo,
τη δεύτερη μεγαλύτερη ιταλική τράπεζα.
Μάλιστα, η ιταλική κυβέρνηση δέχτηκε
να ενισχύσει την Intesa με 5,2 δισ. ευρώ
ώστε να μη μειωθεί ο κεφαλαιακός της
δείκτης και να καλύψει το κόστος απόλυσης υπαλλήλων και κλεισίματος υποκαταστημάτων των δύο τραπεζών. Συγχρόνως, το ιταλικό Δημόσιο προσφέρει
επιπλέον εγγυήσεις μέχρι του ποσού των
12 δισ. ευρώ ώστε να καλυφθούν πιθανές
ζημίες από το χαρτοφυλάκιο μη εξυπη-
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Ευρωβουλευτές θεωρούν
ότι παρακάμπτεται
η ευρωπαϊκή νομοθεσία
που έχει στόχο να
αποτρέπει τη διάσωση
τραπεζών με χρήματα
φορολογουμένων.

ρετούμενων δανείων των Veneto και
Populare di Vicenza. Οι μέτοχοι των δύο
τραπεζών θα χάσουν περίπου 4 δισ. ευρώ
και οι ομολογιούχοι μειωμένης εξασφάλισης (junior bondholders) θα χάσουν
1,2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, προστατεύονται
πλήρως οι ομολογιούχοι αυξημένης εξασφάλισης όπως και το σύνολο των καταθέσεων. Η Κομισιόν ανακοίνωσε την
Κυριακή πως, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή
νομοθεσία, από τη στιγμή που η ΕΚΤ ως
εποπτική αρχή δεν έκρινε πως είναι απαραίτητη (για λόγους ανταγωνισμού)
η χρεοκοπία των δύο τραπεζών, «τότε ισχύει το εθνικό πτωχευτικό δίκαιο... σύμφωνα με το οποίο μέτοχοι και ομολογιούχοι μειωμένης εξασφάλισης πρέπει να
συνεισφέρουν πλήρως στο κόστος».
Ο Γερμανός Συντηρητικός ευρωβουλευτής Μάρκους Φάμπερ δήλωσε πως «με
αυτή την απόφαση, η Κομισιόν συνοδεύει

την τραπεζική ένωση στο νεκροκρέβατό
της. Η δέσμευση πως οι φορολογούμενοι
δεν θα χρηματοδοτούν τη διάσωση χρεοκοπημένων τραπεζών έχει αθετηθεί για
τα καλά», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της επιτροπής Οικονομικών υποθέσεων του
Ε.Κ. Μάλιστα, ο κ. Φάμπερ υποστήριξε
πως «αν αγνοείται τόσο ωμά η δέσμη κοινών μέτρων για την εκκαθάριση τραπεζών,
τότε δεν υπάρχει νόημα να διαπραγματευτούμε άλλο το σχέδιο από κοινού εγγύησης καταθέσεων». Ωστόσο η κ. Ιαμπελ
Σνάμπελ, μια εκ των πέντε ανεξάρτητων
οικονομολόγων της γερμανικής κυβέρνησης, παρατήρησε πως η ευρωπαϊκή νομοθεσία προσφέρει πολλά «παραθυράκια»
και ότι θα πρέπει να υπάρξει «στενότερη
εναρμόνιση του πτωχευτικού δικαίου»
ως προϋπόθεση για την από κοινού εγγύηση καταθέσεων.
REUTERS, BLOΟMBERG
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Σταθερότητα, Ευρώπη, πρόσφυγες

Οι προτεραιότητες των Χριστιανοδημοκρατών στις εκλογές, σύμφωνα με τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε
ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Πιέσεις από τις γερμανικές επιχειρήσεις για φοροαπαλλαγές ύψους 30 δισ. ευρώ ετησίως
δέχθηκε ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,
κατά τη χθεσινή παρουσία και ομιλία του στον σύνδεσμο 11.000 επιχειρήσεων που πρόσκεινται στο
Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ο
κ. Σόιμπλε είπε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι μόνον 15 δισ.
ευρώ ετησίως και έστρεψε τα βέλη
του κατά των υποσχέσεων των Σοσιαλδημοκρατών για επαναφορά
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Ο Γερμανός υπουργός
Οικονομικών χαρακτήρισε τη σταθερότητα
στην Αφρική τη μεγαλύτερη πρόκληση
για την Ε.Ε.
της φορολογίας κεφαλαίου, χαρακτηρίζοντάς τις «δηλητηριώδεις».
Ο κ. Σόιμπλε υποστήριξε ότι το
διακύβευμα των βουλευτικών εκλογών της 24ης Σεπτεμβρίου είναι
η οικονομική σταθερότητα. «Το
ζήτημα είναι ποιος έχει την καλύτερη συνταγή για το μέλλον», είπε.
«Δεν χρειαζόμαστε ομάδες εργασίας να μας πουν ότι, αν επαναφέρουμε τη φορολόγηση κεφαλαίου, θα δηλητηριάσουμε τη θέση
της Γερμανίας ως προορισμού επενδύσεων σε μια παγκοσμιοποι-

Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε απευθύνεται στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που στηρίζουν το κόμμα του.
ημένη οικονομία», προσέθεσε.
Ως προς τα αιτήματα για μείωση
της φορολογίας των επιχειρήσεων,
ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών
είπε: «Θα συμβούλευα να είμαστε

ρεαλιστές στις προσδοκίες μας»,
υποστηρίζοντας ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια για φοροαπαλλαγές δεν ξεπερνούν τα 15 δισ.
ευρώ ετησίως. «Με αυτό το ποσό

δεν μπορούν να γίνουν θεαματικές
αλλαγές», προσέθεσε.
Ο σύνδεσμος επιχειρήσεων CDU
Wirtschaft, που οργάνωσε την εκδήλωση, ζήτησε φοροαπαλλαγές

συνολικού ύψους 120 δισ. ευρώ
έως το 2021, με δεδομένο ότι την
ίδια περίοδο αναμένεται πλεόνασμα φορολογικών εσόδων 140 δισ.
ευρώ. Ο πρόεδρος του συνδέσμου
Βέρνερ Μπάλσεν είπε ότι, εφόσον
ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, υπουργός
«σφιχτός» στους υπολογισμούς
του, κάνει λόγο για 15 δισ. ετησίως,
τότε σίγουρα υπάρχουν περισσότερα. Γι’ αυτό, συνέχισε, είναι σημαντικό για τις γερμανικές επιχειρήσεις να ανέλθουν οι φοροαπαλλαγές στα 30 δισ. ετησίως.
Παράλληλα, ο Γερμανός υπουργός επανέλαβε το αίτημα για στενότερη δημοσιονομική ένωση μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, ώστε να ενισχυθεί η
Ευρώπη υπό το φως προκλήσεων
όπως η αποχώρηση της Βρετανίας
από την Ε.Ε. και η εκλογή του
Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ. Περισσότερες λεπτομέρειες για τα
σχέδια του Βερολίνου περί δημοσιονομικής ενοποίησης αναμένονται μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου.
Τέλος, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών υποστήριξε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση των ερχόμενων δεκαετιών για την Ευρώπη
δεν είναι άλλη από την επίτευξη
σταθερότητας στην αφρικανική
ήπειρο. Ο Σόιμπλε υποστήριξε ότι,
σε περίπτωση αστάθειας στην Αφρική, τα προσφυγικά ρεύματα
του 2015 θα αποδειχθούν κλάσματα των μελλοντικών.

REUTERS, A.P.

Συρία και Ρωσία διαψεύδουν τις ΗΠΑ
OYAΣΙΓΚΤΟΝ. Δαμασκός και Μόσχα
απέρριψαν την καταγγελία του
Λευκού Οίκου περί επικείμενης
χρήσης χημικών όπλων από τον
συριακό στρατό εναντίον αντικαθεστωτικών ανταρτών, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για
κατασκευασμένο πρόσχημα, με
στόχο την εξαπόλυση νέας επίθεσης από την πλευρά των ΗΠΑ.
Με δήλωσή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated
Press, ο Σύρος υπουργός Εθνικής
Συμφιλίωσης Αλί Χαϊντάρ υποστήριξε ότι ο κυβερνητικός στρατός δεν χρησιμοποίησε ποτέ, ούτε
πρόκειται να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα εναντίον ομοεθνών.
«Απαράδεκτη» χαρακτήρισε την
αμερικανική προειδοποίηση προς
τη Δαμασκό ο εκπρόσωπος Τύπου
του Κρεμλίνου Ντιμίτρι Πεσκόφ,
ενώ ο αντιπρόεδρος της επιτροπής Αμυνας της Ανω Βουλής, Φραντς Κλίντσεβιτς, έκανε λόγο για
«προβοκάτσια» της Ουάσιγκτον.
Αργά το βράδυ της Δευτέρας,
ο εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού
Οίκου Σον Σπάισερ ισχυρίστηκε,
χωρίς να παράσχει αποδεικτικά
στοιχεία, ότι υπάρχουν «δυνητικές
ενδείξεις για προετοιμασία νέας

Λίγες ώρες μετά την απειλητική προειδοποίηση των ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ασαντ επισκέφθηκε τη ρωσική βάση του Χμεϊμίμ.
επίθεσης με χημικά όπλα από το
καθεστώς Ασαντ» και προειδοποίησε τον Σύρο πρόεδρο και τον
στρατό του ότι «θα πληρώσουν
βαρύ τίμημα».
Χθες, ο εκπρόσωπος Τύπου του
Πενταγώνου, λοχαγός Τζεφ Ντέιβις, υποστήριξε ότι οι αμερικανικές

ένοπλες δυνάμεις εντόπισαν ασυνήθιστες κινήσεις στη συριακή,
αεροπορική βάση του Σαϊράτ,
στην επαρχία Χομς, οι οποίες δημιουργούσαν υπόνοιες για επικείμενη επίθεση με χημικά όπλα.
Στις 7 Απριλίου, ο Ντόναλντ
Τραμπ διέταξε πυραυλική επίθεση

από δύο αμερικανικά πολεμικά
σκάφη στη Μεσόγειο εναντίον
της βάσης του Σαϊράτ. Δικαιολόγησε την απόφασή του υποστηρίζοντας ότι ο συριακός στρατός
είχε εξαπολύσει από αυτή τη βάση, τρεις μέρες νωρίτερα, επίθεση
με χημικά αέρια εναντίον αντι-

καθεστωτικών ανταρτών στο Χαν
Σεϊχούν της επαρχίας Ιντλίμπ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες
87 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 31 παιδιών, έχασαν τη ζωή
τους. Η συριακή κυβέρνηση, όπως
και οι σύμμαχοί της, Ρωσία και
Ιράν, αρνήθηκαν τους ισχυρισμούς της Ουάσιγκτον.
Στο μεταξύ, το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που πρόσκειται στην
αντιπολίτευση και εδρεύει στο
Λονδίνο, κατήγγειλε χθες ότι ο
υπό αμερικανική ηγεσία συνασπισμός προκάλεσε τον θάνατο
δεκάδων αμάχων στην πόλη Αλ
Μαγιαντίν, όπου βομβάρδισε
κτίριο το οποίο χρησιμοποιείτο
από το Ισλαμικό Κράτος ως φυλακή.
Τουλάχιστον 42 αιχμάλωτοι
των τζιχαντιστών, όπως και 15
μαχητές του Ισλαμικού Κράτους
σκοτώθηκαν, πάντα σύμφωνα με
το Παρατηρητήριο. Εκπρόσωπος
του συνασπισμού αναγνώρισε
ότι πραγματοποιήθηκε βομβαρδισμός στην περιοχή και υποσχέθηκε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για
τις συνθήκες του επεισοδίου.
A.P., REUTERS

Αναγέννηση του γαλλογερμανικού άξονα
Την πεποίθησή του ότι Γαλλία και
Γερμανία θα ηγηθούν μιας νέας πορείας προς τη βαθύτερη ενοποίηση
της Ευρώπης εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς, με συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο Reuters, στις
Βρυξέλλες. «Ασφαλώς είμαι πιο αισιόδοξος από πέρυσι ή πρόπερσι»,
δήλωσε ο Ολλανδός επίτροπος, επικαλούμενος τη νίκη του Εμανουέλ
Μακρόν στη Γαλλία και την ήττα
της Ακροδεξιάς στην πατρίδα του.
«Τα τελευταία χρόνια, καλώς ή κακώς, ήταν διάχυτη η εντύπωση ότι
η Γερμανία κυριαρχούσε πέραν του
δέοντος στην Ενωση. Επομένως,
το γεγονός ότι η Γαλλία υιοθετεί
τώρα μια πιο δυναμική στάση είναι
καλό για όλη την Ευρώπη, είναι
καλό για την ίδια τη Γαλλία και είναι
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Πιο αισιόδοξος για την
πορεία της Ε.Ε. δηλώνει
ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Φρανς Τίμερμανς.
ιδιαίτερα καλό για τη Γερμανία»,
προσέθεσε.
Εκτιμώντας ότι η εμβάθυνση της
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης αποτελεί
«προκαθορισμένη εξέλιξη», ο κ. Τίμερμανς αναγνώρισε ότι η συγκεκριμενοποίηση των βημάτων που
θα γίνουν θα εξαρτηθεί από το αποτέλεσμα των γερμανικών βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου.
Μεταξύ των πιθανών πεδίων στενότερης συνεργασίας περιέλαβε
την ενιαία ψηφιακή αγορά, τις α-

Ο Φρανς Τίμερμανς παραχωρεί
συνέντευξη στην έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες.

νανεώσιμες πηγές ενέργειας και
τη διεκδίκηση ισότιμων όρων εμπορίου. Περισσότερο επιφυλακτικός ήταν ο αντιπρόεδρος της
Κομισιόν σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, παρά το
γεγονός ότι η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ εμφανίστηκε
θετική αλλά με επιφυλάξεις στις
σχετικές προτάσεις του Γάλλου
προέδρου Εμανουέλ Μακρόν.
Αναφορικά με το Brexit, τόνισε
ότι εναπόκειται στη Βρετανία, η
οποία κίνησε τη διαδικασία του
διαζυγίου με δική της, μονομερή
απόφαση να διευκρινίσει τις θέσεις
της και προσέθεσε: «Και οι δύο
πλευρές θα ζημιωθούν (από το
Brexit). Ας προσπαθήσουμε τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουμε
τη ζημιά». Υπό αυτό το πρίσμα, τά-

χθηκε υπέρ μιας συνεργατικής, μη
συγκρουσιακής διαπραγμάτευσης
ανάμεσα στις Βρυξέλλες και το Λονδίνο.
Τέλος, ο κ. Τίμερμανς εξέφρασε
την ελπίδα να ξεπεραστούν οι αντιθέσεις Ανατολής - Δύσης στους
κόλπους της Ε.Ε., λαμβανομένων
υπόψη των αντιρρήσεων που εγείρουν χώρες όπως η Πολωνία και η
Ουγγαρία για θέματα μετανάστευσης και κράτους δικαίου. «Πρέπει
να ξεπεράσουμε αυτή την αντίθεση
(Ανατολής - Δύσης)», δήλωσε σχετικά. «Οπου και να πάτε –στη χώρα
μου, στην Πολωνία, στην Ελλάδα,
στην Ισπανία, στις σκανδιναβικές
χώρες– όλοι όσοι δεν έχουν κλείσει
τα 30 μιλούν τα ίδια, κακά αγγλικά.
Και αυτό... βοηθάει πολύ».
REUTERS
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Η Μέρκελ
ανοίγει τον δρόμο
για γάμους
oμοφυλοφίλων
ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Η καγκελάριος Μέρκελ έκανε την έκπληξη
της προεκλογικής εκστρατείας επιτρέποντας στους
βουλευτές των Χριστιανοδημοκρατών να ψηφίσουν
κατά συνείδηση στο ζήτημα του γάμου μεταξύ ατόμων
του ιδίου φύλου. Κατόπιν τούτου, η έγκριση του μέτρου
θεωρείται δεδομένη, καθώς υπάρχουν στις τάξεις των
Χριστιανοδημοκρατών υπέρμαχοι του «γάμου για όλους»,
οι ψήφοι των οποίων θα προστεθούν στις θετικές
ψήφους των βουλευτών όλων των υπόλοιπων κομμάτων
που εκπροσωπούνται στη γερμανική Βουλή.
Τα μοναδικά ερωτήματα που απομένουν είναι πότε
θα γίνει η ψηφοφορία (οι Σοσιαλδημοκράτες ζητούν
διεξαγωγή την Παρασκευή, τελευταία ημέρα πριν από
τις θερινές διακοπές της Βουλής) και
ποιος θα δρέψει τα
πολιτικά οφέλη. Το
σχετικό νομοσχέδιο λιμνάζει στα
συρτάρια
της
Μπούντεσταγκ και
δεν βρισκόταν καν
στην ατζέντα της
ολομέλειας, λόγω
της πάγιας αντίδρασης των Χριστιανοδημοκρατών. Ομως, η όλο
και μεγαλύτερη αποδοχή των ομόφυλων ζευγαριών
από τη γερμανική
κοινωνία οδήγησε Η πάγια άρνηση της καγκελαρίου
όλα τα πολιτικά μετατράπηκε σε «ναι» εν ριπή
κόμματα να δε- οφθαλμού.
σμευθούν ότι δεν
θα σχηματίσουν κυβέρνηση με εταίρο που αρνείται
την επέκταση του δικαιώματος γάμου σε όλους. Μια
τέτοια δέσμευση θα άφηνε ουσιαστικά τους Χριστιανοδημοκράτες χωρίς κυβερνητικούς εταίρους.
Επιπλέον, το ζήτημα κινδύνευε να ενισχύσει πολιτικά
τους Σοσιαλδημοκράτες, με τον επικεφαλής τους
Μάρτιν Σουλτς να ξεσηκώνει θύελλα χειροκροτημάτων
αναφέροντάς το στην ομιλία της Κυριακής. Κατόπιν
τούτου, η Αγκελα Μέρκελ στράφηκε στον πιο συντηρητικό εταίρο της, τον επικεφαλής της βαυαρικής CSU
Χορστ Ζεεχόφερ, ο οποίος, προς έκπληξη όλων, συμφώνησε στην αλλαγή στάσης.
Ακολούθησε τηλεοπτική συνέντευξη της Αγκελα
Μέρκελ, στην οποία ερωτήθηκε γιατί αντιδρά στο μέτρο
και, σε αντίθεση με το παρελθόν, δυσκολεύθηκε να εκφράσει λόγους αντίδρασης. «Εχω στην εκλογική μου
περιφέρεια ένα ζευγάρι γυναικών το οποίο έχει αναλάβει
την επιμέλεια οκτώ παιδιών. Δεν μπορώ πια να υποστηρίζω ότι αυτό βλάπτει τα παιδιά», είπε, ζητώντας
παράλληλα τον σεβασμό όσων έχουν και θα έχουν αντίθετη άποψη. «Θέλω η ψήφος να είναι θέμα συνείδησης,
όχι κάτι που επιβάλλω εγώ», προσέθεσε.
REUTERS, A.P
.

Πρώτη συνεδρίαση
της νέας
γαλλικής Βουλής
ΠΑΡΙΣΙ. Την εναρκτήρια συνεδρίασή της πραγματοποίησε χθες η Γαλλική Εθνοσυνέλευση, με πολιτικούς
αντιπάλους του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να υπογραμμίζουν την έλλειψη πολιτικής πείρας πολλών
μελών του κυβερνώντος κόμματος «Η Δημοκρατία
σε Κίνηση». Μόλις 27 από τους 308 βουλευτές της
«Δημοκρατίας σε Κίνηση» υπηρέτησαν στην προηγούμενη Bουλή.
Το κόμμα εξέλεξε χθες τον πρώην οικολόγο Φρανσουά ντε Ρουζί, ως πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης,
ενώ αίσθηση προκάλεσε η απόφαση του πρώην
πρωθυπουργού Βαλς να μην προσχωρήσει στην
Κ.Ο. των Σοσιαλιστών, επιλέγοντας τον ρόλο του
«συνεργαζόμενου» με το κόμμα του Μακρόν.
Παρότι το ακροδεξιό Εθνικό Μέτωπο της Λεπέν
δεν πέτυχε να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα,
καθώς δεν συγκέντρωσε τους απαραίτητους 15 βουλευτές, η πρόεδρός του εξέφρασε την αισιοδοξία
ότι θα καταφέρει να προσελκύσει στις τάξεις του
Μετώπου απογοητευμένους βουλευτές των κεντροδεξιών Ρεπουμπλικανών.
Στο μεταξύ, δύο από τις σημαντικότερες μελλοντικές προκλήσεις της κυβέρνησης Μακρόν παραμένουν η ψήφιση του νέου αντιτρομοκρατικού νόμου
και η μεταρρύθμιση της εργασιακής νομοθεσίας.
Ο αντιτρομοκρατικός νόμος θα επιτρέψει μία
ακόμη χρονική επέκταση του καθεστώτος έκτακτης
ανάγκης, μέχρι 1/11, ενώ ο ποινικός κώδικας θα αναμορφωθεί, έτσι ώστε οι Αρχές «να αποκτήσουν
νέες νομικές μεθόδους κοινού ποινικού δικαίου, με
στόχο την αποτελεσματικότερη πρόληψη τρομοκρατικών ενεργειών».
A.P.
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Συνεχίζουν παρά
την παρέμβαση
του πρωθυπουργού
Συνέχιση των κινητοποιήσεων έως και
αύριο, οπότε και θα πραγματοποιηθεί πανελλαδική απεργία στους δήμους, όπως ήταν άλλωστε ο αρχικός σχεδιασμός, αποφάσισε χθες η ΠΟΕ-ΟΤΑ. Παρά την παρέμβαση του πρωθυπουργού αλλά και την
άμεση ψήφιση στη Βουλή της βελτιωμένης
–προς την πλευρά των αιτημάτων των συνδικαλιστών– τροπολογίας για τους συμβασιούχους στην καθαριότητα των δήμων,
η ΠΟΕ-ΟΤΑ δεν αποφάσισε να υποχωρήσει
άμεσα. Ωστόσο, η επιλογή να αυξηθεί το
προσωπικό ασφαλείας, και άρα να βγουν
περισσότερα απορριμματοφόρα στους δρόμους, σημαίνει σταδιακή αποκλιμάκωση
των κινητοποιήσεων, σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών δήμων της Αττικής.
Το κλίμα στη Θεσσαλονίκη όμως παραμένει έκρυθμο, καθώς χθες οι συνδι<
<
<
<
<
<

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης
Γ. Μπουτάρης είναι αποφασισμένος να καθαρίσει
σήμερα την πόλη με ιδιωτική εταιρεία.
καλιστές εμπόδισαν την οικονομική επιτροπή του δήμου να συνεδριάσει προκειμένου να εγκρίνει σύμβαση με ιδιωτική
εταιρεία για την άμεση αποκομιδή των
απορριμμάτων.
Με δηλώσεις του στην «Κ», ο δήμαρχος
Γιάννης Μπουτάρης δήλωσε ωστόσο αποφασισμένος να προχωρήσει, αναλαμβάνοντας την ευθύνη να υπογράψει ο
ίδιος τη σύμβαση. «Δεν μπορούν να μείνουν τα σκουπίδια στους δρόμους της
πόλης για άλλες δύο ημέρες, υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Η εταιρεία
θα αναλάβει την αποκομιδή για ένα τριήμερο ώστε να καθαρίσει η πόλη. Αν είχα
πρόθεση να ιδιωτικοποιήσω την καθαριότητα του δήμου, δεν θα ζήταγα 700
άτομα μόνιμο προσωπικό», τονίζει. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η Θεσσαλονίκη έχει
μόνο 350 μόνιμους υπαλλήλους στην καθαριότητα και 750 συμβασιούχους.
Χθες, την ίδια στιγμή που συνεδρίαζε
η εκτελεστική επιτροπή της ΠΟΕ-ΟΤΑ,

ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Ολομέλεια της Βουλής η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για τους συμβασιούχους στην αποκομιδή απορριμμάτων.
Υπέρ της τροπολογίας τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ,
ΑΝΕΛ, ενώ την καταψήφισαν Ν.Δ., Δημοκρατική Συμπαράταξη, ΚΚΕ και Ποτάμι.
Η Χρυσή Αυγή και η Ενωση Κεντρώων
δήλωσαν «παρών». Μετά την πρωινή συνάντηση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα
με τους συνδικαλιστές, στην τροπολογία
προστέθηκαν ακόμα δύο σημεία: α) Στον
διαγωνισμό για εργαζομένους στην καθαριότητα που θα πραγματοποιηθεί, δεν
θα υπάρχει όριο ηλικίας (η ρύθμιση έως
το βράδυ της Δευτέρας προέβλεπε αύξηση
του ορίου ηλικίας από τα 45 στα 50 έτη)
και β) οι ΟΤΑ οφείλουν να παρέχουν τις
υπηρεσίες καθαριότητας με ίδια μέσα, ειδικά μετά τη δυνατότητα που θα τους
δοθεί να αιτηθούν και να προσλάβουν
προσωπικό.
Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης,
που σε όλο το διάστημα των κινητοποιήσεων, όπως τόνιζαν στελέχη του δήμου,
απέφυγε να πυροδοτήσει το κλίμα με δηλώσεις επιλέγοντας να βρίσκεται σε συνεννόηση με το προσωπικό ασφαλείας
ώστε η πόλη να παραμένει σε σχετικά
καλή κατάσταση σε καίρια σημεία, με
δήλωσή του χθες κάλεσε τους εργαζομένους να επιστρέψουν στην εργασία τους.
«Η απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ να συνεχιστούν
οι κινητοποιήσεις είναι άστοχη και υπερβολική. Παρά τα επιμέρους προβλήματά
της, η ρύθμιση που εγκρίθηκε από τη
Βουλή ικανοποιεί ένα μεγάλο μέρος των
αιτημάτων της ομοσπονδίας. Με την υπευθυνότητα που οι συνθήκες απαιτούν
και τα συμφέροντα της πρωτεύουσας επιβάλλουν, ο Δήμος Αθηναίων θα υπερασπισθεί τη δημόσια υγεία», τόνισε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη από χθες αργά
το απόγευμα ξεκίνησε με γρηγορότερους
ρυθμούς η αποκομιδή στην Αθήνα· εκτιμάται πάντως ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον τρεις ημέρες για να φανεί η διαφορά
στην πόλη.
Στο ίδιο κλίμα και η δήλωση του προέδρου της ΚΕΔΕ χθες, που κάλεσε τους
εργαζομένους να δείξουν υπευθυνότητα
καθώς «οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν από σήμερα καθιστούν επιτακτική
την αποκομιδή των απορριμμάτων από
τους δρόμους».

Ενισχύθηκε χθες το προσωπικό ασφαλείας και βγήκαν στους δρόμους περισσότερα απορριμματοφόρα. Ωστόσο, θα χρειαστούν μέρες για να καθαρίσουν οι πόλεις.

Διαφωνίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης
εξελίξεις και στον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν στη συνέχεια οι
απεργοί, θα έχει επίδραση το γεγονός ότι, μετά την απόφαση της
ΠΟΕ-ΟΤΑ για αναστολή της απεργίας, αυξήθηκε ο αριθμός των απορριμματοφόρων που βγήκαν
στους δρόμους της Αθήνας και,
όπως εκτιμάται, αν βελτιωθεί η κατάσταση στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου ο δήμαρχος Γιάννης
Μπουτάρης κινείται για να λύσει
το πρόβλημα, τότε θα αδυνατίσει
πάρα πολύ το μέτωπο και θα μειωθεί
σημαντικά η πίεση που ασκείται.

Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σε δύσκολη άσκηση εξελίχθηκε για
την κυβέρνηση η διαχείριση της
καθημερινότητας, όσον αφορά την
αντιμετώπιση του μείζονος προβλήματος από την απεργία των συμβασιούχων στην Αυτοδιοίκηση και
τη συσσώρευση σκουπιδιών στους
δρόμους. Η παράταση των κινητοποιήσεων επέβαλε την παρέμβαση
του ίδιου του κ. Τσίπρα, ο οποίος,
πάντως, ενεργοποιήθηκε αφού εμφανίσθηκαν ρήγματα στο μέτωπο
των απεργών και αφού υπήρξε η εκτίμηση μεταξύ κυβερνητικών στελεχών ότι η διάσπαση θα οδηγήσει
στον εκφυλισμό των κινητοποιήσεων. Πάντως, η καθυστέρηση στη
λήψη απόφασης από την ΠΟΕ-ΟΤΑ
χθες, μετά τη συνάντηση με τον
πρωθυπουργό, προκάλεσε κλίμα ανησυχίας και αγωνία στην κυβέρνηση. Γύρω από την κρίση με το
θέμα των σκουπιδιών, άλλωστε,
προκλήθηκε τις προηγούμενες ημέρες ένταση στο εσωτερικό της
κυβέρνησης. Υπήρξαν διαφορετικές
εισηγήσεις για τους χειρισμούς που
θα έπρεπε να γίνουν, διαφορετικές
εκτιμήσεις για το αποτέλεσμα που
θα έφερναν οι αποφάσεις, αλλά και
γκρίνια για τους χειρισμούς που οδήγησαν την κατάσταση μέχρι εδώ.
Μάλιστα, δεν είναι τυχαίο ότι
μετά τη σύσκεψη που έγινε το βράδυ
της Παρασκευής στο Μέγαρο Μαξίμου αμέσως μετά την επιστροφή

ANDREA BONETTI

Της ΤΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

MOTION TEAM

Αποκλεισμό ιδιωτικών φορέων από
την καθαριότητα προβλέπει η τροπολογία

Επίρριψη ευθυνών

Ο πρωθυπουργός συνομιλεί με εκπροσώπους της ΠΟΕ-ΟΤΑ κατά τη διάρκεια της χθεσινής τους συνάντησης, στο Μέγαρο Μαξίμου.
του κ. Τσίπρα από τις Βρυξέλλες,
με τη συμμετοχή των συναρμόδιων
υπουργών, η εκτίμηση που επικρατούσε σε ανώτερο κυβερνητικό επίπεδο ήταν ότι ουσιαστικά το θέμα
είχε λυθεί, ότι οι αποφάσεις που έλαβε η κυβέρνηση και οι προτάσεις
προς τους απεργούς απαντούσαν
πειστικά στα αιτήματά τους και δεν
υπήρχε λόγος για συνέχιση των κινητοποιήσεων. Η εκτίμηση αυτή
διαψεύσθηκε, ενώ γενικότερα ετέθησαν ερωτήματα κατά πόσον είναι
ορθή η «ανάγνωση» της συγκυρίας
και οι αποφάσεις που λαμβάνονται
με βάση αυτή.
Ηταν ακριβώς οι αστοχίες των
προηγούμενων ημερών που προ-

κάλεσαν αγωνία χθες, όσο καθυστερούσε η απόφαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ.
Οπως ανέφερε κομματικό στέλεχος,
η παρέμβαση του πρωθυπουργού
σε σημαντικό βαθμό σήμαινε ότι
είχε εκτιμηθεί εκ των προτέρων ότι
θα υπήρχε θετικό αποτέλεσμα και
απόφαση για λύση της απεργίας.
Οποιαδήποτε άλλη απόφαση από
την πλευρά των συνδικαλιστικών
εκπροσώπων των απεργών θα σήμαινε ότι και πάλι είχε γίνει λανθασμένη εκτίμηση της κατάστασης.
Η απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι την Πέμπτη
δεν ικανοποίησε – όπως ήταν αναμενόμενο. Ωστόσο, στην κυβέρνηση
εξακολουθούν να θεωρούν ότι στις

Ν.Δ.: Προφανή τα νομικά και συνταγματικά προβλήματα
σίου με ιδιώτες στον τομέα της
καθαριότητας.
Η πρόταση του κ. Μητσοτάκη,
«θεσμικά αξιόπιστη γιατί είναι
συμβατή με το Σύνταγμα, τους
νόμους και τις νέες συμβάσεις
που απαιτούνται», «καινοτόμα
και οικονομικά βιώσιμη» (γιατί
ανοίγει τον δρόμο σε εναλλακτικές μορφές παροχής υπηρεσιών),
όπως χαρακτηρίζεται από τη Ν.Δ.,
εντάσσεται στη λογική του λιγότερου κράτους, της αξιολόγησης και αξιοκρατίας στον δημόσιο
τομέα, τα οποία στηρίζει σταθερά
ο πρόεδρος της Ν.Δ.
Σε όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις του επιμένει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
μέσω προσλήψεων σχηματίζει
κομματικό στρατό, επιμένει να
τηρείται η αναλογία προσλήψεων-αποχωρήσεων που επιβάλλει
το στενό δημοσιονομικό πλαίσιο,
ενώ στηρίζει την περικοπή δαπανών.
Ανάμεσα στις δηλώσεις του
που φιλοξένησε το Politico, υπάρχει και μια αποστροφή περί
«λίπους» στον δημόσιο τομέα,
γεγονός που οφείλεται στο ότι
«η κυβέρνηση έχει επανέλθει σε
μια μακρά ελληνική παράδοση
πελατειακών πρακτικών, παραχωρώντας θέσεις εργασίας σε
πολιτικούς συμμάχους».

Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Με ευθείες βολές ότι το μόνο που
ενδιαφέρει την κυβέρνηση είναι
να «τακτοποιήσει» την εκλογική
της πελατεία –γεγονός που δημιούργησε το πρόβλημα εξαρχής
και το οποίο την κάνει να παρακάμπτει επανειλημμένα το Σύνταγμα και τους νόμους– υποδέχθηκε η Πειραιώς την πρόταση
της κυβέρνησης στους συμβασιούχους.
Η Ν.Δ. επιμένει στη «θεσμικά
αξιόπιστη» και «οικονομικά βιώσιμη» πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την άρση του αδιεξόδου, η οποία, πάντως, δεν προβλέπει μονιμοποιήσεις «από το
παράθυρο».
Νέες υποσχέσεις για ανανεώσεις συμβάσεων και «φωτογραφικές» μονιμοποιήσεις βλέπει η
Πειραιώς πίσω από τη νομοθετική
πρωτοβουλία της κυβέρνησης
<
<
<
<
<
<

Απορρίπτει η Πειραιώς
τη νομοθετική
πρωτο-βουλία της
κυβέρνησης για τους
συμβασιούχους.
που παρουσίασε ο πρωθυπουργός
στους συμβασιούχους. Η Ν.Δ. έκανε λόγο για «ακροβασίες» μιας
ρύθμισης που έχει «προφανή νομικά και συνταγματικά προβλήματα» και με όχημα την οποία η
κυβέρνηση επιχειρεί να κερδίσει
χρόνο. Και, βέβαια, να κερδίσει
τη μάχη της επικοινωνίας δημιουργώντας την εντύπωση ότι
προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα
και μάλιστα με εμπλοκή του ίδιου
του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα,
στην Πειραιώς κυριαρχεί η πεποίθηση ότι οι συνδικαλιστές παρασκηνιακά έχουν ήδη συμφωνήσει με την κυβέρνηση και ότι
όλα τα υπόλοιπα εντάσσονται σε
ένα παιχνίδι εντυπώσεων.

«Eκλογική πελατεία»

Στη «θεσμικά αξιόπιστη» και «οικονομικά βιώσιμη» πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την άρση του αδιεξόδου επιμένει η Ν.Δ.
«Δεν λέει την αλήθεια στους
πολίτες, κρατά αιχμάλωτους τους
συμβασιούχους και μετακυλίει
την αντιμετώπιση των προβλημάτων στο μέλλον», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Πειραιώς. Η αποδόμηση της κυβερνητικής πρότασης, πριν ακόμη
οι συνδικαλιστές της ΠΟΕ-ΟΤΑ
ανακοινώσουν τη συνέχιση των

κινητοποιήσεών τους μέχρι την
ερχόμενη Πέμπτη, έγινε στον απόηχο της παρέμβασης που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
τη Δευτέρα.
Υπενθυμίζεται ότι η πρότασή
του για την άρση του αδιεξόδου
με τους εργαζομένους στην καθαριότητα κινήθηκε σε τέσσερις
βασικούς άξονες: την άμεση πλη-

ρωμή των δεδουλευμένων στους
συμβασιούχους, τη μη μονιμοποίησή τους «από το παράθυρο»
με ρυθμίσεις εκτός συνταγματικού πλαισίου και δημοσιονομικών
δυνατοτήτων – αντ’ αυτού πρότεινε τη σύναψη νέων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και την
εκκίνηση της συζήτησης για την
ανάγκη συμπράξεων του Δημο-

Πάντως, την εκτίμηση ότι η διάταξη που έφερε η κυβέρνηση στη
Βουλή για τους συμβασιούχους
θα καταπέσει, εξέφρασε από την
πλευρά του και ο αρμόδιος τομεάρχης Μάκης Βορίδης, επικρίνοντας την κυβέρνηση για «τακτοποίηση της εκλογικής πελατείας».
Ο κ. Βορίδης μίλησε για «φωτογραφική τροπολογία», για τους
συγκεκριμένους συμβασιούχους,
που αφήνει εκτός όλους τους υπόλοιπους Ελληνες πολίτες και η
οποία θα καταπέσει για λόγους ισότητας. Επισήμανε ακόμη ότι οι
προσλήψεις αφορούν μόνο 2.500
ανθρώπους, την ώρα που οι συμβασιούχοι είναι 10.000.

Στην κυβέρνηση, βεβαίως, επιρρίπτουν την ευθύνη για τις αποφάσεις των συνδικαλιστών στην κομματική προέλευσή τους, αφήνοντας
να εννοηθεί ότι κινούνται με κριτήριο να πλήξουν την κυβέρνηση
και όχι να υπηρετήσουν τα αιτήματά
τους. Ο κ. Πάνος Σκουρλέτης κατηγόρησε χθες και από το βήμα της
Βουλής τη Ν.Δ. ότι θέλει να βυθίζεται
η Αθήνα στα σκουπίδια έχοντας
στόχο την είσοδο ιδιωτών στην αποκομιδή απορριμμάτων. Και στο
επίκεντρο της κυβερνητικής επιχειρηματολογίας παραμένει η θέση
ότι η κυβέρνηση δεν φέρει καμιά
ευθύνη για το ζήτημα, καθώς οι συναρμόδιοι υπουργοί διατρανώνουν
ότι ουδέποτε έδωσαν υποσχέσεις
στους συμβασιούχους για μετατροπή
των συμβάσεών τους σε αορίστου
χρόνου.

Τα «βουνά» από σκουπίδια
απειλούν τον τουρισμό
στην καρδιά της σεζόν
Σε άμεσο κίνδυνο, όχι μόνο για τη δημόσια υγεία, αλλά
και για την ανοδική πορεία του τουρισμού, τείνει να εξελιχθεί το πρόβλημα με την καθαριότητα, καθώς η διόγκωση του προβλήματος με την αποκομιδή των απορριμμάτων δεν έχει περάσει απαρατήρητη ούτε στο εξωτερικό.
Η Frankfurter Allgemeine Zeitung έκανε ειδική αναφορά
στις επιπτώσεις που έχουν οι κινητοποιήσεις στη δημόσια
υγεία και τον τουρισμό, με το σχετικό άρθρο να φέρει
τον τίτλο «Η Ελλάδα βυθίζεται στα σκουπίδια».
Οπως τονίζεται στο άρθρο, πέραν των κινδύνων για
τη δημόσια υγεία, η απεργία στην καθαριότητα πλήττει
τον τουρισμό και την εστίαση. «Μπροστά σε καφετέριες
και ταβέρνες όπου μαζεύονται βουνά σκουπιδιών δεν κάθεται πλέον κανείς, ενώ σε πολλά μέρη η εικόνα είναι αποκαρδιωτική.
Σκουπίδια συσσωρεύονται ακόμη και σε νησιά. Σε πολιτικό επίπεδο συζητείται εάν θα πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί
η αποκομιδή απορριμμάτων. Ορισμένες κοινότητες αλλά
και αθηναϊκές συνοικίες έ<
<
<
<
<
χουν υιοθετήσει ήδη με ε- <
πιτυχία το σύστημα και δεν
«Η Ελλάδα βυθίζεαντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα», αναφέρεται χα- ται στα σκουπίδια»,
ρακτηριστικά.
γράφει η γερμανική
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η χθεσινή έκκληση εφημερίδα FAZ.
της υπ. Τουρισμού Ελένης
Κουντουρά για την άμεση αποκομιδή των απορριμμάτων.
«Το υπουργείο Τουρισμού έχει γίνει αποδέκτης κύματος
παραπόνων από φορείς και επαγγελματίες του τουριστικού
κλάδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ζητούν άμεσες
και δραστικές παρεμβάσεις ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη εξέλιξη της τουριστικής περιόδου και να αποφευχθεί
πλήγμα στην εικόνα της χώρας διεθνώς», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Εν τω μεταξύ, μέχρι να εμφανιστεί η κρίση με τα απορρίμματα, συνεχίζονταν τα θετικά μηνύματα για τον ελληνικό
τουρισμό. Οπως υποστηρίζει σε δημοσίευμά της για την
πορεία των μεγαλύτερων τουρ οπερέιτορ της χώρας (TUI
και Thomas Cook) η γερμανική εφημερίδα Frankfurter
Allgemeine Zeitung (FAZ), η Ελλάδα είναι η νικήτρια της
φετινής τουριστικής σεζόν. Η FAZ επισημαίνει ότι «έπειτα
από μια δύσκολη χρονιά το 2016, με τους τουρίστες όχι
μόνον να αποφεύγουν τα ταξίδια στην Τουρκία, αλλά και
να απορρίπτουν σχεδόν ολοκληρωτικά σχετικές προσφορές
των τουρ οπερέιτορ, οι δύο κορυφαίοι εκπρόσωποι του
ευρωπαϊκού γενικού τουρισμού (TUI και Thomas Cook)
αισιοδοξούν και πάλι. Η Ελλάδα είναι η νικήτρια της
χρονιάς, ενώ η Αίγυπτος καταγράφει διπλασιασμό των
κρατήσεων».
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Οι φόροι οδηγούν σε εικονικά διαζύγια

Με τη διαδικασία-εξπρές που προωθεί η κυβέρνηση διευκολύνονται τα ζευγάρια που χωρίζουν και για οικονομικούς λόγους
εμφανιστεί μετά το εικονικό διαζύγιο
ως κύρια κατοικία του κάθε συζύγου).
2. Με το οικογενειακό εισόδημα
συνδέεται το επίδομα τέκνων, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα (σ.σ.:
το οποίο έχει πολύ χαμηλό εισοδηματικό κριτήριο και μπορεί ουσιαστικά
να το διεκδικήσει μόνο κάποιος με
μηδενικό εκκαθαριστικό) αλλά και
σειρά επιδομάτων που προγραμματίζεται να δοθούν από το 2019 σε περίπτωση που δημιουργηθούν οι δημοσιονομικές προϋποθέσεις για να εφαρμοστεί το «καλό πακέτο» του 2019.

Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Το χαλί στα διαζύγια «μαϊμούδες» για
οικονομικούς λόγους στρώνει η κυβέρνηση με το προωθούμενο νομοσχέδιο, που επιτρέπει τη λύση του γάμου με πολύ χαμηλό κόστος και σε
χρόνο εξπρές με μια απλή συμβολαιογραφική πράξη. Η οδός του εικονικού
χωρισμού, που ακολουθείται ήδη από
ζευγάρια τα οποία αναζητούν με κάθε
τρόπο διέξοδο στα οικονομικά τους
προβλήματα, εκτός από οικονομικά
συμφέρουσα γίνεται και απλούστατη
διαδικαστικά, καθώς μπορεί να υλοποιηθεί ενώπιον συμβολαιογράφου με
την υπογραφή ενός κειμένου παρουσία
δικηγόρων.
Αυτή η απλή διαδικασία ανοίγει τον
δρόμο για πλήθος οικονομικών παροχών που συνοδεύουν ένα διαζύγιο, όπως είναι η προστασία των ακινήτων
από τον πλειστηριασμό, η παροχή σειράς επιδομάτων –τέκνων, ελάχιστο
εγγυημένο εισόδημα– αλλά και οι εκπτώσεις στους λογαριασμούς ΔΕΚΟ,
μέσω των κοινωνικών τιμολογίων.
Με την πρόσφατη αλλαγή του συνταξιοδοτικού νόμου αλλά και με τη
σύνδεση πλήθους κοινωνικών παροχών
αλλά και μέτρων κοινωνικής προστασίας με το οικογενειακό εισόδημα, η
κυβέρνηση φρόντισε να κάνει ακόμη
πιο... ελκυστικό το εικονικό διαζύγιο.
Ενα κίνητρο υπήρχε –η εξασφάλιση
μιας σύνταξης χηρείας σε περίπτωση
θανάτου– για τη διατήρηση του γάμου
και αυτό ουσιαστικά «αδυνάτισε» μετά
την αφαίρεση του δικαιώματος για χορήγηση σύνταξης στις συζύγους κάτω
των 55 ετών. Ο μόνος ουσιαστικός οικονομικός λόγος να παραμένει κανείς
παντρεμένος στα αρχεία της εφορίας
και των υπόλοιπων υπηρεσιών του Δημοσίου είναι η καταπολέμηση των τεκμηρίων διαβίωσης.

Αντίστροφα στην τάση

Οι στατιστικές του υπουργείου Εσωτερικών αποτυπώνουν μείωση στον αριθμό των διαζυγίων κατά τη διάρκεια
των μνημονιακών ετών. Από 18.353
που ήταν οι χωρισμοί κατά τη διάρκεια
του 2014, περιορίστηκαν σε 17.750 το
2015, και σε μόλις 12.422 κατά τη διάρκεια του 2016. Οσον αφορά στο πρώτο
πεντάμηνο του 2017, τα διαζύγια ανέρχονται προς το παρόν σε 5.931, με τους
γάμους για την ίδια περίοδο να ανέρχονται σε 16.154. Η μείωση που αποτυπώνεται στη στατιστική του ηλεκτρονικού ληξιαρχείου έχει την εξήγησή
της, όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί. Αν
και δεν υπάρχουν σχετικά στατιστικά
να υποστηρίξουν τη σχετική επιχειρηματολογία –δεν θα μπορούσαν, άλλωστε,

Εως και στα φάρμακα

<
<
<
<
<
<

Η διάσπαση των συνολικών
αποδοχών του ζευγαριού σε
δύο δηλώσεις αποδεικνύεται σε πολλές περιπτώσεις
εξαιρετικά συμφέρουσα.
καθώς τους λόγους των διαζυγίων τους
γνωρίζουν μόνο οι άμεσα εμπλεκόμενοι– γίνεται ο εξής διαχωρισμός:
1. Τα πραγματικά διαζύγια μειώνονται
αισθητά λόγω οικονομικού κόστους.
Υπό το βάρος της μείωσης των εισοδημάτων, τα ζευγάρια συμβιβάζονται
στο να παραμείνουν κάτω από την
ίδια στέγη παρά να ανοίξουν δύο ξεχωριστά νοικοκυριά διπλασιάζοντας
–ουσιαστικά– τα έξοδα. Ακόμη και η
φορολογική νομοθεσία λειτουργεί αποτρεπτικά για ένα πραγματικό διαζύγιο. Η διατροφή, για παράδειγμα,
ενώ αποτελεί εισόδημα για την/τον
σύζυγο που την εισπράττει, δεν αντι-

μετωπίζεται ταυτόχρονα και ως δαπάνη
για αυτόν που την καταβάλλει. Από
την άλλη, ενώ κατά τη διάρκεια του
γάμου τα εισοδήματα των δύο συζύγων
προστίθενται προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τεκμήρια (κάτι που σημαίνει ότι όποιος έχει μεγαλύτερο εισόδημα και λιγότερα τεκμήρια καλύπτει
τον άλλο σύζυγο που δεν μπορεί να
δικαιολογήσει το θεωρητικό εισόδημα
της εφορίας), σε περίπτωση διαζυγίου
ο καθένας πρέπει να αντιμετωπίσει
τα δικά του τεκμήρια χωριστά.
2. Αυξάνονται τα «εικονικά» διαζύγια,
καθώς τα κίνητρα γίνονται ολοένα και
περισσότερα. Η στιχομυθία ενώπιον
του δικαστηρίου, όπου συζητείτο προσφυγή δανειολήπτη στην προστασία
του «νόμου Κατσέλη», είναι ενδεικτική.
Στο επιχείρημα του προσφεύγοντα
ότι μετά τη διάλυση του γάμου του οι
δαπάνες αυξήθηκαν με αποτέλεσμα
να υπάρχει αδυναμία αποπληρωμής
της δόσης του δανείου, ο δικαστής εξέφρασε την εύλογη απορία: «Αφού
διακόψατε τον έγγαμο βίο, ποιος είναι

ο λόγος για τον οποίο εξακολουθείτε
να δηλώνετε ότι ζείτε κάτω από την
ίδια στέγη;». Κατά την εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας, αποδείχτηκε
ότι ήταν τέτοια η σπουδή του δανειολήπτη να εμφανιστεί χωρισμένος ενώπιον του δικαστηρίου που είχε...
ξεχάσει να καλύψει τα νώτα του με αποτέλεσμα να εκτεθεί ενώπιον του δικαστή (η απόφαση εκκρεμεί).

Το πλεονέκτημα

Ο βασικός λόγος που καθιστά δελεαστικό το εικονικό διαζύγιο είναι η
συνεχής «αναβάθμιση» της αξίας του
«κενού» εκκαθαριστικού σημειώματος.
Δεδομένου ότι τα περισσότερα επιδόματα και παροχές έχουν συνδεθεί με
το οικογενειακό εισόδημα, η διάσπαση
των συνολικών αποδοχών του ζευγαριού σε δύο δηλώσεις (κάτι που μπορεί
να γίνει μόνο με διαζύγιο, καθώς η κοινή δήλωση είναι υποχρεωτική από τον
νόμο σε περίπτωση γάμου) μπορεί να
αποδειχτεί εξαιρετικά συμφέρουσα
για τους ακόλουθους λόγους:

Ο σκηνοθετημένος χωρισμός έχει και τους κινδύνους του
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΙΑΔΗ

Ολα του γάμου δύσκολα και τα χρέη...
δυσβάσταχτα. Πλάι στα ζευγάρια, τα
οποία παρά τις αγεφύρωτες διαφορές
μένουν για λόγους οικονομίας μαζί,
υπάρχουν εν μέσω οικονομικής κρίσης
εξίσου πολλά που, για να «σώσουν»
το σπιτικό τους, αποφασίζουν να...
χωρίσουν. Δεν πρόκειται, ωστόσο, για
συμβουλή κάποιου οικογενειακού συμβούλου ή ψυχολόγου, αλλά του δικηγόρου και του λογιστή τους.
«Είναι κοινό μυστικό ότι αυτό συμβαίνει» ομολογεί στην «Κ» δικηγόρος
των Αθηνών, που θέλει για ευνόητους
λόγους να διατηρήσει την ανωνυμία
του. «Απαξ και τέθηκε σε ισχύ ο περίφημος νόμος Κατσέλη (3869/2010)
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, φάνηκε ότι σε πολλές υποθέσεις οφειλετών το εικονικό διαζύγιο ήταν η μοναδική διέξοδος», εξηγεί ο ίδιος.
Οι λόγοι είναι προφανείς, «όταν το
δικαστήριο καλείται να αποφανθεί για
τη δυνατότητα αποπληρωμής ενός
χρέους, π.χ. ενός στεγαστικού δανείου,
λαμβάνει υπ’ όψιν το οικογενειακό εισόδημα». Αν, λοιπόν, δύο σύζυγοι με
ένα τέκνο εργάζονται και έχουν μηνιαίο
μισθό 1.000 ευρώ ο καθένας, το δικαστήριο ενδέχεται να αποφασίσει ότι
μπορούν να ζήσουν με 1.200 ευρώ και
να ζητήσει να πληρώνουν στην τράπεζα 800 ευρώ για το χρέος τους. «Αν
όμως εμφανιστούν ως χωρισμένοι,

δύο άνθρωποι που συντηρούν δύο διαφορετικά νοικοκυριά, το ύψος της δόσης μπορεί να πέσει ακόμα και στα
100 ευρώ».
Νόμιμο ίσως δεν είναι, αλλά ποιος
μπορεί να αποφανθεί ότι είναι και ανήθικο; «Κατορθώνουν με αυτό το τέχνασμα να επιβιώσουν κατά το μάλλον
ή ήττον αξιοπρεπώς, ενώ ενδέχεται
να σώσουν και το σπίτι τους», περιγράφει ο δικηγόρος, «ο χρόνος αποπληρωμής του χρέους επιμηκύνεται,
<
<
<
<
<
<

«Μετά το πέρας τριών ετών,
ο πρώην σύζυγος χάνει,
πλέον, το δικαίωμα συμμετοχής στα αποκτήματα».
ωστόσο πολλοί ελπίζουν ότι η οικονομική κατάσταση μπορεί μελλοντικά
να βελτιωθεί και τα παιδιά τους να ξεχρεώσουν αντί αυτών σε είκοσι ή τριάντα χρόνια».
Υπάρχουν, όμως, και τα «ψιλά» γράμματα. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων μιλάμε για ζευγάρια εν διαστάσει,
που έχουν δηλαδή καταθέσει αίτηση
διαζυγίου, αλλά η διαδικασία δεν έχει
ακόμα ολοκληρωθεί. «Απαξ και δηλώσεις εν διαστάσει, δίνεις μια διαφορετική διεύθυνση κατοικίας από το έτερον ήμισυ και ξεκινάτε ξεχωριστές
φορολογικές δηλώσεις», υπογραμμίζει

ο δικηγόρος. «Αν κάποιοι θέλουν να
γίνουν ακόμα πιο πιστευτοί, μπορεί
η σύζυγος να προβεί σε αγωγή για διατροφή», συμπληρώνει.
Μέχρι πρότινος η αργοκίνητη Δικαιοσύνη και η δαιδαλώδης γραφειοκρατία διευκόλυναν τη σκηνοθεσία
του χωρισμού. «Είναι εξαιρετικά δύσκολο να ισχυριστεί –πόσο μάλλον
να αποδείξει– κάποιος ότι ένας χωρισμός είναι εικονικός», συνεχίζει ο δικηγόρος, «ωστόσο, μια αγωγή διαζυγίου που έχει “παγώσει” για πέντε
χρόνια εγείρει υποψίες». Συνάδελφός
του από τη Θεσσαλονίκη παραθέτει
μιαν άλλη περίπτωση: «Εχουν και οι
τράπεζες τους ελεγκτικούς τους μηχανισμούς, κάποτε αμφισβήτησαν
την ύπαρξη νέας κατοικίας, παρουσιάζοντας αποδεικτικά στοιχεία για
την πλήρη απουσία αλληλογραφίας
στην εν λόγω διεύθυνση».

Παράπλευρες απώλειες

Και οι δύο εικάζουν, πάντως, ότι η
θεσμοθέτηση του «διαζυγίου εξπρές»
μάλλον θα δυσκολέψει τους ενδιαφερόμενους παρά θα τους διευκολύνει.
«Εκείνοι επωφελούνται από ένα εκκρεμές διαζύγιο, αλλά δεν είναι πάντοτε
έτοιμοι να ρισκάρουν με ένα τελεσίδικο
διαζύγιο...». Οι λόγοι, βέβαια, δεν είναι
(μόνο) συναισθηματικοί. «Ενα διαζύγιο
έχει και παράπλευρες απώλειες» επιμένει ο έμπειρος δικηγόρος, που δεν
συστήνει εικονικά διαζύγια ούτε στους

πιο απελπισμένους. «Μετά το πέρας
τριών ετών ο πρώην σύζυγος χάνει,
πλέον, το δικαίωμα συμμετοχής στα
αποκτήματα», διευκρινίζει. «Αυτό σημαίνει ότι μπορεί για την αγορά του
εν λόγω σπιτιού να συνεισέφεραν και
οι δύο, όμως να γράφτηκε στο όνομα
μόνον του ενός», επισημαίνει. «Επειτα,
επειδή είχαν πάρει συμπληρωματικά
και δάνειο, το οποίο δεν κατόρθωναν
να αποπληρώνουν, ένας εκ των δύο
κάνει την “εξυπηρέτηση” στον άλλο
και χωρίζουν». Το σπίτι σώζεται, αλλά
είναι γραμμένο στο όνομα μόνον του
ενός. «Τρία χρόνια αργότερα, ο άλλος
δεν έχει πλέον κανένα δικαίωμα επί
του ακινήτου», τονίζει. «Αν, βέβαια,
υπάρχει καλή πίστη μεταξύ των δύο,
μπορεί να μην προκύψει καμία εμπλοκή», συμπληρώνει με νόημα, «δεν είναι,
όμως, λίγες οι φορές που μαθαίνουμε
ότι ο χωρισμός από εικονικός έγινε
πραγματικός ή ότι η ξαφνική εμφάνιση
ενός τρίτου προσώπου ανέτρεψε όλα
τα δεδομένα». Στην περίπτωση αυτή,
ο νικητής τα παίρνει... όλα.
«Μπορεί τα εικονικά διαζύγια να αβγατίζουν, όμως δεν βάζω το χέρι μου
στο Ευαγγέλιο ότι δεν γίνονται και
εικονικοί γάμοι», σημειώνει ο ίδιος.
«Αν ενώπιον του δικαστηρίου εμφανιστεί ένας εργαζόμενος σύζυγος, παντρεμένος με μια άνεργη και άπορη
γυναίκα, που οφείλει να συντηρεί, μαντέψτε πόσο πολύ θα “πέσει” η μηνιαία
δόση του...».

1. Ο νόμος Κατσέλη, μετά την τροποποίηση που έγινε στο πλαίσιο της
α΄ αξιολόγησης, προστατεύει μόνο
την κύρια κατοικία του δανειολήπτη
εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα
εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ετσι, η κατοικία της συζύγου
μπορεί να μην προστατεύεται για όσο
διάστημα το ζευγάρι παραμένει παντρεμένο εμφανίζοντας εισόδημα
30.000 ευρώ. Μετά το διαζύγιο όμως,
εφόσον η σύζυγος εμφανιστεί με χαμηλό εισόδημα της τάξεως των 5.000
- 6.000 ευρώ, έχει σαφώς περισσότερες
πιθανότητες να εξασφαλίσει μια καλύτερη απόφαση. Η συγκεκριμένη
«πολιτική» έχει γίνει κοινός τόπος
πλέον και βασικό θέμα συζήτησης
στα δικηγορικά γραφεία που αναλαμβάνουν υποθέσεις προσφυγής δανειοληπτών στις διατάξεις του νόμου
περί προστασίας της κύριας κατοικίας.
Πολλές φορές μάλιστα, το εικονικό
διαζύγιο προβάλλεται και ως λύση
για την προστασία όχι ενός αλλά δύο
ακινήτων (καθένα εκ των οποίων θα

Αυτό το πακέτο περιλαμβάνει και
τη μειωμένη συμμετοχή στα φάρμακα
για τους έχοντες χαμηλό εισόδημα,
καθώς και τη χορήγηση επιδόματος
στέγασης (έως και 100 ευρώ τον μήνα
ή 1.200 ευρώ τον χρόνο για όσους
πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια)
αλλά και την αύξηση του επιδόματος
τέκνων ακόμη και στα 150 ευρώ τον
μήνα για όσους έχουν δύο παιδιά
(από 80 ευρώ που είναι σήμερα για
όσους δηλώνουν πολύ χαμηλά εισοδήματα).
3. Στον ΕΝΦΙΑ, εξασφαλίζεται έκπτωση 50% για όσους δηλώνουν εισόδημα έως και 9.000 ευρώ. Σε περίπτωση γάμου, το εισοδηματικό όριο
αυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για τη σύζυγο ή τον σύζυγο και για κάθε μέλος
της οικογένειας, ενώ η οικογενειακή
περιουσία δεν πρέπει να ξεπερνά τα
85.000 ευρώ για τον ανύπαντρο, τα
150.000 ευρώ για τον παντρεμένο και
τα 200.000 ευρώ για όποιον έχει ένα
ή περισσότερα παιδιά. Είναι προφανές
ότι σε περίπτωση διαζυγίου, όσοι ξεπερνούν το όριο των 9.000 ευρώ από
κοινού αυξάνουν τις πιθανότητες να
εξασφαλίσουν την έκπτωση του 50%
είτε ο ένας είτε και οι δύο. Και αυτό
διότι με δύο ατομικές δηλώσεις μπορεί
να δικαιολογείται εισόδημα έως και
20.000 ευρώ για ένα χωρισμένο ζευγάρι με δύο παιδιά, αντί για 12.000
ευρώ που είναι το αντίστοιχο όριο
κατά τη διάρκεια του γάμου.
4. Εσχάτως, ένα ακόμη επιχείρημα
υπέρ του διαζυγίου-μαϊμού είναι και
η προστασία από τα αναγκαστικά μέτρα της εφορίας. Κανονικά, οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών
επιβάλλονται στον ΑΦΜ του οφειλέτη
και όχι της συζύγου. Υπάρχουν πολλές
περιπτώσεις, όμως, που μπλοκάρονται
κοινοί λογαριασμοί ή που η σύζυγος
βρίσκεται αντιμέτωπη και αυτή με
τη δέσμευση του λογαριασμού παρά
τις μικρές οφειλές της, λόγω πολύ υψηλών χρεών του συζύγου σε εφορία
και ασφαλιστικά ταμεία.

Την εγκατέλειψε γιατί είχε πολλά... ακίνητα
«Πλήρωνα πέντε φορές περισσότερη

εφορία εξαιτίας μιας γυναίκας που δεν
αγαπούσα πια». Η εν λόγω δήλωση, όσο και αν ηχεί κυνική, είναι απόλυτα ειλικρινής. «Πολλοί συνομήλικοί μας συνεχίζουν συμβατικά τη ζωή τους, για
χάρη των παιδιών ή της κοινής τους ιστορίας», προσθέτει ο 57χρονος Θεσσαλονικιός, Κ.Π. Σε άλλες εποχές, ίσως να έπραττε το ίδιο και εκείνος, όμως τα αμέτρητα ακίνητα της συζύγου,
που κάποτε την έκαναν πολύφερνη
νύφη, σήμερα τον ώθησαν να την εγκαταλείψει μια ώρα αρχύτερα καταθέτοντας αίτηση διαζυγίου.
«Συνήθως τα ζευγάρια που καταλήγουν στην εν λόγω απόφαση είναι μέχρι 45 ετών, παντρεύτηκαν προ κρίσης
και τότε γεμάτοι αισιοδοξία για το μέλλον πήραν ένα ωραίο σπίτι με στεγαστικό δάνειο», περιγράφει. «Σήμερα,
τους έχει μείνει το χρέος, δύο –στην
καλύτερη περίπτωση– κουτσουρεμένοι μισθοί και δύο παιδιά στην εφηβεία. Τι να κάνουν;», λέει μεγαλόφωνα τον συλλογισμό του δικηγόρος από
τη συμπρωτεύουσα.
Οπως επισημαίνει δικηγόρος του Κολωνακίου, τα εικονικά διαζύγια δεν
προορίζονται μόνον για τα χαμηλά βαλάντια και τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. «Δύο γόνοι βιομηχανικών οικογενειών γνωρίζονται το 2004, και διαδοχικά το 2007 και 2009 κάνουν δύο παιδιά», διηγείται. Για φορολογικούς λό-

γους ο σύζυγος διατηρεί εταιρείες σε
Κύπρο και Λουξεμβούργο, αλλά μεγάλο μέρος του εισοδήματός του δηλώνεται και φορολογείται στην Ελλάδα.
«Μετά την αύξηση της φορολογίας επί
των μερισμάτων, αλλά και τη ραγδαία
αύξηση του φόρου εισοδήματος, ο σύζυγος αποφασίζει πριν από τρία χρόνια να γίνει φορολογικός κάτοικος Κύπρου, κάτι που προϋποθέτει τη συντήρηση ενός κανονικού νοικοκυριού εκεί», εξιστορεί ο δικηγόρος του. «Οι
Αρχές, όμως, σκόνταφταν στην ύπαρξη παιδιών και συζύγου, που ζούσαν
μόνιμα στην Ελλάδα, οπότε τον συμβούλευσαν να χωρίσει». Την «τετράγωνη» λογική του συζύγου και του δικηγόρου του δεν διέθετε η σύζυγος,
που δεν ήταν διατεθειμένη να χωρίσει
απλώς για τα... λεφτά. Τότε, ως «μάννα
εξ ουρανού» ήρθε... το ΣτΕ. «Υπήρχε
μεγάλο πρόβλημα με την υπάρχουσα
νομοθεσία, που δεν αποδεχόταν ότι
μπορεί ένας από τους δύο γονείς να
ζει και να εργάζεται στο εξωτερικό»,
διευκρινίζει ο δικηγόρος, «όμως, εν
μέσω οικονομικής κρίσης και μετανάστευσης, υπήρχαν πολλές τέτοιες περιπτώσεις, μία εξ αυτών προσέφυγε
στο ΣτΕ». Ευτυχώς, το ΣτΕ απεφάνθη
(1145/2016) ότι ο σύζυγος δεν είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει φορολογική δήλωση στην Ελλάδα, απλώς και
μόνον επειδή η σύζυγός του είναι φορολογική κάτοικος Ελλάδας.
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Επιχειρούν με τα χρήματα των άλλων
Οπως προκύπτει από την επεξεργασία 16.000 ισολογισμών, στις μισές ελληνικές επιχειρήσεις τα ξένα κεφάλαια ξεπερνούν τα ίδια
Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

1.549 επιχειρήσεις
με «άνοιγμα» 5,7 δισ.

Τουλάχιστον στις μισές επιχειρήσεις
της χώρας τα ξένα κεφάλαια ξεπερνούν τα ίδια, κάτι που στην πράξη
σημαίνει ότι τα δάνεια και οι υποχρεώσεις προς τρίτους είναι περισσότερα
από τα λεφτά που έχουν επενδύσει
οι μέτοχοι αλλά και από τα συσσωρευμένα κέρδη που έχουν παραμείνει
στο ταμείο για την τόνωση της δραστηριότητας της επιχείρησης. Μάλιστα, για τις 15 στις 100 εταιρείες εν
λειτουργία, η κατάσταση είναι προβληματική, καθώς τα ξένα κεφάλαια
έχουν φτάσει να είναι τουλάχιστον
πενταπλάσια σε σχέση με τα ίδια.
Τα άκρως ανησυχητικά στατιστικά
ευρήματα που προκύπτουν από την
επεξεργασία των ισολογισμών που
δημοσιεύθηκαν μέσα στη χρήση του
2016, θα έρθουν στο προσκήνιο μέσα
στις επόμενες εβδομάδες και ειδικά
από τις αρχές Αυγούστου, όταν θα ξεκινήσει στην πράξη πλέον να εφαρμόζεται ο νόμος για τον «εξωδικαστικό
συμβιβασμό». Για περισσότερες από
2.300 εταιρείες, οι εξελίξεις –από αναστολή λειτουργίας μέχρι αναδιάρθρωση ή αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος– θα είναι άμεσες και ραγδαίες.

Από την επεξεργασία των ισολογι-

σμών της περυσινής χρονιάς –οι οποίοι αποτυπώνουν την οικονομική
κατάσταση των επιχειρήσεων για το
2015– προκύπτει ότι 1.549 επιχειρήσεις έχουν πλέον αρνητικά ίδια κεφάλαια, που σημαίνει ότι αν δεν τύχουν άμεσης στήριξης από τους μετόχους τους, θα πρέπει να αναστείλουν τη λειτουργία τους. Το οικονομικό «άνοιγμα» ανέρχεται στα 5,7 δισ.
ευρώ και είναι κατά τουλάχιστον 1,4
δισ. ευρώ μεγαλύτερο σε σχέση με
την αρνητική απόκλιση επί των ιδίων
κεφαλαίων που είχε καταγραφεί
στους ισολογισμούς του 2014.
Στη λίστα που προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων της ICAP
Databank, ξεχωρίζουν αρκετά ονόματα επιχειρήσεων που έχουν ήδη
έρθει στο προσκήνιο λόγω των κυοφορούμενων επιχειρηματικών εξελίξεων. Σύντομα θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις, καθώς τα ανοίγματα
χρόνο με τον χρόνο γίνονται μεγαλύτερα, κάτι που σημαίνει ότι και οι τράπεζες που έχουν δανειοδοτήσει τις
συγκεκριμένες επιχειρήσεις, πολύ
σύντομα θα κινήσουν τις διαδικασίες
είτε για την εξυγίανση είτε για την
πτώχευση.
Οι επιπτώσεις στην αγορά δεν θα είναι μικρές. Αρκεί να σημειωθεί ότι οι
εταιρείες που παρουσίαζαν το 2015
αρνητικά ίδια κεφάλαια άνω των 5,7
δισ. ευρώ, «μοιράζονται» έσοδα 6,15
δισ. ευρώ, ενώ οι τραπεζικές τους οφειλές ξεπερνούν τα 5,8 δισ. ευρώ
με τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να διαμορφώνονται πάνω από
τα 13,7 δισ. ευρώ.

Επιδείνωση

Με την επεξεργασία περίπου 16.000
ισολογισμών, που συγκεντρώνονται
στη βάση δεδομένων της ICAP, προκύπτει ξεκάθαρα η έκταση του προβλήματος. Παρά το γεγονός ότι ο τραπεζικός δανεισμός ουσιαστικά έχει
σταματήσει να χορηγείται εδώ και
αρκετά χρόνια, η κατάσταση όπως αποτυπώνεται στους ισολογισμούς
είναι επιδεινούμενη. Οι ζημίες με τις
οποίες φορτώνονται οι επιχειρήσεις
λόγω κρίσης αλλά και η αδυναμία ή
απροθυμία των μετόχων να στηρίξουν
τις εταιρείες τους με «φρέσκο χρήμα»
αποτυπώνεται –μεταξύ άλλων– και
στη συνεχή επιδείνωση του δείκτη
«ξένων προς ίδια κεφάλαια». Τα ακόλουθα ευρήματα από τη βάση δεδομένων της ICAP είναι αποκαλυπτικά:
1. Εντοπίζονται περίπου 1.164 εταιρείες –ανώνυμες εταιρείες και ΕΠΕ ή
ΙΚΕ– σε σύνολο 15.917 ισολογισμών
στις οποίες ο δείκτης ξένων προς ίδια
κεφάλαια ξεπερνά το 10. Δηλαδή, περίπου το 7,3% του συνόλου των εταιρειών του δείγματος, χρωστάει τουλάχιστον 10 φορές περισσότερα σε
σχέση με τα κεφάλαια που διαθέτει.
Από τις 1.164 εταιρείες, οι 461 είναι
εμπορικές, οι 204 βιομηχανικές, 374
δραστηριοποιούνται στον χώρο της
παροχής υπηρεσιών, ενώ 76 κινούνται
στον χώρο του τουρισμού. Στις 49 ανέρχονται και οι κατασκευαστικές.
Στη λίστα εντοπίζονται και γνωστά
ονόματα του ελληνικού επιχειρείν,
τα ξένα κεφάλαια των οποίων μπορεί
να αντιστοιχούν και σε 30 ή 40 φορές
τα ίδια κεφάλαια.
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Πολλές από τις 1.164
εταιρείες που χρωστούν
10 φορές περισσότερα
από τα κεφάλαια που
διαθέτουν δεν θα μπορέσουν να «διασωθούν» ούτε
μέσω του εξωδικαστικού
συμβιβασμού.
2. Οι 1.128 εταιρείες, ο δείκτης «ξένα
προς ίδια» των οποίων κυμαίνεται
από το 5 έως το 10, βρίσκονται ασφαλώς σε καλύτερη κατάσταση. Ωστόσο,
και σε αυτό τον κατάλογο κρύβονται
περιπτώσεις επιχειρήσεων με σοβαρά
οικονομικά προβλήματα, καθώς η διαφορά των ξένων προς τα ίδια μπορεί
να μεταφράζεται σε πολλές δεκάδες
εκατομμύρια ευρώ. Από τις 1.128 εταιρείες, οι 465 είναι εμπορικές, οι

226 βιομηχανικές, οι 75 τουριστικές,
οι 322 παροχής υπηρεσιών και οι 40
κατασκευαστικές.
3. Στην 3η κατηγορία κατατάσσεται
το 38,21% του συνόλου των εταιρειών
του δείγματος δηλαδή 6.082 εταιρείες.
Εχουν δείκτη «ξένα προς ίδια» που
κυμαίνεται από 1 έως 5. Οι περισσότερες είναι εμπορικές (2.051) και ακολουθούν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών (1.834) και οι βιομηχανικές
(1.405).
4. Οι «υγιέστερες» εταιρείες του
δείγματος –από την άποψη ότι διαθέτουν ίδια κεφάλαια που επαρκούν
για να καλύψουν όλες τις υποχρεώσεις– αντιστοιχούν περίπου στο
47,39% του συνόλου, ποσοστό που
μεταφράζεται σε περίπου 7.543 εταιρείες. Από αυτές, οι 1.851 είναι εμπορικές, οι 1.695 βιομηχανικές, ενώ 2.572
δραστηριοποιούνται στον χώρο της
παροχής υπηρεσιών.
Το πόσο σημαντικό μερίδιο του ελληνικού επιχειρείν καλύπτουν αυτές

Πιο αυστηρές οι τράπεζες
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Υστερα από χρόνια ήπιας, αν όχι παθητικής, στάσης έναντι των κακοπληρωτών, οι τράπεζες παίρνουν το
όπλο τους. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις η ανοχή των τραπεζών έναντι
υπερχρεωμένων επιχειρήσεων, τις οποίες χρηματοδοτούσαν κόντρα σε
στοιχειώδη τραπεζικά κριτήρια, δημιουργεί πολλά ερωτήματα για τις
σκοπιμότητες.
Δεκάδες είναι οι περιπτώσεις προβληματικών επιχειρήσεων που δεν εξυπηρετούσαν τις υποχρεώσεις τους,
οι μέτοχοι-επιχειρηματίες δεν έκαναν
την παραμικρή προσπάθεια εξυγίανσης και παρ’ όλα αυτά κάθε χρόνο ξόδευαν εκατομμύρια (δανεικά) χρήματα
ως διοικητικά έξοδα απολαμβάνοντας
μια πολυτελέστατη ζωή. Η ιδιότυπη
αυτή ασυλία σε επιχειρήσεις χωρίς
αύριο αλλά και άλλους «στρατηγικούς»
κακοπληρωτές φαίνεται ότι τερματίζεται. Οι τράπεζες υιοθετούν αυστηρότερη στάση, η οποία σε μεγάλο βαθμό επιβάλλεται από τις δεσμεύσεις
που έχουν αναλάβει στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό για τη μείωση
των «προβληματικών» δανείων. Οι
τράπεζες πρέπει να μειώσουν τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) μέχρι
το τέλος του 2019 στα 40,2 δισ. ευρώ
(από 75,2 δισ. σήμερα) και τα μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά ανοίγματα
(NPEs) στα 66,7 δισ. (από 103,9 δισ.
σήμερα). Στο πρώτο τρίμηνο του 2017
οι επιδόσεις των τραπεζών στην επίτευξη των στόχων δεν ήταν ικανοποιητικές, κάτι που προκάλεσε τη διακριτική παρέμβαση της ΤτΕ, πιέσεις
που θα ενταθούν από το φθινόπωρο.
Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι
το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων αποτελεί την άμεση προτεραιότητα, προσθέτοντας ότι πλέον οι
συνθήκες για την αντιμετώπισή τους
έχουν ωριμάσει, ενώ πρώτη φορά από
το ξέσπασμα της κρίσης οι τράπεζες

Το φθινόπωρο αναμένεται να ενταθούν οι πιέσεις από την ΤτΕ προς τις
τράπεζες, με στόχο τη μεγαλύτερη μείωση των προβληματικών δανείων.
<
<
<
<
<
<

Καταγγέλλουν δάνεια που
βρίσκονται σε καθυστέρηση
180 ημερών και ακολουθούν όλα τα προβλεπόμενα
νομικά βήματα μέχρι
τον πλειστηριασμό.
έχουν στη διάθεσή τους ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο, όπως διαμορφώθηκε μετά την υπογραφή του
τρίτου μνημονίου αλλά και τις προσθήκες που έφερε η νέα συμφωνία
(εξωδικαστικός, νομική κάλυψη, ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί κ.ά.) αυξάνοντας τις δυνατότητες αντίδρασης.
Πλέον οι τράπεζες προχωρούν στην

καταγγελία δανείων που βρίσκονται
σε καθυστέρηση 180 ημέρες (6 μήνες)
έναντι της μέχρι τώρα πρακτικής να
καταγγέλλονται δάνεια σε καθυστέρηση 360 ημερών (ενός έτους) πρακτική που τους επόμενους μήνες θα
ενισχυθεί σημαντικά.
Επιπλέον, ακολουθούν όλα τα προβλεπόμενα νομικά βήματα μέχρι το
τέλος: δηλαδή πλειστηριασμό. Μέχρι
τώρα οι τράπεζες καθυστερούσαν ή
και απέφευγαν να προχωρήσουν σε
καταγγελίες δανειακών συμβάσεων
σε καθυστέρηση, ενώ ακόμα και μετά
την καταγγελία, κατά κανόνα, δεν
προχωρούσαν σε άλλες ενέργειες. Οι
τράπεζες αναγνωρίζουν ότι έχουν ευθύνη για τη διόγκωση του αριθμού
των στρατηγικών κακοπληρωτών,
καθώς αποφεύγοντας να ασκήσουν
τις σχετικές νομικές ενέργειες συνέβαλαν στην παγίωση της αντίληψης
ότι δεν υπάρχει καμία επίπτωση αν
σταματήσει κανείς να πληρώνει το
δάνειό του. Αυτό αφορά από τα μικρά,
μεσαία και μεγάλα επιχειρηματικά
δάνεια μέχρι τα στεγαστικά και τα
καταναλωτικά δάνεια.
Οι τράπεζες υπογραμμίζουν ότι αυτό
αλλάζει και ήδη έχουν ενεργοποιηθεί
νομικές ενέργειες για εκατοντάδες
προβληματικά επιχειρηματικά και
στεγαστικά δάνεια που βρίσκονται
στον «πάγο» εδώ και καιρό. Σύμφωνα
με τις τράπεζες, στην αντιμετώπιση
των «κόκκινων» δανείων θα συμβάλει
καθοριστικά η δημιουργία μιας δευτερογενούς αγοράς για την αγοραπωλησία τους. Ηδη έχουν αδειοδοτηθεί
3 εταιρείες διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων, ενώ τους επόμενους μήνες θα αδειοδοτηθούν 7 ακόμα
σχετικές εταιρείες. Ετσι, μέχρι το τέλος
του έτους θα λειτουργούν περισσότερες εταιρείες διαχείρισης «κόκκινων»
δανείων από εμπορικές τράπεζες, αποτυπώνοντας ανάγλυφα τη δύσκολη
πραγματικότητα για τον τραπεζικό
κλάδο στη μετα-κρίση εποχή.

οι 15.917 επιχειρήσεις προκύπτει από
τα ακόλουθα στοιχεία: τα αθροιστικά
τους έσοδα προσεγγίζουν τα 140 δισ.
ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια φτάνουν
στα 93,5 δισ. ευρώ. Οσον αφορά το
σύνολο των υποχρεώσεων, ξεπερνούν
τα 150 δισ. ευρώ.

Ο κρίσιμος δείκτης

Ο αριθμοδείκτης των ξένων προς τα
ίδια κεφάλαια προκύπτει από το πηλίκο
του συνόλου των υποχρεώσεων –μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων–
προς τα ίδια κεφάλαια. Οσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης –ουσιαστικά όσο
περισσότερο ξεπερνάει τη μονάδα–
τόσο σαφέστερη ένδειξη υπερχρέωσης
υπάρχει για την εταιρεία. Ο δείκτης
των ξένων προς τα ίδια κεφάλαια χρησιμοποιείται τόσο από τους δανειστές
της επιχείρησης προκειμένου να εκτιμήσουν τον βαθμό ασφάλειας που τους
εξασφαλίζουν τα περιουσιακά στοιχεία
της εταιρείας όσο και από την ίδια τη
διοίκηση και τους μετόχους. Οι τελευ-

ταίοι «μαθαίνουν» το επίπεδο στο οποίο
έχει φθάσει η λεγόμενη «κεφαλαιακή
μόχλευση», δηλαδή πόσες φορές περισσότερα είναι τα... δανεικά από τα
κεφάλαια που έχουν επενδύσει στην
εταιρεία τους οι μέτοχοι.
Τα ίδια κεφάλαια περιλαμβάνουν:
1. Το μετοχικό κεφάλαιο σε χρήμα
και σε είδος που έχουν εισφέρει οι
μέτοχοι της επιχείρησης τόσο κατά
την ίδρυση της εταιρείας ή και αργότερα μέσω των αυξήσεων μετοχικού
κεφαλαίου.
2. Τα αποθεματικά, δηλαδή τα κέρδη
προηγούμενων ετών τα οποία δεν διανεμήθηκαν στους μετόχους, αλλά παρέμειναν στο ταμείο της επιχείρησης
για μελλοντική αξιοποίηση. Προφανώς,
οι ζημίες συρρικνώνουν το «αποθεματικό» και κατά συνέπεια τα ίδια κεφάλαια.
Πολλές από τις 1.164 εταιρείες που
εντοπίζονται να έχουν τόσο επιβαρυμένο δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια, θα βρεθούν πολύ σύντομα προ

αδιεξόδου, καθώς δεν θα μπορέσουν
να «διασωθούν» ούτε μέσω του εξωδικαστικού συμβιβασμού. Και αυτό,
διότι απαραίτητη προϋπόθεση για
ρύθμιση των υποχρεώσεων (ή και διαγραφή τους) μέσω του εξωδικαστικού
ο οποίος θα ενεργοποιηθεί τον Αύγουστο, είναι να πληρούνται και συγκεκριμένες οικονομικές προϋποθέσεις
βιωσιμότητας. Μεταξύ άλλων, ζητείται
να υπάρχει θετικό καθαρό αποτέλεσμα
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
μέσα στην τελευταία τριετία ή θετική
καθαρή θέση.
Σε εκατοντάδες από τις εταιρείες
που εντοπίζονται να έχουν διψήφιο
δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια υπάρχει και αρνητικό αποτέλεσμα επί
σειρά ετών αλλά και ίδια κεφάλαια με
αρνητικό πρόσημο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι τράπεζες θα ασκήσουν
έντονες πιέσεις είτε για εκκαθάριση
είτε για κεφαλαιακή ενίσχυση από
την πλευρά των μετόχων, των υφιστάμενων ή υποψήφιων νέων.

Καλά νέα από τις εισηγμένες
Toυ ΑΝΕΣΤΗ ΝΤΟΚΑ

Nα και ένα θετικό νέο: Αξιόλογη αποκλιμάκωση του δανεισμού των εισηγμένων κατεγράφη στους 24 μήνες εφαρμογής των capital controls (συμπληρώνουν δύο χρόνια την ερχόμενη
Τετάρτη). Συγκεκριμένα, ο καθαρός
δανεισμός (αφού αφαιρεθούν τα ταμειακά διαθέσιμα) των 200 εισηγμένων
το 2016 διαμορφώθηκε στα 21,750
δισ. ευρώ από 22,234 δισ. ευρώ που
ήταν το 2015.
Οι εταιρείες φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι λόγω της πολυετούς ύφεσης μόνο η μείωση του δανεισμού
τους θα τους επέτρεπε να διατηρήσουν
ανοικτές τις πιστωτικές γραμμές και
θα μπορούσαν να ελπίζουν σε μελλοντική αναδιάρθρωση του δανεισμού
τους. Ετσι, έδωσαν άμεση προτεραιότητα στη μείωσή του, προχωρώντας
κυρίως σε ρευστοποίηση περιουσιακών
στοιχείων (θυγατρικές στο εξωτερικό,
ακίνητη περιουσία, πώληση συμμετοχών σε δραστηριότητες που δεν
ήταν συμβατές με τη δραστηριότητά
τους κ.λπ.).
Ταυτόχρονα αποφάσισαν να διακόψουν την παραγωγή προϊόντων που
δεν είχαν περιθώρια κέρδους και να
επικεντρωθούν στα απολύτως ανταγωνιστικά στοιχεία τους. Αλλες ξεκίνησαν πολύμηνες συζητήσεις με τις
τράπεζες για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση. Κάποιες
κατάφεραν να πείσουν τις τράπεζες
ότι αξίζει να τους δοθεί μία δεύτερη
ευκαιρία και ήδη αναμένεται μέσα
στη χρονιά που διανύουμε να υπάρξουν
αναδιαρθρώσεις δανεισμού σε εισηγμένες με μέση κεφαλαιοποίηση από
30 εκατ. έως και 80 εκατ. ευρώ.
Υπάρχουν ωστόσο και πάνω από 25
εισηγμένες με χρέη που έχουν φθάσει
σε τέτοιο ύψος, που η διαχείρισή τους
δοκιμάζει τις αντοχές όλου του τραπεζικού συστήματος. Αρκεί να σημειωθεί ότι η αναδιάρθρωση του δανει-

Το 2017, όπως και το 2016, εκτιμάται ότι
θα είναι μια χρονιά με έντονη έλλειψη
ρευστότητας, καθώς λόγω διαπραγμάτευσης έχει ήδη χαθεί και το β΄ τρίμηνο.
<
<
<
<
<
<

Αποκλιμάκωση του
δανεισμού τους στους
24 μήνες εφαρμογής
των capital controls –
Οριακή η κατάσταση για
25 με πολύ υψηλά χρέη.
σμού για αυτές έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια, αλλά, προς
το παρόν, δεν έχει καν ξεκινήσει. Το
αποτέλεσμα; Η κατάστασή τους να
θεωρείται, εδώ και καιρό, «οριακή» ή,
σε ορισμένες περιπτώσεις εκτός ελέγχου. Ιδιαίτερα σε εκείνες που παρατηρείται συνδυασμός από υπέρογκες
υποχρεώσεις μη εξυπηρετούμενων

δανείων και αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. Κι έτσι οι περισσότερες να αντιμετωπίζουν ανοικτά το ενδεχόμενο
να περάσουν στον έλεγχο των τραπεζών.
Είναι αξιοσημείωτο το στοιχείο που
αναδεικνύεται από τις φετινές ετήσιες
γενικές συνελεύσεις, όπου οι διοικήσεις
των εισηγμένων αναφέρουν ότι τα μεγαλύτερα κόστη σε μία εταιρία με
σειρά προτεραιότητας είναι τα εξής:
1. Η μισθοδοσία προσωπικού.
2. Η αξία του ρεύματος.
3. Η αγορά πρώτων υλών.
4. Η υπερφορολόγηση και οι εισφορές.
Μάλιστα τονίζουν προς τους μετόχους τους ότι και το 2017, όπως και
το 2016, θα είναι μια χρονιά με έντονη
έλλειψη ρευστότητας, καθώς έχει ήδη
χαθεί και το β΄ τρίμηνο εξαιτίας της
καθυστέρησης στην ολοκλήρωση της
δεύτερης αξιολόγησης και την εκταμίευση της δεύτερης δόσης. Δεν πρέπει
να ξεχνάμε ότι η πλειονότητα των εισηγμένων αιφνιδιάστηκε από την επιβολή των capital controls, καθώς
δεν διέθεταν θυγατρικές στο εξωτερικό
για να συνεχίσουν την απρόσκοπτη
ροή κεφαλαίων προς τις μητρικές που
είναι εισηγμένες στο εξωτερικό. Παράλληλα, ήταν υπερδανεισμένες και
δεν διέθεταν αξιόλογα ταμειακά διαθέσιμα για να υποστηρίξουν τις επενδυτικές τους ανάγκες.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της «Κ»,
σήμερα πολλές εισηγμένες της υψηλής
κεφαλαιοποίησης διατηρούν σε ποσοστό 80% τα κεφάλαιά τους στο εξωτερικό. Οπως έχουν δηλώσει οι διοικήσεις πολλών εισηγμένων, με αφορμή τα όσα συνέβησαν το δραματικό
καλοκαίρι του 2015 και την περυσινή
πολύμηνη καθυστέρηση των διαπραγματεύσεων, ποτέ δεν έχουν φύγει από
τη σκέψη τους τα όσα εφιαλτικά έζησαν
το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 2015
λόγω capital controls και γι’ αυτό παραμένουν σε εγρήγορση.
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Στην τελική
ευθεία τα σχέδια
αναδιάρθρωσης
των τραπεζών
Στην τελική ευθεία εισέρχεται η υλοποίηση
των σχεδίων αναδιάρθρωσης που έχουν
συμφωνήσει οι εγχώριες τράπεζες με τις
ευρωπαϊκές αρχές, καθώς μέχρι το τέλος
του 2018 πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί
όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες.
Οι τράπεζες έχουν προχωρήσει στην
πώληση θυγατρικών τραπεζών στα Βαλκάνια και άλλες χώρες, ξενοδοχείων, εταιρειών real estate, ασφαλιστικών και άλλων
συμμετοχών. Η Alpha Bank και η Eurobank
έχουν σχεδόν ολοκληρώσει το σύνολο των
σχετικών ενεργειών, ενώ η Εθνική έχει ο<
<
<
<
<
<

Η υλοποίηση των σχεδίων
αναδιάρθρωσης
των τραπεζών, που έχουν
συμφωνηθεί με την DG
Comp, αποτελεί νομική
υποχρέωση που δεσμεύει
την Ελληνική Δημοκρατία.
λοκληρώσει περίπου το 85% των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει. Η Τράπεζα Πειραιώς πρέπει να επιταχύνει τον βηματισμό
της καθώς η υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης έχει μείνει λίγο πίσω, καθυστέρηση που οφείλεται και στις διοικητικές
αλλαγές: η τράπεζα παρέμεινε επί περίπου
10 μήνες το 2016 με προσωρινή διοίκηση.
Πλέον, με τη νέα διοίκηση, η τράπεζα κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα με στόχο
να ολοκληρώσει την πώληση διαφόρων
συμμετοχών εντός της εφετινής χρονιάς.
Σημειώνεται ότι τα επιχειρησιακά συμφωνήθηκαν με τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. (DG Comp) μετά

την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση στο τέλος
του 2015 και προέβλεπαν σειρά ενεργειών
όπως μείωση μεγέθους, πωλήσεις θυγατρικών στο εξωτερικό, αποχώρηση από
μη τραπεζικές δραστηριότητες, πώληση
συμμετοχών κ.ά. Στην ουσία, τα νέα σχέδια
αποτέλεσαν αναθεώρηση - επέκταση των
σχεδίων αναδιάρθρωσης που είχαν συμφωνηθεί στο πλαίσιο της 1ης ανακεφαλαιοποίησης. Στόχος των σχεδίων ήταν,
μέσω των ρευστοποιήσεων περιουσιακών
στοιχείων, οι τράπεζες να επιστρέψουν
ταχύτερα την κρατική βοήθεια που έλαβαν
στο πλαίσιο των ανακεφαλαιοποιήσεων.
Τα αναθεωρημένα σχέδια είχαν τριετή ορίζοντα, όλες οι κινήσεις έπρεπε να ολοκληρωθούν στο διάστημα 2016 - 2018.
Αναλυτικότερα για την Εθνική με την
πώληση της θυγατρικής της στη Βουλγαρία
UBB πριν από λίγες εβδομάδες, αλλά και
την ολοκλήρωση πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής τις επόμενες ημέρες, θα έχει
ολοκληρωθεί πάνω από το 85% των δράσεων
που προβλέπονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης. Πρόκειται για τις πιο απαιτητικές
δράσεις και –μαζί με την πώληση της
Finasbank στην Τουρκία– τις μεγαλύτερου
μεγέθους, και επίδρασης στον ισολογισμό
του ομίλου, θυγατρικές. Μετά την πώληση
της UBB ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων
(CET1) διαμορφώνεται, σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, στο 17%, ενώ μετά την
πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής αναμένεται να φθάσει στο 18%. Σημειώνεται
ότι η Εθνική μετά την πώληση της
Finansbank προχώρησε στην αποπληρωμή
των Cocos, που είχε εκδώσει στο πλαίσιο
της 3ης ανακεφαλαιοποίησης, ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ.
Η Πειραιώς το επόμενο διάστημα θα
προχωρήσει στην πώληση συμμετοχών
και θυγατρικών όπως η Avis (εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων), το Νοσοκομείο

l
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Επιτάχυνση
μεταρρυθμίσεων
θέλουν οι επενδυτές
Του ΑΝΕΣΤΗ ΝΤΟΚΑ

Προχώρησαν στην πώληση θυγατρικών,
εταιρειών real estate, ασφαλιστικών
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Η Alpha Bank και η Eurobank έχουν σχεδόν ολοκληρώσει το σύνολο των σχετικών ενεργειών, ενώ η Εθνική έχει ολοκληρώσει περίπου το 85% των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει. Η Τράπεζα
Πειραιώς πρέπει να επιταχύνει τον βηματισμό της.
«Ερρίκος Ντυνάν», η Hellenic Seaways
(40% συμμετοχή), η Αττική Οδός (10%
συμμετοχή), το Λιμάνι του Αστακού (27%
συμμετοχή), το Κτήμα Μάρλιν (28% συμμετοχή) και οι ιχθυοκαλλιέργειες Νηρέα
(33% συμμετοχή) και Σελόντα (33% συμμετοχή). Από την πώληση των παραπάνω
εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει περίπου
150 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, πρέπει να δρομολογήσει την πώληση θυγατρικών τραπεζών στην Αλβανία, τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία κ.ά. Σημειώνεται ότι
Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς υποχρεώθηκαν από την DG Comp σε δραστικότερες
περικοπές και πλήρη αποχώρηση από τις

αγορές του εξωτερικού, καθώς κατά την
3η ανακεφαλαιοποίηση, τον χειμώνα του
2015, έλαβαν και πρόσθετη κρατική βοήθεια.
Η υλοποίηση των σχεδίων αναδιάρθρωσης των συστημικών τραπεζών, που έχουν
συμφωνηθεί με την DG Comp, αποτελούν
νομικές υποχρεώσεις που δεσμεύουν την
Ελληνική Δημοκρατία. Σε περίπτωση μη
τήρησης των σχετικών δεσμεύσεων, οι
ευρωπαϊκές αρχές μπορούν άμεσα να απαιτήσουν την επιστροφή της κρατικής
βοήθειας που έχει χορηγηθεί στο πλαίσιο
των ανακεφαλαιοποιήσεων, επιβάλλοντας
μάλιστα ποινές.

Θα χρειαστεί χρόνος, αλλά και επιτάχυνση του μεταρρυθμιστικού
έργου της κυβέρνησης για να αποκατασταθεί η επενδυτική
εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα. Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα
που μετέφεραν οι ξένοι διαχειριστές κεφαλαίων στη διάρκεια
των δύο επενδυτικών συνεδρίων που συμμετείχαν ελληνικές
εισηγμένες, στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο, το τελευταίο
δεκαπενθήμερο. Οι εκπρόσωποι των ελληνικών επιχειρήσεων,
στις συναντήσεις που είχαν με εκατοντάδες funds από ΗΠΑ
και Ευρώπη, υποστήριξαν ότι η πρόσφατη απόφαση του
Eurogroup σαφώς απομακρύνει την αβεβαιότητα από τη
χώρα μας, αλλά παραδέχθηκαν ότι θα πρέπει να δώσει δείγματα
σοβαρότητας η κυβέρνηση και να εργαστεί με μεγαλύτερη
ταχύτητα και αξιοπιστία, αφού η Ελλάδα δεν κατάφερε να
λάβει μέτρα ρύθμισης του δημοσίου χρέους, ενώ σε εκκρεμότητα
παραμένει και η είσοδος των ελ<
<
<
<
<
ληνικών κρατικών ομολόγων στο <
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης Τα μηνύματα
(QE) της ΕΚΤ. Το κυρίαρχο θέμα,
ωστόσο, που απασχόλησε τα δύο που μετέφεραν
επενδυτικά συνέδρια ήταν η τι- οι ξένοι διαχειριτάνια προσπάθεια που πραγματοποιούν οι τράπεζες για να μει- στές κεφαλαίων
ώσουν τα «κόκκινα» δάνεια.
στις εισηγμένες
Υπάρχει «φως στην άκρη του
στα road shows
τούνελ», υπογράμμισε η Alpha
Finance για το ελληνικό Χρημα- Νέας Υόρκης
τιστήριο, στην παρουσίασή της και Λονδίνου.
το διήμερο 21 και 22 Ιουνίου για
τις επενδυτικές προοπτικές στην
Ελλάδα κατά το 6ο Επενδυτικό Φόρουμ στη Νέα Υόρκη.
Οπως αναφέρει η θυγατρική της Alpha Bank, «η ελληνική
αγορά έχει καταγράψει μεγαλύτερη απόδοση σε σχέση με
τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές και οι προοπτικές εμφανίζονται ενθαρρυντικές, αφού η Ελλάδα έχει ξεπεράσει
τους δημοσιονομικούς στόχους κι έχει αποκαταστήσει την
εμπιστοσύνη των επενδυτών σχετικά με το χρονοδιάγραμμα
του ελληνικού προγράμματος».
Στο επενδυτικό φόρουμ της Νέας Υόρκης μετείχαν εκπρόσωποι και στελέχη των εταιρειών: Alpha Bank, Eurobank,
Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, Μυτιληναίος/ΜΕΤΚΑ, Motor Oil,
ΟΠΑΠ, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Τέρνα Ενεργειακή, Grivalia Properties,
ΕΛΠΕ, Intralot, Lamda Development, MIG, Φουρλής, ΕΧΑΕ,
Creta Farm, Πανγαία, Σαράντης, Aegean Airlines, Πλαστικά
Θράκης και Τιτάν. Οι συναντήσεις που είχαν οι ελληνικές
εταιρείες με διεθνή funds ξεπέρασαν τις 460, ενώ τα funds
που παρευρέθησαν ήταν μεταξύ άλλων: Lazard Asset
Management, Oppenheimer, Franklin Templeton, Soros
Fund Management, Invesco, Morgan Stanley, American
Century, Falcon Management, Marathon, Aberdeen, Lord
Abbett, Millville Opportunities, Alden Global Capital, Alpine
Woods, American Century κ.ά.
Πριν από το συνέδριο της Νέας Υόρκης είχε προηγηθεί το
Greek Markets Day που διοργάνωσαν οι Berenberg και η Πειραιώς Χρηματιστηριακή στο Λονδίνο, με τη συμμετοχή των
εταιρειών: Alpha Bank, Eurobank, FF Group, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ,
ΕΧΑΕ, Intralot, Motor Oil, Μυτιληναίος, Πειραιώς και Τιτάν.
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Εως και 40% αυξημένοι φόροι φέτος
για επαγγελματίες και μισθωτούς
Τι προκύπτει από 3.873.334 δηλώσεις που έχουν εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα
θα διαπιστώσουν συνολικά μείωση της φορολογίας, δεδομένου
ότι ο πρώτος φορολογικός συντελεστής από 26% που ήταν
το 2015 είναι πλέον στο 22%.
Εκτός από του ελεύθερους επαγγελματίες, όλοι οι μισθωτοί
και οι συνταξιούχοι θα κληθούν
να πληρώσουν υψηλότερους φόρους, εξαιτίας, όπως προαναφέρθηκε, της αλλαγής του τρόπου υπολογισμού της εισφοράς
αλληλεγγύης αλλά και της νέα
φορολογικής κλίμακας.

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αυξημένους φόρους έως και 35%40% καλούνται να πληρώσουν
φέτος μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες με τα ίδια
εισοδήματα σε σχέση με το
προηγούμενο έτος, εξαιτίας των
αλλαγών στη φορολογική κλίμακα και του νέου τρόπου υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης.
Μέχρι και το 2015 τα εισοδήματα από το ελευθέριο επάγγελμα φορολογούνταν με ξεχωριστή
κλίμακα και με πρώτο φορολογικό συντελεστή 26% (μέχρι
50.000 ευρώ), ενώ τα εισοδήματα
από τις μισθωτές υπηρεσίες με
άλλη κλίμακα και με τον πρώτο
φορολογικό συντελεστή να διαμορφώνεται στο 22%.
Πλέον, το σύνολο των εισοδημάτων φορολογείται με ενιαία
κλίμακα, εξέλιξη που οδηγεί σε
υψηλότερους συντελεστές που
φθάνουν μέχρι και 45%. Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα ύψους
47.000 ευρώ φορολογείται φέτος
από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 45% από 26% που ήταν
πέρυσι.
Οπως αναφέρουν φορείς, η
κατάσταση έχει ξεπεράσει κάθε
προηγούμενο, κρούοντας τον
κώδωνα του κινδύνου για αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών
τόσο προς το Δημόσιο όσο και
προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Τα συμπεράσματα

<
<
<
<
<
<

Η κυβέρνηση
επί της ουσίας
τιμωρεί τα μεσαία και
υψηλά εισοδήματα
αυξάνοντας σημαντικά
τη φορολογία.

Η τιμωρία

Η κυβέρνηση επί της ουσίας
τιμωρεί τα μεσαία και υψηλά
εισοδήματα αυξάνοντας σημαντικά τη φορολογία, με αποτέλεσμα τα εκκαθαριστικά σημειώματα να είναι υψηλότερα
από αυτά που είχαν εκδοθεί το
περυσινό διάστημα (για τα εισοδήματα του 2015). Για παράδειγμα:
Φορολογούμενος με εισοδή-

ǿȃȈȉǿȉȅȊȉȅȃǼȊȇȅȁȅīǿǹȈ

ματα από μισθωτές υπηρεσίες
το 2015 ύψους 20.000 ευρώ και
από το ελευθέριο επάγγελμα
25.000 ευρώ.
Για το εισόδημα από τις μισθωτές υπηρεσίες ο φόρος που
είχε καταβληθεί ήταν 2.300 ευρώ
(4.400 -2.100 ευρώ, που ανέρχεται
η έκπτωση φόρου), ενώ για το
εισόδημα από το ελευθέριο επάγγελμα ο φόρος είχε διαμορφωθεί στις 6.500 ευρώ και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα
800 ευρώ. Συνολικά ο φόρος που
είχε καταβληθεί το 2015 διαμορφώθηκε στις 9.600 ευρώ.
Το αντίστοιχο εισόδημα του
2016, όπως προαναφέρθηκε, θα
φορολογηθεί με ενιαία κλίμακα,
με χαμηλότερο συντελεστή 22%
και υψηλότερο 45%.
Ο ανωτέρω φορολογούμενος
καλείται να πληρώσει 11.150 φό-

ρο εισοδήματος και 1.701 ευρώ
εισφορά αλληλεγγύης.
Συνολικά δηλαδή πρέπει να
πληρώσει στην εφορία το ποσό
των 12.851 ευρώ, το οποίο είναι
αυξημένο κατά 34% συγκριτικά
με το 2015.
Η ίδια κατάσταση ή διαφορετικά τα ίδια τσουχτερά εκκαθαριστικά λαμβάνουν και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Για παράδειγμα, επαγγελματίας με εισοδήματα ύψους 45.000 ευρώ κατέβαλε στην εφορία το 2015 το
ποσό των 11.700 ευρώ, καθώς
και εισφορά αλληλεγγύης 800
ευρώ. Συνολικά δηλαδή 12.500
ευρώ. Για το 2016 θα πληρώσει
14.950 ευρώ, δηλαδή 19,6% μεγαλύτερο φόρο.
Σημειώνεται πάντως ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες με εισοδήματα κάτω των 30.000 ευρώ

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία, μέχρι στιγμής έχουν εκκαθαριστεί 3.873.334 δηλώσεις και
προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:
1. Οι 1.502.867 δηλώσεις είναι
χρεωστικές και αποτελούν το
38,80% των δηλώσεων που έχουν
εκκαθαριστεί μέχρι σήμερα. Αυτό
σημαίνει ότι ισάριθμοι φορολογούμενοι θα πληρώσουν επιπλέον φόρο συνολικού ύψους 1,48
δισ. ευρώ. Κάθε ένας από αυτούς
θα καταβάλει στο ελληνικό Δημόσιο κατά μέσον όρο το ποσό
των 990 ευρώ. Σημειώνεται ότι
από τα στοιχεία προκύπτει ότι
ακόμα δεν έχουν υποβάλει δήλωση οι έχοντες υψηλά και πολύ
υψηλά εισοδήματα, καθώς ο μέσος όρος διατηρείται σε χαμηλά
επίπεδα. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί σε κάθε περίπτωση
στις 31 Ιουλίου και οι υπόλοιπες
στα τέλη Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου αντιστοίχως.
2. Οι 623.080 δηλώσεις είναι
πιστωτικές και αποτελούν το
16,09% των δηλώσεων που έχουν
εκκαθαριστεί. Δηλαδή, ισάριθμοι
φορολογούμενοι θα έχουν επιστροφή φόρου 208,3 εκατ. ευρώ.
Κατά μέσον όρο, ο κάθε ένας
από αυτούς θα λάβει 326 ευρώ.
3. Οι 1.747.387 δηλώσεις είναι
μηδενικές. Οι δηλώσεις αυτές αποτελούν το 46,07% του συνόλου.

Ελεγχοι σε τρίτες
χώρες για ελληνικά
τουριστικά έσοδα...
Του ΤΑΣΟΥ ΤΕΛΛΟΓΛΟΥ

Πώς είναι δυνατόν οι επισκέπτες στη χώρα να αυξάνονται
κατά 15% τα τρία τελευταία χρόνια και τα τουριστικά έσοδα
να μειώνονται το 2016 έναντι του 2015, ενώ την ίδια ώρα υπάρχει και πρόβλημα αποπληρωμής των δανείων του κλάδου;
Στελέχη του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης που
μίλησαν στην «Κ» για το θέμα, καθώς και δύο στελέχη διαφορετικών τραπεζών, ανέφεραν ότι η πώληση των δανείων
αλλά και σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δείχνει
ότι όντως υπάρχει ζήτημα. Ειδικά σε ό,τι αφορά τα τουριστικά
έσοδα, η Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Τουρισμού
διασταύρωσαν επιχειρήματα, καθώς το 2016 ήταν κατά 919
εκατ. λιγότερα από ό,τι το 2015. Oι δηλωμένες εισπράξεις
κατρακύλησαν κατά 7,9%, πέφτοντας στα 11,78 δισ. ευρώ.
Η πτώση στα έσοδα αποδίδεται στο γεγονός ότι ο μέσος τουρίστας περιόρισε τόσο τις δαπάνες όσο και τη διάρκεια παραμονής στη χώρα μας.
Το 2016 η μέση ημερήσια δαπάνη μειώθηκε κατά 8,8%,
στα 69 ευρώ, από 75 ευρώ που ήταν πρόπερσι. Οι μεγαλύτερες
μειώσεις καταγράφηκαν από επισκέπτες με προέλευση εκτός
χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Αυτοί περιέκοψαν τα έξοδά
τους κατά 15,4%. Οι Ευρωπαίοι τουρίστες περιόρισαν τα
έξοδά τους κατά περισσότερο
<
<
<
<
<
από πέντε εκατοστιαίες μο- <
νάδες έναντι του 2015. Την ί- Το 2016 οι δηλωμέδια στιγμή, η μέση διάρκεια
παραμονής διαμορφώθηκε νες εισπράξεις καστις 7,2 διανυκτερεύσεις, 4,9% τρακύλησαν κατά
κάτω σε σχέση με το αντί7,9%, πέφτοντας
στοιχο εννεάμηνο του 2015.
Να σημειωθεί ότι η ΤτΕ δεν στα 11,78 δισ. ευρώ.
καταγράφει στοιχεία που αφορούν το κλείσιμο του πακέτου στο εξωτερικό από τους επισκέπτες, αλλά μόνον όσα δαπανούν στη διάρκεια της παραμονής τους. Η τάση αυτή παρατηρείται συνεχιζόμενη και
εφέτος, παρά τα νέα ρεκόρ στην αρχή της σεζόν.
Το θέμα, πληροφορείται η «Κ», συζητήθηκε τους τελευταίους
μήνες σε επανειλημμένες συναντήσεις στελεχών της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, αλλά και πρόσφατα σε ανώτατο
κυβερνητικό επίπεδο. Εκείνο που συζητείται πλέον είναι οι
έλεγχοι να επεκταθούν όχι μόνο στα έσοδα που αφορούν υπηρεσίες που τιμολογούνται στη χώρα, αλλά και εκείνες που
τιμολογούνται σε τρίτες χώρες, με τις λεγόμενες τριγωνικές
συναλλαγές όπου ένα μέρος του «πακέτου» για τη διαμονή
στη χώρα εισπράττεται από τον tour operator σε εταιρεία
συνδεδεμένη με την ξενοδοχειακή επιχείρηση στο εξωτερικό.
Στελέχη της φορολογικής διοίκησης ομολογούν ότι αυτό το
εγχείρημα είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να δώσει μια εικόνα
με τη χρήση της διοικητικής ανταλλαγής τραπεζικών πληροφοριών και την ενεργοποίηση φορολογικών αρχών σε επιχειρήσεις των χωρών που δραστηριοποιούνται οι tour operators.
Από την πλευρά τους, οι ξενοδόχοι θεωρούν ότι η συζήτηση
για τη λήψη παρόμοιων μέτρων αγνοεί τον περιορισμό του
χρόνου διαμονής των ξένων επισκεπτών (σ.σ.: ή την άτυπη
φιλοξενία τύπου Airbnb) αλλά και το γεγονός ότι οι tour
operators στρέφονται σε ξενοδόχους με σημαντικά οικονομικά
προβλήματα, διασφαλίζοντάς τους όχι μόνον την πληρότητα
αλλά και ταμειακές διευκολύνσεις με θηριώδεις εκπτώσεις.
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THE LIVE ACTS
Giannis Koutis (CY) ft.
Ravi Saundankar (IN)
Black Anis
Monika (GR)
Mop Mop (DE)
Pueblo Franco &
The Mighty Scoop
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THE ARENA
Inal Bilsel (L)
NTEIBINT (GR) (L)
Μpakkallis
Mr. Fox
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THE CHILL
The Notes &
Spirits Compilations
The Bright Side (Live Radio)
Mr. Pakman
Dj Magos & Dj Charis
THE JAM
Beatmaking Workshop
Live Electronics Workshop
mononome (GR)
JFB (UK) Routine
Michalis Shammas
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THE TOMB
Daoutis
Ciprian
Luigi Tozzi (IT)
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THE KENNEL
Panais Plays
Dj Bkas
Dj Street
JFB (UK)
Chris Blenda
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Μια μετακόμιση που διχάζει

19

Οι τουρίστες «απειλούν»
το Μάτσου Πίτσου

Πάρκο γαστρονομικού τουρισμού στη θέση διάσημης ψαραγοράς στο Τόκιο

ΛΙΜΑ. Η μυστηριώδης αύρα του Μάτσου Πίτσου κάθε χρόνο προσελκύει
1,4 εκατ. τουρίστες, που ταξιδεύουν
στο Περού για να εξερευνήσουν το
ανάκτορο των Ινκας. Το κοινό του
αξιοθέατου φτάνει τους 5.000 τουρίστες την ημέρα, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τον ιερό χαρακτήρα
του και θέτει σε κίνδυνο τη στατικότητά του. Μέσω της UNESCO, επιτεύχθηκε συμφωνία με την περουβιανή κυβέρνηση και αποφασίστηκε
να τεθεί ημερήσιο όριο στον αριθμό
των τουριστών προκειμένου να αποτραπεί η φθορά του μνημείου. Ο
Ιούλιος του 2017 θα σημάνει και την
ενεργοποίηση των νέων μέτρων για
την προστασία του Μάτσου Πίτσου.
Η είσοδος στο αξιοθέατο θα επιτρέπεται μόνον υπό την καθοδήγηση
επίσημου τουριστικού οδηγού και
σε συγκεκριμένες ώρες της ημέρας,

ΤΟΚΙΟ. Η κυβερνήτης του Τόκιο, Γιουρίκο Κόικε, χρύσωσε το χάπι της
καταστροφής της μεγαλύτερης ψαραγοράς στον κόσμο, της ψαραγοράς
Τσούκιτζι στο Τόκιο, ανακοινώνοντας
ότι, εν ευθέτω χρόνο, στον ίδιο χώρο
θα λειτουργήσει πάρκο γαστρονομικού τουρισμού. Το ζήτημα της μεταφοράς της ψαραγοράς στο τεχνητό
νησί Τογιόσου σχετίζεται με τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του
2020, ενώ η αρχική πρόθεση ήταν
να αποδοθεί το προνομιακό οικόπεδο
της ψαραγοράς σε κατασκευαστές
για την ανέγερση εμπορικού κέντρου
ή καζίνο.
«Επειδή εκτιμούμε την παράδοση,
θέλω να προωθήσω το σήμα κατατεθέν Τσούκιτζι», ανακοίνωσε η Κόικε
περιγράφοντας την απόφαση για το
<
<
<
<
<
<
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Η μεταφορά της αγοράς
στο τεχνητό νησί Τογιόσου σχετίζεται με τις
ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020.
πάρκο γαστρονομικού τουρισμού. Η
ψαραγορά είναι ούτως ή άλλως πόλος
έλξης δεκάδων χιλιάδων τουριστών,
που την επισκέπτονται πριν από το
χάραμα για να παρακολουθήσουν
τους διάσημους πλειστηριασμούς τόνων και να περιηγηθούν στα μαγαζιά
με τη μεγαλύτερη ποικιλία θαλασσινών στον κόσμο.
Τα κτίρια της αγοράς έχουν ηλικία
80 ετών, ενώ η παρουσία τους δίπλα
στους λαμπερούς ουρανοξύστες της
πολυτελούς εμπορικής συνοικίας
Γκίνζα είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αντιθέσεις της ασιατικής μητρόπολης. Μια τυπική ημέρα, περνούν
από την αγορά 1.628 τόνοι θαλασσινών, 480 διαφορετικών ειδών, συνολικής αξίας σχεδόν 13 εκατ. ευρώ.
Η ιαπωνική πρωτεύουσα θα μπορούσε να επιλύσει το ζήτημα της στατικότητας των κτιρίων ανακαινίζοντας
την αγορά και ενδεχομένως αυτό θα
έκανε η Κόικε, αν είχε τη δυνατότητα.
Ομως, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση
πέρυσι τον Ιούλιο, είχε ήδη κατασκευαστεί η νέα αγορά στο τεχνητό νησί
Τογιόσου. Η Κόικε μπλόκαρε προσωρινά τη μετακόμιση, καταγγέλλοντας

l

«Πλαφόν» ημερήσιων
επισκέψεων στο ανάκτορο
των Ινκας, προκειμένου
να προστατευθεί η στατικότητα του μνημείου.
χωρίς αλλαγές στις τιμές της εισόδου.
Σύμφωνα με τη Λόρα Ρέντελ της Λατινοαμερικάνικης Επιθεώρησης
(Journey Latin America), τα νέα μέτρα
θα συμβάλουν στην προστασία του
εντυπωσιακού ανάκτορου αλλά και
σε μια καλύτερη εμπειρία για τους
τουρίστες.
Την ίδια στιγμή, σε ένα άλλο εμβληματικό αξιοθέατο του κόσμου,
στη σκιά των πυραμίδων, η Αίγυπτος
χτίζει ένα μουσείο φαραώ για να στεγάσει τα θαυμαστά κομμάτια που έχουν βρεθεί στην περιοχή. Το νέο
μουσείο ονομάζεται GEM (Grand
Egyptian Museum) που σημαίνει
«κόσμημα». Περισσότεροι από 4.000
άνθρωποι εργάζονται καθημερινά
κάτω από τον ήλιο της ερήμου για
να χτίσουν αυτό το φαραωνικό κτίριο
που μοιάζει με τον Πύργο της Βαβέλ,
όπως σχολιάζει το γαλλικό περιοδικό
Paris Match. Το ύψος του κτιρίου θα
είναι χαμηλότερο από αυτό των πυραμίδων, έτσι ώστε να μην εμποδίζεται η θέα του πανοράματος. Ο οραματιστής του έργου ήταν ο Φαρούκ
Χόσνι, πρώην υπουργός του Μουμπάρακ. Μίλησε πρώτη φορά για το

Γύρω από την αγορά ανθεί ολόκληρο οικοσύστημα από εστιατόρια και καταστήματα, τα οποία δεν θα υπάρχουν στο τεχνητό νησί.
ότι τα μέτρα που είχαν εξαγγελθεί για
την απορρύπανση της περιοχής δεν
είχαν εφαρμοστεί. Στο νησί παλαιότερα
λειτουργούσε εργοστάσιο εξαγωγής
φυσικού αερίου από άνθρακα, βιομηχανική διαδικασία που άφησε βενζόλιο
και αρσενικό στο υπέδαφος και στα
υπόγεια ύδατα, προξενώντας ανησυχίες
για την καταλληλότητα του μέρους.
Οι έμποροι που δραστηριοποιούνται
στην Τσούκιτζι είναι διχασμένοι ως
προς τη μετακόμιση, με κάποιους να
ζητούν την επίσπευσή της, εφόσον
έχουν ήδη επενδύσει σε ψυγεία και
άλλες εγκαταστάσεις και άλλους να

φοβούνται ότι οι ανησυχίες για τη
δημόσια υγεία και η άβολη τοποθεσία
θα πλήξουν την αγοραστική κίνηση.
Η χθεσινή ανακοίνωση ήταν κατ’
ουσίαν η παραδοχή της Κόικε ότι
δεν μπορεί να καθυστερεί άλλο τη
μετακόμιση, καθώς η ημερομηνία
διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων
πλησιάζει. Από τον χώρο όπου βρίσκεται η ψαραγορά πρόκειται να περάσει ο δεύτερος περιφερειακός δρόμος, ο οποίος θα συντομεύσει τη διαδρομή ανάμεσα στο ολυμπιακό στάδιο και στο ολυμπιακό χωριό από τα
25 στα 10 λεπτά. Δεν είναι σαφές

πώς ακριβώς θα βρεθούν στο ίδιο
σημείο και ο δρόμος και το γαστρονομικό πάρκο, αν και μεταξύ των λύσεων που εξετάζονται περιλαμβάνεται η υπογειοποίηση.

Πολιτικό κόστος
Για την Κόικε, που θεωρείται μία
από τις δημοφιλέστερες πολιτικούς
της χώρας, η απόφαση καταστροφής
της διάσημης αγοράς ενέχει πολιτικό
κόστος, το οποίο η ίδια θα προσπαθήσει να μεταθέσει στον προκάτοχό
της, Σιντάρο Ισιχάρα.
REUTERS, Α.Ρ. BLOOMBERG



Το Μάτσου Πίτσου κατακλύζεται κάθε χρόνο από ξένους επισκέπτες.
φιλόδοξο σχέδιό του τριάντα χρόνια
πριν. Το πρώτο βήμα έγινε το 1992
με προεδρικό διάταγμα, ενώ το κτίριο
θεμελιώθηκε δέκα χρόνια αργότερα.
Στη συνέχεια διεξήχθη αρχιτεκτονικός διαγωνισμός υπό την αιγίδα
της UNESCO. Κατατέθηκαν συνολικά
1.557 προτάσεις από 83 διαφορετικές
χώρες.
Τελικά επελέγη το σχέδιο του Νεοϋορκέζου κινεζικής καταγωγής Σι
Φου Πενγκ. Η ιδέα του ήταν να χτίσει
ένα κτίριο 50 μέτρα χαμηλότερο από
τις πυραμίδες αλλά με μήκος 500 μέτρα. Θα έχει σχήμα βέλους που θα
δείχνει προς τις πυραμίδες. Αρχικά
επρόκειτο να εγκαινιαστεί το 2012,
στη συνέχεια το 2015 και τώρα η αιγυπτιακή κυβέρνηση υποστηρίζει
ότι θα ανοίξει τις πόρτες του το 2018.
GUARDIAN, ΑΠΕ
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Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Πωλήσεις ομολόγων
μετά τον «πάγο»
Ντράγκι στο QE
«Φρένο» στην 9ήμερη αποκλιμάκωση
(14-26 Ιουνίου) των αποδόσεων των
ελληνικών 2ετών (3,75%) και 10ετών
(5,30%) ομολόγων, που επέστρεψαν
αντίστοιχα σε επίπεδα Ιανουαρίου
2010 και Σεπτεμβρίου 2014, προκάλεσε
η δήλωση του κεντρικού τραπεζίτη
Μάριο Ντράγκι, σύμφωνα με την οποία
«τα μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους που αναφέρονται στην
ανακοίνωση του Eurogroup της 15ης
Ιουνίου δεν παρέχουν αρκετή διαύγεια
για τη διενέργεια μιας ανάλυσης βιωσιμότητας χρέους (DSA) από την ΕΚΤ,
απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των ελληνικών ομολόγων στο
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης».
Το αποτέλεσμα ήταν να σημειωθούν
ρευστοποιήσεις ελληνικών τίτλων
χρέους στη χθεσινή συνεδρίαση. Ειδικότερα, η τιμή του 10ετούς ομολόγου
ανήλθε στα 88,00 λεπτά του ευρώ από
88,70 λεπτά της προχθεσινής συνεδρίασης, με την απόδοση να ενισχύεται την Τρίτη στο 5,40% από 5,30%
της προηγούμενης συνεδρίασης. Το
2ετές ομόλογο εμφάνισε τιμή στα
101,20 λεπτά του ευρώ έναντι 101,70
λεπτών της περασμένης Δευτέρας,
με την απόδοση στη χθεσινή συνεδρίαση να ενισχύεται στο 4% από
3,75% στην πρώτη συνεδρίαση της
εβδομάδας. Το spread του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στις 509 μο-

νάδες βάσης από 505 μ.β. της προχθεσινής μέρας.
Μάλιστα, ο επικεφαλής της ΕΚΤ, απαντώντας και προς τον ευρωβουλευτή
Νίκο Χουντή ύστερα από σχετική επιστολή για το επιτόκιο που θα μπορούσε να πετύχει η Ελλάδα εξερχόμενη
στις αγορές ομολόγων, σημείωσε ότι
αυτό θα εξαρτηθεί από τις προοπτικές
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας
και την ενίσχυση των ισολογισμών
των τραπεζών, όπως π.χ. μέσω της
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων
δανείων. Αύξηση αποδόσεων καταγράφηκε και στα εταιρικά ομόλογα.
Η τιμή του ΟΠΑΠ ανήλθε στα 101,80
λεπτά και απόδοση στο 3,13% από
2,91%, το ομόλογο της Housemarket
αποτιμήθηκε στα 101,80 λεπτά και απόδοση στο 4,60% από 4,57% και για
τη Sunlight η απόδοση διαμορφώθηκε
στο 4,16% από 4,14% και η τιμή ανήλθε
στα 100,64 λεπτά του ευρώ.
Την ίδια ώρα, στην αγορά μετοχών
επικράτησε θερινή ραστώνη με τον
Γενικό Δείκτη να ενισχύεται οριακά
0,45% και να κλείνει στις 822,77 μονάδες. Οι συναλλαγές περιορίστηκαν
στα 44,904 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές
της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Viohalco (10,73%), της Lamda
Development (4,49%) και της Eurobank
(3,35%).

REUTERS

Η απόδοση του 10ετούς ενισχύθηκε
στο 5,40% από 5,30% τη Δευτέρα

Η Nestlé ανακοίνωσε χθες, μετά το κλείσιμο του χρηματιστηρίου, πως θα εφαρμόσει πρόγραμμα επαναγοράς των μετοχών της ύψους 20 δισ. ευρώ.

Με πτώση έκλεισαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με σημαντική πτώση έκλεισαν χθες τα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, εξαιτίας πιέσεων στις μετοχές του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, ενώ μια δήλωση
του Μάριο Ντράγκι (βλέπε σελ. 28) ερμηνεύτηκε από τους επενδυτές ως πρόθεση για σκλήρυνση της νομισματικής
πολιτικής, οδηγώντας σε αύξηση της απόδοσης των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων και του ευρώ. Η εξασθένηση
του δολαρίου συνέβαλε στην άνοδο των
τιμών του πετρελαίου.
Ο πανευρωπαϊκός χρηματιστηριακός
δείκτης Stoxx Europe 600 έκλεισε χθες
με πτώση 0,8%, όπως και ο δείκτης μετοχών υψηλής κεφαλαιοποίησης Stoxx
50 και ο δείκτης DAX του χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης. Στο Λονδίνο

ο FTSE 100 έκλεισε με απώλειες 0,19%,
ενώ στο Παρίσι ο δείκτης CAC 40 υποχώρησε κατά 0,72%. Στο Μιλάνο ο δείκτης FTSE MIB ολοκλήρωση τη συνεδρία
με υποχώρηση 1,01% και στη Μαδρίτη
ο IBEX 35 έκλεισε επίσης με αρνητικό
πρόσημο, 0,26%. Στη Wall Street νωρίς
το βράδυ ο δείκτης S&P 500 υποχωρούσε
κατά 0,19% ο Dow Jones ήταν σχεδόν
αμετάβλητος και ο Nasdaq υποχωρούσε
κατά 0,71%. Στις αγορές συναλλάγματος
το δολάριο υποχώρησε κατά 0,7% έναντι
καλαθιού σημαντικών νομισμάτων. Η
εξασθένηση του δολαρίου συνέβαλε
στην άνοδο των προθεσμιακών συμβολαίων πετρελαίου, ωστόσο η άνοδος
περιορίστηκε από τη μόνιμη ανησυχία
περί ύπαρξης υπερπροσφοράς στην α-

γορά. Η τιμή του αμερικανικού αργού
(WTI) ενισχυόταν χθες το βράδυ κατά
2,21% στα 44,34 δολάρια το βαρέλι. Παρόμοια ήταν η πορεία και του πετρελαίου
Brent το οποίο ενισχυόταν κατά 2,33%
στα 46,90 δολάρια το βαρέλι.
Ο Ιαν Τέιλορ, επικεφαλής της Vitol,
δήλωσε χθες στο Reuters πως η τιμή
του πετρελαίου θα παραμείνει μεταξύ
των 40 και 55 δολαρίων το βαρέλι για
τα επόμενα τρίμηνα. Η δήλωση Ντράγκι
οδήγησε σε αύξηση και την απόδοση
των αμερικανικών δεκαετών ομολόγων,
από το 2,137% το βράδυ της Δευτέρας
στο 2,201% χθες βράδυ. Η μετοχή της
Alphabet, μητρικής εταιρείας της Google,
υποχωρούσε χθες βράδυ κατά 1,39%
εξαιτίας του προστίμου ύψους 2,4 δισ.

ευρώ που της επέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (βλέπε σελ. 23). Η Nestlé ανακοίνωσε χθες, μετά το κλείσιμο του
χρηματιστηρίου, πως θα εφαρμόσει
πρόγραμμα επαναγοράς των μετοχών
της ύψους 20 δισ. ευρώ. Η ελβετική πολυεθνική είχε να αγοράσει δικές της
μετοχές από το 2014. Ωστόσο πριν από
λίγες ημέρες το κεφάλαιο αντιστάθμισης
κινδύνου Third Point, του διάσημου ακτιβιστή επενδυτή Νταν Λεμπ, είχε αποκτήσει μερίδιο στη Nestlé άνω του
1% και αξίας 3,5 δισ. δολαρίων, ενώ ο
Λεμπ είχε ζητήσει από την εταιρεία να
προχωρήσει σε επαναγορά μετοχών.
Η Nestlé θα αρχίσει τις αγορές στις 4 Ιουλίου και το πρόγραμμα θα διαρκέσει
μέχρι το 2020.
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ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,854
3,210
0,361

0,900
3,250
0,375

0,899
3,220
0,372

2,0
-1,3
1,3

11.686
21.464
169.076

0,870
3,210
0,370
0,006
0,195

0,900
3,250
0,377
0,007
0,209

0,900
3,210
0,372

2,62
-1,23
3,62

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ
LOUIS PLC (Σ)
ΤΣΟΚ
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,138

0,138

0,138

0,6

1.000

0,039
0,133

0,040
0,138

0,138

4,55

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ
LOGICOM PUBLIC LTD

1,050

1,050

1,050

-1,9

500

1,050

1,080

1,050

-1,87

0,000
0,189
0,060
0,000
1,090
0,054
0,022
0,002
0,000
0,135
0,000
0,000
0,001
0,001
0,000
0,000
0,131
0,000
0,000
0,002
0,000
0,026
0,000
0,000
0,000

0,214
0,204
0,065
0,260
1,190
0,000
0,000
0,009
0,029
0,139
0,000
0,102
0,004
0,002
0,260
0,017
0,137
0,043
0,240
0,009
0,002
0,030
0,032
0,000
0,000

0,065

8,33

0,000
0,075
0,000
1,140
0,176
0,000
0,254
0,000
0,000
0,028
0,137
0,082
0,442
0,000
0,000
0,309
0,040
0,000
0,055
0,000

0,250
0,079
0,020
1,150
0,185
0,043
0,272
0,000
0,146
0,030
0,140
0,089
0,495
0,000
0,040
0,335
0,045
1,500
0,060
0,000

0,079

0,00

1,150

0,00

0,145

5,84

0,493

0,61

0,306

-8,66

0,135
0,000
0,110
0,537
0,083
2,900

0,153
0,049
0,000
0,543
0,000
2,970

0,538
0,083

2,48
9,21

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ
ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)
ΣΤΟ
C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΑΝΠΑ
A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD
ΚΕΟ
KEO PLC
ΜΙΤΣ
ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC
ΦΡΟΥ
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

0,036
0,000
0,091
0,000
0,000
0,356
0,228

0,000
0,017
0,096
1,130
0,360
0,400
0,239

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ
LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

0,000

0,091

Χρηματοοικονομικά
ΛΙΠΕ
LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD
ΕΞΕΠ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΚΑΕΠ
ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΣΛΕΠ
CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD
ΤΔΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΤΕΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΤΚΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

0,000
0,000
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000

0,040
0,109
0,000
0,002
0,000
0,750
0,000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΜΟΔΕ MODESTOU SOUND & VISION PUBLIC COMPANY LTD
ΣΕΑΣ
SEA STAR CAPITAL PLC (AN)

0,000
0,000

0,014
0,001

Βιομηχανίες
ΧΑΡΙ
CHARILAOS APOSTOLIDES PUBLIC LTD (AN)

0,000

0,000

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΕΝΟ
ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,000

0,001

98,00

100,00
26,00
28,25
0,00

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD
ΤΡΚΗ
Bank of Cyprus Holdings Plc
ΔΗΕΠ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)
ΛΕΠΕ
LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD
ΣΑΕΠ
CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ
WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΠΑΝΔ
ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΦΙΛΟ
ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΑΤΑΣ
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
ΚΟΣΑ
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΜΙΝΕ
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΑΙΕΠ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ΑΚΕΠ
ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD
ΑΠΕΠ
APOLLO INVESTMENT FUND PLC
ΒΕΝΤ
CYVENTURE CAPITAL PUBLIC COMPANY LTD
ΓΙΕΠ
UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)
ΔΩΕΠ
ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ΕΛΕΠ
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΕΛΛΗ
ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD
ΕΣΕΦ
SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΙΝΕΠ
INTERFUND INVESTMENTS PLC
ΙΣΕΠ
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ΚΕΑΕ
CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (Σ)
ΠΡΟΠ A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)
ΡΕΕΠ
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)
ΤΖΕΠ
JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΤΟΕΠ
ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΦΑΣΤ
UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΧΑΕΠ
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)
Υπηρεσίες καταναλωτών
ΒΙΖΝ
VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD (Σ)
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC
ΙΟΑΝ
CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD
ΛΙΝΑ
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΜΑΠΑ MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD
ΠΙΕΡ
PIERIDES HOLDINGS PLC (Σ)
ΣΤΣΔ
CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)
ΑΓΡΟ
“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ “
ΑΜΑΘ AMATHUS PUBLIC LTD
ΚΛΑΡ
CLARIDGE PUBLIC LTD
ΚΩΝΣ
CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΛΕΠΤ
LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
ΛΟΞΕ
LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΝΤΟΔ
DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΡΟΧΑ
ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD
ΣΑΛΑ
SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΣΙΤΟ
C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD
ΣΤΑΔ
STADEMOS HOTELS PLC
ΤΟΚΙ
TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD
ΧΑΣΕ
Ch. Charilaou Group Plc (Σ)
Βιομηχανίες
ΒΑΣΙ
G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD
ΝΤΙΑ
DISPLAY ART PLC (Σ)
ΔΒΚΔ
ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΚΕΤΣ
THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
ΚΥΘΡ
K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD
ΤΣΙΒ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,065

0,065

0,065

0,5

600

0,079

0,085

0,079

0,0

5.400

1,150

1,150

1,150

0,0

501

0,137

0,145

0,139

0,2

18.200

0,490

0,495

0,491

-0,2

7.275

0,306

0,306

0,306

-2,9

5.000

0,538
0,083

0,538
0,083

0,538
0,083

0,2
0,8

5.000
1.000

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΑΛΦΚ
Alpha Bank Ltd - Χρεόγραφα 2013/2018 (Σ)
ΕΤΜΑ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2
ΙΝΓΚΑΡΤ Ingard Property Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,00

30,70
30,00

* Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει την αυξομείωση της μέσης σταθμικής τιμής σε σεντ από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
** Στον υπολογισμό της μέσης σταθμικής τιμής συμπεριλαμβάνονται και η αξία και τα τεμάχια συναλλαγών που εκτελέστηκαν με τη μέθοδο ‘Απλή Προσυμφωνημένη Συναλλαγή’.
Ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης: Στην Κατηγορία αυτή θα ταξινομούνται εταιρείες όταν ενδεχομένως θα συντρέχουν σοβαροί λόγοι μη πλήρους συμμόρφωσης τους με τη νομοθεσία και μη παροχής επαρκών στοιχείων /εχεγγύων προς τους επενδυτές.
Αγορά ειδικών χαρακτηριστικών: ταξινομούνται εταιρείες οι οποίες έχουν: (α) δεν τηρούν τις υποχρεώσεις της διασποράς ή της εμπορευσιμότητας ή της χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες ή (β) παραλείπουν να εισαγάγουν στο
Χρηματιστήριο μετοχές τους όπως προβλέπεται από το Άρθρο 129 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή (γ) i. για τις οποίες επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους ή ii. για τις οποίες επίκειται αντίστροφη εξαγορά ή
iii. οι οποίες είναι επενδυτικοί οργανισμοί και επιζητούν την απαλλαγή τους από περιορισμό αναφορικά προς τις υποχρεώσεις τους.
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Ποδόσφαιρο των 60 λεπτών

Ρηξικέλευθες προτάσεις από την IFAB, με καθαρό χρόνο αγώνα και διαφημίσεις
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Από εκεί που το ποδόσφαιρο αρνούνταν
κάθε αλλαγή που θα το έφερνε πιο κοντά στη μοντέρνα πραγματικότητα
της εικόνας και της τεχνολογίας, δηλαδή πριν από μόλις μερικά χρόνια,
έχουμε φτάσει σήμερα στο άλλο άκρο,
που οι αλλαγές προτείνονται και έρχονται με τον ρυθμό των... τερμάτων
του Μέσι και του Ρονάλντο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πώς αλλιώς να
περιγράψει κανείς τις πολύ προχωρημένες προτάσεις του διεθνούς οργάνου
των κανονισμών, της IFAB, που περιλαμβάνουν τη μετατροπή του 90λεπτου
σε 60λεπτο αλλά με διακοπές σαν του
μπάσκετ;
Αφότου ανέλαβε επικεφαλής της
IFAB ο πρώην διεθνής Αγγλος διαιτητής
Ντέιβιντ Ελερεϊ, οι καινοτόμοι έως και
ρηξικέλευθες προτάσεις πέφτουν βροχή στο όργανο, που απαρτίζεται από
τέσσερις εκπροσώπους της FIFA και
από έναν εκπρόσωπο καθεμιάς εκ των
τεσσάρων ομοσπονδιών του Ηνωμένου
Βασιλείου (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλλία
και Βόρεια Ιρλανδία).
Ετσι μετά την καθιέρωση της τεχνολογίας γραμμής τέρματος (κατόπιν
δεκαετιών άρνησης της FIFA) και την
εφαρμογή σε εκτεταμένο βαθμό της
χρήσης βίντεο για τη διαλεύκανση αμφισβητούμενων φάσεων, η Διεθνής
Ομοσπονδία Κανονισμών Ποδοσφαίρου (IFAΒ) προχωρεί σε μια σειρά προτάσεων που υποτίθεται ότι σκοπό έχουν την καταπολέμηση της... ζαβολιάς
στο άθλημα, αλλά κυρίως την αύξηση
της εμπορικότητάς του.
Στις προτάσεις προς εξέταση της
προσεχούς πενταετίας περιλαμβάνονται, λοιπόν, οι ιδέες να σταματά ο διαιτητής το ρολόι του στα πέντε τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου και
στα δέκα του αγώνα και της παράτασης
όποτε παρατηρείται σκόπιμη καθυστέρηση (πράγμα που όντως φαντάζει
χρήσιμο) ή να διαρκεί 30 λεπτά καθαρού χρόνου κάθε ημίχρονο, με το ρολόι
να σταματά όποτε δεν παίζεται η μπάλα, σχεδόν όπως στο μπάσκετ. Το χρονόμετρο του γηπέδου θα είναι σε σύνδεση με αυτό του διαιτητή και οι θεατές
(και τηλεθεατές) θα έχουν άμεση εικόνα
του διατρέξαντος χρόνου.
Αυτό μήπως σημαίνει ότι τα τηλεοπτικά κανάλια δεν θα μπορούν να
προγραμματίσουν πότε θα λήξει ένας

Στο Κύπελλο Συνομοσπονδιών, η χρήση βιντεοδιαιτητών έχει προκαλέσει καθυστερήσεις και αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους.

Βιντεοδιαιτητής και... καθυστερήσεις
Η αλλαγή για την οποία μιλούν όλοι

είναι η –χρησιμότατη– καθιέρωση του
βιντεοδιαιτητή, λόγω της πειραματικής εφαρμογής του στο τρέχον Κύπελλο Συνομοσπονδιών.
Σε αντίθεση με προηγούμενες δοκιμές του συστήματος χρήσης των τηλεοπτικών ριπλέι για την εξακρίβωση
των κρίσιμων φάσεων, στο τουρνουά
που γίνεται στη Ρωσία η καθυστέρηση που προκαλεί η εφαρμογή θυμίζει
το «όπου λαλούν πολλοί κοκόροι αργεί να ξημερώσει».
Δεν είναι ούτε ένας ούτε δύο οι βιντεοδιαιτητές που ελέγχουν το βίντεο του αγώνα και ενημερώνουν τον
διαιτητή, αλλά τρεις. Μέχρι να δουν
την αμφισβητούμενη φάση, να συζη-

αγώνας, όπως γίνεται στο μπάσκετ;
Μάλλον δεν θα γκρινιάξουν γι’ αυτό:
Μπορεί στην Ελλάδα να μην έχει καθιερωθεί ακόμη κάτι τέτοιο, αλλά στο

τήσουν και να συμφωνήσουν, άλλος
παίκτης έχει χάσει την όρεξη να πανηγυρίσει, άλλος έχει δυσφορήσει
που δεν του κατακύρωσαν ακόμη το
τέρμα που πέτυχε, άλλος φωνάζει ότι
πρέπει να δουν ξανά το βίντεο οι διαιτητές κ.ο.κ.
Επειτα από ένα γκολ που πέτυχαν
με το Καμερούν και κακώς τους ακυρώθηκε από τους βιντεοδιαιτητές
ως οφσάιντ, κι ένα άλλο που αρχικά
τους ακυρώθηκε αλλά μετά ορθά
κατακυρώθηκε, οι Χιλιανοί διεθνείς
δεν ήξεραν αν έπρεπε να πανηγυρίσουν το γκολ του Αλέξις Σάντσες
την Πέμπτη κόντρα στη Γερμανία.
Ελπίζουμε, λοιπόν, σε άμεση επιτάχυνση του συστήματος.
εξωτερικό είναι συνήθης πρακτική τα
μη συνδρομητικά κανάλια που μεταδίδουν ποδοσφαιρικούς αγώνες να βάζουν διαφημιστικές σφήνες στη διάρ-

κεια του αγώνα όταν υπάρχει κάποια
καθυστέρηση. Αυτό δε συμβαίνει μόνο
σε περιπτώσεις διακοπής για τραυματισμό ή αλλαγή παίκτη (ή και στο νεόφερτο «διάλειμμα δροσιάς» όταν έχει
πολλή ζέστη), αλλά ακόμη και σε στιγμές που η μπάλα έφυγε άουτ. Ας φανταστούμε λοιπόν τι... πεδίο δόξης λαμπρό παρέχεται στα τηλεοπτικά κανάλια για διαφημιστικά μηνύματα με
τις ιδέες της IFAΒ περί «νόμιμης» καθυστέρησης στα ματς.
Μεταξύ των άλλων προτάσεων της
IFAΒ που παρουσιάζουν ενδιαφέρον
περιλαμβάνονται το πρόστιμο ή η αφαίρεση βαθμών από ομάδες που οι
παίκτες τους περικυκλώνουν τον διαιτητή για διαμαρτυρία, καταλογισμός
γκολ εάν αμυνόμενος κόψει την μπάλα
πάνω στη γραμμή με το χέρι, αποβολή
παίκτη που σκοράρει με το χέρι (αντί
κίτρινης σήμερα), μη συνέχιση της
φάσης αν ο τερματοφύλακας αποκρούσει πέναλτι ή βρει η μπάλα στο δοκάρι,
και εκτέλεση του ελεύθερου από τον
τερματοφύλακα χωρίς να στήνει την
μπάλα.

Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017

Οικονομικά προβλήματα
για FIFA, λόγω σκανδάλων
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

«Θα τα καταφέρω με λίγη βοήθεια
από τους φίλους μου» τραγουδούσαν
πριν ακριβώς μισό αιώνα οι Μπιτλς,
αλλά μη ενδιαφερόμενοι και τόσο
για το ποδόσφαιρο –καίτοι καταγόμενοι από το Λίβερπουλ– δεν θα φαντάζονταν ότι αυτή θα ήταν η τακτική
της διεθνούς ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας την τρέχουσα δεκαετία.
Τα σκάνδαλα και οι ύποπτες αναθέσεις διοργανώσεων έχουν υποχρεώσει
τη FIFA να χάσει αρκετούς από τους
μεγάλους χορηγούς της, θέτοντας
σε κίνδυνο τα οικονομικά της. Γι’
αυτό όμως υπάρχουν οι... φίλοι.
Οι αλλεπάλληλοι έλεγχοι για διαφθορά όχι μόνον έχουν πλήξει το
κύρος της ομοσπονδίας αλλά και
τα οικονομικά της. Τα νομικά της
έξοδα αυξήθηκαν από 20 εκατ. δολάρια το 2015 σε 50 εκατ. δολάρια
πέρυσι. Η πολιτική αύξησης των
κονδυλίων ανάπτυξης στις εθνικές
ομοσπονδίες, που τις βοηθά να ξεχνούν τα σκάνδαλα στην κορυφή,
αλλά και η αλλαγή στον λογιστικό
τρόπο καταχώρισης εσόδων και εξόδων της και κάποιες επιπόλαιες
επιλογές, όπως το ακριβό μουσείο
της, έχουν διαδραματίσει και αυτές
τον ρόλο τους στη σοβαρή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης
της FIFA.
Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι
οι ζημίες της ομοσπονδίας τριπλασιάστηκαν πέρυσι από το 2015, φτάνοντας στα 369 εκατ. δολάρια. Φέτος
η FIFA θα μπει πιο βαθιά στο κόκκινο,
με προβλεπόμενες ζημίες 489 εκατ.
δολ. Το απόθεμα σε ρευστό θα πέσει
από το 1 δισ. δολ. το 2008 στα 605
εκατ. δολ. το 2018, δηλαδή σχεδόν
400 εκατ. λιγότερα σε μια δεκαετία.
Ουσιαστικότερη συνέπεια όμως
των φαινομένων διαφθοράς είναι η
απομάκρυνση των μεγάλων χορηγιών
και η δυστοκία στην εξεύρεση νέων.
Τα δύο με τρία τελευταία χρόνια η
FIFA έχει χάσει σπόνσορες όπως η
Σόνι, η Καστρόλ, η Κοντινεντάλ, η
Τζόνσον & Τζόνσον κ.ά.
Ετσι, μόλις ένα χρόνο πριν από το
Μουντιάλ του 2018, η Παγκόσμια Ομοσπονδία έχει βρει μόνο τους 12
από τους 34 χορηγούς που προγραμματίζει για τη διοργάνωση, ενώ την
ίδια χρονική στιγμή πριν από το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, στη
Βραζιλία, οι περισσότερες θέσεις των

χορηγών είχαν προ πολλού κλείσει.
«Εναν μόλις χρόνο πριν από τη διοργάνωση, μια τέτοια κατάσταση είναι
ανήκουστη», σχολιάζει χαρακτηριστικά στο έγκυρο περιοδικό «Εκόνομιστ» ο Μάικλ Πέιν, πρώην υπεύθυνος
μάρκετινγκ της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής.
Πολλές συζητήσεις έχει προκαλέσει
επίσης η χορηγία της Qatar Airways,
δεδομένου αφενός της αμφιλεγόμενης
παραχώρησης της διοργάνωσης του
Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο
Κατάρ, αφετέρου της ανοιχτής αντιπαράθεσης εδώ και μερικές εβδομάδες
του αραβικού εμιράτου με τις άλλες
αραβικές χώρες της περιοχής (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σαουδική Αραβία και άλλες). Σημειώνεται ότι μεταξύ των εταιρειών που σταμάτησαν
τη χορηγία τους στη διεθνή ποδοσφαιρική ομοσπονδία συγκαταλέγεται
και η επίσης αεροπορική εταιρεία
του Κόλπου, Εμιρεϊτς, με έδρα το «αντίπαλο» πολιτικά Ντουμπάι.
Δεν είναι όμως μόνο η χορηγία
της αεροπορικής εταιρείας του Κατάρ
που εγείρει ερωτήματα. Μεταξύ των
χορηγών της FIFA, έστω σχετικά χαμηλού βεληνεκούς, βρίσκεται πλέον
και η τράπεζα Alfa της Ρωσίας (καμία
απολύτως σχέση με την ελληνική
Alpha Βank), της χώρας δηλαδή που
φιλοξενεί σε 12 μήνες το Παγκόσμιο
Κύπελλο και αυτή την περίοδο διοργανώνει το Κύπελλο Συνομοσπονδιών: Υπενθυμίζεται ότι στην πρεμιέρα της τρέχουσας διοργάνωσης
ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Τζάνι
Ινφαντίνο καθόταν πλάι πλάι με τον
Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο
γήπεδο της Αγίας Πετρούπολης προ
εβδομάδος.
Εύκολα συνάγεται λοιπόν το συμπέρασμα ότι (τουλάχιστον μέχρι να
ανακτήσει την έξωθεν καλή μαρτυρία)
τη βιωσιμότητά της η FIFA θα την εξασφαλίζει από τους «φίλους» της
στους οποίους παραχωρεί τις πολύφερνες διοργανώσεις της.
Στο παζλ αυτό «κολλάει» ένα ακόμη
κομμάτι: Η πλέον πρόσφατη χορηγική
συμφωνία είναι με την κινεζική εταιρεία κατασκευής κινητών τηλεφώνων
Βίβο. Πρόκειται μάλιστα για την τρίτη
κινεζική εταιρεία που στηρίζει οικονομικά τη FIFA, μετά τις Γουάντα και
Χάισενς. Και, ναι, η πολυπληθέστερη
χώρα του κόσμου εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει υποψηφιότητα
διοργάνωσης ενός Μουντιάλ...
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Η PwC επιβραβεύει
τις ξένες επενδύσεις
στην Κύπρο
Η PwC παρουσίασε την 6η τελετή απονομής των

Samsung Galaxy Note8

Αποκαλύπτει την εμφάνιση
Το Samsung Galaxy Note8 θα διαθέτει bezel-

less οθόνη όπως τα Galaxy S8/S8+, αλλά θα
είναι ελαφρώς φαρδύτερο για να χωρέσει η
γραφίδα S Pen και η διπλή κάμερα στο πίσω
μέρος. Θα έχει διαστάσεις 162.4 x 62.4 x
8.4mm, με το πάχος να ανεβαίνει στα 9.5mm
λόγω της κάμερας στο πίσω μέρος. Ακόμη, το
πλαίσιο είναι πιο τετραγωνισμένο για εργονομικούς λόγους.

Εκκληση για ευπρέπεια στη Silicon
Valley μετά τη «βροχή» καταγγελιών

Canon EOS M10

Προσιτή φωτογραφική
πολυτέλεια
Η εισαγωγική πρόταση της Canon στη δημι-

ουργική φωτογραφία, χωρίς περιορισμούς. Η
Canon EOS M10 αποτελεί αξιόπιστη, ευέλικτη
και προσιτή λύση με τη δυνατότητα να δέχεται
εναλλάξιμους φακούς. Η μηχανή μικρών διαστάσεων αποτελεί την ιδανική λύση που μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε περίσταση, χωρίς τους περιορισμούς που εμφανίζουν οι κάμερες των κινητών τηλεφώνων και στις περιπτώσεις που μια προηγμένη DSLR αποδεικνύεται υπερβολικά ακριβή και δύσκολη στη
μεταφορά.

Έκκληση για ευπρέπεια στη Silicon Valley,
έκανε ο συνιδρυτής της πλατφόρμας
LinkedIn, Ρέιντ Χόφμαν, που με ανάρτησή
του στην ιστοσελίδα επαγγελματικής δικτύωσης ζητά από τα μέλη της τεχνολογικής
κοινότητας να συμφωνήσουν σε ένα κώδικα
δεοντολογίας που θα εξαλείψει τα φαινόμενα
σεξισμού και σεξουαλικής παρενόχλησης
στον κλάδο. Αφορμή για την κίνηση του
Χόφμαν στάθηκαν οι καταγγελίες για απόπειρα συγκάλυψης βιασμού και επιθετική
συμπεριφορά ορισμένων υπαλλήλων στην
Uber (οι οποίοι απολύθηκαν), καθώς και
μία πρόσφατη έκθεση σχετικά με τις λεπτομέρειες των καταγγελιών για σεξουαλική
παρενόχληση που βαραίνουν τον Τζάστιν
Κάλντμπεκ, διοικητικό στέλεχος της Binary
Capital.
Στην έκθεση που έφερε στο φως της δημοσιότητας η συνδρομητική τεχνολογική
ιστοσελίδα The Information, ο Κάλντμπεκ
φέρεται να έχει παρενοχλήσει επανειλημμένως αρκετές υπαλλήλους αλλά και στελέχη
του κλάδου. Ανάμεσά τους τα ιδρυτικά
μέλη της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Journy,
Σούζαν Χο και Λέιτι Χσου καθώς και μία
από τους εμπνευστές του Google Desktop,
η Νίνιαν Γουάνγκ. Η Γουάνγκ είχε επίσης
διατελέσει επικεφαλής Τεχνολογίας στην
Minted. «Η Γουάνγκ κατηγορεί τον Κάλ-
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Αφορμή για την κίνηση του
Χόφμαν στάθηκαν οι καταγγελίες για απόπειρα συγκάλυψης βιασμού και επιθετική
συμπεριφορά ορισμένων υπαλλήλων στην Uber.
ντμπεκ ότι στο περιθώριο μιας συζήτησης
για την προοπτική πρόσληψής της στην
εταιρεία του, εκείνος άφησε σαφείς υπαινιγμούς ότι επιθυμούσε να συνευρεθεί σεξουαλικά μαζί της.
Από την πλευρά της, η Χο κατηγόρησε
τον Κάλντμπεκ ότι ενώ συζητούσαν για
την προοπτική επενδύσεων στη νεοϊδρυθείσα εταιρεία της, στο πρόσφατο παρελθόν,
ο Κάλντμπεκ άρχισε να της στέλνει μηνύματα μέσα στη νύχτα προτείνοντας κατ’ ιδίαν συνάντηση. Τέλος η Χσου τον κατηγόρησε ανοικτά ότι επιχείρησε να την αγγίξει με άσεμνο τρόπο κάτω από το τραπέζι,
κατά τη διάρκεια ενός γεύματος σε εστιατόριο του Μανχάταν.
Ο Κάλντμπεκ δεν αρνήθηκε τις κατηγορίες αφού γράφοντας στην σελίδα Axios,
το απόγευμα της Κυριακής, παραδέχθηκε

χαρακτηριστικά: «Έκανα πολλά λάθη κατά
τη διάρκεια της καριέρας μου, μερικά από
τα οποία αποκαλύφθηκαν την περασμένη
εβδομάδα. Το να λες ότι λυπάσαι για τη συμπεριφορά σου είναι απλά μια υποτίμηση
της κατάστασης. Ωστόσο, οφείλω να το
πω: Λυπάμαι πάρα πολύ». Ανακοινώνοντας
την παραίτησή του από την Binary Capital,
ο Κάλντμπεκ ζήτησε δημοσίως συγγνώμη
για την συμπεριφορά που «συνέβαλε στην
δημιουργία ενός εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος».
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο ιδρυτής
της Uber Τράβις Καλάνικ υπέβαλε επίσης
την παραίτησή του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, μετά τις πιέσεις που
δέχτηκε από τους επενδυτές της επιχείρησης
στον απόηχο των καταγγελιών και της έρευνας που επακολούθησε. Από τις 215 καταγγελίες, η Uber βρήκε βάσιμες περισσότερες από 100 και προχώρησε στην άμεση
απόλυση 20, από τους συνολικά 12.000 εργαζόμενούς της.
Ο Χόφμαν ζητά τώρα από τους εργαζόμενους του τεχνολογικού κλάδου να εργαστούν συγκροτημένα για την εξάλειψη παρόμοιων φαινομένων, προτείνοντας αυστηρές συνέπειες όχι μόνο για τους υπαλλήλους αλλά και για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις.

CIPA International Investment Awards, που
πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου στο Προεδρικό Μέγαρο, προσελκύοντας 500 περίπου επιφανείς επιχειρηματίες, επενδυτές, πολιτικούς αλλά
και εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Στόχος του θεσμού, που διοργανώνει ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων
(CIPA), είναι η επιβράβευση διεθνών εταιρειών
και ατόμων που έχουν επενδύσει στην Κύπρο και
διακρίνονται για την προσφορά τους στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας. Η εκδήλωση
τελούσε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη και πραγματοποιήθηκε στην παρουσία σημαντικών φορέων του
επιχειρηματικού τομέα, πολιτικών αξιωματούχων και άλλων διακεκριμένων προσωπικοτήτων.

Η Qatar Airways
αεροπορική εταιρεία
της χρονιάς
Η Qatar Airways ανακηρύχθηκε για τέταρτη συ-

νεχόμενη φορά «Αεροπορική Εταιρεία της Χρονιάς» στη διοργάνωση Skytrax World Airline
Awards για το 2017, που έλαβε χώρα στις 20 Ιουνίου 2017 κατά τη διάρκεια του Paris Airshow
στη Γαλλία. Η Qatar Airways παρέλαβε και τα
βραβεία Καλύτερης Διακεκριμένης Θέσης στον
Κόσμο, Καλύτερης Αίθουσας Αναμονής Αεροπορικής Εταιρείας για Επιβάτες Πρώτης Θέσης και
Καλύτερης Αερογραμμής στη Μέση Ανατολή. Ο
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Qatar
Airways, η Αυτού Εξοχότης Κύριος Akbar
AlBaker, ανέφερε ότι η ανάδειξη της Qatar
Airways ως Καλύτερη Αεροπορική Εταιρία του
Κόσμου, ειδικά σε αυτή την κρίσιμη περίοδο, αποτελεί σημαντική επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης που μας δείχνουν οι επιβάτες μας.

Εφηύραν ραδιόφωνο που λειτουργεί
με τον ιδρώτα του σώματος

Νέες gaming οθόνες AOC AGON

Χωρίς πλαίσια
Με ρυθμό ανανέωσης στα 144 Hz και υποστή-

ριξη AMD FreeSync, τα δύο νέα μέλη της
premium gaming σειράς οθονών AGON θα ικανοποιήσουν τους gamers με ιδιαίτερα ομαλή εμπειρία χωρίς θαμπάδα στην κίνηση, σκίσιμο ή
τρεμόπαιγμα. Οι δύο νέες gaming οθόνες
AGON της AOC είναι εξοπλισμένες με μια κυρτή
οθόνη με εξαιρετικά μικρή ακτίνα καμπύλης
1800 mm. Η εύκολα ρυθμιζόμενη βάση και τα
πολλαπλά χαρακτηριστικά καθησυχάζουν τις ανησυχίες των gamers για τις πολύωρες περιόδους gaming.

Εσύ ιδρώνεις και αυτό παίζει
μουσική. Μηχανικοί στις ΗΠΑ
δημιούργησαν ένα ραδιόφωνο
που μπορεί να παίζει για δύο
μέρες, χρησιμοποιώντας τον ιδρώτα του σώματος στη θέση
της μπαταρίας, προκειμένου να
τροφοδοτείται με ρεύμα. Οι ερευνητές των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Νανομηχανικών του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν
Ντιέγκο, με επικεφαλής τον Τζόζεφ Γουάνγκ, έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό ενεργειακής και περιβαλλοντικής
επιστήμης
«Energy
&
Environmental Science», σύμφωνα με το «New Scientist».
Πρόκειται για ένα είδος βιολογικής μπαταρίας με τη μορφή
ενός εύκαμπτου επιθέματος (τσιρότου) μεγέθους λίγων εκατοστών, το οποίο προσκολλάται
πάνω στο δέρμα. Το τσιρότομπαταρία -ή πιο σωστά η κυψέλη
βιοκαυσίμων- περιέχει ένζυμα
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Η τεχνολογία αυτή
αναμένεται στο μέλλον
να δώσει νέες δυνατότητες στις ηλεκτρονικές συσκευές που δεν
είναι απλώς φορητές
(mobile) αλλά φορετές (wearable).

που αντικαθιστούν τα μέταλλα
της συμβατικής μπαταρίας και
αλληλεπιδρούν με τον ιδρώτα
για να παράγουν ηλεκτρισμό.

Η τεχνολογία αυτή αναμένεται
στο μέλλον να δώσει νέες δυνατότητες στις ηλεκτρονικές
συσκευές που δεν είναι απλώς

φορητές (mobile) αλλά φορετές
(wearable). Μεταξύ άλλων, τέτοιες συσκευές και αισθητήρες
θα παρακολουθούν το σώμα και
την ανθρώπινη υγεία σε πραγματικό χρόνο.
Ο ιδρώτας του χρήστη θα παράγει αρκετό ρεύμα για να στέλνονται τα δεδομένα των αισθητήρων στο κινητό τηλέφωνό
του μέσω ασύρματης σύνδεσης
Bluetooth.

Ο βηματοδότης μπορεί να αποκαλύψει
χρόνο και αιτία θανάτου

OLED 77”

Εύκαμπτη
και διαφανής οθόνη
Η LG Display εντυπωσιάζει ακόμα μία φορά

παρουσιάζοντας μια πρωτότυπη διάφανη και
εύκαμπτη οθόνη OLED 77”, η οποία προορίζεται για χρήση ως digital signage σε εμπορικά
καταστήματα. Η οθόνη είναι διάφανη κατά
40%, έχει ανάλυση 4K UHD (3840 x 2160) και
μπορεί να τυλιχθεί σε ακτίνα έως 80°. Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει την τεχνολογία της
και για μικρότερα μεγέθη που θα βρουν εφαρμογή ως HUDs σε συστήματα αυτοκινήτων.

Επιστήμονες στη Γερμανία, με επικεφαλής
τον καρδιολόγο δρα Φιλίπ Λακούρ του Ιατρικού Πανεπιστημίου Charite του Βερολίνου, που έκαναν σχετική ανακοίνωση σε
συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, διαβεβαίωσαν ότι οι εν λόγω συσκευές μπορούν να δώσουν χείρα βοηθείας
στην ιατροδικαστική επιστήμη. Οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία για πάνω από
5.000 νεκροψίες, από τις οποίες οι 150 αφορούσαν ανθρώπους που είχαν στην καρδιά τους κάποια συσκευή: οι περισσότεροι
βηματοδότη (107) ή εμφυτευμένο απινιδωτή
(22).
Διαπιστώθηκε μετά από ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο των συσκευών, ότι ήταν δυνατό στα τρία τέταρτα των περιπτώσεων
(76%) να προσδιορισθεί ο χρόνος του θανάτου με χρήση των δεδομένων της συσκευής. Στην περίπτωση ταχυκαρδίας τη
στιγμή του θανάτου, ο χρόνος που αυτός
επήλθε, ήταν δυνατό να καθορισθεί με α-

κρίβεια λεπτού. Επίσης, ήταν εφικτό να
βρεθεί η αιτία του θανάτου -από βραδυκαρδία, ταχυκαρδία, κοιλιακή μαρμαρυγή
κ.α.- στο ένα τέταρτο των περιπτώσεων
(24%). Αν η αιτία θανάτου ήταν μία φονική
αρρυθμία λόγω ταχυκαρδίας, τότε ήταν ευκολότερο να καταγραφεί από τη συσκευή.
Στο 7% των περιπτώσεων των ασθενών με
εμφυτευμένη συσκευή, ο θάνατος οφειλόταν
σε δυσλειτουργία της ίδιας της συσκευής,
είτε του υλικού, είτε του λογισμικού της
(π.χ. δεν αναγνώρισε την αρρυθμία, όταν
αυτή συνέβη). «Στην ιατροδικαστική περίπου το 30% των περιστατικών παραμένουν
ανεπίλυτα, επειδή ο χρόνος και η αιτία του
θανάτου παραμένουν ασαφείς ακόμη και
μετά τη νεκροψία. Καθώς ο αριθμός των
εμφυτευμένων στην καρδιά συσκευών με
εξελιγμένες διαγνωστικές λειτουργίες συνεχώς αυξάνεται, μπορούν αυτές να μας
βοηθήσουν να φωτίσουμε τέτοιες δύσκολες
περιπτώσεις», δήλωσε ο Λακούρ.

Το πλήρωμα
καμπίνας 12 της Cobalt
είναι έτοιμο να πετάξει
Εντατική εκπαίδευση που βασίζεται στα υψηλά

πρότυπα ασφαλείας παρακολουθεί το πλήρωμα
καμπίνας της Cobalt, προκειμένου να προσφέρει στο επιβατικό κοινό τις καλύτερες υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Η Cobalt βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την αποφοίτηση
του πληρώματος καμπίνας 12 από το πρόγραμμα
εκπαίδευσης. Το προσωπικό καμπίνας είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί το πρόγραμμα
εκπαίδευσης της Cobalt καθώς η εταιρεία είναι
υπό την επιτήρηση της ευρωπαϊκής ρυθμιστικής
αρχής EASA, που αποτελεί έναν εγκεκριμένο
εκπαιδευτικό οργανισμό. Την αρμοδιότητα να
διδάξει στο πλήρωμα καμπίνας τις κατάλληλες
δεξιότητες και τεχνογνωσία που να συμβαδίζουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ανέλαβε το
τμήμα εκπαίδευσης της Cobalt.

O πρώτος γάμος μέσω της
BookYourWeddingDay.com
στην Πάφο
Περισσότερες από 860 κρατήσεις έγιναν από
Οι βηματοδότες και άλλες εμφυτευμένες συ-

σκευές που βοηθούν μόνιμα την καρδιά, είναι
δυνατό να αποκαλύψουν τον χρόνο και την αιτία του θανάτου ενός ανθρώπου, όταν η κλασσική νεκροψία έχει αποτύχει.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, με τη βοήθεια των εμφυτευμένων συσκευών, το ποσοστό των ανεπίλυτων ιατροδικαστικών
περιστατικών μειώνεται κατά το ήμισυ,
από 30% σε 15% περίπου. Γι’ αυτό, όπως
είπαν, πρέπει πλέον να καθιερωθεί ως πρακτική ρουτίνας από τους ιατροδικαστές ο
έλεγχος των στοιχείων που μπορεί να δώσει
η εμφυτευμένη συσκευή του νεκρού, όταν
υπάρχει τέτοια.

τις 14 Μαρτίου μέχρι σήμερα, μέσω του
BookYourWeddingDay.com, για ημερομηνία τέλεσης πολιτικού γάμου. Η παγκόσμια καινοτόμος πλατφόρμα γαμήλιου τουρισμού δίνει τη
δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να διασφαλίσουν άμεσα την ημερομηνία του γάμου
τους στον επιθυμητό γι’ αυτούς χώρο για να επισφραγίσουν ειδυλλιακά μια από τις σημαντικότερες ημέρες της ζωής τους. Στις 22 Ιουνίου
2017, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος πολιτικός
γάμος που έγινε με κράτηση μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας που προσφέρει η
πλατφόρμα BookYourWeddingDay.com. Η κράτηση έγινε από τον τουριστικό οργανισμό
Thomas Cook για ένα ζευγάρι από την Αγγλία
και τελέστηκε στην Πάφο από τον Δήμαρχο Πάφου κ. Φαίδωνα Φαίδωνος.

24-OIK_AGORES_KATHI 27/06/17 23:50 Page 24

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
ΤΕΤAΡΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Σενάρια περιορισμού των μέτρων
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ
Πληθωριστικές πιέσεις «βλέπει» ο Μάριο Ντράγκι – Ανοδικά ευρώ και ομόλογα

Βελτίωση καταθέσεων
μετά τη συμφωνία
Κίνητρο είναι οι χαμηλές αποδόσεις
των αμοιβαίων του εξωτερικού
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Σταθεροποίηση και βελτίωση στο μέτωπο των καταθέσεων
καταγράφεται τον Μάιο και τον Ιούνιο, σύμφωνα με
στελέχη τραπεζών, ύστερα από ένα έντονα αρνητικό
τετράμηνο κατά το οποίο οι καταθέσεις του ιδιωτικού
τομέα μειώθηκαν κατά περίπου 2,4 δισ. ευρώ.
Η σταθεροποίηση των καταθέσεων αναμένεται να
αποτυπωθεί στα στοιχεία για τον Μάιο που θα δημοσιοποιήσει σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ σύμφωνα
με στελέχη τραπεζών η εικόνα είναι θετικότερη τον
Ιούνιο, παρά το γεγονός ότι οι ομολογιακές εκδόσεις εταιρειών απορρόφησαν σημαντική ρευστότητα.
Οπως σημειώνουν, περίπου το 50% της πρόσφατης
ομολογιακής έκδοσης του ομίλου Μυτιληναίου, συνολικού
ύψους 300 εκατ. ευρώ, καλύφθηκε από ιδιώτες επενδυτές.
Η βελτίωση στο μέτωπο των καταθέσεων είναι αποτέλεσμα της εκτόνωσης των ανησυχιών για τον κίνδυνο
εκτροχιασμού της συμφωνίας, καθώς από τα μέσα Απριλίου φάνηκε η πρόθεση της κυβέρνησης να συμβιβαστεί και να ολοκληρώσει την αξιολόγηση.
Στελέχη τραπεζών αναφέρουν στην «Κ» ότι η συμφωνία
κυβέρνησης - θεσμών αποτελεί
<
<
<
<
<
<
μεγάλο βήμα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και θέΟι τράπεζες
τει τις βάσεις για την παγίωση
προσφέρουν
της αίσθησης ότι τα χειρότερα
καλύτερες απο- είναι πίσω, αρκεί από εδώ και
πέρα να προχωρήσει στην υλοδόσεις για προ- ποίηση των δεσμεύσεων που
έχει αναλάβει. Τα δίκτυα των
θεσμιακές κατραπεζών, που βρίσκονται σταταθέσεις.
θερά σε επαφή με τους πελάτες
τους, τους εξηγούν τη σημασία
της συμφωνίας, και όπως αναφέρουν στελέχη τραπεζών,
από τον Μάιο και μετά επικρατεί ανακούφιση που σε
αρκετές περιπτώσεις συνοδεύεται από μικρές επιστροφές
καταθέσεων. Σε γενικές γραμμές οι τράπεζες έχουν
καλή εικόνα για το ποιοι πελάτες τους είναι πιθανό να
διατηρούν αυξημένα μετρητά (σε θυρίδες ή στρώματα)
και ποιοι μετέφεραν καταθέσεις (το πρώτο εξάμηνο του
2015) σε αμοιβαία εξωτερικού (κυρίως διαχειρίσεως διαθεσίμων).
Εκτιμούν ότι άνω των 10 δισ. ευρώ βρίσκονται σε
θυρίδες και στρώματα και περίπου 7 δισ. ευρώ σε αμοιβαία
εξωτερικού, χρήματα που θα μπορούσαν να επιστρέψουν
στο τραπεζικό σύστημα αν παγιωθεί η αίσθηση ότι τα
χειρότερα είναι πίσω, έχουμε θετικές ειδήσεις και δούμε
χαλάρωση των κεφαλαιακών περιορισμών. Μετά τη
συμφωνία κυβέρνησης - θεσμών έχουν ακολουθήσει
αρκετές θετικές ειδήσεις, όπως η αναβάθμιση της εγχώριας οικονομίας από τον οίκο Moody’s, ενώ την ενίσχυση της εμπιστοσύνης αντικατοπτρίζουν και οι εξαιρετικά επιτυχείς ομολογιακές εκδόσεις εγχώριων εταιρειών. Η εκταμίευση της δόσης και η αποπληρωμή των
υποχρεώσεων της χώρας τον Ιούλιο εκτιμούν ότι θα
είναι ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της
εμπιστοσύνης, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί
μεγάλα πλήγματα.
Κίνητρο για την επιστροφή καταθέσεων αποτελεί το
γεγονός ότι στις θυρίδες δεν υπάρχει καμία απόδοση
ενώ πολλά αμοιβαία εξωτερικού εμφανίζουν χαμηλές ή
και αρνητικές αποδόσεις. Οι τράπεζες μπορεί να μην
έχουν πλέον το δέλεαρ των υψηλών επιτοκίων (τα
επιτόκια είναι και θα παραμείνουν χαμηλά), ωστόσο
προσφέρουν κάποιες καλύτερες αποδόσεις για προθεσμιακές καταθέσεις.
Σημειώνεται ότι οι νέες μεγάλες καθυστερήσεις στην
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης (σε συνέχεια
των επίσης μεγάλων καθυστερήσεων για την πρώτη αξιολόγηση) οδήγησαν σε εκροές καταθέσεων ύψους 2,4
δισ. ευρώ. Στο τέλος Απριλίου οι καταθέσεις του ιδιωτικού
τομέα διαμορφώθηκαν στα 118,99 δισ. ευρώ έναντι
121,38 δισ. ευρώ στο τέλος Δεκεμβρίου 2016. Σε σχέση
με τα προ κρίσης επίπεδα, η μείωση των καταθέσεων
φτάνει το 49%.
Jpapadogiannis@kathimerini.gr

Σενάρια για μείωση των μέτρων
ποσοτικής χαλάρωσης από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
(ΕΚΤ) στο άμεσο μέλλον πυροδοτήθηκαν χθες στις αγορές όταν
ο πρόεδρός της, Μάριο Ντράγκι,
είπε πως ενισχύεται η άνοδος
των τιμών στην πραγματική οικονομία και παραμερίζονται οι
αντιπληθωριστικές τάσεις.
Οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων σε όλη την Ευρωζώνη
αναρριχήθηκαν χθες μαζί με το
ευρώ που έφθασε το 1,1264 δολ.,
με άνοδο 0,6%. Οι επενδυτές εξέλαβαν τις δηλώσεις Ντράγκι,
ο οποίος έκανε ομιλία σε συνέδριο της ΕΚΤ στην Πορτογαλία,
ως πρόλογο για αναδίπλωση της
επεκτατικής νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη στη συνεδρίαση της ΕΚΤ τον Σεπτέμβριο.
Αναλυτές της αγοράς, εντούτοις, τονίζουν πως οι αγορές παρερμήνευσαν την τοποθέτηση
του κ. Ντράγκι. Ο ίδιος είπε πως
μια αλλαγή στην πολιτική της ΕΚΤ, η οποία περιλαμβάνει αρνητικά επιτόκια και μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης 2,3 τρισ. ευρώ,
θα είναι «βαθμιαία», διότι είναι
ακόμη αναγκαία η νομισματική
στήριξη. Παράλληλα τόνισε ότι
<
<
<
<
<
<

Η φράση του προέδρου
της ΕΚΤ πως «δεν υφίσταται κίνδυνος αποπληθωρισμού» πυροδότησε τα σενάρια στις
αγορές.
μια ανάκαμψη του πληθωρισμού
εξαρτάται και από τη βελτίωση
των παγκόσμιων χρηματοοικονομικών συνθηκών.

Το μήνυμα
Από τη Σίντρα της Πορτογαλίας, ο κεντρικός τραπεζίτης της
Ευρωζώνης επανέλαβε πως το
διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει

να είναι υπομονετικό μέχρι να
ενισχυθούν οι πληθωριστικές
πιέσεις στην Ευρωζώνη και πολύ
προσεκτικό στην απομάκρυνση
των μέτρων στήριξης.
Οπως παρατήρησε η Κάθαλ
Κένεντι, οικονομολόγος της RBC
για την Ευρώπη, «μιλούσε περισσότερο για το μεσοπρόθεσμο
μέλλον και για το ότι η ΕΚΤ θα

πρέπει να είναι βέβαιη πως ο
πληθωρισμός προσεγγίζει τον
στόχο της. Δεν νομίζω πως το
μήνυμα που έστειλε χθες διέφερε
από τις δηλώσεις που έκανε στην
τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ.
Οι αγορές, κατά πάσα πιθανότητα, υπερέβαλαν».
Τον Μάιο, ο πληθωρισμός υποχώρησε στο 1,4% από το 1,9%

Ανοδος στο ΧΑΚ την Τρίτη
Με άνοδο έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης
κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό 0,60%,
κλείνοντας στις 75,66 μονάδες. Ο Δείκτης
FTSE/CySE 20 παρουσίασε επίσης άνοδο
σε ποσοστό 0,69%, κλείνοντας στις 45,09
μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €154.653,86.
Όσον αφορά στους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, ανοδικά έκλεισαν
η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 1,12%, τα
Ξενοδοχεία σε ποσοστό 1,61%, οι Επενδυτικές Εταιρείες σε ποσοστό 2,89% και
η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,52%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €69.105,20 (πτώση 1,23% - τιμή
κλεισίματος €3,21).
Ακολούθησαν οι τίτλοι της ΔΗΜΗΤΡΑ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ με €62.937,19 (άνοδος
3,62% - τιμή κλεισίματος €0,372), της
Ελληνικής Τράπεζας με €10.505,17 (άνοδος 2.62% - τιμή κλεισίματος €0,90),
της ΛΟΡΔΟΣ ΧΟΤΕΛΣ με €3.574,75 (άνοδος 0,61% - τιμή κλεισίματος €0,493)
και της ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΕΤ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ με
€2.690 (άνοδος 2,48% - τιμή κλεισίματος
€0,538). Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 3
πτωτικά και 2 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε
στις 60. Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου ανακοινώνει ότι αφού έλαβε την
έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
θα προχωρήσει με τη διαγραφή των τίτλων της εταιρείας Charilaos Apostolides

Public Ltd που είναι εισηγμένη στη Ρυθμιζόμενη Αγορά, σύμφωνα με την εξουσία
που του παρέχει το Άρθρο 178(1) του
περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου Νόμου, δεδομένου του γεγονότος
ότι έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις ομαλής λειτουργίας της χρηματιστηριακής
αγοράς επί των τίτλων της εταιρείας και
δεν τηρούνται σημαντικές συνεχείς υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντα των
επενδυτών.
Ειδικότερα αναφέρεται ότι η εταιρεία
Charilaos Apostolides Public Ltd δεν
έχει τηρήσει την υποχρέωση της για υποβολή και δημοσιοποίηση των Ετήσιων
Οικονομικών Εκθέσεων της για τα έτη
2013-2016, των Εξαμηνιαίων Οικονομικών
Εκθέσεων για τις εξαμηνίες που έληξαν
στις 30 Ιουνίου 2014, 2015 και 2016 και
της Ένδειξης Αποτελέσματος για τα έτη
2013-2015. Σημειώνεται ότι η διαγραφή
των αξιών της πιο πάνω εταιρείας από
το Χρηματιστήριο θα ισχύει από τις 30
Ιουνίου 2017, ενώ οι τίτλοι της εταιρείας
θα παραμείνουν σε αναστολή μέχρι τη
διαγραφή της. Επιπλέον, το ΧΑΚ ανακοινώνει την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων της SWAN
REAL ESTATE PLC από αύριο Τετάρτη,
28 Ιουνίου 2017, καθότι έχουν εκλείψει
οι λόγοι της αναστολής των τίτλων της
εταιρείας αυτής, μετά από την υποβολή
και δημοσιοποίηση εκ μέρους της εταιρείας, της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης
για το έτος που έληξε στις 31/01/2017.

τον Απρίλιο, διευρύνοντας την
απόσταση από τον στόχο της
ΕΚΤ που είναι «κοντά στο 2%».
Η Ευρωτράπεζα έχει μειώσει το
επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων
για τις εμπορικές τράπεζες στο
-0,40% και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων της τάξεως των 60 δισ.
ευρώ ανά μήνα. Δέχεται, εντού-

τοις, μεγάλες πιέσεις από τον ευρωπαϊκό Βορρά και ειδικότερα
από τη Γερμανία για να περιορίσει τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης και να αυξήσει τα επιτόκια
με το επιχείρημα ότι θίγονται οι
αποταμιεύσεις των καταθετών.
Στο επίμαχο συνέδριο της Πορτογαλίας, ο κ. Ντράγκι είπε τα εξής: «Οσο ανακάμπτει η οικονομία, η κεντρική τράπεζα μπορεί
να συνοδεύσει την ανάκαμψη
αυτή με την προσαρμογή των
παραμέτρων στα εργαλεία νομισματικής πολιτικής – όχι για να
υιοθετήσει μια πιο συντηρητική
στάση, αλλά για να παραμείνει
σχετικά αμετάβλητη». Πρόσθεσε
πως ο χαμηλός πληθωρισμός αποδίδεται, επίσης, στην υποχώρηση των τιμών ενέργειας. Ετσι
οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν
την πολυτέλεια να αναμένουν
μια αλλαγή των πληθωριστικών
τάσεων σε αυτή τη φάση και να
μη βιαστούν να λάβουν αποφάσεις.
Η φράση που μάλλον πυροδότησε τα σενάρια για άμεση μείωση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης ήταν πως δεν υφίσταται
κίνδυνος αποπληθωρισμού. Κατά
συνέπεια, το ευρώ οδηγήθηκε
στο υψηλό των τελευταίων δύο
εβδομάδων. Στο υψηλότερο επίπεδο οκταμήνου έφθασαν οι αποδόσεις στα διετή γερμανικά
ομόλογα, φθάνοντας το -0,58%.
Ανοδικά κινήθηκαν, επίσης, οι
αποδόσεις των ιταλικών, πορτογαλικών και ισπανικών ομολόγων. Κατά τον οικονομολόγο της
UniCredit στο Μιλάνο, Μάρκο
Βάλι, «ο κ. Ντράγκι έκανε ένα
πρώτο βήμα για να υποδείξει ότι
η νομισματική πολιτική της ΕΚΤ
θα είναι λιγότερο επεκτατική το
2018».
Ο κ. Βάλι συμμερίζεται τις εκτιμήσεις της αγοράς και αναμένει μια επίσημη ανακοίνωση
για τον περιορισμό της νομισματικής πολιτικής στη συνεδρίαση
που είναι προγραμματισμένη
στις 7 Σεπτεμβρίου.
BLOOMBERG, REUTERS

Στο 1,7% η ανάπτυξη του ΑΕΠ
το 2017 εκτιμά η Εθνική Τράπεζα
Με ρυθμό 1,7% θα αναπτυχθεί η ελληνική
οικονομία το 2017, σύμφωνα με την εκτίμηση της διεύθυνσης οικονομικής ανάλυσης
της Εθνικής Τράπεζας, εκτίμηση που συνεπάγεται σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,6% το δεύτερο εξάμηνο.
Η πρόβλεψη της Εθνικής Τράπεζας που
διαφοροποιείται οριακά σε σχέση με αυτήν
του υπουργείου Οικονομικών για ρυθμό ανάπτυξης 1,8%, αλλά υπολείπεται σημαντικά
της πρόβλεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για ανάπτυξη 2,1%, βασίζεται στη βελτίωση
του οικονομικού κλίματος που δημιουργεί
η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης
σε συνδυασμό, όπως σημειώνει, με την ισχυρή δημοσιονομική θέση και την αναμενόμενη εξομάλυνση στις συνθήκες ρευστότητας. Ετσι, όπως διαπιστώνεται, η αρνητική επίδραση στο ΑΕΠ από τη δημοσιονομική προσαρμογή αναμένεται να
είναι σημαντικά μικρότερη το 2017 σε ετήσια βάση, δηλαδή -0,2% του ΑΕΠ, σε
σχέση με -3% του ΑΕΠ το 2016 (έναντι αρχικών εκτιμήσεων για -1,8%), που αντανακλούσε την αποστέρηση αντίστοιχων πόρων
από την οικονομία για την επίτευξη του
υπερπλεονάσματος ύψους +4,2% του ΑΕΠ
το 2016. Το επίτευγμα ωστόσο αυτό δημιουργεί, όπως σημειώνεται στην ανάλυση
της ΕΤΕ, μια ευνοϊκή αφετηρία για το 2017
και δίνει ώθηση στην αξιοπιστία της περαιτέρω προσπάθειας για δημοσιονομική
προσαρμογή. Παρά την αρνητική επίδραση

της δημοσιονομικής προσαρμογής και την
αρνητική επίπτωση στο διαθέσιμο εισόδημα
από τις ανατιμήσεις στα καύσιμα, η ιδιωτική
κατανάλωση εμφάνισε αξιοσημείωτη αντοχή, αυξανόμενη κατά 1,7%, σε ετήσια
βάση το πρώτο τρίμηνο του 2017 (+1,4%,
ετησίως, στο σύνολο του 2016), λόγω των
θετικών ενδείξεων στην αγορά εργασίας
και της μείωσης της ανεργίας σε χαμηλό
πενταετίας. Αν και το ποσοστό ανεργίας
παραμένει εξαιρετικά υψηλό και μία στις
δύο θέσεις εργασίας που δημιουργείται αφορά ευέλικτες μορφές, εμφανίζονται κάποια πρώιμα σημάδια ανάκαμψης του μέσου
αριθμού εργάσιμων ωρών και του μισθού
ανά εργατοώρα, που σε συνδυασμό με την
αναμενόμενη επιβράδυνση του πληθωρισμού –λόγω κάμψης των διεθνών τιμών ενέργειας– και την ώθηση από την τουριστική δραστηριότητα θα στηρίξουν την
καταναλωτική δαπάνη τα επόμενα τρίμηνα.
Στον επιχειρηματικό τομέα η εικόνα είναι
διττή, καθώς οι πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις που επιβίωσαν της κρίσης έπειτα
από επώδυνες αναδιαρθρώσεις, έχουν τη
δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή
τους και να προγραμματίσουν νέες επενδύσεις. Οι πιο αδύναμες που βαρύνονται
με υψηλό δανεισμό συνδέουν την επιβίωσή
τους με τη δυνατότητα να επωφεληθούν
από μια διατηρήσιμη ανάκαμψη της οικονομίας και από την ταχύτερη βελτίωση
των συνθηκών ρευστότητας.
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