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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΚΟΜΙΣΙΟΝ
Ενα αποφασιστικό βήμα στη μάχη κατά της φοροαπο-

φυγής από την πλευρά των τεχνολογικών κολοσσών
επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ανακοίνωσε το
σχέδιό της να επιβάλει φορολόγηση των επιχειρήσεων εκεί όπου καταγράφουν τα έσοδά τους και όχι στη
χώρα που δηλώνουν ως έδρα τους. Το σχέδιο αναμένεται να πλήξει Google, Amazon, Facebook. Σελ. 10
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΝΤ
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Φόροι σε τεχνολογικές εταιρείες
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Ιούλιο η 4η αξιολόγηση της Ελλάδας

Ξέπλυμα μέσω κρυπτονομισμάτων

Στο Eurogroup του Ιουλίου, αντί του Ιουνίου, βλέπουν

Τα ψηφιακά νομίσματα διευκολύνουν το ξέπλυμα

πιθανότερη την ολοκλήρωση της 4ης και τελευταίας αξιολόγησης Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στις ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις. Σε τηλεδιάσκεψη την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπ. Ενέργειας Γ. Σταθάκης δεσμεύθηκε έναντι των
θεσμών ότι θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Σελ. 18

«μαύρου» χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, επισημαίνει το ΔΝΤ. Προτείνει την υιοθέτηση
τεχνολογιών που θα επιβάλλουν το νόμο στην εκτέλεση συναλλαγών με κρυπτονομίσματα. Τονίζει πως πρέπει να επιβληθούν οι ίδιοι κανόνες για τις ψηφιακές
συναλλαγές που ισχύουν για όλες τις πληρωμές. Σελ. 12

Δημιουργείται Bad Bank μέσω ΣΚΤ

Το επικρατέστερο από τα τρία σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι – Αυξημένο το ενδιαφέρον επενδυτών
Το επικρατέστερο σενάριο για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Συνεργατισμού είναι να διαχωριστεί στα
δύο, γεγονός που θα οδηγήσει στη
δημιουργία «κακής τράπεζας». Οι επιλογές που δίνει ο Συνεργατισμός

στους επίδοξους επενδυτές είναι να
τον αποκτήσουν ολόκληρο, να αποκτήσουν μόνο τα καλά του στοιχεία
(δάνεια, καταθέσεις, καταστήματα),
ή να αποκτήσουν το σύνολο των Μη
Εξυπηρετούμενων Δανείων που αυτή

τη στιγμή ανέρχονται στα 6,2 δισ.
Φαίνεται ότι η δεύτερη επιλογή θα
είναι αυτή που θα πραγματοποιηθεί.
Και αυτό, διότι με το δεύτερο σενάριο
θα γίνει πράξη η «κακή τράπεζα», επιλογή που αναζητεί και το Υπουργείο

Οικονομικών μέσω του Σχεδίου που
ετοιμάζει, την «Εστία». Η «κακή τράπεζα» θα λειτουργήσει ως «εργαλειοθήκη» για τη μείωση των ΜΕΔ, αλλά
θα δώσει και περισσότερο χρόνο στους
δανειολήπτες προκειμένου να εξυ-

Κινητοποίηση στην Ε.Ε. για τους δασμούς Τραμπ

πηρετήσουν τα δάνειά τους με καλύτερους όρους. Το σενάριο αυτό, λοιπόν,
δείχνει ξεκάθαρα ότι τα κλειδιά της
«κακής τράπεζας» κρατά ο Συνεργατισμός, κάτι που επιζητά όλο το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Σελ. 3

Αντίστροφη
μέτρηση για
την αγορά
ενέργειας
Ανοίγει τον Ιούλιο του 2019
Ορόσημο για την αγορά ενέργειας θα
αποτελέσει το 2019. Η είσοδος ιδιωτών στο χώρο, αποτελεί το μεγάλο
στοίχημα για την Δημοκρατία, οι αρμόδιες υπηρεσίες της οποίας βρίσκονται σε αντίστροφη μέτρηση για την
καταληκτική ημερομηνία που είναι
η 1η Ιουλίου 2019. Η έλευση ΦΑ θεωρείται καθοριστικός παράγοντας
για την είσοδο ιδιωτών στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σελ. 4

ΣΗΜΕΡΑ

Θέμα χρόνου
η συγχώνευση
Astro - USB

ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ

Εισηγούνται σμίκρυνση
του τραπεζικού χάρτη
Υπέρ των συγχωνεύσεων και σμίκρυνση

του τραπεζικού χάρτη τάχθηκαν οι CEO’s
των τριών μεγάλων τραπεζών σε συζήτηση στο πανεπιστήμιο Κύπρου. Τόνισαν
πως ο τραπεζικός τομέας της Κύπρου είναι υπερμεγέθης και δεν χωρά όλες τις
τράπεζες. Σελ. 5

ΖΗΤΟΥΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΙΘΩΤΟΥ

Δυναμικά απαντούν 5.000
εκπαιδευτικοί νυκτερινών
Για δυναμικά μέτρα ετοιμάζονται οι

5.000 εκπαιδευτικοί των απογευματινών και νυκτερινών προγραμμάτων του
υπουργείου Παιδείας, αφού δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί η επιστροφή τους
στο καθεστώς μισθωτού που είχαν πριν
από το 2013. Επιστολή στον υπουργό
Παιδείας για τις θέσεις των εκπαιδευτικών έστειλε ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Κυριάκος
Χατζηγιάννης. Σελ. 9

Μείωση τραπεζών στην Κύπρο

Οι Ευρωπαίοι και οι Ελληνες παραγωγοί χάλυβα και αλουμινίου φοβούνται την αύξηση της προσφοράς αυτών των προϊόντων στην ΕΕ από τρίτες χώρες, ύστερα από την απόφαση του Τραμπ να επιβάλει δασμούς στις εισαγωγές της ΕΕ. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ρευστή. Σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα
Politico, η ανάκληση των δασμών εις βάρος της ΕΕ από τις ΗΠΑ είναι προσωρινή, λήγει στις αρχές Μαΐου. Ως εκ τούτου, τα χρονικά περιθώρια είναι πολύ στενά για
να υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσιγκτον. Σελ. 12

Μισθοί των 700
ευρώ για το 37,4%
των εργαζομένων

Ιδιοι κανόνες για τις τράπεζες Βρετανίας και Ε.Ε.
Η Βρετανίδα πρωθυ-

πουργός Τερέζα Μέι είχε προειδοποιήσει ότι
δεν θα ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της χώρας της, κατά τη διαδικασία εξόδου της από την
Ε.Ε. Αυτό πλέον γίνεται
σαφές μετά το προσχέδιο τηςΚομισιόν, που αποκάλυψε το πρακτορείο Bloomberg. Πολλές
εταρείες κάνουν σχέδια
για μετεγκατάσταση σε
άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Σελ. 11

Ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα
Σταθεροποίηση στα χαμηλά επίπεδα
που έχουν διαμορφωθεί, παρουσιάζει
η εξέλιξη των μισθών. Στον ιδιωτικό
τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομένων
με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω
των 700 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε
37,4% ενώ μειώνεται κατά περίπου 4
μονάδες το ποσοστό για αποδοχές μεταξύ 700-899 ευρώ. Σελ. 15
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Εξομολογήσεις πρώην τραπεζικού
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Navigate the Transformative Age
with digital solutions from
the better-connected consultants.

Χάνεις τη δουλειά σου. Βαρύ. Έχουμε
βρεθεί σε αυτή τη θέση σχεδόν όλοι
οι εργαζόμενοι μία φορά και είναι
μια διαδικασία δύσκολη και ψυχοφθόρα. Πιο ψυχοφθόρα ιδίως για τον
εργαζόμενο που το βλέπει να έρχεται
και όχι σε αυτόν που κάνει κάτι λάθος,
δεν του το συγχωρεί ο εργοδότης και
αποφασίζει εν μία νυκτί να τον απολύσει. Έτσι και στην περίπτωση του
Συνεργατισμού. Οι υπάλληλοι έχουν
πιάσει το νόημα ότι είναι αδύνατον
την επόμενη ημέρα του Συνεργατισμού να κρατήσουν όλοι τις θέσεις
εργασίας τους. Και οι 2.700 εννοώ.
Το πιθανότερο είναι ότι αυτοί που
δουλεύουν στο κακό κομμάτι της
τράπεζας και ασχολούνται με τα Μη
Εξυπηρετούμενα Δάνεια θα κρατήσουν τη δουλειά τους, αφού η
Altamira θα συνεχίσει να τους χρησιμοποιεί. Το πρόβλημα ενδέχεται
να προκύψει σε εργαζομένους του
καλού κομματιού της τράπεζας, που
ίσως φανεί ότι είναι υπεραρκετοί στα
μάτια του καινούργιου επενδυτή που
θα αναλάβει την Τράπεζα.
Προχθές, όμως, είχα συζήτηση με
ένα πρώην τραπεζικό υπάλληλο, ο οποίος τυγχάνει να μην είναι τραπεζικός

υπάλληλος πλέον, λόγω δικής του επιλογής. Και μου είπε τα εξής: Μπορώ
να αντιληφθώ την αγωνία των υπαλλήλων της ΣΚΤ που μπορεί την επόμενη ημέρα να μην έχουν την εργασία
τους στο καινούργιο σχήμα που γράφετε εσείς οι δημοσιογράφοι ότι θα
δημιουργηθεί. Και μπορώ να το αντι<
<
<
<
<
<
<

Ο μόνος τρόπος να αφήσεις την τράπεζα είναι με
γεμάτη τσέπη. Αυτό είναι
ένα κεκτημένο που καλώς
υπάρχει από τις συντεχνίες και μακάρι να ίσχυε
σε όλα τα επαγγέλματα.
ληφθώ όχι ως τραπεζικός υπάλληλος
που υπήρξα, αλλά με την τωρινή μου
ιδιότητα, του ιδιωτικού υπαλλήλου,
στην εταιρεία που δουλεύω. Εγώ, δεν
γνωρίζω την επόμενη ημέρα τι μου
ξημερώνει, διότι γνωρίζω ότι θα πρέπει
να ακολουθώ τα θέλω του εργοδότη
μου. Και απολύτως σεβαστό. Αν ο μη
γένοιτο γίνει το κακό στην εταιρεία

που δουλεύω, δεν θα φύγω με αποζημίωση μέσω Σχεδίου Εθελούσιας,
το πολύ πολύ να λάβω το δώρο των
Χριστουγέννων που δικαιούμαι, δηλαδή το 13ο μισθό και να πάω στο
καλό. Ως τραπεζικός υπάλληλος, όμως,
δεν έχεις να αγχώνεσαι για τέτοια ζητήματα, ο μόνος τρόπος να αφήσεις
την τράπεζα είναι με γεμάτη τσέπη.
Αυτό είναι ένα κεκτημένο που καλώς
υπάρχει από τις συντεχνίες και μακάρι
να ίσχυε σε όλα τα επαγγέλματα και
σε όλους τους κλάδους. Πρόσθετα,
γνωρίζω μερίδα συναδέλφων που μετακινήθηκαν τα τελευταία χρόνια με
τα προγράμματα Εθελούσιας Εξόδου
από τράπεζα σε τράπεζα και μέσα σε
τέσσερα χρόνια έβγαλαν 400.000 ευρώ,
εκτός του μισθού τους που καταβαλλόταν αδιάκοπα. Άρα, δεν πρέπει να
ανησυχούν μέχρι να φύγουν από τη
ΣΚΤ οι υπάλληλοι, να ανησυχούν μόλις
βγουν από αυτή και αναζητήσουν
άλλη δουλειά, σε άλλο κλάδο.
Μπορεί να είναι κακεντρεχής ο
συγκεκριμένος πρώην τραπεζικός υπάλληλος. Όλα όσα μου είπε πάντως,
δεν γίνεται να είναι ψέματα. Δεν ήξερε
καν ότι θα μεταφέρω τα λόγια του στο
παρόν σχόλιο.

Ενα βήμα πριν από τη συγχώνευση
βρίσκονται η Astrobank και η USB
Bank. Αναμένεται η έγκριση από
την Κεντρική αλλά και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Με την
συγχώνευση των δύο ο αριθμός των
τραπεζών στην Κύπρο θα μειωθεί
στις δώδεκα. Δεν αποκλείονται και
άλλες συγχωνεύσεις στα επόμενα
χρόνια. Σελ. 7

Η υποστελέχωση
μέγα πρόβλημα
για ξενοδόχους
Αναμένονται 4 εκατ. τουρίστες
Αντιμέτωπη με το πρόβλημα της υποστελέχωσης βρίσκεται για άλλη μια
χρονιά η τουριστική βιομηχανία. Κι
αυτό την ώρα που φέτος αναμένεται
νέο ρεκόρ αφίξεων που θα ξεπεράσουν
τα 4 εκατ. Σύμφωνα με στοιχεία του
ΠΑΣΥΞΕ, οι ελλείψεις σε προσωπικό
φτάνουν περίπου τους 2.500 υπαλλήλους. Οι ξενοδόχοι αναζητούν επειγόντως προσωπικό. Σελ. 8
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Ο θεσμός του γενικούοικογενειακού ιατρού
Oγενικός-οικογενειακός ιατρός αποτελεί τον πρώτο σταθμό ενός
ασθενή που ψάχνει ιατρική βοήθεια. Στην Ευρώπη ο θεσμός
αυτός είναι ιδιαίτερα δοκιμασμένος για πολλά χρόνια και μάλιστα
τόσο χρήσιμος, ώστε να μη μπορεί ο ασθενής να δει γιατρό άλλης
ειδικότητας αν πρώτα δεν περάσει από τον οικογενειακό του
γιατρό. Πρόκειται για αυτό που ονομάζεται πρωτοβάθμια φροντίδα,
κάτι που θα γίνει θεσμός με την εισαγωγή του ΓεΣΥ. O γενικόςοικογενειακός ιατρός είναι ένας ειδικευμένος ιατρός που ασκεί
γενική ιατρική, για όλες τις ηλικίες από παιδιά μέχρι υπερήλικες
και αντιμετωπίζει -έως ένα σημείο- ασθένειες από όλες ανεξαρτήτως
τις ιατρικές ειδικότητες. Σαν ειδικότητα η γενική-οικογενειακή
ιατρική δεν είναι ακόμα ευρέως γνωστή στην Κύπρο. Πολλοί
μπερδεύουν τον γενικό-οικογενειακό ιατρό (General Practitioner
– Family Physician) με τον παθολόγο (Internal Medicine Physician).
Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι ο γενικός-οικογενειακός
ιατρός συναντά ένα ευρύτερο φάσμα περιστατικών όπως π.χ.
παιδιατρικά, γυναικολογικά, ορθοπεδικά κ.α. αλλά δεν ασχολείται
με ενδονοσοκομειακή φροντίδα. Ο ρόλος του γενικού-οικογενειακού
ιατρού είναι να θεραπεύσει τον ασθενή χωρίς αυτός να χρειαστεί
να κατευθυνθεί στο νοσοκομείο ή αν αυτό δεν είναι δυνατό, να
τον παραπέμψει στις κατάλληλες ειδικότητες. Οι γενικοί-οικογενειακοί ιατροί ασχολούνται με πάσης φύσεως προβλήματα
όπως καρδιολογικά, αγγειολογικά, αναπνευστικά, γαστρεντερολογικά, λοιμώδη νοσήματα, ανοσολογικά, μυοσκελετικά, νευρολογικά, δερματολογικά, νεφρολογικά, ουρολογικά, γυναικολογικά,
ουρογεννητικά, παιδιατρικά, ωτορινολαρυγγολογικά, οφθαλμολογικά, γηριατρικά, χειρουργικά (μικροεπεμβάσεις), ψυχικής
υγείας, παρηγορητικής φροντίδας καθώς και επείγοντα περιστατικά.
Η κοινωνία επωφελείται από το θεσμό ώς εξής:
Οικονομία πόρων: Πολλές ασθένειες είναι εύκολο να αντιμετωπιστούν πρωτοβάθμια και έτσι δεν επιβαρύνουν αχρείαστα
τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, δηλαδή τα νοσοκομεία. Για παράδειγμα ένας ασθενής με βαρύ κρυολόγημα, αποτρέπεται από
το να καταλήξει στο τμήμα επειγόντων περιστατικών και να το
απασχολήσει αχρείαστα. Ακόμα, ο γενικός-οικογενειακός ιατρός
συνεργάζεται αν χρειαστεί με άλλους επαγγελματίες υγείας που
μπορούν ακόμα και τηλεφωνικά πολλές φορές να επιλύσουν τα
προβλήματα του ασθενούς.
Ολιστική προσέγγιση: Ο γενικός-οικογενειακός ιατρός αναπτύσσει μία ολοκληρωτική προσέγγιση, βλέπει δηλαδή σφαιρικά
όλες τις ασθένειες, τα φάρμακα και τις θεραπείες του ασθενούς
και τις αλληλεπιδράσεις τους. Συντονίζει τη φροντίδα του ασθενούς,
κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για αυτούς με περίπλοκες ή
πολλαπλές ανάγκες.
Συνεχής φροντίδα: Ο γενικός-οικογενειακός ιατρός στοχεύει
στη συνεχή προσωπική φροντίδα. Βλέπει τον ασθενή του πολλές
φορές και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δημιουργούνται έτσι
ισχυροί δεσμοί εμπιστοσύνης μεταξύ ιατρού – ασθενούς οι οποίοι
είναι απαραίτητοι για τη συμμόρφωση με τις οδηγίες θεραπείας
(compliance). Επίσης ο ασθενής διατηρείται υπό παρακολούθηση
και νιώθει ότι κάποιος τον προσέχει, προσαρμόζοντας τη θεραπεία
αν η αρχική προσέγγιση αποτύχει.
Έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη: Ο γενικός-οικογενειακός
ιατρός συμβάλλει στη διάγνωση της νόσου σε πρώιμο στάδιο με
screening (κοσκίνισμα) του πληθυσμού, ώστε η θεραπεία να
αρχίσει πριν επέλθουν ιστολογικές αλλοιώσεις π.χ. έγκαιρη
θεραπεία για την αρτηριακή υπέρταση, το σακχαρώδη διαβήτη,
τον καρκίνο του προστάτη κ.λπ. Επιπλέον, ασχολείται με προαγωγή
της γενικής υγείας μέσω της πρόληψης π.χ. αντιμετώπιση της
παχυσαρκίας και του καπνίσματος.

Ο Δρ. Ιωάννης Κρόνης είναι ειδικός στη γενική-οικογενειακή ιατρική. drkronis@gmail.com

& ΣΕΒΕΡΗ

Η ιερή κόντρα, οι ευρωεκλογές και η διαφάνεια του Κωστάκη
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Ο θάνατος της 29χρονης Έλενας Φραντζή και
η τραγική της ιστορία είναι για μέρες το θέμα
της ημέρας. Μία παράμετρος είναι και οι αντικρουόμενες απόψεις του Αρχιεπισκόπου
Χρυσοστόμου και του Ταμασσού Ησαΐα για
την τύχη του ιερέα, πατριού που είχε καταδικαστεί σε δύο χρόνια φυλάκιση για σεξουαλική επίθεση κατά του κοριτσιού.
Ο Αρχιεπίσκοπος υποστήριξε δημόσια ότι ο
Ησαΐας ήταν αυτός που έπεισε την Ιερά Σύνοδο να μην καθαιρεθεί ο ιερέας και να αθωωθεί με όρους για να τον θέσει σε κάποιο
μοναστήρι απομονωμένο. Πράγμα που, σύμφωνα πάντα με τον Αρχιεπίσκοπο, έπραξε
τελικά η Ιερά Σύνοδος.
Κάλεσε μάλιστα τον Ησαΐα να αναθεωρήσει
και να οδηγήσει ξανά τον ιερέα στη Σύνοδο
για να καθαιρεθεί.
Από την πλευρά του ο Ησαΐας που λίγη ώρα
προηγουμένως δήλωνε συγκλονισμένος από
τον θάνατο της Έλενας, όταν άκουσε την δήλωση του προκαθήμενου δήλωσε “άφωνος
και έκπληκτος”. “Μα αυτά που είπε ο Αρχιεπίσκοπος ήταν οι δικές μου θέσεις στην Ιερά
Σύνοδο”, υποστήριξε. Τα σχόλια που ακολούθησαν την αντιπαράθεση των δύο ήσαν
ποικίλα. Μέχρι και τις Αρχιεπισκοπικές εκλογές θυμήθηκαν κάποιοι.
Μια πηγή μου με ιδιαίτερη πληροφόρηση από την Αρχιεπισκοπή, μου σφύριξε πως η κόντρα των δύο ιερωμένων “ενδέχεται να έχει
και ουρά και να μην περιορίζεται μόνο στο
θέμα της Έλενας”. “Να ετοιμαστείτε και για
συνέχεια”, συμπλήρωσε.
Ο διάλογος είναι αυθεντικός και έγινε μεταξύ
δικηγόρων, στον χώρο του επαρχιακού δικαστηρίου Λευκωσίας. Ο ένας από τους δύο δικηγόρους επέκρινε τον Γενικό Εισαγγελέα
για τη διαγραφή προστίμων “χωρίς καμιά
διαφάνεια σε άτομα που αυτός επιλέγει”, όπως υποστήριζε. Ο συνομιλητής του επεσήμανε πως ίσως και να αδικείται ο Γενικός Εισαγγελέας. “Ο ίδιος ο Κώστας Κληρίδης υποστήριξε ότι η Νομική Υπηρεσία δεν διέγραψε
αδιάκριτα και συλλήβδην τροχαίες παραβάσεις’ ανέφερε για ν’ ακούσει τον συνάδελφό
του να απαντά: “Μα αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Δεν το έκανε αδιάκριτα, επέλεξε. Ήξερε
ποια πρόστιμα και ποιων συγκεκριμένων
προσώπων τα διέγραψε. Είμαι όμως περίεργος να δω ποια κριτήρια βρήκε για να απαλλάξει το ζεύγος Πολυβίου. Δεν θα έπρεπε να
μας είχε πει τα κριτήρια αυτά αφού διψάει
για διαφάνεια, να ξέρουν και όλοι οι άλλοι
που εμπίπτουν στην κατηγορία Πολυβίου να
διεκδικήσουν το δίκαιο τους;”
Τα γέλια από το διπλανό τραπέζι όσων άκου-
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«Ο καλός ο φίλος στην ανάγκη φαίνεται» - ελληνική παροιμία

γαν την έντονη συζήτηση μεταξύ των δύο δικηγόρων κύλησαν αυθόρμητα.
Από την αυλή της Βουλής είναι το επόμενο
σχόλιο, δεν διημείφθη όμως μεταξύ βουλευτών αλλά δημοσιογράφων. Η συζήτηση αφορούσε το πρόστιμο που επιβλήθηκε στα τέσσερα επιτελεία υποψηφίων προέδρων (Νικόλα, Αναστασιάδη, Μαλά, Λιλλήκα) από την
Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Ειρήνη
Λοϊζίδου Νικολαίδου για αποστολή παράνομων μηνυμάτων. Ως γνωστόν το πρόστιμο και
για τους 4 ανήλθε στις 64.000 ευρώ. Όπως
σχολίασε ένας συνάδελφος το πρόστιμο είναι ελάχιστο σε σχέση με όσα ξόδεψαν κάποιοι υποψήφιοι.”Μήπως θα έπρεπε να τους

επιβαλλόταν πιο αποτρεπτική ποινή, ίσως να
χάνουν το δικαίωμα εκλογής ή κάτι ανάλογο;” διερωτήθηκε προσθέτοντας: “Ποιοι όμως θα ψήφιζαν ένα τέτοιο νόμο αφού τζιείνοι παπάδες, τζιεινοι τατάδες;”
“Εκτός κι αν βάλουν και κάποια πρόνοια για
διακριτική ευχέρεια του Κωστάκη ή κάποιου
άλλου να τους τα διαγράφει”, πρόσθεσε χαμογελώντας ο έτερος συνάδελφος.
Πριν καλά, καλά οργανωθούν τα κόμματα για
τα συνέδρια και τις εκλογές τους κάποιοι συζητούν έντονα μάλιστα τις ευρωεκλογές. Τα
σενάρια δίνουν και παίρνουν. Ένα τέτοιο που
έφθασε στ’ αυτιά μου αναφέρεται σε έντονη
συζήτηση σε μεγάλο κόμμα με τον αρχηγό να

κόβει την φόρα σε ορισμένους. “Να γνωρίζετε ότι η κατάσταση δεν έχει καμιά σχέση
με τις προηγούμενες ευρωεκλογές και κυρίως να ηρεμήσετε γιατί έχουμε χρόνο!” είπε ο αρχηγός και όλοι σώπασαν. Έκανε δηλαδή πράξη το “Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή
παυσάτω”!
ΚΟΥΪΖ: Ποια βουλευτίνα είναι απογοητευμένη από την εξέλιξη της πολιτικής της καριέρας; Αληθεύει ότι αλλιώς ανέμενε να εξελιχθεί η κατάσταση γι’ αυτήν μετεκλογικά και
αλλιώς εξελίχθηκε; Μήπως τελικά οι υποσχέσεις που πήρε δεν ήταν... υποσχέσεις αλλά λόγια του αέρα όπως την είχαν προειδοποιήσει κάποιοι;

TO ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Ενας ταπεινός ιερέας

Γράφει ο ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ

Ο Στίβεν Χόκινγκ άφησε κληρονομιά μια τελευταία μελέτη την
οποία μιλάει για το τέλος του σύμπαντός μας. Πιάνω το νήμα
από εδώ για να θυμηθούμε την επικρατέστερη θεωρία περί της
γένεσης του σύμπαντος: ένα σημείο άπειρης πυκνότητας διογκώθηκε βίαια (Μεγάλη Εκρηξη) κι έκτοτε διαστέλλεται αέναα.
Σήμερα η Μεγάλη Εκρηξη είναι κοινός τόπος. Ωστόσο, η θεωρία
αυτή –επιβεβαιωμένη πειραματικά– είναι μάλλον νέα. Προέκυψε
στα τέλη της δεκαετίας του ’20 και η ονομασία της (Big Bang)
προήλθε από τους πολλούς αμφισβητίες της – ήταν ένας ειρωνικός
τίτλος που όμως έμεινε. Οι περισσότεροι ξέρουμε ότι ο Αμερικανός
αστρονόμος Εντουιν Χαμπλ, από το αστεροσκοπείο του Πάλομαρ,
στην Καλιφόρνια, παρατήρησε το 1929 ότι όχι μόνον ο Γαλαξίας
μας δεν είναι ο μοναδικός στο σύμπαν, αλλά ότι τα δισεκατομμύρια
γαλαξιών απομακρύνονται μεταξύ τους. Το σύμπαν διαστέλλεται,
άρα κάποτε ήταν σε συστολή, κατ’ επέκταση ξεκίνησε από ένα
και μοναδικό σημείο (singularity). Κι όμως, δύο χρόνια πριν από
τον Χαμπλ, κάποιος άλλος είχε διατυπώσει αυτή ακριβώς την υπόθεση. Ηταν ένας ρωμαιοκαθολικός ιερέας. Ο Ιησουίτης Βέλγος
αστρονόμος Ζορζ Λεμέτρ (Georges Lemaitre, 1894-1966). Ο
Λεμέτρ, μελετώντας τις εξισώσεις του Αϊνστάιν, αντιλήφθηκε
ότι το σύμπαν πρέπει να διαστέλλεται, και πρώτος το 1927 έγραψε
πως ζούμε σε ένα διαστελλόμενο σύμπαν το οποίο πρέπει να
έχει προέλθει από ένα «πρωταρχικό άτομο». Στο ίδιο αποτέλεσμα
είχε οδηγηθεί και ο Αϊνστάιν, όμως απέρριπτε την ορθότητα των
δικών του εξισώσεων. Ο Λεμέτρ έσπευσε να τον πείσει και ο Αλβέρτος τού είπε: «Σωστοί οι υπολογισμοί, απεχθής η φυσική».
Οταν το 1930 έγινε γνωστό ότι ο Χαμπλ (μαζί με την αστρονόμο
Ενριέτα Λίβιτ) επιβεβαίωσε αστρονομικά αυτή την υπόθεση, ο
Αϊνστάιν παραδέχθηκε δημόσια το σφάλμα του αποδίδοντας τα
εύσημα στον Λεμέτρ. Με τα χρόνια, η Μεγάλη Εκρηξη καθιερώθηκε,
τόσο, που το 1951 ο Πάπας Πίος 12ος δήλωσε δημόσια ότι η κοσμολογία επιβεβαίωσε τη βιβλική Γένεση. Ο πιστός καθολικός
Λεμέτρ ταράχθηκε. Ζήτησε επιμόνως συνάντηση από τον
Ποντίφικα για να τον πείσει να αποφεύγει συσχετισμούς θρησκείας
και επιστήμης. Δεν έβρισκε καμία σύγκρουση μεταξύ τους αλλά
και καμία σύνδεση. «Η Βίβλος δεν γνωρίζει τίποτα από φυσική
και η επιστήμη δεν ξέρει τίποτα για τον Θεό», τόνισε. Πράγματι·
έκτοτε η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αποφεύγει τυχόν σύνδεση
κοσμολογίας και θρησκείας. Αναλογιστείτε: ένας ταπεινός ιερέας
«τα έβαλε» με τον Αϊνστάιν και με τον Πάπα. Το πιο ενδιαφέρον;
Παρότι ο Χαμπλ έχει «χρεωθεί» τη θεωρία της κοσμικής διαστολής,
την αρχική υπόθεση την είχε σκεφτεί ο Λεμέτρ. Κι ωστόσο
ουδέποτε διαμαρτυρήθηκε. Δεν τον ενδιέφερε.
Λίγη γκρίνια τώρα: θα ήθελα πολύ να εμφανιστεί ένας ορθόδοξος
ιερέας με τέτοιο πνευματικό και επιστημονικό ανάστημα, ειδικά
σε καιρούς όπως τους σημερινούς, όπου κυριαρχούν τα κηρύγματα
μίσους από ορισμένους ιερείς. Η Καθολική Εκκλησία, με την Ιερά
Εξέταση και τα φοβερά σκάνδαλα των σεξουαλικών κακοποιήσεων,
έχει, αν μη τι άλλο, έναν Λεμέτρ για να υπερηφανεύεται.
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Ενα LearJet με ιστορία προς πώληση
Η στήλη είναι πολύ εκνευρισμένη με
τον Θωμά, αφού νοιώθει προδομένη
από τις επιλογές του πιο γνωστού ταβερνιάρη. Ως φαίνεται, ο Θωμάς αποχωρεί από τη δουλειά του Παντοπωλείου και η επιχείρηση πέραν της μετακόμισης θα έχει και νέους μετόχους.
Ο Θωμάς, με τα κόκκινα του σοφιστικέ
γιαλάκια, έχει ήδη εξασφαλίσει για το
νέο εγχείρημα ένα νέο χώρο πέριξ της
Πινδάρου. Αυτό δεν γνωρίζουμε αν
μπορεί να θεωρηθεί και ως σημάδι για
αλλαγή στο ισοζύγιο δυνάμεων μεταξύ ΔΗΣΥ και κυβέρνησης. Ο Θωμάς
πάντως δεν αποκλείεται να θεωρεί
πως η εξουσία και οι πέριξ της πελατείας του, θα μετατοπιστούν γύρω από
το κτήριο του ΔΗΣΥ, από το κτήριο του
ΥΠΟΙΚ και του ΥΠΕΣ όπου το Παντοπωλείο βρίσκεται σήμερα. Η στήλη πάντως είναι σε δίλημμα. Θα συνεχίσει
να ονομάζεται “παντοπωλείο “ ή θα
αλλάξει πιάτσα μαζί με τον Θωμά.
Προτάσεις ευπρόσδεκτες.
Πάντως, το θέμα συζήτησης παραμένει η θρυλική J&P, όπου η μάχη των
δύο οικογενειών για τον διαχωρισμό
της αυτοκρατορίας φαίνεται να μπαίνει στο τελικό στάδιο. Σύμφωνα με τον
Θωμά και τις πάντα έγκυρες πληροφορίες του, δεν είναι δυο όπως θα περίμενε κάποιος τα αντιμαχόμενα στρατόπεδα, αλλά τρία. Το ένα είναι η
πλευρά της συζύγου του αείμνηστου
Γώγου και της κόρης του Χριστίνας μαζί με τον γαμπρό, η δεύτερη πλευρά
είναι η οικογένεια Ιωάννου, του γνωστού φιλότεχνου Δάκη, και η τρίτη η οποία είναι κάπου στη μέση, είναι ο γιος
του κυρίου Γώγου, Ευθύβουλος και η
αδερφή του Λεώνη. Η τράπουλα του
διαχωρισμού ανακατεύεται εδώ και
χρόνια και φαίνεται πως παίζεται πλέ-

ον η τελευταία παρτίδα. Σ’ αυτήν την
παρτίδα υπάρχει, σύμφωνα με τα τζάκια της Λευκωσίας, πολλή μπλόφα η οποία ενδεχομένως να καταλήξει σε
“allin”. Πάντως μισθοί καταβλήθηκαν
στους υπαλλήλους στην Κύπρο και
σύμφωνα με τη γνωστή ξανθιά, μεστωμένη κυρία η οποία λειτουργεί ως
πληροφοριοδότης της στήλης, τα λεφτά που υποσχέθηκε να βάλει η πλευρά Ιωάννου τα έβαλε. Αναμένεται αν
θα μπουν εμβάσματα από την άλλη
πλευρά στη Ζυρίχη. Πάντως το θρυλικό
learjet της εταιρείας είναι προς πώληση σταθμευμένο σε αεροδρόμιο στην
Ελβετία.
Μια καλή ιδέα θα ήταν να το αγόραζε
ο Νίκαρος για τις ανάγκες της προεδρίας. Ετσι κι αλλιώς το συγκεκριμένο
αεροσκάφος λειτούργησε ως οιονεί
προεδρικό αεροσκάφος της Κύπρου
για πολλά χρόνια, από τον Πρόεδρο
Κληρίδη και εντεύθεν. Πολλά έγιναν εκεί μέσα και και πολλά άκουσαν οι λαμαρίνες του. Αξίζει μιας θέσης στη
σύγχρονη ιστορία του τόπου.
Μια άλλη ιστορία, η οποία ξεκίνησε
με μεγάλες προσδοκίες αλλά δυσκολεύεται, είναι η ιστορία της Ισραηλινής Tempo, η οποία ανέλαβε τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο τη διανομή
μεγάλων brands οινοπνευματωδών
ποτών. Απ’ ό,τι φαίνεται οι ισραηλινοί
τα βρίσκουν “μπαστούνια” στην κυπριακή αγορά και τα πλάνα τους για
την Absolut, την Αλφα, την Heineken,
το Chivas δεν προχωρούν όπως θα επιθυμούσαν. Κάποιοι κακεντρεχείς
στο Παντοπωλείο, σχολίαζαν δηκτικά:
"Πώς να στεριώσει το Chivas στην Κύπρο επί προεδρίας του Famous
Grouse;”

Oλοι τελικά στην πιάτσα Πινδάρου θα καταλήξετε.

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

Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Διαχωρίζεται η ΣΚΤ και έρχεται η Bad Bank

Η ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού θα δημιουργήσει τον πολυπόθητο φορέα διαχείρισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τέλος στο κύμα εκροών

Η διαδικασία εξεύρεσης επενδυτών για
τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
είναι ακόμα ανοιχτή, με την 29η του
Μάρτη να είναι η τελευταία ημέρα κατά
την οποία μπορεί να υποβληθεί ενδιαφέρον. Μπορεί τα σενάρια, βάσει των
επιλογών που έχει δώσει η ίδια η ΣΚΤ,
να είναι επί της ουσίας τρία, το βασικό
όμως και επικρατέστερο είναι ένα. Η
διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Συνεργατισμού σύμφωνα με βάσιμες πληροφορίες κάνει τη φράση «με ένα σμπάρο δυο τρυγόνια» πραγματικότητα. Το
ισχυρότερο σενάριο όλων είναι να διαχωριστεί στα δύο ο Συνεργατισμός,
ώστε να δημιουργηθεί η «κακή τράπεζα»

Στην έκδοση Ιανουαρίου 2018 της
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Το «καλό» κομμάτι του Συνεργατισμού είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, αναφέρουν
πηγές από το περιβάλλον
του, καθώς αυτό που καλοβλέπουν οι επενδυτές είναι τα 5 δισ. ευρώ καλών
δανείων τα οποία θα ήθελαν να προσθέσουν στο
χαρτοφυλάκιό τους.
που συζητείται εδώ και κάποιους μήνες.
Οι επιλογές που δίνει ο Συνεργατισμός στους επίδοξους επενδυτές είναι
να αποκτήσουν τον ίδιο στο σύνολό
του, να αποκτήσουν μόνο τα καλά του
στοιχεία (δάνεια, καταθέσεις, καταστήματα), ή να αποκτήσουν το σύνολο των
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων που
αυτή τη στιγμή ανέρχονται στα 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Φαίνεται όμως ότι
η δεύτερη επιλογή θα είναι αυτή που
θα πραγματοποιηθεί. Και αυτό, διότι
με το δεύτερο σενάριο θα γίνει πράξη
η «κακή τράπεζα», επιλογή που αναζητεί
και το Υπουργείο Οικονομικών μέσω
του Σχεδίου που ετοιμάζει, την «Εστία».
Η «Εστία» ως γνωστόν θα είναι ο φορέας
που θα φιλοξενεί τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια που εξασφαλίζονται από
πρώτη κατοικία. Έτσι, ο Συνεργατισμός
θα ιδιωτικοποιηθεί –μόνιμη αξίωση
των Ευρωπαίων μετά το πακέτο στή-

Αναμένεται νέα έκδοση χρέους μέχρι τον Ιούνιο του 2018 ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, ή συγκεκριμένα όπως το είπε «μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018».
ριξης των 1,75 δισ. ευρώ το 2015, αλλά
θα ικανοποιήσει και τη δημιουργία της
«κακής τράπεζας» ώστε να γίνει ένα
σημαντικό βήμα στις προσπάθειες για
επίλυση του προβλήματος των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων στην Κύπρο.
Η «κακή τράπεζα», από την άλλη, θα
λειτουργήσει ως «εργαλειοθήκη» για
τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων,
αλλά θα δώσει και περισσότερο χρόνο
στους δανειολήπτες προκειμένου να
εξυπηρετήσουν ή να αρχίσουν να εξυπηρετούν τα δάνειά τους με καλύτερους
όρους. Το σενάριο αυτό λοιπόν, δείχνει
ξεκάθαρα ότι τα κλειδιά της «κακής
τράπεζας» κρατά ο Συνεργατισμός, κάτι
που επιζητά όλο το κυπριακό τραπεζικό
σύστημα. Μια βάση για να επιλυθούν
τα ΜΕΔ, αλλά, και ποιος ξέρει, να γίνει
ένα βήμα ακόμα μίας συγχώνευσης,
άλλη από τη γνωστή μεταξύ Astrobank
και USB Bank. Όσες τραπεζικές πηγές,

που δεν ανήκουν στο περιβάλλον του
Συνεργατισμού, βλέπουν ήρεμα και εξ
αποστάσεως τις εξελίξεις, αναφέρουν
πως αν και επώδυνη, είναι μια κίνηση
που θα βοηθήσει όλες τις τράπεζες της
Κύπρου. Ταυτόχρονα, όσον αφορά στο
χαρακτηρισμό «επώδυνα», αναρωτιούνται για το πόσο επώδυνο θα είναι για
μία μερίδα εργαζομένων της ΣΚΤ εάν
με τον τερματισμό της εργασίας τους
λάβουν και μια «εξαψήφια» αποζημίωση
για τις υπηρεσίες τους. «Σε ποιο άλλο
εργασιακό κλάδο της Κύπρου γίνεται
κάτι αντίστοιχο;», διερωτήθηκαν.
Αναφορικά με τη διαδικασία και συγκεκριμένα για το εικονικό δωμάτιο
που έχει ανοίξει ο Συνεργατισμός για
την εκδήλωση του επενδυτικού ενδιαφέροντος για όποιο κομμάτι του εντέλει
θα ενδιαφερθούν, πηγές της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας μεταφέρουν
στην «Κ» ότι υπάρχει μεγάλη κινητι-
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κότητα. Το «μενού» έχει δύο μεγάλες
τράπεζες της Κύπρου, αλλά και funds
του εξωτερικού που βολιδοσκοπούν
την Κύπρο ή έχουν ήδη επενδύσει στο
νησί. Όπως εξηγούν, το «καλό» κομμάτι
του Συνεργατισμού είναι ιδιαίτερα ελκυστικό, καθώς αυτό που καλοβλέπουν
είναι τα 5 δισ. ευρώ καλών δανείων τα
οποία θα ήθελαν να προσθέσουν στο
χαρτοφυλάκιό τους. «Ιδίως σε μια αγορά
που είναι κορεσμένη, 5 δισ. ευρώ καλού
δανεισμού είναι ένα κεφάλαιο που πολλοί αναζητούν», σημειώνουν χαρακτηριστικά. Πρόσθετα, η Citigroup, ο χρηματοοικονομικός της Σύμβουλος που
τρέχει τη διαδικασία αυτή για την οποία
και προσλήφθηκε το Σεπτέμβριο, έχει
κινητοποιήσει, όπως περιγράφουν, όλο
το δίκτυό της παγκοσμίως στέλνοντας
investment teasers για να αρχίσουν να
μιλούν οι πωλητές με τους πελάτες τους.
Ερωτηθείσες οι πηγές από το περιβάλλον

του Συνεργατισμού για τον αριθμό των
ενδιαφερομένων, είπαν ότι είναι διψήφιος, αλλά η Citigroup έχει αναλάβει
το ρόλο του «ξεσκαρταρίσματος». «Η
Citigroup κάνει ένα ξεσκόνισμα για να
βάλει τους ενδιαφερόμενους εντός του
εικονικού δωματίου, διότι θέλει εκ πρώτης όψεως να γνωρίζει ότι έχουν τα
μέσα για να πραγματοποιήσουν τη συναλλαγή που επιζητά ο Συνεργατισμός,
αλλά και με ένα ακόμα πιο σημαντικό
στοιχείο, να μπορούν να λάβουν την
έγκριση από τον Ενιαίο Μηχανισμό
Στήριξης, τον SSM. Εξετάζει το προφίλ
του κάθε ενδιαφερόμενου, καθώς και
το επιχειρηματικό – επαγγελματικό παρελθόν του. Άρα, για να απαντηθεί το
ερώτημα που τίθεται, ναι το ενδιαφέρον
είναι από διψήφιο αριθμό επενδυτών,
αλλά το νούμερο εκείνων που θα μπουν
στο εικονικό δωμάτιο είναι μονοψήφιο.
Όσοι θα περάσουν, θα έχουν τα μέσα

Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για
τα στατιστικά στοιχεία δανείων και
καταθέσεων, είχε παρατηρηθεί μείωση των καταθέσεων της τάξης των
557,9 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα όμως
με νεότερα στοιχεία, συγκεκριμένα
αυτά του Φεβρουαρίου 2018, οι εκροές των καταθέσεων περιορίστηκαν σημαντικά, φτάνοντας μόλις τα
29,2 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές καταθέσεις τον Φεβρουάριο 2018 παρουσίασαν καθαρή μείωση 29,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με καθαρή
μείωση 557,9 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο 1,2%, σε σύγκριση
με 1,7% τον Ιανουάριο 2018. Το υπόλοιπο των καταθέσεων τον Φεβρουάριο 2018 έφθασε στα 48,7 δισ. ευρώ. Τα συνολικά δάνεια τον Φεβρουάριο 2018 παρουσίασαν καθαρή αύξηση 41,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση
με καθαρή αύξηση 53 εκατ. ευρώ
τον Ιανουάριο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -1,7%,
σε σύγκριση με -1,5% τον Ιανουάριο
2018. Σημειώνεται πως το υπόλοιπο
των συνολικών δανείων ανήλθε στα
51,1 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο
2018.

να πραγματοποιήσουν συναλλαγή αλλά
και να λάβουν έγκριση», τονίστηκε.

Πλάνο με ομόλογα
Το πλάνο για νέα έκδοση χρέους μέχρι
τον Ιούνιο έγινε γνωστό την προηγούμενη
εβδομάδα από τον Υπουργό Οικονομικών
Χάρη Γεωργιάδη, ή συγκεκριμένα, όπως
το είπε, «μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2018». Αυτό μόνο τυχαίο
δεν αναμένεται να είναι, καθώς ασφαλείς
πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν πως
μόλις δημιουργηθεί ο Φορέας «Εστία»
με τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια η Κυβέρνηση θα εκδώσει 10ετές ομόλογο.
Με αυτόν τον τρόπο, θα λάβει πίσω αλλά
και παραπάνω σε βάθος χρόνου τα χρήματα που θα κληθεί να βάλει για τη δημιουργία του Φορέα και της αγοράς των
Μη Εξυπηρετούμενων της ΣΚΤ, τα οποία
σύμφωνα με υπολογισμούς της «Κ» θα
είναι γύρω στα 2 δισ. ευρώ.
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Αγώνας δρόμου για άνοιγμα της αγοράς ενέργειας

Η προμήθεια της εσωτερικής αγοράς με Φυσικό Αέριο ενδεχομένως να καθυστερήσει την είσοδο ιδιωτών στην παραγωγή ενέργειας

μπουν στην παραγωγή ή και πώληση
δεν θα υπόκεινται στο ρυθμιστικό
πλαίσιο της ΡΑΕΚ. Υπό καθεστώς ρύθμισης θα βρίσκεται μόνο η ΑΗΚ λόγω
της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά
ενέργειας. Το άνοιγμα της αγοράς στον
ιδιωτικό τομέα συγκεντρώνει ζωηρό
ενδιαφέρον κατά την ΟΕΒ. Σε ημερίδα
που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία
την περασμένη Πέμπτη ο πρόεδρος
των Εργοδοτών και Βιομηχάνων μετέφερε το ενδιαφέρον που υπάρχει
από ιδιώτες τονίζοντας παράλληλα
την ανάγκη για ένα ισχυρό πλαίσιο
λειτουργίας.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Το 2019 θα αποτελέσει χρονιά ορόσημο
για την Κύπρο, και για μια εκ των σημαντικότερων αγορών που συνεχίζει
να παραμένει σε μονοπωλιακό καθεστώς :της ενεργειακής αγοράς. Η Κύπρος παραμένει από τις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται σε ειδικό καθεστώς προσαρμογής και σταδιακής απελευθέρωσης.
Με βάση τα χρονοδιαγράμματα που
έχουν τεθεί από πλευράς Βρυξελλών,
σε κάτι περισσότερο από ένα χρόνο,
ο τομέας της ενέργειας, σε παραγωγή
και πώληση, θα ανοίξει αλλάζοντας
ριζικά το σημερινό περιβάλλον μονοπωλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου. Η είσοδος ιδιωτών σε ένα χώρο
περίπλοκο, τόσο από πλευράς θεσμικού
πλαισίου όσο και δράσης, αποτελεί το
μεγάλο στοίχημα για την Δημοκρατία,
οι αρμόδιες υπηρεσίες της οποίας βρίσκονται σε αντίστροφη μέτρηση για
την καταληκτική ημερομηνία που είναι
η 1η Ιουλίου 2019. Με βάση τον όγκο

Αναμονή από ιδιώτες

Στην πλευρά των ιδιωτών επενδυτών το σκηνικό που υπάρχει είναι θολό
και ουδείς είναι σε θέση να προσδιορίσει το ενδιαφέρον που λέγεται πως
υπάρχει. Με εξαίρεση τους ιδιώτες
που δραστηριοποιούνται στον τομέα
των ΑΠΕ, στο υπόλοιπο κομμάτι εισόδου ιδιωτών σε παραγωγή και πώληση
ηλεκτρικής ενέργειας παρατηρείται
μια στάση αναμονής για το πλαίσιο ανοίγματος της αγοράς. Επιχειρηματίες
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Η έλευση ΦΑ θεωρείται
καθοριστικός παράγοντας
για την είσοδο ιδιωτών
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι
πως τον Ιούνιο του 2019
δεν θα έχουν ολοκληρωθεί
οι σχετικές διαδικασίες
προμήθειας ΦΑ.
εργασίας που έχει διεκπεραιωθεί, το
βάρος των προσπαθειών ρίχνεται στην
ετοιμασία του θεσμικού πλαισίου που
θα διέπει το νέο απελευθερωμένο περιβάλλον.
Εργαλείο στην παρούσα φάση, το
οποίο θα προλειάνει το έδαφος, αποτελεί το μεταβατικό στάδιο κατά το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ ρύθμιση για
πώληση συμβολαίων ηλεκτρικής ενέργειας υπό προϋποθέσεις. Πρώτον,
να μην επηρεαστεί αρνητικά η αγορά
ενέργειας και δεύτερον η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας να προέρχεται
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Από πλευράς Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), βασικού
πυλώνα για το άνοιγμα αλλά και τον
έλεγχο και ρύθμιση του νέου περιβάλλοντος, η παρούσα μεταβατική ρύθμιση
με τις ΑΠΕ δεν αποτελεί άνοιγμα της
αγοράς ενέργειας, όμως θα δώσει την
αναγκαία ώθηση για τις αδειοδοτήσεις.
Η παρούσα περίοδος – μεταβατικό
στάδιο από πλευράς Διαχειριστή Συ-
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Η Αρχή Ηλεκτρισμού μπορεί να απέφυγε την πώληση, δεν θα αποφύγει όμως τον ανταγωνισμό από ιδιώτες παραγωγούς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από το καλοκαίρι
του 2019 και μετά. Το άνοιγμα της αγοράς είναι μονόδρομος και αποτελεί στοίχημα για Δημοκρατία και ημικρατικό οργανισμό.
στήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)θα βοηθήσει στην ομαλή μετάβαση
στο νέο περιβάλλον. Κοινή συνισταμένη του συνολικού έργου που διεξάγεται αυτή την περίοδο είναι η παροχή
ενέργειας στους καταναλωτές σε ανταγωνιστικές τιμές. Ένας στόχος που
προκαλεί δυσπιστία και ουκ ολίγα ερωτηματικά.

Η διαδρομή

Οι διεργασίες για άνοιγμα της αγοράς ενέργειας στην Κύπρο χρονολογούνται από το 2003 για εναρμόνιση
της εθνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η πρώτη φάση ήταν
το 2004 με την σύσταση της ΡΑΕΚ για
μεγάλους πελάτες. Η δεύτερη φάση
το 2009 για τους μικρούς εμπορικούς
πελάτες και το 2014 για τους οικιακούς.
Στον οδικό χάρτη που τέθηκε για προσαρμογή η καταστροφή στο Μαρί καθυστέρησε σημαντικά τα βήματα που
έπρεπε να είχαν γίνει μέχρι σήμερα.
Από το 2013 δημιουργήθηκαν οι πρώτες

ιδιωτικές εταιρείες, στις οποίες δόθηκε
άδεια για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, ωστόσο δεν υπήρξε
δραστηριοποίηση των εταιρειών. Το
μόνο κομμάτι ιδιωτικής εμπλοκής στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που
προχώρησε ήταν στις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας με επιδότηση. Στην
ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ έχει αναρτηθεί
ένας κατάλογος στον οποίο εμφανίζονται 141 εταιρείες να έχουν λάβει
άδειες. Ωστόσο, παραμένει αδιευκρίνιστο ποιες από αυτές τις άδειες αφορούν το άνοιγμα της αγοράς και ποιες
όχι. Όπως μας υποδείχθηκε από πρόσωπα που παρακολουθούν τις διεργασίες που συντελούνται στον τομέα της
ενέργειας υπάρχουν αρκετές εταιρείες
που ανήκουν σε καθεστώτα στήριξης
ή αυτοπαραγωγή ή σκέτη εφεδρεία
(π.χ. σε νοσοκομεία) που ήδη εγκαταστάθηκαν.

Οι μεγάλες άδειες

Με βάση την εικόνα που υπάρχει

σήμερα από πλευράς ΡΑΕΚ έχουν παραχωρηθεί τρεις άδειες για μεγάλες
μονάδες παραγωγής 200 MW (μεγαβάτ)
οι οποίες ανανεώνονται μέχρι το άνοιγμα της αγοράς και έλευσης του
Φυσικού Αερίου ως καυσίμου παραγωγής.
Με βάση τα χρονοδιαγράμματα που
έχουν τεθεί η ΔΕΦΑ αναμένεται να
προκηρύξει τον σχετικό διαγωνισμό
για προμήθεια εντός του πρώτου εξαμήνου το 2018 ενώ η έλευσή του θα
πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι
το 2020.
Χρονοδιαγράμματα που προκαλούν
ανησυχία αν θα τηρηθούν, ιδιαίτερα
αν ληφθεί υπόψη ότι παράλληλα θα
πρέπει να τρέξει και η δημιουργία υποδομών υποδοχής του ΦΑ. Στο κομμάτι παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ ο στόχος της Κύπρου είναι
η παραγωγή 750 γιγαβάτ (GWH) μέχρι
το 2020. Ανά κατηγορία η παραγόμενη
ενέργεια από Βιομάζα ανέρχεται στα
13 μεγαβάτ (MW) αντί για 15 MW που

είναι ο στόχος του 2020, από Αιολικά
157,5 MW αντί 175 MW και από Φωτοβολταϊκά 115 MW αντί 220 MW που
είναι ο στόχος του 2020. Υπάρχουν
και άλλες δυο κατηγορίες ΑΠΕ όπου
η παραγωγή ενέργειας είναι μηδενική.
Τα Ηλιοθερμικά και η Κυματιστή ενέργεια.

Τιμές

Ένα κομμάτι που αφορά την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας αφορά τις τιμές πώλησης. Στην παρούσα
φάση οι πάντες διαμηνύουν πως το άνοιγμα της αγοράς θα λειτουργήσει
θετικά για την τσέπη του καταναλωτή
και ότι ο ανταγωνισμός θα συμπιέσει
τις τιμές προς τα κάτω.
Θεωρητικά πάντα πιστεύεται πως
η λιανική αγορά σε συνθήκες ανταγωνισμού θα έχει θετικές επιδράσεις,
κάτι που δεν υποστηρίζεται όταν το
νέο μοντέλο θα εφαρμοσθεί στην πράξη. Με βάση το πλαίσιο ανοίγματος
της αγοράς οι νέοι παίκτες που θα

Το κομμάτι των τιμών
προβάλλεται ως ένα θετικό
στοιχείο ανοίγματος της
αγοράς ενέργειας. Ωστόσο,
εκφράζονται επιφυλάξεις
στο κατά πόσο η άρση του
σημερινού μονοπωλίου
θα συμπιέσει τις τιμές
προς τα κάτω.
που παλιότερα είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να επενδύσουν στην ενέργεια
εμφανίζονται απαισιόδοξοι για το εγχείρημα.
Το βασικότερο θέμα που τίθενται
από μεμονωμένους επενδυτές έχει να
κάνει με το καύσιμο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και κατά συνέπεια
με τις μεγάλες μονάδες παραγωγής. Η
απουσία ΦΑ στην εσωτερική αγορά
της Κύπρου πιστεύεται ότι θα καθυστερήσει την εμφάνιση ιδιωτικών εταιρειών την 1η Ιουνίου 2019 νοουμένου ότι ένα περίπου χρόνο πριν το
άνοιγμα της αγοράς και δεν έχουν ξεκινήσει η διεργασίες έλευσης ΦΑ. Λαμβάνοντας υπόψη την δυστοκία που
παρατηρήθηκε στο παρελθόν στην ολοκλήρωση της σχετικής προσπάθειας,
γνωστής και ως ενδιάμεσης λύσης, θεωρείται βέβαιο πως τον Ιούνιο του
2019 δεν θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις
εκείνες που θα επιτρέψουν την δραστηριοποίηση εταιρειών πέραν της
ΑΗΚ.

Αλλαγή μετά το 2014 στις ποινές για κακοποίηση ανηλίκων
Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας λειτουργεί αποτρεπτικά για επανάληψη φαινομένων όπως στην υπόθεση της 29χρονης Έλενας
τομέα», είπε η Στέλλα Κυριακίδου. Παράλληλα, σημείωσε ότι μετά την όποια
καταδίκη οι παιδόφιλοι δεν δικαιούνται
να εργαστούν σε χώρο στον οποίο υπάρχουν παιδιά, αφού υπάρχει ειδικός
κατάλογος στον οποίο αναγράφονται,
και στον οποίο είναι εγγεγραμμένος
και ο συγκεκριμένος ιερέας.
Σημείωσε ότι η Μητρόπολη μπορούσε να χειριστεί διαφορετικά το όλο
θέμα τοποθετώντας τον ιερέα, αφού
δεν μπορούσε να τον καθαιρέσει, σε
κάποιο πόστο στο οποίο δεν θα υπήρχε
περίπτωση να υπάρχουν παιδιά. Διερωτήθηκε μάλιστα αν με το να τοποθετηθεί ο ιερέας σε ένα μοναστήρι
διασφαλίζεται ότι δεν θα έρχεται σε
επαφή με παιδιά. «Σίγουρα δεν θα πρέπει να απομονώσουμε τα άτομα αυτά
από την κοινωνία, αλλά θα πρέπει να
δούμε σε ποιες ενέργειες θα προχωρούμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν
θα προβούν αυτά τα άτομα ξανά σε
τέτοιες πράξεις», ήταν το καταληκτικό
της σχόλιο.

Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Η ιστορία της 29χρονης Έλενας Φραντζή, η οποία συγκλονίζει το παγκύπριο,
δείχνει την άγνοια που επικρατούσε
στην κλειστή κοινωνία της Κύπρου
την δεκαετία του 1990 για τα περιστατικά σεξουαλικής βίας εναντίον ανηλίκων. Παράλληλα, το γεγονός αυτό
αναδεικνύει με τον πιο εμφαντικό τρόπο το γεγονός ότι οι ποινές που επιβάλλονταν για τα περιστατικά αυτά εκείνη την εποχή, δεν ήταν αποτρεπτικές. Μια ιστορία η οποία επανέρχεται
στην δημοσιότητα με αφορμή το θάνατό της, καθώς πολλές από τις πτυχές
<
<
<
<
<
<
<

Η όλη κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί φέρνει στην
επιφάνεια και τις ευθύνες
της Εκκλησίας, η οποία, αν
και είχε την καταδίκη δικαστηρίου για την σεξουαλική παρενόχληση του ιερέα
σε βάρος της 29χρονης, δεν
προχώρησε ποτέ στην καθαίρεσή του.
του Γολγοθά τον οποίο ανέβαινε, δείχνουν την ανικανότητα υπηρεσιών
αλλά και της Εκκλησίας στην συγκεκριμένη περίπτωση καθώς ο κατηγορούμενος είναι ιερέας, να αποδώσουν
τις ευθύνες εκεί που πρέπει. Υπηρεσίες
του κράτους, αλλά και Ιερά Σύνοδος,
βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα σε κατάσταση αλληλοεπίρριψης ευθυνών
για το τι τελικά έγινε καθώς και για
το ποιες ενέργειες έγιναν ή όχι, από
τον καθένα για να προστατευθεί η κοινωνία από ένα άτομο, το οποίο έχει
καταδικαστεί για σεξουαλική παρενόχληση, στην συγκεκριμένη περίπτωση

Η ιστορία της 29χρονης Έλενας Φραντζή, η οποία συγκλονίζει το παγκύπριο, δείχνει την άγνοια που επικρατούσε στην κλειστή

κοινωνία της Κύπρου την δεκαετία του 1990 για τα περιστατικά σεξουαλικής βίας εναντίον ανηλίκων.
ανηλίκου, και το οποίο με βάση την
θέση την οποία έχει έρχεται ακόμα σε
επαφή με παιδιά. Όπως προκύπτει
μέσα από τα γεγονότα, αν και η 29χροονη είχε μιλήσει σε λειτουργό του Γραφείου Ευημερίας, δεν φαίνεται τότε
να δόθηκε η απαραίτητη σημασία στις
καταγγελίες της, με αποτέλεσμα να
συνεχιστεί ο Γολγοθάς της. Ωστόσο,
κατάφερε να οδηγήσει την υπόθεση
ενώπιον δικαστηρίου με αποτέλεσμα
ο θετός της πατέρας να καταλήξει στη
φυλακή, εκτίοντας ποινή ενάμιση χρόνου.

Άλλαξαν τα δεδομένα

Σημειώνεται ότι η δίκη του πατέρα
είχε γίνει βάσει της τότε νομοθεσίας,
με αποτέλεσμα η ποινή να είναι μόνο
η προαναφερόμενη, νομοθεσία που

από το 2014 και έπειτα έχει αλλάξει
πλήρως και προνοεί σε κάποιες περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης μέχρι και διά βίου φυλάκιση. Κληθείσα
να σχολιάσει στην «Κ» την όλη κατάσταση που δημιουργείται καθώς και
ποιες ποινές επιβάλλονται σήμερα σε
παρόμοιες περιπτώσεις, η πρόεδρος
της επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Βουλής Στέλλα Κυριακίδου,
σημείωσε ότι σήμερα έχουν αλλάξει
κατά πολύ οι αντιλήψεις αφού, όπως
είπε, την τότε εποχή όταν ένα παιδί
κατάγγελλε ότι δεχόταν κακοποίηση
πολλοί ενήλικες δεν το πίστευαν. «Το
γεγονός αυτό φάνηκε και στην περίπτωση της άτυχης 29χρονης, αν και
η ίδια τότε το είπε σε κοινωνική λειτουργό, λόγω της νοοτροπίας που υπήρχε στην κοινωνία, δεν ήμασταν έ-

τοιμοι να δεχθούμε ότι γίνονταν τέτοια
εγκλήματα στην κοινωνία της Κύπρου»,
είπε χαρακτηριστικά. Όσον αφορά τις
ενέργειες τις οποίες κάνει το κράτος
για τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάδοχες οικογένειες, σημείωσε ότι το
κράτος προβαίνει σήμερα στους κατάλληλους ελέγχους, και πρόσθεσε ότι
σήμερα οι έλεγχοι στις ανάδοχες οικογένειες είναι πολύ αυστηροί. «Πλέον
σήμερα δεν θέλουμε να αποτρέπουμε
τα παιδιά να μιλούν και για τον λόγο
αυτόν έχουμε το σπίτι του παιδιού που
είναι εξειδικευμένο με ομάδες λειτουργών για να τα στηρίζουν, ενώ έχουμε
περάσει και από το Υπουργικό την εθνική στρατηγική για τα κακοποιημένα
παιδιά, με αποτέλεσμα σήμερα η χώρα
να θεωρείται πλέον παράδειγμα και
για άλλες χώρες της Ε.Ε. σε αυτό τον

Αρχιεπίσκοπος Vs Ησαΐας

Η όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί φέρνει στην επιφάνεια και
τις ευθύνες της Εκκλησίας η οποία αν
και είχε την καταδίκη δικαστηρίου για
την σεξουαλική παρενόχληση του
ιερέα σε βάρος της 29χρονης δεν προχώρησε ποτέ στην καθαίρεσή του, με
τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο και
τον Μητροπολίτη Ταμασού και Ορεινής
Ησαΐα να δίνουν αλληλοσυγκρουόμενους ισχυρισμούς ακριβώς για την μη
καθαίρεση.
Συγκεκριμένα, σε επικοινωνία που
είχαμε με τον Μητροπολίτη Ταμασού
μας ανέφερε ότι ο ίδιος ο ιερέας λειτουργεί μόνο στο μοναστήρι, στο οποίο
τον έχει τοποθετήσει ο ίδιος καθώς η
νομοθεσία, όπως είπε, δεν επιτρέπει
την καθαίρεση εφόσον η πολιτεία απέτυχε να τον καταδικάσει για παιδοφιλία ή για παιδεραστία. Τον καταδίκασε για άσεμνη επίθεση κατά γυναι-

κός, η οποία επιφέρει άλλου είδους
ποινές. Όπως υποστήριξε ο Μητροπολίτης Ταμασού, «στη συγκεκριμένη
περίπτωση ενήργησα χωρίς να μου υποδείξει κανείς τι έπρεπε να κάνω, και
έτσι όταν τελείωσε η αργία δεν τον άφησα να επιστρέψει στην ενορία του».
Ανέφερε παράλληλα ότι του έχουν αφαιρεθεί το δικαίωμα να εξομολογεί,
όπως επίσης και να συμμετέχει σε κατηχητικά καθώς και όποιες δραστηριότητες έχουν να κάνουν με παιδιά.
Ο Μητροπολίτης τόνισε ότι ο ίδιος, ως
επικεφαλής της Μητρόπολης, προσπάθησε να ισορροπήσει τις αδυναμίες
του νόμου και τις φωνές από την ενορία
του, ότι ο ιερέας θα έπρεπε να αφεθεί
ελεύθερος για να ασκεί τα λειτουργικά
του καθήκοντα. «Το να στείλω τον
ιερέα σε μοναστήρι αφαιρώντας του
πολλά από τα καθήκοντα, το χρωστούσα και στην Ελένη με την οποία ήμουν
σε συχνή επικοινωνία. Της είχα αναφέρει ότι δεν θα του επιστρέψω να
πάει πίσω στην ενορία, αν και υπήρχαν
έντονες διαμαρτυρίες από την κοινότητα για να επιτρέψει στα καθήκοντά
του», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Ταμασού. Καταλήγοντας
ανέφερε ότι αφέθηκε αυτή η «καυτή
πατάτα» στα δικά του χέρια για να δώσει λύση στο όλο θέμα. Στους ισχυρισμούς αυτούς του Μητροπολίτη Ησαΐα
απάντησε κατά την χθεσινή ημέρα ο
προκαθήμενος της εκκλησίας τη Κύπρου σημειώνοντας ότι η Εκκλησία
δεν προχώρησε στην καθαίρεση του
συγκεκριμένου ιερέα , καθώς, όπως υποστήριξε, τους έπεισε να μην τον καθαιρέσουν. «Όταν ο κληρικός καταδικαστεί σε φυλάκιση, η Εκκλησία δεν
έχει άλλη εκλογή από το να τον καθαιρέσει. Συνήθως παίρνουμε την άποψη του οικείου Ιεράρχου και μάλιστα
η άποψή του είναι σημαντική αφού
ξέρει τον κληρικό καλύτερα. Η θέση
της Συνόδου για αυτή την περίπτωση
ήταν η καθαίρεση του ιερέα, υποστήριξε ο Αρχιεπίσκοπος.
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Οι τραπεζίτες
ψηφίζουν
συγχωνεύσεις

Προκλήσεις και ευκαιρίες τραπεζικών ιδρυμάτων
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Διάχυτη στην τραπεζική ατμόσφαιρα είναι η διάθεση των Τραπεζιτών για τραπεζικές συγχωνεύσεις. Παρατηρούν ότι είναι μια εξέλιξη η οποία
θα πρέπει να γίνει αναπόφευκτα και εντός πενταετίας τα ονόματα στον τραπεζικό χάρτη θα
έχουν αλλάξει. Αυτό ήταν το διακύβευμα της συζήτησης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στην οποία
παραβρέθηκαν οι CEO’s των τριών μεγάλων τραπεζών του νησιού για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που έχουν ενώπιόν τους. Ο Τζον Πάτρικ
Χούρικαν της Τράπεζας Κύπρου, ο Νικόλας Χατζηγιάννης της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
και ο Ιωάννης Μάτσης της Ελληνικής Τράπεζας.
Η αναφορά για τις συγχωνεύσεις ήταν εκτενής
στις παρουσιάσεις τους, λέγοντας πως ο τραπεζικός
τομέας της Κύπρου είναι υπερμεγέθης και δεν
χωρά όλες τις τράπεζες που έχουν συγκεντρωθεί
στο νησί. Επισήμαναν πως αυτό δημιουργεί τρομερό ανταγωνισμό μεταξύ τους, πως το μερίδιο
αγοράς που έχουν να διαχειριστούν είναι πολύ
μικρό, ενώ τα κέρδη τους περιορίζονται, με τα
δανειακά επιτόκια να μην τους βοηθούν σε καμία
περίπτωση που είναι τόσο χαμηλά. Στην ομιλία
του ο κ. Χούρικαν ανέφερε την ανάγκη να αλλάξουν τα τραπεζικά εργασιακά δεδομένα, με
καλύτερο σύστημα αξιολόγησης το οποίο να
είναι και πιο αξιόπιστο. Γνωστή πλέον είναι εξάλλου η κόντρα της Τράπεζας Κύπρου με την
Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου για το
σύστημα αναβαθμίσεων και αξιολογήσεων, το
οποίο φαίνεται να βρίσκει σύμφωνους και άλλους
τραπεζίτες. Αναφορικά με τις προκλήσεις που

πεζες. Σε δηλώσεις του στην «Κ», είπε τα εξής:
«Το κυπριακό τραπεζικό σύστημα έχει κάνει σοβαρή πρόοδο τους τελευταίους 12 μήνες και συγκεκριμένα εμείς έχουμε κάνει τρομερή πρόοδο.
Η ΣΚΤ θα κλείσει τον κύκλο της με την τελευταία
υποχρέωση που έχει, δηλαδή να ιδιωτικοποιηθεί,
καθότι είναι και μνημονιακή υποχρέωση της
Κύπρου η οποία δεν έχει πραγματοποιηθεί ακόμα.
Ο Συνεργατισμός έχει εκπληρώσει όλους τους
όρους που είχε υπογράψει, έχει τη συνεργασία
με την Altamira, φέρνοντας αυτή την υποδομή
για την αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων.
Χρειάζεται σταθερότητα και ηρεμία για να γίνει
σωστή διαχείριση των στοιχείων που θα έχει να
διαχειριστεί το κυπριακό τραπεζικό σύστημα».
Ο κ. Χατζηγιάννης εξήρε το γεγονός ότι πρέπει
να ενισχυθούν τα εργαλεία που έχουν στη διάθεσή

Οι τρεις CEO’s των μεγάλων τραπεζών έδωσαν το «παρών» τους στο πάνελ συζήτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου.
τους οι τράπεζες για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ,
καθώς και να περάσει επιτέλους ο Νόμος της
τιτλοποίησης των Δανείων.

Δάνεια παντού
Από πλευράς του ο CEO της Ελληνικής Ιωάννης
Μάτσης σε δηλώσεις του στην «Κ», είπε πως το

κυπριακό τραπεζικό σύστημα έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις αλλά και να αδράξει
αρκετές ευκαιρίες. Ανέφερε πως το πρόβλημα
των Μη Εξυπηρετούμενων δημιουργήθηκε λόγω
των πολλών καταθέσεων που εισέρρευσαν στο
κυπριακό τραπεζικό σύστημα την περίοδο του
2004 – 2010, με τις τράπεζες να έδιναν αυτό τον
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Συγκεκριμένη αναφορά στο να
περάσει επιτέλους ο Νόμος της
τιτλοποίησης των Δανείων, εργαλείο που το αναμένουν για να το
χρησιμοποιήσουν τα ΠΙ.

Η ΣΚΤ ήταν ενήμερη για
την «Αβέβαιη Κατεύθυνση»
των Moody’s
Σε αναθεώρηση, με «αβέβαιη κατεύθυν-

πρέπει να αντιμετωπίσουν, ο κ. Χούρικαν ανέφερε
ότι πρέπει να λάβουν πλέον υπόψη τους την τεχνολογική εξέλιξη και να υιοθετήσουν πρακτικές
που θα τις μετεξελίξουν και θα τις βοηθήσουν
να επιβιώσουν στο βάθος του χρόνου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, όπως είπε, «όλοι έχουμε
μια τράπεζα πλέον στο κινητό μας και προς τα
εκεί δείχνουν ότι οδηγούνται όλα τα πράγματα.
Πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα». Ο CEO
της Τράπεζας Κύπρου έθιξε και το γεγονός πως
πρέπει να γίνουν κάποιες αλλαγές στους νόμους
όπως των εκποιήσεων, ώστε να λειτουργήσουν
προς όφελος των Τραπεζών αλλά και των καλών
δανειοληπτών και καταθετών, για να επιλυθεί
επιτέλους το πρόβλημα των Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων.

ση», έθεσε, σήμερα, ο οίκος πιστοληπτικής
αξιολόγησης Moody`s Investors Service την
μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων Caa2 της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας (ΣΚΤ), σε εγχώριο και ξένο νόμισμα.
Ταυτόχρονα, ο διεθνής οίκος υποβάθμισε τη
βασική πιστοληπτική αξιολόγηση της Τράπεζας (BCA) και την προσαρμοσμένη BCA στο
ca από caa2. Στο πλαίσιο του συνεδρίου, ο
Διευθυντής Στρατηγικής και Ανασχηματισμού της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
Γιάννος Σταυρινίδης σχολίασε τα εξής για
την ανακοίνωση των Moody’s: «Αυτή η εξέλιξη είναι γνωστή στην Τράπεζα και είναι αναμενόμενο μετά την ανακοίνωση της 19ης
του Μάρτη ο Οίκος Αξιολόγησης να θεωρεί
ότι υπάρχουν κάποιες άγνωστες πτυχές για
την κατάληξη της διαδικασίας. Θέλω να σημειώσω ότι δεν έχουμε υποβάθμιση των καταθέσεων της τράπεζας, αλλά ούτε της πιστοληπτικής της ικανότητας, η οποία παραμένει στα ίδια επίπεδα όπως και προηγουμένως. Αντιλαμβάνομαι πως ο Οίκος αναμένει
το αποτέλεσμα της διαδικασίας, για να μπορέσει να δώσει περισσότερες πληροφορίες
στους πελάτες του».

Κάναμε την αρχή
Στο ίδιο μήκος κύματος παρουσίασης κινήθηκε
και ο Γενικός Διευθυντής της ΣΚΤ, Νικόλας Χατζηγιάννης, λέγοντας πως τις συγχωνεύσεις
άρχισε πρώτος Συνεργατισμός. Είπε πως το 2013
υπήρχαν 106 τράπεζες στην Κύπρο, αφού υπήρχαν
93 διαφορετικά Συνεργατικά Πιστωτικά Ιδρύματα,
ένα κεντρικό Συνεργατικό, αλλά και 12 άλλα Πιστωτικά Ιδρύματα. Εξήγησε ότι τα 94 ΣΠΙ έγιναν
18 και εν συνεχεία παρέμεινε ένα, δείχνοντας
το δρόμο των συγχωνεύσεων και στις άλλες τρά-

ΣΧΟΛΙΟ

ΑΠΟΨΗ

Tου ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Πώς θα μείνει ανέγγιχτος ο κουμπαράς;
Η συζήτηση για την επόμενη μέρα
μετά το μνημόνιο συνεχίζει να
γίνεται σε λάθος βάση. Το ουσιαστικό και δύσκολο θέμα είναι
αν μετά το μνημόνιο θα αποφασίσουμε να αυτοπροσδιοριστούμε ή όχι.
Ητοι, αν θα γίνουμε ικανοί
να αυτοδεσμευτούμε σε μια πορεία αναβάθμισης της θέσης της
χώρας μας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας, με βάση ένα
σχέδιο που (μέσα στο πλαίσιο
των αδήριτων διεθνών και ευρωπαϊκών περιορισμών) εμείς,
ως κοινωνία, θα επεξεργαστούμε,
θα εγκρίνουμε και θα ακολουθήσουμε.
Ή αν θα συρθούμε στη διαιώνιση του ετεροπροσδιορισμού
μας, είτε με την αναζήτηση ενός
νέου μνημονίου, ελπίζοντας ότι
οι ξένοι θα φροντίσουν για εμάς
(όπως σε πολλές άλλες μαύρες
ώρες της Ιστορίας μας), είτε με
την αποδοχή ενός μετά-το-μνημόνιο-σχεδίου που αυτοί θα επεξεργαστούν για εμάς χωρίς εμάς και θα μας το επιβάλουν, με
αντάλλαγμα την ελάφρυνση του
χρέους μας.Σχέδιο δεν έχουμε
καταρτίσει. Επρεπε να το είχαμε
καταρτίσει ήδη από το πρώτο
μνημόνιο – ήταν μία από τις δεσμεύσεις που είχαμε αναλάβει.
Ισως προφτάσει να το καταρτίσει
στο παρά 5΄ ο κ. Γ. Δραγασάκης,
αν καταφέρει να καλύψει τις συνέπειες της απόλυτης νωχέλειας

δανεισμό με χαλαρότερα κριτήρια από τα αναμενόμενα ή από αυτά που χρησιμοποιούνται
πλέον. Έτσι, δόθηκε δανεισμός και σε πρόσωπα
τα οποία δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν και
με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το τεράστιο
πρόβλημα των ΜΕΔ που μετράνε τα 21,4 δισ.
ευρώ σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία. Πρόσθεσε ότι εκτός από το μεγάλο πρόβλημα των
ΜΕΔ, οι τράπεζες έχουν να διαχειριστούν το
Anti Money Laundering (AML), δηλαδή να ακολουθούν όλες τις πρακτικές και τις δοθείσες
γραμμές για προσέλκυση πελατών που είναι αποδεκτού ρίσκου. Υπογράμμισε με τη σειρά του
ότι οι κυπριακές τράπεζες πρέπει να μειωθούν
ώστε οι 13 τράπεζες να περάσουν σίγουρα σε
μονοψήφιο νούμερο, με συγχωνεύσεις. Χαρακτηριστικά τόνισε : «Δεν έχω αμφιβολία πως
στα επόμενα πέντε χρόνια θα υπάρχουν συγχωνεύσεις, αλλά ποιες τράπεζες θα εμπλακούν
σε αυτή τη διαδικασία δεν είμαι εις θέση να
γνωρίζω». Τέλος σημείωσε ότι υπάρχει μεγάλος
έλεγχος από τους επόπτες, ο οποίος βαρύνει τον
ισολογισμό της τράπεζας με κόστη τα οποία
πρέπει να αντιμετωπίσει. Από την άλλη σχολίασε
ότι η παραπάνω διαδικασία κάνει τα κυπριακά
τραπεζικά ιδρύματα πολύ πιο δυνατά και επιλέξιμα
από τους επενδυτές.

του προκατόχου του στο υπουργείο Οικονομίας. Δεν αρκεί. Οτιδήποτε καταρτιστεί θα μείνει
ένα χαρτί χωρίς αποτέλεσμα, αν
δεν συνοδευτεί από εκείνες τις
δημοκρατικές διαδικασίες και
την πολιτική πρακτική που θα
τείνουν να το αναδείξουν σε μια
πλατφόρμα εθνικής συνεννόησης για το αύριο της χώρας, που
θα του επιτρέψουν να διεκδικήσει το χρίσμα μιας ευρύτερης
λαϊκής αποδοχής.
Χωρίς αυτή την αποδοχή, το
πολύ πιθανότερο είναι ότι όλα
τα σχέδια θα μείνουν σχέδια επί
χάρτου. Αλλά η κυβερνητική
πρακτική, αν μη τι άλλο, δεν
προσανατολίζεται σε αυτή την
κατεύθυνση – άλλα λέει ο πρωθυπουργός στις τελευταίες ομιλίες του και άλλα, έως τελείως
διαφορετικά, πράττει καθημερινά
<
<
<
<
<
<

Να νομοθετήσει
η Βουλή ότι, για να
ανοίξει ο κουμπαράς,
θα απαιτείται η σύμφωνη γνώμη 180
βουλευτών.

η κυβέρνησή του.
Υπάρχει, ωστόσο, ένα κεντρικό
ζήτημα που, κατά τη γνώμη μου,
θα μπορούσε να σηματοδοτήσει
μια θετική αλλαγή προς την ευθύνη και τη σοβαρότητα.
Οπως είναι γνωστό, αντί να
ζητηθεί μια προληπτική πιστοληπτική γραμμή (ένα νέο μνημόνιο, δηλαδή), προκρίθηκε η
δημιουργία ενός αποθεματικού
ασφαλείας, ενός κουμπαρά, γεμάτου με περίπου 18-20 δισ. ευρώ, ως μια μορφή εγγύησης στις
διεθνείς αγορές προκειμένου να
δανειζόμαστε από αυτές με ανεκτά επιτόκια μέχρι τα τέλη
του 2019 – οπότε υπολογίζεται
ότι οι διεθνείς οίκοι θα αναβαθμίσουν την πιστοληπτική ικανότητά μας σε επενδυτική βαθμίδα.
Το κεντρικό ζήτημα που θα
σηματοδοτήσει την αλλαγή προς
την ευθύνη και τη σοβαρότητα
είναι να κλειδωθεί αυτός ο κουμπαράς, ώστε καμία κυβέρνηση
να μην μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για προεκλογικές παροχές. Δεν υπάρχουν πολλοί τρόποι.
Ενας, είναι να νομοθετήσει η
Βουλή ότι για να ανοίξει ο κουμπαράς θα απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη 180 βουλευτών, δηλαδή
θα απαιτείται απόφαση της Βουλής με αυξημένη πλειοψηφία. Ιδού η Ρόδος...

kallitsiskostas@yahoo.com

Του ΜΙΧΑΛΗ ΑΝΔΡΕΑΔΗ*

Ανοίγει χώρος για νέες τράπεζες
Επειτα από μια μακρόχρονη και αναντίρρητα
επίπονη προσαρμογή, τόσο σε δημοσιονομικό όσο και διαρθρωτικό επίπεδο, έχουν
δημιουργηθεί πλέον οι απαραίτητες συνθήκες για την είσοδο της οικονομίας στον
ενάρετο κύκλο της ανάπτυξης.
Με αφετηρία τα δημοσιονομικά μεγέθη,
όπου η προσαρμογή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, καθώς η χώρα επιτυγχάνει πλέον
υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, καθίσταται
σαφές πως υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος
για μια πιο φιλική προς τις επενδύσεις πολιτική, η οποία ενδεχομένως θα συνοδεύεται
και με χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές. Αλλάζοντας το μείγμα της οικονομικής πολιτικής, δημιουργούνται κίνητρα
για επενδύσεις και προσέλκυση νέων κεφαλαίων.
Σε επίπεδο ανταγωνιστικότητας, η χώρα
έχει καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του
κενού, καθώς το μοναδιαίο κόστος εργασίας
έχει μειωθεί σημαντικά, καλύπτοντας το
έλλειμμα που δημιουργήθηκε την προηγούμενη δεκαετία. Επιπροσθέτως, θετικά
σημεία που ενισχύουν την αισιοδοξία αποτελούν η συνεχής μείωση της ανεργίας,
αν και τα ποσοστά παραμένουν υψηλά, η
βελτίωση των δεικτών οικονομικής συγκυρίας κ.λπ.
Σε επίπεδο δεικτών, η χώρα έχει αναστρέψει τις υφεσιακές τάσεις του παρελθόντος και, σε συνδυασμό με τη βελτίωση
του κλίματος, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για νέες επενδύσεις στον νευραλγικό
τομέα των τραπεζών.
Μετά τη σημαντική αναδιάρθρωση των
τελευταίων ετών, ο ελληνικός χρηματοπιστωτικός κλάδος έχει μία από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις στην Ευρωζώνη,

δημιουργώντας μια αγορά με ολιγοπωλιακά
χαρακτηριστικά.
Τι πιο λογικό από το να υπάρξει χώρος
για νέους τραπεζικούς οργανισμούς, οι οποίοι δεν θα ανταγωνίζονται ευθέως τους
υφιστάμενους ομίλους, αλλά θα λειτουργούν
συμπληρωματικά με αυτούς, προσφέροντας
καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς (niche
offering), αξιοποιώντας παράλληλα τη σοβαρή τεχνολογική πρόοδο.
Μικρότερα και ευέλικτα σχήματα, έμφαση στη χρηματοδότηση των υγιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αξιοποίηση
σύγχρονων ή και εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων είναι το στρατηγικό
τρίπτυχο ανάπτυξης, καλύπτοντας το κενό
που άφησε η ευρεία αναδιάρθρωση του
χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας
μας τα προηγούμενα χρόνια.
Η ευκαιρία γεννάται και για έναν ακόμη
λόγο που ακούει στον τίτλο «κόκκινα δάνεια», ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα που οι
συστημικές τράπεζες καλούνται να διαχει<
<
<
<
<
<

Αλλάζοντας το μείγμα
της οικονομικής πολιτικής,
δημιουργούνται κίνητρα για
επενδύσεις και προσέλκυση
νέων κεφαλαίων.

ριστούν και να φέρουν εις πέρας με γρήγορα
και απτά αποτελέσματα. Είναι σαφές ότι
το εν λόγω ζήτημα αποτελεί τροχοπέδη
για την ανάπτυξή τους, καθώς απορροφά
σημαντικούς πόρους, τόσο σε όρους ρευστότητας όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό,
συνυπολογίζοντας φυσικά και τον χρόνο
που αναλώνεται και από τις ίδιες τις διοικήσεις των τραπεζών. Κατά συνέπεια, μια
νέα τράπεζα, χωρίς τα προβλήματα του παρελθόντος που προκλήθηκαν από την παρατεταμένη ύφεση, μπορεί να έχει σημαντικά πλεονεκτήματα.
Η αναδιάρθρωση του τραπεζικού συστήματος, η οποία συνδυάστηκε με τη συρρίκνωση των δικτύων και του προσωπικού
λόγω των συγχωνεύσεων και εξαγορών του
παρελθόντος, έχει δημιουργήσει ευνοϊκές
συνθήκες για την ανάπτυξη νέων «παικτών».
Υπάρχει, κατά την άποψή μου, άμεσα διαθέσιμο αρκετό τραπεζικό «ταλέντο» και
χώρος για τη δημιουργία και ανάπτυξη
νέων δικτύων.
Την ευκαιρία αυτή θα μπορούσε να αξιοποιήσει ένας νέος τραπεζικός οργανισμός,
ικανός να δημιουργήσει νέες και καινοτόμους συνθήκες ανάπτυξης στην τραπεζική
αγορά. Εκμεταλλευόμενος τις ανωτέρω
συνθήκες, ένας νέος δυναμικός τραπεζικός
φορέας θα μπορούσε να συμβάλει και αυτός
στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, έχοντας σημαντικό και ενεργό ρόλο στα
τραπεζικά και οικονομικά τεκταινόμενα,
με απώτερα οφέλη για τους μετόχους, τους
πελάτες, τους εργαζομένους του και συνολικά την κοινωνία.

* Ο κ. Μιχάλης Ανδρεάδης είναι διευθύνων σύμβουλος της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος.
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Οι κατοχυρωμένοι T/K και
η αναμονή για τα μηνύματα

Την επόμενη μέρα της Βάρνας περιμένει η Λευκωσία, για αλλαγή από την Τουρκία
Του ΜΙΧAΛΗ ΤΣΙΚΑΛA

Δεν βιάζεται η Λευκωσία να βγάλει
συμπεράσματα αναφορικά με το αν
πήρε ή όχι τα μηνύματα από τη Σύνοδο
της Βάρνας η Τουρκία, κι αν όντως αναμένεται στροφή στη μέχρι τώρα
συμπεριφορά της στην κυπριακή ΑΟΖ.
Το δεδομένο είναι, που το ανέδειξε
και ο ίδιος ο Πρόεδρος Αναστασιάδης,
ότι αν η Τουρκία επιθυμεί, όχι για λόγους τακτικής,τη συνέχιση της ενταξιακής της πορείας θα πρέπει να συμμορφωθεί με τις ευρωπαϊκές αρχές
και αξίες αλλά και με το σεβασμό του
διεθνούς δικαίου και του δικαίου της
θάλασσας.
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, μιλώντας στο Mediterranean Oil αnd Gas
Forum 2018, ανέφερε ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι ούτως ή άλλως απόλυτα
κατοχυρωμένοι και τα προσχήματα
περί τάχα προστασίας των Τ/Κ είναι
<
<
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Με αυτούς που παρέδωσαν το μέλλον μιας ολόκληρης Ευρώπης στα καπρίτσια των Ε/Κ, αυτή η
Eνωση σήμερα δεν μπορεί
να πάει και πολύ μακριά.
απλά το προκάλυμμα για τους στόχους
της Τουρκίας να ελέγξει τους φυσικούς
πόρους ή την πορεία διοχέτευσης του
φυσικού πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη. Να μετατραπεί δηλαδή σε ένα ενεργειακό κέντρο προμήθειας της Ευρώπης. Την
άποψη αυτή την είχαν μεταφέρει νωρίτερα και αναλυτές, ως βασικό αίτιο
της όλης συμπεριφοράς της Τουρκίας
στην ΑΟΖ. Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
ανέφερε ότι η Κυβέρνηση ενεργεί με
σύνεση, χρησιμοποιώντας την διπλωματική οδό για να επιτύχει «αυτό που
όλοι θέλουμε», δηλαδή ειρήνη, σταθερότητα και διασφάλιση των δικαιωμάτων όλων.«Αυτό το έχουμε πει.
Το επαναλάβαμε δεκάδες φορές. Αυτό
που δεν επιδιώκουμε είναι όξυνση,
αντιπαράθεση, αντίθετα θέλουμε ειρήνη, επαναλαμβάνω και βεβαίως τα
οφέλη από τον φυσικό πλούτο, όπως
έχει ήδη συμφωνηθεί, ανήκουν στο
κράτος, ανήκουν στους πολίτες είτε
είναι Τουρκοκύπριοι είτε Ελληνοκύπριοι», ανέφερε.
Στη γραμμή Ερντογάν ο Γιλντιρίμ
Αν και ο Πρόεδρος της Τουρκίας
στη Βάρνα δεν πήρε θέση ως προς
την ουσία του Κυπριακού, κάλεσε την
ΕΕ να τηρήσει μια δίκαιη στάση στο
Κυπριακό, που αν αυτό δεν γίνει, δεν
θα καταφέρει να συμβάλει στη λύση.
Τη σκυτάλη από τον Ερντογάν πήρε,
ανεβάζοντας κατακόρυφα τους τόνους,

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, μιλώντας στο Mediterranean Oil and Gas Forum 2018, ανέφερε ότι οι Τουρκοκύπριοι είναι ούτως ή
άλλως απόλυτα κατοχυρωμένοι και τα προσχήματα περί τάχα προστασίας των Τ/Κ είναι απλά το προκάλυμμα για τους στόχους
της Τουρκίας να ελέγξει τους φυσικούς πόρους.
ο Μπιναλί Γιλντιρίμ, που τα έβαλε με
την ΕΕ για το δημοψήφισμα του 2004
και τη στάση που κράτησαν τότε οι
Ελληνοκύπριοι. «Με αυτούς που παρέδωσαν το μέλλον μιας ολόκληρης
Ευρώπης στα καπρίτσια των Ε/Κ οι οποίοι αρνήθηκαν την πρόταση λύσης
του ΓΓ των ΟΗΕ με δημοψήφισμα,
αυτή η Ένωση σήμερα δεν μπορεί να
πάει και πολύ μακριά», δήλωσε ο Τούρκος Πρωθυπουργός. Μιλώντας στην
κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός
του, ο Τούρκος Πρωθυπουργός είπε
ότι «αν αυτή η δουλειά θα γίνει πρέπει
να είναι προς το συμφέρον και των
δύο πλευρών, αν δεν θα γίνει, την απόφαση είναι σε θέση να την πάρει
η Ευρώπη πριν από εμάς». Πρόσθεσε
ότι για την πλήρη ένταξη έχουν ανοίξει
ήδη τα 16 από τα 35 κεφάλαια, από
αυτά έκλεισε μόνο το ένα και τα άλλα

είναι ακόμη ανοιχτά. Όπως είπε, 14
κεφάλαια είναι μπλοκαρισμένα. Για
τη σύνοδο της Βάρνας, ο Τούρκος
Πρωθυπουργός είπε ότι η Τουρκία όπως πάντα συμπεριφέρθηκε ανοιχτά
και ειλικρινώς, αλλά παρόλα αυτά δεν
είδαν κανένα σημάδι για μια προσέγγιση σε δίκαιο επίπεδο της ΕΕ απέναντι
στην Τουρκία. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός είπε ότι η Τουρκία έχει εκπληρώσει
όλες τις υποχρεώσεις της και διατηρεί
την προοπτική για πλήρη ένταξή της
στην ΕΕ. Αυτή που πρέπει να ερωτηθεί
είναι η ΕΕ, ανέφερε προσθέτοντας
πως πρέπει να ερωτηθεί εάν θέλει να
προχωρήσει με ένα όραμα ή να κλειστεί στον εαυτό της. Στο Ευρωπαϊκό
Ελεγκτικό Συνέδριο η χρηματοδότηση
για το προσφυγικό
Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο
ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε χθες έλεγχο

για τη χρηματοδοτική διευκόλυνση
της ΕΕ προς την Τουρκία για την αντιμετώπιση του προσφυγικού. «Συνεπεία των αυξημένων μεταναστευτικών ροών, κυρίως λόγω της σύγκρουσης στη Συρία, η Τουρκία βρέθηκε να
φιλοξενεί τον μεγαλύτερο προσφυγικό
πληθυσμό στον κόσμο - περισσότερα
από 3,8 εκατομμύρια άτομα», δήλωσε
η Bettina Jakobsen, μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου και αρμόδια για τον έλεγχο. «Για τον λόγο
αυτό έχει τεράστια σημασία να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της
χρηματοδοτικής στήριξης της ΕΕ στην
περιοχή αυτή», είπε. Ο προϋπολογισμός της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ, εκ των
οποίων 1 δισ. προέρχεται από τον
προϋπολογισμό της ΕΕ και 2 δισ. από
τα κράτη μέλη.

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Ιρλανδικό πακέτο
μεταρρυθμίσεων
της Δικαιοσύνης
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Πακέτο μεταρρυθμίσεων στο σύστημα
απονομής Δικαιοσύνης έχει στα χέρια
του το Ανώτατο Δικαστήριο με βασικό
ζητούμενο πλέον την εφαρμογή του.
Οι εισηγήσεις των εμπειρογνώμων
του Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης
της Ιρλανδίας (ΙΡΑ) κινούνται προς
την κατεύθυνση των σοβαρών προβλημάτων, που αντιμετωπίζει η κυπριακή Δικαιοσύνη με ευρύτερες προεκτάσεις που αγγίζουν οικονομικές
πτυχές. Οι Ιρλανδοί εμπειρογνώμονες,
στην έκθεσή τους, αγγίζουν το οξύ
κτηριακό πρόβλημα του Επαρχιακού
Δικαστηρίου Λευκωσίας, της ασφάλειας
σε όλους τους χώρους των Δικαστηρίων
καθώς και ριζικές τομές στην δομή απονομής Δικαιοσύνης και λειτουργίας
του δικαστικού συστήματος. Οι εμπειρογνώμονες εισηγούνται, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία ειδικής ομάδας
εργασίας, η οποία θα πρέπει να ασχοληθεί, κατά κύριο λόγο, με τις καθυστερήσεις, οι οποίες θα πρέπει να εξαλειφθούν, προτού το νέο σύστημα
τεθεί σε εφαρμογή, τη σύσταση Δευτεροβάθμιου Εφετείου, μεταξύ Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρωτόδικων
Δικαστηρίων, τη δημιουργία Ανεξάρτητης Υπηρεσίας Διοίκησης των Δικαστηρίων με στελέχη που είναι εξειδικευμένα στη διοίκηση δημόσιων
οργανισμών και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας στα Δικαστήρια
και την παροχή των απαιτούμενων ηλεκτρονικών μέσων στους Δικαστές.
Εισηγούνται, επίσης, την εισαγωγή
ηλεκτρονικού συστήματος μηχανογράφησης, ώστε όλες οι διαδικασίες
στα Δικαστήρια να διεξάγονται ηλεκτρονικά, την εισαγωγή συστήματος
ηχογράφησης των δικαστικών διαδικασιών, την εισαγωγή νέων κανονισμών και πρακτικών που να επιτρέπουν την πιο αποτελεσματική διεξαγωγή της δικαστικής διαδικασίας, την
χρήση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών και την εισαγωγή εντατικών επιμορφωτικών προγραμμάτων
για τους Δικαστές και το προσωπικό
των Δικαστηρίων. Προβαίνουν επίσης
σε εισηγήσεις ως προς τον καλύτερο
τρόπο υλοποίησης των συστάσεών
τους και παραθέτουν σχέδιο δράσης
και οδικό χάρτη για υποβοήθηση της

ομάδας που θα αναλάβει την υλοποίηση των εισηγήσεων για μεταρρύθμιση.

Η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση
Την εικόνα που επικρατεί σήμερα
στο σύστημα απονομής Δικαιοσύνης
περιέγραψε ο πρόεδρος του Ανωτάτου
Δικαστηρίου Μύρωνας Νικολάτος, ιεραρχώντας τις καθυστερήσεις ως ένα
από τα μεγάλα προβλήματα η οποία,
όπως είπε, συνιστά «τροχοπέδη στις
προσπάθειες της Κύπρου να καταστεί
εμπορικό και επιχειρηματικό κέντρο
στην περιοχή». Χαρακτήρισε τις προ<
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Εισηγήσεις για διοικητικές αλλαγές, εισαγωγή
νέας τεχνολογίας και βελτίωση κτηριακών εγκαταστάσεων.
σπάθειες που γίνονται ως τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της δομής και λειτουργίας των Δικαστηρίων τα τελευταία
χρόνια εκφράζοντας την ευχή για υλοποίηση το συντομότερο δυνατόν.
Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας
Τάξης επικεντρώθηκε στις αλλαγές
που έχουν συντελεσθεί τα τελευταία
χρόνια στην επιτάχυνση εκδίκασης
των υποθέσεων με ενίσχυση του προσωπικού, την αξιοποίηση της τεχνολογίας, την μηχανογράφηση και προώθηση της ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης.
Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης προσέγγισε τη σημερινή κατάσταση από τις οικονομικές της προεκτάσεις αναφέροντας ότι «ο εκσυγχρονισμός του δικαστικού συστήματος
και η ταχεία απόδοση της Δικαιοσύνης
θα στηρίξει την επιχειρηματική δραστηριότητα και θα ενισχύσει την εικόνα
της χώρας μας ως ένα σύγχρονο Επενδυτικό Κέντρο». Έφερε ως παράδειγμα
την 138η θέση από 190 οικονομίες στο
δείκτη απόδοσης δικαιοσύνης στον
σχετικό δείκτη της Διεθνούς Τράπεζας.
Η έκθεση των Ιρλανδών θα παραδοθεί
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας από
το Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ η υλοποίηση των αλλαγών θα γίνει εφόσον
η έκθεση εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Η έκθεση των εμπειρογνωμόνων θα παραδοθεί από τον πρόεδρο και τα μέλη του

Ανωτάτου Δικαστηρίου στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Μελετούν συνεργασία στον Ενδιάμεσο ενόψει ευρωεκλογών
Διεργασίες και επαφές κομμάτων με στόχο την κατάληψη της έκτης έδρας - Τα προβλήματα, οι θέσεις και οι ανταγωνισμοί
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ο φόβος φέρνει κόλαση λέει το γνωστό
ρητό και κάτι τέτοιο φαίνεται να ισχύει
στα μικρότερα κόμματα του ενδιάμεσου
χώρου από τις προεδρικές εκλογές και
μετά. Αναμφίβολα, το εκλογικό αποτέλεσμα κατέδειξε πως τα εν λόγω κόμματα έχουν οργανωτικές ελλείψεις ενώ
παράλληλα δεν κατάφεραν να έχουν
την αναμενόμενη συσπείρωση. Συσπείρωση και οργάνωση που να τους
επιτρέπει να διεκδικήσουν ο καθένας
μόνος του την έκτη έδρα στις ευρωεκλογές.
Με εμφανή τον κίνδυνο του αποκλεισμού και την κατάληψη της έκτης
έδρας από το ΕΛΑΜ, τα κόμματα του
Ενδιάμεσου πλην του ΔΗΚΟ βρίσκονται σε συζητήσεις για το ενδεχόμενο
κοινής πορείας. Ένα κοινό ψηφοδέλτιο
που δεν θα περιλαμβάνει όλους απαραίτητα, αλλά κάποια κινήματα. Το
αν κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί τελικώς,
δεδομένων των διαφορετικών θέσεων
που εκπροσωπούν και των προσωπικών ανταγωνισμών που ενδεχομένως
να βγουν στην επιφάνεια, είναι ένα
θέμα ανοικτό.

Τα προβλήματα
Το μετεκλογικό πόρισμα του ΔΗΚΟ
για τα αίτια της ήττας κατέδειξε πως
η αδυναμία συσπείρωσης των μικρότερων συνεργαζόμενων κομμάτων διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στον αποκλεισμό του Νικόλα Παπαδόπουλου
από τον β’ γύρο. Μάλιστα, η πρώτη
μετεκλογική δημοσκόπηση που διεξήχθη από τη CYMAR για λογαριασμό
της ιστοσελίδας stockwatch κατέδειξε
πως ΕΔΕΚ και Αλληλεγγύη κινούνται
σε ιδιαίτερα χαμηλές πτήσεις (1%),

όπως επίσης και η Συμμαχία Πολιτών
(0,4%) ενώ οι Οικολόγοι διατηρούν το
ποσοστό τους 3%. Σε αυτό το πλαίσιο,
γίνονται ήδη σκέψεις και διεργασίες
για συνεργασίες στις ευρωεκλογές ούτως ώστε μαζί τουλάχιστον να κατακτήσουν την 6η έδρα. Το ερώτημα
και η ανησυχία είναι ποιος από τους
υποψηφίους θα καταφέρει να λάβει
την εν λόγω έδρα.

Εκτός το ΔΗΚΟ
Από την εξίσωση των συνεργασιών
για τις ευρωεκλογές φαίνεται να μένει
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Μπροστά στην απειλή κατάληψης της έκτης έδρας
από το ΕΛΑΜ, τα μικρότερα κόμματα του Ενδιάμεσου κάνουν ήδη σκέψεις
για κοινή πορεία κάποιων
εξ αυτών.
εκτός το ΔΗΚΟ χωρίς ωστόσο να αποκλείει κάτω από την στέγη του να πραγματοποιηθεί η όποια συνεργασία. Αυτό
που φαίνεται να φοβούνται στο ΔΗΚΟ
κάτι από μία κοινή συμπόρευση του
Ενδιάμεσου είναι να μην μείνουν τελικώς όλοι μαζί μόνο με μία έδρα και
όχι δύο.
Κάτι τέτοιο, θεωρείται πως θα αποδυναμώσει στα μάτια της κοινωνίας
τη δυναμική του Ενδιάμεσου. Άλλωστε
επί του παρόντος στο ΔΗΚΟ δεν συζητούν ούτε ψηφοδέλτιο αλλά ούτε και
στρατηγική για τις ευρωεκλογές του
2019, καθώς πρώτος στόχος δεν είναι

ΕΔΕΚ, Οικολόγοι και Αλληλεγγύη, σκέφτονται συνεργασία και κοινό ψηφοδέλτιο, ενώ στο κάδρο μπαίνει και η Συμμαχία Πολιτών.
άλλος από το εσωκομματικό συνέδριο
για το επόμενο τρίμηνο τουλάχιστον.

Οι σκέψεις της ΕΔΕΚ
Στην ΕΔΕΚ πάντως διαψεύδουν ζήτημα μείωσης ποσοστών ωστόσο στο
παρασκήνιο εκφράζονται ανησυχίες
για το αν το κόμμα θα καταφέρει αυτόνομα να διατηρήσει την έδρα του.
Άλλωστε το 2014, είχε προχωρήσει σε
κοινό ψηφοδέλτιο με τους Οικολόγους
για να καταφέρει να πάρει το απαιτούμενο ποσοστό. Το κατά πόσο θα
επιχειρηθεί η επανάληψη της συνεργασίας Οικολόγων- ΕΔΕΚ είναι ένα ζή-

τημα ανοικτό, καθώς η εμπειρία δεν
ήταν ιδιαίτερα ευχάριστη στους οικολογικούς κύκλους. Αυτή τη φορά βεβαίως τα δεδομένα έχουν αλλάξει πολύ
καθώς ο Γιώργος Περδίκης, ο οποίος
έχει υποσχεθεί να παραδώσει την κοινοβουλευτική του έδρα στην αντιπρόεδρο του Κινήματος Έφη Ξάνθου, θα
μείνει στην ουσία πολιτικά αδρανής.
Συνεπώς, ίσως το κοινό ψηφοδέλτιο
με την ΕΔΕΚ να αποτελεί την ιδανική
λύση τόσο για το ένα κίνημα όσο και
για το άλλο. Σημειώνεται πως ο κύριος
ενδιαφερόμενος από πλευράς ΕΔΕΚ
για την κοινοβουλευτική έδρα στις

Βρυξέλλες, είναι ο Δημήτρης Παπαδάκης. Το πρόσωπο που θεωρείται και
ο κύριος εσωκομματικός αντίπαλος
του Μαρίνου Σιζόπουλου. Πιθανός αποκλεισμός του κ. Παπαδάκη θα επαναφέρει εσωκομματικές τριβές στην
ΕΔΕΚ οι οποίες επί του παρόντος μπαίνουν κάτω από το χαλί.

Η έδρα της Ελένης
Από το κάδρο της όποιας συνεργασίας βεβαίως δεν πρέπει να παραλείπεται η Κίνηση Αλληλεγγύης και η Ελένη Θεοχάρους η οποία θέλει να διεκδικήσει επανεκλογή της στην Ευρω-

βουλή. Το ζήτημα είναι με ποιον θα το
πετύχει. Υπάρχει το σενάριο περί κοινής
πορείας κάτω από την στέγη του ΔΗΚΟ
όπως επίσης και συνεργασία με κάποιο
από τα άλλα κόμματα του χώρου.
Αναμφίβολα η Ελένη Θεοχάρους,
προχωρά με έρεισμα σύμφωνα με το
αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του
2014 όσο και με το αποτέλεσμα των
βουλευτικών του 2016 που της επιτρέπει
να πάρει τα ρίσκα της. Το ζήτημα είναι
ποιος ενδεχομένως να ρισκάρει συνεργαζόμενος μαζί της. Στους κύκλους
της ΕΔΕΚ καταγράφεται η ανησυχία
πως στο ενδεχόμενο μίας συμπόρευσης
ΕΔΕΚ - Αλληλεγγύη, μπορεί τελικά να
μείνει εκτός ο υποψήφιος της ΕΔΕΚ.
Σε άλλους κύκλους τίθεται και το ζήτημα
των εκ διαμέτρου διαφορετικών απόψεων μεταξύ του σοσιαλιστικού κινήματος και της Αλληλεγγύης. Διαφορετικές απόψεις που μπορούσαν μεν να
συνυπάρξουν μαζί με άλλες δυνάμεις,
αλλά όχι μόνες τους.
Ανοικτή σε συνεργασίες φαίνεται
να είναι και η Συμμαχία Πολιτών. Στη
Συμμαχία Πολιτών, μετά και το εκλογικό
αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών,
έχουν χαμηλώσει αρκετά τους τόνους
και τις φιλοδοξίες. Βλέπουν συνεπώς
πως μία κοινή συνεργασία θα βοηθήσει
την Κίνηση να διατηρήσει την εκλογική
αξιοπρέπειά της, έστω κι αν δεν καταφέρουν να βγάλουν δικό τους υποψήφιο.
Ήδη πηγές της Συμμαχίας Πολιτών επισημαίνουν πως πιο κοντά ενδεχομένως να βρίσκονται με την Αλληλεγγύη, παρά με οποιοδήποτε άλλο κόμμα,
χωρίς ωστόσο να έχουν προχωρήσει
σε οποιεσδήποτε συζητήσεις. Το αν
κάτι τέτοιο οδηγήσει σε συζητήσεις
είναι ένα ζήτημα ανοικτό και θα διαφανεί το επόμενο διάστημα.
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Ενα βήμα πριν από τη συγχώνευση Astro - USB

Αναμένεται έγκριση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου αλλά και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική ώστε να γίνουν 12 οι τράπεζες
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Πραγματικότητα
οι φήμες

Πράξη «τα θέλω» των Ευρωπαίων πρόκειται να κάνει η Astrobank και η
USBBank, με την συγχώνευση των δύο
να βρίσκεται ενώπιον της έγκρισης της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Και
αυτό, διότι οι ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές δεν θέλουν να μπουν μόνο κεφάλαια
στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, αλλά
επιζητούν και τις συγχωνεύσεις – εξαγορές, ώστε να μειωθεί κατά πολύ ο αριθμός των τραπεζών της Κύπρου που
αυτή τη στιγμή αριθμούν τις 13. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο είναι
σε θέση η «Κ» να γνωρίζει, είναι ότι το
Φεβρουάριο ενώπιον μιας παρουσίασης
τραπεζιτών στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, στο κάτω μέρος του τελικού
ριπόρτ, αναγραφόταν : «οι συγχωνεύσεις
στον κυπριακό τραπεζικό τομέα πρέπει
να γίνουν, με τον εύκολο ή τον δύσκολο
τρόπο». Το μήνυμα λοιπόν των συγχωνεύσεων η Astrobank πρέπει να το έλαβε
μήνες πριν, καθώς η συγχώνευση της
USBBank πρέπει να είναι μόνο η αρχή.
Προσβλέπει δηλαδή και σε περαιτέρω

Το ενδεχόμενο συγχώνευσης της
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Πηγές από την ΚτΚ σημείωσαν στην «Κ» πως έγιναν
κάποιες, όπως τις χαρακτήρισαν, «μικροαλλαγές»,
οι οποίες έχουν καθυστερήσει λίγο τη διαδικασία.

Το σίγουρο είναι πως η συγχώνευση θα διπλασιάσει το μερίδιο αγοράς της Astrobank, αλλάζοντας τις ισορροπίες στο τραπεζικό γίγνεσθαι.

απορροφήσεις τραπεζών, κινούμενη
παράλληλα με τις ευρωπαϊκές θέσεις.
Τον τελικό λόγο βέβαια τον έχει και η
Κεντρική Τράπεζα, καθώς εντός του επόμενου μήνα θα πρέπει να δώσει την
έγκρισή της για τη συγκεκριμένη συναλλαγή. Πολύ πιθανόν με αυτούς τους
ρυθμούς, καθότι συγχώνευση φημολογείται και για το Συνεργατισμό στην
περίπτωση που επενδυτές μπουν στο
«καλό» κομμάτι του, στην επόμενη πενταετία να υπάρχουν τράπεζες που θα
μετρούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού.
Μην ξεχνάμε πως, όπως έχουν επισημάνει πολλάκις οι τραπεζίτες, η Κύπρος
σύμφωνα με τα πληθυσμιακά δεδομένα
αντέχει μόνο «δυόμισι» τράπεζες.
Όπως πληροφορείται η «Κ», για τη
διαδικασία της επικείμενης συγχώνευσης

της Astrobank με τη USBBank, η έγκριση
δεν θα δοθεί μόνο από την Κεντρική
Τράπεζα της Κύπρου, αλλά και από την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γι΄ αυτό
κιόλας, ενώ τα έγγραφα της συγχώνευσης έχουν δοθεί στην ΚτΚ εδώ και τρεις
μήνες και η διαδικασία της συγχώνευσης
θα είχε εγκριθεί, καθυστερεί λόγω και
της ΕΚΤ. Πρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί
πως έγιναν κάποιες διαφοροποιήσεις
σε λεπτομέρειες των εγγράφων, κάτι
που είναι εις θέση να γνωρίζει η «Κ».
Πηγές από την ΚτΚ σημείωσαν πως έγιναν κάποιες, όπως τις χαρακτήρισαν,
«μικροαλλαγές», οι οποίες έχουν καθυστερήσει ολίγον τι τη διαδικασία.
Όμως, διαμήνυσαν πως η συγχώνευση
θα προχωρήσει και δεν έχει παρουσιαστεί πρόβλημα το οποίο να μην είναι

προσπελάσιμο. Τραπεζικοί κύκλοι όμως
επί της διαδικασίας προσθέτουν ότι
ενώ φαινόταν ότι οι δύο τράπεζες –
κάτι και που είχε καταγράψει η «Κ»τα έχουν βρει και στους ρόλους, φαίνεται πως τον τελευταίο καιρό έχουν
εμφανιστεί κάποια σύννεφα στις σχέσεις τους. Οι ρόλοι στο καινούργιο
ενιαίο σύνολο που θα διαδραματιστούν
δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη, προσθέτουν οι ίδιοι κύκλοι. Το σίγουρο
είναι πάντως πως η συγχώνευση θα
διπλασιάσει το μερίδιο αγοράς της
Astrobank, αλλάζοντας τις ισορροπίες
στο τραπεζικό γίγνεσθαι.

Ιδιο σενάριο
Στο ίδιο σενάριο με άλλους πρωταγωνιστές δείχνει να είναι η διαδικασία

που «τρέχει», ή μάλλον θα τρέξει για
τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα,
όπως τότε με τους επενδυτές που μπήκαν στην Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου.
Υπενθυμίζεται πως στις 29.12.2016 ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ποσοστού
της θυγατρικής της «Τράπεζα Πειραιώς
Κύπρου ΛΤΔ» προς την εταιρεία
«Holding M. Sehnaoui SAL» έναντι τιμήματος 3,2 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα,
ολοκληρώθηκε και αύξηση μετοχικού
κεφαλαίου της τότε Τράπεζας Πειραιώς
Κύπρου, ύψους 40 εκατ. ευρώ, η οποία
καλύφθηκε χωρίς συμμετοχή της Τράπεζας Πειραιώς. Μετά την ολοκλήρωση
των διαδικασιών, το ποσοστό συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς στην
Τράπεζα Πειραιώς Κύπρου κατήλθε
στο 17,7%. Ως αποτέλεσμα της συναλ-

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αριθμός Εταιρείας: HE 226798
Αναφορικά με τον περί Εταιρειών Νόμον, Κεφ. 113, και
Αvαφoρικά με τηv Εταιρεία GANARDE VENTURES LIMITED
Εγγεγραμμένο Γραφείο: Προδρόμου 75, 1ος όροφος, Γραφείο 101, Στρόβολος, 2063 Λευκωσία, Κύπρος.

ΕΚΟΥΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΠΙΣΤΩΤΩΝ
Ειδοποιείστε ότι, βάσει του άρθρου 276 του περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ. 113, η Συνέλευση των Πιστωτών της
πιο πάνω Εταιρείας θα λάβει χώρα στα Γραφεία της Ε Παπανδρέου & Σια Δ.Ε.Π.Ε., στη Στασίνου 8, Photiades
Business Centre, 2ος Όροφος, Διαμέρισμα 201, Τ.Κ. 1096, Λευκωσία, την Δευτέρα , 2 Απριλίου 2018 και ώρα
11:00 π.μ. για τους σκοπούς ως αναφέρονται στα άρθρα 276, 277 και 278 του πιο πάνω Νόμου.
Όσοι πιστωτές επιθυμούν να ψηφίσουν για διορισμό εκκαθαριστή, εποπτικής επιτροπής καθώς και για
οποιοδήποτε άλλο θέμα που πιθανόν να προκύψει στη συνέλευση, μπορούν να το πράξουν είτε προσωπικά είτε
διά πληρεξουσίου.
Τα πληρεξούσια για να είναι έγκυρα, θα πρέπει να φθάσουν στα Γραφεία της Ε Παπανδρέου & Σια Δ.Ε.Π.Ε,
στη διεύθυνση, Στασίνου 8, Photiades Business Centre, 2ος Όροφος, Διαμέρισμα 201, Τ.Κ. 1096, Λευκωσία, όχι
αργότερα από τις 12:00 το μεσημέρι της προηγουμένης της συνελεύσεως και θα πρέπει να συνοδεύονται από επαληθεύσεις χρέους.
Επίσης ειδοποιείστε ότι, για σκοπούς ψηφοφορίας, εξασφαλισμένοι πιστωτές πρέπει (εκτός εάν εγκαταλείπουν
την εξασφάλισή τους) να καταθέσουν με την Ε Παπανδρέου & Σια Δ.Ε.Π.Ε στην πιο πάνω διεύθυνση, πριν τη
συνέλευση, δήλωση αναφορικά με την εξασφάλιση που κατέχουν, την ημερομηνία που τους εδόθη και το ακριβές
ποσό.
Εκδόθηκε στις 23 Μαρτίου 2018
Με διάταγμα του Συμβούλιου
ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΛΛΗ ΣΙΟΥΦΤΑΣ
Διευθυντής
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λαγής, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ενισχύθηκε κατά περίπου 15 μονάδες
βάσης ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών κατηγορίας 1 (CET 1 ratio) του
ομίλου Πειραιώς.
Έτσι λοιπόν και στην Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα θα μπουν επενδυτές, έχοντας υπόψη το διάχυτο επενδυτικό ενδιαφέρον που διαμηνύει η
ΣΚΤ και θα μετατραπεί καλώς εχόντων
των πραγμάτων σε μια νέα τράπεζα.
Στα σενάρια που επικρατούν για την
«καλή τράπεζα», είναι να απορροφήσουν το Συνεργατισμό τράπεζες που
έχουν υποβάλει ενδιαφέρον, η Τράπεζα
Κύπρου αλλά και η Ελληνική Τράπεζα.
Σε αυτή την περίπτωση, τα μερίδια αγοράς της ΣΚΤ θα μεγαλώσουν αρκετά
είτε την ήδη μεγάλη Τράπεζα Κύπρου,

Αstrobank με την USBBank θεωρείτο πολύ πιθανόν από πολύ νωρίς, αφού ο Μαουρίς Σεχνάουι, επένδυσε
στην Astrobank ελέγχοντας το 18%
του μετοχικού της κεφαλαίου, φέρνοντας μαζί του κι άλλους επενδυτές. Παράλληλα, είναι ο μεγαλομέτοχος της USBBank. Νωρίς οι δύο τράπεζες είχαν αρνηθεί την όποια ανάμιξη, ενώ αργότερα έλεγαν πως είναι πολύ νωρίς για συγχώνευση. Ο κ.
Σεχναουί είναι/ήταν εμπλεκόμενος
με την τράπεζα του Λιβάνου
BLCBank, που έχει το 100% της
USBBank στην Κύπρο. Ο κ. Σεχναουί
είναι πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής της
BLCBank από το 2008, ενώ πλέον είναι και Μη Εκτελεστικός Σύμβουλος
της Astrobank. Η BLCBank ανήκει
κατά 70% σε μια άλλη οικογένεια
του Λιβάνου, ενώ ο κ. Σεχναουί κατέχει περίπου το 18% της BLCBank. Οι
κύριοι μέτοχοι της BLCBank, είναι
μια οικογένεια που ελέγχει μια άλλη
Τράπεζα του Λιβάνου, την
FinanceBank. Ο κ. Σεχναουί κατέχει
λίγο κάτω από το 18% της Astrobank,
ενώ άλλοι 10 – 12 μέτοχοι διαφόρων
εθνικοτήτων, κατέχουν από 1% μέχρι
11% της νεοσυσταθείσας Τράπεζας.
είτε την Ελληνική. Πληροφορίες θέλουν
όμως η Τράπεζα Κύπρου να μην είναι
η επικρατέστερη στο να «πάρει» τη
ΣΚΤ, διότι και να θέλει, ο SSM ενδεχομένως να βάλει ένα «στοπ». Κι αυτό
γιατί πρώτον θα δημιουργηθεί μια τράπεζα «μεγαθήριο» την οποία δεν θα
μπορεί να ανταγωνιστεί καμία άλλη
τράπεζα του νησιού (σε θέμα μεριδίου
αγοράς φυσικά), αλλά και να μεγαλώνει
ο όποιος κίνδυνος.
Πηγές εξηγούν πως «μετά η Κύπρος
θα είναι ευάλωτη σε όποια αναποδιά
προκύψει, είτε προέρχεται από το εσωτερικό της, είτε προέρχεται από το
εξωτερικό, όπως το 2008 από το αμερικανικό τσουνάμι που έφτασε στην
Ευρώπη με τα γνωστά σε όλους μας
αποτελέσματα».
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ΤΟΥ ΡΙΣ ΜΟΣ
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Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Γεμίζουν
με τουρίστες,
αναζητούν
προσωπικό

Με κενά 2.500 υπαλλήλων υποδέχονται
τα ξενοδοχεία την καλοκαιρινή περίοδο
Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Την ώρα που οι αφίξεις τουριστών στην
Κύπρο καταγράφουν επίπεδα ρεκόρ
και πλησιάζουν τα 4 εκατομμύρια, η
τουριστική βιομηχανία είναι για άλλη
μια χρονιά αντιμέτωπη με προβλήματα
υποστελέχωσης. Αυτή την στιγμή, τουλάχιστον 70.000 υπάλληλοι απασχολούνται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία,
ενώ σύμφωνα με στοιχεία του ΠΑΣΥΞΕ,
οι ελλείψεις σε προσωπικό φτάνουν
περίπου τους 2.500 υπαλλήλους και
αφορούν τα πέραν των 300 ξενοδοχείων
χωρητικότητας 60.000 κλινών τα οποία
είναι εγγεγραμμένα στον κατάλογο
του ΠΑΣΥΞΕ.
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Σύμφωνα με στοιχεία του
ΠΑΣΥΞΕ, αυτή την στιγμή
οι ελλείψεις φτάνουν σε
900 τραπεζοκόμους, 600
καμαριέρες, 350 βοηθούς
κουζίνας και πέραν των
400 μαγείρων.
Σημειώνεται παράλληλα ότι επενδύσεις μισού εκατομμυρίου ευρώ έγιναν
την τελευταία τριετία για ανακαινίσεις
και αναβαθμίσεις ξενοδοχειακών μονάδων ενώ με το γενικότερο λίφτινγκ
που γίνεται στην ξενοδοχειακή βιομηχανία, φέτος αναμένεται να λειτουργήσουν πέραν των 85.000 κλινών.
Το ζητούμενο είναι ωστόσο να βρεθεί
ο τρόπος στελέχωσής τους, στο παρά
πέντε της έναρξης της καλοκαιρινής
τουριστικής περιόδου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Απριλίου
με την άφιξη των πρώτων τουριστών
λόγω του Πάσχα των καθολικών. Το
δεδομένο είναι πάντως ότι δεν πρόκειται στο διάστημα που μεσολαβεί
να υπάρχει ικανοποιητική στελέχωση
των ξενοδοχείων, με τον ΚΟΤ να κρούει
τον κώδωνα του κινδύνου για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον τομέα
από τις ελλείψεις. Σε μια προσπάθεια
αντιμετώπισης της κατάστασης, το υπουργείο Εργασίας ζήτησε από τους
αρμόδιους φορείς, ΣΤΕΚ και ΠΑΣΥΞΕ,
καταλόγους με τις ελλείψεις που υπάρχουν ώστε να εξευρεθούν τρόποι επαρκούς στελέχωσης, τους οποίους αναμένεται να έχει στα χέρια του περί
τα τέλη της εβδομάδας.

Αυξάνονται οι απόφοιτοι

Το πρόβλημα απασχόλησε χθεσινή
συνεδρία της επιτροπής εμπορίου ενέργειας και τουρισμού της Βουλής,
κατά την οποία έγινε σύνοψη των ζητημάτων που πρέπει να διευθετηθούν,
με την συζήτηση να συνεχίζεται τον
Απρίλιο σε επίπεδο επιτροπής Εργασίας. Η υπουργός Εργασίας Ζέτα Αιμιλιανίδου υπογράμμισε ότι γίνονται
τεράστιες προσπάθειες για εργοδότηση
τόσο Κύπριων όσο και Ευρωπαίων υπαλλήλων στην τουριστική βιομηχανία,
ωστόσο το στοίχημα είναι η παροχή
ποιοτικών υπηρεσιών και όχι απλώς
η κάλυψη των κενών.

Προσπάθεια και από ΑνΑΔ

Σε επίπεδο ΑνΑΔ τρέχουν και φέτος
προγράμματα κατάρτισης που αφορούν
την ξενοδοχειακή βιομηχανία, ενώ γίνονται μελέτες οι οποίες σκοπό έχουν
να δείξουν τις ανάγκες που υπάρχουν
στον κλάδο σε ορίζοντα δεκαετίας, ώστε να αλλάξει η εικόνα του τομέα.
Πάντως, μέχρι στιγμής, μέσω της ΑνΑΔ,
έχουν πιστοποιηθεί τα επαγγελματικά
προσόντα περίπου 950 ατόμων στον
τομέα των ξενοδοχείων και των εστιατορίων. Σε αυτή την προσπάθεια συμβάλλουν και τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων. Έξι συνολικά προγράμματα κατάρτισης υλοποιήθηκαν
μέσα στο 2016 για άνεργους για τις ειδικότητες του τραπεζοκόμου, μπάρμαν,
καμαριέρας και υπάλληλου υποδοχής
στα οποία συμμετείχαν με επιτυχία
67 άτομα. Τον περασμένο χρόνο τα
προγράμματα αυξήθηκαν στα εννέα
και αφορούσαν άνεργους δικαιούχους
του ΕΕΕ, στα οποία συμμετείχαν με επιτυχία 121 άτομα. Σε ό, τι αφορά το
2018 τα προγράμματα αυξήθηκαν στα

Είκοσι προγράμματα κατάρτισης προγραμματίζονται για το 2018 για άνεργους δικαιούχους του ΕΕΕ για τραπεζοκόμους, μπάρμαν, καμαριέρες και υπάλληλους υποδοχής, στα
οποία αναμένεται να συμμετάσχουν 337 άτομα.
20 και αναμένεται η συμμετοχή 337
ατόμων. Την ίδια ώρα τρέχει και το
σύστημα επαγγελματικών προσόντων
το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
και δίνει την ευκαιρία απόκτησης επαγγελματικών προσόντων σε υπαλλήλους ξενοδοχείων και εστιατορίων.
Ένας τρόπος είναι η ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζει το ΑΞΙΚ μέσω
της αύξησης του κονδυλίου από το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που αποτελεί
πρόθεση του Υπουργείου, όπως αναφέρθηκε, στο πλαίσιο συζήτησης του
θέματος στην επιτροπή εμπορίου της
Βουλής. Αυτή την στιγμή, στο Ανώτερο
Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο φοιτούν 270
φοιτητές, εκ των οποίων το 90% είναι
Κύπριοι, ενώ κάθε χρόνο αποφοιτούν
80 άτομα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο
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Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί από την ΑνΑΔ
τα επαγγελματικά προσόντα για περίπου 950 άτομα
στον τομέα των ξενοδοχείων και των εστιατορίων.
αριθμός των φοιτητών στις ξενοδοχειακές σχολές έχει υπερδιπλασιαστεί,
όμως το ερώτημα είναι πού καταλήγουν
στην συνέχεια οι απόφοιτοι των σχολών αυτών. Από την πλευρά των πανεπιστημίων, αναφέρθηκε ότι ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για φοίτηση, στη
συνέχεια η απουσία των ευκαιριών ανέλιξης αλλά και η μισθοδοσία, λει-

τουργούν αποτρεπτικά για αναζήτηση
εργασίας στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Ψάχνουν σε ξένες χώρες

Το θέμα εργοδότησης των ξένων
φοιτητών, ήταν άλλο ένα θέμα το οποίο
απασχόλησε την επιτροπή, με τους
φορείς να ζητούν δυνατότητα εργοδότησής τους για περισσότερους μήνες
από ό,τι σήμερα τους επιτρέπεται.«Θα
μπορούσε να αποτελέσει μια λύση προσωρινή η οποία σίγουρα θα δώσει μια
ανάσα για τη φετινή σεζόν», ήταν η
θέση του ΣΤΕΚ, με την εκπρόσωπο
του συνδέσμου Χρυσαίμιλη Ψηλογένη
να υπογραμμίζει ότι θα πρέπει σε μακροπρόθεσμο επίπεδο να βρεθεί μια
συντονισμένη και στρατηγική διαχείριση του προβλήματος.
Την ίδια ώρα οι ελλείψεις σε έμψυχο

Αναμένεται χρονιά ρεκόρ για
ανταγωνιστικούς προορισμούς
Το συμπέρασμα είναι ότι προσπάθειες
γίνονται, ενδιαφέρον υπάρχει ωστόσο και πάλι το πρόβλημα της υποστελέχωσης παραμένει. Ωστόσο,
αυτό που διακυβεύεται είναι το κατά
πόσο θα στοιχίσει αυτό το κενό στο
σερί των ρεκόρ για την τουριστική
βιομηχανία. Την ώρα μάλιστα που
ανταγωνιστικοί μας προορισμοί όπως η Τουρκία θα καταγράψει φέτος
ρεκόρ αφίξεων. Ήδη τα στοιχεία

ΑΠΟΨΗ

των κρατήσεων που αφορούν τις
αγορές στις οποίες επενδύει η Κύπρος, όπως η Ρωσία και η Τουρκία,
δείχνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Βάσει αυτών, ένας στους δύο
Ρώσους τουρίστες επέλεξαν φέτος
για καλοκαιρινές διακοπές την Τουρκία, ενώ η αύξηση στο τουριστικό
κύμα από την Γερμανία προς την
Τουρκία κυμαίνεται σε επίπεδα 6070%.

δυναμικό καθώς και η αυξανόμενη ζήτηση της ρωσικής γλώσσας, συνεπεία
της αύξησης του τουριστικού ρεύματος
από την Ρωσία, φαίνεται να είναι οι
λόγοι που οδηγούν τους εργοδότες να
αναζητήσουν προσωπικό από ξένες
χώρες, όπως παραδέχτηκε ενώπιον της
επιτροπής ο Σύνδεσμος Τουριστικών
Επιχειρήσεων Κύπρου. Κίνηση που ωστόσο μειώνει τις πιθανότητες εργοδότησης των Κύπριων φοιτητών. Άξιο
αναφοράς είναι και η παρατήρηση του
γενικού διευθυντή του ΠΑΣΥΞΕ Ζαχαρία
Ιωαννίδη για φαινόμενα άγρας εργαζομένων, οι οποίοι εργοδοτούνται ήδη
σε ξενοδοχειακές μονάδες, κάτι το οποίο
φαίνεται να απορρέει επίσης από την
γενικότερη έλλειψη σε προσωπικό.

Κραυγή απόγνωσης

Λίγο πριν από την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, οι ξενοδόχοι διαμηνύουν ότι δεν θα αφήσουν τα κενά
αυτά να έχουν αντίκτυπο στην ποιότητα των παρεχόμενων τουριστικών
υπηρεσιών, υπογραμμίζοντας ότι η
πεμπτουσία για το τουριστικό μας
προϊόν είναι οι ποιοτικές υπηρεσίες.
«Αναμένουμε από το κράτος και την
πολιτεία να προσφέρει στον ξενοδόχο,
ο οποίος είναι σωστός εργοδότης, να
του προσφέρει εκείνες τις εναλλακτικές
επιλογές εκεί που παρατηρείται απροθυμία από συμπατριώτες μας Κύπριους
για εκπαίδευση καθηκόντων να μπορούν να στελεχώνουν τα εξειδικευμένα
καθήκοντα με διαθέσιμο δυναμικό είτε
μέσω φοιτητών είτε από άλλες χώρες».

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΌΦΩΛΟΥ

Καυτά μέτωπα για ευρωεκλογές
Από τον προσεχή μήνα αρχίζει για την
Ευρώπη ένας ιδιότυπος εκλογικός κύκλος, ενόψει των ευρωεκλογών που θα
διεξαχθούν τον Μάιο του 2019. Θα επισημάνει κανείς ότι απομένουν έως
τότε άλλοι δεκατρείς μήνες, αλλά το
διάστημα δεν είναι μεγάλο εάν αναλογιστεί κανείς τα φλέγοντα πολιτικά ζητήματα που έχει σε εκκρεμότητα η Ευρώπη. Είναι κατ’ ουσίαν προβλήματα
που συνδυάζονται άμεσα με την περαιτέρω ενοποίηση, τη συνεννόηση
μεταξύ των εθνικών κρατών και τη μεταφορά εθνικών εξουσιών, για να μπορέσει η Ευρώπη να ανταποκριθεί στον
παγκόσμιο οικονομικό και γεωπολιτικό
ανταγωνισμό. Είναι κατ’ ουσίαν τα
προβλήματα που τροφοδοτούν τον
λαϊκισμό, όσο παραμένουν ανοικτά
και οξύνουν τις εσωτερικές αντιθέσεις
της ευρωπαϊκής οικογένειας, υπό την

πίεση ενός κόσμου που αλλάζει ραγδαία.
Το πρώτο μείζον πρόβλημα είναι το
μεταναστευτικό, το οποίο έχει σχεδόν
διχάσει την Ευρώπη, τη δυτική πλευρά
με την ανατολική, τις παραδοσιακές
χώρες του ευρωπαϊκού κέντρου με τις
νεότερες της διεύρυνσης που αντιδρούν
έντονα στα ρεύματα της μετανάστευσης. Η ίωση της ξενοφοβίας έχει αρχίσει
να μεταδίδεται και να υπονομεύει ωστόσο και τα ισχυρότερα κράτη-μέλη
της κοινότητας και αυτό είναι το πλέον
ανησυχητικό, με δεδομένο ότι η ανεργία
παραμένει και μετά την κρίση σε ανεπίτρεπτα υψηλά επίπεδα για τη μεταπολεμική ιστορία της Γηραιάς Ηπείρου.
Κοντολογίς, η Ευρώπη θα πρέπει να
λειτουργήσει πολύ σοβαρά και να διαμορφώσει μια ενιαία μεταναστευτική
πολιτική, παράλληλα φυσικά με τους

Λάρνακα - Βουκουρέστι, και μετά...
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

www.blueairweb.com
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Η Ευρώπη θα πρέπει να
διαμορφώσει μια ενιαία μεταναστευτική πολιτική,
παράλληλα φυσικά με
τους μηχανισμούς που θα
την επιβάλουν.
μηχανισμούς που θα την επιβάλουν.
Είναι αυτοκαταστροφικό να παραμένει
αδρανής, ουσιαστικά έχοντας δίπλα
της τα πολεμικά μέτωπα της ασιατικής
ηπείρου, που γεννούν τις μετακινήσεις
του πληθυσμού.
Οι αλλεπάλληλες πολεμικές συγκρούσεις και οι γεωπολιτικές ανατροπές
που σημειώνονται σήμερα, απαιτούν
να συμπεριφερθεί και η Ευρώπη ως

όλη η Ευρώπη!
(357) 22 755 300

ή μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων της περιοχής σας

μία μεγάλη δύναμη, ασφαλώς ενιαία
για να το επιτύχει, που σημαίνει κοινή
εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας
για να θεμελιωθεί βάσιμα η προοπτική
της επιβίωσης. Αυτό είναι το δεύτερο
μεγάλο και επείγον πρόβλημα. Η Ευρώπη χρειάζεται να σταθεί στα πόδια
της και να ξεκαθαρίσει στρατηγικά
τους στόχους και τις συμμαχίες της.
Χρειάζονται σύμπτυξη δυνάμεων, ενιαίος στρατός και ενιαία αμυντική
βιομηχανία. Ο επαναπροσδιορισμός
στόχων και η ανάγκη της ενιαίας εξωτερικής πολιτικής επιβάλλονται πλέον
μετά το ανταγωνιστικό ρήγμα με τις
Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ και τη
διαρκώς αναπτυσσόμενη ιμπεριαλιστική επιθετικότητα της Ρωσίας του
Πούτιν. Εάν υπολογίσει κανείς ότι,
μετά το Brexit, η Ευρώπη χάνει και μία
από τις δύο χώρες που αποτελούν ι-

σχυρές πυρηνικές δυνάμεις (Βρετανία
και Γαλλία), συνειδητοποιεί πόσο αναγκαία και πόσο κρίσιμη γίνεται η υπόθεση της ενιαίας εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής.
Ακολουθεί βεβαίως το τρίτο φλέγον
ζήτημα, η περαιτέρω οικονομική ενοποίηση. Μιλάμε για πολύ λεπτές ισορροπίες που θα πρέπει να επιτευχθούν
με ισχυρή πολιτική θέληση από την
πλευρά κυρίως της Γερμανίας και της
Γαλλίας. Υπάρχουν αρκετά θέματα
μπροστά, αλλά χρόνος απεριόριστος
δεν υπάρχει. Ειδικά για τις περισσότερο
τραυματισμένες και περισσότερο χρεωμένες χώρες του ευρωπαϊκού νότου,
όπως κατέδειξαν και οι πρόσφατες εκλογές στην Ιταλία… Θα πρέπει να επιταχυνθούν κατ’ αρχάς οι διαδικασίες
για την τραπεζική ένωση, γιατί χωρίς
καθαρές και ισχυρές τράπεζες δεν μπο-

ρεί να ευελπιστείς σε σημαντική και
μακρόχρονη ανάπτυξη και κατά δεύτερο λόγο να προχωρήσουν οι αποφάσεις για τη δημοσιονομική ένωση. Σαφώς υψηλότερος κοινοτικός προϋπολογισμός, για να ενισχυθούν οι υποδομές ανάπτυξης, οι θέσεις απασχόλησης, η έρευνα και η καινοτομία, αλλά
και (σταδιακά) ενιαίοι συντελεστές φορολόγησης των κερδών των επιχειρήσεων για όλα τα κράτη-μέλη.
Είναι κολοσσιαία θέματα όλα, που
προσδιορίζουν την ταυτότητα αλλά
και το μέλλον κυριολεκτικά της Ευρώπης. Από τη θετική εξέλιξη αυτών των
υποθέσεων, η πλέον κερδισμένη χώρα
θα είναι εξάλλου η Ελλάδα. Επειδή η
Ελλάδα είναι αυτή που εξακολουθεί να
πλήττεται και στα τρία αυτά καυτά μέτωπα των κρίσεων: Οικονομία, Αμυνα
και Μεταναστευτικό.
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Μύρισε και πάλι άνοιξη στο λιανικό εμπόριο

Σταθερά στο 8% του ΑΕΠ ο κλάδος, 70.000 οι εργαζόμενοι, μείωση και στην ανεργία δείχνουν τα τελευταία στοιχεία
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

και φαγητό το 19% και 13% αντίστοιχα.
Σε ό, τι αφορά τώρα το τι προτιμούν
να ψωνίσουν οι καταναλωτές, σταθερά
παραμένουν τα είδη ένδυσης και υπόδησης τα οποία είναι πρώτα στην λίστα
των αγορών στις κατηγορίες εκτός από
τα είδη πρώτης ανάγκης και τα φαγώσιμα, με το 65% των καταναλωτών να
προέβησαν σε αγορές ειδών ένδυσης,
ενώ το 54% αγόρασαν είδη υπόδησης.
Στις ηλικίες 18- 44 το ποσοστό αυξάνεται σε 77% και 63% αντίστοιχα.

Πέντε χρόνια μετά την οικονομική κρίση του 2013 ο τομέας του λιανικού εμπορίου στέκεται σταθερά στα πόδια
του, κάτι που καταδεικνύει έρευνα
που διενήργησε η εταιρεία Pulse
market research έπειτα από ανάθεση
της Ελληνικής Τράπεζας.
Μείωση της ανεργίας, αύξηση της
απασχόλησης και διατήρηση του ποσοστού επί του ΑΕΠ στο 8% είναι τα
πρώτα συμπεράσματα που εξάγονται.
Συγκεκριμένα, κατά το 3ο τρίμηνο του
2017, περίπου 70.000 υπάλληλοι απασχολούνταν στον κλάδο, ενώ παράλληλα
μειώνεται η ανεργία τόσο στο λιανικό
όσο και στο χονδρικό εμπόριο με τους
άνεργους να ανέρχονται σε περίπου 7.
000. Αριθμοί που παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση της κατάστασης σε
σχέση με το 2014 όταν η απασχόληση
στον κλάδο ήταν στο χαμηλότερο σημείο, αλλά και το 2015 όπου καταγράφηκαν τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας
(14. 000). Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο,
δεν ξεπερνούν το πρώτο τετράμηνο
του 2010 όπου η απασχόληση στον τομέα έφτανε τις 75.000 υπάλληλους και
η ανεργία στον κλάδο ήταν στις 5.000.
Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο η αξία
του λιανικού εμπορίου αυξάνεται με
θετικό ρυθμό ανατρέποντας την αρνητική τάση των προηγούμενων ετών. Η

Σε χαμηλά επίπεδα διατηρείται η
πρόθεση αγοράς προϊόντων για την
αγορά των οποίων χρειάζεται οι καταναλωτές να βάλουν το χέρι πιο βαθιά
στην τσέπη. Για παράδειγμα, η πρόθεση
αγοράς για μεγάλες οικιακές συσκευές
περιορίζεται στο 17%, το ίδιο και στην
πρόθεση αγοράς αυτοκινήτου, ενώ
στο 19% ανέρχεται η πρόθεση αγοράς
επίπλων και τηλεόρασης. Την ίδια ώρα,
πιο εύκολα αγοράζει κανείς φορητό υπολογιστή, τάμπλετ και κινητό τηλέφωνο με το ποσοστό της πρόθεσης αγοράς να φτάνει στο 36%.
Την ίδια ώρα 4.000 εγγραφές αυτοκινήτων καταγράφηκαν το τρίτο τετράμηνο του 2017, με τα σαλούν να
αφορούν περίπου τις 3.000. Εδώ θα
πρέπει να σημειωθεί ότι το 2008 είχαν
καταγραφεί 7.000 εγγραφές αυτοκι-
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Ψωνίζουν από λίστα,
βλέπουν και προσφορές
οι καταναλωτές.

Από περίπτερα και φούρνους προτιμούν να ψωνίζουν οι νέοι ηλικίας 18-34.

σταθερότητα του τομέα καταδεικνύεται
και στο ποσοστό επί του ΑΕΠ, το οποίο
παραμένει στο 8% τα τελευταία χρόνια
ακόμα και κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης με αυξητικές τάσεις,
με τον ρυθμό ανάπτυξης του κλάδου
να ανακάμπτει σημαντικά μετά την
βουτιά του 2015 και να φτάνει στο 2%.
Το ψηλότερο ποσοστό ρυθμού ανάπτυξης καταγράφεται πάντως το 2011 με
ποσοστό 9%. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το δεύτερο εξάμηνο του 2017
ενώ για τις ανάγκες της λήφθηκαν 600
τηλεφωνικές συνεντεύξεις από άτομα
ηλικίας 18 – 70 ετών, σε παγκύπρια κλίμακα.

νήτων, ενώ χαμηλότερο σκορ καταγράφηκε το πρώτο τετράμηνο του 2013
με περίπου 2.000 εγγραφές. Τα στοιχεία
δείχνουν ότι τα τελευταία τέσσερα
έτη οι εγγραφές αυτοκινήτων και σαλούν αυτοκινήτων αυξάνεται με θετικό
ρυθμό και ανατρέπεται σταδιακά το
μούδιασμα που παρατηρήθηκε τα
προηγούμενα χρόνια στον κλάδο.

Αύξηση κίνησης και τιμών
Τα αποτελέσματα εδραιώνουν την
εκτίμηση ότι η κινητικότητα στο λιανικό εμπόριο και στην οικονομία ευρύτερα θα αυξηθεί, ενώ εκτιμάται ότι
την ίδια πορεία θα ακολουθήσει και
το κόστος των αγορών στον κλάδο. Η
κινητικότητα στον τομέα φαίνεται σε
πρώτο στάδιο στην άμεση καθημερινότητα, όπως τα ψώνια για το νοικοκυριό και τα είδη πρώτης ανάγκης από
υπεραγορές και άλλα καταστήματα,

Mε φειδώ οι «ακριβές» αγορές

Η έρευνα της Ελληνικής Τράπεζας διεξήχθη σε δείγμα 600 ατόμων ηλικίας 18-70 ετών, σε παγκύπρια κλίμακα, κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017.
ενώ παραμένει ακόμα σε χαμηλά επίπεδα η πρόθεση για μεγαλύτερες αγορές. Στα συμπεράσματα της έρευνας
περιλαμβάνονται και οι τάσεις συγκέντρωσης που παρουσιάζει η αγορά σε
μεγάλα σημεία, όπως malls και υπεραγορές, και που είναι εντονότερη
στις πιο μικρές ηλικίες. Καταγράφεται
επίσης μια στροφή επιλεκτικών online
αγορών με βασικότερο κίνητρο το οικονομικό πλεονέκτημα.

Από φούρνους και περίπτερα
Δυο φορές την εβδομάδα οι καταναλωτές επισκέπτονται τις υπεραγορές
για τα ψώνια τους σύμφωνα με την έρευνα, ενώ συχνότερα επισκέπτονται
τους φούρνους και τα περίπτερα. Συγκεκριμένα, σε ό, τι αφορά την χρήση
και την συχνότητα επίσκεψης των κα-

ταναλωτών, οι καταναλωτές επισκέπτονται τους φούρνους 16 φορές τον
μήνα, ή τέσσερις φορές την εβδομάδα,
ενώ περίπου τρεις φορές την εβδομάδα
(13,1 τον μήνα) επισκέπτονται τα περίπτερα.
Μικρότερη η προτίμηση στα
discount stores όπου η συχνότητα επίσκεψης των καταναλωτών περιορίζεται στις τέσσερις φορές τον μήνα.
Αναλύοντας την επισκεψιμότητα
στις ηλικιακές υποομάδες του δείγματος, διαφαίνεται ότι η συχνότητα των
επισκέψεων στις υπεραγορές αυξάνεται
στις ηλικίες 45-54 ετών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
το γεγονός ότι στις ηλικίες 18-34 υπάρχει μεγαλύτερη προτίμηση για αγορές από φούρνους και περίπτερα σε
σχέση με την συχνότητα επίσκεψης

σε υπεραγορά και τελευταία σε discount
stores. Σημαντική πληροφορία για τις
υπεραγορές αποτελεί η σημασία που
δίδεται από τους καταναλωτές στις
προσφορές.
Φαίνεται λοιπόν ότι με την άφιξή
τους στις υπεραγορές, οι καταναλωτές
κρατούν μεν την λίστα τους, αλλά δεν
μένουν ασυγκίνητοι από τις διάφορες
προσφορές στα προϊόντα. Συγκεκριμένα, εννέα στους δέκα απάντησαν
ότι παρατηρούν τις προσφορές και πέραν των οκτώ στους δέκα τις λαμβάνουν υπόψη και χρησιμοποιούν κάποιες
από αυτές. Ωστόσο, το ίδιο σημαντική
φαίνεται ότι είναι και η λίστα ψωνίσματος, με οκτώ στους δέκα που επισκέπτονται υπεραγορές να δηλώνουν
ότι χρησιμοποιούν λίστα, και από αυτούς, οι επτά δηλώνουν ότι δεν ξεφεύ-

γουν σημαντικά από τον προγραμματισμό τους.

Λιγότεροι επισκέπτες στα mall
Περίπου οκτώ στους δέκα επισκέπτονται τα εμπορικά κέντρα, ωστόσο
η μέση συχνότητα παρουσιάζει σχετικά
μικρή μείωση, σε σχέση με την προηγούμενη καταμέτρηση. Φανατικότεροι
επισκέπτες είναι οι μικρές ηλικίες 1834 ετών (95%), με το 75% να επισκέπτεται κάποιο mall τουλάχιστον μια
φορά τον μήνα, ενώ ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 με ποσοστό 85%. Λιγότερο
δημοφιλή είναι τα mall για μεγαλύτερες
ηλικίες από 45-54 (73%) και 55- 70 (63%).
Ως βασικότερος λόγος επίσκεψης αναφέρεται το ψώνισμα (63%), ενώ «απλά
για μια βόλτα» το επισκέπτεται το 46%,
για καφέ το 30%, και για διασκέδαση

Αναμένουν αύξηση των τιμών
Οι αγορές στα πιο ακριβά αντικείμενα παραμένουν συγκρατημένες παρά
το γεγονός ότι οι μισοί από τους ερωτηθέντες «βλέπουν» αύξηση των τιμών
των καταναλωτικών προϊόντων εν
γένει τους επόμενους 12 μήνες. Εξάλλου, το 43% των καταναλωτών δεν
φαίνεται να θεωρεί ότι αυτή η περίοδος
είναι η κατάλληλη για μεγάλες καταναλωτικές αγορές σε σύγκριση με το
23% που έχει αντίθετη άποψη.
Περίπου οι μισοί θεωρούν ότι δεν
είναι η κατάλληλη περίοδος για μεγάλες
καταναλωτικές αγορές, ενώ μόνο ένας
στους τέσσερις έχει αντίθετη άποψη.
Το 29% πιστεύει ότι θα παραμείνουν
οι ίδιες, ενώ ένα 9% εκτιμά ότι οι τιμές
θα αυξηθούν πολύ.

Προχωρούν σε δυναμικά μέτρα 5.000 εκπαιδευτικοί

Αν η πρόταση που θα καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Παιδείας δεν διασφαλίζει τα θέλω τους
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

τους καθώς, όπως υποστηρίζουν, υπάρχουν συνάδελφοι στους οποίους
δεν έχει ακόμα καταβληθεί ο μισθός
Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν οικονομικά.

Δεν φαίνεται να κάνουν πίσω από τις
εξαγγελίες τους οι 5.000 εκπαιδευτικοί
οι οποίοι απασχολούνται στα απογευματινά και νυκτερινά προγράμματα
του υπουργείου Παιδείας, οι οποίοι
τονίζουν αν και είχε συμφωνηθεί την
περασμένη Τετάρτη στην συνεδρία
της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας ότι θα γίνει έκτακτη συνεδρία
στην οποία θα καλούνταν οι τρεις αρμόδιοι υπουργοί ( Παιδείας, Οικονομικών, Εργασίας) για να βρεθεί λύση
στα προβλήματα που τους απασχολούν,
κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Γεγονός που
τους φέρνει ένα βήμα πριν του να προχωρήσουν σε δυναμικά μέτρα στην
περίπτωση που η πρόταση του υπουργείου Παιδείας δεν αντικατοπτρίζει
τα θέλω τους. Σημειώνεται ότι οι δεσμεύσεις που δόθηκαν στους ίδιους
ήταν ότι η έκτακτη συνεδρία θα πραγ-

Προβλήματα και με το ΤΚΑ
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Επιστολή στον υπουργό
Παιδείας για τις θέσεις
των εκπαιδευτικών έστειλε
ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής
Παιδείας Κυριάκος Χατζηγιάννης.
ματοποιείτο πριν από τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου,
στην οποία αναμένεται να καταθέσει
τη δική του πρόταση για το καθεστώς
εργοδότησής τους ο υπουργός Παιδείας
Κώστας Χαμπιαούρης. Μια πρόταση,
που, όπως υποστηρίζουν πηγές από
το υπουργείο, θα είναι βασισμένη πάνω
στις γνωματεύσεις που έχουν οι ίδιοι

Ετοιμάζονται για δυναμικά μέτρα οι εκπαιδευτικοί των απογευματινών και νυκτερινών προγραμμάτων του υπουργείου Παιδείας,
αφού δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί η επιστροφή τους στο καθεστώς μισθωτού που είχαν πριν από το 2013.
ενώπιόν τους. Όπως αναφέρουν οι επηρεαζόμενοι εκπαιδευτικοί, η αγορά
υπηρεσιών καταπατεί τα ελάχιστα εργασιακά δικαιώματά τους, αφού δεν
μπορούν για πέντε μήνες το χρόνο
που δεν εργάζονται να παίρνουν ανεργιακό επίδομα, με αποτέλεσμα να
στερούνται βασικού εισοδήματος. Σημειώνουν δε ότι ο μισθός που παίρνουν

μέσα από την ενασχόλησή τους στα
προγράμματα του υπουργείου Παιδείας,
δεν ξεπερνά τα 500-600 ευρώ, κάτι το
οποίο σε συνάρτηση με το ότι οι ίδιοι
δεν έχουν καθόλου εισοδήματα κατά
τους καλοκαιρινούς μήνες, τους φέρνει
σε δύσκολη οικονομική κατάσταση αφού μέσα από τον μισθό τους δεν μπορούν να καλύψουν πολλές από τις οι-

κογενειακές τους υποχρεώσεις. Αποτέλεσμα αυτών είναι πολλοί να αναγκάζονται να ψάξουν για εργασιακή
αποκατάσταση εκτός του κλάδου σπουδών τους. Όπως σημειώνουν εκπαιδευτικοί με τους οποίους επικοινώνησε
η «Κ», εκτός από το θέμα που δημιουργείται με το καθεστώς τους υπάρχει
και θέμα με την καταβολή του μισθού

Παράλληλα με τα πιο πάνω θέματα,
οι εκπαιδευτικοί θέτουν και θέμα για
τη μη συνεννόηση του υπουργείου Παιδείας με το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, πράγμα που, όπως υποστηρίζουν, δημιουργεί προβλήματα καθώς
αν και οι ίδιοι προχωρούν σε πληρωμή
των κοινωνικών τους ασφαλίσεων, προχωρεί και το υπουργείο σε αποκοπή
από τον μισθό τους του ποσοστού που
απαιτείται για το Ταμείο Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα,
όπως υποστηρίζουν, να χρειάζεται να
προχωρήσουν σε αιτήσεις για να πάρουν
πίσω τα λεφτά που λανθασμένα αποκόπτονται από το υπουργείο Παιδείας,
και άρα να περιμένουν πέραν των τριών
μηνών για να πάρουν μέρος του μισθού
τους. Παράλληλα, θέτουν επί τάπητος
και τη μοριοδότησή τους στο νέο σύστημα διορισμών, τονίζοντας ότι με τα
σημερινά δεδομένα φαίνεται ότι οι ίδιοι
δεν έχουν καθόλου παρουσία στην εκπαίδευση, κάτι που δεν τους επιτρέπει
μοριοδότηση , η οποία όπως υποστηρίζουν δίνεται ακόμα και στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διδάσκουν στην ιδιωτική εκπαίδευση.

Επιστολή σε Χαμπιαούρη
Μιλώντας στην «Κ» για το θέμα που
φαίνεται να προκύπτει και για το γεγονός ότι αν και δόθηκαν στους εκπαιδευτικούς οι δεσμεύσεις για πραγματοποίηση έκτακτης συνεδρίας, ο
πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας Κυριάκος Χατζηγιάννης σημείωσε ότι δεν έχει καταστεί

δυνατόν να πραγματοποιηθεί έκτακτη
συνεδρία της επιτροπής. Σημείωσε ότι
ο ίδιος έχει αποστείλει επιστολή προς
το υπουργό Παιδείας, ζητώντας όπως
λάβει υπόψη του στην τελική του πρόταση που θα κατατεθεί στο Υπουργικό,
τις θέσεις αλλά και τις ανησυχίες των
επηρεαζόμενων καθηγητών. Εκεί αναφέρεται ότι ο σκοπός της δικής του
επιστολής προς τον Κώστα Χαμπιαούρη, δεν ήταν για να επηρεάσει τον
υπουργό ως προς τη διατήρηση ή όχι
του καθεστώτος αγοράς υπηρεσιών,
αλλά να ζητήσει να ληφθούν υπόψη
στην τελική πρόταση τα θέλω των εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε, μέσα
από τη συγκεκριμένη επιστολή, ζητά
από τον υπουργό να δει ξανά τόσο τον
μισθό που παίρνουν οι εκπαιδευτικοί
όπως επίσης το κατά πόσο μπορεί να
υπάρξει και για αυτούς κάποια μοριοδότηση στο νέο σύστημα διορισμών.
Παράλληλα, η «Κ» επικοινώνησε και
με το βουλευτή του ΑΚΕΛ και μέλος
της Επιτροπής Παιδείας Άντρο Καυκαλιά, ο οποίος ανέφερε ότι αν και υπήρξε δέσμευση από πλευράς του προέδρου της επιτροπής για σύγκληση έκτακτης συνεδρίας κάτι τέτοιο δεν
έχει ακόμα γίνει. Επισήμανε παράλληλα
ότι κατά τη σημερινή συνεδρία της επιτροπής τα μέλη της κοινοβουλευτικής
ομάδας της επιτροπής Παιδείας, θα
ζητήσουν πριν την έναρξη συζήτησης
της ημερησίας διάταξης εξηγήσεις
γιατί κάτι τέτοιο δεν έγινε. Όπως είπε
ο κ. Καυκαλιάς, οι ίδιοι θεωρούν ότι
θα πρέπει να βρεθεί λύση στα προβλήματα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς, σημειώνοντας ότι η επιστροφή των εκπαιδευτικών στο καθεστώς μισθωτού που διατηρούσαν πριν
το 2013, θα πρέπει να είναι άμεση, αναφέροντας ότι θα πρέπει να λυθεί η
επαγγελματική αδικία που αντιμετωπίζουν τα τελευταία χρόνια.
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Φορολόγηση
τεχνολογικών εταιρειών
εκεί όπου έχουν έσοδα

Το σχέδιο αναμένεται να πλήξει Google, Amazon, Facebook
Ενα αποφασιστικό βήμα στη μάχη
κατά της φοροαποφυγής από την πλευρά των τεχνολογικών κολοσσών επιχειρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που ανακοίνωσε το σχέδιό της να επιβάλει
φορολόγηση των επιχειρήσεων εκεί
όπου καταγράφουν τα έσοδά τους και
όχι στη χώρα που δηλώνουν ως έδρα
τους. Η κίνηση της Κομισιόν δεν εντάσσεται στον εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τους εμπορικούς της εταίρους. Αναμένεται,
ωστόσο, να οξύνει την ένταση ανάμεσα
στις ΗΠΑ και την Ε.Ε., καθώς θα πλήξει
κατ’ εξοχήν τους τεχνολογικούς κολοσσούς της Silicon Valley, όπως οι
Amazon, Google και Facebook, που
θα κληθούν να πληρώσουν υψηλούς
φόρους σε ευρωπαϊκές χώρες.
Το σχέδιο της Κομισιόν προβλέπει
ότι οι εν λόγω εταιρείες θα φορολογούνται στη χώρα στην οποία είτε έχουν έσοδα άνω των 7 εκατ. ευρώ ετησίως, είτε έχουν πάνω από 100.000
χρήστες σε ένα οικονομικό έτος, είτε
έχουν συνάψει περισσότερα από 3.000
συμβόλαια για την παροχή ψηφιακών
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις στη διάρκεια ενός χρόνου. Παράλληλα, η Κομισιόν προβλέπει την επιβολή μεταβατικού φόρου που θα εμποδίσει τις
εθνικές αρχές να λάβουν μονομερή
μέτρα, προκαλώντας στρεβλώσεις
στην ευρωπαϊκή αγορά μέχρις ότου
εφαρμοσθούν οι νέοι κανόνες. Πρόκειται για φόρο που θα επιβάλλεται
σε έσοδα από την πώληση χώρου δια-

<
<
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Η Ε.Ε. προβλέπει και
την επιβολή μεταβατικού
φόρου που θα εμποδίσει
τις εθνικές αρχές να
λάβουν μονομερή μέτρα.
φήμισης στο Διαδίκτυο, καθώς και
από την πώληση πληροφοριών που
έχουν αντλήσει από χρήστες. Προκειμένου να μην πληγούν οι μικρότερες
επιχειρήσεις, αυτός ο μεταβατικός φόρος θα επιβάλλεται μόνον σε όσες επιχειρήσεις έχουν ετήσια έσοδα παγκοσμίως άνω των 750 εκατ. ευρώ και
άνω των 50 εκατ. ευρώ στην Ε.Ε. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν,
αν τα κράτη-μέλη επιβάλουν αυτόν
τον φόρο ύψους 3% θα συγκεντρώσουν
ετησίως έσοδα περίπου 5 δισ. ευρώ.
Παρουσιάζοντας τους νέους κανόνες,
ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων,
Φορολογίας και Τελωνείων Πιερ Μοσκοβισί τόνισε ότι «στόχος είναι να
διασφαλισθεί η ίση μεταχείριση των
επιχειρήσεων και η δίκαιη φορολόγησή
τους». Μιλώντας, άλλωστε, στο αμερικανικό δίκτυο CNBC τόνισε ότι «δεν
πρόκειται για φόρο κατά των ΗΠΑ
αλλά για τη σωστή φορολόγηση αυτών
των επιχειρήσεων που αντλούν κέρδη
από τις δραστηριότητές τους στην Ευρώπη». Σε μια εμφανή προσπάθεια να
αποφύγει την κλιμάκωση της έντασης

ανάμεσα στις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον, υπογράμμισε ότι οι νέοι κανόνες «δεν αποτελούν αντίδραση στην
τάδε ή στη δείνα απόφαση που έλαβε
προσφάτως η αμερικανική κυβέρνηση».
Πρόκειται πράγματι για προσπάθεια
της Ε.Ε. να αντιμετωπίσει την πάγια
τακτική των τεχνολογικών κολοσσών
να μεταφέρουν την έδρα τους σε χώρες
με χαμηλή φορολογία, όπως το Λουξεμβούργο, και να περιορίζουν στο ελάχιστο τη φορολογική τους επιβάρυνση, μεταφέροντας εκεί ιλιγγιώδη
έσοδα από δραστηριότητές τους σε
άλλες χώρες. Σημειωτέον ότι η Κομισιόν
εκτιμά ότι οι μεγάλοι τεχνολογικοί κολοσσοί καταβάλλουν, κατά μέσον, όρο
φόρους 9,5%, όταν η αντίστοιχη επιβάρυνση στις παραδοσιακές επιχειρήσεις φτάνει στο 23,2%.
Εχει, έτσι, επανειλημμένως παρέμβει
επιβάλλοντας σε τεχνολογικούς κολοσσούς πρόστιμα που θα πρέπει να
καταβάλουν σε συγκεκριμένες χώρες
ως μη καταβληθέντες φόρους. Το περασμένο έτος, η Κομισιόν έδωσε εντολή στο Λουξεμβούργο να επιβάλει
στην Amazon φόρους 250 εκατ. ευρώ,
τους οποίους θα έπρεπε να έχει καταβάλει στο Δουκάτο. Προ διετίας,
άλλωστε, προκάλεσε πολιτική κρίση
στην Ιρλανδία, όταν επέβαλε στην
Apple πρόστιμο 13 δισ. ευρώ που έπρεπε να πληρώσει στο Δουβλίνο ως
μη καταβληθέντες φόρους. Η προσπάθεια της Κομισιόν δεν είναι μεμονωμένη, καθώς έχει προηγηθεί στη

διάρκεια του περασμένου έτους η απόφαση του Αμερικανού προέδρου
να επιβάλει φόρους στα έσοδα που έχουν αμερικανικές επιχειρήσεις από
δραστηριότητές τους στο εξωτερικό.
Η κίνηση της Κομισιόν αναμένεται,
πάντως, να προκαλέσει αντιδράσεις

από την Ουάσιγκτον. Προτού ακόμη
ανακοινωθούν οι νέοι κανόνες της
Κομισιόν και μιλώντας στο περιθώριο
του G20, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν δήλωσε
ότι «η επιβολή υψηλών φόρων στις
εταιρείες του Διαδικτύου δεν είναι δί-

καιη, δεν συμφωνεί με τον τρόπο που
εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να φορολογούνται». Προσέθεσε, επίσης,
ότι «πρέπει να εξετασθεί το ζήτημα,
αν τίθεται θέμα αλλαγής των φορολογικών συστημάτων σε ό,τι αφορά
το πού βρίσκεται μια εταιρεία».

Αλλάζει γραμμή πλεύσης το Πεκίνο λόγω Τραμπ
Εν αναμονή των δασμών που σκοπεύει
να επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ σε κινεζικά προϊόντα, αξίας 60 δισ. δολαρίων,
το Πεκίνο δεσμεύεται να λάβει μέτρα
για να προστατεύσει τα πνευματικά δικαιώματα των ξένων που επενδύουν
στην κινεζική οικονομία. Τη σχετική
ανακοίνωση έκανε χθες ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ, τονίζοντας
<
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Η Ουάσιγκτον κατηγορεί
τις κινεζικές επιχειρήσεις
ότι υποκλέπτουν τεχνογνωσία από τις αμερικανικές.
πως η Κίνα θέλει να αποφύγει έναν εμπορικό πόλεμο και δεν θα αναγκάζει
πλέον τις ξένες επιχειρήσεις να εκχωρούν τεχνογνωσία σε κινεζικές.
Το Πεκίνο επιχειρεί έτσι, έστω και
καθυστερημένα, να ανταποκριθεί σε
ένα πάγιο αίτημα της Ουάσιγκτον, η οποία κατηγορεί τις κινεζικές επιχειρήσεις
ότι υποκλέπτουν τεχνογνωσία από τις
αμερικανικές επιχειρήσεις. Ο Αμερικα-

Οι υπουργοί Οικονομικών και οι κεντρικοί τραπεζίτες του G20 ζητούν εμβάθυνση του
διαλόγου για το διεθνές εμπόριο, στο κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν χθες μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής τους στο Μπουένος Αϊρες.
νός πρόεδρος επικαλείται αυτήν την
τακτική των κινεζικών επιχειρήσεων
ως αιτία των δασμών που θα επιβάλει
σε κινεζικά προϊόντα και τους οποίους
αναμένεται να συγκεκριμενοποιήσει
την Παρασκευή. «Οι επιχειρήσεις θέλουν
να δουν την Κίνα να λαμβάνει τα ανα-

γκαία μέτρα και να μη μένει μόνο στα
λόγια», σχολιάζει ο Τζον Φρίσμπι, πρόεδρος του σινοαμερικανικού επιχειρηματικού συμβουλίου. Σύμφωνα με πηγές
προσκείμενες στην Ουάσιγκτον, οι δασμοί θα αφορούν μεγάλο φάσμα κινεζικών προϊόντων, από ηλεκτρονικών

είδη μέχρι είδη υπόδησης και ένδυσης,
καθώς και περιορισμούς στις επενδύσεις
κινεζικών επιχειρήσεων στις ΗΠΑ.
Εξάλλου, το αμερικανικό δίκτυο CNBC
εκτιμά ότι η Fed θα αποφύγει να σχολιάσει οτιδήποτε σχετικό με τον επικείμενο εμπορικό πόλεμο, για να μην
εντείνει την ανησυχία και να αποφύγει
τυχόν επιπτώσεις στις αγορές και στην
οικονομία. Αναμένεται, αντιθέτως, να
περιοριστεί μόνον στις θετικές εξελίξεις.
Πολλοί οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν,
πάντως, ότι το θέμα θα συζητηθεί στη
διήμερη συνεδρίαση που άρχισε χθες
και θα ολοκληρωθεί σήμερα. «Θα το
δούμε σίγουρα όταν δημοσιευθούν τα
πρακτικά της συνεδρίασης, θα αντιληφθούμε σε τρεις εβδομάδες τι σκέφτονται», σχολιάζει σχετικά η Νταϊάν Σουόνκ, οικονομολόγος της Grant Thornton.
Η ίδια υπογραμμίζει ότι είναι δύσκολο
για οποιονδήποτε οικονομολόγο να υπολογίσει τον αντίκτυπο των δασμών,
καθώς δεν είναι ακόμα σαφές ούτε σε
ποια ακριβώς προϊόντα θα επιβληθούν
ούτε τι αντίποινα θα προκαλέσουν από
την πλευρά των εμπορικών εταίρων
των ΗΠΑ.

Βρετανία: αυστηρότερος νόμος για προσωπικά δεδομένα στο Facebook
ΛΟΝΔΙΝΟ. Η «συγγνώμη» του
Μαρκ Ζούκερμπεργκ αντιμετωπίστηκε με καχυποψία από
πολιτικούς, διαφημιστές και
επενδυτές, καθώς τα ερωτήματα για το επιχειρηματικό
μοντέλο του Facebook, που
βασίζεται στην επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων των
χρηστών, παραμένουν.
«Δεν είναι θέμα μιας εταιρείας να διαλέξει ποια είναι η
κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα
στην προστασία της προσωπικής ζωής και στην καινοτόμο
χρήση δεδομένων. Αυτούς τους
κανόνες πρέπει να τους θέτουν
η κοινωνία και η Βουλή», δήλωσε ο Βρετανός υπουργός

Ψηφιακής Τεχνολογίας, Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης
και Αθλητισμού Ματ Χάνκοκ.
«Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας πρέπει να τηρούν τη
νομοθεσία και εμείς θα την κάνουμε πιο αυστηρή».
Παράλληλα, η υπουργός Δικαιοσύνης της Γερμανίας, Καταρίνα Μπάρλεϊ, ζήτησε από
το Facebook πληροφορίες σχετικά με το πόσο επηρεάστηκαν
τα προσωπικά δεδομένα των
30 εκατομμυρίων Γερμανών
χρηστών του κοινωνικού δικτύου.
Το Facebook δεν διαθέτει απαντήσεις σε τέτοιου είδους ερωτήματα γιατί το επιχειρημα-

τικό του μοντέλο συνίσταται
στο να ενθαρρύνει τη δημιουργία εφαρμογών στην πλατφόρμα του, από οποιονδήποτε το
επιθυμεί, χωρίς να ελέγχει τι
συμβαίνει με τα δεδομένα που
αντλούν οι εφαρμογές από αυτό.
Στο κείμενο με το οποίο ο ιδρυτής του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ ζήτησε συγγνώμη
για τις παραβιάσεις, την Τετάρτη, ανέφερε ότι από το 2014 και
μετά, οι εφαρμογές του
Facebook δίνουν πρόσβαση μόνο στα στοιχεία όσων τις χρησιμοποιούν, όχι και στα στοιχεία
των φίλων τους (το χαρακτηριστικό αυτό είχε επιτρέψει
στην εταιρεία Cambridge

Analytica να αποκτήσει προσωπικά δεδομένα 50 εκατομμυρίων χρηστών, μέσα από μια
εφαρμογή που είχαν κατεβάσει
μόλις 300.000 φίλοι τους).
Ομως, πολλά προβλήματα
παραμένουν, σύμφωνα με την
εταιρεία λογισμικού ανοικτού
κώδικα Mozilla, δημιουργό του
προγράμματος περιήγησης
Firefox, η οποία αποφάσισε να
σταματήσει να διαφημίζεται
στο Facebook.
«Διαπιστώσαμε ότι οι τυπικές
ρυθμίσεις του Facebook, ιδίως
αυτές που αφορούν τρίτους, επιτρέπουν την πρόσβαση σε
πολλά δεδομένα», ανέφερε η
Mozilla. Παράλληλα, ο βρετα-

νικός σύλλογος διαφημιζόμενων
ISBA, που εκπροσωπεί χιλιάδες
γνωστές μάρκες, απειλεί να αποσύρει την διαφήμιση από το
Facebook αν οι έρευνες δείξουν
ότι έγινε κακή χρήση των δεδομένων.
«Θεωρούμε ότι η υπόθεση έχει περισσότερες πιθανότητες
να κλιμακωθεί παρά να ατονήσει και ότι οι διαφημιστές επαναξιολογούν τις δαπάνες τους
για προβολή όχι μόνο στο
Facebook αλλά και σε άλλες διαδικτυακές πλατφόρμες», υποστήριξε η εταιρεία μεσαζόντων
της διαφημιστικής αγοράς
Liberum.
REUTERS, A.P.

Η διάθεση των καταναλωτών στην Ευρωζώνη δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από τη γενικότερη πολιτική και οικονομική αβεβαιότητα.

Πτώση της επενδυτικής
εμπιστοσύνης στη Γερμανία
Καταβαραθρώθηκε η εμπιστοσύνη
των Γερμανών επενδυτών τον Μάρτιο. Βασικός παράγοντας της εξέλιξης
αυτής θεωρείται ο επαπειλούμενος
εμπορικός πόλεμος, που φαίνεται
πως ετοιμάζονται να ξεκινήσουν οι
ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η επενδυτική
εμπιστοσύνη αποδυναμώθηκε στα
χαμηλότερα επίπεδά της από τον
Σεπτέμβριο και μετά. Σύμφωνα με
το Κέντρο Ευρωπαϊκών Οικονομικών
Ερευνών ZEW, ο δείκτης προσδοκιών
των επενδυτών στη Γερμανία υποχώρησε στις 5,1 μονάδες τον Μάρτιο
από τις 17,8 τον Φεβρουάριο. Οι αναλυτές εκτιμούσαν ότι ο δείκτης
θα διαμορφωθεί στις 13 μονάδες.
«Οι ανησυχίες για τον εμπορικό πόλεμο, καθώς και το ισχυρό ευρώ έναντι του δολαρίου, που καθιστά ακριβότερες τις εξαγωγές, προβληματίζουν τους Γερμανούς επενδυτές»,
αναφέρει το ZEW.

Αγορές
Aντιθέτως, αμετάβλητη παρέμεινε
τον Μάρτιο η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην Ευρωζώνη στις 0,1
μονάδες, βάσει προκαταρκτικών
στοιχείων. Στα ίδια επίπεδα είχε κινηθεί και τον Φεβρουάριο, κι αυτό
δείχνει ότι η διάθεση των καταναλωτών δεν είχε επηρεαστεί από τη
γενικότερη πολιτική και οικονομική
αβεβαιότητα.

Σύμφωνα με αναλυτές, οι οποίοι
είχαν συμμετάσχει σε σχετική έρευνα του πρακτορείου Reuters, ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
στην Ευρωζώνη αναμενόταν να διαμορφωθεί στις 0,0 μονάδες και, τελικά, ανήλθε στις 0,1 μονάδες. Βάσει
προκαταρκτικής εκτίμησης, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στο σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης και τον Φεβρουάριο και τον
Μάρτιο παρέμεινε στα ίδια επίπεδα
των -0,3 μονάδων. Εχοντας όλα αυτά
κατά νου, φαίνεται ότι η διάθεση
των καταναλωτών στην Ευρωζώνη
δεν επηρεάστηκε από δυσμενείς παράγοντες. Μεταξύ αυτών μπορούμε
να αναφέρουμε την αβεβαιότητα
για τις πιθανές μεταρρυθμίσεις στην
Ευρωζώνη, τις εξελίξεις στην Ιταλία
μετά τις εκλογές, και έως ότου σχηματισθεί νέα κυβέρνηση, καθώς και
το ενδεχόμενο ενός εμπορικού πολέμου. Ισχυρότερο αντίκτυπο στην
καταναλωτική συμπεριφορά είχε η
βελτίωση της ευρωπαϊκής οικονομίας
σε συνδυασμό με την κάμψη της ανεργίας. Ο σχετικός δείκτης σε επίπεδο Ευρωζώνης έχει υποχωρήσει
στα χαμηλότερα επίπεδα εννέα ετών.
Κι αυτό σημαίνει ότι έως έναν βαθμό
τα εισοδήματα των Ευρωπαίων έχουν
βελτιωθεί και οι ίδιοι μπορούν να
προβαίνουν σε αγορές.
BLOOMBERG, REUTERS
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Fed: Δεν υπάρχουν
ενδείξεις υπερθέρμανσης
της αμερικανικής οικονομίας
O Τζερόμ Πάουελ επανέλαβε ότι τα επιτόκια δανεισμού θα αυξηθούν σταδιακά
Ο νέος πρόεδρος της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) Τζερόμ
Πάουελ δήλωσε χθες πως δεν διακρίνει
σημάδια υπερθέρμανσης της αμερικανικής οικονομίας, παρά το γεγονός
ότι βελτιώνονται οι προοπτικές της
και ενισχύεται η απασχόληση. Καταθέτοντας χθες στη Γερουσία, ο κ. Πάουελ επανέλαβε πως η κεντρική τράπεζα θα εξακολουθήσει να αυξάνει
σταδιακά τα επιτόκια δανεισμού, προσπαθώντας να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ πληθωρισμού και ανεργίας. «Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι υπερθερμαίνεται η οικονομία αυτήν τη
στιγμή», είπε ο Πάουελ στους γερουσιαστές, προσθέτοντας πως δεν θεωρεί
ότι η μείωση της ανεργίας οδηγεί σε
επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης των
μισθών. Την Τρίτη, καταθέτοντας στη
Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κ. Πάουελ
είχε δημιουργήσει την εντύπωση πως
η Fed σκοπεύει να αυξήσει φέτος τέσσερις φορές τα επιτόκια δανεισμού
και όχι τρεις που υπέθετε η αγορά. Θεωρείται βέβαιο πως η Fed θα αυξήσει
τα επιτόκια στη συνεδρίαση του Μαρτίου, όπως και του Ιουνίου και του Σεπτεμβρίου, ενώ πλέον εκτιμάται αρκετά
πιθανή και μια αύξηση τον Δεκέμβριο.
«Συνεχίζοντας να αυξάνουμε σταδιακά
τα επιτόκια δανεισμού με την πάροδο
του χρόνου, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε δύο πράγματα (σ.σ. πληθωρισμό και ανεργία), και να πετύχουμε

να κινηθεί ο πληθωρισμός προς τον
στόχο, αλλά και να εξασφαλίσουμε
πως δεν υπερθερμαίνεται η οικονομία»,
ανέφερε χθες ο κ. Πάουελ. Νωρίτερα,
το αμερικανικό υπουργείο Εμπορίου
είχε ανακοινώσει πως ο δείκτης προσωπικών καταναλωτικών (PCE) δαπανών ενισχύθηκε κατά 0,4% τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Δεκέμβριο, ενώ
διαμορφώθηκε στο 1,7% σε ετήσια
βάση. Ο δομικός δείκτης προσωπικών
καταναλωτικών δαπανών ενισχύθηκε
τον Ιανουάριο κατά 1,5%. Πρόκειται
για τον δείκτη που χρησιμοποιεί η
Fed, για να εκτιμά προς τα πού κινείται
ο πληθωρισμός, και παραμένει κάτω
από τον στόχο 2% από τα μέσα του
2012. «Θα περίμενα ότι μπορεί να υπάρξει κάποια ενίσχυση της αγοράς
εργασίας χωρίς να προκληθεί πληθωρισμός», είπε χθες ο κ. Πάουελ, προσθέτοντας πως «δεν βλέπουμε ισχυρά
στοιχεία περί αποφασιστικής ανόδου
των μισθών».

Σταδιακά
Ωστόσο, ο πρόεδρος της περιφερειακής Fed της Νέας Υόρκης Γουίλιαμ
Ντάντλεϊ δήλωσε χθες από το Σάο Πάολο της Βραζιλίας ότι ακόμη και αν η
Fed αύξανε τα επιτόκια δανεισμού
τέσσερις φορές το 2018 και πάλι η αύξηση θα ήταν «σταδιακή».
Ο κ. Ντάντλεϊ είπε πως η κεντρική
τράπεζα θα πρέπει να αυξήσει τα ε-

πιτόκια δανεισμού εξαιτίας της αναπτυξιακής ώθησης που παρέχουν η
μείωση της φορολογίας που ψήφισε
το Κογκρέσο τον Δεκέμβριο και η αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών
που ψήφισε τον Ιανουάριο. «Ακόμη
και αν πηγαίναμε σε τέσσερις αυξήσεις
των επιτοκίων δανεισμού, νομίζω πως
αυτό θα εξακολουθούσε να είναι σταδιακό», είπε ο κ. Ντάντλεϊ. Σημείωση
πως η «εναλλακτική στη σταδιακή
αύξηση» θα ήταν οι οκτώ αυξήσεις
των επιτοκίων δανεισμού τον χρόνο
που εφάρμοζε η Fed στη δεκαετία του
2000 πριν ξεσπάσει η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.
Ο κ. Ντάντλεϊ εκτίμησε πως η μείωση της φορολογίας και η αύξηση
των δημοσιονομικών δαπανών θα οδηγήσουν σε άνοδο του δημοσιονομικού ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ
το 2019, ενισχύοντας την οικονομική
ανάπτυξη και καθιστώντας επιτακτική
την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού
από την πλευρά της Fed. Με την άποψη
αυτή συμφώνησε και η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ,
η οποία, παραχωρώντας συνέντευξη
στο Reuters, είπε πως η φορολογική
μεταρρύθμιση και η χαλάρωση της
δημοσιονομικής πολιτικής από την
κυβέρνηση Τραμπ θα ενισχύσουν την
ανάπτυξη, τουλάχιστον έως το 2020,
αλλά και πως θα προκαλέσουν υπερθέρμανση της αμερικανικής οικονο-

μίας, αναγκάζοντας τη Fed να σκληρύνει τη νομισματική της πολιτική.

Στάση αναμονής από ΕΚΤ
Το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας είναι
πιθανόν να συζητήσει στη συνεδρίαση
της 8ης Μαρτίου κατά πόσον θα έπρεπε η τράπεζα να τροποποιήσει το
μήνυμα που στέλνει στις αγορές, ωστόσο δεν θα πρέπει να περιμένει κανείς σημαντική αλλαγή πολιτικής,
σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters. Οι κεντρικοί τραπεζίτες της Ευρωζώνης προτιμούν να
τηρήσουν στάση αναμονής, ενδεχομένως έως το καλοκαίρι, όντας ανήσυχοι εξαιτίας της πρόσφατης αναταραχής στις παγκόσμιες αγορές, της
ενίσχυσης του ευρώ και της υποχώρησης του πληθωρισμού και του δομικού πληθωρισμού. Εχοντας αγοράσει
ομόλογα άνω των 2 τρισ. ευρώ, η ΕΚΤ
αναμένεται να ολοκληρώσει το πρόγραμμα αγορών έως τα τέλη του έτους,
ικανοποιημένη που η ισχυρή ανάπτυξη
θα ενισχύσει τον πληθωρισμό ακόμη
και με αργό ρυθμό. Ωστόσο, τρεις
πηγές λένε στο Reuters πως οι κεντρικοί τραπεζίτες θέλουν πρώτα να διαθέτουν πολλά στοιχεία ότι όντως ενισχύεται ο πληθωρισμός, φοβούμενοι
πως θα πληγεί το κύρος τους αν κινηθούν πρόωρα και αναγκαστούν εν
συνεχεία να αλλάξουν πορεία.

«Συνεχίζοντας να αυξάνουμε σταδιακά τα επιτόκια δανεισμού με την πάροδο του χρόνου, προσπαθούμε να ισορροπήσουμε τον πληθωρισμό και την ανεργία, και να πετύχουμε να κινηθεί ο πληθωρισμός προς τον στόχο, αλλά και να εξασφαλίσουμε πως δεν υπερθερμαίνεται η οικονομία», δήλωσε ο κ. Πάουελ.

Ενα βήμα πριν από το νομισματικό χάος η Βενεζουέλα
Εν μέσω έλλειψης ρευστότητας και του υψηλότερου πληθωρισμού στον κόσμο, που
φτάνει πλέον στο 6.000%, η πόλη Ελόρθα
της Βενεζουέλας τύπωσε δικό της νόμισμα,
αυξάνοντας τον αριθμό των νομισμάτων που
κυκλοφορούν πλέον στη χρεοκοπημένη χώρα
της Λατινικής Αμερικής. Το ελόρθα, όπως ονομάστηκε το νόμισμα από το όνομα του τοπικού ήρωα, όπως και η πόλη, διατίθεται στο
δημαρχείο της πόλης με μεταβίβαση από
τραπεζικό λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα
και με προμήθεια 8%. Την απόφαση των τοπικών αρχών υπαγόρευσε η ανάγκη να κι-
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Η πόλη Ελόρθα τύπωσε δικό
της νόμισμα, αυξάνοντας τον
αριθμό των νομισμάτων.
νηθεί το χρήμα στο τοπικό φεστιβάλ που
αρχίζει αυτές τις ημέρες. Το ούτως ή άλλως
απαξιωμένο νόμισμα της χώρας, το μπολιβάρ,
είναι σε έλλειψη, μολονότι η κεντρική τράπεζα
είχε αυξήσει την ποσότητα του χρήματος
σε κυκλοφορία κατά 50% μόνον τον περασμένο μήνα. Μιλώντας στο Reuters, ο δή-

μαρχος της πόλης Σολφρέντι Σολορζάνο τόνισε πως «ο κόσμος δεν έχει μπολιβάρ, γι’
αυτό και οι τοπικές αρχές δημιούργησαν
δύο χαρτονομίσματα». Προηγήθηκε τον Δεκέμβριο ανάλογη πρωτοβουλία μιας από τις
πιο γνωστές παραγκουπόλεις του Καράκας,
που τύπωσε το νόμισμα πανάλ, όπου απεικονίζεται ο αποθανών πρώην πρόεδρος της
χώρας Ούγκο Τσάβες. Με αυτό μπορεί κανείς
να αγοράσει ρύζι. Τον περασμένο μήνα ο
πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο
πρότεινε τη δημιουργία ενός κρατικά ελεγχόμενου κρυπτογραφημένου νομίσματος, του

petro, η αξία του οποίου θα βασίζεται στο πετρέλαιο της χώρας. Ο Τραμπ έχει ήδη απαγορεύσει στους Αμερικανούς να το αγοράσουν.
Σύμφωνα με την εφημερίδα El Nacional, ο οικονομολόγος και αντιπολιτευόμενος βουλευτής
Χοσέ Γκουέρα επισημαίνει ότι εξαιτίας της
έλλειψης ρευστού, αλλά και του ιλιγγιώδους
υπερπληθωρισμού, έχουν εμφανισθεί στη
χώρα διάφορες «μίνι κεντρικές τράπεζες». Ο
ίδιος εκφράζει φόβους ότι ο μεγάλος αριθμός
νομισμάτων στη χώρα μπορεί να επιδεινώσει
και να εμβαθύνει περαιτέρω την κρίση, προκαλώντας «νομισματικό χάος».

Ε.Ε.: Ιδιοι κανόνες για βρετανικές
και ευρωπαϊκές τράπεζες
Το Λονδίνο θεωρεί ότι οι Βρυξέλλες του ασκούν αφόρητες πιέσεις

Την απόφαση των αρχών της Ελόρθα υπαγόρευσε η ανάγκη
να κινηθεί το χρήμα στο τοπικό φεστιβάλ.

Εφοδος στα γραφεία
της ΒMW από Κομισιόν
για υπόθεση καρτέλ
Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται η γερμανική
αυτοκινητοβιομηχανία BMW. Αρμόδιοι αξιωματούχοι έκαναν έφοδο
στα κεντρικά γραφεία της στο Μόναχο, στο πλαίσιο των ερευνών
τους, για να διαπιστώσουν τυχόν
ύπαρξη καρτέλ στον κλάδο. Ανάλογες κινήσεις έγιναν και στις εγκαταστάσεις της ΒMW στην Αυστρία. Εν τω μεταξύ, η ανταγωνίστρια αυτοκινητοβιομηχανία
Daimler αποφάσισε να ακολουθήσει
άλλη οδό, για να αποφύγει την επιβολή προστίμων από τις Βρυξέλλες. Προθυμοποιήθηκε να λειτουργήσει ως πληροφοριοδότρια των
ευρωπαϊκών αρχών και να εξασφαλίσει ασυλία.

Πριν από λίγο καιρό, η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τερέζα Μέι παραδέχθηκε
για πρώτη φορά δημοσίως ότι δεν θα
ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα της
χώρας της κατά τη διαδικασία εξόδου
της από την Ευρωπαϊκή Ενωση (Βrexit).
Κι αυτό γίνεται σαφές και σε ένα τελευταίο προσχέδιο της Κομισιόν, το
οποίο αφορά την πρόσβαση των χρηματοπιστωτικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών ιδρυμάτων της Βρετανίας
στην ενιαία αγορά μετά το Brexit. Το
κείμενο έγινε γνωστό στο Bloomberg.
Σύμφωνα με αυτό, οι Βρυξέλλες θα απαιτήσουν από τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα της Βρετανίας να υπόκεινται
σε κανόνες ανάλογους με εκείνους
που ισχύουν για τα αντίστοιχα ιδρύ-

Αιφνίδια επιχείρηση

<
<
<
<
<
<

Πολλές εταιρείες καταρτίζουν σχέδια μετεγκατάστασης των δραστηριοτήτων
τους από τη βρετανική
πρωτεύουσα σε άλλες
μεγαλουπόλεις της
ηπειρωτικής Ευρώπης.

Η Ε.Ε. μπορεί μονομερώς, ανά πάσα στιγμή, ειδοποιώντας λίγο καιρό πριν τις βρετανικές τράπεζες, να παύσει την πρόσβασή τους
στην ενιαία αγορά, αν δεν πληρούν τους όρους της και δεν είναι «ισοδύναμες» με τις ευρωπαϊκές.

ματα στην Ε.Ε.
Αυτή η προσφορά των Βρυξελλών
απέχει πολύ από όσα ζητεί το Λονδίνο,
ενώ ο υπουργός Οικονομικών Φίλιπ
Χάμοντ έκανε λόγο για «ευμετάβλητη
διευθέτηση». Επισήμανε, μάλιστα, ότι
η Ε.Ε. μπορεί μονομερώς, ανά πάσα
στιγμή, ειδοποιώντας λίγο καιρό πριν
τις βρετανικές τράπεζες, να παύσει
την πρόσβασή τους στην ενιαία αγορά,
αν δεν πληρούν τους όρους της και
δεν είναι «ισοδύναμες» με τις ευρωπαϊκές. Η γλώσσα που έχει χρησιμοποιηθεί στο προσχέδιο για τα «ισοδύναμα ιδρύματα» είναι εσκεμμένα γενικόλογη, όπως διευκρίνισε κορυφαίος
Ευρωπαίος αξιωματούχος. Κύκλοι του
Σίτι του Λονδίνου, πάντως, αντέδρασαν
έντονα στις τελευταίες προτάσεις της
Κομισιόν, υποστηρίζοντας ότι ενδια-

φέρονται για ένα σύστημα αμοιβαίας
αναγνώρισης. Σε αυτό επιθυμούν να
υπάρχουν κανόνες μακράς διαρκείας
και να μην υπόκεινται σε μονομερή
κατάργηση. Σημειωτέον ότι μέχρι πρότινος ο Ντόναλντ Τουσκ, πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, και ο
διαπραγματευτής της Ε.Ε. για το Βrexit
Μισέλ Μπαρνιέ δήλωναν ότι ο συγκεκριμένος κλάδος δεν θα συμπεριληφθεί
στη διμερή εμπορική συμφωνία.
Εν τω μεταξύ, καθεστώς ισοδυναμίας ισχύει για τις αμερικανικές τράπεζες με δραστηριότητες στις χώρες
της Ε.Ε. Ωστόσο, ενόψει και των αλλαγών με την έξοδο της Βρετανίας,
οι Βρυξέλλες επιδιώκουν να καταστήσουν αυστηρότερο το καθεστώς της
ισοδυναμίας. Ορισμένα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. επιθυμούν να υπάρξει μια

καλή συμφωνία με τη Βρετανία στον
χρηματοπιστωτικό κλάδο και άλλα
όχι. Αυτό φαίνεται στη γενικόλογη
διατύπωση της πρότασης.
Πάντως, όπως επισημαίνει σε άρθρο
του το Bloomberg, το ότι σημειώνεται
πρόοδος στις διμερείς διαπραγματεύσεις
για τη συμφωνία μετάβασης της Βρετανίας σε μια νέα πραγματικότητα δεν
σημαίνει ότι τα σχέδια των επιχειρηματικών ομίλων για «μετανάστευση»
αλλάζουν. Ηδη πολλές εταιρείες καταρτίζουν σχέδια μετεγκατάστασης
των κεντρικών τους γραφείων ή επιμέρους δραστηριοτήτων τους από τη
βρετανική πρωτεύουσα σε άλλες μεγαλουπόλεις της ηπειρωτικής Ευρώπης.
Σχεδόν μία στις επτά επιχειρήσεις της
Ε.Ε., οι οποίες έχουν Βρετανούς προμηθευτές, έχει μεταφέρει δραστηριό-

τητές της εκτός Ηνωμένου Βασιλείου.
Σχεδόν ένα τρίτο των βρετανικών επιχειρήσεων με προμηθευτές σε χώρες
της Ε.Ε. έχει αυξήσει τις τιμές των προϊόντων του εξαιτίας του αποτελέσματος
του δημοψηφίσματος του Ιουνίου του
2016 για την αποχώρηση της Βρετανίας
από την Ε.Ε. Οπως προβλέπεται από
τη συμφωνία μετάβασης, το Ηνωμένο
Βασίλειο θα εξακολουθήσει να λειτουργεί βάσει των ευρωπαϊκών κανόνων
έως την εκπνοή του 2020, ώστε να δοθεί
χρονικό περιθώριο σε κυβέρνηση και
εταιρείες να προετοιμαστούν. Eν κατακλείδι, σχεδόν το 25% των βρετανικών
εταιρειών φέρεται έτοιμο να μειώσει
το προσωπικό του, ώστε να αντισταθμίσει τις δαπάνες για την αποχώρηση
από την Ε.Ε.
BLOOMBERG, REUTERS

Οπως ανακοίνωσε η Κομισιόν,
αρμόδια στελέχη της υπηρεσίας
Ανταγωνισμού αφίχθησαν απροσδόκητα σε γραφεία της BMW στη
Γερμανία, στις αρχές της εβδομάδας. Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη έφοδο που διεξάγεται
σε σχέση με την υπόθεση του καρτέλ. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο
οι ευρωπαϊκές αρχές ανταγωνισμού
είχαν δηλώσει πως διερευνούν αυτό
το θέμα, το οποίο έφερε στο φως
της δημοσιότητας ο Τύπος. Συγκεκριμένα, το γερμανικό περιοδικό
Der Spiegel αποκάλυψε ότι, επί δεκαετίες, οι ανταγωνίστριες αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας
(Daimler, BMW, Volkswagen και
οι δικές της θυγατρικές Audi και
Porsche) είχαν αγαστή και εν κρυπτώ συνεργασία και παρανόμως
καθόριζαν τις τιμές στην τεχνολογία
της ντιζελοκίνησης.
Εκπρόσωποι της BMW δηλώνουν
πρόθυμοι να συνεργαστούν πλήρως
με τις ευρωπαϊκές αρχές στις έρευνές τους. Και προσθέτουν τα εξής:
«Ο όμιλος BMW επιθυμεί να διευκρινίσει ότι υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ μιας δυνητικής παραβίασης της νομοθεσίας περί θεμιτού
ανταγωνισμού από τη μία πλευρά
και της παράνομης χειραγώγησης

της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
από την άλλη. Η BMW δεν έχει κατηγορηθεί για χειραγώγηση». Πρέπει να αναφερθεί ότι η Κομισιόν
δεν έχει ακόμη κινήσει τη νόμιμη
διαδικασία για αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος κάποιας από τις προαναφερθείσες γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες. Εντούτοις, οι υπόνοιες για δημιουργία καρτέλ από
αυτές έχει ενεργοποιήσει άλλους
μηχανισμούς. Ηδη έχουν υποβληθεί
σχετικές αγωγές στις ΗΠΑ.
<
<
<
<
<
<

Εκπρόσωποι της BMW
δηλώνουν, πάντως,
πρόθυμοι να συνεργαστούν με τις ευρωπαϊκές
αρχές στις έρευνες
που διεξάγουν.
Η γερμανική BMW έχει παραδεχθεί ότι έχει κάνει ενημέρωση στο
αντιρρυπαντικό λογισμικό 11.400
οχημάτων της. Το νέο λογισμικό
ήταν εσφαλμένο και ενδεχομένως
επηρέαζε τα επίπεδα των εκπομπών
ρύπων τους. Πάντως, όπως προσέθεσε η εταιρεία, είχε ενημερώσει
άμεσα τις Αρχές για το σφάλμα, το
οποίο δεν συνιστά μία εκ προθέσεως χειραγώγηση. Τέτοια χειραγώγηση είχε δημοσίως παραδεχθεί
τo 2015 ότι έκανε η Volkswagen.
Η επίσης γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler δήλωσε προ
ημερών ότι είχε έρθει σε συμφωνία
με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
να της δώσει πληροφορίες. Και οι
πληροφορίες αυτές αφορούσαν «τη
σύναψη πιθανώς αθέμιτων συμφωνιών με αντίπαλες εταιρείες»,
όπως επισήμανε ο γενικός οικονομικός διευθυντής της Daimler Μπόντο Ουέμπερ. Αν μία εταιρεία που
συμμετέχει σε καρτέλ είναι η πρώτη
που ενημερώνει την Κομισιόν για
την ύπαρξή του, τότε εξασφαλίζει
την απαλλαγή της από πρόστιμα.
REUTERS, BLOOMBERG
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Ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος
μέσω των κρυπτονομισμάτων

Το ΔΝΤ ζητεί επιβολή κανόνων στις συναλλαγές με ψηφιακά νομίσματα
Της ZΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

Ο Ρόναλντ Γουίλερ, υπεύθυνος
δημοσίων σχέσεων της ψηφιακής πλατφόρμας AlphaBay, αποδέχθηκε προ ημερών την ενοχή του σε ό,τι αφορά την υπόθεση πώλησης όπλων, ναρκωτικών και τοξικών χημικών
άνω του ενός δισ. δολαρίων, μέσω της χρήσης κρυπτονομισμάτων. Βασικό καθήκον του Γουίλερ ήταν να διαβεβαιώνει τους
χρήστες της AlphaBay ότι οι
παράνομες συναλλαγές τους θα
περνούσαν απαρατήρητες και
άφαντες από το μικροσκόπιο
των Αρχών. Τον Ιούλιο του 2017,
ωστόσο, οι αμερικανικές αρχές
εντόπισαν τις έκνομες ενέργειες
της AplhaBay, έπειτα από εκτενή έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διεθνή κλίμακα, και απαγόρευσαν τη λειτουργία της.
Η υπόθεση της AplhaBay δείχνει ότι τα ψηφιακά νομίσματα
μπορούν να διευκολύνουν το ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, επισημαίνουν υψηλόβαθμα στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ). Το
Ταμείο προτείνει την υιοθέτηση
τεχνολογιών που θα επιβάλουν
τον νόμο στην εκτέλεση συναλλαγών με ψηφιακά νομίσματα.

<
<
<
<
<
<

Το G20 δεν κατέληξε
σε κοινή δέσμευση
σχετικά με την έννομη λειτουργία των
κρυπτονομισμάτων.
Τονίζει, επίσης, πως θα πρέπει
να επιβληθούν οι ίδιοι κανόνες
για τις ψηφιακές συναλλαγές που
ισχύουν για όλες τις υπόλοιπες
μορφές πληρωμών. Ηδη η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι εποπτικές αρχές σε
άλλες χώρες εφαρμόζουν τους
κανόνες που ισχύουν στις δημόσιες εγγραφές μετοχών σε εκδόσεις νέων ψηφιακών νομισμάτων.
Εντούτοις, το Ταμείο παραδέχεται
ότι καμία χώρα δεν μπορεί μονομερώς να αντιμετωπίσει αυτή
την πρόκληση. Θα πρέπει να υπάρξουν διεθνείς κανόνες για τα
ψηφιακά νομίσματα.
Στη σύνοδο του G20 στο
Μπουένος Αϊρες, υπουργοί Οικονομικών και κεντρικοί τραπεζίτες αναφέρθηκαν στην ανάγκη στενής παρακολούθησης
των κρυπτονομισμάτων. Στο
κοινό ανακοινωθέν τους έγινε
αναφορά στην έλλειψη προστασίας των καταναλωτών και των
επενδυτών, στην έκθεση της

αξιοπιστίας των αγορών αλλά
και στους κινδύνους ξεπλύματος
«μαύρου» χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Θα πρέπει, όμως, να ληφθούν
συγκεκριμένα μέτρα.
Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, διστάζουν να εισηγηθούν την υιοθέτηση νέων κανόνων. Εδώ
και μία δεκαετία τίθενται αυστηρότεροι όροι στη λειτουργία
του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος ώστε να αποφευχθεί η επανάληψη της
χρηματοπιστωτικής κρίσης του
2008-2009. H Γαλλία έχει προτείνει την υιοθέτηση ενός νομικού πλαισίου για τους «παρόχους υπηρεσιών για τη διαχείριση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων».
Η απουσία κοινής δέσμευσης
από το G20 για ένα διεθνές κανονιστικό πλαίσιο που θα διέπει
την ομαλή και έννομη λειτουργία των κρυπτονομισμάτων θα
οδηγήσει σε μονομερείς ενέργειες εκ μέρους μεμονωμένων
κυβερνήσεων. Ετσι, όμως, όσοι
ρέπουν στην παρανομία θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους
σε άλλη χώρα που θα ισχύει πιο
χαλαρό καθεστώς. Το ΔΝΤ τονίζει ότι τα ψηφιακά νομίσματα

είναι ελκυστικά και ριψοκίνδυνα
για τους ίδιους λόγους. Η έκδοση
νέων ψηφιακών νομισμάτων
γίνεται χωρίς την παρέμβαση
της κεντρικής τράπεζας. Αυτό
διατηρεί τις συναλλαγές μακριά
από το μικροσκόπιο των Αρχών,
όπως συμβαίνει με τις συναλλαγές σε μετρητά.
Οι εκδόσεις ψηφιακών νομισμάτων πολλαπλασιάστηκαν
μέσα στο 2017 μετά τη μεγάλη
άνοδο του bitcoin, το οποίο
είναι το κυρίαρχο και το παλαιότερο απ’ όλα τα κρυπτονομίσματα.
Στη Βρετανία ξεκίνησαν έρευνες για το bitcoin και άλλα
ψηφιακά νομίσματα, για να εξακριβωθεί αν η χρήση τους
«αυξάνει τη μεταβλητότητα των
αγορών, το ξέπλυμα “μαύρου”
χρήματος και τις εγκληματικές
ενέργειες μέσω Διαδικτύου». Η
τεχνολογία blockchain, που στηρίζει τα ψηφιακά νομίσματα, αναμένεται να είναι το βασικό
μέσο για την παροχή ψηφιακών
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Το ΔΝΤ σχολιάζει ότι το
Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας (FSB) εξετάζει
διάφορους κανόνες για την εποπτεία των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην ψηφιακή
εποχή.

Η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και οι εποπτικές αρχές σε άλλες χώρες εφαρμόζουν τους κανόνες που
ισχύουν στις δημόσιες εγγραφές μετοχών σε εκδόσεις νέων ψηφιακών νομισμάτων. Πάντως, το Ταμείο παραδέχεται ότι καμία χώρα δεν μπορεί μονομερώς να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση.

Επί ποδός η Ε.Ε. για τις επιπτώσεις
από τους δασμούς ΗΠΑ στον χάλυβα
Ανησυχία για ενδεχόμενη αύξηση εισαγωγών από Κίνα - Εξετάζονται μέτρα

Ανάγκη μεγάλων επενδύσεων
για τις υποδομές της ύδρευσης
Τρισεκατομμύρια δολάρια θα χρειαστούν τις επόμενες δεκαετίες για
επενδύσεις σε υποδομές ύδρευσης.
Τα οικονομικά των κρατών είναι
γενικώς υπό πίεση, γι’ αυτό και οι
αναγκαίες επενδύσεις πρέπει να
προέλθουν από ιδιωτικούς φορείς.
Αυτό, όμως, είναι δύσκολο να συμβεί όσο η επένδυση στο αναγκαίο
αυτό αγαθό δεν είναι επικερδής.
Η πρόσβαση σε πόσιμο νερό για
λόγους επιβίωσης είναι ανθρώπινο
δικαίωμα και το κοινό δεν είναι
πρόθυμο να πληρώσει ακριβά για
<
<
<
<
<
<

Οι κυβερνήσεις συχνά
θέτουν τεχνητά χαμηλές
τιμές για την κατανάλωση νερού, αλλά το αποτέλεσμα είναι να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις.
κάτι που πέφτει από τον ουρανό.
Ως εκ τούτου, οι κυβερνήσεις συχνά θέτουν τεχνητά χαμηλές τιμές
για την κατανάλωση νερού, αλλά
το αποτέλεσμα είναι να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις.
Επίσης, όταν μια εταιρεία βοηθάει τους καταναλωτές να κάνουν
καλύτερη χρήση του νερού και, επομένως, να εξοικονομούν αυτό
το πολύτιμο αγαθό, τότε έχει λιγότερα κέρδη, εκτός και αν η αρμόδια ρυθμιστική αρχή μεριμνήσει

ώστε να αποσυνδεθούν τα έσοδα
από την κατανάλωση.
Το πρόβλημα περιπλέκεται από
παράγοντες όπως η ζήτηση, που
αυξάνεται ραγδαία στις αναδυόμενες οικονομίες, καθώς βελτιώνεται το βιοτικό επίπεδο. Σε ορισμένες ανεπτυγμένες χώρες, όμως,
μειώνεται η κατανάλωση των νοικοκυριών, επειδή γίνεται πιο αποτελεσματική χρήση του νερού και
μεγάλη εξοικονόμηση. Σύμφωνα
με τη Suez, στη Γαλλία μειώνεται
η κατανάλωση κατά 1,5% ετησίως.
Πολλοί υποστηρίζουν πως η προσφορά νερού πρέπει να είναι πάντοτε κρατικό μονοπώλιο. Στις ΗΠΑ, όμως, όπου το 85% των καταναλωτών προμηθεύεται νερό από
δημόσιες εταιρείες, οι επενδύσεις
έχουν μειωθεί και εκτιμάται ότι
θα χρειαστούν δαπάνες ύψους 1
τρισ. δολαρίων τα επόμενα 25 χρόνια. Η Βρετανία, αντιθέτως, είναι
μία από τις ελάχιστες χώρες στις
οποίες έχει πλήρως ιδιωτικοποιηθεί
η βιομηχανία ύδρευσης. Από τη
στιγμή που ιδιωτικοποιήθηκαν,
οι βρετανικές εταιρείες ύδρευσης
έχουν επενδύσει πάνω από 176
δισ. δολάρια. Πολλοί αναλυτές του
κλάδου επισημαίνουν πως, για να
λυθεί το πρόβλημα, χρειάζεται αφενός να επιστρατευθούν ιδιωτικά
κεφάλαια, αλλά παράλληλα να θεσπιστούν οι κατάλληλες ρυθμίσεις,
ώστε να έχουν κίνητρα οι επενδυτές και ταυτόχρονα να εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον.

Οι Ευρωπαίοι και οι Ελληνες παραγωγοί
χάλυβα και αλουμινίου φοβούνται την
αύξηση της προσφοράς αυτών των προϊόντων στην Ε.Ε. από τρίτες χώρες, ύστερα
από την απόφαση του Τραμπ να επιβάλει
δασμούς στις εισαγωγές της Ε.Ε. Παρότι
η Ε.Ε., ο Καναδάς, το Μεξικό, η Αυστραλία, η Νότια Κορέα και η Βραζιλία εξαιρέθηκαν την περασμένη Παρασκευή
από δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα
και 10% στις εισαγωγές αλουμινίου των
ΗΠΑ, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά
ρευστή. Σύμφωνα με την ειδησεογραφική
ιστοσελίδα Politico, η ανάκληση των
δασμών εις βάρος της Ε.Ε. από τις ΗΠΑ
είναι προσωρινή – λήγει στις αρχές Μάιου. Ως εκ τούτου, τα χρονικά περιθώρια
είναι πολύ στενά για να υπάρξει πρόοδος
στις συνομιλίες μεταξύ Βρυξελλών και
Ουάσιγκτον.
Η Κίνα δεν εξαιρέθηκε από τους δα<
<
<
<
<
<

Ο Τραμπ είναι αποφασισμένος να μειώσει το εμπορικό
έλλειμμα των ΗΠΑ
με την Κίνα κατά $100 δισ.
από τα $375 δισ. το 2017.

Οι δασμοί στον χάλυβα και στο αλουμίνιο δεν δημιουργούν προβλήματα μόνο στις σχέσεις της Ουάσιγκτον με τον υπόλοιπο
κόσμο. Αυξάνουν, παράλληλα, τις πιθανότητες τριβών μεταξύ πολλών κυβερνήσεων, διότι έχουν ως αποτέλεσμα την ύπαρξη
αλυσιδωτών αντιδράσεων στο παγκόσμιο εμπόριο.

σμούς, διότι το Πεκίνο έχει τεθεί στο
στόχαστρο του Αμερικανού προέδρου.
Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι αποφασισμένος
να μειώσει το εμπορικό έλλειμμα των
ΗΠΑ με την Κίνα κατά 100 δισ. δολάρια
από 375 δισ. δολάρια το 2017. Την περασμένη Πέμπτη υπέγραψε διάταγμα
για επιπλέον δασμούς στις εισαγωγές
κινεζικών προϊόντων αξίας έως και 60
δισ. δολαρίων, στοχεύοντας αυτή τη
φορά στον τεχνολογικό κλάδο. Οι δασμοί
των ΗΠΑ στον χάλυβα και στο αλουμίνιο
δεν δημιουργούν προβλήματα μόνο στις
σχέσεις της Ουάσιγκτον με τον υπόλοιπο
κόσμο. Αυξάνουν τις πιθανότητες τριβών
μεταξύ και άλλων κυβερνήσεων, καθώς
προκαλούνται αλυσιδωτές αντιδράσεις
στο παγκόσμιο εμπόριο.
Χώρες με μεγάλη παραγωγή, όπως η
Νότια Κορέα και η Κίνα, θα αναζητήσουν
νέες αγορές στην Ευρώπη. Αυτός είναι

ο λόγος που ο πρόεδρος της Κομισιόν
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είχε δηλώσει στις
αρχές Μαρτίου ότι «δεν θα μείνουμε άπραγοι όσο η βιομηχανία μας γίνεται
στόχος άδικων μέτρων που μπορεί να
θέσουν σε κίνδυνο χιλιάδες θέσεις εργασίας».
Ελλοχεύουν, για παράδειγμα, κίνδυνοι
για αύξηση της προσφοράς χάλυβα στην
Ευρώπη από την Τουρκία, η οποία είναι
ένας από τους μεγαλύτερους προμηθευτές των ΗΠΑ. Στην Ελλάδα, το αλουμίνιο
αντιπροσώπευε το 5,6% των συνολικών
εξαγωγών της χώρας το α΄ εξάμηνο του
2016. Πρόπερσι, μάλιστα, η Ελλάδα ήταν
10η μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες εξαγωγές ημιτελών προϊόντων αλουμινίου στις ΗΠΑ. Η παραμικρή κίνηση
από την Κίνα μπορεί να εντείνει ακόμα
περισσότερο τις πιέσεις στους υπολοίπους παίκτες της παγκόσμιας αγοράς.

Το Πεκίνο μειώνει την πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητά του στον χάλυβα,
ώστε να αμβλύνει τις αντιδράσεις των
Αμερικανικών και των Ευρωπαίων. Ομως
αυτή η αναδίπλωση γίνεται σταδιακά.
Η Κίνα εξακολουθεί να καλύπτει το
50% της παγκόσμιας παραγωγής χάλυβα.
Προμηθεύει με χάλυβα τρίτες χώρες
σε πολύ χαμηλές τιμές, εντείνοντας
τον ανταγωνισμό. Η Ε.Ε. και η Ιαπωνία
καταλαμβάνουν τη 2η και την 3η θέση
στην παγκόσμια κατάταξη, αντίστοιχα,
αλλά με μεγάλη διαφορά από την Κίνα.
Πηγές της βρετανικής εφημερίδας
Financial Times αποκάλυψαν ότι Κινέζοι
αξιωματούχοι σπεύδουν να ολοκληρώσουν το νέο κανονιστικό πλαίσιο που
θα επιτρέπει σε ξένους ομίλους να αποκτούν πλειοψηφικό μερίδιο σε επενδυτικές εταιρείες της χώρας, προκειμένου

να αποτρέψουν έναν εμπορικό πόλεμο
με τις ΗΠΑ.
Παράλληλα, το Πεκίνο φαίνεται ότι
προτίθεται να αυξήσει τις παραγγελίες
ημιεπεξεργαστών από τις ΗΠΑ, με απώτερο στόχο να μειωθεί το υπέρογκο
εμπορικό πλεόνασμα που έχει η Κίνα
με τις ΗΠΑ. Πιέσεις, ωστόσο, δέχονται
και οι ΗΠΑ. Η Ουάσιγκτον καλείται να
πει ποια ακριβώς εμπορική πολιτική
προτίθεται να ακολουθήσει μετά το προεδρικό διάταγμα που υπέγραψε ο κ. Τραμπ την περασμένη Πέμπτη και ανοίγει
τον δρόμο για την επιβολή δασμών σε
εισαγωγές από την Κίνα έως και 60 δισ.
δολαρίων. Η Κίνα, τέλος, τόνισε πως οι
ΗΠΑ παραβιάζουν τους κανόνες του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στις
έρευνες που κάνουν για να εξακριβώσουν
αν το Πεκίνο ευθύνεται για την κλοπή
πνευματικών δικαιωμάτων.
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Και πυραύλους S-400 και F-35

RUSSIAN DEFENCE MINISTRY

Την πεποίθησή του ότι η απόφαση της
χώρας του να αγοράσει πυραύλους
S-400 από τη Ρωσία δεν θα εμποδίσει
την προμήθεια μαχητικών αεροπλάνων F-35 από τις ΗΠΑ εξέφρασε ο υπουργός Αμυνας της Τουρκίας, Νουρετίν Τσανικλί. Με τη δήλωσή του
αυτή, ο Τούρκος αξιωματούχος προσπάθησε να ανασκευάσει προηγούμενη τοποθέτηση του έμπειρου διπλωμάτη Βολκάν Μποζκίρ, σύμφωνα
με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες
«δεν είναι πλέον θετικές» αναφορικά
με την πώληση των F-35 στην Τουρκία
λόγω της απόφασης για την προμήθεια
ρωσικών πυραύλων.
«Αυτά τα δύο σχέδια είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Εχουμε ήδη συμφωνήσει να προμηθευτούμε τα αμυντικά, αντιπυραυλικά συστήματα S400 (από τη Ρωσία) και αυτό δεν θα
επηρεάσει την αγορά των F-35 από
τις Ηνωμένες Πολιτείες», δήλωσε ο
Τσανικλί.

Η τελική συμφωνία

Αντιαεροπορικό σύστημα S-400, τοποθετημένο στην αεροπορική βάση του Χμεϊμίμ. Η ρωσική βάση βρίσκεται στην επαρχία της Λαττάκειας, στη δυτική Συρία.
<
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<

Δυσαρεστημένη η Ουάσιγκτον με την απόφαση
της Τουρκίας να προμηθευτεί το ρωσικό, αντιαεροπορικό σύστημα τελευταίας γενιάς.
που προορίζονται για ΗΠΑ, Βρετανία,
Αυστραλία, Ιταλία, Νορβηγία, Τουρκία,
Ολλανδία, Δανία και Καναδά, κοστολογείται σε 400 δισ. δολάρια, κάτι
που το αναδεικνύει στο πλέον πολυδάπανο εξοπλιστικό πρόγραμμα στην
ιστορία.
Πρόσθετη ένδειξη αποστασιοποίησης της Τουρκίας από τις ΗΠΑ και

προσέγγισής της προς τη Ρωσία ήταν
η στάση της στην πολύκροτη υπόθεση Σκριπάλ, του Ρώσου πρώην διπλού πράκτορα που δέχθηκε δολοφονική επίθεση στο Σάλσμπερι της
νότιας Αγγλίας. Ενώ οι ΗΠΑ και άλλες
21 συμμαχικές τους χώρες, συμπεριλαμβανομένων 14 χωρών-μελών
της Ε.Ε., αποφάσισαν να απελάσουν
δεκάδες Ρώσους διπλωμάτες σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Βρετανία,
η Τουρκία αποφάσισε να μην προχωρήσει σε ανάλογη κίνηση. Αυτό
ανακοίνωσε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Μπεκίρ Μποζντάγκ, τονίζοντας ότι «οι σχέσεις ανάμεσα στη
Ρωσία και στην Τουρκία είναι θετικές
και καλές».
Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Ιρακινός πρωθυπουργός Χάιντερ αλ Αμπάντι δή-

λωσε στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Τούρκο ομόλογό του
Μπιναλί Γιλντιρίμ ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα εμποδίσουν
την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ να αναπτύξει ένοπλη δράση εναντίον της
Τουρκίας από τα όρη Σιντζάρ του βορειοδυτικού Ιράκ. Πρόσφατα, ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν προειδοποίησε ότι ο τουρκικός στρατός
θα εισβάλει στο Σιντζάρ για να το εκκαθαρίσει από μαχητές του ΡΚΚ αν
δεν το κάνουν οι ένοπλες δυνάμεις
του Ιράκ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα
του τουρκικού Τύπου, ιρακινά στρατεύματα αναπτύχθηκαν στο Σιντζάρ
το Σαββατοκύριακο, με αποτέλεσμα
να αποσυρθούν από την περιοχή δυνάμεις των Κούρδων.

Εκπρόσωπός του διέψευσε
κατηγορηματικά ότι είχε
σεξουαλική επαφή με την
πορνοστάρ – Ο ίδιος θεωρεί ότι η υπόθεση δεν τον
βλάπτει δημοσκοπικά.
60. Ενας εκ των εκπροσώπων Τύπου
του Λευκού Οίκου, ο Ρατζ Σαχ, δήλωσε
ότι ο πρόεδρος «διαψεύδει κατηγορηματικά και σταθερά» τους ισχυρισμούς
της Στόρμι. Επέμεινε δε ότι ο προσωπικός δικηγόρος του προέδρου, ο
Μάικλ Κοέν, έδωσε «από την τσέπη
του» 130.000 δολάρια στην πορνοστάρ, το 2016, για να τη δεσμεύσει
ενυπόγραφα ότι δεν θα μιλήσει για
τις σχέσεις της με τον Τραμπ. Ωστόσο,

ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος αρκέστηκε να ανεβάσει στο Twitter ένα
αόριστο σχόλιο περί fake news χωρίς
να αναφέρει ρητά τη Στόρμι. Σύμφωνα
με τη Washington Post, ο Τραμπ συζήτησε με συνεργάτες του το θέμα
στην έπαυλή του, στη Φλόριντα, όπου
πέρασε το Σαββατοκύριακο και παρακολούθησε τη συνέντευξη. Το συμπέρασμά του ήταν ότι δεν πρόκειται
να βλάψει τη δημοτικότητά του, η οποία έχει ανακάμψει κατά τι τελευταία,
λόγω της καλής πορείας της οικονομίας,
γι’ αυτό και προτίμησε να μην εμπλακεί
σε αντιπαράθεση γι’ αυτό το θέμα. Ο
ίδιος επέστρεψε μόνος στην Ουάσιγκτον, καθώς η Μελάνια δήλωσε, μέσω
εκπροσώπου της, ότι εστιάζει στην ανατροφή του γιου τους και απολαμβάνει
τις πρώτες μέρες της άνοιξης στη Φλόριντα.
REUTERS, A.P.

Μόνος του, χωρίς τη Μελάνια, επέστρεψε από τη Φλόριντα στην Ουάσιγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Αποτέλεσμα κολοσσιαίων πιέσεων οι απελάσεις διπλωματών»
<
<
<
<
<
<

Ο Σεργκέι Λαβρόφ προειδοποίησε: «Μείνετε ήσυχοι, θα απαντήσουμε».

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

ΜΟΣΧΑ. Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποσχέθηκε
χθες ότι η Ρωσία θα απαντήσει στις
συντονισμένες απελάσεις διπλωματών
της από σειρά χωρών με αφορμή την
υπόθεση Σκριπάλ. Ο Λαβρόφ υποστήριξε ότι οι απελάσεις είναι αποτέλεσμα «κολοσσιαίων πιέσεων και
κολοσσιαίων εκβιασμών» από την
πλευρά των ΗΠΑ.
Οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, 16 χώρες της
Ε.Ε. καθώς και άλλοι σύμμαχοι των
ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει ότι θα απελάσουν πάνω από 130 Ρώσους

διπλωμάτες, μετά την επίθεση κατά
του πρώην διπλού πράκτορα Σκριπάλ και της κόρης του με νευροπαραλυτικό αέριο στη Βρετανία. Η
Βρετανία υποστηρίζει ότι πρόκειται
για ενέργεια της Ρωσίας, κατηγορία
που η Μόσχα αρνείται.
«Το συμπέρασμα από αυτή την υπόθεση είναι ότι έχουμε δίκιο όταν
λέμε πόσο λίγες ανεξάρτητες χώρες
έχουν μείνει στον σύγχρονο κόσμο,
στη σύγχρονη Ευρώπη», είπε ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι
Λαβρόφ, στο περιθώριο συνόδου για
το Αφγανιστάν, στην Τασκένδη του
Ουζμπεκιστάν. «Οταν ζητούν σε έναν-δύο διπλωμάτες μας να φύγουν
από τη μία ή την άλλη χώρα και ταυτόχρονα μας ψιθυρίζουν ότι μας ζητούν συγγνώμη, είμαστε βέβαιοι ότι
είναι αποτέλεσμα κολοσσιαίας πίεσης

Διορία 60 ημερών
Η γερμανική Δικαιοσύνη έχει τώρα
διορία 60 ημερών έως ότου αποφασίσει την έκδοση –ή μη– του Πουτζντεμόν στη Μαδρίτη.
Η εκπρόσωπος της εισαγγελίας του
Κιέλου, Βίμπκε Χόφελνερ, δήλωσε χθες
ότι ουδεμία απόφαση θα ληφθεί αυτή
την εβδομάδα, καθώς η γερμανική Δι-

«Δεν θα μας φιμώσετε» δηλώνει
αυτό το πανό σε σπίτι της Βαρκελώνης.
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Οι ακτιβιστές δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την αθώωση του Πουτζντεμόν,
που κρατείται από τη γερμανική αστυνομία.
καιοσύνη πρέπει τώρα να αποφανθεί
εάν οι κατηγορίες που βαρύνουν τον
Κάρλες Πουτζντεμόν περιλαμβάνονται
στον γερμανικό ποινικό κώδικα.
Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Μέρκελ,
Στέφαν Ζάιμπερτ, χαρακτήρισε την
Ισπανία «κράτος δικαίου», υπενθυμίζοντας ότι ο Πουτζντεμόν και οι
σύντροφοί του δεν διώκονται για τις
πολιτικές του απόψεις, αλλά επειδή
παραβίασαν τη νομοθεσία.
REUTERS

Επέζησε του Ολοκαυτώματος
και σφαγιάστηκε 85 ετών

ASSOCIATED PRESS
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ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ. Αυτοκινητοδρόμους απέκλεισαν χθες το πρωί μέλη ριζοσπαστικών οργανώσεων υπέρ της ανεξαρτησίας της Καταλωνίας, προκειμένου
να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη
στη Γερμανία του ηγέτη του αυτονομιστικού κινήματος Κάρλες Πουτζντεμόν και άλλων ηγετικών στελεχών.
Οδοφράγματα έστησαν οι ακτιβιστές
στον αυτοκινητόδρομο Α7, ο οποίος
συνδέει την Ισπανία με τη Γαλλία κοντά
στα γαλλικά σύνορα, καθώς και στην
εθνική οδό Ν340, που συνδέει την Καταλωνία με τις ακτές της νοτιοανατολικής Ισπανίας. Αλλοι αυτονομιστές απέκλειαν τον αυτοκινητόδρομο Α2,
που συνδέει την Καταλωνία με τη Σαραγόσα. Τα οδοφράγματα αφαιρέθηκαν
από αστυνομικές δυνάμεις το μεσημέρι,
ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο TV3 έδειχνε
εικόνες των ειδικών δυνάμεων της ισπανικής αστυνομίας να σέρνουν διαδηλωτές, οι οποίοι είχαν ξαπλώσει στη
μέση του δρόμου.
Τις διαδηλώσεις αυτές οργάνωσε η
Επιτροπή Προστασίας της Δημοκρατίας
(CDR), προσκείμενη στο ακροαριστερό
κόμμα Ενωτική Υποψηφιότητα (CUP).
Οι οργανώσεις αυτές δεσμεύθηκαν να
συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις μέχρι
την αθώωση του Πουτζντεμόν, ο οποίος
αντιμετωπίζει κατηγορίες στάσης από
την ισπανική Δικαιοσύνη.
Εννέα ηγετικά στελέχη του αυτονομιστικού κινήματος, μεταξύ τους και
ο υποψήφιος για την προεδρία της Καταλωνίας Ζόρντι Τουρούλ, έχουν τεθεί
σε καθεστώς προσωρινής κράτησης,
αντιμετωπίζοντας κατηγορίες στάσης
για την απόπειρα μονομερούς απόσχισης της περιοχής στις 27 Οκτωβρίου.

REUTERS, ANADOLU

Σιγή ασυρμάτου από Τραμπ για Στόρμι
Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι διαβόητος για
τις παρορμητικές αντιδράσεις του μέσω
Twitter. Χωρίς δεύτερη σκέψη, καυτηρίασε κατά καιρούς την Τερέζα Μέι,
την Αγκελα Μέρκελ, ή και ολόκληρα
έθνη, όπως το Πακιστάν και το Βέλγιο,
προκαλώντας διπλωματικά προβλήματα.
Ωστόσο, από το πρωί της Δευτέρας και
μέχρι χθες το βράδυ είχε παραμείνει
ασυνήθιστα ψύχραιμος, αποφεύγοντας
οποιοδήποτε ευθύ σχόλιο για ένα πρόσωπο που κανονικά θα έπρεπε να τον
έχει ερεθίσει με πολύ αρνητικό τρόπο:
τη Στόρμι Ντάνιελς. Με συνέντευξή
της στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS, την
Κυριακή, η πασίγνωστη πλέον ηθοποιός
αισθησιακών ταινιών έβγαλε στη φόρα
γαργαλιστικές λεπτομέρειες γύρω από
τη σεξουαλική συνεύρεση που είχε, όπως δήλωσε, με τον τότε επιχειρηματία
και νυν πρόεδρο της Αμερικής, το 2006,
όταν εκείνη ήταν 27 ετών και εκείνος
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Αποκλεισμοί δρόμων
στην Καταλωνία

Δεν θα ακυρωθεί η αγορά των αμερικανικών αεροπλάνων, λέει η Αγκυρα

Η Τουρκία υπέγραψε τον περασμένο Δεκέμβριο την τελική συμφωνία
με τη Ρωσία για την προμήθεια των
S-400, κάτι που προκάλεσε φόβους
για πιθανή ενεργοποίηση κυρώσεων
από την κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο,
κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι
τώρα και αρκετοί αναλυτές αμφιβάλλουν αν η εγκατάσταση των S-400
στην Τουρκία τελικά υλοποιηθεί.
Η αγορά των τελευταίας γενιάς F35 θεωρείται άμεση προτεραιότητα
για την Αγκυρα, που επείγεται να ανανεώσει τον σχετικά γερασμένο στόλο των F-4 και F-16. Ο Τσανικλί υπενθύμισε ότι η χώρα του λαμβάνει μέρος
στο πρόγραμμα παραγωγής των F-35
εδώ και χρόνια, έχοντας καταβάλει
τις προβλεπόμενες δόσεις. Τα δύο
πρώτα από τα 100 F-35 που αγοράζει
η Τουρκία προβλέπεται να παραληφθούν το 2019. Τα F-35 είναι προϊόν
της αμερικανικής Lockheed Martin
και στην παραγωγή του συμμετέχει
και η Τουρκία. Το συνολικό πρόγραμμα κατασκευής των αεροσκαφών,

l
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και κολοσσιαίου εκβιασμού, που
είναι το βασικό εργαλείο της Ουάσιγκτον στη διεθνή σκηνή», προσέθεσε ο Ρώσος υπουργός. «Μείνετε
ήσυχοι, θα απαντήσουμε».

Ο Γκίντερ Φερχόιγκεν
Παράλληλα, εναντίον των αντανακλαστικών αντιδράσεων εις βάρος
της Ρωσίας τάχθηκε χθες ο πρώην
επίτροπος της Ε.Ε. Γκίντερ Φερχόιγκεν. «Γενικά, οι κυρώσεις πρέπει
να βασίζονται σε στοιχεία και όχι
σε υποθέσεις», δήλωσε ο Γερμανός
πολιτικός. Πάντως, παρά το τεταμένο
κλίμα, χθες η Γερμανία ολοκλήρωσε
τη διαδικασία αδειοδότησης του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream
II, που συνδέει ενεργειακά τη Ρωσία
με τη Βόρεια Ευρώπη.
AΠΕ, REUTERS, A.P.

ΠΑΡΙΣΙ. Ρατσιστικά, αντισημιτικά κίνητρα είχε η δολοφονία της 85χρονης
Μιρέγ Νολ, που βρέθηκε νεκρή την
Παρασκευή σε διαμέρισμα πολυκατοικίας του 11ου δημοτικού διαμερίσματος της γαλλικής πρωτεύουσας.
Η Νολ είχε δεχθεί αλλεπάλληλες
μαχαιριές, ενώ οι δράστες προσπάθησαν να πυρπολήσουν το διαμέρισμά
της, σε μια προσπάθεια να εξαφανίσουν τα ίχνη τους. Δύο ύποπτοι για
τη δολοφονία κρατούνται από την
αστυνομία. Σε ανακοίνωσή της η εισαγγελία του Παρισιού αναφέρει ότι
η Νολ δολοφονήθηκε «εξαιτίας της
πεποίθησης των δραστών ότι το θύμα
ανήκε σε συγκεκριμένη θρησκεία».
Η εισαγγελία μπορεί τώρα να ασκήσει
δίωξη για ανθρωποκτονία με ρατσιστικά κίνητρα, επιβαρύνοντας σημαντικά το κατηγορητήριο.
Η Νολ επέζησε του Ολοκαυτώματος,
καθώς ήταν ένα από τα χιλιάδες παιδιά
Εβραίων γονέων σε καταλόγους της
γαλλικής αστυνομίας, που επρόκειτο
να οδηγηθούν στο χειμερινό ποδηλατοδρόμιο της γαλλικής πρωτεύουσας τον Ιούλιο του 1942. Η Νολ και
οι γονείς της, όμως, γλίτωσαν από
βέβαιο θάνατο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, χάρη στο βραζιλιάνικο
διαβατήριο της μητέρας της. Από τις
4.000 παιδιά που συγκεντρώθηκαν
στο ποδηλατοδρόμιο από τη γαλλική
αστυνομία, ούτε ένα δεν γλίτωσε από
τον θάνατο στους θαλάμους αερίων
του Αουσβιτς.

«Η μοίρα την ακολούθησε»
Ο Φρανσίς Καλιφά, επικεφαλής της
εβραϊκής οργάνωσης Crif, είπε: «Το
αίσθημα είναι φρικτό. Η κ. Νολ γλίτωσε από τον αντισημιτισμό των ναζί,
αλλά εντέλει η μοίρα την ακολούθησε,
καθώς πέθανε εξαιτίας του αντισημιτισμού».
Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο Γάλλος
υπουργός Εσωτερικών Ζεράρ Κολόμπ
είπε: «Οι επιθέσεις εναντίον Εβραίων

είναι επιθέσεις εναντίον της Γαλλίας
και των αξιών που εκπροσωπεί η χώρα μας». Πέρυσι, η Γαλλία είχε συγκλονιστεί από τη δολοφονία της
Σαρά Αλιμί. Η ηλικιωμένη γυναίκα
δολοφονήθηκε από άνδρα με καταγωγή από το Μάλι της Αφρικής, ο οποίος την εκπαραθύρωσε φωνάζοντας
«Αλλάχ ακμπάρ!». Το 2015, η επίθεση
εναντίον του εβραϊκού παντοπωλείου
HyperKasher στο Παρίσι από τον
<
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Σύμφωνα με την εισαγγελία, η Νολ δολοφονήθηκε «εξαιτίας της πεποίθησης των δραστών ότι
ανήκε σε συγκεκριμένη
θρησκεία».
πάνοπλο Γάλλο Αμελί Κουλιμπαλί,
οδήγησε στον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, ενώ το 2012 ο Μοχάμεντ
Μερά επιτέθηκε σε εβραϊκό σχολείο
της Τουλούζης, σκοτώνοντας τρία
παιδιά και έναν δάσκαλο, νωρίτερα
ο Μερά είχε σκοτώσει τρεις στρατιωτικούς.
«Δεν πρόκειται για απλούς εγκληματίες. Η Νολ έπεσε θύμα τους γιατί
ήταν Εβραία. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό του αντισημιτισμού στη χώρα
μας. Ο ύποπτος είπε ότι οι Εβραίοι έχουν πάντα χρήματα και αυτός είναι
ο λόγος που της επιτέθηκαν. Η Νολ
έπεσε θύμα σφαγής. Μαχαιρώθηκε
από τους δράστες έντεκα φορές. Αυτό
αποκαλύπτει μίσος κατά των Εβραίων
και φαίνεται στη μανία του δράστη»,
είπε ο κ. Καλιφά.
Ο αρχιραββίνος της Γαλλίας, Χάιμ
Κορσιά, σε χθεσινό μήνυμα στο
Twitter αναφέρει: «Φρίκη από τον
τραγικό θάνατο της Μιρέγ Νολ, η οποία επέζησε του Ολοκαυτώματος».
REUTERS
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Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Ανοιγμα Τσίπρα
προς Φ. Γεννηματά
μέσω αναθεώρησης
Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Με μέλη φιλοζωικών οργανώσεων συναντήθηκε χθες ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Οχι» στην άλωση του κράτους

Μήνυμα Μητσοτάκη ότι δεν θα αναγνωρίσει τις επιλογές γραμματέων του Δημοσίου
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

«Δεν θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση
να πάρει τα κλειδιά του κράτους
στην Κουμουνδούρου». Η προειδοποίηση είναι αυστηρή. Η Ν.Δ., όπως
κατέστησε σαφές χθες ο Κυριάκος
Μητσοτάκης, «δεν αναγνωρίζει» την
κυβερνητική διαδικασία επιλογής
στελεχών σε κομβικές θέσεις (γραμματείς) του Δημοσίου, καθώς, όπως
τόνισε, η κυβέρνηση προωθεί συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο πρόεδρος
της Ν.Δ., ο οποίος παρακολουθεί από
κοντά την επιχείρηση «άλωσης του
κράτους» από τον ΣΥΡΙΖΑ που καταγγέλλει εδώ και εβδομάδες η Πειραιώς, εξαπέλυσε συνολική επίθεση
στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα
της στη δημόσια διοίκηση και δεσμεύθηκε ότι με το πρώτο του νομοσχέδιο θα αποκαταστήσει τη λειτουργία της.
Δεν ήταν παρά η αναμενόμενη
κλιμάκωση σε μια υπόθεση που η
Ν.Δ. ασκεί δριμεία κριτική εδώ και
καιρό, η οποία άρχισε με φωτογραφικές προκηρύξεις για τους διοικητικούς και τομεακούς γραμματείς
και συνεχίζεται με την προώθηση
«ημετέρων» με κάθε τρόπο, ακόμη

και με χειραγώγηση του ΑΣΕΠ. «Η
κατάσταση στη δημόσια διοίκηση
έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο», κατήγγειλε ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας
όχι μόνο για «χιλιάδες παράτυπους
διορισμούς και μονιμοποιήσεις από
το παράθυρο» και ίδρυση «αχρείαστων οργανισμών για να βολέψει
κομματικούς συγγενείς και φίλους»,
αλλά και κατηγορώντας την κυβέρ<
<
<
<
<
<

Ο πρόεδρος της Ν.Δ.
ανέφερε πως επί ημερών
ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση
στο Δημόσιο έχει ξεφύγει
από κάθε έλεγχο.
νηση ότι «χειραγωγεί» το ΑΣΕΠ. Ο
πρόεδρος της Ν.Δ., εξαπέλυσε αναδρομική επίθεση στην κυβέρνηση,
σημειώνοντας ότι την τελευταία
τριετία «έχει προσλάβει στο Δημόσιο
21.000 μόνιμους υπαλλήλους και
15.000 συμβασιούχους με κόστος
που ξεπερνά τα 600 εκατ. ευρώ και
πληρώνουν από το υστέρημά τους
οι Ελληνες φορολογούμενοι».
Και πέρασε στις πιο σοβαρές κα-

ταγγελίες που έχει αναδείξει το τελευταίο διάστημα η Ν.Δ. διά του αρμόδιου τομεάρχη Γιώργου Γεωργαντά
– και με σχετικές ερωτήσεις στη Βουλή
που αφορούν την απουσία αντικειμενικής μοριοδότησης στον σχετικό
νόμο για τους γραμματείς, όπως και
τη διαβίβαση σε υπουργικά γραφεία
λιστών με ονόματα και βιογραφικά
στοιχεία υποψηφίων για τις θέσεις
των γραμματέων. Ο κ. Μητσοτάκης
έκανε λόγο για «φωτογραφικές προκηρύξεις για τοποθετήσεις συγκεκριμένων προσώπων σε θέσεις γραμματέων στα υπουργεία», με στόχο τον
έλεγχο του κρατικού μηχανισμού και
μετά την απομάκρυνση της κυβέρνησης από την εξουσία (σ.σ. οι θέσεις
που προκηρύσσονται σήμερα είναι
τετραετούς θητείας και άρα υπερβαίνουν τη θητεία της παρούσας κυβέρνησης).
«Η Ν.Δ. δεν αναγνωρίζει αυτή τη
διαδικασία. Εχω ήδη δεσμευθεί ότι
το πρώτο νομοσχέδιο της επόμενης
κυβέρνησης θα αποκαταστήσει τη
λειτουργία της δημόσιας διοίκησης»,
αναφέρει ο πρόεδρος της Ν.Δ., απευθύνοντας εμμέσως πλην σαφώς προειδοποίηση ότι δεν προτίθεται να
κρατήσει σε κομβικές θέσεις του Δη-

μοσίου τα στελέχη επιλογής ΣΥΡΙΖΑ.
Κι αυτό διότι, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης εξετάζει την
κατάργηση των εν λόγω θέσεων, όπως
και πολλών θέσεων γενικών γραμματέων, καθώς το σχέδιό του προβλέπει
μικρότερο κράτος και μικρότερο αριθμό γενικών γραμματέων. Ταυτόχρονα, διαμηνύει ότι δεν θα απολυθεί
κανένας δημόσιος υπάλληλος και ότι
όλοι θα αξιοποιηθούν. «Θα καταργήσουμε τις περιττές θέσεις που ιδρύει
ο ΣΥΡΙΖΑ και θα ενισχύσουμε τους
γενικούς διευθυντές που θα επιλέγονται με αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια. Και θα ανοίξουμε το Δημόσιο
σε αυτούς που το αξίζουν», σημειώνει
χαρακτηριστικά στη δήλωσή του. «Αμηχανία», που προκάλεσε την απώλεια
πολύτιμου χρόνου, καταλόγισε την
ίδια ώρα η Ν.Δ. στην κυβέρνηση διά
στόματος του Γ. Κουμουτσάκου για
την ευρωτουρκική σύνοδο της Βάρνας. «H συνάντηση της Βάρνας επιβεβαίωσε ότι η συμμετοχή στην Ε.Ε.
είναι πολύτιμο διπλωματικό εφόδιο
και για την Ελλάδα και για την Κύπρο.
Επιβεβαίωσε, όμως, και πόσο ορθή
ήταν η θέση της Ν.Δ. να διεθνοποιήσει
εξαρχής το ζήτημα των δύο στρατιωτικών μας», σημείωσε.

Βαρύ το κλίμα λόγω Αγκυρας
Αιφνιδιασμός για την παράταση κράτησης των «δύο» παρά την παρέμβαση Ε.Ε.
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ψυχρολουσία για την Αθήνα αποτέλεσε χθες η δικαστική απόφαση, με
την οποία απορρίφθηκε το αίτημα
αποφυλάκισης των δύο Ελλήνων
στρατιωτικών που κρατούνται στην
Αδριανούπολη. Η απόφαση ήταν ουσιαστικά το πρώτο δείγμα γραφής
των προθέσεων της γείτονος μετά
την ευρωτουρκική Σύνοδο Κορυφής
της Βάρνας και μια απάντηση στις
όποιες προσδοκίες καλλιέργησαν
το αυστηρό μήνυμα της ευρωπαϊκής
ηγεσίας προς τον Τούρκο πρόεδρο
Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η παραίνεση να αφεθούν ελεύθεροι οι
δύο στρατιωτικοί μέχρι το Πάσχα.
Για την ελληνική κυβέρνηση, η απόφαση του δικαστηρίου της γείτονος ήταν ένα σαφές μήνυμα που δεν
επιτρέπει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας. Ετσι, λίγες μόνο ώρες μετά
την αρχική ικανοποίηση της Αθήνας
για τις δημόσιες τοποθετήσεις των
κ. Ντόναλντ Τουσκ και Ζαν-Κλοντ
Γιούνκερ, η αισιοδοξία για αίσιες ε-

ξελίξεις τις αμέσως επόμενες ημέρες
περιορίστηκε στο ελάχιστο.
Η ελληνική πλευρά αναμένει να
δει την τύχη που θα έχει η έφεση,
την οποία κατέθεσαν οι δικηγόροι
των δύο στρατιωτικών, ωστόσο τηρούνται ιδιαίτερα χαμηλοί τόνοι και
μεταδίδεται κλίμα απαισιοδοξίας.
«Δεν ξέρω αν παίρνει από λόγια η
τουρκική πλευρά», ήταν το σχόλιο
κυβερνητικής πηγής, με την προσθήκη ότι «η τουρκική ηγεσία διεθνώς διατυμπανίζει την επιθυμία
της για εξομάλυνση και βελτίωση
των σχέσεων και στο εσωτερικό της
χώρας τους κάνουν ό,τι θέλουν, ακολουθούν τη δική τους ατζέντα».
Από τις χθεσινές εξελίξεις προκύ-

«Στρατηγική αντίφαση»

Την ίδια στιγμή, ο κ. Ευάγγελος
Βενιζέλος επανήλθε χθες, εκφράζοντας σε υψηλούς τόνους τη διάσταση
απόψεων με την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής στο θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης. Η κ.
Φώφη Γεννηματά «αντιφάσκει με
τη βασική στρατηγική επιλογή μας
να προστατεύσουμε το Σύνταγμα
και τους θεσμούς και να δημιουργήσουμε ένα μέτωπο δημοκρατίας».
Αυτή είναι μόνο μία από τις πιο χαρακτηριστικές φράσεις του κ. Βενιζέλου. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας χθες στην τηλεόραση

Η απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου για τους «δύο» δεν επιτρέπει μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας στην Αθήνα.
πτει ότι η ευθεία αναφορά των κ. Τουσκ και Γιούνκερ σε ανάγκη εξομάλυνσης των σχέσεων της Αγκυρας
με όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας και
της Κύπρου, η οποία συνοδεύθηκε
με το ζήτημα των δύο στρατιωτικών,
αλλά και με το θέμα της κυπριακής
ΑΟΖ, δεν είχε τον επιθυμητό αντίκτυπο.
Ο κ. Ερντογάν, από την πλευρά
του, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές,
εκτός του ότι άνοιξε όλη την ατζέντα
της Αγκυρας προς την Ε.Ε., όπως διεύρυνση της τελωνειακής ένωσης
και απελευθέρωση βίζας, εβδομάδες
μόνο μετά την απόφαση των Βρυξελλών να χορηγήσουν προς την Τουρκία
3 δισ. ευρώ επιπλέον για το μεταναστευτικό, ζήτησε επιπλέον 1,5 δισ.
ευρώ.
Στο θέμα των δύο στρατιωτικών,

το δικαστήριο που απέρριψε χθες
το αίτημα αποφυλάκισης, σύμφωνα
με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, τους
χαρακτήρισε ύποπτους φυγής.
Στο σκεπτικό της απόφασης, η οποία εκδόθηκε μόλις μία ώρα μετά
την κατάθεση του αιτήματος, υπήρξε
μια αναφορά που μάλλον περιπλέκει
την κατάσταση, καθώς το δικαστήριο
εμφανίζεται να έκρινε ότι υπάρχουν
στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία πράγματι οι δύο στρατιωτικοί υπέπεσαν
στο αδίκημα για το οποίο κατηγορούνται. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν
έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, το κατηγορητήριο δεν είναι γνωστό. Επιπλέον, στην απόφαση αναφέρεται
ότι οι αποδείξεις δεν έχουν ακόμα
συγκεντρωθεί και ότι ενδέχεται, ως
εκ τούτου, να τροποποιηθούν τα αδικήματα που διέπραξαν, καθώς συνεχίζεται η έρευνα του ψηφιακού υ-

λικού. Ετσι, οι δύο στρατιωτικοί παραμένουν προφυλακισμένοι στις φυλακές υψίστης ασφαλείας της Αδριανούπολης μέχρι νεωτέρας, χωρίς να
έχει προσδιοριστεί ο χρόνος προφυλάκισής τους.
Επικριτικός ως προς τη στάση της
γείτονος εμφανίστηκε ο υπουργός
Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής. «Η
Τουρκία ενώ στα διεθνή fora δείχνει
συμπεριφορά εναρμόνισης με τους
διεθνείς κανόνες, επί της ουσίας πράττει προς μια κατεύθυνση παραβίασης
του διεθνούς δικαίου. Θεωρώ, όπως
θεωρεί και η κυβέρνηση, ότι ήταν
μια υπόθεση που έπρεπε να λήξει άμεσα, αλλά δυστυχώς σε ένα κλίμα
έντασης το οποίο πυροδοτεί η Τουρκία
συνεχίζεται η κράτηση των δύο στρατιωτικών μέσω της παρέλκυσης της
δικαστικής διαδικασίας», δήλωσε
σχετικά.
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Αναφέρθηκε στην ανάγκη
«προοδευτικής τομής»
στο Σύνταγμα – Σαφείς
αποστάσεις Βενιζέλου
από την προσέγγιση
του Κινήματος Αλλαγής.
σε άλλο μήκος κύματος.
Συγκεκριμένα, κορυφαίες πηγές
του κόμματος τόνιζαν πως πριν από
την πρωτοβουλία της κ. Γεννηματά
«είχε γίνει εκτενής συζήτηση στο
συνέδριο με επίκεντρο την αναθεώρηση» και η απόφαση «υπερψηφίστηκε από τους συνέδρους». Ως
εκ τούτου, «οι κινήσεις της Χαριλάου
Τρικούπη κινούνται στη λογική της
υλοποίησης των αποφάσεων».
Από τα ηγετικά κλιμάκια του κόμματος δεν διέλαθε, πάντως, την προσοχή τους πως ο κ. Βενιζέλος άσκησε
κριτική που άγγιξε τον πυρήνα της
στρατηγικής του Κινήματος Αλλαγής,
αυτή «των ίσων αποστάσεων».
«Την αυτονομία δεν την κατακτάς
λέγοντας έχω ίσες αποστάσεις, την
κατακτάς λέγοντας ουσιαστικά και
υπεύθυνα πράγματα», ανέφερε ο κ.
Βενιζέλος.

Π. Καμμένος: Εγώ
χαράσσω την πολιτική
στο υπ. Αμυνας
Δικαιωμένος για τα περί ομηρίας των
δύο Ελλήνων στρατιωτικών δήλωσε
χθες ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Πάνος Καμμένος, ο οποίος ανέφερε (ΑΝΤ1) ότι «οι δύο στρατιωτικοί είναι
όμηροι, διότι βρίσκονται έγκλειστοι
σε μια φυλακή, χωρίς επί 26 ημέρες
να τους έχει απαγγελθεί κατηγορητήριο». Ο κ. Καμμένος τοποθετήθηκε
αναφορικά με τα σχόλια περί δύσκολης
συγκατοίκησης στο ΥΠΕΘΑ με τον αναπληρωτή Φώτη Κουβέλη. «Την πολιτική του υπουργείου Εθνικής Aμυνας
τη χαράζω εγώ, σε πλήρη συνεννόηση
με τον πρωθυπουργό. Ο καθένας μπορεί να κάνει τα δικά του σχόλια, αλλά
ο στόχος είναι να γυρίσουν οι δύο Ελληνες. Ο κ. Κουβέλης, για τον διορισμό
του οποίου συμφώνησα κι εγώ, έχει
συγκεκριμένες αρμοδιότητες: για τα
στρατιωτικά νοσοκομεία και την αμυντική βιομηχανία. Στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του, συνεργαζόμαστε
άριστα», δήλωσε σχετικά. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Κουβέλης είχε αναφερθεί
σε «υπερτροφικό λόγο» του κ. Καμμένου, αναφορικά με την επιλογή του
να χαρακτηρίσει «ομήρους» τους δύο
Ελληνες στρατιωτικούς.

«Ολα ανοιχτά για το όνομα»
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«Δεν ξέρω αν παίρνει από
λόγια η τουρκική πλευρά», η αντίδραση κυβερνητικής πηγής μετά την
απόφαση του δικαστηρίου στην Αδριανούπολη.

Ανοιγμα στην επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά
πραγματοποιεί ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την επιστολή που του απηύθυνε εκείνη, αναφορικά με τη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης. Στην απάντησή του, χθες, ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι η συνταγματική αναθεώρηση και η γενναία τομή που χρειάζεται ο τόπος δεν μπορεί να είναι
πολιτικά ουδέτερες και αναφέρθηκε
στην ανάγκη μιας προοδευτικής τομής, μιας προοδευτικής συνταγματικής αναθεώρησης. Μάλιστα, σε
μια έμμεση προτροπή συμπόρευσης,
τουλάχιστον στο συγκεκριμένο, εξέφρασε την εκτίμηση ότι «οι παρόντες κοινοβουλευτικοί συσχετισμοί επαρκούν προκειμένου να διαμορφωθεί –σύμφωνα με όσα ο νομοθέτης ορίζει– μια θετική πλειοψηφία εκκίνησης της αναθεωρητικής
διαδικασίας».
Κύκλοι της Χαριλάου Τρικούπη
σχολιάζοντας την επιστολή του κ.
Τσίπρα ανέφεραν πως «αναγκάσαμε
την κυβέρνηση να κινηθεί σύμφωνα
με τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες
και όχι με βάση εξωθεσμικές και παρα-κοινοβουλευτικές που χρησιμοποιούσε έως τώρα», ενώ πρόσθεταν
πως «τα λέμε στη Βουλή για το τι
είναι προοδευτικό και τι όχι».

του ΣΚΑΪ, και θέτοντας το ρητορικό
ερώτημα «από ποιον ζητάς συναίνεση;», απάντησε πως το Κίνημα απευθύνεται τελικά σε αυτόν που κατηγορεί πως παραβιάζει το Σύνταγμα,
δηλαδή τον ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που αναδεικνύει «στρατηγική αντίφαση».
Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζοντας την ιδιότητά του ως
καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου,
εξέφρασε σαφώς τη δυσαρέσκειά
του και για το γεγονός πως δεν ενημερώθηκε «ούτε επί της ουσίας
ούτε επί των χειρισμών» για την
πρωτοβουλία. Από τη Χαρ. Τρικούπη,
παρά το γεγονός πως υπήρξε αιφνιδιασμός από την ένταση με την
οποία ο κ. Βενιζέλος επέλεξε να ανεβάσει τους τόνους, απάντησαν

Αναφορικά με το ζήτημα της ονομασίας τη ΠΓΔΜ, ο κ. Καμμένος εμφανίστηκε να αφήνει ανοιχτά όλα τα
ενδεχόμενα, αφού προηγουμένως εκτίμησε ότι «είναι αδύνατον, με τις
παρούσες πολιτικές συνθήκες στα
Σκόπια, να γίνει αλλαγή του Συντάγματος, κάτι που είναι όρος της ελληνικής πλευράς». Πρόσθεσε, ωστόσο,
ότι αν όλα αυτά γίνουν, «εμείς, ως κυβερνητικός εταίρος, δεν θα συμφωνήσουμε να έρθει τέτοια συμφωνία
στη Βουλή, κάτι που προϋποθέτει και
τη συμφωνία της Νέας Δημοκρατίας,
τότε θα δούμε ποιες θα είναι οι διαδικασίες».
Να διασκεδάσει τις όποιες εντυπώσεις αναφορικά με τη συνύπαρξη στην
ηγεσία του ΥΠΕΘΑ έσπευσε χθες και
ο αναπληρωτής υπουργός κ. Κουβέλης.
«Δεν υπάρχει καμία απολύτως ένταση
στη συνεργασία μου τον υπουργό κ.
Καμμένο, είναι πάρα πολύ καλή, εξαιρετικά συστηματική και δεν υπάρχει
κανένα τέτοιο θέμα, σαν εκείνα μάλιστα που θέλουν κάποιες πλευρές
από τον χώρο της αντιπολίτευσης ή
και από μέσα ενημέρωσης να αναδείξουν. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως.
Η συνεργασία μας είναι εξαιρετική»,
δήλωσε σχετικά (ΕΡΑ). Αναφορικά με

«Είναι αδύνατον, με τις παρούσες
πολιτικές συνθήκες στα Σκόπια, να γίνει αλλαγή του Συντάγματος, », ανέφερε χθες ο υπουργός Εθνικής Αμυνας .
<
<
<
<
<
<

Για τον κ. Κουβέλη,
που είχε χαρακτηρίσει
«υπερτροφικό» τον λόγο
του, υποστήριξε πως
έχει αρμοδιότητες μόνο
για τα στρατιωτικά
νοσοκομεία και την
αμυντική βιομηχανία.
το ζήτημα της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών, ο κ. Κουβέλης
ανέφερε ότι «ζητήθηκε η άμεση αποφυλάκιση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών πριν από το ελληνορθόδοξο Πάσχα.
Δεν είμαι σε θέση να σας πω εάν
αυτό το οποίο ζητήθηκε, αναφορικά
με την αποφυλάκιση και την επιστροφή στην πατρίδα των δύο στρατιωτικών μας, θα υλοποιηθεί, διότι ο Ερντογάν παραπέμπει το θέμα στην
τουρκική δικαιοσύνη. Πρέπει να αναμείνουμε τι ακριβώς θα συμβεί με
τη σύνταξη του κατηγορητηρίου και
την ενδεχόμενη, ως προς τον προσδιορισμό της δικασίμου, στο δικαστήριο της Αδριανούπολης».
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Με μισθό κάτω των €700 το 37,4%
των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα
Αδύναμη η ανάπτυξη όσο συνεχίζεται η πολιτική λιτότητας, λέει η ΓΣΕΕ
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Χωρίς δυναμική, σε χαμηλούς ρυθμούς
οικονομικής μεγέθυνσης, κινείται η
ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τη
μελέτη του Ινστιτούτου της ΓΣΕΕ, η
οποία καταλήγει στην εκτίμηση ότι
η αστάθεια θα συνεχιστεί όσο θα εφαρμόζεται η οικονομική πολιτική λιτότητας και υποβάθμισης της εργασίας.
Ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕΓΣΕΕ Γιώργος Αργείτης, παρουσιάζοντας
τη μελέτη για την Ελληνική Οικονομία
και την Απασχόληση, επισήμανε ότι
η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται
σε καθεστώς μη διατηρήσιμης δημοσιονομικής προσαρμογής, δεδομένης
της αβέβαιης δυναμικής της μεγέθυνσης και της πτώσης του διαθέσιμου
εισοδήματος των νοικοκυριών.
Η αρνητική διαφορά μεταξύ διαθέσιμου εισοδήματος και κατανάλωσης,
η οποία διατηρείται από το 2012 και
ύστερα, που οφείλεται τόσο στην εκτεταμένη φοροδιαφυγή όσο και στη
χρήση συσσωρευμένων πόρων για τη
χρηματοδότηση της κατανάλωσης, υποδαυλίζει την οικονομική σταθερότητα των νοικοκυριών αλλά και του
εγχώριου τραπεζικού συστήματος.
Την ίδια στιγμή, διαπιστώνεται ότι
οι επενδύσεις παραμένουν καθηλωμένες σε ένα ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο
παρουσιάζοντας οριακές μεταβολές.
Οι εξαγωγές αγαθών έχουν ανακάμψει
σε σχέση με το 2008, αλλά η μεγάλη
εξάρτηση της εγχώριας παραγωγής
από τις εισαγωγές έχει οδηγήσει σε
μια εξίσου σημαντική αύξηση των εισαγωγών αγαθών.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ανεργία, που
με βάση τους δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ παρουσιάζει σημαντική αποκλιμάκωση,

στο 20,2% του εργατικού δυναμικού
κατά το 3ο τρίμηνο του 2017 (έναντι
22,6% το αντίστοιχο διάστημα του
2016) εκτιμάται από τη ΓΣΕΕ –που
χρησιμοποιεί εναλλακτικούς δείκτες
και λαμβάνει υπόψη της την ύπαρξη
της υποαπασχόλησης– εμφανίζεται
υψηλότερη κατά 7 ποσοστιαίες μονάδες, στο 27,5%.
Σταθεροποίηση στα χαμηλά επίπεδα
που έχουν διαμορφωθεί, παρουσιάζει
η εξέλιξη των μισθών. Στον ιδιωτικό
τομέα έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των χαμηλόμισθων εργαζομέ-

νων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές
κάτω των 700 ευρώ, το οποίο ανέρχεται
σε 37,4% (από 13,1% το 2009), ενώ
μειώνεται κατά περίπου 4 μονάδες το
ποσοστό για αποδοχές μεταξύ 700899 ευρώ (23,5% το 2017 από 27,3%
το 2009). Παράλληλα, έχει μειωθεί
δραστικά το ποσοστό των εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές
μεταξύ 900-1.300 ευρώ, το οποίο ανέρχεται σε 16,8% το 2017 (από 35,7%
το 2009).
Στον ευρύτερο δημόσιο τομέα έχει
αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό των

εργαζομένων με καθαρές μηνιαίες αποδοχές κάτω των 1.000 ευρώ, το
οποίο ανέρχεται σε 29,8% το 2017
(από 18,9% το 2009), και έχει αυξηθεί
το ποσοστό για αποδοχές 1.000-1.100
ευρώ (16,2% το 2017 από 13% το 2009).
Αντίθετα, έχει μειωθεί σημαντικά
το ποσοστό των εργαζομένων που δηλώνει καθαρές μηνιαίες αποδοχές
1.100-1.599 ευρώ, το οποίο ανέρχεται
σε 34,3% το 2017 (από 46,5% το 2009),
όπως και το ποσοστό των εργαζομένων
με αποδοχές άνω των 1.600 ευρώ (4,7%
το 2017 από 10,9% το 2009).
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Αυξήσεις 2% μέσα
στο 2018 σχεδιάζουν
μεγάλες επιχειρήσεις
Την πρόθεσή τους να προχωρήσουν
σε αυξήσεις μισθών της τάξεως του
2% εντός του 2018 εξέφρασαν εργοδότες σε ελληνικές και πολυεθνικές
επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους
της εγχώριας αγοράς, που συμμετείχαν στην Ερευνα Αποδοχών και
Παροχών της KPMG.
Σύμφωνα με αυτή, ο μέσος ρυθμός
οικειοθελών
αποχωρήσεων
(turnover) το 2017 διαμορφώθηκε
στο 5,5% για το σύνολο της ελληνικής
αγοράς, 10% υψηλότερος σε σχέση
με το 2016. Υψηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στον κλάδο υψηλής τεχνολογίας (7,3%) και στο λιανεμπόριο
(6,7%). Το 18% των εταιρειών προχώρησε σε μείωση θέσεων εργασίας
κατά την προηγούμενη χρονιά. Η
μείωση αυτή επηρέασε κυρίως εργαζομένους ηλικίας 36 έως 45 ετών.
Μάλιστα, το 50% των εταιρειών που
προχώρησε σε μειώσεις θέσεων την
προηγούμενη χρονιά πρόσφερε υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης στους εργαζομένους που αποχώρησαν. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται σταδιακά τα τελευταία 3
χρόνια. Υπήρξε βέβαια και ένα 23%
των εταιρειών που έδωσαν αυξήσεις
το 2017 σε όλους τους εργαζομένους
του αλλά και ένα 52% που έδωσαν
αυξήσεις μόνο σε ένα μέρος των ατόμων που απασχολούσαν. Η μέση
αύξηση το 2017 κινήθηκε στο 1,4%
και οι προβλέψεις για το 2018 προσδιορίζουν τη μέση αύξηση στο 2%.
Σύμφωνα με την KPMG, υψηλότερες
εμφανίζονται οι μέσες ετήσιες αποδοχές που παρέχονται από τις πολυεθνικές εταιρείες σε όλα τα επίπεδα
εργαζομένων σε σχέση με τις ελληνικές. Η διαφορά οφείλεται κυρίως
στις υψηλότερες μεταβλητές αποδοχές που φαίνεται να παρέχουν οι
πολυεθνικές εταιρείες. Είναι χαρα-

κτηριστικό πως το 62% των εταιρειών
που συμμετείχε στην έρευνα, δήλωσε
πως παρέχει ιδιωτικό πρόγραμμα
συνταξιοδότησης σε τουλάχιστον
μία κατηγορία εργαζομένων. Επίσης,
το 22% των εταιρειών καλύπτει μέρος
ή το σύνολο της προσωπικής φορολόγησης των στελεχών, η οποία προέρχεται κυρίως από την παροχή εταιρικού αυτοκινήτου.
Σε επίπεδο ωρομισθίου, πάντως,
οι μειώσεις που έχουν υποστεί οι
Ελληνες εργαζόμενοι είναι σημαντικές. Οπως φαίνεται και από τα
στοιχεία της Eurostat που παρουσιάστηκαν χθες, η Ελλάδα μαζί με
<
<
<
<
<
<

Ελλάδα και Βρετανία είναι οι μόνες χώρες μεταξύ 2007-2017, στις οποίες μειώθηκε το ωριαίο
κόστος αποζημίωσης
των εργαζομένων.
τη Μεγάλη Βρετανία, είναι οι μόνες
χώρες στις οποίες το ωριαίο κόστος
αποζημίωσης των εργαζομένων (μισθοί, αμοιβές και ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών) μειώθηκε το
2017 σε σχέση με το 2007, κατά 7%
και διαμορφώθηκε στα 11,2 ευρώ
την ώρα, από 12,1 ευρώ δέκα χρόνια
πριν. Αντίθετα, αυξήθηκε κατά 122%
στη Βουλγαρία, καθώς από 2,3 ευρώ
την ώρα, το ωρομίσθιο αυξήθηκε
μέσα σε μία 10ετία, στα 5,1 ευρώ.
Το 2017, το ωριαίο κόστος αποζημίωσης των εργαζομένων ανήλθε
κατά μέσον όρο στην Ευρωπαϊκή
Ενωση σε 23,1 ευρώ και σε 29,9
ευρώ στην Ευρωζώνη, έναντι 19,5
και 21,8 ευρώ, το 2007.

Οικονομικός θάνατος 40άρη: εισόδημα κουρεμένο κατά 25% και σύνταξη €700
Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Τα νιάτα τους μπορεί να ήταν υπερήφανα,
μπορεί και όχι. Η μέση ηλικία τους περνάει τώρα με το άγχος της οικονομικής
επιβίωσης και της εκπλήρωσης υποχρεώσεων (δανειακών και άλλων που
γεννήθηκαν στις… παλαιές καλές εποχές). Οσο για τα γερατειά τους, μόνο…
τιμημένα δεν θα είναι, καθώς θα τους
βρουν με ισχνές αποταμιεύσεις και πολύ
χαμηλά εισοδήματα. Ο λόγος, για τη γενιά των σημερινών σαραντάρηδων, η
οποία βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα
της οικονομικής κρίσης και πρακτικά
θα πληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του
λογαριασμού των μνημονίων.
Ο σημερινός 40άρης έχει χάσει –κατά
μέσον όρο– το 25% των αποδοχών του
και πλέον επιβιώνει κατά μέσον όρο με
1.000-1.200 ευρώ μεικτά, όπως προκύπτει
από τα επίσημα στοιχεία του ΕΦΚΑ.
Αυτό σημαίνει ότι τον περιμένει μια
σύνταξη των 600-700 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση και ένα εφάπαξ που
δύσκολα θα ξεπερνάει τις 15.000 ευρώ.
Οι αποδοχές του διαμορφώνονται κατά
μέσον όρο στα 1.059 ευρώ μεικτά αν α-

Οι 40άρηδες είναι αυτοί που πρακτικά
θα πληρώσουν όλο τον λογαριασμό του
νόμου Κατρούγκαλου, καθώς από τη
μια θα έχουν υποστεί τις συνέπειες από
την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών και από την άλλη θα έχουν πολύ
χαμηλή σύνταξη. Με 1.250 ευρώ μέσο
συντάξιμο μισθό, η κύρια σύνταξη δεν
ξεπερνά τα 630 ευρώ ή τα 770 ευρώ αν
προστεθεί και η επικουρική ύστερα από
25 χρόνια ασφάλισης. Με 30 ή 35 χρόνια,
η κύρια σύνταξη αναπροσαρμόζεται
στα 700 και στα 800 ευρώ αντίστοιχα.
Η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού
του εφάπαξ ψαλιδίζει κατά πολύ τις ελπίδες για σοβαρή οικονομική ένεση στη
δύση του εργασιακού βίου. Πρακτικά,
μετά την ενεργοποίηση του νόμου Κατρούγκαλου, ο εργαζόμενος «κλειδώνει»
κάθε χρόνο ένα τμήμα του εφάπαξ, το
οποίο όμως αντιστοιχεί περίπου στο
90% των εισφορών που πληρώνει και
οι οποίες αντιστοιχούν στο 4% του μισθού. Δηλαδή, για έναν μέσο μισθό των
1.250 ευρώ, το ετήσιο εφάπαξ ποσό που
συγκεντρώνεται κυμαίνεται στα 500550 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση.
Δηλαδή, ακόμη και με 30 χρόνια προϋ-

νήκει στην ηλικιακή ομάδα των 40-44
ετών, στα 1.153 ευρώ αν ανήκει στην
ηλικιακή ομάδα των 45-49 ετών και στα
1.264 ευρώ αν έχει «πατήσει» τα 50. Τα
ποσά που προαναφέρθηκαν είναι τα
μεικτά. Αν αφαιρεθούν οι κρατήσεις
για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές,
τότε τα καθαρά ποσά διαμορφώνονται
σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα:
1. Στα 829 ευρώ για τον ιδιωτικό υπάλληλο των 40-44 ετών ο οποίος πληρώνει περίπου 230 ευρώ σε κρατήσεις.
2. Στα 889 ευρώ για το άτομο ηλικίας
45-49 ευρώ.
3. Στα 959 ευρώ για τα άτομα ηλικίας
50-55 ετών.
Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι μέσα στην επταετία της κρίσης, ο μέσος
μισθός του 40άρη έχει υποχωρήσει κατά
τουλάχιστον 25% κατά μέσον όρο.
Με δεδομένο ότι οι μισθοί δεν εκτιμάται ότι θα ανακάμψουν άμεσα στην
Ελλάδα, ο σημερινός 40άρης κινδυνεύει
να φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης
με περιορισμένο αριθμό ετών ασφάλισης
(είτε λόγω ανεργίας είτε λόγω αδυναμίας
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών)
και με χαμηλό μέσον όρο αποδοχών.

πηρεσίας, προκύπτει ένα ποσό της τάξεως των 15.000 ευρώ, το οποίο μάλιστα
δεν είναι πλέον εγγυημένο ακόμη και
γι’ αυτούς που πληρώνουν ασφαλιστικές
εισφορές.Ελλείψει υψηλού μισθού, ο
40άρης δεν προλαβαίνει πλέον να «χτίσει» μια υψηλή συμπληρωματική σύνταξη απευθυνόμενος σε μια ιδιωτική
ασφαλιστική εταιρεία, εκτός και αν μπορεί να διαθέσει ένα μεγάλο μέρος από
τον μισθό που θα του απομείνει μετά
την αφαίρεση των φόρων και των εισφορών.Για να συμπληρώσει το εφάπαξ
του, ένας σημερινός 44άρης, ο οποίος
έχει ακόμη 23 χρόνια εργασιακού βίου
προκειμένου να συμπληρώσει το 67ο
έτος της ηλικίας του, θα πρέπει να πληρώσει περίπου 600 ευρώ τον χρόνο προκειμένου με τη συμπλήρωση του 67ου
έτους να εισπράξει περίπου 15.500 ευρώ
εφάπαξ ιδιωτική σύνταξη. Δηλαδή, θα
πρέπει να αποταμιεύσει 13.800 ευρώ
για να πάρει ως «αντάλλαγμα» τα χρήματά του συν περίπου 1.700 ευρώ. Αν
πάλι προτιμήσει μια ενίσχυση της σύνταξης, με την ετήσια καταβολή των
600 ευρώ, θα εξασφαλίσει περίπου 7475 ευρώ τον μήνα.

Προσλήψεις σχεδιάζει ένας στους τέσσερις εργοδότες το δεύτερο τρίμηνο του 2018
Θετικές προοπτικές απασχόλησης σε
όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας αλλά και τις περιφέρειες της
χώρας αναμένουν οι εργοδότες, εντός
του επόμενου τριμήνου, καταγράφοντας την ισχυρότερη πρόβλεψη των
τελευταίων τουλάχιστον 9 ετών, σε έρευνα της ManpowerGroup.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας στους
τέσσερις εργοδότες (26%) προβλέπει
αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων το δεύτερο τρίμηνο του 2018
και μόλις το 5% αναμένει μείωση, ενώ
το 65% δεν προτίθεται να προχωρήσει
σε κάποια αλλαγή. Αναλυτικά και σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα που
διενεργεί σε παγκόσμιο επίπεδο η
ManpowerGroup με στόχο την καταγραφή των προθέσεων για προσλήψεις
το διάστημα Απρίλιος - Ιούνιος 2018,

οι προοπτικές απασχόλησης στην Ελλάδα ανέρχονται στο +16%. Είναι δε,
βελτιωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο και κατά 7 μονάδες
σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2017. «Οι προοπτικές προσλήψεων
των εργοδοτών για το β΄ τρίμηνο του
2018 είναι πολύ πιο δυνατές σε σχέση
με τα τελευταία χρόνια, καθώς η πορεία
για βιώσιμη ανάπτυξη εντός του 2018
συνδέεται στενά με την προσέλκυση
και επιλογή υποψήφιων ταλέντων που
θα απελευθερώσουν με ταχύ ρυθμό
τον εταιρικό ψηφιακό μετασχηματισμό
επιτυχώς», σημειώνει η γενική διευθύντρια της ManpowerGroup Ελλάδας
και Κύπρου Φανή Κλειδά. Να σημειωθεί
ότι πρόθεση για αύξηση του αριθμού
των απασχολουμένων κατά το β΄ τρί-

Η ισχυρότερη αγορά εργασίας προβλέπεται στον τομέα του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου και της ύδρευσης.

μηνο του 2018 καταγράφεται και στους
εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας της έρευνας.
Η ισχυρότερη αγορά εργασίας προβλέπεται στον τομέα του ηλεκτρισμού,
φυσικού αερίου και ύδρευσης, όπου
οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης
ανέρχονται σε +22%, ενώ οι πλέον
χαμηλές προοπτικές, που κινούνται
όμως στο +10%, καταγράφονται από
τους εργοδότες του τομέα της βιομηχανίας - παραγωγής.
Παράλληλα, αναμένεται σταθερός
ρυθμός προσλήψεων σε πέντε τομείς
–με προοπτικές της τάξεως του +16%–
και συγκεκριμένα στους τομείς της γεωργίας, των χρηματοοικονομικών και
ασφαλειών, ακίνητης περιουσίας και
παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις,
του Δημοσίου και κοινωνικών υπηρε-

σιών, των μεταφορών και επικοινωνιών
και του εμπορίου (λιανική και χονδρική). Αξιόλογες αυξήσεις ανθρώπινου
δυναμικού αναμένονται και στον τομέα
των κατασκευών, με προοπτικές της
τάξεως του +15%, καθώς και στον τομέα του τουρισμού που οι εργοδότες
καταγράφουν προοπτικές της τάξεως
του +12%. Σε επίπεδο μεγέθους των
επιχειρήσεων, η ισχυρότερη αγορά
εργασίας προβλέπεται από τους εργοδότες στις μεγάλες επιχειρήσεις με
+23%. Οι εργοδότες στις μικρές επιχειρήσεις προβλέπουν σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων,
με προοπτικές στο +16%, ενώ οι προοπτικές σύμφωνα με τους εργοδότες
στις μεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι της τάξεως του +14%
και +13%, αντίστοιχα.
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«Ψαλίδι» 60% στις συντάξεις
όσων συνεχίζουν να εργάζονται

Από τον Μάιο του 2016 και μετά – Ποιοι εξαιρούνται, σε ποιους αναστέλλονται
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Μειωμένες κατά 60% είναι οι συντάξεις
όσων επέλεξαν να απασχολούνται
είτε ως μισθωτοί είτε ως ελεύθεροι
επαγγελματίες μετά τον Μάιο του
2016. Οι συντάξεις αναστέλλονται σε
όσους διορίζονται σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, ενώ μικρότερες
περικοπές ισχύουν για όσους συνταξιούχους εργάζονταν ήδη τον Μάιο
του 2016, οπότε και τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος Κατρούγκαλου. Εξαιρέσεις προβλέπονται για όσους έχουν
αγροτικό εισόδημα κάτω των 4.923
ευρώ, τους αγρότες (έως το 2025),
τους συνταξιούχους ανάπηρους καθώς
και για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή αμοιβές που
δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Τους όρους και τις προϋποθέσεις δραστικής μείωσης των συντάξεων, λόγω απασχόλησης του δικαιούχου, καθώς και τις εξαιρέσεις,
περιλαμβάνει εγκύκλιος που υπέγραψε
χθες ο υφυπουργός Εργασίας Τάσος
Πετρόπουλος. Με αυτή ξεκαθαρίζεται
μάλιστα ότι για τους συνταξιούχους
που αναλαμβάνουν μετά τις 12 Μαΐου
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Δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων
από 1/1/2017 του πρώην
ΟΓΑ που συνεχίζουν
να ασκούν αγροτική
δραστηριότητα.
2016 μισθωτή εργασία, η μείωση γίνεται με ακρίβεια ημέρας.Αναλυτικά,
η εγκύκλιος ορίζει ότι οι περικοπές
εφαρμόζονται σε συνταξιούχους που
θα αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχόληση μετά τη 13η Μαΐου 2016
οι οποίοι υποχρεώνονται να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ.
Αναστολή της σύνταξης προκύπτει
σε συνταξιούχους που αναλαμβάνουν
θέσεις σε φορείς της γενικής κυβέρνησης, εφόσον ο διορισμός γίνει μετά
τις 12/5/2016, και υπό την προϋπόθεση
ότι δεν έχουν παραιτηθεί από την αμοιβή τους. Μείωση της σύνταξης
κατά 60% επιβάλλεται στον συνταξιούχο που συνεχίζει να εργάζεται –
και κατά συνέπεια καταβάλλει εισφορές– για όσες ημέρες αντιστοιχούν

στην απασχόλησή του. Ο χρόνος αυτός, μάλιστα, αξιοποιείται για την
προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης. Το ύψος
της προσαύξησης υπολογίζεται για
κάθε έτος απασχόλησης με ετήσιο
συντελεστή αναπλήρωσης 0,075%
για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς. Δικαίωμα προσαύξησης της σύνταξης δίνεται και σε
συνταξιούχους που έχουν λάβει σύνταξη πριν από την εφαρμογή του Ν.
4387/16 (νόμος Κατρούγκαλου) και
απασχολούνται από 13/5/2016 και
μετά. Αντίθετα, στην περίπτωση της
αυτοαπασχόλησης, η μείωση επιβάλλεται ανά μήνα, καταργείται όμως η
υποχρέωση καταβολής προσαυξημένων κατά 50% ασφαλιστικών εισφορών. Προσοχή: Οι συνταξιούχοι που
αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση οφείλουν οι ίδιοι με δήλωσή
τους να ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ και
το ΕΤΕΑΕΠ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, παράλληλα με τη μείωση θα
υπάρχει ετήσια παρακράτηση της τάξεως του 4,56%.
Από την εγκύκλιο προκύπτει ότι
δεν περικόπτεται η σύνταξη των συνταξιούχων από 1/1/2017 του πρώην

ΟΓΑ που συνεχίζουν να ασκούν αγροτική δραστηριότητα για την οποία υφίσταται υποχρέωση ασφάλισης στον
ΕΦΚΑ. Η μείωση της σύνταξης θα ισχύσει σε όσους αγρότες συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2025 και μετά.
Οσο για τους συνταξιούχους όλων
των υπόλοιπων Ταμείων και του Δημοσίου μετά τις 13/5/2016, που αποκτούν ετήσιο εισόδημα από άσκηση
αγροτικής δραστηριότητας, αυτοί εξαιρούνται εφόσον το ετήσιο αυτό εισόδημα δεν ξεπερνά τα 4.923,12 ευρώ.
Στην πράξη, τίθεται ως όριο περιουσίας
το ελάχιστο ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα των 410,26 ευρώ (4.923,12
ευρώ σε ετήσια βάση), ώστε να μην
θεωρείται ως «επανένταξη» στην αγορά εργασίας. Δεν περικόπτονται,
τέλος, οι συντάξεις των συνταξιούχων
που λαμβάνουν αμοιβές από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα
συγγενικά δικαιώματα ούτε και οι συντάξεις των συνταξιούχων για αμοιβές
που δεν υπόκεινται, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, σε ασφαλιστικές
εισφορές ή λαμβάνουν αποδοχές για
τις οποίες υφίσταται δυνατότητα παραίτησης και παραιτούνται του δικαιώματος είσπραξής τους.

Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν εργασία ή αυτοαπασχόληση οφείλουν οι ίδιοι με δήλωσή
τους να ενημερώσουν τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση, παράλληλα
με τη μείωση θα υπάρχει ετήσια παρακράτηση της τάξεως του 4,56%.

ΟΟΣΑ: Καταπολέμηση «μαύρης»
εργασίας με χαμηλότερες εισφορές

Μόλις 62 εκατ. πλήρωσε
το Δημόσιο τον Ιανουάριο
στους προμηθευτές του

Ο Οργανισμός προβλέπει σε έκθεσή του μείωση αφορολογήτου από το 2019
Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
στους χαμηλά αμειβόμενους εργαζομένους
ως λύση –μεταξύ άλλων– στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας προτείνει
ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στην ενδιάμεση
έκθεσή του για την ανάπτυξη. Ταυτόχρονα, φέρεται να προεξοφλεί μείωση
του αφορολογήτου από το 2019, μέτρο
που έχει μεν ψηφισθεί, αλλά που η κυβέρνηση θέλει να εφαρμόσει από το 2020.
Ειδικότερα, στην έκθεση του ΟΟΣΑ
που παρουσιάστηκε στο Μπουένος Αϊρες,
όπου πραγματοποιείται η σύνοδος των
υπουργών Οικονομικών του G20, αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Σε χώρες όπως
η Ινδία, η Ινδονησία και η Τουρκία, αλλά
επίσης η Ιταλία και η Ελλάδα, η αδήλωτη
εργασία παραμένει μια βασική πρόκληση
<
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<
<
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Σε χώρες όπως η Ινδία, η Ινδονησία και η Τουρκία, αλλά επίσης η Ιταλία και η Ελλάδα, η αδήλωτη εργασία
παραμένει μια βασική πρόκληση για την προώθηση
της δίκαιης ανάπτυξης.

Στην Ιταλία και την Ελλάδα εφαρμόστηκαν σημαντικές δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας. «Αντιθέτως, συγκριτικά λίγες ήταν οι
δράσεις στο πεδίο των ασφαλιστικών εισφορών», επισημαίνει ο ΟΟΣΑ.

για την προώθηση της δίκαιης ανάπτυξης.
Η αντιμετώπισή της απαιτεί μεταρρυθμίσεις σε δύσκολους κανόνες της αγοράς
εργασίας και προϊόντων, μεταξύ αυτών
και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών
στους χαμηλά αμειβόμενους εργαζομένους, οι οποίες παραμένουν υψηλές. Η
μεταφορά των εργαζομένων αυτών στη
νόμιμη, δηλωμένη εργασία θα τους προσφέρει καλύτερες προοπτικές για να βελτιώσουν τις δεξιότητες και την παραγωγικότητά τους, ενώ ταυτόχρονα θα τους
παρέχει καλύτερη κοινωνική προστασία».
Σε άλλο, μάλιστα, σημείο της έκθεσης
γίνεται αντιπαραβολή των προγραμμάτων
καταπολέμησης της φτώχειας που εφαρμόζει η Ελλάδα, από τη μία, με τις υψηλές

ασφαλιστικές εισφορές, από την άλλη.
Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι στην Ιταλία
και την Ελλάδα εφαρμόστηκαν σημαντικές δράσεις καταπολέμησης της φτώχειας.
«Αντιθέτως, συγκριτικά λίγες ήταν οι
δράσεις στο πεδίο των ασφαλιστικών εισφορών», επισημαίνει ο διεθνής οργανισμός.
Εντύπωση, επίσης, προξενεί η αναφορά
του ΟΟΣΑ στη μείωση του αφορολογήτου.
Συγκεκριμένα, στο κεφάλαιο υπό τον
τίτλο «Μεταρρυθμίσεις προκειμένου το
φορολογικό σύστημα να γίνει πιο φιλικό
στην ανάπτυξη» αναφέρεται ότι «η Ελλάδα
βελτίωσε τη φορολογική συμμόρφωση
και μείωσε το όριο του αφορολογήτου
στα προσωπικά εισοδήματα κατά ένα

τρίτο, με εφαρμογή από το 2019». Στην
περίπτωση που δεν πρόκειται για σφάλμα
των συγγραφέων της έκθεσης, ο ΟΟΣΑ
εμφανίζεται στην πραγματικότητα να
θεωρεί βέβαιη τη μείωση του αφορολογήτου στις 5.685 ευρώ από τις 8.636 που
είναι σήμερα, ένα χρόνο νωρίτερα, δηλαδή
από την 1η Ιανουαρίου 2019, όπως επιθυμεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
και ασκεί πιέσεις επ’ αυτού του ζητήματος,
και όχι από την 1η Ιανουαρίου 2020, όπως
επιθυμεί η ελληνική κυβέρνηση.
Οι τομείς στους οποίους η Ελλάδα εμφανίζεται να μην έχει συμμορφωθεί με
τις σχετικές συστάσεις του ΟΟΣΑ το 2017
είναι η επέκταση της αξιολόγησης των
συνεπειών στις επιχειρήσεις και στην

οικονομία γενικότερα που μπορεί να
έχει το ρυθμιστικό πλαίσιο, η ενίσχυση
του ανταγωνισμού και των ρυθμιστικών
αρχών, η βελτίωση και η ενίσχυση της
Δικαιοσύνης, αλλά και του θεσμού της
εξωδικαστικής διαμεσολάβησης. Από
την άλλη, η Ελλάδα θεωρείται μία από
τις ελάχιστες χώρες που έχουν προβεί
σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά
την πτώχευση επιχειρήσεων, ενώ αναφορά γίνεται και στη συνολική μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση που έκανε το 2016, με στόχο τη μείωση της
πολιτικής ανάμειξης, της καταπολέμησης
της διαφθοράς και της ενίσχυσης της
διαφάνειας.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Πληρωμές με το σταγονόμετρο
πραγματοποιεί το ελληνικό Δημόσιο προς τους προμηθευτές
του, σύμφωνα με τα στοιχεία που
δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο καταβλήθηκαν μόλις 62 εκατ. ευρώ, ενώ
οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 3,135 δισ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, το ελληνικό
Δημόσιο πλήρωσε τον μήνα Ιανουάριο μόλις 34,1 εκατ. ευρώ
για εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, 7 εκατ. ευρώ για εκκρεμείς επιστροφές φόρων και
20,9 εκατ. ευρώ για χρέη φορέων
της γενικής κυβέρνησης.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις (εκκρεμείς επιστροφές φόρων και υποχρεώσεις προς προμηθευτές) διαμορφώθηκαν τον
Ιανουάριο του 2018 σε 3,135 δισ.
ευρώ. Στα τέλη Ιανουαρίου οι
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των
υπουργείων, των ασφαλιστικών
ταμείων, των νοσοκομείων, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών νομικών
προσώπων δημοσίου δικαίου ανήλθαν στα 2,44 δισ. ευρώ, ενώ
οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων
διαμορφώθηκαν στα 692 εκατ.
ευρώ. Ειδικότερα, τα χρέη του
Δημοσίου διαμορφώνονται στα
τέλη Δεκεμβρίου ως εξής:
• 99 εκατ. ευρώ χρωστούν τα
υπουργεία.
• 225 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• 1,432 δισ. ευρώ οφείλουν
οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης, εκ των οποίων τα 532 εκατ.
ευρώ ο ΕΟΠΥΥ.
• 348 εκατομμύρια είναι οι οφειλές των νοσοκομείων.
• 340 εκατ. χρωστούν διάφορα
νομικά πρόσωπα.
• 692 εκατ. ευρώ είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.

Πάντως τα χρέη του Δημοσίου
είναι σημαντικά υψηλότερα. Και
αυτό, καθώς στις ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές
από τα τελωνεία και ειδικά για
τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ σε
βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία, καθώς και
όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα τελωνεία και
αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους
επαγγελματίες. Σημειώνεται ότι
ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους
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Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις διαμορφώθηκαν τον Ιανουάριο του
2018 σε 3,135 δισ. ευρώ.
(εκτός γενικής κυβέρνησης) που
δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής. Οι εκκρεμείς
επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί
και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ (ατομικό φύλλο έκπτωσης)
μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς. Από τον Δεκέμβριο
του 2015 και εφεξής, οι εκκρεμείς
επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί
το σχετικό ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα
και μη), μέχρι και το τέλος του
μήνα αναφοράς.

Αυστηρότερα κριτήρια για τη ρύθμιση οφειλών που ξεπερνούν τις €50.000
Την έκδοση υπουργικής απόφασης με
την οποία θα καθορίζονται τα κριτήρια
και η διαδικασία για τη ρύθμιση οφειλών
άνω των 50.000 ευρώ που έχουν ελεύθεροι επαγγελματίες προς το Δημόσιο
και τα ασφαλιστικά ταμεία προανήγγειλε
χθες η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.
Μάλιστα, η κ. Παπανάτσιου επεσήμανε ότι τα κριτήρια υπαγωγής στην
εν λόγω ρύθμιση θα είναι αυστηρότερα
για τη ρύθμιση χρεών άνω των 50.000
ευρώ σε σύγκριση με αυτά που ισχύουν
σήμερα για οφειλές έως 50.000 ευρώ,
ενώ για οφειλές από 250.000 ευρώ και
άνω ο οφειλέτης θα προσκομίζει υποχρεωτικά έκθεση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης.
«Στο επόμενο διάστημα ευελπιστούμε να προχωρήσουμε στην έκδοση
της υπουργικής απόφασης που θα ορίζει τη διαδικασία και τους όρους για
τις οφειλές που ξεπερνούν τις 50.000

δικασία γίνεται μέσω υποβολής αίτησης
στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα
της ΕΓΔΙΧ. Σύμφωνα με την κ. Παπανάτσιου, από όταν τέθηκε σε λειτουργία
η πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρεών
των ελεύθερων επαγγελματιών, στις
αρχές Φεβρουαρίου, έχουν υποβληθεί
οριστικά περίπου 200 αιτήσεις, 3.500
έχουν καταστεί επιλέξιμες (δηλαδή δεν
έχουν απορριφθεί αυτομάτως) και άλλες
2.200 βρίσκονται σε αρχικό στάδιο υποβολής.
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Την έκδοση υπουργικής
απόφασης προανήγγειλε η
υφυπουργός Οικονομικών
Κατερίνα Παπανάτσιου.
ευρώ», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ.
Παπανάτσιου μιλώντας χθες σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που έγινε για τα
μέλη του μητρώου συντονιστών της
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ).
Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις που έγινε
για τους ελεύθερους επαγγελματίες αφορούσε όσους είχαν χρέη έως 50.000
ευρώ στο Δημόσιο και έως 50.000 στα
ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται για διαδικασία που προβλεπόταν στον νόμο
για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και η δια-

Οι δόσεις

Από όταν τέθηκε σε λειτουργία η πλατφόρμα για τη ρύθμιση χρεών των ελεύθερων
επαγγελματιών έχουν υποβληθεί οριστικά περίπου 200 αιτήσεις, 3.500 έχουν καταστεί επιλέξιμες (δηλαδή δεν έχουν απορριφθεί αυτομάτως) και άλλες 2.200 βρίσκονται σε αρχικό στάδιο υποβολής.

Σχολιάζοντας το αίτημα συλλογικών
φορέων για αύξηση συνολικά των δόσεων ρύθμισης οφειλών πέραν των 12
ή 24 δόσεων που ισχύουν σήμερα και
δεν αφορούν τα όσα προβλέπει ο νόμος
για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, η
Κατερίνα Παπανάτσιου επιχείρησε να
περιορίσει τις σχετικές προσδοκίες.
«Δεν πρέπει να συγχέουμε τις δόσεις

του νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τις 100 δόσεις ή τις 12 έως
24 δόσεις που ισχύουν για όλους, ανεξαρτήτως άλλων κριτηρίων και ανεξαρτήτως αν έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι. Το αίτημα που μεταφέρεται από τους συλλογικούς φορείς
και τα μέσα ενημέρωσης για αύξηση
αυτών των δόσεων αφορά ένα τελείως
ξεχωριστό πρόβλημα. Και αυτό είναι
ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, είναι
ένα ζήτημα που μας απασχολεί και αναζητούμε λύση. Αλλά είναι ένα ζήτημα
που θα πρέπει να δούμε σε επόμενη
φάση. Θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί
ή έστω να έχει προχωρήσει σε πολύ ώριμο στάδιο η διαδικασία του εξωδικαστικού συμβιβασμού», υποστήριξε η υφυπουργός Οικονομικών. Αναφερόμενη,
τέλος, στις ανείσπρακτες οφειλές, δήλωσε ότι η φορολογική αρχή έχει χαρακτηρίσει ανεπίδεκτα είσπραξης 13,5
δισ. από τα 100 δισ. ευρώ του συνόλου.
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3,5 εκατ. περισσότερες αεροπορικές
θέσεις «έκλεισαν» οι tour operators
Για τη σεζόν του 2018 σε σχέση με το 2017 – Αναμένεται νέο ρεκόρ αφίξεων
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τον ελληνικό τουρισμό είναι τα τελευταία
στοιχεία προγραμματισμού αεροπορικών θέσεων των ξένων πρακτόρων. Κατά μέσον όρο ζητούν
21% περισσότερες θέσεις από πέρυσι, που ισοδυναμούν με επιπλέον
3,5 εκατομμύρια επιβάτες. Αν και
τα στοιχεία αυτά δεν θα μεταφραστούν απαραίτητα σε αφίξεις, καταδεικνύουν την αυξημένη ζήτηση
που περιμένουν από τους πελάτες
τους για την Ελλάδα οι μεγάλοι
ξένοι πράκτορες.
Είναι χαρακτηριστικό πως στη
μεγαλύτερη αγορά, τη γερμανική,
ο προγραμματισμός θέσεων είναι
αυξημένος κατά 45% σε σχέση με
το 2017. Αυτά τα στοιχεία παρουσίασε ο επιστημονικός διευθυντής
του ινστιτούτου του ΣΕΤΕ Αρης Ικ-

Για το 2019 η Citigroup εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα φτάσει το 1,5%, δηλαδή και πάλι πολύ χαμηλότερα από την επίσημη πρόβλεψη για 2,5%.

Ανάπτυξη 1,4%, πρωτογενές
πλεόνασμα 3,2% του ΑΕΠ
βλέπει φέτος η Citigroup

<
<
<
<
<
<

Αύξηση των αφίξεων της
τάξης του 10% βλέπει ο
πρόεδρος του ΕΟΤ Χαράλαμπος Καρίμαλης.
κος, παρουσία του προέδρου του
ΣΕΤΕ Γιάννη Ρέτσου. Ο τελευταίος,
αν και απέφυγε να κάνει προβλέψεις,
σημείωσε πως, απουσία ενός αρνητικού απροόπτου, το 2018 «θα είναι
μια πολύ καλή χρονιά». Την ίδια εκτίμηση διατύπωσε άλλωστε χθες,
σε διαφορετική περίσταση, και ο
πρόεδρος του ΕΟΤ Χαράλαμπος Καρίμαλης, ο οποίος καταθέτοντας την
προσωπική του άποψη, όπως σημείωσε, βλέπει αύξηση των αφίξεων
της τάξης του 10%.
Σύμφωνα με τον Αρη Ικκο, «οι
προοπτικές της τουριστικής κίνησης
στα περιφερειακά αεροδρόμια της
Ελλάδας, βάσει του προγραμματισμού των θέσεων των αεροπορικών
εταιρειών στις 31/01/2018 για τη θερινή περίοδο του 2018, είναι ιδιαίτερα
ενθαρρυντικές και ειδικότερα αυξημένες κατά 22% σε σχέση με τα
αντίστοιχα περσινά στοιχεία για τη

θερινή περίοδο του 2017». Αν και
το γεγονός αναγγέλλει ένα νέο ρεκόρ
αφίξεων για τον ελληνικό τουρισμό,
επεσήμανε ότι αφενός ο προγραμματισμός αλλάζει διαρκώς καθώς εξελίσσεται η σεζόν και αφετέρου
πως οι αφίξεις υπολείπονται του αριθμού θέσεων, αναλόγως της πληρότητας των αεροπλάνων. «Συνεπώς
η αναμενόμενη τελική μεταβολή αεροπορικών αφίξεων θα διαφοροποιηθεί από αυτήν που δείχνει ο
προγραμματισμός θέσεων του Ιανουαρίου». Σημαντικοί παράγοντες
για την αυξημένη ζήτηση είναι το
θετικό οικονομικό κλίμα που καταγράφεται στις βασικές αγορές απ’
όπου η χώρα έλκει επισκέπτες. Εξαιρέσεις αποτελούν οι αγορές του
Ηνωμένου Βασίλειου, λόγω εξασθένησης της λίρας έναντι του ευρώ
και χαμηλής καταναλωτικής εμπιστοσύνης ως επακόλουθα της από-

φασης για Brexit, της Τουρκίας λόγω
συνεχούς υποτίμησης της τουρκικής
λίρας και μεγάλων διακυμάνσεων
της καταναλωτικής εμπιστοσύνης
και της Ρωσίας εξαιτίας της εξασθένησης του ρουβλιού.
Παρ’ όλα αυτά, με εξαίρεση τη
Ρωσία που ο προγραμματισμός των
θέσεων δείχνει μείωση, στις άλλες
δύο αγορές οι οικονομικοί δείκτες
δεν επιδρούν αρνητικά στον προγραμματισμό των θέσεων, που είναι
αυξημένος σε σχέση με πέρυσι. Εξετάζοντας τις επιμέρους αγορές,
αξιοσημείωτες είναι οι αυξήσεις που
καταγράφονται στα περιφερειακά
αεροδρόμια από τις αγορές της Γερμανίας (+45%),του Ην. Βασιλείου
(+20%), της Πολωνίας (+52%), της
Αυστρίας (+60%), της Ιταλίας
(+14%), της Ολλανδίας (+13%) και
της Σουηδίας (+20%), ενώ στον αντίποδα μείωση καταγράφεται μόνο

από τις αγορές της Ρωσίας (-12%).
Επίσης παρατηρείται οριακή μείωση
και από την αγορά της Κύπρου (1%) που όμως είναι αισθητά μεγαλύτερη αν αφαιρεθεί η παρατηρούμενη αύξηση προς το αεροδρόμιο
της Θεσσαλονίκης.
Αναφορικά με τη θέση της Ελλάδας στον εξερχόμενο τουρισμό
των εξεταζόμενων αγορών το 2016,
σε όλες βρίσκεται στο top 10 των
κυριότερων τουριστικών προορισμών, με εξαίρεση τις αγορές της
Ρωσίας (11η) και των ΗΠΑ (25η). Ειδικότερα, κατέχει την 1η θέση στις
γειτονικές αγορές της Βουλγαρίας,
της Τουρκίας και της Κύπρου, τη 2η
θέση στην αγορά της Ρουμανίας,
ενώ στη γειτονική Ιταλία κατατάσσεται στην 5η θέση. Αξιοσημείωτη
είναι η θέση της Ελλάδας στις αγορές
του Ην. Βασιλείου (6η), της Γαλλίας
(7η) και της Γερμανίας (8η).

Αισθητά χαμηλότερα από τις επίσημες προβλέψεις κυβέρνησης και Κομισιόν βλέπει
η Citigroup την ανάπτυξη, αλλά και τα
πρωτογενή πλεονάσματα το 2018 και το
2019, κάτι που –εφόσον επιβεβαιωθεί– ανοίγει θέμα πρόωρης μείωσης του αφορολογήτου από το 2019. Παρ’ όλα αυτά, η
τράπεζα σημειώνει ότι οι δημοσιονομικοί
στόχοι το 2017 πιθανότατα ξεπεράστηκαν,
κάτι που αυξάνει την πιθανότητα της καθαρής εξόδου της χώρας από το μνημόνιο.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τράπεζας,
το 2018 η ανάπτυξη θα διαμορφωθεί στο
1,4%, έναντι –αναθεωρημένης– κυβερνητικής πρόβλεψης για 2,3%. Επίσης, θεωρεί
ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα διαμορφωθεί στο 3,2% του ΑΕΠ, έναντι στόχου
για 3,5% του ΑΕΠ.
Για το 2019 εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα
φτάσει το 1,5%, δηλαδή και πάλι πολύ χαμηλότερα από την επίσημη πρόβλεψη για
2,5%, ενώ αισθητή είναι η απόκλιση των
εκτιμήσεών της από τις κυβερνητικές και
για το πρωτογενές πλεόνασμα, αφού το
βλέπει στο 3% του ΑΕΠ έναντι στόχου για
3,5% του ΑΕΠ. Για τη συνέχεια, η τράπεζα
προβλέπει χαμηλή πτήση στο ΑΕΠ, με τους
ρυθμούς να διαμορφώνονται στο 1,5% το
2020, στο 1,4% το 2021 και στο 1,5% το
2022. Οπως σημειώνει στην έκθεσή της,
η ανάπτυξη επέστρεψε το 2017 αλλά με
χαμηλούς ρυθμούς, καθώς οι συνθήκες
ρευστότητας στην Ελλάδα παραμένουν ασθενείς, λόγω ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, ασθενούς εξωτερικής ανταγωνιστικότητας και λιτότητας.
Εφόσον επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις
αυτές, ενισχύονται τα επιχειρήματα του

ΔΝΤ περί πρόωρης μείωσης του αφορολογήτου από 1/1/2019. Ωστόσο, υπάρχει και
ο αντίλογος, ότι δηλαδή η μείωση των συντάξεων που έχει ήδη αποφασιστεί για να
ισχύσει από 1/1/2019 αντιστοιχεί στο 1%
του ΑΕΠ και επομένως καλύπτει εξ ολοκλήρου την απόκλιση της μισής ποσοστιαίας
μονάδας έναντι του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα, που βλέπει η Citi. Σε μια
τέτοια περίπτωση, αρκεί να περικοπούν
απλώς κατά μισή μονάδα τα αντίμετρα. Ο<
<
<
<
<
<

Οι εκτιμήσεις της τράπεζας
είναι χαμηλότερες αυτών της
κυβέρνησης και της Κομισιόν.
μως, δεν είναι σίγουρο ότι το ΔΝΤ θα ακολουθήσει αυτή τη γραμμή. Οσον αφορά το
χρέος, η τράπεζα προβλέπει ότι η συμφωνία
δεν θα είναι ουσιαστικού μεγέθους και θα
ορίζει προϋποθέσεις για την εφαρμογή της.

Στις 27/3 η δόση

Εν τω μεταξύ, την Τρίτη 27 Μαρτίου συνεδριάζει ο ESM προκειμένου να εγκρίνει
την εκταμίευση της δόσης των 5,7 δισ
ευρώ στην Ελλάδα. Από το ποσό αυτό, τα
3,3 δισ. ευρώ προορίζονται για την εξυπηρέτηση του χρέους, τα 500 εκατ. ευρώ
για την εκκαθάριση των οφειλών του Δημοσίου και το 1,9 δισ. ευρώ για το «μαξιλάρι»
ασφαλείας, ενόψει της εξόδου στις αγορές.
Αλλο 1 δισ. ευρώ θα εκταμιευθεί ανάλογα
με την πρόοδο στην εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών από τον Μάιο.

TRAVELLING TO

FEELS GOOD
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Συντονιστείτε στο
The Breakfast Show
με τον Κωνσταντίνο και τη Μαρίνα
και διεκδικήστε
ένα ταξίδι δύο ατόμων
για τo Δουβλίνο
με την Cobalt.

ΧΟΡΗΓΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ

LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy
*Ίσχύουν όροι και προϋποθέσεις
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Ολοκλήρωση
4ης αξιολόγησης
τον Ιούλιο βλέπουν
οι Βρυξέλλες

Δημιουργία ταμείου
στην Ευρωζώνη για την κρίση
προτείνει η Λαγκάρντ

«Καμπανάκι» για τις καθυστερήσεις
στις ενεργειακές ιδιωτικοποιήσεις
Των ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
και ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Σε λύση-πακέτο στο Eurogroup του Ιουλίου προσανατολίζονται οι Ευρωπαίοι
αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες και όχι
σε αυτό του Ιουνίου, όπως υπολογιζόταν
μέχρι πρόσφατα, καθώς έχουν εντοπιστεί ιδιαίτερες καθυστερήσεις σε
μία σειρά από μεταρρυθμίσεις και κυρίως στον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων. «Ολα έχουν μείνει πίσω», έλεγε
Ευρωπαίος αξιωματούχος αναφερόμενος στην τέταρτη αξιολόγηση, η οποία ενώ αναμενόταν να έχει ολοκληρωθεί τον Μάιο, φαίνεται πλέον πιο
ρεαλιστικό ως σενάριο να ολοκληρωθεί
στο τέλος Ιουνίου ή ακόμα και τον Ιούλιο εξαιτίας των καθυστερήσεων
που παρατηρούνται, με βασικότερες
τις ενεργειακές ιδιωτικοποιήσεις αλλά
και το έργο της Εγνατίας Οδού.

Η ενέργεια
Για τις Βρυξέλλες, οι μεταρρυθμίσεις
στην αγορά της ενέργειας είναι ιδιαίτερα σημαντικές και δεν πρόκειται να
«βάλουν νερό στο κρασί τους», όπως
αναφέρουν χαρακτηριστικά παραπέμποντας κυρίως στην αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ και την πώληση των
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ.
Οι θεσμοί κατέστησαν σαφείς τις
προθέσεις τους στον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη μέσω τηλεδιάσκεψης την περασμένη εβδομάδα. Ο
κ. Σταθάκης δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση του προγράμματος ενεργειακών αποκρατικοποιήσεων εντός του
συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος
και ανέλαβε την υποχρέωση να ενημερώνει τους θεσμούς για τα βήματα
που γίνονται προς αυτήν την κατεύθυνση σε εβδομαδιαία βάση, όπως και
οι άλλοι υπουργοί που έχουν προαπαι-

τούμενα. Το δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει εκκίνηση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ
και της ΔΕΠΑ τον Μάρτιο του 2018
και διάθεσης του 17% της ΔΕΗ τον Ιούνιο του 2018. Μέχρι το τέλος Μαρτίου
θα πρέπει να έχει κατατεθεί στη Βουλή
και το νομοσχέδιο για την αποεπένδυση
των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, προκειμένου να ξεκινήσει ο σχετικός διαγωνισμός εντός του Ιουνίου, ενώ μέχρι
το τέλος του 2018 θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί το σύνολο των ενεργειακών ιδιωτικοποιήσεων.

Οι λιγνίτες και η ΔΕΠΑ
Το υπουργείο Ενέργειας, αφού σπατάλησε πολύ χρόνο εξετάζοντας διάφορα εναλλακτικά σενάρια, βρίσκεται
πλέον στη δυσάρεστη θέση να δίνει
κυριολεκτικά μάχη με τον χρόνο, ώστε
να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις και
να αποφευχθεί περαιτέρω καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της τέταρτης
αξιολόγησης. Το βάρος σε αυτήν τη
φάση δίνεται αφενός στην ολοκλήρωση
του νομοσχεδίου για την αποεπένδυση
των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ, το
οποίο σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις
του κ. Σταθάκη ολοκληρώνεται αυτήν
την εβδομάδα, και αφετέρου στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού για τη νέα
θέση της ΔΕΠΑ στη λιανική αγορά φυσικού αερίου, δεδομένου ότι στην πράξη αποτελεί προαπαιτούμενο για την
εκκίνηση της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης τόσο των ΕΛΠΕ όσο και της
ΔΕΠΑ. Ο σχεδιασμός αυτός προβλέπει
την εξαγορά από τη ΔΕΠΑ του ποσοστού που κατέχει η Shell στην ΕΠΑ
Αττικής και την πώληση στην ΕΝΙ του
ποσοστού που κατέχει η ίδια στη Ζeniθ
(πρώην ΕΠΑ Θεσσαλίας-Θεσσαλονίκης).
Παρά το γεγονός ότι το θέμα της αποτίμησης των δύο ΕΠΑ παραμένει

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ και η πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ αποτελούν σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τους θεσμούς.
ανοιχτό, οι σύμβουλοι των τριών εταιρειών επεξεργάζονται αντίστοιχα
τα κείμενα των συμβάσεων αγοραπωλησίας, με στόχο να ολοκληρωθούν
εντός της εβδομάδας.
Οσον αφορά τη Zeniθ, καταρτίζεται
και κείμενο συμφωνίας μετόχων στην
περίπτωση που οι θεσμοί τελικά εγκρίνουν την πρόταση Σταθάκη για
παραμονή της ΔΕΠΑ στην εταιρεία με
ποσοστό κάτω του 20%. Η ολοκλήρωση
των συμφωνιών ΔΕΠΑ-Shell και ΔΕΠΑ-ΕΝΙ θα ξεκαθαρίσει το θολό τοπίο
γύρω από το ακριβές χαρτοφυλάκιο
της ΔΕΠΑ τόσο για τους επενδυτές που
θα ενδιαφερθούν για το 65% της εταιρείας, όσο και για αυτούς που θα κληθούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό για τη διάθεση του 51% των ΕΛΠΕ,
όπως έχει συμφωνηθεί μεταξύ των δύο
βασικών μετόχων (Δημόσιο και όμιλος
Λάτση), αφού τα ΕΛΠΕ ελέγχουν το
35% της ΔΕΠΑ. Οι θεσμοί φέρονται να
έχουν ασκήσει πιέσεις στον κ. Σταθάκη
και για το άνοιγμα των οικονομικών
προσφορών του ΔΕΣΦΑ, που καθυστερεί πάνω από ένα μήνα.
Εχουν, τέλος, θέσει «εκτός» προαπαιτουμένων την έναρξη λειτουργίας
του targed model στην αγορά ηλεκτρισμού τον Αύγουστο του 2018, καθώς
διαπιστώθηκε ότι δεν είναι εφικτή η
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λειτουργία του ενεργειακού χρηματιστηρίου πριν από το 2019.
Βλέποντας ότι υπάρχει πλέον η περίπτωση να μην έχει καταφέρει η Αθήνα να ολοκληρώσει όλα τα προαπαιτούμενα μέχρι τη λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο, στις Βρυξέλλες έχουν αρχίσει να προετοιμάζουν
τα πιθανά ενδεχόμενα που θα είχε μία
τέτοια εξέλιξη.
Πρώτον, αν παραμείνουν πολλά προαπαιτούμενα ανολοκλήρωτα μέχρι το
τέλος του προγράμματος από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, τότε η
αξιολόγηση θα χαρακτηριστεί μη ολοκληρωμένη και η Ελλάδα θα βγει
από το πρόγραμμα, χωρίς να λάβει την
τελευταία εκταμίευση που είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επάρκεια του
μαξιλαριού ρευστότητας, που θα χρειαστεί η χώρα για να βγει στις αγορές.
Δεύτερο ενδεχόμενο είναι η ελληνική
κυβέρνηση να έχει ολοκληρώσει την
πλειονότητα των δύσκολων μεταρρυθμίσεων μέχρι τον Αύγουστο, αλλά να
παραμένουν μερικά προαπαιτούμενα
ανολοκλήρωτα. Τότε, οι θεσμοί εξετάζουν το ενδεχόμενο οι μεταρρυθμίσεις
που παραμένουν ημιτελείς να μεταφερθούν στις δράσεις που θα κληθεί
να κάνει η ελληνική κυβέρνηση μετά
τη λήξη του προγράμματος.

Τη δημιουργία ενός κεντρικού δημοσιονομικού μηχανισμού στην Ευρώπη που θα βοηθάει τα κράτη-μέλη
στις δύσκολες ημέρες εισηγήθηκε
η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ
Κριστίν Λαγκάρντ, μιλώντας στο
Βερολίνο για τα επόμενα βήματα
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Την
ώρα που η Ευρώπη συζητάει τη νέα
αρχιτεκτονική της και η δημοσιονομική ενοποίηση παραμένει ένα
από τα πλέον επίμαχα κεφάλαια, το
ΔΝΤ παρουσίασε τη δική του πρόταση, η οποία κινείται στη λογική
της ενοποίησης, αλλά όχι της αλληλεγγύης χωρίς όρους. Σύμφωνα με
την πρόταση, που βασίστηκε σε μελέτη συνεργατών του Ταμείου, τα
κράτη-μέλη θα πληρώνουν ετήσιες
εισφορές στον μηχανισμό, δημιουργώντας αποθεματικό σε περιόδους υψηλής ανάπτυξης, έτσι ώστε
σε περιόδους κρίσης να μπορούν
να χρηματοδοτούνται από αυτό για
να αντισταθμίσουν τις αρνητικές
επιπτώσεις. Σύμφωνα με την κ. Λαγκάρντ, από το σενάριο της μελέτης
προκύπτει ότι με χρηματοδότηση
0,35% του ΑΕΠ ετησίως θα μπορούσαν να περιοριστούν οι αρνητικές
επιπτώσεις μιας νέας κρίσης κατά
50%. Η πρόταση προβλέπει ότι τα
κράτη-μέλη θα αποζημιώνονται από
τον μηχανισμό αν η ανεργία τους
αποκλίνει από τον μέσον όρο των
τελευταίων 7 ετών, με μεταβιβάσεις
0,5% του ΑΕΠ τους για κάθε ποσοστιαία μονάδα απόκλισης. Σε περίπτωση χρηματοδότησής τους από
τον μηχανισμό, τα κράτη-μέλη θα
τον εξοφλούν μόλις ανακάμψουν,

καταβάλλοντας αυξημένες εισφορές.
Οπως είπε χαρακτηριστικά η κ. Λαγκάρντ, είναι κάτι σαν την αύξηση
των ασφαλίστρων σε περίπτωση αυτοκινητιστικού ατυχήματος. Κατά
την ίδια, με αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται και η ανησυχία ορισμένων
κρατών για μόνιμες μεταβιβάσεις
πόρων σε αδύναμα κράτη-μέλη.
Ετσι, η Ελλάδα θα μπορούσε να
επωφεληθεί, εισπράττοντας το 20%
του ΑΕΠ της την περίοδο 2009-2016,
αλλά θα έφτανε στη συνέχεια να
πληρώνει περίπου το 1% του ΑΕΠ
της σε εισφορές του μηχανισμού
για κάποια χρόνια, ώστε να εξοφλή<
<
<
<
<
<

Σε περίπτωση χρηματοδότησής τους από τον
μηχανισμό, τα κράτημέλη θα τον εξοφλούν
μόλις ανακάμψουν.
σει τα χρέη της. Το ίδιο θα ίσχυε και
για την Ισπανία, λόγω υψηλής ανεργίας, καθώς η κεντρική ιδέα του μηχανισμού είναι να εξαρτάται η βοήθεια από την αύξηση της ανεργίας,
ως βασικού παράγοντα.
Επίσης, τα επωφελούμενα κράτη-μέλη θα είναι υποχρεωμένα να
τηρούν πιστά τους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας.
«Αυτός ο μηχανισμός», είπε η κ.
Λαγκάρντ, «θα μπορούσε να απαλύνει τον οικονομικό κύκλο και να
βελτιώσει τη λειτουργία της νομισματικής ένωσης».

Σύμφωνα με την κ. Λαγκάρντ, από το σενάριο της μελέτης προκύπτει ότι με
χρηματοδότηση 0,35% του ΑΕΠ, ετησίως, θα μπορούσαν να περιοριστούν οι
αρνητικές συνέπειες μιας νέας κρίσης κατά 50%.
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Η «βασίλισσα» πληρώθηκε
λιγότερο από τον σύζυγό της

Η Κλερ Φόι υποδύθηκε τη βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ στη σειρά «The crown».
πολλές γυναίκες πληρώνονται λιγότερο από τους άρρενες συμπρωταγωνιστές τους.

Ο πολυαναμενόμενος γάμος
Tην ίδια στιγμή, όλα ετοιμάζονται
για τον γάμο του πρίγκιπα Χάρι και
της Μέγκαν Μαρκλ. Με πιτζάμες
και παλιά νυφικά, με τσάι ή ίσως
και σαμπάνια, οι ένθερμοι οπαδοί

των βασιλικών τεκταινομένων ετοιμάζονται να παρακολουθήσουν
τους γάμους του πρίγκιπα Χάρι και
της αρραβωνιαστικιάς του Μέγκαν
Μαρκλ. Ο Χάρι πάντα ήταν ο πρίγκιπας της καρδιάς των Βρετανών
και πολλοί τόσο μέσα όσο και έξω
από την Κοινοπολιτεία αναρωτιούνταν αν ποτέ το «κακό παιδί του
Μπάκιγχαμ» επρόκειτο να έλθει εις

γάμου κοινωνία. Η Μαρκλ, αστέρας
της τηλεοπτικής σειράς «Suits», ενθουσίασε τους οπαδούς της για τη
μεικτή φυλετική της καταγωγή.
Ο γάμος τους πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου το μεσημέρι στο κάστρο του Ουίνδσορ.
Ηδη, έχουν αρχίσει να εκπονούνται
σχέδια για ομάδες παρακολούθησης
της τελετής, όπως εξάλλου και συναντήσεις στα μπαρ αλλά και να
προσφέρονται ακριβά πακέτα για
ξενοδοχεία. Οι παθιασμένοι με το
αντικείμενο έχουν δημιουργήσει
τις δικές τους ομάδες στο Facebook.
«Λατρεύουμε τη Μέγκαν Μαρκλ»,
λέει η Τζούλι Μπρίλχαρντ, η οποία
υπήρξε υπεύθυνη επιμελητείας του
στρατού. «Για κάθε μικρό μαύρο
κορίτσι που ήθελε τη δική του πριγκίπισσα, τώρα διαθέτει μία. Δεν
είναι αυτό καταπληκτικό; θα είναι
πάντα η Αμερικανίδα πριγκίπισσα».
Τα μέλη της ομάδας στο Facebook
μοιράζονται τα νέα του γάμου και
τα σχέδια για συναντήσεις και ζουν
σε 91 χώρες σε έξι από τις επτά ηπείρους. «Κοιτάμε για επαφές στην
Ανταρκτική» λέει η Μπρίλχαρντ.
«Εκαναν τη δική τους πορεία Γυναικών τον Μάρτιο και σκεφτήκαμε
ότι θα ήταν θαυμάσιο αν έκαναν
και τη δική τους συγκέντρωση για
τον γάμο. Χρειάζονται κάτι για να
σπάσουν τη μονοτονία».

Μικρός σκύλος πέθανε σε πτήση της
United Αirlines, όταν μία αεροσυνοδός
εξανάγκασε την ιδιοκτήτριά του να
βάλει το μικρό ζώο στο ντουλάπι των
αποσκευών πάνω από τις θέσεις. H εταιρεία ανέλαβε όλη την ευθύνη για το
δυσάρεστο γεγονός.
Στην πτήση 1284 από το Χιούστον
στη Νέα Υόρκη μία γυναίκα που ταξίδευε με παιδιά και έναν μικρό σκύλο
εξαναγκάστηκε από την αεροσυνοδό
να βάλει το σκυλί της στο ντουλάπι
των αποσκευών πάνω από τις θέσεις
για τη διάρκειας 3,5 ωρών πτήση.
Η ίδια η γυναίκα, όπως καταμαρτυρούν αυτόπτες μάρτυρες, ήθελε να
κρατήσει το ζώο κάτω από το κάθισμά
της, στην ειδική τσάντα μεταφοράς
που διέθετε, αλλά η αεροσυνοδός ήταν
αμετανόητη και επέμενε να βάλει το
μικρό ζώο στο ντουλαπάκι για τις αποσκευές που βρίσκεται πάνω από τα
κεφάλια των επιβατών.
«Μετά την ολοκλήρωση της πτήσης,
η γυναίκα βρήκε το ζώο της νεκρό. Κάθησε στον διάδρομο του αεροπλάνου
κλαίγοντας ενώ όλοι οι συνεπιβάτες
της ήταν έκπληκτοι από την εξέλιξη»,
ανέφερε η συνεπιβάτριά της Μάγκι
Γκρέμινγκερ σε μία σειρά από tweets
poy ανήρτησε μαζί με τη φωτογραφία
της γυναίκας και των παιδιών της.
Η United αποκάλεσε το συμβάν «ένα
τραγικό δυστύχημα που δεν έπρεπε
ποτέ να έχει συμβεί επειδή τα ζώα δεν
πρέπει ποτέ να τοποθετούνται στα ντουλάπια των αποσκευών που βρίσκονται
πάνω από τα κεφάλια των επιβατών
μέσα στην καμπίνα».
Η εκπρόσωπος Τύπου της εταιρείας
Μάγκι Σμέριν δήλωσε ότι η εταιρεία
διερευνά τα αίτια του τραγικού περι-

στατικού και ότι η οικογένεια έλαβε
πίσω την τιμή των εισιτηρίων της,
όπως εξάλλου και το εισιτήριο της μεταφοράς του ζώου που ανέρχεται στα
125 δολάρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι
δεν είναι η πρώτη φορά που η United
βρίσκεται στο στόχαστρο εξαιτίας κακής

<
<
<
<
<
<

Η αεροσυνοδός επέμενε να
τοποθετηθεί η τσάντα με το
ζώο στον χώρο των αποσκευών πάνω από τις θέσεις.
μεταχείρισης των ζώων. Πέρυσι οι ιδιοκτήτες ενός γιγαντιαίου κουνελιού
μήνυσαν την εταιρεία όταν αυτό πέθανε
σε μία από τις πτήσεις της.
Το 2017 η αεροπορική εταιρεία
United Airlines κατέγραψε τους περισσότερους θανάτους ζώων από όλους
τους αμερικανικούς αερομεταφορείς,
σύμφωνα με το υπουργείο Μεταφορών
των ΗΠΑ. Δεκαοκτώ ζώα πεθάναν και
13 τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς τους. Συνολικά έξι ζώα
πέθαναν κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους από τους υπόλοιπους 16
αερομεταφορείς.

Ο Λούκας χτίζει ένα «σπίτι» όπου θα αντιπροσωπεύονται όλες οι μορφές τέχνης
O δημιουργός της κινηματογραφικής εποποιίας «Πόλεμος των Αστρων», Τζορτζ
Λούκας επισκέφθηκε το Λος Αντζελες,
όπου πρόκειται να οικοδομηθεί το Μουσείο Λούκας Αφηγηματικών Τεχνών, με
κόστος 1,5 δισ. δολ. Το ίδρυμα, το οποίο
αναμένεται να ανοίξει τις θύρες του το
2021, δεν θα είναι απλά μια συλλογή αναμνηστικών από τις ταινίες Star Wars,
αλλά θα είναι ένα μεγάλο μουσείο όπου
θα αντιπροσωπεύονται όλες οι μορφές
τέχνης, από ζωγραφικούς πίνακες και

σχέδια μέχρι ψηφιακά και παραδοσιακά
φιλμ. Τα τελευταία θα ξεκινούν από τη
«Μετρόπολις» του 1927 μέχρι την ταινία
«Πολίτης Κέιν», του Ορσον Ουέλς το
1941 έως τις τελευταίες ταινίες Ιντιάνα
Τζόουνς που αποτέλεσαν προϊόντα της
συνεργασίας του Τζορτζ Λούκας και του
Στίβεν Σπίλμπεργκ. Φυσικά θα υπάρχουν
και πολλά αναμνηστικά του «Πολέμου
των Αστρων», όπως είναι το φωτεινό
σπαθί του Λουκ Σκαϊγουόκερ και το κράνος του Νταρθ Βέιντερ. Ωστόσο, ο Λού-

κας τόνισε όταν το πολιτειακό συμβούλιο ψήφισε με 14 ψήφους υπέρ,
στόχευε στο να αποδειχθεί ότι το εγχείρημα που αφορούσε το Μουσείο
Λούκας Αφηγηματικών Τεχνών δεν ήταν ένα έργο προσωπικής ματαιοδοξίας.
Στη μεγάλη του συλλογή θα περιέχονται
και πίνακες των Νόρμαν Ρόκγουελ, Εντγκαρ Ντεγκά και Πιερ Ογκίστ Ρενουάρ, σκίτσα του δημιουργού των Peanuts
Τσαρλς Σουλτς και του καλλιτέχνη Ρόμπερτ Κραμπ, όπως εξάλλου και κινού-

μενα σχέδια από την ταινία «Who
Framed Roger Rabbit» και ειδικά εφέ
από ταινίες όπως «Ε.Τ. o εξωγήινος».
«Η ιδέα είναι ότι μιλάμε για λαϊκή τέχνη,
είναι τέχνη που μιλάει συναισθηματικά
στις ψυχές των ανθρώπων και σου λέει
κάτι σχετικά με το ποιος είσαι», τόνισε
ο Λούκας. Η κατασκευή του μουσείου
χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον
Λούκας, τη σύζυγό του και το ίδρυμά
τους και σύμφωνα με αξιωματούχους
του Λος Αντζελες αποτελεί το μεγαλύτερο

www.lovefm.com.cy

δημόσιο δώρο προς τις δημοτικές αρχές.
Σχηματικά σχέδια δείχνουν το κτίριο,
το οποίο διαθέτει έκταση 9.290 τετραγωνικών μέτρων, να μοιάζει σαν μία εκδοχή του διαστημοπλοίου «Μιλένιουμ
Φάλκον» του Χαν Σόλο, το οποίο μοιάζει
να πλανάται πάνω από ένα τμήμα του
Εξποζίσιον Παρκ κοντά στο κέντρο της
πόλης του Λος Αντζελες. Σύμφωνα με
πληροφορίες, το μουσείο θα παρέχει μαθήματα σε παιδιά με την ελπίδα να γίνουν
οι «παραμυθάδες» της γενιάς τους.

To Love Fm 100.7 και η Cobalt αναζητούν
ένα τυχερό ζευγάρι που θα ταξιδέψει
στην κοσμοπολίτικη Μύκονο με όλα τα
αεροπορικά έξοδα πληρωμένα
Συντονιστείτε στο Love Fm 100.7
και μάθετε πώς θα διεκδικήσετε
αυτό το μοναδικό δώρο!

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4 Απριλίου από την
πρωινή εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος και της Χριστιάνας Αρτεμίου.
ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
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Θάνατος σκύλου σε
ντουλάπι αεροπλάνου

Η παραγωγός της σειράς «The crown» δήλωσε ότι το μισθολογικό χάσμα θα κλείσει
Η παραγωγός του βασιλικού δράματος
«The crown» (το Στέμμα) υποστηρίζει
ότι η Κλερ Φόι, που έπαιξε τον κεντρικό
ρόλο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ πληρώθηκε λιγότερο από τον τηλεοπτικό
σύζυγό της. Η σειρά του Netflix παρακολουθεί το ταξίδι της Ελισάβετ
από τότε που ήταν πριγκίπισσα μέχρι
που έγινε βασίλισσα, ξεκινώντας από
τη δεκαετία του 1950. Το περιοδικό
Variety αναφέρει δηλώσεις της παραγωγού Σούζαν Μακί, οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι η Φόι πληρώθηκε
λιγότερο από τον Ματ Σμιθ, ο οποίος
υποδύθηκε τον πρίγκιπα Φίλιππο στις
δύο πρώτες περιόδους της σειράς. Εκανε την παραπάνω δήλωση σε μια
εκδήλωση της κινηματογραφικής
βιομηχανίας στην Ιερουσαλήμ. Η ίδια
τόνισε ότι αυτό συνέβη επειδή ο Σμιθ
ήταν γνωστός από τη σειρά επιστημονικής φαντασίας «Ντόκτορ Χου».
Η Μακί δήλωσε ότι το χάσμα αυτό
θα κλείσει στην τρίτη περίοδο της
σειράς στην οποία κανείς δεν θα λάβει
υψηλότερο μισθό από τη βασίλισσα.
Ο πράκτορας της Φόι δεν απάντησε
στα αιτήματα για σχόλια την Τετάρτη.
Ούτε η Φόι ούτε ο Σμιθ πρόκειται να
εμφανιστούν στην τρίτη περίοδο της
σειράς κατά την οποία η Ολίβια Κόλμαν θα υποδυθεί τη μεσήλικα μονάρχη. Το φυλετικό χάσμα των μισθών
αποτελεί ένα σημαντικό θέμα στο
Χόλιγουντ μετά τις αποκαλύψεις ότι

l
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Με αναιμική
άνοδο έκλεισε
το Χρηματιστήριο

Απογοητευτική για μία ακόμη φορά
ήταν η αξία των συναλλαγών
Δεν κατάφερε η χρηματιστηριακή αγορά
να συγκρατήσει τα ενδοσυνεδριακά κέρδη (1,37%) και έκλεισε με μικρή άνοδο
0,57%, στις 794,56 μονάδες. Απογοητευτική ήταν η εικόνα της αξίας συναλλαγών, αφού ο καθαρός τζίρος ανήλθε
μόλις στα 45,8 εκατ. ευρώ, ενώ πραγματοποιήθηκαν και πακέτα αξίας 13,08
εκατ. ευρώ.
Η δεύτερη συνεχή άνοδος της αγοράς
στηρίχθηκε στα κέρδη (2,32%) του ΟΠΑΠ
αλλά και στη θετική πορεία των μετοχών
της Εθνικής Τράπεζας (1,16%) και της
Τράπεζας Πειραιώς (1,01%). Καλή εικόνα
εμφάνισε και η μετοχή της μητρικής εταιρείας του Χρηματιστηρίου (ΕΧΑΕ),
που ενισχύθηκε 3,23% και διαμορφώθηκε
στα 4,80 ευρώ. Μικρότερα κέρδη πέτυχαν
οι Jumbo (1,74%), ΔΕΗ (0,84%), Eurobank
(0,26%), ενώ με οριακά κέρδη 0,06%,
στα 1,7750 ευρώ, έκλεισε ο τίτλος της
Alpha Bank.
Στην αντίπερα όχθη, με πτώση 2,38%
έκλεισε ο τίτλος του ΑΔΜΗΕ που διολίσθησε στο 1,8060 ευρώ και ακολούθησαν
με πτώση 1,05% η μετοχή του ΟΤΕ και
ο τίτλος των Ελληνικών Πετρελαίων,
που υπέστη απώλειες 0,51% και διαμορφώθηκε στα 7,88 ευρώ. Ο δείκτης υψηλής
κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη
0,74%, στις 2.031,43 μονάδες, ενώ στο
-0,31% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο

δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης Mid
Cap και στις 1.292,18 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με άνοδο 1,02%,
στις 796,96 μονάδες.
Μικρή αποκλιμάκωση των αποδόσεων
με αντίστοιχη αύξηση των τιμών σημειώθηκε στην ηλεκτρονική δευτερογενή αγορά τίτλων, αλλά με περιορισμένη αξία
συναλλαγών η οποία δεν ξεπέρασε τα 11
εκατ. ευρώ. Η τιμή του 5ετούς κρατικού
ομολόγου ανήλθε στα 100,25 λεπτά του
ευρώ και η απόδοση υποχώρησε στο 3,44%
από το 3,54% της προηγούμενης συνεδρίασης. Το 7ετές κρατικό ομόλογο εμφάνισε τιμή στα 96,69 λεπτά του ευρώ, με
την απόδοση να διαμορφώνεται στο 3,93%
από 4,03% της συνεδρίασης της περασμένης Δευτέρας. Το 10ετές κρατικό ομόλογο
εμφάνισε απόδοση 4,35% έναντι απόδοσης
4,40% της προηγούμενης συνεδρίασης.
Το spread (διαφορά απόδοσης του 10ετούς
ελληνικού ομολόγου με το αντίστοιχο γερμανικό ομόλογο) υποχώρησε ελαφρώς
κατά 2 μονάδες βάσης, σε σύγκριση με τη
συνεδρίαση της περασμένης Δευτέρας και
διαμορφώθηκε στις 384 μονάδες βάσης.
Οι αποδόσεις άλλων 10ετών ευρωπαϊκών ομολόγων παρουσίασαν χθες την
εξής εικόνα: Ιταλία 1,87%, Γαλλία 0,74%,
Ισπανία 1,22%, Γερμανία 0,51%.

Ανάσα πήραν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ανέκαμψαν χθες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, έπειτα από τέσσερις συνεχείς πτωτικές συνεδριάσεις, καθώς
υποχώρησαν οι φόβοι των επενδυτών
περί επικείμενου εμπορικού πολέμου
Ουάσιγκτον - Πεκίνου. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 έκλεισε χθες με άνοδο 1,2%, ενώ τη
Δευτέρα είχε υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο
του 2017. Από την αρχή του έτους,
ο Stoxx Europe 600 εμφανίζει απώλειες 5,6%. Στη Φρανκφούρτη, ο DAX
ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο
1,56% και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε
με κέρδη 0,98%. Σημαντικά κέρδη
1,62% κατέγραψε ο δείκτης FTSE 100

a.ntokas@kathimerini.gr

New York/Nέα Yόρκη

WELLS FARGO &
(Σε δολάρια)

WALMART INC

51.9401

-0.6692

86.51

-1.1314

Πριν από

757

0.558

DEUTSCHE POST

5857

1.052

DT BOERSE N

ROYAL BANK SCO

257.6

-0.348

DT LUFTHANSA A

25.76

0.17

RDS ‘A

2260

2.309

DT TELEKOM N

12.98

0.175

ROYAL DTCH SHL

2307

2.261

E.ON SE NA

8.854

0.035

RELX

1454

1.714

FRESENIUS MEDI

81.46

2.06

3599.5

1.796

FRESENIUS SE

60.74

1.42

532

0.91

HEIDELBERGCEME

79.84

1.86

874.4

0.784

HENKEL AG&CO V

104.4

1.05

Μετ. %

3M COMPANY

219.55

-0.3133

(Σε πέννες)

ALCOA CORP

45.015

-1.6496

Εταιρείες

ALLEGHANY CRP

601.55

-0.7245

ANGLO AMERICAN

1681

1.657

RIO TINTO

2423

1.423

ROYAL MAIL R

-0.054

ROLLS ROYCE PL

London/Λονδίνο
Χθεσινό

ALTRIA GROUP

60.955

2.2735

ASSOC.BR.FOODS

AMAZON COM

1532.2969

-1.5145

ADMIRAL GROUP

1845.5

Μετ. %

35.16

0.44

111.1

3.7

AMER EXPRESS C

92.91

0.3131

ASHTEAD GRP.

1940.5

1.65

RANDGOLD RES

5916

-1.334

INFINEON TECH

22.46

0.67

AMER INTL GROU

54.57

0.6641

ANTOFAGASTA

947.8

1.412

RSA INSRANCE G

630.8

0.254

K+S AG NA

23.87

0.59

AVIVA PLC

498.4

0.87

SAINSBURY(J)

229.2

1.731

LINDE

167.85

2.35

-1.2843
171.54

-0.7119

ASTRAZENECA

4866

2.227

SCHRODERS

3208

0.817

MERCK KGAA

76.04

1.24

AVON PRODUCTS

2.8

-1.4085

BABCOCK INTL

664.8

1.682

SAGE GROUP

649.2

1.501

MUENCH. RUECK

184.6

0.35

BANK OF AMERIC

30.145

-0.9691

BAE SYSTEMS

573.8

2.464

SHIRE

3070

3.944

19.875

0.19

BAXTER INTL IN

65.56

0.1069

BARCLAYS

206.15

0.121

ST JAMESS PLAC

1092

1.158

THYSSENKRUPP A

21.54

0.44

BOEING CO

329.4

0.1307

BRIT AM TOBACC

3946

1.179

SKY PLC

1316

0.612

VOLKSWAGEN VZ

156.46

1.72

62.9

-0.7886

BARRATT DEVLPM

531.6

0.835

SMITHS GROUP

1503

2.594

VONOVIA SE

39.76

0.79

SIEMENS N

101.8

1.42

SAP SE

84.78

1.8

APPLE INC

BRISTOL MYERS
CAMPBELL SOUP

42.67

0.4709

BERKELEY GRP

CATERPILLAR IN

149.15

-0.0268

BR LAND CO

3774

0.346

SMITH&NEPHEW

1334

2.222

638.6

0.567

SPORTS DI INT

370.3

-0.242

CIGNA CORP

168.31

-0.2194

CHEVRON

115.93

0.5028

BHP BILLITON

1403

1.814

SSE PLC

BUNZL

2026

2.22

CISCO SYSTEMS

43.755

-0.6922

BP

475.35

1264.5

3.014

STANDRD CHART

719.2

1.798

1.235

SEVERN TRENT

1742

1.723

RWE AG

1.315

AEGON

5.45

1.08

COLGATE PALMOL

69.29

1.6131

CARNIVAL

4626

2.937

TAYLOR WIMPEY

184.65

0.462

AKZO NOBEL

77.7

3.46

DANAOS CORP

1.275

0

CENTRICA

137.4

1.702

UNILEVER

3739

1.191

ALTICE A

6.826

-1.42

DIANA SHIPPING

3.58

1.4164

COMPASS GROUP

1474

0.959

UNITED UTIL GR

668.4

1.89

ASML HOLDING

166.6

1.96

79.3257

1.5174

CAPITA PLC

148.8

2.833

VODAFONE GROUP

193.84

1.54

BOSKALIS WESTM

23.34

-0.21

38.53

1.1286

CRH

2379

1.754

WPP PLC

1114

1.828

GEMALTO

49.35

0.2

WHITBREAD

3709

1.311

HEINEKEN

85.14

-0.05

KONINKLIJKE DS

80.04

2.38

2.42

1.38

153.86

0.3195

DIRECT LINE

GENERAL DYNAMI

224.42

0.4251

EXPERIAN

GENERAL ELEC C

13.565

5.2366

GOLDM SACHS GR

253.31

-0.616

HALLIBURTON CO

47.63

0.8896

HARTFORD FINL

51.65

0.3302

HP INC

22.05

-0.6757

176.99

HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTL
INTEL CORP

(Σε ελβ.φρ.)

2.8
2.98

SUBARU

3562

2.3

FUJIFILM HOLDI

4229

2.6

KAWASAKI HVY I
KAJIMA CORP

980

3.7

KEIO

4590

3.26

KOBE STEEL

1043

3.78

928

2.32

KONICA MINOLTA
JTEKT

1564

3.51

MITSUB UFJ FG

710.3

3.26

MITSUBISHI COR

2924

4.09

MITSUBISHI ELE

1717.5

3.4

758

0.4

NEC CORPORATIO

3075

0.99

NIKKON HLDG

2796

3.63

NIKON CORP

1914

1.59

NIPPON SUISAN

5566

3.59

1130

2.26

MITSUBISHI MOT

1.16
0.13

2.47

PHILIPS KON

30.755

1.18

0.87

RANDSTAD

55.08

1.21

RELX

16.67

2.36

NISSAN MOTOR C

ROYAL DUTCH SH

26.05

1.98

NOMURA HOLDING

615.5

1.99

2.07

UNIBAIL RODAMC

180.15

1.12

NISSAN CHEM IN

4320

3.6

217.45

1.42

UNILEVER DR

43.455

1.06

NIPPON PAPER I

2022

SGSN

2326

1.44

VOPAK

39.44

0.51

NTT DOCOMO

2716

1.19

SWATCHGROUPI

410.7

1.16

WOLTERS KLUWER

42.52

1.97

OBAYASHI CORP

1171

3.63

ODAKYU ELEC RA

2177

3.42

OJI HOLDINGS

693

2.82

2082

2.36

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

EASYJET

1602

1.521

ABBLTDN

22.4

FRESNILLO

1251

-0.95

RICHEMONTN

85.38

GKN

430.3

-0.278

GEBERITN1

421.8

1.32

GLENCORE

363.5

3.179

LAFARGEHOLCIM

51.86

1.29

GLAXOSMITHKLIN

1351

4.875

NOVARTISN

75.94

0.3458

HIKMA

1134

-1.946

ROCHEHOLDING

146.75

-0.1293

HAMMERSON H

538.8

-1.786

52.3939

-0.1641

HARGREAVES LS

1645

0.889

128.34

0.7457

HSBC HOLDINGS

672

1.022

ADECCON

67.58

1.87

110.0564

-0.2299

INTL CONSOL AI

603.4

0.869

JULIUSBAERN

58.52

1.14

52.35

-0.3616

INTERCONT HOTE

4343

1.757

CSGROUPAG

15.975

1.27

158.63

0.3924

3I GROUP

867.8

0.65

GIVAUDANN

2122

0.81

Εταιρείες

54.24

0.3701

IMP.BRANDS

2340

0.645

NESTLESA

74

1.37

A2A SPA

MERCK & CO

1762
692.2

35.79

2.182

JPMORGAN CHASE
MCDONALD’S COR

DAIWA SEC GROU

18.905

0.268

JOHNSON JOHNSO
LAZARD

CREDIT SAISON

OCI

373.8
1545.5

NN GROUP

5.23

2.28

1540.5

INTL BUS MACHI

3.7

322

3.86

TUI AG

KPN KON

756

CLARION

3365

1.401

Zurich /Zυρίχη

CITIZEN WATCH

1629.5

2533

0.361

1.21

ISUZU MOTORS

COCACOLA HBC A

2363

1585

0.95

0.8199

DIAGEO

1.1

CASIO COMPUTER

Μετ. %

43.04

0.1847

1.65

3848

41.52

COCA-COLA CO

10.85

4564

CANON INC

Χθεσινό

Εταιρείες
AALBERTS INDUS

FORD MOTOR CO

BRIDGESTONE CO

3.7

1.381

2.625

0.09

2.18

0.611

1.494

1591.5

3275

1234

180

2.13

ASTELLAS PHARM

IHI

205.5

6645

3.45

5566

(Σε ευρώ)

TESCO

DCC

1966

ASAHI GROUP HL

3.64

TRAVIS PERKINS

DIXONS CARPHO

AJINOMOTO

3616

1.811

0.5405

Μετ. %

783.6

1.028

-0.4545

Χθεσινό

HONDA MOTOR

1670

74.4

Εταιρείες

(Σε γιέν)

HITACHI

Amsterdam/Aμστερνταμ

222.1

238.76

Tokyo/Tόκιο

3.61

BT GROUP

FEDEX CORP

0.7

2.83

BURBERRY GRP

EXXON MOBIL

4.53

646

-0.1576

EXELON CORP

4.51
16.612

1381

-0.6807

ENTERGY CP

UNICREDIT

HINO MOTORS

69.67

CERVECERIAS

TERNA

FUJITSU LTD

28.6139

CITIGROUP

Milano/Mιλάνο

(Σε ευρώ)

OSAKA GAS

Χθεσινό

Μετ. %

PIONEER

1.52

1.51

RICOH CO LTD

174

1.75

1047

0.38
4.87

MICROSOFT CP

91.9752

-1.9245

INTU PROPERTIE

206.7

0.145

TRANSOCEANN

9.45

1.61

ATLANTIA

25.30

25.10

SECOM

7901

3M COMPANY

219.41

-0.3769

INMARSAT

369.1

2.131

SWISSCOMN

468.7

1.54

AZIMUT HLDG

17.56

17.54

SEVEN & I HLDG

4500

2.9

MORGAN STANLEY

54.08

-0.4052

INTERTEK GROUP

4737

1.522

SWISSREN

93.98

0.79

CIR-COMP

1.09

1.08

SHARP CORP

3225

-0.15

67.09

1.8058

ITV

145.1

-0.103

UBSGROUPN

16.77

1.57

ENEL

4.80

4.86

SHIMIZU CORP

939

3.64

NORFOLK SOUTHE

136.28

0.0661

JOHNSON MATTHE

3067

0.955

ZURICHINSURAN

315.9

1.51

EXOR

57.76

57.50

SHISEIDO

6542

3.48

PFIZER INC

35.295

0.7277

KINGFISHER

289

0.278

ENI

14.20

14.06

SONY CORP

5232

3.01

77.71

1.7013

LAND SECS.

929

1.287

GENERALI ASS

15.48

15.52

SMFG

4543

2.27

RAYTHEON CO

218.28

-0.2057

LEGAL & GENERA

258.4

1.016

2.71

2.77

SUMITOMO CHEM

617

4.75

ROCKWELL AUTOM

175.39

-0.9376

LLOYDS BNK GRP

65.03

0.603

Εταιρείες

SUZUKI

1088

2.16

SCHLUMBERGER L

65.39

1.4428

LOND STOCK EXC

4166

2.158

ADIDAS N

TAISEI CORP

5380

4.26

SOUTHERN

44.56

1.6887

MERLIN

ALLIANZ SE

4.06

1.5

NIKE INC CL B

PROCTER & GAMB

STEALTHGAS
TSAKOS ENERGY
UNISYS CORP

MARKS & SP.
MONDI

3.41

1.4881

10.65

-1.8433

NATIONAL GRID

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

GEOX

Χθεσινό

Μετ. %

INTESA SANPAOL

2.9265

0.09

194.15

1.15

LUXOTTICA

49.62

48.86

182.34

2.8

MEDIASET

3.00

2.97

TDK CORPORATIO

9590

3.34

82.5

1.67

MEDIOBANCA

9.55

9.55

TOBU RAILWAY

3290

4.28

PARMALAT

2.97

2.97

TOKIO MARINE H

4854

1.55

RCS MEDIAGROUP

1.19

1.19

TORAY INDUSTRI

1021

3.04

25.62

25.91

TREND MICRO

6050

2.2

3.58

3.60

TOPY INDS LTD

3110

2.3

1021

3.04

318

-0.93

2134

2.11

354.6

1.897

1568514

0.15

1931

1.498

BAY MOT WERKE

85.81

0.6

763.5

1.26

BEIERSDORF

87.38

0.88

BASF SE

UNITED TECH CP

126.88

0.1895

NEXT

4797

-1.6

BAYER N AG

90.78

1.31

UNITEDHEALTH G

220.03

0.4382

OLD MUTUAL

242.2

1.001

COMMERZBANK

10.85

-0.044

US BANCORP

50.525

-1.4915

PROVIDENT FINC

669.8

-1.122

CONTINENTAL AG

219

3.6

STMICROELEC.N.

19.08

18.61

TORAY INDUSTRI

47.61

1.1472

PRUDENTIAL

1830.5

1.582

DAIMLER AG N

66.47

0.94

TELECOM ITALIA

0.76

0.76

TOSHIBA CORP

100.55 -0.0994

PERSIMMON

2526

1.04

DEUTSCHE BANK

11.314

0.128

TENARIS

13.83

13.65

TOYOBO

VERIZON COMMS
WALT DISNEY CO

PRYSMIAN
SNAM

της σουηδικής εταιρείας ένδυσης
H&M έκλεισε χθες με πτώση 5%, με
την εταιρεία να προβλέπει προβλήματα
και το δεύτερο τρίμηνο, ενώ τα κέρδη
του πρώτου τριμήνου διαμορφώθηκαν
όπως περίμενε η αγορά. Η χθεσινή
πτώση οδήγησε τη μετοχή της H&M
στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 13 ετών με την αξία της να διαμορφώνεται περίπου στο ένα τρίτο
της αξίας που είχε φτάσει το 2015. Τα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ακολούθησαν το παράδειγμα της Wall Street,
όπου ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης Dow Jones είχε κλείσει τη Δευτέρα με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία
άνοδο από τον Αύγουστο του 2015.

Χθες, ωστόσο, φαίνεται πως ήταν η
ημέρα για την κατοχύρωση κερδών.
Ο S&P 500 υποχωρούσε αργά το βράδυ
κατά 0,51%. Ο Dow Jones ήταν πρακτικά αμετάβλητος, ενώ ενδοσυνεδριακά είχε βρεθεί νωρίτερα στο κόκκινο. Η μετοχή της Microsoft υποχωρούσε κατά 2,28% και της Apple κατά
1,30%. Τη Δευτέρα, η μετοχή της Apple
είχε κλείσει με άνοδο 4,8% και της
Microsoft με άνοδο 7,6%. Ηρεμία επικράτησε, χθες, και στις αγορές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να υποχωρεί κατά 0,03% στα 70,10 δολάρια
το βαρέλι. Η τιμή του αμερικανικού
αργού (WTI) υποχωρούσε κατά 0,34%
στα 65,34 δολάρια το βαρέλι.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

RECKIT BNCSR G

PEARSON

το κλείσιμο

AMGEN 172.94

στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,29% έναντι του δολαρίου και η ισοτιμία
κυμαινόταν γύρω από το 1,2409, ενώ
το βράδυ της Δευτέρας είχε διαμορφωθεί στη Νέα Υόρκη στο 1,2446. Η
χθεσινή υποχώρηση του ευρώ αποδίδεται εν μέρει στις δηλώσεις του
Φινλανδού κεντρικού τραπεζίτη Ερκι
Λίκανεν, που είχε δηλώσει χθες στο
CNBC πως το πολιτικό ρίσκο ενδέχεται
να αποτελέσει δυνητικό πρόβλημα
για την ανάκαμψη της οικονομίας
της Ευρωζώνης και πως θα μπορούσε
να αναγκάσει την ΕΚΤ να επεκτείνει
χρονικά τη διάρκεια του προγράμματος αγοράς ομολόγων. Η μετοχή

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

Στη Φρανκφούρτη, ο DAX ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 1,56% και στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε με κέρδη 0,98%. Σημαντικά κέρδη 1,62% κατέγραψε ο
δείκτης FTSE 100 στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.

TOYOTA MOTOR C

6891

3.75

YAMAHA CORP

4600

2.34

Χθεσινό
43.99
99.50
36.56
21.34
59.53
40.25
103.25
16.67
38.97
13.23
64.05
111.00
11.57
107.20
175.45
245.20
23.12
118.30
132.40
18.96
382.90
55.70
93.40
42.69
63.92
70.28
43.86
97.96
19.09
10.92
97.60
46.09
18.89

Μετ. %
44.09
98.30
36.06
21.14
58.88
39.35
101.85
16.54
37.56
13.14
63.96
109.75
11.33
105.90
174.70
243.80
23.33
118.10
132.00
18.83
382.20
55.14
92.45
42.35
63.21
68.84
43.26
97.08
18.62
10.79
96.34
45.90
18.66

Paris/Παρίσι
Εταιρείες
ACCOR
AIR LIQUIDE
ALSTOM
AXA
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CAPGEMINI
CARREFOUR
CASINO GUICHAR
CREDIT AGRICOL
DANONE
DASSAULT SYSTE
EDF
ESSILOR INTERN
L’OREAL
L.V.M.H.
LAGARDERE S.C.
MICHELIN
PERNOD RICARD
PEUGEOT
KERING
PUBLICIS GROUP
RENAULT
SAINT-GOBAIN
SANOFI
SCHNEIDER ELEC
SOCIETE GENERA
SODEXO
STMICROELECTRO
TF1
THALES
TOTAL
VEOLIA ENVIRON

Madrid/Mαδρίτη
Εταιρείες
ACS CONS Y SER
ABERTIS
AENA SME163
ACERINOX11.375
ACCIONA SA
AMADEUS
BANKIA
BBVA
BANKINTER
CAIXABANK
DSTR INT ALIME
ENDESA
ENAGAS
FERROVIAL
FOMENTO DE CON
GAS NATURAL
GRIFOLS
IBERDROLA
INT AIRLINES G
INDRA SISTEMAS
INDITEX
MAPFRE2.657
MERLIN PROP
ARCELORMITTAL
OBR HUARTE LAI
RED ELECTR COR
REPSOL
BCO DE SABADEL
BANCO SANTANDE
SACYR
TELEFONICA
MEDIASET ES CO
TECNICAS REUN

(Σε ευρώ)

(Σε ευρώ)

Χθεσινό Μετ. %
31.82
1.3053
18.19
0
0.8976
2.2932
60.08 0.4346
59.82 1.4242
3.616 0.4166
6.289 0.4472
8.3
1.3184
3.815
0.3155
3.37 0.2081
17.595
2.1777
21.63 2.0283
16.39
1.1728
9.93
0.8122
19.1 1.4339
22.2
2.0221
5.83 1.0049
6.872 0.8216
11.16 -0.1789
25.08
1.6207
0.2263
12.185 0.9528
25.19
1.2053
3.464 -2.0916
16.04 2.5903
14.38
1.1607
1.66 -0.3003
5.262 0.7467
2.185 3.2609
7.893
1.6353
8.662 1.3099
24.56
0.1631
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

l
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Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,4900

0,5000

0,4981

-0,1850

32.168

0,4900

0,5000

0,5000

0,00

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc (Σ)

1,9540

2,0200

1,9724

-2,9080

75.993

1,9800

1,9960

1,9980

-0,60

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4680

0,4860

0,4826

0,2180

29.741

0,4760

0,4860

0,4840

1,68

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0080

0,0080

0,0080

0,1930

1.004

0,0060

0,0080

0,0080

33,33

ΣΑΕΠ

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,2300

0,2380

0,0230

0,00

1,4200

-2,74

0,1990

5,85

1,5000

0,00

0,0610

0,00

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC (Σ)

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,0230

0,0230

0,0230

0,0290

22.400

0,0220

0,0230

0,1350

0,1500

1,4100

1,4300

0,1190

0,1280

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

1,4200

1,4300

1,4215

-1,1910

6.500

0,1990

0,1990

0,1990

1,1000

500

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,1820

0,1990

0,0000

0,0590

0,2340

0,0000

1,4500

1,5400

0,0000

0,0000
1,3500

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0000

ΑΙΕΠ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0015

0,0000

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0240

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)

0,0000

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0010

0,0020

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1800

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,2740

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1420

0,1480

ΙΣΕΠ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0000

0,0390

ΚΑΕΠ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0885

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

0,0010

0,0050

ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΤΖΕΠ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΤΟΕΠ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0330

ΦΑΣΤ

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0265

0,0000

0,0000

1,5000

1,5000

1,5000

0,5740

1.899

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΒΙΖΝ

VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD (AN, Σ)

ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

1,1000

1,1100

1,1009

-3,9120

11.305

1,1000

1,1400

1,1000

-3,51

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,2020

0,2020

0,2020

-0,0770

193

0,2020

0,0000

0,2020

-8,18

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)

0,2500

0,2800

ΑΓΡΟ

“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)”

0,8100

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,0000

0,1670

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0225

0,0225

0,0225

-0,1570

48.000

0,0220

0,0250

0,0225

-6,25

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1220

0,1300

0,1273

-0,0120

4.500

0,1220

0,0000

0,1220

-2,40

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0525

0,0000
0,5150

0,00

0,4000

-0,50

0,4820

0,00

2,7800

-0,71

0,0600

0,5150

0,0610

0,0625

0,0150

0,0165

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,4000

0,4100

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0325

0,0000

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

0,0000

1,4100

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0130

-0,1920

500

0,0605

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
0,4001

0,0000

30.157

ΝΤΟΔ

0,4020

0,5150

-0,0590

ΛΟΞΕ

0,4000

0,5150

0,0604

2.500

0,4700

0,5150

0,0000

0,0000

Βιομηχανίες
ΒΑΣΙ

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD

0,0000

0,0000

ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

0,0525

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

0,4820
2,7800

0,4840
2,8000

0,4824
2,7876

-0,0390
-1,2370

6.950
1.860

0,2120

0,0000

0,4840

0,5100

0,1000

0,0000

2,7600

2,8000

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0360

ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0130
1,3800

ΚΕΟ

KEO PLC

1,3000

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,2800

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,0000

0,5500

ΦΡΟΥ

ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

0,2100

0,2400

0,0705

0,0740

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0920

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0140

0,0000

ΚΕΑΕ

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0000

0,2340

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0010

0,0020

ΤΔΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ

0,0000

0,5000

ΤΕΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ

0,0000

0,7200

ΤΚΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

0,0000

0,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΜΟΔΕ

MODESTOU SOUND & VISION PUBLIC COMPANY LTD (AN)

0,0000

0,0000

ΠΙΕΡ

PIERIDES HOLDINGS PLC (AN, Σ)

0,0000

0,0000

ΡΟΧΑ

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0360

0,0000

0,0000

98,7500

100,0000

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΕΝΟ

ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (AN)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΑΛΦΚ

Alpha Bank Ltd - Χρεόγραφα 2013/2018

ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

25,0000

30,0000

ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

24,0000

27,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ Ingard Property Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN, ΑΕ)

0,0000

0,0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

* 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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Το περιοδικό για το σπίτι, τον άνθρωπο και την καλή ζωή

ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΟΝ
ΚΟΣΜΟ ΤΟΥ
DESIGN

Στο πιο ανοιξιάτικο τεύχος μας
ταξιδεύουμε σε όλο τον κόσμο
και συνδυάζουμε τη σύγχρονη
αισθητική με το διαχρονικό στυλ!

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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MARKET PLACE

Νέο υπεραγορά
«Αλφαμέγα» στο Κίτι

XIAOMI

Ξεκίνησε την Κυριακή 25/03 τη λειτουργία του
το κατάστημα των Υπεραγορών στο Κίτι, το
οποίο αποτελεί το 13ο της γνωστής αλυσίδας.Το
κτίριο όπου στεγάζεται το νέο κατάστημα ανήκε
στην πρώην υπεραγορά Ορφανίδη και αγοράστηκε από τις Υπεραγορές «Αλφαμέγα» με σκοπό
να ανακαινιστεί πλήρως, στα πρότυπα ποιότητας
και εξυπηρέτησης που τις χαρακτηρίζουν. Το
νέο, μοντέρνο κατάστημα διαθέτει φρέσκα τμήματα, γωνιά με τα προϊόντα ντελικατέσεν, ενώ
η κάβα προσφέρει μεγάλη ποικιλία ποτών για
όλα τα γούστα. Επώνυμα είδη καθημερινής ανάγκης, αλλά και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας
των Υπεραγορών διατίθενται επίσης στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του νέου καταστήματος.
Επιπλέον, στις Υπεραγορές «Αλφαμέγα» Κιτίου
λειτουργεί μεγάλη καφετέρια που προσφέρει
καθημερινά φρεσκομαγειρεμένα φαγητά, καθώς
και ψησταριά. Με αφορμή τη λειτουργία της Υπεραγοράς «Αλφαμέγα» Κιτίου άνοιξαν νέες
θέσεις εργασίας, δίνοντας την ευκαιρία σε ανέργους της περιοχής να εργαστούν, ενώ παράλληλα ενισχύεται και η τοπική οικονομία.

Οι καινοτομίες του Mi MIX 2S
Βελτιωμένη διπλή κάμερα στο πίσω μέρος

διαθέτει το Xiaomi Mi MIX 2S, ενώ θα λειτουργεί με δικό της σύστημα ψηφιακού βοηθού ο
οποίος ονομάζεται “Xiao Ai”. Το Xiaomi Mi MIX
2S είναι το πρώτο smartphone από την Κίνα
που χρησιμοποιεί το Qualcomm Snapdragon
845 SoC, ενώ είναι και η πρώτη εταιρεία που
συνεργάζεται με την Google για υποστήριξη
της πλατφόρμας επαυξημένης πραγματικότητας ARCore. Πρόκειται για το πρώτο
smartphone της εταιρείας που υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση και είναι συμβατό με το νέο
Mi Wireless Charger. Οι τιμές του smartphone
στην Κίνα θα κυμαίνονται από 425 ευρώ μέχρι
600 ευρώ ανάλογα με την έκδοση.

Ανάλογα με το ζώο, σύμφωνα με τον Μπίσμαρκ, έως το 40% της κοπριάς αποτελείται από κυτταρίνη, η οποία στη συνέχεια είναι εύκολο να απο-

μονωθεί από την κοπριά.

HUAWEI

Παρουσιάστηκαν
τα P20 και P20 Pro
Παρουσιάστηκαν στο Grand Palais, στο Παρίσι,

οι νέες ναυαρχίδες της εταιρείας Huawei για το
2018. Τριπλή κάμερα και αισθητήρα 40
Megapixel διαθέτει το Huawei P20 Pro ενώ και
τα δύο κινητά διαθέτουν σύστημα Android 8.1
Oreo με EMUI 8.1. Οι τιμές τόσο του Huawei P20
όσο και του Huawei P20 Pro κυμαίνονται σε τιμές €649 και €899 αντίστοιχα. Τα χαρακτηριστικά του Huawei P20 είναι οθόνη 5.84” AMOLED
Full HD+ (2240 x 1080, 19:9) με notch στο επάνω μέρος, επεξεργαστής 64bit octa-core Kirin
970 2.36GHz, μνήμη RAM 4GB, αποθηκευτικό
χώρο 128GB (επέκταση με microSD), τριπλή κάμερα 12MP (RGB) + 20MP f/1.6 (B&W) και σύστημα O.I.S. μόνο στον έγχρωμο αισθητήρα.
Διαθέτει επίσης αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων όπως επίσης και το Huawei P20 Pro.
Όσον αφορά στο Huawei P20 Pro διαθέτει οθόνη 6.1” AMOLED Full HD+ (2240 x 1080, 19:9), επεξεργαστή 64bit octa-core Kirin 970, μνήμη
RAM 6GB, αποθηκευτικό χώρο 128GB/256GB
(επέκταση με microSD), τριπλή κάμερα 40MP
(RGB) + 20MP (B&W) + 8MP με τηλεφακό, διάφραγμα φακών f/1.6-f/2.4, O.I.S., 5x Hybrid
Zoom (3x οπτικό, 5x μεγέθυνση).

SAMSUNG

Έρευνες για τα προβλήματα
απόκρισης στα Galaxy S9/S9+

Oι κατσίκες τις Κρήτης και
η «πράσινη» εφευρετικότητα
Τα ζωικά περιττώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως πρώτη ύλη για ανακύκλωση αντί για την ξυλεία των δέντρων
Ο χημικός Αλεξάντερ Μπίσμαρκ
έκανε, όπως τόσοι ξένοι, τις καλοκαιρινές διακοπές του σε ένα
χωριουδάκι της Κρήτης, όταν
πρόσεξε τις κατσίκες να μασουλάνε με την ησυχία τους τα ξερόχορτα. Και τότε σε ένα είδος
αρχιμήδειου «εύρηκα», του κατέβηκε η φαεινή ιδέα να αξιοποιήσει τα περιττώματα των ζώων όχι για φυσικό λίπασμα, αλλά
για κάτι διαφορετικό: για να
φτιάξει χαρτί, αξιοποιώντας την
άφθονη κοπριά των ζώων, ιδίως
των μεγάλων όπως οι αγελάδες
και οι ελέφαντες. Ο Μπίσμαρκ,
που είναι καθηγητής στη Σχολή
Χημείας του Πανεπιστημίου της
Βιέννης, παρουσίασε σε συνέδριο της Αμερικανικής Χημικής
Εταιρείας στη Νέα Ορλεάνη μία
νέα μέθοδο παραγωγής χαρτιού
φιλικού στο περιβάλλον, η οποία
ανακυκλώνει ως πρώτη ύλη τα
ζωικά περιττώματα, αντί για την
ξυλεία των δέντρων. Η κοπριά
αποτελεί μια θαυμάσια πηγή
κυτταρίνης, του βασικού συστατικού των φυτικών κυττάρων, συνεπώς η νέα μέθοδος
μπορεί να αξιοποιηθεί ιδίως σε
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Η κυτταρίνη από την
κοπριά των ζώων μπορεί να μετατραπεί σε
χαρτί φιλικό προς το
περιβάλλον.
χώρες που δεν έχουν πολλή ξυλεία (ή δεν θέλουν να κόψουν
δέντρα), αλλά αντίθετα διαθέτουν πολλά ζώα. Η ανακύκλωση
της κοπριάς, ώστε να μετατραπεί
σε προϊόντα χαρτιού, μπορεί να
αποτελέσει ένα φθηνό και «πράσινο» τρόπο για να ξεφορτωθεί
κανείς τα ζωικά απόβλητα. Όπως
είπε ο Μπίσμαρκ, αναφερόμενος
στην έμπνευσή του στην Κρήτη,
«συνειδητοποίησα ότι αυτό που
βγαίνει στο τέλος από το ζώο,
είναι εν μέρει χωνεμένη φυτική
ύλη, συνεπώς πρέπει να περιέχει
πολλή κυτταρίνη».
Τα ζώα τρώνε τη βιομάζα (π.χ.
τα χόρτα) που περιέχει κυτταρίνη, τη μασάνε καλά, την διαλύουν με ένζυμα και οξέα στο
στομάχι τους και τελικά την αποβάλλουν με μορφή κοπριάς.

Ανάλογα με το ζώο, σύμφωνα
με τον Μπίσμαρκ, έως το 40%
της κοπριάς αποτελείται από
κυτταρίνη, η οποία στη συνέχεια
είναι εύκολο να απομονωθεί
από την κοπριά. Στη συνέχεια,
η επεξεργασία αυτής της κυτταρίνης για να γίνει χαρτοπολτός, απαιτεί πολύ λιγότερη ενέργεια και λιγότερες χημικές
ουσίες από ό,τι αν χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη το ξύλο.
Ξεκινώντας με την κοπριά
από κατσίκες που είχαν αποτελέσει την αρχική πηγή έμπνευσης, ο Μπίσμαρκ και οι συνεργάτες του προχώρησαν σταδιακά σε κοπριές από μεγαλύτερα
ζώα, όπως άλογα, αγελάδες και
τελικά ελέφαντες. Τα πάρκα
στην Αφρική όπου ζουν εκατοντάδες ελέφαντες, παράγουν
καθημερινά πολλούς τόνους κοπριάς ελεφάντων, ενώ ανάλογα
βουνά κοπριάς παράγουν οι τεράστιες φάρμες βοοειδών στην
Ευρώπη και στις ΗΠΑ.
Με την κατάλληλη χημική επεξεργασία, αφαιρείται από την
κοπριά η λιγνίνη (η οποία μετά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως

λίπασμα ή καύσιμο) και παράγεται καθαρή κυτταρίνη που
μπορεί να γίνει χαρτί. Σύμφωνα
με τους ερευνητές, χάρη στην
κοπριά μειώνονται τα στάδια
παραγωγής του χαρτιού (σε σχέση με το ξύλο ως πρώτη ύλη),
επειδή τα ζώα έχουν ήδη μασήσει το φυτό και το έχουν επεξεργασθεί με οξέα και ένζυμα.
Το χαρτί από κοπριά μπορεί
να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες
εφαρμογές, όπως για την παραγωγή φύλλων χαρτιού για γράψιμο, για την δημιουργία φίλτρων καθαρισμού του νερού,
για την ενίσχυση των σύνθετων
πολυμερών κ.α. Οι ερευνητές
εξετάζουν, επίσης, κατά πόσο
είναι δυνατό να κάνουν την όλη
διαδικασία ακόμη πιο οικονομική και φιλική στο περιβάλλον,
παράγοντας πρώτα βιοαέριο
από την κοπριά και στη συνέχεια
απομονώνοντας τις ίνες της κυτταρίνης. Το βιοαέριο (κυρίως
μεθάνιο και διοξείδιο του άνθρακα) θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως βιοκαύσιμο για
την παραγωγή ηλεκτρισμού ή
θερμότητας.

Μια εβδομάδα μετά το λανσάρισμα των

Samsung Galaxy S9/S9+ στην αγορά, άρχισαν
να αναφέρονται προβλήματα σε σχέση με την
οθόνη αφής της συσκευής, με χρήστες να αναφέρουν ότι η οθόνη δεν ανταποκρίνεται σε κάποια σημεία της. Με ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει ότι η ικανοποίηση του πελάτη αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και στόχος της
είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας. Η Samsung διεξάγει έρευνα για τον μικρό αυτό αριθμό αναφορών που αφορούν την
απόκριση της οθόνης αφής των Galaxy
S9/S9+, σε συνεργασία με τους πελάτες που
αντιμετωπίζουν πρόβλημα.

HUBLOT

To smartwatch για διαιτητές
του Μουντιάλ της Ρωσίας
Με αφορμή το Μουντιάλ της Ρωσίας (2018

World Cup Russia), η Hublot δημιούργησε το
smartwatch Big Bang Referee με λειτουργικό
σύστημα Wear OS, ενώ η αλλαγή στο brand του
λειτουργικού συστήματος έγινε μόλις την περασμένη εβδομάδα. Η τιμή του έχει οριστεί
στα €4.200. Το smartwatch διαθέτει οθόνη
AMOLED ανάλυσης 400 x 400, αυτονομία μιας
ημέρας, κατασκευή από τιτάνιο και Kevlar (αντοχή στο νερό σε βάθος με πίεση έως 5 ατμόσφαιρες) με πάχος μόλις 13.9mm. Στο σύνολό
τους θα κατασκευαστούν 2018 κομμάτια και
κάθε διαιτητής θα έχει τη δική του custom έκδοση που θα τους δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούν replays των φάσεων και να ακολουθούν την τροχιά της μπάλας, ενώ θα δονείται όταν η μπάλα περάσει τη γραμμή του γκολ.

Γυρίζει την πλάτη στο Facebook
το αμερικανικό κοινό
Το τελευταίο σκάνδαλο με το
Facebook γίνεται αφορμή δαιμονοποίησης όλων των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης με δημοσκοπήσεις να δείχνουν ότι
θεωρούνται ότι φέρουν αρνητικές συνέπειες για την δημοκρατία.
Η μεγάλη πλειοψηφία των
χρηστών του διαδικτύου έχει
χάσει την εμπιστοσύνη της στο
Facebook, σύμφωνα με δημοσκοπήσεις που δημοσιεύτηκαν
στις ΗΠΑ και τη Γερμανία, την
ίδια ώρα που ο ιδιοκτήτης της
εταιρείας Μαρκ Ζούκερμπεργκ
ζήτησε και πάλι συγγνώμη για
το πρόσφατο σκάνδαλο υπεξαίρεσης προσωπικών δεδομένων,
με ολοσέλιδες καταχωρήσεις σε
βρετανικές και αμερικανικές εφημερίδες. Λιγότεροι από τους
μισούς Αμερικανούς εμπιστεύονται το Facebook ότι θα τηρήσει την αμερικανική νομοθεσία
περί προσωπικών δεδομένων,
σύμφωνα με μια δημοσκόπηση
του πρακτορείου Reuters και
της εταιρείας Ipsos. Άλλη δημοσκόπηση, στη γερμανική εφημερίδα Bild am Sonntag, δείχνει ότι το 60% των Γερμανών
φοβούνται ότι το Facebook και
άλλοι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν αρνητικές συνέπειες για τη δημοκρατία.
Ο ιδρυτής και επικεφαλής

Η συγνώμη Ζούκερμπεργκ δεν ήταν αρκετή για να κερδίσει ξανά την

εμπιστοσύνη των χρηστών.
του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ ζήτησε συγγνώμη επειδή «πρόδωσε την εμπιστοσύνη»
των χρηστών, με ολοσέλιδες
διαφημίσεις σε εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας, όπως στις
βρετανικές Observer, Sunday
Times και Guardian και στις αμερικανικές New York Times,
Washington Post και Wall Street
Journal.
Ο μεγαλύτερος ιστότοπος

κοινωνικής δικτύωσης παγκοσμίως έχει μπει στο στόχαστρο,
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ και
προσπαθεί να αποκαταστήσει
τη φήμη του μεταξύ των χρηστών, των διαφημιστών, των
πολιτικών και των επενδυτών.
Αφορμή στάθηκαν οι καταγγελίες ότι η βρετανική εταιρεία
Cambridge Analytica απέκτησε
παρανόμως πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες εκατομ-

μυρίων χρηστών και τις χρησιμοποίησε αργότερα στην προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ.
Ο Αμερικανός, Δημοκρατικός
βουλευτής Μαρκ Γουόρνερ, που
είναι μέλος της Επιτροπής Πληροφοριών της Γερουσίας, δήλωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή Meet the
Press του τηλεοπτικού δικτύου
NBC ότι το Facebook δεν ήταν
«απολύτως διαθέσιμο» να εξηγήσει πώς χρησιμοποίησε η CA
τα δεδομένα που συγκέντρωσε.
Επανέλαβε επίσης την έκκλησή
του να καταθέσει αυτοπροσώπως ο Ζούκερμπεργκ στο Κογκρέσο. Η δημοσκόπηση του
Reuters/Ipsos έδειξε ότι τέσσερις
στους δέκα Αμερικανούς (41%)
εμπιστεύονται ότι το Facebook
θα τηρήσει τους νόμους που
προστατεύουν τα προσωπικά
δεδομένα τους. Τα ποσοστά είναι κατά πολύ υψηλότερα για
την Amazon.com (66%), για το
Google (62%) και τη Microsoft
Corp (60%).
Η δημοσκόπηση στην Bild
έγινε από την εταιρεία Kantar
EMNID. Μόνο το 33% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης έχουν θετική επίδραση στη δημοκρατία, ενώ το 60% πιστεύει
το αντίθετο.

Partners Y&R: Μεγάλη
διάκριση στα European
Business Awards
Το πρώτο βραβείο για την Κύπρο κέρδισε η εταιρεία επικοινωνίας Partners Y&R στο θεσμό
των European Business Awards 2017-18, στην
κατηγορία ‘The workplace and People
Development’. Η εταιρεία διακρίθηκε ανάμεσα
από 2.898 επιχειρήσεις, αναγνωρισμένες ως
‘Ones to Watch’ με κριτήριο την επιχειρηματική
αριστεία και επιλέχθηκε από ένα πάνελ ανεξάρτητων αξιωματούχων: ηγετών του επιχειρηματικού κόσμου, πολιτικών και ακαδημαϊκών,
ως η καλύτερη εταιρεία για την Κύπρο στην κατηγορία της, με την υποψηφιότητά της να βρίσκεται αυτόματα κι ανάμεσα στις εταιρείες φιναλίστ που θα διεκδικήσουν και το πανευρωπαϊκό
βραβείο για τη συγκεκριμένη κατηγορία, τον
Μάιο στην Πολωνία.

Χορηγός ασφαλείας του
Μαραθωνίου Λεμεσού
η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Με τη Δύναμη Ασφάλειας της CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ έτρεξαν οι 15.000 δρομείς του ΟΠΑΠ
Μαραθωνίου Λεμεσού ΓΣΟ, που διεξήχθη με
επιτυχία το διήμερο 17-18 Μαρτίου στη Λεμεσό.
Για τρίτη διαδοχική χρονιά η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, μέλος του γαλλικού κολοσσού CNP
ASSURANCES S.A., ήταν Χορηγός Ασφάλειας
και Υγείας στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της Κύπρου, προσφέροντας ισχυρή προστασία στους συμμετέχοντες. Στον αγώνα, η
CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ συμμετείχε με τη δική
της ομάδα με αθλητές και εθελοντές που ξεπερνούσαν τα 100 άτομα. Ο Γενικός Διευθυντής
Ανάπτυξης Εργασιών και Εταιρικών Υποθέσεων, κ. Πόλυς Μιχαηλίδης, απένειμε τα βραβεία στους άνδρες και γυναίκες που πρώτευσαν
στον αγώνα δρόμου των 5χιλ.

H Louis Hotels
στην Διεθνή Έκθεση
Τουρισμού Βερολίνου
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκε η φετινή παρουσία
της Louis Hotels στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού ITB 2018 στη Γερμανία. Το ITB που θεωρείται η μεγαλύτερη τουριστική έκθεση παγκοσμίως, έδωσε την ευκαιρία στην Louis
Hotels, μέσω του δικού της περιπτέρου, να ενημερώσει τους επισκέπτες για τα ξενοδοχεία
και τις υπηρεσίες της. Η ανάπτυξη της συνεργασίας, μέσω προγραμματισμένων συναντήσεων, με διεθνώς αναγνωρισμένους τουριστικούς οργανισμούς όπως οι TUI , Thomas Cook
, DER Touristik και FTI, έδωσε στην Louis Hotel
τις καλύτερες προδιαγραφές για να συζητήσει
το πλάνο προώθησης των ξενοδοχείων και γενικότερα του ονόματός της εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου.
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Συγκρατημένα
αισιόδοξοι οι τραπεζίτες,
νευρικές οι αγορές
ενόψει στρες τεστ
Μπορεί οι διοικήσεις των τραπεζών αλλά και πολλοί αναλυτές να εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους
για την έκβαση του stress test
της ΕΚΤ, ωστόσο όσο πλησιάζει η ώρα της κρίσεως τόσο
αυξάνονται η ανησυχία και η
αβεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν την περασμένη Παρασκευή για 8η
συνεχόμενη συνεδρίαση, με
τον δείκτη του κλάδου να σημειώνει απώλειες άνω του 13%.
Οι επιτελείς των τραπεζών
βρίσκονται σε συνεχείς επαφές
και διαβουλεύσεις με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό
(SSM) και την ΕΚΤ, και συμπληρώνουν τις ατελείωτες
λίστες με τα στοιχεία που ζητούν οι εποπτικές αρχές. Σε
πολύ λίγες ημέρες, τη Δευτέρα
2 Απριλίου, οι εγχώριες τράπεζες θα καταθέσουν το τελευταίο σετ στοιχείων οριστικοποιώντας τη διαδικασία και
θα ακολουθήσουν λίγες εβδομάδες αγωνίας, καθώς στις αρχές Μαΐου αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για το αν χρειάζονται ή όχι
πρόσθετα κεφάλαια οι εγχώριες τράπεζες και, αν ναι, ποιες.
Οι περισσότεροι αναλυτές
εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι
το stress test θα ολοκληρωθεί
χωρίς νέες περιπέτειες για τις
τράπεζες. Εκτιμούν ότι δεν
θα προκύψουν κεφαλαιακές
ανάγκες ενώ ακόμα και αν σε
κάποιες περιπτώσεις υπάρξει
ανάγκη κεφαλαιακής ενίσχυσης θα είναι μικρή και θα καλυφθεί άνετα από την αγορά.
Την άποψη αυτή συμμερίζονται και οι επιτελείς των εγχώριων τραπεζών υπογραμμίζοντας τη βελτίωση της οικονομίας, τη μείωση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων
και κυρίως το ηπιότερο πλαίσιο μακροοικονομικών παραδοχών της ΕΚΤ με βάση τις οποίες θα «τρέξει» το stress
test.
Δεν είναι όμως όλοι στην
ίδια όχθη. Η Bank of America
Merrill Lynch σε έκθεσή της
εμφανίστηκε επιφυλακτική
για τις εγχώριες τράπεζες, υπονοώντας ότι το ερώτημα δεν
είναι αν θα χρειαστούν νέα
κεφάλαια οι ελληνικές τράπεζες
αλλά αν αυτό γίνει τώρα μέσω

του stress test ή αργότερα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αμερικανική τράπεζα αναφέρει
ότι η πίεση λόγω των stress
tests είναι μικρότερη, ωστόσο
εκτιμά ότι είναι πιθανό να υπάρξει πολιτική βούληση για
την κεφαλαιακή ενίσχυση των
ελληνικών τραπεζών ενόψει
της εξόδου της Ελλάδας από
το πρόγραμμα χρηματοδότησης. Στην κατεύθυνση αυτή,
ορισμένες πλευρές υποστηρίζουν ότι δεδομένου του ύψους
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα 10 δισ. ευρώ του τρέχοντος προγράμματος που είχαν προβλεφθεί για τις τράπεζες και δεν χρησιμοποιήθηκαν. Οπως αναφέρουν, με την
κεφαλαιακή ενίσχυση οι τράπεζες θα μπορέσουν να προχωρήσουν πολύ πιο γρήγορα
στη μείωση των κόκκινων δανείων, εξυγιαίνοντας τους ισολογισμούς τους, γεγονός
που θα τις επιτρέψει να κινηθούν πολύ πιο δυναμικά στη
χορήγηση νέων δανείων. «Μια
νέα ανακεφαλαιοποίηση θα
είναι κακή για τους μετόχους
των τραπεζών αλλά καλή για
τις τράπεζες και την οικονομία», σημειώνουν.
Στην πραγματικότητα όμως
μια νέα, μεγάλη, ανακεφαλαιοποίηση θα έχει πολλές και
σοβαρές επιπτώσεις. Πέραν
των μετόχων –οι οποίοι τα τελευταία χρόνια έχουν διοχετεύσει στις τράπεζες πολλά
χρήματα ποντάροντας στην
ανάκαμψη της Ελλάδας–, μια
νέα ανακεφαλαιοποίηση θα
επηρέαζε αρνητικά την ψυχολογία, θα επανέφερε την αβεβαιότητα, θα έπληττε τις
καταθέσεις, περιορίζοντας τελικά την ανάκαμψη της οικονομίας. Την προσέγγιση αυτή
συμμερίζεται και η κυβέρνηση,
θεωρώντας ότι μια νέα ανακεφαλαιοποίηση, πέραν των
παραπάνω, θα δημιουργούσε
εμπόδια στην προσπάθεια «καθαρής» εξόδου, που αποτελεί
κεντρικό στόχο. Ζητήματα θα
ανέκυπταν πιθανότατα και
για την ΕΚΤ και το πώς προέκυψαν νέες κεφαλαιακές ανάγκες, δεδομένου ότι από το
2015, που πραγματοποιήθηκε
το προηγούμενο stress test,
οι συνθήκες έχουν βελτιωθεί
δραστικά τόσο για τις τράπεζες
όσο και για την οικονομία.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

Οριακή πτώση στο ΧΑΚ
Ελαφρές πτωτικές τάσεις επικράτησαν, την Τρίτη, στο
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης του
ΧΑΚ κατέγραψε οριακή πτώση σε ποσοστό 0,36% και έκλεισε στις 67,37 μονάδες.
Οριακή πτώση σε ποσοστό 0,37% σημείωσε και ο
Δείκτης FTSE/CySE 20, ο οποίος έκλεισε στις 40,34 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος
συναλλαγών διαμορφώθηκε
στα €218.728.
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσαν ο δείκτης των
Επενδυτικών Εταιρειών, σε
ποσοστό 1,5% και ο δείκτης
της Κύριας Αγοράς, σε ποσοστό 0,14%. Πτώση σημείωσαν οι δείκτες της Εναλλακτικής Αγοράς, σε ποσοστό 0,75%, και των Ξενοδοχείων κατά 0,24%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας
Κύπρου με €149.887 (πτώση
0,60% - τιμή κλεισίματος
€1,998). Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με €16.024 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος
€0,50), της Δήμητρας Επενδυτική με €14.351 (άνοδος
1,68% - τιμή κλεισίματος
€0,484), της Πετρολίνα με
€12.445 (πτώση 3,51% – τιμή
κλεισίματος €1,10) και της
Logicom με €9.240 (πτώση
2,74% – τιμή κλεισίματος
€1,42).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τρεις
κινήθηκαν ανοδικά, οκτώ
πτωτικά και έξι παρέμειναν
αμετάβλητες. Ο αριθμός των
συναλλαγών ανέρχεται στις
108.

Ποια funds θα επενδύσουν
400 εκατ. σε επιχειρήσεις
Εμφαση θα δοθεί στην καινοτομία, στις startups και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Ξεκινάει και επίσημα τις επόμενες εβδομάδες
τις δραστηριότητές του το Equifund. Η πρεμιέρα του έχει προγραμματιστεί για τις 16
Απριλίου. Την ημέρα εκείνη το Ευρωπαϊκό
Επενδυτικό Ταμείο (European Investment
Fund - EIF) θα παρουσιάσει επίσημα στην
Αθήνα τα εννέα επενδυτικά κεφάλαια που
επιλέχθηκαν και συστήθηκαν τους τελευταίους μήνες με σκοπό να επενδύσουν πάνω
από 400 εκατ. ευρώ σε καινοτόμους ιδέες,
νεοφυείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜμΕ).
Η δημιουργία του Equifund, το οποίο συνιστά επενδυτικό ταμείο που θα ενισχύσει
επιμέρους επενδυτικά ταμεία (fund of funds),
είναι ιστορικά η σημαντικότερη προσπάθεια
ενίσχυσης της καινοτομίας και της νεοφυούς
επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Είχε
προηγηθεί εκείνη του Jeremie, όπου επενδύθηκαν συνολικά 120 εκατ. ευρώ, εκ των
οποίων το 50% ήταν ιδιωτική συμμετοχή.
Τo Equifund συγκριτικά με το Jeremie
θα είναι υπερδιπλάσιο σε μέγεθος. Μόνον
η δημόσια συμμετοχή μπορεί να ανέλθει
στα 260 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 140 εκατ.
ευρώ θα εισφέρουν οι ιδιώτες επενδυτές,
κυρίως επενδυτικές τράπεζες, επιμέρους
επενδυτικά ταμεία, αλλά και οικονομικά
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Η επίσημη πρεμιέρα του επενδυτικού ταμείου έχει προγραμματιστεί
για τις 16 Απριλίου.
εύρωστοι ιδιώτες (εφοπλιστές, βιομήχανοι
κ.ά.).
Η δημόσια συμμετοχή προέρχεται κυρίως
από το ΕΣΠΑ (200 εκατ. ευρώ), ενώ επιπλέον
με 60 εκατ. ευρώ συμβάλλει το EIF. Oι ιδιώτες
στόχος είναι να τοποθετήσουν περί τα 140
εκατ. ευρώ, αλλά, σύμφωνα με τα στοιχεία
του περασμένου Ιανουαρίου, είχαν διασφαλιστεί λίγο περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ.
Τα ιδιωτικά κεφάλαια έπρεπε να είχαν
συγκεντρωθεί έως το τέλος της περασμένης

χρονιάς, αλλά η «καχεκτική» πορεία της
ελληνικής οικονομίας έσπειρε σκεπτικισμό
στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Για παράδειγμα, μόνο τέσσερα από τα εννέα funds
στις αρχές του έτους είχαν εξασφαλίσει με
ισχυρές δεσμεύσεις (hard commitments)
τα ιδιωτικά κεφάλαιά τους. Τα υπόλοιπα
πέντε funds είχαν λιγότερο ισχυρές δεσμεύσεις κεφαλαίων. Σταδιακά ωστόσο θα
διασφαλιστούν οι κατάλληλοι πόροι, πιθανόν
με μικρές διαφοροποιήσεις. Για παράδειγμα,
το επενδυτικό κεφάλαιο Metavallon VC,

που διασφάλισε έγκαιρα τους ιδιωτικούς
πόρους, αυξάνει το ύψος του επενδυτικού
του ταμείου, από 30 σε 32 εκατ. ευρώ.
Αντιθέτως, άλλα επενδυτικά κεφάλαια
που ενδεχομένως δεν εξασφαλίσουν την
απαραίτητη ιδιωτική συμμετοχή, θα περιορίσουν το μέγεθός τους.
Η κατάσταση αυτή, φυσικά, θα είναι δυναμική για όλη την επόμενη 5ετία. Το γεγονός ότι τα κεφάλαια υπάρχουν, δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι θα διατεθούν απαραιτήτως. Οι επενδυτές θα πρέπει να βρουν

κατάλληλες επιχειρήσεις και επιχειρηματικά
σχέδια για να επενδύσουν.
Αντιστρόφως, αν η προσφορά επιχειρηματικών ιδεών είναι μεγάλη, δεν αποκλείεται
ο προϋπολογισμός του Equifund να διευρυνθεί. Τόσο οι εθνικές αρχές όσο και οι
κοινοτικές, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν
θα διστάσουν, καθώς εξελίσσεται το ΕΣΠΑ,
να διευρύνουν τη δημόσια χρηματοδότηση
προκειμένου να ικανοποιηθούν οι νέοι επιστήμονες και μελλοντικοί επιχειρηματίες.

Ποιοι θα αποφασίζουν τη χρηματοδότηση
Χιλιάδες ιδέες και επιχειρηματικά σχέδια
αναμένεται να μπουν στο στόχαστρο των
εννέα επενδυτικών funds του Equifund
στην επόμενη πενταετία. Aπό αυτές θα επιλεγούν μερικές εκατοντάδες για έναν
πρώτο γύρο επενδύσεων που ονομάζονται
επενδύσεις σποράς (seed funds). Στη συνέχεια, ένας μικρός αριθμός σχεδίων ή/και
επιχειρήσεων που θα αξιολογηθούν κατάλληλα, θα λάβουν έναν δεύτερο γύρο
χρηματοδότησης, πολύ μεγαλύτερης από
εκείνης του πρώτου κύκλου.
Στον γύρο αυτό οι χρηματοδοτήσεις μπορεί να κυμαίνονται από 500.000 ευρώ έως
12 εκατ. ευρώ η κάθε μία. Το ύψος των ε-

πενδύσεων θα καθοριστεί ανάλογα με τις
ανάγκες και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες
που θα διαγνώσουν οι ιδιώτες διαχειριστές
των κεφαλαίων.Συνολικά 31 άτομα θα αποφασίσουν για την τοποθέτηση των 409
εκατ. ευρώ που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα.
Πρόκειται για λιγότερο ή και περισσότερο
γνωστά πρόσωπα της ελληνικής επιχειρηματικής σκηνής, που έχουν εμπλακεί και
στο παρελθόν με ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds) και επενδύσεις
υψηλού ρίσκου στην τεχνολογία (venture
capital investments). Μεταξύ αυτών, οι Απόστολος Ταμβακάκης (EOS Capital), Αρίστος Δοξιάδης (BigPi), Γιώργος Καραντώνης

(Metavallon VC), Πάνος Παπαδόπουλος
(Marathon), Απόστολος Αποστολάκης
(Venture Friends), Πέτρος Κατσούλας
(Ellikonos 2 Sicar), Μαρία Σαρρή (Synergia
Hellenic Fund), Κατερίνα Πραματάρη
(Unifand) κ.ά. Οι ίδιοι, στη λήψη των αποφάσεών τους, θα επικουρούνται από ειδικές
συμβουλευτικές επιτροπές, τις οποίες διαθέτει
κάθε επενδυτικό ταμείο. Ωστόσο, γίνεται
εμφανές ότι οι διαχειριστές των εννέα επενδυτικών κεφαλαίων καλούνται να διαμορφώσουν ένα μεγάλο κομμάτι της επόμενης
επιχειρηματικής γενιάς της χώρας μας. Τα
περισσότερα κεφάλαια διατίθενται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αλλά τον πρώτο

λόγο στις αποφάσεις έχει το EIF (Εuropean
Investment Fund). Στελέχη του αξιολόγησαν
τα εννέα επενδυτικά κεφάλαια και τη χρηματοδότησή τους στο πλαίσιο του Equifund
και αυτά θα έχουν τον τελικό λόγο στις εκταμιεύσεις της δημόσιας συμμετοχής. Αξιοσημείωτο είναι όμως ότι η συνδρομή
του EIF δεν εξαντλείται μόνον στο Equifund.
Eχει ακόμη συγχρηματοδοτήσει τη δημιουργία της DECA Investments, η οποία επενδύει σε περισσότερο ώριμες επιχειρήσεις.
Η τελευταία με ύψος κεφαλαίων 135 εκατ.
ευρώ, έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 60
εκατ. ευρώ από EIF και Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕBRD).

Ανοδικά οι αποδόσεις των ομολόγων λόγω κατοχύρωσης κερδών από επενδυτές
Toυ ΑΝΕΣΤΗ ΝΤΟΚΑ

Η κατοχύρωση των βραχυπρόθεσμων κερδών που δημιούργησε η ανοδική πορεία
των τιμών των ομολόγων στις δύο πρώτες
εβδομάδες του Μαρτίου ήταν η αφορμή
για να επανεμφανισθούν οι πωλητές χθες
και να οδηγήσουν υψηλότερα τις αποδόσεις.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η άνοδος των
τιμών των ελληνικών ομολόγων στις 11
πρώτες συνεδριάσεις του Μαρτίου μέχρι
και τη χθεσινή συνεδρίαση συνοδεύθηκε
από ρεκόρ τζίρου στην ηλεκτρονική δευτερογενή αγορά τίτλων (ΗΔΑΤ), που έφθασε
συνολικά τα 589 εκατ. ευρώ, ξεπερνώντας
τον συνολικό τζίρο για ολόκληρο το 2017.
Ωστόσο, τα σύννεφα της ανησυχίας επανέρχονται πάλι στη δευτερογενή αγορά,
αφού η εμφάνιση νέων στοιχείων αβεβαιότητας στις διαπραγματεύσεις με τους δα-

<
<
<
<
<
<
<

Εντείνεται η ανησυχία για τις
διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, ενόψει εξόδου της
χώρας από το μνημόνιο.
νειστές για το σενάριο της καθαρής εξόδου παραμένει κυρίαρχο. Ομως, προκειμένου να φθάσει η αγορά στην τελική της
ετυμηγορία, πρέπει να αποσαφηνισθούν
πολλές και σημαντικές παράμετροι, με
σοβαρότερη τη διαμόρφωση του τελικού
σχήματος ελάφρυνσης του δημοσίου χρέους. Η αγορά περιμένει, εξάλλου, την κρίσιμη αξιολόγηση της βιωσιμότητας του
χρέους από το ΔΝΤ.
Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών stress tests θα αποκαλύψουν εάν
οι τέσσερις ελληνικές τράπεζες θα χρειασθούν

επιπλέον κεφάλαια τον επόμενο χρόνο.
O ιαπωνικός οίκος Nomura, που είχε συμμετοχή στο σχήμα των αναδόχων του 7ετούς
ομολόγου στις 9 Φεβρουαρίου 2018, σε έκθεσή του εκτιμά ότι δεν θα γίνει νέα έκδοση
μακροχρόνιων τίτλων μέχρι το κλείσιμο της
τέταρτης αξιολόγησης, αλλά αφήνει ανοικτό
αυτό το ενδεχόμενο για το καλοκαίρι, εφόσον
ολοκληρωθούν ομαλά οι διαπραγματεύσεις
με τους δανειστές.
Κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης, η απόδοση του 7ετούς ομολόγου τέλεσε υπό
διαπραγμάτευση στο 3,91%, καταγράφοντας
άνοδο 2,89% σε σχέση με το κλείσιμο της
προηγούμενης συνεδρίασης στο 3,80%. Το
5ετές ομόλογο είχε χθες απόδοση 3,49%,
σημειώνοντας άνοδο 3,56% σε σύγκριση
με το κλείσιμο της συνεδρίασης της περασμένης Τετάρτης, ενώ η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναρριχήθηκε χθες στο
4,20% από 4,12% της προηγούμενης συνε-
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δρίασης, σημειώνοντας άνοδο 1,94%. Το
spread (διαφορά απόδοσης του 10ετούς ομολόγου με το αντίστοιχο 10ετές γερμανικό
ομόλογο) ενισχύθηκε 12 μονάδες βάσης
και έκλεισε στις 363 μονάδες βάσης, εμφανίζοντας ποσοστιαία αύξηση 3,41% σε σύγκριση με το κλείσιμο της συνεδρίασης της
Τετάρτης που είχε κλείσει στις 351 μονάδες
βάσης.
Οπως σχολιάζουν στελέχη της αγοράς, η
χθεσινή έκδοση του 12μηνου εντόκου γραμματίου με απόδοση 1,25% δεν φαίνεται να
προσέθεσε νέο χρήμα στους ελληνικούς
τίτλους. Οπως έγινε και κατά την έκδοση
του 7ετούς ομολόγου τον περασμένο μήνα,
πολλοί επενδυτές αγόρασαν νέους τίτλους
ρευστοποιώντας παλιούς τίτλους.
Οπως λένε στελέχη της αγοράς, ο Μάιος
θα είναι πολύ κρίσιμος μήνας για τη διαμόρφωση της πολιτικής των ξένων funds
στις αγορές μετοχών και ομολόγων.

