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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Στα 208 δισ. ευρώ έχει διαμορφωθεί η αξία των εξα-

Απάτη αποδείχθηκε το 55% των ύποπτων περιπτώσεων

Η Ε.Ε. απέρριψε τις δύο προτάσεις της Βρετανίδας

Γενικός Δείκτης
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725,6

«Οχι» στη Μέι για Β. Ιρλανδία

Σκηνοθετημένες ζημιές σε ΙΧ

γορών ευρωπαϊκών εταιρειών, κυρίως υποδομών και
τεχνολογίας, από κινεζικές την τελευταία 10ετία. Η
διαρκώς αυξανόμενη κινεζική παρουσία έχει αρχίσει
να προβληματίζει πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
Κινεζικές εταιρείες έχουν συμμετάσχει σε συμφωνίες ύψους 57,3 δισ. ευρώ στη Βρετανία. Σελ. 10
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Τιμή: €1,50

ΚΙΝΑ

Εξαγορές 208 δισ. σε 10 χρόνια
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ζημιών σε Ι.Χ., που διαλεύκαναν οι ασφαλιστικές εταιρείες το 2016. Οι εταιρείες ήλεγξαν 6.500 ύποπτες υποθέσεις και στις μισές το ατύχημα ήταν σκηνοθετημένο ή προέκυπταν υπερτιμολογήσεις. Εντοπίστηκαν, επίσης, περιπτώσεις δήλωσης ψευδών στοιχείων ασφάλισης ακόμα και πλαστά συμβόλαια. Σελ. 16

Πρωθυπουργού Τερέζα Μέι για πρακτική επίλυση του
ζητήματος με την τελωνειακή ένωση της Βορείου Ιρλανδίας μετά το Brexit. «Ή θα βρείτε εναλλακτική, λειτουργική λύση ή θα ισχύσει η τωρινή πρόταση», δήλωσε αξιωματούχος της Ε.Ε., σύμφωνα με πηγές της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Politico. Σελ. 11

Σήμερα αποφασίζεται η τύχη της ΣΚΤ
Ευρωπαϊκές πηγές φωτογραφίζουν το επενδυτικό ταμείο Atlas Merchant Capital, του Μπομπ Ντάιμοντ
Απόψε αναμένεται να ληφθούν οι
τελικές αποφάσεις αναφορικά με το
επενδυτικό Ταμείο που θα επιλέξει
η Ελληνική Τράπεζα για να αποκτήσει το υγιές κομμάτι της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας. Η όλη
διαδικασία κρατιέται ως επτασφρά-

γιστο μυστικό από Συνεργατισμό,
Ελληνική Τράπεζα, υπουργείο Οικονομικών και επενδυτικά Ταμεία
που συμμετέχουν, αλλά αυτό που
μπορεί να λεχθεί είναι πως σήμερα
το βράδυ θα έχει ξεκαθαρίσει ο «παίχτης» που θα συνοδεύσει την Ελλη-

νική. Από πλευράς της, η Ελληνική
Τράπεζα δηλώνει πως στο παρόν
στάδιο διενεργείται η δέουσα επιμέλεια (Due Diligence), ενώ κυβερνητικές πηγές σημείωναν πως όλα
τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά.
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν

ότι στο εικονικό δωμάτιο δεδομένων
(Virtual Data Room) που άνοιξε ο
Συνεργατισμός έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τέσσερα επενδυτικά Ταμεία. Πρόκειται για το Atlas Merchant
Capital, το Lone Star Funds, το J.C.
Flowers & Co και το Apollo Global

Οι αγορές τιμωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ

Management. Ένα από τα Ταμεία αναμένεται να επιλεγεί από την Ελληνική Τράπεζα. Πληροφορίες από
ευρωπαϊκές πηγές φωτογραφίζουν
την Atlas Merchant Capital, του
Μπομπ Ντάιμοντ για συνεργσία με
την Ελληνική. Σελ. 4

Πόλος έλξης
για ξένες
ναυτιλιακές
η Κύπρος
Συνέντευξη Ν. Πειλίδου
Η Κύπρος μπορεί να γίνει περιφερειακό
ενεργειακό και ναυτιλιακό κέντρο,
αναφέρει στην «Κ» η υφυπουργός
Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου. Με την
ευκαιρία του συνεδρίου Marine
Money, η κα. Πηλείδου μίλησε για
τα πλεονεκτήματα της κυπριακής
ναυτιλίας στην προσέλκυση ξένων
εταιρειών, τις προκλήσεις που παρουσιάζονται και τους βασικούς πυλώνες της στρατηγικής για τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Σελ. 8

ΣΗΜΕΡΑ
Η ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Στοπ από Ανώτατο
για έρευνα
κατά του ΟΠΑΠ

Τέσσερις περιφράξεις
και τσιπ για κροκόδειλους
Οι όροι λειτουργίας του πάρκου κροκοδεί-

λων διασφαλίζουν πλήρως την ασφάλεια,
τονίζει ο Κώστας Κωνσταντίνου, γενικός
διευθυντής της εταιρείας TSA CROCO
PARK LTD, η οποία θα επενδύσει στο πάρκο. Εξηγεί ότι θα υπάρχουν τέσσερις περιφράξεις ασφαλείας, ενώ κάθε κροκόδειλος θα φέρει μικροτσίπ. Θα υπάρχουν επίσης φρουροί και κάμερες. Σελ. 9

ΕΩΣ ΤΟ 2019

Ολοκληρώνεται ο έλεγχος
φορολογικών φακέλων
Ένα σημαντικό κομμάτι των μεταρρυθμί-

σεων στο Τμήμα Φορολογίας αφορά το
σύστημα φορολόγησης και ειδικότερα την
επιβολή αλλά και επιστροφή φόρου. Μια
μεταρρύθμιση που θα τερματίσει τη σημερινή πρακτική που ακολουθεί το Τμήμα Φορολογίας να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς
με πολίτες. Μέχρι το 2019 θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των φακέλων. Σελ. 4

Για δεύτερη φορά

Με επιφυλακτικότητα και προβληματισμό παρακολουθούν παράγοντες των αγορών την άνοδο των αποδόσεων και την υποχώρηση των τιμών στα αμερικανικά ομόλογα έπειτα από περίοδο 30 χρόνων, στη διάρκεια της οποίας οι ΗΠΑ δανείζονταν με ολοένα και πιο χαμηλό επιτόκιο. Το 10ετές κόστος δανεισμού για
τις ΗΠΑ προσεγγίζει πλέον το 3%, απόδοση που αντανακλά τη δημοσιονομική χαλάρωση που εφαρμόζει ο Λευκός Οίκος και τη νομισματική πειθαρχία που θα
πρέπει να εφαρμοστεί ως αντίβαρο. Σελ. 12

Μειωμένη παραγωγή
«μαύρου χρυσού»
για ψηλότερες τιμές

Το ελληνικό
Δημόσιο ξεκινά
πλειστηριασμούς
Για οφειλές περίπου 1 δισ.

Στην συνέχιση της μειωμένης παραγωγής

πετρελαίου προσανατολίζονται οι μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγοί χώρες εντός και εκτός ΟΠΕΚ, για να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τις τιμές. Παρά τη φαινομενική διαφοροποίηση ανάμεσα στη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία, στη συνάντησή τους στην
Τζέντα επικράτησε η άποψη ότι η παραγωγή
πρέπει να διατηρηθεί στα μειωμένα επίπεδα
του 2017. Σελ. 11

Από την Παρασκευή 27 Απριλίου, η
ηλεκτρονική πλατφόρμα «eauction»
θα φιλοξενεί και τους πλειστηριασμούς
του Δημοσίου, στο πλαίσιο της προσπάθειας να ενταθούν οι πιέσεις σε
μεγαλοοφειλέτες. Η πρεμιέρα θα γίνει
για οφειλές που προσεγγίζουν το 1
δισ., ενώ στα ακίνητα περιλαμβάνονται
οικόπεδα και κτήρια. Σελ. 15

Το Ανώτατο Δικαστήριο προχώρησε
για δεύτερη φορά σε ακύρωση απόφασης πρωτόδικου Δικαστηρίου, με
την οποία δινόταν το πράσινο φως
στην Αστυνομία να προχωρήσει σε
έρευνες, στα γραφεία της εταιρείας
ΟΠΑΠ Κύπρου ΛτΔ. Χαρακτήρισε αόριστα και ασαφή τα στοιχεία που
παρουσιάστηκαν, μετά από επιστολή
του Γενικού Ελεγκτή. Σελ. 7

Προς μετωπική
σύγκρουση στην
J&P Overseas
Εξετάζονται νομικά μέτρα
Διαστάσεις προσλαμβάνουν οι διαφορές μεταξύ των πλευρών Ιωάννου
και Παρασκευαΐδη στην εταιρεία J&P
Overseas. Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», η πλευρά Ιωάννου δεν αποκλείει πλέον ακόμα και το ενδεχόμενο
να κινηθεί νομικά κατά του επικεφαλής του cluster Παρασκευαΐδη,
Ανδρέα Παπαθωμά. Σελ. 7
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Το κυπριακό ebay ακινήτων
Can unstructured
data reveal
structural risks?
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Μία από τις αλλαγές που επίκεινται
στο πλαίσιο των εκποιήσεων των ακινήτων, είναι η εισαγωγή του θεσμού
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.
Αυτό το μέτρο αναμένεται να δώσει
ώθηση στις πράξεις των δημοπρασιών, που μέχρι στιγμής είναι πενιχρές. Η αλήθεια είναι πως η νοοτροπία
του Κύπριου πολίτη δεν είναι αυτή
που του επιτρέπει να σταθεί σε μια
δημοπρασία δίπλα στον πολίτη, το
σπίτι του οποίου δημοπρατείται, και
να κάνει προσφορές. Υπάρχει η κατακραυγή, που ενώ ο δεύτερος μπορεί
να μην πληρώνει τη δόση του σπιτιού
του εδώ και δέκα χρόνια, ο πρώτος
χαρακτηρίζεται -από τους γύρω της
διαδικασίας- καιροσκόπος και ο κακός
της υπόθεσης. Πρόσθετα, από έξω
από τις πλείστες δημοπρασίες μαζεύεται πλήθος κόσμου που είναι ενάντια στις εκποιήσεις και δυναμιτίζει
το κλίμα. Όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί μια αρνητική χροιά στη διαδικασία, που σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές που έχουν παρατηρηθεί
μέχρι στιγμής στα ακίνητα που βγαίνουν στο σφυρί, το αποτέλεσμα είναι
να μην γίνονται πράξεις.
Τα καλύτερα πράγματα όμως, όπως

και τα χειρότερα, ο άνθρωπος τα κάνει
ανώνυμα. Σε λίγους μήνες μετά την
έγκριση του μέτρου για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες στην Κύπρο, μην
μας φανεί περίεργο εάν γράφουμε εμείς, τα μέσα, πως «οι πλειστηριασμοί
επιτέλους άρχισαν να κινούνται».
Προσωπικά εκτιμώ πως αυτό θα γίνει
και κρατώ αυτό τον τίτλο για μεταγενέστερο ρεπορτάζ. Ο πολίτης πίσω
<
<
<
<
<
<
<

Ο πολίτης πίσω από
την ανωνυμία του θα
μπορεί να «μπιτάρει»
στη δημοπρασία με την
ησυχία του, δίχως να είναι
δακτυλοδεικτούμενος.
από την ανωνυμία του θα μπορεί να
«μπιτάρει» στη δημοπρασία με την
ησυχία του, δίχως να είναι δακτυλοδεικτούμενος ή να λαμβάνει περίεργα
βλέμματα από τους γύρω του. Θα ξεπερνά κάθε ταμπού που μπορεί να
δημιουργεί μια δημοπρασία και όπως
μπορεί να είναι ελεύθερος πίσω από

το Facebook του και να γράφει ό,τι
θέλει, έτσι θα κάνει και προσφορές
για σπίτια που από κοντά δεν θα είχε
τη δυνατότητα. Μην ξεχνάμε ότι
μέχρι στιγμής τα λιγοστά ακίνητα
που πωλήθηκαν από το καλοκαίρι
του 2016 (τότε άρχισαν οι πλειστηριασμοί) τα ανέλαβαν δικηγόροι, λογιστές και άλλοι. Εκπροσωπούσαν
πολίτες οι οποίοι δεν ήθελαν να βρίσκονται στο χώρο των δημοπρασιών
και έβαζαν άλλους να κάνουν τη «βρώμικη δουλειά».
Τα παραδείγματα αυτά δεν είναι
μακρινά, στην Ελλάδα από τότε που
εφαρμόστηκε το μέτρο των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών προχωρά με
αργά, αλλά σταθερά βήματα, σε μια
χώρα που και πάλι οι πλειστηριασμοί
δεν ήταν το «φόρτε» των πολιτών.
Δυστυχώς ή ευτυχώς το κυπριακό
«ebay ακινήτων» είναι προ των πυλών
και είναι κάτι που θα το δούμε να κινείται με πολλούς χρήστες (users). Ας
ελπίσουμε οι ακόλουθοι (followers)
της διαδικασίας να μην είναι τόσοι
πολλοί, η κοινωνία να την μπλοκάρει
(block) και να μην την αποδεχτεί
(accept). Μακάρι να αποδειχτώ ψεύτης,
αλλά δεν το νομίζω.
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Εκτός μνημονίων,
σ’ έναν δύσκολο κόσμο
Μέχρι πρόσφατα, τέλη του 2017, κυριαρχούσαν οι εκτιμήσεις
για ισχυρή ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η απροσδόκητη μείωση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής της Ευρωζώνης τον Φεβρουάριο συγκριτικά με τον Ιανουάριο κατά
0,8% αλλάζει την ατμόσφαιρα. Το ερώτημα, αν η παρατηρούμενη
ανάκαμψη θα είναι σταθερή ή εύθραυστη και βραχεία, επανατίθεται με νέους όρους, αφού ήταν η τρίτη κατά σειρά
μηνιαία μείωση του ρυθμού της βιομηχανικής παραγωγής. Η
εικόνα γκριζάρει, προσώρας ουδείς προβλέπει απότομη πτώση,
αλλά κεντρικό μοτίβο γίνεται ότι η αναπτυξιακή δυναμική της
Ευρωζώνης αποδυναμώνεται.
Ενδεικτικό του κλίματος που διαμορφώνεται είναι ότι ο
δείκτης που αποτυπώνει τις μεταβολές στην ψυχολογία των
επενδυτών στην Ευρωζώνη βρέθηκε στο 19,6 τον Απρίλιο από
το 32,9 στις αρχές του έτους. Οι προσδοκίες χαμηλώνουν
αισθητά, ιδιαίτερα όσον αφορά την ατμομηχανή της ευρωπαϊκής
οικονομίας, τη γερμανική. Τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου
επιβεβαίωσαν ότι οι ρυθμοί μεγέθυνσής της σημειώνουν έως
και σημαντική χαλάρωση, ενώ εντείνονται οι φόβοι πως η γερμανική βιομηχανία θα καταστεί η παράπλευρη απώλεια, το
μεγάλο θύμα του εμπορικού πολέμου που κήρυξε ο Τραμπ
ενάντια στην Κίνα. Δεν θα είναι το μόνο θύμα.
Η παγκόσμια και ευρωπαϊκή ανάκαμψη από την κρίση του
2008 (στις 16 του προηγούμενου μήνα συμπληρώθηκαν δέκα
χρόνια από ένα ορόσημό της, την απορρόφηση της Bear Sterns
από την JP Morgan, με κεφάλαια που έδωσε η Fed...) στηρίχτηκε
κυρίως σε δύο παράγοντες. Ο πρώτος ήταν η άφθονη, φθηνή
ρευστότητα που έδωσαν οι κεντρικές τράπεζες. Το συνολικό
ενεργητικό των 4 κεντρικών τραπεζών (ΗΠΑ, Ευρωζώνης, Αγγλίας, Ιαπωνίας), από 3 τρισ. δολ. που ήταν το 2008, ανήλθε
στα 14 τρισ. δολ. πέρυσι – το 75% πήγε στις αγορές μετοχών
και ομολόγων, πλούτισε τους πλούσιους. Ο δεύτερος ήταν η
δυναμική ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας, που έτρεχε με
ονομαστικό ρυθμό 10%. Τώρα, πλέον, η ποσοτική χαλάρωση
εξαντλείται ενώ τα προβλήματα της κινεζικής οικονομίας ίσως
επιδεινωθούν από την εμπορική επίθεση Τραμπ. Το τοπίο
αλλάζει, μένει να φανούν το μέγεθος και η ταχύτητα της αλλαγής,
που εξελίσσεται πάνω στο εκρηκτικό υπέδαφος ενός ιστορικά
πρωτοφανούς παγκόσμιου χρέους που πέρυσι έφθασε τα 226
τρισ. δολ.
Η Ελλάδα στις 21 Αυγούστου αποδεσμεύεται από τα μνημόνια.
Θα είναι μόνη, σε μια Ευρώπη με μειωμένες (και μειούμενες)
αντοχές, σε έναν κόσμο δύσκολο και απρόβλεπτο. Θα έπρεπε
αυτό κάτι να μας διδάσκει για το «διά ταύτα». Για παράδειγμα,
ότι, αντί συνεχώς να αναζητούμε σωσίβια και ξένα δεκανίκια,
πρέπει να εργαστούμε σε πνεύμα εθνικής συνεννόησης για
να προχωρήσουμε ταχύτατα σε όλες τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις,
που θα μας επιτρέψουν να αναβαθμίσουμε τη θέση μας στον
διεθνή καταμερισμό εργασίας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα
παραμείνουμε εκτός των μνημονίων και εντός της Ευρωζώνης.
Σήμερα – γιατί αύριο ίσως θα είναι αργά.
kallitsiskostas@yahoo.com
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Η αποκομματικοποίηση
της εκπαίδευσης εκκρεμεί!
Η διοίκηση της εκπαίδευσης είναι αποφασιστικής σημασίας
για την ποιότητά της. Τo σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου
Παιδείας όμως, που οδεύει προς τη Βουλή, διαιωνίζει τις
γνωστές παθογένειές της. Κατ’ αρχάς, διατηρεί αμετάβλητο
τον συγκεντρωτισμό –όπου όλα αποφασίζονται από τον υπουργό!– παρά το γεγονός ότι η ελληνική εκπαίδευση είναι το πλέον
συγκεντρωτικό εκπαιδευτικό σύστημα στην Ευρώπη, δύσκαμπτο,
και με χαμηλές επιδόσεις των μαθητών. Παράλληλα, διαιωνίζει
τον κομματικό έλεγχο της διοίκησης της εκπαίδευσης και των
σχολείων και –μέσω αυτού– τα «παραδίδει» στα εκπαιδευτικά
συνδικάτα που ασκούν ισχυρή επιρροή στα πολιτικά κόμματα
και τους υπουργούς. H προβλεπόμενη συμμετοχή ενός εκπροσώπου του ΑΣΕΠ, ως προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής (επιλέγει 13 περιφερειακούς διευθυντές και 116 διευθυντές
εκπαίδευσης), είναι εντελώς ανεπαρκής για να διασφαλίσει την
αμερόληπτη επιλογή των ικανοτέρων και την αποκομματικοποίηση της εκπαίδευσης. Το προτεινόμενο συμβούλιο αποτελείται
ακόμα από 1 εκπρόσωπο του ΕΚΔΑ (Εθνικό Κέντρο Δημόσιας
Διοίκησης), 3 καθηγητές ΑΕΙ και 2 μέλη (όλοι επιλέγονται από
τον υπουργό, χωρίς περιορισμούς, με μοναδικό «προσόν» την
«εμπιστοσύνη» του) και 4 (2 στην περίπτωση επιλογής διευθυντών
εκπαίδευσης) αιρετούς εκπροσώπους των συνδικαλιστικών παρατάξεων των εκπαιδευτικών. Με παρόμοιο τρόπο συγκροτούνται
και τα Περιφερειακά Συμβούλια Επιλογής (επιλέγουν τα περιφερειακά όργανα) αλλά και τα Συμβούλια Επιλογής Διευθυντών
Σχολείων. Ολα ελέγχονται από τον υπουργό/κόμμα από κοινού
με τα συνδικάτα. Επιπλέον, το νομοσχέδιο προβλέπει την «ανατροφοδοτική αποτίμηση» του έργου κάθε σχολείου (αυτοαξιολόγηση). Χωρίς δύο προϋποθέσεις –αντιτίθενται σε αυτές
οι συνδικαλιστές– απολύτως απαραίτητες για να έχει ουσιαστικό
περιεχόμενο και πραγματικό νόημα η διαδικασία:
α) Οι αποφασιστικές αρμοδιότητες των σχολείων. Τα ελληνικά
σχολεία απλώς διεκπεραιώνουν μια λεπτομερή νομοθεσία που
ρυθμίζει τα οικονομικά, διοικητικά και εκπαιδευτικά θέματα
(αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα, βιβλία κ.λπ.). Χωρίς όμως
ευθύνη για το έργο τους, δεν νοείται αξιολόγηση της ποιότητας
και λογοδοσία των σχολείων.
β) Η εξωτερική αξιολόγηση. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχει καμία
επιβεβαίωση και επικύρωση όσων περιλαμβάνονται στις εκθέσεις
αυτοαξιολόγησης των σχολείων.
Επίσης, το νομοσχέδιο καταργεί το Π.Δ. 153/2012 για την
ατομική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών (δεν εφαρμόστηκε)
και θεσμοθετεί μόνο την αξιολόγηση όσων εκπαιδευτικών επιλέγονται σε θέσεις διοικητικής ή παιδαγωγικής ευθύνης.
Εφόσον όμως η αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων έχει
πλέον αποσυνδεθεί από τη βαθμολογική και μισθολογική τους
εξέλιξη, δεν ενισχύονται τα κίνητρα βελτίωσής τους. Αφού,
μάλιστα, θεσμοθετείται όριο δύο θητειών σε κάθε όμοια θέση,
στη δεύτερη θητεία δεν υπάρχει καν το κίνητρο ανανέωσής
της. Τέτοιοι «σχεδιασμοί» δεν έχουν σχέση με την αξιοκρατία
που τόσο ανάγκη έχει ο χώρος της εκπαίδευσης. Η διοίκηση
της εκπαίδευσης αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι της δημόσιας
διοίκησης. Η αποκομματικοποίησή της όμως εκκρεμεί.
* Ο κ. Αποστόλης Δημητρόπουλος είναι διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Πολιτικής,
London School of Economics. Συνεργάζεται με το ΙΟΒΕ ως επιστημονικός υπεύθυνος μελετών.
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Ο Bob the Builder, οι αντιπρόεδροι του ΔΗΣΥ
και η προεδρία του Φούλη
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Ο Δημήτρης Συλλούρης κατάφερε ξανά να
βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Και
όχι για καλό λόγο, πάλι. Κάποιος πάντως τον
χαρακτήρισε “Bob the Builder” δημιουργώντας το νέο ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους
διαδρόμους της Βουλής.
Αιτία η πρότασή του να ανεγερθεί το νέο κτίριο της Βουλής στην περιοχή του ιδρύματος
“Χρ. Στέλιου Ιωάνου”, στην είσοδο της Λευκωσίας που προκάλεσε θύελλα. Οι αντιδράσεις ήρθαν, όπως αναμενόταν από τον Δήμαρχο Λευκωσίας και το Δημοτικό Συμβούλιο,
από το ΕΤΕΚ (μέλος του οποίου είναι και ο ίδιος ο Συλλούρης ως Πολιτικός Μηχανικός!),
το ΕΒΕΛ ακόμα και τον Δημήτρη Χριστόφια. Ο
πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας και της
Βουλής με γραπτή ανακοίνωσή του και με την
γλαφυρότητα που τον διακρίνει μας ανακοίνωσε: “ Όταν άκουσα αυτή την πληροφορία
δεν ήθελα να την πιστέψω. Η δική μου άποψη είναι πως αν είναι δυνατό το κτίριο της
Βουλής να οικοδομηθεί ακόμα και στην παλιά
Λευκωσία, ως σύμβολο του κράτους και του
λαού”.
Βουλευτής, καλύτερα να μην σας πω ποιου
κόμματος, που άκουσε τη δήλωση Χριστόφια
σχολίασε πως “ο καθένας θεωρεί πως το κτίριο της Βουλής μπορεί να εξυπηρετήσει οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από αυτόν για
τον οποίο θα πρέπει να κτιστεί”.
Στη ευφάνταστη ιδέα του πολιτικού μηχανικού Συλλούρη για τη χωροθέτηση της Βουλής
υπήρξαν όπως ακούω και έντονες αντιδράσεις μέσα από την ίδια τη Βουλή. Ένας βουλευτής μάλιστα φρόντισε να κοινοποιηθούν
οι θέσεις του στον Συλλούρη για να του πει
πως “η Βουλή έχει χωροθετηθεί από δεκαετίες στον αστικό σχεδιασμό της πρωτεύουσας
και πως είναι θέμα χρόνου να ενσωματωθούν
οι αρχαιότητες που εντοπίστηκαν στο σχεδιασμό”.
Ο ίδιος βουλευτής μίλησε και για το “ταλέντο” του Συλλούρη “να προκαλεί τρικυμία σε
ένα ποτήρι νερό αλλά και τρικυμία εν κρανίω
σε όσους λίγους εξακολουθούν να τον παρακολουθούν”. Με σκληρή κριτική ο εν λόγω
βουλευτής υποστήριξε πως “όλο και πιο πολλοί, όλο και πιο συχνά λένε: κρύψετε να περάσουμε, να ολοκληρωθεί η θητεία του να
σώσουμε όσα μπορούμε”.
Γνωστός πολιτικός πάντως αντί άλλου σχολίου μίλησε τις προάλλες για “‘ένα κτίριο που

«Μπομπ ο μάστορας όλο μαστορεύει, Μπομπ ο μάστορας παντού τα καταφέρνει!»

βρίσκεται μόνο στη σφαίρα της φαντασίας
μην πω της αφασίας”.

Όπως μου επεσήμανε : “Ο Φούλης με τον ΔΗΣΥ 2030 έχει καταφέρει να εμπνεύσει παλαιούς και νέους σε σημείο που όλοι να αναμένουν τις εξαγγελίες του λες και είναι υποψήφιος για την προεδρία!”

Πυρετός επικρατεί στον ΔΗΣΥ για την μάχη
των αντιπροέδρων. Η εκλογή θα γίνει το Σάββατο και όπως μαθαίνω επικρατεί οργασμός
πολιτικών επαφών, ιδιαίτερα μεταξύ στελεχών. “Κάποιος κρατά και λίστα και σημειώνει
επιτυχίες και αποτυχίες” μου ανέφερε ένα
στέλεχος, διευκρινίζοντας πως δεν αναφέρεται στους υποψήφιους αλλά σε κάποιον ενθουσιώδη υποστηρικτή συγκεκριμένου υποψήφιου.

Υπάρχουν πάντως και χειρότερα. “Στην Ομόνοια 33 άτομα διεκδικούν τις 15 θέσεις του
Δ.Σ. και στις 2 Μαΐου κάποιοι θα κλάψουν με
πράσινο δάκρυ” μου είπε η κυρία Γιαννούλλα, η οποία ως γνωστόν ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και ακόμα περισσότερα.

Ως γνωστόν τις τρεις θέσεις διεκδικούν τέσσερις υποψήφιοι. Η Μάνταμ του Φούλη μου
επιβεβαίωσε πως οι υποψήφιοι δίνουν “έντιμο αλλά έντονο” αγώνα για να πείσουν πρόσωπα κλειδιά και ψηφοφόρους του κόμματος
σε όλη την Κύπρο. “Αυτό ισχύει για τους τρεις
άνδρες υποψήφιους και όχι για την μοναδική
γυναίκα Στέλλα Κυριακίδου” μου είπε.

Χωρίς να μπει σε λεπτομέρειες για το παρασκήνιο των εκλογών στην Ομόνοια, η κυρία
Γιαννούλλα υποστήριξε πως το ΑΚΕΛ “και
νοιάζεται και παρανοιάζεται για τις εκλογές
και βρίσκεται σε στάση αναμονής”.
Επεσήμανε πάντως πως η επίσημη απόσυρση
του Κατσουρίδη έχει ενοχλήσει κάποιους οι
οποίοι άρχισαν τη σεναριολογία για τη σχέση

του με το κόμμα και το ενδεχόμενο επιστροφής του. “Κάποιοι πραγματικά τρέμουν σε
αυτό το σενάριο”, κατέληξε.
Αληθεύει ότι στην πριγκιπική αυλή επικρατεί
καχυποψία για ορισμένα στελέχη; Δεν είναι
μόνο ο κίνδυνος της Δημοκρατικής Παράταξης που προκαλεί την καχυποψία, όπως με ενημερώνει η ΔΗΚΟαναθρεμμένη Φωτούλα.
Με διαβεβαιώνει ότι υπάρχουν και αρκετές
εσωτερικές έριδες που μεγεθύνονται με τις
αλλαγές που προωθούνται στο κόμμα και ιδιαίτερα τις εκλογές. Η ίδια ανησυχεί πως το
ενδεχόμενο ενός νέου ρεύματος “αποστασίας” δεν μπορεί να αποκλειστεί.

ΚΟΥΪΖ: Ποιο στέλεχος του ΔΗΚΟ φέρεται να
επιβεβαίωσε πως “έγινε μια κουβέντα” για ένταξή του στη Δημοκρατική Παράταξη αλλά
απάντησε: “Ας συσταθεί το κόμμα, ας βρεθεί
ο πρόεδρος, να πουν τις θέσεις τους και να
δούμε”;

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

Η Χάρις Παπαδήμα συναντάει
ζωγραφικά τον Νίκο Καββαδία

Εκθεση: «Ζητήματα καρδιάς»
από τον γλύπτη Λοΐζο Πάου

Η Γκαλερί Μορφή στη Λεμεσό θα φιλοξενήσει από τις 25 Απριλίου έως τις 2 Μαΐου
16 νέα έργα της ζωγράφου Χάρις Παπαδήμα συν άλλα τέσσερα από παλαιότερες
εποχές.
Στη νέα της δουλειά η εικαστικός-καλλιτέχνης «συνομιλεί» δημιουργικά με το
ποιητικό και πεζογραφικό έργο του Νίκου
Καββαδία (1910-1975) με ένα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, ακολουθώντας το καλλιτεχνικό της ύφος βασισμένο στη εξπρεσιονιστική τεχνοτροπία του dripping.
Μάλιστα, σε κάποια έργα η Χάρις αξιοποιεί κομμάτια ξύλου που έχει εκβράσει
η θάλασσα της Λεμεσού και τα ενσωμάτωσε σε κάποια από τα έργα της.
Τα χρώματά της κινούνται στις αποχρώσεις του μπλε και του γκρίζου έτσι όπως η θάλασσα πολλές φορές αλλάζει και
εκείνη τα χρώματά της ανάλογα με το
φως, τον καιρό ή τις διαθέσεις της: πότε
τρικυμία και πότε μπουνάτσα, πότε βαθύ
γαλάζιο και πότε τουρκουάζ, πότε γκρίζο
και πότε μαύρο. Είναι γνωστό ότι ο Νίκος
Καββαδίας αγαπούσε πολύ τη ζωγραφική
και τα χρώματα.
Στο έργο του ποιητή διαβάζουμε για
ζωγράφους και έργα ζωγραφικής στοιχείο
που δείχνει την εικονικότητα της ποιητικής του γραφής.
Η ζωγράφος, ακολουθώντας την ποίηση
του Νίκου Καββαδία, συναντήθηκε ταυτόχρονα με ένα πολύ παλιό δάσκαλο, τον
λυρικό ποιητή της αρχαιότητας, τον Σιμωνίδη τον Κείο, που σε ανύποπτους καιρούς μας δίδαξε πως η ζωγραφική είναι
η ποίηση που πραγματώνεται με τη σιωπή
η δεν ποίηση είναι σαν μια λαλούσα ζωγραφιά («την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιω-

Την ατομική του έκθεση με τίτλο «Ζητήματα καρδιάς» θα πραγματοποιήσει ο
γλύπτης Σταύρος Λοΐζου Πάου στη Λεμεσό
σε συνεργασία με τη ζωγράφο Ηρώ Αρμεύτη που θα φιλοξενηθούν στην ευρύτερη έκθεση, Colour and Metal. Τα γλυπτά
του Σταύρου Λοΐζου Πάου από ανακυκλώσιμο χάλυβα εκπλήσσουν με την πρωτοτυπία τους και τον δυναμισμό τους.
Καμωμένα από σκληρά υλικά εκφράζουν
ταυτόχρονα μια ευαισθησία ασυνήθιστη
στην εποχή μας.
Η θεματολογία της συγκεκριμένης έκθεσης εστιάζει κυρίως στην καρδιά, εξ
ου και ο ιδιαίτερος τίτλος της, «Ζητήματα
καρδιάς», και όπως εξηγεί ο καλλιτέχνης
η καρδιά «συνεχίζει να λειτουργεί ως σύμβολο του ανθρώπινου ψυχισμού πέραν
του χιλιοφορεμένου και εμπορευματοποιημένου σχήματός της.
Αντικατοπτρίζει τη σχέση του ανθρώπου με τον εαυτό του και με τον έρωτα.
Ταυτόχρονα, τίθεται ως υπαρξιακό ζήτημα:
ποιος είμαι, πού πάω, γιατί αγαπώ, γιατί
δεν αγαπώ, γιατί επέλεξα αυτόν τον άνθρωπο κι όχι άλλον, τι με ‘γεμίζει’, τι με
‘αδειάζει’, τι με πληγώνει, τι με αφήνει
αδιάφορο;
Μέσα από αυτές τις εσωτερικές διαδρομές κατέληξα στην καρδιά όπως θα
μπορούσα να είχα ίσως καταλήξει σε κάποιο άλλο εργαλείο του ανθρώπινου σώματος.
Έτσι κι αλλιώς το μεγάλο αφεντικό
είναι ο εγκέφαλος. Αυτός δίνει τις εντολές
για το τρελό καρδιοχτύπι. Όμως η καρδιά
είναι αλλιώς… την ακούς. Είναι η πιο αδιάψευστη ένδειξη της ζωής ή του θανάτου.

Στη νέα της δουλειά η εικαστικός-καλλιτέ-

χνης «συνομιλεί» δημιουργικά με το ποιητικό
και πεζογραφικό έργο του Νίκου Καββαδία.
πώσαν, την δε ποίησιν ζωγραφίαν λαλούσαν»).
Τα εγκαίνια της έκθεσης θα τελέσει ο
πανεπιστημιακός κ. Μίμης Σοφοκλέους,
επιστημονικός διευθυντής του Παττίχειου
Δημοτικού Μουσείου- Ιστορικού Αρχείου
και Κέντρου Μελετών Λεμεσού.
Η Χάρις Παπαδήμα γεννήθηκε στη
Μελβούρνη άλλα ζει και εργάζεται στη
Λεμεσό. Είναι η τρίτη της ατομική έκθεση
καθώς έχει συμμετοχές σε πολλές ομαδικές
εκθέσεις στη Κύπρο. Έργα της βρίσκονται
σε ιδιωτικές συλλογές στη Κύπρο και στο
εξωτερικό.

Γκαλερί Μορφή, Αγκύρας 84, Λεμεσός. Διάρ-

κεια έκθεσης έως 6 Μαΐου.
Πληροφορίες: www.morfi.org

Τα γλυπτά του Σταύρου Λοΐζου Πάου από

ανακυκλώσιμο χάλυβα εκπλήσσουν με την
πρωτοτυπία τους και τον δυναμισμό τους.
Εκείνη φτερουγίζει στον έρωτα, εκείνη
βαραίνει στη λύπη, εκείνη επανεκκινεί
και με ότι την γεμίζεις αυτό ζεις. Γι’ αυτό
καρδιές λοιπόν. Με γρανάζια και κουτάλια
και πένσες. Με ό,τι σπασμένο ή γερό κουβαλάμε στην πορεία της ζωής μας. Είμαστε
αυτό που είμαστε κι αυτή η αυθεντικότητα
έχει τη δική της ομορφιά».

Thiseas Art Gallery, Θησέως 9, Λεμεσός. Ε-

γκαίνια την Παρασκευή 4 Μαΐου, ώρα 8:00
μ.μ. Διάρκεια 4-6 Μαΐου
Πληροφορίες: thiseas-artgallery@hotmail.com

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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Σήμερα οι οριστικές αποφάσεις για Συνεργατισμό

Η Ελληνική θα διαλέξει αργά το βράδυ το επενδυτικό Ταμείο με το οποίο θα συνεργαστεί - Ευρωπαϊκές πηγές προκρίνουν Atlas

Δεν είναι
η πρώτη
προσπάθεια
της Atlas

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Σήμερα και συγκεκριμένα αργά το βράδυ, αναμένεται να ληφθούν οι τελικές
αποφάσεις αναφορικά με το επενδυτικό
Ταμείο που θα επιλέξει η Ελληνική
Τράπεζα για να αποκτήσει το υγιές
κομμάτι της Συνεργατικής Κυπριακής
Τράπεζας. Η όλη διαδικασία κρατιέται
ως επτασφράγιστο μυστικό από Συνεργατισμό, Ελληνική Τράπεζα, Υπουργείο Οικονομικών και επενδυτικά
Ταμεία που συμμετέχουν, αλλά αυτό
που μπορεί να λεχθεί είναι πως σήμερα
το βράδυ θα έχει ξεκαθαρίσει ο «παίχτης» που θα συνοδεύσει την Ελληνική.
Από πλευράς της η Ελληνική δηλώνει
πως στο παρόν στάδιο διενεργείται η
δέουσα επιμέλεια (Due Diligence), ενώ
Κυβερνητικές πηγές για τη διαδικασία
σημείωσαν στην «Κ» πως όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά, καθώς
είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε
εξέλιξη και δεν πρέπει να εξαχθούν
συμπεράσματα τύπου ονοματολογίας.
Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ΣΚΤ
σημειώνουν πως βρίσκεται στο τελικό
και πιο κρίσιμο στάδιο, με το τοπίο να
ξεκαθαρίζει εντός των επομένων εικοσιτετραώρων. Γενικότερα σιγήν ιχθύος επί της διαδικασίας τηρεί και η
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, αφού
<
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Κυβερνητικές πηγές
σημειώνουν ότι η διαδικασία βρίσκεται ακόμα
σε εξέλιξη, όλα τα σενάρια
παραμένουν ανοιχτά
και δεν πρέπει να εξαχθούν
συμπεράσματα βασισμένα
σε ονοματολογία.

Ελληνική και Ταμείο θα κληθούν να βάλουν το ποσό των 450 εκατ. ευρώ ως κεφάλαια για την απόκτηση του καλού κομματιού του Συνεργατισμού.

το μόνο που είχαν προαναγγείλει και
είναι ήδη γνωστό είναι ότι οι παρουσιάσεις στους επενδυτές και οι διαπραγματεύσεις έχουν αρχίσει από την
προηγούμενη Δευτέρα, δίχως όμως να
έχουν δώσει εικόνα για το πότε θα ολοκληρωθούν. Πληροφορίες της «Κ»
αναφέρουν ωστόσο ότι σήμερα Τετάρτη, 25 του μηνός, ολοκληρώνονται οι
παρουσιάσεις. Επί της διαδικασίας οι
ίδιες πηγές σημειώνουν ότι όλες τις
ημέρες οι επενδυτές επικεντρώθηκαν
σε συγκεκριμένες περιοχές ενδιαφέροντος, όπως τα πληροφοριακά συστήματα της τράπεζας, το ανθρώπινο
δυναμικό, σε λεπτομέρειες για τις λειτουργίες της, αλλά και τη συμμόρφωση.
Το σημαντικό σε όλη τη διαδικασία
είναι πως η ιδιωτικοποίηση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας θα

έχει αίσιο τέλος, δίνοντας μια απάντηση
σε όσους ήθελαν να αποτυγχάνει να
εξεύρει επενδυτική βάση στην όποια
συνέχειά της.
Στο εικονικό δωμάτιο δεδομένων
(Virtual Data Room) που άνοιξε ο Συνεργατισμός για την προσέλκυση επενδυτών στο μετοχικό του κεφάλαιο,
έχουν δηλώσει ενδιαφέρον τέσσερα
επενδυτικά Ταμεία. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το Atlas
Merchant Capital, το Lone Star Funds,
τοJ.C. Flowers & Co και το Apollo Global
Management. Τα τέσσερα επενδυτικά
Ταμεία έχουν εκφράσει ενδιαφέρον
για να αποκτήσουν είτε το καλό του
κομμάτι, είτε τα ΜΕΔ του, όμως το σενάριο για να περάσει στα χέρια της
Ελληνικής είναι αυτό που επικρατεί.
Ένα από τα Ταμεία, όμως, αναμένεται

να επιλεγεί από την Ελληνική, για να
γίνει κατορθωτή η απορρόφηση του
καλού κομματιού της ΣΚΤ, καθώς θα
πρέπει κάπως να εξεύρει τα 450 εκατ.
ευρώ και πλέον που θα χρειαστούν.
Μιλώντας εξάλλου στην κοινή συνεδρία των Επιτροπών Οικονομικών
και Ελέγχου της Βουλής την προηγούμενη Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών
Χάρης Γεωργιάδης, ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ευνοεί το
σενάριο απόκτησης του Συνεργατισμού
από κυπριακό πιστωτικό ίδρυμα και
συγκεκριμένα από την Ελληνική Τράπεζα, καθώς αυτό θα συμβάλει και στη
μείωση του τραπεζικού τομέα της Κύπρου.

Το σενάριο Atlas
Πληροφορίες που προέρχονται από

ευρωπαϊκές πηγές για το σενάριο Ελληνικής σε συνεργασία με επενδυτικό
Ταμείο προκρίνεται η Atlas Merchant
Capital, του Μπομπ Ντάιμοντ. Η διαδικασία με τα επενδυτικά ταμεία Lone
Star Funds, J.C. Flowers & Co και Apollo
Global Management που εκδήλωσαν
το δικό τους ενδιαφέρον σύμφωνα με
πηγές φαίνεται να μην καρποφόρησε.
Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τις ίδιες
πληροφορίες, τα τρία επενδυτικά ταμεία φαίνεται να αναζητούσαν την
πλειοψηφία των μετοχών στο νέο οικοδόμημα Ελληνικής – Συνεργατισμού.
Ενδεχομένως εξήγησαν, να ήταν κόκκινη γραμμή αυτό το σενάριο για τους
ευρωπαίους επόπτες και γι΄ αυτό τα
τρία επενδυτικά ταμεία φέρονται να
είναι σε δεύτερη μοίρα για να παντρέψουν τις δύο κυπριακές τράπεζες. Το

επενδυτικό Ταμείο του Μπομπ Ντάιαμοντ, δεν παρουσιάζεται μόνο του,
αλλά το πλαισιώνουν άλλα δύο επενδυτικά ταμεία. Άρα έχει και άνεση σε
όποια αύξηση κεφαλαίων ζητηθεί, σημείωσαν.
Ταυτόχρονα, είπαν ότι ένα από τα
τρία επενδυτικά ταμεία που δήλωσαν
συμμετοχή στο εικονικό δωμάτιο εμφανίζεται σύμφωνο να αναλάβει το
δικό του ρόλο στα τεκταινόμενα του
κυπριακού τραπεζικού τομέα, θέλοντας
να αναλάβει κάποιου είδους ρόλο στο
Φορέα Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
που θα δημιουργηθεί, από το «κακό»
κομμάτι της ΣΚΤ. Δηλαδή, δεν θα είναι
απίθανο να αναλάβει μερίδιο με κάποιο
τρόπο των δανείων της «Εστίας», τον
Φορέα που κατά πάσα πιθανότητα θα
διαχειρίζεται η Altamira.

Το επενδυτικό Ταμείo Atlas Merchant
Capital δεν είναι η πρώτη φορά που
κρούει πόρτα κυπριακής τράπεζας.
Πόλος έλξης για την Atlas υπήρξε
και η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
(Κύπρου), καθώς είχε υποβάλει δεσμευτική προσφορά για την απόκτησή της, η οποία όμως δεν είχε
γίνει δεκτή λόγω της χαμηλής τιμής.
Τότε, ήταν σε συνεργασία με άλλο
επενδυτικό fund, την Elements
Capital Partners. Η Atlas Merchant
Capital LLC ιδρύθηκε το 2013 για
να επενδύσει στην αγορά του τομέα
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Με επικεφαλής τους συνιδρυτές, τον Bob Diamond και τον David
Schamis, η Atlas σύμφωνα με το
προφίλ που παρουσιάζει στον ιστότοπό της, παρατηρεί ότι οι αλλαγές
στο κανονιστικό τοπίο οδηγούν σε
πρωτοφανείς ευκαιρίες στον κλάδο
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.
Η Atlas σημειώνει πως αναλαμβάνει σε όλες τις δραστηριότητές
της τη βαθιά λειτουργική και τεχνική
εμπειρογνωμοσύνη της στον τομέα
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή
της και τη φιλοσοφία της εταιρικής
σχέσης. Αξίζει να σημειωθεί πως ο
David Schamis, ήταν ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της JC Flowers
& Co. LLC, της εταιρείας ιδιωτικών
επενδυτικών κεφαλαίων που δήλωσε
ενδιαφέρον για το Συνεργατισμό.

Το 2017 μπήκε Ευρώπη
Πέρυσι το Φεβρουάριο, η Atlas
Merchant Capital ανακοίνωσε την
εξαγορά της Credicom Consumer
Finance Bank SA στην Ελλάδα, κάνοντας παράλληλα το πρώτο βήμα
για εισχώρηση του επενδυτικού ταμείου στα ευρωπαϊκά δρώμενα. Η
Credicom είναι ειδικός δανειστής
στην Ελλάδα, με πλήρη άδεια εμπορικής και λιανικής τραπεζικής με
ιστορικό χρηματοδότησης αυτοκινήτων. Η AMC απέκτησε την
Credicom μετά την έγκριση από
την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
του ενιαίου μηχανισμού εποπτείας
για την απόκτηση ευρωπαϊκής τράπεζας.

Κλείνει λογαριασμούς με τους πολίτες το Τμήμα Φορολογίας
Μέχρι το 2019 θα έχει αυτοματοποιηθεί το σύστημα φορολόγησης με την επιβολή και επιστροφή φόρων παλαιότερων ετών
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικών
δηλώσεων από τούδε και στο εξής, αποτελεί ένα μόνο μέρος των αλλαγών
που έχουν δρομολογηθεί και θα εφαρμοστούν στο Τμήμα Φορολογίας. Ένα
σημαντικό κομμάτι των μεταρρυθμίσεων που θα γίνει ορατό προς το τέλος
του χρόνου, αρχές του 2019, έχει να
κάνει και με το σύστημα φορολόγησης
και ειδικότερα την επιβολή αλλά και
επιστροφή φόρου. Μια μεταρρύθμιση
που θα τερματίσει τη σημερινή πρακτική που ακολουθεί το Τμήμα Φορολογίας να έχει ανοιχτούς λογαριασμούς

κατά την πληρωμή του είτε με αυτοφορολογία είτε μετά από επιβολή φορολογίας.
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Η υποβολή

Το Τμήμα Φορολογίας ευελπιστεί πως μέχρι το 2019
θα έχει ολοκληρωθεί η καθυστέρηση που παρατηρείται με την εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων.

Η έναρξη υποβολής Φορολογικών
Δηλώσεων για Φυσικά Πρόσωπα δεν
έχει καθοριστεί εν αναμονή, ενδεχομένως, καθορισμού της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής που εκκρεμεί
νομοθετικά ενώπιον της Βουλής. Μετά
την ψήφιση της σχετικής νομοθεσίας
θα διαμορφωθούν ανάλογα, οι σχετικές
ημερομηνίες, με γνώμονα όπως τονίζεται την ομαλή εφαρμογή του μέτρου
ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος
στους φορολογούμενους να συμμορφωθούν. Από φέτος δεν θα γίνονται
δεκτές Δηλώσεις με τον παραδοσιακό
τρόπο συμπλήρωσης του σχετικού εντύπου παρά μόνο ηλεκτρονικά μέσω
του Συστήματος TAXISnet. Για το σκοπό
αυτό το Τμήμα Φορολογίας έχει αποστείλει επιστολές στους μη εγγεγραμμένους στο TAXISnet φορολογημένους,
γνωστοποιώντας τους τον Μοναδικό
Αριθμό Εγγραφής, τον οποίο θα χρησιμοποιήσουν στην σχετική ιστοσελίδα
για να προχωρήσουν στην εγγραφή
τους. Για το κομμάτι εκείνο του πληθυσμού που δεν είναι και τόσο εξοικειωμένο με ηλεκτρονικούς υπολογιστές
το Τμήμα Φορολογίας έχει ετοιμάσει
οπτικοακουστικό υλικό για την εγγραφή
στο TAXISnet στην ιστοσελίδα του
Τμήματος και στο κανάλι του Τμήματος
στο You Tube (Οδηγός Εγγραφής σε
βίντεο και γραπτό εγχειρίδιο).

με πολίτες, οι οποίοι με βάση την φορολογική τους δήλωση τους αναλογεί
επιστροφή φόρου. Μια προσπάθεια η
οποία ξεκίνησε από το 2014, με την
εφαρμογή του συστήματος αυτοφορολογίας και για τα φυσικά πρόσωπα.
Ενώ ο φορολογούμενος έχει την υποχρέωση να καταβάλει το οφειλόμενο
ποσό φόρου που προκύπτει από τα εισοδήματά του σε καθορισμένη ημερομηνία, δεν συμβαίνει το ίδιο για τις
περιπτώσεις εκείνες που προκύπτει
επιστρεπτέος φόρος. Σε ό,τι αφορά τις
επιστροφές, το Τμήμα Φορολογίας μέχρι σήμερα επιβαρύνεται με τους προβλεπόμενους τόκους και επιβαρύνσεις.
Ενδεικτικό των καθυστερήσεων που
παρατηρούνται είναι ότι την παρούσα
χρονιά ολοκληρώνεται η επιβολή φορολογιών για το φορολογικό έτος 2012.
Στην κάθε φορολογία, η οποία επιβάλλεται με βάση τη Δήλωση Εισοδήματος
ή/και επιπρόσθετα στοιχεία που πι-

Υπηρεσία TAXISnet:

https://taxisnet.mof.gov.cy

Ηλ. Ταχυδρομείο:

taxisnet@mof.gov.cy

Τμήμα Φορολογίας:

www.mof.gov.cy/tax

You Tube channel:

Tax Department Cyprus

Από το φετινό φορολογικό έτος και οι δηλώσεις εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω

του Taxisnet. Για όσους χρήζουν βοήθειας το Τμήμα Φορολογίας θα παρέχει ειδικές διευκολύνσεις στα επαρχιακά του γραφεία.
θανώς να κατέχει το Τμήμα Φορολογίας,
επιβάλλεται ή επιστρέφεται το ποσό
του φόρου που προκύπτει. Μέλημα
του Τμήματος Φορολογίας είναι να καλυφτεί το κενό που υπάρχει με καθυστερήσεις 7 ετών. Μέχρι το τέλος του
έτους και ίσως αρχές του επόμενου έτους, το Τμήμα Φορολογίας σχεδιάζει
να έχει καλύψει ένα μεγάλο μέρος της
καθυστερημένης εργασίας, αυτοματοποιώντας ακόμα περισσότερο το σύστημα φορολόγησης, προβαίνοντας,
τόσο στην επιβολή φόρου που δεν έχει
ακόμα πληρωθεί, όσο και στην επιστροφή φόρου που εκκρεμεί για τα
προηγούμενα φορολογικά έτη που εκκρεμούν. Σημειώνεται ότι κάποια από
τα αναμενόμενα ποσά επιστροφής ενδέχεται να συμψηφιστούν με οφειλές
των ιδίων προσώπων μεταξύ των φορολογικών ετών που εκκρεμούν. Παράλληλα με την εκκαθάριση παλαιότερων φορολογικών δηλώσεων η πρό-

θεση είναι να μην υπάρξουν εκκρεμότητες με τις φετινές δηλώσεις με τον
καθορισμό χρονικού διαστήματος καταβολής της αυτοφορολογίας ή επιστροφής φόρου για το φορολογικό
έτος 2017.

Οι δηλώσεις για το 2017
Η φετινή φορολογική χρονιά θα είναι η πρώτη όπου το σύνολο των δηλώσεων θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά. Με βάση την νομοθεσία κάθε
φυσικό πρόσωπο του οποίου το μεικτό
εισόδημα εμπίπτει στις πηγές φορολογητέου εισοδήματος και ξεπερνά το
όριο του αφορολόγητου ποσού των
€19.500 υποχρεούται να υποβάλει Δήλωση Εισοδήματος. Πέραν τούτου το
Τμήμα Φορολογίας υποδεικνύει πως
οποιοσδήποτε φορολογούμενος, ανεξαρτήτως φορολογητέου εισοδήματος
και υποχρέωσης υποβολής δήλωσης,
χρειαστεί κάποιο πιστοποιητικό εισο-

δημάτων από το Τμήμα Φορολογίας,
είτε για την έκδοση κάρτας νοσηλείας,
είτε για την λήψη επιδόματος/χορηγίας,
τότε θα χρειαστεί να υποβληθεί η Δήλωση Εισοδήματος για να είναι σε
θέση το Τμήμα να προχωρήσει στην
έκδοση πιστοποιητικού. Ταυτόχρονα
το Τμήμα Φορολογίας προειδοποιεί
πως μη υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος από φορολογούμενους που
με βάση την κείμενη νομοθεσία είχαν
την υποχρέωση να το πράξουν, αποτελεί ποινικό αδίκημα ενώ η καθυστέρηση υποβολής δήλωσης φέρει διοικητικό πρόστιμο ίσο με €100 για κάθε
μη υποβληθείσα Δήλωση Εισοδήματος.
Πέραν του διοικητικού προστίμου, η
μη συμμόρφωση στην καταβολή του
οφειλόμενου φόρου στην καθορισμένη
ημερομηνία - εάν αυτός προκύπτει
μετά τον υπολογισμό του φόρου από
την αυτοφορολογία – επιβαρύνεται με
τόκους και χρηματικές επιβαρύνσεις

Παρόμοια τακτική θα εφαρμοστεί
και για την υποβολή της Δήλωση Εισοδήματος, όταν αυτή είναι διαθέσιμη
στο TAXISnet. Το Τμήμα Φορολογίας
διαβεβαιώνει ότι η συμπλήρωση της
Δήλωσης καθώς και ο υπολογισμός
φορολογίας έχει απλοποιηθεί σε μεγάλο
βαθμό αυτοματοποιώντας αρκετά από
τα βήματα που καλείται ο φορολογούμενος να ακολουθήσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος.
Συγκεκριμένα: Ο Υπολογισμός Φόρου πλέον έχει απλοποιηθεί αφού
πολλά από τα πεδία που χρειάζονται
μεταφέρονται από τη δήλωση κατά τη
συμπλήρωση της, με αποτέλεσμα ο
φορολογούμενος να μη χρειάζεται να
διεξέρχεται της δήλωσης επανειλημμένως. Υπολογίζονται τα αθροίσματα
σε διάφορα στάδια της Δήλωσης και
πιθανώς να υπάρχουν προ-συμπληρωμένα πεδία με βάση την πληροφόρηση που κατέχει το Τμήμα. Οι προαναφερθείσες αυτοματοποιήσεις απλοποιούν κατά πολύ τη συμπλήρωση και
κατά συνέπεια μειώνουν το χρόνο υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος.

Βοηθήματα
Το Τμήμα Φορολογίας εκτιμά πως
για την πλειοψηφία των φορολογουμένων που το εισόδημα τους περιορίζεται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τόκους μερίσματα ή/και ενοίκια δεν αναμένεται να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε δυσκολία στη
συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης
εάν έχουν ως οδηγό το βοηθητικό οπτικοακουστικό υλικό που έχει ετοιμασθεί. Για τις περιπτώσεις εκείνες
που η επαφή με την τεχνολογία είναι
περιορισμένη το Τμήμα Φορολογίας
συστήνει την παρακολούθησηι εκπαιδευτικών σεμιναρίων που πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Κέντρο
Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ). Επίσης σε
κάθε επαρχιακό γραφείο θα διαμορφωθεί ειδικός χώρος με τον απαραίτητο
ηλεκτρονικό εξοπλισμό για την υποβολή Δηλώσεων.
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Θα απλοποιήσει
την τιτλοποίηση
δανείων η EBA

Ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση με νέες
κατευθυντήριες γραμμές για το νέο πλαίσιο
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Αν και στην Κύπρο ακόμα δεν έχει περάσει η
τιτλοποίηση δανείων (securitisation), εντός
λίγων μηνών αναμένεται να έχει ψηφιστεί, ως
ένα απαραίτητο εργαλείο του πακέτου αντιμετώπισης των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.
Είναι από τα νομοσχέδια που έχουν απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τις κυπριακές τράπεζες
και επιζητούν διακαώς την ψήφισή του, ώστε
να έχουν στα χέρια τους ένα βελτιωμένο νομικό
πλαίσιο. Όπως έχουν επισημάνει πολλάκις,
θα πρέπει να υπάρξουν τα σωστά εργαλεία για
τις τράπεζες με τη βέλτιστη δυνατή εφαρμογή,
για άσκηση πίεσης σε όσους στρατηγικά επιλέγουν να μην εξυπηρετούν τα δάνειά τους,
ενώ θα πρέπει να παρέχεται το κατάλληλο
πλαίσιο, προκειμένου οι τράπεζες να εξασφαλίσουν και να διαχειριστούν περιουσιακά στοιχεία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προς όφελος ολόκληρου του τραπεζικού συστήματος.

2. Για κάθε τιτλοποίηση που κατοχυρώνεται
βάσει του Νόμου πρέπει να δημιουργηθεί μια
«Οντότητα Ειδικού Σκοπού Τιτλοποίησης»,
(ΟΕΣΤ). Πρόκειται για εταιρεία ειδικού σκοπού,
η οποία έχει συσταθεί ως εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εμπιστοσύνης ή άλλη νομική
οντότητα, με σκοπό την ανάληψη μιας ή περισσοτέρων τιτλοποιήσεων και οι δραστηριότητες της οποίας περιορίζονται στις αναγκαίες, για την επίτευξη αυτού του σκοπού
και η δομή της οποίας ή οι σχετικές συμβατικές
διατάξεις, αποσκοπούν στη διάκριση των υποχρεώσεων της ΟΕΣΤ από τις υποχρεώσεις
του εντολέα.
3. Η ΟΕΣΤ πρέπει να διορίσει Διαχειριστή
για την καθημερινή διαχείριση των τιτλοποιημένων ανοιγμάτων. Σύμφωνα με το νομοσχέ-

Η τιτλοποίηση είναι από τα νομοσχέδια που έχουν απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό τις κυπριακές τράπεζες και επιζητούν διακαώς την ψήφισή του, ώστε να

έχουν στα χέρια τους ένα βελτιωμένο νομικό πλαίσιο.

διο, τα πιστωτικά ιδρύματα μπορούν να ενεργούν ως υπηρεσίες εξυπηρέτησης. Ο νόμος
δημιουργεί επίσης μια νέα κατηγορία εξουσιοδοτημένων υπηρεσιών. Πρόκειται για εταιρείες περιορισμένης ευθύνης που είναι εγκατεστημένες στη Δημοκρατία και στις οποίες

έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του Νόμου.
4. Το νομοσχέδιο καθορίζει τις λειτουργίες
και τις ευθύνες τόσο της ΟΕΣΤ, όσο και του
Διαχειριστή.
5. Η Κεντρική Τράπεζα είναι υπεύθυνη για
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Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές
θα εφαρμοστούν σε ολόκληρη την
Ένωση με στόχο τη διευκόλυνση
της υιοθέτησης των κριτηρίων τυποποίησης.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (EBA) ξεκίνησε
δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο
κατευθυντήριων γραμμών της για την τιτλοποίηση δανείων, η οποία θα παρέχει μια εναρμονισμένη ερμηνεία των κριτηρίων για την
τιτλοποίηση, ώστε όπως επισημαίνει, να είναι
επιλέξιμη ως απλή, διαφανής και τυποποιημένη.
Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΒΑ, τονίζει,
θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στο νέο
πλαίσιο τιτλοποίησης της ΕΕ, παρέχοντας ένα
ενιαίο σημείο συνεπούς ερμηνείας των κριτηρίων για τους μεταβιβάζοντες, τους χορηγούς,
τους επενδυτές και τις αρμόδιες αρχές σε ολόκληρη την Ένωση. Η διαβούλευση, τονίζει,
θα πραγματοποιείται έως τις 20 Ιουλίου 2018.Οι
κατευθυντήριες γραμμές, που αναπτύχθηκαν,
αποσαφηνίζουν και εξασφαλίζουν την κοινή
κατανόηση όλων των κριτηρίων τυποποίησης,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται
με την τεχνογνωσία του εντολέα και του συντηρητή, την αναδοχή προτύπων, των πιστωτικών υποκείμενων οφειλετών, και την κυρίαρχη
εξάρτηση από την πώληση περιουσιακών στοιχείων. Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές θα εφαρμοστούν σε ολόκληρη την Ένωση με στόχο
τη διευκόλυνση της υιοθέτησης των κριτηρίων
τυποποίησης.
Τα 10 βασικά σημεία του παρόντος νομοσχεδίου που έχουν στα χέρια τους οι φορείς
και που τα είχε παρουσιάσει η «Κ» αφού τα
είχε επεξεργαστεί ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου είναι τα εξής:
1. Ο εντολοδόχος (π.χ. τράπεζα) που προτίθεται να ασκήσει παραδοσιακή τιτλοποίηση,
υποβάλλει στην Κεντρική Τράπεζα άδεια και
υποβάλλει τις συγκεκριμένες πληροφορίες. Ο
εντολέας που προτίθεται να συμμετάσχει σε
συνθετική τιτλοποίηση κοινοποιεί γραπτώς
στην Κεντρική Τράπεζα την πρόθεσή του, η
οποία μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε πληροφορία κριθεί αναγκαία.

Α Ν Α ΛΥ Σ Η
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Tου ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Γιατί χρειάζεται νέο φοροσύστημα
Η κοινή γνώμη ενημερώθηκε ότι το ΔΝΤ
ζητεί να μειωθεί το ύψος του αφορολογήτου
για μισθωτούς και συνταξιούχους νωρίτερα,
δηλαδή για τα εισοδήματα της επόμενης
χρονιάς αντί για εκείνα του 2020. Την «είδηση» επιβεβαίωσε «ανώτατος κυβερνητικός αξιωματούχος»! Φοβάμαι πως πάλι
τα μπερδεύουμε. Αφορολόγητο, στον νόμο,
δεν υπάρχει.
Ολοι πληρώνουμε το ίδιο ποσοστό φόρου αναλογικά προς τα κλιμάκια του εισοδήματος, με το πρώτο κλιμάκιο να ξεκινάει από το 1ο ευρώ και να αλλάζει στα
20.001 ευρώ. Επί του προκύπτοντος ποσού
φόρου αφαιρείται ποσό 1.900 ευρώ προσαυξανόμενο ελαχίστως για τα παιδιά.
Πρόκειται για επιστροφή φόρου και αποτελεί δαπάνη για τον προϋπολογισμό του
κράτους. Αν αυτό μειωθεί, τότε μειώνεται
το ποσό του εισοδήματος που θεωρείται
αφορολόγητο και οι μισθωτοί-συνταξιούχοι-αγρότες θα μεταφέρουν στα κρατικά
ταμεία ένα ακόμη μέρος της εργασίας
τους.
Αυτό που πολύ καιρό τώρα σημειώνουν
οι εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ είναι κάπως
διαφορετικό. Λένε ότι το σύστημα που υποχρεώνει τους πολίτες να εγκαταλείπουν
μέρος της παραγωγικής τους εργασίας υπέρ
του κράτους είναι άδικο και αντιπαραγωγικό, επειδή «δεν είναι φιλικό προς τους
στόχους μιας οικονομικής ανάπτυξης που
θα δημιουργεί δίκαιη ανακατανομή του
πλούτου». Η σημαντική διαφορά με όσα
επαναλήφθηκαν τις τελευταίες ημέρες
είναι ότι ενώ είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι
του Ταμείου πιστεύουν πως πρέπει να μει-

ωθεί η επιστροφή φόρου, άρα και το αφορολόγητο, υπογραμμίζουν ότι αυτό πρέπει
να συμβεί ταυτόχρονα με τη μείωση των
συντελεστών φορολόγησης. Γιατί να μη
συμφωνήσουμε σε αυτό; Η φορολογία με
συντελεστή 22% είναι εξαιρετικά υψηλή
και τώρα που υπάρχει το... αφορολόγητο
και βεβαίως θα είναι απαράδεκτη σε περίπτωση που μειωθεί η επιστροφή φόρου
χωρίς να δημιουργηθεί μια νέα κλίμακα
με πολύ μικρότερο συντελεστή.
Το πραγματικό πρόβλημα είναι το βάρος
των φόρων από το 1ο ευρώ, έτσι όπως ισχύει σήμερα: δεν πρέπει, πράγματι, να
ξεχνάμε ότι πολύ πριν εισπράξουμε το αντίτιμο της εργασίας μας, πληρώνουμε
(διά των εισφορών εργαζομένου και εργοδότη) πολύ μεγάλα ποσά για τρεις από
τις βασικές υποχρεώσεις του κράτους έναντι των πολιτών: σύστημα υγείας, συνταξιοδότηση και ανεργία.
Η κατακρεούργηση συνεχίζεται όταν
αγοράσουμε όσα χρειάζονται για να συντηρηθούμε, δηλαδή για να μπορούμε να
συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αφού έχουμε
τον υψηλότερο ΦΠΑ όλης της Ευρώπης.
Η ανάλυση πρέπει να γίνεται με σκοπό
τη μείωση των φόρων και όχι να χάνουμε
τον χρόνο μας με τις δήθεν «απαιτήσεις»
του Ταμείου.
Δηλαδή, από Σεπτέμβρη, που θα φύγουν(!) όλοι αυτοί, θα αλλάξουμε κάτι στην
απίθανη φορολογική κληρονομιά; Μάλλον
όχι: στην εποχή των μνημονίων, οι κυβερνήσεις απλώς ενίσχυσαν τα χαρακτηριστικά του παλαιού συστήματος· το θέμα
είναι να το αλλάξουμε!

την εποπτεία των ΟΕΣΤ και Διαχειριστών, κυρίως για να διασφαλίσει τη χρηματοπιστωτική
σταθερότητα στη Δημοκρατία. Έχει την εξουσία
να ζητεί πρόσβαση σε βιβλία και αρχεία, αλλά
ενεργεί με εμπιστευτικότητα.
6. Ο εντολέας υποχρεούται, σύμφωνα με το
νομοσχέδιο, να παράσχει γραπτή ειδοποίηση
στους υποκείμενους οφειλέτες, τους ασφαλειολήπτες και τους εγγυητές των σχετικών πιστωτικών διευκολύνσεων, τουλάχιστον σαράντα
πέντε (45) εργάσιμες ημέρες πριν προχωρήσει
στη μεταβίβαση των ανοιγμάτων στην ΟΕΣΤ.
7. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ορισμένες
ρήτρες για τον συμψηφισμό των υποκείμενων
ανοιγμάτων τιτλοποίησης με πιστωτικά υπόλοιπα που κατέχει ο υποκείμενος οφειλέτης
στον εντολέα. Οι διατάξεις σχετικά με τον συμψηφισμό είναι ουσιαστικά προαιρετικές, δηλαδή
ο συντάκτης μπορεί να επιλέξει να συμπεριλάβει
τις διατάξεις σχετικά με την εξασφάλιση του
συμψηφισμού ή όχι. Αυτό που δεν είναι σαφές
στο Νόμο, είναι ποια θα είναι η θέση σε σχέση
με τον συμψηφισμό, ως θέμα κυπριακού δικαίου.
8. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη λήψη διαφόρων μεθόδων μεταβίβασης των ανοιγμάτων
στην ΟΕΣΤ μεταξύ του εντολέα και της ΟΕΣΤ
που μπορεί να είναι, χωρίς περιορισμό, με μεταβίβαση, ανάθεση ή δήλωση εμπιστοσύνης.
9. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ορισμένες
διατάξεις σχετικά με το θέμα της πραγματικής
πώλησης και της απομακρυσμένης αφερεγγυότητας. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται
ότι έχει πραγματοποιηθεί πραγματική πώληση
και ότι ο εκδότης ΟΕΣΤ είναι «απομακρυσμένος
από την πτώχευση», πράγμα που σημαίνει ότι
αν ο Συντάκτης ξεπεράσει την πτώχευση, τα
περιουσιακά στοιχεία του εκδότη δεν θα διανεμηθούν στους πιστωτές του πρώτου. Αυτές
οι νομοθετικές διατάξεις είναι σημαντικές και
παρέχουν ασφάλεια δικαίου στους οργανισμούς
αξιολόγησης και τους επενδυτές. Φυσικά, τα
λογιστικά πρότυπα προνοούν όταν μια τέτοια
μεταβίβαση είναι πραγματική πώληση, χρηματοδότηση, μερική πώληση ή μερική πώληση
και συγχρηματοδότηση. Σε μια πραγματική
πώληση, ο μεταβιβάζων μπορεί να αφαιρέσει
τα μεταβιβασθέντα περιουσιακά στοιχεία από
τον ισολογισμό του.
10. Ο νόμος περιλαμβάνει μια γενική διάταξη
σύμφωνα με την οποία η μεταβίβαση των υποκείμενων χρεών ή / και των απαιτήσεων ή
/ και εξόδων και των σχετικών εξασφαλίσεων
σε ΟΕΣΤ που έχει συσταθεί στη Δημοκρατία,
δεν υπόκειται σε φόρο, δασμούς, επιβαρύνσεις
ή οι λοιπές δαπάνες που βαρύνουν τους υποκείμενους οφειλέτες ή /και τον εντολέα και οποιαδήποτε ποσά πληρωτέα από τον υποκείμενο
οφειλέτη στον διαχειριστή του εν λόγω ΟΕΣΤ,
σύμφωνα με τους όρους των τιτλοποιημένων
ανοιγμάτων, δεν υπόκεινται σε παρακράτηση,
μείωση ή έκπτωση ως αποτέλεσμα οποιουδήποτε φόρου.

Του δρος ΑΝΤΩΝΗ ΖΑΪΡΗ*

Ο γρίφος - θαύμα της κατανάλωσης
Με βάση την ανάλυση των συνδυαστικών παραγόντων συμβολής στην
αύξηση του εθνικού μας πλούτου
κατά 1,4% την περασμένη χρονιά,
η κατάτμηση της συνεισφοράς αυτής αφορά, πρώτον, τις επενδύσεις
που συνέδραμαν κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες τον πλούτο με ειδική αναφορά στις ιδιωτικές επενδύσεις, δεύτερον, τις εξαγωγές κατά
-0,3 ποσοστιαίες μονάδες (καθαρή
συμβολή εξαγωγών κατά 2,1 π.μ.
αλλά αντίστοιχα οι εισαγωγές κινήθηκαν αρνητικά στις -2,4 π.μ.)
και, τρίτον, την αρνητική συμβολή
της κατανάλωσης κατά -0,1 ποσοστιαίες μονάδες.
Οσον αφορά τις δημόσιες επενδύσεις, παραμένουν με ισχνό ποσοστό συμμετοχής στο ΑΕΠ της τάξης του 2% ενώ οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου έχουν
μειωθεί στα περίπου 20 δισ. ευρώ,
από 50 δισ. που ήταν στα προ κρίσης
επίπεδα του 2008, με αρνητική αποταμίευση όμως λόγω υπερμεγέθους ποσοστού αποσβέσεων που
αγγίζει περίπου τα 30 δισ.
Με μικρές εξάρσεις των εξαγωγών,
από την άλλη, που οφείλονται και
σε πολλούς άλλους πέραν της κρίσης
λόγους που υπερακοντίζονται όμως
από αντίστοιχη αύξηση των εισαγωγών, η αρνητική συνεισφορά στο
ΑΕΠ ερμηνεύεται και στο σύνολο
των τριών πυλώνων του εθνικού μας
πλούτου (επενδύσεις-εξαγωγές-κα-
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Προϊόντα τοπικά,
μοναδικής ελληνικότητας
και συμβολισμού, θα έλξουν το ενδιαφέρον της
παγκόσμιας αγοραστικής
ζήτησης και θα εισφέρουν στην αύξηση εισροής συναλλάγματος.
τανάλωση) ως εξής: για τα προϊόντα
που επενδύουμε, εξάγουμε, παράγουμε και καταναλώνουμε, χρησιμοποιούμε κατά βάση εισαγόμενες
πρώτες ύλες, άρα δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία καθώς δεν παράγονται στην Ελλάδα και δεν δημιουργούν επομένως εγχώρια εισοδήματα
αλλά εισοδήματα για ξένους εφόσον
εισάγουμε τις πρώτες ύλες παραγωγής.
Ως εκ τούτου, λαμβανομένης υπόψη της πραγματικότητας, και με
καμία διάθεση δαιμονοποίησης,
που ισχυρίζεται ότι είμαστε μια
χώρα κατανάλωσης, ας εστιάσουμε
επιτέλους στην αύξηση της εγχώριας
κατανάλωσης και των εγχώριων εισοδημάτων μέσω όμως παραγωγικής διαδικασίας που κάνει χρήση
εγχώριων πόρων.
Εκεί εκτιμώ πρέπει να βασιστεί

το νέο πρότυπο κατανάλωσης και
επενδύσεων, που θα αποτελέσει
και το εν δυνάμει παραγωγικό πρότυπο της επόμενης ημέρας.
Προϊόντα τοπικά, μοναδικής ελληνικότητας και συμβολισμού, θα
έλξουν το ενδιαφέρον της παγκόσμιας αγοραστικής ζήτησης και θα
εισφέρουν στην αύξηση εισροής
συναλλάγματος όταν εκτίθενται για
αγορά όχι μόνο εντός της χώρας
μας αλλά και εκτός της χώρας μας
στη διεθνή αγορά, μέσω ενίσχυσης
της εξαγωγικής δραστηριότητάς
της σε στοχευμένες αγορές του εξωτερικού.
Η υποκατάσταση της εσωστρεφούς εσωτερικής κατανάλωσης από
την οργανωμένη στρατηγική προσέγγισης ξένων αγορών και ταυτόχρονα αξιοποίησης πόρων εγχωρίως
παραγόμενων προϊόντων συνιστά
πλέον εθνική αναγκαιότητα, που
θα αναδείξει και το μέγεθος των
πολιτικών ηγεσιών της χώρας μας
που επιθυμούν την ειλικρινή αναμέτρησή τους με το νέο εθνικό αναπτυξιακό, παραγωγικό σχέδιο
της χώρας στη μεταμνημονιακή εποχή.
Μια μεταμνημονιακή εποχή που
πρέπει, πέραν των άλλων, να χαρακτηρίζεται και από αδιάλειπτη
ένταση των μεταρρυθμίσεων που
αφορούν προϊόντα, επαγγέλματα
και αγορά εργασίας, καθώς επίσης
και από ένταση του ανταγωνισμού

μέσω στήριξης εμπορεύσιμων προϊόντων, ικανών να αντεπεξέλθουν
στις απαιτήσεις της διεθνούς ανταγωνιστικής αγοράς, απαλλαγμένων
από τον «πληθωρισμό» των μη εμπορεύσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων με μικρό κύκλο ζωής και
θνησιγενή πορεία.
Τελικά και συμπερασματικά ο
γρίφος της κατανάλωσης, υπό άλλες
συνθήκες, δύναται να εξελιχθεί σε
θαύμα υπό δύο κύριες εκδοχές: αφενός, της στήριξης εγχωρίων και
όχι εισαγομένων, παραγομένων
πρώτων υλών και, αφετέρου, της
δυναμικής αγοράς-κατανάλωσης
τελικών προϊόντων μοναδικής ελληνικότητας-τοπικότητας από εξωχώριους αγοραστές, πέραν της Ε.Ε.,
στο πλαίσιο βέβαια μιας οργανωμένης στρατηγικής διεθνοποίησης
και εξωστρέφειας για το «χτίσιμο»
του ελληνικού branding, αξιοποιώντας τα οφέλη της κλιματικής υπεροχής και του πρόσφορου ελληνικού εδάφους. Σε αυτή την περίπτωση, και όχι μόνο των εξαγωγών,
η παρεχομένη βελτίωση του ισοζυγίου αδήλων πόρων μέσω εισροής
συναλλάγματος και η περαιτέρω
ευεργεσία στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος θεωρούνται επίσης
δεδομένες.

* Ο δρ Αντώνης Ζαΐρης είναι αντιπρόεδρος
ΣΕΛΠΕ, μέλος της Ενωσης Αμερικανών
Οικονομολόγων (ΑΕΑ).
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Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Ο Ερντογάν αναμένει τους αντιπάλους του

Γκιουλ και Κούρδοι κρίνουν την τροπή των εξελίξεων στην Τουρκία - Τέλος της εβδομάδας οι αποφάσεις από την αντιπολίτευση
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Ο εκλογικός πυρετός, ο οποίος ξεκίνησε
την προηγούμενη εβδομάδα με την απόφαση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγγίπ
Ερντογάν για πρόωρες προεδρικές και
βουλευτικές εκλογές στις 24 Ιουνίου,
κορυφώνεται με την κάθε νέα ημέρα
στην Τουρκία. Η αντιπολίτευση ψάχνει
τους δικούς της υποψήφιους στις επικείμενες εκλογές, στις οποίες, όπως
όλα δείχνουν, ο τέως Πρόεδρος της
Τουρκίας Αμντουλλάχ Γκιουλ και οι
Κούρδοι ενδέχεται να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο. Στην Άγκυρα αναμένονται σημαντικές αποφάσεις από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης μέχρι τα
τέλη αυτής της εβδομάδας. Την τελική
απόφασή του για τις προεδρικές εκλογές θα λάβει μέχρι τα τέλη της εβδομάδας και ο τέως Πρόεδρος της Τουρ<
<
<
<
<
<
<

Εκτός από τον Ερντογάν
και την αντιπολίτευση και
το κουρδικό κίνημα προετοιμάζεται με εντατικούς
ρυθμούς για τις επικείμενες εκλογές.
κίας Αμντουλλάχ Γκιουλ. Ο Ερντογάν
και οι συνοδοιπόροι του παρακολουθούν με εκνευρισμό αυτές τις κινήσεις
και αποφάσεις τονίζοντας ότι «τις τελευταίες ώρες στην Τουρκία λαμβάνουν
χώρα «περίεργες» εξελίξεις και ζυμώσεις».Τη δική τους απόφαση θα λάβουν
σε λίγες ημέρες και οι Κούρδοι, οι
οποίοι λίγο πριν τις κρίσιμες εκλογές
αντιμετωπίζουν την μετωπική επίθεση
του τουρκικού κράτους.

Ετοιμη η εκλογική συμμαχία

Ο Πρόεδρος Ερντογάν κατεβαίνει
στις εκλογές έχοντας δημιουργήσει
μια μεγάλη, συντηρητική συμμαχία.
Σε αυτή λαμβάνουν μέρος δυο εθνικιστικά κόμματα, το Κόμμα Εθνικιστικής
Δράσης (ΚΕΔ) και το Κόμμα Μεγάλης
Ενότητας (ΚΜΕ). Τα δυο κόμματα που
υποστηρίζουν την υποψηφιότητα Ερντογάν, αναμένεται να εξασφαλίσουν
πόστα στη νέα προεδρία και κυβέρνηση
της Τουρκίας, σε περίπτωση που φυσικά το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) σημειώσει μια νέα εκλογική νίκη. Το ΑΚΡ αναδεικνύει τις δικές
του υποψηφιότητες για τη νέα βουλή
σε στενή συνεργασία με τα δυο μικρότερα συντηρητικά κόμματα. Και τα

Ο Πρόεδρος Ερντογάν κατεβαίνει στις εκλογές έχοντας δημιουργήσει μια μεγάλη, συντηρητική συμμαχία. Σε αυτή λαμβάνουν μέρος δυο εθνικιστικά κόμματα, το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΚΕΔ) και το Κόμμα Μεγάλης Ενότητας (ΚΜΕ).
τρία κόμματα κατεβαίνουν στις εκλογές
με ξεχωριστές εκλογικές λίστες. Ωστόσο, όλοι οι αναλυτές συμφωνούν στο
γεγονός ότι αυτές οι λίστες θα είναι
προϊόν συνεννόησης και συνεργασίας
των τριών κομμάτων. Στις επικείμενες
εκλογές, το ΑΚΡ στοχεύει στην διατήρηση των προπύργιών του στο εσωτερικό της Ανατολίας και ταυτοχρόνως
στην ενίσχυση της εκλογικής βάσης
στα παράλια, με την υποστήριξη των
ΚΕΔ και ΚΜΕ. Στις κουρδικές επαρχίες
το έργο του ΑΚΡ είναι ιδιαίτερα δύσκολο καθώς έχει χαθεί πολύτιμο έδαφος εξαιτίας της αιματηρής αντιπαράθεσης του τουρκικού κράτους με
τους Κούρδους σε πολλά μέτωπα.

Η αντιπολίτευση

Τρία κόμματα της αντιπολίτευσης,

το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα
(ΡΛΚ), το Καλό Κόμμα (ΚΚ) και το Κόμμα
Ευτυχίας (ΚΕ) καταβάλλουν μεγάλη
προσπάθεια για να σχηματίσουν μια
κοινή στρατηγική για τις προεδρικές
και βουλευτικές εκλογές. Στο ΡΛΚ ξεχωρίζει η άποψη ότι το κόμμα πρέπει
να κατέβει στις προσεχείς εκλογές με
έναν κεντροδεξιό υποψήφιο για την
προεδρία της χώρας, ο οποίος θα εξασφαλίσει πολύτιμες ψήφους από τα
κόμματα της Δεξιάς και το ίδιο το ΑΚΡ.
Στα πλαίσια της συγκεκριμένης αναζήτησης, στο ΡΛΚ ξεχωρίζει το όνομα
του Ιλχάν Κεσιτζί, ο oποίος είναι μέλος
της οικογένειας Ντεμιρέλ και έχει εισέλθει στην πολιτική από τους κόλπους
της τουρκικής Δεξιάς. Λίγο πριν την
ανάδειξη του υποψηφίου του, το ΡΛΚ
πραγματοποίησε μια πολιτική μανού-

βρα, η οποία πέρασε στην σύγχρονη
ιστορία της Τουρκίας. Το κόμμα «δάνεισε» 15 βουλευτές του στο ΚΚ. Με
αυτόν τον τρόπο, το ΚΚ απέκτησε κοινοβουλευτική ομάδα στην τουρκική
βουλή και εξασφάλισε εισιτήριο για
την τελική αναμέτρηση της 24ης Ιουνίου. Επίσης, η πρόεδρος του κόμματος,
Μεράλ Άκσενερ πλέον έχει την δυνατότητα να θέσει ανενόχλητη την υποψηφιότητα της για την προεδρία της
Τουρκίας.
Η κ. Άκσενερ και το ΚΚ επιμένουν
ότι θα κατέβουν στις προεδρικές και
βουλευτικές εκλογές με ξεχωριστή λίστα και ξεχωριστή υποψηφιότητα για
την προεδρία της Τουρκίας. Το ΡΛΚ
και το συντηρητικό ΚΕ έχουν διαφορετική άποψη για το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι ηγεσίες των δυο κομμάτων

Στο άρμα Ενδιάμεσου προσβλέπει
για το 2019 ο Γιώργος Λιλλήκας
Πρότεινε σε Περδίκη να αναλάβει τις πρωτοβουλίες κοινού ψηφοδελτίου για τις ευρωεκλογές
ουν η κα Θεοχάρους να είναι ανοικτή
και για άλλες συνεργασίες στο ενδεχόμενο που δεν καρποφορήσει το κοινό
ψηφοδέλτιο του Κέντρου. Αυτές οι
σκέψεις σε συνδυασμό με το ότι θα
διατηρήσουν στον ίδιο βαθμό την επιχορήγηση του κράτους, ενισχύει τις
πιθανότητες κοινής σύμπλευσης.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Στο άρμα του ενδιάμεσου χώρου, προσβλέπει να συμπεριληφθεί για το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών η Συμμαχία
Πολιτών, με τον Γιώργο Λιλλήκα να
κάνει εδώ και καιρό κινήσεις που θα
ευνοήσουν την ένταξή του στον συνασπισμό των κομμάτων του εν λόγω
χώρου πλην του ΔΗΚΟ. Σύμφωνα με
πληροφορίες της «Κ», ο ίδιος είχε επαφή με τον Πρόεδρο των Οικολόγων
Γιώργο Περδίκη προτείνοντάς του ένα
κοινό ψηφοδέλτιο μεταξύ ΕΔΕΚ, Οικολόγων Συμμαχίας Πολιτών και Αλληλεγγύης, ακόμα και τη συμμετοχή

Κλωτσά η ΕΔΕΚ

Το ζήτημα ωστόσο είναι το τι θα
κάνει η ΕΔΕΚ. Στην ΕΔΕΚ βλέπουν θετικά την συνεργασία με τους Οικολόγους και μόνο. Αυτό φρόντισε να ξεκαθαρίσει σε συνάντηση που είχε στα
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Στην πρόταση του Γιώργου
Λιλλήκα προς τον Γιώργο
Περδίκη για κοινό ψηφοδέλτιο φέρεται να συμπεριλήφθηκε και ο Παύλος Μυλωνάς.
του ανεξάρτητου πλέον βουλευτή Παύλου Μυλωνά, με τον κ. Περδίκη να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ενημερώσει τους υπόλοιπους αλλά και να
τους πείσει. Γιώργος Περδίκης, Γιώργος
Λιλλήκας και Ελένη Θεοχάρους βλέπουν θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Ο Παύλος Μυλωνάς δεν φέρεται να
ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο, ενώ η
ΕΔΕΚ από την άλλη βλέπει αρνητικά,
όχι μόνο τον Γιώργο Λιλλήκα, όσο και
τη συνεργασία με την Κίνηση Αλληλεγγύη.

Η χορηγία

Το τι θα γίνει τελικώς είναι ένα ζήτημα ανοικτό, το σίγουρο είναι πως
ένα κοινό ψηφοδέλτιο φαίνεται πως
θα ευνοήσει όλες τις εν λόγω πολιτικές
ομάδες. Όχι μόνο γιατί θα κρυφτούν
κάτω από το κοινό ψηφοδέλτιο τα
όποια εσωκομματικά και λειτουργικά
προβλήματα, αλλά και γιατί ένα καλό
ποσοστό θα διατηρήσει το ποσό χο-

Ο Γιώργος Λιλλήκας θέλει ένα καλό ποσοστό στις επικείμενες εκλογές, καθώς αυτό
θα αμβλύνει τις αντιδράσεις εντός του κόμματος όμως η ΕΔΕΚ κλωτσά.
ρηγίας που λαμβάνουν ως κόμματα.
Όπως ανέφερε και στο παρελθόν η
«Κ», το ΔΗΚΟ ξεκαθάρισε από νωρίς
πως θέλει να κατέλθει μόνο του. Βλέπει
όμως θετικά μία κοινή πορεία των κομμάτων της Αλλαγής. Στελέχη του κόμματος επισημαίνουν πως μία κοινή
συμπόρευση όλων των δυνάμεων που
συνεργάστηκαν στις προεδρικές εκλογές υπό την υποψηφιότητα του Νικόλα
Παπαδόπουλου δεν είναι προς το συμφέρον κανενός. Αφενός γιατί το ενδεχόμενο να κερδίσουν μία δεύτερη έδρα
κρίνεται απίθανο από όλους και αφετέρου γιατί στόχος του ΔΗΚΟ είναι
ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό ψηφοδέλτιο, για να λάβει ένα ιδιαίτερα καλό
ποσοστό που θα σβήσει τις όποιες φωνές αμφισβήτησης στο εσωτερικό,
αλλά παράλληλα και να επιβεβαιώσει
την πρωτοκαθεδρία του κόμματος
στον χώρο.

Ευνοούνται όλοι

Ο Γιώργος Λιλλήκας μετά και το ε-

κλογικό αποτέλεσμα των προεδρικών
εκλογών αντιλαμβάνεται πως χρειάζεται μία αξιοπρεπή παρουσία στις ευρωεκλογές, καθώς η Συμμαχία Πολιτών
βρίσκεται πλέον στην κόκκινη ζώνη
επιβίωσης. Το σημαντικό από πλευράς
Γιώργου Λιλλήκα είναι πως δεν έχει
ως προτεραιότητα την εκλογή δικού
του υποψηφίου, αλλά να βρίσκεται κάτω από ένα κοινό ψηφοδέλτιο που ενδεχομένως να κρύψει και τις όποιες
αδυναμίες.
Οι Οικολόγοι από την άλλη βλέπουν
θετικά το ενδεχόμενο εκλογής υποψηφίου τους. Σημειώνεται πως ο Γιώργος Περδίκης, σε συνέντευξή του στην
«Κ», έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα είναι
ξανά υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές. Το ενδεχόμενο μετακίνησής
του στην Ευρωβουλή δεν θα ήταν ένα
σενάριο απομακρυσμένο. Ενδιαφέρον
για κοινή πορεία έχει και η Ελένη Θεοχάρους, καθώς έτσι βλέπει πως οι πιθανότητες εκλογής της αυξάνονται.
Πολιτικοί κύκλοι πάντως δεν αποκλεί-

Eνα κοινό ψηφοδέλτιο
για τον Ενδιάμεσο ευνοεί
και τη διατήρηση του
ποσού της κρατικής
επιχορήγησης των
κομμάτων.
τέλη του Μάρτη ο Μαρίνος Σιζόπουλος
με το Γιώργο Περδίκη. Στην ΕΔΕΚ είναι
αρνητικοί στο ενδεχόμενο συνεργασίας
με τη Συμμαχία Πολιτών με τα στελέχη
να θυμίζουν την «άσχημη» εμπειρία
του 2013. Δεν είναι όμως μόνο ο Γιώργος Λιλλήκας το ζήτημα για την ΕΔΕΚ,
αλλά και το ενδεχόμενο κοινής συμπόρευσης με την Ελένη Θεοχάρους.
Ενδεικτική η τοποθέτηση του ευρωβουλευτή της ΕΔΕΚ Δημήτρη Παπαδάκη σε συνέντευξή του στην «Κ».
«Αν είναι να μπούμε στη λογική για
να αποφύγουμε το να πάρει την έδρα
το ΕΛΑΜ να συμμαχήσουμε και με τον
διάβολο ας πάμε να κάνουμε συμμαχία
με τα άλλα μεγάλα κόμματα», σημείωσε
τονίζοντας πως όμορος δύναμη με την
ΕΔΕΚ είναι οι Οικολόγοι και υπογραμμίζοντας παράλληλα πως είναι διαφορετικό να στηρίζεις έναν υποψήφιο
για τις προεδρικές εκλογές όπου μπορείς να βρεις τις ελάχιστες συγκλίσεις
και πολύ διαφορετικό να κατεβαίνεις
με κοινό ψηφοδέλτιο.

διαπραγματεύονται την ανάδυση μιας
κοινής υποψηφιότητας, η οποία θα εκπροσωπήσει ολόκληρη την αντιπολίτευση. Σε αυτό το σημείο ξεχωρίζει το
όνομα του τέως Προέδρου της Τουρκίας, Αμντουλλάχ Γκιουλ, ο οποίος πλέον έχει έρθει σε ανοιχτή αντιπαράθεση
με τον Πρόεδρο Ερντογάν.

Εν αναμονή του Γκιουλ

«Το ΡΛΚ και ΚΕ συμφωνούν για την
υποψηφιότητα του κ. Γκιουλ. Ο Αντιπρόεδρος μας συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις». Η συγκεκριμένη τοποθέτηση ήρθε πριν από λίγες ώρες από υψηλόβαθμο στέλεχος του ΚΕ, το οποίο
διαδραματίζει σημαντικό πολιτικό και
κοινωνικό ρόλο στην γενέτειρα του
Γκιουλ, στην Καισαρεία. Η συγκεκριμένη πηγή προσθέτει τα εξής: «Στο

ζήτημα της υποψηφιότητας του Αμντουλλάχ Γκιουλ, το οποίο διαπραγματεύεται το κόμμα μας με το ΡΛΚ σε
επίπεδο προέδρων δεν υπάρχει κανένα
πρόβλημα. ΡΛΚ και ΚΕ συμφωνούν για
την υποψηφιότητα του συμπατριώτη
μας. Ωστόσο, αυτήν την στιγμή η Μεράλ Άκσενερ επιμένει για την υποψηφιότητά της. Καταβάλλονται προσπάθειες για να αλλάξει την γνώμη της.
Σε περίπτωση που η ίδια πει το τελικό
«ναι» ο κ. Γκιουλ θα πειστεί για την υποψηφιότητα του». Οι παραπάνω πληροφορίες επιβεβαιώνονται από διάφορες ανεξάρτητες πηγές στην Άγκυρα.
Όλα δείχνουν ότι σε περίπτωση που
η Άκσενερ αρκεστεί με το αξίωμα της
Αντιπροέδρου της Τουρκίας ή κάποιο
άλλο πολιτικό αντάλλαγμα, ο κ. Γκιουλ
θα επιστρέψει στο προσκήνιο της Τουρκίας. Κύκλοι που προβάλλουν την παραπάνω άποψη τονίζουν ότι ο κ. Γκιουλ
στο παρασκήνιο συνεχίζει τις προετοιμασίες του για τις προεδρικές εκλογές. Ο ίδιος συναντήθηκε πριν από
λίγες ώρες με τον τέως Πρωθυπουργό
Αχμέτ Νταβούτογλου. Παράλληλα, επικοινωνεί με διάφορους κύκλους τόσο
στο εσωτερικό της Τουρκίας όσο και
στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, κυκλοφορεί η πληροφορία ότι ο κ. Νταβούτογλου επιχειρεί να πείσει τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Αλί
Μπαμπάτζαν για την υποψηφιότητα
για την αντιπροεδρία της Τουρκίας. Ο
κ. Γκιουλ αποδίδει μεγάλη σημασία
στην παρούσα του κ. Μπαμπάτζαν στο
νέο κυβερνητικό σχήμα για πολλούς
λόγους που αφορούν το μέλλον της
τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και
οικονομίας.

Το κουρδικό κίνημα

Εκτός από τον κ. Ερντογάν και την
αντιπολίτευση και το κουρδικό κίνημα
προετοιμάζεται με εντατικούς ρυθμούς
για τις επικείμενες εκλογές. Το κίνημα
αυτήν την περίοδο ολοκληρώνει τις
συσκέψεις του στο δυτικό κομμάτι της
Τουρκίας. Ακολουθούν συσκέψεις στις
κουρδικές επαρχίες.
Μέχρι στιγμής, στο Δημοκρατικό
Κόμμα των Λαών ξεχωρίζει το όνομα
του φυλακισμένου συνπροέδρου Σελαχαττίν Ντεμίρτας για την υποψηφιότητα για την προεδρία της Τουρκίας.
Ο κ. Ντεμίρτας εξασφαλίζει πολύτιμες
ψήφους στους κόλπους των φιλελεύθερων και αριστερών μερίδων της
τουρκικής κοινωνίας και δεν αποκλείεται να οδηγήσει το κόμμα του σε ένα
αξιοσημείωτο ποσοστό της τάξης 1215%.

Ενώπιον των γιατρών
τα δεδομένα για το ΓεΣΥ
« Έχω τονίσει επανειλημμένα ότι
σε περίπτωση αδιεξόδου είμαστε
στην διάθεση και των δύο πλευρών
να μεσολαβήσουμε για να αρθεί. Αν
και εφόσον δεν γεφυρώνονται οι διαφορές ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει με τους δικούς του σχεδιασμούς, που απορρέουν από την σχετική νομοθεσία. Το γεγονός αυτό δεν
μας φέρνει σίγουρα σε ρήξη με τους
γιατρούς. Μπορεί να διαφωνεί ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος αλλά επαφίεται στον κάθε γιατρό ξεχωριστά
αν θα αποφασίσει να συμβληθεί με
τον ΟΑΥ ή όχι», η δήλωση αυτή του
υπ. Υγείας σε συνέντευξη του στην
«Καθημερινή» της Κυριακής προκάλεσε την αντίδραση του Παγκύπριου
Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος τονίζει
ότι σε καμία περίπτωση η θέση του
ΠΙΣ στην διαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν αφορά μόνο
την οικονομική πτυχή. Ο ΠΙΣ ζητά
όλα τα δεδομένα τα οποία θα θέσει
ενώπιον των μελών του, για να αποφασίσουν ο καθένας ξεχωριστά εάν
τελικά θα συμβληθούν με τον ΟΑΥ
και να συμμετέχουν στο ΓεΣΥ. Μιλώντας στην «Κ» για το συγκεκριμένο
θέμα ο Πρόεδρος του ΠΙΣ Πέτρος Αγαθαγγέλου σημείωσε ότι αυτοί οι
οποίοι θα κληθούν στο τέλος της ημέρας να εφαρμόσουν το νέο σύστημα
υγείας είναι οι γιατροί. Κέλεσε τον
ΟΑΥ να δώσει στους γιατρούς όλες
τις πληροφορίες που αφορούν το ΓεΣΥ, καθώς και το πώς θα διεκπεραιωθεί η εφαρμογή του με την συμμετοχή των γιατρών. Όπως υποστήριξε
οι γιατροί δεν θα συμμετέχουν στο
ΓεΣΥ μόνο μέσα από εισοδηματικά
κριτήρια αλλά μέσα από ευρύτερο
πλαίσιο που αφορά τόσο τα καθηκοντολόγια του, το ωράριό του αλλά
και ευρύτερα των κύκλων εργασιών
τους όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλους τους τομείς εργασίας.

Εκλεγμένος θεσμός ο ΠΙΣ

Όπως ανέφερε ο κύριος Αγαθαγγέλου ο ΠΙΣ δεν εκπροσωπεί ένα
μικρό αριθμό ατόμων αλλά το σύνολο
των γιατρών. Τόνισε ότι ο ΟΑΥ θα
πρέπει μέσα από τις διαβουλεύσεις
που έχει μαζί τους να τους παρουσιάσει όλα τα δεδομένα όσον αφορά

Ο ΠΙΣ υποστηρίζει ότι είναι υπέρ ενός
νέου σχεδίου υγείας στο οποίο οι ίδιοι θα γνωρίζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες θα δουλεύει ο κάθε γιατρός για να μπορεί να προσφέρει αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας.
<
<
<
<
<
<
<

Ο ΠΙΣ ζητά όλες τις λεπτομέρειες για να μπορέσει να ενημερώσει επαρκώς τα μέλη του.
το ρόλο του γιατρού στο ΓεΣΥ, και τι
θα πρέπει να προσφέρει ο κάθε ένας
στους ασθενείς. Μέσα από αυτά τα
δεδομένα ο ΠΙΣ σημειώνει ότι θα έχει
και ο ίδιος μια πιο σφαιρική εικόνα
για το νέο σύστημα υγείας για να ενημερώσει τα μέλη του, τα οποία
όπως υποστήριξε ο κύριος Αγαθαγγέλου στο τέλος της ημέρας και αφού
έχουν όλα τα δεδομένα ενώπιόν τους
θα αποφασίσουν ο καθένας ξεχωριστά
εάν θέλουν να συμμετέχουν στο νέο
σύστημα υγείας. Ο κύριος Αγαθάγγελου διερωτήθηκε αφού ο ΟΑΥ και
το υπουργείο Υγείας είναι τόσο σίγουροι ότι υπάρχουν γιατροί οι οποίοι
θα υπογράψουν μέσα από τα σημερινά δεδομένα γιατί δεν προχωρούν
να τους δώσουν συμβόλαια, για να
διαφανεί τελικώς εάν υπάρχουν γιατροί οι οποίοι είναι πρόθυμοι να συμβληθούν με το ΓεΣΥ υπό αυτές τις
συνθήκες. Καταληκτικά ο πρόεδρος
του ΠΙΣ τόνισε ότι οι γιατροί τάσσονται υπέρ ενός νέου σχεδίου υγείας
στο οποίο οι ίδιοι θα γνωρίζουν τις
συνθήκες κάτω από τις οποίες θα εργάζονται για να μπορούν να προσφέρουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας.
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
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J&P: Προς μετωπική σύγκρουση
Ιωάννου και Παρασκευαΐδης

Προς νομικά μέτρα κατά του Παπαθωμά φαίνεται να προσανατολίζεται η πλευρά Ιωάννου
Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Η σύγκρουση μεταξύ των πλευρών Ιωάννου και Παρασκευαΐδη στην εταιρεία
J&P Overseas, φαίνεται να είναι αναπόφευκτη. Ξεκίνησε σαν μια άτυπη υποβόσκουσα κόντρα και ήρθε στο φως
πριν από ένα μήνα, με αφορμή την αδυναμία καταβολής μισθών των υπαλλήλων της εταιρείας στην Σαουδική Αραβία ως συνεπακόλουθο έλλειψης ρευστότητας στο cluster Παρασκευαΐδη.
Οι καθυστερήσεις στην καταβολή των
μισθών έχουν προκαλέσει σειρά παραιτήσεων στην εταιρεία, ενώ υπήρξαν περιπτώσεις που πρώην εργαζόμενοι κα<
<
<
<
<
<
<

Ποσό 110 εκατομμυρίων
δολαρίων αναμένεται να
καταβληθεί στην πλευρά
Ιωάννου μετά την πώληση
του μεριδίου της στο αεροδρόμιο QueenAlia.

Το θέμα έφερε στο φως πρώτη η «Κ» μετά από πληροφορίες για αδυναμία καταβολής των μισθών των υπαλλήλων στην Σαουδική Αραβία.

τέφυγαν στο Υπουργείο Εργασίας ώστε
να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους.
Οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο
για καταβολή μισθού Ιανουαρίου, ωστόσο
τα σοβαρά προβλήματα στις συνθήκες
διαβίωσής τους και η αβεβαιότητα των
υπαλλήλων στο βασίλειο της Σαουδικής
Αραβίας, συνεχίζονται.
Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η
«Κ», η πλευρά Ιωάννου δεν αποκλείει
πλέον ακόμα και το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά κατά του Παπαθωμά, τον
οποίο φέρεται να κατηγορεί ανοικτά
για κακοδιαχείριση στην εταιρεία που
έφεραν ως συνεπακόλουθο σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.
Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι
θα μπορούσε να δοθεί λύση στο κενό
ρευστότητας του cluster της Σαουδικής
Αραβίας, από τα 110 εκατομμύρια ευρώ
τα οποία θα λάβει η πλευρά Ιωάννου
από την πώληση του μεριδίου τους για
το QueenAlia στην Ιορδανία, ωστόσο
φαίνεται ότι κάτι τέτοιο αντίκειται στην
συμφωνία μεταξύ των δύο οικογενειών
προ χρόνων, για διοικητική και οικονο-

μική αυτοτέλεια των περιοχών ευθύνης
τους με διακριτά τα δικά τους PnL. Αναφέρεται ότι από το ποσό των 110 εκατομμυρίων ευρώ στην ουσία λιγότερα
από τα μισά θα παραμείνουν στην εταιρεία καθώς πρέπει να πληρωθούν δάνεια
τα οποία κυμαίνονται γύρω στα 60 εκατομμύρια δολάρια. Πέραν τούτου, η
πλευρά Ιωάννου δεν φαίνεται διατεθειμένη να ενισχύσει το cluster Παπαθωμά
όσο η διοίκηση στην πλευρά Παρασκευαΐδη παραμένει ως έχει.
Πηγές μέσα από το περιβάλλον της
πλευράς Ιωάννου επικαλούνται εκ νέου
το δάνειο των 23 εκατομμυρίων που έλαβε Ανδρέας Παπαθωμά από το ταμείο
της J&P ως δάνειο Director Account
Loan και τα οποία δεν έχει επιστρέψει,
καθώς και για κινήσεις οι οποίες αυξάνουν τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας
σε μια κρίσιμη καμπή εις βάρος των εργαζομένων. Η πλευρά Ιωάννου φέρεται
να κατηγορεί τον Παπαθωμά ότι την
ώρα που το cluster του αντιμετωπίζει
ζητήματα ρευστότητας ο ίδιος αρνείται
να πουλήσει το jet που χρησιμοποιεί

για τις προσωπικές του μετακινήσεις
από και προς την Ελβετία, χώρα στην
οποία διαμένει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μπορούσε να εξευρεθεί
λύση μέσω της πώλησης οικήματος του
Παπαθωμά στο Mayfair του Λονδίνου,
ωστόσο γίνεται λόγος για εξωπραγματικό
ποσό και απαιτήσεις που ο ίδιος ζητά,
οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα, αντί
της πώλησης, να κλείνουν πόρτες.
Πρόκειται για θέση της πλευράς Ιωάννου η οποία φέρεται να έχει υποστηρικτές και μέσα από την πλευρά Παρασκευαΐδη. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ» και έχει ήδη αναφέρει σε εκτενές της ρεπορτάζ, η οικογένεια Παρασκευαΐδη έχει χωριστεί στα δύο μετά
την απόφαση της συζύγου του Γιώργου
Παρασκευαΐδη, Θέλμας, να ορίσει ως υπεύθυνο του cluster της Σαουδικής Αραβίας τον σύζυγο της κόρης της Χριστίνας. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν φαίνεται να έτυχε υποστήριξης από τα άλλα
δύο μέλη της οικογένειας τα αδέλφια
Λεώνη και Ευθύβουλο. Ενώ πληροφορίες
της «Κ» αναφέρουν ότι όσο σφίγγει ο

οικονομικός κλοιός γύρω από την οικογένεια, τόσο πληθαίνουν οι φωνές μέσα
στην εταιρεία που προτείνουν ως λύση
την αποχώρηση της ηγετικής ομάδας
Παπαθωμά ώστε να υπάρχει συνεννόηση
μεταξύ της τρίτης γενιάς των δύο οικογενειών.
Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με την
πλευρά Ιωάννου, δεν αφήνουν περιθώρια
για εφησυχασμό ενώ οι της «J» φέρονται
να εξετάζουν ακόμα και το ενδεχόμενο
να ακολουθήσουν τη νομική οδό για
την διάσωση της ιστορικής εταιρείας.
Οι εξελίξεις σαφώς δεν είναι και οι
πλέον ευοίωνες για το μέλλον της εταιρίας J&P Overseas. Σημειώνεται ότι το
θέμα έφερε στο φως η «Κ» μετά από
πληροφορίες για αδυναμία καταβολής
των μισθών των υπαλλήλων στην Σαουδική Αραβία. Μετά από καθυστέρηση
τεσσάρων μηνών, το cluster Παρασκευαΐδη κατέβαλε τους μισθούς Δεκεμβρίου
και Ιανουαρίου, ωστόσο με το πρόβλημα
ρευστότητας να παραμένει, είναι σαφές
ότι η κατάσταση δεν εξελίσσεται υπέρ
των υπαλλήλων.
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Το Ανώτατο ακύρωσε
έρευνα κατά του ΟΠΑΠ
Για δεύτερη φορά, το Ανώτατο Δικαστήριο προχώρησε σε ακύρωση
απόφασης πρωτόδικού Δικαστηρίου, με την οποία δινόταν το πράσινο φως στο Γραφείο Διερεύνησης
Οικονομικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Αστυνομίας να προχωρήσει σε έρευνες, στα γραφεία της
εταιρείας ΟΠΑΠ Κύπρου ΛτΔ. Η
εταιρεία προσέφυγε στο Ανώτατο
Δικαστήριο ζητώντας την έκδοση
εντάλματος της φύσης Certiorari,
έχοντας ως θέση πως το Επαρχιακό
Δικαστήριο Λευκωσίας «ενήργησε
χωρίς δικαιοδοσία και κατά παράβαση προνοιών του Συντάγματος»
Συνάμα, οι αιτήτρια εταιρεία υποστήριξε πως «το ένταλμα (για
έρευνες στα γραφεία της) εκδόθηκε
υπό καθεστώς νομικής πλάνης,
κατάχρηση δικαστικής διαδικασίας, και απόκρυψης ουσιωδών
γεγονότων και τέλος ότι είναι λανθασμένο». Η Δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Ανδρούλα Πούγιουρου, στην απόφασή της, προέβη σε μια εκτενή αναφορά στο
περιεχόμενο του όρκου, που συνόδευε την αίτηση για έκδοση του
εντάλματος, που όπως αναφέρεται
στην απόφαση είχε ως αφετηρία
επιστολή του Γενικού Ελεγκτή της
Δημοκρατίας προς το Γραφείο Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος για «ενδεχόμενη διάπραξη ποινικών αδικημάτων σε σχέση με
τις δραστηριότητες της ΟΠΑΠ Κύπρου», επιστολή με την οποία εγείρονταν τέσσερα θέματα που έχρηζαν διερεύνησης. Η Δικαστής
του Ανωτάτου, στην απόφασή της,
εστιάζει στην λεπτομερή μελέτη
του όρκου, από πλευράς ανακριτή
του Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος, στην βάση
του οποίου το Επαρχιακό Δικαστήριο ικανοποίησε το ένταλμα
έρευνας. Η Δικαστής αναφέρει.
«Τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν
ενώπιον του Δικαστή (Επαρχιακού
Δικαστηρίου Λευκωσίας) ήταν αόριστα και ασαφή και δεν ήταν ικανά για να δημιουργήσουν την
απαιτούμενη εύλογη υπόνοια διάπραξης των αδικημάτων για να
προχωρήσει ο Δικαστής σε έκδοση
εντάλματος».

Ασαφής όρκος

Η Δικαστής του Ανωτάτου στην
απόφασή της κάνει αναφορά στο

περιεχόμενο του όρκου, από πλευράς ανακριτή, ο οποίος, όπως αναφέρει, δεν περιέχει σαφή εικόνα
ως προς τον καταρτισμό συμφωνίας της ΟΠΑΠ «με άλλο πρόσωπο
ή άλλα πρόσωπα για να διαπράξουν τα αδικήματα της καταδολίευσης ή κακουργήματα». Ασάφεια διαπίστωσε το Δικαστήριο
και για τα παρουσιαζόμενα αδικήματα της πλαστογραφίας και
κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου,
με την επισήμανση ότι με τον
όρκο δεν παρουσιάστηκε επιπρόσθετη μαρτυρία ως προς ποια έγ<
<
<
<
<
<
<

Αόριστα και ασαφή τα
στοιχεία που παρουσιάστηκαν ενώπιον του
Δικαστηρίου μετά από
επιστολή του Γενικού
Ελεγκτή .
γραφα θεωρούνται από πλευράς
Γραφείου Διερεύνησης Οικονομικού Εγκλήματος πλαστά. Στις
ίδιες διαπιστώσεις κατέληξε το
Δικαστήριο και για τα φερόμενα
αδικήματα της δόλιας ιδιοποίησης
ή τήρησης ψευδούς λογαριασμού,
καθώς και για τα υπόλοιπα υπό
διερεύνηση αδικήματα από πλευράς Αστυνομίας τα οποία ηγέρθησαν από πλευράς Γενικού Ελεγκτή.
Στην απόφαση το Δικαστήριο
κάνει λόγο και για απόκρυψη στοιχείων από πλευράς ανακριτή. Συγκεκριμένα, αν και παρουσιάσθηκε η νομική γνωμάτευση από
πλευράς της ΟΠΑΠ για την άρνησή της να παραδώσει έγγραφα,
την ίδια ώρα, όπως αναφέρεται,
ο ανακριτής δεν αποκαλύπτει
στον όρκο του την ύπαρξη επιστολής του Γενικού Εισαγγελέα
ημ. 3/3/17 όπου παραδέχεται ρητά
την ύπαρξη νομικών εμποδίων
για παράδοση των εγγράφων.
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα
αυτά το Ανώτατο προχώρησε και
ικανοποίησε την έκδοση εντάλματος Certiorari με το οποίο ακυρώθηκε το ένταλμα έρευνας
του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας στην ΟΠΑΠ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ
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Η κυπριακή ναυτιλία θα ενισχύει την οικονομία

Η Κύπρος μπορεί να γίνει περιφερειακό ενεργειακό και ναυτιλιακό κέντρο, αναφέρει στην «Κ» η υφυπ. Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ανοιγμα γραφείου
στην Ασία

Το φιλικό για νέες επενδύσεις επιχειρηματικό περιβάλλον, το φορολογικό
πλαίσιο, καθώς επίσης και οι ετήσιοι
φόροι χωρητικότηταςαποτελούν σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα
τα οποία ενδυναμώνουν την κυπριακή
ναυτιλία προσελκύοντας ξένες ναυτιλιακές εταιρείες, σύμφωνα με την
υφυπουργό Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου.
Με την ευκαιρία του συνεδρίου
Marine Money, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα στη Λεμεσό, η κα.
Πηλείδου μίλησε στην «Κ» για τις προκλήσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει η ναυτιλιακή βιομηχανία
και εξηγεί πως τα ζητήματα ασφάλειας
στον κυβερνοχώρο και οι επιθέσεις
κατά της πειρατείας προκαλούν αυξανόμενη ανησυχία για την παγκόσμια
ναυτιλιακή βιομηχανία, λόγω της νέας
τάσης προς την ηλεκτρονική ναυτιλία.
Εξηγεί επίσης πώς η ανάπτυξη της
Κύπρου στο ενεργειακό κομμάτι μπορεί
να αποδειχθεί πραγματικά ωφέλιμη
και για τον ναυτιλιακό τομέα, έτσι
ώστε η χώρα να καταστεί ναυτιλιακό
και ενεργειακό κέντρο της περιοχής.
-Είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος
φιλοξενεί το συνέδριο Marine
Money, μετά την ίδρυση του υφυ-

- Πώς επηρεάζουν οι γεωπολιτικές
εξελίξεις στην περιοχή την παγκόσμια και περιφερειακή ναυτιλία;

- Η ανακάλυψη υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο
(στις ΑΟΖ της Κύπρου, του Ισραήλ,
της Αιγύπτου και του Λιβάνου) δημιουργεί νέες προκλήσεις όχι μόνο σε περιφερειακό αλλά και σε
παγκόσμιο επίπεδο. Το μέγεθος
των αποθεμάτων αυξάνει τις προοπτικές της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου ως σημαντικού παράγοντα στον ενεργειακό τομέα.
Και καθώς οι τομείς ενέργειας και
ναυτιλίας είναι σε μεγάλο βαθμό
αλληλένδετοι, οι θετικές εξελίξεις
στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να έχουν θετικό αντίκτυπο
και στον κυπριακό ναυτιλιακό τομέα. Η υπεράκτια εξερεύνηση και
παραγωγή αερίου και πετρελαίου,
καθώς και η μεταφορά τους στην
ξηρά, απαιτούν τη λειτουργία ειδικών τύπων πλοίου, ειδικού εξοπλισμού και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης. Με το προηγμένο ναυτιλιακό
σύστημα και φιλικό προς τις επιχειρήσεις περιβάλλον, η Κύπρος
έχει τη δυνατότητα να εξελιχθεί
σε περιφερειακό ενεργειακό κέντρο και βάση για την περιφερειακή έδρα πολλών διεθνών εταιρειών που δραστηριοποιούνται όχι
μόνο στη ναυτιλία αλλά και στην ενέργεια και την παροχή βοηθητικών υπηρεσιών.
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Η Κύπρος πρωτοστάτησε
στην υιοθέτηση πολύ
ισχυρής νομοθεσίας
για την αποτελεσματική
καταπολέμηση της
πειρατείας, ενώ το 2017
οι πειρατικές επιθέσεις
είχαν μειωθεί κατά 60%.

Το συνέδριο Marine Money διοργανώνεται για 2η χρονιά στην Κύπρο και είναι ένδειξη για την σημασία της χώρας μας ως ναυτιλιακό κέντρο, αναφέρει η κα Πηλείδου.

πουργείου Ναυτιλίας. Ποιο είναι
το σχόλιό σας επ’ αυτού;
-Είναι πράγματι το πρώτο Φόρουμ
Marine Money το οποίο θα διεξαχθεί
στην Κύπρο μετά την ίδρυση του υφυπουργείου Ναυτιλίας και το δεύτερο
γενικότερα.
Ως υφυπουργείο, μας τιμά το γεγονός ότι το Marine Money διοργανώνει
ένα από τα πιο σημαντικά του φόρουμ
στην Κύπρο, αναγνωρίζοντας έτσι τη
χώρα μας ως ένα από τα βασικά ναυτιλιακά κέντρα στον κόσμο. Υποστηρίζουμε πλήρως την πρωτοβουλία και
είμαστε στην ευχάριστη θέση να συνεργαστούμε για την προώθηση της
διάσκεψης και του Κυπριακού Ναυτιλιακού Συνασπισμού.
- Ποια οφέλη έχει να αποκομίσει η
Κύπρος από το συνέδριο;
-Τέτοιου είδους συνέδρια είναι αναμφισβήτητα εξαιρετικήςσημασίας
και διοργανώνονται σε επιλεγμένα
ναυτιλιακά κέντρα παγκοσμίως. Κατ΄
αρχήν το γεγονός ότι το Marine Money
επέλεξε την Κύπρο για την φιλοξενία
του φόρουμ, επιβεβαιώνει τη σημασία
της κυπριακής ναυτιλίας. Επιπλέον,

σκοπός του φόρουμ είναι να φέρει κοντά τους εφοπλιστές και τους χρηματοδότες προκειμένου να διασφαλιστεί
η ομαλή συνεργασία μεταξύ των βασικών μερών της ναυτιλιακής κοινότητας παγκοσμίως. Ως βιομηχανία μεγάλων κεφαλαίων, είναι σαφές ότι
είναι απαραίτητη η πρόσβαση στις
κεφαλαιαγορές για τη χρηματοδότηση
υφιστάμενων και μελλοντικών σχεδίων.
Τέτοια θέματα ενδιαφέρουν την
τοπική ναυτιλιακή βιομηχανία και
σκοπός του φόρουμ είναι να διαφωτίσει
ως προς την παρούσα κατάσταση στην
κυπριακή αλλά και παγκόσμια αγορά.
- Πώς προωθείται η κυπριακή σημαία αλλά και η Κύπρος ως κέντρο
ναυτιλίας;
-Πιστεύουμε ότι η Κύπρος προσφέρει ένα ισχυρό σύνολο σημαντικών
πλεονεκτημάτων, όπως σημαία υψηλής
ποιότητας, πολυάριθμα κίνητρα σε εταιρικό και προσωπικό επίπεδο, ασφάλεια, ισχυρό νομικό πλαίσιο και
μια πληθώρα επαγγελματιών ναυτικής
εξειδίκευσης. Η εγγύτητα της Κύπρου
σε σημαντικές ναυτιλιακές αγορές,

καθώς και η προηγμένη υποδομή και
το ψηλό ποιοτικό επίπεδο, προσθέτουν
στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματά
της.Ένας από τους βασικούς ρόλους
του υφυπουργού Ναυτιλίας είναι η ενίσχυση αυτών των πλεονεκτημάτων.
Είμαστε υπερήφανοι για την παροχή
υπηρεσιών άριστης ποιότητας, και
προσπαθούμε για τη συνεχή αναβάθμισή τους.
Επιδιώκουμε επίσης να ενισχύσουμε τα υφιστάμενα ανταγωνιστικά μας
πλεονεκτήματα εξετάζοντας και ενισχύοντας τα υφιστάμενα κίνητρά μας,
εκσυγχρονίζοντας τις υποδομές μας
και το ισχυρό νομοθετικό μας πλαίσιο.
Όσον αφορά την προώθηση, κάνουμε βήματα ώστε να αυξήσουμε
την ευαισθητοποίηση για το τι προσφέρουμε ως ναυτιλιακό σύμπλεγμα
και να διασφαλίσουμε ότι οι εταιρείες
γνωρίζουν την εξατομικευμένη 24ωρη
υπηρεσία που προσφέρει το υφυπουργείο μας.
Το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει
μια σειρά επισκέψεων στο εξωτερικό,
συμμετοχή σε διεθνή φόρουμ και διασκέψεις, όσο και κατ΄ιδίαν συναντήσεις

με υφιστάμενους και μελλοντικούς επενδυτές.
- Γιατί μια ναυτιλιακή εταιρεία να
επιλέξει την Κύπρο; Τι μπορούμε
να πούμε για τα οφέλη που προσφέρει η χώρα μας προς την κατεύθυνση αυτή;
-Η Κύπρος προσφέρει μια μοναδική
εμπειρία στους επενδυτές και τους εμπορικούς εταίρους, μέσα σ’ ένα φιλικό
προς τις επιχειρήσεις επενδυτικό περιβάλλον το οποίο είναι διαφανές και
ασφαλές.
Αξιοποιώντας τη στρατηγική της
θέση στο σταυροδρόμι των θαλάσσιων
εμπορικών οδών και προσφέροντας
ελκυστική νομοθετική και επιχειρησιακή ναυτιλιακή υποδομή, ένα σταθερό και αποτελεσματικό φορολογικό
πλαίσιο και ένα εξαιρετικό δίκτυο επικοινωνιών, η χώρα μας είναι ένα
από τα πιο προηγμένα θαλάσσια συμπλέγματα στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Η μεγάλη δεξαμενή δεξιοτήτων
υψηλού εξειδικευμένου, πολύγλωσσου
εμπειρογνώμονα ναυτιλίας, καθώς και
η πλήρης σειρά επαγγελματικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας που δια-

τίθενται στην Κύπρο είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικές για ναυτιλιακές
εταιρείες που εδρεύουν στην Κύπρο.Η
Κύπρος προσφέρει πολλά οικονομικά
κίνητρα που την τοποθετούν στους
πιο ελκυστικούς επενδυτικούς προορισμούς παγκοσμίως. Εκτός από τα ανταγωνιστικά κόστη ταξινόμησης
πλοίων και τους ετήσιους φόρους χωρητικότητας, η Κύπρος έχει συνάψει
συμβάσεις για την αποφυγή της διπλής
φορολογίας με περισσότερες από 60
χώρες και έχει επίσης υπογράψει διμερείς συμφωνίες συνεργασίας στην
εμπορική ναυτιλία με 23 χώρες.
Το αποτελεσματικό και διαφανές
φορολογικό και νομικό σύστημα της
χώρας, το οποίο βασίζεται στο αγγλικό
σύστημα κοινής νομοθεσίας, προσθέτει σε αυτά τα πλεονεκτήματα. Ο φόρος
χωρητικότητας, ο οποίος εγκρίθηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010,
καλύπτει τις βασικές ναυτιλιακές δραστηριότητες της ιδιοκτησίας, της ναύλωσης και της διαχείρισης πλοίων και
δημιουργεί ένα κλίμα σταθερότητας
για τους ναυτιλιακούς επιχειρηματίες
στην Κύπρο.

-Πώς προχωρούν οι σκέψεις για
νέα γραφεία ναυτιλίας στο εξωτερικό;

-Τα ναυτιλιακά μας γραφεία στο εξωτερικό έχουν σημαντικό ρόλο
στην ανάπτυξη της ναυτιλιακής
μας βιομηχανίας τόσο από άποψη
της εκπλήρωσης των καθηκόντων
μας ως κράτους σημαίας, αλλά και
από τη διατήρηση τακτικών επαφών με τις εταιρείες στις οποίες
προσφέρουμε υπηρεσίες. Επί του
παρόντος έχουμε πέντε γραφεία
στο εξωτερικό, στο Λονδίνο, τη
Νέα Υόρκη, το Αμβούργο, τις Βρυξέλλες και την Αθήνα. Με δεδομένη την επιτυχή συμβολή αυτών
των γραφείων στις δραστηριότητές μας, σχεδιάζουμε αύξηση του
διεθνούς αποτυπώματος με το άνοιγμα του πρώτου μας γραφείου
στην Ασία. Έχουμε πολλή δουλειά
μπροστά μας από την άποψη του
σχεδιασμού και της έρευνας, προκειμένου να καθορίσουμε την καλύτερη θέση, μορφή και δομή του
νέου γραφείου στην Ασία. Έχουμε
ήδη δρομολογήσει συγκεκριμένες ενέργειες μέσα στο 2018 ώστε να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική υλοποίηση αυτού του
στόχου.

Οι κύριοι πυλώνες της στρατηγικής και οι προκλήσεις
- Υπάρχει ολοκληρωμένη κυβερνητική στρατηγική για την ναυτιλιακή
βιομηχανία της Κύπρου; Ποιοι είναι
οι κύριοι πυλώνες;
-Η ίδρυση του Υφυπουργείου Ναυτιλίας υπογραμμίζει τη σημασία της
ναυτιλίας για την κυπριακή οικονομία
και τη δέσμευση της Κυπριακής Κυβέρνησης για την περαιτέρω ανάπτυξη
της ναυτιλιακής μας βιομηχανίας. Υπάρχει μια ολοκληρωμένη κυβερνητική στρατηγική για την ναυτιλιακή
μας βιομηχανία και θα κάνουμε ό,τι
μπορούμε για την επιτυχή εφαρμογή
της, προς όφελος της ναυτιλιακής μας
βιομηχανίας και της χώρας μας γενικά.
Οι κύριοι πυλώνες αυτής της στρατηγικής είναι:
α) Η συστηματική εφαρμογή μιας
ολοκληρωμένης Κυπριακής Ναυτιλιακής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης
της υιοθέτησης νέων προνοιών για

την περαιτέρω ανάπτυξη του Κυπριακού Μητρώου Πλοίων.
β) Η αποτελεσματική αναδιάρθρωση
του Υφυπουργείου Ναυτιλίας και ο εξορθολογισμός των δραστηριοτήτων
του ώστε να διασφαλιστεί ότι όλες οι
πτυχές της ναυτιλιακής βιομηχανίας
θα εξυπηρετούνται επαρκώς.
γ) Η εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης
και στοχευμένης στρατηγικής προώθησης και branding.
δ) Η αποτελεσματική εκπλήρωση
των καθηκόντων μας ως κράτος σημαίας, λιμενικό και παράκτιου κράτους.
ε) Η ενθάρρυνση της γαλάζιας ανάπτυξης, η προώθηση της έρευνας
και ανάπτυξης στον τομέα της ναυτιλίας, καθώς και η ενίσχυση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στους τομείς της
ναυτιλίας.
- Ποιες είναι οι προοπτικές για τα
ναυτικά επαγγέλματα στην Κύπρο;

Λάρνακα - Βουκουρέστι, και μετά...
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

www.blueairweb.com
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Στα σχέδια της υφυπουργού Ναυτιλίας και
η λειτουργία του πρώτου
ναυτιλιακού γραφείου
στην ασιατική ήπειρο,
η οποία διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στην
παγκόσμια ναυτιλία.
-Η διαθεσιμότητα ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων αποτελεί τον πυρήνα
της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης στο θαλάσσιο σύμπλεγμα
της Κύπρου καθώς όλο και περισσότερες θαλάσσιες δραστηριότητες εξαρτώνται από τη γνώση. Ως εκ τούτου,
οι προοπτικές για τα ναυτικά επαγγέλματα στην Κύπρο είναι ιδιαίτερα ευ-

όλη η Ευρώπη!
(357) 22 755 300

ή μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων της περιοχής σας

οίωνες, δεδομένου του μεγάλου μεγέθους του στόλου μας. Η εισαγωγή ναυτικών μαθημάτων σε κυπριακά πανεπιστήμια και η ίδρυση τριών ναυτιλιακών ακαδημιών τα τελευταία χρόνια
είναι πολύ σημαντικά για την επέκταση
της κυπριακής ναυτιλίας και προσφέρουν πολλές ευκαιρίες τόσο στους νέους όσο και στις ναυτιλιακές εταιρείες
ώστε να συνεχίσουν να αναπτύσσονται
και να επεκτείνονται αξιοποιώντας το
υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο προσωπικό που έχει να προσφέρει η Κύπρος.
- Ποια είναι η συμβολή της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην κυπριακή
οικονομία;
-Παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει ο διεθνής
ναυτιλιακός τομέας τα τελευταία χρόνια
και την παγκόσμια οικονομική κρίση,
ο ναυτικός τομέας της Κύπρου πέτυχε
να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά

του και τη διεθνή σημασία του ως ναυτιλιακό κέντρο. Η ναυτιλία έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια ως ένας από
τους κυριότερους τομείς της οικονομίας
μας με εκτιμώμενη συνεισφορά - άμεση
και έμμεση - περίπου 7% του ΑΕΠ. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η κυπριακή
ναυτιλία θα συνεχίσει να συμβάλλει
σημαντικά στην κυπριακή οικονομία
για πολλά χρόνια.
- Ποιες είναι οι τάσεις και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει η παγκόσμια ναυτιλία;
-Η ναυτιλία είναι μια ταχέως μεταβαλλόμενη βιομηχανία η οποία επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες
σε μια ασταθή παγκόσμια οικονομία.
Μία πολύ σημαντική πρόκληση που
αντιμετωπίζει η ναυτιλία κατά την τελευταία δεκαετία είναι η καταπολέμηση
της πειρατείας. Οι πράξεις πειρατείας
αυξήθηκαν σημαντικά κατά τα έτη
2009-2011 και αποτελούσαν πραγμα-

τική απειλή για την παγκόσμια ναυτιλία.
Οι συνδυασμένες και συντονισμένες
προσπάθειες της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας είχαν πολύ θετικά
αποτελέσματα. Το 2017, οι πειρατικές
επιθέσεις είχαν μειωθεί κατά 60%. Η
Κύπρος πρωτοστάτησε στην υιοθέτηση
πολύ ισχυρής νομοθεσίας για την αποτελεσματική καταπολέμηση της πειρατείας, ενώ η παγκόσμια ναυτιλία
έχει να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις, σε σύγκριση με το 2010, όταν τα
μεγέθη ήταν ισοδύναμα. Σημαντική
πρόκληση για την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία είναι και η μείωση
των αποθεμάτων πετρελαίου. Η απειλή
των κλιματικών αλλαγών και της υπερθέρμανσης του πλανήτη απαιτεί
τη θέσπιση αποτελεσματικών μέτρων
για τη μείωση της ρύπανσης, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και
τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
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Δύο είναι τα επικρατέστερα τεμάχια γης τα οποία θα φιλοξενήσουν την επένδυση εάν και εφόσον εγκριθεί. Αυτά βρίσκονται κατά μήκος του δρόμου Δάσους Άχνας- Βρυσούλων και είναι δίπλα από την πράσινη γραμμή.

Η ακτινογραφία του πάρκου κροκοδείλων

Θετικό το κοινοτικό συμβούλιο, τι λένε αρμόδιοι και τοπικοί αξιωματούχοι καθώς περιμένει το «ναι» η επένδυση των 6 εκατ. ευρώ
Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Είναι η επένδυση για το πάρκο κροκοδείλων ύψους έξι εκατ. ευρώ στο Δασάκι
της Άχνας το κλειδί για την ανάπτυξη
της κοινότητας ή οι ανησυχίες μερίδας
των κατοίκων της κοινότητας για την
ασφάλεια της περιοχής είναι βάσιμες;
Ερώτημα με πολλές και διιστάμενες
απαντήσεις που δίνονται τόσο από
περιβαλλοντικές οργανώσεις και κατοίκους της κοινότητας όσο και εκ μέρους του κοινοτικού συμβουλίου. Με
σύμφωνο πάντως το κοινοτικό συμβούλιο αλλά χωρίς την εξασφάλιση
της ομοφωνίας του συνόλου των κατοίκων της κοινότητας, το έργο εξαρτάται ουσιαστικά από την παγκοινοτική
συνέλευση η οποία θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Παρασκευή. Στο ενδιάμεσο η επενδύτρια εταιρεία TSA
CROCOPARK LTD, ανοίγει για πρώτη
φορά τα χαρτιά της και παραθέτει στην
«Κ» τις λεπτομέρειες για το πολυσυζητημένο έργο.

Γιατί στην Αμμόχωστο

Πρόκειται για την ίδια εταιρεία η
οποία πριν από δύο χρόνια είχε επιχειρήσει να προχωρήσει σε ανάλογο
έργο στην κοινότητα Ψεματισμένου,
εγχείρημα το οποίο βρήκε προσκόμματα την υστάτη από το Κοινοτικό
Συμβούλιο. Τους τελευταίους μήνες
ηTSACROCOPARK LTD «βλέπει» ότι η
επένδυσή της θα μπορούσε να πάρει
σάρκα και οστά στην επαρχία Αμμοχώστου. Σε δηλώσεις του στην «Κ» ο
γενικός Διευθυντής της εταιρείας Κώστας Κωνσταντίνου αναφέρει ότι η επιλογή του χώρου έχει γίνει με το σκεπτικό ότι θα μπορεί να επωφελείται
του τουριστικού ρεύματος Αγίας Νάπας
και Πρωταρά, αφού η περιοχή συγκεντρώνει την μερίδα του λέοντος των
τουριστικών αφίξεων στην Κύπρο. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι αν υπάρχουν
σοβαρές αντιδράσεις για δημιουργία
του πάρκου στα όρια της κοινότητας,
τότε η εταιρεία θα εξετάσει εναλλακτικές επιλογές που έχει στη διάθεσή
της καθώς ήδη άλλες κοινότητες έχουν
εκφράσει ενδιαφέρον για να φιλοξενήσουν μια τέτοια επένδυση.

είδη εξωτικών πουλιών, ενώ στον χώρο
θα λειτουργεί και κτηνιατρείο.

Στο παρόν στάδιο η TSA CROCOPARK
LTD εξετάζει δύο επιλογές για την δημιουργία του πάρκου. Πρόκειται για δύο
τεμάχια γης έκτασης περίπου 30 χιλιάδων τ.μ., τα οποία βρίσκονται κοντά
στην γραμμή αντιπαράταξης, περίπου
τρία χιλιόμετρα έξω από την κατοικημένη περιοχή σε έκταση που αξιοποιείται μόνο για γεωργική χρήση, πλησίον
του φράγματος της κοινότητας. Το κόστος των τεμαχίων κοστολογείται περίπου 20.000 ευρώ ανά στρέμμα, άρα
το συνολικό ποσό αγοράς τεμαχίου αναμένεται να ξεπεράσει το μισό εκατομμύριο ευρώ. Αυτές οι δύο περιπτώσεις αναμένεται να παρουσιαστούν ενώπιον της πολεοδομίας, η οποία θα
έχει τον τελικό λόγο για την επιλογή,

Κροκόδειλοι με τσιπ
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Γύρω στα 3,5 εκατ. δολάρια
είναι το κόστος των
κροκοδείλων, οι οποίοι
θα μεταφερθούν από
το Ισραήλ στην Κύπρο.
σημειώνει ο κ. Κωνσταντίνου.Το πάρκο
θα δημιουργηθεί στα πρότυπα αντίστοιχου πάρκου το οποίο λειτουργεί
στην Γαλλία, και το οποίο επισκέφθηκαν προ τριμηνίας αντιπροσωπεία του
κοινοτικού συμβουλίου και ιδιοκτητών
των υποψήφιων τεμαχίων γης ώστε
να δουν ιδίοις όμμασι ότι είναι λειτουργικό.

Τι θα περιλαμβάνει

Στην περίπτωση της Κύπρου, όπως
και σε αυτή της Γαλλίας, το πλάνο αφορά την δημιουργία τεχνητών εσωτερικών λιμνών έκτασης 10 χιλιάδων
τ.μ., ενώ εξωτερικές λίμνες αποκλείονται καθώς, όπως αναφέρει ο κ. Κωνσταντίνου, ο κροκόδειλος δεν επιβιώνει
σε μη ελεγχόμενες θερμοκρασίες. Η
τοπιοτέχνηση του υπόλοιπου χώρου
αφορά τη δημιουργία εστιατορίου,
καφετέριας και καταστήματος ειδών
σουβενίρ, καθώς επίσης και παιδότοπου. Βάσει του σχεδιασμού του χώρου,
ο επισκέπτης εισερχόμενος στο πάρκο

Περίπου 150 κροκόδειλους θα φιλοξενήσει το πάρκο κροκοδείλων. Η αξία για κάθε

κροκόδειλο ανέρχεται στις 25.000 δολάρια. Όλοι τους θα έχουν ενσωματωμένο τσιπ
συνδεδεμένο με πρόγραμμα GPS.

Στο μικροσκόπιο της Βουλής
Ο ντόρος γύρω από το ζήτημα δεν θα μπορούσε να αφήσει αδιάφορη τη Βουλή,

με την Επιτροπή Περιβάλλοντος να θέτει επί τάπητος το θέμα στην συζήτηση
της ερχόμενης Τετάρτης. Η συζήτηση θα διεξαχθεί στην παρουσία όλων των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών αλλά και του κοινοτικού συμβουλίου και της εταιρείας, με στόχο να ακουστούν τα υπέρ και τα κατά από το ενδεχόμενο μιας τέτοιας ανάπτυξης. Στην συνεδρία θα κληθούν θα παραστούν το Υπηρεσία Περιβάλλοντος, η Πολεοδομία, περιβαλλοντικές οργανώσεις και η Επίτροπος Περιβάλλοντος. Η συζήτηση θα γίνει μετά την παγκοινοτική συνάντηση της Παρασκευής, καθώς η επιτροπή δεν θέλει να προκαταλάβει την όποια απόφαση της
κοινότητας. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν πάντως ότι υπάρχουν έντονες
διαφωνίες και σε επίπεδο επιτροπής περιβάλλοντος, οι οποίες αναμένεται να
αποτελέσουν μοχλό πίεσης στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες οι οποίες θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις για το θέμα.

θα διανύει απόσταση διάρκειας περίπου είκοσι λεπτών ενώ στη μέση περίπου του πάρκου θα βρίσκει την καφετέρια και το εστιατόριο στο οποίο
θα μπορεί να απολαύσει τον καφέ ή
το σνακ του, καθώς και το κατάστημα
σουβενίρ για αγορές. Στα πλάνα της

εταιρείας περιλαμβάνεται επίσης η ανέγερση αμφιθέατρου όπου θα πραγματοποιούνται διαλέξεις για πανεπιστημιακά προγράμματα, σε συνεργασία με κυπριακά πανεπιστήμια αλλά
και του εξωτερικού. Πέραν των κροκοδείλων, στο πάρκο θα φιλοξενούνται

Είναι γεγονός ότι καμία διαφωνία
δεν θα υπήρχε από τους κατοίκους της
Άχνας για ένα έργο ανάπτυξης, αν δεν
συνέτρεχαν πρωτίστως λόγοι ασφαλείας,
ενώ προβληματίζει επίσης και η έλλειψη
τεχνογνωσίας και οι ποσότητες νερού
που χρειάζονται για τη λειτουργία του
πάρκου. Οι αντιδράσεις προέρχονται
από όλες τις ηλικιακές ομάδες και κυρίως
από νέες οικογένειες, οι οποίες είτε
στεγάζονται είτε σχεδιάζουν να στεγαστούν στην κοινότητα αλλά και από
κατοίκους γειτονικών κοινοτήτων. Σε
απάντηση αυτών, ο επικεφαλής της εταιρείας υπογραμμίζει ότι η ασφάλεια
της περιοχής διασφαλίζεται από τους
όρους λειτουργίας του πάρκου όπως ορίζονται από τις υπηρεσίες του κράτους.
Όπως εξηγεί, στο πάρκο θα δημιουργηθούν τέσσερις περιφράξεις οι οποίες
θα καθιστούν αδύνατη την περίπτωση
απόδρασης των «ενοίκων», οι εσωτερικές λίμνες θα είναι 1,5 μέτρο κάτω
από την επιφάνεια του εδάφους και θα
έχουν περίφραξη, ενώ περίφραξη θα
υπάρχει και έξω από τις κτηριακές εγκαταστάσεις, περιμετρική δηλαδή περίφραξη όλου του έργου με γαλβανιζέ
συρματόπλεγμα. Κάθε κροκόδειλος θα
έχει ενσωματωμένο τσιπ, το οποίο θα
επικοινωνεί με σύστημα GPS και η θέση
του θα εντοπίζεται ανά πάσα στιγμή
από τους υπευθύνους του πάρκου. Παράλληλα στον χώρο θα υπάρχουν και
κάμερες αλλά και φρουροί ασφαλείας.
«Από τη στιγμή που ο κάθε κροκόδειλος
στοιχίζει 20-25.000 δολάρια, θα κάνεις
τα πάντα για να μην τον χάσεις», επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνου.Κληθείς
να σχολιάσει τις αντιδράσεις μερίδας
κατοίκων της κοινότητας Δάσους Άχνας
αλλά και των γύρω περιοχών, ο κ. Κωνσταντίνου σημειώνει ότι για τη λειτουργία του πάρκου υπάρχει υδρολογική
μελέτη η οποία είναι αναρτημένη στην
υπηρεσία περιβάλλοντος, μελέτη επικινδυνότητας, εξοικονόμησης ενέργειας,
καθώς και συνολική περιβαλλοντική
μελέτη οι οποίες έγιναν και ήταν θετικές
στην περίπτωση του Ψεματισμένου.

Ωστόσο, θα γίνουν εκ νέου για την περίπτωση της Άχνας. Οι όροι που εκδόθηκαν είναι πολύ πιο αυστηροί από όλα
τα πάρκα της ΕΕ, όπως υποστηρίζεται.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι ανά
πάσα στιγμή τόσο το Κτηνιατρείο και
η Υπηρεσία Περιβάλλοντος όσο και ο
έπαρχος έχουν την εξουσιοδότηση
να αναστείλουν την άδεια του έργου,
αν κάτι δεν γίνει σωστά κατά τη διάρκεια
που χτίζεται. Από τη στιγμή που θα υποβληθεί αίτηση στο Τμήμα Πολεοδομίας για ανέγερση του πάρκου, τότε η
πολεοδομία ζητά περιβαλλοντολογική
και υδρολογική μελέτη, μελέτη εξοικονόμησης ενέργειας και επικινδυνότητας.
Ακολούθως, αυτές υποβάλλονται στην
Υπηρεσία Περιβάλλοντος, γίνεται δημόσια ακρόαση με όλους τους εμπλεκόμενους και υπηρεσίες, βγαίνουν οι
όροι, υποβάλλονται εκ νέου στην πολεοδομία και ακολούθως αυτή αποφασίζει για το αν θα δοθεί ή όχι η άδεια.
Με την αδειοδότηση και την έναρξη
των εργασιών η λειτουργία του πάρκου
αναμένεται σε ενάμιση χρόνο, επισημαίνει ο κ. Κωνσταντίνου.«Δεν θα κάναμε κάτι το οποίο θα έβαζε σε κίνδυνο
τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας,
ούτε θέλουμε να κάνουμε κάτι που θα
βλάψει την κοινότητα της Άχνας. Αντιθέτως, θέλουμε να προσελκύσουμε
τουρισμό, να εργοδοτηθεί κόσμος από
την περιοχή και εμείς ως επιχειρηματίες
να έχουμε την κερδοφορία μας», υπογραμμίζει.

«Μοναδική ευκαιρία»

Την ίδια ώρα ο κοινοτάρχης Νίκος
Βάσιλας παρουσιάζεται υπέρμαχος της
ανάπτυξης. «Ίσως είναι μοναδική ευκαιρία να προβάλουμε την κοινότητά
μας να προσελκύσουμε επενδυτές και
τουρισμό και η αρχή για να καταστεί
η Άχνα κέντρο αγροτουρισμού», αναφέρει σχετικά στην «Κ», ενώ επισημαίνει ότι με αυτό το έργο αξιοποιείται
μια περιοχή που αυτή την στιγμή την
επισκέπτονται μόνο γεωργοί. Ο κ. Βάσιλας θα επιχειρήσει να πείσει για τα
πλεονεκτήματα του έργου και το σύνολο των κατοίκων της κοινότητας
στην παγκοινοτική συγκέντρωση της
Παρασκευής.

Εμμένουν στις θέσεις τους για τις εξετάσεις τετραμήνων

ΟΕΛΜΕΚ και οργανωμένοι γονείς συνεχίζουν να είναι ενάντια στην εφαρμογή τους - Νέα συνάντηση με τον υπουργό Παιδείας
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Σις δικές τους θέσεις και απόψεις για
την εφαρμογή των εξετάσεων τετραμήνων από την νέα σχολική χρονιά
στην Α΄ και Β΄ τάξη λυκείων και τεχνικών σχολών εμμένουν οργανωμένοι
γονείς και ΟΕΛΜΕΚ. Την ίδια ώρα το
υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
εκφράζει ικανοποίηση για την ανακοίνωση που εξέδωσε η Παγκύπρια
Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών σε
σχέση με την εφαρμογή των Εξετάσεων
Τετραμήνων στη Μέση Εκπαίδευση.
Όπως σημειώνει το υπουργείο, η ανακοίνωση της ΠΣΕΜ αποδεικνύει
πως και οι μαθητές έχουν αντιληφθεί
τα οφέλη που θα προκύψουν για τους
ίδιους και για το εκπαιδευτικό σύστημα
στο σύνολό του από τις Εξετάσεις Τετραμήνων. Παράλληλα, το υπουργείο
Παιδείας καλεί τους μαθητές να συνεχίσουν τον διάλογο και τη διατύπωση
των θέσεών τους μέσα από τις διαδικασίες της Επιτροπής Αξιολόγησης
Μαθητή – στην οποία συμμετέχουν
τόσο η ΠΣΕΜ όσο και οι εκπρόσωποι
των Οργανωμένων Γονιών και των Καθηγητών -με σκοπό την έγκαιρη και
την καλύτερη δυνατή προετοιμασία
και του ίδιου του υπουργείου στην
διεξαγωγή των Εξετάσεων, όπως προνοούν οι νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας
των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, που τέθηκαν σε ισχύ τον
περασμένο Σεπτέμβριο. Οι νέοι κανονισμοί εγκρίθηκαν από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων τον Φεβρουάριο του
2017, με τις Εξετάσεις Τετραμήνων
για σκοπούς προαγωγής και απόλυσης
να καθιερώνονται από την ερχόμενη

σχολική χρονιά 2018-19 για τις τάξεις
Α΄ και Β΄Λυκείου /Τεχνικών Σχολών,
τη χρονιά 2019-20 για την Γ΄ τάξη, και
τη χρονιά 2020-21 για το Γυμνάσιο.
Σημειώνεται ότι αν και η θέση των οργανωμένων μαθητών διά της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών (ΠΣΕΜ) είναι υπέρ της διεξαγωγής εξετάσεων από την νέα σχολική
χρονιά, φαίνεται ότι ο μαθητικός κόσμος είναι διχασμένος ως προς την εφαρμογή του. Αυτό φαίνεται και από
το γεγονός ότι η απόφαση της ΠΣΕΜ
πάρθηκε με μικρή διαφορά. Στην απόφαση αυτή της ΠΣΕΜ αντέδρασαν
οι τέσσερις από τις πέντε επαρχιακές

νιά ζητώντας όπως πρώτα υπάρξουν
κάποιες άλλες αλλαγές. Καταληκτικά
ο κύριος Σωκράτους σημείωσε ότι θα
επιδιωχθεί και συνάντηση με τους οργανωμένους μαθητές για να ακούσουν
και οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί τις θέσεις
των μαθητών τους. Τόνισε παράλληλα
ότι η όποια απόφαση παρθεί στο τέλος
της ημέρας θα πρέπει να αφορά το
καλό του εκπαιδευτικού συστήματος
μακριά από ετσιθελικές συμπεριφορές
από όποια πλευρά και αν προέρχονται
αυτές.

Επιμένουν οι γονείς
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Η ΟΕΛΜΕΚ θα μεταφέρει
εκ νέου το αίτημά της για
αναβολή για τουλάχιστον
ένα χρόνο, σε συνάντηση
που θα έχει την ερχόμενη
Τετάρτη με τον υπ. Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη.
συντονιστικές επιτροπές των μαθητών,
οι οποίοι μέσα από ανακοινώσεις τους
καταδίκασαν την στάση της ηγεσίας
τους, τονίζοντας ότι είναι σε αντίθεση
με τις αποφάσεις του συνεδρίου της
Συντονιστικής Επιτροπής όσο και με
τις απόψεις της πλειοψηφίας των μαθητών. Τόνισαν ότι το 2016, πέραν
των 11 χιλιάδων μαθητών, διαφώνησαν
με τους νέους κανονισμούς λειτουργίας
στη Μέση Εκπαίδευση. Σημειώνουν
επίσης ότι οι μαθητές εξέφρασαν τη

Οργανωμένοι γονείς και καθηγητές επιμένουν για τους δικούς τους λόγους στην αναβολή της όλης διαδικασίας, με την ηγεσία
των μαθητών ωστόσο να τάσσεται στο πλευρό του υπουργείου Παιδείας.
διαφωνία τους με τις εξετάσεις μέσα
και από την συλλογή πέραν των 5 χιλιάδων υπογραφών.

Συνάντηση με Χαμπιαούρη

Αρνητική στις εξετάσεις τετραμήνων από την πρώτη στιγμή παραμένει
η ΟΕΛΜΕΚ η οποία υπενθυμίζεται ότι
με στόχο να δείξει την αποφασιστικότητά της, προχώρησε σε δημοψήφισμα
στο οποίο καλούσε τα μέλη της να τοποθετηθούν εάν είναι υπέρ ή εναντίον

των εξετάσεων στο τέλος κάθε τετραμήνου. Το δημοψήφισμα κατέδειξε σε
μεγάλο βαθμό την θέληση των εκπαιδευτικών για αναβολή της διαδικασίας
με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι δικές
τους ανησυχίες προτού προχωρήσει
η όλη μεταρρύθμιση. Μιλώντας στην
«Κ» ο πρόεδρος της ΟΕΛΜΕΚ Γιάννος
Σωκράτους σημείωσε ότι το όλο θέμα
συνεχίζει να τους απασχολεί. Μάλιστα,
όπως είπε, το όλο θέμα θα υπάρχει
και στην ατζέντα της συνάντησης που

θα έχουν την ερχόμενη Τετάρτη 2
Μαΐου με τον υπουργό Παιδείας. Σημειώνεται ότι η οργάνωση είχε σειρά
συναντήσεων με τα κοινοβουλευτικά
κόμματα ζητώντας όπως ξανανοίξει
συζήτηση του όλου θέματος στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Είπε επίσης ότι η ΟΕΛΜΕΚ βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους οργανωμένους
γονείς οι οποίοι συνεχίζουν να αντιδρούν στη διεξαγωγή των εξετάσεων
τετραμήνων από την νέα σχολική χρο-

Στην θέση τους για αναστολή των
εξετάσεων τετραμήνων μέχρις ότου
να ξεκαθαρίσουν κάποια από τα θέματα
που έχουν τονίσει επανειλημμένα περιμένουν οι οργανωμένοι γονείς. Μιλώντας στην «Κ» ο πρόεδρος των οργανωμένων γονέων Μέσης Εκπαίδευσης σημείωσε ότι ζητούν την απομάκρυνση από την έδρα των ανεπαρκών
εκπαιδευτικών, όπως επίσης και την
έγκαιρη στελέχωση των σχολείων, αλλά
και την έγκαιρη παράδοση βιβλίων
στους μαθητές για να διδάσκονται τα
μαθήματα απρόσκοπτα. Τέλος οι οργανωμένοι γονείς ζητούν την δημιουργία ειδικής επιτροπής η οποία θα μελετά
τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων
και να παρεμβαίνει για διορθωτικές κινήσεις. Τα θέματα αυτά όπως είπε τα
έθεσαν και μέσω επιστολής τους προς
τον υπουργό Παιδείας και αναμένουν
την πρόσκλησή του σε διάλογο για να
διαφανεί πώς θα προχωρήσει το όλο
θέμα, τονίζοντας ότι οι ίδιοι αναμένουν
να υπάρξει κατάληξη στο όλο ζήτημα
πριν το τέλος Ιουνίου.
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Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Η Κίνα επένδυσε 208 δισ. σε 10 έτη στην Ευρώπη

Το Πεκίνο ενδιαφέρεται για έργα υποδομής, αλλά και για εξαγορές εταιρειών υψηλής τεχνολογικής στάθμης
Η επίθεση φιλίας που έχει εξαπολύσει
η πολιτική και επιχειρηματική ηγεσία
της Κίνας στην Ευρώπη έχει προβληματίσει ορισμένες χώρες της Ε.Ε., οι
οποίες βλέπουν να περιέρχονται στον
έλεγχο του ασιατικού οικονομικού γίγαντα στρατηγικής σημασίας περιουσιακά στοιχεία τους. Από καίριας σημασίας υποδομές στη Νότια Ευρώπη,
όπως στην Ελλάδα το λιμάνι του Πειραιά, μέχρι τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, όπως η γερμανική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Kuka, η επέλαση
της Κίνας αρχίζει να ανησυχεί τους
Ευρωπαίους ηγέτες. Ορισμένοι, όπως
η Γερμανίδα καγκελάριος και ο Γάλλος
πρόεδρος αλλά και μερίδα Ιταλών πολιτικών ασκούν πιέσεις για να θεσπισθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοινή στρατηγική για να ανακόψουν την επέλαση
της Κίνας στη Γηραιά Ηπειρο. Ζητούν,
μάλιστα, να θεσπισθεί μηχανισμός ελέγχου των εξαγορών και συγχωνεύ-

Κρατική στήριξη
Στην Κίνα είναι μεγάλη η διείσδυση του κράτους στον επιχειρηματικό κόσμο και οι εξαγορές γίνονται σε μεγάλο βαθμό με τη
στήριξη του Πεκίνου.
Ο όμιλος Cosco, που, όπως τονίζει το Bloomberg, αμφισβητεί
την κυριαρχία της Ευρώπης στη
ναυτιλία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αποτελείται από εισηγμένους βραχίονες της κρατικής εταιρείας China Ocean
Shipping Group Co. και έχει αγοράσει μερίδια ή τη διαχείριση λιμένων από τον Βόσπορο μέχρι τη
Βαλτική.
Σύμφωνα με το Bloomberg, οι 8
από τις 10 κινεζικές εταιρείες με
τις περισσότερες εξαγορές είναι
κρατικές ή έχουν τη στήριξη του
κράτους.
Ανάμεσά τους το κρατικό επενδυτικό ταμείο China Investment
Corp., η Aluminum Corp. of
China και το κρατικό επενδυτικό
ταμείο Silk Road Fund, που συνδέεται με τον Νέο Δρόμο του
Μεταξιού.
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Κινεζικές εταιρείες έχουν
συμμετάσχει σε συμφωνίες
ύψους 57,3 δισ. ευρώ στη
Βρετανία.
σεων με ξένες εταιρείες, ανάλογος εκείνου των ΗΠΑ. Οι προτάσεις τους
προσκρούουν στις αντιρρήσεις χωρών
της ευρωπαϊκής περιφέρειας, μεταξύ
των οποίων η Ελλάδα, η Κύπρος και
η Πορτογαλία, που εκφράζουν φόβους
ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα τις εμποδίσει να προσελκύσουν τα τόσο
αναγκαία για τις οικονομίες τους επενδυτικά κεφάλαια.
Σύμφωνα με στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg, έπειτα από
προσεκτική μελέτη των σχετικών συμφωνιών, τα τελευταία 10 χρόνια οι εξαγορές και οι επενδύσεις περιουσια-

κών στοιχείων από την Κίνα ανήλθαν
τουλάχιστον στα 260 δισ. ευρώ. Στην
Ευρώπη, αυτή η δραστηριότητα της
Κίνας ήταν κατά 45% μεγαλύτερη από
την αντίστοιχη στις ΗΠΑ ως προς την
αξία των σχετικών συμφωνιών. Το
Bloomberg ανέλυσε στοιχεία από 678
συμφωνίες σε 30 χώρες και διαπίστωσε
ότι κινεζικές κρατικές ή ιδιωτικές εταιρείες συμμετείχαν σε συμφωνίες
συνολικής αξίας τουλάχιστον 208 δισ.
ευρώ σε όλη την Ευρώπη. Σε αυτές
συγκαταλέγονται εξαγορές 360 ευρωπαϊκών εταιρειών, όπως η ιταλική βιομηχανία ελαστικών αυτοκινήτων Pirelli

και η ιρλανδική εταιρεία ενοικίασης
αεροσκαφών Avolon Holdings Ltd.
Παράλληλα, κινεζικές εταιρείες ή όμιλοι
εταιρειών ελέγχουν μερικώς ή εξ ολοκλήρου τουλάχιστον τέσσερα αεροδρόμια, έξι λιμάνια, αιολικά πάρκα
σε τουλάχιστον εννέα χώρες και 13
ποδοσφαιρικές ομάδες.
Οπως σχολιάζει ο Ντέρεκ Σίσορς, ερευνητής θεμάτων Κίνας στο American
Enterprise Institute, που έδωσε στοιχεία στο Bloomberg, «το χρήμα εισρέει
εκεί όπου είναι πιο ευπρόσδεκτο, γι’
αυτό και μέχρις ότου θεσπισθεί ευρωπαϊκός μηχανισμός ελέγχου των συμ-

φωνιών ξένων επιχειρήσεων, η Ευρώπη
θα εξακολουθεί να προσελκύει τη μερίδα του λέοντος από τις επενδύσεις
της Κίνας».
Σύμφωνα με το Bloomberg, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν αποκαλύπτουν
το πραγματικό μέγεθος και εύρος των
κινεζικών φιλοδοξιών στην Ευρώπη.
Δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά οι
355 συγχωνεύσεις, επενδύσεις και κοινοπραξίες, οι όροι των οποίων δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Το
Bloomberg υπολογίζει πως πρέπει να
προστεθούν άλλα 10,8 δισ. ευρώ στη
συνολική αξία των συμφωνιών που έ-

Η Ε.Ε. θέλει να απεξαρτηθεί εμπορικά από τις ΗΠΑ
Ευρωπαϊκή Ενωση και Μεξικό κατέληξαν το Σάββατο σε μια νέα συμφωνία
για το ελεύθερο εμπόριο, γεγονός που
αποτελεί μεγάλη επιτυχία και για τις
δύο πλευρές, τη στιγμή που οι ΗΠΑ,
υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, διολισθαίνουν ολοένα και περισσότερο προς
τον οικονομικό προστατευτισμό. Παράλληλα, η Ενωση επισπεύδει την επικύρωση της συμφωνίας ελευθέρου
εμπορίου Ε.Ε.-Ιαπωνίας, που είχε υπογραφεί τον περασμένο Δεκέμβριο,
στέλνοντας το σαφές μήνυμα στον
Τραμπ ότι θα καταπολεμήσει τον προστατευτισμό, προωθώντας το ελεύθερο
εμπόριο.
Ενα από τα πρώτα πράγματα που
έκανε ο κ. Τραμπ όταν ανέλαβε την
εξουσία, στις αρχές του 2017, ήταν
να «παγώσει» τις διαπραγματεύσεις
με την Ε.Ε. για τη σύναψη συμφωνίας
ελευθέρου εμπορίου ΗΠΑ-Ε.Ε. (ΤΤΙΡ).
Εκτοτε, η Ενωση (μαζί με την Κίνα)
έχει μετατραπεί σε υπερασπιστή του
ελευθέρου εμπορίου, έχοντας υπογράψει συμφωνίες με τον Καναδά, την
Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη, και τώρα
με το Μεξικό, ενώ την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με χώρες της Λατινικής Α-
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Εχει υπογράψει
συμφωνίες με τον
Καναδά, την Ιαπωνία,
τη Σιγκαπούρη και
εσχάτως με το Μεξικό.
μερικής (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη, Ουρουγουάη). «Με αυτήν τη
συμφωνία, το Μεξικό συναντάει τον
Καναδά, την Ιαπωνία και τη Σιγκαπούρη στον ολοένα και μεγαλύτερο
κατάλογο εταίρων που είναι πρόθυμοι
να συνεργαστούν με την Ε.Ε. για την
υπεράσπιση του ανοικτού, δίκαιου
και βασισμένου σε κανόνες εμπορίου»,
δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος
της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Για
το Μεξικό, το οποίο μαζί με τον Καναδά
έχουν εξαναγκαστεί από τον κ. Τραμπ
να επαναδιαπραγματευτούν τη συμφωνία ελευθέρου εμπορίου της Βορείου
Αμερικής (NAFTA), η συμφωνία με
την Ε.Ε. εντάσσεται στη στρατηγική
μείωσης της εξάρτησής του από τις
ΗΠΑ, όπου κατευθύνεται το 80% των
εξαγωγών του.

Η Ενωση επισπεύδει την επικύρωση
της συμφωνίας ελευθέρου εμπορίου
με την Ιαπωνία, που είχε υπογραφεί
τον περασμένο Δεκέμβριο.
Με τη νέα συμφωνία, πρακτικά όλο
το εμπόριο αγαθών με το Μεξικό θα
είναι ελεύθερο από δασμούς, συμπεριλαμβανομένων αγροτικών προϊόντων, όπως τα μεξικανικά κοτόπουλα
και σπαράγγια και τα ευρωπαϊκά γα-

λακτοκομικά προϊόντα, ανακοίνωσε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τη νέα
συμφωνία (που αποτελεί επικαιροποίηση της αρχικής συμφωνίας που είχε
επιτευχθεί πριν από 21 χρόνια και αφορούσε σε μεγάλο βαθμό βιομηχανικά
προϊόντα) προστίθενται αγροτικά προϊόντα, περισσότερες υπηρεσίες, επενδύσεις και κρατικές προμήθειες, αλλά
και διατάξεις σχετικά με τις εργασιακές
συνθήκες, τα περιβαλλοντικά πρότυπα
και την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, η νέα συμφωνία θα οδηγήσει σε μείωση των δασμών 20% που επιβάλλει σήμερα το
Μεξικό σε τυριά, όπως η γκοργκοντσόλα, και θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές χοιρινού.
Επίσης, θα επιτρέψει σε μεξικανικές
εταιρείες να υποβάλουν προσφορές
για την ανάληψη κρατικών συμβολαίων
από ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, και σε
ευρωπαϊκές εταιρείες να αναλάβουν
την εκτέλεση συμβολαίων για το μεξικανικό δημόσιο.
Ο Μεξικανός υπουργός Οικονομίας
Ιλντεφόνσο Γκουαγιάρδο δήλωσε ότι
και οι δύο πλευρές έφεραν εις πέρας
την επικαιροποίηση της εμπορικής
συμφωνίας τους.

χουν συνάψει κινεζικές εταιρείες με
ευρωπαϊκές. Επίσης, πρέπει να προστεθούν τουλάχιστον άλλα 32,7 δισ.
ευρώ κινεζικών επενδύσεων σε μετοχές
και κατασκευαστικά έργα, όπως προκύπτει από έρευνα του American
Enterprise Institute και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Σχέσεων.
Τέλος, πρέπει να προστεθούν 7,36 δισ.
ευρώ του μεριδίου που ελέγχει στην
Daimler AG η κινεζική Zhejiang Geely
Holding Group.
Η Κίνα έχει δείξει ιδιαίτερη προτίμηση για τη βρετανική πρωτεύουσα,
όπου εξαγόρασε πάνω από 10 κτιριακά

συγκροτήματα γραφείων στο Σίτι, ενώ
κινεζικές εταιρείες έχουν συμμετάσχει
σε συμφωνίες αξίας 57,3 δισ. ευρώ στη
Βρετανία.
Οι κινεζικές επενδύσεις άλλοτε στρέφονται σε πολυτελή ακίνητα του Λονδίνου, άλλοτε σε γερμανικές επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας, άλλοτε
σε σκανδιναβικές αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Volvo, και άλλοτε σε
εταιρείες παραγωγής ενέργειας, όπως
η ελβετική Addax Petroleum Corp. Τείνουν, πάντως, να συγκεντρώνονται
σε έναν μικρό σχετικά αριθμό κλάδων.

Σινοαμερικανικές γέφυρες
σε μια κρίσιμη συγκυρία
Οι ΗΠΑ αφήνουν υπόνοιες ότι μπορεί
να γεφυρωθεί το χάσμα με την Κίνα
στο εμπορικό πεδίο. Ο υπουργός Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν εξετάζει
το ενδεχόμενο να επισκεφθεί την
Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση του
υπουργείου Εμπορίου της Κίνας, το
Πεκίνο καλωσορίζει αυτήν την προοπτική, αλλά αναλυτές αμφιβάλλουν
αν οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει
σε συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση,
όμως, είναι πολύ πιθανόν μια επίσκεψη του κ. Μνούτσιν στο Πεκίνο
να βοηθούσε στην εξομάλυνση του
κλίματος ανάμεσα στις δύο χώρες,
που απειλούν η μία την άλλη με την
επιβολή δασμών. Η συγκυρία είναι
κρίσιμη από γεωπολιτική άποψη, ενόψει της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας
Κιμ Γιονγκ Ουν.
«Μην έχετε υψηλές προσδοκίες
από μια επίσκεψη του κ. Μνούτσιν»,
σχολίασε ο Γκάι Χινζέ, αναλυτής του
Ινστιτούτου Διεθνών Χρηματοοικονομικών της Bank of China. «Δεν
είμαι αισιόδοξος, διότι φαίνεται ότι

ο Αμερικανός πρόεδρος δεν γνωρίζει
τι ακριβώς επιζητεί από την Κίνα»,
συμπληρώνει ο ίδιος. Ο κ. Μνούτσιν
δήλωσε ότι ήρθε σε επαφή με τον Γι
Γκανγκ, διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Κίνας, στο πλαίσιο της εαρινής συνόδου του Παγκόσμιου Νομισματικού Ταμείου. Ο Αμερικανός
υπουργός Οικονομικών είπε ότι δεν
συζήτησαν εμπορικά θέματα, αλλά
την απελευθέρωση των αγορών σε
ξένους επενδυτές. Ηταν μια κίνηση
που «εκτίμησε» ο κ. Μνούτσιν.
Οι ΗΠΑ έχουν απειλήσει με την επιβολή δασμών σε κινεζικά προϊόντα,
κυρίως από τον κλάδο της τεχνολογίας, κατηγορώντας το Πεκίνο για
κλοπή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το Πεκίνο αρνείται τις
κατηγορίες, ενώ προχώρησε στη χαλάρωση των περιορισμών σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις των ξένων αυτοκινητοβιομηχανιών. Αλλά αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στην επιβολή δασμών σε κινεζικά προϊόντα δεκάδων
δισ. δολαρίων, το Πεκίνο έχει ξεκαθαρίσει ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα.

Νέα πάρκα με γιγάντιες ανεμογεννήτριες φτιάχνονται στη Βόρεια Ευρώπη
Οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης καλύπτουν, μέσω της αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας, σημαντικό ποσοστό
των αναγκών τους σε ηλεκτρικό ρεύμα.
Τελευταία αρχίζουν να εγκαθιστούν
ανεμογεννήτριες ύψους 182 μέτρων,
τα πτερύγια των οποίων έχουν μήκος
82 μ., δηλαδή όσο είναι το άνοιγμα
των πτερύγιων ενός Α380, του μεγαλύτερου εμπορικού αεροσκάφους στον
κόσμο.
Αυτές οι γιγάντιες ανεμογεννήτριες
μπορούν και παράγουν έως και 20%
περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από
αυτές που είχαν κατασκευαστεί πριν
από 30 χρόνια.
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Αυτές με τα μεγαλύτερα
πτερύγια είναι κατά 20%
αποδοτικότερες
από τις παλαιές.
Οπως αναφέρεται σε δημοσίευμα
της New York Times, όσο πιο μεγάλες
είναι οι ανεμογεννήτριες τόσο αυξάνεται
η παραγωγική τους ικανότητα. Καθεμία
κοστίζει από 10 έως και 12 εκατ. δολάρια.
Στη Δανία είναι ιδιαίτερα αποδοτικές.
Επισημαίνουμε ότι οι προσπάθειες για
την εκμετάλλευση της αιολικής ενέρ-

γειας ξεκίνησαν από τη δεκαετία του
1970, όταν ξέσπασε η πετρελαϊκή κρίση,
που οδήγησε στην εκτίναξη των τιμών
του «μαύρου χρυσού».
Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας (ΙΕΑ), το 4% της παγκόσμιας
παραγωγής ενέργειας προέρχεται από
την αιολική ενέργεια, λόγω της ευρείας
χρήσης της στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης.
Αιολικά πάρκα με αυτές τις ανεμογεννήτριες έχουν εγκατασταθεί σε μεγάλες εκτάσεις από βάλτους, χωράφια
και λασπότοπους της Δανίας. Σήμερα,
η συγκεκριμένη χώρα της Σκανδιναβίας
παίζει κυρίαρχο ρόλο στον κλάδο της

αιολικής ενέργειας. Η πόλη Μπράντε
έχει εξελιχθεί σε ένα μεγάλο κέντρο
εκπαίδευσης και συντήρησης των γιγάντιων ανεμογεννητριών. Τη δεκαετία
του 1980, ο επιχειρηματίας Πίτερ Σόρενσεν ίδρυσε εκεί την Bonus, μια μικρή
εταιρεία με λίγους εργάτες από την εταιρεία άρδευσης του πατέρα του. Ο
γερμανικός μηχανολογικός όμιλος
Siemens εξαγόρασε την Bonus το 2004.
Σήμερα οι Vestas Wind Systems και
Siemens Gamesa Renewable Energy
κυριαρχούν στον κλάδο.
Οι New York Times επισημαίνουν
ότι η κατασκευή των πτερυγίων είναι
ιδιαιτέρως δύσκολη, διότι τα μεγαλύτερα

ζυγίζουν περίπου 30 μετρικούς τόνους
το ένα. Αρχικά, το κόστος κατασκευής
των αιολικών πάρκων ήταν υψηλό και
οι κυβερνήσεις προσέφεραν μεγάλες
επιδοτήσεις για να βοηθήσουν την ανάπτυξη του κλάδου. Σήμερα οι εταιρείες κατασκευής ανεμογεννητριών
αναζητούν νέες αγορές, καθώς «οι τιμές
υποχωρούν και μειώνεται η στήριξη
από το κράτος», σχολιάζει ο Αντρέας
Νάουεν, υψηλόβαθμο στέλεχος της
Siemens Gamesa. Από την άλλη πλευρά,
η μείωση του κόστους αιολικής ενέργειας σημαίνει ότι μπορεί να είναι ελκυστικότερη σε άλλα μέρη, όπως η
Ασία και οι ΗΠΑ, τονίζει ο ίδιος.

Οσο πιο μεγάλες είναι οι ανεμογεννήτριες, τόσο αυξάνεται η παραγωγική
τους ικανότητα. Καθεμία κοστίζει από
10 έως και 12 εκατ. δολάρια. Στη Δανία
είναι ιδιαίτερα αποδοτικές.
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H E.E. απορρίπτει
τις προτάσεις
του Λονδίνου
για τη Β. Ιρλανδία

Η Μέι δεν έπεισε τις Βρυξέλλες
για τη λύση του τελωνειακού
Ακόμη ένα ισχυρό χτύπημα δέχθηκε
η κυβέρνηση Μέι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Ε.Ε. απέρριψε τις δύο προτάσεις της για πρακτική επίλυση του
ζητήματος της Βορείου Ιρλανδίας
μετά το Brexit. «Ή θα βρείτε εναλλακτική, λειτουργική λύση ή θα ισχύσει η τωρινή πρόταση», δήλωσε αξιωματούχος της Ε.Ε., σύμφωνα με
πηγές της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Politico. Η Ε.Ε. και το Λονδίνο
έχουν συμφωνήσει κατ’ αρχήν να παραμείνει η Βόρεια Ιρλανδία στην τελωνειακή ένωση μετά το Brexit. Ομως,
η Τερέζα Μέι, πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλειου, θα πρέπει να δώσει λύσεις που να είναι πολιτικά αποδεκτές και στο εσωτερικό της χώρας
της.
Η ίδια υποστηρίζει ότι το Brexit θα
δώσει την ελευθερία στη χώρα για
να διαπραγματεύεται εμπορικές συμφωνίες και με άλλους εταίρους.
Τελικά, οι δύο προτάσεις του Λονδίνου για πρακτική επίλυση του τελωνειακού ζητήματος της Βορείου Ιρλανδίας απορρίφθηκαν από την Ε.Ε.
ύστερα από διαβουλεύσεις που έλαβαν
χώρα τις τελευταίες δύο εβδομάδες
στις Βρυξέλλες. Μία πρόταση είναι
γνωστή ως η «νέα τελωνειακή συνερ-

γασία». Το Λονδίνο είχε προτείνει πρώτη φορά τη λύση αυτή τον περασμένο
Αύγουστο, με βάση την οποία η Βρετανία θα διατηρούσε το εθνικό της δίκτυο τελωνείων. Παράλληλα, όμως,
θα εισέπραττε εκ μέρους τελωνειακών
αρχών της Ε.Ε. τους δασμούς από την
είσοδο προϊόντων στη χώρα που θα
έχουν τελικό προορισμό ένα κράτοςμέλος της Ε.Ε. Η δεύτερη λύση, η οποία
είναι γνωστή ως «τελωνειακός διακανονισμός», έχει ως βασική προϋπόθεση
τη χρήση τεχνολογίας με στόχο τη
μείωση των εμποδίων στη διακίνηση
προϊόντων μεταξύ Βρετανίας και Ε.Ε.
Οι Βρυξέλλες αντιμετώπισαν επίσης
με σκεπτικισμό αυτήν την πρόταση
και την ενέταξαν σε μια λίστα με άλλα
μέτρα για την αποτελεσματικότερη
λειτουργία μιας μεταξύ τους τελωνειακής συμφωνίας.
Η Ε.Ε. έχει δηλώσει ότι προτίθεται
να συζητήσει περαιτέρω τους όρους
με τους οποίους θα προθυμοποιούνταν
η Βρετανία να παραμείνει στην τελωνειακή ένωση ή ακόμη να χαραχθεί
εναλλακτική συμφωνία όπως η τελωνειακή ένωση που υπάρχει με την
Τουρκία. Τον Μάιο του 2019, η Βρετανία
θα αποχωρήσει από την Ε.Ε., και αυτό
σημαίνει έξοδο από την ενιαία ευρω-

Η Ε.Ε. και το Λονδίνο έχουν συμφωνήσει να παραμείνει η Βόρεια Ιρλανδία στην τελωνειακή ένωση μετά το Brexit. Ομως, η Τερέζα Μέι, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, θα πρέπει να δώσει λύσεις που να είναι πολιτικά αποδεκτές και στο εσωτερικό της χώρας της.
<
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<
<
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Η διακοπή της τελωνειακής ένωσης της Βόρειας
Ιρλανδίας με την Ε.Ε.
θα επιφέρει μεγάλες και
δυσάρεστες ανατροπές
στην οικονομική ζωή της
χώρας.
παϊκή αγορά και την τελωνειακή ένωση.
Αυτό αποφάσισαν οι πολίτες της χώρας
στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου
2016. Ομως, η διακοπή της τελωνειακής
ένωσης της Βόρειας Ιρλανδίας με την
Ε.Ε. θα επιφέρει μεγάλες και δυσάρεστες ανατροπές στην οικονομική ζωή

της. Η συμβουλευτική εταιρεία EY υποστηρίζει ότι ήδη διευρύνεται το χάσμα μεταξύ των οικονομιών της Βορείου
Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας όσο πλησιάζει το Brexit.
Δεν είναι η μοναδική απόρριψη που
δέχθηκε η κ. Μέι. Μέσα στην εβδομάδα, η Βουλή των Λόρδων απέρριψε
νομοθετική πρόταση της κυβέρνησης
που υποστηρίζει την αποχώρηση της
Βρετανίας από την τελωνειακή ένωση
μετά το Brexit χωρίς να έχει προηγηθεί
διαβούλευση στο βρετανικό Κοινοβούλιο. Η κ. Μέι θα πρέπει να βρει αποδεκτή εναλλακτική λύση για να ψηφιστεί την επόμενη Πέμπτη από το
βρετανικό Κοινοβούλιο. Διαφορετικά,
η θέση της κυβέρνησής της θα καταστεί πιο ευάλωτη.

Σημαντικές εκκρεμότητες
Παραμένει σε εκκρεμότητα το 25% των
θεμάτων που αφορούν το Brexit, δήλωσε
χθες ο αρμόδιος επίτροπος της Ε.Ε.
Μισέλ Μπαρνιέ. Οπότε εξακολουθούν
να υφίστανται οι κίνδυνοι μιας αποτυχίας, τόνισε ο ίδιος στο δίκτυο France
2, λίγο μετά την είδηση ότι η Ε.Ε. απέρριψε δύο προτάσεις του Λονδίνου για
τη διατήρηση της τελωνειακής ένωσης
της Βόρειας Ιρλανδίας με την Ε.Ε. «Εχει
συμφωνηθεί περίπου το 75%», σχολίασε
ο κ. Μπαρνιέ. Πηγές της βρετανικής εφημερίδας Guardian αποκάλυψαν ότι
είναι δυσαρεστημένοι οι αρμόδιοι αξιωματούχοι της Ε.Ε. για το Brexit, διότι
η θέση του Λονδίνου για το τελωνειακό

ζήτημα της Βόρειας Ιρλανδίας παρέμεινε
ίδια και απαράλλακτη από τον Αύγουστο
του 2017, όταν παρουσίασε πρώτη φορά
τις προτάσεις του. Στο Λονδίνο, οι υποστηρικτές της τελωνειακής ένωσης
θεωρούν ότι είναι η μοναδική λύση για
να διατηρηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία
προϊόντων στα σύνορα Βόρειας Ιρλανδίας και Δημοκρατίας της Ιρλανδίας. Οι
υποστηρικές του Brexit ισχυρίζονται
ότι αν η Βρετανία παραμείνει στην τελωνειακή ένωση, δεν υπάρχει κανένας
λόγος για Brexit. Περίπου 30.000 άνθρωποι διέρχονται καθημερινά από τα
σύνορα χωρίς να υφίστανται τελωνειακούς ελέγχους.

Σταθερή κρατούν ΟΠΕΚ,
Ρώσοι την παραγωγή πετρελαίου

Η Airbus φτιάχνει κουκέτες
στον χώρο αποσκευών

Στην επέκταση της μεταξύ τους συμφωνίας για μείωση της παραγωγής
«μαύρου χρυσού» προσανατολίζονται
οι μεγαλύτερες πετρελαιοπαραγωγοί
χώρες εντός και εκτός ΟΠΕΚ, για να
διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα τις
τιμές.
Παρά τη φαινομενική διαφοροποίηση ανάμεσα στους δύο ισχυρότερους
παίκτες της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου, τη Ρωσία και τη Σαουδική
Αραβία, στη συνάντησή τους στην
Τζέντα επικράτησε η άποψη ότι η παραγωγή πρέπει να διατηρηθεί στα μει-

Κουκέτες θα διαθέτουν από το 2020
αεροσκάφη της Airbus, της ευρωπαϊκής
αεροναυπηγικής βιομηχανίας και βασικής ανταγωνίστριας της αμερικανικής Boeing. Χθες ανακοινώθηκε η
συνεργασία της Airbus με τη Zodiac,
κατασκευαστή καθισμάτων για αεροπλάνα. Η σύμπραξη θα αφορά στον
σχεδιασμό και στην κατασκευή κουκετών που θα τοποθετούνται ακριβώς
κάτω από το επίπεδο των καθισμάτων
των επιβατών. Οι κουκέτες θα διατίθενται αρχικά στο Airbus A330 από
το 2020, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο
εγκατάστασής τους και στο νέο μοντέλο A350XWB. Ετσι, οι επιβάτες σύντομα θα μπορούν να αναπαύονται
κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης πτήσης
στα διαμερίσματα που θα διαμορφωθούν ακριβώς κάτω από τα πόδια των
υπόλοιπων επιβατών. Ασφαλώς, δεν
πρόκειται για καινοφανή υπηρεσία.
Εδώ και χρόνια, αεροπορικές εταιρείες, κυρίως της Μέσης Ανατολής ή
της Νοτιοανατολικής Ασίας, προσφέρουν αντίστοιχες υπηρεσίες σε αεροπλάνα της Airbus. Η καινοτομία έγκειται
στο ότι τα διαμερίσματα με τις κουκέτες
θα είναι πλήρως αφαιρούμενα, όπως
ακριβώς ένα κοντέινερ. Τα συστήματα
φόρτωσης-εκφόρτωσης, που βρίσκονται
στην «κοιλιά» του αεροπλάνου, δεν θα
χρειαστούν καμία μετατροπή. Αντιθέτως, τα διαμερίσματα κουκετών θα σχεδιασθούν έτσι ώστε να είναι απολύτως
συμβατά με εκείνα. Το αποτέλεσμα θα
είναι η φόρτωση των διαμερισμάτων
να είναι δυνατή εντός του χρόνου που
χρειάζεται για τον ανεφοδιασμό, τη
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Ο Τραμπ επέκρινε με
tweet τον ΟΠΕΚ για
την άνοδο του πετρελαίου
και προειδοποίησε ότι
οι υψηλές τιμές «δεν
θα γίνουν αποδεκτές».

Με τη μείωση της παραγωγής κατά
1,8 εκατ. βαρέλια την ημέρα, οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες πέτυχαν να περιορίσουν έως και κατά 97% το πλεόνασμα πετρελαίου.

ωμένα επίπεδα που συμφωνήθηκαν
τον Ιανουάριο του 2017. Με τη μείωση
της παραγωγής κατά 1,8 εκατ. βαρέλια
την ημέρα, οι πετρελαιοπαραγωγοί
χώρες πέτυχαν να περιορίσουν έως
και κατά 97% το πλεόνασμα πετρελαίου
που είχε κατακλύσει την παγκόσμια
αγορά. Εξώθησαν, έτσι, ανοδικά τις
τιμές του «μαύρου χρυσού» στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών
ετών. Κι ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η
συνάντηση στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, ο Αμερικανός πρό-

εδρος επέκρινε με tweet τον ΟΠΕΚ
για την άνοδο του πετρελαίου και προειδοποίησε ότι οι υψηλές τιμές «δεν
θα γίνουν αποδεκτές».
Tο απόγευμα η τιμή του αργού κυμαινόταν γύρω στα 67,93 δολάρια το
βαρέλι και στα 74,17 δολάρια το βαρέλι
η τιμή του Brent. Στη συνεδρίαση
της Πέμπτης, η τιμή του Brent «φλέρταρε» κάποια στιγμή με τα 76 δολάρια
το βαρέλι. Τον Ιανουάριο του περασμένου έτους, όταν ΟΠΕΚ και Ρωσία
συμφώνησαν να συνεργαστούν για

να μειώσουν το πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου, οι τιμές
κυμαίνονταν γύρω στα 55 δολάρια
το βαρέλι. Παρά τη σχετική επιτυχία
τους, πάντως, η Σαουδική Αραβία επέμεινε, διά στόματος του υπουργού
Πετρελαίου Χαλίντ αλ Φαλίχ, ότι πρέπει να παραμείνει η παραγωγή μειωμένη ώστε να διατηρηθούν οι τιμές
σε υψηλά επίπεδα και να αυξηθούν
οι επενδύσεις στον κλάδο των υδρογονανθράκων. Δεν έκρυψε, άλλωστε,
την επιθυμία του Ριάντ να φτάσει το
πετρέλαιο στα 80 δολάρια το βαρέλι.
Από την πλευρά του, ο Ρώσος ομόλογός του Αλεξάντερ Νόβακ άφησε
ανοικτό το ενδεχόμενο να χαλαρώσουν κάπως οι περικοπές στην παραγωγή στη διάρκεια του έτους, αλλά
τόνισε ότι αυτό θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την κατάσταση στην
αγορά. Σε κλειστό κύκλο, πάντως, δήλωσε στους ομολόγους του ότι η συμφωνία θα ισχύσει έως τα τέλη του
2018, όπως έχει αρχικά σχεδιασθεί.
Η συμμόρφωση με τις περικοπές της
παραγωγής έφτασε τον Μάρτιο στο
149% και οι πετρελαιοπαραγωγοί χώρες μείωσαν την παραγωγή «μαύρου
χρυσού» από 45% έως 49%. Σύμφωνα
με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας,
αυτές οι πρόσθετες μειώσεις δεν ήταν
πάντα ηθελημένες, καθώς η οικονομική κρίση και η χρόνια κακοδιαχείριση έπληξαν καίρια την παραγωγή
της Βενεζουέλας, ενώ μειώθηκε αισθητά η παραγωγή της Ανγκόλας εξαιτίας προβλημάτων στις πετρελαιοπηγές της.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
(ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ)ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ 1999
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 12(1)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 12(1) των περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας (Παρεκκλίσεις) Κανονισμών , με την
παρούσα γνωστοποιείται ότι η Εταιρεία SITEWAY HOLDINGS LTD (όνομα/τα αιτητού/των) προτίθεται/θενται να
υποβάλει/ουν αίτηση στη ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (σημειώνεται η Πολεοδομική Αρχή στην οποία υποβλήθηκε η
αίτηση) για την χορήγηση πολεοδομικής άδειας κατά παρέκκλιση των προνοιών
• Του τοπικού σχεδίου Λευκωσίας
• Της Δήλωσης Πολιτικής
Για την ακόλουθη ανάπτυξη:
(α) ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
(β) ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ
(Σύντομη περιγραφή της ανάπτυξης)
Η αίτηση αφορά το τεμάχιο με αρ. 953 φ/Σχ 21/62Ε2 στην περιοχή του Δήμου Στροβόλου.
Το τεμάχιο βρίσκεται στην οδό ΑΝΔΡΕΑ ΑΒΡΑΑΜΙΔΗ.
Η παρέκκλιση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση αφορά την ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΖΩΝΗ
ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΕΙΚΤΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ
14.7.7.3 ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ.
(σύντομη περιγραφή της παρέκκλισης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση)
Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν να ληφθούν από τα Γραφεία της Πολεοδομικής Αρχής κατά τις εργάσιμες
ώρες και ημέρες.
Εγγραφές παραστάσεις είναι δυνατό να υποβληθούν στην Πολεοδομική Αρχή μέσα σε διάστημα ενός μηνός από
την δημοσίευση της παρούσας ειδοποίησης.

Οι κουκέτες θα διατίθενται αρχικά στο
Airbus A330 από το 2020. Oι επιβάτες
σύντομα θα μπορούν να αναπαύονται
στη διάρκεια μεγάλης πτήσης στα διαμερίσματα που θα διαμορφωθούν ακριβώς κάτω από τα πόδια των υπόλοιπων επιβατών.
φορτοεκφόρτωση και την επιβίβαση.
Αναμένεται, λοιπόν, το κόστος μιας τέτοιας κουκέτας να είναι αρκετά χαμηλότερο απ’ ό,τι σήμερα που οι αεροπορικές εταιρείες είναι αναγκασμένες να
έχουν μόνιμα εγκατεστημένα διαμερίσματα, ανεξαρτήτως ζήτησης.
Την ιδέα ενός ειδικά σχεδιασμένου
υπνωτηρίου είχε ανακοινώσει πριν από
ένα μήνα ο διευθύνων σύμβουλος της
Qantas. Είχε δηλώσει ότι η αυστραλιανή
αεροπορική εταιρεία αναζητεί τρόπους
να κάνει πιο εύκολες για τους επιβάτες
τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων. Υπενθυμίζεται ότι πριν από περίπου δύο
εβδομάδες πραγματοποιήθηκε η πρώτη

απευθείας πτήση Αυστραλία - Μεγάλη
Βρετανία. Η πτήση Περθ - Λονδίνο
διήρκεσε 17 ώρες και αποτελεί την
αρχή μιας φιλόδοξης επιχειρηματικής
στρατηγικής που εγκαινιάζει η Qantas.
Η Qantas διερευνά το άνοιγμα σε τέτοιου είδους απευθείας πτήσεις, μεταξύ
Αυστραλίας και Ευρώπης ή ΗΠΑ.
Διευθυντικό στέλεχος της Airbus
δήλωσε στη βρετανική Telegraph
ότι «αυτή η προσέγγιση είναι ένα
βήμα μπροστά για την εξυπηρέτηση
των επιβατών. Εχουμε δεχθεί πολύ
θετικά σχόλια από διάφορες αεροπορικές εταιρείες για τις πρώτες μακέτες μας. Οι κουκέτες θα προσφέρουν μια διαφορετική εμπειρία στους
επιβάτες και θα ανεβάσουν την ποιότητα και την αξία του προϊόντος
που προσφέρουν οι αεροπορικές εταιρείες. Οι πρώτες μακέτες, πάντως,
δεν περιορίζονται μόνο σε διαμερίσματα κουκετών. Αλλες επιλογές
είναι τα οικογενειακά διαμερίσματα,
τα δωμάτια συσκέψεων, ακόμη και
τα μικρά ιατρεία. Η Airbus είναι έμπειρη σε αυτό το κομμάτι του αεροναυπηγικού σχεδιασμού. Ο σχεδιασμός των αφαιρούμενων διαμερισμάτων θα βασιστεί στους χώρους
ανάπαυσης για το πλήρωμα του αεροσκάφους. Μοντέλα της Airbus για
πτήσεις μεγαλύτερων αποστάσεων
έχουν τέτοιους χώρους στον βασικό
τους εξοπλισμό. Η Zodiac είπε ότι
τα αφαιρούμενα διαμερίσματα θα
δώσουν τη δυνατότητα στις εταιρείες
να διαφοροποιηθούν και να εξελίξουν
τον μεταξύ τους ανταγωνισμό.
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Οι αγορές τιμωρούν τη χαλαρή
δημοσιονομική πολιτική του Τραμπ

Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου των ΗΠΑ εκτινάχθηκε κοντά στο 3%

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ δήλωσε πως η συμφωνία θα κοστίσει στο γερμανικό Δημόσιο επιπλέον 2,2 δισ. ευρώ τον χρόνο, ενώ θα καταστήσει ελκυστικότερη την καριέρα στον δημόσιο τομέα.

Αυξήσεις μισθών 7,3%
σε τρεις δόσεις για
2,3 εκατ. Γερμανούς
δημοσίους υπαλλήλους
Σπανίως επικροτεί η ΕΚΤ τη βελτίωση
μισθών, αλλά η σημαντική αύξηση
που απέσπασε το γερμανικό συνδικάτο Verdi, του δημοσίου τομέα, αποτελεί εξαίρεση. Η συμφωνία εργαζομένων και του γερμανικού Δημοσίου θα ενισχύσει την κατανάλωση
και τον πληθωρισμό στη μεγαλύτερη
οικονομία της Ευρωζώνης και μαζί
τον πληθωρισμό σε ολόκληρο το
μπλοκ, ελπίζει η ΕΚΤ.
Η συμφωνία περιλαμβάνει αύξηση
μισθού αρκετά πάνω από τον πληθωρισμό για 2,3 εκατομμύρια Γερ<
<
<
<
<
<

Η συμφωνία θα ενισχύσει την κατανάλωση και
τον πληθωρισμό στη μεγαλύτερη οικονομία της
Ευρωζώνης.
μανούς δημοσίους υπαλλήλους, ενισχύοντας την ευρύτερη μεταστροφή της γερμανικής οικονομίας προς
την κατανάλωση, που το 2017 είχε
αντικαταστήσει το εξωτερικό εμπόριο ως τον βασικό μοχλό ανάπτυξης
της Γερμανίας.
Η περίπλοκη συμφωνία περιλαμβάνει αύξηση μισθού κατά 3,2% αναδρομικά από την 1η Μαρτίου,
κατά 3,1% από τον Απρίλιο του 2019
και κατά 1% από τον Μάρτιο του
2020. Δεδομένου πως ο πληθωρισμός
στη Γερμανία προβλέπεται να κινηθεί
κάτω από το 2% το 2018-2019, η
συμφωνία θα αυξήσει το πραγματικό
τους εισόδημα, πιθανότατα και την
κατανάλωση. «Είναι το καλύτερο αποτέλεσμα εδώ και πολλά χρόνια»,
δήλωσε ο Φρίσκε Μπρσίρσκε, επικεφαλής του εργατικού συνδικάτου

Verdi. Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ δήλωσε
πως η συμφωνία θα κοστίσει στο
γερμανικό Δημόσιο επιπλέον 2,2
δισ. ευρώ τον χρόνο ενώ θα καταστήσει ελκυστικότερη την καριέρα
στον δημόσιο τομέα. «Είμαι ικανοποιημένος. Τα δημόσια οικονομικά
δεν θα πιεστούν υπερβολικά», δήλωσε. Ο Γκρεγκ Φουτσέζι, οικονομολόγος της JPMorgan στο Λονδίνο,
σχολίασε πως «είναι ενθαρρυντικό
ότι οι δυνατές συμφωνίες που είχε
πετύχει ο μεταποιητικός τομέας δεν
ήταν οι μοναδικές, αλλά πως και άλλοι τομείς πετυχαίνουν αύξηση μισθού». Τον Φεβρουάριο το συνδικάτο
IG Metall είχε πετύχει αύξηση μισθού
κατά σχεδόν 4% για το 2018 και το
2019 για τα 3,9 εκατ. μέλη του.
Ο λόγος που η συμφωνία ικανοποίησε τους κεντρικούς τραπεζίτες
στη Φρανκφούρτη είναι πως οι εργαζόμενοι στη Γερμανία έχουν αρχίσει να αποσπούν υψηλότερους
μισθούς, γεγονός που αναμένεται
να εξελιχθεί σε πληθωριστικές πιέσεις που θα βοηθήσουν την ΕΚΤ
να πετύχει τον στόχο για πληθωρισμό ελάχιστα κάτω από 2%, κάτι
που δεν έχει καταφέρει μετά το
2013. «Η εποχή των συμφωνιών
για υπερβολικά χαμηλή αύξηση μισθών είναι σαφώς παρελθόν», σχολίασε ο Γιοργκ Κρέμερ, οικονομολόγος της Commerzbank. H EKT
περιμένει εναγωνίως την εμφάνιση
πληθωριστικών πιέσεων καθώς ελπίζει να ολοκληρώσει στο τέλος
του έτους το πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης που είχε αρχίσει τον
Μάρτιο του 2015. Χθες η Eurostat
αναθεώρησε στο 1,3% από 1,4%
τον ρυθμό του πληθωρισμού για
τον Μάρτιο.
REUTERS, BLOOMBERG

Με επιφυλακτικότητα και προβληματισμό
παρακολουθούν παράγοντες των αγορών την άνοδο των αποδόσεων και
την υποχώρηση των τιμών στα αμερικανικά ομόλογα έπειτα από περίοδο
30 χρόνων, στη διάρκεια της οποίας
οι ΗΠΑ δανείζονταν με ολοένα και πιο
χαμηλό επιτόκιο. Το 10ετές κόστος δανεισμού για τις ΗΠΑ προσεγγίζει πλέον
το 3%, απόδοση που αντανακλά τη δημοσιονομική χαλάρωση που εφαρμόζει
ο Λευκός Οίκος και τη νομισματική
πειθαρχία που θα πρέπει να εφαρμοστεί
ως αντίβαρο. Τα προηγούμενα χρόνια,
οι αγορές είχαν συνηθίσει σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων καθώς η
οικονομία των ΗΠΑ αναπτυσσόταν και
ασκούνταν αυστηρότερος έλεγχος στα
δημοσιονομικά μεγέθη.
Σήμερα, όμως, είμαστε μάρτυρες
μιας σημαντικής αλλαγής. Η Fed προχωράει σε εξομάλυνση των επιτοκίων,
ενώ ο Λευκός Οίκος μειώνει τους φόρους
και προαναγγέλλει αύξηση των δημόσιων δαπανών. Το έλλειμμα στον προϋπολογισμό των ΗΠΑ θα ξεπεράσει το
ένα τρισ. δολάρια το 2020, δύο χρόνια
νωρίτερα απ’ ό,τι προβλέπονταν, αναφέρεται σε πρόσφατη έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κογκρέσου
(CBO). Η CBO, επίσης, δεν θεωρεί ότι
η φορολογική μεταρρύθμιση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
θα ωφελήσει μακροπρόθεσμα τη χώρα.
Κυκλοφορούν, παράλληλα, σενάρια
που θέλουν την Ομοσπονδιακή Τράπεζα
των ΗΠΑ να προχωράει σε μεγαλύτερη
αύξηση του βασικού της επιτοκίου,
όσο θα αυξάνεται ο πληθωρισμός στην
οικονομία.
Σε πρόσφατη έκθεση του CBO αναφέρεται ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα
των ΗΠΑ θα αυξάνεται τα επόμενα χρόνια, διότι η μεγάλη μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων, που τέθηκε
σε εφαρμογή από τις αρχές του έτους,
δεν θα ενισχύσει την ανάπτυξη της χώρας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Αντίθετα, θα οδηγήσει σε μείωση των
φορολογικών εσόδων κατά 1,1 τρισ.
δολάρια την επόμενη 10ετία. Αρα, το
ομοσπονδιακό κράτος θα αναγκαστεί
να δανείζεται περισσότερα κεφάλαια
από τις αγορές, για να καλύπτει τις ανάγκες του προϋπολογισμού και αυτό
σημαίνει δημοσιονομική χαλάρωση, η
οποία κατά κανόνα προκαλεί νευρικότητα στις αγορές.
«Οι επενδυτές υποτιμούν το πόσο
θα αυξηθεί το βασικό επιτόκιο της Fed
από σήμερα έως τα μέσα του επόμενου
έτους», σχολιάζει ο Τζον Χίγκινκς, επικεφαλής στρατηγικής των αγορών στην
οικονομική ειδησεογραφική ιστοσελίδα
Marketwatch. Ο Τζον Γουίλιαμς, πρόεδρος της Fed στο Σαν Φρανσίσκο, δήλωσε ότι ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ θα
ξεπεράσει τον στόχο του 2% τα επόμενα
χρόνια. Η δήλωση αυτή ενθαρρύνει τις
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Σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, καθώς
η οικονομία των ΗΠΑ
αναπτυσσόταν, ασκούνταν
αυστηρότερος έλεγχος
στα δημοσιονομικά μεγέθη.
προβλέψεις για αύξηση του βασικού επιτοκίου στο 3% έως τα τέλη του επόμενου έτους, από το 1,5% με 1,75% που
ισχύει σήμερα. Οπότε η αύξηση της απόδοσης του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αντανακλά αυτήν την πεποίθηση, ενώ το κλείσιμο της ψαλίδας με
την απόδοση του διετούς ομολόγου αντικατοπτρίζει την ανησυχία των ε-

Η εκτόξευση του παγκόσμιου χρέους ανησυχεί το ΔΝΤ
Ο δανεισμός του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, συνολικού ύψους 164
τρισ. δολαρίων, ξεπερνά τα ιστορικά
υψηλά επίπεδα που προκάλεσαν τη
χρηματοπιστωτική κρίση την περίοδο
2007-09, τονίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) και κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάπτυξη
της παγκόσμιας οικονομίας. Επειτα
από μια παρατεταμένη περίοδο με
υπερβολικά χαμηλό κόστος δανεισμού λόγω της χαλαρής νομισματικής
πολιτικής που εφαρμόστηκε στις ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου,
το συνολικό χρέος στην παγκόσμια
οικονομία είναι υπερδιπλάσιο από
το ΑΕΠ και υψηλότερο κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες από το προηγούμενο ρεκόρ προ δεκαετίας. Πάνω από
το ήμισυ των υποχρεώσεων των 164
τρισ. δολαρίων του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα εντοπίζονται στις
τρεις ακόλουθες χώρες: ΗΠΑ, Κίνα
και Ιαπωνία. Το ΔΝΤ τόνισε στην εαρινή έκθεση για τη σταθερότητα
του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού
συστήματος πως είναι επιτακτική
και άμεση η ανάγκη για τη μείωση
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Στα 164 τρισ. δολ. έφθασε
ο δανεισμός ιδιωτικού και
δημόσιου τομέα.
του δανεισμού στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ώστε να είναι καλύτερα
θωρακισμένη η παγκόσμια οικονομία
σε μια επιδείνωση των συνθηκών.
Γι’ αυτόν τον λόγο οι επενδυτές
δεν πρέπει να επαναπαύονται από
την εξισορρόπηση των αγορών μετά
το μεγάλο κύμα ρευστοποιήσεων
που έλαβε χώρα στα τέλη Ιανουαρίου
με αρχές Φεβρουαρίου, προειδοποιεί
το Ταμείο. Οι πιθανότητες για ταχύτερη αύξηση των επιτοκίων από τις
κεντρικές τράπεζες ως προληπτικό
μέτρο για τη συγκράτηση του πληθωρισμού και μια επιδείνωση της
μεταβλητότητας των αγορών μπορεί
να θέσουν σε κίνδυνο την οικονομική
ανάπτυξη.
Οι βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι έχουν
αυξηθεί συγκριτικά με τα συμπεράσματα της έκθεσης του Οκτωβρίου

Οι αναδυόμενες αγορές εκμεταλλεύθηκαν τα χαμηλά επιτόκια που επικρατούσαν στις διεθνείς αγορές και δανείστηκαν αδρά, λέει το ΔΝΤ.
καθώς οι τιμές των αξιών στις αγορές
εξακολουθούν να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα, ενώ ενίσχυση του
πληθωρισμού στην πραγματική οι-

κονομία μπορεί να αναγκάσει τις κεντρικές τράπεζες να προχωρήσουν
πιο «επιθετικά» στην αύξηση του κόστους δανεισμού.
Στην Κίνα, τα χρέη έχουν εκτοξευθεί από 1,7 τρισ. δολάρια το 2001
στα 25,5 τρισ. δολάρια το 2016, αντιστοιχώντας στα τρία τέταρτα της
αύξησης του δανεισμού στον ιδιωτικό
τομέα, σε παγκόσμια κλίμακα, την
τελευταία δεκαετία. Ο Βίτορ Γκασπάρ,
διευθυντής δημοσιονομικών υποθέσεων στο ΔΝΤ, είπε χθες πως μόνον
η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ
(Fed) έχει λάβει μέτρα για την αποκατάσταση των επιτοκίων σε φυσιολογικά επίπεδα.
Στην έκθεση χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας, το ΔΝΤ σχολιάζει ότι
οι αναδυόμενες αγορές εκμεταλλεύθηκαν τα χαμηλά επιτόκια που επικρατούσαν στις διεθνείς αγορές και
δανείστηκαν αδρά. Αυτό, όμως, τις
καθιστά ευάλωτες σε αλυσιδωτές αντιδράσεις που μπορεί να προκληθούν από την αύξηση του κόστους
δανεισμού στις οικονομίες του ανεπτυγμένου κόσμου.

πενδυτών για τη βραχυπρόθεσμη προοπτική της οικονομίας. Η απόδοση του
αμερικανικού 10ετούς ομολόγου κινήθηκε σε απόσταση αναπνοής από το
3%, φθάνοντας το 2,99%, που είναι το
υψηλό πέντε ετών. Μάλιστα, η διαφορά
αποδόσεων από το 10ετές ομόλογο της
Γερμανίας έφθασε στο υψηλό 29ετίας.
Ενδεικτικό στοιχείο των ανοδικών τάσεων που επικρατούν στην αμερικανική
αγορά χρέους ήταν ότι η απόδοση του
10ετούς ομολόγου κυμαινόταν στο χαμηλό του 2,07% τον Σεπτέμβριο του
2017. Παράλληλα, η απόδοση του διετούς ομολόγου προσέγγισε χθες το
2,478%, φθάνοντας το 2,478%, που
είναι το υψηλότερο επίπεδο από το
2008. Τότε επικρατούσε μεγάλη αβεβαιότητα για την πορεία της αμερικανικής και της παγκόσμιας οικονομίας,

με τη Fed να παρεμβαίνει εν μέσω της
κρίσης, λαμβάνοντας σημαντικά μέτρα
στήριξης. Μερίδα αναλυτών τονίζει ότι
μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η μεταβλητότητα στις αγορές του αμερικανικού χρέους, ένα φαινόμενο που
παρατηρείται σε μεγαλύτερο βαθμό
στα χρηματιστήρια το τελευταίο δίμηνο.
Βασικό αίτιο είναι ο κίνδυνος ενός εμπορικού πολέμου ανάμεσα στην Κίνα
και στις ΗΠΑ, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε άνοδο των τιμών στην εγχώρια αγορά, πλήττοντας την αναπτυξιακή προοπτική της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου. Ενας τέτοιος
κίνδυνος προκαλεί νευρικότητα στις
αγορές χρέους και μετοχών, διότι θα
προμήνυε ενίσχυση του πληθωρισμού
και άρα μεγαλύτερη ανάγκη αύξησης
των επιτοκίων.

Προβλέψεις για εκτίναξη
του αμερικανικού χρέους
Μέχρι το 2023 το δημόσιο χρέος των
ΗΠΑ θα έχει φτάσει στο επίπεδο του
δημόσιου χρέους της Ιταλίας, προέβλεψε
χθες το ΔΝΤ αναδεικνύοντας την προβληματική δημοσιονομική πολιτική που
ακολουθεί η κυβέρνηση Τραμπ. Το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ προβλέπεται πως
θα φτάσει το 116,9% του ΑΕΠ το 2023,
ενώ το ιταλικό δημόσιο χρέος θα έχει
περιοριστεί στο 116,6% του ΑΕΠ. Με
λίγα λόγια, οι ΗΠΑ θα έχουν το δεύτερο
υψηλότερο χρέος μεταξύ των χωρών
του G7, με πρώτη, φυσικά, την Ιαπωνία
με χρέος που προβλέπεται να φτάνει
το 229,6%. Στην τέταρτη θέση θα βρίσκεται η Γαλλία με δημόσιο χρέος ύψους
88,99% του ΑΕΠ, στην πέμπτη θέση η
Βρετανία με δημόσιο χρέος 82,5% του
ΑΕΠ, στην έκτη θέση ο Καναδάς με
74,2% του ΑΕΠ και το χαμηλότερο δημόσιο χρέος θα έχει η Γερμανία, στο
42,4% του ΑΕΠ. Τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε περάσει
από το Κογκρέσο μείωση φορολογίας
επιχειρήσεων που υπολογίζεται πως θα
οδηγήσει σε αύξηση του δημοσίου χρέ-

ους κατά 1,5 τρισ. δολ. την επόμενη δεκαετία, ενώ τον Ιανουάριο πέρασε νομοσχέδιο που προβλέπει αύξηση δαπανών κατά 300 δισ. δολάρια. Ο Λευκός
Οίκος υποστηρίζει πως η μείωση της
φορολογίας σε συνδυασμό με την απορρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου για
τον χρηματοπιστωτικό τομέα θα οδηγήσει σε αύξηση του ΑΕΠ που θα υπερκαλύψει την αύξηση του χρέους και συνεπώς δεν πρόκειται να οδηγήσει σε
δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Αξιωματούχοι της Fed και του γραφείου προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) είναι
εξαιρετικά επιφυλακτικοί απέναντι στις
προσδοκίες του Λευκού Οίκου. Η Fed
προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 2,7% το
2018 και επιβράδυνση στο 2% μέχρι το
2020. Το γραφείο προϋπολογισμού του
Κογκρέσου προβλέπει επιβράδυνση του
ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ από το 3,3%
το 2018 στο 1,8% το 2020. O Αλαν Γκρίνσπαν, πρώην πρόεδρος της Fed, είπε
χθες πως η περικοπή φόρων είναι «καλή
κίνηση», αλλά θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η περικοπή δαπανών.
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Το Ιρανικό στο τραπέζι

Για την «ώρα της αλήθειας» στην πολύ
ειδική σχέση που έχουν αναπτύξει
τον τελευταίο χρόνο οι Ντόναλντ Τραμπ και Εμανουέλ Μακρόν έκαναν χθες
λόγο τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Ο Αμερικανός πρόεδρος και η σύζυγός του Μελάνια υποδέχθηκαν χθες
το πρωί τον Εμανουέλ και την Μπριζίτ
Μακρόν στον Λευκό Οίκο. Υστερα
από μια θεαματική τελετή υποδοχής,
οι δύο ηγέτες αποσύρθηκαν στο Οβάλ
Γραφείο για να αρχίσουν τις συνομιλίες
τους γύρω από καίρια θέματα, στα οποία τούς χωρίζουν σημαντικές διαφορές. Η πιο επείγουσα από αυτές αφορά τη διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η
οποία απειλείται να καταρρεύσει αν
ο Ντόναλντ Τραμπ επιμείνει, όπως
έχει απειλήσει, να επαναφέρει τις αμερικανικές κυρώσεις μέχρι τις 12
Μαΐου.
Μετά τη συνάντηση, ο Εμανουέλ
Μακρόν υποστήριξε ότι η κριτική του
Τραμπ μπορεί να ενσωματωθεί σε μια
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Πολυτέλεια, πρωτόκολλο
και συμβολισμοί στο πρώτο
επίσημο δείπνο που
παρέθεσε ο Αμερικανός
πρόεδρος σε ξένο ηγέτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Εμανουέλ Μακρόν, συνοδευόμενοι από τις συζύγους τους, Μελάνια και Μπριζίτ, χαιρετούν τους περαστικούς από το μπαλκόνι του Λευκού Οίκου κατά την επίσημη υποδοχή του Γάλλου προέδρου.

νέα συμφωνία. «Δεν πρέπει να καταργήσουμε τη συμφωνία με το Ιράν,
αλλά να προσθέσουμε σε αυτή», είπε
ο Μακρόν. Οι πυλώνες της πρότασης
Μακρόν είναι η συνεχιζόμενη παύση
δραστηριοτήτων γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έως το 2025,
το τέλος του ιρανικού προγράμματος
βαλλιστικών πυραύλων και η εξεύρεση
πολιτικής λύσης για την ανάσχεση
της επιρροής του Ιράν στην περιοχή.
Προηγουμένως, ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει «φρικτή» και «γελοία» τη
συμφωνία που υπεγράφη επί του προκατόχου του Μπαράκ Ομπάμα, καθώς
δεν προβλέπει περιορισμούς στο βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν και στην
ανάμειξή του στις κρίσεις της Υεμένης

και της Συρίας. «Αν το Ιράν μας απειλήσει με οποιονδήποτε τρόπο, θα πληρώσει τίμημα που όμοιό του λίγες χώρες έχουν πληρώσει», είπε ο Τραμπ.
Ομως, οι προσθήκες νέων όρων
στην υπάρχουσα συμφωνία είναι άκρως αμφίβολο αν θα γίνουν αποδεκτές από το Ιράν. Νωρίτερα, ο γενικός γραμματέας του Ανωτάτου
Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του
Ιράν, Αλί Σαμχανί, είχε απειλήσει
πως αν η αμερικανική κυβέρνηση
ναρκοθετήσει την ιστορική συμφωνία του 2015, η χώρα του ενδέχεται
να εγκαταλείψει τη διεθνή συμφωνία
για τη μη διάδοση των πυρηνικών
όπλων .
Ενα από τα πλέον ακανθώδη ζητή-

του δηλώσεις, ο Εμανουέλ Μακρόν
δεν παρέλειψε να δώσει ιδιαίτερη
έμφαση στη συμφωνία του Παρισιού
για την κλιματική αλλαγή, την οποία
αμφισβητεί ο Αμερικανός πρόεδρος.
Χθες το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ
επρόκειτο να παραθέσει το πρώτο επίσημο δείπνο της προεδρίας του,
προς τιμήν του ζεύγους Μακρόν. Η
Μελάνια Τραμπ επέλεξε χρωματικές
αποχρώσεις του κρεμ και του χρυσού
για την ξεχωριστή αυτή βραδιά στην
επίσημη τραπεζαρία του Λευκού Οίκου
και επέβλεψε προσωπικά το μενού,
που αναμενόταν να είναι «τυπικά αμερικανικό, με πινελιές γαλλικής γαστρονομίας».
REUTERS, A.P.

Στο δικαστήριο ο δολοφόνος του Τορόντο
Μυστήριο παραμένει το κίνητρο της
εν ψυχρώ δολοφονίας δέκα πεζών
τη Δευτέρα στο Τορόντο από άνδρα
που όρμησε κατά πάνω τους με ημιφορτηγό. Ο 25χρονος Αλέκ Μινασιάν
οδηγήθηκε χθες ενώπιον του δικαστηρίου, που του απήγγειλε 10 κατηγορίες ανθρωποκτονίας και 15 κατηγορίες πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης.
Ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό
απέρριψε το ενδεχόμενο τρομοκρατίας, λέγοντας ότι οι Αρχές δεν βλέπουν
συσχέτιση της υπόθεσης με την εθνική
ασφάλεια. Στο δικαστήριο, ο 25χρονος
παρέμεινε σιωπηλός και απαθής.
«Ηταν σαν να παίζει βιντεοπαιχνίδι, προσπαθούσε να σκοτώσει όσο
περισσότερους ανθρώπους μπορούσε», είπε ο 42χρονος Πάνα Πάτελ, ο
οποίος έκανε ανάληψη χρημάτων
από τραπεζικό μηχάνημα την ώρα
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«Ηταν σαν να παίζει
βιντεοπαιχνίδι,
προσπαθούσε να σκοτώσει
όσο περισσότερους
ανθρώπους μπορούσε».
που εκτυλίχθηκε, πλάι του, η τραγωδία. Ο Μινασιάν, κάτοικος του προαστίου Ρίτσμοντ Χιλ του Τορόντο,
κάλυψε πλέον του ενός χιλιομέτρου
πάνω σε κεντρικό πεζοδρόμιο της
πόλης, χωρίς να μειώνει ταχύτητα.
Οταν τελικά περικυκλώθηκε από αστυνομικά οχήματα, βγήκε από το
φορτηγό κρατώντας απροσδιόριστο
αντικείμενο και φώναξε: «Εχω όπλο,
σκοτώστε με».
Περαστικοί βιντεοσκόπησαν τη

Η αστυνομία ανακρίνει μάρτυρες, αναζητώντας στοιχεία για το έγκλημα.

σκηνή κατά την οποία ένας αστυνομικός τον πλησιάζει και τον διατάζει
να πέσει κάτω. «Πυροβόλησέ με στο
κεφάλι!» φώναξε ο δράστης, ενώ ο
αστυνομικός παραμένει ψύχραιμος,
τον πλησιάζει και του περνάει χειροπέδες.
Ο πρόεδρος της Ενωσης Αστυνομικών του Τορόντο, Μάικ Μακ Κόρμακ,
είπε ότι ο αστυνομικός, που είχε εμπειρία επτά ετών στο σώμα, θα δικαιολογείτο αν αποφάσιζε να κάνει
χρήση του όπλου του. «Ομως, εκτίμησε
την κατάσταση και έκρινε πως μπορούσε να τη χειριστεί όπως τη χειρίστηκε», σημείωσε.
Ο Καναδάς είναι σε γενικές γραμμές
ασφαλής χώρα, με τις χθεσινές ανθρωποκτονίες να ισοδυναμούν με το
ένα έκτο των ανθρωποκτονιών στο
Τορόντο για όλο το 2017 (61).
REUTERS

Προς αντικατάσταση ο στόλος των γερμανικών μαχητικών
Προσφορές από την εταιρεία Airbus
και την αμερικανική κυβέρνηση, που
εκπροσωπεί τις εταιρείες Lockheed
Martin και Boeing, έλαβε χθες το υπουργείο Αμυνας της Γερμανίας για
την αντικατάσταση του στόλου των
γερασμένων μαχητικών αεροσκαφών
της δεκαετίας του 1960 Tornado της
πολεμικής αεροπορίας της Γερμανίας.
Ο διαγωνισμός, αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, μπορεί να επηρεάσει
αρνητικά τα γαλλογερμανικά σχέδια
ανάπτυξης της νέας γενιάς μαχητικών
αεροσκαφών Eurofighter, που θα αντικαταστήσουν τα Eurofighter
Typhoon. Η Airbus στηρίζει την υποψηφιότητα του Eurofighter, που
θα κατασκευάζεται από κοινού μεταξύ
της βρετανικής BAE Systems και της
ιταλικής Leonardo. Η αγορά περισσότερων Eurofighter θα εξυπηρε-
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Μεταξύ του Eurofighter
και του αμερικανικού
αεροσκάφους τεχνολογίας
Στελθ F-35 καλείται
να επιλέξει το Βερολίνο.

Η Γερμανίδα υπουργός Αμυνας Ούρσουλα φον ντερ Λάγιεν και ο Αυστριακός ομόλογός της Μάριο Κούνασεκ.

τούσε τα γερμανικά συμφέροντα,
καθώς η πολεμική αεροπορία της
Γερμανίας διαθέτει ήδη στόλο 130
Eurofighter. Το υπουργείο Αμυνας
της χώρας επέκρινε δημόσια τον επικεφαλής της αεροπορίας της Γερμανίας, αντιστράτηγο Καρλ Μέλνερ
τον Δεκέμβριο, ύστερα από τις δηλώσεις του ότι προτιμά τα αμερικανικά F-35, με ικανότητα Στελθ, που
τα καθιστά αόρατα στα ραντάρ. Ο
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Σύσταση σε Εβραίους
να μην κυκλοφορούν
δημοσίως με κιπά

Κυριάρχησε στη χθεσινή συνάντηση Τραμπ - Μακρόν στον Λευκό Οίκο

ματα που συζητήθηκαν αφορούσε
την επιβολή προστατευτικών δασμών
στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου
από την κυβέρνηση Τραμπ και στις
απειλές της για εμπορικό πόλεμο με
την Κίνα. Ο Αμερικανός πρόεδρος
δεν έχασε την ευκαιρία να κατηγορήσει την Ε.Ε. ότι θέτει «απαράδεκτους» τελωνειακούς φραγμούς και
να τονίσει ότι θα προτιμούσε να έχει
η Αμερική απευθείας εμπορικές σχέσεις με τη Γαλλία, κάτι που φυσικά
είναι αδύνατο.
Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι θα συναντηθεί πολύ σύντομα με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, τον οποίο χαρακτήρισε «πολύ αξιότιμο». Στις δικές

l

αντιστράτηγος Μέλνερ θα παραιτηθεί
τον Μάιο.

Πυρηνικά όπλα
Τα Eurofighter θα πρέπει να μετατραπούν έτσι ώστε να καταστούν ικανά
να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα, διαδικασία η οποία μπορεί να απαιτήσει
πάνω από 15 χρόνια. Εκπρόσωπος της
Airbus, όμως, διαβεβαίωσε το υπουργείο Αμυνας ότι το Eurofighter θα είναι
ικανό να μεταφέρει πυρηνικά όπλα
μέχρι το 2025. «Παρότι δεν υποστηρίζουμε συγκεκριμένο αμερικανικό αεροσκάφος, ενθαρρύνουμε τη Γερμανία
να επιλέξει αεροσκάφος, ικανό να ενταχθεί στον στόλο του ΝΑΤΟ και να
αντιμετωπίσει τις σύγχρονες προκλήσεις και απειλές», είπε ο Αμερικανός
σμήναρχος Αλεξ Ουόλφορντ.
REUTERS

Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο
(ΚΙΣ) στη Γερμανία συμβούλευσε όσους Εβραίους επισκέπτονται μεγαλουπόλεις στη χώρα να μη φορούν
δημοσίως κιπά, το χαρακτηριστικό
καπελάκι. Η σύσταση έγινε μετά την
επίθεση που δέχθηκαν την περασμένη εβδομάδα δύο νεαροί άνδρες, που
κυκλοφορούσαν στην πρωτεύουσα
της Γερμανίας με κιπά. Στην επίθεση
αυτή ένας 19χρονος Σύρος αιτών άσυλο είναι ο βασικός ύποπτος, γεγονός που επιτείνει τις ανησυχίες για
έξαρση του αντισημιτισμού στη χώρα.
Ο Γιόζεφ Σούστερ, επικεφαλής του
ΚΙΣ στη Γερμανία, δήλωσε σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ότι η χρήση
κιπά είναι σωστή επί της αρχής, αλλά
ότι ο ίδιος καλεί τους Εβραίους να
αποφεύγουν να εμφανίζονται σε μεγάλες πόλεις της Γερμανίας με κιπά
και να επιλέγουν ένα καπελάκι μπέιζμπολ ή κάτι άλλο για να καλύπτουν
το κεφάλι τους αντ’ αυτού. Ο ίδιος
είχε εκφράσει παρόμοιες απόψεις
πριν από τρία χρόνια για όσους Εβραίους κυκλοφορούν σε περιοχές
με μεγάλους μουσουλμανικούς πληθυσμούς. Ωστόσο, επέμεινε ότι ο αντισημιτισμός διευρύνεται και στις
τάξεις άλλων κοινωνικών ομάδων,
πλην μεταναστών.
Μόλις προχθές ο διάσημος διευθυντής ορχήστρας Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ, μουσικός διευθυντής της μιας
από τις δύο μεγάλες όπερες του Βερολίνου, ανακοίνωσε πως επιστρέφει
τα μουσικά βραβεία με τα οποία έχει
τιμηθεί στη Γερμανία επειδή τιμήθηκαν μ’αυτά και ράπερ οι στίχοι
των οποίων θεωρούνται αντισημιτικοί. Ο Μπαρενμπόιμ, ο οποίος έχει
τιμηθεί τα τελευταία χρόνια με πολλά
απ’ αυτά τα βραβεία με την ονομασία
ECHO, κατήγγειλε σε ανακοίνωσή
του ένα άλμπουμ μουσικής ραπ με
κείμενα «καθαρά αντισημιτικά, μισογυνικά, ομοφοβικά και εν γένει
περιφρονητικά για την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια». Κατά συνέπεια, ο Ισραηλινοαργεντινός μαέστρος και οι
δύο ορχήστρες που διευθύνει, η
Staatskapelle της Οπερας Staartsoper
του Βερολίνου και η ορχήστρα «Δυτικό-Ανατολικό Ντιβάν», «αποφάσισαν να επιστρέψουν όλες τις διακρίσεις (τους)». «Τα εμπορικά συμφέροντα δεν πρέπει να υποκαθιστούν
την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά»,
συνεχίζει στην ανακοίνωσή του ο
Μπαρενμπόιμ. Η απονομή των βρα-

Ο επικεφαλής του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου στη Γερμανία κάλεσε
τους Εβραίους να επιλέγουν κάτι άλλο
για να καλύπτουν το κεφάλι τους.
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Η κίνηση απηχεί τον αυξανόμενο αντισημιτισμό
στη Γερμανία, μετά και
την επίθεση στο Βερολίνο
την περασμένη εβδομάδα.
βείων ECHO είναι η πιο φημισμένη
τελετή μουσικών βραβείων στη Γερμανία και αφορά είδη που εκτείνονται
από την κλασική μέχρι τη μουσική
ποπ, περνώντας από την τζαζ. Τα
βραβεία βασίζονται στην εμπορική
επιτυχία των καλλιτεχνών. Από τις
12 Απριλίου, οπότε άρχισε η πολεμική, πολλοί απ’ αυτούς που τιμήθηκαν φέτος με τα βραβεία αυτά, τα
επέστρεψαν για να καταγγείλουν το
γεγονός ότι το βραβείο για τους καλύτερους καλλιτέχνες χιπ-χοπ της
χρονιάς απονεμήθηκε στους ράπερ
Kollegah και Φαρίντ Μπανγκ, οι οποίοι πούλησαν στη Γερμανία περισσότερα από 200.000 αντίτυπα του
άλμπουμ τους «Νέος, βίαιος κι ωραίος
3». Ενα από τα τραγούδια τους, το
«0815», στο οποίο οι δύο ράπερ συγκρίνονται με τους φυλακισμένους
στο στρατόπεδο εξόντωσης του Αουσβιτς, προκάλεσε πολεμική σε μια
χώρα που στοιχειώνεται από τα εγκλήματα των ναζί. Οι δύο τραγουδιστές απέρριψαν, πάντως, οποιαδήποτε κριτική για αντισημιτισμό.
REUTERS, ΑΠΕ

Επέτειος γενοκτονίας
με πολιτικές εξελίξεις
στην Αρμενία
ΕΡΕΒΑΝ. Τα θύματα της Γενοκτονίας
των Αρμενίων τίμησαν οι πολιτικές
δυνάμεις της χώρας χθες, μόλις μία
ημέρα μετά τη δραματική κορύφωση
της πολυήμερης πολιτικής κρίσης με
την παραίτηση του πρωθυπουργού
Σερζ Σαρκισιάν. Παράλληλα, συλλυπητήρια «στα παιδιά και τα εγγόνια
των Οθωμανών Αρμενίων που έχασαν
τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του Α΄
Παγκοσμίου Πολέμου» απηύθυνε ο
Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν, επιμένοντας στην πάγια θέση της άρνησης
της γενοκτονίας.
Στο Ερεβάν, η χθεσινή 103η επέτειος έναρξης των σφαγών μετατράπηκε σε ένα είδος διαδήλωσης της αντιπολίτευσης, με τον 42χρονο Νικόλ
Πασινιάν να τίθεται επικεφαλής πλήθους 10.000 ανθρώπων που όδευαν
προς το μνημείο των θυμάτων κρατώντας σημαίες της χώρας και κραυγάζοντας από καιρού εις καιρόν το όνομά του. Ηταν η πρώτη φορά ύστερα
από δέκα χρόνια που ο Σαρκισιάν απουσίαζε από τις τελετές μνήμης, με
τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό Καρέν
Καραπετιάν να καταθέτει στεφάνι
στο μνημείο εν μέσω επισήμων, πριν
φθάσει το πλήθος.
Ο 63χρονος Σαρκισιάν, πρόεδρος
επί δύο πενταετίες, μεταπήδησε πριν

από λίγους μήνες στην πρωθυπουργία, αφού πρώτα είχε φροντίσει να
αυξηθούν οι εξουσίες του πρωθυπουργού. Το γεγονός πυροδότησε
οργισμένες διαδηλώσεις εναντίον
της φτώχειας, της ολιγαρχικής νομής
του πλούτου και της διαφθοράς. «Εκανα λάθος», δήλωσε ο Σαρκισιάν.
«Στην παρούσα κατάσταση υπάρχουν
<
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Σε διαδήλωση της αντιπολίτευσης με επικεφαλής
τον Νικόλ Πασινιάν μετατράπηκε η πορεία προς
το μνημείο των θυμάτων.
αρκετές λύσεις, αλλά δεν θα διαλέξω
καμία από αυτές», προσέθεσε. «Παραιτούμαι από την ηγεσία της χώρας
και το αξίωμα του πρωθυπουργού
της Αρμενίας».
O Σαρκισιάν ήταν στενός σύμμαχος
της Μόσχας, ενώ το στίγμα του Πασινιάν δεν είναι σαφές. Το Κρεμλίνο
χαρακτήρισε την Αρμενία «εξαιρετικά
σημαντική χώρα για τη Ρωσία», αλλά
τόνισε ότι η κρίση είναι εσωτερικό
ζήτημα.
REUTERS
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Περιπλοκή με τις δύο φρεγάτες

Αθήνα και Σκόπια
«προσγειώνουν»
τον κ. Γ. Χαν

Πρώιμο χαρακτηρίζεται το στάδιο των συζητήσεων μεταξύ Ελλάδας - Γαλλίας
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

MARINE NATIONALE / MINISTRE DE LA DÉFENSE

Σημαντικές περιπλοκές παρουσιάζουν
οι συζητήσεις Αθήνας και Παρισιού
για την υπόθεση της μίσθωσης φρεγατών τύπου FREMM, έπειτα από τις
εμφανείς αποστάσεις που έχει τηρήσει
η Γαλλία από τις ανακοινώσεις της
Αθήνας για τη ναυτική συνεργασία
των δύο χωρών έως τον Αύγουστο.
Το Μέγαρο Μαξίμου αφήνει να εννοηθεί ότι οι συζητήσεις με τη Γαλλία
αφορούν μια ευρεία γκάμα πιθανοτήτων ως προς τη ναυτική συνεργασία
και δεν περιορίζονται στην πιθανή
ενοικίαση των FREMM, που αποτελεί
ένα μόνον από τα πολλά σενάρια
προς αυτή την κατεύθυνση. Παράλληλα, η αντιπολίτευση στηλιτεύει
τους χειρισμούς της κυβέρνησης, αποδίδοντάς της ανικανότητα.
Σύμφωνα με πηγές με γνώση όσων
διημείφθησαν τις προηγούμενες ημέρες, στην τελευταία τηλεφωνική
συνομιλία τους, ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρος της
<
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Σφοδρή κριτική από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης για τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

Το Μαξίμου αφήνει να εννοηθεί ότι οι συζητήσεις με τη Γαλλία δεν περιορίζονται στην πιθανή ενοικίαση των φρεγατών
FREMM, αλλά αφορούν μια ευρεία γκάμα πιθανοτήτων ως προς τη ναυτική συνεργασία.

Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν σειρά σεναρίων για
τη ναυτική συνεργασία των δύο χωρών. Ανάμεσα σε αυτά περιλαμβανόταν η παλιά υπόθεση του leasing δύο
φρεγατών τύπου FREMM σε συνδυασμό με την αγορά (μετά πέντε χρόνια)
νέας κατασκευής κορβετών τύπου
Belh@rra. Αυτά τα σενάρια είχαν παραδοθεί γραπτώς από την ελληνική
προς τη γαλλική πλευρά κατά την επίσκεψη του κ. Μακρόν στην Αθήνα,
το περασμένο φθινόπωρο. Οι ίδιες
πηγές αναφέρουν ότι πράγματι υφίσταται και γραπτό αίτημα από την
Αθήνα προς το Παρίσι. Μάλιστα, την
περασμένη Πέμπτη, κατά τη συνάντηση του υπουργού αναπληρωτή Εθνικής Αμυνας Φώτη Κουβέλη και
του πρεσβευτή της Γαλλίας Κριστόφ

Σαντεπί, ο δεύτερος ζήτησε αναλυτικό
πλάνο των ελληνικών προτάσεων.
Αυτή τη στιγμή, ανέφεραν οι ίδιες
πηγές πρέπει να γίνουν αρκετές ακόμη
συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές,
καθώς βρίσκονται σε πολύ αρχικό
στάδιο. Ενα από τα προβλήματα της
γενικότερης συζήτησης είναι ο περιορισμένος προϋπολογισμός που
διαθέτει η Ελλάδα στην παρούσα φάση, αλλά και ο ανταγωνισμός ανάμεσα
στις χώρες που επιθυμούν να συνεργαστούν στον αμυντικό τομέα με την
Αθήνα στην παρούσα φάση. Ενδειξη
του προβληματισμού που υπάρχει
για τον προϋπολογισμό είναι και η αδυναμία κατάρτισης τελικού πλάνου
πληρωμών για την αναβάθμιση των
F-16 που, κατά τα λοιπά, έχει συμφωνηθεί. Επίσης, το ζήτημα της ναυτικής

συνεργασίας της Ελλάδας εμπεριέχει
και αρκετά σοβαρή διπλωματική διάσταση, εκτός της Ελλάδος.

Διορθώσεις

Αναφερόμενος στις FREMM, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης
Τζανακόπουλος ουσιαστικά προέβη
σε διορθώσεις και όσων είπε ο κ. Κουβέλης, λέγοντας ότι ο υπουργός αναπληρωτής Εθνικής Αμυνας «και η κυβέρνηση, αυτό που λέει είναι ότι υπάρχουν διερευνήσεις για μια σειρά
από projects.
Από εκεί και πέρα, εάν υπάρξει οποιαδήποτε συμφωνία για οποιοδήποτε τέτοιο θέμα, θα υπάρξει και επίσημη ενημέρωση και φυσικά σχετική συζήτηση σε όλα τα αρμόδια
όργανα, τα κυβερνητικά, αλλά και τα

κοινοβουλευτικά». Από τη Ν.Δ. αναφέρουν ότι «είτε ο πρωθυπουργός
στη συνομιλία του με τον κ. Μακρόν
είτε ο κ. Κουβέλης, που τη γνωστοποίησε, κάπου χάθηκαν στη μετάφραση». Επιπλέον, η Ν.Δ. κατηγορεί
την κυβέρνηση για «παροιμιώδη ερασιτεχνισμό ακόμη και στην άμυνα
της χώρας». Από τη Ν.Δ. διερωτώνται,
επίσης, αν η κυβέρνηση «μπορεί επιτέλους να ενημερώσει υπεύθυνα
τους πολίτες τι ακριβώς έχει συμφωνήσει –αν έχει συμφωνήσει κάτι– με
τη Γαλλία;». Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας Λοβέρδος διερωτήθηκε αν «θα προστεθούν οι γαλλικές φρεγάτες στο αμυντικό οπλοστάσιο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού ή πρόκειται για
ένα ακόμη ανεύθυνο πυροτέχνημα;».

Δέσμη μέτρων
για προσέλκυση
επενδύσεων

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

EUROKINISSI / ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Πολιτική σταθερότητα που μπορεί να
διασφαλίσει μόνο μια κυβέρνηση της
Ν.Δ., μια αποφασισμένη κυβέρνηση
με στοχοπροσήλωση, συγκεκριμένα
χρονοδιαγράμματα και μεταρρυθμιστική βούληση, είναι μερικές από τις
προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων που περιέγραψε από το
βήμα του συνεδρίου του ΣΕΒ ο Κυρ.
Μητσοτάκης. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. έβαλε τον πήχυ ψηλά μιλώντας για ένα
συνεκτικό σχέδιο επενδύσεων ύψους
100 δισ. σε επτά χρόνια και ρυθμό ανάπτυξης 4%. Η λύση στο πολιτικό
πρόβλημα της χώρας, διεμήνυσε, είναι
ισχυρή Ν.Δ. και «δυνατότητα σχηματισμού της ευρύτερης δυνατής πλειοψηφίας», ώστε να υπάρχουν οι πολιτικές και κοινωνικές αναφορές που
θα της επιτρέψουν να εφαρμόσει το
πρόγραμμά της.
Περιγράφοντας το δικό του σχέδιο
για την προσέλκυση επενδύσεων, ο κ.
Μητσοτάκης μίλησε για χρονοδιαγράμματα που θα δεσμεύουν υπουργούς, υφυπουργούς και αρμόδιους κρατικούς λειτουργούς, αλλά και επίβλεψη
–«μια συνεκτική επιτήρηση», όπως είπε– από το γραφείο του πρωθυπουργού

μιας ομάδας υπουργών που θα είναι
προσηλωμένοι στην προσέλκυση επενδύσεων. Υπογράμμισε ωστόσο, δίνοντας και το στίγμα, ότι σημασία έχει
το συνολικό κλίμα που αποπνέει μια
κυβέρνηση και όχι ένας υπουργός –
προφανής αιχμή προς την κυβέρνηση,
καθώς κατηγόρησε τον πρωθυπουργό
ότι εμφανίζεται με λόγο που είναι «στα
χαρτιά» φιλοεπενδυτικός, αλλά στην
πράξη δεν στηρίζεται από φιλικές προς
το επιχειρείν πολιτικές. Ερωτηθείς μάλιστα για τον ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μητσοτάκης
εμφανίστηκε κατηγορηματικά αρνητικός στο ότι έχει μετεξελιχθεί σε κόμμα
της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας.
«Είναι ένας κυνικός μηχανισμός παραμονής στην εξουσία», πρόσθεσε,
καταγγέλλοντας ότι «οι φόροι της παραγωγικής Ελλάδας χρησιμοποιούνται
για να μεγαλώσει πάλι το πελατειακό
κράτος».
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. επανέλαβε ότι
οι επενδύσεις είναι ο μόνος τρόπος
αποκλιμάκωσης της ανεργίας και δημιουργίας καλύτερων και περισσότερων θέσεων απασχόλησης και υπογράμμισε τη σημασία της πολιτικής
σταθερότητας, η οποία, όπως είπε,
κάνοντας έμμεση επίκληση στους ψηφοφόρους, «απορρέει από την επιλογή

ξωτερικών Ελλάδας και ΠΓΔΜ Ν. Κοτζιά
και Ν. Ντιμιτρόφ, υπό την αιγίδα του
προσωπικού απεσταλμένου του γ.γ.
του ΟΗΕ για το ονοματολογικό Μάθιου
Νίμιτς.
Οι τρεις άνδρες θα συναντηθούν σήμερα το απόγευμα στη Βιέννη, για έναν
νέο γύρο συνομιλιών τον οποίο συγκάλεσε ο κ. Νίμιτς για να πιέσει προς την
κατεύθυνση της ταχύτερης προώθησης
των συζητήσεων για συμφωνία. Ο προσωπικός απεσταλμένος του γ.γ. του
ΟΗΕ εκτιμά, σύμφωνα με πληροφορίες,
ότι το επίπεδο των διαπραγματεύσεων
ανάμεσα σε Αθήνα και Σκόπια, ιδιαίτερα
μετά τις επανειλημμένες συναντήσεις
των κ. Κοτζιά και Ντιμιτρόφ, είναι πιο
προωθημένο από ποτέ, κάτι που εκ
των πραγμάτων διευκολύνει τις προϋποθέσεις για συμφωνία.
Υπενθυμίζεται ότι μόλις προ ολίγων
<
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Ο επίτροπος δήλωσε
αισιόδοξος ότι εντός δύο
εβδομάδων μπορεί να επιλυθεί το ονοματολογικό –
Να μην υπονομεύει τη
διαπραγμάτευση τον καλεί
το ΥΠΕΞ.
ημερών, ο κ. Κοτζιάς εκτίμησε πως
με βάση την τρέχουσα κατάσταση
των διαπραγματεύσεων είναι αδύνατον
για την ΠΓΔΜ να κατορθώσει να πάρει
πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ πριν
από τη σύνοδο κορυφής του ερχόμενου
Ιουλίου.
Βέβαια, ο κ. Κοτζιάς δεν απέκλεισε
να υπάρξει συμφωνία αργότερα. Η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζει ως πρόβλημα κυρίως το γεγονός ότι οι ηγέτες
της ΠΓΔΜ πρέπει να οδηγήσουν τη
χώρα τους σε δημοψήφισμα. Ως εκ
τούτου, ακόμη και αν υπάρξει συμφωνία άμεσα, αυτή πρέπει να προωθηθεί με ταχύτατες διαδικασίες σε
διάφορα επίπεδα, με κύριο, βεβαίως,
αυτό της διοργάνωσης και πραγματοποίησης του δημοψηφίσματος.
ΒΑΣIΛΗΣ ΝEΔΟΣ

Κοινή στάση, διαφορετική
οπτική Κ.Ο. ΔΗΣΥ, Ποταμιού

Παρουσίασε ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης
σε ομιλία του από το βήμα του ΣΕΒ
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Αισιοδοξία ότι είναι πιθανόν να βρεθεί
λύση στην ονοματολογική διαφορά Αθήνας και Σκοπίων, ακόμη και εντός
δύο εβδομάδων, εξέφρασε χθες ο αρμόδιος επίτροπος για τη Διεύρυνση
της Ε.Ε. Γιοχάνες Χαν, λίγες ώρες πριν
από τον σημερινό νέο γύρο συνομιλιών
Ελλάδας - ΠΓΔΜ στη Βιέννη. «Είμαι
αισιόδοξος ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουμε μία λύση. Τουλάχιστον
μία λύση που θα ανοίξει τον δρόμο για
την έναρξη των διαπραγματεύσεων
με την ΠΓΔΜ.
Ολοι νομίζω συμφωνούν ότι κάτι τέτοιο θα ήταν χρήσιμο για τη χώρα, για
την κοινωνία και για όλη την περιοχή
των Δυτικών Βαλκανίων», δήλωσε ο
κ. Χαν λίγες ημέρες έπειτα και από
την τελευταία, θετική για την πιθανότητα ενταξιακής πορείας της ΠΓΔΜ
έκθεση της Κομισιόν. Οι δηλώσεις του
κ. Χαν προκάλεσαν την αντίδραση της
Αθήνας. Από το ΥΠΕΞ περιγράφονται
ως ατυχείς, ενώ ζητείται από τον επίτροπο «να σταματήσει να παρέχει λάθος εικόνα για διαπραγματεύσεις τις
οποίες, όπως όλα δείχνουν, δεν κατανοεί».
Το ανακοινωθέν του ΥΠΕΞ καταλήγει
με την επισήμανση ότι «το λιγότερο
που μπορεί να κάνει είναι να σταματήσει να τις υπονομεύει».
Πάντως, χθες και ο πρωθυπουργός
της ΠΓΔΜ Ζ. Ζάεφ έδειξε να μη συμμερίζεται την αισιοδοξία Χαν. «Ο επίτροπος
Γ. Χαν είναι ένας πολύ καλός φίλος της
“Μακεδονίας” και μακάρι να έχει πληροφορίες ότι σε δύο εβδομάδες θα έχει
τελειώσει (σ.σ.: με το θέμα του ονόματος).
Εγώ θα το ήθελα πολύ, όμως πιστεύω
ότι δεν είναι δυνατό», δήλωσε ο κ. Ζάεφ.
Και προσέθεσε ότι «η πρόσκληση για
την ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι αυτόματη.
Είναι καλό να το λύσουμε σε δύο εβδομάδες, αυτό θα σημαίνει την έναρξη
της αυτόματης πρόσκλησης την τρίτη
εβδομάδα από σήμερα μέσω της κύρωσης από τα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι
είναι υπόθεση εβδομάδων, αλλά νομίζω
ότι δύο εβδομάδες είναι υπερβολικά λίγες».
Οι τελευταίες δηλώσεις του κ. Χαν
καταγράφονται λίγες ώρες πριν από
τη νέα συνάντηση των υπουργών Ε-

«Σήμερα η μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα ξεκάθαρο μεταρρυθμιστικό
σχέδιο, που κινείται στην κατεύθυνση προσέλκυσης επενδύσεων, είναι η Ν.Δ.»,
τόνισε ο Κυρ. Μητσοτάκης.
του εκλογικού σώματος». «Σήμερα η
μόνη πολιτική δύναμη που έχει ένα
ξεκάθαρο μεταρρυθμιστικό σχέδιο
που κινείται στην κατεύθυνση προσέλκυσης επενδύσεων, είναι η Ν.Δ.»,
τόνισε, επαναλαμβάνοντας το πολιτικό
επιχείρημα ότι η Ν.Δ. ισοδυναμεί με
την πολιτική σταθερότητα και είναι
η μόνη που μπορεί να προσφέρει μακροχρόνια σταθερότητα στους επενδυτές. Επανέλαβε ότι θα μειώσει τη
φορολογία και θα δώσει φορολογικά
κίνητρα, διαμήνυσε, ωστόσο, ότι σε
αντάλλαγμα περιμένει από την επιχειρηματική κοινότητα «να επενδύσετε, να πληρώνετε τους φόρους σας,
να σέβεστε τους εργαζόμενους, να
φροντίζετε το περιβάλλον». Ο πρόεδρος
της Ν.Δ. διαμήνυσε ότι θα σχηματίσει
μια κυβέρνηση «πραγματικά αρίστων».

«Οι επενδυτές θα δουν με πολύ μεγάλη
προσοχή τη σύνθεση της επόμενης
κυβέρνησης και θα βγάλουν αμέσως
τα συμπεράσματά τους», σημείωσε. Ο
κ. Μητσοτάκης δεν εφείσθη κριτικής
προς την κυβέρνηση που «συνειδητά
υπερφορολογεί τη μεσαία τάξη, βγάζει
μεγαλύτερα πλεονάσματα απ’ αυτά
που της ζητάνε για να μπορεί στη συνέχεια να μοιράζει ψίχουλα και επιδόματα σε ομάδες πελατών που θεωρεί
εκλογική πελατεία». Στις κυβερνητικές
διαρροές που έψεξαν τον πρόεδρο της
Ν.Δ. ότι «επανέλαβε το ανέκδοτο του
κ. Σαμαρά για επενδύσεις 100 δισ. ευρώ», πηγές της Πειραιώς σχολίαζαν
ότι «το να παραδίδει ο ΣΥΡΙΖΑ μαθήματα ανάπτυξης και επενδύσεων στη
Ν.Δ., μοιάζει σαν ένας βεδουίνος να
κάνει διάλεξη για το αλπικό σκι».

Συμφωνία μεν, διαφορετικές οπτικές
δε. Αυτή είναι ακριβώς η κατάσταση
που αποτυπώνεται στις δύο Κ.Ο. του
Κινήματος Αλλαγής, της ΔΗΣΥ και του
Ποταμιού, ενόψει των σημερινών ψηφοφοριών στη Βουλή για ΔΕΗ και υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια.
Στο θέμα της εκποίησης του 40% του
λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ, η ΔΗΣΥ
αποφάσισε ομόφωνα να κινηθεί προς
το «όχι». Αντίθετα, στο εσωτερικό του
Ποταμιού υπήρξαν προβληματισμός
και έντονη ζύμωση, με αρμόδιες πηγές
να σημειώνουν πως εκφράστηκε σκέψη το κόμμα να ψηφίσει «παρών».
Μέχρι αργά χθες το βράδυ η πιθανότητα αυτή ήταν μικρή και προκρινόταν
το «όχι».
Ιδιες πηγές ανέφεραν πως το «παρών» εξετάστηκε, καθώς η ηγεσία του
Ποταμιού δεν θέλει σε καμία περίπτωση
να ταυτιστεί με το «όχι σε όλα» των
συνδικαλιστών. Κοινή στάση αναμένεται να κρατήσουν οι δύο Κ.Ο. και
στο θέμα της υιοθεσίας από ομόφυλα
ζευγάρια. Η ΔΗΣΥ στη σύσκεψη της
Κ.Ο. αποφάσισε πως θα υπερψηφίσει,
εστιάζοντας στα «ανθρώπινα δικαιώματα» όπως είπε και ο πρόεδρος της
ΔΗΜΑΡ, Θ. Θεοχαρόπουλος. «Επί της
αρχής» θα ψηφίσει θετικά και το Ποτάμι, σημειώνοντας, ωστόσο, πως το
μείζον είναι το συμφέρον του παιδιού
και όχι οι κοινωνικές ανάγκες του ζευγαριού.
Την ίδια ώρα μία δήλωση του βουλευτή του Ποταμιού Γ. Αμυρά δημιούργησε, προς στιγμήν τουλάχιστον,

έντονη φημολογία περί αποχώρησης
του βουλευτή από το Κίνημα Αλλαγής.
Ο κ. Αμυράς δήλωσε χαρακτηριστικά στον ΣΚΑΪ πως νιώθει «άβολα
στο νέο κόμμα». Είναι γεγονός πως
ο βουλευτής ήταν από εκείνους που
ήδη πριν από τη σύμπραξη με τη ΔΗΣΥ είχαν διαφωνήσει, ζητώντας να
παραμείνει το Ποτάμι αυτόνομο. Από
το Ποτάμι, πάντως, δεν υπάρχει δυ<
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Θα καταψηφίσουν το νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ –
«Ναι» στην υιοθεσία
παιδιών από ομόφυλα
ζευγάρια.
σαρέσκεια για τον βουλευτή. Κάθε
άλλο. Αρμόδιες πηγές σημείωναν πως
όσα λέει ο κ. Αμυράς ευθυγραμμίζονται με τις αιχμές του κ. Θεοδωράκη
περί «πασοκοποίησης» του Κινήματος.
Ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος
σχολιάζοντας το θέμα (News247) ανέφερε πως «είναι στέλεχος του Ποταμιού,
από τα καλύτερα και η συνεργασία
μας είναι απόλυτη». Πληροφορίες, ωστόσο, της «Κ» αναφέρουν πως ο βουλευτής είναι ιδιαιτέρως προβληματισμένος και από τη στρατηγική του Κινήματος που κρατά «ίσες αποστάσεις»
από ΣΥΡΙΖΑ - Ν.Δ., λέγοντας πως οι ιδέες του είναι φιλελεύθερες και υπενθυμίζοντας πως η πολιτική του πορεία
«ξεκίνησε από τη Ν.Δ.».

«Παιχνίδια» ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ μέχρι το τέλος
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Η αιφνίδια επιλογή της πλειοψηφίας
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, επικαλούμενη διαδικαστικούς λόγους, να ανακοινώσει διήμερη
παράταση στην έγκριση του τελικού
πορίσματος της προανακριτικής για
την υπόθεση Novartis, που ήταν προγραμματισμένη για χθες το απόγευμα,
πυροδότησε νέο κύκλο σφοδρών αντιπαραθέσεων μεταξύ κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης στη Βουλή. Το στοιχείο
εκείνο που λειτούργησε ως αφορμή για
το ξέσπασμα των συγκρούσεων είναι
πως η ανακοίνωση της επιλογής για τη
48ωρη αναβολή έγινε εκ μέρους του
προέδρου της επιτροπής Θ. Δρίτσα αφού
είχαν δημοσιοποιηθεί τα πορίσματα

των Ν.Δ. και ΔΗΣΥ. Το επιχείρημα της
πλειοψηφίας ήταν ότι τα πορίσματα
των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ έπρεπε να τύχουν
«πληρέστερης επιμέλειας, διόρθωσης
και τελικού ελέγχου». Επειτα από αυτό,
ο ο τομεάρχης Εσωτερικών της Ν.Δ. Μ.
Βορίδης σχολίασε: «Συνεχίζονται οι θλιβερές μεθοδεύσεις αυτής της υπόθεσης,
που υποτίθεται ήταν το μεγαλύτερο
σκάνδαλο και κατέληξε το μόνο σκάνδαλο που υπάρχει να είναι η μεγαλύτερη
σκευωρία σπίλωσης και δυσφήμισης
πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης».
Λίγη ώρα αργότερα, δινόταν στη δημοσιότητα το κείμενο των βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο και είχε δηλωθεί ότι
χρειαζόταν πληρέστερη επιμέλεια, διόρθωση και τελικό έλεγχο, με τον κ. Δρίτσα
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Ζήτησαν διήμερη παράταση
για το πόρισμα της Προανακριτικής στην υπόθεση της
Novartis, ενώ Ν.Δ. και ΔΗΣΥ είχαν υποβάλει ήδη
τις δικές τους θέσεις.
μετά το τέλος της σύντομης συνεδρίασης
μιλώντας με δημοσιογράφους να επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχουν σκοπιμότητες πίσω από χειρισμούς και επιλογές της πλειοψηφίας, ενώ εξαπέλυσε
επίθεση στα μέλη της αντιπολίτευσης,
επικεντρώνοντας στην απουσία τους

από τις συνεδριάσεις (ως γνωστόν, σύσσωμη η αντιπολίτευση, καταγγέλλοντας
τη συγκυβέρνηση, έχει αποχωρήσει).
«Οταν φθάνουμε στο τελικό στάδιο και
λείπουν τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής,
είναι κατάντια και προσβολή στο κύρος
του Κοινοβουλίου. Είναι ανακριτές σύμφωνα με νόμο, Σύνταγμα, Κανονισμό.
Είναι ανακριτές, φαντάζεστε ανακριτή
να φεύγει από καθήκοντά του;» είπε.
Στο 11σέλιδο κείμενό τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μεταξύ άλλων επιλέγουν να επαναλάβουν ότι οι θέσεις
τους «δεν έχουν συγκυριακή σκοπιμότητα» και αφού επιχειρηματολογούν
περί την αναρμοδιότητα της Βουλής,
σημειώνουν: «Η δίωξη και εκδίκαση
των πράξεων δωροληψίας και ξεπλύ-

ματος παράνομων εσόδων πρέπει να
αφεθεί στα τακτικά δικαστήρια». Οι
βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αφού υπογραμμίζουν ότι με
ευθύνη της πλειοψηφίας η Επιτροπή
«κατέστη οργανικό μέρος της εξυφανθείσας από την κυβέρνηση σκευωρίας
για τη σπίλωση των πολιτικών της αντιπάλων», κάνουν λόγο για «σκευωρία,
ψεύδη και ψευδομαρτυρίες». Ο κ. Θ.
Παπαθεοδώρου (ΔΗΣΥ) στο κείμενό
του κάνει λόγο για εξαρχής μεθοδεύσεις
εκ μέρους της πλειοψηφίας και για «ενορχηστρωμένη απόπειρα ηθικής και
πολιτικής προσβολής των αναφερομένων προσώπων», ενώ σημειώνει: «Πρόκειται για απόφαση σκοπιμότητας, συγκάλυψης και πολιτικού χειρισμού της

υπόθεσης που κατέληξε σε αυτό που
η κοινή γνώμη ήδη αποκαλεί φιάσκο».
«Συντρέχουν όλες οι προβλεπόμενες
από το Σύνταγμα και τον Κανονισμό
της Βουλής προϋποθέσεις για την άσκηση ποινικής δίωξης και την παραπομπή προσώπων ενώπιον της Δικαιοσύνης», υποστηρίζει η Χ.Α.
Ο κ. Ν. Καραθανασόπουλος (ΚΚΕ) αναφέρει: «Η άρνηση της κυβερνητικής
πλειοψηφίας να εξεταστεί η υπόθεση
στην ουσία της, επικαλούμενη τη δήθεν
αναρμοδιότητά της, είναι προσχηματική
και εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες».
Εως και τη λήξη της συνεδρίασης (8
μ.μ.) κείμενα δεν είχαν καταθέσει το
Ποτάμι, η Ενωση Κεντρώων και οι ΑΝΕΛ.
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Ξεκινούν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί
πλειστηριασμοί από το Δημόσιο
«Στο σφυρί» οικόπεδα και κτίρια την Παρασκευή για οφειλές 1 δισ. ευρώ
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Ανοίγει την Παρασκευή 27 Απριλίου η
ηλεκτρονική πλατφόρμα «eauction»
και για το Δημόσιο, που εγκαινιάζει το
μέτρο των πλειστηριασμών, σε μια
προσπάθεια να πιέσει μεγαλοοφειλέτες
να ρυθμίσουν τα χρέη τους.
Οι οφειλές για τις οποίες ρευστοποιούνται τα πρώτα ακίνητα, στα οποία
περιλαμβάνονται οικόπεδα και κτίρια,
προσεγγίζουν το 1 δισ. ευρώ. Συγκεκριμένα ξεκινούν από 970.000 και φθάνουν έως και τα 863 εκατ. ευρώ, ενώ
οι τιμές εκκίνησης των ακινήτων που
εκπλειστηριάζονται ξεκινούν από τις
96.000 ευρώ και φθάνουν έως και τις
600.000 ευρώ. Ειδικότερα:
• Η Δυναμοχημική ΑΕΒΕ οφείλει 863,3
εκατ. ευρώ.
• Η επιχείρηση «Ι. Λάζαρης - Μ. Μανιάτη Ο.Ε.» οφείλει 36,9 εκατ. ευρώ.
• Η επιχείρηση Polstar enterprises
corporation οφείλει 969,9 χιλ. ευρώ.

• Ο Βαλλιάνος Αθανάσιος οφείλει 2,8
εκατ. ευρώ.
• Η G.C.A. Home Ανώνυμη εμπορική
και Τουριστική Εταιρεία Πωλήσεων Ειδών Οικιακής Χρήσης οφείλει 6,1 εκατ.
ευρώ.
• Ο Απόστολος Γαβαλάς οφείλει 18,7
εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι στη λογική του
«παγώματος» των πλειστηριασμών
που υπήρξε για το προηγούμενο διάστημα, το 2017 δεν διενεργήθηκε κανένας πλειστηριασμός από το ελληνικό
Δημόσιο, ενώ το αμέσως προηγούμενο
έτος πραγματοποιήθηκαν μόλις 11,
τους οποίους μάλιστα ζήτησαν οι ίδιοι
οι οφειλέτες για να αποπληρώσουν
τα χρέη τους στην εφορία.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας αυξάνονται κάθε μέρα γεωμετρικά και έχουν
κατά κύριο λόγο επισπεύδουσες τις τρά-

πεζες. Μέχρι χθες είχαν αναγγελθεί
7.230 νέοι πλειστηριασμοί, από τους οποίους οι 400 θα πραγματοποιηθούν
αυτή την εβδομάδα. Ο ρυθμός αναγγελίας
των νέων πλειστηριασμών επιβεβαιώνει
την τήρηση από την πλευρά των τραπεζών της δέσμευσης που έχουν αναλάβει έναντι του SSM για 10.000 πλειστηριασμούς εντός του 2018. Παρά την
επίσπευση των διαδικασιών, οι πλειστηριασμοί που πραγματοποιούνται αποβαίνουν κατά κύριο λόγο άγονοι, καθώς το ενδιαφέρον που υπάρχει στην
αγορά στις τιμές στις οποίες πωλούνται
τα εν λόγω ακίνητα είναι περιορισμένο.
Σύμφωνα με στοιχεία της «Κ», από το
σύνολο των 1.241 πλειστηριασμών που
πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του
προηγούμενου χρόνου, οπότε και άνοιξε
η πλατφόρμα για τους ηλεκτρονικούς
πλειστηριασμούς, οι 509 έχουν κηρυχθεί
άγονοι, ενώ ενδιαφέρον υπήρξε μόλις
για 115 ακίνητα. Στο πλαίσιο της πολιτικής άσκησης πίεσης, οι τράπεζες συ-

«Φοροπαγίδα» οι επιστροφές στους συνταξιούχους

Καταργούνται τα επιδόματα
συζύγων, τέκνων, αναπηρίας
στις νέες επικουρικές
Χωρίς επιδόματα συζύγου, τέκνων ή απολύτου αναπηρίας θα χορηγούνται οι επικουρικές συντάξεις που θα προκύψουν σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, από το
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Εγγραφο του
ΕΦΚΑ επισημαίνει πως η κατάργηση των
εν λόγω επιδομάτων, καθώς και των εξόδων
κηδείας, ισχύει από την έναρξη του νόμου
4387/2016, ήτοι για αιτήσεις που έχουν κατατεθεί από τις 13 Μαΐου 2016 και μετά.
Ξεκαθαρίζει δε ότι όσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί σε χρόνο προγενέστερο της ανωτέρω ημερομηνίας θα κριθούν με το παλαιό νομικό πλαίσιο, άρα εάν οι συνταξιούχοι
δικαιούνται κάποιο από τα επιδόματα αυτά,
θα το λάβουν. Βέβαια, βάσει του νέου τρόπου
υπολογισμού, χωρίς την προσαύξηση οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου-τέκνων)
υπολογίζονται όλες οι νέες επικουρικές συντάξεις που ανατρέχουν σε χρόνο έναρξης
από 1/1/2015 και μετά. Επίσης, γίνεται γνωστό ότι οι νέοι συνταξιούχοι, που θα προκύψουν μετά την υλοποίηση του νόμου Κατρούγκαλου, θα λαμβάνουν ειδικές παροχές
απολύτου αναπηρίας και εξόδων κηδείας
μόνο στο πεδίο της κύριας ασφάλισης, δηλαδή μέσω του ΕΦΚΑ.Να σημειωθεί ότι,
βάσει των καταστατικών των Ταμείων που
εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ, οικογενειακά επιδόματα της τάξης των 30-100 ευρώ (τέκνων
ή συζύγου) λαμβάνουν οι ήδη συνταξιούχοι
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αντίστοιχα, επίδομα απολύτου αναπηρίας δικαιούνται από το επικουρικό συνταξιούχοι

αναπηρίας που χρήζουν συμπαράσταση ή
λαμβάνουν σύνταξη γήρατος αλλά έχουν
κάποια αναπηρία (προσαύξηση 50% της επικουρικής). Οσο για τα έξοδα κηδείας, αυτά
διαφοροποιούνταν από Ταμείο σε Ταμείο.

Δυνατότητα «διόρθωσης»

νεχίζουν την τακτική να αγοράζουν οι
ίδιες τα ακίνητα που βγαίνουν «στο σφυρί» και είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι
σήμερα έχουν αγοράσει τα μισά από τα
ακίνητα που έχουν βγάλει σε πλειστηριασμό. Πρόκειται για 617 ακίνητα στο
σύνολο των 1.241 ακινήτων που βγήκαν
σε πλειστηριασμό από τα τέλη Νοεμβρίου
του 2017. Από τα ίδια στοιχεία προκύπτει
επίσης ότι ένας σημαντικός αριθμός οφειλετών, υπό την απειλή του πλειστηριασμού, καταφεύγει στο «παρά πέντε»
σε συνεννόηση με την τράπεζα, προκειμένου να αποφύγει τη ρευστοποίηση
της ακίνητης περιουσίας του. Σύμφωνα
με τα ίδια στοιχεία, μέχρι σήμερα υπήρξαν 339 αναστολές πλειστηριασμών, αριθμός που αυξάνεται γεωμετρικά μήνα
με τον μήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι
τον Μάρτιο 211 οφειλέτες, σε σύνολο
339, ήρθαν σε συνεννόηση με την τράπεζα, γεγονός που σημαίνει ότι σταδιακά
εμπεδώνεται η πεποίθηση ότι έχει λήξει
η περίοδος χάριτος.

Εν τω μεταξύ, τη δυνατότητα «διόρθωσης»
της σύνταξης περίπου 10.000 συνταξιούχων
που κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης
μεταξύ Ιουλίου του 2015 και 12 Μαΐου του
2016, διάστημα κατά το οποίο τα κατώτατα
όρια για τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις είχαν
καταργηθεί με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι
να λαμβάνουν δραματικά χαμηλές συντάξεις,
πέριξ των 250 ευρώ, δίνει ο ΕΦΚΑ. Μάλιστα,
στους ίδιους, όπως καταγγέλλει το Ενιαίο
Δίκτυο Συνταξιούχων, επιβάλλεται και πέναλτι -10%. Πλέον, έγγραφο του ΕΦΚΑ τους
δίνει τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση
ώστε να επανυπολογιστεί προς το ευνοϊκότερο η σύνταξή τους. Στην πράξη, θα πρέπει
να συμψηφιστούν τα ποσά που έχουν λάβει
με τα νέα ποσά, υπολογισμένα από τις 13
Μαΐου 2016 (ημερομηνία ισχύος νόμου Κατρούγκαλου) με την εθνική σύνταξη των
345 - 384 ευρώ, και την ανταποδοτική που
αντιστοιχεί στις εισφορές που είχαν καταβάλει. Να σημειωθεί ότι το Ενιαίο Δίκτυο
Συνταξιούχων ζητεί οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι να δικαιωθούν με τα παλιά κατώτατα όρια αυτόματα από την ημερομηνία
της αρχικής τους αίτησης, χωρίς να υποβάλουν νέα αίτηση και χωρίς συμψηφισμό ποσών.

Επιπλέον φόρους θα κληθούν να
πληρώσουν οι συνταξιούχοι στους
οποίους επιστράφηκαν ποσά τα οποία παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής
περίθαλψης κατά το διάστημα
1/1/2012 - 30/6/2016.
Για τα ποσά αυτά η φορολογική
διοίκηση αποφάσισε να φορολογηθούν όλα μαζί ως εισοδήματα
του 2017. Συγκεκριμένα, αποφάσισε
τα ποσά αυτά που απεστάλησαν
από τους υπόχρεους φορείς να συνυπολογιστούν με τα ποσά από κύριες συντάξεις του φορολογικού έ-

εκατομμύρια. Από αυτούς:
• Περί το 1,92 εκατ. συνταξιούχων θα λάβουν από 10 έως 90 ευρώ.
• 762.850 θα λάβουν από 182 έως
και 2.320 ευρώ.
• Περίπου 1.500 άτομα που εισέπρατταν κύριες συντάξεις άνω των
4.000 ευρώ θα έχουν μέσο ποσό επιστροφής 2.320 ευρώ.

Χωριστές δηλώσεις
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Oι συνταξιούχοι που
δικαιούνται επιστροφή
των εισφορών υγείας
ανέρχονται σε 2,69
εκατομμύρια.
τους 2017 και να φορολογηθούν
μαζί.
Το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί
από τους 2,69 εκατομμύρια συνταξιούχους ενδεχομένως να υπερβούν
το αφορολόγητο όριο και να πληρώσουν στην εφορία πρόσθετο φόρο. Εναλλακτικά θα πρέπει να στηθούν στις ουρές της εφορίας υποβάλλοντας τροποποιητικές δηλώσεις για κάθε έτος ξεχωριστά από
το 2012 έως το 2016. Ευτυχώς η ΑΑΔΕ προνόησε και δεν θα τους ε-

Xωριστές φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος θα μπορούν να υποβάλλουν
από το 2019 (εισοδήματα 2018) οι σύζυγοι με απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας, ενώ στη συνέχεια θα εκδίδονται και ξεχωριστά εκκαθαριστικά.
πιβληθεί το πρόστιμο των 100 ευρώ
γα κάθε τροποποιητική δήλωση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της
φορολογικής διοίκησης, όσοι αποφασίσουν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις θα πρέπει να
κάνουν τα εξής:
1. Να υποβάλουν εμπρόθεσμα αρχική δήλωση φορολογικού έτους
2017 με επιφύλαξη.
2. Να μεταβούν στην εφορία προκειμένου να προσκομίσουν τη σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο

φορέα, που να εμφανίζει τον διαχωρισμό των ποσών αυτών στα έτη
που αφορούν.
3. Οι τροποποιητικές αυτές δηλώσεις υποβάλλονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους
στο οποίο εκδόθηκαν οι σχετικές
βεβαιώσεις από τον αρμόδιο φορέα,
δηλαδή φέτος.
Σημειώνεται ότι οι συνταξιούχοι
που δικαιούνται επιστροφή των εισφορών υγείας ανέρχονται σε 2,69

Στο μεταξύ, χωριστές φορολογικές δηλώσεις εισοδήματος θα μπορούν να υποβάλλουν από το 2019
(εισοδήματα 2018) οι σύζυγοι με
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ στη συνέχεια θα
εκδίδονται και ξεχωριστά εκκαθαριστικά.
Ωστόσο, εξετάζεται από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών,
σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ακόμα
και στις κοινές δηλώσεις να γίνεται
ξεχωριστή βεβαίωση φόρου και
κατ’ επέκταση επιστροφή φόρου
εφόσον προκύπτει.
Η ΑΑΔΕ προετοιμάζει συνολική
ρύθμιση, με βάση την οποία:
• Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε
εκ των δύο συζύγων το επιθυμεί,
θα μπορεί να υποβάλλει χωριστή
δήλωση φόρου εισοδήματος.
• Εφόσον δεν δηλωθεί η βούληση
υποβολής χωριστής δήλωσης από
κανέναν εκ των δύο συζύγων, θα
υποβάλλεται κοινή δήλωση με βάση
το ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

Συνέχιση μεταρρυθμίσεων
και μετά το μνημόνιο ζητεί ο ΣΕΒ
Την ανάγκη να διαφυλαχθεί πάση θυσία
η δημοσιονομική πειθαρχία και μετά την
ολοκλήρωση του μνημονίου, καθώς και
να συνεχισθεί η μεταρρυθμιστική προσπάθεια, τονίζει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) στο Εβδομαδιαίο Δελτίο του για την Ελληνική Οικονομία, που δημοσιοποίησε χθες. Ταυτόχρονα επισημαίνει την ανάγκη ύπαρξης
πολιτικής ομαλότητας, εξάλειψης της αβεβαιότητας και την εμπιστοσύνη στις
προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
«Σε αντίθεση με όσους θεωρούν ότι
βρισκόμαστε στο τέλος της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, η αλήθεια είναι πως
είμαστε ακόμη στην αρχή. Η εύλογη μεταρρυθμιστική κόπωση σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επηρεάσει τις επιδόσεις μας στο πεδίο αυτό μετά την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος»,
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ. Σύμφωνα με τον
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Το υψηλό μη μισθολογικό
κόστος δημιουργεί
αντικίνητρα για αύξηση
της απασχόλησης.
ΣΕΒ «η ανάπτυξη από εδώ και πέρα θα
είναι συνάρτηση της κατανομής των επενδύσεων στη βάση της σχετικής κερδοφορίας των διαφόρων κλάδων της οικονομίας.
Και όσο πιο βέλτιστη είναι η κατανομή
αυτή των πόρων, λόγω και της εφαρμογής
μεταρρυθμίσεων, τόσο μεγαλύτερο θα
είναι το επίπεδο ευημερίας. Προσπάθειες
επαναφοράς αποσταθεροποιητικών πολιτικών και πρακτικών του παρελθόντος
που μας οδήγησαν στην καταστροφή, θα
ακυρώσουν τα οφέλη των μεταρρυθμίσεων
και θα επαναφέρουν σύντομα τη χώρα

σε νέα κρίση. Χρειάζεται πολιτική ομαλότητα, εξάλειψη της αβεβαιότητας μέσα
από τη διαφύλαξη του καλού οικονομικού
κλίματος και, πάνω απ’ όλα, εμπιστοσύνη
στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας.
Από την ανάλυση της πρόσφατης έκθεσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υπό
τον τίτλο «Going for Growth 2018», προκύπτει ότι η Ελλάδα φαίνεται να έχει κάνει
μεγάλη πρόοδο –αν και υστερεί– στο ρυθμιστικό περιβάλλον των αγορών προϊόντων και στο θέμα της μείωσης του ρόλου
της κρατικής ιδιοκτησίας επιχειρήσεων
στην οικονομία.
Ειδικότερα, σε μία κλίμακα από το 0
έως το 6, όπου με 0 βαθμολογείται μία οικονομία καθόλου περιοριστική και με 6
μια οικονομία απόλυτα περιοριστική, η
Ελλάδα βαθμολογήθηκε ως προς το πρώτο
με 1,7 το 2013 από 2,2 το 2008. Ο μέσος

όρος στον ΟΟΣΑ είναι 1,5. Σε ό,τι αφορά
την ιδιοκτησία επιχειρήσεων από το κράτος το 2013 η βαθμολογία της ήταν 2,8
(με μέσο όρο στον ΟΟΣΑ το 2,7) έναντι
3,2 το 2008.
Σε ό,τι αφορά την αγορά εργασίας ο
ΣΕΒ διαπιστώνει ότι εάν και το μέσο και
οριακό επίπεδο του μη μισθολογικού κόστους έχει μειωθεί σημαντικά, εξακολουθεί
να υπερβαίνει τα αντίστοιχα μεγέθη στον
ΟΟΣΑ, δημιουργώντας αντικίνητρα για
αύξηση της απασχόλησης και αύξηση
των μισθών στα υψηλόβαθμα στελέχη
των επιχειρήσεων. Για παράδειγμα, η
μέση φορολογική επιβάρυνση (φόροι και
εισφορές) έγγαμου μισθωτού με δύο παιδιά
που αμείβεται στο 100% του μέσου μισθού
αντιστοιχούσαν στο 38,2% των συνολικών
αμοιβών εργασίας το 2016, μειωμένη σε
σύγκριση με το 2011 (43,2%), αλλά πολύ
μεγαλύτερη σε σχέση με τον μέσο όρο
του ΟΟΣΑ (28,6%).
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Μεγαλύτερη απελευθέρωση
του λιανεμπορίου ζητεί η Ε.Ε.

Σε επενδύσεις 13 εκατ.
προχωράει η εταιρεία
ακινήτων BriQ Properties
Δείγμα της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της εγχώριας αγοράς ακινήτων, αλλά και του υψηλού ανταγωνισμού που επικρατεί αυτήν την περίοδο μεταξύ των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, αποτελεί
η πρόθεση της διοίκησης της BriQ
Properties, της εταιρείας του ομίλου
Ιnfoquest του κ. Θ. Φέσσα, να επενδύσει μέχρι το τέλος του έτους το
σύνολο της διαθέσιμης ρευστότητας,
ύψους 13 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της.
Οι χαμηλές αξίες, το εύρος ακινήτων που διατίθενται προς πώληση,
με τη συνδρομή και των τραπεζών,
και η ανάγκη περιορισμού της οικονομικής εξάρτησης της BriQ από
έναν μόνο μισθωτή (την Infoquest)
αποτελούν βασικούς λόγους για την
πρόθεση της εταιρείας.
Η BriQ Properties αποτέλεσε την
πιο πρόσφατη εισηγμένη εταιρεία
του κλάδου, καθώς εισήγαγε τις μετοχές της στο Χ.Α. στο τέλος Ιουλίου
του 2017.
Σήμερα, ελέγχει ένα χαρτοφυλάκιο
εννέα ακινήτων (κυρίως γραφεία και
αποθηκευτικοί χώροι), συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 34.680 τ.μ. Η
εύλογη αξία τους ανέρχεται σε 26,17
εκατ. ευρώ.
Κατά τη διάρκεια του 2017, η εταιρεία δαπάνησε 1,85 εκατ. ευρώ για
την προσθήκη νέων ακινήτων, αποκτώντας, μεταξύ άλλων, αυτοτελές
κτίριο γραφείων με ισόγεια καταστήματα, συνολικής επιφάνειας 1.910
τ.μ. που βρίσκεται επί της λεωφόρου
Ποσειδώνος 42 στην Καλλιθέα, έναντι
συνολικού τιμήματος 1,1 εκατ. ευρώ.
Το ακίνητο είναι εν μέρει μισθωμένο
σε μεγάλη εταιρεία ηλεκτρονικών συστημάτων και συστημάτων πληροφορικής, σε εταιρεία μεσιτών ασφα-

Στην 11η θέση μεταξύ των «28» η Ελλάδα ως προς την άρση των περιορισμών
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Σημαντικό έδαφος σε ό,τι αφορά την
άρση των περιορισμών στη λειτουργία
του λιανεμπορίου έχει καλύψει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα. Συγκεκριμένα,
η χώρα κατατάσσεται στην 11η θέση
μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε ό,τι αφορά την
ύπαρξη περιορισμών στο λιανεμπόριο,
με συνολική βαθμολογία 1,62, σε μια
κλίμακα από 0 έως 6, όπου το 0 είναι η
απουσία περιορισμών και το 6 η ύπαρξη
πολλών. Ο δείκτης περιορισμού του
λιανεμπορίου (Retail Restrictiveness
Indicator – RRI) περιλαμβάνεται στο
έγγραφο εργασίας της Κομισιόν «Ενας
ευρωπαϊκός τομέας λιανεμπορίου κατάλληλος για τον 21ο αιώνα», το οποίο
δημοσιοποιήθηκε με αφορμή την πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν οι Βρυξέλλες
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ευρωπαϊκού λιανεμπορίου.
Η απελευθέρωση των προσφορών, η
αύξηση των εκπτωτικών περιόδων
και η διεύρυνση της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων αποτελούν τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα άρσης περιορισμών στο ελληνικό λιανεμπόριο τα τελευταία χρόνια. Περιορισμοί που καταργήθηκαν
άλλοτε υπό τη «δαμόκλειο σπάθη»
των δανειστών και άλλοτε ύστερα από
συστάσεις του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο πλαίσιο των περιβόητων
«εργαλειοθηκών ανταγωνισμού».
Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της
Κομισιόν, οι περιορισμοί χωρίζονται
σε δύο βασικές κατηγορίες: ως προς
την εγκατάσταση/ ίδρυση των εμπορικών καταστημάτων και ως προς τη
λειτουργία τους. Η συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνει σε κάθε μία
από τις δύο κατηγορίες η Ελλάδα είναι
1,7 και 1,5, αντιστοίχως.
Η Ελλάδα λαμβάνει υψηλή βαθμολογία, 3, σε ό,τι αφορά την ύπαρξη
περιορισμών με βάση το μέγεθος των
καταστημάτων, στοιχείο στο οποίο
αποτυπώνεται η εξαιρετικά δύσκολη
αδειοδότηση μεγάλων σημείων πώλησης, εμπορικών κέντρων και πολυκαταστημάτων πλην των νομών

Η απελευθέρωση των προσφορών, η αύξηση των εκπτωτικών περιόδων και η διεύρυνση της κυριακάτικης λειτουργίας των
καταστημάτων αποτελούν τα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα άρσης περιορισμών στο ελληνικό λιανεμπόριο τα τελευταία χρόνια.
Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ακόμη
και η δημιουργία ενός απλού υπερμάρκετ στην επαρχία μπορεί να σημειώσει την άρνηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην αδειοδότηση. Οπως
ήταν αναμενόμενο, η Ελλάδα λαμβάνει
υψηλή βαθμολογία, 3,3, σε ό,τι αφορά
τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης και βαθμό 2,4 ως προς τον αριθμό των αδειών που απαιτούνται.
Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει
απελευθερώσει πλήρως το ωράριο
λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων, και αυτό καθορίζεται κεντρικά
από την πολιτεία, έχει ως συνέπεια
να λαμβάνει βαθμολογία 4,3 ως προς
αυτό το ζήτημα. Ωστόσο, λαμβάνει
αρκετά χαμηλότερη βαθμολογία, 1,5,

σε ό,τι αφορά τους περιορισμούς στα
κανάλια διάθεσης των προϊόντων και
λίγο υψηλότερη 1,9, σε ό,τι αφορά
τους περιορισμούς στις προσφορές
(σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται να
είναι σε προσφορά πάνω από το 50%
των προϊόντων).Για να αντιληφθεί
κάποιος την κατεύθυνση που επιθυμεί
η Κομισιόν για το λιανεμπόριο, αρκεί
να αναφερθούμε σε τρεις πρακτικές
που τις θεωρεί βέλτιστες:
α) απουσία περιορισμών στη Γαλλία
ως προς τη χωροθέτηση καταστήματος με κριτήριο το μέγεθος και τα
προϊόντα που θα διαθέτει,
β) δημιουργία υπηρεσιών μιας στάσης στο Βέλγιο για την αδειοδότηση
των καταστημάτων,

γ) πλήρης απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας, όπως έγινε πρόσφατα στη Φινλανδία,
δ) διευκόλυνση τακτικών εκπτώσεων και άρση των περιορισμών για
πωλήσεις κάτω του κόστους, όπως έγινε στο Λουξεμβούργο.
Παρά την πρακτική αυτή, το Λουξεμβούργο είναι η χώρα μεταξύ των
«28» με τα περισσότερα ρυθμιστικά
εμπόδια στην άσκηση της εμπορικής
δραστηριότητας και λαμβάνει συνολική βαθμολογία 3,34 στην κατάταξη
RRI.
Στον αντίποδα, εκεί όπου το λιανεμπόριο λειτουργεί με τους λιγότερους δυνατούς περιορισμούς, είναι
η Εσθονία με βαθμό 0,84.

λειών και σε πρατήριο υγρών καυσίμων.
Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε
φέτος στη συμφωνία μίσθωσης καταστήματός της στην Κηφισιά στην
εταιρεία Elpedison. Πρόκειται για ακίνητο επιφάνειας 168,4 τ.μ. στη συμβολή της λεωφ. Κηφισίας 283 με την
οδό Σολωμού 2. Με τον τρόπο αυτόν,
πλέον, η συμβολή του ομίλου της
Infoquest στα ετήσια έσοδα της BriQ
από μισθώσεις έχει ήδη υποχωρήσει
από το 97% που ήταν πέρσι, σε 83%
σήμερα, ενώ το ποσοστό αυτό (επομένως και το ρίσκο της εταιρείας) θα
συνεχίσει να υποχωρεί κατά τη διάρκεια του έτους, με την προσθήκη και
<
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<
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Θα επενδύσει το σύνολο
της διαθέσιμης ρευστότητας για την ενίσχυση
του χαρτοφυλακίου της.
νέων ακινήτων.
Οσον αφορά τα νέα ακίνητα που
προβλέπεται να προστεθούν στο
χαρτοφυλάκιο της BriQ, η διευθύνουσα σύμβουλος της εισηγμένης
Αννα Αποστολίδου ανέφερε στη γενική συνέλευση των μετόχων της
εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας,
ότι η αναγκαία εξυγίανση του δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών θα προσφέρει επενδυτικές
ευκαιρίες στις εταιρείες του κλάδου.
Στο πλαίσιο αυτό, τα κτίρια γραφείων
και οι αποθηκευτικοί χώροι θα είναι
μεν προτεραιότητα για την BriQ,
χωρίς όμως να αποκλείονται και εμπορικά καταστήματα.
Ν. Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Απάτη πίσω από το 50% των ύποπτων ζημιών σε Ι.Χ.
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Εκταση λαμβάνει το φαινόμενο της απάτης στον κλάδο ασφάλισης αυτοκινήτου, καθώς μία στις δύο ύποπτες
ζημιές που ελέγχθηκαν το 2016 ήταν
σκηνοθετημένη, υπερτιμολογημένη
ή είχε άλλα ψευδή στοιχεία.
Τα αυξημένα κρούσματα απάτης
εντοπίστηκαν όταν εντατικοποιήθηκε
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Το οικονομικό όφελος από
την εξακρίβωση των απατηλών απαιτήσεων αποζημίωσης ανήλθε στα 7,5
εκατ. το 2016.
η διερεύνηση ύποπτων περιπτώσεων
από τις ασφαλιστικές εταιρείες το
2016. Συγκεκριμένα, το 2016 ελέγχθηκαν 6.561 περιπτώσεις ύποπτων
περιστατικών (έναντι 6.068 το 2015)
και από την έρευνα διαπιστώθηκε
ότι το 55% αυτών, δηλαδή ένα στα

δύο, ήταν απάτη. Τα στοιχεία αυτά
προκύπτουν από έρευνα της Ενωσης
Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ), στην οποία συμμετείχαν 22 ασφαλιστικές επιχειρήσεις-μέλη και
οι οποίες αθροίζουν περίπου το 87,5%
επί των εργασιών στον κλάδο αυτοκινήτου.
Οι πιο διαδεδομένες απάτες στον
κλάδο αυτοκινήτου, τόσο ως προς τη
συχνότητα εμφάνισής τους όσο και
ως προς το ύψος της ζημίας που συνεπάγεται για την ασφαλιστική εταιρεία, είναι:
• Η «κατασκευή» ή η αλλοίωση των
συνθηκών ενός ασφαλιστικού γεγονότος (π.χ. δήλωση εξυπηρέτησης,
σκηνοθετημένο ατύχημα, αντιστροφή
υπαιτιότητας κ.λπ.).
• Η υπερκοστολόγηση.
• Η δήλωση ψευδών στοιχείων ασφάλισης που επηρεάζουν την τιμολόγηση.
• Τα πλαστά ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας,
τα εξακριβωμένα περιστατικά απάτης
αυξήθηκαν κατά 55% το 2016 σε σχέση

Τα αυξημένα κρούσματα απάτης εντοπίστηκαν όταν εντατικοποιήθηκε η διερεύνηση ύποπτων περιπτώσεων από τις ασφαλιστικές εταιρείες το 2016. Συγκεκριμένα, το 2016 ελέγχθηκαν 6.561 περιπτώσεις ύποπτων περιστατικών και από την
έρευνα διαπιστώθηκε ότι το 55% αυτών, δηλαδή ένα στα δύο, ήταν απάτη.

με το 2015 και συγκεκριμένα από τα
2.318 ανήλθαν σε 3.583. Η αύξηση
είναι σημαντική στον βαθμό που τα
περιστατικά που ελέγχθησαν ήταν επίσης αυξημένα, αλλά μόνον κατά 8%
(6.561 έναντι 6.068 το 2015). Οπως
προκύπτει, ο δείκτης της αναλογίας
των εξακριβωμένων περιπτώσεων απάτης σε σχέση με τις αντίστοιχες έρευνες είναι υψηλός, με ανοδική μάλιστα τάση το 2016 σε σχέση με το
2015.
Με βάση την αποτίμηση των ασφαλιστικών εταιρειών που έλαβαν μέρος
στην έρευνα, το οικονομικό όφελος
από την εξακρίβωση των απατηλών
απαιτήσεων αποζημίωσης αυξήθηκε
κατά 51% κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου και από 4,9 εκατ.
ευρώ το 2015 ανήλθε στα 7,5 εκατ.
ευρώ το 2016. Αντίστοιχα, το οικονομικό όφελος ανά περίπτωση απάτης
που εξακριβώθηκε είναι κατά μέσον
όρο σταθερό και διαμορφώθηκε στα
2.087 ευρώ το 2016 από 2.131 ευρώ το
2015. Οι πιο συνηθισμένες ενδείξεις
πιθανής ασφαλιστικής απάτης που
διερευνά μια ασφαλιστική επιχείρηση

είναι περιπτώσεις όπως:
• Ασύμβατες ζημιές ως προς τις συνθήκες του ατυχήματος.
• Ζημιές χωρίς επαφή μεταξύ των εμπλεκομένων οχημάτων.
• Ζημιά σε σύντομο χρονικό διάστημα
είτε από την έναρξη ασφάλισης (νέο
ασφαλιστήριο) είτε μετά την επέκταση
κάλυψης (προσθήκη κάλυψης κατά τη
διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου).
• Υπερτιμολόγηση ή υπερβολική απαίτηση.
• Φιλική ή συγγενική ή άλλη σχέση
μεταξύ των εμπλεκομένων.
• Ασυνεπείς δηλώσεις.
• Συνεργεία επισκευής ή ανταλλακτικών.
• Επαναλαμβανόμενες ζημιές ή ζημιές
μεταξύ οχημάτων που ασφαλίζονται
από τον ίδιο ασφαλιστικό πράκτορα.
• Το ατύχημα συνέβη σε βραδινές
ώρες ή σε απομακρυσμένη περιοχή.
• Προσθήκη νέων καλύψεων ή αύξηση
ορίων υφιστάμενης κάλυψης κατά τη
διάρκεια ασφάλισης.
• Παραποιημένα έγγραφα ή αδυναμία
προσκόμισης παραστατικών και αποδεικτικών στοιχείων.

Ψηφιακό το χάος στη δημόσια διοίκηση

Τι διαπιστώνει η πρώτη τριμηνιαία έκθεση για το 2018 του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και στην Ευρώπη
Της ΕΥΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

«Χαοτικό» είναι το τοπίο της δημόσιας
διοίκησης, ιδιαίτερα στο πεδίο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύμφωνα
με την πρώτη τριμηνιαία έκθεση για
το 2018 του Δικτύου για τη Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα και την Ευρώπη,
που παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα η «Κ».
Ελλειψη συντονισμού δράσεων του
κυβερνητικού έργου, εκατοντάδες ανενεργές ιστοσελίδες του Δημοσίου
λόγω των συχνών αλλαγών στις δομές
και τις ονομασίες των υπουργείων,
αλλά και ανενεργά ηλεκτρονικά συστήματα που λόγω καθυστερήσεων
στην υλοποίησή τους καθίστανται
«ξεπερασμένα», είναι μερικές από τις
βασικές διαπιστώσεις της έκθεσης,
η οποία αύριο θα κοινοποιηθεί στους
επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων
και στους αρμόδιους φορείς και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δικτύου
(www.todiktio.eu).
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Ελλειψη συντονισμού δράσεων του κυβερνητικού έργου, εκατοντάδες ανενεργές
ιστοσελίδες, ξεπερασμένα
και χωρίς δυνατότητα μετεξέλιξης συστήματα.
Στόχος της έκθεσης του δικτύου,
η οποία θα είναι τριμηνιαία και ετήσια,
είναι η καταγραφή των προβλημάτων
και των παθογενειών στον δημόσιο
τομέα προκειμένου να υπάρξει αντιμετώπισή τους. Για τον σκοπό αυτό
μάλιστα θεσπίστηκε η ομάδα «Σκέψου
Ψηφιακά» (ΣΚΕ.ΨΗ), συντονιστής της
οποίας είναι ο κ. Νότης Παρασκευόπουλος. «Στόχος μας δεν είναι η αντιπολιτευτική κριτική, αλλά ο εντοπισμός των κακώς κειμένων προκειμένου
αυτά να βελτιωθούν», λέει στην «Κ»
ο κ. Παρασκευόπουλος και προσθέτει:

«Ξεκινώντας από την υφιστάμενη κατάσταση, έμπειροι συνεργάτες μας
αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες μέσω του
Διαδικτύου θα βοηθήσουν ώστε να
αναδεικνύονται οι καλές πρακτικές
και να επισημαίνονται οι καθυστερήσεις. Τα αποτελέσματα αυτής της παρακολούθησης και αξιολόγησης της
προόδου του κυβερνητικού έργου θα
παρουσιάζονται με τριμηνιαίες εκθέσεις».
Οπως επισημαίνεται στην έκθεση,
παρά τις κατά καιρούς προσπάθειες
συντονισμού των δράσεων –αυτό ισχύει και για το σύνολο του κυβερνητικού έργου–, ελάχιστες δράσεις
συντονίζονται και η διαδικτυακή παρουσία του Δημοσίου παραμένει αποσπασματική και ανομοιόμορφη.
Με τις συχνές αλλαγές στις δομές και
στις ονομασίες των υπουργείων, τις
μεταβολές στην Αυτοδιοίκηση αλλά
και τις απαιτήσεις προβολής συγκεκριμένων έργων - προγραμμάτων,
έχει δημιουργηθεί ένα ανεξέλεγκτο

τοπίο από ενεργές και ανενεργές ιστοσελίδες του δημοσίου τομέα.
Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την έκθεση, εκατομμύρια έχουν χαθεί σε
συστήματα που λόγω της κρατικής
ολιγωρίας υλοποιήθηκαν με μεγάλες
καθυστερήσεις, με αποτέλεσμα να
είναι ξεπερασμένα και χωρίς δυνατότητα μετεξέλιξης. Aλλα συστήματα
λειτούργησαν, έστω εν μέρει ικανοποιητικά (π.χ. η πύλη ΕΡΜΗΣ), και
στη συνέχεια απαξιώθηκαν λόγω μη
επικαιροποίησης των δεδομένων τους
από έλλειψη πόρων. Αλλα, όπως το
σύστημα έκδοσης ψηφιακής υπογραφής, είναι δύσχρηστα καθώς περιέχουν σημαντικούς περιορισμούς.

Οι αναφορές
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην
«Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική», το
2017 θα έπρεπε να έχουν εκδοθεί δύο
εξαμηνιαίες αναφορές «λειτουργικής
παρακολούθησης προόδου» οι οποίες
όμως δεν έχουν εκδοθεί, καταδεικνύο-

ντας ότι ο προβλεπόμενος «μηχανισμός παρακολούθησης» δεν λειτουργεί
επί του παρόντος.
Η πολυδιαφημισμένη «Κάρτα του
Πολίτη», με δυνατότητα ψηφιακής υπογραφής, επί της ουσίας είναι «κενό
γράμμα». Κατά τον έλεγχο της ιστοσελίδας της Αρχής Πιστοποίησης του
Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), από το
δίκτυο, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν
σημαντικοί περιορισμοί για τη χρήση
της. «Οι δυσκολίες που συναντά κάποιος στην προσπάθεια να ακολουθήσει τις οδηγίες ώστε να αποκτήσει
ψηφιακή υπογραφή είναι αποτρεπτικές, με αποτέλεσμα πολλοί να εγκαταλείπουν την προσπάθεια», αναφέρει
η έκθεση. Πέραν της πολυπλοκότητας
της διαδικασίας, το δίκτυο επισημαίνει
και «τεχνικά» προβλήματα.
Συγκεκριμένα, αν κάποιος δεν έχει
στον υπολογιστή του παλιές εκδόσεις
του Internet Explorer (8-10) και έχει
Internet Explorer 11, θα πρέπει να
τον απεγκαταστήσει από τον υπολο-

γιστή του και να «φορτώσει» παλαιότερη έκδοση. Επίσης, αν το λειτουργικό σύστημα είναι Windows 8.1. ή
μεταγενέστερο, τότε θα πρέπει να
γίνει η διαδικασία σε άλλον υπολογιστή με παλαιότερο λειτουργικό σύστημα.
Το ΣΚΕ.ΨΗ αφορά όλο το φάσμα
του Δημοσίου. Αλλο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της «δυσκινησίας»
του συστήματος είναι τα ηλεκτρονικά
τιμολόγια. Ο νόμος που ψηφίστηκε
το 2016 (4446/2016) προβλέπει την
καθολική εφαρμογή τους και στη λιανική πώληση. Ωστόσο παραμένει ανενεργός, καθώς εκκρεμεί η έκδοση
της σχετικής υπουργικής απόφασης.
Η επόμενη έκθεση του δικτύου,
που θα αφορά το δεύτερο τρίμηνο
του 2018, θα εκδοθεί τον Ιούνιο, και
ήδη τα μέλη της ομάδας ΣΚΕ.ΨΗ έχουν ξεκινήσει τις επαφές με επικεφαλής και στελέχη της δημόσιας διοικήσεις για την παρακολούθηση των
δράσεων.
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Υπερπλεόνασμα
ρεκόρ το 2017
με ψαλίδι
σε επενδύσεις

Μεγάλη απόσταση ΔΝΤ- Βερολίνου
για ελάφρυνση χρέους
Της ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Βαρύ το τίμημα για την ανάπτυξη, 1,4%
αυξήθηκε το ΑΕΠ έναντι στόχου 2,7%
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Πρωτογενές υπερπλεόνασμα ρεκόρ, 4,2%
του ΑΕΠ, σημείωσε ο προϋπολογισμός
του 2017, έναντι μνημονιακού στόχου
για 1,75% του ΑΕΠ, αλλά το κόστος πλήρωσε ακριβά η οικονομική ανάπτυξη,
που προσγειώθηκε στο ισχνό 1,4% την
ίδια χρονιά έναντι στόχου του προϋπολογισμού του 2017 για 2,7%.
Είναι προφανές ότι τα υπερδιπλάσια
έναντι του στόχου πλεονάσματα, στερώντας πόρους από την οικονομία, συνδέονται ευθέως με την καθήλωση της
ανάπτυξης στο μισό του ρυθμού που
είχε προβλεφθεί. Είναι ενδεικτικό ότι η
κατανάλωση ήταν σχεδόν στάσιμη το
2017 (+0,1%), κάτι το οποίο οικονομικοί
αναλυτές απέδωσαν στην εξάντληση
των καταναλωτών λόγω υπερβολικών
φορολογικών βαρών.
Η κυβέρνηση, βεβαίως, δήλωσε ικανοποιημένη, παρότι ο πρωθυπουργός
Αλ. Τσίπρας κατηγορούσε πριν από δύο
χρόνια την προηγούμενη κυβέρνηση
ότι είχε θέσει υπερβολικούς στόχους για
πρωτογενή πλεονάσματα 4,5% του ΑΕΠ
το 2016, ’17, ’18. Τελικά, τον στόχο αυτό
τον πέτυχε ο ίδιος, αν και οι θεσμοί εν
τω μεταξύ είχαν κατεβάσει τον πήχυ
(στο 1,75% του ΑΕΠ για το 2017 και στο
3,5% του ΑΕΠ για το 2018).
Στη χθεσινή ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών μιλάει για απόδειξη
«αξιοπιστίας της δημοσιονομικής διαχείρισης» και προσθέτει: «Τα στοιχεία
αυτά δείχνουν ότι όχι μόνο είναι εφικτός
ο στόχος πρωτογενών πλεονασμάτων
ύψους 3,5% του ΑΕΠ για το 2018 και τα
επόμενα χρόνια, αλλά και ότι θα υπάρξει
ο δημοσιονομικός χώρος για στοχευμένες
φορολογικές ελαφρύνσεις και κοινωνικές
δαπάνες κατά τη μεταμνημονιακή περίοδο». Η επισήμανση αυτή αφορά τα
«αντίμετρα» που έχει σχεδιάσει η κυ-

βέρνηση, σε περίπτωση που ξεπεράσει
τον στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα
3,5% του ΑΕΠ το 2019 και 2020, αλλά
αυτά προς το παρόν είναι στην κρίση
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, το
οποίο θα εισηγηθεί εντός του Μαΐου αν
μπορούν να εφαρμοστούν. Ασφαλώς, η
κυβέρνηση ευελπιστεί ότι το υπερπλεόνασμα θα επηρεάσει θετικά την κρίση
του Ταμείου. Θετικά αντέδρασε, εξάλλου,
χθες και η Κομισιόν, με τον επίτροπο
Πιερ Μοσκοβισί και τον εκπρόσωπό της
Μαργαρίτη Σχοινά να δηλώνουν ότι οι
προσπάθειες και οι θυσίες του ελληνικού
λαού τώρα αποδίδουν. Το υπερπλεόνασμα
που ανακοινώθηκε χθες ήταν μεγαλύτερο
όχι μόνο έναντι του στόχου του προγράμματος (1,75% του ΑΕΠ), αλλά και έναντι της εκτίμησής του στον προϋπολογισμό του 2018 (2,44%), καθώς και των
πρόσφατων εκτιμήσεων φορέων, όπως
του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, που
ανέφερε πριν από ένα μήνα ότι «ενδέχεται
να ξεπεράσει το 3,5% του ΑΕΠ».
Κατά κύριο λόγο, η υπέρβαση του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος για
το 2017 είναι αποτέλεσμα της περικοπής
δαπανών τόσο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (κατά 800 εκατ.
ευρώ περίπου) όσο και των κοινωνικών
παροχών, καθώς υπήρξε καθυστέρηση
στην εφαρμογή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Τα έσοδα ήταν
μειωμένα λόγω εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών, αλλά
υπήρξε υπεραπόδοση των εσόδων του
ΕΦΚΑ που κάλυψε ένα μέρος του κενού.
Οι νέοι φόροι του 2017 επιβάρυναν μεταξύ
άλλων καφέ, καύσιμα, κινητή τηλεφωνία,
αλλά και τους κατοίκους των νησιών
μετά την κατάργηση του ευνοϊκού καθεστώτος ΦΠΑ. Σε σύγκριση με το 2016,
σύμφωνα με τα στοιχεία που κοινοποίησε
η ΕΛΣΤΑΤ στην Eurostat (και η τελευταία
αποδέχθηκε χωρίς αστερίσκους), οι δα-

πάνες της γενικής κυβέρνησης μειώθηκαν
σε σύγκριση με το 2016 από τα 86,271
δισ. ευρώ στα 85,322 δισ. ευρώ και τα έσοδα μειώθηκαν από τα 87,365 δισ. ευρώ
στα 86,776 δισ. ευρώ. Πλεονασματικό
(0,8% του ΑΕΠ) ήταν και το ισοζύγιο της
γενικής κυβέρνησης με τους τόκους. Το
χρέος της γενικής κυβέρνησης, εξάλλου,
μειώθηκε από το 180,8% του ΑΕΠ στο
178,6% του ΑΕΠ, αν και σε απόλυτο μέγεθος αυξήθηκε από τα 315 δισ. ευρώ
στα 317,4 δισ. ευρώ. Μεταξύ των χωρών
της Ευρωζώνης, η Ελλάδα είναι αυτή με
το υψηλότερο χρέος, ακολουθούμενη
από την Ιταλία (131,8% του ΑΕΠ). Το
ΑΕΠ αυξήθηκε από τα 174,2 δισ. ευρώ
στα 177,7 δισ. ευρώ. Σχολιάζοντας την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το

πρωτογενές πλεόνασμα, ο τομεάρχης
Οικονομικών της Ν.Δ. Χρήστος Σταϊκούρας σημείωσε: «Η κυβέρνηση δεν δικαιούται να πανηγυρίζει για το πρωτογενές
πλεόνασμα, το οποίο οφείλεται στη συνειδητή επιλογή της να υπερφορολογήσει
νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα της πολιτικής της είναι η συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος των
πολιτών, η διόγκωση του ιδιωτικού χρέους
και η αδυναμία επίτευξης των αναπτυξιακών στόχων».
Ο κ. Σταϊκούρας σημειώνει ότι η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών έχει
εξαντληθεί και οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία έχουν ξεπεράσει τα 130 δισ. ευρώ (αύξηση
50% από το τέλος του 2014).

Παρά την αισιοδοξία της ελληνικής
κυβέρνησης για επίτευξη συνολικής
συμφωνίας μέχρι τις 21 Ιουνίου, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επέστρεψαν
στις Βρυξέλλες, μετά την εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον, γνωρίζοντας
ότι η επίτευξη συμφωνίας για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους θα
είναι μία δύσκολη άσκηση. Μπορεί
οι δύο βασικές πλευρές, Βερολίνο και
Ταμείο, να μην ήρθαν πιο κοντά, ωστόσο έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους
για τους χρονικούς περιορισμούς που
έχουν αλλά και τις κόκκινες γραμμές
τους. Γι’ αυτό και μετά τη σύνοδο,
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν
πως η επίτευξη συμφωνίας όσον αφορά το χρέος, τις επόμενες μέρες
και πριν από το Eurogroup στη Σόφια
στις 27 Απριλίου, είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
Οι βασικές θέσεις που εκφράστηκαν
στη συνάντηση του Washington
Group την περασμένη Παρασκευή,
είναι βασικά δύο. Από τη μία η Γερμανία, με τον νέο υπουργό Οικονομικών Ολαφ Σολτς, εξέφρασε την ανάγκη σύνδεσης του μηχανισμού ελάφρυνσης χρέους με όρους και προϋποθέσεις που μόνον αν τηρηθούν
θα τίθεται σε λειτουργία. Για το Βερολίνο, ο μηχανισμός δεν θα πρέπει
να είναι αυτόματος και κάθε φορά
που θα αποφασίζεται μία περαιτέρω
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους,
θα πρέπει να γίνεται μόνο έπειτα από
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου
του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, όπως και τώρα με κάθε
έγκριση εκταμίευσης.
Από την άλλη, το ΔΝΤ τονίζει ότι ο
μηχανισμός πρέπει να είναι αυτόματος
και ανεξάρτητος από πολιτικές πιέσεις.
Επιπλέον, η κ. Λαγκάρντ ζήτησε, κατά
τη διάρκεια της συνάντησης, η ελάφρυνση του χρέους να εφαρμοστεί
για όλα τα δάνεια που έχουν δοθεί
στην Ελλάδα, δηλαδή και για διμερή
δάνεια που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου και για το
δάνειο του ESM που συμφωνήθηκε
στο τρίτο πρόγραμμα και όχι μόνο στα
δάνεια του EFSF, όπως προτείνει η ευρωπαϊκή πλευρά. Η επιμονή του ΔΝΤ
σε αυτό το αίτημα προβλημάτισε τους
Ευρωπαίους, καθώς δείχνει ότι το Ταμείο δεν έχει μετακινηθεί από τη θέση
που είχε εκφράσει πέρυσι, ενώ εκτι-

Η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ τονίζει ότι ο μηχανισμός ελάφρυνσης θα πρέπει να είναι αυτόματος
και ανεξάρτητος από πολιτικές πιέσεις.
μούσαν ότι το θέμα αυτό είχε ξεπεραστεί. Κατά τη συνάντηση που είχε
η κ. Λαγκάρντ με τον Ελληνα υπουργό
Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτο, τόνισε
«τη σημασία της έγκαιρης ολοκλήρωσης των συζητήσεων για το χρέος και
την επιτάχυνση της εφαρμογής των
πολιτικών του προγράμματος, καθώς
και τα δύο είναι κρίσιμα για την τόνωση
των οικονομικών προοπτικών αλλά
και για τη χρηματοδοτική συμμετοχή
του ΔΝΤ», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια.
Η ελληνική πλευρά δέχτηκε πιέσεις
να ολοκληρώσει όσο το δυνατόν νωρίτερα τα προαπαιτούμενα που παραμένουν για την ολοκλήρωση της
τέταρτης αξιολόγησης. Από τα 88 που
πρέπει να ολοκληρωθούν, περίπου 12
από αυτά είναι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, που ζητάει το ΔΝΤ και έχουν
παραμείνει ανολοκλήρωτες από την
προηγούμενη αξιολόγηση.
Το Ταμείο ξεκαθάρισε ότι τα χρονικά
περιθώρια στενεύουν όσον αφορά την
έγκριση ενός νέου προγράμματος. Το
ΔΝΤ μπορεί να εγκρίνει το πρόγραμμα
μέχρι τα τέλη Μαΐου, ώστε να υπάρξει
αρκετός χρόνος για να ολοκληρώσει
την απαραίτητη αξιολόγηση «εξπρές»
πριν από το τέλος του προγράμματος
τον Αύγουστο.
Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, ο
κ. Τσακαλώτος εμφανίστηκε στις συναντήσεις που είχε στην Ουάσιγκτον
ανήσυχος για πιθανές περαιτέρω απαιτήσεις που μπορεί να προβάλει το
Ταμείο για την πλήρη συμμετοχή του
στο ελληνικό πρόγραμμα, αλλά και
ότι στο τέλος η συμφωνία για το ελληνικό χρέος θα είναι κατώτερη από
αυτήν που αναμένει.
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FEELS GOOD
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Συντονιστείτε στο
The Breakfast Show
με τον Κωνσταντίνο και τη Μαρίνα
και διεκδικήστε
ένα ταξίδι δύο ατόμων
για τo Παρίσι
με την Cobalt.
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Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Εκστρατεία
Ταϊλανδών κατά
παρενόχλησης

Παιχνίδια με το νερό κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ που σηματοδοτεί την Πρωτοχρονιά στην Ταϊλάνδη. Το Σόνγκραν γιορτάζεται επί τρεις ημέρες.
οποία δημοσιοποιήθηκε στις αρχές
του μήνα. «Η ενδυμασία δεν προστατεύει τις γυναίκες από τη σεξουαλική
επίθεση», ανέφερε μία γυναίκα από
την Ταϊλάνδη στο Twitter με το hashtag
#DonttellmehowtoDress, το οποίο
γνωρίζει μεγάλη δημοφιλία στην Ταϊλάνδη. «Αυτά τα πράγματα πρέπει να

σταματήσουν», λέει μία άλλη που δέχθηκε ένα πλήγμα από το νεροπίστολο
στα στήθη της.
Η Μπίσοπ λέει ότι δέχθηκε επίθεση,
πριν από είκοσι χρόνια, κατά τη διάρκεια
του φεστιβάλ του νερού, όταν άνδρες
την άγγιξαν σε όλο της το σώμα.
REUTERS

Τσουχτερό πρόστιμο για ένα μήλο

Κανείς δεν προειδοποίησε την επιβάτιδα ότι έπρεπε να δηλώσει στο τελωνείο
των ΗΠΑ το μήλο που της προσέφεραν
κατά τη διάρκεια της πτήσης.

τυχαία την τσάντα και ο τελωνοφύλακας
ανακάλυψε το μήλο.
«Με ρώτησε αν το ταξίδι μου στη
Γαλλία ήταν ακριβό. Ναι, του απάντησα,
χωρίς να μπορώ να καταλάβω το νόημα
της ερώτησής του. “Ε λοιπόν θα γίνει
πολύ ακριβότερο”, μου είπε, “όταν θα
σας επιβάλω πρόστιμο για αυτό το μήλο
500 δολάρια”».
Η γυναίκα επισημαίνει ότι δεν είναι
τόσο εξοργισμένη με το πρόστιμο, όσο
επειδή οι υπάλληλοι της αεροπορικής
εταιρείας Delta δεν την προειδοποίησαν
ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Η ίδια
λέει ότι η Delta δεν πρέπει να μοιράζει
μήλα στο επιβατικό κοινό ή τουλάχιστον
πρέπει να προειδοποιεί τους επιβάτες
να μην τα πάρουν από το αεροπλάνο
μαζί τους κατά την αποβίβασή τους από
αυτό.
Η Delta στην ανακοίνωσή της για το
περιστατικό αρκείται να πει ότι «ενθαρρύνουμε τους επιβάτες μας να ακο-

λουθούν τα πρωτόκολλα των Αμερικανικών Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων», χωρίς φυσικά να αναλαμβάνει
την παραμικρή ευθύνη σχετικά με το
πώς το μήλο βρέθηκε στα χέρια της επιβάτιδος.
Ο εκπρόσωπος Τύπου των Αμερικανικών Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων έδωσε στη δημοσιότητα την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η πολιτική προστασίας της ιδιωτικότητας του βίου δεν
επιτρέπει στην υπηρεσία Αμερικανικών
Τελωνείων και Προστασία Συνόρων να
συζητήσουν για τις λεπτομέρειες της
έρευνας συγκεκριμένου επιβάτη. Ωστόσο, όλα τα γεωργικά προϊόντα πρέπει
να δηλώνονται». Η Τάντοκ τόνισε ότι
κατανοεί τους νόμους και ότι το υπουργείο Γεωργίας δεν θέλει κάποια έντομα
να μπαίνουν σε αμερικανικό έδαφος.
«Ωστόσο, το μήλο είχε έρθει από την
Delta και αυτό είναι το πιο σημαντικό
μέρος της υπόθεσης», δήλωσε.

EPA

Μία γυναίκα από το Κολοράντο θα πληρώσει ακριβά για την αφηρημάδα της.
Οπως ανακοινώθηκε, η υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των
ΗΠΑ θα της επιβάλει ένα άκρως τσουχτερό πρόστιμο, ύψους 500 δολαρίων,
διότι προσπάθησε να εισαγάγει παρανόμως στις ΗΠΑ ένα μήλο που της προσέφερε η αεροπορική εταιρεία Delta
κατά την πτήση της επιστροφής από
το Παρίσι. «Η παράβαση αφορά ένα μήλο», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό
KDVR η Κρίσταλ Τάντοκ. «Είναι ατυχές
κάποιος να πρέπει να τα περάσει όλα
αυτά και να του συμπεριφέρονται σαν
να επρόκειτο για εγκληματία για ένα
φρούτο».
Η Τάντοκ δέχθηκε το μήλο που της
προσέφερε κάποιος υπάλληλος της αεροπορικής εταιρείας Delta, αλλά, καθώς
δεν πεινούσε εκείνη τη στιγμή, το έβαλε
στη χειραποσκευή της. Οταν πέρασε
από τον τελωνειακό έλεγχο, της άνοιξαν

Τη δεκαετία του 1990 ο ζωγράφος Ντέιβιντ Χόκνεϊ ήταν τόσο ερωτευμένος
με τα σκυλάκια ντάξχουντ, τον Στάνλεϊ
και την Μπούντζι, που τα απαθανάτισε
στους πίνακές του και έγραψε γι’ αυτά
ένα βιβλίο. Οποιοσδήποτε αγαπά τα
ντάξχουντ όσο και ο ζωγράφος μπορεί
να επισκεφθεί το πρώτο μουσείο της
αγαπημένης του ράτσας.
Το μουσείο Ντάκελ άνοιξε στις αρχές
Απριλίου στο Πασάου της Γερμανίας.
Πρόκειται για μια έκθεση από αναμνηστικά για ντάξχουντ με μια συλλογή
από 4.500 ζωγραφικούς πίνακες, βιβλία,
αγάλματα και πορσελάνες αφιερωμένα
στο βαυαρέζικο «σκυλί-λουκάνικο».Είναι μόνο ένα από τα αρκετά νέα μουσεία που είναι αφιερωμένα στον καλύτερο φίλο του ανθρώπου. Στις αρχές
του επόμενου χρόνου πρόκειται να
ανοίξει τις θύρες του και το μουσείο
της Αμερικανικής Κυνολογικής Λέσχης
στην πόλη της Νέας Υόρκης, έτσι ώστε
να συμπέσει με την έκθεση του Κυνολογικού Ομίλου Ουεστμίνστερ. Οπως
και το Μουσείο του Σκύλου, έτσι και
το μουσείο Ντάκελ δημιουργήθηκε
από την αγάπη των ιδρυτών τους για
τους τετράποδους φίλους τους. «Κανένα άλλο σκυλί στον κόσμο δεν απολαμβάνει τη δημοφιλία και την αναγνώρισή του ως το σύμβολο της
Βαυαρίας», εξηγεί ο Σέπι Κιούμπλμπεκ,
ένας από τους ιδρυτές του μουσείου
Ντάκελ.Τα σκυλιά είχαν από καιρό
τη θέση τους στον κόσμο της τέχνης,
από τη σκυλίσια μούμια που εκτίθεται
στο Αιγυπτιακό Μουσείο μέχρι το
Μανχάταν, όπου ο «Σκύλος Μπαλόνι»
του Τζεφ Κουνς δημοπρατήθηκε έναντι 58,4 εκατομμυρίων δολαρίων
σε δημοπρασία του Christie’s το 2013.
Παρακάτω ακολουθούν κάποια από
τα μουσεία που είναι αφιερωμένα
στους τετράποδους φίλους μας.
• Μουσείο Ντάκελ, Πασάου Γερμανία.
Ο Σέπι Κιούμπλμπεκ και ο Ολιβερ
Στορζ συγκέντρωναν αναμνηστικά
για ντάξχουντς επί 25 χρόνια. Ανάμεσα
στα εκθέματα υπάρχουν πολλά βιβλία,
σχέδια και πορσελάνινες φιγούρες.
Το πιο αξιοσημείωτο έκθεμα είναι και
μια λούτρινη μασκότ των Ολυμπιακών
Αγώνων του Μονάχου του 1972.
• Μουσείο του Σκύλου. Του χρόνου
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Tης LAURA M. HOLSON
THE NEW YORK TIMES

REUTERS

κεια του Σόνγκραν τις προηγούμενες
χρονιές. «Είναι η πρώτη φορά που οι
γυναίκες λένε φτάνει», δήλωσε η Ταϊλανδή- Αμερικανίδα μοντέλο και τηλεπαρουσιάστρια Σίντι Μπίσοπ, η οποία άρχισε την εκστρατεία
#DonttellmehowtoDress.
«Διαμαρτυρόμαστε κατά των σεξουαλικών επιθέσεων και οι γυναίκες στέκονται όρθιες για να πούνε ότι πρέπει
να ντύνονται όπως νιώθουν», δήλωσε
στο Ιδρυμα Thomson Reuters τηλεφωνικά από την ταϊλανδική παράκτια
πόλη της Πατάγια.
Περίπου το 60% των γυναικών κατήγγειλε ότι έχουν πέσει θύματα θωπείας κατά τη διάρκεια του Σόνγκραν
αλλά μόνο ένα μικρό ποσοστό κατήγγειλε αυτά τα περιστατικά στην αστυνομία, σύμφωνα με δημοσκόπηση που
έγινε από το Ιδρυμα Προοδευτικού
Κινήματος Ανδρών και Γυναικών, η

Το Μουσείο του Σκύλου άνοιξε
τις θύρες του πέρυσι στη Μασαχουσέτη. Η έκθεση περιλαμβάνει 180
έργα τέχνης με θέμα τους σκύλους.
<
<
<
<
<
<

Τα ντάξχουντ έχουν απεικονιστεί σε 4.500 πίνακες
και πορσελάνες, έχουν
γραφτεί γι’ αυτά βιβλία
και είναι όλα συγκεντρωμένα σε ένα μουσείο.
το Μουσείο του Σκύλου, της Αμερικανικής Κυνολογικής Λέσχης, θα μεταστεγαστεί στο Μίνταουν του Μανχάταν. Η έκθεση περιλαμβάνει 700
έργα τέχνης, μεταξύ των οποίων πίνακες, πορσελάνες και αγάλματα.
• Μουσείο Μπάριλαντ των σκύλων
του Αγίου Βερνάρδου, Ματινί, Ελβετία.
Οι μοναχοί αναπαρήγαν σκύλους του
Αγίου Βερνάρδου στα τέλη του 17ου
αιώνα για εργασία και για να βοηθούν
τους ταξιδιώτες που αντιμετώπιζαν
προβλήματα λόγω των αντίξοων καιρικών συνθηκών.
• Μουσείο Κολάρων Σκύλων, κάστρο
του Λιντς, Κεντ, Βρετανία. Το 1977 η
Γκέρτρουντ Χαν δώρισε μια συλλογή
από 60 κολάρα σκύλων στο ίδρυμα
του κάστρου του Λιντς. Αποτελούν
το επίκεντρο μιας έκθεσης που περιλαμβάνει περισσότερα από 130 σπάνια
κολάρα από τα τέλη του 15ου αιώνα
έως τον 19ο αιώνα. Το παλιότερο είναι
ένα σιδερένιο κολάρο ενός ισπανικού
μάστιφ, που φοριέται για να προστατεύει τα σκυλιά από τις αρκούδες και
τους λύκους που περιδιάβαζαν στην
ευρωπαϊκή ύπαιθρο.
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Μουσεία αφιερωμένα
στους πιστούς μας
φίλους, τους σκύλους

Εξομολογήσεις γυναικών σε φεστιβάλ νερού
Οι γυναίκες στην Ταϊλάνδη κατέφυγαν
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να μοιραστούν τις ιστορίες
τους περί σεξουαλικής παρενόχλησης,
εξοργισμένες από την επίσημη υπόδειξη
που τις προέτρεπε να καλύπτονται προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο
να παρενοχληθούν σε ένα δημοφιλές
φεστιβάλ νερού, το οποίο συχνά αποκαλείται ο μεγαλύτερος «νεροπόλεμος
της γης». Οι γιορτασμοί για το Σόνγκραν,
που σηματοδοτεί την Νέα Χρονιά στην
Ταϊλάνδη, βρίσκει ντόπιους και ξένους
στους δρόμους των πόλεων να πετούν
ο ένας νερά στον άλλο οπλισμένοι με
νεροπίστολα και κουβάδες. Το Σόνγκραν
γιορτάζεται επί τρεις ημέρες, αρχής
γενομένης της Παρασκευής.
Χρησιμοποιώντας το hashtag
#DonttellmehowtoDress, οι γυναίκες
περιέγραψαν πως έπεσαν θύματα σεξουαλικής παρενόχλησης κατά τη διάρ-
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Επιφυλακτικότητα
και νέες πιέσεις
στις τράπεζες

Τι «βλέπει» η Citigroup, γιατί τηρεί
ουδέτερη στάση για τραπεζικές μετοχές
Tης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Το ελληνικό Χρηματιστήριο σημείωσε
την τρίτη ημέρα απωλειών, με τους πωλητές να παίρνουν τα ηνία της αγοράς
με «στόχο» κυρίως τις μετοχές των τραπεζών, οι οποίες και είχαν σημειώσει
σημαντικά κέρδη το τελευταίο διάστημα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες
0,13% στις 837,53 μονάδες, με τον τζίρο
στα 50 εκατ. ευρώ, ενώ πτώση της τάξης
του 1,53% σημείωσε ο τραπεζικός δείκτης, με τη Eurobank να κλείνει στο 2,92%, την Πειραιώς στο -2,32%, την
Εθνική στο -1,06% και την Alpha Bank
στο -0,76%.
Ο τραπεζικός κλάδος συνεχίζει να αποτελεί τον οδηγό αλλά και την αχίλλειο
πτέρνα της αγοράς, δίνοντας συχνά-πυκνά λόγο ύπαρξης σε αρκετά funds τα
οποία έχουν «χτίσει» σημαντικές αρνητικές καθαρές θέσεις στις μετοχές των
τραπεζών.
Αν και τα θετικά αποτελέσματα στα
stress tests έχουν λίγο-πολύ αποτιμηθεί
–όπως άλλωστε το αποδεικνύει και το
ράλι που ξεπέρασε το 20% στον τραπεζικό δείκτη από τις αρχές του μήνα έως
και πριν από την τριήμερη αυτή διόρθωση– η αβεβαιότητα και οι προκλήσεις
παραμένουν στις τράπεζες, κυρίως σε
ό,τι αφορά το μέτωπο της μείωσης των

μη εξυπηρετούμενων δανείων, γεγονός
που «καταγράφεται» και στις εκθέσεις
των επενδυτικών οίκων.
Η Citigroup, αν και εκτιμά ότι οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν επιτυχώς
τα stress tests, δεδομένης και της ενισχυμένης κεφαλαιακής θέσης τους, ωστόσο επιλέγει να τηρεί «ουδέτερη» στάση
για τον κλάδο. Οπως εξηγεί, οι δύσκολοι
στόχοι μείωσης των κόκκινων δανείων
το 2018-19, όπως και οι μακροοικονομικοί
κίνδυνοι, την «αναγκάζουν» να είναι πιο
επιφυλακτική για τις ελληνικές τράπεζες
και να αναμένει αδύναμη κερδοφορία.
Ετσι, παρά το θετικά νέα που φαίνεται
να έρχονται από το μέτωπο των stress
tests, το γεγονός είναι πως τα «σύννεφα»
παραμένουν πάνω από τις τράπεζες και,
αυτό, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις
γύρω από την επόμενη μέρα της Ελλάδας
μετά το πρόγραμμα καθώς και το θέμα
της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους
– ζητήματα τα οποία παραμένουν ακόμη
ανοικτά, συντηρούν ένα σκηνικό επιφυλακτικότητας στο Χ.Α.
Σύμφωνα με τους αναλυτές, για να
μπει το Χρηματιστήριο σε μια νέα και
«πειστική» ανοδική φάση, θα πρέπει να
υπάρξει σημαντική αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος λόγω νέων ειδήσεων, γεγονός το οποίο και θα αναζωογονήσει τον τζίρο, αν φυσικά το επιτρέψει
και το διεθνές κλίμα.

New York/Nέα Yόρκη

WELLS FARGO &
(Σε δολάρια)

WALMART INC

ALCOA CORP
ALLEGHANY CRP

Μετ. %

197.18

-8.6622

50.56

-2.5819

587.45

-0.119

55.52

-1.8561

AMAZON COM

1458.945

-3.8815

AMER EXPRESS C

100.19

-0.4175

AMER INTL GROU

55.07

-0.1993

AMGEN

172.98

-0.9619

APPLE INC

162.69

-1.5432

AVON PRODUCTS

2.545

-0.5859

BANK OF AMERIC

30.3641

0.1454

66.78

-0.5954

329.03

-2.8952

BOEING CO
BRISTOL MYERS

51.5

1.1788

CAMPBELL SOUP

40.985

0.355

CATERPILLAR IN

146.02

-5.1757

CIGNA CORP

171.89

-0.2669

123.795

0.174

CISCO SYSTEMS

43.98

-0.6102

CITIGROUP

69.42 -0.0864

CHEVRON

CERVECERIAS
COCA-COLA CO
COLGATE PALMOL

28.5

0.6711

43.02

-2.1828

66.5575

0.2825

DANAOS CORP

1.125

-2.1739

DIANA SHIPPING

3.595

-2.3098

ENTERGY CP

80.8

1.9558

EXELON CORP

39.54

2.2763

79.37

-0.2514

EXXON MOBIL
FEDEX CORP

ζήτησης, που συμβάλλει στην πρόσφατη άνοδο της απόδοσης των ομολόγων. Ωστόσο, αν συνεχιστεί σε
υπερβολικό βαθμό, τότε θα μπορούσε
να αρχίσει να λειτουργεί σαν βαρίδι
για τα χρηματιστήρια, αν δηλαδή οι
τιμές (του πετρελαίου) και μαζί οι αποδόσεις (των ομολόγων) αρχίσουν
να κινούνται ακόμη ψηλότερα», ανέφερε ο Μάικλ Χιούσον, επικεφαλής
αναλυτής αγορών της CMC Markets,
σε ενημερωτικό σημείωμα.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx
Europe 600 έκλεισε τελικά με πτώση
0,2%, παρόλο που σημείωνε κέρδη
στην αρχή της συνεδρίασης. Στη
Φρανκφούρτη ο δείκτης DAX ολο-

0.6999

PEARSON

785.8

-1.43

DEUTSCHE POST

37.85

-0.15

0.0465

RECKIT BNCSR G

5443

-1.27

DT BOERSE N

111.85

0.6

26.5

0.05

246.49 -0.9364

FORD MOTOR CO

11.05

0.0906

INTL BUS MACHI

145.43

-0.2948

GENERAL DYNAMI

220.52

-2.4075

GENERAL ELEC C

14.67

1.0331

GOLDM SACHS GR

244.4

-0.9203

HALLIBURTON CO

51.77

-0.5379

HARTFORD FINL

51.48

-0.9238

HP INC

21.265

-0.5379

HOME DEPOT INC

177.37

-0.1632

HONEYWELL INTL

146.2

-1.6283

INTEL CORP

51.95

1.6634

JOHNSON JOHNSO

126.66

JPMORGAN CHASE

London/Λονδίνο
Εταιρείες

(Σε πέννες)

Χθεσινό

Μετ. %

ANGLO AMERICAN

1747.6

-1.577

ASSOC.BR.FOODS

2584

-1.11

ADMIRAL GROUP

2003

0.25

ASHTEAD GRP.

2115

1.003

ANTOFAGASTA

977.4

2.238

AVIVA PLC

527.2

0

ASTRAZENECA

4989.5

-0.508

BABCOCK INTL

739.4

-0.672

BAE SYSTEMS

618

2.115

BARCLAYS

215.4

-0.439

BRIT AM TOBACC

3744

-0.28

BARRATT DEVLPM

553.6

-1.635

BERKELEY GRP

3994

0.05

663

-0.151

BHP BILLITON

1558

1.393

BUNZL

2086

0.53

BP

533.6

2.301

BR LAND CO

BURBERRY GRP

1760

1.266

240.8

-1.231

COCACOLA HBC A

2472

-0.603

CARNIVAL

4734

-0.148

CENTRICA

146.55

-0.034

COMPASS GROUP

1489.5

0.202

CAPITA PLC

177.3

-1.936

CRH

2487

-1.622

201

-3.458

6680

-1.329

BT GROUP

DIXONS CARPHO
DCC
DIAGEO

275.6

-0.109

RDS 'A

2549.5

1.191

DT TELEKOM N

14.115

-0.1

ROYAL DTCH SHL

2607.5

1.242

E.ON SE NA

8.875

0.027

82.78

1.46

63.9

-1.72

RELX

DT LUFTHANSA A

1554

0.583

FRESENIUS MEDI

3974.5

0.658

FRESENIUS SE

581.8

2.864

HEIDELBERGCEME

80.56

-1.14

ROLLS ROYCE PL

853

0.07

HENKEL AG&CO V

102.3

-0.7

RANDGOLD RES

5740

0.28

INFINEON TECH

21.22

-0.18

RSA INSRANCE G

653

-0.488

K+S AG NA

23.6

0.4

SAINSBURY(J)

266.1

-0.225

LINDE

165.15

-0.15

SCHRODERS

3263

-0.366

MERCK KGAA

81.38

-0.9

SAGE GROUP

632.4

0.222

MUENCH. RUECK

198.95

-0.05

SHIRE

RIO TINTO
ROYAL MAIL R

3930

3.421

RWE AG

21.49

0.22

ST JAMESS PLAC

1123

-2.05

THYSSENKRUPP A

22.69

0.08

SKY PLC

1308

-0.038

VOLKSWAGEN VZ

169.64

0.2

TAYLOR WIMPEY

0.57

BRIDGESTONE CO

4554

0.04

CANON INC

3897

0.96

CASIO COMPUTER

1768

0.68

CITIZEN WATCH

816

0.37

CLARION

348

0.29

1933

1.84

CREDIT SAISON

1.77

IHI

3480

-6.45

ISUZU MOTORS

1695

2.95

KAWASAKI HVY I

3700

3.64

-1.264

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

-0.584

AALBERTS INDUS

41.05

-0.32

1631

-1.002

AEGON

6.124

0.72

193.35

-0.744

AKZO NOBEL

76.2

-2.31

3920

1.397

ALTICE A

8.292

-1.87

UNITED UTIL GR

709.4

0.796

ASML HOLDING

159.95

0.03

VODAFONE GROUP

212.4

-0.724

BOSKALIS WESTM

24.08

-0.7

WPP PLC

1116.5

-0.134

GEMALTO

49.99

0.16

4186

-1.087

HEINEKEN

86.06

-0.69

KONINKLIJKE DS

87.86

0.8

KPN KON

2.443

-0.41

NN GROUP

39.24

0.64

2465.5

0.571

374.7

-0.557

EXPERIAN

1630

-0.61

EASYJET

1623

-0.307

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

OCI

19.445

2.29

ABBLTDN

23.64

-0.63

FRESNILLO

1277.5

0.393

PHILIPS KON

34.885

0.39

RICHEMONTN

92.8

-0.24

GKN

451.4

-1.848

RANDSTAD

53.28

-2.77

17.685

0.54

GLENCORE

385.9

1.473

1462.2

1.19

1229

-2.305

HIKMA

1583

(Σε ευρώ)

DIRECT LINE

GLAXOSMITHKLIN

-0.5

ASTELLAS PHARM

3.44

1289

(Σε ελβ.φρ.)

0.79

5411

3740

238.4

Zurich /Zυρίχη

1968.5

ASAHI GROUP HL

829.1

UNILEVER

WHITBREAD

AJINOMOTO

HONDA MOTOR

3.06

TUI AG

Μετ. %

HITACHI

90.21

TESCO

Χθεσινό

2

1.074

TRAVIS PERKINS

Εταιρείες

1.88

395.3

0.43

Μετ. %
46.00
105.00
38.37
23.56
63.90
42.90
106.10
16.48
41.90
13.72
65.92
107.95
11.28
113.45
191.15
281.05
23.21
118.30
136.45
20.73
436.30
59.08
94.39
44.57
65.71
76.08
46.00
81.48
17.77
10.48
103.75
51.16
19.28

DAIWA SEC GROU
SUBARU

HINO MOTORS

KAJIMA CORP

1005

0.1

KEIO

4850

0.62

KOBE STEEL

1180

0.77

KONICA MINOLTA

968

1.15

JTEKT
MITSUB UFJ FG

1683

2

748.5

2.48

MITSUBISHI COR

3028

1.7

MITSUBISHI ELE

1765.5

2.29

MITSUBISHI MOT

795

2.71

NEC CORPORATIO

2982

1.39

NIKKON HLDG

2916

0.55

NIKON CORP

1945

2.53

NIPPON SUISAN

5411

0.34

NISSAN MOTOR C

1148

1.15

GEBERITN1

426.8

-0.74

RELX

LAFARGEHOLCIM

54.72

-0.76

ROYAL DUTCH SH

29.33

1.17

NOMURA HOLDING

645.6

0.48

NOVARTISN

75.76

-0.37

UNIBAIL RODAMC

192.4

0.26

NISSAN CHEM IN

4865

-0.1

ROCHEHOLDING

219.2

0.74

UNILEVER DR

45.595

1.04

NIPPON PAPER I

2072

VOPAK

40.24

-0.64

NTT DOCOMO

2758

WOLTERS KLUWER

44.06

0.73

OBAYASHI CORP

1203

1.52

ODAKYU ELEC RA

2284

0.79

760

2.43

HAMMERSON H

538.6

0.112

SGSN

2406

-0.41

HARGREAVES LS

1738

-0.714

SWATCHGROUPI

467.1

-0.6

-0.134

HSBC HOLDINGS

712

0.679

ADECCON

67.32

-1.92

INTL CONSOL AI

-0.56

627

1.423

JULIUSBAERN

58.6

0.86

INTERCONT HOTE

4390

-0.858

CSGROUPAG

16.2

-0.52

-0.522

3I GROUP

923.4

-0.324

GIVAUDANN

2218

0.59

Εταιρείες

60.49

0.3983

IMP.BRANDS

2388.5

-0.292

NESTLESA

75.38

0.59

A2A SPA

1.64

1.63

93.49

-1.9507

INTU PROPERTIE

198

-1.247

TRANSOCEANN

12.3

0.82

ATLANTIA

27.18

27.25

SECOM

8248

1.2

197.33

-8.5927

INMARSAT

359.9

-3.122

SWISSCOMN

465.6

0.06

AZIMUT HLDG

17.33

17.50

SEVEN & I HLDG

4800

1.24

53.2067

-0.8078

INTERTEK GROUP

4898

-0.163

SWISSREN

94.36

1.4

CIR-COMP

1.11

1.13

SHARP CORP

3445

2.99

67

0.1794

ITV

144.5

-0.892

UBSGROUPN

16.715

-0.33

ENEL

5.18

5.18

SHIMIZU CORP

1013

1.91

NORFOLK SOUTHE

135.82

-1.4082

JOHNSON MATTHE

3250

-1.306

ZURICHINSURAN

315

0.22

EXOR

62.72

62.00

SHISEIDO

6930

0.98

PFIZER INC

37.035

0.6386

KINGFISHER

303

-2.069

ENI

16.03

16.09

SONY CORP

5438

1.64

72.6

-0.5479

LAND SECS.

969.9

0.186

GENERALI ASS

17.06

16.92

SMFG

4688

2.02

649

1.72

110.86

-0.0631

LAZARD

52.49

-0.85

MCDONALD'S COR

158.16

MERCK & CO
MICROSOFT CP
3M COMPANY
MORGAN STANLEY
NIKE INC CL B

PROCTER & GAMB

Frankfurt/Φρανκφούρτη

RAYTHEON CO

219.31

-3.8662

LEGAL & GENERA

278.3

0.252

(Σε ευρώ)

GEOX

ROCKWELL AUTOM

161.26

-4.6983

LLOYDS BNK GRP

66.12

-0.482

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

INTESA SANPAOL

SCHLUMBERGER L

68.8002

-0.1593

LOND STOCK EXC

4300

2.017

ADIDAS N

204.8

-6.9

LUXOTTICA

194.86

-0.24

MEDIASET

86.4

-0.65

MEDIOBANCA

91.13

-0.07

92.46

0.58

97.97

-0.82

PRYSMIAN

10.982

-0.134

45.88

1.4147

MERLIN

4.12

1.7284

MARKS & SP.

TSAKOS ENERGY

3.62

-1.3624

UNISYS CORP

11.25

2.2727

UNITED TECH CP

122.13

-1.0773

UNITEDHEALTH G

234.75

0.175

SOUTHERN
STEALTHGAS

343.8

-0.203

ALLIANZ SE

2125979

-1.549

BASF SE

MONDI

2049

1.135

BAY MOT WERKE

NATIONAL GRID

801.6

0.64

BEIERSDORF

NEXT

5150

-1.114

BAYER N AG

OLD MUTUAL

253.3

1.645

COMMERZBANK
CONTINENTAL AG

OJI HOLDINGS

Milano/Mιλάνο
Χθεσινό

(Σε ευρώ)

OSAKA GAS

Μετ. %

PIONEER
RICOH CO LTD

2298.5

1.75

179

-1.65

1111

1.09

3.01

2.86

SUMITOMO CHEM

3.1955

0.87

SUZUKI

1060

1.15

51.56

51.40

TAISEI CORP

5660

0.89

TDK CORPORATIO

9600

1.16

TOBU RAILWAY

3345

1.36

3.27

3.31

10.38

10.38

PARMALAT

2.97

2.97

TOKIO MARINE H

5079

1.2

RCS MEDIAGROUP

1.18

1.18

TORAY INDUSTRI

1030.5

0.73

24.41

24.52

TREND MICRO

6490

0.31

SNAM

3.89

3.84

TOPY INDS LTD

3235

0.62

US BANCORP

50.5932

0.1053

PROVIDENT FINC

682.8

-1.868

226

3

STMICROELEC.N.

17.65

17.78

TORAY INDUSTRI

VERIZON COMMS

49.4632

1.6506

PRUDENTIAL

1882

-0.45

DAIMLER AG N

65.16

-0.19

TELECOM ITALIA

0.85

0.87

TOSHIBA CORP

WALT DISNEY CO

99.53

-0.6191

PERSIMMON

2690

-1.139

DEUTSCHE BANK

12.178

0.492

TENARIS

15.63

15.51

TOYOBO

(Σε ευρώ)

(Σε γιέν)

1411

SPORTS DI INT

1868

Χθεσινό
45.67
106.00
38.00
23.49
64.00
42.54
106.15
16.46
42.03
13.75
65.92
108.70
11.44
113.65
192.35
281.75
23.12
120.15
135.90
20.53
438.20
58.82
93.37
44.03
65.42
75.92
45.81
80.10
17.66
10.29
104.35
51.84
19.30

Paris/Παρίσι

Tokyo/Tόκιο

1.36

-2.2

SEVERN TRENT

4.32

4394

-0.08

106.28

Amsterdam/Aμστερνταμ

2.01

5190

672.7

40.16

SIEMENS N

0.588

7110

YAMAHA CORP

FUJITSU LTD

VONOVIA SE

0.644

TOYOTA MOTOR C

0.35

FUJIFILM HOLDI

-0.711
-0.828

1328

4.84

1.17

1377.5

769.2

4.88
18.212

2.09

1605.5

STANDRD CHART

UNICREDIT

3616

SMITH&NEPHEW
SSE PLC

TERNA

683.5

SMITHS GROUP

SAP SE

κλήρωσε τη συνεδρίαση με υποχώρηση 0,17%, ενώ στο Παρίσι ο δείκτης CAC 40 έκλεισε με κέρδη 0,1%.
Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 έκλεισε με άνοδο 0,36% πάνω από το
επίπεδο των 7.400 μονάδων για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο. Μεγάλες κερδισμένες της χθεσινής συνεδρίασης στο Λονδίνο ήταν οι μετοχές των πετρελαϊκών εταιρειών
και ο λόγος ήταν η προσωρινή ενίσχυση του πετρελαίου Brent πάνω
από τα 75 δολάρια το βαρέλι. Το ευρώ
ενισχυόταν χθες βράδυ κατά 0,24%
έναντι του δολαρίου, με την ισοτιμία
να κυμαίνεται γύρω από το 1,2238.
Ομοίως και η λίρα στερλίνα ενισχυό-

ταν έναντι του αμερικανικού νομίσματος κατά 0,26%, με την ισοτιμία
να απέχει ελάχιστα από το 1,40. Στη
Wall Street ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης Dow Jones υποχωρούσε
κατά 2,03%, κάτω από τις 24.000 μονάδες, εξαιτίας της ανόδου της απόδοσης του αμερικανικού δεκαετούς
αλλά και της υποχώρησης της μετοχής της 3M κατά 8,45%. Το γενικευμένο ξεπούλημα μετοχών συμπαρέσυρε και τον δείκτη S&P 500,
ο οποίος αργά το βράδυ υποχωρούσε
κατά 1,38%. Ο δε Nasdaq όδευε προς
το χειρότερο κλείσιμό του από τις
αρχές Απριλίου, υποχωρώντας χθες
βράδυ κατά 1,73%.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

86.14

ROYAL BANK SCO

το κλείσιμο

ALTRIA GROUP

BAXTER INTL IN

Πτωτικά έκλεισαν χθες τα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια ενώ και ο Dow Jones
υποχωρούσε σημαντικά αργά χθες
το βράδυ εμφανίζοντας απώλειες
λίγο άνω του 2%, καθώς η απόδοση
του αμερικανικού δεκαετούς ομολόγου υπερέβη το ψυχολογικό όριο του
3% για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο του 2014. Η τιμή του πετρελαίου
Brent υπερέβη τα 75 δολάρια το βαρέλι (βλέπε σελ. 32). Η άνοδος της
απόδοσης των αμερικανικών δεκαετών ομολόγων περιορίζει την όρεξη
των επενδυτών για επενδύσεις με υψηλότερο ρίσκο όπως είναι οι μετοχές.
«Είναι αυτή η άνοδος των τιμών του
πετρελαίου, μαζί με την αύξηση της

52.9782

Πριν από
3M COMPANY

Ανησυχία στις αγορές λόγω αμερικανικών ομολόγων

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

«H άνοδος των τιμών του πετρελαίου, μαζί με την αύξηση της ζήτησης, συμβάλλει στην πρόσφατη άνοδο της απόδοσης των ομολόγων. Ωστόσο, αν συνεχιστεί σε υπερβολικό βαθμό, τότε θα μπορούσε να αρχίσει να λειτουργεί σαν βαρίδι για τα χρηματιστήρια», προειδοποιούν αναλυτές.

1030.5

0.73

298

0.68

2142

-0.05

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

Madrid/Mαδρίτη
Εταιρείες
ACS CONS Y SER
ABERTIS
AENA SME
ACERINOX
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)

Χθεσινό Μετ. %
34.4
-0.232
18.3 0.0547
170.55
0.9172
11.88 -1.0824
67.92 1.0414
60.68 -0.8173
3.679 -0.0815
6.582
0
8.704 0.7407
4.01 -1.2802
3.793 -0.5245
18.91 0.1589
23.18 -0.2582
17.675
-0.254
10.6
0.189
20.72 1.6683
22.98 -1.5424
6.3 0.5426
7.17
1.6733
10.99 0.3653
24.81 1.4724
2.898 0.5552
12.58 0.5998
28.695 0.9499
3.949 -0.0253
16.47
1.012
15.975
1.2678
1.7215 -2.5198
5.393 -3.2472
2.323
0.259
8.304 -0.348
8.25 -0.5785
25.05 0.6428
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

l

21

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,5940

0,6100

0,5986

0,4880

138.717

0,5940

0,6000

0,5960

0,34

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,9500

1,9760

1,9676

-0,1230

9.900

1,9500

1,9600

1,9540

0,00

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4600

0,4620

0,4611

-0,0930

1.138

0,4600

0,4700

0,4600

-0,43

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0070

0,0080

ΣΑΕΠ

CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LTD (AN)

0,0000

0,2380

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC (Σ)

0,0230

0,0240

0,0235

0,0280

116.328

0,0225

0,0240

0,0240

4,35

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1340

0,1350

0,1343

-0,1080

20.300

0,1340

0,1440

0,1340

-0,74

1,4900

1,4900

1,4900

0,0000

2.051

1,4800

1,4900

1,4900

0,00

1,5000

0,00

0,0185

0,00

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

0,1030

0,1100

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1850

0,1980

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0570

0,0620

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0000

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΑΙΕΠ

1,5000

0,0185

1,5000

0,0185

1,5000

0,0185

0,0000

0,0000

5.000

20.000

1,4700

1,5300

0,0000

0,0000

0,0000

1,2100

0,0175

0,0000

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0015

0,0000

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0230

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)

0,0420

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0010

0,0020

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1650

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2740

0,3000

0,2789

-1,1060

35.000

0,0000

0,3180

0,2860

-1,38

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0165

0,0165

0,0165

-0,0930

1.056

0,0165

0,0185

0,0165

-2,94

0,1490

0,0160

77,78

1,1200

-0,88

0,0225

0,00

0,4240

0,95

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1390

ΙΣΕΠ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΚΑΕΠ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0885

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

0,0010

0,0050

ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΤΖΕΠ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0070

0,0160

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

0,0070

0,0160

0,0130

0,4950

15.000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΒΙΖΝ

VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD (AN, Σ)

0,0000

0,0000

ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

0,0630

0,0670

ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0165

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΜΑΠΑ

1,1100

1,1500

1,1188

-1,1190

15.680

1,1100

1,1400

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,0000

0,0000

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)

0,2240

0,2520

ΑΓΡΟ

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

0,8100

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

ΚΩΝΣ

0,0000

0,2100

0,0225

0,0245

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1200

0,1420

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0480

0,0000

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,4760

0,5100

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΣΙΤΟ

0,0225

0,4240

0,0225

0,4240

0,0225

0,4240

0,0000

0,4000

1.000

5.000

0,4240

0,4300

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0325

0,0000

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

1,2800

1,4200

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0140

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)

0,2260

0,2260

0,2260

0,0010

178

0,2260

0,0000

0,2260

0,00

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4900

0,5000

0,4982

-0,1910

2.500

0,4920

0,5050

0,4900

-2,00

0,0000

0,0000

2,9000

2,9400

2,8009

-10,9650

201.533

2,9000

2,9400

2,9000

0,00

0,0000

0,0360

0,0110

0,0110

0,0110

-0,0980

562.656

0,0110

-8,33

0,5500

0,00

30,0000

25,00

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΚΕΟ

KEO PLC

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

ΦΡΟΥ

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

0,5500

0,5800

0,5504

0,6690

8.329

0,0110

0,0130

1,2500

1,4300

0,0000

0,2800

0,5500

0,5800

0,2200

0,2380

0,0690

0,0770

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

0,2360

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

0,0000

0,0000

25,0000

30,0000

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
ΕΤΜΑ2

30,0000

30,0000

30,0000

600,0000

200

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

27,0000

30,0000

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

0,0000

0,0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

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

Σε διαφορετική γραμμή FIFA και UEFA για τη χρήση του «βιντεοδιαιτητή»
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Γερμανός διαιτητής έχει σφυρίξει για
το ημίχρονο. Οι ενδεκάδες, οι διαιτητές,
οι αναπληρωματικοί κι οι προπονητές
μπαίνουν στα αποδυτήρια, με τους παίκτες της Μάιντς να έχουν μόλις ηρεμήσει
από τις διαμαρτυρίες τους για χέρι παίκτη
της Φράιμπουργκ, χωρίς ο διαιτητής να
δώσει το καθαρό πέναλτι.
Κι όμως, πέντε λεπτά αργότερα ο διαιτητής τους βγάζει όλους ξανά στο
τερέν, έχοντας αποφασίσει με βάση το
τηλεοπτικό ριπλέι να δώσει το πέναλτι,
που εκτελέστηκε εύστοχα, με τους παίκτες να επιστρέφουν στα αποδυτήρια
για την ανάπαυλα, ενώ όσοι φίλαθλοι
στο γήπεδο της Μάιντς σηκώθηκαν στο
ημίχρονο για να πάρουν... λουκάνικο
και μπίρα, το έχασαν.
Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο εμφανίζεται
διχασμένο ως προς τη χρήση του ριπλέι
υπέρ της διαιτησίας, γνωστού ως «βιντεοδιαιτητή» ή VAR, με την εφαρμογή
του να απέχει στην πράξη από αυτό που
επαγγέλλεται, και να διαγιγνώσκονται
ουκ ολίγες «παιδικές ασθένειες» όπου
χρησιμοποιείται. Το μόνο βέβαιο είναι
ότι το μέλλον του θα κριθεί σε μεγάλο
βαθμό κατά το Μουντιάλ της Ρωσίας, το
καλοκαίρι.
Υστερα από διάφορες κωμικές καταστάσεις σε γήπεδα όπου χρησιμοποιείται
η αρκετά ακριβή εφαρμογή της εγκατάστασης, λειτουργίας και συμβολής
καμερών με κλειστό κύκλωμα για τη διευκρίνιση των «προφανών λαθών σε
πολύ σοβαρές φάσεις», κατά τον νεόκοπο
κανονισμό, ο βιντεοδιαιτητής έχει φανατικούς φίλους και ορκισμένους εχθρούς.
Κάτι οι σημαντικές καθυστερήσεις
στη λήψη απόφασης βάσει του VAR,
κάτι η συχνά προβληματική συνεννόηση
μεταξύ των χειριστών του και του διαιτητή και κάτι τα τεχνικά προβλήματα
που κατά περίπτωση εμφανίζονται,
έχουν δημιουργήσει σχετικά αρνητική
δημοσιότητα για το σύστημα, που από
τον Μάρτιο αποτελεί τμήμα των επίσημων κανονισμών του ποδοσφαίρου και
θα είναι σε πλήρη χρήση στο Παγκόσμιο
Κύπελλο από τις 14 Ιουνίου.
Ετσι, από τη μια η FIFA το θέλει, αλλά
η UEFA δεν το θέλει ακόμα. Οι μεγάλες
λίγκες της ηπειρωτικής Ευρώπης θα το
χρησιμοποιούν του χρόνου (Ισπανία, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία), μαζί τους κι η

Ελλάδα, ενώ οι βορειότερες όχι, όπως η
Αγγλία, η Σουηδία, η Δανία και άλλες.
Μόλις πριν από 10 μέρες η Πρέμιερ Λιγκ
αποφάσισε ότι το σύστημα δεν είναι ακόμη έτοιμο για χρήση στο αγγλικό πρωτάθλημα, δεδομένης και της αμφιλεγόμενης δοκιμαστικής εφαρμογής του στο
Κύπελλο Αγγλίας.
Την απόφαση της Πρέμιερ Λιγκ έσπευσε να στηλιτεύσει ο Αρσέν Βενγκέρ.
Ο τεχνικός της Αρσεναλ είπε ότι η απόρριψη του βιντεοδιαιτητή φέρνει το
αγγλικό πρωτάθλημα «πίσω από τον υπόλοιπο κόσμο». Δεν είναι, όμως, μόνο
η Πρέμιερ Λιγκ που αρνείται στην παρούσα φάση να καθιερώσει την εφαρμογή.
Αρκετές λίγκες παραπονούνται όχι

Special offer prices for a limited time only
Larnaca to Athens

€ 148.51

Paphos to Athens

€ 148.73

Athens to Larnaca

€ 148.73

Athens to Paphos

€ 148.95

μόνο για το αποτέλεσμα αλλά και για το
δυσανάλογο κόστος του βιντεοδιαιτητή,
ενώ η UEFA δηλώνει όχι μόνο ότι δεν
πρόκειται προς το παρόν να τον χρησιμοποιήσει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις,
αλλά και ότι είναι έντονα ανήσυχη για
την εφαρμογή του στο Μουντιάλ.
Μόλις την Τετάρτη ο πρόεδρος της
ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, Αλεξάντερ
Σέφεριν, δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα
«Γκατζέτα ντέλο Σπορτ»: «Τρέφω κάποιους φόβους για το Παγκόσμιο Κύπελλο,
που θα έχουμε διαιτητές οι οποίοι δεν
έχουν ποτέ διαιτητεύσει με το VAR. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτε σκάνδαλα ή
προβλήματα».
Ερωτηθείς γιατί δεν θα εφαρμοστεί
στην προσεχή σεζόν ο βιντεοδιαιτητής

στο Τσάμπιονς Λιγκ, ο κ. Σέφεριν έδωσε
εύγλωττη απάντηση: «Το Τσάμπιονς
Λιγκ είναι σαν μία Φεράρι ή μία Πόρσε:
Δεν μπορείς να το οδηγήσεις με τη μία,
χρειάζεται δοκιμές, προετοιμασία. Πρέπει
πρώτα να κατανοήσουν όλοι πώς λειτουργεί. Είναι πολύ νωρίς για το VAR»,
είπε ο Σλοβένος παράγοντας, αντανακλώντας την κυριαρχούσα άποψη τόσο
στη Βρετανία όσο και στις μικρότερες
χώρες της ηπείρου.
«Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα το έχουμε ποτέ, καθώς η διαδικασία είναι
αναπόφευκτη. Κάποια μέρα θα το έχουμε
και στο Τσάμπιονς Λιγκ. Δεν υπάρχει,
όμως, καμιά βιασύνη», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι ο «βιντεοδιαιτητής» δεν
αποτελεί πανάκεια.

Τετάρτη 25 Απριλίου 2018

Η σίγουρη επένδυση
στον αθλητικό τουρισμό
Σε... blue chip της εθνικής οικονομίας μπορεί να εξελιχθεί ο αθλητικός τουρισμός και ειδικά ο θαλάσσιος, εάν γίνουν οι κατάλληλες
επενδύσεις. Η θάλασσα που περιβάλει ολόκληρη τη χώρα μας,
σύμφωνα με τους ειδικούς, διαθέτει άπειρες δυνατότητες για τη
διοργάνωση διεθνών αγώνων που
θα ενισχύσουν την οικονομία και
θα διαφημίσουν την Ελλάδα. Πριν
από λίγες ημέρες στην Πάτρα διεξήχθη το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
της κατηγορίας Laser 4.7 και η επιτυχία του αποτελεί παρακαταθήκη για τη διεκδίκηση άλλων
διοργανώσεων.
Στην Πάτρα αγωνίστηκαν 320
αθλητές και αθλήτριες από 40 χώρες. Εκτός από τους αθλητές, τους
κριτές, τους παράγοντες και τους
προπονητές, υπήρχαν και οι συνοδοί τους (στα Laser 4.7 παίρνουν
μέρος -18 ετών). Υπολογίζεται ότι
την Πάτρα επισκέφθηκαν για τη
διοργάνωση, περίπου, 1.000 άνθρωποι, οι οποίοι έμειναν δέκα ημέρες. Βέβαια, οι περισσότεροι
από τους ξένους αθλητές ήρθαν
νωρίτερα για να γνωρίσουν τον
θαλάσσιο στίβο. Αυτή η μεγάλη
ομάδα κοιμήθηκε στα ξενοδοχεία
της περιοχής, έφαγε στα εστιατόρια, ψώνισε από τα καταστήματα και στήριξε την οικονομία
της πόλης. Το πιο σημαντικό, όμως,
απ’ όλα είναι ότι μετετράπη σε
πρεσβευτή διαφήμισης της Αχαΐας
μέσα από τις σελίδες κοινωνικής
δικτύωσης.
Τη διοργάνωση της Πάτρας τη
διεκδίκησε από την Ευρωπαϊκή
Κλάση Laser η αντίστοιχη ελληνική

μαζί με τον Ιστιοπλοϊκό Oμιλο Πάτρας - Ρίου «Ιάσων», ο οποίος και
την ανέλαβε. Η Ελληνική Κλάση
Laser, που έχει ως στόχο να βοηθήσει την ανάπτυξη της κατηγορίας, δεν έμεινε μόνο εκεί. Διεκδίκησε και πήρε από την ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
Laser νέων ανδρών - νέων γυναικών, που θα πραγματοποιηθεί του
χρόνου στο Καλαμάκι και τα ευρωπαϊκά Standard και Radial, για
τις ολυμπιακές κατηγορίες ανδρών
- γυναικών, που θα γίνουν το 2020
στην Καλαμάτα. «Εμείς θέλουμε
να βοηθήσουμε τους ιστιοπλόους
μας να αγωνίζονται σε διεθνείς
διοργανώσεις στη χώρα τους. Το
κέρδος είναι διπλό: οι αθλητές μας
παίρνουν μέρος σε μεγάλους αγώνες χωρίς πολλά έξοδα και οι
ξένοι φέρνουν έσοδα στη χώρα.
Εάν οι διοργανώσεις γίνονταν εκτός Ελλάδος, θα έπαιρναν μέρος
μόνο οι αθλητές της εθνικής ομάδας και όσοι είχαν την οικονομική
δυνατότητα. Εμείς από την πλευρά
μας θα συνεχίσουμε την προσπάθεια», δήλωσε στην «Κ» ο πρόεδρος της Ελληνικής Κλάσης Laser
Βαγγέλης Παύλου.
Ενθουσιασμένος από τη διοργάνωση της Πάτρας ήταν και ο
Ζαν Λικ Μισόν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κλάσης: «Από το 1991
είχε να διεξαχθεί διοργάνωση
Laser στη χώρα σας και, αρχικά,
το σκεφθήκαμε εάν έπρεπε να τη
δώσουμε. Τελικά, έγινε ένας πολύ
καλός αγώνας και είμαι σίγουρος
ότι το ίδιο θα γίνει σε Καλαμάκι
και Καλαμάτα», τόνισε στην «Κ».
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΣΠΑΝΕΑ

Η επιτυχία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Laser 4.7 στην Πάτρα αποτελεί παρακαταθήκη για τη διεκδίκηση άλλων διοργανώσεων.
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Νέος Διευθυντής
Μάρκετινγκ
στα Public Κύπρου
LG

Αποκαλύψεις για το G7 ThinQ
Μία εβδομάδα απομένει για την επίσημη πα-

ρουσίαση του LG G7 ThinQ στις 2 και 3 Μαΐου σε
Νέα Υόρκη και Σεούλ και ήδη έχουν κυκλοφορήσει επίσημες εικόνες. Όπως φαίνεται, η πίσω πλευρά του συγκεκριμένου μοντέλου είναι
σε silver/ gray ενώ η πρόσοψη είναι μαύρου
χρώματος. Στο πίσω μέρος υπάρχει μία κάθετη
διάταξη με δύο κάμερες και τον αισθητήρα ανάγνωσης δακτυλικών αποτυπωμάτων. Η συσκευή αναμένεται να διαθέτει οθόνη 6,1 ιντσών
ανάλυσης 1440 x 2880 pixels και θα βασίζεται
στο Qualcomm Snapdragon 845 SoC σε συνδυασμό με τουλάχιστον 4GB RAM και τουλάχιστον 64GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου. Σύμφωνα με προηγούμενες διαρροές αναμένεται ότι το LG G7 ThinQ θα ακούει και θα
αναγνωρίζει τη φωνή του χρήστη από απόσταση έως 5m.

ULEFONE

Έρευνα «σε βάθος» σχετικά με τα σχέδια της Apple να αγοράσει την εφαρμογή αναγνώρισης τραγουδιών Shazam άρχισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την αγορά της Shazam
από την Apple εξετάζει η ΕΕ
Η έρευνα της ΕΕ είναι αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 4 Σεπτεμβρίου
Η Κομισιόν σημείωσε πως η συμφωνία ενδέχεται να περιορίσει
τις επιλογές όσων ακούνε μουσική online, ενισχύοντας παράλληλα με πλάγιους τρόπους
την θέση της υπηρεσίας Apple
Music στην αγορά. «Στόχος της
έρευνάς μας είναι να διασφαλίσουμε πως οι μουσικόφιλοι θα
συνεχίσουν να απολαμβάνουν
ελκυστικές προσφορές για
[online] μουσική και δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με λιγότερες
επιλογές ως συνέπεια αυτής της
προτεινόμενης συγχώνευσης»,
δήλωσε η επίτροπος αρμόδια
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Μια συμφωνία αξίας
400 εκατομμυρίων δολαρίων που ενδεχομένως να περιορίσει τις
επιλογές όσων ακούνε
μουσική online.
για θέματα ανταγωνισμού, Μαργκρέτε Βεστάγκερ. Οι Βρυξέλλες,
που έχουν την εξουσία να εμποδίσουν την συνένωση των δύο
εταιρειών, επισημαίνουν πως

μέσω της Shazam η Apple θα
μπορούσε να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα πολιτών
που χρησιμοποιούν ανταγωνιστικές υπηρεσίες μουσικής και
να τους «ενθαρρύνει» να στραφούν στο Apple Music.
«Ως αποτέλεσμα, ανταγωνιστικές υπηρεσίες μουσικής [στο
διαδίκτυο] μπορεί να βρεθούν
σε μειονεκτική θέση», αναφέρει
σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή.
Οι Βρυξέλλες θα μελετήσουν
επίσης εάν η συνένωση θα βλάψει τους ανταγωνιστές της Apple

σε περίπτωση που το Shazam
σταματήσει να τους συστήνει
στους χρήστες του.
Η έρευνα της Κομισιόν είναι
προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί έως τις 4 Σεπτεμβρίου.
Ούτε η Apple ούτε η Shazam
σχολίασαν την απόφαση των
Βρυξελλών να εξετάσει την συμφωνία τους.
Το τίμημα που δέχτηκε να
πληρώσει η Apple για την
Shazam δεν έχει γίνει επισήμως
γνωστό, όμως φέρεται να ανέρχεται στα 400 εκατομμύρια δολάρια.

Προπώληση των Power 5
και Armor X
Ξεκίνησε η παγκόσμια προπώληση των Ulefone

Power 5 και Ulefone Armor X σε συνεργασία με
το κατάστημα Aliexpress. Η τιμή του Ulefone
Power 5 είναι στα €224,69 και το Ulefone
Armor X σε τιμή €108,18 μέχρι και την 1η
Μαΐου. Το Ulefone Power 5 έρχεται με οθόνη
6.0” ανάλυσης Full HD+ (2160 x 1080, αναλογία
18:9), 64bit octa-core επεξεργαστή MediaTek
MT6763, 6GB μνήμη RAM, 64GB αποθηκευτικό
χώρο, dual κάμερα 21MP + 5MP με αισθητήρες
Sony, dual εμπρόσθια κάμερα 13MP + 5MP που
διαθέτει οπτικό σύστημα σταθεροποίησης εικόνας O.I.S. και λειτουργία Face Unlock, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων στο πλάι, κουμπί
συντόμευσης και λειτουργικό σύστημα Android
8.1 Oreo. Το Ulefone Armor X διακρίνεται για
την ανθεκτική κατασκευή του πιστοποιημένη
στο πρωτόκολλο IP68 για προστασία από νερό,
σκόνη, πτώσεις, γρατζουνιές κλπ. Διαθέτει οθόνη 5.5” HD+ (1440 x 720, 18:9), επεξεργαστή
64bit quad-core MediaTek MT6739, 2GB μνήμη
RAM, 16GB αποθηκευτικό χώρο (επέκταση με
microSD), dual κάμερα 13MP + 8MP, εμπρόσθια
κάμερα 8MP με λειτουργία αναγνώρισης προσώπου, dualSIM, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων, WiFi, Bluetooth, GPS, NFC, μπαταρία
5500mAh με δυνατότητα ασύρματης φόρτισης
και λειτουργικό σύστημα Android 8.1 Oreo

Στη θέση του διευθυντή Μάρκετινγκ στα Public
Κύπρου πέρασε από τις αρχές του 2018 ο Ιπποκράτης Κουρκούμπας. Ο κ. Κουρκούμπας
είναι πτυχιούχος Διοίκησης Επιχειρήσεων
ενώ κατέχει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ΜΒΑ
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ξεκίνησε την καριέρα του το 2002 από την
εταιρεία ΕΛΑΙΣ - UNILEVER αναλαμβάνοντας
διάφορες θέσεις ευθύνης ως Brand και
Customer Marketing Manager για διάφορα
καταναλωτικά προϊόντα (Skip, Lux, Organics,
κ.ά.) Από το 2016 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Μάρκετινγκ Public Ελλάδας, ενώ πρόσφατα έχει αναλάβει καθήκοντα Διευθυντή
Μάρκετινγκ στα Public Κύπρου.

Εκστρατεία κατά
της παιδικής
εκμετάλλευσης
στην εργασία
Εκδήλωση για την παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία πραγματοποιούν στις 28 Απριλίου ο σύνδεσμος Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Επίκεντρο της εκδήλωσης η εξάλειψη της παιδικής εκμετάλλευσης
στην εργασία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Απριλίου στην αίθουσα
«Ειρήνη», τέρμα της οδού Λήδρας στη Λευκωσία από τις 10:00-16:00. Υποστηρικτές της
εκδήλωσης η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου, το
Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, ο όμιλος Φώτος
Φωτιάδης, η CNP Ασφαλιστική, οι φούρνοι
Ζορπάς και ο δήμος Λευκωσίας.

Τα ασυνήθιστα σχήματα αποτυπώθηκαν σε φωτογραφίες της επιχείρησης Ice Bridge και έφτασαν στα χέρια της NASA από τις 14 Απριλίου.

Μυστηριώδεις κύκλοι βρέθηκαν
σε πάγους της Αρκτικής
Μια σειρά από ασυνήθιστα σχήματα στους πάγους της Αρκτικής
προσπαθούν να αποκωδικοποιήσουν οι επιστήμονες της NASA,
μετά από φωτογραφίες της επιχείρησης Ice Bridge που έφτασαν
στα χέρια τους στις 14 Απριλίου
2018. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία είναι
σε λειτουργία εδώ και δέκα χρόνια, αποστέλλονται αεροσκάφη
πάνω από τους πόλους για να
τραβούν φωτογραφίες και να
χαρτογραφούν τους παγετώνες
σε θάλασσα και ξηρά. Μπορεί
κάποια από τα χαρακτηριστικά
που εντοπίστηκαν στους πάγους
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Τα σχήματα δεν έχουν
εντοπιστεί πουθενά
αλλού ενώ επιστήμονες τα αποδίδουν
σε κύματα νερού.
να είναι εύκολο να αποκωδικοποιηθούν, οι εξηγήσεις της NASA
όμως στερεύουν όταν στις φωτογραφίες απεικονίζονται κάποιες περίεργες τρύπες. Οι επιστήμονες αναφέρουν ότι τα σχήματα αυτά στους πάγους της θά-

λασσας, τα οποία προσδιορίζονται 50 μίλια βορειοδυτικά του
δέλτα του ποταμού Μακένζι, πάνω από τη Θάλασσα Μπόφορτ,
είναι πρωτοφανή και δεν έχουν
εντοπιστεί πουθενά αλλού. «Αυτά
τα κυκλικά σχήματα τα είδαμε
μόνο για λίγα λεπτά. Δεν θυμάμαι
να βλέπω αυτό το πράγμα αλλού»,
έγραψε ο επιστήμονας της αποστολής, Τζον Σόνταγκ. Ο γεωφυσικός επιστήμονας θαλάσσιου
πάγου στο Dartmouth College,
Ντον Πέροβιτς, αναφερόμενος
στα «φυσιολογικά» χαρακτηριστικά, σημείωσε ότι όταν δύο
λωρίδες από λεπτό και πρόσφατο

πάγο συγκρούονται σχηματίζουν
τέτοιους είδους ροές, όπως αυτές
που απεικονίζονται στο δεξί μέρος της φωτογραφίας, και φέρουν
το όνομα finger rafting που θυμίζει φερμουάρ. Ο Γουόλτ Μάιερ,
επιστήμονας του National Snow
and Ice Data Center, αναφέρει
ότι τα κυκλικά χαρακτηριστικά
ίσως να οφείλονται σε κύματα
νερού που περνούν πάνω από
το χιόνι και τον πάγο, όταν αναδύονται οι φώκιες. Ο ίδιος προσθέτει ότι θα μπορούσε να είναι
ένα είδος χαρακτηριστικού απορροής που προκύπτει όταν η
τρύπα δημιουργείται στον πάγο.

Νέο Σημείο
Εξυπηρέτησης Kronos
Express στη Λευκωσία
Η εταιρεία Ταχυμεταφορών (Courier) Kronos
Express, στα πλαίσια της δέσμευσής της για
συνεχή αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών, εταιρειών και ιδιωτών,
ανακοινώνει την έναρξη της λειτουργίας νέου
Σημείου Εξυπηρέτησης στη Λευκωσία, στην
Διγενή Ακρίτα 1 (Γωνία Διγενή Ακρίτα με
Λεωφ. Λάρνακος). Το νέο αυτό Σημείο Εξυπηρέτησης στο κέντρο της πόλης, έρχεται να
προστεθεί στο ευρύ δίκτυο της εταιρείας αφού,
ως γνωστό, η Kronos Express διαθέτει Σημεία
Εξυπηρέτησης εντός όλων των Ταχυδρομικών
Γραφείων, πέραν των δικών της σημείων σε
όλες τις πόλεις. Όπως αναφέρει σε σχετικό
δελτίο Τύπου η εταιρεία , με καθημερινά δρομολόγια σε πάνω από 240 κοινότητες, εκτελεί
αποστολές δεμάτων και φακέλων σε κάθε
γωνιά της Κύπρου.

Το ρομπότ- σερβιτόρα της Σίλικον Βάλεϊ
MICROSOFT

Ανακοίνωσε χαρακτηριστικά
για το νέο Xbox One
H Microsoft ανακοινώνει ένα από τα σημαντικά

χαρακτηριστικά της επόμενης έκδοσης του λογισμικού της Xbox One. Συγκεκριμένα την αναπαραγωγή περιεχομένου στα 120Hz για όλες
τις συμβατές οθόνες και τηλεοράσεις. Παρόμοιο ρυθμό ανανέωσης υποστηρίζουν αρκετές
οθόνες τελευταίας γενιάς, χωρίς να παίζει ρόλο αν η οθόνη υποστηρίζει παράλληλα και
FreeSync. Με τη λειτουργία αυτή, το Xbox One
γίνεται η πρώτη παιχνιδοκονσόλα στον κόσμο
που υποστηρίζει refresh rate με περισσότερα
από 60Hz όπως ήταν ο κανόνας μέχρι σήμερα.
Η σχετική ρύθμιση βρίσκεται μέσα στο Display
& Sound μενού. Άλλα νέα χαρακτηριστικά είναι
οι βελτιωμένες γονικές ρυθμίσεις, η ομαδοποίηση εφαρμογών και παιχνιδιών για καλύτερη
διαχείριση της συλλογής του χρήστη και δυνατότητα γρήγορου trim ενός screenshot για εύκολο διαμοιρασμό του στη συνέχεια στα social
media. H Microsoft αναφέρει ακόμα ότι ετοιμάζεται πυρετωδώς για την παρουσίαση της 10ης
Ιουνίου όπου στα πλαίσια της E3, θα ανακοινώσει «αρκετά νέα συναρπαστικά πράγματα για
το Xbox».

Ο Τζον Χα ήταν μηχανικός στην
Google. Ήταν τακτικός πελάτης
του Kang Nam Tofu House, ενός
κορεάτικου ρεστοράν σε ένα mall
στη Μίλπιτας της Καλιφόρνιας.
Όταν οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν
να πουλήσουν, ο Τζον αποφάσισε
να γίνει εστιάτορας. Κι όταν χρειάστηκε να καλύπτει τα κενά κάθε
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Το δημιούργημα μηχανικού της Google
που έγινε εστιάτορας.

Η Penny δεν κάνει διάλειμμα για τσιγάρο και είναι πολύ καλή συνεργάτης με τους ανθρώπινους συναδέλφους της.

που ένας σερβιτόρος ή κάποιος
που έπλενε τα πιάτα ήταν άρρωστος ή αποφάσιζε να εγκαταλείψει, ο Τζον είπε: «Συνειδητοποίησα, γιατί όλη αυτή η χειρονακτική εργασία;» Κι άρχισε να κατασκευάζει τη σερβιτόρα-ρομπότ,
που βάφτισε «Penny». «Κανείς
δεν είναι πραγματικά ευτυχισμένος. Κανείς δεν περηφανεύεται
που δουλεύει σε εστιατόριο. Σκέφτηκα ότι ο αντίκτυπος των ρο-

μπότ στην κοινωνία θα ήταν τεράστιος. Άρα, αποφάσισα να φύγω
από την Google, άρχισα να φτιάχνω το πρωτότυπο, και τώρα δουλεύει καθημερινά στο ρεστοράν
μου» δήλωσε στο Fast Company.
Το μικρό ρομπότ χαρτογραφεί το
περιβάλλον της, χρησιμοποιεί αισθητήρες για να πλοηγείται στους
στενούς χώρους ανάμεσα στην
κουζίνα και τα τραπέζια. Αν αισθανθεί ότι κάτι μπλοκάρει τον

δρόμο της, σταματά. Η Penny δεν
κάνει διάλειμμα για τσιγάρο. Μπορείς να την καλέσεις με το απλό
πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον
είναι πολύ καλή συνεργάτης με
τους ανθρώπινους συναδέλφους
της. Μιας και αυτοί δεν χρειάζεται,
πλέον, να πηγαινοέρχονται από
την κουζίνα στα τραπέζια και πίσω, μπορούν και εστιάζουν περισσότερο στο σέρβις των πελατών, πράγμα που αυξάνει τα πουρ-

μπουάρ τους. Η «Πένι» είναι μεν
το γέννημα του μυαλού του Τζον
Χα, αλλά η «κοιλιά» από την οποία
βγήκε είναι νεοφυής επιχείρηση
του Τζον Χα στη Σίλικον Βάλεϊ,
η Bear Robotics. Η οποία έχει αρχίσει να τεστάρει την «Πένι» και
σε άλλα ρεστοράν της Bay Area,
να δοκιμάζει τη συμπεριφορά της
σε διαφορετικά περιβάλλοντα,
καθώς και το πώς χειρίζεται διάφορα «πιάτα» στο σερβίρισμα.
Η υποδοχή που της επεφύλαξαν
άλλοι εστιάτορες ήταν τόσο θερμή, που ο Τζον Χα σκέφτεται
τώρα να πουλήσει το εστιατόριό
του και να επικεντρωθεί στην
Bear Robotics. «Τρέφω την ελπίδα
να βελτιώσουν οι λύσεις μας τον
τρόπο λειτουργίας ενός εστιατορίου και να μπορέσουν οι υπάλληλοι ενός εστιατορίου να ζουν
περισσότερο ως πολίτες της μεσαίας τάξης. Στην πραγματικότητα, αυτό θέλω να πετύχω: ν’
αλλάξω τον τρόπο που λειτουργεί
ένα ρεστοράν» εκμυστηρεύεται
ο Τζον Χα.

Νέα τηλεοπτική
καμπάνια για
το νερό ΚΥΚΚΟΣ
Λίγο μετά την βράβευσή του σε δύο διεθνείς
διαγωνισμούς το Φυσικό Μεταλλικό Νερό
ΚΥΚΚΟΣ προχωρά με νέα τηλεοπτική καμπάνια, η οποία επικεντρώνεται στον τρόπο με
τον οποίο αυτό φτάνει από την πηγή στον
καταναλωτή. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας,
μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης και περιήγησης στη φύση, απολαμβάνει το Φυσικό
Μεταλλικό Νερό ΚΥΚΚΟΣ ως δώρο από την
ίδια τη φύση, το οποίο η Α/φοί Λανίτη φέρνει
καθημερινά στα σπίτια των Κυπρίων. Το νερό
ΚΥΚΚΟΣ απέσπασε τη διάκριση “International
Award in Gold” στο πλαίσιο του International
DLG Quality Test for Natural Mineral, Spring
and Table Waters της Φρανκφούρτης. Αρχές
Απριλίου πέτυχε τη διάκριση “Gold Award”
στα πλαίσια του Monde Selection Awards που
διοργανώνονται από τον ομώνυμο Διεθνή Φορέα Αξιολόγησης Γεύσης και Ποιότητας, με
έδρα τις Βρυξέλλες.
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Η EUROBANK ΑΝΑΛΥΕΙ

Πιο κοντά σε νέα
αύξηση επιτοκίων
από τη Fed
Η πλειονότητα των οικονομικών στοιχείων από τις ΗΠΑ
την εβδομάδα που διανύσαμε αιφνιδίασε θετικά, ενισχύοντας
τo ενδεχόμενο περαιτέρω σταδιακής αύξησης των επιτοκίων
από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Μεταξύ άλλων, οι λιανικές
πωλήσεις αυξήθηκαν 0,6% μηνιαίως τον Μάρτιο έπειτα
από συνεχιζόμενη πτώση τους προηγούμενους τρεις μήνες,
ενώ η βιομηχανική παραγωγή ενισχύθηκε 0,5% μηνιαίως,
περισσότερο από όσο ανέμενε η αγορά, επωφελούμενη
από την αύξηση της παραγωγής των επιχειρήσεων κοινής
ωφελείας λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Τα θετικά μηνύματα από την οικονομία των ΗΠΑ, ο
περιορισμός των ανησυχιών για περαιτέρω κλιμάκωση
του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας –τουλάχιστον άμεσα– η συγκρατημένη βελτίωση του επενδυτικού
κλίματος στα αμερικανικά χρηματιστήρια εν μέσω προσδοκιών για θετικά εταιρικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου
από τις εταιρείες του S&P500, καθώς και η εντεινόμενη
ανησυχία για αύξηση του δημοσιονομικού χρέους των
ΗΠΑ μετά τη δημοσίευση της Εκθεσης Δημοσιονομικής
Παρακολούθησης του ΔΝΤ (Fiscal Monitor), αποτέλεσαν
τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν τις αποδόσεις
των αμερικανικών κυβερνητικών ομολόγων σε νέα υψηλά
επίπεδα.
Τα γερμανικά κρατικά ομόλογα ακολούθησαν ανάλογη
πορεία, αδιαφορώντας για την πτωτική αναθεώρηση του
δείκτη τιμών καταναλωτή της Ευρωζώνης για τον μήνα
Μάρτιο (1,3% ετησίως έναντι 1,4% αρχικής εκτίμησης)
καθώς και την πτώση για τρίτο συνεχή μήνα του δείκτη
οικονομικού κλίματος ZEW της Γερμανίας τον Απρίλιο
στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. Ακολουθώντας την άνοδο της απόδοσης του 10ετούς αμερικανικού κυβερνητικού τίτλου σε υψηλά ενός μήνα
2,93% στο τέλος της εβδομάδας, η απόδοση του αντίστοιχου
γερμανικού ομολόγου τέσταρε εκ νέου την περιοχή 0,60%
για πρώτη φορά από τα μέσα Μαρτίου, καταγράφοντας
εβδομαδιαία άνοδο περίπου 9μβ – η μεγαλύτερη από τις
αρχές Φεβρουαρίου.
Στις αγορές συναλλάγματος, ο δείκτης δολαρίου DXY
σημείωσε κέρδη 0,4% σε εβδομαδιαία βάση, με την ισοτιμία
ευρώ/δολ. να αποδυναμώνεται 0,2% και να υποχωρεί την
Παρασκευή στο 1,2300 για πρώτη φορά τις τελευταίες δύο
εβδομάδες. Εντούτοις, κέρδη σημείωσε το ευρώ έναντι του
ελβετικού φράγκου καταγράφοντας υψηλό 1,2005, το υψηλότερο από τον Ιανουάριο του 2015, όταν η κεντρική
τράπεζα της Ελβετίας, SNB, εγκατέλειψε τη σταθερή σύνδεση
του φράγκου με το ευρώ. Κέρδη παρουσίασε το ευρώ και
έναντι της στερλίνας, σκαρφαλώνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων 0,8790, μετά τις
δηλώσεις του διοικητή της κεντρικής τράπεζας της Μ. Βρετανίας που, σύμφωνα με την αγορά, έθεσαν σε αμφιβολία
το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής στις 10 Μαΐου.

Η επιτυχία στο stress test έφερε
άνοδο 15% στις τραπεζικές μετοχές
Οι διοικήσεις ενημερώθηκαν για την πρόοδο της διαδικασίας στη Γερμανία
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ

Ισχυρή άνοδο με κέρδη άνω του 15% αποκόμισαν οι μετοχές των συστημικών τραπεζών την προηγούμενη εβδομάδα, στον
απόηχο των εκτιμήσεων ότι ολοκλήρωσαν
με επιτυχία το stress test.
Τα δημοσιεύματα της «Κ» το περασμένο
Σάββατο και την Κυριακή, ότι Alpha, Εθνική, Eurobank και Πειραιώς πέρασαν
και το δυσμενές σενάριο της άσκησης, επιβεβαίωσαν ο διοικητής της ΤτΕ Γιάννης
Στουρνάρας, ο οποίος σε ομιλία του την
περασμένη Τετάρτη σημείωσε: «Η προσομοίωση ακραίων καταστάσεων που διεξάγεται τώρα αναμένεται να έχει θετικά
αποτελέσματα για όλες τις συστημικές
τράπεζες», ενώ στο ξεκίνημα της εβδομάδας ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής
Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης δήλωσε
ότι όλες οι τράπεζες θα περάσουν τα stress
tests και ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα θα εξέλθει ισχυρότερο.
Οι διοικήσεις των τραπεζών βρέθηκαν
στη Φρανκφούρτη τις προηγούμενες ημέρες, όπου είχαν επαφές με τους επιτελείς
του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και
ενημερώθηκαν για την πρόοδο της διαδικασίας. Επρόκειτο για κρίσιμη συνά<
<
<
<
<
<

Τα τελικά αποτελέσματα και
οι λεπτομέρειες για τις επιδόσεις της κάθε τράπεζας θα ανακοινωθούν στις 5 Μαΐου.
ντηση, καθώς αν μια τράπεζα δεν είχε
περάσει το δυσμενές σενάριο θα καλούνταν να προετοιμαστεί για τη διαχείριση
της δύσκολης αυτής κατάστασης. Σημειώνεται ότι αποτυχία στο δυσμενές σενάριο,
δηλαδή αν μια τράπεζα εμφάνιζε μικρότερο
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από το
όριο που είχε ορίσει ο επόπτης, θα πυροδοτούσε άμεση αύξηση κεφαλαίου για
την κάλυψη του ελλείμματος, κάτι το
οποίο θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στους
υφιστάμενους μετόχους. Αυτό, ευτυχώς,

δεν συνέβη. Τα τελικά αποτελέσματα και
οι λεπτομέρειες για τις επιδόσεις της κάθε
τράπεζας, θα ανακοινωθούν το Σάββατο
5 Μαΐου.
Στελέχη τραπεζών σημειώνουν ότι το
εφετινό stress test ήταν απαιτητικό και
δύσκολο καθώς το δυσμενές σενάριο της
άσκησης περιλάμβανε ιδιαίτερα αρνητικές
παραδοχές, παρά το γεγονός ότι η εγχώρια
οικονομία βρίσκεται σε τροχιά ανάκαμψης
από το 2017.
Τα καλά νέα για το stress test τροφο-

δότησαν το έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον
στη Σοφοκλέους. Η αγορά κινήθηκε ανοδικά όλη την εβδομάδα και είναι χαρακτηριστικό ότι ο δείκτης των τραπεζών
σημείωσε άλμα σχεδόν κατά 15% οδηγώντας και τον Γενικό Δείκτη σε σημαντικά
υψηλότερα επίπεδα, στις 850 μονάδες, με
κέρδη σχεδόν 5%.
Η μετοχή της Alpha Bank ανήλθε στα
2,140 ευρώ ξεπερνώντας την τιμή της ανακεφαλαιοποίησης του 2015 (2 ευρώ), όπως και η Εθνική Τράπεζα που έκλεισε

στα 0,3166 ευρώ έναντι 0,3 της τιμής της
ανακεφαλαιοποίησης του 2015. Πολύ
κοντά στην τιμή ανακεφαλαιοποίησης ανήλθε η Eurobank κλείνοντας στο 0,9780
ευρώ (έναντι 1 ευρώ), ενώ η Πειραιώς βρίσκεται αρκετά πίσω καθώς –παρά τα μεγάλα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας– διαπραγματεύεται στα 3,170 ευρώ
έναντι 6 ευρώ που έγινε η αύξηση κεφαλαίου το 2015.

Jpapadogiannis@kathimerini.gr

* Τομέας οικονομικής ανάλυσης και έρευνας διεθνών κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Κάτω από τις 68 μονάδες
υποχώρησε το ΧΑΚ
Κάτω από το επίπεδο των 68
μονάδων υποχώρησε την
Τρίτη το κυπριακό Χρηματιστήριο, λόγω των πιέσεων
που δέχθηκε η αγορά στα
τελευταία 90 λεπτά των συναλλαγών. Ο Γενικός Δείκτης
κατέγραψε οριακές απώλειες
σε ποσοστό 0,15%, κλείνοντας στις 67,90 μονάδες.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20
σημείωσε πτώση της τάξης
του 0,22%, κλείνοντας στις
40,66 μονάδες. Ο ημερήσιος
όγκος συναλλαγών ανήλθε
στις €725.605.
Πτωτικά κινήθηκαν όλοι
οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Η Κύρια Αγορά παρουσίασε πτώση σε
ποσοστό 0,07%, τα Ξενοδοχεία υποχώρησαν κατά
0,18%, η Εναλλακτική Αγορά
σημείωσε απώλειες σε ποσοστό 0,31% και οι Επενδυτικές Εταιρείες παρουσίασαν
ζημιές 0,38%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι των Τσιμεντοποιείων Βασιλικού με
€564.466 (χωρίς μεταβολή τιμή κλεισίματος €2,90). Ακολούθησαν οι τίτλοι της
Ελληνικής Τράπεζας με
€83.031 (άνοδος 0,34% – τιμή κλεισίματος €0,596), της
Τράπεζας Κύπρου με €19.479

(χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €1,954), της Πετρολίνα με €17.543 (πτώση
0,89% - τιμή κλεισίματος
€,12) και της Ellina Finance
με €9.763 (πτώση 1,38% τιμή κλεισίματος €0,286).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, τέσσερις κινήθηκαν ανοδικά,
επτά πτωτικά και οκτώ παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 109.
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13
Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 2ης Έκδοσης, Σειράς
2018 (2/2/2018 -4/5/2018),
με
κωδικό
ΓΔ13Β18/
TB13B18 από τις 30 Απριλίου
2018 μέχρι και τις 3 Μαΐου
2018 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει της διαγραφής
των τίτλων αυτών.
Η διαγραφή των πιο πάνω
Γραμματίων Δημοσίου θα
γίνει στις 4 Μαΐου 2018.
Σύμφωνα με το ΧΑΚ, η απόφαση αυτή λήφθηκε για
προστασία των επενδυτών,
σύμφωνα με το Άρθρο 183
του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου.

Πρόσκληση για εξωδικαστικό σε 1.000 εταιρείες
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Κάλεσμα σε 1.000 επιχειρήσεις, που έχουν
μη εξυπηρετούμενα δάνεια σε δύο ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα, αναμένεται να
απευθύνουν οι τράπεζες, προτείνοντας στους
εν λόγω επιχειρηματίες να ενταχθούν στον
εξωδικαστικό μηχανισμό προκειμένου να
ρυθμίσουν τα χρέη τους.
Το προσκλητήριο - κάλεσμα να ρυθμίσουν
τα χρέη τους μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού αναμένεται να σταλεί σταδιακά
εντός του Μαΐου στο σύνολο των 1.000 επιχειρήσεων με χρέη από 50.000 έως και 2 εκατ.
ευρώ, οι οποίες έχουν επιλεγεί ειδικά για αυτό
τον σκοπό και από τις τέσσερις συστημικές
τράπεζες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία
μέσω της οποίας οι τράπεζες επιχειρούν να
επανεκκινήσουν τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης χρεών, που έχει κολλήσει
στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα οι αιτήσεις που έχουν
υποβληθεί να περιορίζονται μόλις στις 804,
ενώ αυτές που έχουν τελεσφορήσει, δηλαδή
καταλήξει σε ρύθμιση, δεν ξεπερνούν τις 30.
Η πορεία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών
αποδεικνύεται οδύσσεια για εκατοντάδες επιχειρήσεις, οι οποίες ενώ πληρούν τα κριτήρια
επιλεξιμότητας που ορίζει ο νόμος, «βολοδέρνουν» στα διαφορετικά πεδία της πλατφόρμας, συλλέγοντας δικαιολογητικά και
στοιχεία πριν ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία
της διαπραγμάτευσης, που αποδεικνύεται επίσης χρονοβόρα και επίπονη. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τις 29.608 επιχειρήσεις
που έχουν μπει έστω διερευνητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι 5.232 έχουν πάρει
εισιτήριο επιλεξιμότητας, δηλαδή πληρούν
τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, αλλά
και πάλι, μόλις οι 804 έχουν ολοκληρώσει τα
βήματα και έχουν υποβάλει την πολυπόθητη
αίτηση. Το χάσμα που χωρίζει αυτά τα δύο

μεγέθη υποκρύπτει και τη γραφειοκρατία
που υπάρχει στο σύστημα και η οποία επιχειρείται να αντιμετωπιστεί όλους τους τελευταίους μήνες, κατά τους οποίους μπαίνει
σταδιακά στην πλατφόρμα μια σειρά αναγκαίων στοιχείων για να μπορέσει μια επιχείρηση να ολοκληρώσει την αίτηση ρύθμισης
των χρεών της. Ο αριθμός των δικαιολογητικών, που φθάνει τα 27, αποτελεί βασικό ανασταλτικό παράγοντα για την ταχεία προώθηση των αιτήσεων, ενώ ένας ουσιαστικός

λόγος καθυστερήσεων είναι η διασταύρωση
των στοιχείων για τους εγγυητές, που απαλλάσσονται των ευθυνών τους μόνο εάν πιστοποιηθεί ότι δεν έχουν περιουσία. Από την
ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι η απουσία στοιχείων για τους εγγυητές είναι
ένας από τους βασικούς λόγους απόρριψης
μιας αίτησης, ακόμη και αν μια επιχείρηση
πληροί τα κριτήρια. Ο κυριότερος όμως λόγος
είναι η αδυναμία της επιχείρησης να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε είδος ρύθμισης χρέ-
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ους, δηλαδή η αδυναμία της να πληρώνει οποιοδήποτε ύψος δόσης.
Οι τράπεζες, που δέχονται από την πλευρά
τους ισχυρή κριτική για τις προθέσεις τους
και την αποτελεσματικότητά τους σε σχέση
με την προώθηση βιώσιμων λύσεων για επιχειρήσεις που έχουν χρέη σε πολλαπλούς
πιστωτές, επιχειρούν με την πρωτοβουλία
που αναλαμβάνουν να άρουν την έντονη δυσπιστία που υπάρχει και να πείσουν ότι στηρίζουν τη διαδικασία. Παίρνοντας έτσι την
πρωτοβουλία των κινήσεων, επιχειρούν να
αποδείξουν έμπρακτα ότι το πρόβλημα δεν
αφορά τις ίδιες, αλλά εγγενή προβλήματα
της διαδικασίας. Οι συγκεκριμένες 1.000 επιχειρήσεις που έχουν επιλεγεί έχουν περάσει
ήδη το σκανάρισμα των κριτηρίων που προβλέπονται από τον νόμο και επιπλέον χρωστούν σε πάνω από μία τράπεζα, γεγονός επίσης που τις καθιστά επιλέξιμες για την ένταξή τους στην πλατφόρμα.
Ζητούμενο είναι εάν μαζί με τα χρέη στις
τράπεζες έχουν και χρέη προς το Δημόσιο –
εφορία ή Ταμεία–, κάτι που θα διαπιστωθεί
ευθύς αμέσως με την ένταξή τους στην πλατφόρμα, στον βαθμό που η ΑΑΔΕ έχει «φορτώσει» πλέον το σύνολο των στοιχείων που
απαιτούνται από την πλευρά του Δημοσίου.
Μεταξύ αυτών, και τα 21 από τα 27 δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την υποβολή της αίτησης, και που η μη ψηφιοποίηση
κάποιων από αυτά μέχρι σήμερα καθυστερούσε σημαντικά τη διαδικασία. Μεταξύ των
αλλαγών που αναμένεται να προωθηθούν το
προσεχές διάστημα, σε μια προσπάθεια να
διευκολυνθεί η διαδικασία υποβολής αίτησης,
είναι να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις,
εφόσον αυτές κρίνονται βιώσιμες, να προσκομίζουν κάποια από τα δικαιολογητικά,
π.χ. το πιστοποιητικό μη πτώχευσης, στην
πορεία της διαδικασίας, χωρίς να μπλοκάρει
το όλο εγχείρημα.

