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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

Κοντά σε συμφωνία ύψους 10 δισ. δολ. βρίσκεται το

Ενώ η κυβέρνηση μιλάει για ανάκαμψη της οικονομίας

Η ανεπαρκής λειτουργία του κράτους δικαίου και οι πο-

Πεντάγωνο και ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός
Amazon, παρά τις επιθέσεις που έχει εξαπολύσει ο
Ντόναλντ Τραμπ. Η συμφωνία αφορά την παροχή απότην Amazon υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για περίοδο δέκα ετών. Το Πεντάγωνο αποβλέπει στην αναμόρφωση του πληροφοριακού του συστήματος. Σελ. 11

και ετοιμάζεται να πανηγυρίσει «καθαρή» έξοδο από το
μνημόνιο, τα ελληνικά νοικοκυριά εμφανίζονται εξουθενωμένα οικονομικά. Αυτό προκύπτει από την έρευνα
του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την οποία οι 2 στους 3 τα βγάζουν πέρα μετά βίας, ενώ πολλοί αντλούν από τις αποταμιεύσεις τους για να ζήσουν. Σελ. 18

λιτικές διώξεις στην Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν αποτελούν τροχοπέδη για τις γερμανικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι παρούσες στη χώρα περισσότερο από 100
χρόνια. Πάνω από 7.000 γερμανικές εταιρείες έχουν επενδύσει στην Τουρκία 13 δισ. ευρώ σε εργοστάσια, καταστήματα και γραφεία. Σελ. 6, 10
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Τα βρίσκουν Πεντάγωνο-Amazon
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Ασφυκτιούν οι ξένες εταιρείες

Εξουθενωμένα τα νοικοκυριά

Ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα
της ΕΚΤ για «κόκκινα δάνεια»

Ζητά μείωση κατά 30% έως το τέλος του 2018 - Οι κινήσεις των τραπεζών
Σκληρό αναμένεται το 2018 για τα
Πιστωτικά Ιδρύματα της Κύπρου
μετά την αξίωση της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας για μείωση κατά 30% των Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων (ΜΕΔ) στα κράτη – μέλη
τα οποία αντιμετωπίζουν μεγάλο
πρόβλημα. Οι τραπεζίτες της Κύ-

πρου είναι πλήρως ενημερωμένοι.
Για να πιάσουν αυτούς τους στόχους
τα ΠΙ της Κύπρου θα πρέπει να «βάλει και το χεράκι» της και η Εκτελεστική Εξουσία, τροποποιώντας
τα νομοσχέδια των εκποιήσεων, εφαρμόζοντας αυτό των τιτλοποιήσεων, αλλά και ενεργά των πωλή-

σεων δανείων. Όλα τα παραπάνω
έχουν βάλει τις τράπεζες σε ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Η Τράπεζα Κύπρου, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», έχει θέσει τη δική
της ατζέντα για μείωση των κόκκινών της δανείων, η οποία ποσοστιαία είναι πολύ κοντά με τους

στόχους της ΕΚΤ. Η Ελληνική Τράπεζα συνέχισε τη μείωση των ΜΕΔ,
που πλέον έχουν υποχωρήσει στα
2,16 δισ. ευρώ. Οι εξελίξεις στον
Συνεργατισμό ανοίγουν το δρόμο
για δημιουργία «κακής τράπεζας»,
πλάνο που συζητείται εδώ και κάποιους μήνες. Σελ. 4

Ερχονται
πολλοί ξένοι
αλλά με ισχνό
πορτοφόλι
Ξοδεύουν λιγότερα χρήματα
Μπορεί οι αφίξεις τουριστών να αυξάνονται κάθε χρόνο αλλά οι ξένοι
που μας έρχονται δεν είναι της ίδιας
εισοδηματικής τάξης. Η κατά κεφαλήν
δαπάνη μειώθηκε από 742 ευρώ σε
723 ευρώ ανά περιηγητή από το 2016
στο 2017, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του ΚΟΤ. Airbnb
και all inclusive αιτία για τη μείωση
των εξόδων των περιηγητών. Σελ. 8

Αναζητούν λύση
για τη διαχείριση
των αποβλήτων

Ασκήσεις ισορροπίας Βερολίνου - Μόσχας

Σύσκεψη στο Προεδρικό
Στο παρά πέντε ψάχνουν διέξοδο στα
αδιέξοδα που έχει δημιουργήσει η
διαχρονική πολιτική διαχείρισης των
αποβλήτων. Με τον πέλεκυ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου να επικρέμεται
πάνω από την Κυπριακή Δημοκρατία,
το θέμα έχει προσλάβει εκρηκτικές
διαστάσεις καθιστώντας επιτακτική
ανάγκη την εξεύρεση λύσης εδώ και
τώρα. Μεγάλη σύσκεψη υπό το Νίκο
Αναστασιάδη σήμερα το πρωί στο
Προεδρικό. Σελ. 5

ΣΗΜΕΡΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ

Δύσκολο το εμπορικό
διαζύγιο Τουρκίας - ΕΕ

Η συνάντηση
με υπ. Παιδείας
κρίνει απεργίες

Πολύπλοκο και επώδυνο θα είναι ενδεχό-

μενο εμπορικό διαζύγιο ΕΕ-Τουρκίας. Παρουσιάζονται μια σειρά από δυσκολίες που
καθιστούν την εν λόγω επιλογή, αν όχι ανέφικτη, τουλάχιστον δύσκολη. Η ετήσια διμερής αξία του εμπορίου αγαθών μεταξύ
της Τουρκίας και της ΕΕ ανέρχεται σήμερα
στα €140 δισ. Η Τουρκία απορροφά περίπου 5% των εξαγωγών από την ΕΕ. Σελ. 7

Η γερμανική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για την κατασκευή του τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου NordStream 2, που θα περνάει από τα γερμανικά

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

χωρικά ύδατα και θα εφοδιάζει τη χώρα με 55 δισ. κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου ετησίως. Η εξέλιξη έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία της Πολωνίας και των
χωρών της Βαλτικής, καθώς τις καθιστά ακόμα πιο ευάλωτες στις πολιτικές πιέσεις της Μόσχας. Σελ. 9

Με αγωγό προς Αίγυπτο
θα προχωρήσει η Λευκωσία
Κύπρος και Αίγυπτος θα είναι έτοιμες να

υπογράψουν συμφωνία για απευθείας υποθαλάσσιο αγωγό από την ΑΟΖ της Κύπρου σε εγκατάσταση υγροποιημένου ΦΑ
στην Αίγυπτο. Η ενεργειακή πολιτική της
Λευκωσίας συνεχίζεται και αναπτύσσεται, παρά τις όποιες «νουθεσίες» ή «εμπόδια». Τα αποτελέσματα της επίσκεψης Χριστοδουλίδη στην Αίγυπτο. Σελ. 6

Αντιδράσεις των γονέων

Με λιγότερα από
500 ευρώ ζουν
1,5 εκατ. Ελληνες

Daimler και
BMW απαντούν
στις εταιρείες
τύπου Uber

Εγκλωβισμένοι στη φτώχεια
Δέσμιοι των χαμηλών μισθών και συντάξεων είναι 1,5 εκατ. Ελληνες.
Eνας στους τρεις εργαζομένους στον
ιδιωτικό τομέα καλείται να ζήσει με
μηνιαίες αποδοχές 383 ευρώ μεικτά,
ενώ για το 40% των συνταξιούχων
η κύρια σύνταξη είναι κάτω των 500
ευρώ. Το 29,9% στις ιδιωτικές επιχειρήσεις λαμβάνει μέσο μισθό 382,91
ευρώ. Σελ. 16

Τα λένε την ερχόμενη Παρασκευή με
τον υπ. Παιδείας οι εκπαιδευτικοί των
απογευματινών και βραδινών προγραμμάτων. Από την έκβαση της συνάντησης θα αποφασιστεί κατά πόσον
οι εκπαιδευτικοί θα προχωρήσουν σε
απεργιακά μέτρα. Αντιδράσεις από
τους οργανωμένους γονείς. Σελ. 8

Ποσό 2,46 δισ.
ευρώ για στήριξη
των StartUps

Οι δύο γερμανικές αυτοκινητοβιομη-

χανίες Daimler και BMW θέλουν να ενώσουν, μέσω κοινοπραξίας, τις δραστηριότητές τους στην ενοικίαση οχημάτων (Car2Go και DriveNow, αντίστοιχα), στις πλατφόρμες διασύνδεσης οδηγών-επιβατών, στη φόρτιση
ηλεκτρικών οχημάτων και στον εντοπισμό χώρων στάθμευσης μέσω ηλεκτρονικής πλοήγησης. Σελ. 12

Από Κομισιόν και ΕΤΕ
Η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Επενδύσεων ανακοίνωσαν το πρόγραμμα VentureEU, στόχος του οποίου
είναι ο πολλαπλασιασμός των επιχειρηματικών κεφαλαίων εντός της ΕΕ.
Πρόκειται για στήριξη της ΕΕ ύψους
410 εκατ. ευρώ σε έξι εταιρείες, οι
οποίες θα επενδύσουν τα κεφάλαια
στην ευρωπαϊκή αγορά. Σελ. 4
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Παιχνίδια δυνάμεων και στη μέση ο συριακός λαός
Will the speed
of the digital tax
revolution propel
you forw
ward?
forward?
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«Θα απαντήσουμε, εάν παραβιάστηκαν οι κόκκινες γραμμές στη Συρία»
ανέφερε ο κατά τα άλλα μετριοπαθής
Εμανουέλ Μακρόν, προετοιμάζοντας
πως η Γαλλία θα έχει λόγο και ρόλο
στην κατάσταση που διαδραματίζεται στη Μέση Ανατολή. Αυτή του
η τοποθέτηση ερμηνεύθηκε από
κάποιους πως ο Γάλλος Πρόεδρος
είναι έτοιμος να αναλάβει ηγετικό
ρόλο στην Ευρώπη, κάτι που θα διαφανεί από τη στάση που θα κρατήσει
στη Συρία.
Σε κάποιους βεβαίως θύμισε παρόμοιες δηλώσεις του τέως αμερικανού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα,
προϊδεάζοντάς τους πως το πιο πιθανό είναι να λειτουργήσει με τον
ίδιο τρόπο, αποφεύγοντας κάποια
ενεργή δράση και χάνοντας εν πολλοίς μέρος της αξιοπιστίας του. Το
τι θα κάνει τελικώς ο Μακρόν ακόμα
είναι άγνωστο, αλλά η στάση του
δείχνει πως η Γαλλία έχει συμφέροντα
στην περιοχή και δεν πρόκειται να
μείνει πλήρως αδρανής.
Δεν είναι μόνο η Γαλλία βέβαια.
Με την κατάσταση στη Συρία να
κλιμακώνεται και χωρίς να φαίνεται
για την ώρα φως στο τούνελ, ανα-

δύεται ένα πλέγμα διαφορετικών
δυνάμεων και συμφερόντων που
πυροδοτούν ολοένα και περισσότερο
το κλίμα στη Μέση Ανατολή. Πολλοί
οι παίκτες στην περιοχή ενώ οι ισορροπίες δυνάμεων είναι τόσο ευμετάβλητες όσο και η κατάσταση
στην περιοχή.
Ενδεικτικό της κατάστασης και
των πολλαπλών συμφερόντων στην
περιοχή είναι η συνάντηση την περασμένη βδομάδα στην Άγκυρα των
Ερντογάν, Πούτιν και Ροχανί για
να συζητήσουν για τη συριακή κρίση. Οι Ερντογάν και Πούτιν προηγουμένως είχαν συμφωνήσει για
την παραλαβή του ρωσικού συστήματος αεράμυνας S-400. Συμφωνία
που ίσως να καταδεικνύει τη νέα εποχή στις σχέσεις των δύο μερών,
πυροδοτώντας ωστόσο την οργή
των ΗΠΑ. Δεν είναι τυχαίο πως ενώ
ο Ταγίπ Ερντογάν είχε ως στόχο
την ανατροπή Άσαντ και την εγκατάσταση εναλλακτικού καθεστώτος,
πλέον συμπλέει με το Ιράν και τη
Ρωσία που στήριζαν από την αρχή
το καθεστώς Άσαντ. Θα συνεχίσει
αυτό ή θα προκληθούν στη συνέχεια
νέες εντάσεις;

Στο κάδρο μπαίνει και η επιρροή
των ΗΠΑ. Αμερικανοί στρατιώτες
βρίσκονται σε περιοχή που θέλει
να καταλάβει η Τουρκία, στην προσπάθειά της να αποκτήσει τον έλεγχο στην περιοχή, απομονώνοντας τους Κούρδους. Πώς θα αντιδράσει όμως η κυβέρνηση Τραμπ,
που δεν φαίνεται να έχει συνολική
πολιτική για τη Συρία; Θα στηρίξει
τους Κούρδους τελικά, βάζοντάς τα
ανοικτά πλέον με την Άγκυρα ή θα
μείνει αδρανής;
Το ποιος θα βγει νικητής από αυτή την ατέρμονη σύγκρουση και
ποιας δύναμης τα συμφέροντα θα
υπερισχύσουν είναι δύσκολο να
διαφανεί, διότι η καθεμία δύναμη
υπηρετεί διαφορετικούς σκοπούς.
Το μόνο τραγικά βέβαιο στη συριακή
κρίση είναι ποιος είναι ο ηττημένος,
που δεν είναι άλλος από τον συριακό
λαό. Η αιματοχυσία συνεχίζεται στη
Συρία εδώ και επτά χρόνια, και δυστυχώς κλιμακώνεται. Την ίδια ώρα
η διεθνής κοινότητα παραμένει απαθής παρά τις κατά καιρούς άτονες
επικρίσεις, και οι ισχυροί παίζουν
σε πράσινη τσόχα τις τύχες ενός ολόκληρου λαού.
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Κολοσσιαίο θέμα
η εμπιστοσύνη
Σε μία περίοδο όπου η αβεβαιότητα διαπερνά ακόμα την οικονομία και παράλληλα κινδυνεύουν τα εθνικά μας συμφέροντα, είτε λόγω των γενικότερων ανακατατάξεων που σημειώνονται στην περιοχή είτε ειδικότερα εξαιτίας της κλιμακούμενης επιθετικότητας της Τουρκίας, η Ελλάδα χρειάζεται
περισσότερο από ποτέ να παλέψει σήμερα για να ανακτήσει
τη χαμένη της αξιοπιστία. Το μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης
το οποίο βαραίνει τη χώρα για πολλά χρόνια αποτελεί τη
στιγμή αυτή και τον υπ’ αριθμόν ένα υπονομευτικό παράγοντα
κάθε προοπτικής. Τόσο για την πολυπόθητη ανάπτυξη της
οικονομίας (πώς αλλιώς θα έρθουν επενδύσεις;) όσο και για
τη θωράκιση της θέσης της Ελλάδας στην περιοχή. Η εμπιστοσύνη, ειδικά έπειτα από τόσες τραυματικές εμπειρίες
που προκάλεσε στον τόπο η αναξιοπιστία του πολιτικού μας
συστήματος (όλων των αποχρώσεων), αποτελεί πλέον μείζον
εθνικό ζήτημα. Προϋπόθεση ανάταξης και ανάκαμψης. Χωρίς
τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, η χώρα δεν έχει
μέλλον. Η εμπιστοσύνη είναι, έτσι κι αλλιώς, κορυφαίο
θέμα για την εξέλιξη των πραγμάτων σε όλα τα επίπεδα,
και αυτό επειδή στη χώρα μας το ξεχάσαμε πολύ εύκολα,
το πληρώσαμε και πολύ ακριβά… Με δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης, που μεταφράστηκαν σε τεράστιες απώλειες
περιουσίας (δημόσιας και ιδιωτικής) και μεγάλες μειώσεις
εισοδημάτων και θέσεων εργασίας. Η εμπιστοσύνη αφορά
τις συναλλαγές και την ανάπτυξη της οικονομίας, αφορά
όμως και τις σχέσεις του κράτους με το πολίτη, όπως επίσης
βεβαίως και τις διεθνείς σχέσεις του κράτους. Τις σχέσεις
μεταξύ των κρατών, μεταξύ των κρατών και των διεθνών
οργανισμών, των θεσμών και των συμμάχων, φίλων,
εταίρων ή δανειστών. Εμείς σε όλα τα πήγαμε λάθος! Στο
εσωτερικό και στο εξωτερικό, όλες αυτές τις κρίσιμες
σχέσεις τις διαχειριστήκαμε, δυστυχώς, πολύ άσχημα. Ως
σύστημα και ως χώρα. Και χάλασε αυτό το μείζον αγαθό,
την αξιοπιστία μας. Επισκιάζει την Ελλάδα μια κακή φήμη,
αυτή είναι η αλήθεια, η οποία επιβάλλεται να αλλάξει.
Η μεγαλύτερη ευθύνη για την πολιτική ηγεσία του τόπου,
για την ελληνική πολιτική τάξη συνολικά, είναι η αλλαγή
νοοτροπίας για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Δεν χωρούν
πλέον η διγλωσσία, οι ψεύτικες υποσχέσεις, οι λαϊκισμοί και
οι λεονταρισμοί. Συνέπεια απόλυτη χρειάζεται στους στόχους
και τις συμφωνίες. Εμπιστοσύνη είναι να πράττεις αυτό που
υπόσχεσαι, να τηρείς τις δεσμεύσεις σου, να εμπνέεις σταθερότητα. Στην ελληνική οικονομία δεν θα γίνουν σημαντικές
επενδύσεις αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, αν συνεχίσουν,
π.χ., κάθε χρόνο να αυξάνονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις
και να αλλάζουν οι όροι του παιγνιδιού χάρη ας πούμε κομματικών σκοπιμοτήτων. Η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς το ισχυρό υπόβαθρο που λέγεται εμπιστοσύνη.
Η τιμολόγηση των δανείων, για παράδειγμα, τι αντικατοπτρίζει;
Την εμπιστοσύνη. Αν και πόσα λεφτά θα σηκώσεις, με τι
όρους κ.ο.κ., με ποιον γνώμονα κρίνεται; Την εμπιστοσύνη.
Οταν εκτινάσσονται τα spreads, π.χ., τι σημαίνει; Δεν σημαίνει
τίποτε άλλο, εκτός από ένα μεγάλο έλλειμμα εμπιστοσύνης
στην οικονομία. Τα σκληρά μνημόνια και η αυστηρή εποπτεία
των τελευταίων χρόνων τι είναι; Δεν είναι τίποτα πέρα από
την πολιτική έκφραση της απώλειας της εμπιστοσύνης στο
διεθνές και το ευρωπαϊκό σου περιβάλλον. Η Ελλάδα πρέπει
να κερδίσει τη χαμένη της αξιοπιστία. Διατρέχει τη χώρα
μια πάγια καχυποψία, μια αναντιστοιχία λόγων και πράξεων,
όρων και επιδιώξεων. Αυτό δεν ωφελεί ιδίως σήμερα. Αντιθέτως,
επιτείνει τους συσχετισμούς των δυνάμεων και στα εθνικά
μας θέματα, τα οποία οξύνονται και απαιτούν μεγάλη προσοχή
και προπάντων αξιοπιστία. Φερέγγυες συμμαχίες, σχέδιο
κινήσεων, σύμπνοια με τους εταίρους και εθνική συνεννόηση.
Κλίμα εμπιστοσύνης, δηλαδή, σε κάθε κατεύθυνση. Είναι
το κορυφαίο κεφάλαιο στην πολιτική ατζέντα. Δεν είναι
(απλώς) θέμα ηθικής! Δεν μιλάμε σήμερα γι’ αυτό. Μιλάμε
για τη μεγάλη ανάγκη υποστήριξης που έχει ο τόπος για την
επιβίωσή του, τη στοιχειώδη θωράκιση σε οικονομικό και
εθνικό επίπεδο.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Αντίο Facebook;
Θυμάμαι ακόμα πώς άρχισαν «όλα». Ανοιξη του 2007 κι ένας
φίλος ρωτάει ανάλαφρα την ομήγυρη «αν είμαστε στο Facebook».
Οι περισσότεροι κοιταζόμαστε με αμηχανία, κάποιος έχει
ακούσει «κάτι», για μια νέα πλατφόρμα που βρίσκεις «παλιούς
συμμαθητές». Την επόμενη μέρα ήμασταν όλοι «μέσα», το
πάρτι μπορούσε να αρχίσει.
Την περασμένη εβδομάδα έσβησα τα εικονίδια του
Facebook από τις κινητές μου συσκευές. Η απόφαση συνέπεσε
χρονικά με το σκάνδαλο της διαρροής προσωπικών δεδομένων
εκατομμυρίων χρηστών στην εταιρεία αναλύσεων Cambridge
Analytica αλλά, ομολογώ, τα δύο γεγονότα δεν έχουν καμία
απολύτως σχέση. Καταλαβαίνω την ευαισθησία πολλών
γύρω μου σε σχέση με τη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, αλλά για κάποιο λόγο είναι ένα ζήτημα που δεν
με απασχόλησε ποτέ.
Επιλέγοντας να σβήσω μόνο τα εικονίδια αλλά όχι το ίδιο
το προφίλ ήταν η καλύτερη δυνατή λύση στο περίπλοκο
θέμα της σχέσης μου με τον βασιλιά των social media. Λίγες
μέρες μετά, συνειδητοποιώ ότι το «πρόβλημα» δεν είναι το
ίδιο το Facebook, όσο ο εθισμός στο «scroll down», σε εκείνο
το μηχανικό ανεβοκατέβασμα από δημοσίευση σε δημοσίευση,
από φωτογραφία σε φωτογραφία, από ευφυολόγημα σε ευφυολόγημα. Ο συγκεκριμένος αυτοματισμός «χτίζει» το ψυχολογικό υπόβαθρο της εξάρτησης και από τη στιγμή που
δεν βρίσκεται εκεί μπροστά σου για να τον θέσεις ξανά και
ξανά σε λειτουργία σταδιακά αποδυναμώνεται και χάνει τη
«δύναμη» του. Από όλες τις απόψεις. Αισθάνομαι ότι χάνω
κάτι; Οχι. Αν θέλω να «ψάξω» κάτι ή να χαζέψω θα πρέπει
να ανοίξω τον υπολογιστή στο σπίτι και να μπω στο Facebook
επί τούτου. Μια μέρα μπορείς να το κάνεις, κάποια άλλη θα
το ξεχάσεις ή δεν θα αισθανθείς την ανάγκη. Οταν πριν από
λίγους μήνες είχα επιχειρήσει να κάνω ένα διάλειμμα από
το Facebook έπεισα τον εαυτό μου ότι δεν μπορώ να «απέχω»
ολοκληρωτικά λόγω δουλειάς. Tο Facebook σού δημιουργεί
την αίσθηση ότι «όλα συμβαίνουν εκεί» και πολλές φορές
ένιωθα ότι δεν χρειάζομαι κάποια άλλη ενημερωτική πηγή,
τουλάχιστον για την αρχή. Τα κακά νέα για όσους δεν είστε
στο Facebook είναι ότι εν μέρει ισχύει. Τα καλά νέα είναι ότι
ισχύει αλλά εν μέρει. Κι αυτό το «εν μέρει» έχει πολύ μεγαλύτερο
εύρος από αυτό που φαντάζεσαι όταν είσαι «μέσα».
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Το δύσπεπτο δείπνο, η Αννίτα, ο Αμερικανός
και ο νέος υπουργός Άμυνας
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Άκρως σημαντική κρίνεται η επίσκεψη του αμερικανού υφυπουργού Άμυνας Τόμας Γκόφους στην Κύπρο και τα όσα θα συζητήσει με
τον υπουργό Άμυνας Σάββα Αγγελίδη και άλλους αξιωματούχους του ΟΗΕ αλλά και της
Βρετανίας για θέματα ασφάλειας.
Στη Λευκωσία γίνονταν τις τελευταίες ημέρες
πολλές συζητήσεις για τις αμερικανικές βάσεις στην Τουρκία και τη διάθεση των ΗΠΑ να
τις μετακινήσουν. Μεταξύ των υποψήφιων
χώρων για φιλοξενία τους φιγουράρει (από
παλιά) και η Κύπρος. Λόγω και της αναζωπύρωσης της κρίσης στη Συρία, η Κύπρος αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Αμερικανο-Βρετανούς και δεν αποκλείεται, όπως σημείωσε πρόσφατα γνωστός πολιτικός: “Ο νέος υπουργός Άμυνας να αποδειχθεί ο πιο σημαντικός απ’ όσους πέρασαν από το συγκεκριμένο πόστο, από τότε που δημιουργήθηκε
το υπουργείο του”.
Η αλήθεια είναι πως για τον Σάββα Αγγελίδη
μέχρι στιγμής ακούγονται τα καλύτερα. Και εκτός κυβέρνησης αλλά και στον λόφο, σύμφωνα με όσα μου λένε οι πηγές μου.
Πολλοί είναι που αναμένουν με αγωνία το
“κοινωνικό” δείπνο Αναστασιάδη-Ακιντζί για
να σχηματίσουν άποψη για το τι μέλλει γενέσθαι στο Κυπριακό. Κάποιοι πάντως προεξοφλούν πως θα είναι μια από τα ίδια και δεν
πρόκειται να υπάρξει εξέλιξη. Κάποιος πολιτικός μάλιστα ευχήθηκε πρόσφατα στον Νίκαρο το δείπνο να μην αποδειχθεί τελικά δύσπεπτο... Απ’ όσα μου μετέφερε χαμογελώντας πονηρά, συναγωνιστής του εν λόγω πολιτικού: “ Η έγνοια του δεν είναι η υγεία του
Προέδρου αλλά οι υποχωρήσεις που αυτός
τις θεωρεί δεδομένες από τη στιγμή που συμφωνήθηκε το δείπνο”.
Γιατί εμένα μου φαίνεται πως η δυσπεψία
μάλλον θα αρχίσει πολύ πριν από το δείπνο
με τον Μουσταφά; Από τις επαφές που θα έχει ο Πρόεδρος με τους πολιτικούς αρχηγούς;
Τα μηνύματα που φθάνουν στο Μέγαρο, όπως μου είχε αναφέρει τις προάλλες ο κύριος
Πάμπος, κάθε άλλο από καλή διάθεση φανερώνουν.
Μεγάλη συζήτηση γίνεται στον ΔΗΣΥ για τις
ευρωεκλογές και κατά πόσον θα υπάρξουν
τελικά νέα πρόσωπα ή όχι στο ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος. Όπως ακούω, υπάρχει
μια γυναικεία παρουσία που κάποιοι θεωρούν πως θα είναι το απόλυτο φαβορί εάν τελικά συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο. Κάποιοι ήδη εύχονται να της γίνει πρόταση να ανα-

«Λες να είσαι εσύ τελικά ο εκλεκτός;»

λάβει ως Επίτροπος στην ΕΕ ώστε να αφήσει
χώρο και για κάποιους άλλους. Ο Νίκος Τορναρίτης πάντως δεν κρύβει το ενδιαφέρον
του για μια θέση στην Ευρωβουλή. Και όπως
πληροφορούμαι είναι αρκετοί οι Συναγερμικοί που τον προτρέπουν να πάρει την μεγάλη
απόφαση.
Η επιλογή της Αννίτας Δημητρίου από τη γαλλική κυβέρνηση για συμμετοχή στο πρόγραμμα προσωπικοτήτων του μέλλοντος (PIPA)
δεν ήταν καθόλου τυχαία, όπως μαθαίνω αφού η νεαρή βουλευτίνα και εκπρόσωπος
του υποψήφιου Νίκαρου διαθέτει όλα τα
προσόντα που απαιτούνται. Είναι νέα πολιτι-

κός, επιτυχημένη και ωραία. Το τελευταίο
μπορεί να μην είναι προαπαιτούμενο αλλά
πάντα μετράει κι ας με ξαναπούν σεξιστή. Η
Αννίτα για όσους δεν γνωρίζουν έχει μεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις και τις Ευρωπαϊκές Σπουδές ενώ διετέλεσε Λέκτορας
στον τομέα των Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Πολιτικών σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
Πάντως δεν χάρηκαν όλοι με την επιλογή της
Αννίτας ως Κύπρια πολιτική ηγέτης του μέλλοντος. Άκουσα πως γνωστή κυρία της πολιτικής
σχολίασε με ολίγην κακίαν το θέμα. Δεν γνωρίζω αν αληθεύει η συγκεκριμένη πληροφορία αφού δεν κατέστη δυνατόν να διασταυρωθεί. Η απάντηση που δόθηκε από γνωστό πο-

λιτικό όταν άκουσε την φήμη ήταν... βιοτριολική: Μα και να ήθελε η κυρία να διαλέξουν αυτήν θα ήταν αδύνατον λόγω ηλικίας!
Θα ήθελα πολύ να δω το πρόσωπο της εν λόγω κυρίας όταν διάβαζε όσα ποστάρει η Αννίτα από το Παρίσι.
ΚΟΥΪΖ: Ποια πολύ γνωστή Κύπρια, κόρη και αδελφή πολιτικού, πιέζεται να κατέλθει ως υποψήφια στις ευρωεκλογές και να ενισχύσει
κατ’ αυτόν τον τρόπο το ψηφοδέλτιο του κόμματος;
Αληθεύει πως ήδη έχουν αρχίσει οι αντιδράσεις από τους άλλους μνηστήρες του ευρωψηφοδελτίου;

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο
Επιμέλεια ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Τέσσερις προτάσεις για απριλιάτικες πολιτιστικές διαδρομές
Για τον Απρίλιο η πολιτιστική ατζέντα είναι πλούσια. Πολλές οι
νέες θεατρικές πρεμιέρες και δραστηριότητες, όπως και οι μουσικές
εκδηλώσεις και τα εικαστικά δρώμενα που θα συνεχίσουν και τον
Μάιο. Επιλέξαμε δύο φρέσκιες θεατρικές δουλειές που κάνουν πρεμιέρα την Παρασκευή 13 Απριλίου,
ένα διαφορετικό μουσικό πρότζεκτ
και μία ενδιαφέρουσα έκθεση ζωγραφικής.

Και το όνομα αυτού
Οι θεατρικές ομάδες «Σόλο για
Τρεις» και «ΑντίΛογος» σφραγίζουν τη συνεργασία τους με τον
πιο θεατρικό τρόπο, στη σκηνή
του Flea Theatre, ανεβάζοντας τη
γαλλική θεατρική επιτυχία «Le
Prenom» των Ματιέ Ντελαπόρτ
και Αλεξάντρ ντε λα Πατεγιέρ. Ο
Διομήδης Νικήτας, εκτός από τη
σκηνοθετική ευθύνη, μετέφρασε
και διασκεύασε το γαλλικό κείμενο, φέρνοντάς το για πρώτη φορά
στο κυπριακό σανίδι με τίτλο «Και
το όνομα αυτού». Πέντε ταλαντούχοι ηθοποιοί, που το θέατρο
πολύ αγαπούν, οι Μαρίνα Βρόντη, Βαλεντίνος Κόκκινος, Νεκτάριος Θεοδώρου, Χριστίνα Χριστόφια και Τζούλιο Φιλίππο Ντ’ Ερρίκο
είναι έτοιμοι να δουν κατάματα
την αστική καθημερινότητά μας.
Η αφορμή για όλα όσα θα συμβούν
είναι το όνομα που θα δοθεί σε
ένα αγέννητο ακόμη αγόρι… στο
οικογενειακό δείπνο φίλοι και οικογένεια θα ανακαλύψουν τελικά
ο ένας τον άλλο. Η συνέχεια στη
σκηνή του Flea Theatre.
Flea Theatre, Γιάννη Κορομία 2,

«Ονειροπόληση» του Ιωάννη Μα-

Οι θεατρικές ομάδες «Σόλο για Τρεις» και «ΑντίΛογος» σφραγίζουν τη συ-

Καϊμακλί, Λευκωσία. Παραστάσεις:
κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 8:30 μ.μ. από τις 13 Απριλίου μέχρι τις 13 Μαΐου.
Κρατήσεις: 97829257/ 99 251331.
Λεμεσός, Τρίτη 15 Μαΐου, Τεχνοχώρος ΕΘΑΛ.

τον άλλο. Αν θα το καταφέρουν
είναι άγνωστο και δεν μένει παρά
να το ανακαλύψουμε στη σκηνή
του Ιδρύματος Άρτος.
Πολιτιστικό Ίδρυμα Άρτος, Αγίων

χαιριώτη.

Πέτα στον αέρα
Η enacttheatre μετά την επιτυχία της τελευταίας τους παραγωγής «Αισθητή η Μείωση της
Σκόνης από Αύριο» παρουσιάζει
τη νέα θεατρική παραγωγή της
«Πέτα στον Αέρα». Η παράσταση
είναι μία συλλογική δημιουργία
της enacttheatre με τις performers
Μαρίνα Μακρή και Έλενα Καλλινίκου να γίνονται έρμαια μιας
καταιγίδας πληροφοριών και σαν
να μην έφτανε αυτό να παρεμβάλλεται και μία τρίτη αυθαίρετη
ζωντανή ύπαρξη ύψους 1,87. Οι
χαρακτήρες, άλλοτε συναγωνιστικά και άλλοτε ανταγωνιστικά,
προσπαθούν να υπερβούν ο ένας

νεργασία τους ανεβάζοντας τη γαλλική θεατρική επιτυχία «Le Prenom».

Ομολογητών 64, Λευκωσία. Παραστάσεις: Παρασκευή 13 έως Δευτέρα 16 Απριλίου, ώρα 8:30 μ.μ. Λεμεσός, Παλιό Ξυλάδικο, Γενεθλίου Μιτελλά 34, Λεμεσός, από 8 έως 11
Μαΐου. Πληροφορίες και κρατήσεις
99629610.

Ονειροπόληση
Η Γκαλερί Opus 39 παρουσιάζει
τη νέα εικαστική πρόταση «Ονειροπόληση» του Ιωάννη Μαχαιριώτη. Ο καλλιτέχνης στην 5η ατομική του έκθεση παρουσιάζει
μια κατάσταση «Ονειροπόλησης»
σε διάφορες μορφές στους πίνακές
του που αποτελούνται από πορτραίτα και φιγούρες είτε σε ένα
ονειρικό βάθρο ή ένα ακαθόριστο.
Ο Ιωάννης Μαχαιριώτης χρησιμοποιεί τον όρο «Ονειροπόληση»

για να δείξει πώς επιδρά στον ψυχισμό των ανθρώπων πώς αναβιώνουν μνήμες και ανακαλούν
ρομαντικές ή δυσάρεστες στιγμές
ή και να κάνουν σχέδια για το
μέλλον. Σοβαρές αποφάσεις και
μεγάλες ιδέες μπορούν να αναδυθούν από αυτή την νοερή κατάσταση και να παράγουν απίστευτα αποτελέσματα.
Opus 39, Κίμωνος 21, Στρόβολος,

Λευκωσία. Πληροφορίες 22424983,
mango2@cablenet.com.cy. Διάρκεια
έκθεσης από Δευτέρα 16 έως Σάββατο 28 Απριλίου.

TratSik String Quartet
Το κουαρτέτο εγχόρδων TratSik
παρουσιάζεται για πρώτη φορά
σε τρεις συναυλίες και είναι μια
διαφορετική προσέγγιση στην
κυπριακή παραδοσιακή μουσική.
Τέσσερις νέοι συνθέτες, απαλλαγμένοι από τυποποιημένες προσεγγίσεις και αναμενόμενες ενορχηστρώσεις, γράφουν μουσική

TratSik String Quartet Project.
κατά παραγγελία για ένα κλασικό
κουαρτέτο εγχόρδων. Η κάθε σύνθεση είναι βασισμένη σε ένα κυπριακό παραδοσιακό τραγούδι ή
χορό από τα οποία η μελωδία παραμένει αναλλοίωτη. Την ομάδα
του TratSik συμπληρώνουν τέσσερις έγχορδοι μουσικοί «ροκάρουν» απρόσμενα! Το Tratsik
String Quartet αποτελείται από
τους Γιώργο Χατζηγεωργίου και
Σπύρο Σπύρου στο βιολί, Νικόλα
Ευθυμίου στη βιόλα, Δώρο Ζήσιμο
στο βιολοντσέλο και τους Αντρέα
Παπαπέτρου, Άντη Σκορδή, Δημήτρη Τσούκα και Σταύρο Χόπλαρο στη σύνθεση.
Συναυλίες: Παρασκευή 13 Απριλίου

στο Κυπριακό οινομουσείο στην Ερήμη, Λεμεσός. Κυριακή 15 Απριλίου στο Τεχνόπολις 20 στην Πάφο και
τη Δευτέρα 16 Απριλίου στo Αρχοντικό Τεχνών της Μουσικής Ακαδημίας ΑΡΤΕ στη Λευκωσία.
Όλες οι συναυλίες ξεκινούν στις
8:00 μ.μ.

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

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

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

n

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

Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Μείωση 30% ΜΕΔ από
τράπεζες απαιτεί η ΕΚΤ

Σκληρό το 2018 για τα ΠΙ της χώρας, αλλά ίσως και να
μπορέσουν να μειώσουν ακόμα περισσότερο τα κόκκινα δάνεια
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Στόχοι αισιόδοξοι, αλλά πλέον επιτακτικοί. Αυτό είναι το «μότο» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη
μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ) σε κράτη – μέλη τα οποία
αντιμετωπίζουν μεγάλο πρόβλημα με
τα κόκκινα δάνειά τους, ένα από αυτά
και η Κύπρος. Ενώ τα προηγούμενα
χρόνια η ΕΚΤ είχε θέσει στόχους μείωσης των ΜΕΔ οι οποίοι ήταν «εφικτοί»,
πλέον έχει ανεβάσει κατά πολύ το ποσοστό στο οποίο καλούνται τα Πιστωτικά Ιδρύματα (ΠΙ) της Κύπρου να «ρίξουν» τα κόκκινα δάνεια τους. Το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ» που πηγάζουν από τη Φρανκφούρτη, ανέρχεται στο 30% μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους, δηλαδή το
2018. Οι γραμμές αυτές έχουν δοθεί
από το τέλος του προηγούμενου έτους
και οι τραπεζίτες της Κύπρου είναι
πλήρως ενημερωμένοι. Το ποσοστό
σίγουρα είναι πολύ μεγάλο, παρόλο
που η Κύπρος έχει αποδείξει ότι μπορεί
να ρίξει τα ΜΕΔ της, εφόσον δεν πρέπει
να ξεχνάμε άλλωστε ότι τα κυπριακά
ΠΙ έχουν μειώσει τα ΜΕΔ τους κατά
την τελευταία τριετία – τετραετία κατά
7 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν στο 40% του Ακαθάριστου
Εγχώριου Προϊόντος της χώρας. Κατά
αναλογία είναι ήδη τεράστιο το ποσοστό μείωσης των ΜΕΔ, αν και το επόμενο διάστημα θα δυσκολέψουν οι
διαδικασίες μείωσης λόγω του χαρακτήρα των κόκκινων δανείων που υπάρχουν στους ισολογισμούς των τραπεζών. Μέχρι στιγμής έγιναν αναδιαρθρώσεις δανείων σε μεγάλους δανειολήπτες με μεγάλα ανοίγματα, οι οποίες
ως γνωστόν είναι πιο διαχειρίσιμες
από αναδιαρθρώσεις δανείων, οι οποίες
αντιστοιχούν σε πρώτες κατοικίες και
κατηγορίες δανείων μεσαίας εισοδηματικής τάξης. Για να πιάσουν αυτούς
τους στόχους τα ΠΙ της Κύπρου θα
πρέπει να «βάλει και το χεράκι» της όπως έχει πει πολλάκις η ΕΚΤ- η Εκτελεστική Εξουσία, τροποποιώντας τα
νομοσχέδια των εκποιήσεων, εφαρμόζοντας αυτό των τιτλοποιήσεων,
αλλά και ενεργά των πωλήσεων δα-

νείων. Όλα τα παραπάνω έχουν βάλει
τις τράπεζες σε ένα ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα για μείωση των κόκκινων
δανείων τους. Έχει παραμείνει άλλωστε
η φράση της Επικεφαλής του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Ντανιέλ
Νουί που είπε, μιλώντας για τα ΜΕΔ,
ενώπιον των Κυπρίων τραπεζιτών, «if
not now, when?». Δηλαδή, αν όχι τώρα,
πότε; Η Τράπεζα Κύπρου ως το μεγαλύτερο πιστωτικό ίδρυμα της χώρας
και με τους ισολογισμούς της να έχουν
άμεση επίδραση στο σύνολο των ΜΕΔ,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», έχει
θέσει τη δική της ατζέντα για μείωση
των κόκκινών της δανείων, η οποία
ποσοστιαία είναι πολύ κοντά με τους
στόχους της ΕΚΤ. Συγκεκριμένα, η
Τράπεζα Κύπρου βλέπει μείωση των
ΜΕΔ στο επόμενο διάστημα σε ποσοστό 22,7 - 23%. Όπως δηλώνουν ενημερωμένες πηγές, η Τράπεζα έχει καταγράψει σημαντικές μειώσεις ΜΕΔ
για έντεκα συνεχόμενα τρίμηνα και
αναμένει ότι η οργανική μείωση των
ΜΕΔ θα συνεχιστεί και στα επόμενα
τρίμηνα. Συνεχίζει, όπως αναφέρει
στα συγκεντρωτικά οικονομικά αποτελέσματα του 2017 να διερευνά ενεργά
εναλλακτικές λύσεις για την επιτάχυνση αυτής της μείωσης. Όσον αφορά
στην Ελληνική Τράπεζα, συνέχισε για
ένατο συνεχόμενο τρίμηνο τη μείωση
των ΜΕΔ, οι οποίες πλέον έχουν υποχωρήσει στα 2,16 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 53,3% του συνολικού δανειακού χαρτοφυλακίου της από 58,2%
που ήταν το 2016. Οι τερματισμένοι
λογαριασμοί που περιλαμβάνονταν
στα ΜΕΔ της Ελληνικής στο τέλος του
2017 ανήλθαν σε 1,55 δισ. ευρώ, ενώ
οι χορηγήσεις με όρους που ήταν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο τέλος
του 2017 ανήλθαν σε 1,08 δισ. ευρώ.

Βαρούλκο ο Συνεργατισμός
Από την άλλη και λόγω των τρεχουσών εξελίξεων της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με την επικείμενη
ιδιωτικοποίησή της, αλλά και της κατάθεσης 2,5 δισ. ευρώ από το κράτος
στους λογαριασμούς της μέσω της έκδοσης 9 ομολόγων την προηγούμενη
Τρίτη, «άλλαξε το παιχνίδι» μάλλον

προς το καλύτερο. Και αυτό, διότι με
αυτό τον τρόπο άνοιξε ο δρόμος για
την «κακή τράπεζα», πλάνο που συζητείται εδώ και κάποιους μήνες για
την Κύπρο. Για το ποσό της κατάθεσης
η Κυπριακή Δημοκρατία έλαβε ως εξασφάλιση το σύνολο των ΜΕΔ της
από το χαρτοφυλάκιο της ΣΚΤ, αριθμό
συμμετοχών του Συνεργατισμού σε
διάφορες ιδιωτικές και συνεργατικές
εταιρείες και αριθμό ακινήτων τόσο
στις ελεύθερες όσο και στις κατεχόμενες περιοχές. Η συνολική αξία των
εξασφαλίσεων ανήλθε στα 7,6 δισ.
ευρώ και προσεγγίζει τα 10 δισ. ευρώ
εάν ληφθεί υπόψη η αξία των ακινήτων
που εξασφαλίζουν τα ίδια δάνεια. Άρα,
πλέον η ΣΚΤ μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί
ως μια «καλή τράπεζα», δίχως ΜΕΔ
στους ισολογισμούς της και τα ΜΕΔ
να περάσουν στην πολυσυζητημένη
«κακή τράπεζα» σε αρχικό στάδιο,
μέχρι να ακολουθήσουν και άλλες κυπριακές τράπεζες και να εναποθέσουν
ΜΕΔ που έχουν ως εξασφάλιση πρώτη
κατοικία στην ίδια «αποθήκη». Σε ένα
τέτοιο σενάριο, συνδυασμός υπολογισμών της «Κ» και πληροφοριών που
πηγάζουν από το Υπουργείο Οικονομικών, θέλουν όχι απλώς να μειώνονται
τα ΜΕΔ που αντιστοιχούν στο κυπριακό
τραπεζικό σύστημα κατά 30%, αλλά
κατά 40%.

Ενδεικτική η ατάκα της Επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) Ντανιέλ Νουί ενώπιον των Κυπρίων τραπεζιτών για
μείωση των ΜΕΔ, «if not now, when?» (Αν όχι τώρα, πότε;).

Μεγαλύτερο καλάθι ο Moody’s
Ο Οίκος Αξιολόγησης Moody’s σύμφωνα με δελτίο του κρατάει «μεγαλύτερο καλάθι» από αυτό των κυπριακών
τραπεζών ή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας. Ο Moody`s αναμένει ότι τα
μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις τρεις
βασικές εγχώριες τράπεζες θα μειωθούν
στο 35% -38% του συνολικού δανειακού
χαρτοφυλακίου τους μέχρι το τέλος
του 2018, από περίπου 45% το Σεπτέμβριο του 2017. Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, οι κυπριακές τράπεζες
θα συνεχίσουν να σημειώνουν πρόοδο
στην αναδιάρθρωση των προβληματικών δανείων και στην πώληση ακινήτων που εξασφαλίζουν δάνεια, οδηγώντας σε περαιτέρω βελτίωση της
αδύναμης ποιότητας του δανειακού
τους χαρτοφυλακίου.

Βελτίωση βλέπει η EBA
Οι τράπεζες της ΕΕ συνέχισαν να βελτιώνουν τη συνολική ποιότητα του
χαρτοφυλακίου των δανείων τους αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση η
Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA).
Στο τέταρτο τρίμηνο του 2017, ο μέσος όρος των μη εξυπηρετούμενων
δανείων στα συνολικά δάνεια συνέχισε την πτωτική τάση, φθάνοντας
στο χαμηλότερο επίπεδο από το 4ο
τρίμηνο του 2014 (4,0%).
Το αποτέλεσμα αυτό εξηγείται
από την αύξηση του ανεξόφλητου
όγκου των χορηγηθέντων δανείων
και τη μείωση του συνολικού ποσού
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
κατά περισσότερο από 1/3 σε 3 έτη,
από 1,12 τρισεκατομμύρια ευρώ σε
813 δισεκατομμύρια ευρώ, συμπλη-

ρώνει. Ωστόσο, η εκτεταμένη διασπορά μεταξύ των χωρών της ΕΕ (με
αναλογίες που κυμαίνονται από 0,7%
έως 44,9%), καθώς και το υψηλό ποσό
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
στον ισολογισμό των τραπεζών, εξακολουθεί να αποτελεί τρωτό σημείο
για τον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα
στο σύνολό του.
Ωστόσο, η κερδοφορία παραμένει
η βασική πρόκληση για τον τραπεζικό
τομέα της ΕΕ. Η μέση απόδοση των
ιδίων κεφαλαίων (ROE) μειώθηκε από
7,2% (Q3 2017) σε 6,1% το 4ο τρίμηνο
του 2017. Ετήσια, ο μέσος όρος ROE
αυξήθηκε κατά 2,8 ποσοστιαίες μονάδες από το χαμηλότερο επίπεδο
της τάξης του 3,3% το Q4 2016, κυρίως
λόγω της ετήσιας αύξησης των κα-

θαρών εσόδων από συναλλαγές (8,5%
το Q4 2017). Ωστόσο, η απόδοση
ιδίων κεφαλαίων παραμένει κάτω
από το κόστος των ιδίων κεφαλαίων
με τα παλαιά περιουσιακά στοιχεία,
την αποδοτικότητα κόστους και τα
επιχειρηματικά μοντέλα των τραπεζών εξακολουθούν να αποτελούν μερικά από τα κύρια εμπόδια στην επίτευξη βιώσιμων επιπέδων κερδοφορίας. Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις εξακολούθησε να μειώνεται,
φθάνοντας το 116,7%, με μείωση 50
μονάδων βάσης από το προηγούμενο
τρίμηνο, κυρίως λόγω της αύξησης
των καταθέσεων. Ο λόγος μόχλευσης
παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερός, αυξάνοντας κατά 10 μονάδες
βάσης σε 5,5%, καταλήγει.

Σημαντικά βήματα στη μάχη
κατά της νόσου του Πάρκινσον

Ενεση €2,46 δισ. ευρώ για
Start Ups από την Κομισιόν

Παγκόσμια ημέρα της ασθένειας, τα αίτια και η αντιμετώπιση

Από €410 εκατ. σε έξι ευρωπαϊκές εταιρείες

Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Τον πολλαπλασιασμό των επιχειρηματικών κεφαλαίων εντός της Ευρώπης
έχει στόχο το πρόγραμμα VentureEU,
το οποίο ανακοίνωσε χθες η Κομισιόν
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
Πρόκειται ουσιαστικά για χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ ύψους 410 εκατομμυρίων ευρώ σε έξι εταιρείες,
οι οποίες με τη σειρά τους θα επενδύσουν τα επιχειρηματικά κεφάλαια
στην ευρωπαϊκή αγορά. Σε αυτό το
ποσό περιλαμβάνεται το ποσό των
67 εκατομμυρίων ευρώ από ίδιους
πόρους του ΕΤΕ, ενώ 200 εκατομμύρια
ευρώ προέρχονται από τον «Μηχανισμό μετοχικού κεφαλαίου InnovFin»
του προγράμματος «Ορίζων 2020»,
105 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα COSME (πρόγραμμα της Ευρώπης για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) και 105 εκατομμύρια ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EΤΣΕ) – το αποκαλούμενο πρόγραμμα Γιούνκερ.
Το υπόλοιπο της χρηματοδότησης
θα αντληθεί από επιλεγμένους διαχειριστές κεφαλαίων κυρίως από ανεξάρτητους επενδυτές.
Η επενδυτική ώθηση από την ΕΕ
αναμένεται με την σειρά της να οδηγήσει σε νέες επενδύσεις εκτιμώμενου ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων
ευρώ σε καινοτόμες νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, διπλασιάζοντας
το ποσό των επιχειρηματικών κεφαλαίων που είναι σήμερα διαθέσιμα
στην Ευρώπη.
Πέραν της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, στόχος του προγράμματος είναι να καταγραφεί βελτίωση
στις επιδόσεις της αριστείας των Ευρωπαίων ερευνητών και εξειδικευμένων επιχειρηματιών και να τονωθούν οι επενδύσεις σε εταιρείες start
ups στην Ευρώπη σε μερίδια άλλων
οργανισμών επιχειρηματικού κεφαλαίου (VentureEU) για την ενίσχυση
των επενδύσεων σε καινοτόμες νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη.
Εξάλλου, όπως τόνισε ο Κάρλος
Μοέντας, επίτροπος αρμόδιος για θέματα έρευνας, επιστήμης και καινοτομίας, το σημαντικό είναι να παρα-

Η 11η Απριλίου καθιερώθηκε από το 1997
ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά της νόσου
Πάρκινσον με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Εταιρείας για τη νόσο, και την υποστήριξη του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας. Η ημέρα αυτή συμπίπτει με την
ημερομηνία γέννησης του Άγγλου γιατρού
Τζέιμς Πάρκινσον (1755-1824), που ήταν
ο πρώτος ο οποίος περιέγραψε με επιστημονικό τρόπο τη νόσο το 1817 και
για τον λόγο αυτό φέρει το όνομά του. Η
νόσος Πάρκινσον ορίζεται συχνά ως παρκινσονικό σύνδρομο με άγνωστη αιτιολογία, αν και μερικές άτυπες περιπτώσεις
έχουν γενετικό υπόβαθρο. Τα κινητικά
συμπτώματα της νόσου Πάρκινσον είναι
απόρροια του θανάτου των ντοπαμινεργικών κυττάρων της μέλαινας ουσίας που
διαχωρίζει την καλύπτρα του μεσεγκεφάλου από το εγκεφαλικό στέλεχος, με
την αιτία αυτού του κυτταρικού θανάτου
να μην έχει κατανοηθεί ακόμη μέχρι σήμερα από την επιστήμη. Σημειώνεται ότι
η ασθένεια χαρακτηρίζεται από δυσκαμψία, βραδυκινησία και διαταραχές βάδισης.
Παράλληλα, παρουσιάζει και ποικίλες,
μη κινητικές διαταραχές. Ωστόσο, όπως
πιθανολογείται από ειδικούς η ασθένεια
είναι επακόλουθο γενετικής προδιάθεσης,
αλλά και της επίδρασης κάποιου περιβαλλοντικού παράγοντα που επιδρά στα
κύτταρα του εγκεφάλου που παράγουν
ντοπαμίνη. Όπως εξήγησαν ειδικοί με
τους οποίους επικοινώνησε η «Κ», υπάρχουν αρκετά επιδημιολογικά αλλά και ερευνητικά στοιχεία που δείχνουν ότι κάποιος παράγοντας μπορεί να επιδρά σε
άτομα με προδιάθεση με αποτέλεσμα τη
συσσώρευση μέσα στα κύτταρα μιας
πρωτεΐνης (α-συνουκλεΐνη) η οποία από
εκεί, μέσα από τα νεύρα που κατευθύνονται στον εγκέφαλο, τα κύτταρα της
οποίας παράγουν την ντοπαμίνη και τα
καταστρέφει. Περίπου το 10-20% των περιπτώσεων της νόσου έχουν ταυτοποιηθεί
με παρουσία παθολογικών γονιδίων (κληρονομικές μορφές) και τέτοια γονίδια
μπορεί να εντοπιστούν σε περιπτώσεις
οικογενειών που εμφανίζουν πέραν του
ενός περιστατικών σε συνεχόμενες γενιές.
Η ασθένεια είναι μια από τις πιο κοινές
νευρολογικές εκφυλιστικές παθήσεις σε
ηλικίες άνω των 50 χρόνων. Σε περιπτώ-

Η 11η Απριλίου καθιερώθηκε ως η Παγκόσμια Ημέρα κατά της νόσου Πάρκινσον.
σεις κληρονομικών μορφών της νόσου,
όπως εξηγούν ειδικοί, η ηλικία έναρξης
μπορεί να είναι και κάτω των 40 χρόνων.
Παράλληλα, σημειώνουν ότι η έναρξη
της καταστροφής των κυττάρων της μέλαινας ουσίας που παράγουν ντοπαμίνη
ξεκινά αρκετά χρόνια πριν την εκδήλωση
των κινητικών συμπτωμάτων. Η συχνότητα της νόσου στον δυτικό κόσμο ανέρχεται στα 200 άτομα σε κάθε 100.000
κατοίκους. Ενώ στην Κύπρο υπολογίζεται
ότι από την νόσο σήμερα υποφέρουν
γύρω στα 1.500 άτομα, με ποσοστό περίπου 1% του πληθυσμού ηλικίας πέραν
των 50 χρόνων να υποφέρει από την
νόσο.

Βήματα και στην Κύπρο
Σημαντικά βήματα για την καταπολέμηση της ασθένειας έγιναν τα τελευταία
χρόνια και στην Κύπρο. Συγκεκριμένα
τα τελευταία 12 χρόνια έχουν χειρουργηθεί
με τη μέθοδο DBS με πρωτοβουλία της
Κλινικής Κινητικών Διαταραχών του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής
Κύπρου, πάνω από 35 ασθενείς οι οποίοι
έχουν παρουσιάσει σημαντική βελτίωση
και βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση
από ειδικά εκπαιδευμένο και με τον κατάλληλο εξοπλισμό, προσωπικό. Από το
2010 έχει αρχίσει να λειτουργεί ομάδα
Λειτουργικής Νευροχειρουργικής στην
Κύπρο, αποτελούμενη από νευροχειρουργούς, νευρολόγους και νευροφυσιολόγους.
Από το 2012 μέχρι και σήμερα έχουν διενεργηθεί 12 τέτοιες επεμβάσεις ενώ από
το 2016, στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και
Γενετικής Κύπρου, έχει τοποθετηθεί για
πρώτη φορά ενδοσκοπικά μέσω γαστρο-

στομίας καθετήρας συνεχούς χορήγησης
Duodopa μέσω αντλίας σε ηλικιωμένη
ασθενή, με σημαντική βελτίωση της κλινικής της εικόνας.

Συμπτώματα-αντιμετώπιση
Τα πρώτα συμπτώματα της νόσου ξεκινούν συνήθως από το ένα χέρι και
μετά από την πάροδο χρόνου κάνουν
την εμφάνισή τους και στο άλλο. Η δυσκολία στην γραφή, η βραδύτητα στις
κινήσεις και η διαταραχή ισορροπίας αποτελούν τα πρώτα συμπτώματα της
νόσου τα οποία εξελίσσονται πολύ αργά.
Όπως εξηγούν ειδικοί, οι ασθενείς με
τη νόσο του Πάρκινσον, με την πάροδο
χρόνου περπατούν πιο αργά, με τάση
να σκύβουν μπροστά, να εκτελούν μικρά
βήματα και να παρουσιάζουν προβλήματα ισορροπίας. Η έλλειψη της εκφραστικότητας του προσώπου και οι εκφραστικές κινήσεις των χεριών κατά την ομιλία αποτελούν επίσης χαρακτηριστικά
συμπτώματα ασθενών που πάσχουν από
την ασθένεια. Όπως σημειώνεται στο
περπάτημα δεν ταλαντεύονται φυσιολογικά τα άνω άκρα και συχνά αναπτύσσονται αρθρίτιδες στους ώμους. Άλλα
συμπτώματα μπορεί να αφορούν πόνους
και ενοχλήσεις στα χέρια και τα πόδια,
νευραλγίες, άγχος και κατάθλιψη, βραδύτητα σκέψης και μνήμης καθώς και
ο ανήσυχος ύπνος. Η θεραπεία της νόσου
του Πάρκινσον λαμβάνει χώρα με χορήγηση αποτελεσματικών φαρμάκων
κατά των συμπτωμάτων της νόσου, με
αντιοξειδωτικές ουσίες όπως η βιταμίνη
C και βιταμίνη Ε να λειτουργούν υποβοηθητικά.

Περίπου 1 500 νεοφυείς επιχειρήσεις αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε
όλη την ΕΕ μέσω του VentureEU.
μείνει η Ευρώπη πρωτοπόρος στον
τομέα της βιομηχανίας και οικονομική
δύναμη. Από την πλευρά της, η επίτροπος Ελζμπιέτα Μπιένσκοβα, αρμόδια για θέματα εσωτερικής αγοράς,
βιομηχανίας, επιχειρηματικότητας
και ΜΜΕ, επισήμανε ότι χάρη στο
VentureEU θα αυξηθεί το ποσό και
το μέσο μέγεθος των εταιρειών επιχειρηματικών κεφαλαίων και παράλληλα το πρόγραμμα θα βοηθήσει τις
νεοφυείς επιχειρήσεις υψηλού δυναμικού να παραμείνουν και να αναπτυχθούν στην Ευρώπη, αξιοποιώντας
πλήρως τις δυνατότητες της ενιαίας
αγοράς.
Οι έξι εταιρείες επιχειρηματικών
κεφαλαίων θα έχουν συμμετοχές σε
ορισμένες μικρότερες εταιρείες επενδύσεων, ενώ καθεμία τους θα καλύπτει έργα σε τουλάχιστον τέσσερις
ευρωπαϊκές χώρες. Οι εν λόγω εταιρείες επενδύσεων θα συμβάλουν στη
χρηματοδότηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και των
εταιρειών μεσαίας κεφαλαιοποίησης
από ένα φάσμα τομέων, όπως οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ), οι ψηφιακές τεχνολογίες, οι βιοεπιστήμες, οι ιατρικές τεχνολογίες, καθώς και η απόδοση πόρων και η ενεργειακή απόδοση. Την
επένδυση της ΕΕ στο VentureEU θα
διαχειρίζεται το ΕΤΕ υπό την εποπτεία
της Επιτροπής και θα τεθεί σε εφαρμογή από έξι επαγγελματίες και έμπειρους διαχειριστές εταιρειών ε-

πιχειρηματικών κεφαλαίων, οι οποίοι
θα διασφαλίζουν μια προσέγγιση με
απόλυτο γνώμονα την αγορά. Αυτό
θα προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις και θα ενισχύσει σημαντικά
τη διαθεσιμότητα χρηματοδότησης
με επιχειρηματικά κεφάλαια για νεοφυείς και επεκτεινόμενες επιχειρήσεις στην ΕΕ.

Την πρωτιά έχουν οι ΗΠΑ
Τα επιχειρηματικά κεφάλαια είναι
ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη
λειτουργία της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, αλλά εξακολουθούν να μην
είναι επαρκώς ανεπτυγμένα στην Ευρώπη. Το 2016 οι επενδυτές επιχειρηματικών κεφαλαίων επένδυσαν
περίπου 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ
στην ΕΕ σε σύγκριση με 39,4 δισεκατομμύρια ευρώ στις ΗΠΑ. Επιπλέον,
τα επιχειρηματικά κεφάλαια στην
Ευρώπη είναι πολύ μικρά σε αξία –
56 εκατομμύρια ευρώ κατά μέσο όρο
σε σύγκριση με 156 εκατομμύρια
ευρώ στις ΗΠΑ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, οι εν λόγω εταιρείες να κινούνται προς οικοσυστήματα στα οποία
έχουν καλύτερες ευκαιρίες να αναπτυχθούν με ταχείς ρυθμούς. Ο αριθμός εταιρειών «μονόκερων», δηλαδή
εταιρειών με αξία στην αγορά άνω
του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο
τέλος του 2017 ανερχόταν σε 26 στην
ΕΕ, ενώ ο αντίστοιχος αριθμός ήταν
109 στις Ηνωμένες Πολιτείες και 59
στην Κίνα.
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Προεδρική
εμπλοκή για λύση
στη διαχείριση
των αποβλήτων
Στο παρά πέντε ψάχνουν φόρμουλα στα χρόνια
προβλήματα της πολιτικής των σκουπιδιών
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ό,τι δεν κατάφεραν να επιτύχουν τα τελευταία
χρόνια οι εμπλεκόμενοι στην ορθολογιστική
και περιβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων
καλείται να φέρει εις πέρας ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας. Με τον πέλεκυ του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου να επικρέμεται πάνω από την
Κυπριακή Δημοκρατία, η διαχείριση των σκουπιδιών έχει προσλάβει εκρηκτικές διαστάσεις
καθιστώντας επιτακτική ανάγκη την εξεύρεση
λύσης εδώ και τώρα. Κάτι που θα επιχειρήσει
να πετύχει μεγάλη σύσκεψη υπό το Νίκο Αναστασιάδη σήμερα το πρωί στο Προεδρικό
Μέγαρο. Ενώπιον πολιτικής ηγεσίας και αρμόδιων κρατικών φορέων το ζητούμενο θα
είναι ένα.
Η εκτόνωση με κάθε τρόπο και μέσο του

Κοτσιάτη και ενδεχόμενης αποφυγής της καμπάνας που έχει επιβάλει η Κομισιόν. Με βάση
διαρροές από τη συμφωνία που επιτεύχθηκε,
ο Διαχειριστής της Κόσιης θα έβαζε στα ταμεία
του ένα ποσό πέραν των 14 εκατ. ευρώ από
παλαιότερες οφειλές. Παράλληλα, συμφωνήθηκε
νέο τιμολόγιο για τα σκουπίδια που θα πήγαιναν
στην Κόσιη.
Μέχρι την ενεργοποίηση της συμφωνίας ο
Διαχειριστής θα παραλάμβανε σκουπίδια έναντι
39 ευρώ τον τόνο. Από το 2020 και μετά συμφωνήθηκε μια κλιμακωτή διαδικασία χρεώσεων.

Η λύση που επιζητείται θα έχει ως βασικό πυρήνα τη Μονάδα στην Κόσιη, η οποία μπορεί να αυξήσει τον ετήσιο όγκο σκουπιδιών που μπορεί να δεχθεί. Αγκάθι παραμένουν παλαιές οφειλές προς τον Διαχειριστή της Μονάδας από 13 εκατ. ευρώ έως 19 εκατ. ευρώ.
Για τους πρώτους 80 χιλιάδες τόνους 36 ευρώ
ανά τόνο για τους επόμενους 20 χιλιάδες τόνους
20 ευρώ ανά τόνο και οι τελευταίοι 20 χιλιάδες
τόνοι 10 ευρώ τον τόνο.

Τα χρωστούμενα
Η συμφωνία που επιτεύχθηκε το περασμένο
καλοκαίρι ρύθμιζε και παλαιότερες οφειλές
του κράτους στον Διαχειριστή της Μονάδας

<
<
<
<
<
<
<

Από το 2013 το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο έχει επιβάλει
στην Κύπρο ημερήσιο πρόστιμο
30 χιλιάδων ευρώ για τη λειτουργία του Κοτσιάτη. Το συνολικό
ύψος του προστίμου έχει
φθάσει στα 50 εκατ. ευρώ.

Το τσουχτερό πρόστιμο
Με πρόστιμα ιδιαίτερα τσουχτερά για τα
κρατικά ταμεία ενδεχομένως να βρεθεί αντιμέτωπη η Κυπριακή Δημοκρατία εάν δεν εξευρεθεί άμεσα λύση στο φλέγον ζήτημα με
τα σκουπίδια της Λευκωσίας. Η επιλογή του
σκυβαλότοπου στον Κοτσιάτη ως χώρου συγκέντρωσης για τα σκύβαλα της πρωτεύουσας
δημιουργεί ισχυρά ερείσματα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση να προχωρήσει στην λήψη μέτρων
κατά της Κύπρου. Ένα ενδεχόμενο, το οποίο
ενισχύεται από το γενικότερο ζήτημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, έτσι όπως έχει
προκύψει με την λειτουργία του σκυβαλότοπου
της Κόσιης και των γνωστών προβλημάτων
με την διαχειρίστρια εταιρεία. Μέχρι σήμερα
οι όποιες προσπάθειες καταβλήθηκαν για να
δοθεί λύση δεν έχουν αποδώσει. Αστοχία που
σχετίζεται και με την εκκρεμότητα που υπάρχει
στον μοναδικό σκυβαλότοπο με ευρωπαϊκά
πρότυπα, αυτόν της Κόσιης ο οποίος, όπως λέγεται, θα μπορούσε να αποτελέσει μια διέξοδο.
Το όλο πρόβλημα με την πολιτική διαχείρισης
των στερεών αποβλήτων διογκώθηκε μετά και
την ακύρωση από πλευράς Αναθεωρητικής
Αρχής Προσφορών της διαδικασίας εξεύρεσης
νέου αναδόχου για την Κόσιη με αποτέλεσμα
ο Κοτσιάτης αντί να είχε κλείσει, να συνεχίζει
να δέχεται σκουπίδια. Βασικό σημείο αναφοράς
είναι οι υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας, έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στο ευρύτερο ζήτημα διαχείρισης και επεξεργασίας στερεών αποβλήτων, στο οποίο η Κύπρος
όχι μόνο δεν έχει συμμορφωθεί, αλλά της έχει
επιβληθεί ημερήσιο πρόστιμο ύψους 30 χιλιάδων ευρώ από το 2013 και εντεύθεν. Πρόστιμο,
η καταβολή του οποίου εκκρεμεί ενώ παράλληλα
καταβάλλονται προσπάθειες για να αποφευχθεί.
Με τους μετριότερους υπολογισμούς το συνολικό ύψος της καμπάνας υπολογίζεται στα
50 εκατ. ευρώ.

οξύτατου προβλήματος με τα απόβλητα από
το οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία κινδυνεύει
να κληθεί να καταβάλει ένα τσουχτερό πρόστιμο μερικών εκατομμυρίων ευρώ στην Ε.Ε.
Το όλο πρόβλημα που χρονολογείται από εντάξεως της Κύπρου στην Ε.Ε. πήρε εκρηκτικές
διαστάσεις μετά το φρένο του Γενικού Ελεγκτή
της Δημοκρατίας στη συμφωνία Υπουργείου
Γεωργίας και Διαχειριστή της Μονάδας Ολικής
Επεξεργασίας Απορριμμάτων στην Κόσιη.
Με δεδομένη την έλλειψη χώρων που θα μπορούν να απορροφήσουν και να διαχειριστούν
ορθολογιστικά τα απορρίμματα η προσοχή
έχει επικεντρωθεί στην Μονάδα της Κόσιης,
ωστόσο και εδώ υπάρχουν προβλήματα οικονομικής φύσεως με την Διαχειρίστρια εταιρεία να παίζει το χαρτί της αποχώρησης
εάν δεν της καταβληθούν παλαιότερες οφειλές.
Στη σύσκεψη στο Προεδρικό έχουν κληθεί ο
Γενικός Ελεγκτής, ο Γενικός Εισαγγελέας, η
Γενική Λογίστρια και άλλοι κρατικοί αξιωματούχοι.

Η συμφωνία
Το περασμένο καλοκαίρι ο τότε Υπουργός
Γεωργίας Νίκος Κουγιάλης είχε καταλήξει σε
συμφωνία με τον Διαχειριστή της Κόσιης, η
οποία, όπως υποστηρίζεται, θα έδινε λύση στο
βασικό πρόβλημα με τα σκουπίδια που είναι
η λειτουργία του Κοτσιάτη, σκυβαλότοπος ο
οποίος έχει φέρει σε δεινή θέση την Κύπρο
στις Βρυξέλλες.
Οι δυο πλευρές συμφώνησαν όπως τα σκουπίδια της επαρχίας Λευκωσίας που καταλήγουν
στον Κοτσιάτη να παραλαμβάνονται από την
Κόσιη, κάτι που θα επέτρεπε το κλείσιμο του
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Tου ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Τα παιχνίδια με το δημόσιο χρέος
Η μείωση του δημοσίου χρέους ήταν
από τα αγαπημένα μοτίβα της κυβερνητικής ρητορικής. Οι αναφορές
στο θέμα ξεκίνησαν από την πλήρη
άρνηση, δηλαδή την απαίτηση να
διαγραφεί μέρος του χρέους, και φθάσαμε στη σημερινή διαχείριση του
θέματος, που προβλέπει διαπραγματεύσεις με τους εταίρους ώστε «να
συγκεκριμενοποιηθεί ο μηχανισμός
για να γεφυρωθούν διαφορετικές εκτιμήσεις», όπως είπε ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας στο υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη.
Ωστόσο, κατά τη διαδρομή από τη
ριζοσπαστική μπούρδα έως την υποταγή στους πιστωτές, το δημόσιο
χρέος αυξήθηκε! Σύμφωνα με τον
κρατικό προϋπολογισμό, το χρέος
της κεντρικής διοίκησης αυξήθηκε
από 321 δισ. το 2015, στα 326 δισ.
το 2016 και προβλέπεται να ξεπεράσει
τα 345 δισ. το 2018. Ξεκίνησαν να
διαγράψουν το χρέος για να εφαρμόσουν «κοινωνικά δίκαιη» πολιτική,
αλλά τελικά το αύξησαν.
Βέβαια, ο πρωθυπουργός μιλώντας
στο υπουργικό συμβούλιο, δύο μέρες
μετά την Πρωταπριλιά, υπογράμμιζε
«ένα σημαντικό επίτευγμα που συνέβη επί των ημερών μας, την αποκατάσταση κοινωνικής ηρεμίας και
σταθερότητας. Και συνέβη για έναν
απλό λόγο. Διότι είπαμε την αλήθεια
στον ελληνικό λαό».
Η ιδέα δεν είναι νέα. Οι πληρωμές
για το χρέος θα αυξάνονται την πε-

της Κόσιης ύψους 14 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, από
το καλοκαίρι μέχρι σήμερα ο Διαχειριστής υποστηρίζει πως το συνολικό ποσό έχει ανέλθει
στα 19 εκατ. ευρώ. Απαίτηση που προκάλεσε
την παρέμβαση του Γενικού Ελεγκτή και της
Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων.
Αυτό το οποίο υποστηρίζεται είναι πως οι οφειλές δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 13 εκατ.
ευρώ. Από πλευράς εταιρείας, αυτό το οποίο
βγαίνει προς τα έξω είναι πως εάν δεν υπάρξει
τελική συμφωνία μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα
με την καταβολή των οφειλών ο Διαχειριστής
δηλώνει αδυναμία παραμονής και λειτουργίας
της Μονάδας καλύπτοντας τις οικονομικές ανάγκες με δικά του κεφάλαια. Ένα από τα σενάρια που φαίνεται να υπάρχουν είναι η καταβολή μέρους των οφειλών προκειμένου να
συνεχισθεί η λειτουργία της Κόσιης.
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Κατά τη διαδρομή
από τη ριζοσπαστική
μπούρδα έως
την υποταγή στους πιστωτές, το δημόσιο χρέος
αυξήθηκε.
ρίοδο ανάπτυξης. Δηλαδή όταν υπάρχει ανάπτυξη, σημαντικό μέρος
του οφέλους θα πηγαίνει για το χρέος.
Οταν έχουμε ύφεση και δεν μπορούμε
να πληρώσουμε, θα δίνουμε λιγότερα.
Υπάρχει διευκόλυνση στην περίοδο
ύφεσης, αλλά πληρώνουμε περισσότερα όταν η οικονομία πάει καλά. Πιθανό το ενδεχόμενο να έχουμε για
χρόνια χαμηλή (ανεπαρκή) ανάπτυξη,
γύρω στο 1% και συνεπώς δεν θα
πληρώνουμε μεταθέτοντας τις πληρωμές στο μέλλον. Καμία σχέση με
«διαγραφή χρέους». Η «γαλλική πρόταση» στοχεύει να μην προκληθεί
(πάλι) κρίση εξαιτίας στασιμότητας
ή ύφεσης στην ελληνική οικονομία.
Οι πληρωμές μετατίθενται στο μέλλον
αυτόματα.
Σύμφωνα με την Handelsblatt, που
έκανε τη σχετική αποκάλυψη: «Νέος
μηχανισμός πρόκειται να συνδέσει
την ελάφρυνση χρέους μέχρι το 2050
με την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας.

Εάν ο μέσος όρος ανάπτυξης σε ορίζοντα πενταετίας πέσει κάτω από
2,8%, η Ελλάδα προβλέπεται να απαλλάσσεται –κατά τη γαλλική πρόταση– από την εξόφληση δανείων.
Με ανάπτυξη μεταξύ 2,8 και 3,4%, η
Αθήνα πρέπει να αποπληρώσει ένα
μέρος των δανείων και με ανάπτυξη
άνω του 3,4%, το σύνολο των υποχρεώσεων (σ.σ.: που προβλέπονται
για τη συγκεκριμένη περίοδο)».
Δεν έχει ξεκαθαρίσει ποιο τμήμα
του χρέους αφορά η ρύθμιση αυτή
γιατί μάλλον δεν θα αφορά το σύνολο.
Επίσης δεν είναι βέβαιο ποιο θα είναι
το όριο στο ρυθμό ανάπτυξης πάνω
από το οποίο θα πληρώνουμε περισσότερα, ούτε το επιτόκιο και η επιμήκυνση της διάρκειας του χρέους.
Είναι όπως είπε ο πρωθυπουργός, «οι
τεχνικές συζητήσεις αναφορικά με
την εξειδίκευση του πλαισίου που ορίζει ο –λεγόμενος– γαλλικός μηχανισμός, συνεχίζονται».
Πότε θα κλείσουν όλα αυτά; Eχουμε
καιρό. Ο πρωθυπουργός ήταν σαφέστατος: «Στόχος της κυβέρνησης, είναι να οδηγήσει στη λαϊκή ετυμηγορία
στο τέλος της θητείας της. Και τέλος
της θητείας μας είναι το φθινόπωρο
του 2019. Ούτε καν οι ευρωεκλογές
του 2019». Τον πίστεψαν επειδή λέει
την αλήθεια; Oχι, τον πιστεύουν επειδή οι κυβερνήσεις που θα χάσουν
τις εκλογές εξαντλούν τη θητεία τους.
Η εξουσία είναι γλυκιά, ακόμα και
την τελευταία μέρα.

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ

Τύφλα να έχει η Νέα Υόρκη!
Για έναν βέρο Αθηναίο, η προσαρμογή
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στους ρυθμούς της Νέας Υόρκης δεν
είναι και τόσο δύσκολη. Η κίνηση,
το συνεχές τρέξιμο, η συνύπαρξη διαφορετικών φυλών, ακόμη και η αγένεια και η μάχη για την επιβίωση,
είναι κοινή καθημερινότητα στις δύο
πόλεις. Βεβαίως υπάρχουν και οι άλλες
όψεις της Νέας Υόρκης, που την έχουν
καταστήσει παγκόσμιο πόλο έλξης:
η συγκέντρωση πλούτου και ταλέντου,
όπως αυτά εκδηλώνονται σε μαγαζιά
και εστιατόρια, τα αθλητικά θεάματα
και τα καλλιτεχνικά δρώμενα μιας
πόλης όπου, όπως τραγουδούσε ο Σινάτρα, «αν μπορείς να επιτύχεις εδώ,
θα επιτύχεις παντού».
Η Αθήνα μπορεί να απέχει πολύ σε
πλούτο, αλλά διαθέτει ταλέντο και δημιουργικότητα που μόνο μια μεγάλη
κρίση μπορεί να εμπνεύσει. Ηδη από
την περυσινή Documenta, την εικαστική έκθεση που φιλοξενήθηκε για
πρώτη φορά εκτός Γερμανίας, έχουν
ξεκινήσει οι συγκρίσεις με μια παλαιότερη εκδοχή του Βερολίνου, πλούσια
σε εναλλακτικές σκηνές όπου ζυμωνόταν δημιουργικά η δύσκολη ιστορία
της πόλης με την τέχνη και τα οράματα
του αύριο.
Σήμερα, οι δημιουργικοί κάτοικοι
της Αθήνας αισθάνονται ότι ζουν σε
μια νοτιοευρωπαϊκή εκδοχή αυτού
του Βερολίνου, γεμάτη ενδιαφέροντα
μαγαζιά, μουσικές και παραστάσεις.
Και δεν χρειάζεται καν να ψάξει κανείς
πολύ: Ακόμη και στη θεατρική καρδιά

Παρά τα γκράφιτι, τη
δυσκολία στην κίνηση και
τη μόνιμη υπενθύμιση της
κρίσης στο πρόσωπο
αβοήθητων τοξικομανών,
ζητιάνων και αστέγων,
η Αθήνα καταφέρνει
να παραμένει ελκυστική
χάρη στο ταλέντο και στην
ανθεκτικότητα των ανθρώπων της.
της Αθήνας, στο δικό μας «Broadway»,
αρκούν 20 ευρώ για να απολαύσει
κάποιος μια dream team σαραντάρηδων ηθοποιών στον σκοτεινό «Φάρο» του Κόνορ Μακφέρσον – ένα έργο
που στον πόνο που διαχειρίζεται ταιριάζει γάντι στη μετά την κρίση Αθήνα. Κάποιοι προχωρούν ακόμη πιο
πέρα: «Η ενέργεια της Αθήνας ξεπερνά
κατά πολύ τη Νέα Υόρκη!» έλεγε ένας
Αμερικανός αρχιτέκτονας που μένει
στην Ελλάδα τα τελευταία έξι χρόνια.
Οποιος έχει την οικονομική ευχέρεια
και την πολυτέλεια να βλέπει την
πόλη ως επισκέπτης μπορεί να εστιάσει ευκολότερα στα θετικά αυτού του
χάους.
Μπορεί να είναι λόγω της εμπορικής κίνησης του Πάσχα και της έναρ-

ξης της τουριστικής περιόδου, αλλά
για έναν επισκέπτη η εικόνα της
πόλης είναι ξανά εκείνη μιας ανοιχτής
πόλης. Παρά τα γκράφιτι, τη δυσκολία
στην κίνηση, που προκαλεί το όργιο
παραβιάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, και τη μόνιμη υπενθύμιση
της κρίσης στο πρόσωπο αβοήθητων
τοξικομανών, ζητιάνων και αστέγων,
η Αθήνα καταφέρνει να παραμένει
ελκυστική χάρη στο ταλέντο και στην
ανθεκτικότητα των ανθρώπων της.
Οσοι αντέχουν ανασυντάσσουν τις
δυνάμεις τους, προσαρμόζονται στους
νέους όρους, τους πιο περιορισμένους
οικονομικά αλλά πιο ψαγμένους δημιουργικά, και συνεχίζουν να παλεύουν για το αύριο.
Με τη συνδρομή του τουρισμού,
η κατανάλωση ανακάμπτει. Στα δημοφιλή εστιατόρια γίνεται όλο και
δυσκολότερο να βρεις τραπέζι χωρίς
κράτηση. Οι Αθηναίοι δείχνουν να
έχουν κουραστεί από τη συνεχή έμφαση στην οικονομική κρίση. Αλλωστε, υπάρχουν κι άλλα προβλήματα
που έρχονται στο προσκήνιο: η εγκληματικότητα, η υπερφορολόγηση,
το δυσκίνητο Δημόσιο, το μεταναστευτικό και, βεβαίως, τα εθνικά θέματα και η επιθετικότητα της Τουρκίας. Η κρίση μπορεί να περνάει σε
δεύτερη μοίρα, όμως τα προβλήματα
παραμένουν. Καθώς επιστρέφει στη
δυσλειτουργική κανονικότητά της,
όντως η Αθήνα μοιάζει λίγο με τη Νέα
Υόρκη...
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Στο χείλος
του γκρεμού
η τουρκική
οικονομία

Eπιμένει ενεργειακά
η Λευκωσία

Παρά τα «εμπόδια» και τις «νουθεσίες»
Του ΜΙΧAΛΗ ΤΣΙΚΑΛA

Στα πρόθυρα κατάρρευσης πολλές
εταιρείες λόγω των τεράστιων χρεών
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Το κλίμα αβεβαιότητας στην διεθνή
διπλωματική σκηνή και οι αναταράξεις
στην παγκόσμια οικονομία, σε συνδυασμό με τα μεγάλα προβλήματα
και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει
η Τουρκία στο εσωτερικό της, αλλά
και στο βόρειο τμήμα της Συρίας και
του Ιράκ, φέρνουν την τουρκική οικονομία στο χείλος του γκρεμού. Η
μια μετά την άλλη οι τουρκικές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται στα
πρόθυρα της οικονομικής κατάρρευσης, ζητούν την βοήθεια του τουρκικού κράτους και των τραπεζών για
την αναδιάρθρωση των χρεών τους.
Οι νέες εξελίξεις εντείνουν τον εκνευρισμό του Τούρκου Προέδρου
και της κυβέρνησής του. Ο Ταγγίπ
Ερντογάν συγκρούεται με τους συνεργάτες του για το μέλλον της τουρκικής κυβέρνησης, την στιγμή που η
κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης
<
<
<
<
<
<
<

Σύγχυση, απαισιοδοξία και
συνθήκες εμφυλίου στους
κόλπους της κυβέρνησης,
την ώρα που τουρκικοί
κολοσσοί ζητούν αναδιάρθρωση των χρεών τους.
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), 15 χρόνια μετά
την άνοδό του στην εξουσία, αδυνατεί
να «απαντήσει» στις μεγάλες προκλήσεις της νέας περιόδου.
Το κλίμα αβεβαιότητας και σύγχυσης
στην τουρκική οικονομία πλήττει μεγάλες εταιρείες-σύμβολα της τουρκικής
οικονομίας και προβληματίζει τους
Τούρκους οικονομολόγους και αναλυτές. Την ίδια ώρα, η τρελή κούρσα των
ξένων νομισμάτων στην τουρκική αγορά συνεχίζεται με την λίρα Αγγλίας,
το ευρώ και το αμερικανικό δολάριο
να καταγράφουν νέα ιστορική άνοδο.

Εμφύλιος στην κυβέρνηση

Η άνοδος των ξένων νομισμάτων
έναντι της τουρκικής λίρας και το αδιέξοδο των μεγάλων επιχειρήσεων
και τραπεζών προκαλεί σύγχυση και
αναβρασμό στους κόλπους της τουρκικής κυβέρνησης. Κορυφαία στελέχη
της τουρκικής κυβέρνησης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η νέα κρίση
δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί
με τις «παλιές» και δοκιμασμένες συνταγές, χωρίς ωστόσο να συμφωνούν
ως προς τις εναλλακτικές οδούς που
πρέπει να ακολουθήσει η Άγκυρα στο
πεδίο της οικονομίας κατά την επόμενη περίοδο.
Στην μεγάλη σύγχυση που επικρατεί στους κόλπους της κυβέρνησης
φως ρίχνει η αναμέτρηση του Προέδρου Ερντογάν με τον Αντιπρόεδρο
της κυβέρνησης και αρμόδιο υπουργό
για την τουρκική οικονομία, Μεχμέτ
Σιμσέκ. Πριν από λίγες ημέρες, ο κ.

Σιμσέκ, ο οποίος βρέθηκε στο τιμόνι
της τουρκικής οικονομίας κατά την
περίοδο της διακυβέρνησης του ΑΚΡ,
προειδοποίησε δημοσίως την κοινή
γνώμη για την επιδείνωση της συνολικής κατάστασης στην οικονομία
της χώρας και ζήτησε από τις μεγάλες
επιχειρήσεις να αποφύγουν στο άμεσο
μέλλον την σύναψη νέων δανείων σε
ξένα νομίσματα.
Τα μηνύματα του κ. Σιμσέκ θορύβησαν το τουρκικό Προεδρικό. Συνεργάτες του Τούρκου Προέδρου προβάλλουν την άποψη ότι ο κ. Σιμσέκ,
ο οποίος διατηρεί σχέσεις με ξένες
κυβερνήσεις, υπηρεσίες και κεφαλαιοκράτες, επιχειρεί να πλήξει το γόητρο
της κυβέρνησης λίγο πριν τις κρίσιμες
εκλογικές αναμετρήσεις του 2019. Με
βάση αυτό το σκεπτικό, πριν από λίγα
εικοσιτετράωρα, ο Πρόεδρος Ερντογάν
εξαπέλυσε δημόσια επίθεση κατά του
έργου και του προσώπου του κ. Σιμσέκ.

Πτωχεύσεις εταιρειών

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, όσοι ισχυρίζονται την παρούσα
περίοδο ότι η τουρκική οικονομία έχει
οδηγηθεί σε αδιέξοδο, συντάσσονται
με το στρατόπεδο των εχθρών της
Τουρκίας, προδίδουν την χώρα τους
και εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα.
Παρόμοια είναι η άποψη του στενού
κύκλου των συνεργατών του Προέδρου Ερντογάν, οι οποίοι θεωρούν
ότι η άνοδος των ξένων νομισμάτων
έναντι της τουρκικής λίρας μακροπρόθεσμα δεν πρόκειται να επηρεάσει
αρνητικά την τουρκική οικονομία.
Πληροφορίες της «Κ» από καλά ενημερωμένους κύκλους της τουρκικής
οικονομίας, διαψεύδουν τους ισχυρισμούς του τουρκικού Προεδρικού.
Παρά τις διαβεβαιώσεις της τουρκικής
κυβέρνησης, οι διοικήσεις των τραπεζών και των επιχειρήσεων προετοιμάζονται για το πιο απαισιόδοξο
σενάριο και δεν αποκλείουν κανένα
ενδεχόμενο για το μέλλον της τουρκικής οικονομίας.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι
κατά τους τελευταίους μήνες, τρεις
τουρκικοί κολοσσοί προσέφυγαν στους
δανειστές τους και στην ανεξάρτητη
τουρκική αρχή, η οποία ελέγχει το
τουρκικό τραπεζικό σύστημα, με το
αίτημα της αναδιάρθρωσης των χρεών
τους. Πρώτος ο κολοσσός τηλεπικοινωνιών Türk Telekom, ο οποίος ανήκει
σε ένα consortium Λιβανέζων και Σαουδαράβων επιχειρηματιών, ζήτησε
την αναδιάρθρωση των χρεών του.
Τα χρέη του ομίλου αγγίζουν πλέον
τα 4,75 δισεκατομμύρια δολάρια και
οι αναλυτές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο της πτώχευσης της εταιρείας,
σε περίπτωση που δεν δοθούν λύσεις
στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
Παρόμοια εικόνα εκπέμπει η τουρκική υπερδύναμη στον χώρο της ζαχαροπλαστικής και τροφίμων, Ülker.
Η εν λόγω εταιρεία πριν από την κρίση
στην τουρκική οικονομία είχε πραγ-
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Πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει ο όμιλος Ντογούς που χαρακτηρίζεται «αστέρι»

της τουρκικής οικονομίας.

Η κατάρρευση ενός ακόμη κολοσσού
Οι Τούρκοι αναλυτές και οικονομολόγοι εκτιμούν ότι για πολιτικούς και οικο-

νομικούς λόγους, η τουρκική κυβέρνηση θα ανταποκριθεί με θετικό τρόπο
στα προαναφερόμενα αιτήματα των εν λόγω εταιρειών. Το ίδιο όμως δεν
συμβαίνει στην περίπτωση της κινητήριας δύναμης της τουρκικής οικονομίας, δηλαδή του Ομίλου Ντογούς, ο οποίος αντιμετωπίζει σήμερα μια πολύ
δύσκολη οικονομική συγκυρία. Το αστέρι του Ομίλου Ντογούς άρχισε να μεσουρανεί στην τουρκική οικονομία μετά την κρίση του 2001 και κυρίως μετά
την άνοδο του ΑΚΡ στην εξουσία. Εκείνη την περίοδο ο όμιλος συνήψε συμμαχία με την συντηρητική κυβέρνηση της χώρας εξασφαλίζοντας κατ’ αυτό
τον τρόπο τα συμβόλαια εκτέλεσης μεγάλων δημόσιων έργων. Την ίδια περίοδο, οι δραστηριότητες του ομίλου επεκτάθηκαν σε πολλούς τομείς, όπως
λ.χ. τις οικοδομές, τα ακίνητα, τα ΜΜΕ, την αυτοκίνηση, τα shopping malls
και τον τραπεζικό τομέα. Ο Όμιλος Ντογούς, το σύμβολο των «λευκών Τούρκων» δηλαδή της τουρκικής αστικής τάξης, λίγο πριν την κορύφωση της κρίσης στην τουρκική οικονομία ανοίχτηκε στις ξένες αγορές όπου εγκαινίασε
μια σειρά επενδύσεων. Σήμερα, ο Όμιλος Ντογούς αντιμετωπίζει μεγάλες
προκλήσεις. Το 2017 τα χρέη του ομίλου έφτασαν στα $23,5 δισ. Οι ζημιές
του ομίλου την ίδια περίοδο ήταν $2,8 δισ. Ο όμιλος δεν έχει άλλη επιλογή
παρά να αναζητήσει περιθώρια ανάσας μέσα από μια αναδιάρθρωση των
χρεών του, και ειδικότερα άμεσων προς εξόφληση οφειλών του. Σύμφωνα
με έμπειρους Τούρκους αναλυτές η πτώση του Ομίλου Ντογούς φέρνει την
τουρκική κυβέρνηση ενώπιον ενός σοβαρού διλήμματος. Είτε θα επιλέξει να
αγνοήσει το αίτημα του ομίλου, είτε θα απλώσει χείρα βοηθείας σε μια εταιρεία που καταρρέει και η οποία σε αντίθεση με τις προαναφερόμενες επιχειρήσεις, δεν έχει πολλές ελπίδες επιβίωσης χωρίς «τεχνητή βοήθεια». Με
άλλα λόγια, εάν η κυβέρνηση επιλέξει να υποστηρίξει τον Όμιλο Ντογούς, λίγο πριν τις εκλογές του 2019, θα αποδειχθεί δημοσίως ότι τουρκικοί κολοσσοί βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής εξαιτίας οικονομικού αδιεξόδου
στο οποίο μερίδιο του λέοντος φέρει η ίδια η κυβέρνηση.

ματοποιήσει ανοίγματα και επενδύσεις
στο εξωτερικό. Όπως η Türk Telekom
έτσι και η Ülker, στην νέα περίοδο
ζητά αναδιάρθρωση των χρεών της
τα οποία ανέρχονται στα $8 δισ.
Το τελικό χτύπημα στην τουρκική
οικονομία έρχεται από την αγροτική
τράπεζα της Τουρκίας, Ziraat. Η εν
λόγω τράπεζα έχει υποχρεωθεί να εξασφαλίσει νέο δάνειο ύψους $1,44
δισ. από 44 τράπεζες οι οποίες δρα-

στηριοποιούνται σε 22 χώρες. Μόλις
πριν από λίγο καιρό, το όνομα της συγκεκριμένης δημόσιας τράπεζας ακούστηκε στην υπόθεση της εξαγοράς
του δημοσιογραφικού ομίλου Ντογάν
από τον Όμιλο Ντεμίρορεν. Σύμφωνα
με τουρκικά δημοσιεύματα, η αγροτική
τράπεζα παρείχε οικονομική υποστήριξη στον αγοραστή του τουρκικού
δημοσιογραφικού και εκδοτικού κολοσσού.

Το προγραμματισμένο ταξίδι του ΥΠΕΞ
Νίκου Χριστοδουλίδη στην Αίγυπτο
αναμενόταν να επιφέρει και εξελίξεις
στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της
Κύπρου, παρά το ότι στο ενδιάμεσο η
Τουρκία με σειρά παραβατικών συμπεριφορών ανεβάζει το θερμόμετρο.
Αυτή άλλωστε η συμπεριφορά δεν εξέλειπε και από τα όσα δήλωσε από
την Αίγυπτο ο ΥΠΕΞ, κάνοντας λόγο
για απειλή προς τις προσπάθειες αρκετών χωρών της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, να δημιουργήσουν συνθήκες σταθερότητας
και ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο μέσω της συνεργασίας σε διάφορους τομείς, όπως η ενέργεια. «Απειλεί επίσης την προοπτική της Ανατολικής Μεσογείου να συμβάλει
στην κάλυψη των αναγκών των χωρών
της περιοχής, την προοπτική της Ανατολικής Μεσογείου να συμβάλει
στην πολιτική ενεργειακής ασφάλειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της
διαφοροποίησης των διαδρομών και
των πηγών, καθώς και τον ενεργειακό
προγραμματισμό της Κυπριακής Δημοκρατίας», πρόσθεσε επί του θέματος
ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Στο διά ταύτα
της επίσκεψης, ξεχώρισε η είδηση πως
Κύπρος και Αίγυπτος θα είναι έτοιμες
να υπογράψουν μια συμφωνία για απευθείας υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού
αερίου από την ΑΟΖ της Κύπρου σε
εγκατάσταση υγροποιημένου φυσικού
αερίου στην Αίγυπτο. Αυτό θα λάβει
χώρα σε κατοπινό στάδιο και εφόσον
προχωρήσει ακόμη περισσότερο η ανάπτυξη των ενεργειακών της Κυπριακής Δημοκρατίας, και παρά τις όποιες
«νουθεσίες» ή «εμπόδια» φαίνονται
στον ορίζοντα. Τα οποία αρμόδιες
πηγές δήλωσαν στην εφημερίδα πως
μέχρι ενός σημείου είναι προβλεπόμενα
αν και προερχόμενα από το διπλωματικό παρασκήνιο στη Λευκωσία.

Δεν έχει πλάνο Β’ το ΦΑ

Το ότι η συνάντηση ΑναστασιάδηΑκιντζί θα έχει στο μενού το ΦΑ, πηγές
το χαρακτηρίζουν και θετικό και αρνητικό ταυτόχρονα. Υπάρχουν θέσεις,
αν και ήδη γνωστές, που πρέπει να επαναληφθούν ώστε να είναι ξεκάθαρο
πού στέκει η κάθε πλευρά, όπως λέει
το ρεπορτάζ. Εκείνο που χαρακτηρίζεται από τις ίδιες πηγές ως αρνητικό,
είναι η προσπάθεια διπλωματικών κύκλων στη Λευκωσία να δουν και τις
θέσεις Ακιντζί στο ΦΑ ως μια διέξοδο
από ένα πιθανό, νέο, αδιέξοδο που
μπορεί να επιφέρει το θέμα. Οι θέσεις
του Προέδρου Αναστασιάδη είναι σε
εντελώς διαφορετικό άξονα από εκείνες
του Τ/Κ ηγέτη, ο οποίος και αναμένεται
να ζητήσει ή διακοπή των όποιων ερ-

γασιών στην κυπριακή ΑΟΖ ή συνδιαχείριση. «Αυτά που λέγονται παρασκηνιακά, δηλαδή να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει μια συμφωνία με τους Τ/Κ
για το ΦΑ, δεν πρέπει να λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη» ειπώθηκε σχετικά
στην εφημερίδα. Ούτως ή άλλως, όπως
οι ίδιες πηγές τονίζουν, στόχος των
Τ/Κ και της Τουρκίας δεν είναι ούτε
τα χρήματα από τη μελλοντική εκμετάλλευση ούτε και συνακόλουθα το
περίφημο ταμείο, αλλά η συνδιαχείριση
του ΦΑ και μόνο αυτή. «Άλλο πλάνο
για το ενεργειακό πρόγραμμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν υπάρχει»,
τόνισαν οι ίδιες πηγές στην «Κ».

Κατανοητή η σύζευξη

Την ίδια ώρα και ενώ οι μηχανές
των ΗΕ είναι σε πλήρη εξέλιξη προετοιμάζοντας το έδαφος για τη συνάντηση Αναστασιάδη-Ακιντζί αλλά με
ήπιους τόνους, χωρίς να ανεβαίνει ο
πήχης των προσδοκιών, η πολιτική ανάγνωση παραμένει η ίδια στη Λευκωσία. Πως ο Ακιντζί θα κατέλθει με
οδηγίες στο δείπνο, και πως η σύζευξη
<
<
<
<
<
<
<

«Αυτά που λέγονται
παρασκηνιακά, δηλαδή
να βρεθεί ένας τρόπος
να γίνει μια συμφωνία
με τους Τ/Κ για το ΦΑ,
δεν πρέπει να λαμβάνονται
σοβαρά υπόψη».
που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα με φόντο το ΦΑ, δεν είναι αδικαιολόγητη σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι
κρατείται εν γένει μικρό καλάθι, εφόσον
στην παρούσα φάση στο πολιτικό παρασκήνιο της Λευκωσίας είναι δεδομένο πως άλλοι πολιτικοί παράγοντες
στα κατεχόμενα «φαίνονται» προς τα
έξω, πλην του Ακιντζί, έχοντας αυξήσει
κατακόρυφα τη ρητορική κατά των
κινήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας
στην ΑΟΖ και με τον Τ/Κ ηγέτη να
είναι τελικά εκείνος που θα εκφράσει
τα σχετικά παράπονα για τις κινήσεις
αυτές στον Πρόεδρο Αναστασιάδη.

Συνάντηση Μέι-Αναστασιάδη

Η επόμενη συνεδρίαση των χωρών
της Κοινοπολιτείας, στις 19 και 20 του
μήνα, αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα στον Πρόεδρο Αναστασιάδη
να συναντηθεί με την Πρωθυπουργό
της Βρετανίας Τερέζα Μέι και να συζητήσει διμερή θέματα και όλες τις εξελίξεις γύρω από το ενεργειακό και
το Κυπριακό, νοουμένου ότι θα έχει
προηγηθεί η συνάντηση και το κοινωνικό δείπνο με τον Ακιντζί.

Eνώ οι μηχανές των ΗΕ είναι σε πλήρη εξέλιξη προετοιμάζοντας το έδαφος για τη
συνάντηση Αναστασιάδη-Ακιντζί, η πολιτική ανάγνωση παραμένει η ίδια στη Λευκωσία: πως ο Ακιντζί θα κατέλθει με οδηγίες στο δείπνο.

Ο Περδίκης θέλει τον χρόνο του αλλά η ΕΔΕΚ βιάζεται
Ο Μαρίνος Σιζόπουλος πιέζει τους Οικολόγους για μία σύντομη απόφαση επιδιώκοντας το συντομότερο συνάντηση
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Ως Κίνημα Οικολόγων έχουμε τρεις
προτάσεις για συνεργασία, από ΕΔΕΚ,
Συμμαχία Πολιτών και Αλληλεγγύη»
αποκάλυψε σε συνέντευξή του στην
«Κ» την περασμένη Κυριακή ο Πρόεδρος των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης
επιβεβαιώνοντας πως παρασκηνιακά
έχουν ήδη ξεκινήσει οι επαφές και οι
κρούσεις για τις ευρωεκλογές του 2019.
Όπως όμως και στις προεδρικές εκλογές, ο Γιώργος Περδίκης δεν είναι διατεθειμένος να λάβει σύντομα τις όποιες
αποφάσεις, αλλά να εξαντλήσει πλήρως
τα χρονικά περιθώρια. Αφενός για να
διερευνήσει ποια είναι η πιο συμφέρουσα επιλογή για το Κίνημα Οικολόγων και αφετέρου για να δει κατά πόσο
μπορεί να περάσει η οριζόντια ψηφοφορία. Στο δεύτερο ενδεχόμενο πάντως, οι ισορροπίες φαίνεται να αλλάζουν άρδην, κάτι που θα επηρεάσει αναπόφευκτα και τις όποιες συνεργασίες
αλλά και την ισορροπία δυνάμεων σύμφωνα με το σκεπτικό των Πρασίνων.
Επί του παρόντος πάντως μετά και
από βολιδοσκόπηση που έκανε η «Κ»
στα κοινοβουλευτικά κόμματα δεν φαί-

ωστόσο δεν θέλουν να πάρουν όποια
βεβιασμένη απόφαση όπως το 2014,
αλλά να πάρουν τον χρόνο τους, όπως
άλλωστε έγινε και το 2018 με τις προεδρικές. Μία κίνηση που καθιστά εν πολλοίς τους Οικολόγους ρυθμιστές μιας
διαδικασίας. Δεν αποκλείεται δε η καθυστέρηση στην λήψη αποφάσεων, να
συνδέεται και με την προσπάθεια των
Οικολόγων να διευθετήσουν μία συνεργασία με καλύτερους όρους και προϋποθέσεις για τους Πράσινους από ό,τι
το 2014. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, πως
στις προηγούμενες ευρωεκλογές, όταν
η ΕΔΕΚ συνεργάστηκε με τους Οικολόγους, ο Γιώργος Περδίκης ήρθε τρίτος,
μετά τον Δημήτρη Παπαδάκη και τον
Σοφοκλή Σοφοκλέους, κάτι που κατέδειξε πως οι Σοσιαλιστές δεν στήριζαν
Πράσινους.

νεται να προκύπτει μια τέτοια πλειοψηφία που να επιτρέπει την εφαρμογή
οριζόντιας ψηφοφορίας στις ευρωεκλογές. Την ίδια στιγμή η ΕΔΕΚ πιέζει
για απόφαση, βάζοντας χρονοδιάγραμμα κατάρτισης ψηφοδελτίου μέχρι και
το φθινόπωρο.

Το καθυστερεί

Στο Κίνημα Οικολόγων βλέπουν ιδιαίτερα θετικά την συνεργασία με την
ΕΔΕΚ και τη συνεργασία με τον Δημήτρη Παπαδάκη καταδεικνύοντας πως
υπάρχουν πολλές πιθανότητες αναβίωσης μιας κοινής συνεργασίας. Ο κ. Περδίκης το έχει ήδη επισημάνει άλλωστε
δημοσίως.«Η συνεργασία που είχαμε
με την ΕΔΕΚ μας ικανοποιεί, δεν έχουμε
κανένα παράπονο από τη συνεργασία
μας καθώς αυτό που ζητούσαμε από
την εν λόγω συνεργασία το πήραμε.
Οι συχνές μας αποστολές στις Βρυξέλλες
μέσω των προγραμμάτων φιλοξενίας
του Δημήτρη Παπαδάκη μας έφερε πιο
κοντά στην ηγεσία των Πρασίνων γι΄
αυτό και νομίζω μετά από πάρα πολλά
χρόνια θα έχουμε στο συνέδριό μας
παρουσία από την ηγεσία του Πράσινου
Κόμματος», σημείωσε. Τη ίδια στιγμή

Οριζόντια δεν περνά

Εντός φθινοπώρου θέλει να καταρτίσει

ψηφοδέλτιο ο Μαρίνος Σιζόπουλος.

Προτεραιότητα για το Κίνημα των
Οικολόγων πάντως είναι να τελειώσουν
οι εσωκομματικές διεργασίες του εκλογικού συνεδρίου που θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 6 Μαΐου. Την
ίδια στιγμή θέλουν να διερευνήσουν
το κατά πόσο μπορεί να υιοθετηθεί η

οριζόντια ψηφοφορία αποκλειστικά
για τις ευρωεκλογές. Στους Οικολόγους
εκτιμούν πως η εφαρμογή της οριζόντιας ψηφοφορίας θα ευνοήσει σημαντικά τα στελέχη των Οικολόγων, προφανώς και τον Γιώργο Περδίκη, νοουμένου ότι ο ίδιος δεν θα είναι ξανά υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές
και ενδεχομένως να δοκιμάσει την δύναμή του και σε αυτές τις ευρωεκλογές.
Ήδη η οριζόντια ψηφοφορία αναμένεται να συζητηθεί στην επιτροπή εσωτερικών εντός του Απρίλη και να
οδηγηθεί προς ψήφιση το καλοκαίρι.
Αν και ο κ. Περδίκης εξέφρασε την αισιοδοξία του για το ενδεχόμενο ψήφισής του, τα πράγματα φαίνονται ιδιαίτερα δύσκολα για να πάρει το πράσινο φως. Και αυτό γιατί πλην του
ΑΚΕΛ και ΕΛΑΜ που έχουν προ πολλού
ταχθεί εναντίον της οριζόντιας ψηφοφορίας, τόσο το ΔΗΚΟ όσο και η ΕΔΕΚ
βλέπουν με καχυποψία ένα τέτοιο ενδεχόμενο καθώς όπως επισημαίνουν
οι ηγεσίες των δύο κομμάτων θα ενισχυθεί το φαινόμενο πριμοδότησης
συγκεκριμένων υποψηφίων από τα
δύο μεγάλα κόμματα.
Πάντως, όσο κι αν ο Γιώργος Περ-

δίκης θέλει να εξαντλήσει τα χρονικά
περιθώρια χαρακτηρίζοντας πρόωρη
την όποια συζήτηση, ο Μαρίνος Σιζόπουλος δεν είναι διατεθειμένος να
χάσει χρόνο, αλλά να προχωρήσει όσο
το δυνατό πιο σύντομα στον καταρτισμό ψηφοδελτίου. Ήδη σήμερα αναμένεται να διευθετηθεί συνάντηση
μεταξύ των δύο ηγετών για να συζητήσουν το όλο ζήτημα. Υπενθυμίζεται
πως ο Μαρίνος Σιζόπουλος έλαβε εξουσιοδότηση από την Κεντρική Επιτροπή να συζητήσει κατά προτεραιότητα με τους Οικολόγους για το ενδεχόμενο κοινού ψηφοδελτίου. Όπως επισημαίνεται, αν δεν καταλήξουν στην
όποια συμφωνία θα προχωρήσει ξανά
σε συζήτηση στα συλλογικά όργανα.
Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί πως
η ηγεσία της ΕΔΕΚ έχει ήδη θέσει ένα
χρονοδιάγραμμα καταρτισμού ψηφοδελτίου μέχρι και το φθινόπωρο. Αυτό
αναμένεται να ξεκαθαρίσει ο Μαρίνος
Σιζόπουλος στον Γιώργο Περδίκη κατά
τη συνάντηση που προγραμματίζεται.
Το σίγουρο είναι πως κατά τη συνάντηση δεν θα παρθεί η οποιαδήποτε
τελική απόφαση αλλά θα γίνει η πρώτη
αποτίμηση της κατάστασης.
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Eπώδυνο ένα εμπορικό διαζύγιο Ε.Ε.-Τουρκίας

Η διμερής αξία του εμπορίου αγαθών ύψους 140 δισ. ευρώ το χρόνο καθιστά ανέφικτη την ολική ρήξη ανάμεσα στις δυο πλευρές
Του ΜΙΧAΛΗ ΤΣΙΚΑΛA

Μια από τις ιδέες που κινούνται παρασκηνιακά στο διάλογο ανάμεσα στην
Τουρκία και την ΕΕ και άπτονται της
πιθανής αντίδρασης της Ένωσης προς
την Άγκυρα, για τα όσα παραβατικά
πράττει στις σχέσεις της με την Ελλάδα
και την Κύπρο, είναι και εκείνη της επιβολής οικονομικών κυρώσεων. Ούτως
ή άλλως, μιλώντας για εμπορικές σχέσεις
επί της ουσίας πλέον, μιλάμε για την
τελωνειακή Ένωση. Ωστόσο, είναι δεδομένο πως παρουσιάζονται μια σειρά
από δυσκολίες που καθιστούν την εν
λόγω επιλογή αν όχι ανέφικτη τουλάχιστον δύσκολη. Επί του θέματος, υπάρχουν δυο δεδομένα. Η αντιμετώπιση
της ρητορικής που έχει αναπτυχθεί
από τον Ταγίπ Ερντογάν περί της ΕΕ
ως «κλειστού, χριστιανικού κλαμπ» και
η προσπάθεια εκ μέρους της ΕΕ ώστε
να κρατηθούν ανοιχτοί οι δίαυλοι επικοινωνίας. Τα δυο αυτά δεδομένα συγκρούονται μεταξύ τους, λόγω της συμπεριφοράς της Τουρκίας αλλά και της
αλληλεξάρτησης που έχει δημιουργηθεί
με το πέρασμα των χρόνων. Όπως λένε
και αναλυτές με τους οποίους μίλησε
η «Κ», η Τουρκία μπορεί ακόμη και
πρέπει να καταστεί εταίρος πρώτης
γραμμής για την ΕΕ, αν θεωρήσουμε
πως δεν υπάρχει θέμα ένταξης, οπότε
και η αλληλεπίδραση εμπεριέχει τις εμπορικές σχέσεις, την ενέργεια και το
προσφυγικό στην πρώτη γραμμή, καθιστώντας έτσι την κάθε μονομερή απόφαση ως και απαγορευτική.

Προϊστορία και νούμερα

Βάσει κειμένου εργασίας της ΕΕ,
και δη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,
διαπιστώνεται πως από το 1996, οπότε
και είχε τεθεί σε ισχύ η τελωνειακή ένωση, οι τουρκικές εξαγωγές προς την
Ε.Ε. έχουν αυξηθεί σημαντικά: από τα
περίπου 10 δισ. δολάρια στα περίπου
60 δισ. δολάρια το 2014. Στο ίδιο διάστημα, οι τουρκικές εισαγωγές από
την Ε.Ε. έχουν αυξηθεί από τα περίπου
30 δισ. δολάρια το 1996 στα περίπου
80 δισ. δολάρια το 2014. Σημειώνεται
ότι οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ της
Ε.Ε. ως θεσμού και της Τουρκίας ανάγονται, επισήμως, στο 1963. Ωστόσο,
το σημείο καμπής σε διμερές επίπεδο
τοποθετείται στα «εγκαίνια» της τελωνειακής ένωσης, η οποία, μέχρι σήμερα,
αποτελεί το σημείο εκκίνησης για κάθε

H Τουρκία πρέπει να καταστεί εταίρος πρώτης γραμμής για την ΕΕ, αν θεωρήσουμε πως δεν υπάρχει θέμα ένταξης, οπότε και η αλληλεπίδραση εμπεριέχει τις εμπορικές σχέσεις.
<
<
<
<
<
<
<

Η Τουρκία απορροφά
περίπου 5% των εξαγωγών
από την ΕΕ, κατατάσσοντάς
την ως τον τέταρτο μεγαλύτερο εισαγωγέα από την ΕΕ,
ακριβώς κάτω από τις ΗΠΑ,
την Κίνα και την Ελβετία.
εξέταση των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας. Η εν λόγω συμφωνία, η οποία
είναι ακόμη σε ισχύ, θεωρείται προϋπόθεση για την ένταξη της Τουρκίας
στην ευρωπαϊκή αγορά και είχε ως αποτέλεσμα τη συμπερίληψη της χώρας
μεταξύ των 20 κορυφαίων χωρών παγκοσμίως ως προς το ΑΕγχΠ. Πρόσφατα
οι Mehmet Ö ütçü και Stephen Jones,
Πρόεδρος και Σύμβουλος αντίστοιχα
της πλατφόρμας Global Resources
Partnership, που ασχολείται με θέματα
ενέργειας, γεωπολιτικής και επενδύσεων, έγραψαν σε θέμα που φιλοξενήθηκε στο Εuractiv ότι τα στατιστικά
στοιχεία δίνουν μια παραστατική εικόνα
του λόγου για τον οποίο η Τουρκία έχει
διατηρήσει την τελωνειακή ένωση με

την ΕΕ. «Η ετήσια διμερής αξία του εμπορίου αγαθών μεταξύ της Τουρκίας
και της ΕΕ ανέρχεται σήμερα στα €140
δισ. Η Τουρκία απορροφά περίπου 5%
των εξαγωγών από την ΕΕ, κατατάσσοντάς την ως τον τέταρτο μεγαλύτερο
εισαγωγέα από την ΕΕ – ακριβώς κάτω
από τις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ελβετία,
αλλά μπροστά από μεγαλύτερες οικονομίες, όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα
και η Ινδία. Η ΕΕ είναι σήμερα ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Τουρκίας
– αντιπροσωπεύοντας το 41% των συνολικών εμπορικών συναλλαγών της,
καθώς και δύο τρίτα των άμεσων ξένων
επενδύσεων της», αναφερόταν.

Το προσφυγικό

«Η ΕΕ, σε στενή συνεργασία με την
Τουρκία, θα επισπεύσει περαιτέρω
την εκταμίευση των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ που είχαν αρχικά εγκριθεί
στο πλαίσιο της διευκόλυνσης για
τους πρόσφυγες στην Τουρκία». Αυτό
αναφερόταν, μεταξύ άλλων, στην παράγραφο 6 της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας
για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης, την 18η Μαρτίου
2016. Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν
μπορεί η δήλωση αυτή να είναι το μοναδικό πλέον κανάλι επικοινωνίας ανάμεσα στις δυο πλευρές. Η σχέση
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της ΕΕ με την Τουρκία είναι κατά περίπτωση, και είναι ενδεικτικό όπως
λένε και αναλυτές, πως στη συμφωνία
για την τελωνειακή Ένωση δεν εμπεριέχονται τα αγροτικά προϊόντα. «Υπό
την τρέχουσα μορφή της, η τελωνειακή
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας δεν περιλαμβάνει αγροτικά προϊόντα, δημόσιες
συμβάσεις ή υπηρεσίες, αφήνοντας
έτσι σημαντικό περιθώριο βελτιώσεων.
Αναμφίβολα θα υπάρξουν εμπόδια: η
Ευρωπαϊκή Ένωση τείνει να είναι
προστατευτική με τους αγρότες της,
κάτι που θα μπορούσε να περιπλέξει
μια συμφωνία με την Τουρκία που θα
περιλαμβάνει τα αγροτικά προϊόντα»,
σημείωνε σχετική ανάλυση του
Stratfor μόλις πρόσφατα. Τούτου λεχθέντος, επί της ουσίας ο Ταγίπ Ερντογάν πιέζει την ΕΕ εκεί που μπορεί
να έχει άμεσο όφελος, στο προσφυγικό
εν προκειμένω, εφόσον διαπιστώνει
και ο ίδιος πως μια σειρά θεμάτων δεν
γεφυρώνουν το χάσμα της τελωνειακής
Ένωσης. Είναι ενδεικτικό ότι η Διεθνής Επιτροπή Εμπορίου, σε υπόμνημα
με τίτλο «<Titre>Προς ένα νέο πλαίσιο για το εμπόριο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας και
τον εκσυγχρονισμό της τελωνειακής
ένωσης» και την περίοδο 2016-19 ότι:«</Titre>Βάση για τις μελλοντικές

Τα μεγέθη σε αγαθά
(δισ. ευρώ)

Εισαγωγές Εξαγωγές Ισοζύγιο
Ε.Ε.
Ε.Ε.

2014

54,4

74,7

20,3

2015

61,7

79

17,3

2016

66,7

78

11,4

διαπραγματεύσεις, ωστόσο, δεν είναι
μόνο η απαρχαίωση και η απογοήτευση που έχει συσσωρευτεί στο πλαίσιο
του ισχύοντος νομικού πλαισίου, αλλά
και το περιορισμένο εύρος του, καθόσον αποκλείει βασικούς τομείς για τις
εμπορικές σχέσεις, όπως τη γεωργία,
τις υπηρεσίες, τις δημόσιες συμβάσεις,
τις πρώτες ύλες, τη ρυθμιστική συνεργασία, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τις
ΜΜΕ και την προστασία των επενδύσεων».

Οι διαφορετικές σκοπιές

Πέραν των άλλων ζητημάτων που
δεν επιτρέπουν να διακοπεί κάθε σχέση με την ΕΕ και την Τουρκία αλλά
παράλληλα πρέπει να μείνουν ανοιχτά
κανάλια επικοινωνίας, σε επίπεδο ΕΕ

καταγράφονται και απτές ανησυχίες
που η ίδια θέτει αναφορικά με την τελωνειακή Ένωση.
Η ευρωπαϊκή σκοπιά:
α) σκλήρυνση της στάσης της Τουρκίας από τελωνειακής άποψης σε σχέση
με μια σειρά ευρωπαϊκών εμπορευμάτων.
Για παράδειγμα, από το 2014, το διάταγμα
6692/2014 της τουρκικής κυβέρνησης
επέβαλε μία σειρά δασμών (από 30 έως
50%) στα υποδήματα μη ευρωπαϊκής
προέλευσης που εισάγονται στην εν
λόγω χώρα· το διάταγμα αυτό συνεπάγεται κόστος για τις ευρωπαϊκές εταιρείες
που εκτιμάται μεταξύ 30 και 45 εκατομμύρια ευρώ. Άλλα στοιχεία εκτιμούν σε
82 εκατομμύρια ευρώ το κόστος των
δασμών, σε 1,3 εκατομμύρια ευρώ το
κόστος των περαιτέρω δοκιμών, σε 19
ημέρες τον μέσο χρόνο καθυστέρησης
εν αναμονή των αποτελεσμάτων των
δοκιμών (με κόστος περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ) και σε 27% το ποσοστό
των υποδημάτων που εξετάζονται (έναντι
ποσοστού μόνο 0,5% υποδημάτων τα
οποία όντως δεν πληρούν τις απαιτήσεις).
β) υπερβολικά αργή πρόοδο στην ευθυγράμμιση της τουρκικής νομοθεσίας
με το κοινοτικό κεκτημένο, ιδίως σε ζητήματα κρατικών ενισχύσεων.
γ) απουσία ενός συστήματος επίλυσης
διαφορών.
δ) μη εφαρμογή του πρωτοκόλλου
της Άγκυρας όσον αφορά την Κύπρο.
Η τουρκική σκοπιά:
α) αδυναμία συμμετοχής στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: η Τουρκία οφείλει να ευθυγραμμίσει την τελωνειακή και εμπορική νομοθεσία της με αυτήν της ΕΕ,
χωρίς να έχει τη δυνατότητα παρέμβασης στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
που προηγείται.
β) ασυμμετρία στις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και τρίτων
χωρών. Η ΕΕ διαθέτει 48 ΣΕΣ σε ισχύ,
αλλά, από αυτές, μόνο 19 περιλαμβάνουν
την Τουρκία και αυτό θα μπορούσε συχνά να αποδοθεί στην απροθυμία ορισμένων τρίτων χωρών να διαπραγματευθούν μία συνθήκη με την Τουρκία.
Η εφαρμογή της λεγόμενης «ρήτρας για
την Τουρκία» επισημαίνεται ως απαραίτητη με ιδιαίτερη αναφορά στις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για την ΤΤΙΡ.
γ) δυσκολίες όσον αφορά την έκδοση
θεωρήσεων, ιδίως για τις επιχειρήσεις
και τους εργαζομένους.
δ) χρήση μέσων εμπορικής άμυνας.
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Θησαυρός οι Ελβετοί τουρίστες οι οποίοι αφήνουν γερό κονδύλι στις κυπριακές επιχειρήσεις σε κάθε τους επίσκεψη στο νησί. Την χρυσή τετράδα συμπληρώνουν οι τουρίστες από Βέλγιο, Αυστρία και Ολλανδία.

Με λιγότερα χρήματα στην Κύπρο οι τουρίστες

Airbnb και all inclusive τείνουν να σπρώχνουν προς τα κάτω τα τουριστικά έξοδα των περιηγητών
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Το προφίλ των τουριστών που επισκέπτονται την Κύπρο τείνει να αλλάζει
σταδιακά, κάτι το οποίο φαίνεται να
σχετίζεται και με την αύξηση του αριθμού των αφίξεων στο νησί, με φορείς
του τουρισμού να θεωρούν ως δεδομένο
ότι όταν έχουμε αυξήσεις της τάξης
του 10-15-20% στις αφίξεις οι επιπλέον
τουρίστες ενδεχομένως να μην είναι
της ίδιας εισοδηματικής δυνατότητας
ή κατά κεφαλήν δαπάνης, με αυτή που
παραδοσιακά προσέλκυε η Κύπρος ως
προορισμός.
Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται να τοποθετείται η μείωση της κατά κεφαλήν
δαπάνης, δηλαδή των χρημάτων που
ξοδεύουν οι τουρίστες με το που ξεκινούν τις διακοπές τους στο νησί μέχρι
και την αναχώρησή τους. Μείωση την
οποία καταδεικνύει και η τελευταία έρευνα της στατιστικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα για τον μήνα Ιανουάριο, η
κατά κεφαλήν δαπάνη τουριστών κατρακύλησε κατά 10,4 % και ανήλθε σε
€506,49 σε σύγκριση με €565,48 τον
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου
χρόνου, ενώ μειώθηκε κατά 6,4% η ημερήσια κατά κεφαλήν δαπάνη. Και

<
<
<
<
<
<
<

συμπέρασμα ότι ανάλογη τάση θα επικρατήσει και τους επόμενους μήνες,
παγιώνοντας μια κατάσταση όπου ναι
μεν οι αφίξεις τουριστών κτυπούν επίπεδα ρεκόρ, εντούτοις αυτό δεν συνοδεύεται κατ΄ ανάγκη και με την ανάλογη αύξηση στα τουριστικά έσοδα.

Η κατά κεφαλή δαπάνη
μειώθηκε από 742 ευρώ σε
723 ευρώ ανά περιηγητή από το 2016 στο 2017, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του ΚΟΤ.

Ο ρόλος των Airbnb

αυτό παρά το γεγονός ότι με βάση τα
αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών
τα έσοδα από τον τουρισμό τον Ιανουάριο 2018 ανήλθαν σε €38,4 εκ. σε σύγκριση με €35,4 εκ. τον αντίστοιχο
μήνα του προηγούμενου χρόνου, σημειώνοντας αύξηση 8,5%. Ενώ λοιπόν
τα έσοδα του τουρισμού αυξάνονται,
συνεπεία και των αυξημένων αφίξεων,
την ίδια ώρα, οι μεγαλύτερες τουριστικές αγορές για την Κύπρο, ήτοι Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα και Ρωσία, καταγράφουν μείωση στην κατά κεφαλήν
δαπάνη κατά 20,1%, 7,3% και 3,9% αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά αφορούν
τον Ιανουάριο του 2018, ωστόσο ανάλογη μείωση είχε σημειωθεί και στις
προηγούμενες μετρήσεις της στατιστικής υπηρεσίας, κάτι που οδηγεί στο

Το γεγονός ότι παρατηρείται μείωση
στα έξοδα των τουριστών δεν σημαίνει
ότι η Κύπρος μετατράπηκε ξαφνικά
σε φθηνότερος προορισμός, ούτε ότι
κατ΄ ανάγκη οι τουρίστες έχουν γίνει
πιο οικονόμοι στις αγορές τους, αλλά
η εξήγηση βρίσκεται σε μια σειρά από
πιθανά αίτια αυτής της αλλαγής της
αγοραστική συμπεριφοράς. Παρά το
γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη
μελέτη που να εξετάζει τους λόγους
στους οποίους οφείλεται η μείωση των
τουριστικών δαπανών, εντούτοις η
μείωση στα έξοδα των τουριστών δεν
φαίνεται να είναι άσχετη με την τάση
για κρατήσεις σε εναλλακτικά τουριστικά καταλύματα τύπου Airbnb ή ακόμα και μη αδειούχων παρά σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο τριών ή τεσσάρων
αστέρων. Αυτός είναι ένας από τους
λόγους για τους οποίους οι τουριστικές

δαπάνες παρουσιάζουν πτωτική πορεία,
σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του ΚΟΤ. Σε αυτή την λογική,
θεωρείται δεδομένο ότι ο τουρίστας
που επισκέπτεται στην Κύπρο με οργανωμένο γκρουπ ξοδεύει περισσότερα
από ό,τι ο τουρίστας που διαμορφώνει
μόνος του το πρόγραμμα των διακοπών
του, καθώς συνήθως ο πρώτος μένει
σε ξενοδοχειακά καταλύματα.
Στην αύξηση των τουριστών που
επιλέγουν να μείνουν σε καταλύματα
τύπου Airbnb και ενδεχομένως σε συγγενείς και φίλους (παρατηρείται κυρίως
σε τουρίστες εξ Ελλάδος και από Ηνωμένο Βασίλειο), έρχεται να προστεθεί
και η αυξημένη προτίμηση, όπως αναφέρεται από τον ΚΟΤ, σε πακέτα
τύπου All inclusive στα ξενοδοχεία,
παρά στα πακέτα τύπου half board.
Βάσει αυτών των δεδομένων, μπορεί
οι δαπάνες των τουριστών εντός του
ξενοδοχείου να αυξήθηκαν, αλλά λόγω
του ότι δεν πληρώνουν για διατροφή
εκτός ξενοδοχείου, κατά συνέπεια ξοδεύουν και λιγότερα.
Σημαντική παράμετρο αποτελεί και
η αγοραστική αξία των χρημάτων των
περιηγητών της κάθε χώρας. Σε αυτό
το πλαίσιο, μετά την υποτίμηση της

στερλίνας οι τουρίστες από Ηνωμένο
Βασίλειο, που αποτελούν την μια από
τις τρεις βασικές μας τουριστικές αγορές, ξοδεύουν πλέον λιγότερα. Σε
ετήσια βάση, με βάση προκαταρκτικές
εκτιμήσεις από τα μηνιαία στοιχεία
της στατιστικής υπηρεσίας η μείωση
ανέρχεται στο 5% για τους Βρετανούς
τουρίστες. Στο 6% είναι η μείωση των
δαπανών για τους Ρώσους τουρίστες
σε ετήσια βάση, ακολουθώντας μια
πτωτική πορεία τα τελευταία τέσσερα
χρόνια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι
από 100 ευρώ ημερησίως πλέον ξοδεύουν 80 ευρώ. Πηγές από τον ΚΟΤ
αναφέρουν ότι παρά την κάθοδο των
Ρώσων τουριστών τα τελευταία χρόνια,
το προφίλ του νέου ρεύματος δεν είναι
το ίδιο με το παραδοσιακό.

Η χρυσή τετράδα
Με βάση τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις του ΚΟΤ οι καλύτερες επιδόσεις
σε έσοδα προέρχονται από την Κεντρική Ευρώπη. Αυτό υπολογίζεται
συμψηφίζοντας την μέση διάρκεια
διαμονής και την κατά κεφαλήν δαπάνη. Πρώτοι κόβουν το νήμα οι Ελβετοί, που αφήνουν 892 ευρώ την μέρα
σε διάρκεια διακοπών οκτώ ημερών.

Ακολουθούν οι Βέλγοι που μένουν
κατά μέσο όρο 8,5 μέρες, ξοδεύοντας
συνολικά 815 ευρώ, οι Αυστριακοί με
οκτώ μέρες και 806 ευρώ, και τέλος οι
Ολλανδοί με διάρκεια διακοπών εννέα
μέρες και κατά κεφαλήν δαπάνες 792
ευρώ/ταξίδι. Λίγο πιο κάτω βρίσκονται
οι Γερμανοί με 780 ευρώ ανά ταξίδι.
Μελετώντας τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας για τον Ιανουάριο προκύπτει φυσικά ότι οι πρώτοι σε κατά
κεφαλή ημερήσια δαπάνη είναι οι τουρίστες από την Νορβηγία (140,72 ευρώ/μέρα) και ακολουθούν οι τουρίστες
από τον Λίβανο με 127,71 ευρώ/μέρα
και οι Ισραηλίτες με 113,25 ευρώ την
μέρα, ωστόσο οι τουρίστες αυτών των
αγορών δεν προτιμούν τις πολυήμερες
διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί
για παράδειγμα οι Ισραηλίτες να αφήνουν 113 ευρώ/μέρα, εντούτοις ο μέσος
όρος διαμονής τους είναι πέντε μέρες
και η κατά άτομο δαπάνη περιορίζεται
στα 630 ευρώ/ ταξίδι.
Σημειώνεται τέλος ότι οι πιο φειδωλοί είναι οι τουρίστες εξ Ελλάδος
λόγω του ότι μεγάλο μερίδιο των τουριστών μένουν σε σπίτια συγγενών
και φίλων στην Κύπρο ή διατηρούν
στο νησί ιδιόκτητες κατοικίες.

Η συνάντηση με Χαμπιαούρη κρίνει τις απεργίες
Τα λένε την ερχόμενη Παρασκευή με τον υπ. Παιδείας οι εκπαιδευτικοί των απογευματινών και βραδινών προγραμμάτων
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

«Το Υπουργικό Συμβούλιο, αναγνωρίζοντας το αξιόλογο εκπαιδευτικό έργο
που προσφέρεται στα απογευματινά
και νυκτερινά προγράμματα του υπουργείου Παιδείας και ως ένδειξη της
θέλησής του να στηρίξει τα άτομα που
τα στελεχώνουν, αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον υπουργό Παιδείας και
Πολιτισμού να συνεχίσει τον διάλογο
<
<
<
<
<
<
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Αντιδράσεις από τους οργανωμένους γονείς, οι οποίοι
ζητούν να βρεθούν οι όποιες λύσεις μέσα από τον διάλογο για να μην ταλαιπωρηθούν οι μαθητές χωρίς
ουσιαστικά να ευθύνονται.
με στόχο την βελτίωση των όρων αμοιβής τους». Μέσα από αυτή την δήλωση ο υπουργός Παιδείας Κώστας
Χαμπιαούρης θέλησε να δείξει την
πρόθεση του υπουργείου Παιδείας για
διάλογο με τους εκπαιδευτικούς με
σκοπό την λύση των προβλημάτων
που τους απασχολούν. Για τον σκοπό
αυτό έχει ήδη συγκαλέσει εκ νέου συνάντηση στο υπουργείο Παιδείας των
αντιπροσωπιών των 14 προγραμμάτων
του υπουργείου, με σκοπό να διαφανεί
εάν μπορεί να υπάρξει ικανοποίηση
των αιτημάτων τους, με τους περισ-

Παράταση στην αγωνία για λήψη απεργιακών μέτρων στα ολοήμερα σχολεία καθώς οι εκπαιδευτικοί αναμένουν εκ νέου τις εισηγήσεις του υπουργείου προτού αποφασίσουν πώς θα κινηθούν.
σότερους να έχουν εκφράσει προ καιρού την πρόθεσή τους να κατέλθουν
σε απεργίες στην περίπτωση που δεν
εξευρεθεί λύση. Τα κύρια αιτήματά
τους έχουν να κάνουν με την επιστροφή τους στο καθεστώς μισθωτού, με
το οποίο ήταν στην δημόσια εκπαίδευση πριν από το 2013, όπως επίσης
και την αναλογική μοριοδότησή τους
στο νέο σύστημα διορισμών στην βάση
των ωρών εργασίας τους.

Σε στάση αναμονής
Η πρώτη ομάδα εκπαιδευτικών οι

Λάρνακα - Βουκουρέστι, και μετά...
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

www.blueairweb.com

οποίοι εξέφρασαν πρόθεση να κατέλθουν σε απεργία με το άνοιγμα των
σχολείων μετά τις διακοπές του Πάσχα
ήταν οι εκπαιδευτικοί των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων, με την Παγκύπρια Γενική Συνέλευση του
ΠΑ.ΣΥ.Π.Π.Ο.Σ., να ψηφίζει ομόφωνα
την κλιμακωτή απεργία με πιθανότητα
επέκτασης μέχρι και επ’ αόριστον. Η
απεργία αν και βάσει του τι ψήφισε η
γενική συνέλευση θα πραγματοποιείτο
με το άνοιγμα των προαιρετικών ολοήμερων σχολείων μετά τις πασχαλινές διακοπές, αναμένεται τελικώς

όλη η Ευρώπη!
(357) 22 755 300

ή μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων της περιοχής σας

να αποφασιστεί μετά την συνάντηση
η οποία θα πραγματοποιηθεί στο υπουργείο Παιδείας την ερχόμενη Παρασκευή. Μιλώντας στην «Κ» ο πρόεδρος του Παγκύπριου συνδέσμου παιδαγωγών προαιρετικών ολοήμερων
σχολείων Παναγιώτης Προκοπίου σημείωσε ότι αναμένεται να πάρουν τις
τελικές τους αποφάσεις μετά και την
συνάντηση της ερχόμενης Παρασκευής. Όπως τόνισε, τόσο ο σύνδεσμος
όσο και τα υπόλοιπα προγράμματα του
υπουργείου συνεχίζουν να διεκδικούν
την επιστροφή τους στο καθεστώς μι-

σθωτού που είχαν πριν από το 2013,
αφού το καθεστώς της αγοράς υπηρεσιών με το οποίο εργοδοτούνται σήμερα παρουσιάζει πολλά προβλήματα,
καθώς για 5 μήνες το χρόνο δεν έχουν
καθόλου εισοδήματα και δεν δικαιούνται ούτε και ανεργιακό επίδομα. Ταυτόχρονα θεωρούν ότι θα πρέπει να ξαναεξεταστεί και το ενδεχόμενο μοριοδότησης τους στο νέο σύστημα διορισμών καθώς με τα σημερινά δεδομένα
φαίνεται πως δεν έχουν καθόλου προϋπηρεσία στην δημόσια εκπαίδευση.
Η συνάντηση που θα έχουν με το υπουργείο Παιδείας αναμένεται να καθορίσει και τα επόμενα βήματα τους,
σημειώνοντας ότι εάν αυτά που θα
τους προτείνει το υπουργείο αποκλίνουν από τα δικά τους αιτήματα θα
προχωρήσουν στη λήψη απεργιακών
μέτρων.
Ο κ. Προκοπίου σημείωσε ότι προσέρχονται στο διάλογο με καλή θέληση
χωρίς να προκαταλαμβάνουν την όποια
απόφαση τους, με στόχο να υπάρξει
η απαιτούμενη σύγκλιση η οποία θα
φέρει το επιθυμητό για όλους αποτέλεσμα. Πρόσθεσε ωστόσο ότι ακόμα
και αν τα αποτελέσματα του διαλόγου
δεν είναι ικανοποιητικά, κάτι το οποίο
θα τους αναγκάσει να προχωρήσουν
σε απεργία, θα το πράξουν αφού πρώτα
δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στους γονείς να ενημερωθούν για το πότε θα
είναι κλειστά τα ολοήμερα σχολεία.
Ανέφερε δε ότι οι ίδιοι με την σειρά
τους θα προσπαθήσουν μέσα από την
όποια απόφαση τους, η ταλαιπωρία

για μαθητές και γονείς να είναι η λιγότερο δυνατή.

Αντιδρούν οι γονείς
Η πρόθεση των εκπαιδευτικών των
προαιρετικών ολοήμερων σχολείων να
προχωρήσουν σε μέτρα έφερε την αντίδραση των οργανωμένων γονέων,
οι οποίοι από την πρώτη στιγμή εξέφρασαν την διαφωνία τους με την στάση
των εκπαιδευτικών. Μιλώντας στην
«Κ» ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας
γονέων δημοτικής εκπαίδευσης Μορφάκης Σολομωνίδης τόνισε ότι οι ίδιοι
είναι αντίθετοι στην λήψη απεργιακών
μέτρων από πλευράς των εκπαιδευτικών
αυτών. Σημειώνοντας ότι θα πρέπει και
η κοινή γνώμη να αντιληφθεί ότι οι
ίδιοι αντιδρούν όχι για το γεγονός ότι
δεν θα έχουν πού θα αφήσουν τα παιδιά
τους τον χρόνο που αυτά θα βρίσκονταν
στο ολοήμερο σχολείο, αλλά λόγω του
ότι μέσα από μια πιθανή απεργία θα
χαθεί πολύτιμος εκπαιδευτικός χρόνος.
Ο πρόεδρος των οργανωμένων γονέων
ανέφερε ότι οι ίδιοι αλλά και τα παιδιά
τους θα ταλαιπωρηθούν χωρίς ουσιαστικά να ευθύνονται.. «Ως οργανωμένοι
γονείς δεν είμαστε διαθετημένοι να υπάρξει ταλαιπωρία των 10 χιλιάδων μαθητών των ολοήμερων σχολείων, για
τον λόγο αυτό ζητούμε όπως μέσα από
διάλογο αντιληφθεί τόσο το κράτος όσο
και οι εκπαιδευτικοί τα σημερινά δεδομένα και να προχωρήσουν μέσα από
διάλογο στην λύση των όποιων διαφορών υπάρχουν», ήταν το καταληκτικό
σχόλιο του Μορφάκη Σολομωνίδη.
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Ο ΟΠΕΚ επεξεργάζεται
πολυετή συμφωνία με Ρωσία
για περιορισμό παραγωγής

Η Πολωνία και οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης φοβούνται ότι αν η Μόσχα αποκτήσει τη δυνατότητα να μεταφέρει φυσικό αέριο 55 δισ. κυβικών μέτρων κάθε
χρόνο στη Γερμανία, μέσω της Βαλτικής, τότε αυτές θα είναι εκτεθειμένες στις γεωπολιτικές πιέσεις της Ρωσίας.

Το διπλό παιχνίδι της Γερμανίας
με αφορμή τον αγωγό Nord Stream 2
Ασκήσεις ισορροπίας Βερολίνου - Μόσχας σε επιχειρηματικό και πολιτικό επίπεδο
Είκοσι τέσσερις ώρες μετά την απέλαση Ρώσων διπλωματών από το Βερολίνο, η γερμανική κυβέρνηση έδωσε το πράσινο φως για την κατασκευή του τμήματος του αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream 2, που θα
περνάει από τα χωρικά ύδατα της
Γερμανίας.
Η απέλαση των Ρώσων διπλωματών ήταν μια κίνηση πολιτικής αλληλεγγύης στο Λονδίνο, το οποίο
κατηγορεί τη Μόσχα ότι έδωσε εντολή για τη δηλητηρίαση πρώην
Ρώσου κατασκόπου σε βρετανικό
έδαφος.
Οι κυβερνήσεις της Πολωνίας,
των χωρών της Βαλτικής και της Ανατολικής Ευρώπης ήλπιζαν ότι ύστερα από αυτές τις εξελίξεις, που
παραπέμπουν στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου, θα καθυστερούσε η
ολοκλήρωση του αγωγού Nord
Stream 2, συνολικού ύψους 9,5 δισ.
ευρώ, επισημαίνει σε εκτενές δημοσίευμά του το Politico.
Συγκεκριμένα, φοβούνται ότι αν
η Ρωσία αποκτήσει τη δυνατότητα
να μεταφέρει φυσικό αέριο 55 δισ.
κυβικών μέτρων κάθε χρόνο στη Γερμανία, μέσω της Βαλτικής Θάλασσας,
τότε αυτές θα είναι εκτεθειμένες στις
γεωπολιτικές πιέσεις της Ρωσίας.

<
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Κριτική για την κατασκευή του αγωγού
ασκήθηκε και από
τον Αμερικανό πρόεδρο
Ντόναλντ Τραμπ.
Κριτική για την κατασκευή του αγωγού Nord Stream 2 ασκήθηκε, επίσης,
από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, αυτήν την εβδομάδα
λίγο πριν από τη συνάντηση με τους
προέδρους της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας.
Τον Νοέμβριο του 2017, το Κοινοβούλιο της Δανίας ενέκρινε νόμο που
επιτρέπει στις εγχώριες αρχές να απαγορεύσουν την επέκταση του αγωγού Nord Stream 2 στα χωρικά
της ύδατα. Φέτος τον Μάρτιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε
πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για την εφαρμογή του νομικού πλαισίου που ισχύει στην ενιαία ενεργειακή αγορά σε αγωγούς φυσικού αερίου.
Την πρόταση υποστηρίζουν οι χώρες της Βαλτικής και της ανατολικής
Ευρώπης.

Το Βερολίνο έχει διαφορετική άποψη.
«Οι δύο εξελίξεις διαφέρουν», σχολιάζει εκπρόσωπος του υπουργείου
Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας. «Επίσημα υποστηρίζουμε
τον αγωγό Nord Stream 2, δεδομένου
ότι οι εταιρείες που συμμετέχουν
στην κατασκευή του υποχρεούνται
να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία
των χωρών τους και της Ευρωπαϊκής
Ενωσης», αναφέρεται σε ανακοίνωση
του υπουργείου. Οι γερμανικές εταιρείες, η Uniper και η Wintershall,
υποστηρίζουν οικονομικά την κατασκευή του Nord Stream 2. «Η ρωσική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από τα έσοδα που αποφέρουν
οι εξαγωγές φυσικού αερίου στην
Ε.Ε., γεγονός που δημιουργεί σχέση
αμοιβαίας εξάρτησης με εμάς», σχολιάζει η Μαρτίνα Βέρνερ, μέλος της
Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην ειδησεογραφική ιστοσελίδα Politico.
Πηγές του Politico επισημαίνουν
ότι οι Γερμανοί δίνουν μεγαλύτερη
σημασία στη μακροπρόθεσμη στρατηγική σχέση με τη Ρωσία, παρά
στους οικονομικούς τους δεσμούς.
Ούτως ή άλλως, οι εμπορικές συναλ-

λαγές μεταξύ των δύο χωρών είναι
περιορισμένες, παρότι οι κλάδοι της
ενέργειας και της γεωργίας επωφελούνται από τη Ρωσία.
Οι εξαγωγές της Γερμανίας στη
Ρωσία ήταν σχεδόν 26 δισ. ευρώ, αντανακλώντας μόνον το 2% όλων
των εξαγωγών της ισχυρότερης οικονομίας στην Ευρωζώνη. Ο εξαγωγές της Ρωσίας στη Γερμανία διαμορφώθηκαν πέρυσι στα 31,5 δισ.
ευρώ, αλλά αφορούν περισσότερο
τον ενεργειακό κλάδο.
Μία άλλη πτυχή αυτής της διπλής
σχέσης που έχει καλλιεργήσει το Βερολίνο με τη Μόσχα είναι η γερμανική πεποίθηση πως ενδεχομένως
να είναι ο ιδανικός τρόπος για να
μην εξελιχθεί μια πολιτική αντιπαράθεση σε σύγκρουση. Αυτή η τακτική βρίσκει απήχηση στο υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας, καθώς παραπέμπει στην πολιτική επαναπροσέγγισης που εφαρμόστηκε
από τη Δυτική Γερμανία στη Ρωσία
κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Πολλοί Γερμανοί αποδίδουν
στην αποκαλούμενη «οστπολιτίκ»
τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου και
τη δημιουργία συνθηκών που οδήγησαν στην επανένωση της Γερμανίας.

Μεγάλο στοίχημα για την Gazprom
η κατασκευή του Power of Siberia

Ο ενεργειακός όμιλος στρέφεται στην Κίνα για να αυξήσει τα κέρδη του
Το μεγαλύτερο έργο υποδομής στη Ρωσία, μετά την πτώση της ΕΣΣΔ, υλοποιείται στη Σιβηρία. Στην ανατολική
Σιβηρία, ο κρατικός ενεργειακός κολοσσός Gazprom κατασκευάζει έναν
τεράστιο αγωγό φυσικού αερίου, τον
Power of Siberia, για να συνδέσει τα
κοιτάσματά της με την Κίνα. Σύμφωνα
με ρεπορτάζ των Financial Times, ο
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 55 δισ.
δολάρια και το έργο εκτιμάται ότι θα
παραδοθεί τον Δεκέμβριο του 2019. Ο
αγωγός θα έχει μήκος 3.000 χιλιόμετρα
και θα συνδέει την ανατολική Σιβηρία
με τα νοτιοανατολικά σύνορα της Ρωσίας με την Κίνα.
Προφανώς το μεγάλο στοίχημα για
τον Βλαντιμίρ Πούτιν είναι να διατηρήσει καλές σχέσεις με την Κίνα, την
ίδια στιγμή που οι σχέσεις της χώρας
του με τη Δύση βρίσκονται σχεδόν
υπό το μηδέν. Βέβαια, υπάρχει ένα
θέμα το οποίο προκαλεί ανησυχία. Η
Κίνα μέχρι αυτήν τη στιγμή είναι η
μοναδική πελάτισσα της Gazprom. Αν
διασαλευθούν οι διμερείς σχέσεις, θα
επηρεαστούν και οι προμήθειες του
εμπορεύματος.
Προς το παρόν, παρατηρείται οργασμός εργασιών στα αχανή πευκοδάση της Σιβηρίας, κοντά στην πόλη
Νεριούνγκρι, ενώ η θερμοκρασία είναι
40 βαθμούς υπό το μηδέν. Η ατμόσφαιρα, εν τω μεταξύ, επιβαρύνεται
και από τα αέρια που εκλύονται από
τα γιγαντιαία γεωτρύπανα. Για την ολοκλήρωση του αγωγού, ο οποίος θα
περνάει μέσα από παρθένα εδάφη, εργάζονται σκληρά 8.500 άνθρωποι.
Από τον Δεκέμβριο του 2019, όταν
θα ανοίξουν οι στρόφιγγες, ο μεγαλύ-

Ο προϋπολογισμός για τον Power of Siberia, που θα έχει μήκος 3.000 χιλιόμετρα, ανέρχεται σε 55 δισ. δολάρια. Το έργο εκτιμάται ότι θα παραδοθεί τον Δεκέμβριο του 2019.
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Για την ολοκλήρωση του
αγωγού, ο οποίος θα περνάει από παρθένα εδάφη,
εργάζονται σκληρά 8.500
άτομα.
τερος όμιλος φυσικού αερίου στον κόσμο θα τροφοδοτεί τη μεγαλύτερη εισαγωγέα φυσικού αερίου στον κόσμο.
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή πρόεδρο
της Gazprom, Αλεξάντερ Μεντβέντεφ,
«η σχέση μας με την Ανατολή είναι ισοδύναμη με τη σχέση μας με τη Δύση».

Κάθε μέρα κατασκευάζεται τμήμα του
αγωγού μήκους 2 χιλιομέτρων και μέχρι
στιγμής έχει ολοκληρωθεί περισσότερο
από το ήμισυ του έργου. Σαν φίδι «σέρνεται» πάνω στη γη, κρύβεται κάτω
από το παγωμένο χιόνι ή βρίσκεται
πάνω από το έδαφος σε υπερυψωμένους πυλώνες, ακολουθώντας τη ροή
των ποταμών. Προβλέπεται να μπορεί
να αντέχει σε ισχυρές σεισμικές δονήσεις και σε αυξομειώσεις της θερμοκρασίας έως και κατά 80 βαθμούς
Κελσίου. Πέραν τούτου, επειδή ο τόπος
όπου γίνονται τα έργα είναι κοντά σε
μέρη όπου ζουν άγρια ζώα, και η χειμερία νάρκη τελειώνει, οι εργαζόμενοι
θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Oρισμένοι λένε πως η Gazprom αναλαμβάνει μεγάλο ρίσκο, ενώ άλλοι ότι
βλέπει μπροστά. «Αρκεί να δείτε από
ποιες δοκιμασίες περνούν οι αγωγοί
για να καταλάβετε πόσο απαιτητική
και δύσκολη είναι από πλευράς μηχανικής η κατασκευή του Power of
Siberia», επισημαίνει ο αντιπρόεδρος
της ρωσικής ΤΜΚ, μιας χαλυβουργίας
που προμηθεύει με αγωγούς την
Gazprom. «Είμαστε πολύ περήφανοι
για όσα κάνουμε και θα έχουμε να το
λέμε στα παιδιά και στα εγγόνια μας»,
λέει ο Ανατόλι Τιτόφ, παλαίμαχος μηχανικός - διοικητής της θυγατρικής
της Gazprom, Gazprom Transgaz, που
είναι υπεύθυνη για τον αγωγό.

Τη σύναψη μιας ιστορικής συμφωνίας
για την παραγωγή πετρελαίου επεξεργάζονται από κοινού Σαουδική Αραβία και Ρωσία. Η συμφωνία θα είναι
πολυετής για τη μείωση της παραγωγής πετρελαίου και θα είναι μεταξύ
της Ρωσίας και του ΟΠΕΚ, του οποίου
de facto ηγείται η Σ. Αραβία ως κορυφαία πετρελαιοπαραγωγός χώρα.
Οι χώρες-μέλη του ΟΠΕΚ (Οργανισμός
Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών) παράγουν όλες μαζί περίπου το
44% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, ενώ τα αποθέματα αυτών
των χωρών αντιστοιχούν στο 73%
των παγκόσμιων αποθεμάτων.
Επομένως, η συμφωνία με τη Ρωσία
(περίπου 12,5% της παγκόσμιας παραγωγής) θα μπορούσε να επιτύχει
τον έλεγχο σημαντικού μέρους της
παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου
και δυνητικά την άνοδο της τιμής του.
Η συνεργασία με τη Ρωσία, που δεν
είναι μέλος του διεθνούς καρτέλ πετρελαίου, άρχισε το 2016 λόγω της κάθετης πτώσης της τιμής του πετρελαίου.
Στα μέσα του 2014 το πετρέλαιο κόστιζε πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι.
Στις αρχές όμως του 2016 η τιμή του
είχε φτάσει τα 27 δολάρια λόγω της
χρόνιας υπερπροσφοράς, γεγονός που
ώθησε τον ΟΠΕΚ στη συνεργασία με
τη Ρωσία για να αυξηθεί η τιμή του
πετρελαίου μέσω της μείωσης της παραγωγής. Εκτοτε, η Ρωσία συνεργάζεται
με τη Σ. Αραβία και τις υπόλοιπες χώρες
του ΟΠΕΚ. Οι συμφωνίες μεταξύ των
δύο πλευρών έχουν συνήθως χρονικό
ορίζοντα ενός έτους. «Επεξεργαζόμαστε
τη μετάβαση από συμφωνίες ετήσιας
διάρκειας σε συμφωνίες διάρκειας

δέκα με είκοσι έτη», δήλωσε ο διάδοχος
του σαουδαραβικού θρόνου, πρίγκιπας
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, σε αποκλειστική συνέντευξη στο Reuters. «Εχουμε
καταλήξει στο γενικό πλαίσιο, αλλά
όχι ακόμη στις τεχνικές λεπτομέρειες»,
συμπλήρωσε. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο υπουργός Ενέργειας της Σ. Αραβίας Χαλίντ αλ Φαλίχ είχε δηλώσει
ότι τα μέλη του ΟΠΕΚ θα πρέπει να
συνεχίσουν να συνεργάζονται με τη
Ρωσία και άλλες πετρελαιοπαραγωγούς
χώρες που δεν μετέχουν στον ΟΠΕΚ.
Η συνεργασία αυτή έχει επίκεντρο
τη μείωση της παραγωγής πετρελαίου,
ώστε τα παγκόσμια αποθέματα να πέσουν στα επίπεδα που επιθυμούν οι
συνεργαζόμενες πετρελαιοπαραγωγοί
χώρες. Ηδη η μείωση της παραγωγής
που κατάφερε ο ΟΠΕΚ με τη Ρωσία
και κάποιες άλλες χώρες έχει φέρει αποτελέσματα, γεγονός για το οποίο η
Σ. Αραβία δέχεται επαίνους.
Η μελλούμενη πολυετής συμφωνία
αναμένεται να έχει θετικές επιπτώσεις
και για την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία
της Σ. Αραβίας, Aramco. Στα τέλη του
2018 ή στις αρχές του 2019 θα λάβει
χώρα η δημόσια εγγραφή της Aramco,
η οποία προσμένει την τέλεια συγκυρία
για να πουλήσει το 5% των μετοχών
της. Το κλείσιμο της συμφωνίας Σ. Αραβίας - Ρωσίας θα δώσει ώθηση στην
αξία της εταιρείας, όπως άλλωστε και
στην τιμή του πετρελαίου. Αν αποβεί
επιτυχής η δημόσια εγγραφή, η συνολική αξία της Aramco μπορεί να φτάσει
τα 2 τρισ. δολάρια, γεγονός που θα
την καθιστούσε τη μεγαλύτερη σε κεφαλαιοποίηση πετρελαϊκή εταιρεία
στον κόσμο.
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ

Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ενδιαφέρεται για μακρόχρονες συμφωνίες πώλησης πετρελαίου.

Ο ρωσικός αγωγός
εξυπηρετεί τις ενεργειακές
ανάγκες της Κίνας
Τα τελευταία χρόνια, η Ευρώπη «διψάει»
για περισσότερο φυσικό αέριο. Ομως,
οι τιμές του διαρκώς υποχωρούν, διότι
στην αγορά έχουν μπει και άλλοι παίκτες.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το 2012 η
Gazprom εξήγαγε φυσικό αέριο 217,1
δισ. κυβικών μέτρων και εισέπραξε 64,3
δισ. δολάρια, ενώ τέσσερα χρόνια αργότερα εισέπραξε 36,6 δισ. δολάρια, έχοντας πουλήσει 261,5 δισ. κυβικά μέτρα.
«Το να στραφεί προς ανατολάς η
Gazprom είναι η μοναδική της πιθανότητα να αυξήσει μεσοπρόθεσμα παραγωγή και έσοδα», εκτιμά η αναλύτρια
του κλάδου ενέργειας Εκατερίνα Ροντίνα
της VTB Bank στη Μόσχα.
Ο Power of Siberia, όπως υπολογίζει,
θα ενισχύσει τη χρηματιστηριακή αξία
της Gazprom (60 δισ. δολάρια) κατά 5
δισ. δολάρια. Ο εν λόγω αγωγός, όπως
έχει συμφωνηθεί, θα καλύπτει μόνο
την ανατολική Κίνα, ενώ απέχει πολύ
από την Ευρώπη, ώστε να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για την τροφοδοσία
της. Επίσης, αν εξασθενήσει η ζήτηση
από την Κίνα, θα μειωθούν και τα έσοδα
της Gazprom.
Πάντως, το Πεκίνο, που πιέζεται για
να περιορίσει τη χρήση ρυπογόνων πηγών ενέργειας, βλέπει τον ρωσικό αγωγό
ως το κατάλληλο εργαλείο για να πετύχει
τους στόχους του.
Στις μικρές πόλεις και στα χωριά κατά
μήκος του αγωγού επικρατούν φτώχεια
και εξαθλίωση. Η πόλη Σβομπόντνι είναι
γνωστή λόγω του στρατοπέδου εξαναγκαστικής εργασίας όπου εκτόπιζε τους
αντιφρονούντες ο Στάλιν. Ο αγωγός θα
δώσει τεράστια ώθηση στην τοπική οικονομία. Για παράδειγμα, έξω από το
Σβομπόντνι θα κατασκευαστεί εργοστάσιο φυσικού αερίου που θα απασχο-

λεί 2.500 άτομα στη φάση ανέγερσής
του και 3.000 στη φάση της λειτουργίας
του. «Η περιοχή θα αρχίσει να αναπτύσσεται. Ποτέ δεν είχε γίνει κάτι ανάλογο
στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής
Ρωσίας», επισημαίνει ο αναπληρωτής
γενικός διευθυντής του εργοστασίου,
Αντρέι Μπελουσόφ.
Στην πόλη Μπλαγκοβέσενσκ στα ρωσοκινεζικά σύνορα, η αλλαγή είναι εμφανής. Τον Μάρτιο κατασκευάστηκε
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Εξω από το Σβομπόντνι θα
κατασκευαστεί εργοστάσιο
φυσικού αερίου που θα απασχολεί 2.500 άτομα στη
φάση της ανέγερσής του
και 3.000 στη φάση
της λειτουργίας του.
γήπεδο χόκεϊ επί πάγου στον παγωμένο
ποταμό, ουσιαστικά, πάνω στα σύνορα,
ώστε να είναι εφικτή η διοργάνωση αγώνων με κινεζικές ομάδες. «Πρέπει
να συσφίγξουμε τις σχέσεις με τους
γείτονές μας, και αυτό είναι κάτι που
το επιδιώκει και η ρωσική κυβέρνηση»,
λέει ο 37χρονος σήμαρχος του Μπλαγκοβέσενσκ, Αλεξάντερ Κοζλόφ. «Πριν
αρχίσει να κατασκευάζεται ο αγωγός,
ασχολούμασταν μόνο με τη γεωργία,
σήμερα παρατηρούμε θετικές αλλαγές
και σε άλλα πεδία. Πέραν των έργων
που πέρασαν στη φάση της υλοποίησης,
έχει αρχίσει να δημιουργείται και μια
ζώνη ελεύθερων συναλλαγών με τους
γείτονες, που θα ενισχύσει την οικονομία της περιοχής».
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Κίνα και ΗΠΑ
εμφανίζονται
διατεθειμένες να
διαπραγματευθούν

Ο «άσος»
του Πεκίνου
Μπορεί το Πεκίνο να αντέδρα-

Τα καλά νέα οδήγησαν στην άνοδο
των μετοχών σε Wall Street, Ευρώπη
Μπορεί τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης να υιοθέτησαν έναν πολεμοχαρή τόνο, ωστόσο από την Τετάρτη έχουν αρχίσει οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου. Αυτό δείχνει ότι οι δύο κυβερνήσεις έχουν τη διάθεση να προσπαθήσουν να αποφύγουν έναν ανοικτό
εμπορικό πόλεμο. Η Κίνα δεν έχει
ποτέ υποχωρήσει σε εξωτερικές πιέσεις,
ήταν η βασική «γραμμή» δεκάδων κύριων άρθρων και απόψεων που δημοσιεύθηκαν χθες στα κινεζικά κρατικά
ΜΜΕ. Η επίσημη εφημερίδα του κινεζικού κομμουνιστικού κόμματος, η
«Λαϊκή Ημερησία», υποστηρίζει ότι η
ανακοίνωση αντιμέτρων από το Πεκίνο,
11 ώρες αφότου είχε ανακοινώσει η
αμερικανική κυβέρνηση τους δικούς
της δασμούς, κατέλαβε εξαπίνης την
Ουάσιγκτον. «Η πεποίθηση πως (η
Κίνα) θα κερδίσει τον εμπορικό πόλεμο
εδράζεται στο ότι η κινεζική καταναλωτική αγορά είναι μεγάλη», διαβεβαιώνει η εφημερίδα τούς αναγνώστες
της. Το επίσημο κινεζικό πρακτορείο
ειδήσεων Xinhua μετέδιδε από το βράδυ της Τετάρτης ότι θα κοστίσει «ακριβά» στις ΗΠΑ η πρόθεση για επιβάλουν δασμούς στις κινεζικές εξαγωγές. «Η Κίνα δεν θα φοβηθεί ούτε
θα υποχωρήσει αν είναι αναπόφευκτος
ο εμπορικός πόλεμος. Η χώρα δεν έχει

ποτέ υποκύψει σε εξωτερικές πιέσεις
και δεν πρόκειται να υποκύψει ούτε
αυτήν τη φορά», αναφέρει το Xinhua.

Διπλωματία
Ευτυχώς πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας έχει αρχίσει να λειτουργεί
η διπλωματία, γεγονός που εξηγεί και
τη θεαματική ανάκαμψη της Wall Street
την Πέμπτη. Ο Κινέζος πρεσβευτής
στις ΗΠΑ Σούι Τιανκάι συναντήθηκε
με τον Τζον Σάλιβαν, υπηρεσιακό υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ μέχρι
να εγκριθεί ο διορισμός του Μάικ Πομπέο από το Κογκρέσο. Ο Σούι μετέφερε
στον Σάλιβαν ότι η Ουάσιγκτον «θα
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Ο Κινέζος πρεσβευτής στις
ΗΠΑ Σούι Τιανκάι συναντήθηκε με τον Τζον Σάλιβαν,
υπηρεσιακό υπουργό
Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Ευτυχώς πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας και τις πολεμικές κορώνες των τελευταίων ημερών έχει αρχίσει να λειτουργεί η διπλωματία, γεγονός που εξηγεί και την ανάκαμψη της Wall Street την Πέμπτη.

πρέπει να εγκαταλείψει το συντομότερο
δυνατόν τον οικονομικό προστατευτισμό» και «να επιλύσει τις διαφωνίες
με την Κίνα, μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων». Ο Σάλιβαν «επανέλαβε την ανάγκη να αποκατασταθούν
η δικαιοσύνη και η ισορροπία». Σύμ-

φωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο Κινέζος πρεσβευτής «συμφώνησε πως
θα εξακολουθήσει να υπάρχει στενή
επικοινωνία γι’ αυτά αλλά και για άλλα
διμερή, περιφερειακά και παγκόσμια
ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος».
Η επανάληψη των διμερών επαφών

έπειτα από αρκετές ημέρες πολεμοχαρούς ρητορικής μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνο συνέβαλε ουσιαστικά στη θεματική ανάκαμψη της
Wall Street την Πέμπτη και των ευρωπαϊκών και ασιατικών χρηματιστηρίων την Παρασκευή. Ο Dow

Στους χαμένους της σύγκρουσης, Tesla, BMW και Mercedes
Οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες εξάγουν περίπου 270.000 οχήματα
στην Κίνα τον χρόνο και ο εμπορικός
πόλεμος αναμένεται να τις πλήξει.
Το τίμημα θα είναι, όμως, ιδιαίτερα
βαρύ για την καινοτόμo αυτοκινητοβιομηχανία Tesla. Θα πληγούν επίσης, αλλά σαφώς λιγότερο, οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες
Mercedes και BMW, καθώς και ο αγροτικός τομέας των ΗΠΑ.
Οπως επισημαίνει στο αμερικανικό
δίκτυο CNBC ο Μπράιαν Τζόνσον,
αναλυτής της Barclays, η Κίνα αποτελεί πολύ σημαντική αγορά για τα
αυτοκίνητα των Ford, General Motors
και Chrysler, αλλά οι τρεις μεγάλες
αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ
είναι καλά προστατευμένες. Εχουν
δημιουργήσει κοινοπραξίες με κινεζικές εταιρείες και παράγουν εντός
της Κίνας, που σημαίνει πως μεγάλο
μέρος της παραγωγής τους δεν υπόκειται σε δασμούς. Η General Motors,
για παράδειγμα, συναρμολογεί στην
Κίνα την πλειονότητα των οχημάτων
που προωθεί στην κινεζική αγορά.
Στον αντίποδα βρίσκεται η Tesla,
που δεν παράγει στην Κίνα αλλά ε-

<
<
<
<
<
<

Η Κίνα είναι η δεύτερη
μεγαλύτερη αγορά
μετά τις ΗΠΑ για
τα αυτοκίνητα της Tesla.
ξάγει τα οχήματά της. Αυτό σημαίνει
ότι όσοι Κινέζοι ενδιαφέρονται για
τα οχήματά της πρέπει να καταβάλουν τίμημα αυξημένο από τους δασμούς κατά 50%. Αυτό θα ισχύσει
αν τελικά το Πεκίνο υλοποιήσει τις
εξαγγελίες του και αυξήσει τους δασμούς στο 50% από το 25% που ισχύει
σήμερα για τα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Με τα σημερινά δεδομένα, ένα
αυτοκίνητο τύπου Model S κοστίζει
94.000 δολάρια όταν πωλείται στην
αμερικανική αγορά, αλλά η τιμή του
ιδίου οχήματος στην Κίνα φθάνει
στα 148.000 δολάρια. Αν αυξηθούν
οι δασμοί, η τιμή του θα αυξηθεί αναλόγως.
Η εν λόγω αυτοκινητοβιομηχανία
έχει διαμαρτυρηθεί, μέσω του Ελον
Μασκ, για το υφιστάμενο καθεστώς
των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα

Το Model S κοστίζει 94.000 δολ. όταν
πωλείται στις ΗΠΑ, αλλά στην Κίνα φτάνει
τις 148.000 δολ. Αν αυξηθούν οι δασμοί,
η τιμή του θα διαμορφωθεί αναλόγως.
στις δύο χώρες, το οποίο και έχει χαρακτηρίσει αθέμιτο για τις αμερικανικές επιχειρήσεις. Εξάγει μεγάλο αριθμό οχημάτων στην Κίνα. Σύμφωνα

με στοιχεία της αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η Κίνα είναι
η δεύτερη μετά τις ΗΠΑ μεγαλύτερη
αγορά για τα αυτοκίνητα της Telsa.
Την περασμένη χρονιά τα έσοδά της
από τη Κίνα ανήλθαν σε 2 δισ. δολάρια, όταν στις ΗΠΑ ήταν 6 δισ. δολάρια
και μόλις 1 δισ. δολάρια στη Νορβηγία.
Ο Ελον Μασκ έχει, άλλωστε, δηλώσει
ότι εξετάζει την προοπτική ανέγερσης
εργοστασίου της Tesla την Κίνα. Παραδόξως, πάντως, οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες θα είναι το αμέσως επόμενο θύμα του εμπορικού
πολέμου, καθώς εξάγουν στην Κίνα
μέσω ΗΠΑ.
Η Mercedes-Benz, για παράδειγμα,
εξάγει τα οχήματά της μέσω της μονάδας που διατηρεί στην Αλαμπάμα
των ΗΠΑ και η BMW μέσω της μονάδας της στη Νότια Καρολίνα. Γενικότερα, πάντως, οι δύο γερμανικές
αυτοκινητοβιομηχανίες κινδυνεύουν
πολύ λιγότερο από την Tesla. Περίπου
το 12% με 13% των μοντέλων Model
S και X της Tesla εξάγεται στην Κίνα,
όταν τα αντίστοιχα ποσοστά της
Mercedes και της BMW δεν υπερβαίνουν το 2% και το 4%, αντιστοίχως.

Jones είχε κλείσει την Πέμπτη με
άνοδο 0,96%, ενώ αρχικά υποχωρούσε μέχρι και 1,7%. Ο S&P 500
είχε φτάσει να υποχωρεί κατά 1,5%,
για να κλείσει τελικά με κέρδη 1,2%,
ενώ και ο Nasdaq είχε καλύψει απώλειες 2% για να κλείσει με άνοδο

σε πολύ γρήγορα στους δασμούς των ΗΠΑ, ύψους 50 δισ.
δολαρίων, ωστόσο μέχρι τώρα
οι Κινέζοι αξιωματούχοι δεν έχουν τολμήσει να βάλουν στο
στόχαστρό τους το προϊόν που
εισάγουν περισσότερο από κάθε άλλο: τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα. Η Κίνα διακρατούσε στα τέλη Ιανουαρίου αμερικανικά κρατικά ομόλογα ύψους 1,17 τρισ. δολ., ποσό που
την καθιστά τον μεγαλύτερο
ξένο πιστωτή της αμερικανικής
κυβέρνησης. Ενδεχόμενη μαζική πώληση αμερικανικών
κρατικών ομολόγων από το Πεκίνο θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρό πρόβλημα στις ΗΠΑ και σε όσους έχουν επενδύσει σε αμερικανικά ομόλογα. Ωστόσο, την Τετάρτη ο Κινέζος αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ είχε δηλώσει πως η Κίνα είναι υπεύθυνος επενδυτής και πως
θα διαφυλάξει την αξία των
συναλλαγματικών της αποθεμάτων. Ο Τζέφρι Γκούντλαχ, διευθύνων σύμβουλος της
DoubleLine Capital, δήλωσε
στο Reuters πως η Κίνα μπορεί
να χρησιμοποιήσει ως μοχλό
πίεσης τα αμερικανικά ομόλογα που διαθέτει, αλλά μόνο
στην περίπτωση που δεν τα
πουλήσει. «Είναι πιο αποτελεσματική ως απειλή. Αν πουλήσουν, δεν θα μπορούν να απειλούν», είπε.

1,45%. Την Παρασκευή, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600
ενισχυόταν το απόγευμα κατά 1,96%
και στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ο δείκτης DAX ενισχυόταν
κατά 2,29%.
REUTERS

Ισχυρό πλήγμα αναμένεται
να δεχθεί η Boeing
Στους μεγάλους χαμένους του εμπορικού πολέμου συγκαταλέγεται η αεροναυπηγική βιομηχανία των ΗΠΑ.
Οι δασμοί που ανακοίνωσε το Πεκίνο
στις εισαγωγές αεροσκαφών θα πλήξουν την General Dynamics Corp και
κυρίως την Boeing. Την περασμένη
χρονιά, το 25% των παραγγελιών που
έκλεισε η Boeing προοριζόταν για
την Κίνα. Εξίσου σημαντικό αναμένεται να είναι το πλήγμα για τον αγροτικό τομέα των ΗΠΑ και για πολιτείες όπως η Αϊόβα και το Τέξας, οι
οποίες βασίζονται στις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων. Οι δασμοί που
αποφάσισε να επιβάλει το Πεκίνο στις
εισαγωγές σόγιας, κατεψυγμένου κρέατος και βαμβακιού θα ανακόψουν
τις εξαγωγές αυτών των πολιτειών.
Σύμφωνα με τον Τζέιμι Ντίμον, διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan
Chase, ο εμπορικός πόλεμος θα πλήξει
την παγκόσμια οικονομία, ενώ η διευθέτηση των «σοβαρών εμπορικών
προβλημάτων» θα αποβεί σε όφελος
τόσο των ΗΠΑ όσο και του υπόλοιπου
κόσμου. Σε επιστολή του που δόθηκε

χθες στη δημοσιότητα, ο Ντίμον τονίζει πως πολλές από τις καταγγελίες
της Ουάσιγκτον είναι βάσιμες, καθώς
«τα εμπόδια στο εμπόριο συχνά είναι
αθέμιτα, γίνεται κλοπή πνευματικής
ιδιοκτησίας και πολλές φορές οι επενδυτικές ευκαιρίες δεν είναι ίδιες
για όλους σε πολλές χώρες». Μολονότι
έχει στηρίξει τις επιλογές τού Ντόναλντ Τραμπ σε άλλα θέματα, ο Ντίμον
εκφράζει την έντονη διαφωνία του
για την επιβολή δασμών. Επισημαίνει,
ειδικότερα, ότι οι δασμοί «ανοίγουν
το κουτί της Πανδώρας και δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα». Ανάμεσα στα νέα προβλήματα που διαβλέπει είναι ένα ισχυρό πλήγμα στην
ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας και στις επενδύσεις στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με τον Ντίμον, μπορεί
να αποτελεί φυσική αντίδραση «να
υψώνει κανείς τείχη» σε περιόδους
αναταραχής, αλλά οι ΗΠΑ πρέπει να
παραμείνουν στενά συνδεδεμένες
με την παγκόσμια κοινότητα και την
παγκόσμια οικονομία περισσότερο
από ποτέ άλλοτε.

Οι γερμανικές εταιρείες στην Τουρκία ασφυκτιούν υπό το καθεστώς Ερντογάν
Η ανεπαρκής λειτουργία του κράτους δικαίου και η πολιτική αστάθεια στην
Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν αποτελούν
τροχοπέδη για τις γερμανικές επιχειρήσεις, οι οποίες είναι παρούσες στη
γειτονική μας χώρα περισσότερο από
100 χρόνια. Αυτό δείχνει ότι ανέκαθεν
ήταν ευπρόσδεκτες, όπως παρατηρεί
σε άρθρο της η εφημερίδα Die Welt.
Για παράδειγμα, η Siemens άρχισε να
δραστηριοποιείται στην Τουρκία επί
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στα μέσα
του 19ου αιώνα.
Σήμερα περισσότερες από 7.000
γερμανικές εταιρείες έχουν επενδύσει
στην Τουρκία 13 δισ. ευρώ σε εργοστάσια, καταστήματα και γραφεία. Ωστόσο, σύμφωνα με στελέχη τους,
τους τελευταίους μήνες το κλίμα έχει
αλλάξει και αυτό το αποδίδουν στην
πολιτική αστάθεια. Ειδικότερα, μετά
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Περισσότερες από 7.000
γερμανικές εταιρείες έχουν
επενδύσει στην Τουρκία
13 δισ. ευρώ σε εργοστάσια,
καταστήματα και γραφεία.
την απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο του 2016, η κατάσταση έκτακτης
ανάγκης εξακολουθεί να υφίσταται.
Χιλιάδες δημόσιοι υπάλληλοι έχουν
διωχθεί και φυλακιστεί, επειδή κατηγορήθηκαν ότι με τον έναν ή τον άλλον
τρόπο συνεργάστηκαν με τους πραξικοπηματίες.
Οι εξουσίες του Κοινοβουλίου περιορίστηκαν, ενώ δεν είναι λίγες και οι
ξένες εταιρείες που δέχθηκαν πιέσεις

Δεν είναι μόνον οι Γερμανοί τουρίστες που παραμένουν μακριά από την Τουρκία,
αλλά και οι άμεσες ξένες επενδύσεις. Επίσης, η κυβέρνηση Ερντογάν έχει επιβάλει
νέες ρυθμίσεις στο εμπόριο, εφαρμόζοντας κανόνες προστατευτισμού.

από την κυβέρνηση Ερντογάν. Ωστόσο,
για να αναπτυχθεί το επιχειρείν, χρειάζονται σταθερές συνθήκες και προβλέψιμες εξελίξεις. «Η εικόνα της Τουρκίας ως εμπορικής εταίρου έχει πληγεί
τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία», επισημαίνουν σε έκθεσή τους σύμβουλοι
της Γερμανικής Υπηρεσίας Προώθησης
του Εξωτερικού Εμπορίου, GTAI. «Διαπιστώνονται πολλές παραβάσεις, ενώ
αποτρεπτικό αντίκτυπο έχει η μη λειτουργία του κράτους δικαίου στη χώρα».
Δεν είναι μόνον οι Γερμανοί τουρίστες
που παραμένουν μακριά από την Τουρκία, αλλά και οι άμεσες ξένες επενδύσεις,
ειδικά από μικρομεσαίες εταιρείες. Επίσης, η κυβέρνηση Ερντογάν έχει επιβάλει νέες ρυθμίσεις στο εμπόριο, εφαρμόζοντας πολιτική προστατευτισμού.
Φυσικά, υπάρχει μια τελωνειακή ένωση
που συνδέει την Τουρκία με τη Γερμανία

και τα άλλα κράτη της Ε.Ε. για περισσότερα από 20 χρόνια. Σύμφωνα με έγγραφο της GTAI, «η ένωση θεωρητικά
διευκολύνει την κυκλοφορία αγαθών,
αλλά αντ’ αυτού οι ευρωπαϊκές εταιρείες
αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερους ελέγχους των εισαγωγών, πρόσθετους δασμούς και πολύπλοκες υποχρεώσεις καταχώρισης προϊόντων στην
Τουρκία». Η Αγκυρα, επισημαίνει η Die
Welt, επιβάλλει συμπληρωματικές δοκιμές ασφάλειας των εισαγόμενων προϊόντων στην Τουρκία. Για παράδειγμα,
τα παπούτσια, ανεξαρτήτως του ότι ελέγχθηκαν σχεδόν με τις ίδιες μεθόδους
στην Ε.Ε., πρέπει να ελεγχθούν εκ νέου.
Οι τουρκικές τελωνειακές αρχές απαιτούν, αντί των ευρωπαϊκών πιστοποιητικών, άλλα από εγχώρια ινστιτούτα
για την ανίχνευση ορισμένων χημικών
ουσιών.
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Το Πεντάγωνο κοντά σε συμφωνία
10 δισ. δολαρίων με την Amazon
Αφορά την παροχή υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους για περίοδο 10 ετών
Κοντά σε συμφωνία ύψους 10 δισ. δολ.
βρίσκεται το Πεντάγωνο και ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός
Amazon, παρά τις επιθέσεις που έχει
εξαπολύσει τις τελευταίες μέρες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
κατά της δημοφιλούς εταιρείας. Αυτή
η συμφωνία αφορά την παροχή από
την Amazon υπηρεσιών υπολογιστικού
νέφους (cloud computing) για περίοδο
δέκα ετών, καθώς το αμερικανικό Πεντάγωνο αποβλέπει στην αναμόρφωση
του πληροφοριακού του συστήματος.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Businness
Insider, το συγκεκριμένο πρόγραμμα
φέρει το ακρωνύμιο JEDI (Joint
Enterprise Defense Infrastructure).
Σημειώνεται ότι η διαδικασία επιλογής
της εταιρείας που θα αναλάβει το παραπάνω έργο δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, ενώ, από την άλλη, το
αμερικανικό Πεντάγωνο δεν έχει συλλέξει όλα τα αιτήματα προσφορών
από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Μάλιστα, την ερχόμενη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί και άλλος κύκλος υποβολής προτάσεων.
Εντούτοις, παρασκηνιακά, αρκετά
τμήματα του αμερικανικού Πενταγώνου εκφράζουν την πεποίθησή ότι η
Amazon θα αναλάβει το εν λόγω έργο,
δεδομένου ότι η εταιρεία βρίσκεται
σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την
προώθηση του GovCloud, δηλαδή της
υπηρεσίας cloud η οποία είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αμερικανικής κυβέρνησης. Πηγή που επικαλείται το Business Insider επισημαίνει χαρακτηριστικά «δεν μπορώ
να φανταστώ ότι θα προκύψει κάτι
που θα εμποδίσει την συμφωνία», προσθέτοντας ότι τα εμπλεκόμενα μέρη
περιμένουν να ανακοινώσουν επίσημα
τη συνεργασία τους την πρώτη μέρα
έναρξης της συμφωνίας. Ωστόσο, άλλη
πηγή με γνώση της υπόθεσης αναφέρει
στο Business Insider ότι η συμφωνία
δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι
τον Σεπτέμβριο, καθώς είναι ακόμη
νωρίς να αναδειχθεί η Amazon νικήτρια της διαδικασίας επιλογής. Το ζή-
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H Dolce & Gabbana
απορρίπτει προσφορές
για την εξαγορά της
Ο ιταλικός οίκος μόδας Dolce &
Gabbana έχει απορρίψει όλες τις
προσφορές για εξαγορά που έχει δεχτεί, και έχει προχωρήσει στη δημιουργία καταπιστεύματος για να διασφαλίσει το μέλλον της εταιρείας,
αναφέρουν οι δύο ιδρυτές της γνωστής μάρκας σε συνέντευξη που παραχώρησαν. «Εχουμε απορρίψει όλες
τις προτάσεις για εξαγορά (της εταιρείας). Μπορεί κανείς να διαθέτει
πολλά χρήματα, αλλά αν δεν είναι
ελεύθερος, τι να τα κάνει;», αναρωτήθηκε ο Ντομένικο Ντόλτσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στην
Corriere della Sera. Ωστόσο, ο διάσημος Ιταλός σχεδιαστής μόδας δεν
προσδιόρισε ούτε από ποιες εταιρείες
έχει δεχθεί οικονομικές προσφορές
ούτε το ύψος των προσφορών. Η
Dolce & Gabbana δεν είναι εισηγμένη
σε χρηματιστήριο και αποτελεί έναν
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Παρασκηνιακά, στελέχη του Πενταγώνου εκφράζουν την πεποίθηση ότι η Amazon θα αναλάβει το εν λόγω έργο, δεδομένου
ότι η εταιρεία βρίσκεται σε προετοιμασίες για την προώθηση του GovCloud, δηλαδή της υπηρεσίας cloud που είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αμερικανικής κυβέρνησης.
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Το θέμα έχει προκαλέσει
την αντίδραση
των αντίπαλων τεχνολογικών εταιρειών που διεκδικούν την ανάληψη αυτού
του σημαντικού έργου.
τημα αυτό έχει προκαλέσει την αντίδραση των αντίπαλων τεχνολογικών
εταιρειών οι οποίες διεκδικούν την
υποψηφιότητά τους, στο πλαίσιο της
διαδικασίας επιλογής. Ενδεικτικά, η
Σάφρα Κατζ, διευθύνουσα σύμβουλος
της Oracle, καταφέρθηκε, σε γεύμα
που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο,

κατά της πρόθεσης του Πενταγώνου
να αναθέσει το έργο σε μία μόνο εταιρεία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα
μόνο στην Amazon να διεκδικήσει
τη συμφωνία. Επιπλέον, αρκετοί βουλευτές ήταν αρνητικοί με την προοπτική να αναλάβει μόνο μία εταιρεία
ένα τόσο σημαντικό έργο. Οι ενστάσεις, όμως, που έχουν κατά καιρούς
διατυπωθεί είναι δύσκολο να εμποδίσουν τη συμφωνία μεταξύ του Πενταγώνου και του κολοσσού. Αυτό
προκύπτει και από το γεγονός ότι οι
υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους της
Αmazon αντιστοιχούν στο 44% του
συνόλου της αγοράς, έναντι 7% που
διαθέτει η αντίστοιχη υπηρεσία της
Microsoft και 3% η κινεζική Alibaba,
σύμφωνα με στοιχεία που συνέλεξε

το Bloomberg από την εταιρεία ερευνών Gartner Inc.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και ο κ. Τραμπ στις αρχές της εβδομάδας εξαπέλυσε μύδρους κατά της Αmazon, μέσω
του προσφιλούς του μέσου κοινωνικής
δικτύωσης Twitter. Την κατηγόρησε
ότι λαμβάνει αδικαιολόγητα φθηνές
χρεώσεις από την αμερικανική υπηρεσία ταχυδρομείων και ότι δεν καταβάλλει αρκετούς φόρους στο αμερικανικό δημόσιο. Ωστόσο, σύμφωνα
με το δημοσίευμα του Business Insider,
προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις
για ενδεχόμενη παρέμβαση του κ.
Τραμπ στη διαδικασία επιλογής του
έργου JEDI. Αυτό διεμήνυσε και η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου
Σάρα Σάντερς.

Η Γέλεν αμείβεται πλουσιοπάροχα για τις ομιλίες της
Η Τζάνετ Γέλεν, δύο μήνες μετά την ολοκλήρωση της θητείας της στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed),
είχε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση
με την ελίτ της Wall Street. Ακολουθώντας τα βήματα των προκατόχων
της, προσκλήθηκε έναντι αδρής αμοιβής από την επενδυτική τράπεζα
Jefferies, μίλησε για την οικονομία
και τα επιτόκια και συζήτησε με διακεκριμένους πελάτες της τράπεζας.
Σε συνέντευξη που έδωσε στο πρακτορείο Reuters, τόνισε ότι στην εκδήλωση αυτή δεν αποκάλυψε κάποιες
εμπιστευτικές πληροφορίες.
«Ασχολήθηκα με θέματα της αμερικανικής οικονομίας αλλά και με τις
προοπτικές και τους στόχους της νομισματικής πολιτικής», διευκρίνισε
η πρώην επικεφαλής της Fed, χωρίς
να δώσει στοιχεία για την αμοιβή της.
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης είχε
προγραμματιστεί να διατυπωθούν ερωτήσεις από 100 και πλέον πελάτες
της τράπεζας. Η Τζάνετ Γέλεν, απαντώντας, έδωσε έμφαση στη σταδιακή
και βαθμιαία αύξηση των επιτοκίων,
εναρμονιζόμενη με το πρόσφατο μήνυμα του νυν προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ. Αναμένει φέτος 3-4 αυξήσεις επιτοκίων, αλλά προειδοποιεί
ότι υπάρχει κίνδυνος για υπερθέρμανση της οικονομίας, λόγω των φορολογικών ελαφρύνσεων και των αυξημένων δημοσίων δαπανών.
Αργότερα, και πάλι στο πλαίσιο της
εκδήλωσης, παρατέθηκε γεύμα στο
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Η Τζάνετ Γέλεν έδωσε έμφαση στη σταδιακή και βαθμιαία αύξηση των επιτοκίων,
κινούμενη στο ίδιο μήκος κύματος με τον νυν επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ.
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Οι προβλέψεις των πρώην
επικεφαλής της Fed
για την οικονομία
λαμβάνονται υπ’ όψιν
από τους επενδυτές.
πολυτελές διαμέρισμα του διευθύνοντος συμβούλου της Jefferies στο
Μανχάταν. Σε αυτό συμμετείχαν 40
στελέχη επιχειρήσεων, χρηματιστη-

ριακών οίκων και επενδυτικών κεφαλαίων. Απευθυνόμενη σε αυτά,
η κ. Γέλεν τόνισε ότι ο πληθωρισμός
έχει τεθεί υπό έλεγχο και θεωρεί απίθανο να ενισχυθεί, οπότε και τα
επιτόκια θα παραμείνουν σχετικά
χαμηλά. Εχοντας μακρά πείρα στη
διαχείριση δύσκολων θεμάτων από
θέσεις ευθύνης, τώρα πλέον μπορεί
να την εκμεταλλευθεί για ίδιον όφελος.
Αλλωστε, οι επενδυτές πάντοτε επιδίωκαν να επικοινωνούν με ανθρώπους όπως η Γέλεν και να επωφελού-

νται από τις απόψεις και κυρίως από
τις γνώσεις τους σε θέματα του ενδιαφέροντός τους.
Οι πρώην πρόεδροι της Fed, μετά
την ολοκλήρωση της θητείας τους,
κατορθώνουν να κερδίζουν με μία ομιλία της σχεδόν όσα κέρδιζαν σε
έναν χρόνο. Αξίζει να αναφέρουμε ότι
οι ετήσιες αποδοχές της κ. Γέλεν υπερέβαιναν τις 200.000 δολάρια. Επιπλέον, οι πρώην πρόεδροι της Fed
μπορούν ελεύθερα να διατυπώνουν
τις απόψεις τους, αρκεί να μην παραβιάζουν θέματα απορρήτου. Υπ’ αυτό
το πρίσμα, οι εκτιμήσεις τους επηρεάζουν συχνά τις αγορές.
Ο προκάτοχος της Τζάνετ Γέλεν, ο
Μπεν Μπερνάνκι, έναν μήνα μετά
την αποχώρησή του από τη Fed, το
2014, άρχισε να κάνει ομιλίες. Μία
τράπεζα στο Αμπου Ντάμπι τού έδωσε
250.000 δολάρια. Στη συνέχεια, τον
κάλεσαν σε αρκετά δείπνα με επενδυτές στη Νέα Υόρκη, αμείβοντάς τον
πλουσιοπάροχα. Σε αυτό το πλαίσιο,
ο Μπεν Μπερνάνκι είχε προβλέψει
ότι τα αμερικανικά επιτόκια θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα για
πολύ καιρό. Ο Αλαν Γκρίνσπαν, επίσης
πρώην πρόεδρος της Fed, έσπευσε
μόλις μία εβδομάδα μετά τη λήξη της
θητείας του, το 2006, να πάρει μέρος
σε δείπνο που οργάνωσε η Lehman
Brothers, η τράπεζα που ύστερα από
δύο χρόνια χρεοκόπησε και προκάλεσε
το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης.
REUTERS, BLOOMBERG

Η εταιρεία δεν είναι
εισηγμένη σε χρηματιστήριο και αποτελεί έναν από
τους δέκα μεγαλύτερους
οίκους μόδας στην Ιταλία,
με βάση τις πωλήσεις.
από τους δέκα μεγαλύτερους οίκους
μόδας στην Ιταλία με βάση τις πωλήσεις. Το 2017 τα έσοδα της εταιρείας είχαν ανέλθει στο 1,3 δισ. δολάρια. Η Dolce & Gabbana είναι δημοφιλής οίκος μόδας μεταξύ των διασημοτήτων χάρη στα τολμηρά και
πολυτελή ρούχα που σχεδιάζει.
Ερωτηθείς ποιος θα κληρονομήσει
την περιουσία του ομίλου, ο Στέφανο
Γκαμπάνα απάντησε: «Οταν πεθάνουμε, θα είμαστε νεκροί», προσέθεσε, χωρίς να διευκρινίσει τι εννοεί
πως «δεν θέλω ένας Γιαπωνέζος σχεδιαστής να σχεδιάζει για την Dolce
& Gabbana».
Οι δύο σχεδιαστές, οι οποίοι έχουν
παραμείνει επιχειρηματικοί συνεταίροι μετά το τέλος της συναισθημα-

Την περασμένη χρονιά, τα έσοδα
του ιταλικού οίκου πολυτελών ενδυμάτων ανήλθαν σε 1,3 δισ. δολάρια.
τικής τους σχέσης, είπαν πως τα έχουν
μοιράσει όλα και πως έχουν δημιουργήσει καταπίστευμα για την εταιρεία,
το οποίο κανείς από τους δύο δεν
μπορεί να αγγίξει. Σκοπός του καταπιστεύματος είναι να διασφαλιστεί
ο ένας από τους δύο στην περίπτωση
που κάτι συμβεί στον άλλον. Αλλά
και σε αυτό το ζήτημα οι Ντόλτσε και
Γκαμπάνα δεν θέλησαν να δώσουν
περισσότερες λεπτομέρειες. Ανάλογη
κίνηση είχε κάνει πριν από μερικούς
μήνες και ο επίσης Ιταλός σχεδιαστής
Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος είχε ανακοινώσει πως, σύμφωνα με το πλάνο
διαδοχής του, η σχεδιαστική του αυτοκρατορία θα μεταφερθεί σε ίδρυμα
που ίδρυσε πρόσφατα.
REUTERS

Υποβάθμιση της Barclays
από τη Moody’s λόγω
μείωσης της κερδοφορίας
Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας Moody’s υποβάθμισε την
Barclays, αναφέροντας ως αιτία την
ανησυχία για τα έσοδα που θα έχει η
επενδυτική τράπεζα μετά τον διαχωρισμό της λιανικής τραπεζικής από
την επενδυτική. Η συνολική πιστοληπτική αξιολόγηση της Barclays απέχει πλέον μόλις μία βαθμίδα από
την κερδοσκοπική κατηγορία («σκουπίδια», στην αργκό της αγοράς), με
τη Moody’s να αναφέρει ότι η τράπεζα
θα αντιμετωπίσει «προκλήσεις στην
κερδοφορία της», ενώ έχει ήδη υποστεί
αρνητικές συνέπειες από τον διαχωρισμό της λιανικής από την επενδυτική
τραπεζική. Παρά την υποβάθμιση,
την Πέμπτη το πρώτης προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, ομόλογο 1
δισ. ευρώ που έχει εκδώσει η τράπεζα
παρέμενε σχεδόν αμετάβλητο, σε μεγάλο βαθμό διότι η τράπεζα είχε προειδοποιήσει, στις αρχές του έτους, για
πιθανή πιστοληπτική υποβάθμιση. Η
πιστοληπτική υποβάθμιση ορισμένων
εκ των μεγαλυτέρων βρετανικών τραπεζών έχει υποχωρήσει το τελευταίο
διάστημα, εξαιτίας των νέων κανόνων
που υιοθετήθηκαν μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, με
στόχο την ενίσχυση των τραπεζών
και τον περιορισμό του χρηματοπιστωτικού ρίσκου. Ενα από τα βασικά

μέτρα που θα αρχίσει να ισχύει από
το 2019 είναι ο διαχωρισμός τραπεζικών λειτουργιών που έχουν υψηλότερο ρίσκο από άλλες που δεν έχουν.
Κατά τη Moody’s, αυτός ο διαχωρισμός
λειτουργιών έχει αρνητική επίπτωση
στην πιστοληπτική τους αξιολόγηση,
διότι κάθε ξεχωριστή εταιρική οντότητα θα πρέπει να εκδίδει στο μέλλον
ομόλογα ανεξάρτητα από την άλλη,
και συνεπώς χάνονται τα οφέλη της
επιχειρηματικής και επενδυτικής διαφοροποίησης.
Η Barclays άλλαξε τη νομική της
δομή στις αρχές του μήνα, ώστε να
συμμορφωθεί με τη νομοθεσία που
έχει ως στόχο την προστασία των
καταθέσεων από τις λειτουργίες της
τράπεζας που ενέχουν υψηλότερο
ρίσκο, όπως η διαπραγμάτευση μετοχών, ομολόγων, εμπορευμάτων
κ.λπ. Η υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας εταιρείας ενδέχεται να αυξήσει το κόστος δανεισμού
της. Η Barclays έχει εκδώσει ομόλογα
ονομαστικού ύψους 14,8 δισ. λιρών
στερλινών, με λήξη έως τα τέλη του
2019, σύμφωνα με στοιχεία του
Bloomberg. H βρετανική τράπεζα
έχει ενημερώσει τους επενδυτές ότι
ελπίζει να περιορίσει το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της κατά 1
δισ. δολάρια τον επόμενο χρόνο.

Το Πεκίνο διασώζει την Anbang με 9,7 δισ. δολάρια
Η κινεζική κυβέρνηση ενίσχυσε χθες
την ασφαλιστική εταιρεία Anbang με
κεφάλαια 9,7 δισ. δολαρίων, καθώς προσπαθεί να περιορίσει τις συνέπειες από
τη σύλληψη του πρώην προέδρου της
εταιρείας, ο οποίος κατηγορείται ότι ήταν ο εγκέφαλος απάτης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ενισχύοντας
την Anbang, το Πεκίνο θέλει να διασφαλίσει τη φερεγγυότητα της εταιρείας
και να προστατεύσει τα συμφέροντα
των πελατών της, ανακοίνωσε χθες η
κινεζική κανονιστική αρχή. Η κυβέρνηση προσπαθεί να αναδιαρθρώσει και
να σταθεροποιήσει την ασφαλιστική,
που είχε γίνει παγκοσμίως γνωστή το
2014, όταν είχε αγοράσει το ξενοδοχείο
Waldorf Astoria στη Νέα Υόρκη. Τον
περασμένο Φεβρουάριο, οι κινεζικές
αρχές είχαν αναλάβει τον έλεγχο της
εταιρείας και είχαν διαβεβαιώσει πως
δεν έχουν την πρόθεση να την κρατικοποιήσουν. Ο Γου Σιαοχούι, πρώην
πρόεδρος της Anbang, κατηγορείται
πως οργάνωσε τεράστια επιχείρηση εξαπάτησης, πουλώντας, χωρίς άδεια,
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Ενισχύοντας την Anbang,
το Πεκίνο θέλει να διασφαλίσει τη φερεγγυότητα
της εταιρείας και να προστατεύσει τα συμφέροντα
των πελατών της.
ασφαλιστικά συμβόλαια, στα οποία ένα
μέρος των χρημάτων κατευθυνόταν
προς επενδυτικά ταμεία με στόχο την
ενίσχυση των κεφαλαίων της εταιρείας
του. Η υπόθεση της Anbang δείχνει
καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη την
προσπάθεια των κινεζικών αρχών να
περιορίσουν τις χρηματοπιστωτικές απειλές. Την περασμένη εβδομάδα, οι
εισαγγελείς είχαν υποστηρίξει στο δικαστήριο πως οι ενέργειες του Γου απείλησαν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της Κίνας.
Ενισχύοντας την Anbang με σχεδόν
10 δισ. δολάρια, η κινεζική κυβέρνηση

προστατεύει τις τράπεζες που είχαν
χρηματοδοτήσει την εταιρεία και τους
πολίτες που είχαν επενδύσει στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα της Anbang,
εξηγεί ο Μπροκ Σίλβερς, διευθυντής
της Kaiyuan Capital. «Η χρεοκοπία
μιας τράπεζας θα μπορούσε να έχει
επιπτώσεις σε ολόκληρη την κινεζική
οικονομία, ενώ το γεγονός ότι πολλοί
επενδυτές λιανικής θα υφίσταντο σημαντικές ζημίες θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την απήχηση του
Κομμουνιστικού Κόμματος Κίνας»,
προσθέτει ο Σίλβερς. Τα 9,7 δισ. δολάρια θα προέλθουν από το κοινό ταμείο των ασφαλιστικών εταιρειών που
έχει σχηματιστεί για την οικονομική
διάσωση ασφαλιστικών επιχειρήσεων
που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Το
ταμείο θα αποκτήσει μερίδιο μετοχών
στην Anbang, αλλά θα το διατηρήσει
μόνο σε προσωρινή βάση, ανακοίνωσε
η εταιρεία.
Η γιγάντωση της Anbang είχε στηριχθεί στην πώληση βραχυπρόθεσμων
χρηματοπιστωτικών προϊόντων με υ-

ψηλή απόδοση, τα οποία είχε χρησιμοποιήσει η εταιρεία για να αγοράσει
περιουσιακά στοιχεία με μακροπρόθεσμη απόδοση, όπως ακίνητα, και ακριβώς αυτή η διαφορά στην απόδοση
ανησυχούσε χρόνια αναλυτές και κανονιστικές αρχές. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο κατά του Γου, η εταιρεία
είχε αρχίσει την παράνομη αυτή πρακτική ήδη από το 2007. Ο Γου κατηγορείται ότι είχε παραγγείλει ψευδείς οικονομικές καταστάσεις και είχε χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που συγκέντρωνε για επενδύσεις, εξυπηρέτηση
χρεών και για προσωπική χρήση. Επίσης αμφισβητεί τα γεγονότα, ενώ αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας
πως δεν είχε κατανοήσει τη νομοθεσία
και δεν γνώριζε ότι οι ενέργειές του
συνιστούσαν οικονομικό έγκλημα, σύμφωνα με τα πρακτικά της δίκης που
διεξάγεται στη Σαγκάη. Αργότερα φαίνεται πως δήλωσε στο δικαστήριο ότι
«συνειδητοποίησε τα εγκλήματά του
και μετανιώνει», ζητώντας επιείκεια.
BLOOMBERG

Η γιγάντωση της Anbang είχε στηριχθεί στην πώληση βραχυπρόθεσμων χρηματοπιστωτικών προϊόντων με υψηλή απόδοση, τα οποία είχε χρησιμοποιήσει η εταιρεία
για να αγοράσει περιουσιακά στοιχεία με μακροπρόθεσμη απόδοση, όπως ακίνητα.
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Το Ριάντ φτιάχνει
το μεγαλύτερο ηλιακό
πάρκο στον κόσμο

Daimler και BMW θέλουν να ενώσουν, μέσω κοινοπραξίας, τις δραστηριότητές τους στην ενοικίαση οχημάτων (Car2Go και DriveNow, αντίστοιχα), στις πλατφόρμες
διασύνδεσης οδηγών-επιβατών, στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και στον εντοπισμό χώρων στάθμευσης μέσω ηλεκτρονικής πλοήγησης.

Απάντηση Daimler και BMW
σε εταιρείες τύπου Uber

Συνεργάζονται για να διεκδικήσουν μερίδιο των μετακινήσεων στις πόλεις
H «ισχύς εν τη ενώσει» είναι το σύνθημα
των αυτοκινητοβιομηχανιών Daimler
και BMW, οι οποίες είναι αντιμέτωπες
με τις προκλήσεις της νέας εποχής. Οι
δύο γερμανικές εταιρείες θέλουν να ενώσουν, μέσω κοινοπραξίας, τις δραστηριότητές τους στην ενοικίαση οχημάτων (Car2Go και DriveNow, αντίστοιχα), στις πλατφόρμες διασύνδεσης
οδηγών-επιβατών, στη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και στον εντοπισμό
χώρων στάθμευσης μέσω ηλεκτρονικής
πλοήγησης. Ουσιαστικά θέλουν να απαντήσουν στον ανταγωνισμό που
προέρχεται όχι πια από τις συμβατικές
αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά από εταιρείες της ψηφιακής οικονομίας,
όπως είναι η Uber, με την πλατφόρμα
σύνδεσης ιδιωτών οδηγών και πελατών,
και η κινεζική Didi Chuxing. Η τελευταία απασχολεί 9.000 υπαλλήλους, εκ
των οποίων το 40% είναι γυναίκες, και
παρέχει ευρεία γκάμα υπηρεσιών μεταφοράς, από ιδιωτικό ταξί και ενοικίαση αυτοκινήτου μέχρι μινιμπάς και
ενοικίαση ποδηλάτου.
Η αντίδραση των Daimler και BMW
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Αν οι συμβατικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν αναπτύξουν νέες δραστηριότητες, γρήγορα θα περιθωριοποιηθούν από τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.
είναι αξιοπρόσεκτη. «Είμαστε πρωτοπόροι στην κατασκευή αυτοκινήτων, αλλά δεν πρόκειται να αφήσουμε
άλλους να σχεδιάσουν τις υπηρεσίες
μεταφοράς και μετακίνησης στα αστικά κέντρα», δήλωσε ο διευθύνων
σύμβουλος της Daimler Ντίτερ Ζέτσε.
(Το πιο γνωστό εμπορικό σήμα της
Daimler είναι η Mercedes.) Σύμφωνα
με την εταιρεία συμβούλων ΡwC, αν
οι συμβατικές αυτοκινητοβιομηχανίες
δεν αναπτύξουν νέες δραστηριότητες, γρήγορα θα περιθωριοποιηθούν
από τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας
που δραστηριοποιούνται στην αγορά
και διαθέτουν άφθονη ρευστότητα.

Η απάντηση, όπως παρατηρεί η PwC,
είναι να προσφέρουν υπηρεσίες μεταφοράς και μετακίνησης ανθρώπων,
χρεώνοντας ανά μίλι ή ανά χιλιόμετρο. Ενδεχομένως, σύμφωνα με το
κακό σενάριο, οι συμβατικές αυτοκινητοβιομηχανίες να δουν το μερίδιό
τους στα παγκόσμια κέρδη του κλάδου να μειωθεί από το 85% στο 50%
έως το 2030.
Οι Daimler και ΒΜW θέλουν να προσφέρουν στον καταναλωτή ένα σύστημα έξυπνων και διαρκώς διασυνδεδεμένων μεταξύ τους υπηρεσιών
σε ολόκληρο τον κόσμο. Αξιοπρόσεκτη,
σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις
ανάγκες, είναι η εταιρεία Car2Go της
Daimler, η οποία ασχολείται με την
ενοικίαση οχήματος είτε το χρειάζεσαι
για 1 λεπτό είτε για 10 ημέρες. Δεν
πληρώνεις βενζίνη, ασφάλεια και άλλα
συναφή, το εντοπίζεις σε ειδικούς χώρους στην πόλη, το παίρνεις, το οδηγείς, το αφήνεις και υπάρχει χρονοχρέωση. Στη Μαδρίτη το 1 λεπτό κοστίζει από 21 λεπτά του ευρώ και το
24ωρο από 59 ευρώ, όταν οι τιμές για

το Βερολίνο είναι από 26 λεπτά και 79
ευρώ, αντιστοίχως.
Ο αναλυτής του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας Αρντ Ελινγκχορστ
επισημαίνει ότι η η κοινοπραξία
Daimler - BMW θα προσελκύσει το
ενδιαφέρον των καταναλωτών, εφόσον
καταφέρει να τους προσφέρει μια λύση
για τις ανάγκες τους του τύπου «όλα
σε ένα». «Είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η συνεργασία σε όλο το εύρος της
αυτοκινητοβιομηχανίας, αν θέλουν οι
εταιρείες να μετατρέψουν τις νέες υπηρεσίες μετακίνησης σε μηχανές παραγωγής χρήματος», τόνισε ο κ. Ελνγκχορστ. Πιστεύοντας ότι οι ρυθμιστικές αρχές θα εγκρίνουν τη συμφωνία, η Daimler αναμένει τα μεικτά της
κέρδη να αυξηθούν ελαφρώς, όπως ακριβώς και η BMW. Τέλος, αναφέρεται
ότι στις αρχές Μαρτίου η Daimler αγόρασε το 25% που είχε η Europcar
στην Car2Go αντί 70 εκατ. ευρώ. Οι
αναλυτές εκτιμούν ότι πρόκειται για
κίνηση που προετοιμάζει το έδαφος
για τη συνεργασία της με την BMW.
REUTERS, BLOOMBERG

Μνημόνιο συνεργασίας για την κατασκευή του μεγαλύτερου πάρκου ηλιακής ενέργειας έως το 2030 υπέγραψε η Σαουδική Αραβία με τον ιαπωνικό πολυεθνικό όμιλο Softbank
Group. Οι δύο πλευρές δρομολογούν
την εκπόνηση ενός σχεδίου η αξία
του οποίου αποτιμάται στα 200 δισ.
δολάρια. Με αυτή τη συμφωνία, ο
πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν
Σαλμάν κάνει ένα σημαντικό βήμα
για την υλοποίηση των σχεδίων του
σχετικά με την απεξάρτηση της Σαουδικής Αραβίας από το πετρέλαιο.
Είναι, ταυτόχρονα, μια νέα πρόκληση
για τον ιδρυτή της Softbank, Μασαγιόσι Σον, ο οποίος φημίζεται για τα
επενδυτικά ρίσκα που αναλαμβάνει.
Απώτερος στόχος αυτού του μεγαλόπνοου σχεδίου είναι να δημιουργηθεί ένα πάρκο ηλιακής ενέργειας
που θα μπορεί να παράγει 200 μεγαβάτ. Από τη Νέα Υόρκη, όπου υπογράφτηκε το μνημόνιο συνεργασίας,
ο πρίγκιπας Μοχάμεντ δήλωσε πως
«αυτή είναι μια ιστορική στιγμή. Το
σχέδιό μας είναι τολμηρό, αλλά όχι
αδύνατον να επιτευχθεί». Εκ μέρους
της Softbank, ο κ. Σον δήλωσε πως
«η Σαουδική Αραβία έχει έντονη ηλιοφάνεια, μεγάλες εκτάσεις διαθέσιμης γης, πολύ ικανούς μηχανικούς
και εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό».
Προβλέπει ότι το έργο θα οδηγήσει
στη δημιουργία 100.000 θέσεων εργασίας και θα μειώσει το κόστος ενέργειας για το Ριάντ κατά 40 δισ.
δολάρια.
Οταν κατασκευαστεί αυτό το ενεργειακό πάρκο, η ικανότητα ηλεκτροδότησης της Σαουδικής Αραβίας θα
τριπλασιαστεί από τα 77 γιγαβάτ που
ίσχυαν το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της BNEF, της υπηρεσίας του
πρακτορείου Bloomberg που εξειδικεύεται σε θέματα ενέργειας.

Σήμερα, η Σαουδική Αραβία προμηθεύεται τα δύο τρίτα της ενέργειας που καταναλώνει από το φυσικό αέριο και το ένα τρίτο από το
πετρέλαιο. Δηλαδή λειτουργούν
πάρκα ηλιακής ενέργειας με πολύ
χαμηλή παραγωγική ικανότητα.
«Η Softbank θέλει να κάνει νέες επενδύσεις και η Σαουδική Αραβία
χρειάζεται νέες πηγές ενέργειας. Οπότε, αυτή η συνεργασία έχει νόημα
διότι εξυπηρετεί τους σκοπούς τόσο
της επενδυτικής τράπεζας όσο και
της Σαουδικής Αραβίας», σχολιάζει
ο Τζένι Τσέις, επικεφαλής για θέματα
ηλιακής ενέργειας στην BNEF. «Εντούτοις, πρέπει να επισημάνουμε
ότι πολλά μνημόνια συνεργασίας δεν
υλοποιούνται». Στα σχέδια της
Softbank για τα επόμενα τέσσερα
χρόνια περιλαμβάνονται επενδύσεις
25 δισ. δολαρίων στη Σαουδική Αραβία, γεγονός που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για να υλοποιήσει ο πρίγκιπας Μοχάμεντ το σχέδιο «Οραμα
2030» που έχει εκπονήσει για την απεξάρτηση της οικονομίας της χώρας
του από το πετρέλαιο και για την προώθηση μεταρρυθμίσεων για την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Πέρυσι
δαπανήθηκαν περίπου 54 δισ. δολάρια
από το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων,
με ενεργητικό 224 δισ. δολαρίων.
Από τα μέσα του 2014, οι τιμές του
πετρελαίου έχουν υποχωρήσει αισθητά, πλήττοντας τα δημοσιονομικά
των κρατών που εξαρτώνται από τα
πετρελαϊκά τους έσοδα, από τη Σαουδική Αραβία μέχρι τη Ρωσία ή ακόμη
και τη Νορβηγία. Η Σαουδική Αραβία
προγραμματίζει, επίσης, την κατασκευή τουλάχιστον 16 αντιδραστήρων
πυρηνικής ενέργειας, ένα ακόμη φιλόδοξο σχέδιο που θα κοστίσει 780
δισ. δολάρια.
BLOOMBERG

Περιχαρής ο πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο ιδρυτής της Softbank
Μασαγιόσι Σον, μετά το μνηνόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν για την κατασκευή ηλιακού πάρκου στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας.

Την αγορά μεριδίου της Swiss Re επιδιώκει η ιαπωνική Softbank
Απώτερος στόχος του δισεκατομμυριούχου ιδρυτή της Softbank Μασαγιόσι
Σον είναι να ιδρύσει έναν επιχειρηματικό
γίγαντα που θα απαρτίζεται από διάφορους ομίλους, o καθένας εκ των οποίων θα είναι κυρίαρχος στον κλάδο
του. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται το
ενδιαφέρον του κ. Σον για την απόκτηση μεριδίου στον ελβετικό όμιλο
αντασφαλίσεων Swiss Re. Το πρακτορείο Bloomberg αποκάλυψε πριν από
έναν μήνα ότι η Softbank ενδιαφέρεται
για την εξαγορά του 25% της Swiss
Re – η προσφορά της Softbank αποτιμούσε τη συνολική αξία του ελβετικού
ομίλου στα 37 δισ. ελβετικά φράγκα
ή στα 31,35 δισ. ευρώ. Εντούτοις, οι
Ελβετοί απέρριψαν την πρόταση για
την εξαγορά ενός τόσο υψηλού μεριδίου.
Η Swiss Re ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την
απόκτηση μεριδίου όχι μεγαλύτερου
του 10% από την ιαπωνική Softbank,
τονίζοντας παράλληλα ότι βρίσκονται
σε πρώιμο στάδιο. Η Swiss Re συ-
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Πόλος έλξης για την
απόκτηση μεριδίου ή μια
στρατηγική συνεργασία με
τη Swiss Re είναι η μεγάλη
ρευστότητά της από την
είσπραξη ασφαλίστρων.
μπλήρωσε ότι εξετάζεται η προοπτική
μιας μεταξύ τους στρατηγικής συνεργασίας. «Δεν είναι βέβαιο πως θα καταλήξουμε σε συμφωνία για την πώληση μειοψηφικού μεριδίου ή για μια
στρατηγική συνεργασία», διευκρινίζει
η διοίκηση του ελβετικού ομίλου. Πάντως, οι επενδυτές της Swiss Re αντέδρασαν αρνητικά στην είδηση, οδηγώντας σε πτώση την τιμή της μετοχής έως και 3,96%, διαγράφοντας
μεγάλο μέρος της ανόδου που έχει
καταγραφεί στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών.
Η Softbank θα ήθελε να προσφέρει

Η Swiss Re ανακοίνωσε ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την απόκτηση
μεριδίου όχι μεγαλύτερου του 10% από την ιαπωνική Softbank.

η Swiss Re τα ασφαλιστικά προϊόντα
σε χρήστες άλλων εταιρειών όπου έχει
επίσης επενδύσει, όπως είναι η πλατφόρμα διασύνδεσης ιδιωτών οδηγών
και πελατών Uber, σύμφωνα με πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας
Wall Street Journal. Μέσα από τη μονάδα της ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων Vision Fund, η Softbank έχει
διοχετεύσει 27,5 δισ. δολάρια σε τεχνολογικές εταιρείες. Ως εκ τούτου,
μια στρατηγική συνεργασία με τη
Softbank θα ήταν ωφέλιμη για τη Swiss
Re, προσελκύοντας πολλούς νέους πελάτες, από τους ιδιώτες οδηγούς της
Uber μέχρι τους χρήστες εφαρμογών
με περιπατητές σκύλων. Ο κ. Σον θέλει
διασυνδέοντας διαφορετικές εταιρείες
να δημιουργήσει έναν μεγάλο όμιλο
με πολλές συνέργειες. Αξίζει να επισημάνουμε ότι το Vision Fund είναι
το μεγαλύτερο ιδιωτικό επενδυτικό
κεφάλαιο στον κόσμο, με ενεργητικό
στα 93 δισ. δολάρια.
Πόλος έλξης για την απόκτηση μεριδίου ή μια στρατηγική συνεργασία

με τη Swiss Re είναι η άφθονη ρευστότητά της από την είσπραξη ασφαλίστρων, επισημαίνουν αναλυτές της
αγοράς. Επιφυλακτική στάση τηρεί,
ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της
Swiss Re Κρίστιαν Μαμενθάλερ. «Αν
έχει μικρό μερίδιο, δεν μπορείς να επηρεάσεις την κεφαλαιακή θέση ή το
ενεργητικό της εταιρείας», δήλωσε
χθες σε τηλεδιάσκεψη. Προσέθεσε, όμως, ότι αξίζει να ερευνήσει κανείς
την προοπτική μιας συνεργασίας, δεδομένου ότι οι εταιρείες που ανήκουν
στη Softbank έχουν πάνω από 800
εκατ. πελάτες. Πράγματι, ένα πλεονέκτημα της Softbank είναι ότι μπορεί
να διευρύνει το πελατολόγιο της Swiss
Re, ιδιαίτερα στις αγορές της Ασίας.
Οι όμιλοι αντασφαλίσεων έχουν προσελκύσει επενδύσεις από κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου τα τελευταία
χρόνια. Παράλληλα έχει αυξηθεί ο ανταγωνισμός με την είσοδο νέων παικτών από τις αναδυόμενες αγορές,
όπως είναι η ινδική GIC Re και η Qatar
Re του Κατάρ.
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Προειδοποίηση
Ντόναλντ Τραμπ
κατά Συρίας

Το FBI έκανε έφοδο στο γραφείο και στο
σπίτι του δικηγόρου του Τραμπ, Μ. Κοέν

Μόσχα και Δαμασκός απορρίπτουν τις κατηγορίες για χρήση χημικών όπλων από τον
συριακό στρατό στην πολιορκία της ανατολικής Γούτα.
εδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας
τον στρατό του Ασαντ ότι έκανε χρήση
χημικών όπλων στην πολιορκημένη κωμόπολη Ντούμα, με αποτέλεσμα δεκάδες
άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων και
παιδιών, να χάσουν τη ζωή τους.
Την αίσθηση ότι η στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ασαντ ήταν πλέον
θέμα ωρών ενίσχυσε η χθεσινή γνωστοποίηση, από πλευράς Λευκού Οίκου, ότι
ο Αμερικανός πρόεδρος ματαίωσε προγραμματισμένο ταξίδι του στη Λίμα του
Περού «για να επιβλέψει την αμερικανική
απάντηση στη Συρία». Είναι η πρώτη

Ο πρόεδρος Τραμπ, ο αντιπρόεδρος Πενς (αριστερά) και ο νέος σύμβουλος Μπόλτον σε
προχθεσινή σύσκεψη, στον Λευκό Οίκο, για το Συριακό.
βοκάτσια» με χρήση χημικών όπλων,
ώστε να ενοχοποποιηθεί το καθεστώς
Ασαντ. Τέλος, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε
ότι η χώρα του θα αποφασίσει πότε
είναι «η κατάλληλη στιγμή» για να αποχωρήσουν τα στρατεύματά της από
το Αφρίν της βόρειας Συρίας. Ο Τούρκος

πρόεδρος χαρακτήρισε «λάθος» προηγούμενη τοποθέτηση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος είχε καλέσει την Αγκυρα να παραδώσει τον κουρδικό θύλακο στη συριακή κυβέρνηση.
REUTERS, A.P.

Σύγκρουση Δύσης - Ρωσίας στον ΟΗΕ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ. Με ελάχιστες προσδοκίες
για μια απόφαση που θα απέτρεπε τη
δρομολογημένη, κατά τα φαινόμενα, επίθεση των ΗΠΑ και συμμάχων της εναντίον του καθεστώτος Ασαντ συνεδρίαζε
χθες το βράδυ το Συμβούλιο Ασφαλείας
του ΟΗΕ.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέθεσαν σχέδιο απόφασης, το οποίο εθεωρείτο βέβαιο
ότι θα προσκρούσει στο βέτο της Ρωσίας.
Στη Μόσχα, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η χώρα του θα
<
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Αμερικανικό αντιτορπιλικό
οπλισμένο με πυραύλους
Τόμαχοκ σπεύδει από
την Κύπρο στα ανοιχτά
της Συρίας.
καταθέσει δική της πρόταση, ζητώντας
να διεξαχθεί έρευνα από διεθνείς επιθεωρητές στην Ντούμα για να εξετασθεί
αν όντως χρησιμοποιήθηκαν χημικά
όπλα.
Η ρωσική πρόταση έγινε δεκτή από
τη Δαμασκό, αλλά δεν ενθουσίασε τη

Οι αντιπρόσωποι Βρετανίας, Γαλλίας και ΗΠΑ συνομιλούν κατά την έναρξη της έκτακτης
συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας για το Συριακό.
Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ,
η οποία δήλωσε ότι «οι ενδείξεις για χρησιμοποίηση χημικών όπλων είναι πολύ
σαφείς».

Νωρίτερα, ο γ.γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες είχε δηλώσει ότι «οποιαδήποτε επιβεβαιωμένη χρήση χημικών όπλων,
από οποιαδήποτε πλευρά και κάτω από

οποιεσδήποτε συνθήκες, είναι αποτρόπαιη», ζήτησε δε εμπεριστατωμένη έρευνα
των καταγγελιών από τους επιθεωρητές
του Οργανισμού για την Κατάργηση των
Χημικών Οπλων.
Την αντίθεση του Πεκίνου στην «παρορμητική προσφυγή στη βία» εξέφρασε
το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών. Την
ίδια ώρα, το αμερικανικό αντιτορπιλικό
«Ντόναλντ Κουκ» έπλεε προς τα ανοιχτά
της Συρίας, προερχόμενο από την Κύπρο.
Το πολεμικό πλοίο είναι εξοπλισμένο με
πυραύλους Τόμαχοκ, πανομοιότυπους
με εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν πριν
από ένα χρόνο σε στρατιωτικό πλήγμα
που εξαπέλυσε η κυβέρνηση Τραμπ εναντίον αεροδρομίου του συριακού στρατού.
Τέλος, στην ανατολική Γούτα έπεσε
χθες η αυλαία της φονικής πολιορκίας
που διεξήγαγε εδώ και επτά εβδομάδες
ο κυβερνητικός στρατός στον τελευταίο
θύλακο των αντικαθεστωτικών κοντά
στη Δαμασκό. Περίπου 3.600 μαχητές
της οργάνωσης Στρατός του Ισλάμ και
συγγενείς τους εγκατέλειψαν την Ντούμα, με αποτέλεσμα ολόκληρη η ανατολική
Γούτα να βρίσκεται πλέον στα χέρια του
καθεστώτος Ασαντ.
REUTERS, ΑΠΕ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Εντονη φραστική
επίθεση εξαπέλυσε χθες μέσω
Twitter ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ, εκφράζοντας
για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα
τα παράπονά του για την έφοδο
του FBI στα γραφεία του δικηγόρου του, Μάικλ Κοέν. «Η εμπιστευτική σχέση μεταξύ πελάτηδικηγόρου πέθανε! Οι έρευνες
στην προεκλογική μου εκστρατεία του 2016 είναι απόλυτο κυνήγι μαγισσών!!!» έγραψε ο Τραμπ στο αγαπημένο του Twitter.
Η έφοδος της Δευτέρας στα
γραφεία, στο διαμέρισμα και σε
δωμάτιο ξενοδοχείου του Κοέν
πραγματοποιήθηκαν από άνδρες
του ομοσπονδιακού εισαγγελέα
της Νέας Υόρκης και αποτελούν
σημαντική κλιμάκωση στις έρευνες του υπουργείου Δικαιοσύνης
–στο οποίο υπάγεται το FBI– στον
στενό κύκλο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος εκφράζει εδώ και μήνες παράπονα για
την έρευνα, υπό την αιγίδα του
ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Μιούλερ, χαρακτηρίζοντας χθες την
έφοδο στα γραφεία και στο σπίτι
του Κοέν «επίθεση κατά της χώρας» και «επίθεση εναντίον των
ηθικών αξιών των ΗΠΑ». Η έρευνα του Μιούλερ οδήγησε στην
άσκηση δίωξης κατά του πρώην
στενού συνεργάτη του Τραμπ,
Πολ Μάναφορτ, για φοροδιαφυγή
και απάτη. Ο πρώην σύμβουλος
Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ,
Μάικλ Φλιν, έχει ήδη δηλώσει ένοχος σε κατηγορίες ψευδούς κατάθεσης.
Πέρα από την έρευνα του Μιούλερ για τις σχέσεις στελεχών
της προεκλογικής εκστρατείας
Τραμπ με τη Ρωσία, ο Κοέν βρίσκεται επίσης στο στόχαστρο
της δικαιοσύνης για πληρωμή
130.000 δολαρίων λίγους μήνες
πριν από τις εκλογές του 2016
στην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, με αντάλλαγμα τη σιωπή
της για εξωσυζυγική σχέση που
φέρεται να διατηρούσε το 2006
με τον Ντόναλντ Τραμπ. Η Ντάνιελς έλαβε τα χρήματα υπογράφοντας σε αντάλλαγμα σύμφωνο
μη αποκάλυψης της σχέσης της
με τον Τραμπ.

Η ηθοποιός έχει ασκήσει αγωγή ζητώντας την ακύρωση του
συμφώνου, καθώς ο Τραμπ ουδέποτε το υπέγραψε.
Ο πρόεδρος Τραμπ αρνείται
ότι είχε σχέση με την Ντάνιελς,
υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει
τίποτα για τα 130.000 δολάρια.
Ο Κοέν ισχυρίζεται ότι κατέβαλε
το ποσόν από τον προσωπικό
του λογαριασμό, χωρίς να ενημερώσει τον Τραμπ. Μιλώντας
ενώπιον δημοσιογράφων τη Δευτέρα, στο περιθώριο συνάντησης
με στρατιωτικούς του συμβούλους, ο πρόεδρος Τραμπ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να απολύσει τον Μιούλερ. «Θα δούμε
τι θα γίνει. Πολλοί μου λένε να
τον απολύσω», είπε ο Τραμπ, ο
οποίος φέρεται να έχει εκφράσει
τη δυσαρέσκειά του για τις ενέργειες του υπουργού Δικαιοσύνης
Τζεφ Σέσιονς και του υφυπουργού
Ροντ Ρόζενσταϊν.
«Αυτή είναι η πιο μεροληπτική
ομάδα ανθρώπων που έχω δει
στη ζωή μου. Είναι όλοι τους Δημοκρατικοί και ένας δύο Ρεπουμπλικανοί που εργάζονταν για
τον πρόεδρο Ομπάμα. Δεν ερευνούν καθόλου την άλλη πλευρά.
Δεν κοιτούν τη Χίλαρι Κλίντον
και τα φρικτά πράγματα που έκανε και όλα τα εγκλήματα που
διαπράχθηκαν», είπε ο Τραμπ.
Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι
οι πρόσφατες εξελίξεις είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες για τον Τραμπ.
«Πρόκειται για πολύ επιθετική
κίνηση από τα στελέχη του υπουργείου Δικαιοσύνης. Αν προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες με
στόχο δικηγόρο του Τραμπ σημαίνει ότι διαθέτουν αδιάσειστα
στοιχεία», είπε ο νομικός Ρος
Γκάρμπερ στην ιστοσελίδα
Politico.
Σε μια άλλη εξέλιξη παραιτήθηκε χθες ένα ακόμη στέλεχος
του Λευκού Οίκου, ο σύμβουλος
του Τραμπ σε θέματα εσωτερικής
ασφάλειας, Τομ Μπόσερτ. «Ο πρόεδρος είναι ευγνώμων για την αφοσίωση του Τομ στην ασφάλεια
της σπουδαίας χώρας μας», σχολίασε εκπρόσωπος του Λευκού
Οίκου.
A.P.
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φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν μετέχει σε σύνοδο κορυφής των κρατών
Βορείου και Νοτίου Αμερικής, στέλνοντας
στη θέση του τον αντιπρόεδρο της χώρας.
Σε σύσκεψη του επιτελείου εθνικής ασφαλείας που έλαβε χώρα στον Λευκό
Οίκο το βράδυ της Δευτέρας, ο Ντόναλντ
Τραμπ προανήγγειλε ότι οι αποφάσεις
θα ελαμβάνοντο «εντός των προσεχών
ωρών» και ότι η αμερικανική απάντηση
θα ήταν «πολύ ισχυρή». Ερωτηθείς αν
θεωρεί υπεύθυνο για τη χρήση χημικών
όπλων και τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ
Πούτιν, απάντησε: «Μπορεί, ναι, μπορεί.
Και αν είναι υπεύθυνος, θα είναι πολύ
σκληρή (η απάντηση). Ολοι θα πληρώσουν
το τίμημα». Στη συνεδρίαση έκανε το
ντεμπούτο του και ο νέος σύμβουλος εθνικής ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον
Μπόλτον, ο οποίος, ως μέλος της διοίκησης Τζορτζ Μπους του νεότερου, είχε
προτείνει μετά το Ιράκ να γίνει και η
Συρία στόχος στρατιωτικών πληγμάτων
των ΗΠΑ.
Στο Παρίσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μπενζαμέν Γκριβό δήλωσε χθες
ότι ο πρόεδρος Μακρόν θα αναλάβει
δράση αν διαπιστωθεί ότι η κυβέρνηση
Ασαντ πέρασε την «κόκκινη γραμμή»,
κάνοντας χρήση χημικών όπλων. Η Δαμασκός αρνείται ότι έκανε χρήση χημικών όπλων στην Ντούμα, ενώ το ρωσική υπουργείο Αμυνας προειδοποιούσε
εδώ και ένα μήνα για επικείμενη «προ-
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Νέο «χτύπημα»
για τον Λευκό Οίκο

Σχεδιάζονται πλήγματα κατά Ασαντ
με πιθανή σύμπραξη Γαλλίας
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονταν
χθες το βράδυ η κυβέρνηση και οι ένοπλες
δυνάμεις της Συρίας, καθώς όλα έδειχναν
ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, με πιθανή σύμπραξη της Γαλλίας, ετοιμάζονταν να εξαπολύσουν στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του καθεστώτος Ασαντ. Την εξέλιξη αυτή είχε προαναγγείλει, από το
βράδυ της Δευτέρας, ο Αμερικανός πρό-

l

Το δωμάτιο ξενοδοχείου του Μάικλ Κοέν ερεύνησε το FBI στη Νέα
Υόρκη.

Επιχείρηση γοητείας από τον Μακρόν λόγω απεργιών

Φοιτητές διαμαρτύρονται κατά των μεταρρυθμίσεων του Μακρόν μπροστά από τη
Σορβόννη στο Παρίσι.

ΠΑΡΙΣΙ. Σε εκστρατεία επικοινωνίας με
αλλεπάλληλες συνεντεύξεις προχωρά
τις επόμενες μέρες ο Γάλλος πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν, προκειμένου να υπεραμυνθεί των μεταρρυθμίσεών του
που έχουν βγάλει στους δρόμους εργαζόμενους και φοιτητές. Εχοντας τη
φήμη σνομπ απέναντι στα ΜΜΕ, ο Μακρόν έχει παραχωρήσει μόλις τρεις
γραπτές συνεντεύξεις τους τελευταίους
δέκα μήνες για ζητήματα όπως ο ευρωπαϊκός πολιτισμός, ο πολιτικός ηρωισμός και η τεχνητή νοημοσύνη.
Καθώς όμως πλησιάζει η πρώτη επέτειος
από την άνοδό του στην εξουσία, κι
ενώ οξύνεται η κοινωνική αναταραχή
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Οι κινητοποιήσεις
στη Γαλλία και οι απειλές
φοιτητών για νέο Μάη του
’68 υποχρεώνουν τον πρόεδρο να γίνει λιγότερο ακριβοθώρητος στα ΜΜΕ.
στη Γαλλία με τους σιδηροδρομικούς
υπαλλήλους και τους πιλότους να απεργούν, τους φοιτητές να απειλούν
με νέο Μάη και τους οικολόγους ακτιβιστές να συγκρούονται με την αστυ-

νομία, ο Μακρόν ανακαλύπτει αιφνιδίως
την ανάγκη να μιλήσει δημοσίως. Αυτήν
την εβδομάδα θα κάνει μια σειρά τηλεοπτικών εμφανίσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας ωριαίας ζωντανής παρουσίας σε μια από τις δημοφιλέστερες
μεσημεριανές εκπομπές αύριο, όπου
θα δεχθεί ερωτήσεις για τις απεργίες,
την τρομοκρατία και τα χαμηλότερα
όρια ταχύτητας, που έχουν εξοργίσει
τους οδηγούς.
«Είναι μόλις η τρίτη συνέντευξή του
σε γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο από τις
εκλογές της πε ρασμένης άνοιξης»,
ανακοίνωσε στο δελτίο Τύπου το κανάλι
TFI.

Air France

Η αεροπορική κυκλοφορία στη Γαλλία επλήγη χθες από τη ματαίωση του
25% των πτήσεων της Air France, στην
έκτη απεργία που πραγματοποιείται
στο πλαίσιο της κινητοποίησης που
ξεκίνησαν οι εργαζόμενοι της εταιρείας
τον Φεβρουάριο. Η Air France εκτίμησε
ότι ως αργά χθες το βράδυ θα πραγματοποιείτο το 65% των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων και το 73% των
πτήσεων μεσαίων αποστάσεων προς
και από το παρισινό αεροδρόμιο Ρουασί-Σαρλ ντε Γκωλ, καθώς και το 80%
των πτήσεων μικρών αποστάσεων
προς και από το Ορλί.
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Τετάρτη 11 Απριλίου 2018

Η Αγκυρα
δοκιμάζει
τις αντοχές

Πτήση ελικοπτέρου χωρίς φώτα κοντά
στη Ρω – Απάντηση με τροχιοδεικτικά
Προχθές το βράδυ, λίγο πριν από τις
10.30, οι άνδρες της μικρής στρατιωτικής
φρουράς στη Ρω άκουσαν τον ήχο ενός
ελικοπτέρου να προσεγγίζει. Εκείνη τη
στιγμή, τα ραντάρ της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.) δεν είχαν αποτυπώσει
κάποια κίνηση, καθώς το ελικόπτερο
της τουρκικής ακτοφυλακής που προσέγγιζε τη Ρω πετούσε σε πολύ χαμηλό
ύψος και χωρίς φώτα. Επειτα από άμεση
συνεννόηση ανάμεσα στον αρχιφύλακα
της Ρω και τον διοικητή των στρατιωτικών δυνάμεων Μεγίστης, που εδρεύει
στο παρακείμενο Καστελλόριζο, αποφασίστηκε να αποθαρρυνθεί ο χειριστής
του ελικοπτέρου της τουρκικής ακτοφυλακής, μέσω της ρίψης προειδοποιητικών βολών με τροχιοδεικτικά, ώστε
<
<
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Τα ερωτήματα για τις
τουρκικές στοχεύσεις και
τους επικοινωνιακούς
χειρισμούς της Αθήνας.
η πορεία του να είναι ορατή στο σκοτάδι.
Τα ελληνικά πυρά κατευθύνθηκαν προς
την αντίθετη πορεία από εκείνη του
τουρκικού ελικοπτέρου, το οποίο εκείνη
τη στιγμή βρισκόταν 1,5 μίλι από τη
Ρω, δηλαδή περίπου στη μέση της απόστασης των 3 μιλίων που χωρίζουν
το ακριτικό νησί από τις ακτές της Ανατολίας. Επειτα από ορισμένες ριπές,
το ελικόπτερο πήρε ύψος και άλλαξε
κατεύθυνση, επιστρέφοντας προς την
Τουρκία. Μόνον τότε έγινε αντιληπτό
από τα ραντάρ.
Αυτά είναι, περίπου, όσα συνέβησαν
το βράδυ της Δευτέρας, με βάση την ενημέρωση που προέρχεται από διάφορες
κατευθύνσεις του υπουργείου Εθνικής
Αμυνας, του ΓΕΕΘΑ και του ΓΕΣ. Ωστόσο,
από την εξέλιξη των πραγμάτων προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα:
Πρώτον, ποιος έδωσε την τελική εντολή
για τη ρίψη των προειδοποιητικών βολών; Η τελική εντολή ήλθε από τον συνταγματάρχη που διοικεί τις στρατιωτικές

δυνάμεις της Μεγίστης. Δεδομένου ότι
έχουν δοθεί κανόνες εμπλοκής στους
στρατιωτικούς διοικητές των νησιών,
είναι απολύτως σαφές ότι αυτοί διατηρούν κάποιο επίπεδο σχετικής ευελιξίας.
Ωστόσο, δεν νοείται να γίνει τέτοια κίνηση χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
του διοικητή ΑΣΔΕΝ και, βεβαίως, του
αρχηγού ΓΕΣ (από τον διοικητή ΑΣΔΕΝ).
Εν συνεχεία, βεβαίως, ενημερώνεται το
σύνολο της ιεραρχίας, και συγκεκριμένα
ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας.
Δεύτερον, γιατί οι πληροφορίες παρέμειναν προφορικές και δεν εκδόθηκε
ανακοίνωση; Η απάντηση ίσως κρύβεται
και στη χαμηλών τόνων αντίδραση του
Μεγάρου Μαξίμου. Στο εσωτερικό της
κυβέρνησης δεν υπήρχε συμφωνία για
την επικοινωνιακή βαρύτητα που δόθηκε
στο περιστατικό. Είναι σαφές ότι ανάμεσα στο Μαξίμου και τον κ. Καμμένο
υπήρχε διάσταση απόψεων. Ενώ αναλόγως αποκλίνουσες απόψεις φαίνεται
ότι σημειώθηκαν και εντός του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, ασχέτως αν αυτές
δεν εκδηλώθηκαν για ευνόητους λόγους.
Σημειώνεται ότι διαφωνίες για την επικοινωνιακή διαχείριση είχαν καταγραφεί στο εσωτερικό του στρατεύματος
και μετά τη σύλληψη των δύο αξιωματικών που υπηρετούσαν στον Εβρο.
Τρίτον, για ποιο λόγο αποφασίστηκε
η χρήση πυρών, έστω και σε «ασφαλή
τομέα», για να αποτραπεί μια παραβίαση
του εθνικού εναέριου χώρου, κάτι που
δεν θεωρείται σπάνιο; Τους τελευταίους
μήνες, οι Ενοπλες Δυνάμεις βρίσκονται
σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού
και, όπως φάνηκε από την τελευταία
άσκηση ετοιμότητας «Πυρπολητής ’18»,
το σενάριο κατάληψης ελληνικής νησίδας παραμένει ο βασικός φόβος της
Αθήνας σε περίπτωση μείζονος κρίσης
στο αρχιπέλαγος. Στρατιωτικές πηγές
αναφέρουν ότι οι φρουρές των ακριτικών
νησιών έχουν πολύ σαφείς εντολές για
όλα τα πιθανά σενάρια, περιλαμβανομένης και της από αέρος εχθρικής προσέγγισης, ιδιαίτερα σε στιγμές (όπως
τη Δευτέρα) κατά τις οποίες δεν υπάρχει
άσκηση ή επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.
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Του ΒΑΣIΛΗ ΝEΔΟΥ

«Λειτουργήσαμε προειδοποιητικά - αποτρεπτικά και το περιστατικό έληξε», ανέφεραν από το Μαξίμου για το περιστατικό στο ακριτικό νησί.

Το Μέγαρο Μαξίμου ρίχνει τους τόνους
Για το Μέγαρο Μαξίμου το περιστατικό
στη Ρω δεν καταγράφεται ως μείζον
τυπολογικά, καθώς δεν σημειώθηκε
παράβαση. «Ωστόσο νυχτερινή πτήση
με σβηστά φώτα πλησίον νήσων εντάσσεται στο πλαίσιο μίας τακτικής
εκ του ασφαλούς προκλητικότητας
από την πλευρά της Τουρκίας, που εγκυμονεί όμως κινδύνους ατυχήματος», σημείωναν χθες το μεσημέρι
από το Μαξίμου, λίγη ώρα αφότου
είχε γίνει σαφές πως το περιστατικό
με τα τροχιοδεικτικά στη Ρω κατά του
τουρκικού ελικοπτέρου λάμβανε ανεξέλεγκτες διαστάσεις. «Λειτουργήσαμε προειδοποιητικά - αποτρεπτικά
και το περιστατικό έληξε», ανέφεραν,
επίσης, από το Μέγαρο Μαξίμου.
Η σαφής προσπάθεια του Μαξίμου
να ρίξει τους τόνους για το περιστατικό
της Ρω συνιστά μια παράλληλη αποστασιοποίηση από τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Πάνο Καμμένο και τους
επικοινωνιακούς χειρισμούς του. Δεν
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Το συμβάν εντάσσεται
σε «τακτική εκ του ασφαλούς προκλητικότητας
από την Τουρκία» – Αποστασιοποίηση από
Καμμένο.
είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει
κάτι τέτοιο. Η προηγούμενη καταγράφηκε πριν από λίγες ημέρες, όταν στο
γραφείο του πρωθυπουργού πληροφορήθηκαν ότι έχει δοθεί διαταγή για
τη διεξαγωγή της άσκησης «Πυρπολητής ’18», όταν αυτή αναρτήθηκε στα
ηλεκτρονικά ΜΜΕ. Το Μαξίμου και το
υπουργείο Εθνικής Αμυνας δεν διαφωνούν επί της αρχής, ότι δηλαδή η
τουρκική προκλητικότητα πράγματι
βρίσκεται σε περίοδο έξαρσης, αλλά
ως προς την επικοινωνιακή διαχείριση.

Στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, σε επίσημο επίπεδο δεν υπήρξαν αντιδράσεις,
παρά μόνον πληροφορίες οι οποίες δημοσιοποιήθηκαν μέσω της ηλεκτρονικής
έκδοσης της εφημερίδας «Χουριέτ».
Σύμφωνα με αυτήν, κύκλοι του γραφείου
του πρωθυπουργού της Τουρκίας Μπιναλί Γιλντιρίμ διέψευδαν ότι καταγράφηκε περιστατικό κατά το οποίο η ελληνική στρατιωτική φρουρά της Ρω απέτρεψε την προσέγγιση του ελικοπτέρου της τουρκικής ακτοφυλακής χρησιμοποιώντας τροχιοδεικτικά πυρά.

Ακραία ρητορική Μπαχτσελί

Αντιθέτως, εξαιρετικά υψηλούς τόνους κατά του κ. Καμμένου χρησιμοποίησε ο επικεφαλής του τουρκικού
Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος, βεβαίως,
είναι –κατά κάποιον τρόπο– ομόλογος
του υπουργού Εθνικής Aμυνας, καθώς
στην Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας
διαδραματίζει τον ρόλο του «μικρού

εταίρου» του κ. Ερντογάν. «Φαίνεται
ότι ο Ελληνας υπουργός Αμυνας της
Ελλάδας έχει επηρεαστεί από τη μυθολογία, ζηλεύει τον Δία, μιμείται τον
Απόλλωνα και προσπαθεί να γίνει
Ποσειδώνας. Αν κοιμάται, ας ξυπνήσει,
αν έχει κρίση υστερίας να μπει σε
κλινική», είπε ο Μπαχτσελί, επαναλαμβάνοντας τους παραλληλισμούς
που είχε χρησιμοποιήσει πριν από
λίγες ημέρες για τη Μικρασιατική Καταστροφή. «Οι πρόγονοί τους πλήρωσαν το τίμημα για την εχθρότητα
που είχαν εναντίον των Τούρκων. Ελαβαν την απάντηση στο πεδίο των
μαχών. Σε μια χώρα που δεν είναι μεγαλύτερη από την πόλη του Ικονίου
οι ανεύθυνοι πολιτικοί τους τρίζουν
τα δόντια. Αυτό είναι μια άδικη προσπάθεια, εμείς όταν χρειαστεί, μπορούμε να τρίξουμε και να ξεριζώσουμε
εκείνα τα δόντια», είπε, σύμφωνα με
τα τουρκικά ΜΜΕ, ο Μπαχτσελί.
Β. Ν.

«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κίνδυνος σύρραξης στο Αιγαίο»
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σύστημα (τους πυραύλους S-300) και
δεν τίθεται ζήτημα ανατροπής της ισορροπίας δυνάμεων στην περιοχή».
Ερωτηθείς για την αμφισβήτηση της
Συνθήκης της Λωζάννης από την Τουρκία και για τις διεκδικήσεις που εγείρει
η Aγκυρα στα Iμια, κατά παράβαση
του διεθνούς δικαίου, ο κ. Μάσλοβ δήλωσε: «Η θέση αρχών της Ρωσίας για
την κατάσταση στο Αιγαίο παραμένει
αμετάβλητη. Επιμένουμε στην ανάγκη
αυστηρής τήρησης των κανόνων του
διεθνούς δικαίου και των διεθνών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης της Λωζάννης. Καλούμε όλες
τις ενδιαφερόμενες πλευρές να αποφεύγουν ενέργειες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κλιμάκωση
των εντάσεων».

Η κυπριακή ΑΟΖ

Στο ίδιο μοτίβο ήταν και η τοποθέτησή του σε ερώτηση που αναφερόταν
στις τουρκικές αμφισβητήσεις του δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας
να εκμεταλλευθεί τους υδρογονάνθρακες στα όρια της κυπριακής ΑΟΖ. «Και
πάλι, το ζήτημα πρέπει να αντιμετωπισθεί στο πλαίσιο των προβλέψεων
του διεθνούς δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο
πρέπει να επιλυθεί και οποιοδήποτε
ζήτημα σχετικά με την κυπριακή ΑΟΖ».

«Η συνεργασία Ρωσίας Τουρκίας δεν είναι εις βάρος της Ελλάδας», τονίζει
ο πρεσβευτής της Ρωσικής
Ομοσπονδίας στη χώρα
μας Αντρέι Μάσλοβ.
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«Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κίνδυνος ένοπλης σύρραξης στο Αιγαίο. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα τέτοιο σενάριο,
γιατί Τουρκία και Ελλάδα είναι δύο χώρες-μέλη της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας». Την καθησυχαστική αυτή εκτίμηση διατύπωσε ο Αντρέι Μάσλοβ,
πρεσβευτής της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στην Ελλάδα, όταν κλήθηκε να σχολιάσει, κατά τη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου, πρόσφατη δήλωση του Αμερικανού ομολόγου του Τζέφρεϊ Πάιατ
περί κινδύνου θερμού επεισοδίου στο
Αιγαίο. Το βασικό μήνυμα από τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου του κ. Μάσλοβ
ήταν ότι η συνεργασία της Ρωσίας με
την Τουρκία δεν είναι εις βάρος της
Ελλάδας. Λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ
Πούτιν με τον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν στην Aγκυρα, όπου συμφωνήθηκε η επίσπευση της παράδοσης
ρωσικών πυραύλων S-400 στην Τουρκία,
ο κ. Μάσλοβ διαβεβαιώνει ότι το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα «δεν συνιστά επ’ ουδενί λόγο απειλής για την
Ελλάδα» και διευκρινίζει: «Πρόκειται
για όπλα καθαρά αμυντικού χαρακτήρα.
Η τεχνολογία τους είναι τέτοια, που
καθιστά αδύνατη τη χρησιμοποίησή
τους για επιθετικούς σκοπούς. Aλλωστε,
η Ελλάδα κατέχει ήδη παρόμοιο οπλικό

Ο κ. Αντρέι Μάσλοβ υποστήριξε, αναφορικά με την ένταξη της ΠΓΔΜ στο
ΝΑΤΟ, ότι «δεν μπορεί να συμβάλει
στη σταθεροποίηση στα
Βαλκάνια».

Σχετικά με τις ανησυχίες που εκφράστηκαν από την Κύπρο για την κατασκευή, από τη Ρωσία, πυρηνικού σταθμού ηλεκτρικής ενέργειας στο Ακούγιου
της Μερσίνης, μια σεισμογενή περιοχή
απέναντι από τη νήσο, ο κ. Μάσλοβ
διαβεβαίωσε ότι «η κατασκευή του πυρηνικού σταθμού ανταποκρίνεται στα
πιο υψηλά περιβαλλοντικά κριτήρια
και στάνταρ ασφαλείας».
Ο Ρώσος πρεσβευτής δεν παρέλειψε
να εκφράσει την «εκτίμηση» της Μόσχας για το γεγονός ότι τόσο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας όσο και ο
υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς
τόνισαν, στις πρόσφατες ευρωπαϊκές
συνόδους για την πολύκροτη υπόθεση
Σκριπάλ, ότι η Ε.Ε. «πρέπει να αντιμετωπίσει το ζήτημα με προσεκτικό
και υπεύθυνο τρόπο, χωρίς να φτάσει
σε ακραία ένταση με τη Ρωσία». Ο κ.

Μάσλοβ επιβεβαίωσε ότι, κατά την
πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία
του με τον πρόεδρο Πούτιν, ο κ. Τσίπρας αποδέχθηκε πρόταση να επισκεφθεί τη Ρωσία. «Ευελπιστούμε ότι αυτό
θα συμβεί εντός του 2018», δήλωσε ο
Ρώσος πρεσβευτής, υπενθυμίζοντας
ότι τον προσεχή Σεπτέμβριο συμπληρώνονται 190 χρόνια από την αποκατάσταση διπλωματικών σχέσεων ανάμεσα στη Ρωσία και την Ελλάδα. Γενικότερα, υποστήριξε ότι οι ελληνορωσικές σχέσεις «όχι μόνο δεν βρίσκονται στο ναδίρ, όπως αναφέρθηκε
από ορισμένα μίντια, αλλά σημειώνουν
δυναμική πρόοδο. Ο πρωθυπουργός
Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχουν συναντηθεί τέσσερις φορές μέσα σε τρία χρόνια και
έχουν επικοινωνήσει τηλεφωνικά άλλες
οκτώ».
Για το θέμα των Σκοπίων, ο κ. Μάσλοβ
δήλωσε ότι «οποιαδήποτε λύση χωρίς
έξωθεν πιέσεις θα είναι αποδεκτή και,
αν αυτή ενσωματωθεί στο σύνταγμα
της χώρας, θα την αναγνωρίσουμε όλοι». Επανέλαβε όμως την πάγια αντίθεση της Ρωσίας αναφορικά με την ένταξη της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας ότι «δεν μπορεί να συμβάλει
στη σταθεροποίηση στα Βαλκάνια».
Τέλος, ο κ. Μάσλοβ εξέφρασε την ι-

κανοποίησή του για το γεγονός ότι η
ελληνική οικονομία βελτιώνεται, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η κατανάλωση
ρωσικού φυσικού αερίου, όπως και το
ρωσικό ενδιαφέρον για επενδύσεις.
«Το διμερές εμπόριο αυξήθηκε πέρυσι
κατά 27,4%, αν και οι δυσμενείς επιπτώσεις των κυρώσεων που μας επέβαλε η Δύση υπάρχουν ακόμη. Την περυσινή χρονιά, η μεγαλύτερη επένδυση
στην Ελλάδα ήρθε από τη Ρωσία – μια
τουριστική επένδυση της τάξης των
400 εκατομμυρίων ευρώ στην Ελούντα
της Κρήτης», μας θύμισε ο Ρώσος διπλωμάτης. Σοβαρή αύξηση σημείωσε
πέρυσι και ο αριθμός των Ρώσων τουριστών που επισκέφθηκαν την Ελλάδα
(900.000, με τάση να φτάσουν φέτος
το ένα εκατομμύριο).

Ο αγωγός Turkish Stream

Oσο για το ενδεχόμενο να περάσει
ο αγωγός μεταφοράς ρωσικού φυσικού
αερίου Turkish Stream από την Ελλάδα,
ο κ. Μάσλοβ δήλωσε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την ελληνική κυβέρνηση,
προσέθεσε όμως ότι είναι αναγκαίο να
υπάρξουν εγγυήσεις της Ε.Ε. ότι δεν
θα εγείρει ενστάσεις για το έργο, όπως
είχε γίνει με την υπόθεση του South
Stream, που τελικά ματαιώθηκε.
Π. Γ. Π.

Κίνηση για την ασφάλεια αποδεσμεύοντας την ομάδα ΔΙ.ΑΣ.
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Την απόφασή του να αποδεσμεύσει την
ομάδα ΔΙ.ΑΣ. από τη φύλαξη της Πειραιώς και του πολιτικού του γραφείου,
προκειμένου να αξιοποιηθεί για τις ευρύτερες επιχειρησιακές ανάγκες της
αστυνομίας και κυρίως για την αστυνόμευση στις γειτονιές, γνωστοποίησε
ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη χθεσινή του επικοινωνία με τον αρχηγό
της ΕΛ.ΑΣ. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. επανέφερε με αυτό τον τρόπο την ατζέντα
του νόμου και της τάξης, επαναλαμβάνοντας ότι η ασφάλεια του πολίτη
είναι προτεραιότητά του.
Σημειώνεται, εξάλλου, ότι το πρόβλημα των ελλείψεων στην αστυνόμευση και στις περιπολίες έχει θέσει
εμφατικά ο κ. Μητσοτάκης σε όλες τις
τελευταίες παρεμβάσεις του για την

αύξηση της εγκληματικότητας. Αυτή
τη φορά, αφορμή ήταν το σχετικό δημοσίευμα της «Κ». «Διάβασα την Κυριακή το ρεπορτάζ για την επιλογή της
κυβέρνησης να μειώσει κατά 30% τους
αστυνομικούς που πραγματοποιούν
περιπολίες στις γειτονιές της χώρας.
Επιβεβαιώνει πλήρως όσα η Ν.Δ. καταγγέλλει εδώ και καιρό, και μαζί με
την αποφυλάκιση εκατοντάδων κακοποιών, λόγω του νόμου Παρασκευόπουλου, εξηγεί την αύξηση της εγκληματικότητας», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο Facebook.
Στην ίδια ανάρτηση επαναλαμβάνει
ότι η ασφάλεια του πολίτη είναι βασική
του προτεραιότητα, η οποία, ωστόσο,
προϋποθέτει την επιστροφή των αστυνομικών στους δρόμους, περισσότερες
περιπολίες και την ενίσχυση της ομάδας
ΔΙ.ΑΣ. Και επισημαίνει ότι σε επικοι-

νωνία του με τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.,
του γνωστοποίησε την πρόθεσή του
να αποδεσμεύσει το 20% των αστυνομικών που έχουν διατεθεί για τη φύλαξη
της Ν.Δ. προκειμένου να επιστρέψει
σε περιπολίες. Συγκεκριμένα, η πρόταση
αφορά τη συνολική αποδέσμευση της
ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και αφορά, κατά πληροφορίες, 32 αστυνομικούς της ομάδας
αυτής.
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. μάλιστα καλεί
και λοιπά κόμματα και φυλασσόμενα
πρόσωπα να «επαναξιολογήσουν» τις
ανάγκες τους και να κάνουν το ίδιο. H
πρωτοβουλία προκάλεσε την αντίδραση
του Νίκου Τόσκα, ο οποίος υποστήριξε
ότι περικοπές σε «τέτοιου είδους» δεσμευτικά καθήκοντα ανδρών της ΕΛ.ΑΣ.
ήδη δρομολογούνται και θα εφαρμοστούν τις επόμενες ημέρες.
Στο μέτωπο της οικονομίας, η Πειραιώς

δεν άφησε ασχολίαστα τα μηνύματα
που εξέπεμψε η συνέντευξη του Ευκλείδη
Τσακαλώτου (στην Εφημερίδα των Συντακτών). Με μια ειρωνική ανακοίνωση,
η Ν.Δ. σχολίασε ότι «εμπλουτίζεται το
λεξικό της συριζαϊκής διαλέκτου», παραπέμποντας στους κυβερνητικούς ευφημισμούς περί «θεσμών» (αντί τρόικας),
«συμφωνίας» (αντί μνημονίου) και «αναγκαίου
συμβιβασμού»
(αντί
«kolotoumba», όπως αναφέρεται). Εψεξε
μάλιστα τον ΥΠΟΙΚ ότι εισήγαγε και
νέο λήμμα: το «πρόγραμμα μεταμνημονιακής παρακολούθησης», αντί της καθαρής εξόδου από τα μνημόνια. «Tελικά
αυτή η κυβέρνηση δεν θα αφήσει πίσω
της μόνο φόρους και χρέη, αλλά και ένα
πλούσιο λεξικό πολιτικής εξαπάτησης»,
καταλήγει το σχόλιο της Πειραιώς. Την
ίδια ώρα, η Ντόρα Μπακογιάννη, σχολιάζοντας την έκθεση της ΕΚΤ για την

αναπτυξιακή πορεία της χώρας, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «με την υπερφορολόγηση, την ελλιπή εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων, τη συρρίκνωση
καθώς και την αναποτελεσματική αξιοποίηση των δημοσίων επενδύσεων, οδηγεί την Ελλάδα σε απόλυτη στασιμότητα».
Ουδέν σχόλιον, επισήμως από την
Πειραιώς, για το άρθρο του Αντ. Σαμαρά
στην «Κ» της Κυριακής. Αρμόδιες πηγές
σχολίαζαν ότι ο πρώην πρωθυπουργός
διατύπωσε τη γραμμή που έχει εκφράσει
και ο πρόεδρος της Ν.Δ., καθώς ο κ. Μητσοτάκης έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι θα επιδιώξει ευρύτερες συναινέσεις μετεκλογικά, ακόμη κι αν πετύχει
αυτοδυναμία. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια
ανοίγματα έκανε πρόσφατα χαιρετίζοντας
το ιδρυτικό συνέδριο του Κινήματος Αλλαγής.

Ο Κυρ. Μητσοτάκης κάλεσε και τα υπόλοιπα κόμματα και φυλασσόμενα
πρόσωπα να «επαναξιολογήσουν» τις
ανάγκες τους και να προβούν σε ανάλογες πρωτοβουλίες αποδέσμευσης αστυνομικών.
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Θετικές προοπτικές
Η συντριπτική πλειονότητα των
επενδυτών ακινήτων θεωρεί τις
προοπτικές καταγραφής υπεραξιών από τοποθετήσεις σε ελληνικά ξενοδοχειακά ακίνητα θετικές.
Είναι χαρακτηριστικό πως το 38%
των συμμετεχόντων σε σχετική έρευνα της NAI Hellas απαντά πως
οι προοπτικές είναι πολύ καλές
και το 41% καλές. Μόλις το 19%
τις θεωρεί απλώς δίκαιες (fair).

Τουρισμός πέντε αστέρων στο Ν. Αιγαίο
Μαζικές επενδύσεις έχουν ξεκινήσει σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα
Toυ ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Υψηλή φορολογία
Παρά το βελτιωμένο κλίμα που

καταγράφεται ευρέως, τα προβλήματα της ελληνικής ξενοδοχειακής αγοράς παραμένουν και
είναι ιδιαίτερα γνωστά στους επενδυτές. Για παράδειγμα, το
64% των ερωτηθέντων σε σχετική έρευνα χαρακτηρίζει ως το
σημαντικότερο αντικίνητρο για
τοποθετήσεις στην ελληνική αγορά ακινήτων την υψηλή φορολόγηση του κλάδου.

Ενα απαρατήρητο αναπτυξιακό άλμα
λαμβάνει χώρα σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μέσα σε πέντε χρόνια, ο
αριθμός των πεντάστερων ξενοδοχείων
έχει διπλασιασθεί. Με οδηγό την αυξημένη ζήτηση για διακοπές στις συγκεκριμένες περιφέρειες από ξένους
ταξιδιώτες αλλά και δυνητικούς αγοραστές παραθεριστικών κατοικιών,
μαζικές για τα ελληνικά δεδομένα επενδύσεις έχουν ξεκινήσει και υλοποιούνται. Το αποτέλεσμα είναι από
87 πεντάστερα ξενοδοχεία το 2011
στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες να
φτάσουμε σήμερα στα 174, σύμφωνα
με στοιχεία του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος που επεξεργάστηκε η συμβουλευτική εταιρεία ακινήτων Algean Property. Η μεγαλύτερη ένταση της αναπτυξιακής αυτής
δυναμικής καταγράφεται σε Μύκονο
και Σαντορίνη, που από 12 και 15 πεντάστερα το 2011 έχουν σήμερα 42
και 33 τέτοια συγκροτήματα, αντίστοι-

χα. Παράλληλα, ο αριθμός των δωματίων σε αυτά τα υψηλής ποιότητας ξενοδοχεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα
έχει αυξηθεί κατά 83,7% στα 13.406
και των κλινών κατά 84,6% στα 50.810.
Αυτό σημαίνει υποδομές για τη φιλοξενία ενός εκατομμυρίων ταξιδιωτών
κατά το πεντάμηνο Μαΐου - Σεπτεμβρίου για επταήμερη διαμονή τους.
Πολύ μεγαλύτερη είναι, βέβαια, η δυναμικότητα σε τετράστερα. Η αναβάθμιση όμως όλων αυτών των υποδομών,
που οδηγείται τόσο από εγχώριες όσο
και από ξένες επενδύσεις, συνοδεύεται
και από ανάλογη αύξηση των ιδιωτικών
τοποθετήσεων σε ποιοτικά παραθεριστικά ακίνητα. Εξοχικά, δηλαδή, που
αγοράζουν ξένοι, ως επί το πλείστον,
σε νησιά όπως η Μύκονος αλλά και η
Πάτμος.
Οι πρόσφατες εξαγορές ξενοδοχείων
σε Μύκονο, όπως το Λητώ από τον όμιλο Δουζόγλου έναντι 16,9 εκατομμυρίων, στην Κω, όπως τα Lakitira από
τον όμιλο Atlantica έναντι 62,9 εκατομμυρίων ή το Club Med από τον
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Στη συγκεκριμένη
περιφέρεια «κατευθύνθηκε» το 2017 το 25% των τουριστικών εσόδων της χώρας, δηλαδή 3,6 δισ. ευρώ.
όμιλο Sani/Ikos Group έναντι συνολικής
επένδυσης 90 εκατομμυρίων, στη Ρόδο
όπως το Kapsis από τον όμιλο Κούτρα
έναντι 30 εκατομμυρίων και η σχεδιαζόμενη επένδυση 150 εκατομμυρίων
στην Κέα από την One & Only και την
Dolphin, αποτελούν μερικά μόνον αλλά
ενδεικτικά παραδείγματα της εν εξελίξει
δραστηριότητας.
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα δηλαδή, έχει
έτσι καταστεί de facto ηγέτιδα της
ελληνικής τουριστικής ανάπτυξης,
ξεπερνώντας και την Κρήτη που παραδοσιακά κρατούσε αυτά τα σκήπτρα: Σύμφωνα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος που επεξεργάστηκε

το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(SETE Intelligence), το Νότιο Αιγαίο
συγκεντρώνει το 18% των επισκέψεων
στη χώρα, το 21% των διανυκτερεύσεων και το 25% των εισπράξεων, με
την Κρήτη να ακολουθεί με 16% στις
επισκέψεις, 21% στις διανυκτερεύσεις
και 24% στις εισπράξεις. Με δεδομένο
πως οι εισπράξεις από τον τουρισμό
το 2017 έφτασαν, σύμφωνα με την
ΤτΕ, στα 14,595 δισ. ευρώ, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως το 25% που απορροφά το Νότιο Αιγαίο, δηλαδή
3,64 δισ. ευρώ, αποτελεί τον οδηγό
των επενδύσεων που γίνονται για την
ανάπτυξη και αναβάθμιση των υποδομών φιλοξενίας. Η συγκεκριμένη
αγορά αποδεικνύεται μία από τις πλέον
προσοδοφόρες, καθώς οι δείκτες δαπάνη ανά επίσκεψη, δαπάνη ανά διανυκτέρευση και μέση διάρκεια παραμονής λαμβάνουν τις υψηλότερες
τιμές τους πανελλαδικά στο Νότιο Αιγάιο. Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, όπως
και η Κρήτη, έχουν δαπάνη ανά επί-

σκεψη άνω των 600 ευρώ έναντι μέσου
όρου 449 ευρώ στο σύνολο της χώρας.
Ούσες περιοχές που κατεξοχήν δέχονται τουρισμό «Ηλιος και Θάλασσα»,
στον οποίο πρωταγωνιστεί διεθνώς
η χώρα, αποτελούν επενδυτικό προορισμό πρώτης επιλογής για τους επιχειρηματίες του κλάδου. «Τα
business plan “βγαίνουν” και μάλιστα
με υψηλές αποδόσεις, αν και η υπερφορολόγηση τα τελευταία χρόνια αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Ομως
τα μεγέθη της αγοράς συντηρούν την
τάση αναβάθμισης μονάδων και αύξησης της χωρητικότητάς τους, κάτι
που, απουσία κάποιου αρνητικού εξωτερικού απροόπτου, θα συνεχιστεί»,
εξηγούν στην «Κ» κύκλοι της τουριστικής βιομηχανίας. Τα νησιά που
συγκεντρώνουν την πλειονότητα της
σχετικής δραστηριότητας στο Νότιο
Αιγαίο είναι η Ρόδος, η Μύκονος, η
Σαντορίνη και η Κως, ενώ προοπτικές
διαπιστώνονται για Πάρο και Πάτμο,
τουλάχιστον στο μέτωπο της παραθεριστικής κατοικίας.

Μεγάλο ενδιαφέρον για εξαγορές μονάδων από ξένους επενδυτές
Το εμπόδιο
Ενα εμπόδιο που διαπιστώνουν επενδυτές στην Ελλάδα είναι η απουσία «καθαρών», από
πλευράς υποχρεώσεων, τίτλων
και απαιτούμενων πιστοποιητικών ακινήτων. Η «έλλειψη ποιοτικών επενδυτικών προϊόντων»
χαρακτηρίζεται εμπόδιο για τοποθετήσεις από το 48% των επενδυτών. Η γραφειοκρατία καθώς και ο κρατικός παρεμβατισμός είναι το τρίτο σοβαρότερο
εμπόδιο (45%).

Στην Ιο, ένα από τα λιγότερο ανεπτυγμένα
τουριστικά νησιά, βρίσκεται από φέτος
ένα από τα 15 καινούργια συγκροτήματα
παγκοσμίως που προτείνονται για το
2018 από τους New York Times. Πρόκειται για το πολυτελές τουριστικό συγκρότημα Calilo στην παραλία του Παπά,
που διαθέτει 30 σουίτες και έρχεται να
προστεθεί στο άλλο πολυτελές ξενοδοχείο του νησιού, το Agalia Luxury Suites,
στην παραλία της Τζαμαρίας. Αμφότερα
αποτελούν επενδύσεις των τελευταίων
λίγων ετών του επιχειρηματία Αγγελου
Μιχαλόπουλου. Αν και μικρές μονάδες
έχουν ήδη γίνει σημείο αναφοράς και
είναι ενδεικτικές ποιοτικές αναπτύξεις
του Νοτίου Αιγαίου.
Πολύ κοντύτερα στην Αθήνα, στην
Κέα, εταιρεία συμφερόντων του κρατικού
επενδυτικού κεφαλαίου του Ντουμπάι

συμφώνησε προ ολίγων μηνών με την
Dolphin Capital για την κατασκευή και
λειτουργία ολοκληρωμένου ξενοδοχειακού και παραθεριστικού συγκροτήματος. Η επένδυση έχει προϋπολογισμό
150 εκατομμυρίων ευρώ και θα δημιουργήσει το πρώτο «One & Only» στη
χώρα. Το συγκρότημα, που σχεδιάζεται
να αναπτυχθεί σε παραθαλάσσια περιοχή
600 στρεμμάτων στη δυτική πλευρά της
Κέας στην περιοχή Βρόσκοπος η οποία
ανήκει στην Dolphin Capital Investors,
θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο με 75 πολυτελή δωμάτια (Resort Villas) και έως
40 ιδιωτικές κατοικίες (One & Only Private
Homes) διαθέσιμες προς πώληση.
Πριν από μερικές εβδομάδες ο κυπριακός όμιλος Νικολαΐδη, που λειτουργεί
σε μεγάλο βαθμό κοινοπρακτικά με τον
γερμανικό όμιλο TUI διά της Atlantica,
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Στην κάποτε άγνωστη
Αμοργό, λειτουργεί πλέον
ένα πεντάστερο, άλλο
ένα στη Φολέγανδρο
και δύο στην Κάρπαθο.
αγόρασε τα τρία ξενοδοχεία Lakitira
στην Κω έναντι 62,9 εκατομμυρίων σε
πλειστηριασμό της Eurobank. Ο ίδιος
όμιλος όπως και ο Ελληνοαμερικανός
Μερκούριος Αγγελιάδης έχουν προσφέρει
15,2 εκατ. και 26,9 εκατ., αντίστοιχα,
για να αποκτήσουν τα δύο κομμάτια του
ΤΑΙΠΕΔ στην Αφάντου στη Ρόδο, ώστε
να αναπτύξουν ξενοδοχεία. Προ ενός
έτους στον διαγωνισμό της Eurobank
για την πώληση του εμβληματικού Capsis

εμφανίστηκαν 26 ενδιαφερόμενοι και
τελικά κατατέθηκαν πέντε δεσμευτικές
προσφορές. Το συγκρότημα πουλήθηκε
έναντι 30 περίπου εκατομμυρίων.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα Δωδεκάνησα ή τις Κυκλάδες δεν εξαντλείται,
βέβαια, στις παραπάνω περιπτώσεις.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, εκδηλώνεται ήδη εντονότατο ενδιαφέρον
για άλλα ποιοτικά ξενοδοχειακά περιουσιακά στοιχεία που ελέγχονται από
τράπεζες λόγω μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μεταξύ των οποίων και πέντε
ακόμα μονάδες στην Κω. Στην κάποτε
άγονη και σε πολλούς άγνωστη Αμοργό,
λειτουργεί πλέον ένα πεντάστερο ξενοδοχείο, ενώ άλλο ένα στη Φολέγανδρο
και δύο στην Κάρπαθο. Η Νάξος έχει
πια τρία πεντάστερα και δέκα τετράστερα ξενοδοχεία.

Νέες μπουτίκ μονάδες ανοίγουν και
σε ώριμες αγορές. Μία εξ αυτών είναι
η επένδυση ύψους 10 εκατομμυρίων
του Santo Maris Oia Luxury Suites &
Spa, συμφερόντων Ανδρέα Μεταξά,
που εγκαινιάστηκε το 2016 στη Σαντορίνη και προ ολίγων εβδομάδων
έγινε το πρώτο πιστοποιημένο
Boutique Hotel του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος. Πολλές ακόμα
μεγάλες και μικρότερες επενδύσεις,
οι περισσότερες σε επεκτάσεις και αναβαθμίσεις τετράστερων ή πεντάστερων μονάδων, έχουν δρομολογεί
τα τελευταία λίγα χρόνια. Νέες αναμένεται να προκύψουν από τη διάθεση
τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων
στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων του κλάδου.

Από 3.000 έως 30.000 ευρώ την εβδομάδα νοικιάζονται βίλες στα πιο δημοφιλή νησιά
Μύκονος, Σαντορίνη, Ρόδος και Κως καλύπτουν μακράν το μεγαλύτερο μέρος
της αγοράς του Νοτίου Αιγαίου, τόσο
όσον αφορά τα ξενοδοχεία όσο και τις
παραθεριστικές κατοικίες. Οι βασικές
αγορές από τις οποίες αντλούν επισκέπτες τα ξενοδοχεία αλλά και ενοικιαστές
οι κατοικίες, είναι η Γερμανία, η Βρετανία,
η Ελβετία, η Αυστρία, αλλά και η Ιταλία,
τα κράτη του Περσικού Κόλπου και οι
σκανδιναβικές χώρες. Ειδικά στη Μύκονο όμως, μεγάλο είναι το ενδιαφέρον
και από τις ΗΠΑ. Είναι μάλιστα η δεύτερη

μεγαλύτερη αγορά μετά τη σκανδιναβική
για τη Μύκονο, σύμφωνα με την Algean
Property. Εξάλλου το σύνολο της χώρας
αντλεί από Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο,
Γαλλία, ΗΠΑ και Ιταλία 39,4% των επισκέψεων, 47,8% των διανυκτερεύσεων
και 50,3% των εισπράξεων. Οι δε δύο
δημοφιλέστερες περιφέρειες για την αμερικανική αγορά ως προς τον αριθμό
των διανυκτερεύσεων, είναι η Αττική
και το Νότιο Αιγαίο. Οι περισσότεροι
εκ των παραπάνω επισκεπτών, όταν
δεν αναζητούν διαμονή σε πεντάστερο

ή τετράστερο ξενοδοχείο, επιζητούν
ενοικίαση παραθεριστικής κατοικίας.
Ειδικά τα ανώτερα εισοδηματικά κλιμάκια σχηματίζουν τον κορμό της ζήτησης για βίλες των 3 έως 4 δωματίων,
υψηλής ποιότητας κατασκευής, με θέα
στη θάλασσα, εγγύτητα στην παραλία
και προϋπολογισμό από 3.000 έως και
30.000 ευρώ την εβδομάδα.
Σύμφωνα με την Algean Property
αυτές οι βίλες προσφέρονται στη Ρόδο
προς ενοικίαση σε τιμή ανά εβδομάδα
μεταξύ 3.000 και 5.000 ευρώ, και σε

σπάνιες περιπτώσεις 10.000 ευρώ. Στη
Μύκονο, η μέση εβδομαδιαία τιμή ενοικίασης κυμαίνεται μεταξύ 9.000 και
11.000 ευρώ, αγγίζοντας σε εξαιρετικής
ποιότητας ακίνητα έως και τα 30.000
ευρώ. Στη Σαντορίνη, η ενοικίαση βίλας
με θέα στην Καλντέρα και υψηλών προδιαγραφών κατασκευή, επίπλωση και
εξοπλισμό κυμαίνεται μεταξύ 7.000 και
10.000 ευρώ την εβδομάδα, φθάνοντας
και τις 20.000 για τις βίλες πολύ υψηλών
ποιοτικών χαρακτηριστικών και μεγάλου
μεγέθους. Ως αναμενόμενο, πολύ πιο

χαμηλό είναι το κόστος ενοικίασης βίλας
στην Κω με την τιμή ανά εβδομάδα μεταξύ 3.000 και 5.000 ευρώ και, σπανίως,
τα 10.000 ευρώ. Αν και «φτωχή» σε πεντάστερα ξενοδοχεία η Πάρος έχει σημαντική ζήτηση για κατοικίες. Εδώ κυρίως Σκανδιναβοί, Γερμανοί, Γάλλοι και
Ιταλοί αναζητούν βίλες 2-3 δωματίων
με πισίνα και εγγύτητα στη θάλασσα,
οι οποίες νοικιάζονται μεταξύ 4.000 και
7.000 ευρώ, χωρίς να λείπουν από την
αγορά και ακριβότερα σπίτια. Αυτές οι
τιμές ενοικίασης καθιστούν όλο το πα-

ραπάνω διαθέσιμο στοκ από βίλες πρωταρχικό επενδυτικό στόχο τόσο επαγγελματικών όσο και ευκατάστατων ιδιωτών, που επιζητούν να συνδυάσουν
το εισόδημα με την ύπαρξη ενός καλοκαιρινού σπιτιού για τους ίδιους. Κατά
την Algean Property, με βάση τις τιμές
πώλησης των ακινήτων αυτών και τις
τρέχουσες τιμές ενοικίασης, η απόδοση
της επένδυσης (gross average rental
yield) κυμαίνεται κοντά στο 6,5% στη
Σαντορίνη, στο 8,4% στη Μύκονο και
5,6% στη Ρόδο.
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Με λιγότερα
από 500 ευρώ
τον μήνα ζουν
1,5 εκατ. Ελληνες

Ανάκαμψη, χωρίς όμως
ενίσχυση κατανάλωσης
και αποταμίευσης
Θετικές και αρνητικές όψεις της ανάκαμψης του 2017 επισημαίνει
η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο της, που κυκλοφόρησε χθες.
Συγκεκριμένα, σημειώνει ότι είναι ενθαρρυντική η ανανέωση του
φυσικού κεφαλαίου της χώρας, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αύξηση των επενδύσεων μηχανολογικού και μεταφορικού εξοπλισμού
το 2017.
Ωστόσο, επισημαίνει ότι υπήρξε
στασιμότητα στην ιδιωτική κατανάλωση, που είναι η ισχυρότερη
παραδοσιακά συνιστώσα του ελληνικού ΑΕΠ. «Παρά την αύξηση
της απασχόλησης, οι φορολογικές
επιβαρύνσεις που έχουν εφαρμοστεί τα προηγούμενα έτη, σε συνδυασμό με τις επερχόμενες περικοπές στις συντάξεις και τη μείωση
του αφορολόγητου ορίου, συμπιέζουν τόσο την τρέχουσα καταναλωτική δυνατότητα, όσο και την
εμπιστοσύνη των καταναλωτών»,
σημειώνει το δελτίο.
Επίσης, οι εξωτερικές συναλλαγές δεν συνέβαλαν θετικά στην
αύξηση του ΑΕΠ, καθώς η άνοδος
των εξαγωγών αγαθών ορισμένων
κλάδων της μεταποίησης και κυρίως η άνοδος του τουρισμού εξανεμίστηκε από την άνοδο των εισαγωγών.
Οι οικονομολόγοι της τράπεζας,
μάλιστα, παρατηρούν ότι παρά την
ενίσχυση των εξαγωγών ορισμένων
προϊόντων, «δεν παρατηρούνται σε

Χαμηλοσυνταξιούχοι και εργαζόμενοι
στον ιδιωτικό τομέα με ευέλικτες μορφές

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Εγκλωβισμένοι σε ένα σπιράλ φτώχειας,
με σημαντικά χαμηλούς μισθούς και
συντάξεις, βρίσκονται σχεδόν 1,5 εκατομμύριο Ελληνες. Η κρίση φαίνεται
πως άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της
στις ζωές των εργαζομένων, καθώς σχεδόν ένας στους τρεις απασχολείται
στον ιδιωτικό τομέα με ευέλικτες μορφές
εργασίας και καλείται να ζήσει με μισθό
μόλις 383 ευρώ μεικτά. Αλλά και οι συνταξιούχοι σε ποσοστό 40% έχουν εισόδημα από κύριες συντάξεις κάτω από
500 ευρώ. Ακόμη κι αν δεν συνυπολο<
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Ο μέσος μισθός
για μερική απασχόληση
διαμορφώνεται
στα 382,91 μεικτά.
γιστούν οι συντάξεις αναπηρίας και
θανάτου, το 30,7% των συνταξιούχων
γήρατος ζει με εισοδήματα από κύριες
συντάξεις, που κατά μέσον όρο δεν ξεπερνούν τα 372 ευρώ.
Τα στοιχεία για τους μισθούς του ιδιωτικού τομέα που δημοσιοποιήθηκαν
χθες, για τον μήνα Οκτώβριο του 2017,
βάσει των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων που υποβάλλουν στον ΕΦΚΑ
οι εργοδότες, αλλά και του συστήματος
«Ηλιος» του υπουργείου Εργασίας που
δείχνουν το ύψος της δαπάνης και τη
διαστρωμάτωση των χορηγούμενων
παροχών για τον μήνα Φεβρουάριο του
2018, αποτυπώνουν με τα πλέον μελανά
χρώματα την κατάσταση. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο μέσος μισθός διαμορφώθηκε για τους 2.177.086 μισθωτούς
σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
σε 920 ευρώ. Αντίστοιχα, το μέσο εισόδημα σε όσους δικαιούνται κύρια
και επικουρική σύνταξη ανήλθε σε
895,53 ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει
ότι η εσωτερική υποτίμηση των μισθών
ήταν σημαντικά μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη υποτίμηση των συντάξεων

κατά τη διάρκεια της κρίσης. Σχεδόν
επτά στις δέκα συντάξεις γήρατος είναι
κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ, ενώ
αν προστεθούν όλες οι παροχές (γήρατος, αναπηρίας και χηρείας-θανάτου),
τότε προκύπτει μέσο εισόδημα από
κύριες συντάξεις μόλις 723 ευρώ. Αναλυτικά, τα στοιχεία από τις δηλώσεις
των εργοδοτών δείχνουν ότι το 29,9%
των εργαζομένων στις ιδιωτικές επιχειρήσεις λαμβάνει μέσο μισθό 382,91
ευρώ. Ο μέσος μισθός για την πλήρη
απασχόληση στις επιχειρήσεις διαμορφώθηκε σε 1.148,27 ευρώ, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι συνολικά 1.538.934
εργαζόμενοι απασχολούνταν με πλήρη
απασχόληση τον Οκτώβριο του 2017.
Και βέβαια, ο μέσος μισθός για το σύνολο των απασχολουμένων, με πλήρη
ή μερική απασχόληση, ήτοι για
2.194.048 άτομα που δηλώθηκαν από
τις κοινές επιχειρήσεις (πλην των δραστηριοτήτων οικοδομικών και τεχνικών
έργων) στον ΕΦΚΑ, διαμορφώθηκε στα
920,20 ευρώ.
Από τα στατιστικά στοιχεία για τις
συντάξεις προκύπτει ότι τον Φεβρουάριο, από το σύνολο των συντάξεων
γήρατος (1.988.289) που χορηγήθηκαν,
οι περισσότερες (1.318.797) βρίσκονται
κάτω από το όριο των 1.000 ευρώ. Στο
σύνολο των παροχών κύριας ασφάλισης,
το μέσο ποσό πέφτει στα 723 ευρώ,
ενώ αν προστεθούν και οι παροχές επικουρικής ασφάλισης (μέση επικουρική
σύνταξη 171,86 ευρώ), τότε αθροιστικά,
όσοι δικαιούνται κύρια και επικουρική
σύνταξη λαμβάνουν κατά μέσον όρο
895,53 ευρώ μεικτά. Η μηνιαία δαπάνη
που κατέβαλαν τα Ταμεία σε 2.580.925
συνταξιούχους ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ
και περιλαμβάνει τις κρατήσεις φόρου,
τις κρατήσεις υπέρ υγείας και ΑΚΑΓΕ,
ενώ δεν περιλαμβάνει την παροχή
ΕΚΑΣ. Συνολικά, πληρώθηκαν 4.488.365
συντάξεις, από τις οποίες οι 2.848.208
ήταν κύριες, οι 1.233.978 επικουρικές
και οι 406.179 μερίσματα. Από αυτές,
οι 9.494 ήταν καινούργιες συντάξεις,
1.963 τροποποιητικές και 944 προσωρινές. Μάλιστα, όπως και όλους τους

προηγούμενους μήνες, έτσι και τον περασμένο Φεβρουάριο φαίνεται πως η
μέση νέα σύνταξη είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με τις παλαιές, καθώς
ο νόμος Κατρούγκαλου και ο νέος τρόπος υπολογισμού που επέβαλε, φέρνει

νέες μειώσεις. Από το πλήθος των συνταξιούχων, οι περισσότεροι είναι ηλικίας 71-75 ετών (458.413). Ομως υπάρχουν 614.787 συνταξιούχοι που αντιστοιχούν στο 23,82% του συνόλου, οι
οποίοι είναι ηλικίας κάτω των 65 ετών.

«Λουκέτα» φέρνει η χρέωση στην πλαστική σακούλα
Με μειωμένη παραγωγή κατά 80%
κλείνει το πρώτο τρίμηνο του 2018
για τις εγχώριες βιομηχανίες λεπτής
πλαστικής σακούλας μιας χρήσης,
ως αποτέλεσμα της επιβολής από την
1η Ιανουαρίου 2018 περιβαλλοντικού
τέλους στο προϊόν αυτό μεταφοράς.
Η δραματική, μάλιστα, συρρίκνωση
της παραγωγής οδηγεί, σύμφωνα με
παράγοντες του κλάδου, σε τρία «λουκέτα», στη διακοπή το επόμενο διάστημα της λειτουργίας τριών μικρών
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή πλαστικής σακούλας. Σύμφωνα, μάλιστα, με όσα
ανέφερε στην «Κ» ο κ. Ιωάννης Κασελίμης, εκπρόσωπος του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος
(ΣΒΠΕ) για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με την οδηγία
2015/720, οι βιομηχανίες που εξακολουθούν να παράγουν σακούλες,
πλέον το πράττουν μόνο όταν υπάρχει δεδομένη ημερομηνία παράδοσης
των παραγγελιών.
Οι παραγγελίες για πιο χοντρές

Η παραγωγή το πρώτο τρίμηνο του 2018 ήταν μειωμένη κατά 80% για τις εγχώριες

βιομηχανίες λεπτής πλαστικής σακούλας μιας χρήσης.

πλαστικές σακούλες, 50 έως 70 μικρών (σ.σ. τα μικρά είναι μονάδα
μέτρησης), για τις οποίες δεν αποδίδεται περιβαλλοντικό τέλος, αλλά
επιβαρύνονται με χρέωση την οποία

αποφασίζει ελεύθερα η εμπορική επιχείρηση, δεν είναι αρκετές για να
αντισταθμίσουν τις απώλειες από
τη δραματική μείωση της παραγωγής
της λεπτής πλαστικής σακούλας.

Σύμφωνα με τους παράγοντες της
βιομηχανίας πλαστικών, αυξητική
τάση για παραγγελίες αυτού του τύπου σακούλας παρατηρείται μόνο
από μεσαίου μεγέθους αλυσίδες σούπερ μάρκετ. «Είναι προφανές ότι οι
μεγαλύτερες αλυσίδες επωφελούνται
περισσότερο από την πώληση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών, οι
οποίες κατασκευάζονται από σύνθετα
υλικά», υποστηρίζουν χαρακτηριστικά. Οπως σημειώνουν, το κόστος
εισαγωγής των τσαντών αυτών (προέλευσης κυρίως Βιετνάμ, Μαλαισίας
και Τουρκίας) είναι πολύ χαμηλότερο
από το να παραγγέλνουν από την
εγχώρια βιομηχανία χοντρές πλαστικές σακούλες, πάχους άνω των
50 μικρών. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι δεν έχουν γίνει παραγγελίες
από τα σούπερ μάρκετ προς τις εγχώριες βιομηχανίες για βιοδιασπώμενες σακούλες, που θεωρούνται επίσης μια φιλικότερη προς το περιβάλλον εναλλακτική λύση.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

μακροσκοπικό επίπεδο τάσεις υποκατάστασης των εισαγομένων με
εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα».
Ανάλογες τάσεις διαπιστώνονται
και στην πορεία των λιανικών πωλήσεων. Παρά την αύξηση του όγκου τους τον Ιανουάριο του 2018
(1,5% σε ετήσια βάση) και το 2017
(1,2%), ο κινητός μέσος όρος 6 μηνών εμφανίζει καθοδική πορεία
από τον Ιούλιο του 2017, ενώ τον
Ιανουάριο του 2018 παρατηρείται
οριακή μείωση (-0,1%).
Από την άλλη πλευρά, το δελτίο
σημειώνει ότι οι πωλήσεις Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων εμφανίζουν ανοδική τάση καθ’ όλη τη
διάρκεια του 2017 και αυτό είναι
ενθαρρυντικό καθώς –παρά την
αρνητική επίπτωσή τους στο ισοζύγιο πληρωμών– συνιστούν
πρόδρομο δείκτη ανόδου της οικονομικής δραστηριότητας σε
μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.
Τέλος, το δελτίο κάνει αναφορά
στην αποταμίευση, επισημαίνοντας
ότι παρά την αύξηση της απασχόλησης και την ανάκαμψη του διαθεσίμου εισοδήματος, η μέση ροπή
εξακολουθεί να κινείται σε αρνητικό έδαφος. Επιπλέον, όπως έδειξε
και η έρευνα του ΙΟΒΕ τον Μάρτιο,
το 89% των νοικοκυριών δεν θεωρεί
πιθανή τη δυνατότητα αποταμίευσης το επόμενο 12μηνο. Το δελτίο συσχετίζει το γεγονός αυτό με
την αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Εξαίρεση, οι πωλήσεις Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων, που εμφανίζουν ανοδική

τάση καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017.

Αυξήθηκαν κατά 14,6%
οι εξαγωγές τον Φεβρουάριο
Ανέκαμψαν σημαντικά οι εξαγωγές
τον Φεβρουάριο, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ
οι εισαγωγές διατηρήθηκαν ουσιαστικά αμετάβλητες, με αποτέλεσμα
το εμπορικό έλλειμμα στο πρώτο
δίμηνο να μειωθεί σημαντικά.
Αναλυτικά, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν τον Φεβρουάριο σε 2,41
δισ. ευρώ έναντι 2,1 δισ. κατά τον
ίδιο μήνα του έτους 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 14,6%. Και χωρίς
να συνυπολογιστούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά
207,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14%, ενώ
χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία
είχαν αύξηση 200,1 εκατ. ευρώ ή
13,5%. Τον ίδιο μήνα, η συνολική
αξία των εισαγωγών ανήλθε στο
ποσό των 4,13 δισ. ευρώ έναντι
4,17 δισ. πέρυσι (μείωση 0,8%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε
αύξηση 0,7% και χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία 6%.
Ετσι, το έλλειμμα του εμπορικού
ισοζυγίου τον Φεβρουάριο μειώθηκε
κατά 16,6% και διαμορφώθηκε σε
1,7 δισ. ευρώ. Χωρίς τα πετρελαι-

οειδή συρρικνώθηκε κατά 11,4%,
ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα
πλοία, κατά 2,7%. Συνολικά το πρώτο δίμηνο, η αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 8,66 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι
εξαγωγές είναι μειωμένες κατά
5,3% και χωρίς των συνυπολογισμό
των πετρελαιοειδών και των πλοίων
αυξημένες, κατά 11,9%.
Οι εισαγωγές το δίμηνο αυξήθηκαν κατά 16,5% και διαμορφώθηκαν
σε 4,9 δισ. ευρώ από 4,25 δισ. πέρυσι. Η ίδια αύξηση καταγράφεται
στην αξία των εισαγωγών χωρίς τα
πετρελαιοειδή, ενώ χωρίς και τα
πλοία η αύξηση είναι 17,5%. Ετσι,
το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το δίμηνο ΙανουαρίουΦεβρουαρίου 2018 ανήλθε σε 3,7
δισ. ευρώ έναντι 4,4 δισ. ευρώ κατά
το ίδιο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας μείωση 15,5%. Η μείωση
χωρίς τα πετρελαιοειδή ήταν 22,6%,
ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία
διευρύνθηκε κατά 5,5%.

Η πρόωρη έναρξη της τουριστικής σεζόν τόνωσε την απασχόληση
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Την επίσημη, πρόωρη έναρξη της τουριστικής περιόδου, λόγω και του εορτασμού του Πάσχα στις αρχές Απριλίου,
καταδεικνύουν τα στοιχεία για το ισοζύγιο απασχόλησης του Μαρτίου από
το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου Εργασίας «Εργάνη».
Οι προσλήψεις επικράτησαν των απολύσεων - αποχωρήσεων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 55.580 νέων θέσεων εργασίας. Μάλιστα, το θετικό ισοζύγιο των ροών Μαρτίου είναι το υψηλότερο που έχει καταγραφεί από το
2001 και μετά. Το ίδιο ισχύει και για το
ισοζύγιο του τριμήνου Ιανουαρίου Μαρτίου. Στα θετικά πρέπει να συνυπολογιστεί και η μικρή έστω ανάκαμψη
της πλήρους απασχόλησης. Αναλυτικά,
τα στοιχεία Μαρτίου δείχνουν ότι το
ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων
του Μαρτίου 2018 είναι θετικό κατά
55.494 νέες θέσεις εργασίας, καθώς οι
αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε
196.142, ενώ οι αποχωρήσεις σε 140.648.
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Οι προσλήψεις επικράτησαν των απολύσεων αποχωρήσεων, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 55.580
νέων θέσεων εργασίας.
Από τις αναγγελίες προσλήψεων, μόλις
95.873, ή το 48,88% του συνόλου των
προσλήψεων, αφορούν θέσεις πλήρους
απασχόλησης. Το αντίστοιχο ποσοστό
στο πρώτο τρίμηνο του έτους είναι
46,66% ή 233.475 θέσεις εργασίας.
Στον αντίποδα, οι συμβάσεις μερικής
απασχόλησης τον Μάρτιο έφθασαν
το 38,75% του συνόλου ή 76.006 και
οι συμβάσεις με όρους εκ περιτροπής
εργασίας το 12,37% ή 24.263. Αυτό
σημαίνει ότι οι ευέλικτες μορφές εργασίας συνεχίζουν να βρίσκονται σταθερά πάνω από το 50% των νέων συμβάσεων ή ακριβέστερα στο 51,12%.
Τα στοιχεία του συστήματος «Εργά-

Σχεδόν οι μισές από τις νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στον τουριστικό κλάδο.

νη» δείχνουν ότι τον προηγούμενο
μήνα δεν υπήρξαν διακρίσεις σε επίπεδο
φύλου, καθώς οι προσλήψεις επικράτησαν τόσο στους άνδρες (28.543) όσο
και στις γυναίκες (26.951). Σε επίπεδο
ηλικίας, οι περισσότερες προσλήψεις,
21.986, αφορούσαν άτομα μεταξύ 30
και 44 ετών.
Οσο για τη δραστηριότητα, σχεδόν
οι μισές από τις νέες θέσεις εργασίας
δημιουργήθηκαν στα καταλύματα (επικράτηση των προσλήψεων κατά
16.352 θέσεις εργασίας) και στην εστίαση (+10.973 θέσεις), ενδεικτικό
της θετικής επίδρασης που ασκεί ο
τουρισμός στην απασχόληση, αλλά
και την εποχικότητα που χαρακτηρίζει
την εγχώρια αγορά εργασίας. Ανά ειδικότητα, την πρώτη θέση στις νέες
θέσεις εργασίας κατέχουν οι σερβιτόροι
και οι μπάρμαν (+7.411) και ακολουθούν οι λοιποί υπάλληλοι γραφείου
(+5.612), οι πωλητές (+5.371), οι μάγειροι ξενοδοχείων και εστιατορίων
(+4.689) και οι καμαριέρες σε ξενοδοχεία και οικίες (+4.029).

Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης
ότι στο Νότιο Αιγαίο, τον Μάρτιο, υπεγράφησαν 12 επιχειρησιακές συμβάσεις, που καλύπτουν 1.320 εργαζομένους και προβλέπουν αύξηση μισθού
1,5%. Αλλη μία επιχειρησιακή σύμβαση
στην Κρήτη προβλέπει αύξηση 1% και
άλλες 6 στην Αττική, αύξηση 1,05%.
Τον Μάρτιο, κατατέθηκαν επίσης άλλες
30 επιχειρησιακές που αφορούσαν
10.652 εργαζομένους, στις οποίες δεν
υπήρξε καμία μεταβολή μισθού.
Την ίδια στιγμή κι ενώ στην υπόλοιπη
Ευρωζώνη το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε, σύμφωνα με τα στοιχεία της
Eurostat, στο 8,5% τον Φεβρουάριο,
από 8,6% τον Ιανουάριο του 2018 και
9,5% ένα χρόνο νωρίτερα, η Ελλάδα
παραμένει «πρωταθλήτρια» με 20,8%
(τον Δεκέμβριο του 2017). Πρωταθλήτρια παραμένει η χώρα μας και όσον
αφορά την ανεργία των νέων, καταγράφοντας τα υψηλότερα ποσοστά,
της τάξης του 45,0% τον Δεκέμβριο,
με την Ισπανία (35,5%) και την Ιταλία
(32,8%) να ακολουθούν.
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Χωρίς αντοχές τα νοικοκυριά, ενώ
«βλέπουν» ακόμα χειρότερες μέρες

Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το 67% μόλις τα βγάζει πέρα – 100.000 αποποιήσεις κληρονομιάς πέρυσι
Tων ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ
και ΝΙΚΟΥ ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Την ώρα που η κυβέρνηση μιλάει για
ανάκαμψη της οικονομίας και ετοιμάζεται να πανηγυρίσει την «καθαρή» έξοδο από το μνημόνιο, τα ελληνικά
νοικοκυριά εμφανίζονται εξουθενωμένα
οικονομικά. Αυτό προκύπτει τόσο από
την έρευνα του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με την
οποία οι 2 στους 3 τα βγάζουν πέρα
μετά βίας, όσο και από τα στοιχεία για
τις αποποιήσεις κληρονομιών, που αυξάνονται με ραγδαίους ρυθμούς.
Παράλληλα, οι επιχειρηματικές προσδοκίες εμφανίζουν σημαντική εξασθένιση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα
της έρευνας οικονομικής συγκυρίας
Μαρτίου του ΙΟΒΕ, με αποτέλεσμα ο
δείκτης οικονομικού κλίματος να υποχωρήσει, έπειτα από 3 μήνες ανόδου.
Το ποσοστό των Ελλήνων που δηλώνει ότι «μόλις τα βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 67% (έναντι 64% τον
Φεβρουάριο). Ενα ποσοστό 11%, εξάλλου, δηλώνει ότι αντλεί από τις αποταμιεύσεις του, έναντι μόνο 7%
που αποταμιεύουν και 15% δηλώνουν
ότι «έχουν χρεωθεί».
Το ΙΟΒΕ εκφράζει ανησυχία, καθώς
ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης
έμεινε αμετάβλητος τον Μάρτιο, έπειτα
από μια μικρή επιδείνωση τον Φεβρουάριο, γεγονός που κατά την εκτίμησή
του «αναδεικνύει ότι οι τρέχουσες συνθήκες δεν συγκροτούν ένα περιβάλλον
ταχύτερης ανάκαμψης της οικονομίας
συνολικά. Αυτό καταδεικνύει και η μικρή επιδείνωση των προβλέψεων για
την οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και της χώρας».
Πράγματι, μια σειρά από φορείς
(ΣΕΒ, τράπεζες, Δημοσιονομικό Συμβούλιο) επεσήμαναν το προηγούμενο
διάστημα ότι η ανάκαμψη του 2017,
με ρυθμό 1,4%, προβληματίζει από
την άποψη ότι βασίστηκε κυρίως στις
επενδύσεις, ενώ η κατανάλωση παρέμεινε στάσιμη (τη στιγμή που η κατανάλωση αποτελεί το 70% του ΑΕΠ).
Η συνέχιση των ασθενών καταναλωτικών επιδόσεων και το 2018 ενισχύει
αυτούς τους προβληματισμούς και επαναφέρει τις ανησυχίες για συνεχή
χαμηλή πτήση του ΑΕΠ, μετά την έ-
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Ποσοστό 11% δηλώνει
ότι αντλεί από τις αποταμιεύσεις του για να καλύψει τις υποχρεώσεις του.
ξοδο από το μνημόνιο, αντί της επιδιωκόμενης ισχυρής ανάκαμψης.
Στα επιμέρους στοιχεία της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, το 61% των
νοικοκυριών (από 57% τον προηγούμενο μήνα) αναμένει ελαφρά ή αισθητή
επιδείνωση της οικονομικής του κατάστασης, το 63% προβλέπει ελαφρά
η αισθητή επιδείνωση της οικονομικής
κατάστασης της χώρας. Επίσης, το
52% προβλέπει μικρή ή αισθητή άνοδο
της ανεργίας (έναντι 58% τον προηγούμενο μήνα), ενώ μειώνεται το πο-

σοστό όσων σκοπεύουν να πραγματοποιήσουν μεγάλες αγορές.
Σε σχέση με τις επιχειρηματικές
προσδοκίες, εξάλλου, το ΙΟΒΕ παρατηρεί πως η επιδείνωσή τους αντανακλά
ίσως μια διόρθωση σε σχέση με τις υπερβολικά αισιόδοξες προσδοκίες των
προηγούμενων μηνών, ενώ προσθέτει
ότι ίσως συνδέεται με την αβεβαιότητα
που αναπτύσσεται στην εσωτερική
και εξωτερική πολιτική.
Παράλληλα, σε πάνω από 100.000
(ενδεχομένως ακόμα και 150.000), εκτιμούν στελέχη της αγοράς ακινήτων,
ανήλθαν οι αποποιήσεις κληρονομιάς
το 2017. Πρόκειται για ένα ξεκάθαρο
δείγμα της οικονομικής αδυναμίας
όλο και περισσότερων νοικοκυριών
να επωμιστούν το φορολογικό κόστος,
που συνεπάγεται η αποδοχή κληρονομιάς ακινήτου, ιδίως από τη στιγμή

Σε 1.720.000 κατασχέσεις
εις βάρος μικροοφειλετών
προχώρησε η εφορία το 2017

που είναι σχεδόν αδύνατη η άμεση
πώλησή του υπό τις παρούσες συνθήκες. Η τάση αυτή αποτυπώνεται
ξεκάθαρα από την πορεία των αποποιήσεων κληρονομιάς, οι οποίες το
2013 είχαν διαμορφωθεί σε 29.199,
το 2014 σε 41.388, το 2015 σε 45.628
και το 2016 σε 54.422. Αν δηλαδή επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του 2017,
θα έχουν υπερτριπλασιαστεί οι αποποιήσεις σε διάστημα λίγων ετών.
Σύμφωνα με φορείς της αγοράς ακινήτων, εκτός από το πρόβλημα
των αποποιήσεων κληρονομιάς, πολλά ακίνητα μεταβιβάζονται σε ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, υπό την πίεση
επικείμενων πλειστηριασμών, διαμορφώνοντας έτσι μια αγορά βεβιασμένης ρευστοποίησης, η οποία δεν
έχει καμία σχέση με τις «υγιείς» μεταβιβάσεις.

Περισσότεροι από 3,3 εκατομμύρια
φορολογούμενοι χρωστούν στην εφορία ποσά που δεν ξεπερνούν τα
3.000 ευρώ.
Οι οφειλές αυτές δημιουργήθηκαν
τα τελευταία χρόνια και αφορούν κυρίως μη καταβολή του φόρου εισοδήματος και του ΕΝΦΙΑ. Τα μεγάλα ποσά
στην εφορία τα χρωστούν 40.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα (περίπου
90 δισ. ευρώ), οι οφειλές των οποίων
προέρχονται κυρίως από πρόστιμα
και καταπτώσεις εγγυήσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, το προηγούμενο έτος
η εφορία διέταξε 1.720.000 κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και ενοικίων
εις βάρος κυρίως μικροοφειλετών του
ελληνικού Δημοσίου.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία
της φορολογικής διοίκησης, 80,5%
των οφειλετών του ελληνικού Δημοσίου χρωστούν έως 3.000 ευρώ στην
εφορία και συγκεκριμένα 1,2 δισ. ευρώ.
Ενα εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι
οι οφειλέτες αυξήθηκαν κατά τρία εκατομμύρια στα χρόνια της κρίσης.
Συγκεκριμένα, το 2010 οι οφειλέτες
ανέρχονταν σε 1 εκατομμύριο και πλέον έχουν ξεπεράσει τα 4.100.000.
Από την επεξεργασία των στοιχείων
του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ότι: πρόστιμα, καταπτώσεις
δανείων με εγγύηση του ελληνικού
Δημοσίου, μη απόδοση του ΦΠΑ και
αδυναμία πληρωμής του φόρου εισοδήματος αποτελούν τη μεγάλη χοάνη των ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 100 δισ., τα οποία χρωστούν
4,1 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα
και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία:
• Το 1% των οφειλετών, διαφορετικά
40.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα,
χρωστάει το 90% του συνολικού ποσού, δηλαδή 90 δισ. ευρώ. Κατά μέσον όρο ο καθένας από αυτούς χρωστάει 2.250.000 ευρώ.
• 1,2 δισ. ευρώ ή 1% του συνόλου
από 3,3 εκατ. φορολογουμένους, με
χρέη έως 3.000 ευρώ
• Περίπου 32 δισ. ευρώ του συνόλου
οφείλεται από 73 φορολογουμένους,
με τον καθένα να καλείται κατά μέσον
όρο να πληρώσει περισσότερα από
100 εκατ. ευρώ. Από τη μελέτη των

στοιχείων που συνέλεξε και επεξεργάστηκε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, προκύπτουν τα εξής
εντυπωσιακά αποτελέσματα:
• Το 45,4% των ληξιπρόθεσμων οφειλών είναι πρόστιμα του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων, τα οποία έχουν
χαμηλή εισπραξιμότητα διαχρονικά.
Ενας από τους λόγους της χαμηλής
εισπραξιμότητας είναι και τα υπέρογκα πρόστιμα που επιβάλλονται, τα
οποία οδηγούν τις επιχειρήσεις σε
«λουκέτο», με αποτέλεσμα να μην εισέρχονται έσοδα στον κρατικό κορβανά. Ο δεύτερος και εξίσου σημα<
<
<
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80,5% των οφειλετών
του ελληνικού
Δημοσίου χρωστούν
έως 3.000 ευρώ στην
εφορία και συγκεκριμένα
1,2 δισ. ευρώ.
ντικός λόγος είναι η αδράνεια του
φοροεισπρακτικού μηχανισμού, σε
συνδυασμό με τις συχνές αλλαγές
στις δομές των ελεγκτικών μηχανισμών. Στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι καταπτώσεις δανείων με την εγγύηση του ελληνικού
Δημοσίου.
• 24,2%, ή διαφορετικά 22,2 δισ. ευρώ,
των οφειλών είναι απλήρωτοι άμεσοι
φόροι. Από το ποσόν αυτό τα 18,79
δισ. ευρώ προέρχονται από τον φόρο
εισοδήματος και 2,69 δισ. ευρώ από
τον ΕΝΦΙΑ.
• 27,3%, ή 27,436 δισ. ευρώ, των οφειλών αφορούν έμμεσους φόρους.
21,6% ή, διαφορετικά, 22 δισ. ευρώ
προέρχονται από τη μη απόδοση του
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας.

Το πρόγραμμα του 2018

Σημειώνεται ότι για το 2018 η εφορία
έχει προγραμματίσει κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, μισθών, συντάξεων και ακινήτων σε 1.000.000
φορολογουμένους με χρέη στην εφορία
και απλούστερες διαδικασίες για τις
κατασχέσεις θυρίδων. Παράλληλα,
κατά το τρέχον έτος θα διενεργηθούν
περισσότεροι από 200.000 έλεγχοι σε
όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας.

TRAVELLING TO

FEELS GOOD
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Συντονιστείτε στο
The Breakfast Show
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Βελγικός ναός σε διαρκή αλλαγή

Ο πίνακας που βρίσκεται πίσω από το ιερό της εκκλησίας αλλάζει ανάλογα με την εποχή
Η θρησκευτική διήγηση εξακολουθεί
να παίρνει πολλές στροφές, μεταφορικά, στην εκκλησία του Αγίου Καρόλου Μπορομέο, στον βελγικό λιμένα
της Αμβέρσας.
Τρεις φορές τον χρόνο η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία αλλάζει την τεράστια ζωγραφιά πίσω από το ιερό
του ναού, χρησιμοποιώντας ένα σύστημα από γερανούς, σκοινιά και πολλά βοηθητικά χέρια προκειμένου να
φωτιστούν τα θρησκευτικά θέματα,
σύμφωνα με την κάθε εποχή.
Η εκκλησία, η οποία είναι τεχνοτροπίας μπαρόκ, ήταν γεμάτη μετά
το Πάσχα όταν ο πίνακας διαστάσεων
4,3 επί 5,6 μ. «Εγερση του Σταυρού»
του Φλαμανδού ζωγράφου Ζεράρ Σέγκερς άρχισε να μετακινείται και να
γέρνει προς τα πίσω. Επειτα από πέντε
λεπτά, ο πίνακας είχε εξαφανιστεί
από την κοινή θέα, μπαίνοντας σε
μια ειδικά κατασκευασμένη σχισμή.
Με την ίδια ταχύτητα, τα πλήθη που
επισκέπτονταν την εκκλησία είδαν
έναν άλλο πίνακα «Την Κυρά μας από
το όρος Καρμέλ» του Φλαμανδού καλλιτέχνη Γκουστάβ Ράπερς να αναδύεται και να παίρνει τη θέση του, την
πιο περίοπτη μέσα στον ναό.
Η αλλαγή δεν ήταν τόσο χρονοβόρος, αφού μέσα σε δεκαπέντε λεπτά
είχε ολοκληρωθεί. Η επόμενη αλλαγή
πρόκειται να πραγματοποιηθεί πριν
από την Κοίμηση της Θεοτόκου, τον
Αύγουστο, όταν ένας άλλος πίνακας
που απεικονίζει τη Θεοτόκο θα λάβει
την κεντρική θέση.
Ο επίτροπος της εκκλησίας Ντιμίτρι
ντε Χερτ τόνισε ότι από τα αρχεία
του Αγίου Καρόλου Μπορομέο δεν
υπάρχουν ικανές πληροφορίες που
να μας εξηγούν πώς αυτή η παράδοση
των εικόνων ξεκίνησε, ούτε και πώς
γινόταν και ποιος μηχανισμός χρησιμοποιείτο τα παλιότερα χρόνια. Υπάρχουν, πάντως, στοιχεία που καταμαρτυρούν ότι αυτή η πρακτική
της μεταβολής των εικόνων χρονολογείται ήδη από το 1841, αν και
μπορεί να εφαρμοζόταν και πρωτύτερα. «Ζούσαν εδώ αγράμματοι άνθρωποι και οι εικόνες τους διηγούνταν μία ιστορία που μπορούσαν να
κατανοήσουν. Ηταν σαν να επρόκειτο
για σκίτσα», επισημαίνει ο Χερτ, εξηγώντας τη μεγάλη δημοφιλία της
πρακτικής.
Η πανέμορφη εκκλησία ανοικοδο-

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τα στοιχεία
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Η πρακτική της μεταβολής των εικόνων στην εκκλησία του Αγίου Καρόλου
Μπορομέο της Αμβέρσας
χρονολογείται από το 1841.

μήθηκε στις αρχές του 1600. Ο πασίγνωστος Φλαμανδός ζωγράφος Πίτερ Πολ Ρούμπενς έβαλε ένα χέρι
στον σχεδιασμό του κωδωνοστασίου
της, όπως εξάλλου και κάποιων διακοσμητικών στοιχείων τής πρόσοψης
και του ιερού.
Επίσης, ο Ρούμπενς συνέβαλε δημιουργώντας περισσότερους από 30
πίνακες για την οροφή του κτιρίου,
οι οποίοι, ωστόσο, καταστράφηκαν
κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς το
1718. Επίσης, δημιούργησε και δύο

πίνακες για το ιερό, τους οποίους απαίτησε και έλαβε η αυτοκράτειρα
των Αψβούργων, Μαρία Θηρεσία της
Αυστρίας, περίπου μισό αιώνα αργότερα.

Χρονιά εκδηλώσεων

Αρχίζοντας από τον επόμενο μήνα,
η Αμβέρσα πρόκειται να διοργανώσει
μια χρονιά εκδηλώσεων προκειμένου
να τιμήσει και να αναδείξει τις επιρροές μπαρόκ της πόλης και τη συμβολή
του Ρούμπενς σε αυτές.
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Οι καπνιστές
καταναλώνουν
περισσότερες θερμίδες
Η διατροφή των καπνιστών είναι χειρότερης ποιότητας σε σχέση με αυτήν των μη καπνιστών ή των πρώην
καπνιστών, σύμφωνα με νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον
δρα Ρος ΜακΛιν του Πανεπιστημίου
Γέιλ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο βρετανικό περιοδικό
για θέματα δημόσιας υγείας BMC
Public Health, ανέλυσαν στοιχεία
για σχεδόν 5.300 άτομα. Διαπιστώθηκε ότι οι καπνιστές καταναλώνουν
περίπου 200 περισσότερες θερμίδες
μέσα στην ημέρα, παρόλο που τρώνε
σημαντικά μικρότερες μερίδες φαγητού από ό,τι όσοι δεν καπνίζουν.
«Οι καπνιστές καταναλώνουν μικρότερες ποσότητες φαγητού, που
περιέχουν όμως μεγαλύτερο αριθμό
θερμίδων, ενώ αντίστροφα οι μη καπνιστές καταναλώνουν περισσότερο
φαγητό, αλλά που περιέχει λιγότερες
θερμίδες», δήλωσε η ερευνήτρια Ζακλίν Βερναρέλι του Πανεπιστημίου
Φέαρφιλντ του Κονέκτικατ.

Το έργο «Εγερση του Σταυρού» του Φλαμανδού ζωγράφου Ζεράρ Σέγκερς πίσω από το ιερό του ναού. Τρεις φορές τον χρόνο αλλάζει ο πίνακας στην περίοπτη θέση της εκκλησίας.
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Η μελέτη δείχνει ότι όσοι ποτέ
δεν κάπνισαν στη ζωή τους καταναλώνουν περίπου 1,79 θερμίδα ανά
γραμμάριο τροφής, ενώ οι καθημερινοί καπνιστές 2,02 θερμίδες ανά
γραμμάριο και οι περιστασιακοί καπνιστές 1,89 θερμίδα ανά γραμμάριο.
Οι πρώην καπνιστές καταναλώνουν
κατά μέσον όρο περισσότερες θερμίδες ανά γραμμάριο τροφής (1,84)
σε σχέση με όσους δεν κάπνισαν ποτέ, αλλά παρ’ όλα αυτά τρώνε πιο υγιεινά σε σχέση με τους καπνιστές.
Φαίνεται πως όσα περισσότερα τσιγάρα καπνίζει κανείς, τόσο αυξάνουν
οι θερμίδες που καταναλώνει. Οι συστηματικοί καπνιστές τείνουν να
τρώνε λιγότερα φρούτα και λαχανικά,
πράγμα που σημαίνει ότι προσλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μικρότερες
ποσότητες βιταμίνης C, αυξάνοντας
έτσι τον κίνδυνο για καρδιαγγειακές
νόσους και καρκίνο. Οι καπνιστές
συχνά φοβούνται ότι θα παχύνουν
αν κόψουν το κάπνισμα, κάτι που
λειτουργεί αποτρεπτικά σε πολλούς
στο να πάρουν την απόφαση να απεξαρτηθούν από τη νικοτίνη. Ομως,
σύμφωνα με τη νέα μελέτη, στην

Οι συστηματικοί καπνιστές τείνουν
να τρώνε λιγότερα φρούτα και λαχανικά, σύμφωνα με αμερικανική έρευνα.
<
<
<
<
<
<

Παρόλο που τρώνε
μικρότερες μερίδες
φαγητού από όσους
δεν καπνίζουν.
πραγματικότητα κάνουν χειρότερη
διατροφή από τους μη καπνιστές και
λαμβάνουν περισσότερες θερμίδες.
Το θέμα, όμως, που γεννάται είναι
γιατί οι καπνιστές έχουν τη σαφή
τάση να τρώνε περισσότερες θερμίδες σε κάθε γεύμα τους αποστρέφοντας το βλέμμα από την υγιεινή διατροφή, την πλούσια και ολιγοθερμιδική, και από τα φρούτα και λαχανικά.
Πιθανώς αυτό εκπορεύεται από την
αδιαφορία που επιδεικνύουν γενικότερα για θέματα που άπτονται της
διατήρησης σε καλή υγεία και για
αυτό και εξακολουθούν να καπνίζουν.
Στην πραγματικότητα, δηλαδή, μπορεί να επιλέγουν τις πιο εύκολες διατροφικές λύσεις αδιαφορώντας για
την επίδραση που έχουν αυτές στη
συνολική τους υγεία, κατά τον ίδιο
τρόπο που αδιαφορούν για την επίπτωση του τσιγάρου στην υγεία τους.
ΑΠΕ

www.lovefm.com.cy

ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ Σάμος, Κέρκυρα ή Λευκάδα;
TA ΩΡΑΙΟΤΕΡΑ Εσείς αποφασίζετε!
Love FM 100.7 και η Top Kinisis Travel
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ Τοστέλνουν
1 τυχερό ζευγάρι με απευθείας
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ πτήση σε προορισμό της επιλογής του!
Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 4 ΜΑΪΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ
*Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

«ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ
ΣΤΟ LOVE FM 100.7
ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ
ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΤΕ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΥΠΕΡΟΧΟ
ΔΩΡΟ»
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Με άνοδο 1,17%
έκλεισε την Τρίτη
το Χρηματιστήριο
Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις
810,54 μονάδες, με τον τζίρο στα 89,4 εκατ.
Με κέρδη, για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση, έκλεισε το Χρηματιστήριο Αθηνών, λαμβάνοντας σημαντική ώθηση
αφενός μεν από το θετικό κλίμα στις
διεθνείς αγορές, αφετέρου δε από την
αισιοδοξία που επικρατεί για το αυριανό
Euroworking Group, καθώς θα υπάρξει
η πρώτη συζήτηση για τη στρατηγική
ανάπτυξης μετά την έξοδο από το μνημόνιο.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις
810,54 μονάδες, σημειώνοντας κέρδη
1,17%.
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα
89,49 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν
101,8 εκατ. μετοχές. Στα χαρακτηριστικά
της χθεσινής συνεδρίασης, ο αυξημένος
τζίρος (ο υψηλότερος των τελευταίων
οκτώ συνεδριάσεων) και λόγω της «βοήθειας» από τις προσυμφωνημένες συναλλαγές, η αξιοσημείωτη υποχώρηση
του τραπεζικού κλάδου από τα πρωινά
υψηλά και οι ελάχιστες πρωτοβουλίες
των αγοραστών για τίτλους χαμηλότερων κεφαλαιοποιήσεων, με τις μετοχές
της υψηλής κεφαλαιοποίησης να αποσπούν τη μερίδα του λέοντος σε συναλλαγές και ενδιαφέρον.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,95%, ενώ
ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης
ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,97%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν της
Eurobank (+5,49%) και της ΔΕΗ (+4%),
ενώ, αντιθέτως, πτώση σημείωσαν οι
μετοχές της Grivalia (-1,66%) και της
ΕΥΔΑΠ (-1,52%).
Από τους επιμέρους δείκτες, τα μεγαλύτερα κέρδη σημείωσαν οι δείκτες
Πρώτων Υλών (+3,93%) και Τηλεπικοινωνιών (+2,27%), ενώ, αντιθέτως, απώλειες σημείωσαν οι δείκτες Τροφίμων
και Ποτών (-0,88%) και Χημικών (-0,51%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών
παρουσίασαν οι μετοχές της Εθνικής
(78,5 εκατ. μετοχές) και της Eurobank
(5,6 εκατ. μετοχές).
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν οι μετοχές της Εθνικής (22,45
εκατ. ευρώ) και της Alpha Bank (10,2
εκατ. ευρώ).
Ανοδικά κινήθηκαν 67 μετοχές, πτωτικά 52 και 118 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι
μετοχές: Ιλυδα +9,73%, Κρέτα Φαρμ
+9,36% και Eurobank +5,49%.
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν
οι μετοχές: Ιντερτεκ -11,48%, Ευρωσύμβουλοι -9,96% και Ελγεκα -9,76%.
Στην αγορά ομολόγων σημειώθηκε
περιορισμένη επιστροφή πωλητών, με
την απόδοση του Ελληνικού 10ετούς
να επιστρέφει οριακά ψηλότερα του 4%.

Οι υποσχέσεις της Κίνας έδωσαν ώθηση στις αγορές
Ανοδικά κινήθηκαν χθες οι δείκτες των
ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, ενώ ανάλογη πορεία ακολουθούσαν πριν
από το κλείσιμο και οι δείκτες στην
αμερικανική αγορά. Το ευρώ ενισχύθηκε προς το δολάριο, ενώ ανοδικά
κινήθηκαν και οι αποδόσεις των ομολόγων της Ευρωζώνης, καθώς και
η τιμή του «μαύρου χρυσού». Βασικός
παράγοντας, ο οποίος διαμόρφωσε το
κλίμα μεταξύ των επενδυτών, ήταν
οι δηλώσεις του Κινέζου προέδρου Σι
Τζινπίνγκ. Ο Κινέζος ηγέτης υποσχέθηκε να απελευθερώσει τομείς της
οικονομίας και να μειώσει τους δασμούς, μεταξύ άλλων και στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, ενισχύοντας τις ελ-

New York/Nέα Yόρκη

(Σε δολάρια)

WELLS FARGO &

52.52

0.5167

WALMART INC

86.19

-0.1043

Πριν από

PEARSON

766.8

2.871

DEUTSCHE POST

36.52

0.62

TERNA

4.78

4.80

TOYOTA MOTOR C

6838

1.44

RECKIT BNCSR G

6208

0.388

DT BOERSE N

114.5

-0.4

UNICREDIT

17.15

-0.86

YAMAHA CORP

5070

1.71

ROYAL BANK SCO

262.9

0.574

DT LUFTHANSA A

26.88

0.21

2380.5

2.167

DT TELEKOM N

13.555

0.04

2419

2.003

E.ON SE NA

8.911

-0.069

1542.5

1.247

FRESENIUS MEDI

83.54

0.3

Χθεσινό
44.13
101.15
36.57
22.22
61.31
42.10
104.40
16.45
41.07
13.26
64.99
111.45
11.18
113.00
191.60
275.15
23.26
121.65
139.60
20.39
429.30
56.70
96.02
43.27
67.00
70.76
44.21
79.42
17.89
10.46
101.55
48.81
19.26

Μετ. %
44.15
101.50
36.36
22.07
60.86
41.73
103.70
16.62
40.84
13.19
65.58
111.00
11.33
113.15
190.25
262.25
23.32
119.05
139.95
19.76
416.00
56.84
96.35
43.65
66.45
70.12
44.25
79.32
17.43
10.36
101.30
48.32
19.39

το κλείσιμο

Μετ. %

216.54

1.7527

(Σε πέννες)

ALCOA CORP

54.7392

8.1375

Εταιρείες

592.51

0.0203

ANGLO AMERICAN

1692

5.067

RIO TINTO

3712

3.097

FRESENIUS SE

63.96

-0.04

2596

0.933

ROYAL MAIL R

567

2.495

HEIDELBERGCEME

81.2

0.12

1898.5

0.026

ROLLS ROYCE PL

886.8

0.91

HENKEL AG&CO V

104.2

-1

RDS ‘A

London/Λονδίνο

ALTRIA GROUP

64.15

1.4229

ASSOC.BR.FOODS

AMAZON COM

1422.36

1.1578

ADMIRAL GROUP

ROYAL DTCH SHL
Χθεσινό

Μετ. %

RELX

AMER EXPRESS C

92.95

0.8791

ASHTEAD GRP.

2023

2.249

RANDGOLD RES

5726

1.922

INFINEON TECH

21.39

0.13

AMER INTL GROU

53.77

0.8818

ANTOFAGASTA

952.8

4.52

RSA INSRANCE G

654.4

0.461

K+S AG NA

24.25

0.05

AMGEN

172.57

1.7392

AVIVA PLC

499.8

1.133

SAINSBURY(J)

248.6

1.594

LINDE

167.45

3.8

APPLE INC

172.71

1.5642

ASTRAZENECA

5077

1.642

SCHRODERS

3195

0.789

MERCK KGAA

80.68

0.02

AVON PRODUCTS

2.875

2.3132

BABCOCK INTL

687.6

2.996

SAGE GROUP

670

1.056

MUENCH. RUECK

194.2

0.95

BANK OF AMERIC

30.44

1.9083

BAE SYSTEMS

602.4

-0.066

3653

-1.497

RWE AG

20.09

-0.12

SHIRE

BAXTER INTL IN

66.07

1.9756

BARCLAYS

214.75

1.681

ST JAMESS PLAC

1072.5

1.132

THYSSENKRUPP A

22.16

0.48

BOEING CO

331.38

2.7599

BRIT AM TOBACC

4260.5

-1.114

SKY PLC

1326.5

0.721

VOLKSWAGEN VZ

171.58

7.32

BRISTOL MYERS

60.835

0.587

BARRATT DEVLPM

552.8

1.06

SMITHS GROUP

1521.5

1.773

VONOVIA SE

40.03

-0.29

CAMPBELL SOUP

42.77

-0.3263

BERKELEY GRP

3900

1.378

SMITH&NEPHEW

1339.5

1.171

SIEMENS N

105.3

0.3

CATERPILLAR IN

147.5

3.0892

BR LAND CO

653.6

0.123

SPORTS DI INT

367.1

-0.784

SAP SE

87.51

0.14

CIGNA CORP

169.42

0.8813

BHP BILLITON

1434.2

3.537

SSE PLC

1281.5

-1.385

CHEVRON

119.09

2.6815

BUNZL

2130

0.614

STANDRD CHART

725

1.37

CISCO SYSTEMS

42.34

2.8419

BP

505.2

2.36

SEVERN TRENT

1855

-2.137

CITIGROUP

70.77

1.9153

BURBERRY GRP

1715

1.359

TRAVIS PERKINS

1247.5

1.671

Εταιρείες

CERVECERIAS

29.19

0.1716

BT GROUP

238.45

1.447

TESCO

210.3

2.286

AALBERTS INDUS

COCA-COLA CO

43.86

0.0684

COCACOLA HBC A

2626

-2.741

TUI AG

COLGATE PALMOL

71.63

0.294

CARNIVAL

4600

-0.282

TAYLOR WIMPEY

142.55

-0.697

UNILEVER

1502

0.502

UNITED UTIL GR

145

9.765

2388

-0.624

192

0

6600

-1.124

DIAGEO

2535

0.996

DIRECT LINE

352.8

1.031

1.1

4.7619

CENTRICA

3.51

5.0898

COMPASS GROUP

ENTERGY CP

78.52

-0.5572

CAPITA PLC

EXELON CORP

38.495

-0.2462

CRH

EXXON MOBIL

77.28

3.2189

DIXONS CARPHO

FEDEX CORP

238.8

1.9119

DCC

DANAOS CORP
DIANA SHIPPING

FORD MOTOR CO

11.52

2.4

INTL BUS MACHI

155.24

1.6701

GENERAL DYNAMI

214.61

-0.1628

GENERAL ELEC C

13.0501

1.7155

EASYJET

GOLDM SACHS GR

257.44

2.0818

FRESNILLO

HALLIBURTON CO

48.87

4.9613

GKN

HARTFORD FINL

51.95

1.4648

GLENCORE

HP INC

21.74

4.0689

GLAXOSMITHKLIN

HOME DEPOT INC

173.62

0.6434

HIKMA

HONEYWELL INTL

145.77

2.0584

HAMMERSON H

INTEL CORP

50.86

2.6438

HARGREAVES LS

JOHNSON JOHNSO

129.9

0.3244

HSBC HOLDINGS

EXPERIAN

Μετ. %

AJINOMOTO

1944.5

-0.54

ASAHI GROUP HL

5749

-1.32

ASTELLAS PHARM

1586

-1.28

BRIDGESTONE CO

4752

1.67

CANON INC

3923

1.9

CASIO COMPUTER

1641

0.49

CITIZEN WATCH

783

1.03

CLARION

329

-0.3

1764

1.85

DAIWA SEC GROU

670.3

0.34

SUBARU

3593

0.62

FUJIFILM HOLDI

4287

0.68

FUJITSU LTD

661.8

-0.02

CREDIT SAISON

HINO MOTORS

1342

0.75

HITACHI

774.2

0.47
2.6

3515

3.38

Χθεσινό

Μετ. %

ISUZU MOTORS

41.88

1.53

AEGON

5.706

1.97

AKZO NOBEL

79.06

1.28

1.88

3945.5

-0.829

ALTICE A

7.19

2.31

710

-2.926

ASML HOLDING

165.55

1.72

VODAFONE GROUP

205.6

0.958

BOSKALIS WESTM

24.06

0.67

WPP PLC

1199.5

0.926

GEMALTO

49.65

-0.18

3702

0.027

HEINEKEN

90.08

-0.02

KONINKLIJKE DS

83.02

1.97

KPN KON

2.432

-1.3

NN GROUP

37.03

1.17

1568.5

1.785

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

18.505

2.32

1639

-0.997

ABBLTDN

22

1.2

PHILIPS KON

32.17

1.59

1240.5

1.555

RICHEMONTN

89.1

2.3

RANDSTAD

55.84

2.65
0.83

OCI

1674.5

1.95

KAWASAKI HVY I

3370

2.59

KAJIMA CORP

1007

1.92

KEIO

4725

-1.56

KOBE STEEL

1075

1.99

KONICA MINOLTA

921

1.99

1600

2.96

MITSUB UFJ FG

704.4

0.34

MITSUBISHI COR

2867.5

1.85

MITSUBISHI ELE

1691

0.62

JTEKT

MITSUBISHI MOT

787

0.9

NEC CORPORATIO

2942

0.62

NIKKON HLDG

2892

-0.28

NIKON CORP

1872

0.65

NIPPON SUISAN

5749

-0.35

NISSAN MOTOR C

1126

0.72

414.7

0.27

RELX

17.525

52.6

-0.19

ROYAL DUTCH SH

27.59

2.2

NOMURA HOLDING

621.1

0.42

78.64

1.37

UNIBAIL RODAMC

189.15

-0.39

NISSAN CHEM IN

4730

0.53

218

0.21

UNILEVER DR

46.01

-0.68

NIPPON PAPER I

1995

SGSN

2387

0.93

VOPAK

40.73

-1.02

NTT DOCOMO

2808

SWATCHGROUPI

438.8

1.62

WOLTERS KLUWER

43.98

0.37

OBAYASHI CORP

1163

1.75

ADECCON

68.5

0.85

ODAKYU ELEC RA

2210

-0.76

426

1.188

GEBERITN1

346.5

2.167

LAFARGEHOLCIM

1445.4

1.688

NOVARTISN

1230

3.841

ROCHEHOLDING

525

-1.055

1670

0.906

673.5

0.477

112.29

1.712

INTL CONSOL AI

627.2

0.384

JULIUSBAERN

57.88

0.52

1.6373

INTERCONT HOTE

4323

0.232

CSGROUPAG

15.89

1.21

MCDONALD’S COR

162.41

0.7319

3I GROUP

888.8

1.138

GIVAUDANN

2156

-2.44

Εταιρείες

MERCK & CO

56.62

0.8191

IMP.BRANDS

2524.5

-0.493

NESTLESA

76.7

0.92

A2A SPA

MICROSOFT CP

92.29

1.6746

INTU PROPERTIE

204.2

-0.536

TRANSOCEANN

10

5.82

3M COMPANY

LAZARD

Χθεσινό

3784

52.9022

JPMORGAN CHASE

Εταιρείες

IHI

1.357

(Σε ελβ.φρ.)

(Σε γιέν)

HONDA MOTOR

1599

Zurich /Zυρίχη

Tokyo/Tόκιο

(Σε ευρώ)

Amsterdam/Aμστερνταμ

190.4

WHITBREAD

(Σε ευρώ)

OSAKA GAS

Χθεσινό

Μετ. %

PIONEER

1.58

1.61

ATLANTIA

26.80

26.79

AZIMUT HLDG

RICOH CO LTD

-0.04

701

0.29

2179.5

-0.3

176

1.15

1105

1.1

SECOM

8094

0.07
-0.23

17.88

17.88

SEVEN & I HLDG

4764

CIR-COMP

1.07

1.06

SHARP CORP

3380

2.42

0.81

ENEL

5.08

5.10

SHIMIZU CORP

969

0.73

0.27

EXOR

60.16

59.50

SHISEIDO

7108

-2.67

ENI

15.13

14.99

SONY CORP

5328

2.07

GENERALI ASS

16.03

16.08

SMFG

4480

0.16

2.92

2.90

216.54

1.7527

INMARSAT

352.4

0.657

SWISSCOMN

452.1

0.29

MORGAN STANLEY

54.14

1.4808

INTERTEK GROUP

4720

1.071

SWISSREN

95.04

-0.08

NIKE INC CL B

66.72

-0.6847

ITV

150.9

1.207

UBSGROUPN

16.715

NORFOLK SOUTHE

130.17

0.9696

JOHNSON MATTHE

3267

0.833

ZURICHINSURAN

298.3

PFIZER INC

35.93

1.3254

KINGFISHER

297.2

0.78

PROCTER & GAMB

78.34

0.2303

LAND SECS.

949.5

-0.378

RAYTHEON CO

216.32

-0.015

LEGAL & GENERA

265.3

0.607

ROCKWELL AUTOM

172.875

2.1177

LLOYDS BNK GRP

67.06

0.615

Εταιρείες

SCHLUMBERGER L

66.93

4.155

LOND STOCK EXC

4305

1.056

ADIDAS N

205.5

SOUTHERN

44.33

-0.9828

MERLIN

347.2

0.289

ALLIANZ SE

188.48

Frankfurt/Φρανκφούρτη
Χθεσινό

OJI HOLDINGS

Milano/Mιλάνο

(Σε ευρώ)

GEOX

Μετ. %

INTESA SANPAOL

3.036

0.5

2.9

LUXOTTICA

52.16

52.34

TAISEI CORP

5570

2.2

1.06

MEDIASET

3.34

3.30

TDK CORPORATIO

9360

0.65
-1.21

SUMITOMO CHEM

625

3.31

SUZUKI

1051

2.04

4

1.2658

MARKS & SP.

25000

-1.306

BASF SE

84.04

0.51

MEDIOBANCA

9.72

9.72

TOBU RAILWAY

3275

TSAKOS ENERGY

3.48

2.9586

MONDI

1915.5

0.419

BAY MOT WERKE

89.99

1.65

PARMALAT

3.00

2.98

TOKIO MARINE H

4933

1.15

UNISYS CORP

10.7

2.8846

NATIONAL GRID

825

-1.055

BEIERSDORF

92.76

-0.44

RCS MEDIAGROUP

1.20

1.20

TORAY INDUSTRI

985.2

0.23

UNITED TECH CP

122.81

0.4827

NEXT

4861

0.475

BAYER N AG

24.73

24.37

TREND MICRO

6320

-0.94

UNITEDHEALTH G

226.35

1.6253

OLD MUTUAL

237.9

1.45

3.83

3.86

TOPY INDS LTD

3115

1.8

50.91

0.6325

PROVIDENT FINC

660

-3.958

17.88

17.42

TORAY INDUSTRI

985.2

0.23

TOSHIBA CORP

294

-0.34

2106

0.14

STEALTHGAS

US BANCORP

97.85

4.42

PRYSMIAN

COMMERZBANK

10.938

0.39

SNAM

CONTINENTAL AG

228.3

6.2

STMICROELEC.N.
TELECOM ITALIA

0.88

0.85

TENARIS

14.71

14.30

VERIZON COMMS

48.71

3.815

PRUDENTIAL

1810

1.174

DAIMLER AG N

65.74

0.79

WALT DISNEY CO

101.11

1.4142

PERSIMMON

2677

1.095

DEUTSCHE BANK

11.432

-0.052

και της αποκλιμάκωσης της έντασης,
ενώ οι άμεσα κερδισμένες θα είναι οι
γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες»,
υπογράμμισαν αναλυτές της Evercore
ISI. Aνοδικά κινήθηκαν και οι μετοχές
των BMW, VW και Daimler. Επίσης,
κέρδη 4,7% αποκόμισε η τιμή της μετοχής της Bayer, όταν έγινε γνωστό
ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης των
ΗΠΑ έδωσε το πράσινο φως να εξαγοράσει τη Monsanto. Η μετοχή του
οίκου ειδών πολυτελείας LVMH ανήλθε
4,9%, λόγω καλύτερων των αναμενομένων πωλήσεων.
Στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού,
πριν από το κλείσιμο οι Dow Jones
και S&P 500 ανέρχονταν 1,63% και

1,49%, αντίστοιχα. Αφενός οι επενδυτές
επηρεάστηκαν θετικά από τις δηλώσεις
Σι Τζινπίνγκ, αφετέρου από την παρέμβαση του συμβούλου του Λευκού
Οίκου, Πίτερ Ναβάρο, ότι οι «πόρτες
είναι ανοικτές για εμπορικές συνομιλίες
μεταξύ των δύο ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου». Στην αγορά εμπορευμάτων η τιμή του πετρελαίου σημείωσε άνοδο. Το αργό Νέας Υόρκης
ενισχύθηκε 3,2% στα 65,44 δολάρια
το βαρέλι, ενώ το ευρώ ενδυναμώθηκε
0,3% προς το δολάριο στο 1,2353 δολάριο. Τέλος, οι αποδόσεις των δεκαετών γερμανικών ομολόγων ανήλθαν
1 μονάδα βάσης στο 0,516%.
BLOOMBERG, REUTERS

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

3M COMPANY
ALLEGHANY CRP

πίδες ότι θα αποφευχθεί ο εμπορικός
πόλεμος με τις ΗΠΑ. Τα κέρδη στα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ήταν σημαντικά με τον πανευρωπαϊκό δείκτη
Stoxx 600 να κλείνει με άνοδο 0,82%,
ενώ στην Φρανκφούρτη ο Xetra DAX
είχε κέρδη 1%. Στο Λονδίνο ο FTSE
100 έκλεισε με άνοδο 1,08%, στο Παρίσι ο CAC 40 με 0,84% και στο Μιλάνο
o FTSE MIB με 0,52%. Οι δηλώσεις
του Κινέζου προέδρου επηρέασαν
πολύ ευνοϊκά και τους κλαδικούς δείκτες της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως
ο SXAP στην Ευρώπη, που χθες έκλεισε
με κέρδη 1,9%. «Πρόκειται για σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ανοίγματος της κινεζικής οικονομίας

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

Οι δηλώσεις του ηγέτη της Κίνας περί μείωσης δασμών και στα εισαγόμενα αυτοκίνητα ενίσχυσαν τους κλαδικούς δείκτες της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως ο SXAP
στην Ευρώπη, που χθες έκλεισε με κέρδη 1,9%. Σημαντική άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές των BMW, VW και Daimler.

TOYOBO

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 1
AENA SME
ACERINOX11.51
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
MAPFRE
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. %
33.15 3.2067
8.21 0.0549
170.1 -0.4972
0.7881
66.3 0.6987
62.02
1.6721
3.722 0.5946
6.421 -0.1555
8.412 0.1667
3.981
1.582
3.525 0.8872
18.03 0.1667
22.7 -0.1759
17.415 0.9273
10.24 -0.7752
19.75 -0.1012
23.12 0.8286
6.028 -0.1987
7.202 0.3344
11.19 0.7201
25.65 -1.6865
2.742
0.1461
12.325 -0.8447
26.3 2.9959
4.16
5.1567
16.34 -1.0596
15.295
2.1369
1.693
0.924
5.349 -0.2052
2.281
1.4229
8.196 0.2937
8.154 0.4435
25.14
2.5285
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

l

21

Τρίτη 10 Απριλίου 2018

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,5000

0,5200

0,5003

0,0340

179.304

0,4980

0,5080

0,5000

0,00

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc (Σ)

1,9920

2,0300

2,0066

2,4660

48.265

2,0100

2,0300

2,0200

1,92

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4700

0,4700

0,4700

0,2010

700

0,4680

0,4800

0,4700

0,43

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0060

0,0060

0,0060

-0,0830

40

0,0060

0,0080

0,0060

-25,00

ΣΑΕΠ

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,2300

0,2340

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC (Σ)

0,0230

0,0230

0,0230

-0,0580

75.000

0,0230

0,0240

0,0230

-4,17

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1360

0,1360

0,1360

-0,1090

8.700

0,1360

0,0000

0,1360

-0,73

1,4400

1,4400

1,4400

0,7240

1.895

1,4400

1,4500

1,4400

0,00

0,0565

0,89

0,0620

0,00

1,1200

0,90

0,4100

0,49

0,4800

0,00

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

0,1100

0,1200

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1830

0,1980

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟ

0,0565

0,0565

0,0565

0,0500

4.440

0,0565

0,0600

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,2200

0,0000

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,4400

1,4900

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0000

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,3500

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0000

ΑΙΕΠ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0020

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

0,0000

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,2740

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0160

0,0185

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1400

0,1450

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

0,0070

ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΤΖΕΠ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0030

0,0085

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

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

1,1200

1,1400

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,0000

0,0000

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)

0,2080

0,2600

ΑΓΡΟ

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

0,8100

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,0000

0,1980

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0225

0,0245

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1200

0,0000

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0525

0,0000

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,4740

0,5150

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΣΙΤΟ

0,0620
1,1200

0,4080

0,0620
1,1200

0,4100

0,0620
1,1200

0,4098

0,0000
0,7870

0,2780

20.000
500

9.000

0,0610

0,0620

0,0000

0,0165

0,4080

0,4160

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0320

0,0370

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

1,2700

1,4500

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0130

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
ΤΣΙΒ

0,2240

0,0000

0,4800

0,4960

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0000

0,0000

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,8000

2,8400

0,4800

0,5100

0,4806

-0,1290

5.100

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0360

ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0130
1,3500

ΚΕΟ

KEO PLC

1,2200

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,2800

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,5350

0,5900

ΦΡΟΥ

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

0,2000

0,2400

0,0705

0,0740

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0970

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
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

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

0,0000

25,0000

0,0000
28,0000

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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MARKET PLACE

Βραβείο αριστείας
για την AstroBank
LG

Τέλη Απριλίου η παρουσίαση
του LG G7 ThinQ
Μέσα στον Μάιο αναμένεται να κυκλοφορήσει

το νέο LG G7 ThinQ ενώ η παρουσίαση του θα
πρέπει να αναμένεται περί τα τέλη Απριλίου. Η
συσκευή θα κυκλοφορήσει σε πέντε χρώματα,
(Aurora Black, Platinum Grey, Moroccan Blue,
Morrocan Blue Matte και Raspberry Rose).
Σε ό, τι αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
ως επικρατέστερο σενάριο θεωρείται ότι η οθόνη θα είναι 6.0” M+LCD (RGBW) ανάλυσης
3120 x 1440 (19.5:9, 900ppi), με οκταπήρυνο
επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 845, επεξεργαστή γραφικών Adreno 630 GPU, μνήμη
RAM 4GB ή 6GB. Η συσκευή θα έχει αποθηκευτικό χώρο 64GB/128GB με επέκταση MicroSD
έως 128GB), Dual κάμερα 16MP f/1.5 με O.I.S. +
16MP f/1.9 και εμπρόσθια κάμερα 8MP με ευρυγώνιο φακό.

Η ανακάλυψη δείχνει ότι η πρώτη μαζική μετανάστευση ανθρώπων εκτός Αφρικής με κατεύθυνση την Ευρασία υπήρξε πολύ πιο γεωγραφικά ε-

ξαπλωμένη από ό,τι είχε θεωρηθεί έως τώρα.

Απολίθωμα ετών 90.000
στην Σαουδική Αραβία
Είναι το παλαιότερο απολίθωμα του Homo sapiens ηλικίας 90.000
ετών που βρέθηκε εκτός Αφρικής και ανατολικής Μεσογείου

Apple

Κυκλοφόρησαν τα «μαύρα»
iPhone 8 / Plus
Η Apple ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία

του iPhone 8 / Plus (PRODUCT)RED Edition. Η
συσκευή iPhone 8 / Plus (PRODUCT)RED
Edition διαθέτει μαύρη πρόσοψη, αντί της λευκής των προηγούμενων μοντέλων
(PRODUCT)RED Edition iPhone 7 / Plus. Με τις
τιμές να παραμένουν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τα άλλα iPhone/ iPhone 8 Plus, τα νέα
iPhone 8 / Plus (PRODUCT)RED Edition θα είναι
διαθέσιμα σε εκδόσεις των 64GB και 256GB. Τα
iPhone 8 / Plus (PRODUCT)RED Edition είναι
διαθέσιμα προς παραγγελία από την Τρίτη 10 Απριλίου ενώ στα Apple stores σε Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Καναδά, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Χονγκ Κονγκ, Νότια Κορέα και Ηνωμένο
Βασίλειο θα είναι διαθέσιμα για πώληση από
την Παρασκευή 13 Απριλίου.

OnePlus 6

Επιβεβαιώθηκαν
τα βασικά του χαρακτηριστικά
Τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας ναυαρχίδας

στα smartphones παρουσίασε ο CEO της OnePlus
Pete Lau. Προκύπτει λοιπόν ότι το OnePlus 6 θα
είναι εφοδιασμένο με επεξεργαστή Snapdragon
845, ενώ αναμένεται να έχει αποθηκευτικό χώρο
256GB με 8GB of RAM. Σύμφωνα με τις τελευταίες διαρροές αναμένεται ότι το OnePlus 6 θα παρουσιαστεί στις 5 Μαΐου στην Κίνα. Στα φημολογούμενα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνεται η οθόνη 6.28” OLED FHD+ (2280 x 1080. 19:9), οκταπήρυνος επεξεργαστής 64bit octa-core
Qualcomm Snapdragon 845, επεξεργαστής γραφικών Adreno 630 GPU, μνήμη RAM 6GB/8GB και
Dual κάμερα 20MP + 16MP f/1.7

Blizzard

Τον Αύγουστο
το 7ο World of Warcraft
Εκατομμύρια παίκτες του World of Warcraft:

Battle of Azeroth, αναμένουν το 7ο expansion
του παιχνιδιού, το οποίο σύμφωνα με τελευταία
ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμο σε τέσσερις μήνες και συγκεκριμένα στις 14 Αυγούστου του
2018. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης ότι θα κυκλοφορήσει και έκδοση του expansion στα καταστήματα, η οποία περιλαμβάνει διάφορα
extras για όσους την επιλέξουν, όπως φυσικά
και τις ειδικές εκδόσεις με ακόμη περισσότερα
καλούδια. Στο World of Warcraft: Battle of
Azeroth η ιστορία συνεχίζεται από το σημείο όπου οι Horde και Alliance συνασπίστηκαν για να
σώσουν τον κόσμο από τη Legion, αλλά τώρα επέστρεψαν στην κανονικότητα του μίσους μεταξύ τους. Οι gamers θα έχουν τη δυνατότητα
να φτάσουν μέχρι το level 120 και θα παίξουν
σε δύο νέες ηπείρους με νέα dungeons και
πολλές νέες λειτουργίες.

Το διεθνές βραβείο αριστείας, “Euro STP
Excellence Award” απέσπασε η AstroBank, από
τη βελγική Τράπεζα KBC Bank N.V. Η διάκριση
αυτή αποτελεί αναγνώριση των προσπαθειών
που καταβάλλει η AstroBank για συνεχή αναβάθμιση των υπηρεσιών και των προϊόντων
που προσφέρει, αλλά και για εδραίωσή της στην
τοπική αγορά ως η πλέον αξιόπιστη λύση για
γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση
στην Κύπρο. Όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου,
η επιβράβευση από έναν τραπεζικό οργανισμό
διεθνούς κύρους, όπως η KBC Bank, αποτελεί
την καλύτερη προβολή της AstroBank στους
πελάτες και συνεργάτες της, ενισχύοντας τη
θέση και τη φήμη της στη διεθνή αγορά.

Πρόκειται για ανακάλυψη που
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
πρώτη μαζική μετανάστευση
ανθρώπων εκτός Αφρικής με
κατεύθυνση την Ευρασία υπήρξε πολύ πιο γεωγραφικά εξαπλωμένη από ό, τι είχε θεωρηθεί
μέχρι σήμερα.
Το αρχαιότερο απολίθωμα
προγόνου του σύγχρονου «έμφρονος» ανθρώπου, του Homo
sapiens, που έχει ποτέ βρεθεί
έξω από την Αφρική και την περιοχή του Λεβάντε στην ανατολική Μεσόγειο, ανακάλυψαν
επιστήμονες στη Σαουδική Αραβία. Το απολίθωμα, το οποίο
βρέθηκε στην κατάξερη αραβική
έρημο Νεφούντ, στην περιοχή
Αλ Γούστα, που κάποτε φιλοξενούσε μια λίμνη, είναι ένα οστό
δαχτύλου που έχει ηλικία 85.000
έως 90.000 ετών, μια εποχή όταν
η Σ. Αραβία είχε υγρό κλίμα και
ήταν «πράσινη». Οι βροχές θα
επέτρεψαν στους προγόνους
μας να εισχωρήσουν και να εγκατασταθούν στην περιοχή,
που σήμερα είναι πολύ αφιλόξενη.
Στην ίδια περιοχή βρέθηκαν
πολλά απολιθώματα ζώων, μεταξύ των οποίων ιπποπόταμων,
καθώς και πολλά ανθρώπινα λίθινα εργαλεία. Ανάμεσα σε αυτά
τα ευρήματα, ανακαλύφθηκε
ένα καλοδιατηρημένο μικρό ο-

στό, μήκους μόλις 3,2 εκατοστών, από το οποίο όμως μπορούν να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα.
Το οστό αναλύθηκε τρισδιάστατα και συγκρίθηκε με άλλα
οστά προγόνων μας και Νεάντερταλ, καθώς επίσης πιθήκων,
πράγμα που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι αναμφίβολα ανήκει στο δικό μας είδος (Homo
sapiens).
Η ανακάλυψη δείχνει ότι η
πρώτη μαζική μετανάστευση
ανθρώπων εκτός Αφρικής με
κατεύθυνση την Ευρασία υπήρξε πολύ πιο γεωγραφικά εξαπλωμένη από ό,τι είχε θεωρηθεί
έως τώρα. Οι επιστήμονες πίστευαν ότι οι πρώιμες απόπειρες
εξόδου από την Αφρική είχαν
μάλλον στεφθεί με αποτυχία
και είχαν περιορισθεί στις δασωμένες παράκτιες περιοχές
της ανατολικής Μεσογείου.
Το νέο εύρημα δείχνει τόσο
ότι πιθανότατα υπήρχαν πολλαπλές μεταναστεύσεις από την
Αφρική, όσο και ότι κάποιες από
αυτές είχαν εξαπλωθεί μακρύτερα από ό,τι είχε υποτεθεί μέχρι
σήμερα.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του
Ινστιτούτου Επιστήμης της Ανθρώπινης Ιστορίας Μαξ Πλανκ
της Λειψίας, με επικεφαλής τους

Χάου Γκρούκατ και Μάικλ Πετράγκλια αντίστοιχα, έκαναν
τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature Ecology &
Evolution», σε συνεργασία με
Σαουδάραβες συναδέλφους
τους.
«Η Αραβική Χερσόνησος είχε
έως τώρα θεωρηθεί πολύ μακριά
από την κύρια σκηνή της ανθρώπινης εξέλιξης. Όμως η νέα
ανακάλυψη βάζει την Αραβία
στον χάρτη ως περιοχή-κλειδί
για την κατανόηση της προέλευσής μας και την επέκτασή
μας στον υπόλοιπο κόσμο. Καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, αναμένουμε να κάνουμε και άλλες
σημαντικές ανακαλύψεις στη
Σ. Αραβία», δήλωσε ο καθηγητής
Πετράγκλια.
Η πρώτη μετανάστευση από
την Αφρική εκτιμάται ότι έγινε
από ένα άλλο είδος του ευρύτερου ανθρωπίνου γένους, τον
«όρθιο» άνθρωπο (Homo
erectus) πριν από περίπου 1,7
εκατομμύρια χρόνια. Η πρώτη
μετανάστευση εκτός Αφρικής
από τον «δικό μας» Homo
sapiens άρχισε πριν από τουλάχιστον 177.000 χρόνια και
κορυφώθηκε πριν από 90.000
έως 130.000 χρόνια, ακολουθώντας κυρίως τη «λεβαντίνικη»
διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου (σήμερα Χερσόνησος

Σινά, Παλαιστίνη-Ισραήλ, Λίβανος, Συρία). Μάλιστα πρόσφατες παλαιογενετικές έρευνες
απωθούν ακόμη πιο πίσω στο
παρελθόν την έναρξη της πρώτης αυτής μετανάστευσης, ακόμη και πριν από 220.000 έως
350.000 χρόνια.
Το δεύτερο μεγάλο μεταναστευτικό κύμα από τη «μαύρη
ήπειρο» εκτιμάται ότι υπήρξε
πριν από 60.000 έως 50.000 χρόνια. Το νέο αραβικό απολίθωμα
τοποθετείται χρονολογικά ανάμεσα στα δύο αυτά κύρια μεταναστευτικά ρεύματα.
Η ανακάλυψή του οδηγεί σε
διάφορες υποθέσεις. Η μία είναι
ότι κατά την έξοδο από την Αφρική υπήρχε μια δεύτερη πιο
νότια διαδρομή που διέσχιζε
την Αραβία, η οποία τότε δεν
ήταν έρημος. Το πέρασμα στην
Αραβία γινόταν μάλλον από το
νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας, κοντά στο σημερινό στενό
Μπαμπ ελ Μαντέμπ, σε μια εποχή που τα νερά θα ήσαν πολύ
χαμηλότερα και η διάσχιση θα
θύμιζε πέρασμα ποταμού.
Η άλλη υπόθεση είναι ότι εκτός από τα δύο μεγάλα μεταναστευτικά κύματα, υπήρχαν
πολλά μικρότερα ή ακόμη και
μια λίγο-πολύ συνεχής ροή προγόνων μας από την Αφρική προς
την Ευρώπη και την Ασία.

Οσα ακούν και καταγράφουν
οι ψηφιακοί βοηθοί
Καθώς ολοένα και περισσότεροι
άνθρωποι φέρνουν ψηφιακούς
βοηθούς, όπως την Αλέξα της
Amazon, στα σπίτια τους, ένα
ενδιαφέρον ερώτημα που προκύπτει είναι τι ακριβώς ακούν
και καταγράφουν οι έξυπνοι ομιλητές. Παρότι η Amazon και
η Google, οι κορυφαίοι πωλητές
τέτοιων συσκευών, υπόσχονται
πως οι βοηθοί τους επεξεργάζονται ήχους μόνο αφού οι χρήστες τους αποφασίσουν να τους
ενεργοποιήσουν –πατώντας κάποιο κουμπί ή με εντολές όπως
«Γεια, Αλέξα»–, οι δύο εταιρείες
έχουν υποβάλει διάφορα αιτήματα ευρεσιτεχνίας που αναδεικνύουν μια σειρά από μελλοντικές δυνατότητες παρακολούθησης των χρηστών, χωρίς
απαραίτητα τη συναίνεσή τους.
Τα δεδομένα των χρηστών τους
θα μπορούσαν στη συνέχεια να
χρησιμοποιηθούν για να προσδιοριστούν οι επιθυμίες και τα
ενδιαφέροντά τους, οδηγώντας
σε στοχευμένες διαφημίσεις και
συστάσεις προϊόντων. Σε μία από τις αιτήσεις πατέντας της,
η Amazon περιγράφει τον τρόπο
με τον οποίο θα μπορούσε να
χρησιμοποιηθεί μελλοντικά ένας
«αλγόριθμος φωνητικής παρακολούθησης» σε διάφορες συσκευές της, αναλύοντας τον ήχο
των χρηστών σχεδόν σε πραγματικό χρόνο όταν ανιχνεύει
λέξεις όπως «μου αρέσει» ή «αγόρασα». Ενα διάγραμμα, που
συμπεριλαμβάνεται στην αίτησή
της, εξηγεί πώς μια απλή τηλεφωνική κλήση μεταξύ δύο φίλων
θα μπορούσε να οδηγήσει στη
λήψη προσφορών ή εξατομικευμένων διαφημίσεων σχετι-

των χρηστών, διαβεβαιώνοντας
πως η τεχνολογία της εταιρείας
«σχεδιάζεται με γνώμονα την
προστασία της ιδιωτικής ζωής
των χρηστών».

«Σύστημα επιτήρησης»

Το νέο ηχείο της Amazon, ονόματι Echo, αποτελεί ουσιαστικά της ψη-

φιακής βοηθού Aλέξα.
κών με το περιεχόμενο της συζήτησης.
Ταυτόχρονα, σε αίτηση ευρεσιτεχνίας της Google, περιγράφεται πώς η τεχνολογία αναγνώρισης ήχου της εταιρείας
θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για την παρακολούθηση ανηλίκων, ανιχνεύοντας τη φωνή
και τις κινήσεις των παιδιών
και παρέχοντας «φωνητική προειδοποίηση» σε περίπτωση που
προβλέπει πως θα προβούν σε
κάποια σκανταλιά. Σε άλλη αίτηση, η εταιρεία αναφέρει πως
το λογισμικό αναγνώρισης φωνής των συσκευών της θα μπορούσε να προσδιορίσει τη διάθεση και την ιατρική κατάσταση
των χρηστών της, χρησιμοποιώντας στοιχεία όπως τον τόνο
της φωνής, ή τον ανιχνευόμενο
ρυθμό αναπνοής.
Απαντώντας σε δημοσιεύματα για τις αιτήσεις ευρεσιτεχνίας της, «η Amazon διαβεβαιώνει πως παίρνει στα σοβαρά
την προστασία της ιδιωτικής

<
<
<
<
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<
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Πώς μια απλή τηλεφωνική κλήση μεταξύ δύο φίλων μπορεί
δώσει δεδομένα για
λήψη προσφορών η
εξατομικευμένες διαφημίσεις.
ζωής των χρηστών», αναφέροντας πως οι αιτήσεις «στοχεύουν
στο να διερευνήσουν τις πλήρεις
δυνατότητες της νέας τεχνολογίας και χρειάζονται πολλά χρόνια μέχρι να εγκριθούν», επιμένοντας πως δεν αντανακλούν
απαραίτητα τις τρέχουσες εξελίξεις στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Η Google, με τη
σειρά της, δηλώνει πως κανένα
από τα προϊόντα της δεν χρησιμοποιεί την τεχνολογία ανίχνευσης ήχου για να προσδιορίσει τις κινήσεις και τη διάθεση

Πράγματι, οι εταιρείες τεχνολογίας υποβάλλουν αιτήσεις για
έναν αστρονομικό αριθμό πατέντων κάθε χρόνο, και πολλές τεχνολογίες δεν χρησιμοποιούνται
ποτέ ή βρίσκονται ακόμη σε πολύ
πρώιμο στάδιο. Ωστόσο, ο Τζέιμι
Κορτ, πρόεδρος της μη κερδοσκοπικής ομάδας Consumer
Watchdog, η οποία δημοσίευσε
τον Δεκέμβριο μελέτη για ορισμένες από τις αιτήσεις ευρεσιτεχνίας, δήλωσε πως «όταν διαβάσει κανείς προσεκτικά τις αιτήσεις, αντιλαμβάνεται πως ξεκάθαρα αφορούν μια τεχνολογία
κατασκοπίας, ένα σύστημα επιτήρησης που θα εξυπηρετεί κυρίως τους διαφημιστές». «Οι εταιρείες», προσέθεσε ο Κορτ,
«θα μπορούν με λεπτομέρεια να
αναλύουν με ποιον τρόπο ζει ο
καθένας στο σπίτι του».
Μια πρόσφατη δημοσκόπηση της Γκάλοπ διαπίστωσε ότι,
πλέον, το 22% των Αμερικανών
χρησιμοποιεί συσκευές όπως
το Google Home ή την Αλέξα
της Αmazon. Η αυξανόμενη υιοθέτηση έξυπνων ηχείων σημαίνει ότι οι συσκευές, μερικές
από τις οποίες περιέχουν κάμερες και μέχρι οκτώ μικρόφωνα,
τοποθετούνται καθημερινά σε
κουζίνες και υπνοδωμάτια, και
χρησιμοποιούνται για να απαντούν σε ερωτήσεις, να ελέγχουν
οικιακές συσκευές και να κάνουν
τηλεφωνικές κλήσεις.

Στα 100 καλύτερα
του κόσμου το Louis
Phaethon Beach
Μεγάλη επιτυχία για ένα από τα ξενοδοχεία
της Louis Hotels στην Πάφο, το Louis Phaethon
Beach, που έλαβε το βραβείο για την κατηγορία
Best Family Hotel στη Διεθνή Έκθεση Ταξιδιών
& Τουρισμού Μόσχας 2018 που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα μεταξύ 13 και 15 Μαρτίου.
Το δίπλωμα απονεμήθηκε από έναν από τους
μεγαλύτερους τουριστικούς πράκτορες στη
Ρωσία, που διοργανώνει πολλά ταξίδια για
τους Ρώσους τουρίστες στην Κύπρο κάθε χρόνο, το Biblio Globus. Επιπρόσθετα το ίδιο ξενοδοχείο κέρδισε μια θέση ανάμεσα στα 100
καλύτερα ξενοδοχεία στον κόσμο ‘Top 100
best resort hotels in the world’, μέσα από τις
εντυπώσεις Ρώσων πελατών στο Ρωσικό ιστότοπο Top Hotels RU. Η Διεθνής Έκθεση
Ταξιδιών & Τουρισμού της Μόσχας είναι μια
από τις πιο περίβλεπτες ετήσιες εκθέσεις τουρισμού παγκοσμίως. Έχει φιλοξενήσει πάνω
από 1.900 εταιρείες που έχουν προωθήσει τις
υπηρεσίες τους για πάνω από 180 χώρε και
επαγγελματίες επισκέπτες από 90 χώρες.

Οι επιχειρηματικές
προκλήσεις στην Κύπρο
από την PwC
Ιδιαίτερη απήχηση στο ρωσικό επιχειρηματικό
κοινό είχε εκδήλωση της PwC Κύπρου που πραγματοποιήθηκε στη Μόσχα σε συνεργασία με
την PwC Ρωσίας, με επίκεντρο τις προκλήσεις
και τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα μας σε
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται, επενδύουν
ή επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές
τους στην Κύπρο. Κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων έγινε ενημέρωση για την πορεία της
κυπριακής οικονομίας, ενώ αναλύθηκαν εις
βάθος σημαντικές ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς
εξελίξεις που επηρεάζουν τη φορολογική πολιτική
της Κύπρου. Ανάμεσα στα θέματα που συζητήθηκαν ήταν η προσέγγιση των κυπριακών αρχών
σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών, η
έκδοση φορολογικών τεχνικών εγκυκλίων
(issuance of tax technical circulars), η τιμολόγηση
μεταβιβάσεων (transfer pricing), καθώς και η
εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της φοροαποφυγής (ATAD).

Δίπλα στον Αντικαρκινικό
Σύνδεσμο η Α/φοι Λανίτη
Σε μια λιτή τελετή, που πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα, 2 Απριλίου 2018, στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», ο Αντικαρκινικός Σύνδεσμος Κύπρου απένειμε τιμητική
πλακέτα στη Διευθύντρια Δημοσίων Σχέσεων
και Επικοινωνίας της εταιρείας Α/φοι Λανίτη,
Κάλια Πατσιά. Η στήριξη της Α/φοι Λανίτη στις
προσπάθειες του Αντικαρκινικού Συνδέσμου
Κύπρου συμπληρώνει φέτος 43 χρόνια. Η εταιρεία,
προμηθεύει με νερό και χυμούς τους συμμετέχοντες στην Πορεία Χριστοδούλας από το 1976,
ενώ για αρκετά χρόνια στελέχωνε με το προσωπικό της το σχετικό περίπτερο κοντά στα κεντρικά της γραφεία. Επιπλέον, από φέτος έχει
συναφθεί συμφωνία για δωρεάν κάλυψη των
αναγκών του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας
«Αροδαφνούσα» στη Λευκωσία με γάλα Λανίτης,
όπως παρέχεται και στο «Ευαγόρειο» Κέντρο
Ημερήσιας Νοσηλείας στη Λεμεσό εδώ και
χρόνια. Η Πορεία Χριστοδούλας, που αποτελεί
τον βασικότερο οικονομικό αιμοδότη του Συνδέσμου, θα πραγματοποιηθεί φέτος την Κυριακή,
29 Απριλίου 2018 και η εταιρεία αναμένεται να
διαθέσει 10.000 μπουκαλάκια νερό και 4.000 ατομικούς χυμούς, ενώ το κοινό καλείται να στηρίξει τις προσπάθειες του Συνδέσμου.
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Απώλειες σε μετοχές
και ομόλογα
το πρώτο τρίμηνο
Των SIMON POTTER
και NATASHA DOFF
BLOOMBERG

Το ερώτημα που πρέπει να
απαντήσουν οι επενδυτές,
καθώς αρχίζει το δεύτερο
τρίμηνο του 2018, πιθανότατα δεν είναι πού βρίσκονται τα μεγαλύτερα κέρδη,
αλλά πώς θα αποφύγουν τη
μεγαλύτερη ζημία. Τόσο ο
δείκτης S&P 500 όσο και ο
δείκτης Bloomberg Barclays
για τα αμερικανικά κρατικά
ομόλογα εμφάνισαν ζημίες
<
<
<
<
<
<

Σε όποιο χρηματιστήριο ανεπτυγμένης αγοράς και
αν τοποθέτησε
κάποιος τα χρήματά
του το α΄ τρίμηνο
του 2018, το πιθανότερο είναι πως
κατέγραψε ζημίες.
σε τριμηνιαία βάση, πρώτη
φορά από τα μέσα του 2016.
Το χρέος των αναδυόμενων
αγορών σε δολάρια επίσης
υποχώρησε, όπως και ο δείκτης εμπορευμάτων. Ξεχώρισαν, εμφανίζοντας κέρδη,
οι μετοχές των αναπτυσσόμενων κρατών, αλλά ακόμη
και αυτές υποχώρησαν Φεβρουάριο και Μάρτιο. Η απαισιόδοξη προοπτική αποτελεί έντονη αλλαγή σε σχέση με προηγούμενα χρόνια,
όταν μετοχές, ομόλογα και
άλλα είδη περιουσιακών
στοιχείων ενισχύονταν ταυτόχρονα, χάρη στα χαμηλά
επιτόκια δανεισμού και στη
συγχρονισμένη παγκόσμια
ανάπτυξη. «Δεν υπάρχει πάντοτε κάποιο μέρος να κρυ-

φτείς», λέει ο Ντέιβιντ Σάβελ,
επικεφαλής επενδύσεων στη
Family Management. Προσθέτει ότι οι επενδυτές είχαν
αποδεχθεί την άποψη «αν
ξεπουλιούνται οι μετοχές,
τότε ανεβαίνουν τα ομόλογα», πράγμα που συνήθως
ισχύει, αλλά όχι αυτή τη φορά. Σε όποιο χρηματιστήριο
ανεπτυγμένης αγοράς και
αν είχε τοποθετήσει κανείς
τα χρήματά του το πρώτο
τρίμηνο του 2018, το πιθανότερο είναι πως κατέγραψε
ζημίες.
Σε όρους δολαρίου επλήγησαν κυρίως οι αμερικανικές και οι γερμανικές μετοχές. Μηδαμινό κέρδος είχαν
οι ιαπωνικές μετοχές. Οι επενδυτές απέσυραν, το πρώτο τρίμηνο του 2018, κεφάλαια 9,7 δισ. δολαρίων από
διαπραγματεύσιμα αμοιβαία
κεφάλαια που επενδύουν σε
παγκόσμια εταιρικά ομόλογα.
Ο δείκτης αμερικανικών
εταιρικών
ομολόγων
Bloomberg Barclays έκλεισε
το τρίμηνο με ζημίες 2,3%.
Η διάθεση για αποφυγή του
ρίσκου ευνόησε τον χρυσό,
που ενισχύθηκε κατά 1,7%
το πρώτο τρίμηνο, ενώ ανοδικά κινήθηκε, τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο, και η
τιμή του αμερικανικού αργού (WTI). Παρ’ όλα αυτά,
ο δείκτης εμπορευμάτων
του Bloomberg κατέγραψε
ζημίες 0,8%, κυρίως εξαιτίας
της υποχώρησης των μετάλλων.
Η υποχώρηση των εμπορευμάτων δείχνει ότι δεν υπήρχε ασφαλές καταφύγιο
για τους επενδυτές. Το ιαπωνικό γιεν είχε απόδοση
6% το πρώτο τρίμηνο, ενώ
κρατικά ομόλογα αναδυόμενων αγορών σε τοπικό νόμισμα εμφάνισαν κέρδη σχεδόν 3%.

Τα κέρδη της ΕΚΤ βάζει
στο στόχαστρο η Κομισιόν

Θέλει να καλύψει χρηματοδοτικό κενό 15 δισ. ετησίως που θα αφήσει το Brexit

Πρόταση για χρήση μέρους των κερδών
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και
των εσόδων που θα προκύψουν από (πιθανό) μελλοντικό φόρο στα πλαστικά,
ώστε να καλύψει το κενό που θα προκαλέσει στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό η
αποχώρηση της Βρετανίας, αναμένεται
να συζητήσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των Financial Times. Το Κολέγιο
των Επιτρόπων θα εξετάσει σήμερα τρόπους για την εύρεση νέων πηγών εσόδων,
ώστε να μη μειωθεί το ύψος του ευρωπαϊκού 7ετούς προϋπολογισμού μετά την αποχώρηση της Βρετανίας το 2019. Σύμφωνα με τους FT, μία από τις υπό συζήτηση
προτάσεις θα είναι η διοχέτευση 50 δισ.
ευρώ από τα κέρδη που αναμένεται να
σημειώσει η ΕΚΤ, κατ’ επέκτασιν και οι
19 εθνικές κεντρικές τράπεζες, την περίοδο
2021-2027.
Η πρόταση της Κομισιόν αφορά το λεγόμενο «νομισματικό εισόδημα» της ΕΚΤ,
δηλαδή τα κέρδη που αποκομίζει η ΕΚΤ
όταν χορηγεί τραπεζογραμμάτια (χαρτονομίσματα) στις εμπορικές τράπεζες.
Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της ΕΚΤ,
μια εμπορική τράπεζα, προκειμένου να
αποκτήσει τραπεζογραμμάτια, πρέπει
να καταβάλει στην κεντρική τράπεζα το
ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική
τους αξία και αυτό το επιτυγχάνει είτε
δανειζόμενη από την κεντρική τράπεζα,
είτε εκχωρώντας ορισμένα στοιχεία από
το ενεργητικό της.
Ο τόκος από τον δανεισμό χρημάτων
ή την απόδοση των στοιχείων ενεργητικού που έχει αποκτήσει η κεντρική
τράπεζα ονομάζεται «νομισματικό εισόδημα» (seigniorage profit).
Η Κομισιόν υπολογίζει ότι το νομισματικό εισόδημα του Ευρωσυστήματος θα
είναι 56 δισ. ευρώ το διάστημα 2021-2027
που θα καλύπτει ο επόμενος ευρωπαϊκός
προϋπολογισμός. Πάνω από το 90% του
νομισματικού εισοδήματος διανέμεται
από την ΕΚΤ στις εθνικές κεντρικές τράπεζες και αυτές, με τη σειρά τους, συνήθως
μεταφέρουν ένα τμήμα του στις κυβερνήσεις. Η ΕΚΤ θεωρεί ότι η συγκεκριμένη
πρόταση θα καλύψει γρήγορα μέρος του
κενού περίπου 15 δισ. ευρώ τον χρόνο

Οι Βρυξέλλες θέλουν να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό που αφήνει η Βρετανία κατά το ήμισυ μέσω μείωσης δαπανών και κατά
το υπόλοιπο ήμισυ μέσω αύξησης εσόδων. Περίπου το 80% των χρημάτων του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού δίδεται από τα κράτημέλη και το υπόλοιπο 20% προέρχεται από τα πανευρωπαϊκά έσοδα ΦΠΑ και από τα τελωνειακά τέλη.
<
<
<
<
<
<

Η πρόταση της Ε.Ε. αφορά
το λεγόμενο «νομισματικό
εισόδημα» της ΕΚΤ, δηλαδή
τα κέρδη που αποκομίζει
η ΕΚΤ όταν χορηγεί χαρτονομίσματα στις εμπορικές
τράπεζες.
που θα προκαλέσει η αποχώρηση της Βρετανίας.
Ωστόσο, είναι αμφίβολο κατά πόσον θα
μπορούσε να γίνει αποδεκτή η συγκεκριμένη πρόταση, δεδομένου πως πολλές χώρες, όπως η Ολλανδία και η Αυστρία, έχουν
ταχθεί κατά της αύξησης του ποσού που

συνεισφέρουν στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.
Επίσης είναι πιθανό να υπάρξει αρνητική
αντίδραση και από τις κεντρικές τράπεζες,
δεδομένου ότι διαφυλάσσουν ως κόρην
οφθαλμού την ανεξαρτησία τους. Ευρωπαίος αξιωματούχος δήλωσε στους FT πως
η συγκεκριμένη ιδέα είναι μία από τις εύκολα πραγματοποιήσιμες, ενώ άλλος υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι έχουν ήδη αρχίσει διαπραγματεύσεις μεταξύ
της κυβέρνησης του και της εθνικής κεντρικής τράπεζας. Μια δεύτερη πηγή εσόδων που θα συζητηθεί σήμερα από την
Κομισιόν είναι η επιβολή φόρου στα πλαστικά. Η Επιτροπή είχε ανακοινώσει τον
Ιανουάριο πως θα καταθέσει τον Μάιο λεπτομερή πρόταση μαζί με την επίσημη
πρότασή της για τον επταετή ευρωπαϊκό
προϋπολογισμό. Οι διαπραγματεύσεις για

την κατάρτιση του 7ετούς προϋπολογισμού
είναι παραδοσιακά δύσκολες και έντονες,
διότι πρέπει να συγκεραστούν τα συμφέροντα των κρατών-μελών που συνεισφέρουν καθαρά στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό με αυτά των κρατών-μελών που έχουν καθαρά έσοδα. Η Κομισιόν καταθέτει
την επίσημη πρόταση για τη διάρθρωση
του προϋπολογισμού, ωστόσο την τελική
απόφαση τη λαμβάνουν τα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. Οι Βρυξέλλες σκοπεύουν να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό που αφήνει η Βρετανία κατά το ήμισυ μέσω
μείωσης δαπανών και κατά το υπόλοιπο
μισό μέσω της αύξησης εσόδων. Περίπου
το 80% των χρημάτων του ευρωπαϊκού
προϋπολογισμού δίνεται από τα κράτημέλη και το υπόλοιπο 20% προέρχεται
από τα πανευρωπαϊκά έσοδα ΦΠΑ και
από τα τελωνειακά τέλη.

Ισχυρές πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές περιμένοντας το stress test
Ο τραπεζικός δείκτης στο Χρηματιστήριο Αθηνών έχει υποχωρήσει πάνω από 17,7% το τελευταίο δίμηνο
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Μπορεί οι διοικήσεις των τραπεζών και
πολλοί αναλυτές να διατυπώνουν την
αισιοδοξία τους για τα αποτελέσματα
του stress test, υπογραμμίζοντας την εκτίμηση ότι δεν θα υπάρξουν αρνητικές
εκπλήξεις, ωστόσο οι τιμές των μετοχών
των τραπεζών τους τελευταίους δύο μήνες έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις ενσωματώνοντας τον κίνδυνο μιας νέας ανακεφαλαιοποίησης.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μετοχές
των συστημικών τραπεζών διαπραγματεύονται σε τιμές σημαντικά χαμηλό<
<
<
<
<
<

Οι μετοχές διαπραγματεύονται σε τιμές σημαντικά
χαμηλότερες αυτών με τις
οποίες πραγματοποιήθηκε
η ανακεφαλαιοποίηση
του 2015.
τερες των τιμών με τις οποίες πραγματοποιήθηκε η ανακεφαλαιοποίηση του
2015, αποτυπώνοντας την ανησυχία
των επενδυτών για τον κίνδυνο νέων
κεφαλαιακών αναγκών. Σημειώνεται ότι
το 2015 η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση
πραγματοποιήθηκε σε ιστορικά χαμηλά
επίπεδα τιμών για τις τράπεζες.
Το 2015 ήταν το χειρότερο σημείο
της κρίσης για την εγχώρια οικονομία,
καθώς η διαπραγμάτευση του πρώτου

εξαμήνου οδήγησε τη χώρα ένα βήμα
πριν από τον εξοστρακισμό της από το
ευρώ, με τις τράπεζες να βρίσκονται σε
ακόμα χειρότερο σημείο εξαιτίας της
φυγής καταθέσεων, της επιβολής των
capital controls και της περαιτέρω επιδείνωσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Αν και από τότε η κατάσταση έχει
βελτιωθεί δραστικά για τη χώρα, με την
οικονομία να βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης, και για τις τράπεζες (βελτίωση
ρευστότητας και σημαντική μείωση μη
εξυπηρετούμενων δανείων), ωστόσο οι
μετοχές τους εξακολουθούν να αποτιμώνται σε τιμές χαμηλότερες των επιπέδων του 2015!
Η εικόνα αυτή, σύμφωνα με αναλυτές,
οφείλεται στον κίνδυνο από το νέο
stress test να προκύψουν νέες κεφαλαιακές ανάγκες που θα οδηγήσουν σε
νέες αυξήσεις κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό ότι το τελευταίο δίμηνο οι
μετοχές των τραπεζών σημείωσαν απώλειες άνω του 17,7%, ενώ ο Γενικός
Δείκτης στο ίδιο διάστημα υποχωρεί
κατά 11,9%. Από τις επιμέρους μετοχές
τις μεγαλύτερες απώλειες καταγράφει
η Τράπεζα Πειραιώς με -31,1%, ενώ
Alpha Bank και Eurobank εμφανίζουν
την καλύτερη εικόνα. Πέραν της ανησυχίας για το stress test η εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά επηρεάστηκε αρνητικά από τη γενικότερη αστάθεια
και νευρικότητα και τις σημαντικές απώλειες που παρουσιάζουν οι διεθνείς
αγορές.
Σε ό,τι αφορά το stress test οι περισ-
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σότεροι αναλυτές εμφανίζονται αισιόδοξοι
για τα αποτελέσματα τα οποία αναμένεται
να ανακοινωθούν στις αρχές Μαΐου. Εκτιμούν ότι όλες οι συστημικές τράπεζες
θα «περάσουν» το δυσμενές σενάριο της
άσκησης, ενώ θεωρούν ότι αν κάποια
τράπεζα βρεθεί στο όριο και χρειαστεί
να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου,
αυτή θα είναι σχετικά μικρή. Παράλληλα,
προσθέτουν, θα δοθεί από τις αρχές επαρκές χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση της αύξησης και έτσι δεν θα υπάρξει σοβαρή αναστάτωση στην αγορά.
Από την άλλη πλευρά, άλλοι αναλυτές
επισημαίνουν ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία αβεβαιότητας, με σημαντικότερο
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και τη
φτωχή πρόοδο που έχει σημειωθεί στην
αντιμετώπισή τους. Σημειώνουν ότι το
ζήτημα των τραπεζών θα εξεταστεί στο
ευρύτερο πλαίσιο της εξόδου της χώρας
από το πρόγραμμα χρηματοδότησης και
είναι πιθανό να κριθεί σκόπιμη μια επιπλέον θωράκιση των τραπεζών ενόψει
των μεταμνημονιακών προκλήσεων που
θα αντιμετωπίσει η ελληνική οικονομία.
Από την πλευρά τους στελέχη τραπεζών επισημαίνουν ότι από τεχνικής
πλευράς το φετινό stress test πραγματοποιείται με τις τράπεζες να βρίσκονται
με πολύ ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με
σχετικά ήπιες μακροοικονομικές παραδοχές και την οικονομία σε τροχιά ανάκαμψης, με το 2017 να σημειώνει αύξηση
ΑΕΠ +1,4% και το 2018 να αναμένεται
επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης.
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