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ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΑΦ ΣΟΛΤΣ

Συνεχίζεται η εκροή κεφαλαίων

Γεννήθηκαν και πέθαναν στην κρίση

Πιστός στη σκληρή λιτότητα

Οι αναδυόμενες αγορές εγκαταλείπονται συνεχώς α-

Περίπου 40.000 επιχειρήσεις την περίοδο 2012-17

Απογοήτευση εξέφρασε ο γερμανικός Τύπος όταν πριν

πό το ξένο κεφάλαιο. Η άνοδος του δολαρίου και η
προσδοκία για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων
προσελκύουν κεφάλαια στις ΗΠΑ, προκαλώντας πτώση νομισμάτων από την Τουρκία μέχρι την Αργεντινή
και από τη Ρωσία μέχρι την Ινδονησία. Ο δείκτης MSCI
υποχωρεί επί πέντε συναπτές εβδομάδες. Σελ. 12

«γεννήθηκαν» και «πέθαναν» μέσα στην κρίση. Η αναζήτηση διεξόδου από την ανεργία μέσω της επιχειρηματικότητας, αποδεικνύεται δύσκολη και ριψοκίνδυνη
επιλογή. Οι επιχειρήσεις που ιδρύθηκανμετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και έκλεισαν πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017 φτάνουν τις 39.432. Σελ. 15

από λίγες ημέρες ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς παρουσίασε τον προϋπολογισμό
του 2018 και τις βασικές γραμμές των προϋπολογισμών
της Γερμανίας έως το 2022. Εμεινε πιστός στην κληρονομιά Σόιμπλε, του υπουργού Οικονομικών που έγινε
συνώνυμο της σκληρής λιτότητας. Σελ. 11
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Powergame μετόχων Ελληνικής για ΣΚΤ
Third Point και Wargaming βλέπουν υπό διαφορετικό πρίσμα την απορρόφηση του Συνεργατισμού
Σε σύγκρουση με τα ζητούμενα των υφιστάμενων μετόχων της Ελληνικής
Τράπεζας, φαίνεται να έρχονται οι
στόχοι των επενδυτικών ταμείων στο
πλαίσιο της διαδικασίας για απόκτηση
του «καλού» τμήματος του Συνεργα-

τισμού και συγκεκριμένα από το επενδυτικό ταμείο της Third Point και
της Wargaming που κατέχουν το 51,1%
της Ελληνικής. Η Third Point έχει το
26,2% της Ελληνικής, η Wargaming
το 24,9% και η Δήμητρα Επενδυτική

το 10%. Third Point και Wargaming
έχουν προχωρήσει σε ένα μεταξύ τους
μπρα-ντε-φερ. Η Third Point προκρίνει,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», να
μπουν στην εξίσωση και άλλα επενδυτικά ταμεία ώστε να εξευρεθούν τα

450 εκατ. ευρώ. Η Wargaming διαφωνεί
και εκτιμά ότι μπορούν να εξευρεθούν
τα κεφάλαια από τους υφιστάμενους
μετόχους, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θέλει να αποκτηθούν μόνο συγκεκριμένα σημεία του καλού κομμα-

τιού της ΣΚΤ, όπως π.χ. τα καταστήματα και οι καταθέσεις, για την εξασφάλιση των οποίων δεν θα χρειαστεί
να εξευρεθούν 450 εκατ. ευρώ. Αυτό
το σενάριο όμως είναι αντίθετο με τις
δοθείσες επιλογές της ΣΚΤ. Σελ. 7

Βρίσκουν
τη χρυσή
τομή για
«Αφροδίτη»

Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων

Αισιόδοξη η Λευκωσία
Σε τροχιά συμφωνίας φαίνεται να
βρίσκονται Ισραήλ και Κύπρος για
τον καθορισμό του κοιτάσματος που
ζητά η ισραηλινή πλευρά από το «Αφροδίτη». Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», το ζήτημα εξετάστηκε στην
κατ΄ ιδίαν συνάντηση που είχαν ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης με τον ισραηλινό Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου. Από κυπριακής πλευράς,
εκφράζεται αισιοδοξία ότι τελικά στο
όλο ζήτημα θα υπάρξει συμφωνία
πολύ πριν κλείσουν συμβόλαια πώλησης ποσοτήτων ΦΑ από το κοίτασμα «Αφροδίτη». Σελ. 4

ΣΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ MARKUS WENKER

Ούριος ο άνεμος για
το μέλλον της ναυτιλίας

Αντιδράσεις από
Αγκυρα και Ακιντζί

Η ανάπτυξη της κυπριακής ναυτιλίας βρί-

σκεται σε καλό δρόμο και τα μηνύματα
που φθάνουν από το εξωτερικό είναι θετικά, τονίζει ο επικεφαλής του Ship
Finance της Ελληνικής Τράπεζας Markus
Wenker. Τονίζει ότι η ναυτιλιακή βιομηχανία της Κύπρου είναι ένας σημαντικός εργοδότης αλλά και αιμοδότης της οικονομίας. Αναφέρεται επίσης στις προκλήσεις
που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Σελ. 8

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ 2019

Ερχεται και το Radisson
Beach resort στη Λάρνακα
Από το 2019 η Λάρνακα θα αποκτήσει και

τρίτο Radisson. Μετά το Radisson Blu στο
λιμάνι και το Radisson Airport, δρομολογείται και η λειτουργία του Radisson
beach resort. Πρόκειται για παραλιακό
τετράστερο ξενοδοχείο, το οποίο θα ανακατασκευασθεί και θα λειτουργήσει ξανά
την επόμενη χρονιά ως Radisson. Σελ. 9

Η 4η τριμερής Σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ κατέδειξε τον πολυθεματικό χαρακτήρα συνεργασίας των τριών, με τον οικοδεσπότη της Συνόδου Νίκο Αναστασιάδη να
προτάσσει ως τίτλο της θεματικής της Συνόδου αυτής τη φράση: Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων. Μέσα στο 2018 υπολογίζεται ότι θα υπογραφεί η διακρατική
συμφωνία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ για τον αγωγό ΦΑ EastMed. Έξι συμφωνίες ή μνημόνια συναντίληψης υπεγράφησαν στη Λευκωσία μετά το τέλος της Συνόδου. Σελ. 4

Η τ/κ πλευρά δεν προσεγγίζει θετικά
τις τριμερείς Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας
και τον EastMed, με το σκεπτικό ότι
αποκλείουν από το ενεργειακό πεδίο
τους Τ/Κ και την Τουρκία. Ο Μουσταφά Ακιντζί προειδοποιεί για την
επιδείνωση της συνολικής εικόνας
στο ζήτημα του ΦΑ. Σελ. 4

Υψηλό ρυθμό
ανάπτυξης
έχει η Κύπρος

Σε καταλύματα
Airbnb έμειναν
456.000 τουρίστες

Διεθνές ράλι
των τιμών
του πετρελαίου

Εντέκατη μεταξύ των «28»

Την άνοδο των διεθνών τιμών πε-

Η Κύπρος σημειώνει ρυθμό ανάπτυξης 3,6%, ποσοστό ιδιαίτερα
υψηλό σε σχέση με τα άλλα κράτη
– μέλη. Σύμφωνα με έκθεση της
Κομισιόν για την άνοιξη του 2018,
η Κύπρος βρίσκεται στην 11η θέση μεταξύ των «28». Η Κομισιόν
εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα συνεχισθεί και το 2019, με ελαφρά
κάμψη. Σελ. 8

τρελαίου έχει αρχίσει να «νιώθει» η
αγορά καυσίμων. Στην Ελλάδα, οι τιμές βενζίνης και ντίζελ κίνησης από
την αρχή του έτους έχουν αυξηθεί
κατά 3%. Η τιμή της αμόλυβδης στις
20 Ιανουαρίου ήταν 1,523 ευρώ/λίτρο και στις 7 Μαΐου διαμορφώθηκε
στο 1,562 ευρώ/λίτρο, ενώ σε νησιωτικές περιοχές η τιμή φτάνει και
το 1,85 ευρώ το λίτρο. Σελ. 10

Προς νομοθετική ρύθμιση
Ποσοστό 12,5% των τουριστών επιλέγουν τα καταλύματα τύπου Airbnb.
Σύμφωνα με στοιχεία, πέρυσι έμειναν
456.000 τουρίστες. Ωστόσο, ο αριθμός
αυτός πιθανόν να είναι μεγαλύτερος
καθώς πολλά καταλύματα δεν είναι
καταχωρημένα στην πλατφόρμα της
Airbnb. Λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό κάνει ο ΚΟΤ. Προς νομοθετική
ρύθμιση του θέματος. Σελ. 9
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When the ground
beneath your feet
is shifting, do you
stand still or leap
forward?

Ανάπτυξη και χρηματοπιστωτική σταθερότητα
Χρονιά πρόκλησης το 2017 για την
οικονομία, αφού παρά τα προβλήματα
και τον «μαζεμένο» προϋπολογισμό
η ανάπτυξη άγγιξε το 4%. Πτώση ανεργίας κοντά στο 10% και η ζήτηση
έδειξε να τονώνεται. Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παραμένουν η μεγαλύτερη πρόκληση, αν και η κατάσταση
βελτιώθηκε, όχι όμως ώστε να ικανοποιούνται οι ευρωπαίοι επόπτες. Η
κυβέρνηση έδειξε τόλμη για να τονώσει την ανάπτυξη και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις παρά το ότι
θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερα.
Η αποφασιστικότητα να διατηρήσει
ισοσκελισμένο προϋπολογισμό κέρδισε τις εντυπώσεις των ευρωπαίων
εταίρων και την εκτίμηση των ξένων
επενδυτών. Ο υπ. Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης δήλωσε: «Παραμένουμε
απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο
των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών,
διότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο
όπως σωστά προειδοποιεί η Ε.Ε. δημοσιονομικής χαλάρωσης ή επιστροφής στις κακές πρακτικές του παρελθόντος που μας έχουν κοστίσει», αναφερόμενος επίσης στην έκθεση
της Κομισιόν για τη βελτίωση που πέτυχε η Κύπρος, υπογραμμίζοντας όμως

τους κινδύνους που παραμένουν στο
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τους
κινδύνους επεσήμανε και ο οίκος αξιολόγησης Fitch. Σε έκθεσή του, σημείωσε πως τα νέα ΜΕΔ στις κυπριακές
τράπεζες ανέρχονται στα €2,3 δισ. ετησίως από τα οποία περισσότερα
είναι δάνεια που ήδη αναδιαρθρώθηκαν. Στάθηκε στην αδυναμία των τραπεζών να διαχειριστούν τα ΜΕΔ, τα
οποία, όπως σημειώνει, ανήλθαν κατά
μέσο όρο σε €195 εκατ. τον μήνα μεταξύ Σεπτεμβρίου 2016 και Σεπτεμβρίου 2017. Προβληματική παραμένει
η ποιότητα του ενεργητικού των τραπεζών. Εξηγείται ότι οι προσπάθειες
των τραπεζών επιταχύνθηκαν από το
2015, όταν θεσπίστηκε το πλαίσιο εκποιήσεων, ωστόσο ο δείκτης των ΜΕΔ
προς τα συνολικά δάνεια παραμένει
υψηλός. Περιορίστηκε στο 42,5% το
2017 (109% του ΑΕΠ), από 46,4% το
2016. Η Τράπεζα Κύπρου μείωσε τα
ΜΕΔ κατά σχεδόν 40% σε δύο έτη μέχρι τα τέλη του 2017, αλλά τα ακαθάριστα δάνεια εξακολουθούσαν να
είναι σημαντικά στο 47%. Τα ΜΕΔ
της Ελληνικής ήταν υψηλότερα στο
53% στο τέλος του 2017, αλλά η κάλυψη αποθεματικών ήταν καλύτερη,

ελαφρώς πάνω από 60%. Μικρή πρόοδος έχει σημειωθεί στη ΣΚΤ, με την
ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού
να είναι ιδιαίτερα αδύναμη και εξηγεί
πως η μείωση των ΜΕΔ οφείλεται
στην αύξηση των αποπληρωμών, στην
αναδιάρθρωση του χρέους, στις διαγραφές δανείων και στην ευρεία προσφυγή σε συμβάσεις ανταλλαγής χρέους / περιουσιακού στοιχείου. Χωρίς
αμφιβολία η ξένη ζήτηση η οποία περιλαμβάνει και τον αναπτυσσόμενο
τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έχει συμβάλει καθοριστικά
στην τόνωση της ζήτησης ακινήτων,
ενώ ο τουριστικός τομέας απέδειξε
πόσο πολύτιμος είναι για την οικονομία. Παρόλα αυτά τα ΜΕΔ χωρίς
προβλέψεις ανήλθαν σε περίπου €11
δισ. (57% του ΑΕΠ) στο τέλος του
2017, έναντι €5,4 δισ. που είναι το
συνολικό κεφάλαιο Tier 1 του τραπεζικού τομέα. Η βελτίωση του οικονομικού κλίματος και η συνεχιζόμενη
ανάπτυξη της οικονομίας στον ρυθμό
του περασμένου χρόνου αναμένεται
πως θα βοηθήσει σημαντικά στην απάμβλυνση του προβλήματος και στη
διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής
σταθερότητας.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΟΜΗΡΟΥ

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΣΟΥΡΙΔΗ

Φταίνε οι αδέσμευτοι
ή οι «δεσμευμένοι»
Για μια ακόμη φορά έρχεται στην επιφάνεια η θεωρία ότι η
Κύπρος θα σωζόταν αν ο Μακάριος επέλεγε το δόγμα «ανήκομεν
στην Δύση». Παρόλο που η ιστορία δεν χωρεί το «αν», ας δοκιμάσουμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα μέσα από τα ιστορικά δεδομένα κρίνοντας και συγκρίνοντας δύο παραδείγματα.
Πρώτο παράδειγμα της Ελλάδας , η οποία επέλεξε τη Δύση πολύ-πολύ νωρίς στην ανεξάρτητη ύπαρξή της. Και στο παράδειγμα
της Κύπρου, μετά το 1990, όταν έπαψε να υφίσταται, το αντίπαλο
δέος προς τη Δύση, η Σοβιετική Ενωση, και τα λοιπά συμμαχικά
της κράτη. Γιατί το στρατόπεδο των Αδεσμεύτων, στο οποίο ο
Μακάριος ενέταξε την Κύπρο, ήταν προϊόν του ψυχρού πολέμου.
Και εξέφραζε τη θέληση χωρών – κρατών, να μην είναι υπό
την κηδεμονία ούτε του ενός, ούτε του άλλου εκ των μεγάλων.
Αλλωστε αυτή ήταν η φυσιολογική και λογική αντίδραση λαών
που μόλις είχαν εξέλθει από την αποικιοκρατία.
Και εδώ εντοπίζω το πρώτο οξύμωρο όσων υποστηρίζουν
αυτήν την ιδέα και που σχεδόν όλοι προέρχονται από το χώρο
της δεξιάς. Απ’ εκείνους δηλαδή οι οποίοι θεωρούσαν, όπως
και όλος ο λαός, το μέγιστο τότε κακό την αγγλική αποικιοκρατία.
Και οι οποίοι περηφανεύονται για τον ένοπλο αγώνα της ΕΟΚΑ.
Αρα κατά τη λογική των απογόνων τους αμέσως μετά το τερματισμό του Αγγλικού ζυγού, έπρεπε να είχαμε επιλέξει τον
«ζυγό» της Δύσης, στην οποία τότε δεύτερο τη τάξει κράτος
ήταν η Μεγάλη Βρετανία. Ωραία λογική!
Πέραν τούτου όμως, η ιστορική πραγματικότητα αμέσως
μετά την ανεξαρτησία τι απέδειξε. Το μεν Ηνωμένο Βασίλειο
προωθούσε πολιτικές και πρακτικές διαχωρισμού (π.χ. Πράσινη
Γραμμή ) οι δε ΗΠΑ επεξεργάστηκαν από το 1962 το περιβόητο
Σχέδιο Ατσενσον. Το κακόφημο σχέδιο το οποίο προνοούσε
τη διχοτόμηση και στη συνέχεια τη Διπλή ΄Ενωση με Ελλάδα
και Τουρκία. ΄Αρα από τότε, επίσημα και οριστικά θα καταργείτο
η Κυπριακή Δημοκρατία και ένα μέρος της θα ανήκε στην
Ελλάδα και άλλο στην Τουρκία, αμετάκλητα και τελεσίδικα.
Και φυσικά η Κύπρος ολόκληρη, μέσον Ελλάδας και Τουρκίας,
θα Νατοποιείτο. Αυτό θα εσήμαινε τότε η επιλογή της Δύσης
με βάση τις τότε υπάρχουσες επίσημες πολιτικές των ΗΠΑ και
της Βρετανίας. Και ακριβώς επειδή όχι απλά ο Μακάριος, αλλά
ο κυπριακός λαός αρνείτο σταθερά και αποφασιστικά και μάλιστα
σε συντριπτικά ποσοστά, τέτοιου είδους μαγειρέματα βιώσαμε
όσα βιώσαμε με αποκορύφωμα το πραξικόπημα και την τουρκική
εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή.
Αλλά και μετά το 1974, και μετά το 1990, όταν πλέον απουσίαζε
η Σοβιετική ΄Ενωση, τι αποδεικνύει η πολιτική πρακτική αυτών
που τάχατες θα μας προστάτευαν αν τους επιλέγαμε από το
1960 ως προστάτες; Αποδεικνύει ότι χρόνια τόσα, σταθερά και
με συνέπεια, στηρίζουν και καλύπτουν τον τουρκικό επεκτατισμό
έναντι Κύπρου και Ελλάδας. Ανέχονται και στηρίζουν τις
τουρκικές παράλογες απαιτήσεις στο Κυπριακό. Πιέζουν κύρια
εμάς για υποχωρήσεις, ακόμα στα θέματα αρχών και όχι τον
θύτη και αδικοπραγούντα άρπαγα, την κατοχική Τουρκία.
Προωθούν σχέδια τα οποία ξεπερνούν τα όρια της Ομοσπονδίας
και εισέρχονται στο πεδίο της Συνομοσπονδίας.
Ας δούμε όμως και την περίπτωση της Ελλάδας η οποία από
την αυγή της ανεξαρτησίας της ανήκει στη Δύση και σήμερα
είναι πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και της Ευρωζώνης
αλλά πιο βασικό για τα θέματα Εθνικής Κυριαρχίας και κύρια
Ασφάλειας, ανήκει στο ΝΑΤΟ. Πότε οι Δυτικοί προστάτες στήριξαν επί της ουσίας και στην πράξη, όχι στα λόγια και τις διακηρύξεις, την Ελλάδα; Πότε πίεσαν πραγματικά την Τουρκία
υπέρ των δικαίων και νόμιμων, θέσεων και αιτημάτων της
Ελλάδας; Ας αφήσουμε λοιπόν κατά μέρους τους μύθους και
ας αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα κατάματα για να
μπορέσουμε να χαράξουμε μια αποδοτική πολιτική.
Για το κατάντημα του κυπριακού δεν φταίνε οι Αδέσμευτοι
αλλά εκείνοι οι «δεσμευμένοι» ξένοι και ντόπιοι, οι οποίοι απαριθμούνται και στα πορίσματα τόσον της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Βουλής των Ελλήνων.

Η (φανταστική) χώρα Ε βρίσκεται σε μια λίαν δύσκολη περιοχή
του πλανήτη, που χαρακτηρίζεται από οβιδιακές μεταμορφώσεις,
ανταγωνισμούς και συγκρούσεις. Αντιμετωπίζει μια απειλή εδαφικής φύσης από γειτονική χώρα. Εχει ανοιχτά ζητήματα με
άλλα γειτονικά κράτη. Λόγω γεωγραφικής θέσης, αλλά και
άλλων παραγόντων, καλείται να διαχειριστεί μεγάλες προσφυγικές
και μεταναστευτικές ροές και να αντιμετωπίσει ζητήματα εσωτερικής και διεθνούς τρομοκρατίας, καθώς και (διεθνικού)
οργανωμένου εγκλήματος. Περνάει μια σοβαρή οικονομική
κρίση, που την έχει υποχρεώσει να μειώσει τις αμυντικές
δαπάνες της σωρευτικά κατά 40-45% σε μία πενταετία και ως
εκ τούτου έχει περικόψει σημαντικά μισθούς και συντάξεις
στρατιωτικών (αλλά και αστυνομικών και διπλωματών). Δυσκολεύεται να συντηρήσει τον υπάρχοντα εξοπλισμό, πολύ
περισσότερο να τον ανανεώσει. Από μια τέτοια (φανταστική,
θυμίζουμε) χώρα θα ανέμενε κανείς ότι θα υλοποιείτο μία
σειρά θεσμικών αλλαγών στον χώρο της ασφάλειας, με πρώτη
την αναβάθμιση της εκπαίδευσης. Στον χώρο της άμυνας, θα
προχωρούσε επιτέλους η αλλαγή της δομής δυνάμεων με το
κλείσιμο/συγχώνευση μονάδων στην ενδοχώρα και στο Λεκανοπέδιο, με στόχο την εξοικονόμηση πόρων και προσωπικού.
Θα καθιερωνόταν μια περιοδική διαδικασία αμυντικής αναθεώρησης για την εξέταση κρίσιμης σημασίας ζητημάτων και
την επεξεργασία συγκεκριμένων προτάσεων. Θα λαμβάνονταν
αποφάσεις σχετικά με τη θητεία, καθιερώνοντας την υποχρεωτική στράτευση στα 18 ή 19 έτη. Στο υπουργείο Εξωτερικών
θα περιοριζόταν ο αριθμός των πρεσβειών και αντιπροσωπειών
και θα προχωρούσε η εσωτερική αναδιοργάνωση του υπουργείου
για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της εποχής. Η Ελληνική Αστυνομία θα υιοθετούσε ένα δόγμα εσωτερικής ασφαλείας
και θα προχωρούσε σε μια ευρεία αναδιοργάνωση. Θα δημιουργείτο ένα τεχνοκρατικής λογικής Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, για αποτελεσματικότερο στρατηγικό σχεδιασμό
και διαχείριση κρίσεων. Και η χώρα θα διεκδικούσε πιο ενεργό
ρόλο στις προσπάθειες ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ικανότητας
στους τομείς της άμυνας και ασφάλειας. Σε αυτή τη χώρα,
λοιπόν, κατά τη διάρκεια της κρίσης οι πολιτικές ηγεσίες δεν
υλοποίησαν καμία θεσμική αλλαγή στον χώρο της ασφάλειας.
Και μια τέτοια χώρα, φανταστική ή πραγματική, φοβάμαι ότι
ούτε ο Αγιος Πορφύριος μπορεί να τη σώσει.
*Γενικός διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

& ΣΕΒΕΡΗ

Η συγκίνηση στο Λόφο και τα σπαθιά που βγήκαν ξανά στο ΔΗΚΟ
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Συγκινητικές στιγμές έζησε χθες το Μέγαρο, σύμφωνα με όσα μου μετέφερε ο κύριος
Πάμπος, ο οποίος γνωρίζει ό,τι κινείται στο
Προεδρικό. Όπως μου είπε, τόσο ο Αλέξης
Τσίπρας όσο και ο Νετανιάχου αλλά και άλλοι
επίσημοι, συλλυπήθηκαν τον Πρόεδρο ο οποίος παρέμεινε για πρώτη ίσως φορά στη
μέχρι τώρα θητεία του υπερβολικά σοβαρός
υποδεχόμενος τους ξένους του. «Ο θάνατος
της αγαπημένης του μητέρας συνέπεσε με
την τριμερή και σημαντικές πολιτικές εξελίξεις και αυτός έκανε την καρδιά του πέτρα
να αντέξει. Κανονικά θα έπρεπε να πάρει
τον χρόνο του να θρηνήσει αλλά αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να υπομείνει όλους και
όλα λόγω της μέρας», μου ανέφερε ο κύριος
Πάμπος. Και αυτός συγκινημένος από όσα
βιώνει τις τελευταίες ημέρες ο Πρόεδρος.
Για την ουσία της Τριμερούς ο κύριος Πάμπος μου επεσήμανε πως εκτός από τον
EastMed που μπήκε σε κανονική τροχιά συζητήθηκαν και άλλα σοβαρά θέματα τα οποία
δεν ανακοινώθηκαν. «Πολύ σημαντικά ήταν
τα νέα που έφερε ο Λακκοτρύπης για συμμετοχή και της Αιγύπτου στον αγωγό αλλά
και για τις σχέσεις με το Ιράν και τις πρωτοβουλίες που λαμβάνει ο Τραμπ», μου είπε.
«Μπορεί η βάρκα του ΔΗΚΟ να δείχνει πως
αρμενίζει σε ήρεμα και σίγουρα νερά αλλά
αυτή είναι μόνο η μια εικόνα. Υπάρχει άλλη
μία που μπορεί να μην έχει ακόμα βγει επαρκώς προς τα έξω αλλά εσωτερικά είναι
καλά γνωστή». Αυτά μου έλεγε προχθές η
ΔΗΚΟαναθρεμμένη Φωτούλα περιγράφοντας το κλίμα στο κόμμα της. Όπως μου ανέφερε «κάποιοι έβγαλαν τα σπαθιά τους και
απειλούσαν ξανά. Αιτία η ενσωμάτωση του
Παύλου Μυλωνά στο κόμμα αλλά και η διαφαινόμενη προσέγγιση του Νικόλα προς τον
Νίκαρο». «Κάποιοι πραγματικά αντιδρούν
και ρίχνουν πέτρες χωρίς όμως να παίρνουν
απαντήσεις», όπως μου είπε.

«Στο νέο κτήριο όχι μόνο τον Ντάνο άλλα και την Φουρέιρα θα φέρω!»

Ένα από τα παράπονα που ακούστηκαν τελευταία στο Λόφο είναι ότι κάποιοι πολιτικοί
στην πλευρά μας και ένας τουλάχιστον πολιτικός αρχηγός, φαίνεται να υπερασπίζονται
χωρίς κριτική τον Ακιντζί. Κάποιος μάλιστα,
σχολιάζοντας την υποστήριξη προς τον Ακιντζί από δημοσιογράφους και πανεπιστημιακούς στα κατεχόμενα, ανέφερε πως «υπάρχουν ακόμα πιο πιστοί υποστηρικτές του στις
ελεύθερες περιοχές και μάλιστα χωρίς να
θέτουν ούτε όρους, ούτε προϋποθέσεις για
αυτή τη στήριξη»...

εκεί που είχε αρχικά σχεδιαστεί, όπως είχε
σχεδιαστεί. Όπως ενημερώθηκα από πηγή
που γνωρίζει, ενδεχομένως να γίνουν μικρές μετατροπές στα σχέδια για ενσωμάτωση των αρχαιοτήτων και διασφάλιση της προσβασιμότητας σε αυτές. Τη λύση αυτή, όπως
σας είχα γράψει πιο παλιά την ευνοούσαν
σχεδόν όλοι, σίγουρα και ο Νίκαρος. Ο μόνος
που δεν φαινόταν να τη συμπαθούσε ήταν ο
Συλλούρης που ήθελε ντε και καλά να εξορίσει το κτίριο στα περίχωρα της Λευκωσίας.

Τελικά το κτίριο της Βουλής θα ανεγερθεί όπως έγκυρα σας είχα ενημερώσει προ καιρού, στο χώρο της παλιάς ΠΑΣΥΔΥ. Δηλαδή

Τι ατυχία όμως να του τύχει η υπουργός που
φέρει ευθύνη και για το κτίριο της Βουλής
και για τις αρχαιότητες που βρέθηκαν στο

χώρο να είναι καλλίφωνος Βασιλική...
Ως γνωστόν η πρώην γενική διευθύντρια της
Βουλής και νυν υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων γνωρίζει όσο λίγοι το ιστορικό ανέγερσης του κτιρίου. Κατάφερε
πάντως να λύσει σε χρόνο ρεκόρ ένα πρόβλημα που χρόνιζε και που ο Συλλούρης κατάφερε απλώς να μεγιστοποιήσει.
Το δεύτερο επεισόδιο του δικαστικού σήριαλ Μονή Κύκκου-Ελληνική Δημοκρατία θα
παιχθεί στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας στις 12 Ιουνίου. Οι συνήγοροι των δύο
πλευρών θα κάνουν τις τελικές τους αγορεύσεις για το ιερό οικόπεδο-φιλέτο της Μονής.

Όπως ακούω, το πιθανότερο είναι ο Κοτζιάς
να απουσιάζει. «Ούτε με σφαίρες δεν τον
βλέπω να πλησιάζει πια κυπριακό δικαστήριο», μου ανέφερε ελλαδίτης που μελετά
την υπόθεση και πρόσθεσε: «Υπουργείο Εξωτερικών, Προεδρικό, άντε κανένα μεζέ
και αεροδρόμιο θα είναι πια τα δρομολόγια
του». Ωστόσο ο Κώστας Βελάρης θα βρίσκεται στο δικαστήριο και, όπως ακούω, δεν
πρόκειται να ξεχάσει τον κ. Κοτζιά.
ΚΟΥΪΖ: Ποιος βουλευτής προέβλεψε πως
«το μπάχαλο με την έδρα της Λεμεσού μετά
και την γνωμάτευση του Κωστάκη μάλλον
περιπλέκεται ακόμα περισσότερο»;

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΘΑΝΟΥ Π. ΝΤΟΚΟΥ*

Οποιος δεν αλλάζει
είναι καταδικασμένος
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Γράφει ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Μια διαφορετική ανάγνωση της «Εφημερίδος των Κυριών»
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξενεί τη μουσικοθεατρική παράσταση από την Ελλάδα
«Εφημερίς των Κυριών». Πρόκειται για
μια πρωτότυπη παράσταση σε έμπνευση
της γνωστής τραγουδοποιού Ευσταθίας,
που συνδυάζει μουσική και θέατρο. Για
την παράσταση μάς μίλησε η Ευσταθία,
η οποία έγραψε και ένα τραγούδι ειδικά
για την παράσταση. Το θρυλικό έντυπο
που εξεδόθη για πρώτη φορά στις 8 Μαρτίου του 1887 της Καλλιρόης Παρρέν, συγκινεί και εμπνέει την τραγουδοποιό, ώστε
να δημιουργήσει μια παράσταση.
–Τι είναι αυτό που σας ενέπνευσε από
την Εφημερίδα των Κυριών;
–Η «Εφημερίς Των Κυριών» είναι μια
ωραία ιστορία που αισθάνθηκα την ανάγκη,
από την πρώτη στιγμή που την έμαθα, να
τη μοιραστώ με τον κόσμο. Γεμάτη από
θάρρος, πίστη, αφοσίωση, αγάπη για
πρόοδο κι εξέλιξη μιας ομάδας ανθρώπων
σε μία εποχή πολύ δυσμενή γι’ αυτούς.
Είμαι σίγουρη ότι θα συγκινήσει πολλούς.
–Η μουσική της παράστασης σε τι ρυθμούς κινείται; Νοσταλγικές μελωδίες
ή κάτι παραπάνω;
–Η μουσική και τα τραγούδια της παράστασης έχουν έναν βοηθητικό ρόλο
συμβάλλουν στον τονισμό του νοήματος
των κειμένων και στο συναίσθημα που
δημιουργείται απ’ αυτά. Είναι μελωδίες
και τραγούδια από το μακρινό παρελθόν
αλλά και σύγχρονα πολύ γνωστά
soundtrack που ακούγονται ως μουσικά
χαλιά κάτω από τα κείμενα της εφημερίδος
και δημιουργούν μία γοητευτική σύνδεση
της γλώσσας της εφημερίδας με το «σήμερα». Επίσης στην παράσταση ακούγονται και δικές μου μουσικές συνθέσεις κι
ένα καινούργιο τραγούδι γραμμένο αποκλειστικά γι’ αυτήν.
–Η παράσταση θα μπορούσε να είναι
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«Για μας δεν είναι μια
ρετρολαγνική κατάσταση
αυτό που κάνουμε, είναι κάτι
ζωντανό και ρέον με ενδιαφέρον ιστορικό που όμως δημιουργεί αυτόματες συγκρίσεις
και αναλογίες με το σήμερα».
μάθημα ιστορίας, και μάλιστα του φεμινιστικού κινήματος, μετά μουσικής;
–Θεωρούμε ότι η παράσταση είναι μάθημα ζωής και αφορά τον κάθε αφυπνισμένο
άνθρωπο. Όπως σας ανέφερα και στην
αρχή δείχνει πώς μια ομάδα ανθρώπων σε
πολύ μειονεκτική θέση κατάφερε με μαχητικότητα και σθένος να κάνει ωραίες
κοινωνικές αλλαγές και να αφυπνίσει τον
κόσμο. Ας μην ξεχνάμε ότι δεν ήταν μόνο
η Εφημερίδα το έργο τους αλλά μια σειρά
σημαντικών φιλανθρωπικών δράσεων με
την ίδρυση πολλών ιστορικών ιδρυμάτων
(νοσοκομείο Σωτηρία, άσυλο Ανιάτων και
άλλα πολλά) και τέλος το σπουδαίο «Λύκειον
των Ελληνίδων» της Καλλιρρόης Παρρέν.
–Σήμερα νομίζω δεν θα εξέφραζαν τις
γυναίκες οι ιδέες της Καλλιρόης Παρρέν,
τότε όμως; Στην παράστασή σας υπάρχει αυτή η διαδρομή;
–Η Καλλιρρόη Παρρέν πίστευε κάτι
που εμπεριέχει διαχρονικότητα. Πίστευε
στην αξία της μόρφωσης, πίστευε στην
πνευματικότητα. «Μόνον με την μόρφωση
θα λύσουν οι ελληνίδες τα προβλήματά
τους» έλεγε και εδώ που τα λέμε δεν νομίζω
ότι υπάρχει σπουδαιότερο όπλο απ’ αυτό.
Δεν σχολιάζουμε το «σήμερα» στην παράσταση αλλά τονίζουμε τη διαχρονικό-

H τραγουδοποιός Ευσταθία έγραψε ένα
τραγούδι ειδικά για την παράσταση.
τητα των μηνυμάτων της εφημερίδας. Για
μας δεν είναι μια «ρετρολαγνική» κατάσταση αυτό που κάνουμε, είναι κάτι ζωντανό και ρέον με ενδιαφέρον ιστορικό
που όμως δημιουργεί αυτόματες συγκρίσεις
και αναλογίες με το σήμερα.
–Η Παρρέν έδειξε αφοσίωση και πίστη
σε μιαν ιδέα κάπως κόντρα στον καιρό
της, αν ήταν άντρας θα ήταν σίγουρα
κάτι άλλο, το πιστεύετε;
–Η Καλλιρρόη Παρρέν ήταν μία αγνή

ιδεολόγος, ρομαντική και επαναστάτρια
που όμως η νέα Ελλάδα και οι σύγχρονοι
έλληνες δεν τη γνωρίζουν όπως πρέπει.
Μόλις το 1992 στήθηκε η προτομή της
στο Α΄ νεκροταφείο. Δεν ξέρω τι θα γινόταν
αν ήταν άντρας. Αυτό που ξέρω μόνο
είναι ότι αν ήταν άντρας, αυτή τη στιγμή
θα τη γνώριζε πιο πολύς κόσμος, γιατί θα
τύχαινε άλλης αντιμετώπισης από την ιστορία.
–Τι κρατάτε από αυτή την προσπάθεια
της Καλλιρόης Παρρέν;
–Πίστη, μαχητικότητα, αφοσίωση, ενθουσιασμό, αυταπάρνηση. Κάθε τεύχος
της εφημερίδας αποτελεί μια ηρωική πράξη. Τέλος, η Καλλιρρόη είναι για μένα ένα
πνευματικό πρότυπο και για την εποχή
μας που δυστυχώς δεν προβάλλει γυναικεία
πρότυπα όσο θα έπρεπε.
–Είναι μια αναβίωση αυτή η παράσταση
ενός φιλολογικού σαλονιού; Στους σημερινούς ρυθμούς πώς χωράνε τέτοιου
είδους εκδηλώσεις;
–Τα φιλολογικά σαλόνια εκείνης της εποχής ήταν μικροί πυρήνες πολιτισμού και
θα ήταν πολύ ωραίο να υπήρχαν και στις
μέρες μας. Γιατί υπήρχε η ανθρώπινη παρουσία και επικοινωνία που δεν υπάρχει
πια, μιας και ζούμε σε μία ψηφιακή πραγματικότητα που στην ουσία δεν είναι πραγματικότητα, είναι ψευδαίσθηση. Τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, στην υπερβολική
χρήση τους, έχουν υποκαταστήσει τις ανθρώπινες επαφές κι αυτό είναι κάπως στενάχωρο. Δεν είναι αναβίωση των φιλολογικών σαλονιών η παράστασή μας αλλά
δημιουργεί μια επιθυμία στον θεατή να ξαναβρεί και να καλλιεργήσει χαμένες αξίες.

Info: Σάββατο, 12 Μαΐου, 8:00 μ.μ. Θέατρο

«Άνοιξη» Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας,
Αγίου Ιλαρίωνος 66.
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«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
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Σε τροχιά επίλυσης η διαφορά με «Αφροδίτη»
Μέσα στο 2018 υπολογίζεται ότι θα υπογραφεί η διακρατική συμφωνία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ για τον αγωγό ΦΑ EastMed
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Έπεσαν υπογραφές
6 συμφωνίες
και μνημόνια

Σημαντικά βήματα σε ένα ζήτημα που
εκκρεμεί από το 2012 και εντεύθεν και
έχει να κάνει με το καθεστώς διαχείρισης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
που βρίσκονται στην μέση γραμμή των
ΑΟΖ Κύπρου-Ισραήλ έγιναν στο τετ α
τετ του Προέδρου της Δημοκρατίας
Νίκου Αναστασιάδη και του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου. Όπως είχε αποκαλύψει η «Κ»
στην έκδοση της περασμένης Κυριακής,
οι δυο ηγέτες ασχολήθηκαν με τις απαιτήσεις που προβάλλονται από ισραηλινής πλευράς για μερίδιο από το
κοίτασμα «Αφροδίτη» ένεκα του ότι
ένα ποσοστό, όπως υποστηρίζεται,
από το κυπριακό κοίτασμα εισέρχεται
σε ισραηλινό που βρίσκεται στην μέση
γραμμή των ΑΟΖ των δυο χωρών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της
«Κ», Αναστασιάδης και Νετανιάχου
στην κατ’ ιδίαν συνάντηση πριν από
την έναρξη της τριμερούς Συνόδου
Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ στο Προεδρικό Μέγαρο συζήτησαν το όλο θέμα
και όπως πληροφορούμαστε οι δυο
πλευρές φαίνεται να βρίσκονται σε
τροχιά συμφωνίας.

Κατά την τριμερή Σύνοδο της

Λευκωσίας οι τρεις χώρες ενίσχυσαν περεταίρω τη συνεργασία και σε άλλους τομείς εκτός
της ενέργειας. Μετά το πέρας και
στην παρουσία των τριών ηγετών
υπεγράφησαν 6 συμφωνίες και
μνημόνια συναντίληψης σε διμερές και τριμερές επίπεδο.
Συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τις
τριμερείς Συμφωνίες και Μνημόνια, υπεγράφη
• Μνημόνιο συναντίληψης για συνεργασία στους τομείς της διαστημικής τεχνολογίας, δορυφορικών λειτουργιών εφαρμογών.
• Μνημόνιο συναντίληψης στον
τομέα των τηλεπικοινωνιών και
τεχνολογίας πληροφορικής επικοινωνιών.
• Συμφωνία για συνεργασία σε υποπεριφερειακό έκτακτο σχέδιο δράσης για αντιμετώπιση
περιστατικών θαλάσσιας ρύπανσης από πετρελαιοειδή.
• Μνημόνιο συναντίληψης για συνεργασία ανάμεσα στα Εμπορικά Επιμελητήρια των τριών χωρών.
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Έξι συμφωνίες ή μνημόνια
συναντίληψης υπεγράφησαν στη Λευκωσία μετά
το τέλος της τριμερούς
Συνόδου. Ανάμεσα
σε αυτές συγκαταλέγονται
και συμφωνίες σε διμερές
επίπεδο τόσο από
Κύπρο όσο και Ελλάδα.
Οι διαβουλεύσεις, σύμφωνα με τις
ίδιες πληροφορίες, βρίσκονται στο
στάδιο καθορισμού του ποσοστού του
κοιτάσματος που επεκτείνεται στο ισραηλινό κοίτασμα. Από κυπριακής
πλευράς, εκφράζεται συμφωνία ότι τελικά στο όλο ζήτημα θα υπάρξει συμφωνία πολύ πριν κλείσουν συμβόλαια
πώλησης ποσοτήτων ΦΑ από το κοίτασμα «Αφροδίτη». Πηγές από τη Λευκωσία δεν επιβεβαιώνουν παλαιότερες
πληροφορίες ότι οι ισραηλινοί υποστηρίζουν πως το ποσοστό του κοιτάσματος «Αφροδίτη» που επεκτείνεται
προς γειτονικό ισραηλινό κοίτασμα
κυμαίνεται μεταξύ 6% με 7%. Το συγκεκριμένο θέμα, όπως πληροφορούμαστε, απασχόλησε και τους Υπουργούς Ενέργειας των δυο χωρών με τον
Γιώργο Λακκοτρύπη να απορρίπτει τις
ισραηλινές απαιτήσεις.

Η θέση της Λευκωσίας
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της
«Κ», η Λευκωσία, ως θέση αρχής, απορρίπτει τις απαιτήσεις των εταιρειών
που διαχειρίζονται το ισραηλινό κοίτασμα «Yishai» που γειτνιάζει με το
«Αφροδίτη». Επίσης, δεν δέχονται ότι

Η 4η τριμερής Σύνοδος Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ κατέδειξε τον πολυθεματικό χαρακτήρα συνεργασίας των τριών, με τον οικοδεσπότη της Συνόδου Νίκο Αναστασιάδη να προτάσσει ως τίτλο της θεματικής της Συνόδου αυτής τη φράση: Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ των ανθρώπων.
η απουσία συμφωνίας μπορεί να μπλοκάρει την εμπορική εκμετάλλευση του
κυπριακού κοιτάσματος. Από κυπριακής πλευράς, αυτό το οποίο υποστηρίζεται εντόνως και έχει διαμηνυθεί
προς το Ισραήλ είναι πως σε καμία περίπτωση η Κύπρος δεν θα αποστερήσει
έσοδα από το Ισραήλ, αλλά από την
άλλη δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό,
το κοίτασμα να τεθεί σε ομηρία ένεκα
των απαιτήσεων που εγείρονται. Η
Λευκωσία θεωρεί πως δεν έχει καμία
υποχρέωση, έναντι των απαιτήσεων
που προβάλλονται με το σκεπτικό ότι
δεν είναι αποδεδειγμένο ότι το κοίτασμα «Αφροδίτη» εκτείνεται εντός της
ισραηλινής ΑΟΖ. Στις συζητήσεις που
γίνονται η κυπριακή πλευρά θέτει ως
βάση για την επίτευξη συμφωνίας την
ύπαρξη συμφωνίας - πλαίσιο σε διακρατικό επίπεδο για τη μέθοδο υπολογισμού των ποσοτήτων του «Αφροδίτη», που ενδεχομένως να εκτείνονται
στην ισραηλινή ΑΟΖ. Εάν και εφόσον
συμφωνηθεί το πλαίσιο ο λόγος θα δοθεί στις εταιρείες του «Αφροδίτη» και
του ισραηλινού κοιτάσματος «Yishai».
Στην περίπτωση που οι εταιρείες δεν
καταλήξουν σε συμφωνία, η διαφορά
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Κύπρος και Ισραήλ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για
κοιτάσματα που βρίσκονται
σε μέση γραμμή των ΑΟΖ
των δυο χωρών. Στην
περίπτωση του «Αφροδίτη»
αυτή απασχόλησε τους
ηγέτες των δυο χωρών.

Το άλλο σημαντικό που σχετίζεται
με το ευρύτερο πλαίσιο των ενεργειακών συμμαχιών σε επίπεδο τριμερών
και στη συνέχεια τετραμερών συνεργασιών με την προσθήκη της Ιταλίας,
είναι ο ευρωπαϊκός ενεργειακός διάδρομος με τον αγωγό ΦΑ EastMed. Το
μεγαλεπήβολο έργο, το οποίο ανασύρθηκε από τα αζήτητα, έχει καταστεί ο
βασικός πυλώνας συνεργασίας Κύπρου-Ελλάδας- Ισραήλ και Ιταλίας. Το
συγκεκριμένο έργο φαίνεται ότι σε
κάθε τριμερή σύνοδο πάει από το καλό
στο καλύτερο. Όπως έγινε γνωστό, οι
ηγέτες των τριών χωρών κινούνται
προς την κατεύθυνση ώστε μέσα στο
2018 να υπογραφεί διακρατική συμφωνία που να θέτει το νομοθετικό
πλαίσιο του EastMed. Προς τούτο
μέχρι τέλος του μήνα θα πραγματοποιηθεί τριμερής σύναξη στην Αθήνα
σε διπλωματικό επίπεδο προκειμένου
να ετοιμασθεί η συμφωνία. Από πλευράς Κύπρου, όπως αναφέρθηκε από

τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, η προώθηση του αγωγού EastMed αποτελεί
βασικό συστατικό στοιχείο της συνεργασίας των τριών χωρών. Όπως αναφέρθηκε, το έργο δημιουργεί ένα «απαράμιλλο δίκτυο κοινών συμφερόντων
και πασιφανές στρατηγικό όφελος,
τόσο για τις χώρες μας όσο και ευρύτερα, καθώς η υλοποίησή του θα συμβάλει έμπρακτα στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Από πλευράς Ελλάδας, ο Αλέξης
Τσίπρας ανέφερε ότι η τριμερής Συνάντηση στη Λευκωσία αφορά κυρίως
«ένα εμβληματικό έργο, αυτό του αγωγού EastMed» και για το Eurasia
interconnector, και σημείωσε ότι οι
σχεδιασμοί των τριών χωρών αφορούν
τους ενεργειακούς και τηλεπικοινωνιακούς δρόμους του μέλλοντος για
την περιοχή και την Ευρώπη. Σημείωσε
ότι εντός του 2018 «θα υπογράψουμε
τη διακρατική συμφωνία για τον
EastMed και αυτό και μόνο χαρακτηρίζει τη σημερινή συνάντηση ως εξόχως εποικοδομητική». Ο αγωγός με
βάση πρόσφατη απόφαση της Ε.Ε.
χρηματοδοτείται με ποσό ύψους 34,5

Σε διμερές επίπεδο:
• Συμφωνία Κύπρου και Ισραήλ
για συνεργασία σε θέματα Δημόσιας Ασφάλειας.
• Συμφωνία Κύπρου και Ισραήλ
για συνεργασία στον τομέα συμπαραγωγής ταινιών.
εκατ. ευρώ για τις τεχνικές μελέτες
της κατασκευής του έργου.

Η 4η τριμερής
Παρά το σφιχτό πρόγραμμα η τριμερής ολοκληρώθηκε μετά τη 1μμ. Με
βάση το αρχικό πρόγραμμα, οι επίσημες
ανακοινώσεις και υπογραφές συμφωνιών
ήταν προγραμματισμένες για τις 11:20
το μεσημέρι. Οι αρχικές πληροφορίες
ήθελαν τον ισραηλινό πρωθυπουργό
να φθάνει στο Προεδρικό μετά τις 8:30
το πρωί και να αναχωρεί μετά τις 11:20
το μεσημέρι. Τα μέτρα ασφάλειας ήταν
έντονα εντός και εκτός Προεδρικού
Μεγάρου όπως και από το αεροδρόμιο
Λάρνακας έως στη Λευκωσία. Ο Βενιαμίν
Νετανιάχου ήλθε στη Λευκωσία με την
σύζυγό του η οποία ξεναγήθηκε από
την Άντρη Αναστασιάδη στην παλιά
Λευκωσία. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός
μετά την υποδοχή στο Προεδρικό χωρίς
τιμητικό άγημα, το οποίο ήταν στο Προεδρικό αλλά τελικά δεν απέδωσε τιμές,
είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Νίκο
Αναστασιάδη. Δεύτερη άφιξη αυτή του
πρωθυπουργού της Ελλάδας Αλέξη Τσίπρα. Οι αποστολές και των δυο φιλοξενούμενων χωρών ήταν πολυπληθείς.

Ανεβάζει ταχύτητα η Άγκυρα στην ΑΟΖ
Ο Ακιντζί προειδοποιεί για την επιδείνωση της συνολικής εικόνας στο ζήτημα του ΦΑ
Του Νίκου Στέλγια

Παραμένει στη γνώριμη στρατηγική
και σύνδεση του Κυπριακού με το ΦΑ
η τ/κ πλευρά, εκφράζοντας δε και αντιρρήσεις για τις κινήσεις της Λευκωσίας μέσω των τριμερών. Η πλατφόρμα και τα τουρκικά πολεμικά πλοία
που θα τη συνοδεύσουν ήδη, όπως
λένε πληροφορίες, ζεσταίνουν τις μηχανές με προορισμό τα περίχωρα της
Κύπρου, τη στιγμή που η Άγκυρα μελετά σειρά σεναρίων για το μέλλον
του Κυπριακού και της κυπριακής ΑΟΖ.
Στα σενάρια που μελετώνται συμπεριλαμβάνεται η συνεργασία των εμπλεκόμενων πλευρών ακόμη και χωρίς
τη λύση του Κυπριακού, καθώς επίσης
και ο εκτροχιασμός των εξελίξεων, σε
περίπτωση που οι δυο πλευρές δεν θα
αφήσουν περιθώρια για διπλωματικούς
ελιγμούς. «Για την Τουρκία ο άξονας
της αντιπαράθεσης με τα δυτικά συμφέροντα και την Ελλάδα ξεκινά από
τη βόρεια Ελλάδα και φτάνει μέχρι τα
ανατολικά παράλια της Μεσογείου. Σε
αυτήν την περιοχή έχουμε δυο δυσάρεστες εξελίξεις.
Οι Ε/Κ δεν επιθυμούν ούτε την ομοσπονδιακή λύση, ούτε τη συνεργασία
με την Τουρκία στο ζήτημα του φυσικού αερίου», αναφέρουν στην «Κ» πηγές, ενώ σημειώνουν ότι στόχος της
Τουρκίας παραμένει και στα δυο πεδία
η συνεργασία και οι συμβιβαστικές
προτάσεις. Η τουρκική πλευρά προσεγγίζει μέσα στα πλαίσια της προαναφερόμενης ανάγνωσης την νέα τριμερή σύνοδο Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας
με συγκεκριμένο τρόπο, εφόσον Τούρκοι διπλωμάτες και αξιωματούχοι κάνουν λόγο για επιθετική στρατηγική
εκ μέρους του άξονα Αθήνας-Λευκω-

σίας η οποία, με την υποστήριξη του
Ισραήλ, έρχεται να περιπλέξει τις εξελίξεις στην περιοχή.

Οι προβληματισμοί Ακιντζί
Παρόμοια άποψη επικρατεί και στο
«προεδρικό» του Μουσταφά Ακιντζί.
Τα τελευταία εικοσιτετράωρα αναζητεί
περιθώρια ελιγμών στο Κυπριακό έτσι
ώστε να δοθεί μια νέα ευκαιρία στις
διαπραγματεύσεις με τελικό στόχο την
ομοσπονδιακή λύση. Ο Τ/Κ ηγέτης επαναφέρει στο προσκήνιο το πλαίσιο
του Γ.Γ. του ΟΗΕ τονίζοντας ότι δεν
πρόκειται να παραμείνει σιωπηλός σε
<
<
<
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«Είτε αναβάλλετε τις
εργασίες σας, είτε ελάτε
να διαχειριστούμε την
όλη υπόθεση με βάση
την κοινή λογική», είναι
το μήνυμα του Ακιντζί
προς την ε/κ πλευρά.
μια στιγμή που το νησί οδηγείται στην
διχοτόμηση. Παρόμοιο προβληματισμό
εκφράζει και για τα όσα διαδραματίζονται στο ζήτημα του φυσικού αερίου.
«Ένα ζήτημα, το οποίο υπό κανονικές
συνθήκες θα έπρεπε να δημιουργήσει
ευκαιρίες για την συνεργασία των δυο
κοινοτήτων της Κύπρου και να φέρει
ευημερία, προκαλεί αντιπαράθεση και
σύγκρουση», τόνισε σε πρόσφατη τοποθέτησή του ο κ. Ακιντζί, ο οποίος
προειδοποιεί ότι εάν δεν δημιουργηθούν άμεσα οδοί επικοινωνίας και συνεργασίας στο συγκεκριμένο πεδίο, η
ένταση στην κυπριακή ΑΟΖ θα κορυ-

φωθεί. Στο ζήτημα της ΑΟΖ επαναλαμβάνει την γνωστή ρητορική της
τ/κ πλευράς, ότι το φυσικό αέριο θα
μπορούσε να φέρει κοινά κέρδη και
οφέλη στις δυο κοινότητες και θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για τη συνεργασία των δυο πλευρών, παρακάμπτοντας τα ιδεολογικά κωλύματα και
στερεότυπα.
Ο «Υπουργός Εξωτερικών», Κουντρέτ Όζερσαϊ, αναφέρεται σε αυτήν
την προοπτική με τον χαρακτηριστικό
όρο «προοπτική ανάπτυξης οικονομικής αλληλεξάρτησης» ανάμεσα στις
δυο κοινότητες. Σύμφωνα με τον Ακιντζί, αυτή η οικονομική αλληλεξάρτηση
θα βοηθήσει στην ομαλοποίηση και
την βελτίωση τόσο των ελληνοτουρκικών σχέσεων όσο και των σχέσεων
Τουρκίας-ΕΕ, ενώ αφήνει να εννοηθεί
ότι η ηγεσία του έχει προβεί σε όλες
τις απαιτούμενες ενέργειες για να βρεθεί μια κοινή συνισταμένη στο ζήτημα
της ΑΟΖ. «Είτε αναβάλλετε τις εργασίες
σας, είτε ελάτε να διαχειριστούμε την
όλη υπόθεση με βάση την κοινή λογική», είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα
του Ακιντζί προς την ε/κ πλευρά. Παράλληλα, η τ/κ πλευρά δεν προσεγγίζει
θετικά τις τριμερείς συνόδους ΙσραήλΚύπρου-Ελλάδας και τον EastMed, με
το σκεπτικό ότι αυτά αποκλείουν από
το ενεργειακό πεδίο της περιοχής τους
Τ/Κ και την Τουρκία.

Τα επόμενα βήματα
Εφόσον, όπως ισχυρίζεται η τ/κ
πλευρά, η συνεργασία των δυο πλευρών
δεν προχωρά στο πεδίο της ενέργειας,
ποια θα είναι τα επόμενα βήματα της
τουρκικής πλευράς; Ο Ακιντζί, πριν
από λίγα εικοσιτετράωρα, είπε σχετικά
πως η Τουρκία αγόρασε ένα πλοίο γε-

ωτρήσεων και την επόμενη περίοδο,
όπως έπραξαν οι Ε/Κ, έτσι και η Τουρκία, στις περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου, όπου έχει εξουσιοδοτήσει η
κυβέρνηση της ΤΔΒΚ την ΤΡΑΟ, το
τουρκικό σκάφος γεωτρήσεων θα ξεκινήσει τις δικές του εργασίες. «Έτσι
θα ακολουθήσουν νέες αντιπαραθέσεις,
νέες εντάσεις και νέες συγκρούσεις»,
τόνισε. Στα πλαίσια της παραπάνω
προειδοποίησης, αναφέρθηκε εκ νέου
στη σημασία της λύσης του Κυπριακού
και στο ενδεχόμενο της μεταφοράς
του ισραηλινού, του αιγυπτιακού και
του κυπριακού φυσικού αερίου στη
Δύση διά μέσου της Τουρκίας. Παράλληλα, η Τουρκία θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτό το αέριο για τις δικές
της ανάγκες.
Με τον ίδιο τρόπο οι χώρες της περιοχής θα μπορούσαν να ενώσουν τις
δυνάμεις τους και στο πεδίο της ηλεκτρικής ενέργειας. Αναλυτές στην Άγκυρα τονίζουν ότι ο Ακιντζί επιλέγει
να χρησιμοποιεί διπλωματικό τόνο
στις τοποθετήσεις του και είναι πολύ
προσεκτικός στις προειδοποιήσεις που
στέλνει επειδή δεν θέλει να συμβάλει
στην επιδείνωση των σχέσεων των
δυο πλευρών. Ωστόσο, σε αντίθεση
με την αυτή τη στάση, όλα δείχνουν
ότι στην Άγκυρα έχουν ληφθεί ήδη οι
τελικές αποφάσεις, που εστιάζει σε
τρία πεδία: Μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας με υποθαλάσσια γραμμή στα
Κατεχόμενα, τουρκικές γεωτρήσεις
στην Κύπρο και άσκηση πίεσης στην
ε/κ πλευρά στο πεδίο της διπλωματίας.
Μέσα στα εν λόγω πλαίσια, η τελευταία
πρωτοβουλία της Άγκυρας εμπεριέχει
παρασκηνιακές κινήσεις που αφορούν
επαφές και συνεργασίες με διεθνείς
κολοσσούς στο ζήτημα της ΑΟΖ.

Η τ/κ πλευρά δεν προσεγγίζει θετικά τις τριμερείς συνόδους Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας και τον EastMed, με το σκεπτικό ότι αυτά αποκλείουν από το ενεργειακό πεδίο της
περιοχής τους Τ/Κ και την Τουρκία.
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Προς κατάργηση
του ετήσιου τέλους
€350 των εταιρειών

Εισρέουν περίπου 40 εκατ. ευρώ το χρόνο στα ταμεία
του κράτους - Από το 2019 η αλλαγή, λέει το ΥΠΟΙΚ
Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο εισρέουν,κατά μέσο όρο, στα ταμεία του κράτους
μέσω του ετήσιου τέλους εταιρειών, ύψους
€350 που καταβάλλεται στο τμήμα του εφόρου
εταιρειών. Τέλος το οποίο καταβάλλουν οι εταιρείες από το 2011 οπότε και είναι σταθερό
για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως του κύκλου εργασιών τους.
Ωστόσο, όπως προκύπτει, το 50% των εγγεγραμμένων εταιρειών δεν καταβάλλει το εν
λόγω τέλος καθώς στη βάση του συνόλου των
εταιρειών θα έπρεπε το ποσό αυτό να είναι το
διπλάσιο και να πλησιάζει τα €80 εκατ. Ως εκ
τούτου τα € 293 εκατ. που έχουν καταβληθεί
από το 2011 μέχρι το 2018, είναι σαφές ότι δεν
αποτελούν το πραγματικό ύψος του ποσού
που θα έπρεπε να υπήρχε στα ταμεία του κράτους από το εν λόγω τέλος, ενώ τα ανείσπρακτα
ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
Σημειώνεται ότι στο
<
<
<
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<
<
ποσό των €293 εσυμπεριλαμβάΠέραν των 82.000 κατ.
νονται και τα πρόεταιρειών κινδυ- στιμα που προκύαπό τις κανεύουν με διαγρα- πτουν
θυστερήσεις στην
φή, ενώ από το
καταβολή του πο2011 μέχρι το 2017 σού, τα οποίο θα
πρέπει να καταβάλδιαγράφηκαν
λεται μέχρι τις 30 Ιουνίου. Η επιβάρυν92.000 εταιρείες
ση αυξομειώνεται
από το μητρώο.
αναλόγως της καθυστέρησης στην
πληρωμή. Σε περίπτωση που δεν καταβληθεί
μέχρι τέλος Ιουνίου, αλλά πληρωθεί από την
1η Ιουλίου μέχρι τον Αύγουστο η εταιρεία επιβαρύνεται με επιπλέον €35 ενώ από την 1η
Σεπτεμβρίου και μετά, η επιπλέον επιβάρυνση
ανέρχεται στα €140.

επιχειρήσεις ορίζονται αυτές με προσωπικό
μέχρι 250 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι €50 εκατ. Υπέρ της κατάργησης
του τέλους τοποθετήθηκαν και οι σύνδεσμοι
καταναλωτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Το θέμα συζητήθηκε μετά από πρόταση νόμου η οποία κατατέθηκε από τους βουλευτές
του ΕΛΑΜ Χρίστο Χρίστου και Λίνο Παπαγιάννη, τον βουλευτή της ΕΔΕΚ Ηλία Μυριάνθους,
τον Ζαχαρία Κουλία, βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου, τον Γιώργο Λιλλήκα
της Συμμαχίας Πολιτών, τον Μιχάλη Γιωργάλλα
εκ μέρους της Αλληλεγγύης, τον Γιώργο Περδίκη, βουλευτή Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών και την Άννα Θεολόγου. Η
πρόταση νόμου αντιμετωπίζεται θετικά από
το κυβερνών κόμμα και το ΑΚΕΛ.

Στους προϋπολογισμούς του ‘19

Παρά την θετική τοποθέτηση του Υπουργείου Οικονομικών, εντούτοις ξεκαθαρίστηκε

Το 98% των εγγεγραμμένων εταιρειών στην Κύπρο είναι μικρομεσαίες, ενώ μόλις 100 εταιρείες έχουν κύκλο εργασιών πέραν των €50 εκατ.
ότι τίποτα δεν αλλάζει για το τρέχον έτος,
μιας και άμεσος τερματισμός του τέλους θα
επέφερε δυσμορφίες στον τρέχοντα προϋπολογισμό. Πρόθεση είναι ωστόσο να υπάρχει
συγκεκριμένη ρύθμιση για το θέμα η οποία

να περιλαμβάνεται στον προϋπολογισμό του
2019. Τρεις είναι οι επιλογές που φαίνεται να
εξετάζει το Υπουργείο και αφορούν στην στόχευση του τέλους με βάση τον κύκλο εργασιών
των εταιρειών, την σταδιακή κατάργηση του

Αυξάνονται οι νέες εταιρείες

Πέραν των 220.000 είναι οι εγγεγραμμένες
εταιρείες σύμφωνα με στοιχεία του τμήματος
εφόρου εταιρειών και επίσημου παραλήπτη.
Εξ αυτών οι 3.562 είναι νέες εγγραφές. Τα στοιχεία αφορούν τους πρώτους τρεις μήνες του
2018. Το 2017 στο σύνολο τους, οι εγγραφές
νέων εταιρειών ανήλθαν στις 13.677. Σε ό,τι
αφορά συνεταιρισμούς και εμπορικές επωνυμίες
έχουν γίνει 582 εγγραφές, ενώ στις 13 ανέρχονται οι εγγραφές για τις αλλοδαπές εταιρείες
από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο του 2018
σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.
Όπως αναφέρθηκε στη Βουλή, η επιβολή
του ετήσιου τέλους δεν έχει λειτουργήσει αποτρεπτικά για τις εγγραφές νέων εταιρειών.
Ωστόσο, γεγονός είναι ότι είχε καταγραφεί
σχετική μείωση και συγκεκριμένα ενώ το 2011
είχαν εγγραφεί 19.538 νέες εταιρείες, το 2012
είχε αρχίσει ήδη να καταγράφεται μείωση
(17.999). Ο αριθμός κατρακύλησε από το 2013
και μετά λόγω και της οικονομικής κρίσης, με
τις εγγραφές να μειώνονται περίπου κατά
7.000 ενώ αυξήθηκαν ελαφρά την περίοδο
2016-2017.
Πάντως μόνο για τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους είχε σημειωθεί σημαντική αύξηση
της τάξης του 12,7% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2017, αύξηση η οποία είναι ενδεικτική της αυξητικής τάσης που σημειώθηκε
τον περασμένο χρόνο. Συγκεκριμένα, ο αριθμός
των αιτήσεων για εγγραφή νέας εταιρείας ανήλθε τον Ιανουάριο του 2018 στις 1.198, σε
σύγκριση με 1.063 τον περσινό Ιανουάριο. Σημειώνεται ότι πέραν των 82.000 εταιρειών κινδυνεύουν με διαγραφή, ενώ από το 2011 μέχρι
το 2017 διαγράφηκαν 92.000 εταιρείες από το
μητρώο.

Συμφωνούν στην κατάργησή του

Αναχρονιστικό και μη ορθολογιστικό χαρακτηρίστηκε το ετήσιο τέλος εταιρειών τόσο
από το Υπουργείο Οικονομικών όσο και από
το σύνολο των βουλευτών και των φορέων
που συζήτησαν στην Βουλή κατά την χθεσινή
συνεδρία της Επιτροπής Εμπορίου, τον τερματισμό της επιβολής του τέλους. Είναι αξιοσημείωτο ότι πρόκειται για τις λίγες περιπτώσεις
που υπάρχει ομοφωνία σε ζητήματα που άπτονται της φορολογίας των εταιρειών. Το
τέλος είχε επιβληθεί το 2011 ως μέτρο οικονομικής εξυγίανσης του κράτους, έτσι θα μπορούσε να καταργηθεί καθώς εκλείπει ο λόγος
επιβολής του, αναφέρεται στην αιτιολογική
έκθεση της πρότασης νόμου.
Όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά από
τον βουλευτή του ΑΚΕΛ Κώστα Κώστα, «δεν
νοείται μια μικρή επιχείρηση με προσωπικό
κάτω των δέκα εργαζομένων και κύκλο εργασιών κάτω των δύο εκατομμυρίων, να πληρώνει
το ίδιο ποσό με εταιρείες που ο κύκλος εργασιών
τους ανέρχεται σε μερικές δεκάδες εκατομμύρια
ευρώ». Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν σχεδόν το 98% του συνόλου των επιχειρήσεων στην Κύπρο βάσει και των στοιχείων που επικαλέστηκε ο κ. Κώστα. Σύμφωνα
με τα ίδια στοιχεία, μόλις 100 επιχειρήσεις θεωρούνται μεγάλες, δηλαδή με ετήσιο κύκλο
εργασιών πέραν των €50 εκατ. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, μικρές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές
που εργοδοτούν μέχρι 50 εργαζόμενους ενώ
έχουν κύκλο εργασιών μέχρι €10 εκατ., μεσαίες
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Ανταποδοτικότητα αντί υπερφορολόγησης
Η μελέτη για τη φορολογία εισοδήματος, που εκπόνησε το πάντοτε
στιβαρό ΙΟΒΕ για λογαριασμό της
πάντοτε δραστήριας διαΝΕΟσις,
προσφέρει θαυμάσιο υλικό για μια
συζήτηση εξαιρετικά επίκαιρη, αφού σε λίγο θα χαθεί και η «δικαιολογία» της έξωθεν, μνημονιακής,
επιβολής. Είναι μάλιστα η συζήτηση ιδιαζόντως επείγουσα, αφού
χωρίς το κατάλληλο πλαίσιο φορολογίας των εισοδημάτων, των
κερδών και της περιουσίας, καμία
χώρα δεν κατάφερε ζωηρή και αυτοτροφοδοτούμενη λειτουργία για
την οικονομία της.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα με το
σύστημα φορολογίας είναι ότι ελάχιστες σοβαρές αλλαγές έγιναν
στη δομή και στον τρόπο λειτουργίας του συστήματος. Επί πολλά
χρόνια, η μια κυβέρνηση μετά την
άλλη περιόρισε τη «φαντασία» της
στην αύξηση όσων φόρων ήδη εφήρμοζε το κράτος, αλλά και σε
τρεις θρυλικές νέες επιβαρύνσεις:
ΕΝΦΙΑ, εισφορά και ασφαλιστικά
για τους επαγγελματίες.
Τι μπορούμε να αλλάξουμε; Η
μελέτη διαΝΕΟσις/ΙΟΒΕ προτείνει
να μειωθεί η φοροεπιβάρυνση των
προσώπων, συμπεριλαμβανομένων
των ασφαλιστικών. Αντί όμως του
χωρισμού του προσωπικού μας ει-

ή ακόμα και την διατήρηση της φορολογίας,
επιλογή ωστόσο που πρέπει να θεωρείται απομακρυσμένη.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου Άγγελος Βότσης κάλεσε το Υπουργείο Οικονομικών να θέσει ενώπιον της Βουλής το τι προτίθεται να πράξει για το συγκεκριμένο θέμα
πριν από την κατάθεση του προϋπολογισμού
για το 2019.
Πάντως σε ό,τι αφορά τα ανείσπρακτα τέλη
εταιρειών έγινε εισήγηση για εφαρμογή προγράμματος ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αναμένεται
δε και κατάθεση δεύτερης πρότασης νόμου
για το θέμα του ετήσιου τέλους εταιρειών από
τους Οικολόγους, η οποία θα προνοεί την τακτοποίηση των συσσωρευμένων οφειλών των
εταιρειών με δόσεις.
Ξεκαθαρίστηκε δε ότι ανεξάρτητα από την
όποια εξέλιξη του θέματος, τα τέλη για το 2018
θα πρέπει να πληρωθούν, καθώς κάποιες εταιρείες έχουν ήδη προχωρήσει στην καταβολή
του.

<
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Χωρίς το κατάλληλο
πλαίσιο φορολογίας
των εισοδημάτων,
των κερδών και της
περιουσίας, καμία
χώρα δεν κατάφερε
ζωηρή και αυτοτροφοδοτούμενη λειτουργία
για την οικονομία της.
σοδήματος σε δύο κλίμακες, θα
προτιμούσα μια τρίτη, αρχική κλίμακα, με πολύ μικρότερη φορολογία και ακόμη μία, τέταρτη, με
πολύ βαρύτερη φορολογία. Μια
δικαιότερη κατανομή των βαρών
θα μειώσει τη φοροδιαφυγή και
θα προετοιμάσει ενδεχομένως την
ενιαία φορολόγηση (flat tax) που
συζητεί η μελέτη.
Το κύριο θέμα στην έξοδο από
την κρίση είναι να μειωθεί η υπερβολική πίεση την οποία, όπως
ομολόγησε η σημερινή ηγεσία του
υπουργείου Οικονομικών, επιβαρύνει τη μεσαία και στην πραγματικότητα μικρομεσαία τάξη. Θα
αποτελέσει αυτό σοβαρό κίνητρο
αλλαγής του κλίματος. Πρέπει να

τραβήξουμε μια γραμμή μεταξύ όσων συνέβησαν προκειμένου να
καλυφθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα της περιόδου 2002-2012
και της νέας περιόδου στην οποία
ελπίζουμε να περάσουμε.
Αντιλαμβάνομαι ότι από κάπου
αλλού πρέπει να βρει το κράτος
τα χρήματα που θα χάσει από τη
φορολογία εισοδήματος. Είναι
ορθό και πιστεύω ότι με τις κατάλληλες εξηγήσεις θα γίνει κατανοητό να πληρώσει ο πολίτηςφορολογούμενος ακριβότερα σειρά
υπηρεσιών στις οποίες αναγνωρίζει
αυξημένη ανταποδοτικότητα. Στην
κατηγορία αυτή μπορεί να είναι
το «δικαίωμα εγγραφής» στις ανώτατες σχολές, η προσαρμογή
των δημοτικών τελών για τα σχολεία στο κόστος διδασκαλίας και
η συμμετοχή των ασθενών στις
υπηρεσίες των νοσοκομείων. Καθώς βελτιώνεται το δίχτυ πρόνοιας
και με την προϋπόθεση ότι το κράτος θα εφαρμόσει στα συστήματα
παιδείας και υγείας ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αποτελεσματικότητας και εξωτερικής αυτοχρηματοδότησης, οι πολίτες θα κρίνουν
πιο δίκαιο το σύστημα, εξέλιξη
που θα διευκολύνει την ουσιαστική
και μόνιμη πάταξη της φοροδιαφυγής.

Του STEVE COULTER*

Χρειάζονται καλύτερες δουλειές και καλύτεροι μισθοί
Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και
η κρίση χρέους της Ευρωζώνης αρχίζουν
να ξεχνιούνται. Η ανάπτυξη έχει επιστρέψει
στην Ευρώπη, δημιουργούνται θέσεις εργασίας και εμφανίζονται νέες εταιρείες.
Επρεπε να είναι όλοι ευχαριστημένοι, αλλά
γιατί δεν συμβαίνει αυτό;
Πρώτον, αναπτύσσονται μόνον ορισμένες οικονομίες, ενώ άλλες βρίσκονται
σε στασιμότητα. Δεύτερον, επειδή οι νέες
θέσεις εργασίας είναι συχνά μερικής απασχόλησης ή κακής ποιότητας. Τρίτον,
δεν αυξάνονται οι μισθοί και τέταρτον,
πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για να διασφαλίσουν πως η επόμενη ύφεση δεν θα
είναι τόσο οξεία όσο η τελευταία. Σύμφωνα
με τον δείκτη οικονομικής και κοινωνικής
προόδου της Ευρώπης, που δημοσίευσε
το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Εργατικών Συνδικάτων (ETUI), υπάρχουν πολλές αιτίες.
Ενώ οι μακροοικονομικοί δείκτες κατατείνουν σε σημαντική επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρώπη, έχει προηγηθεί
μακρά περίοδος στασιμότητας ή ύφεσης
και επομένως χρειάζεται πολύς δρόμος ακόμη.
Επιπλέον, οι χώρες υψηλού εισοδήματος
φαίνεται να αφήνουν πίσω τους την κρίση,
αλλά σε άλλες χώρες δεν ισχύει το ίδιο.
Πριν από την κρίση συνέκλιναν οι χώρες
της Βορειοδυτικής Ευρώπης με τις χώρες
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά τώρα
συμβαίνει το αντίθετο. Την περίοδο 20082016, η μέση κατά κεφαλήν μεταβολή του

ΑΕΠ είχε αρνητικό πρόσημο σε οκτώ
χώρες, ενώ άλλες επτά σημείωναν μηδενική
ανάπτυξη. Κι ενώ οι χώρες της Κεντρικής
και Ανατολικής Ευρώπης που προσεχώρησαν στην Ε.Ε. το 2004 έχουν προσεγγίσει
τις πλούσιες χώρες, άνοιξε χάσμα ανάμεσα
σε αυτές και τις φτωχότερες οικονομίες
του ευρωπαϊκού Νότου.
Οι αιτίες της απόκλισης δεν είναι παντού
ίδιες. Σίγουρα, όμως, ανάμεσά τους συγκαταλέγονται οι επιπτώσεις από την πολιτική λιτότητας και την εσωτερική υποτίμηση. Οσες χώρες υπόκεινται στα μεταρρυθμιστικά προγράμματα της τρόικας
αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και οι όροι που συνέδεαν τα προγράμματα στήριξης ήταν
σκληροί.
Τόσο η Κομισιόν όσο και η ΕΚΤ ζητούν
σήμερα αυξήσεις μισθών για να τονωθεί
η ζήτηση. Πριν από την κρίση, οι μισθοί
συνέκλιναν προς τα πάνω σε όλη την Ευρώπη, αλλά όχι πια. Σε εννέα χώρες οι
πραγματικοί μισθοί είναι κατώτεροι από
τα επίπεδα του 2010. Μόνον σε τρεις χώρες,
Βουλγαρία, Πολωνία και Γερμανία, αυξήθηκαν οι μισθοί από το 2010 ώς το 2017
περισσότερο από όσο την περίοδο 20002008, οπότε στη Γερμανία οι μισθοί ήταν
καθηλωμένοι.
Πάρα πολλές κυβερνήσεις τόσο στην
Ανατολική όσο και στη Δυτική Ευρώπη
όρισαν τον κατώτατο μισθό σε επίπεδα
κάτω από το όριο της φτώχειας. Ετσι, το

να έχει κανείς δουλειά δεν τον προστατεύει
απαραιτήτως από τη φτώχεια και τα ποσοστά των φτωχών εργαζομένων παραμένουν υψηλά. Σύμφωνα με στοιχεία του
ΟΟΣΑ, η ανασφάλεια στην αγορά εργασίας
σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. ήταν
μεγαλύτερη το 2013 από ό,τι το 2007. Ενα
άλλο κληροδότημα της κρίσης, είναι οι
ελλείψεις προσωπικού με τις κατάλληλες
δεξιότητες. Και ούτε η υψηλή κατάρτιση
δεν προσφέρει πια την τέλεια εγγύηση
για μια καλή σταδιοδρομία. Από το 2014
ώς το 2017 το 25% των κατώτατων θέσεων
εργασίας κατέλαβαν άνθρωποι με υψηλό
επίπεδο εκπαίδευσης. Το αντίστοιχο ποσοστό πριν από την κρίση ήταν 11%.
Η Κομισιόν έχει δεσμευθεί να επιτύχει
υψηλή βαθμολογία στη βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών στην Ευρώπη μέσω
της πρωτοβουλίας Ευρωπαϊκός Πυλώνας
Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Είναι θετική
εξέλιξη αλλά δεν έχει ακόμη την υποστήριξη που χρειάζεται. Πρέπει, άλλωστε, να
διαμηνύσει η Κομισιόν σε όλους τους τόνους ότι η κατάργηση των συλλογικών
συμβάσεων και η απορρύθμιση της αγοράς
εργασίας ήταν υπερβολικές.

* Ο κ. Steve Coulter είναι υπεύθυνος Επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Εργατικών
Συνδικάτων και συνεργάτης του Ευρωπαϊκού
Ινστιτούτου στο London School of Economics.
Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
Social Europe.
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Τετάρτη 9 Μαΐου 2018

Σταθερή η κατάσταση υγείας του αστυνομικού

Ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου θα οδηγηθεί σήμερα ο συλληφθείς Ηλίας Μούζος, για διάταγμα προσωποκράτησής του
να τον αναγκάσουν να επικοινωνήσει
με τέταρτο πρόσωπο. Τελικά, ο 28χρονος αφέθηκε ελεύθερος, όταν το τέταρτο πρόσωπο δεν εμφανίστηκε. Ένα
μήνα μετά, τον Φεβρουάριο, η αστυνομία προχώρησε εκ νέου σε ανακοίνωση μέσα από την οποία ανέφερε το
πιο πάνω γεγονός όπως επίσης και
την ανάμειξη του Ηλία Μούζου σε διερευνώμενη υπόθεση ρίψης πυροβολισμών σε κατοικημένη περιοχή, που
είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση
κακόβουλης ζημιάς σε περιουσία. Τρίτη
και φαρμακερή ωστόσο ήταν η τελευταία εγκληματική του ενέργεια για το
2018. Μετά το τραγικό περιστατικό
του Ύψωνα τα μέλη της αστυνομίας
τα κατάφεραν να του περάσουν χειροπέδες, κλείνοντας έτσι το κύκλο της
τετράμηνης αναζήτησής του.

Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Σταθερή παραμένει η κατάσταση της
υγείας του 37χρονου αστυνομικού
τέσσερις μέρες μετά την απόπειρα
φόνου εναντίον του το βράδυ του Σαββάτου στον Ύψωνα. Μάλιστα, στο
ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε ελαφρότερα και ο 43χρονος συνάδελφός
του. Ο 37χρονος αστυνομικός μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής σε
ιατρικό κέντρο στο Ισραήλ, λόγω της
σοβαρότητας της κατάστασής της υγείας του, η οποία παραμένει κρίσιμη,
<
<
<
<
<
<
<

Η Αστυνομία προχωρεί άμεσα σε αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των επιχειρησιακών της σχεδιασμών με
στόχο την παρουσία της με
έντονο και αποτελεσματικό
τρόπο σε κάθε εστία εγκληματικής συμπεριφοράς.
αν και από τους γιατρούς κρίνεται ικανοποιητική, γεγονός που τους επιτρέπει να αισιοδοξούν ότι θα καταφέρει
να ξεπεράσει τη μεγάλη αυτή δοκιμασία. Από την πρώτη στιγμή που ο
τραυματίας αστυνομικός μεταφέρθηκε
στο Ισραήλ το Υπουργείο Υγείας στάθηκε στο πλάι της οικογένειας και
μέσω της πρεσβείας της Κυπριακής
Δημοκρατίας στο Τελ Αβίβ προσπαθεί
να παρέχει όσο το δυνατό περισσότερη
στήριξη στην οικογένειά του τραυματία, για την επίλυση κάθε προβλήματος που πιθανόν να προκύψουν
κατά τη διαμονή τους στη γειτονική
χώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ» μέλη του Αστυνομικού Συνδέσμου

Τρεις υπό κράτηση

Η αστυνομία μέσα στο 2018 είχε ζητήσει ήδη δύο φορές τη βοήθεια του κοινού για σύλληψή του. Τελικά συνελήφθη χθες Τρίτη,

μετά την επίθεση εναντίον των αστυνομικών.
Κύπρου θέλοντας να δείξουν τη στήριξή τους προς τον αστυνομικό θα μεταβούν τις επόμενες μέρες στο Ισραήλ
για να επισκεφθούν τον αστυνομικό.

Ενώπιον δικαστηρίου

Σήμερα Τετάρτη θα οδηγηθεί ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου Λεμεσού ο Ηλίας Μούζος ο οποίος φέρεται
να είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε
τους αστυνομικούς το Σάββατο τη νύχτα. Ο 38χρονος συνελήφθη τελικά
την Τρίτη το μεσημέρι στη Λάνεια μετά
από καταδίωξη και αφότου είχε προκαλέσει τροχαίο ατύχημα. Συγκεκριμένα, το όχημα του Ηλία Μούζου με
συνοδηγό την 26χρονη πρώην σύζυγό

του, εντοπίστηκε να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στον κύριο δρόμο Λεμεσού - Πλατρών, και όταν του έγινε
σήμα για να σταματήσει για διενέργεια
ελέγχου, αυτός δεν σταμάτησε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη
του οχήματος. Στην προσπάθειά του
ο 38χρονος να ξεφύγει συγκρούστηκε
με διερχόμενα οχήματα με αποτέλεσμα
να ακινητοποιηθεί και τελικά να συλληφθεί. Μετά τη σύλληψή του ο Ηλίας
Μούζος φάνηκε να συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές, υποδεικνύοντας μάλιστα στους αστυνομικούς το σημείο
στο οποίο ήταν κρυμμένα ένα πυροβόλο
όπλο καθώς και ποσότητα εκρηκτικών
υλών στην κοινότητα του Αγίου Μάμα.

Σημειώνεται ότι η χθεσινή σύλληψη
του Ηλία Μούζου επιτεύχθηκε μετά
από συνεχιζόμενες προσπάθειες της
αστυνομίας, η οποία μέσα στο 2018
εξέδωσε τρεις συνολικά ανακοινώσεις
ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών. Ο
συλληφθείς ήταν γνωστός στις αρχές,
αφού τον Ιανουάριο, είχε εμπλοκή μαζί
με άλλο ένα άτομο σε υπόθεση απαγωγής νεαρού, σε περιοχή στη Λεμεσό.
Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η Αστυνομία, 28χρονος κατήγγειλε ότι όταν
φιλικό του πρόσωπο του τηλεφώνησε
για να τον παραλάβει επειδή είχε πάθει
βλάβη το όχημά του, ο Ηλίας Μούζος
με ακόμα έναν συνεργό του τον έδεσαν
και τον απείλησαν έχοντας ως σκοπό

Υπενθυμίζεται πως για την ίδια υπόθεση τελούν υπό 8ήμερη κράτηση
τρία ακόμη πρόσωπα. Πρόκειται για
τα δύο άνδρες που φέρεται να βρίσκονταν με τον 38χρονο εντός του οχήματος την ώρα που ρίφθηκαν οι
πυροβολισμοί. Συγκεκριμένα υπό κράτηση τελούν 31χρονος Ελληνοκύπριος,
ο οποίος βρίσκεται υπό αστυνομική
φρούρηση στο Γ.Ν. Λευκωσίας αφού
τραυματίστηκε κατά την ανταλλαγή
πυροβολισμό με τα μέλη της δύναμης.
Ο 31χρονος έχει δεχθεί δύο σφαίρες
στο στέρνο και στο αριστερό πόδι και
θα συνεχίσει να φρουρείται στο νοσοκομείο μέχρι ωσότου οι επί καθήκον
ιατροί κρίνουν ότι είναι σε θέση να
πάρει εξιτήριο. Τέλος, υπό κράτηση
βρίσκονται και ένας ακόμα άνδρας
35χ ετών από τη Βουλγαρία καθώς
και 33χρονη γυναίκα από τη Σλοβακία,
στο όνομα της οποίας είχε ενοικιαστεί
το όχημα στο οποίο επέβαιναν ο Μούζος και οι άλλοι δύο συλληφθέντες.

Αντιμετώπιση
του εγκλήματος
Οι τελευταίες εξελίξεις έφεραν

την άμεση αντίδραση της αστυνομίας με τον υπουργό Δικαιοσύνης Ιωνά Νικολάου να παρακάθεται χθες σε σύσκεψη με όλα
τα αρμόδια τμήματα του Υπουργείου σημειώνοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών και η διαφύλαξη της κοινωνίας είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο υπουργός Δικαιοσύνης κατά τη χθεσινή σύσκεψη έδωσε σαφείς και ξεκάθαρες οδηγίες για δραστική αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Το δικό του μήνυμα για την
αντιμετώπιση του οργανωμένου
εγκλήματος έστειλε και ο αρχηγός της δύναμης Ζαχαρίας Χρυσοστόμου, τονίζοντας ότι από τη
στιγμή που έχει κτυπήσει πλέον
το ίδιο το κράτος θα πάρει την απάντηση που του αξίζει. Σημειώνεται πως κατά τη χθεσινή σύσκεψη αποφασίστηκε όπως η Αστυνομία προχωρήσει άμεσα σε
αξιολόγηση και αναδιοργάνωση
των επιχειρησιακών της σχεδιασμών με στόχο την παρουσία της
με έντονο και αποτελεσματικό
τρόπο σε κάθε εστία εγκληματικής συμπεριφοράς.

Δεν «πούλησαν» ελπίδα
οι ευρωβουλευτές στο Βαρώσι

Θέλει η Αναστασία, αλλά
προβληματίζεται ο Νικόλας

Η επεισοδιακή επίσκεψη υπό τις σημαίες των Γκρίζων Λύκων

Η κάθοδός της στις ευρωεκλογές συζητείται εντόνως στον πέμπτο όροφο

Του ΜΙΧAΛΗ ΤΣΙΚΑΛA

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Συναισθηματικά φορτισμένη από όλες
τις απόψεις και καθόλου χωρίς απρόοπτα, παρά τις περί του αντιθέτου
πληροφορίες των προηγούμενων ημερών, ήταν η επίσκεψη ευρωβουλευτών στην Αμμόχωστο. Η οποία,
όμως, και με την ευκαιρία αυτής, δεν
χρησιμοποιήθηκε ώστε να δοθούν υποσχέσεις. Ήταν χαρακτηριστικά τα
όσα τόνισε για το θέμα η Πρόεδρος
της Επιτροπής Αναφορών και επικεφαλής του κλιμακίου της Επιτροπής,
Cecilia Wikström. «Δεν μπορώ να σας
δώσω καμία απολύτως ελπίδα, αλλά
αυτό που μπορώ να σας υποσχεθώ
είναι ότι η Επιτροπή Αναφορών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λαμβάνει
σοβαρά υπόψη την κατάσταση όσον
αφορά την Αμμόχωστο και προσπαθεί
να εξετάσει οποιοδήποτε δυνατό
μικρό βήμα προς τα εμπρός μπορεί
να γίνει». Αυτό που μπορεί να γίνει,
είναι μια αναφορά για τα όσα είδαν
και έζησαν οι ευρωβουλευτές στις
Βρυξέλλες.
Μεταξύ άλλων και τα όσα ειπώθηκαν από πρόσφυγες αλλά και αξιωματούχους, όπως ο Δήμαρχος Αμμοχώστου Αλέξης Γαλανός που τόνισε ότι
η Αμμόχωστος δεν είναι μόνο ένα
μέτρο οικοδόμησης εμπιστοσύνης, είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο, είναι ένα
ανθρωπιστικό πρόβλημα στην Ευρώπη.
Από την επίσκεψη δεν έλειψαν και τα
παρατράγουδα, εφόσον οι ευρωβουλευτές έγιναν δεκτοί με σημαίες των
Γκρίζων Λύκων και του ψευδοκράτους,
ενώ ζητήθηκε από «αστυνομικούς»
να παραδοθούν φωτογραφικές μηχανές
για να σβηστούν φωτογραφίες.Σκοπός
της επίσκεψης είναι όπως επανέλθει
στο προσκήνιο το θέμα της επιστροφής
της Αμμοχώστου, στη βάση των προνοιών της Διακήρυξης του Ευρωκοινοβουλίου ημερομηνίας 14 Φεβρουαρίου 2012, που μεταξύ άλλων καλεί
την τουρκική Κυβέρνηση να εφαρμόσει
τα ψηφίσματα 550 (1984) και 789(1992)
του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.
Η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου απαριθμούσε 9 άτομα, τους Ευρωβουλευτές Cecilia Wikström (Σουηδία),
Πρόεδρος Επιτροπής – επικεφαλής
κλιμακίου, Alberto Cirio (Ιταλία), μέλος,
Rosa Estaràs Ferragut (Ισπανία), μέλος,
Σοφία Σακοράφα (Ελλάδα), μέλος, Igor
Uoltes (Σλοβενία), μέλος, Teresa
Jiménez-Becerril (Ισπανία), μέλος, Δημήτρη Παπαδάκης (Κύπρος), μέλος,
και Τάκη Χατζηγεωργίου (Κύπρος),
μέλος.

Μπορεί το μεγάλο ενδιαφέρον στα πηγαδάκια του ΔΗΚΟ να επικεντρώνεται
αυτή τη στιγμή γύρω από το ποιοι θα
διεκδικήσουν κομματικά αξιώματα και
ποια τελικώς θα είναι η διαμόρφωση
της νέας ηγετικής πυραμίδας, ωστόσο
για τον Νικόλα Παπαδόπουλο το μεγάλο
ζήτημα και εν πολλοίς στοίχημα είναι
το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών. Ένα
εκλογικό αποτέλεσμα που θα επιτρέψει
στο κόμμα του Κέντρου να κλείσει τις
εσωκομματικές πληγές που του προκάλεσαν οι διαγραφές και παράλληλα
να κλείσει τις όποιες φωνές αμφισβήτησης απέναντι στην ηγεσία του Νικόλα
Παπαδόπουλου μετά και την ήττα των
προεδρικών εκλογών. Γι΄ αυτόν ακριβώς
τον λόγο, ο ΔΗΚΟϊκός Πρόεδρος φιλοδοξεί να καταρτίσει ένα ψηφοδέλτιο
με σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες με ερείσματα που θα συσπειρώσουν τη ΔΗΚΟϊκή βάση και γιατί όχι
να αυξήσουν τα ποσοστά τους.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η ονοματολογία για το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών έχει ήδη ξεκινήσει, τουλάχιστον παρασκηνιακά καθώς οι όποιες
τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το Φθινόπωρο, όταν θα τελειώσουν δηλαδή και οι εσωκομματικές εκλογές. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές
της «Κ», έστω κι αν επίσημα στο ΔΗΚΟ
αναφέρουν πως είναι νωρίς για την όποια συζήτηση, η Αναστασία Παπαδοπούλου ενδιαφέρεται να διεκδικήσει
εκλογή της στο ευρωπαϊκό κοινοβούλιο.
Η ίδια άλλωστε, μέσα από την κοινωνική
της δράση αλλά και τον καταρτισμό
του προεκλογικού προγράμματος του
Νικόλα Παπαδόπουλου, έχει ήδη ενισχύσει το πολιτικό της βάρος. Αυτό θεωρείται από πολλούς ότι αυξάνει αμέσως
κατά πολύ τις πιθανότητες εκλογής
της. Αποτελεί άλλωστε και το αντίβαρο
του ΔΗΚΟ απέναντι στον ΔΗΣΥ και
στην υποψηφιότητα της Στέλλας Κυριακίδου εάν τελικά διεκδικήσει εκλογή
της στο ευρωκοινοβούλιο.
Το ενδεχόμενο υποψηφιότητας της
Αναστασίας Παπαδοπούλου συζητείται
θετικά από κύκλους στο ΔΗΚΟ, ωστόσο
στον πέμπτο όροφο του κόμματος εκφράζονται ήδη προβληματισμοί για ένα
τέτοιο ενδεχόμενο. Και αυτό γιατί η
παρουσία της Αναστασίας Παπαδοπούλου στο ψηφοδέλτιο και το σοβαρό ενδεχόμενο εκλογής της, ενδεχομένως
να λειτουργήσει ανασταλτικά για άλλους
εν δυνάμει υποψήφιους που θα θεωρήσουν ότι η μάχη είναι εκ των προτέρων χαμένη. Δεν είναι τυχαίο που η
ηγεσία, θα έβλεπε ιδιαίτερα θετικά την
κάθοδο του Μάρκου Κυπριανού στο
ψηφοδέλτιο. Όχι μόνο για τις καλές
σχέσεις που έχουν αναπτύξει οι δύο άντρες, κάτι το οποίο διεφάνη από την
ομιλία του Νικόλα Παπαδόπουλου στο

Τα ίδια από Ακιντζί

Στα του κυπριακού, η ρητορική Ακιντζί όπως φέρνει και σήμερα στη
δημοσιότητα η «Κ» για το ΦΑ και η

Από τη χθεσινή παρουσία στην Αμμόχωστο και το πανό που κράτησαν Ε/Κ που με-

τέβησαν στην κατεχόμενη πόλη.
<
<
<
<
<
<
<

Δεν αλλάζει ρητορική ο
Ακιντζί, ούτε για ασφάλεια και εγγυήσεις, ούτε
για συνεκμετάλλευση ΦΑ.
ταύτισή της με το κυπριακό, δεν εκφεύγει και από το ρόλο που θέλει να
έχει η Τουρκία στην Κύπρο μέσω εγγυήσεων και ασφάλειας. Τα όσα επαναλαμβάνει επί του θέματος σε κάθε
δημόσια εμφάνισή του ο τ/κ ηγέτης,
είναι πρόδηλα, εφόσον για τον ίδιο
δεν πρόκειται να οδηγήσουν πουθενά
οι συζητήσεις αν αφαιρούνται από
την Τουρκία τα δικαιώματα που έχει
ως εγγυήτρια δύναμη.
Η επανάληψη αυτών των δηλώσεων, σε συνδυασμό με τα όσα τονίζει
για συνεκμετάλλευση επί της ουσίας
για το ΦΑ, εμπλέκονται με την προσπάθεια που κάνει ο ίδιος να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις τόσο από το εσωτερικό μέτωπο όσο και από την
Τουρκία. Οι επιθέσεις αυτές αυξήθηκαν κατακόρυφα μετά την επαναφορά
από τον ίδιο του πλαισίου Γκουτέρες
στη συζήτηση, άσχετο εάν δεν εννοεί
όσα έφερε στη διαπραγμάτευση ο ΓΓ
των ΗΕ την 4η Ιουλίου 2017 αλλά την
30η Ιουνίου.
Την ίδια ώρα και οι συν αυτώ του
Ακιντζί, κινούνται στα όσα είναι γνωστά εκ μέρους της τ/κ ηγεσίας. Δηλαδή
για παράδειγμα, ο Μπαρίς Μπουρτζιού
κινήθηκε με γραπτή του δήλωση στη
λογική ότι ο διορισμός ειδικού συμβούλου από τον ΓΓ των ΗΕ δεν θα
πρέπει να παραπέμπει σε διαδικασία
ανοιχτού τέλους, σημείο που παρα-

πέμπει στην επιμονή της τ/κ πλευράς
για χρονοδιάγραμμα.

«Συμμαχία» υπέρ Ακιντζί

Εν τω μεταξύ, όπως έγινε γνωστό
χθες, οι δύο οργανώσεις των Τ/Κ δημοσιογράφων και εργαζομένων στον
Τύπο καταδικάζουν τις επιθέσεις και
τις εκφράσεις μίσους εναντίον του
Μουσταφά Ακιντζί εξαιτίας της πρότασής του προς την ε/κ πλευρά για
αποδοχή του πλαισίου Γκουτέρες,
ενώ η συντεχνία των τ/κ καθηγητών
(KTOEÖS) καλεί τους δύο ηγέτες να
δείξουν θάρρος και να επανενώσουν
την Κύπρο.
Τη δήλωση υπέγραψαν οι Σαμί Οζουσλού και Αλί Κισμίρ, η ένωση Τ/Κ
δημοσιογράφων και η συντεχνία των
εργαζομένων στον Τύπο, και εκεί εξέφρασαν την ανησυχία τους για τις
εξελίξεις των τελευταίων ημερών και
ειδικότερα για την «εκστρατεία λιντσαρίσματος που ξεκίνησε μέσω
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης»
εναντίον του Τ/Κ ηγέτη, μετά την
πρότασή του για το πλαίσιο Γκουτέρες.
«Δεν είναι δυνατόν να μείνουμε σιωπηλοί και να αποδεχθούμε τα σχόλια
που έχουν γίνει είτε από την Κύπρο
είτε από την Τουρκία και περιέχουν
προσβολές και ξεκάθαρες απειλές».
Οι δύο οργανώσεις δια των προέδρων
τους σημειώνουν ότι κριτική μπορεί
να γίνει στις απόψεις του καθενός,
συμπεριλαμβανομένου και του «προέδρου» Ακιντζί, και αυτό το κάνουν
περισσότερο οι δημοσιογράφοι. Ωστόσο, προστίθεται, τα σχόλια που
έγιναν προς τον Ακιντζί απείχαν από
το να είναι κριτική ή σχετικά με τις
απόψεις του.

Στοίχημα αποτελεί για το ΔΗΚΟ ένα καλό αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές για να κλεί-

σουν οι όποιες εσωκομματικές πληγές και φωνές αμφισβήτησης απέναντί του.
<
<
<
<
<
<
<

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος
θέλει να αποσείσει από πάνω του τις κατηγορίες ότι
το ΔΗΚΟ ελέγχεται πλήρως
από δικά του πρόσωπα.
καταστατικό συνέδριο, αλλά και για το
γεγονός ότι ο κύριος εκπρόσωπος της
κυπριανικής τάσης στο ψηφοδέλτιο,
θα μπορούσε να φέρει κοντά εκείνα τα
στελέχη και μέλη που έχουν απομακρυνθεί και που φλερτάρουν με τη Δημοκρατική Παράταξη η οποία αναμένεται να κάνει την παρθενική της παρουσία στις ευρωεκλογές.
Σε αυτό το κάδρο δεν πρέπει να παραλείπεται και η αντίδραση του νυν
ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη απέναντι σε ένα τέτοιο σενάριο. Ο ίδιος
είχε αποφύγει να υποβάλει υποψηφιότητα για τη θέση του αναπληρωτή προέδρου, σε μία προσπάθεια να αποφύγει
τις όποιες εσωκομματικές εντάσεις και
αντιπαλότητες που ενδεχομένως να επηρεάσουν την επανεκλογή του.
Η υποψηφιότητα της κας Παπαδοπούλου ενδεχομένως να εντείνει την
δυσαρέσκεια και τις εσωκομματικές
προστριβές, σε μία περίοδο που ο Νικόλας Παπαδόπουλος δεν το επιθυμεί.
Και εδώ συνδέεται με τον κύριο προβληματισμό του Νικόλα Παπαδόπουλου
που είναι ότι τυχόν διεκδίκηση της
έδρας από την αδερφή του –έστω κι αν
η ίδια έχει τη δική της προσωπικότητα
και πολιτικό βάρος- θα εκληφθεί από
κάποιους ως προσωπική επιλογή του
Νικόλα Παπαδόπουλου. Δεν είναι τυχαίο
το γεγονός ότι ο ίδιος, μετά και τις προεδρικές εκλογές, θέλει να αποσείσει
από πάνω του τις όποιες κατηγορίες

δέχεται από εσωκομματικούς και όχι
μόνο αντιπάλους, ότι το ΔΗΚΟ έχει μετατραπεί σε «προέκταση της Στράκκας»
όπου ο Νικόλας Παπαδόπουλος και ο
στενός του περίγυρος ελέγχουν πλήρως
το κόμμα.

Μάχη για τον αναπληρωτή

Εσωκομματική μάχη αναμένεται να
διεξαχθεί για τη θέση του αναπληρωτή
προέδρου στο ΔΗΚΟ, μετά και την απόφαση της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου
να διεκδικήσει. Ενδιαφέρον για την
θέση του αναπληρωτή προέδρου είχε
καταδείξει εδώ και καιρό ο Μαρίνος
Μουσιούττας μέσα από συνέντευξή
του στην «Κ», ενώ έχει ήδη οργώσει
την Κύπρο διεκδικώντας τη στήριξη
της βάσης. Το αν η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου έχασε σημαντικό χρόνο για τον
προεκλογικό της είναι ένα ζήτημα ανοικτό, το σίγουρο είναι πως έχει ένα
σημαντικό έρεισμα που διαφαίνεται
από την κατάταξή της σε σταυρούς
προτίμησης στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές. Το ερώτημα που εγείρεται είναι κατά πόσο η εν λόγω εκλογική μάχη θα αναζωπυρώσει τις εσωκομματικές έριδες. Ο Μαρίνος Μουσιούττας είχε επιλέξει να μείνει εκτός
στρατοπέδου όταν εμαίνετο η εσωκομματική μάχη των διαγραφών και σε συνέντευξή του είχε αφήσει ανοικτό το
ενδεχόμενο επιστροφής τους σε κάποιο
καθορισμένο χρόνο. Η υποψηφιότητα
της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου από την
άλλη θεωρείται από πολλούς ως επιλογή
του Νικόλα Παπαδόπουλου δεδομένης
και της στενής συνεργασίας τους. Ο
ίδιος έχει ξεκαθαρίσει πως δεν θα παρέμβει ωστόσο είναι από πολλούς δεδομένο πως ένα καλό αποτέλεσμα ενός
εκ των στενών του συνεργατών, αντανακλάται και στον ίδιο.
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Διαφορετικά «θέλω» σε μετόχους και επενδυτές
Third point και Wargaming βλέπουν την απορρόφηση της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας με διαφορετικό πρίσμα
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τελικός λόγος
στον SSM

Σε ένα συνεχές παιχνίδι ισχύος έχει
μετεξελιχθεί η διαδικασία υποβολής
προτάσεων από την Ελληνική Τράπεζα
για τα καλά στοιχεία της Συνεργατικής
Τράπεζας, διαδικασία η οποία εκπνέει
τη Δευτέρα 14 Μαΐου, όπου και θα πρέπει το τρίτο μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα της Κύπρου να υποβάλει την καταληκτική πρότασή του. Οι διαβουλεύσεις μεταξύ στελεχών της Τράπεζας,
μετόχων της ίδιας και επενδυτικών ταμείων που ενδεχομένως συνεργαστούν
μαζί τους στην αύξηση κεφαλαίου που
θα χρειαστεί, είναι πυρετώδεις. Το χρηματικό ποσό των 450 εκατομμυρίων
ευρώ που θα πρέπει να εξευρεθεί για
την απόκτηση του «καλού κομματιού»
του Συνεργατισμού έχει μετατραπεί
για την Τράπεζα σε πρόβλημα για «δυνατούς λύτες», βάζοντας κάτω όλα τα
πιθανά σενάρια για τον τρόπο που θα

Επειδή πολύς λόγος γίνεται για τα

«θέλω» των μετόχων της Ελληνικής και για τα «θέλω» των Ταμείων, τα «θέλω» του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) είναι και
αυτά που θα κρίνουν το αποτέλεσμα. Αν και εποπτεύει, στη διαδικασία δεν είναι απλός παρατηρητής, είναι αυτός που υποδείξει,
αλλά και θα αποδεχτεί το όποιο αποτέλεσμα. Πριν δύο εβδομάδες
η «Κ» είχε καταγράψει το τι προκρίνει ο SSM για τη διαδικασία,
που ήταν να απορροφήσει η Ελληνική το Συνεργατισμό μαζί με την
Atlas, η οποία Atlas δεν δρα μόνη
της, αλλά σε συνεργασία με άλλα
δύο επενδυτικά ταμεία. Ένα από
αυτά, είναι η J.C. Flowers. Γι΄ αυτό
εξάλλου και η παραπάνω πρόταση
με τα 120 εκατ. έκαστος.
Τον τελικό λόγο επίσης θα έχει και
στο αν θα αφήσει τη Wargaming
να βάλει παραπάνω κεφάλαια για
την όποια συναλλαγή συμφωνηθεί, παρά το ότι τη δεδομένη στιγμή δεν αντιμετωπίζει κάποιο εποπτικό πρόβλημα. Όλα θα είναι αποφάσεις και υποδείξεις του SSM.

<
<
<
<
<
<
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Eχει πέσει ήδη πρόταση
εντός της Τράπεζας για
να καταβάλει η J.C. Flowers
120 εκατ. ευρώ, ενώ
με το ίδιο ποσό περίπου
θα ακολουθήσει
και η Atlas Merchant.

Η Ελληνική Τράπεζα καθορίζει την πορεία του Συνεργατισμού με την πρόταση που θα φέρει στο τραπέζι.

επιτευχθεί. Η θέση των επενδυτικών
ταμείων ήταν ξεκάθαρη αρχής γενομένης της διαδικασίας. Θέλουν να λάβουν το πλειοψηφικό πακέτο από το
καινούργιο σχήμα της Ελληνικής που
θα δημιουργηθεί με την απορρόφηση
του Συνεργατισμού, αφού θα δώσουν
ένεση σεβαστού ποσού εκατ. ευρώ. Τα
«θέλω» τους όμως, φαίνεται με την παρέλευση των ημερών, να έχουν μετριαστεί αφού περισσότερα του ενός των
ενδιαφερομένων επενδυτικών ταμείων,
αναμένεται να καταβάλουν χρήματα
γι΄ αυτό το σκοπό. Όπως έγραψε και η
κυριακάτικη έκδοση της «Καθημερινής»,
έχει πέσει ήδη πρόταση εντός της Τράπεζας για να καταβάλει η J.C. Flowers
120 εκατ. ευρώ, ενώ με το ίδιο ποσό
περίπου θα ακολουθήσει και η Atlas
Merchant.
Ταυτόχρονα, αυτή η εξέλιξη φαίνεται
να ικανοποιεί και τους Ευρωπαίους ε-

πόπτες, αφού δεν θα συγκεντρωθεί μεγάλη δύναμη σε ένα συγκεκριμένο Ταμείο και εν γένει πάνω στο μετοχικό
σχήμα που θα δημιουργηθεί μετά και
την απορρόφηση της ΣΚΤ. Τα «θέλω»
των επενδυτικών ταμείων, όμως, φαίνεται να έρχονται σε σύγκρουση με τα
ζητούμενα από τους υφιστάμενους μετόχους της Ελληνικής Τράπεζας. Συγκεκριμένα από το επενδυτικό ταμείο
της Third Point και της Wargaming
που κατέχουν το 51,1% της Τράπεζας.
Η Third Point έχει το 26,2% της Ελληνικής, η Wargaming το 24,9% και η Δήμητρα Επενδυτική το 10%.
Third Point και Wargaming, λοιπόν,
έχουν προχωρήσει σε ένα μεταξύ τους
μπρα-ντε-φερ βλέποντας την απορρόφηση του Συνεργατισμού με διαφορετικό πρίσμα. Η Third Point προκρίνει,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», να
μπουν στην εξίσωση και άλλα επενδυ-

τικά ταμεία (από J.C. Flowers & Co,
Atlas Merchant Capital, Lone Star Funds
και Apollo Global Management που έχουν δείξει ενδιαφέρον) που θα προκύψει το σωστό αποτέλεσμα των 450
εκατ. ευρώ, ενώ η Wargaming δεν φαίνεται να είναι σύμφωνη με αυτή την
επιλογή. Η Third Point εξάλλου είναι
ένα Ταμείο που έχει φτάσει στα όριά
της την έκθεση που έχει σε Ελλάδα και
Κύπρο, αφού είναι ένα Ταμείο τύπου
SPV’s και δεν αναμένεται περαιτέρω
έκθεση κεφαλαίων. Η Wargaming εκτιμά ότι μπορούν να εξευρεθούν τα
κεφάλαια από τους υφιστάμενους μετόχους, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες
πληροφορίες θέλει να αποκτηθούν μόνο
συγκεκριμένα σημεία του καλού κομματιού της ΣΚΤ, όπως για παράδειγμα
τα καταστήματα και οι καταθέσεις, για
την εξασφάλιση των οποίων, όπως υποδεικνύει, δεν θα χρειαστεί καν να ε-

ξευρεθούν 450 εκατ. ευρώ. Με αυτό το
σενάριο, και εάν υλοποιηθεί, περί τα
100 εκατ. ευρώ αρκούν κατά τις εκτιμήσεις της Wargaming. Αυτό το σενάριο
όμως είναι εκ διαμέτρου αντίθετο με
τις δοθείσες επιλογές της ΣΚΤ για την
ιδιωτικοποίησή της. Υπενθυμίζεται πως
η ΣΚΤ έχει δώσει δύο επιλογές, την αύξηση κεφαλαίου από επενδυτές στο
σύνολό της ή δεύτερον, την επένδυση
στο καλό κομμάτι της τράπεζας ή το
«κακό», δηλαδή τα Μη Εξυπηρετούμενα.
Αυστηρά ομιλούντες: Επένδυση είτε
στον πλήρως αδειοδοτημένο τραπεζικό
οργανισμό ή στο σύνολο ή μέρος των
περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της ΣΚΤ, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της Τράπεζας.

Το plan C
Η Wargaming με αυτό που συζητά,
δημιουργεί «άθελά» της στη διαδικασία

και ένα «Plan C». Αν και διατεθειμένη
να βάλει στην Ελληνική παραπάνω
χρήματα (διότι έχει και τη σχετική άνεση), για την απόκτηση μόνο μερικών
καλών κομματιών της ΣΚΤ, το σενάριο
αυτό αφήνει εκτός ένα χαρτοφυλάκιο
–όπως τα εξυπηρετούμενα δάνεια για
παράδειγμα- το οποίο θα μείνει ανεκμετάλλευτο. Βάσει της αρχικής διαλογής των επενδυτών από τη Citigroup
για το Συνεργατισμό ως τον αποκλειστικό χρηματοοικονομικό του σύμβουλο στη διαδικασία προσδιορισμού
ενδιαφέροντος για επένδυση, έγιναν
αποδεκτοί μόνο όσοι είχαν εκφράσει
ενδιαφέρον τόσο για μια επένδυση ελέγχου σε ολόκληρη την τραπεζική
οντότητα, όσο και για την απόκτηση
περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και δικτύου της Τράπεζας, μέσω
της ομαλούς μεταβίβασης των περιουσιακών της στοιχείων. Γεννάται

ένα ερωτηματικό επί της ουσίας με
αυτή την εξέλιξη, δηλαδή, τι θα απογίνει ένα χαρτοφυλάκιο που ανήκει
στο «καλό» μέρος του Συνεργατισμού
και δεν θα απορροφήσει η Ελληνική.
Υπογραμμίζεται πως εκτός διαδικασίας
–ενώ είχαν εκφράσει αρχικά ενδιαφέρον- βρέθηκαν οντότητες που δεν
τους ενδιέφερε όλο το καλό κομμάτι
του Συνεργατισμού, αλλά μερικά από
τα «καλά» του στοιχεία. Με το σενάριο
που προκρίνει η Wargaming δηλαδή,
δεν θα έπρεπε να αφήσουν άλλες οντότητες εκτός της διαδικασίας, ώστε
να υπάρξει περισσότερος ανταγωνισμός. Είναι υπαρκτό το σενάριο πάντως, εάν δε, γίνει κάτι τέτοιο, ένα
από τα καλά κομμάτια της ΣΚΤ να απολαύσουν εκτός από την Ελληνική
για παράδειγμα, Τράπεζα Κύπρου και
Eurobank Κύπρου που είχαν εκφράσει
αρχικώς ενδιαφέρον.
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Ευοίωνες
οι προοπτικές
της κυπριακής
ναυτιλίας

Αιτήσεις για
χρηματοδότηση
πλοίων ύψους 2 δισ.
- Υπάρχει ζήτηση για χρηματοδότηση πλοίων;

- Η ζήτηση είναι μεγάλη. Από τη
στιγμή που ανακοινώσαμε την απόφαση να εισέλθουμε στη χρηματοδότηση πλοίων το 2016, έχουμε λάβει αιτήματα που υπερβαίνουν συνολικά τα 2 δισ. δολάρια, γεγονός που δείχνει σαφώς
την ανάγκη για κεφάλαια στην αγορά. Είναι ένα τεράστιο ποσό,
κάτι περισσότερο από ό, τι μπορούμε και θέλουμε να παράσχουμε και αφού εξακολουθούν
να υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι και
προκλήσεις στις ναυτιλιακές αγορές, χτίζουμε πολύ προσεκτικά
το χαρτοφυλάκιο χρηματοδότησης πλοίων. Με την ενοποίηση
της αγοράς χρηματοδότησης
πλοίων μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση και τον αυστηρότερο
τραπεζικό κανονισμό, η αγορά
χρηματοδότησης πλοίων έχει γίνει περισσότερο κατακερματισμένη και οι απαιτήσεις προς
τους πλοιοκτήτες σε σχέση με τις
νομικές δομές και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι
πλέον αυστηρές. Κατά συνέπεια,
είναι όλο και πιο δύσκολο, ειδικά
για τους μικρούς και μεσαίου μεγέθους ιδιοκτήτες, να συγκεντρωθεί τραπεζική χρηματοδότηση και εδώ τοποθετούμε τους εαυτούς μας, απευθυνόμενοι σε ιδιοκτήτες μικρού και μεσαίου μεγέθους οι οποίοι διαθέτουν σύγχρονη διακυβέρνηση, συστήματα
αναφοράς και πρόσβαση στα
φορτία.

Σημαντικός εργοδότης και αιμοδότης
της οικονομίας, τονίζει ο Markus Wenker
Συνέντευξη στον
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Αρκετά τα μηνύματα ότι η ναυτιλία
της Κύπρου είναι αναπτυσσόμενη, σημειώνει ο επικεφαλής του Ship Finance
της Ελληνικής Τράπεζας Markus
Wenker, σε συνέντευξή του στην «Κ»,
τονίζοντας πως η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι ένας σημαντικός εργοδότης.
Στο περιθώριο του συνεδρίου Marine
Money 2018, ο κ. Wenker υπογραμμίζει
ότι η απόφαση της κυβέρνησης για
την ίδρυση ενός Υφυπουργείου Ναυτιλίας αποδεικνύει και τη σημασία που
αποδίδει η χώρα στον τομέα αυτό.
Ο επικεφαλής του Ship Finance της
Ελληνικής Τράπεζας επισημαίνει πως
όσον αφορά τις λογιστικές και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, η Κύπρος
είναι σε πολύ καλό επίπεδο, καθώς και
στον τραπεζικό τομέα, αφού πολλά
πράγματα έχουν συμβεί τα τελευταία
δύο χρόνια, με την Ελληνική Τράπεζα
να είναι στην πρώτη γραμμή.
- Ποια είναι τα μηνύματα που λαμβάνετε από τις διεθνείς επαφές σας
σχετικά με την ανάπτυξη της ναυτιλίας της Κύπρου;
- Τα μηνύματα ότι η ναυτιλία της
Κύπρου είναι αναπτυσσόμενη είναι
πολλά: Πρώτα απ΄ όλα, υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται
στην Κύπρο. Ξεκινάει με πλοιοκτήτες
που χτίζουν υποδομές στην Κύπρο ή
ακόμα και μετεγκαθιστούν μέρος ή το
σύνολο της οργάνωσής τους και συνεχίζει με έναν αυξανόμενο αριθμό
δικηγόρων από διεθνείς επιχειρήσεις,
επενδυτές και επενδυτές που προέρχονται από το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη
και την Ανατολική Ασία. Η Κύπρος
έχει καταστεί στον ναυτιλιακό χάρτη
ένας από τους σημαντικότερους διοργανωτές διασκέψεων του κλάδου, όπως
το Marine Money και Capital Link, που
συμβάλλουν στην αύξηση της προβολής της ναυτιλίας της Κύπρου στον
κόσμο. Τέλος, κάποιες από τις εταιρείες
που δραστηριοποιούνται είναι πρωταγωνιστές στον κλάδο, διαφημίζοντας
τις πολύ θετικές εξελίξεις του τοπικού
ναυτιλιακού συμπλέγματος στον παγκόσμιο χάρτη.
- Ποια είναι η συμβολή της κυπριακής ναυτιλίας στην κυπριακή οικονομία;
- Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
που υπάρχουν, η συμβολή της ναυτιλιακής βιομηχανίας στο ΑΕΠ της Κύπρου ανέρχεται έως και στο 7%. Αυτό,
ωστόσο, είναι μόνο μία πτυχή. Η ναυτιλιακή βιομηχανία στην Κύπρο είναι
ένας σημαντικός εργοδότης και υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, όπως η

ναυτική ακαδημία, που θα έχουν θετικό
αντίκτυπο και θα αυξήσουν την προστιθέμενη αξία στην οικονομία. Μια
άλλη πτυχή είναι ότι η ναυτιλία είναι
μια διεθνής βιομηχανία και δεν εξαρτάται από την εγχώρια οικονομία. Ιδιαίτερα για μια μικρή οικονομία όπως
η Κύπρος, αυτό βοηθά στη διαφοροποίηση και φέρνει κάποια σταθερότητα
στην οικονομία του νησιού.
- Πώς βλέπετε τη δημιουργία του
Υφυπουργείου Ναυτιλίας;
- Η απόφαση της κυβέρνησης για
την ίδρυση ενός Υφυπουργείου Ναυτιλίας υπογραμμίζει τη σημασία της
ναυτιλιακής βιομηχανίας για την οικονομία της χώρας. Την τελευταία περίοδο, η κυβέρνηση έχει ήδη δείξει
την ισχυρή υποστήριξή της για το κυπριακό ναυτιλιακό σύμπλεγμα και η
δημιουργία Υφυπουργείου προβάλλει
τη ναυτιλία ως προτεραιότητα στην
μελλοντική ατζέντα της κυβέρνησης.
- Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις
στη ναυτιλία γενικότερα και ειδικότερα στην κυπριακή ναυτιλία;
- Για τη ναυτιλία οι προκλήσεις σε
γενικές γραμμές, νομίζω ότι είναι η
έλλειψη πειθαρχίας ορισμένων συμμετεχόντων στην αγορά, όταν πρόκειται για τη σύναψη νέων συμβάσεων.

Η δημιουργία Υφυπουργείου υπογραμμίζει τη
σημασία που αποδίδει η
κυβέρνηση στη ναυτιλιακή
βιομηχανία στην Κύπρο.
Αφού η ανάπτυξη του στόλου έχει ξεπεράσει την αύξηση της ζήτησης τα
τελευταία 10 χρόνια, η ναυτιλία χρειάζεται λίγο χρόνο για να απορροφήσει
τη νέα χωρητικότητα και να πάρει μια
ανάσα. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν το χρόνο να κάνουν μερικές υγιείς
αποδόσεις και να ανακτήσουν τις όποιες απώλειες, ενώ οι αγορές εξακολουθούν να είναι πολύ εύθραυστες. Η
τρέχουσα κατάσταση των αγορών δεξαμενόπλοιων είναι μια καλή ένδειξη
για το πόσο επικίνδυνη είναι η σύναψη
συμβολαίων νέας κατασκευής πλοίων.
Οι αγορές βρέθηκαν σε καλό δρόμο ανάκαμψης από το 2014 έως το 2016,
οι νέες κατασκευές πλοίων μπήκαν
στις αγορές και το 2018 για τα δεξα-

- Είναι η Ελληνική Τράπεζα αισιόδοξη για το μέλλον της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην Κύπρο;

Στον τομέα της χρηματοδότησης πλοίων, δεν υπάρχει λύση εξ αποστάσεως αναφέρει ο κ. Wenker, προσφέροντας στους πελάτες
εξατομικευμένες λύσεις, προσαρμοσμένες στις μεμονωμένες χρηματοδοτικές ανάγκες.
μενόπλοια φαίνεται να είναι ότι το
2016 στο τμήμα ξηρού φορτίου, δηλαδή
καταστροφικό. Οι γεωπολιτικές πτυχές
και η νέα ρύθμιση που τίθεται σε ισχύ
το 2020 και μετά βάζουν το δικό τους
λιθαράκι στην αβεβαιότητα.
Για την κυπριακή ναυτιλία, οι προκλήσεις επικεντρώνονται κυρίως στον
παγκόσμιο ανταγωνισμό με άλλα μεγάλα ναυτιλιακά συμπλέγματα. Το κυπριακό ναυτιλιακό σύμπλεγμα καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη διαχείριση πλοίων τρίτων μερών. Ταυτόχρονα, αν συγκριθεί το κυπριακό σύμπλεγμα με άλλους κορυφαίους διεθνείς
ναυτιλιακούς ομίλους, παρατηρούμε
ότι τα άλλα συμπλέγματα είναι πιο πολυποίκιλα. Δεν λέω ότι αυτό είναι κακό,
αντιθέτως, είναι η ραχοκοκαλιά της
κυπριακής ναυτιλίας με μερικές από
τις κορυφαίες εταιρείες που λειτουργούν στο νησί, σε μια σταθερή αγορά.
Για να αυξηθεί όμως περαιτέρω η προστιθέμενη αξία στην οικονομία, η πρόκληση είναι να επιτευχθεί μια βαθύτερη
διείσδυση στην κεφαλαιακή αξία. Τα
κεφάλαια των εφοπλιστών και των
τραπεζών είναι μια πτυχή, αλλά βοηθητικές υπηρεσίες όπως το Ship
Broking είναι μια άλλη.
Δύο άλλες πτυχές που θα ήθελα να
αναφέρω είναι το τουρκικό εμπάργκο,
το οποίο λειτουργεί αρνητικά στον α-

Οι προκλήσεις επικεντρώνονται κυρίως στον παγκόσμιο ανταγωνισμό με
άλλα μεγάλα ναυτιλιακά
συμπλέγματα.
νταγωνισμό με άλλα κράτη, ενώ ένα
πολύ βασικό, αλλά όχι ασήμαντο, η
συνδεσιμότητα πτήσεων από και προς
στην Κύπρο, καθώς η ναυτιλία είναι
μια παγκόσμια βιομηχανία με πολλούς
ανθρώπους και συνεχούς κίνησης.
- Πόσο σημαντική είναι η υποστήριξη των ναυτιλιακών εταιρειών
του νησιού με υψηλής ποιότητας
νομικές, λογιστικές και τραπεζικές
υπηρεσίες;
- Όσον αφορά τις λογιστικές και εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες, η
Κύπρος είναι σε πολύ καλό επίπεδο,
καθώς επίσης στον τραπεζικό τομέα,
πολλά πράγματα έχουν συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια, με την Ελληνική
Τράπεζα να είναι στην πρώτη γραμμή.

Ωστόσο, όταν ένας πλοιοκτήτης θέλει
να μιλήσει με έναν μεσίτη πλοίων, ο
ιδιοκτήτης θα χρειαστεί να καλέσει
στην Αθήνα, το Αμβούργο, το Λονδίνο
ή το Όσλο και όταν ένας τραπεζίτης
χρειαστεί συμφωνία δανείου για μία
νέα χρηματοδότηση πλοίου, ο τραπεζίτης θα χρειαστεί να καλέσει την Αθήνα ή το Λονδίνο. Οι βοηθητικές υπηρεσίες είναι εξαιρετικά σημαντικές
και, τελικά, κάνουν ένα ναυτιλιακό
σύμπλεγμα ελκυστικό για τους ιδιοκτήτες. Υπάρχει ακόμα πολύς δρόμος
για να διανύσουμε, αλλά έχουν σημειωθεί ήδη πολλές θετικές εξελίξεις.
- Ποια είναι τα εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα που διαθέτει η Ελληνική Τράπεζα και ποιες υπηρεσίες
συμπεριλαμβάνουν;
- Στη ναυτιλία επικεντρωνόμαστε
στα δύο βασικά προϊόντα: χρηματοδότηση πλοίων και τραπεζική συναλλαγών. Ενώ το γραφείο μας για τη χρηματοδότηση πλοίων, το οποίο ξεκινήσαμε να κατασκευάζουμε το 2016,
είναι αρκετά καινούργιο, έχουμε μια
μακρά ιστορία όταν πρόκειται για τραπεζικές συναλλαγές.
Στον τομέα της χρηματοδότησης
πλοίων, δεν υπάρχει λύση εξ αποστάσεως και προσφέρουμε στους πελάτες
μας εξατομικευμένες λύσεις προσαρμοσμένες στις μεμονωμένες χρημα-

- Με όλες τις θετικές εξελίξεις
που περιέγραψα νωρίτερα, νομίζω ότι υπάρχει λόγος να είμαστε
αισιόδοξοι και, ναι, είμαστε αισιόδοξοι.

τοδοτικές καταστάσεις. Επικεντρωνόμαστε στις κύριες αγορές ξηρού
φορτίου και δεξαμενόπλοιων, όπου έχουμε την τεχνογνωσία και αποφασίσαμε να μην καλύψουμε εξειδικευμένες
αγορές όπως οι μεταφορείς αυτοκινήτων ή οι υπεράκτιες. Το 2017, που ήταν
το πρώτο πλήρες επιχειρησιακό έτος
του γραφείου μας για τη χρηματοδότηση πλοίων, είχαμε πολλή δουλειά
και «κλείσαμε» συνολικά 11 συναλλαγές. Επίσης, το 2018, ξεκινήσαμε με
πολύ μεγάλη ζήτηση και είμαστε επίσης
πολύ ενεργοί.
Στην τραπεζική συναλλαγών, προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων
και υπηρεσιών όπως λογαριασμούς,
πληρωμές, διαχείριση μετρητών, πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες, συνάλλαγμα, αναφέροντας μόνο μερικά
προϊόντα. Πρόσφατα, ξεκινήσαμε το
λεγόμενο open API, ένα περιβάλλον
εφαρμογών, το οποίο επιτρέπει στα
λογιστικά συστήματα των πελατών
μας να επικοινωνούν απευθείας με τα
τραπεζικά μας συστήματα για να κάνουν ακόμη πιο ασφαλείς, αποδοτικές
και άνετες τις πληρωμές, τη διαχείριση
μετρητών με ζωντανή αντιστοίχιση
πληρωμών και να εμφανίζονται τα υπόλοιπα. Με το ανοιχτό μας API, είμαστε πρωτοπόρος στην τραπεζική
ψηφιοποίηση και ειδικά στη ναυτιλία.

Στους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης η Κύπρος για το 2018

Η Κύπρος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως
του 3,6%, ιδιαίτερα υψηλός σε σχέση με τα άλλα κράτη – μέλη.

Λάρνακα - Βουκουρέστι, και μετά...
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

www.blueairweb.com

Μέσα στους ισχυρότερους ρυθμούς ανάπτυξης των 28 χωρών – μελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκει η Κύπρος
σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα της έκθεσης που εκπόνησε για
την άνοιξη του 2018. Η Κύπρος κατατάσσεται 11η στη λίστα συγκριτικά
με τις χώρες για τον πραγματικό ρυθμό
ανάπτυξης που παρουσιάζουν το 2018,
με το μεγαλύτερο ρυθμό να παρουσιάζει
η Μάλτα.
Η Κύπρος, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ρυθμό ανάπτυξης
της τάξεως του 3,6%, ιδιαίτερα υψηλός
σε σχέση με τα άλλα κράτη – μέλη. Η
Κομισιόν σημειώνει για την Κύπρο
πως μετά από μια έντονη αύξηση του
ρυθμού ανάπτυξης της τάξης του 3,9%

όλη η Ευρώπη!
(357) 22 755 300

ή μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων της περιοχής σας
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Στην 11η θέση βρίσκεται
ανάμεσα στις 28 χώρες
της Ευρωπαϊκής Eνωσης,
στο 3,3% το 2019.
το 2017, οι πρώτοι δείκτες δείχνουν
να παραμένει ισχυρή η ανάπτυξη κατά
το πρώτο τρίμηνο του 2018. Αναφέρει
επίσης ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να συνεχιστεί, με την πρόβλεψη όμως για το 2019 να είναι κάπως
πιο συντηρητική, στο 3,3%, προερχόμενη κυρίως από την ισχυρή εγχώρια
ζήτηση. Προσθέτει δε, πως, η οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να παραμείνει ισχυρή, τροφοδοτούμενη από

επενδύσεις που χρηματοδοτούνται
από το εξωτερικό και από σταθερή ιδιωτική κατανάλωση, με την ανεργία
να έχει μειωθεί κάτω από το 10%. Αναφορικά με τον πληθωρισμό, σημειώνει ότι παραμένει πολύ χαμηλός και
ότι το πλεόνασμα του προϋπολογισμού
αναμένεται να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο, παρόλο που οι κίνδυνοι
για τις δημοσιονομικές προοπτικές
παραμένουν.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της λίστας
της Κομισιόν, το μεγαλύτερο ρυθμό
ανάπτυξης για το 2018 μέχρι στιγμής
παρουσιάζει η Μάλτα με 5,8%, με την
Ιρλανδία να είναι δεύτερη, στο 5,7%.
Την τριάδα συμπληρώνει η Σλοβενία
με ένα βαθμό πιο κάτω, στο 4,7%. Η
Ρουμανία αναπτύσσεται με ρυθμό 4,5%

βάσει των στοιχείων του πρώτου τριμήνου του 2018, ενώ την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Πολωνία με
4,3%.
Ακολουθούν η Σλοβακία και η Ουγγαρία με 4%, η Βουλγαρία με 3,8%, η
Εσθονία και το Λουξεμβούργο με 3,7%
και έπειτα η Κύπρος με 3,6%.
Για το πρώτο τρίμηνο του 2018 η
Τσεχία παρουσιάζει 3,4%, η Λετονία
3,3%, η Λιθουανία 3,1% και η Ολλανδία
3%. Η Ισπανία είναι στο 2,9%, Αυστρία
και Κροατία στο 2,8%, η Σουηδία στο
2,6%, η Φινλανδία στο 2,5%, Γερμανία
και Πορτογαλία στο 2,3%, η Γαλλία
στο 2%, η Ελλάδα 1,9%, Δανία και Βέλγιο 1,8%, ενώ Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο 1,5%.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Το 12,5% των τουριστών προτιμούν καταλύματα Airbnb
Πριν από το καλοκαίρι ο στόχος για ρύθμιση για τα Airbnb, με δημιουργία μητρώου αδειοδοτημένων καταλυμάτων και φορολόγησή τους
Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

και των αδειοδοτημένων καταλυμάτων, από
την λειτουργία πλατφόρμων που εντάσσονται
στην «συνεργατική οικονομία». Κατά συνέπεια,
αναφέρει, χάνει έσοδα το κράτος και παράλληλα
υποβαθμίζεται το επίπεδο των παρεχόμενων
τουριστικών υπηρεσιών. Πάντως, ο ΚΟΤ, έχοντας
παρακολουθήσει επιτροπές εργασίας σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της συνεργατικής οικονομίας, υπογραμμίζει ότι το θέμα
θα πρέπει να ρυθμιστεί στη βάση πρακτικών
άλλων χωρών, και δη της Ελλάδας, δηλαδή φοροεισπρακτικά.

Τα στοιχεία, όπως έχουν παρουσιαστεί και στην
Βουλή σε σχέση με τα καταλύματα τύπου Airbnb,
αναφέρουν ότι από το σύνολο των τουριστών
που επισκέπτονται την Κύπρο, ποσοστό 12,5%
επιλέγουν τα καταλύματα τύπου Airbnb, χωρίς
αυτό να σημαίνει κατ΄ ανάγκη ότι οι αριθμοί
αναφέρονται σε καταλύματα τα οποία βρίσκονται
αναρτημένα στην πλατφόρμα της Airbnb, καθώς
καταλύματα ανάλογου τύπου μπορούν να βρεθούν, επίσης, είτε μέσα από το booking.com,
είτε το interhome.com. Άρα, με βάση τις τουριστικές αφίξεις στη χώρα μας που ξεπέρασαν
τα 3,65 εκατομμύρια το 2017, θα πρέπει να υπολογιστεί ότι ο αριθμός αυτός ανήλθε το περασμένο έτος γύρω στις 456.000. Σύμφωνα δε
με στοιχεία για το 2017 τα οποία έχει αναρτήσει
στην σελίδα της η πλατφόρμα Airbnb, 120.000
επισκέπτες προερχόμενοι από 125 διαφορετικούς
προορισμούς επέλεξαν καταλύματα Airbnb,
ενώ μέσος όρος είναι οι 31 διανυκτερεύσεις
Είναι σαφές ότι η αγορά της Κύπρου είναι

Ρύθμιση από τη Βουλή
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Μόνο 108 επαύλεις παγκύπρια
είναι αδειούχες. Εξ αυτών οι τέσσερις είναι στην ελεύθερη Αμμόχωστο και οι 104 στην Πάφο.
πολύ μικρή σε σχέση με τα μεγέθη άλλων αγορών
της πλατφόρμας, όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες με 31 εκατομμύρια αφίξεις επισκεπτών,
ή σε αγορές εντός Ευρώπης, η Γαλλία η οποία
έχει πέραν των 12 εκατομμυρίων επισκεπτών.

Πρόβλημα η τεκμηρίωση
Όπως εξηγεί στην «Κ» η διευθύντρια τουρισμού ΚΟΤ Αννίτα Δημητριάδου, η τεκμηρίωση
ότι ένα κατάλυμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για τουριστική χρήση, έχει μεγάλη δυσκολία.
Και είναι αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει
ο ΚΟΤ κατά τους ελέγχους που διενεργούν οι
επιθεωρητές του, καθώς δεν μπορεί να εξακριβωθεί κατά πόσο η ενοικίαση καταλυμάτων τύπου Airbnb είναι για τουριστικούς σκοπούς ή
οικιστική χρήση. «Μπορεί να στείλουμε επιθεωρητές του ΚΟΤ σε καταλύματα και οι ένοικοι
να ισχυριστούν ότι είναι φίλοι ή φιλοξενούμενοι
του ιδιοκτήτη και αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί
να αποδειχθεί». Η κυρία Δημητριάδου επανέλαβε
την θέση του ΚΟΤ, η οποία μάλλον εκφράζει
το σύνολο των τουριστικών φορέων περί αθέμιτου ανταγωνισμού εις βάρος των ξενοδοχείων

Σύμφωνα με στοιχεία της Airbnb, το 2017 στην Κύπρο καταγράφηκαν 120.000 αφίξεις επισκεπτών, ενώ
2.900 δολάρια ο μέσος όρος εισοδήματος ενός οικοδεσπότη

Συναλλαγές δισεκατομμυρίων στην ΕΕ
Η ανάγκη για ρύθμιση των υπηρεσιών της συνεργατικής οικονομίας, δείχνει στην ουσία την
ολοένα αυξανόμενη τάση των
καταναλωτών προς τέτοιες υπηρεσίες. Σύμφωνα με έρευνα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένας
στους δύο ευρωπαίους έχουν ακούσει για την συνεργατική οικονομία, ενώ ένας στους έξι την
έχει χρησιμοποιήσει. Πλατφόρμες,
όπως Airbnb και Uber οι οποίες
πρωταγωνιστούν στον τομέα της
συνεργατικής οικονομίας, είναι

δημοφιλέστερες σε νεαρούς ηλικίας 25-39 χρόνων. Σε επίπεδο
χώρας, στην Κύπρο βρίσκεται σε
πολύ πρώιμο στάδιο ακόμα καθώς
μετρήσεις του 2016 έδωσαν στην
Κύπρο ποσοστό μόλις 2% και την
τελευταία θέση στο σύνολο των
κρατών μελών, ενώ στο 9% βρίσκεται η Ελλάδα. Οι διαδικτυακές
πλατφόρμες που ταιριάζουν τους
προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών με τους καταναλωτές και
τις ανάγκες τους, όπως η Uber
και η Airbnb, βρίσκονται σε άνοδο.

Στην ΕΕ η αξία των συνολικών
συναλλαγών μέσω αυτών των
πλατφόρμων συνεργατικής οικονομίας έφτασε τα 28 δισ. το 2015,
σχεδόν διπλάσια έσοδα σε σχέση
με το 2014. Κάθε συναλλαγή σε
επίπεδο συνεργατικής οικονομίας
και ως εκ τούτου της πλατφόρμας
Airbnb συνήθως αποτελείται από
τρία μέρη: τον καταναλωτή, την
πλατφόρμα που λαμβάνει σταθερή προμήθεια επί της πληρωμής
και τον προμηθευτή που εισπράττει το εισόδημα.

Μετά από σειρά ετών απουσίας ουσιαστικού
ελέγχου στις μισθώσεις τουριστικών καταλυμάτων
τύπου Airbnb, η Βουλή προχωρεί σε ουσιαστικές
κινήσεις για την φορολόγησή τους και την δημιουργία ειδικού μητρώου στο οποίο αυτά θα
καταχωρούνται ώστε ο έλεγχος να ασκείται αποτελεσματικά. Η πραγματικότητα είναι ότι
μέχρι σήμερα υπήρχε μια ανεκτικότητα ή έλλειψη
ελέγχου, δηλώνει στην «Κ» ο βουλευτής της
ΕΔΕΚ Ηλίας Μυριάνθους, ο οποίος αναμένεται
να προχωρήσει με πρόταση νόμου για την ρύθμιση του θέματος. Πρόταση η οποία προνοεί
την αδειοδότηση των καταλυμάτων που δεν
έχουν άδεια, υπό όρους, ώστε να έχει την ευχέρεια
ο ΚΟΤ να ελέγχει την προσφερόμενη ποιότητα
υπηρεσιών, τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας
προς τους τουρίστες καθώς και την επίλυση των
όποιων παρεπόμενων προβλημάτων δημιουργούνται. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι αυτή την
στιγμή περίπου 25.000 τουριστικά καταλύματα
λειτουργούν χωρίς άδεια, ενώ μόνο 108 επαύλεις
είναι αδειούχες σε όλη την Κύπρο. Εξ αυτών οι
104 στην Πάφο και οι άλλες τέσσερις στην ελεύθερη Αμμόχωστο. Όπως πληροφορείται η
«Κ», ήδη κατά την πρόσφατη συζήτηση του θέματος στην επιτροπή Οικονομικών της Βουλής
κατατέθηκε πρόταση για δημιουργία μητρώου
τέτοιων καταλυμάτων ώστε να υποχρεούνται
να υποβάλλουν τα εισοδήματά τους και να φορολογούνται. Περί τα μέσα Μαΐου αναμένεται
να κατατεθεί ενώπιον της Βουλής και η πρόταση
νόμου του Ηλία Μυριάνθους, η οποία αφορά
στην υπό όρους αδειοδότηση τουριστικών επαύλεων και διαμερισμάτων οι οποίες δεν μπορούσαν να λάβουν άδειες με βάση την υφιστάμενη
νομοθεσία και τους κανονισμούς του ΚΟΤ.
Με δεδομένο ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση
από το σύνολο των κοινοβουλευτικών κομμάτων
για ρύθμιση του θέματος, εκτιμάται ότι πριν την
λήξη των εργασιών της Βουλής για τις θερινές
διακοπές, οι δύο προτάσεις νόμου θα πάρουν
τον δρόμο της Ολομέλειας του κοινοβουλίου.

Το προφίλ
του Κύπριου
οικοδεσπότη
Σύμφωνα με την ανάλυση

που παρέχεται στην σελίδα
της πλατφόρμας, ο προμηθευτής ή ο οικοδεσπότης στην Κύπρο χρησιμοποιεί το 43% του
εισοδήματος από τη φιλοξενία
μέσω της Airbnb για την κάλυψη βασικών εξόδων ενός νοικοκυριού, ενώ το 6% των οικοδεσποτών δήλωσε ότι χρησιμοποίησαν το εισόδημά τους
στην Airbnb προκειμένου να
ανοίξουν μια νέα επιχείρηση.
Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία ο
μέσος όρος ενός οικοδεσπότη
στην Κύπρο είναι τα 2.900 δολάρια. Σημαντικό είναι πάντως
το στοιχείο ότι το 88% των οικοδεσποτών ενσωματώνει
πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον κατά τη φιλοξενία.
Και αυτό έρχεται σε συνάρτηση με το 66% των επισκεπτών
καταλυμάτων Airbnb, όχι μόνο
στην Κύπρο αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο, ότι η θετική επίδραση στο περιβάλλον από
την ενοικίαση ενός σπιτιού μέσω της Airbnb ήταν αρκετά
σημαντικός παράγοντας ώστε
να την επιλέξουν. Από την άλλη, το 79% των επισκεπτών επέλεξαν την Airbnb επειδή ήθελαν να ζήσουν σαν ντόπιοι,
ενώ το 89% των επισκεπτών
για την τοποθεσία. Ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο μπορεί
να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμο
για τις μικρές τοπικές επιχειρήσεις είναι το γεγονός ότι το
42% των χρημάτων που ξοδεύουν οι επισκέπτες διοχετεύονται στις γειτονιές που
διαμένουν, ενώ το 53% των επισκεπτών ξόδεψαν τα χρήματα που έβγαλαν από την
Airbnb σε επιχειρήσεις στις
πόλεις και τις γειτονιές που επισκέφτηκαν.

Πυρετός προετοιμασιών στο υπ. Παιδείας

Και τρίτο Radisson στη Λάρνακα

7.700 μαθητές ρίχνονται τη Δευτέρα στην μάχη των Παγκύπριων εξετάσεων

Το νέο ξενοδοχείο θα στεγαστεί σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις

Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Σε ρυθμούς Παγκύπριων εξετάσεων κινούνται όλοι πλέον στο υπουργείο Παιδείας
καθώς την ερχόμενη Δευτέρα 7.700 μαθητές
ρίχνονται στην μάχη με το μάθημα των
Νέων Ελληνικών να βρίσκεται πρώτο στην
ατζέντα. Οι διαδικασίες για τις εξετάσεις
τρέχουν εδώ και καιρό στο υπουργείο με
την αρμόδια υπηρεσία εξετάσεων να έχει
ήδη προχωρήσει όλες τις διαδικασίες, έτσι
ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα κατά
την διάρκεια των εξετάσεων. Ήδη από τις
αρχές της εβδομάδας έχουν ανακοινωθεί
τα σχολεία τα οποία θα χρησιμοποιηθούν
ως εξεταστικά κέντρα με το συνολικό τους
αριθμό να ανέρχεται στα 54. Σημειώνεται
ότι η Υπηρεσία Εξετάσεων έχει ήδη αποστείλει ταχυδρομικώς τα ατομικά δελτία
και τις οδηγίες που περιέχουν πληροφόρηση για τα Εξεταστικά Κέντρα σε όλους
τους υποψηφίους που είναι απόφοιτοι παλαιότερων χρόνων, όπως και στους τελειόφοιτους των Δημόσιων Εσπερινών Λυκείων και Εσπερινών Τεχνικών Σχολών,
καθώς και τους τελειόφοιτους των Ιδιωτικών
Σχολείων. Οι υποψήφιοι των Δημόσιων
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης θα παραλάβουν τα πιο πάνω από τα Σχολεία φοίτησης τους.

Μετά το Radisson Blu στο λιμάνι
Λάρνακας και το Radisson Airport
το οποίο αναμένει την έγκριση
του τμήματος πολεοδομίας, φαίνεται ότι δρομολογείται και η λειτουργία τρίτου ξενοδοχείου της
ίδιας αλυσίδας, και πάλι στην Λάρνακα. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ», το προφίλ του τρίτου
ξενοδοχείου θα είναι διαφορετικό
από τα άλλα, με πιο καλοκαιρινό
χαρακτήρα καθώς θα πρόκειται
για παραλιακό ξενοδοχείο και θα
φέρει το όνομα Radisson beach
resort. Ωστόσο, δεν πρόκειται για
νέες εγκαταστάσεις, αλλά για ανακατασκευή γνωστού υφιστάμενου και τετράστερου ξενοδοχείου. Ως εκ τούτου, αναμένεται
να λειτουργήσει σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», με το
τέλος της φετινής τουριστικής
περιόδου, το εν λόγω ξενοδοχείο
θα κλείσει για τις αναγκαίες μετατροπές, αρχιτεκτονικές και πολεοδομικές, και θα λειτουργήσει
ξανά την επόμενη χρονιά ως
Radisson πια.

Κανονικά οι απουσίες
Ένα θέμα το οποίο φαίνεται να δημιουργεί προβληματισμό είναι το γεγονός
ότι την εβδομάδα πριν από την έναρξη
των εξετάσεων, συνηθίζεται από τους μαθητές να μην μεταβαίνουν στα σχολεία
τους, αφού πολλοί από αυτούς προτιμούν
να μένουν στο σπίτι συνεχίζοντας το διάβασμα. Το γεγονός αυτό έσπευσε να προλάβει μέσα από ανακοίνωση το Υπ. Παιδείας
και να τονίσει ότι στη βάση των κανονισμών
λειτουργίας των σχολείων οι διευθύνσεις
των σχολείων θα καταχωρούν απουσίες
μέχρι τις 10 Μαΐου 2018 για τη Γ΄ Λυκείου
και για όλες τις τάξεις των Τεχνικών Σχολών
και μέχρι τις 11 Μαΐου για τις Α΄ και Β΄
τάξεις Λυκείου, προτρέποντας τους μαθητές να παρακολουθήσουν κανονικά το
πρόγραμμα των σχολικών μονάδων.
Μέσα από την ανακοίνωση αυτή το υπουργείο Παιδείας ήρθε να επιστήσει την
προσοχή στους μαθητές στο ότι τα μαθήματα θα διεξάγονται κανονικά μέχρι και
την τελευταία ημέρα. Περίοδος που όπως
τονίζεται γίνονται στοχευόμενες επαναλήψεις και προετοιμασία για τις Παγκύπριες,
τις προαγωγικές και τις απολυτήριες εξετάσεις. Σημειώνεται ότι οι μαθητές στη
βάση λειτουργίας των δημόσιων σχολείων,
είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν
κανονικά το πρόγραμμα ώστε να αποφευχθούν οι επιπτώσεις που προβλέπονται
για υπέρβαση του αριθμού των απουσιών

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας ισχύουν οι απουσίες, σημειώνει το υπουργείο Παιδείας σε
μια προσπάθεια να μειωθεί το φαινόμενο που παρατηρείται με μαθητές να μένουν στο σπίτι
για διάβασμα ενόψει Παγκύπριων.
<
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Την εβδομάδα πριν από την
έναρξη των εξετάσεων είναι
συνηθισμένες οι απουσίες,
αφού πολλοί μαθητές προτιμούν να μένουν στο σπίτι
συνεχίζοντας το διάβασμα.
σύμφωνα με τους Κανονισμούς καθώς με
την συμπλήρωση καθορισμένου αριθμού,
κινδυνεύουν να παραμείνουν ανεξεταστέοι
ή στάσιμοι. Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί κάθε χρόνο αυτό το διάστημα
το υπουργείο είναι και οι ενέργειες στις
οποίες προβαίνουν ειδικότερα οι τελειόφοιτοι μαθητές την τελευταία μέρα λειτουργίας των σχολείων, οπότε έλαβαν
χώρα συστάσεις όπως αποφύγουν τις όποιες
επιπόλαιες ενέργειες οι οποίες είναι δυνατόν
να προκαλέσουν βλάβες ή να προσβάλουν
τη μαθητική ιδιότητα.

Αλλαγές προτείνουν οι γονείς
Μιλώντας στην «Κ» ο πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών
Συνδέσμων Γονέων Δημόσιων Σχολείων
Μέσης Εκπαίδευσης Κυριάκος Νικηφόρου
σημείωσε ότι το όλο θέμα των απουσιών
συζητήθηκε κατά την συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης του Μαθητή στην
παρουσία του υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού. Όπως υποστήριξε οι ίδιοι ως οργανωμένοι γονείς μετά από αυτή την απόφαση του υπουργείου δεν μπορούσαν
να κάνουν οτιδήποτε παρά να επιστήσουν

την προσοχή όλων των μαθητών και των
γονιών, ότι σύμφωνα με τους νέους Κανονισμούς Λειτουργίας των Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, που είναι σε
ισχύ από την έναρξη της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, το απουσιολόγιο θα κλείσει
στις 10 Μαΐου για την Γ’ τάξη των Λυκείων
και των Τεχνικών Σχολών, και για τις υπόλοιπες τάξεις των Λυκείων και των Τεχνικών Σχολών στις 11 Μαΐου. «Από την
στιγμή που υπάρχουν αυτοί οι κανονισμοί
το υπουργείο Παιδείας είναι υπόχρεο να
τους τηρήσει.
Εμείς ωστόσο συνεχίζουμε να διατηρούμε τις απόψεις μας πιστεύοντας ότι
τις τελευταίες μέρες οι μαθητές θα πρέπει
να λαμβάνουν επανάληψη της ύλης, καθώς
επίσης και να λύνουν απορίες λύνοντας
δοκίμια εξετάσεων περασμένων χρόνων
για να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι»,
σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Νικηφόρου.
Ανέφερε επίσης ότι θα πρέπει ξανά να
συζητηθούν οι σημερινοί κανονισμοί, καθώς πολλοί μαθητές προτιμούν να μην
παρουσιάζονται τις τελευταίες μέρες στα
σχολεία, αφού έχοντας ως στόχο να πετύχουν ψηλές βαθμολογίες και θέση στα
πανεπιστήμια της επιλογής τους, προτιμούν να δεχθούν συσσωρευμένες, αδικαιολόγητες, απουσίες μένοντας στα σπίτια τους για διάβασμα. Καταληκτικά επισήμανε ότι οι ίδιοι θα προτείνουν όπως
οι μαθητές κατά την τελευταία βδομάδα,
μεταβαίνουν στα σχολεία για επαναλήψεις
πάνω στα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν, σημειώνοντας ότι αυτό μπορεί να
βοηθήσει και στη μείωση των απουσιών
τις τελευταίες μέρες.

Tο Radisson λιμανιού
Στο πιο άμεσο μέλλον και συγκεκριμένα στις 18 Ιουλίου το
πρώτο Radisson Blu θα είναι σε
θέση να φιλοξενήσει τους πρώτους
του πελάτες, ενώ θα προηγηθεί
μια περίοδος soft opening όπου
το ξενοδοχείο θα λειτουργήσει
με μηδενικά έσοδα. Οι κρατήσεις
στο ξενοδοχείο θα μπορούν να
ξεκινήσουν διαδικτυακά περί τα
τέλη Μαΐου. Είναι γεγονός ότι το
άνοιγμα του ξενοδοχείου στην
καρδιά της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου επηρεάζει αλλά
δεν είναι κάτι που προβληματίζει
την διεύθυνση του ξενοδοχείου
καθώς ως business hotel στοχεύει
σε διαφορετικού τύπου τουριστών.
Σημειώνεται ότι η εκπαίδευση
για τους τμηματάρχες του ξενοδοχείου έχει ήδη ξεκινήσει στις
εγκαταστάσεις του Quality tower,
ενώ για το υπόλοιπο προσωπικό
αναμένεται να ξεκινήσει από τις
4 Ιουνίου, μέσα στο κτήριο και
με ολοκληρωμένα βασικά σημεία
του ξενοδοχείου όπως είναι οι χώροι συνεδριάσεων και τα γραφεία.
Η εκπαίδευση ολοκληρώνεται
μέχρι το τέλος Ιουνίου και στην
συνέχεια το κτήριο θα δοθεί για

Στις 18 Ιουλίου θα είναι έτοιμο να δεχτεί τον πρώτο του πελάτη το Radisson
Blu το οποίο βρίσκεται 500 μέτρα από τον κυκλικό κόμβο του λιμανιού
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Η εμπορική ανάπτυξη
του κτηρίου Radisson
Blu αναμένεται
να λειτουργήσει
αρχές Αυγούστου.
«soft opening». Αυτό σημαίνει ότι
το ξενοδοχείο είναι σε πλήρη λειτουργία και το προσωπικό θα εργάζεται με πραγματικά δεδομένα,
ωστόσο πρόκειται μάλλον για εκπαιδευτικό πρόγραμμα με πραγματικά δεδομένα.

Το Q Blu Plaza
Σε ό,τι αφορά το Q Blu Plaza,
το εμπορικό κέντρο δηλαδή το οποίο θα βρίσκεται στο ισόγειο χώρο του κτηρίου, στόχος της διαχειρίστριας
εταιρείας
Sunnyseekers Hotels, είναι όπως
αυτό είναι έτοιμο για λειτουργία
ταυτόχρονα με το ξενοδοχείο. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», είναι ίσως πιθανότερο
ότι αυτό θα ανοίξει για το κοινό
περί τις αρχές Αυγούστου. Σημειώνεται ότι το Q Blu Plaza περιλαμβάνει δύο εστιατόρια, μια
καφετέρια, ένα medic spa από
την εταιρεία medic consept. Θα
λειτουργήσει επίσης και retail
centre με αρκετά καταστήματα
όπως γνωστά brands κοσμηματοπωλείων, αρωματοπωλείων, τόσο από το εξωτερικό όσο και από

άλλες πόλεις της Κύπρου.
Θα υπάρχει επίσης ένα κατάστημα με ανδρικά είδη ένδυσης
και άλλο ένα με γυναικεία, ένα
gift shop και ένα κατάστημα με
οπτικά είδη. Σε ό,τι αφορά τα καταστήματα που θα φιλοξενηθούν,
το σίγουρο είναι ότι δεν αφορούν
τις γνωστές αλυσίδες ένδυσης και
υπόδησης, αλλά θα πρόκειται για
upgraded καταστήματα. Υπενθυμίζεται ότι το ξενοδοχείο Radisson
Blu εκτείνεται από τον 5ο όροφο
μέχρι τον 16ο του πολυώροφου
κτηρίου που βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων από το λιμάνι
Λάρνακας. Σε αυτούς τους δώδεκα
ορόφους θα υπάρχουν 106 δωμάτια, τα πλείστα εκ των οποίων
είναι σουίτες και senior rooms.
Το μικρότερο δωμάτιο του ξενοδοχείου θα είναι έκτασης 35 τμ
και το μεγαλύτερο θα ξεπερνά τα
70 τμ. Στον χώρο θα υπάρχουν επίσης πέραν των 300 καλυμμένων
χώρων στάθμευσης από τον 1ο
μέχρι τον 4ο όροφο του κτηρίου.
Η συνολική έκταση του mall ξεπερνά τα 1.000 τ.μ., ενώ ολόκληρο
το έργο καλύπτει εμβαδόν 23.684
τ.μ. Το κόστος από την ανέγερση
και τον εξοπλισμό του ξενοδοχείου
Radisson Blu θα ξεπεράσει τα 40
εκατομμύρια.
Σημειώνεται τέλος ότι το 20212022 θα πρέπει να αναμένεται το
Radisson Airport Hotel, η αίτηση
του οποίου υποβλήθηκε από το
2017.
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Επιβραδύνθηκε απροσδόκητα
ο πληθωρισμός τον Απρίλιο
Η αναπάντεχη επιβράδυνση του πληθωρισμού
της Ευρωζώνης στο 1,2% τον Απρίλιο αποτελεί ένα ακόμα σημάδι σχετικά με την υποχώρηση της οικονομικής δραστηριότητας
στην Ευρωζώνη στην αρχή του 2018 και,
παράλληλα, θα μπορούσε να περιπλέξει την
προσπάθεια της ΕΚΤ να ολοκληρώσει το
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης στο τέλος
του έτους. Ωστόσο, ο Πέτερ Πρατ, επικεφαλής
οικονομολόγος της ΕΚΤ, δήλωσε χθες ότι η
κεντρική τράπεζα έχει επιτύχει «ουσιαστική»

Ο Πέτερ Πρατ, επικεφαλής οικονομολόγος
της ΕΚΤ, τόνισε ότι η επιβράδυνση ίσως να οφείλεται σε παροδικούς παράγοντες και η ανάπτυξη παραμένει στιβαρή.
<
<
<
<
<
<

Υποχώρησε στο 1,2%
από το 1,3% στο οποίο
βρισκόταν τον Μάρτιο.
πρόοδο στην προσπάθειά της να ενισχύσει
τον πληθωρισμό στο 2%.
Η υποχώρηση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης στο 1,2% τον Απρίλιο από το 1,3%
τον Μάρτιο αιφνιδίασε τους οικονομικούς
αναλυτές, που προέβλεπαν πως οι τιμές καταναλωτή θα έμεναν αμετάβλητες. Ανησυχητική είναι η μεγάλη υποχώρηση του λεγόμενου «δομικού πληθωρισμού» (δεν υπο-

λογίζεται η επίπτωση των ευμετάβλητων
τιμών ενέργειας, τροφίμων, αλκοόλ και καπνού) στο 0,7% από 1% τον Μάρτιο. Την
Τετάρτη, η Eurostat είχε ανακοινώσει ότι
η ανάπτυξη της Ευρωζώνης υποχώρησε στο
0,4% το πρώτο τρίμηνο του 2018 σε σχέση
με το τέταρτο τρίμηνο του 2017, οπότε είχε
διαμορφωθεί στο 0,7%, ενισχύοντας τους
φόβους ότι η ανάπτυξη έφτασε στο αποκορύφωμά της το 2017. Ωστόσο, ο Πρατ υποβάθμισε τη σημασία των νέων στοιχείων
για τον πληθωρισμό, λέγοντας πως η επιβράδυνση της οικονομίας σημειώνεται νωρίτερα από το αναμενόμενο και πως ορισμένοι παράγοντες που συγκρατούν την ανάπτυξη ίσως συνεχίσουν να είναι ενεργοί
και το επόμενο διάστημα. Προσέθεσε πως
η επιβράδυνση ίσως να οφείλεται σε παροδικούς παράγοντες και πως η ανάπτυξη παραμένει στιβαρή, ενώ δεν υπάρχουν πολλά
σημάδια που να δείχνουν πως αποτελεί
βαρίδι για την οικονομία η ενίσχυση του
ευρώ το 2017. «Δεν μπορούμε να πούμε πως
ολοκληρώθηκε η αποστολή στο μέτωπο του
πληθωρισμού, ωστόσο έχουμε κάνει πολλά
βήματα στο μονοπάτι προς τη βιώσιμη προσαρμογή στον πληθωρισμό», δηλαδή προς
τον στόχο της ΕΚΤ για διατήρηση του πληθωρισμού ≤κάτω, αλλά κοντά στο 2%». «Η
ΕΚΤ θα θελήσει να δει τι θα γίνει τους επόμενους μήνες, ώστε να εκτιμήσει σε ποιο
βαθμό είναι προσωρινή η έντονη υποχώρηση
του δομικού πληθωρισμού», δήλωσε στο
Bloomberg η Αλιν Σουίλινγκ, οικονομολόγος
της ABN Amro. «Αν παραμείνει σε αυτό το
χαμηλό επίπεδο, θα μπορούσαν (οι κεντρικοί
τραπεζίτες) να εξετάσουν το ενδεχόμενο
να επεκτείνουν τις αγορές (περιουσιακών
στοιχείων) ή να επιμηκύνουν την περίοδο
κατά την οποία θα μειώνουν σταδιακά τις
αγορές», προσέθεσε. Η είδηση για την υποχώρηση του πληθωρισμού οδήγησε αρχικά
σε νέα πτώση του ευρώ έναντι του δολαρίου
κατά 0,3%, ενώ στη συνέχεια το κοινό νόμισμα ανέκαμψε, με την ισοτιμία να παραμένει σαφώς κάτω από το 1,20. Το ευρώ έχει
υποχωρήσει κατά περίπου 3% τους τελευταίους τρεις μήνες, καθώς η επιβράδυνση
της οικονομίας και του πληθωρισμού έχει
οδηγήσει τους επενδυτές στο συμπέρασμα
ότι η ΕΚΤ δεν θα σκληρύνει τη νομισματική
της πολιτική.

Χάνεται μια μεγάλη
ευκαιρία, εκτιμά η ΕΚΤ
Οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης έχουν αφήσει
να περάσουν ανεκμετάλλευτα πολλά από τα
πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την
οικονομική εμβάθυνση της Ευρωζώνης, επισήμανε χθες η ΕΚΤ, αναφερόμενη τόσο
στην κεφαλαιακή ένωση όσο και στην ανολοκλήρωτη, ακόμη, τραπεζική ένωση. «Είναι
κρίμα να έχεις κάνει το τεράστιο βήμα, να
υιοθετήσεις κοινό νόμισμα και να εξακολουθείς να απαρνιέσαι τα οφέλη που θα μπορούσες να αποκομίσεις από τη δημιουργία
μιας πραγματικής τραπεζικής ένωσης και
μιας ένωσης αγορών κεφαλαίων», επισημαίνει
ο Βίτορ Κονστάνσιο, ο αντιπρόεδρος της
ΕΚΤ, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε χθες. Οι
κεντρικοί τραπεζίτες κατηγορούν τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης ότι ορθώνουν εμπόδια
που αποτρέπουν τις τράπεζες από το να αυξήσουν τις διασυνοριακές τους δραστηριότητες και επενδύσεις. Η διασυνοριακή διατραπεζική δραστηριότητα στην Ευρωζώνη
εξακολουθεί να είναι σχετικά υποτονική, το

ύψος μετοχών ή ομολόγων από άλλες χώρες
που κατέχουν οι τράπεζες δεν αυξάνεται και
η ενοποίηση λιανικής τραπεζικής είναι περιορισμένη, λέει η ΕΚΤ. «Η πρόοδος που έχει
επιτευχθεί πρόσφατα στον περιορισμό των
κινδύνων θα έπρεπε να ακολουθηθεί από
βήματα που οδηγούν στο μοίρασμα του ρίσκου μέσω της δημιουργίας ενός αξιόπιστου
ταμείου διάσωσης για το Κοινό Ταμείο Εξυγίανσης (SRF) και της σύστασης ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού ασφάλισης καταθέσεων»,
αναφέρει η ΕΚΤ. Η δημιουργία της τραπεζικής
ένωσης είχε αποφασιστεί στη Σύνοδο Κορυφής τον Ιούνιο του 2012 και οι δύο πρώτοι
βραχίονες, η κοινή εποπτεία των τραπεζών
από την ΕΚΤ και η δημιουργία μηχανισμού
εκκαθάρισης τραπεζών, δημιουργήθηκαν
το 2014. Ωστόσο, ο τρίτος βραχίονας, η δημιουργία κοινού μηχανισμού ασφάλισης καταθέσεων, έχει παραπεμφθεί στις ελληνικές
καλένδες, εξαιτίας της αντίθεσης της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Φινλανδίας.

Ανατιμήσεις στα καύσιμα από
το διεθνές ράλι του πετρελαίου

Ανοδος των τιμών της βενζίνης και του ντίζελ κίνησης το επόμενο δίμηνο
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Αντιμέτωπη με τις ισχυρές ανοδικές
πιέσεις της διεθνούς τιμής του αργού βρίσκεται η εγχώρια αγορά
καυσίμων, σε μια συγκυρία που δείχνει εμφανή σημάδια ανάκαμψης
έπειτα από πολλά χρόνια συνεχούς
υποχώρησης. Οι πρώτες πιέσεις
καταγράφονται ήδη στις τιμές της
βενζίνης και του ντίζελ κίνησης,
οι οποίες έχουν αυξηθεί από τις αρχές του έτους σε ποσοστό 3%. Συγκεκριμένα, η τιμή της αμόλυβδης
στις 20 Ιανουαρίου ήταν 1,523 ευρώ
το λίτρο και στις 7 Μαΐου διαμορφώθηκε στο 1,562 ευρώ το λίτρο,
ενώ σε νησιωτικές περιοχές η τιμή
φτάνει και το 1,85 ευρώ το λίτρο.
Το ίδιο διάστημα, η διυλιστηριακή
τιμή που αποτελεί και τη βάση κοστολόγησης της τελικής τιμής που
διαμορφώνεται στην αντλία για τον
καταναλωτή αυξήθηκε σε ποσοστό
9% για τις βενζίνες και 7% για το
ντίζελ κίνησης και το κόστος προμήθειας από το διυλιστήριο (χωρίς
ΦΠΑ) σε ποσοστό 4%.
Παρατηρείται δηλαδή μια απορρόφηση των «εισαγόμενων» αυξήσεων, την οποία παράγοντες της
αγοράς αποδίδουν στο εκτεταμένο
φαινόμενο της παραβατικότητας
που μαστίζει την εγχώρια αγορά.
«Οι πολύ χαμηλές τιμές πρατηρίων,
που είτε διαθέτουν λαθραίο καύσιμο
είτε κλέβουν τον καταναλωτή στην
αντλία, δεν επιτρέπουν στους επαγγελματίες που λειτουργούν νόμιμα να μετακυλίσουν τις αυξήσεις
στην κατανάλωση, με αποτέλεσμα
ένα μέρος να το απορροφά εις βάρος

<
<
<
<
<
<

Η αμόλυβδη στις 7
Μαΐου διαμορφώθηκε
στο 1,562 ευρώ το λίτρο,
ενώ στα νησιά φτάνει και
στο 1,85 ευρώ το λίτρο.
των περιθωρίων κέρδους που κινούνται σε οριακά επίπεδα για τη
διασφάλιση της βιωσιμότητας πρατηρίων και εταιρειών εμπορίας»,
εξηγεί στην «Κ» στέλεχος της αγοράς. Από τις αρχές του έτους, το
περιθώριο κέρδους (εταιρείας, μεταφορέα και πρατηρίου) με βάση
τη μέση λιανική τιμή στην Αττική,
που αντιπροσωπεύει τα μεγάλα κα-

ταναλωτικά κέντρα της χώρας, υποχώρησε στις βενζίνες κατά 11%
και διαμορφώθηκε από τα 84 στα
75 ευρώ το κυβικό μέτρο και αντίστοιχα στο ντίζελ κίνησης κατά 6%
και διαμορφώθηκε από τα 106 στα
99 ευρώ το κυβικό μέτρο. Στην αγορά λειτουργούν πρατήρια που
δουλεύουν με περιθώριο κέρδους
στο 1/3 από το περιθώριο που διαμορφώνεται σε ένα μέσο πρατήριο,
μέγεθος που δεν μπορεί να στηρίξει
τη βιωσιμότητά τους, υπονοώντας
ότι επιβιώνουν μέσω παραβατικότητας.
Η πιεστική αυτή κατάσταση για
το υγιές κομμάτι της αγοράς εντείνεται περαιτέρω στην παρούσα συγκυρία της ανοδικής τάσης της τι-

Στα 75,74 δολ. η τιμή του Brent
Στα υψηλότερα επίπεδα από τα
τέλη του 2014 βρίσκονται οι τιμές
του πετρελαίου, εν αναμονή της
12ης Μαΐου, οπότε θα αποφασίσει ο Αμερικανός πρόεδρος αν
θα ακυρώσει τη συμφωνία για το
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν
και θα επιβάλει εκ νέου η Ουάσιγκτον οικονομικές κυρώσεις κατά
της Τεχεράνης. Το αργό ΗΠΑ βρισκόταν, χθες, το βράδυ στα 70,55
δολάρια το βαρέλι και το Brent
στα 75,74 δολάρια το βαρέλι, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να ετοιμάζονται για το χειρότερο: έναν νέο αποκλεισμό του ιρανικού
πετρελαίου από την παγκόσμια αγορά. Ανοδικά κινήθηκαν και οι

μετοχές των ενεργειακών εταιρειών. Σύμφωνα με αναλυτές της
τράπεζας Emirates NBD, της μεγαλύτερης τράπεζας του Ντουμπάι, η αγορά προεξοφλεί ότι οι
ΗΠΑ θα αποχωρήσουν από τη
συμφωνία, καθώς ο Ντόναλντ
Τραμπ την έχει χαρακτηρίσει ως
τη «χειρότερη συμφωνία που έγινε ποτέ». Στην περίπτωση αυτή
μπορεί να μειωθεί η παγκόσμια
προσφορά κατά 800.000 βαρέλια την ημέρα. Το κλίμα στην αγορά επιβαρύνει, άλλωστε, η διαρκής επιδείνωση της οικονομικής
κρίσης στη Βενεζουέλα, η παραγωγή πετρελαίου της οποίας έχει
ουσιαστικά διακοπεί.

μής του αργού, καθώς οι νόμιμοι
επαγγελματίες δεν αντέχουν για
πολύ να απορροφήσουν τις αυξήσεις, με αποτέλεσμα να χάσουν μερίδια, αφού για τον καταναλωτή η
τιμή παραμένει το βασικό κριτήριο
επιλογής πρατηρίου. Πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι τουλάχιστον
για ένα δίμηνο οι τιμές στην εγχώρια
αγορά θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν, αφού δεν διαφαίνεται αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του
αργού. Αντιθέτως, οι αναμενόμενες
αποφάσεις του κ. Τραμπ για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν στις
12 Μαΐου προβλέπεται ότι θα δώσουν νέα ώθηση στις τιμές του πετρελαίου.
Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να
ανακόψει την πορεία ανάκαμψης
που δείχνει να έχει πάρει η εγχώρια αγορά καυσίμων. Η ζήτηση
στις βενζίνες εμφανίζει ελαφρά
αλλά σταθερά ανοδική πορεία και
το πρώτο τετράμηνο του έτους
κατέγραψε αύξηση 2%. Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση της ζήτησης
στο ντίζελ κίνησης σε ποσοστό
7%, χωρίς μάλιστα να κατασκευάζονται δημόσια έργα. Παρά την
αύξηση της ζήτησης στα καύσιμα
κίνησης, η αγορά έκλεισε στο τετράμηνο με αρνητικό πρόσημο,
στο -7%, λόγω της υποχώρησης
του πετρελαίου θέρμανσης κατά
22%. Η συρρίκνωση της ζήτησης
του πετρελαίου θέρμανσης εκτιμάται ότι μπορεί να θέσει εκτός
αγοράς μικρές εταιρείες του κλάδου που στηρίζουν το μεγαλύτερο
μέρος του τζίρου τους στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Μείωση ανεργίας και αύξηση νεοφυών επιχειρήσεων μετά την εκλογή Μακρόν
Οταν ο Εμανουέλ Μακρόν εξελέγη
πρόεδρος της Γαλλίας πριν από έναν
χρόνο, η οικονομία της χώρας είχε αρχίσει να ανακάμπτει έπειτα από μακρά
περίοδο υποτονικής ανάπτυξης. Ετσι,
είχε τη δυνατότητα να προωθήσει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις και να μειώσει
την επιρροή των μεγάλων συνδικάτων
σε νευραλγικούς τομείς της οικονομικής ζωής. Ο κ. Μακρόν έχει κατ’ επανάληψη δηλώσει ότι οι μεταρρυθμίσεις θα αποφέρουν καρπούς έπειτα
από δύο χρόνια. Υπάρχουν, όμως, σαφείς ενδείξεις που επιβεβαιώνουν τη
σημαντική επίδραση των μεταρρυθμίσεων του στην οικονομία, ιδιαίτερα
σε ό,τι αφορά την απασχόληση και
τις νεοσύστατες επιχειρήσεις.
Η οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση του Μακρόν έχει

<
<
<
<
<
<

Η ανεργία στη Γαλλία έχει
υποχωρήσει στο 8,9%
από το 9,4% που ήταν πριν
ο κ. Μακρόν αναλάβει
την προεδρία της χώρας.
φέρει αποτελέσματα σε ό,τι αφορά
τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων.
Στον πρώτο προϋπολογισμό που κατέθεσε, καταργήθηκε ένας φόρος περιουσίας που προκαλούσε μεγάλες αντιδράσεις από την πλευρά των επιχειρηματιών εδώ και πολλά χρόνια.
Αντ’ αυτού επιβλήθηκε ενιαίος συντελεστής 30% στη φορολόγηση υπεραξίας. Νέες επιχειρήσεις άνοιξαν
αμέσως μετά την εκλογική νίκη του

κ. Μακρόν και εξακολουθούν να αυξάνονται σε μεγάλο βαθμό.
Ενα από τα πρώτα νομοσχέδια που
έφερε προς ψήφιση ο Γάλλος πρόεδρος, αφορούσε μεταρρυθμίσεις στην
αγορά εργασίας, διότι η ανεργία ήταν
υψηλότερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δόθηκε, μεταξύ άλλων, μεγαλύτερη ευελιξία στους εργοδότες,
ώστε να προσλαμβάνουν και να απολύουν εργαζομένους. Σήμερα, η ανεργία στη Γαλλία έχει υποχωρήσει
στο 8,9% από το 9,4% που ήταν πριν
ο κ. Μακρόν αναλάβει την προεδρία
της χώρας, σύμφωνα με τη γαλλική
στατιστική υπηρεσία. Πλέον, η ανεργία
είναι χαμηλότερη από το 9,1% που
είναι ο μέσος όρος στην υπ’ αριθμόν
2 οικονομία της Ευρωζώνης τα τελευταία 20 χρόνια. Η ανεργία των νέων

υποχωρεί με ακόμη ταχύτερο ρυθμό.
Είναι, επίσης, θετικό ότι οι εργοδότες
προσλαμβάνουν συχνότερα με συμβάσεις αορίστου χρόνου και όχι με ορισμένου. Το 49% των νέων θέσεων
εργασίας είναι με συμβάσεις αορίστου
χρόνου. Πρέπει, όμως, να επισημάνουμε ότι οι οικονομικοί αναλυτές ισχυρίζονται πως η αύξηση των συμβάσεων αορίστου χρόνου παρατηρούνταν πριν αναλάβει ο κ. Μακρόν
τα ηνία της χώρας.
Επιπροσθέτως, η έλλειψη προσωπικού με τα κατάλληλα προσόντα έδωσε μεγαλύτερη διαπραγματευτική
ισχύ σε αυτούς που έψαχναν για δουλειά, καθώς η προσφορά εργαζομένων
ήταν μικρή. Απομένει να εξακριβωθεί
αν έχει ενισχυθεί το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων.
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Ολαφ... Σόιμπλε,
oι εκπληκτικές
ομοιότητες
νυν και τέως
<
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Ο κ. Σολτς απέρριψε αίτημα
της Ε.Ε. να αυξήσει η Γερμανία την ετήσια εισφορά της
στα κοινοτικά κονδύλια
κατά 11 με 12 δισ. ευρώ.
Πολιτικοί αναλυτές επισημαίνουν, μάλιστα,
ότι μεγάλο μέρος από τα σχετικά κονδύλια
δεν θα διατεθεί σε επενδύσεις, αλλά θα διοχετευθεί σε δήμους και περιφερειακές αρχές.
Στόχος είναι η χρηματοδότηση παιδικών
σταθμών ή η κάλυψη του κενού που προέκυψε από τις φοροαπαλλαγές και τις αυξήσεις
των μισθών στον δημόσιο τομέα. «Επενδύοντας όπως ο Σόμπλε». Με αυτόν τον
σκωπτικό τρόπο σχολιάζει την προβλεπόμενη μείωση των επενδύσεων το γερμανικό
περιοδικό Spiegel και επισημαίνει την ηχηρή
διάψευση των προγραμματικών δηλώσεων
της νέας κυβέρνησης. Υπενθυμίζει πως «ο
μεγάλος συνασπισμός είχε υποσχεθεί αυξημένες επενδύσεις και τώρα τις μειώνει»
και παρατηρεί ότι «ο Σοσιαλδημοκράτης κ.
Σολτς κινείται βάσει των αρχών του προκατόχου του περισσότερο απ’ ό,τι αναμε-

Μένοντας απαρεγκλίτως πιστός στην κληρονομιά Σόιμπλε, ο Ολαφ Σολτς κινείται με γνώμονα
τον στόχο των μηδενικών ελλειμμάτων για τη Γερμανία.
νόταν». Είναι γεγονός ότι ο διακηρυγμένος
στόχος του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού, κληρονομιά του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε,
έχει καταγραφεί και στο κυβερνητικό πρόγραμμα. Οι δαπάνες περικόπτονται από τα
υπουργεία Αμυνας και Ανάπτυξης. Είναι
πλέον κοινή διαπίστωση ότι ο νέος υπουργός
Οικονομικών είναι πιστό αντίγραφο του
προκατόχου του. «Στην παράδοση Σόιμπλε»
είναι, άλλωστε, και ο τίτλος της οικονομικής
εφημερίδας Handelsblatt, που θυμίζει πως
«όταν ένας Σοσιαλδημοκράτης εισήλθε στο
υπουργείο Οικονομικών, στους κόλπους
του SPD γεννήθηκαν ελπίδες για πραγματική
αλλαγή πλεύσης στην οικονομική πολιτική,
αλλά ο προϋπολογισμός έχει λίγα νέα στοιχεία και διαθέτει πολλά από την κληρονομιά
του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε».

Ο νέος υπουργός Οικονομικών θυμίζει,
άλλωστε, τον προκάτοχό του και σε ό,τι
αφορά την αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία που έχει επιβάλει η Γερμανία στην
Ε.Ε. Ο κ. Σολτς απέρριψε αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξήσει η Γερμανία την ετήσια εισφορά της στα κοινοτικά κονδύλια κατά 11 με 12 δισ. ευρώ.
Το επιχείρημά του ήταν πως «πρέπει να
υπάρξει δίκαιη κατανομή των βαρών σε
όλα τα κράτη-μέλη». Ετσι, η εφημερίδα
Tageszeitung μιλάει για «εκλογική απάτη»,
παραποιεί το όνομα του υπουργού Οικονομικών και τον αναφέρει «Ολαφ Σόιμπλε»
και επισημαίνει ότι διαψεύδονται τώρα
οι ελπίδες πως «θα μπορούσε να αλλάξει
την καταστροφική γερμανική πολιτική
της λιτότητας στην Ε.Ε.».

Απώλειες 10% έναντι του ευρώ για τη σουηδική κορώνα
Δεν είναι μόνον οι αναδυόμενες
οικονομίες που αντιμετωπίζουν
προβλήματα λόγω εξασθένησης
των νομισμάτων τους. Η σουηδική
κορώνα έχει υποχωρήσει περισσότερο από 10% έναντι του ευρώ
από τα μέσα του 2017 μέχρι σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία του
Bloomberg. Οι Σουηδοί, από οικονομολόγους τραπεζών μέχρι ιδιοκτήτες μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατηγορούν την κεντρική
τράπεζα της χώρας για τη μεγάλη
υποχώρηση της συναλλαγματικής
ισοτιμίας της κορώνας, που μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος
εισαγωγών για επιχειρήσεις και
καταναλωτές αλλά και σε αυξημένο κόστος διακοπών εκτός της
χώρας. Η υποχώρηση της κορώνας
συνδέεται με την απόφαση της
Riksbank, όπως ονομάζεται η κεντρική τράπεζα της Σουηδίας, να
καθυστερήσει την έξοδο από τη
χαλαρή νομισματική πολιτική (αρνητικά επιτόκια δανεισμού), με
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Εντονη κριτική στην
κεντρική τράπεζα για
τη χαλαρή νομισματική
πολιτική που ασκεί.
την αιτιολογία ότι δεν είναι ακόμα
σίγουρη πως ο πληθωρισμός θα
επιστρέψει στον στόχο του 2%.
Η κεντρική τράπεζα «δημιουργεί
νέα ρίσκα», λέει στο Bloomberg
ο Αντερς Εκλοφ, επικεφαλής αναλυτής νομισμάτων στη
Swedbank AB στη Στοκχόλμη.
Σύμφωνα με τη σουηδική ομοσπονδία ιδιοκτητών επιχειρήσεων,
περίπου το 25% των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων της χώρας εισάγει
προϊόντα, ενώ μόλις το 10% εξάγει.
«Ελπίζω να γινόταν κάτι ώστε να
σταθεροποιηθεί (η κορώνα) λίγο
έναντι του ευρώ, της λίρας στερλίνας και της νορβηγικής κορώνας», λέει στο Bloomberg η Αννα

Η υποχώρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας της κορώνας μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος εισαγωγών για επιχειρήσεις και καταναλωτές.
Γκόντεβαρν, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας παραγωγής
σνακ Morsjo Deli. Πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι Σουηδοί παραθεριστές, που αναζητούν απελ-

πισμένα λίγο ήλιο στις θάλασσες
του Νότου και έρχονται αντιμέτωποι με υψηλότερους λογαριασμούς. Ωστόσο δηλώνουν έτοιμοι
να πληρώσουν το επιπλέον κό-

στος, αντί να ακυρώσουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό. «Οι
διακοπές είναι ιερές για τους ανθρώπους. Προτιμούν να μην αγοράσουν νέο πλυντήριο», λέει
στο Bloomberg η Σάρλοτ Χάλενκροϊτς, εκπρόσωπος Τύπου της
Ving, του μεγαλύτερου γραφείου
ταξιδίων της Σουηδίας.
Περιέργως, κανείς απ’ όσους
κατηγορούν τη σουηδική κεντρική τράπεζα για τη χαλαρή νομισματική της πολιτική, δεν ανέφερε πως από τα μέσα του καλοκαιριού του 2017 οι τιμές κατοικιών στη Σουηδία έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 10%, ενώ ορισμένοι αναλυτές συνδέουν την
υποχώρηση της κορώνας με την
υποχώρηση της αγοράς κατοικίας.
Αν η Riksbank είχε αυξήσει τα επιτόκια δανεισμού, η κατάσταση
θα ήταν πολύ χειρότερη σε αυτόν
τον τομέα, καθώς θα είχε αυξηθεί
και το κόστος εξυπηρέτησης των
στεγαστικών δανείων.

Περιορισμένη αύξηση μισθών και προσλήψεων στις ΗΠΑ
Οι προσλήψεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σε μικρότερο βαθμό απ’ ό,τι
αναμενόταν τον Απρίλιο, ενώ το
μέσο ωρομίσθιο αυξήθηκε μόλις
κατά 0,1% σε σύγκριση με τον
Μάρτιο ή κατά 2,6% σε ετήσια
βάση, διαψεύδοντας όσους ανησυχούν για ταχεία κλιμάκωση των
πληθωριστικών πιέσεων. Το πιθανότερο είναι ότι η απουσία ισχυρών πληθωριστικών πιέσεων

θα επιτρέψει στην αμερικανική
Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) να
συνεχίσει να αυξάνει, σταδιακά,
τα επιτόκια δανεισμού στη διάρκεια του 2018. Οι προσλήψεις διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο στις
164.000 (δεν υπολογίζεται ο αγροτικός τομέας), αρκετά χαμηλότερα από τις 198.000 που προέβλεπε η πλειονότητα των οικονομολόγων που πήραν μέρος σε

έρευνα του Reuters. Τον Μάρτιο,
οι προσλήψεις είχαν διαμορφωθεί
στις 135.000, αριθμός που ήταν
ο χαμηλότερος των τελευταίων
έξι μηνών. Το ποσοστό ανεργίας
στις ΗΠΑ υποχώρησε τον Απρίλιο
στο 3,9% από 4,1% προηγουμένως,
καθώς υπολογίζεται ότι 236.000
άνθρωποι εγκατέλειψαν την αγορά
εργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν η
απασχόληση να υποχωρήσει στο

62,8% από 62,9% τον Μάρτιο.
Μπορεί ο ρυθμός αύξησης των
μισθών στις ΗΠΑ να μεγαλώνει
σταδιακά, ωστόσο ο δείκτης τιμών
προσωπικών δαπανών που παρακολουθεί η Fed διαμορφώθηκε
στο 1,9% τον Μάρτιο. Την Τετάρτη, η Fed είχε αναφερθεί στον
«συμμετρικό στόχο 2», πράγμα
που σημαίνει ότι είναι διατεθειμένη να ανεχθεί, μεσοπρόθεσμα,

λίγο υψηλότερο πληθωρισμό. Η
αμερικανική κεντρική τράπεζα
είχε αυξήσει τον Μάρτιο το βασικό
επιτόκιο δανεισμού στο 1,5%1,75% ενώ προβλέπει δύο ακόμη
αυξήσεις έως τα τέλη του έτους.
Ορισμένοι επενδυτές εκτιμούν
πως ενδέχεται η Fed να τα αυξήσει
τέσσερις φορές αν υπάρξει κλιμάκωση του πληθωρισμού το επόμενο διάστημα.

Σε χαμηλό 15 μηνών υποχώρησε
η μεταποίηση στην Ευρωζώνη
Ανησυχητικά σημάδια διακρίνονται
στον οικονομικό ορίζοντα της
Ευρωζώνης, παρότι αναλυτές της
αγοράς τονίζουν ότι, προς το παρόν, δεν επίκειται κάποια σοβαρή
επιδείνωση που θα μπορούσε να
ανατρέψει όσα ισχύουν σήμερα.
Υπάρχουν, βέβαια, κίνδυνοι από
μια κλιμάκωση των εμπορικών
διενέξεων μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε.,
διότι ο προστατευτισμός μπορεί
να προκαλέσει μεγάλες ανατροπές
στις συναλλαγές των επιχειρήσεων μεταξύ των δύο πλευρών
του Ατλαντικού.
Χθες ανακοινώθηκε ότι ο σύνθετος δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (ΡΜΙ) υποχώρησε τον
Απρίλιο στο χαμηλό του τελευταίου 15μήνου και διαμορφώθηκε
στις 55,1 μονάδες, από τις 55,2
μονάδες που βρισκόταν τον Μάρτιο. «Παρά την πτώση αυτή, ο
δείκτης ΡΜΙ δεν βρίσκεται σε ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα, αν
και υπάρχουν ενδείξεις για πε-
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Ο δείκτης οικονομικού
κλίματος στον κλάδο
των υπηρεσιών βρέθηκε στο ναδίρ των τελευταίων έξι μηνών.
ραιτέρω χαλάρωση τους επόμενους μήνες», επισημαίνει ο Κρις
Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος της IHS Markit. Η εταιρεία αναλύσεων προσμετρά
όλες τις παραμέτρους για τη μεταποιητική δραστηριότητα στην
Ευρωζώνη και τις επιμέρους οικονομίες, από τις υπηρεσίες μέχρι
τις προσλήψεις εργαζομένων σε
εταιρείες.
Ο επιμέρους δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη
διολίσθησε στο χαμηλό του τελευταίου πενταμήνου, ενώ στον
κλάδο υπηρεσιών υποχώρησε
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Ο Σολτς απορρίπτει
τη γαλλική πρόταση
για το ελληνικό χρέος

Νέος υπουργός, ίδια πολιτική
από το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών
Ο γερμανικός Τύπος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του όταν πριν από λίγες ημέρες
ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Οικονομικών
Ολαφ Σολτς παρουσίασε τον προϋπολογισμό
του 2018 και τις βασικές γραμμές των προϋπολογισμών της Γερμανίας έως το 2022.
Μένοντας απαρεγκλίτως πιστός στην κληρονομιά Σόιμπλε, του υπουργού Οικονομικών που έγινε συνώνυμο της σκληρής
λιτότητας, ο διάδοχός του κινείται με γνώμονα τον στόχο των μηδενικών ελλειμμάτων
για τη Γερμανία. Ο προϋπολογισμός του
προβλέπει μείωση δημόσιων επενδύσεων
στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης
και συνεχιζόμενη λιτότητα για την υπόλοιπη Ε.Ε. Και βέβαια διαψεύδει οικτρά
τις προσδοκίες που είχε εμπνεύσει για αλλαγή πολιτικής εντός και εκτός της χώρας
του. Διαψεύδει, όμως, και τις προγραμματικές δηλώσεις του νέου μεγάλου συνασπισμού Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών.
Μολονότι η Γερμανία αναπτύσσεται και
τα έσοδά της αυξάνονται, ο προϋπολογισμός
του κ. Σολτς κωφεύει στις επανειλημμένες
εκκλήσεις του ΔΝΤ για δημόσιες επενδύσεις
και προβλέπει σταδιακή μείωσή τους από
τα 37,9 δισ. ευρώ που προβλέπονται για το
επόμενο έτος στα 33,5 δισ. ευρώ το 2022.

l

στο ναδίρ των τελευταίων έξι μηνών. Πτώση του σύνθετου δείκτη
ΡΜΙ σημειώθηκε στη Γερμανία,
στη Γαλλία και στην Ισπανία κατά
τη διάρκεια του Μαρτίου, ενώ
στη Γαλλία παρέμεινε αμετάβλητος. Από την έκθεση της IHS
Markit προβλέπεται ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη θα κυμανθεί στο 0,5% με 0,6% στη διάρκεια
του τρέχοντος τριμήνου. Χθες ανακοινώθηκε, επίσης, μικρή αύξηση των λιανικών πωλήσεων
στην Ευρωζώνη. Ενισχύθηκαν
κατά μόνον 0,8% τον Μάρτιο, σε
ετήσια βάση, από το 1,8% έναν
μήνα πριν. Την Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε
ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
επιβραδύνθηκε στο 0,4%, από το
0,7% που είχε καταγραφεί για το
δ΄ τρίμηνο του 2017. Η Κομισιόν
διατήρησε, ωστόσο, σταθερές
τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη των 19 κρατών-μελών στο
2,3% για όλο το 2018. Η υποχώ-

Περισσότερο από οποιαδήποτε
άλλη κίνηση του Ολαφ Σολτς,
η στάση του απέναντι στην
Ελλάδα καταδεικνύει ότι η
σκληρή γραμμή του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε παραμένει
κυρίαρχη στο γερμανικό υπουργείο Οικονομικών. Το αποδεικνύει, ειδικότερα, η πρόταση που προωθεί ο Γερμανός
υπουργός Οικονομικών για
την αντιμετώπιση της χώρας
μας μετά την ολοκλήρωση του
προγράμματος και ειδικότερα
για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Σε αντίθεση με
τις θέσεις του ΔΝΤ, αλλά και
τις προτάσεις της Κομισιόν
και της Γαλλίας, η Γερμανία
επιδιώκει υπό την ηγεσία του
Σοσιαλδημοκράτη Σολτς να
είναι η Ελλάδα η μοναδική
χώρα που μετά την έξοδό της
από το μνημόνιο θα υπόκειται
σε αυστηρή επιτήρηση. Μια
επιτήρηση που θα βασίζεται
σε τακτικούς ελέγχους προκειμένου να εξακριβώνεται η
συμμόρφωσή της με τους δημοσιονομικούς στόχους και
η κατά γράμμα εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων. Σε ό,τι αφορά την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, ο Ολαφ Σολτς
είναι διατεθειμένος να τη δεχθεί, αλλά με προϋπόθεση
την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων. Σε αντίθεση με το
ΔΝΤ, που τάσσεται υπέρ ενός
αυτόματου μηχανισμού ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους χωρίς προϋποθέσεις, η
πρόταση που προωθεί ο κ.
Σολτς προβλέπει αυτόματη

αναστολή κάθε μέτρου ελάφρυνσης, αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε παρέκκλιση της
Ελλάδας από τις δεσμεύσεις
της και από την εφαρμογή
των μεταρρυθμίσεων. Μια ενδιάμεση λύση που έχει προταθεί από τη Γαλλία και την
Κομισιόν είναι να υπάρχει
μεν αυτόματος μηχανισμός
αναστολής των μέτρων ελάφρυνσης, αλλά αυτός να μην
αφορά παρά μόνον ένα μέρος
των μέτρων ελάφρυνσης. Ειδικότερα, αυτή η ηπιότερη
πρόταση προβλέπει να αναστέλλεται μόνον η επιστροφή
των κερδών που έχουν αντλήσει οι κεντρικές τράπεζες της
Ευρώπης από τα ελληνικά ομόλογα. Πηγές προσκείμενες
στις διαπραγματεύσεις αναφέρουν ότι το Βερολίνο επιμένει να αναστέλλεται το σύνολο των μέτρων ελάφρυνσης
σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της Ελλάδας με τις δεσμεύσεις της. Διαφοροποιείται, άλλωστε, από την πρόταση της Γαλλίας και της Κομισιόν να συνδεθεί η ελάφρυνση του χρέους με τους
ρυθμούς ανάπτυξης και να είναι μεγαλύτερη η ελάφρυνση
όσο χαμηλότερος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης. Σύμφωνα, πάντα, με πηγές προσκείμενες
στις διαπραγματεύσεις, το Βερολίνο επιμένει ότι αυτός ο
μηχανισμός μπορεί μεν να ισχύσει, αλλά να μην είναι αυτόματος, και να εξαρτάται πάντοτε από την εφαρμογή των
μεταρρυθμίσεων.

Οι αγορές σφυροκοπούν
την Αργεντινή, ζητώντας
αλλαγές από τον Μάκρι
Δύο και πλέον χρόνια αφότου
ο μεταρρυθμιστής Μαουρίτσιο
Μάκρι ανέλαβε την εξουσία
στην Αργεντινή, οι επενδυτές
φαίνεται ότι έχουν αρχίσει να
χάνουν την υπομονή τους μαζί
του. Το πέσο Αργεντινής καταρρέει έναντι του δολαρίου,
έχει υποχωρήσει κατά περίπου
16,5% από την αρχή του έτους,
γεγονός που φαίνεται ότι προκάλεσε έντονη νευρικότητα
στην κεντρική τράπεζα της
χώρας. Ως εκ τούτου, αύξησε
το βασικό επιτόκιο δανεισμού
κατά 300 μονάδες βάσης την
περασμένη Παρασκευή, κατά
επιπλέον 300 μονάδες βάσης
την Πέμπτη και κατά 650 ακόμη χθες, στην προσπάθειά
της να περιορίσει τον πληθωρισμό που κινείται γύρω στο
25% και φυσικά να συγκρατήσει την υποχώρηση του πέσο. Οι επενδυτές απαιτούν ταχύτερο περιορισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος και
περισσότερες μεταρρυθμίσεις.
Οι οικονομικοί αναλυτές και
τα ΜΜΕ είχαν χαιρετίσει την
εκλογή του Μάκρι στην προεδρία της Αργεντινής το φθινόπωρο του 2015 ως σημαντική αλλαγή μετά τα χρόνια της
Κριστίνα Φερνάντες Κίρχνερ
στην εξουσία. Εκτοτε η χώρα
είχε βγει από το στόχαστρο
των αγορών. Από τις πρώτες
κινήσεις του Μάκρι μόλις ανέλαβε την εξουσία ήταν να
αποπληρώσει πλήρως (4,6 δισ.
δολάρια) τα αμερικανικά funds
που είχαν αρνηθεί να συμμετάσχουν στην αναδιάρθρωση
του χρέους της χώρας, μέχρι
σχετικά πρόσφατα.

Μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες
η κεντρική τράπεζα της Αργεντινής αύξησε το βασικό
επιτόκιο δανεισμού από το
27,5% στο 40% χθες, δηλαδή
στο υψηλότερο επίπεδο παγκοσμίως, ωστόσο οι σπασμωδικές κινήσεις μάλλον
προδίδουν έλλειψη ψυχραιμίας. Η αύξηση του επιτοκίου
στο 33,5% την Πέμπτη δυστυχώς για τη χώρα δεν είχε
το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα,
καθώς το πέσο υποχώρησε
την Πέμπτη κατά 7,8% έναντι
του δολαρίου. «Οι επενδυτές
έδωσαν στον Μάκρι περίοδο
χάριτος επί 18 μήνες για να
βάλει μια τάξη. Στη συνέχεια,
όμως, άρχισαν να ανησυχούν», λέει στο Bloomberg ο
Κλαούντιο Λόζερ, διευθυντής
της Centennial Group Latin
America και πρώην επικεφαλής του ΔΝΤ για το δυτικό ημισφαίριο. «Τώρα, με τη δημοσιονομική προσαρμογή να
είναι ασθενική, τον πληθωρισμό αμετακίνητο και τα αμερικανικά ομόλογα να είναι
περισσότερο ελκυστικά, φαίνεται πως οι επενδυτές έχουν
αρχίσει να χάνουν την υπομονή τους», προσθέτει.
Την Παρασκευή, το πέσο
Αργεντινής υποχωρούσε κατά
σχεδόν 5% έναντι του αμερικανικού δολαρίου, ενώ μετά
τη νέα αύξηση του επιτοκίου
η υποχώρηση περιορίστηκε
ελαφρώς στο 3,7%, δείγμα ότι
οι επενδυτές δεν έχουν πεισθεί από τις κινήσεις του
Μπουένος Αϊρες γενικότερα
και όχι μόνο της κεντρικής
τράπεζας.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Σε μείζον πρόβλημα μπορεί να εξελιχθεί η κλιμάκωση των εμπορικών διενέξεων μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε., διότι ο προστατευτισμός μπορεί να προκαλέσει
μεγάλες ανατροπές στις συναλλαγές των επιχειρήσεων ένθεν κακείθεν του
Ατλαντικού.
ρηση των ρυθμών ανάπτυξης το
α΄ τρίμηνο του 2018 αποδίδεται
στην υποχώρηση του παγκόσμιου
εμπορίου. Ενα ακανθώδες θέμα
που προβληματίζει τις κυβερνήσεις στην Ευρωζώνη είναι οι δασμοί που έχει επιβάλει η αμερικανική κυβέρνηση στις εισαγωγές

χάλυβα και αλουμινίου. Παρότι
αναβλήθηκε δεύτερη φορά η επιβολή των δασμών στις ευρωπαϊκές εισαγωγές, μέχρι να διευθετηθούν οι εμπορικές διαφορές
μεταξύ ΗΠΑ και Ε.Ε., η αβεβαιότητα κυριαρχεί στο εμπόριο.
REUTERS

Την Πέμπτη 17 Μαΐου και ώρα 9πμ στη Δημοσιογραφική Εστία
(δίπλα από το Αρχηγείο Αστυνομίας) στη Λευκωσία, θα διεξαχθεί
Πλειστηριασμός που θα περιλαμβάνει 151 αντικείμενα όπως
2 αυτοκίνητα AUDI A6 με αριθμούς εγγραφής KNG747 &
KNG829, ηλεκτροτουρπίνες, μηχανές συγκόλλησης, κουγκρομηχανές ηλεκτρικές & πετρελαίου, 1 οδοστρωτήρα, αντλίες
νερού, και διάφορα άλλα. Περιλαμβάνουν επίσης παιδικά
κρεβάτια (πάνω-κάτω), παιδικά τραπέζια με παγκάκια και καρέκλες, ελβετικά κρεβάτια, ντουλάπες, Roneo, μαθητικά
θρανία και καρέκλες.
Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν να εξετάσουν τα πιο
πάνω αντικείμενα που βρίσκονται, κυρίως, στις Κεντρικές Αποθήκες δίπλα από το ΣΟΠΑΖ στην Παλλουριώτισσα, από τη
Πέμπτη 10/5/18 μέχρι και την Τετάρτη 16/5/18 μεταξύ των
ωρών 8πμ-2μμ καθώς και το πρωί του πλειστηριασμού μεταξύ
7.30-8.30πμ.
Για περισσότερες πληροφορίες και κατάλογους απευθύνεστε
στους Δημοπράτες:
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΛΤΔ
Τ. Παπαδόπουλου 6, Άγιος Δομέτιος, Λευκωσία
(Απέναντι από ξενοδοχείο "ΑΣΤΥ")
ΤΗΛ.: 99639733, 22778751
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Νέος γύρος
εκροών από
αναδυόμενες
οικονομίες
Ανοδος αμερικανικών επιτοκίων και
δολαρίου στρέφουν κεφάλαια στις ΗΠΑ
Πέντε χρόνια μετά το σοκ που γνώρισαν την άνοιξη του 2013, όταν ο
τότε πρόεδρος της Fed Μπεν Μπερνάνκι εξέφρασε την πρόθεση να
μειώσει τις αγορές ομολόγων, οι αναδυόμενες αγορές εγκαταλείπονται
εκ νέου από το ξένο κεφάλαιο. Η άνοδος του δολαρίου και η προσδοκία
για περαιτέρω αυξήσεις των επιτοκίων προσελκύουν κεφάλαια στις
ΗΠΑ, προκαλώντας πτώση νομισμάτων από την Τουρκία μέχρι την
Αργεντινή και από τη Ρωσία μέχρι
την Ινδονησία. Ο δείκτης MSCI νομισμάτων αναδυόμενων υποχωρεί
επί πέντε συναπτές εβδομάδες και
την περασμένη εβδομάδα σημείωσε
πτώση 0,6%. Την πιο θεαματική
πτώση σημείωσε χθες η τουρκική
λίρα, καθώς την υπονομεύουν εγγενείς παθογένειες της τουρκικής
οικονομίας, όπως τα μεγάλα ελλείμματα και ο διψήφιος πληθωρισμός
στο 11%. Ακολούθησαν το ραντ της
Νοτίου Αφρικής με πτώση 0,44%,
το ρούβλι της Ρωσίας και η ρουπία
της Ινδίας με υποχώρηση 0,40%.
Στοιχεία του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου καταδει-
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Την τουρκική λίρα υπονομεύουν τα μεγάλα ελλείμματα, ο διψήφιος πληθωρισμός και η παρατεταμένη πολιτική αστάθεια.
κνύουν ότι οι αναδυόμενες αγορές
γνωρίζουν αυτή τη φορά ταχύτερη
εκροή κεφαλαίων από το 2013. Τις
τελευταίες δύο εβδομάδες, οι εκροές
φτάνουν στα 5,5 δισ. δολάρια και
τα νομίσματα των αναδυόμενων έχουν υποτιμηθεί κατά 3%. Σε ό,τι
αφορά, όμως, ειδικότερα την τουρκική λίρα, υποχώρησε χθες κατά
0,85% έναντι του δολαρίου, το οποίο
το βράδυ ισοδυναμούσε με 4,2715
τουρκικές λίρες. Είχε προηγηθεί
την περασμένη εβδομάδα πτώση
της σε ιστορικό χαμηλό έναντι του
δολαρίου, που ισοδυναμούσε με
4,2904 τουρκικές λίρες. Από την αρχή του έτους, άλλωστε, η λίρα έχει
χάσει συνολικά το 11% της αξίας
της έναντι του δολαρίου.

Η Τράπεζα της Τουρκίας έσπευσε
χθες να στηρίξει το νόμισμα, επιτρέποντας στις τράπεζες της χώρας
να διατηρούν σε συνάλλαγμα μεγαλύτερο ποσοστό των κεφαλαίων
τους. Ανακοίνωσε, άλλωστε, παρέμβασή της στην αγορά για τον ίδιο
λόγο. Θα αποσύρει από την αγορά
περίπου 6,4 δισ. τουρκικές λίρες,
ποσό αντίστοιχο του 1,5 δισ. δολαρίων, ενώ παράλληλα θα διοχετεύσει
στις τουρκικές τράπεζες 2,2 δισ. δολάρια. Αναλυτές της αγοράς παραμένουν, πάντως, απαισιόδοξοι ως
προς την αποτελεσματικότητα της
κίνησης, όπως ο Μουαμέρ Κομουλτσούογλου της Is Invest, ο οποίος
δήλωσε στο Reuters ότι «ο αντίκτυπος της κίνησης αυτής στην αγορά
δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά η κε-

ντρική τράπεζα απλώς προσπαθεί
να κερδίσει χρόνο έως τις 7 Ιουνίου,
οπότε θα γίνει η επόμενη συνάντηση
της επιτροπής νομισματικής πολιτικής». Και μολονότι η χώρα οδεύει
προς τις πρόωρες εκλογές του Ιουνίου, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Μεχμέτ Σιμσέκ παραδέχθηκε
χθες, σε συνάντηση της Ενωσης
Τουρκικών Τραπεζών, ότι η τουρκική
οικονομία ενδέχεται να σημειώσει
επιβράδυνση στο εγγύς μέλλον και
ότι διευρύνεται το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών. Από την πλευρά
του, όμως, ο Τούρκος πρόεδρος προχώρησε εκ νέου σε προεκλογικές υποσχέσεις, δεσμευόμενος να μειώσει
τα επιτόκια, τον πληθωρισμό και το
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών
μετά τις εκλογές.

Διαφορετική γραμμή έναντι ΗΠΑ από Γερμανούς, Γάλλους
Εξαρτημένη από τις εξαγωγές στις
ΗΠΑ είναι η Γερμανία, η ισχυρότερη
οικονομία στην Ευρωζώνη. Αυτό το
γεγονός δικαιολογεί την ήπια στάση
που τηρεί το Βερολίνο απέναντι στην
πολιτική προστατευτισμού που εφαρμόζει η Ουάσιγκτον. Ενα εκατομμύριο
θέσεις εργασίας στη Γερμανία εξαρτώνται, άμεσα ή έμμεσα, από τις εξαγωγές προϊόντων στις ΗΠΑ. Αυτή
η στάση του Βερολίνου προκαλεί δυσφορία στο Παρίσι. Το Παρίσι θεωρεί
ότι η Ε.Ε. πρέπει να υιοθετήσει αυστηρότερη στάση απέναντι στις ΗΠΑ.
Επιπροσθέτως, η Γαλλία και άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε θεωρούν ότι η Γερμανία δεν θα έπρεπε να στηρίζεται
στο εμπορικό της πλεόνασμα αλλά
πρέπει να λάβει μέτρα για να ενισχύσει
την εσωτερική της ζήτηση.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ χρησιμοποιεί τους δασμούς
ως μοχλό πίεσης για να εξασφαλίσει
τη συναίνεση των κυβερνήσεων διαφόρων χωρών σε εμπορικά θέματα.
Ετσι, την περασμένη εβδομάδα ανέβαλε την επιβολή δασμών 25% στις
εισαγωγές χάλυβα και 10% στις εισα-
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Το Βερολίνο εμφανίζεται
πιο διαλλακτικό, διότι φοβάται ότι η πόλωση με τις
ΗΠΑ θα απειλήσει πολλές
θέσεις εργασίας στην εξαγωγική του βιομηχανία.
γωγές αλουμινίου εις βάρος της Ε.Ε.
έως την 1η Ιουνίου. Μέχρι στιγμής,
τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. τηρούν ενιαία
στάση, επιδιώκοντας τη μόνιμη εξαίρεσή τους από τους δασμούς των
ΗΠΑ. Αν δεν δοθεί μόνιμη εξαίρεση,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δηλώσει
ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα εις
βάρος των ΗΠΑ, στοχεύοντας στις εισαγωγές συγκεκριμένων προϊόντων,
όπως το φιστικοβούτυρο και τα τζιν
παντελόνια. Οσο, όμως, εξαντλούνται
τα χρονικά περιθώρια, αρχίζουν να
φαίνονται οι διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.
Πηγές του πρακτορείου Reuters
αποκαλύπτουν ότι οι Γερμανοί θέλουν

να προτείνουν στις ΗΠΑ τη μείωση
των δασμών που επιβάλλει η Ε.Ε.
στις εισαγωγές αμερικανικών προϊόντων, ιδιαίτερα αυτών του μεταποιητικού κλάδου. Η Γαλλία, όμως,
επιμένει ότι οι διαπραγματεύσεις
πρέπει να περιοριστούν στο αίτημα
για μόνιμη εξαίρεση από τους δασμούς χάλυβα και αλουμινίου.
«Υπάρχει κίνδυνος αυτή η κατά-

σταση να εξελιχθεί σε εμπορικό πόλεμο», σχολίασε ο Χόλγκερ Μπίνγκμαν, πρόεδρος της γερμανικής Συνομοσπονδίας Εξωτερικού Εμπορίου,
στο Reuters. Κινούμενη σε ανάλογο
μήκος κύματος, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα προειδοποίησε ότι ο προστατευτισμός θα έχει αρνητικές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία,
με τις ΗΠΑ να δέχονται το μεγαλύτερο
πλήγμα. Στη Γερμανία, πάντως, οι βιομηχανικές παραγγελίες παρουσίασαν
απρόσμενη πτώση 0,9% τον Μάρτιο,
ενώ είχαν υποχωρήσει και το προηγούμενο τρίμηνο.
Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες, ειδικότερα, φοβούνται την
κλιμάκωση της εμπορικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ. Ο κ. Τραμπ
έχει απειλήσει με την επιβολή δασμών και στις εισαγωγές αυτοκινήτων που παράγονται σε χώρες με
φθηνότερο εργατικό κόστος. Μια
τέτοια κίνηση θα είχε επιπτώσεις
και στις μεγαλύτερες γερμανικές
αυτοκινητοβιομηχανίες, διότι παράγουν αυτοκίνητα στο Μεξικό και
τα εισάγουν στις ΗΠΑ.

Κρίση εμπιστοσύνης
Η Αργεντινή, επίσης ειδική περίπτωση
όπως και η Τουρκία, αντιμετωπίζει κρίση εμπιστοσύνης, διότι οι επενδυτές
φαίνεται να αμφισβητούν τη δυνατότητα της κεντρικής τράπεζας και της
κυβέρνησης να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και να ανακόψει την
πορεία του πληθωρισμού, που βρίσκεται
περίπου στο 24%. Οπως τόνισε στο
Bloomberg ο Σον Νιούμαν, στέλεχος
της Invesco Advisers, «πρέπει να αρχίσει
να μειώνει το έλλειμμα με ταχύτερους
ρυθμούς». Και η εμπιστοσύνη είναι
κρίσιμη για την Αργεντινή, που παρέμενε επί χρόνια αποκλεισμένη από τις
διεθνείς αγορές μετά την πτώχευση
του 2001. Φαίνεται, όμως, ότι την πε-

ρασμένη εβδομάδα κατόρθωσε να ανακόψει, προς το παρόν τουλάχιστον,
την ελεύθερη πτώση του πέσο, που
είχε υποτιμηθεί κατά 6,2%. Το πέτυχε,
πάντως, με μια άνευ προηγουμένου αύξηση του κόστους δανεισμού, με συναπτές αυξήσεις των επιτοκίων σε διάστημα έξι ημερών, που συνολικά έφτασαν τις 600 μονάδες βάσης. Από το
27,25% στο 33,5% και τέλος στο 40%.
Δικαιολογώντας την απόφαση της κεντρικής τράπεζας, ο υπουργός Οικονομικών Νίκολας Ντουχόβνε τόνισε ότι
η κυβέρνηση απέτρεψε μια κρίση, αλλά
παραδέχθηκε ότι «αργότερα τα υψηλά
επιτόκια θα ανακόψουν την οικονομική
δραστηριότητα».

Το CDU απορρίπτει
τις προτάσεις Μακρόν
Εξέχοντα στελέχη του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) της κ. Μέρκελ
πρόκειται να υπερψηφίσουν αυτήν την
εβδομάδα απόφαση σύμφωνα με την
οποία θα απορρίπτεται η από κοινού
ανάληψη χρέους από τις χώρες της Ευρωζώνης, όπως και η χάραξη νομισματικής πολιτικής, χωρίς να έχει περάσει
από τον έλεγχο του Κοινοβουλίου, μετέδωσε η οικονομική εφημερίδα
Handelsblatt. Παράλληλα, στην ίδια απόφαση απορρίπτεται η πρόταση του
Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν,
που υιοθέτησε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περί δημιουργίας θέσης υπουργού Οικονομικών της Ευρωζώνης. Στην
ομάδα των ηγετικών στελεχών των Χριστιανοδημοκρατών που προωθεί την
ψήφιση της απόφασης περιλαμβάνονται
οι επικεφαλής του κόμματος στο γερμανικό Κοινοβούλιο, στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο αλλά και στα 16 ομόσπονδα
κρατίδια της Γερμανίας, σύμφωνα πάντα
με την Handelsblatt. Το δημοσίευμα
τονίζει την εντεινόμενη αντίδραση των
Γερμανών Συντηρητικών προς τα σχέδια

Μακρόν για μεταρρύθμιση που θα εμβαθύνει τις σχέσεις των κρατών-μελών
της Ευρωζώνης. Ακόμη και η εκκρεμούσα ολοκλήρωση της τραπεζικής ένωσης, μέσω της δημιουργίας κοινού
ταμείου ασφάλισης τραπεζικών καταθέσεων, μέχρι του ποσού των 100.000
ευρώ, απορρίπτεται από το Βερολίνο,
παρά τη θετική γνωμοδότηση τόσο της
ΕΚΤ όσο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο νέος υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας Ολαφ Σολτς έχει δηλώσει ότι θα
μπορούσε να συζητηθεί η ιδέα κάποια
στιγμή στο απώτερο μέλλον. Η δικαιολογία που προβάλλει το Βερολίνο είναι
πως το σύστημα ασφάλισης καταθέσεων
θα μπορούσε να συζητηθεί όταν οι υπόλοιπες χώρες περιορίσουν τα ρίσκα
που υπάρχουν στο τραπεζικό τους σύστημα, όπως, για παράδειγμα, το ύψος
των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο, σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε η ΕΚΤ τον περασμένο μήνα, οι
καταθέτες δεν θα έχαναν χρήματα, ακόμη και αν ξέσπαγε νέα κρίση ανάλογη
με εκείνη του 2008.

Οι επικείμενες εκλογές στο Μεξικό επηρεάζουν τις αποφάσεις για τη NAFTA
Κρίσιμη θεωρείται αυτή η εβδομάδα
για την αναθεώρηση της Συμφωνίας
Ελευθέρου Εμπορίου Βόρειας Αμερικής
(NAFTA). Οι παράγοντες που συμμετέχουν στις διαβουλεύσεις δηλώνουν
απαισιόδοξοι σχετικά με την επίλυση
σειράς σημαντικών θεμάτων. Εντείνονται, εν τω μεταξύ, οι πιέσεις για να
βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση έως τις
μεξικανικές εκλογές, που έχουν προγραμματιστεί για την 1η Ιουλίου. Αναλυτές φοβούνται ότι μπορεί να επιδεινωθούν οι σχέσεις με τις ΗΠΑ αν
κερδίσει ο αριστερός πολιτικός Λόπεζ
Ομπραδόρ. Προς το παρόν, προηγείται
στις δημοσκοπήσεις, παρότι έχει κλείσει η ψαλίδα από τον βασικό του αντίπαλο, τον κεντροδεξιό Ρικάρντο Ανάγια, που ηγείται της συμμαχίας «Το
Μεξικό μπροστά». Ο κ. Ομπραδόρ φαίνεται ότι επιθυμεί να περιορίσει την

<
<
<
<
<
<

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων βρίσκεται η αναθεώρηση των κανόνων για
τις αυτοκινητοβιομηχανίες.
οικονομική εξάρτηση της χώρας από
τις ΗΠΑ, αν και διεμήνυσε, μέσω των
συμβούλων του, ότι υποστηρίζει πλήρως τη NAFTA.
Σε κάθε περίπτωση, έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος, διότι οι διαβουλεύσεις
μεταξύ ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά ήταν
προγραμματισμένες για την περασμένη
εβδομάδα, αλλά αναβλήθηκαν λόγω
της επίσκεψης των υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου, Μνούτσιν και
Ρος, στην Κίνα. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Ρόμπερτ Λάιτθαϊζερ

Ο εμπορικός αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Ρόμπερτ Λάιτθαϊζερ (αριστερά) ανταλλάσσει
χειραψία με τον υπουργό Οικονομικών του Μεξικού Ιλδεφόνσο Γουαχάρδο Βιγιαρέαλ, υπό το βλέμμα της Καναδής υπουργού Εξωτερικών Υποθέσεων Κρίστια Φρίλαντ.

προειδοποίησε ότι μια συμφωνία για
τη NAFTA θα πρέπει να επιτευχθεί
έως τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ
τον επόμενο Νοέμβριο, διότι μπορεί
να αλλάξουν οι ισορροπίες δυνάμεων
στο Κογκρέσο. Στις διαβουλεύσεις συμμετέχει, επίσης, η υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων του Καναδά Κρίστια
Φρίλαντ και ο υπουργός Οικονομίας
του Μεξικού Ιλδεφόνσο Γουαχάρδο
Βιγιαρέαλ.
«Εχουμε μια ευκαιρία τις επόμενες
δύο με τρεις εβδομάδες για να χαράξουμε τη στρατηγική της, ενόψει των
εκλογών στο Μεξικό και τις ΗΠΑ»,
δήλωσε ο Μόζες Κάλας, επικεφαλής
διεθνών υποθέσεων στο μεξικανικό
επιχειρηματικό λόμπι CCE, που είναι
ο μεγαλύτερος αντιπρόσωπος του ιδιωτικού τομέα της χώρας στις διαπραγματεύσεις της NAFTA.

Στο επίκεντρο των διαβουλεύσεων
είναι η αναθεώρηση των κανόνων για
τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την επιστροφή θέσεων εργασίας
στις ΗΠΑ. Επίσης, ζητεί να δεχθούν το
Μεξικό και ο Καναδάς να κατασκευάζεται το 40% της αξίας ενός αυτοκινήτου
και το 45% ενός αγροτικού οχήματος
σε περιοχές που το ωρομίσθιο πάνω
από 16 δολάρια. Στο Μεξικό, το ωρομίσθιο στα εργοστάσια συναρμολόγησης
αυτοκινήτων είναι μικρότερο από 6 δολάρια, ενώ στις μονάδες παραγωγής
των εξαρτημάτων τους είναι χαμηλότερο
των 3 δολαρίων. Επίσης, οι ΗΠΑ ζητούν
την αυτόματη κατάργηση της συμφωνίας ύστερα από πέντε χρόνια, εκτός
αν οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και το Μεξικό
ζητήσουν την ανανέωσή της.
REUTERS
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Ο Τραμπ τήρησε τις απειλές του,
παρά την αντίθεση των Ευρωπαίων
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Μένει προς το παρόν
στη συμφωνία η Τεχεράνη, ενώ Γάλλοι, Βρετανοί
και Γερμανοί αναζητούν
τρόπους να αποφευχθούν
τα χειρότερα.
ρισε για μία ακόμη φορά «καταστροφική» τη συμφωνία που επετεύχθη επί
του προκατόχου του, Μπαράκ Ομπάμα,
και προανήγγειλε επαναφορά, ενδεχομένως δε και επαύξηση των αμερικανικών κυρώσεων εις βάρος του Ιράν.
Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε
την Ισλαμική Δημοκρατία «το πρώτο,
σε παγκόσμια κλίμακα, κράτος-υποστηρικτή της τρομοκρατίας», αν και
προσέθεσε ότι είναι πρόθυμος να ε-

μπλακεί σε διάλογο για μια νέα, καλύτερη συμφωνία με τους ηγέτες του Ιράν
«όταν και εκείνοι θα είναι έτοιμοι». Ως
επιβεβαίωση των καλών του προθέσεων,
ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανός υπουργός
Εξωτερικών Μάικ Πομπέο βρίσκεται
εν πτήσει προς τη Βόρεια Κορέα για
να ετοιμάσει την προγραμματισμένη
συνάντηση κορυφής του Ντόναλντ
Τραμπ με τον Κιμ Γιονγκ Ουν, με βασικό
αντικείμενο την αποπυρηνικοποίηση
της χερσονήσου.
Λίγα λεπτά αφότου ο Τραμπ είχε τελειώσει το διάγγελμά του στην Ουάσιγκτον, ήρθε η απάντηση του Ιρανού
ομολόγου του από την Τεχεράνη. Ο
Χασάν Ροχανί δήλωσε ότι η χώρα του
θα παραμείνει προς το παρόν στη συμφωνία του 2015, εφόσον οι άλλες πλευρές (δηλαδή οι Ευρωπαίοι και ο ΟΗΕ)
εξακολουθήσουν να την εφαρμόζουν.
Δεν απέκλεισε, όμως, το ενδεχόμενο
να επιστρέψει το Ιράν στον εμπλουτισμό ουρανίου και μάλιστα σε μεγαλύτερη έκταση από την προ του 2015
περίοδο, εφόσον οι προσπάθειες διάσωσης της συμφωνίας αποδειχθούν
ατελέσφορες.
Με κοινή τους δήλωση, οι ηγέτες
της Γαλλίας, της Βρετανίας και της
Γερμανίας, Εμανουέλ Μακρόν, Τερέζα
Μέι και Αγκελα Μέρκελ, αποδοκίμασαν την απόφαση Τραμπ και τάχθηκαν υπέρ της συνέχισης εφαρμογής

13

Από «φεμινιστής»...
δράστης βίαιης
συμπεριφοράς

Αποσύρονται
οι ΗΠΑ από τη
συμφωνία με Ιράν
Το είπε και το έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Τέσσερις ημέρες προτού εκπνεύσει
η προθεσμία που προβλεπόταν από
το Κογκρέσο, ο Αμερικανός πρόεδρος
ανακοίνωσε την απόφασή του να αποσύρει τη χώρα του από την ιστορική
διεθνή συμφωνία του 2015 για τον έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.
Σε διάγγελμά του προς τον αμερικανικό λαό, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτή-

l

Ο Ντόναλντ Τραμπ, χθες, κατά την ανακοίνωση της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη
συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.
τής συμφωνίας. Σε ανάλογο μήκος
κύματος κινήθηκε ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες.
Αντίθετα, υπέρ της επιλογής Τραμπ
τάχθηκαν το Ισραήλ και η Σαουδική
Αραβία.
Τις ανησυχίες για πιθανή κλιμάκωση
της έντασης στη Μέση Ανατολή μετά

την απόφαση Τραμπ ενίσχυσε η χθεσινοβραδινή είδηση, σύμφωνα με την
οποία ο ισραηλινός στρατός έλαβε έκτακτα μέτρα επιφυλακής, κάνοντας
λόγο για «ασυνήθιστες κινήσεις» ιρανικών στρατιωτικών μονάδων που
βρίσκονται στη Συρία.
REUTERS, A.P.

Μελάνια Τραμπ: Η πρωτοβουλία ήταν επανέκδοση
Η πολυδιαφημισμένη «πρώτη πρωτοβουλία της Αμερικανίδας Πρώτης
Κυρίας Μελάνια Τραμπ» δεν ήταν,
όπως φαίνεται, ακριβώς δική της. Η
καμπάνια «Be Best» για την προστασία της παιδικής ηλικίας περιλαμβάνει, με διαφορετικό πρόλογο, φυλλάδιο με οδηγίες ασφαλούς χρήσης
του Διαδικτύου που είχε κυκλοφορήσει πριν από τέσσερα χρόνια.
Η Μελάνια Τραμπ εγκαινίασε την
καμπάνια τη Δευτέρα στον κήπο
του Λευκού Οίκου, με ομιλία την οποία παρακολούθησαν ο Αμερικανός
πρόεδρος και τουλάχιστον πέντε υπουργοί. Η προκάτοχός της, Μισέλ
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Η αποκάλυψη ότι
επρόκειτο για υλικό της
εποχής Ομπάμα οδήγησε
σε μια μικρή διόρθωση.

Η Μελάνια Τραμπ ανακοινώνει την πρωτοβουλία «Βe Best» για την προστασία
της παιδικής ηλικίας.

Ομπάμα, είχε εστιάσει σε θέματα
διατροφής και άθλησης, η Χίλαρι
Κλίντον σε θέματα υγείας, η Λόρα
και η Μπάρμπαρα Μπους σε θέματα

φιλαναγνωσίας, η Νάνσι Ρέιγκαν
στην καταπολέμηση των ναρκωτικών και η Ρόζαλιν Κάρτερ στις ψυχικές νόσους.

Το θέμα της Μελάνια Τραμπ αφορά
συνολικότερα την παιδική ηλικία, με
αιχμή την ασφάλεια στο Διαδίκτυο,
την προστασία των παιδιών από τον

εκφοβισμό και τη φροντίδα παιδιών
που γεννιούνται με εθισμό στα οπιούχα αναλγητικά. «Λίγες ώρες αφότου
ο πρόεδρος Τραμπ λοιδώρησε, μέσω
Twitter, την έρευνα του ειδικού ανακριτή ως “ψεύτικο κυνήγι μαγισσών” και τη συμφωνία με το Ιράν ως
“ΜΠΕΡΔΕΜΑ”, η Μελάνια Τραμπ εμφανίστηκε στον Κήπο των Ρόδων και
είπε ότι θα προσπαθήσει να βάλει
την καλοσύνη στη ζωή των παιδιών,
ειδικά όταν χρησιμοποιούν τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης», σημείωσαν
οι New York Times.
Ο Λευκός Οίκος αρχικά παρουσίασε
την έκδοση «Μιλώντας στα παιδιά
για το Διαδίκτυο» ως φυλλάδιο «της
Πρώτης Κυρίας και της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου», ενώ η αποκάλυψη ότι επρόκειτο για υλικό
της εποχής Ομπάμα, στο οποίο δεν
είχε αλλάξει ούτε η γραφιστική παρουσίαση, οδήγησε σε μικρή διόρθωση. Στο εξής η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου αναγνωρίζεται ως
συγγραφέας του φυλλαδίου και η
Πρώτη Κυρία ως συμβάλλουσα στη
διάδοσή του.
REUTERS, A.P.

Η εισαγγελία του Μανχάταν ερευνά
τις καταγγελίες τεσσάρων γυναικών
εις βάρος του γενικού εισαγγελέα της
Νέας Υόρκης Ερικ Σνάιντερμαν, ο οποίος παραιτήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του σχετικού ρεπορτάζ στον
New Yorker. Ειδικότερα, το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Σνάιντερμαν, ο
οποίος εμφανιζόταν ως ένθερμος υποστηρικτής του κινήματος #metoo,
είχε βιαιοπραγήσει εναντίον των γυναικών αυτών. Επρόκειτο για την ταχεία και δραματική πτώση του στελέχους των Δημοκρατικών, ο οποίος
αυτοπροσδιοριζόταν ως φεμινιστής
και είχε δεσμευτεί ότι θα υποχρεώσει
όσους καταχρώνται την εξουσία τους
να λογοδοτήσουν.
Οι γυναίκες περιέγραψαν στο ρεπορτάζ, που υπογράφει ο βραβευμένος
με Πούλιτζερ γιος της Μία Φάροου,
Ρόναν Φάροου, πως τις είχε χτυπήσει,
είχε προσπαθήσει να τις στραγγαλίσει
και τις είχε απειλήσει φραστικά. Ταυτόχρονα τον περιέγραψαν ως βίαιο
πότη, ο οποίος έβγαινε εκτός ελέγχου
με το αλκοόλ. Τα επεισόδια έλαβαν
χώρα σε υποτιθέμενα ρομαντικά ραντεβού, αλλά οι γυναίκες υπογράμμισαν ότι η βία δεν ήταν συναινετική.
Ο 63χρονος πρώην εισαγγελέας υπονόησε σε ανακοίνωσή του ότι η συμπεριφορά του εντασσόταν σε μια
κοινώς αποδεκτή σεξουαλική δραστηριότητα. «Στην ιδιωτικότητα ερωτικών σχέσεων, επιδόθηκα στην
εναλλαγή ρόλων και άλλης συναινετικής σεξουαλικής δραστηριότητας.
Δεν χτύπησα κανέναν. Δεν έχω επιδοθεί ποτέ σε μη συναινετικό σεξ,
είναι μια κόκκινη γραμμή που δεν
θα μπορούσα να υπερβώ», είπε. Είναι

Ο Ερικ Σνάιντερμαν εμφανιζόταν ως
ένθερμος υποστηρικτής του κινήματος
#metoo.
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Ο γενικός εισαγγελέας
της Νέας Υόρκης υποχρεώθηκε σε παραίτηση
μετά τις αποκαλύψεις
εις βάρος του: έπινε,
χτυπούσε, έβριζε.
μια απρόβλεπτη ειρωνεία της τύχης,
καθώς το γραφείο του ήταν αυτό που
είχε αναλάβει να διαπιστώσει γιατί
η έρευνα εις βάρος του μεγαλοπαραγωγού του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Ουάινσταϊν από την εισαγγελία του Μανχάταν δεν είχε οδηγήσει το 2015 σε
απαγγελία κατηγοριών.

A.P.

Ολιβερ Νορθ, ένας παλιός
γνώριμος σε νέο ρόλο
Νέος πρόεδρος του ισχυρού λόμπι
των όπλων στις ΗΠΑ, του NRA, εξελέγη ο Ολιβερ Νορθ, ένας Αμερικανός
πεζοναύτης εν αποστρατεία, που έγινε γνωστός για τον ρόλο του στο
σκάνδαλο Ιράν-Contra τη δεκαετία
του 1980, ο οποίος πλέον είναι τακτικός σχολιαστής στο Fox News.
Το λόμπι έκανε την ανακοίνωση
αυτή τη Δευτέρα, μετά το ετήσιο συνέδριό του που πραγματοποιήθηκε
το Σαββατοκύριακο στο Ντάλας, στη
διάρκεια του οποίου ο Αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εκφώνησε
ομιλία και δεσμεύθηκε να μην αυστηροποιήσει τη νομοθεσία για την
οπλοκατοχή.
«Πρόκειται για το καλύτερο νέο
από τότε που (σ.σ.: ο εκλιπών πλέον
Αμερικανός ηθοποιός) Τσάρλτον Ιστον εξελέγη πρόεδρος της ένωσής
μας», σχολίασε ο Γουέιν Λαπιέρ, γενικός διευθυντής του NRA. «Ο Ολιβερ
Νορθ είναι ένας θρυλικός μαχητής
υπέρ της αμερικανικής ελευθερίας,
ένας χαρισματικός ομιλητής και ένας
ικανός ηγέτης», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή του ο Λαπιέρ. «Σε αυτούς

τους καιρούς δεν μπορώ να σκεφτώ
κανέναν πιο κατάλληλο για πρόεδρό
μας», τόνισε. Ο Νορθ, 74 ετών, που
ήταν ήδη μέλος του διοικητικού συμβουλίου του NRA, θα πρέπει πλέον
να διακόψει τη συνεργασία του με
το Fox News προκειμένου να αναλάβει τον, κυρίως τιμητικό, ρόλο του
προέδρου του NRA. Το όνομα του
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Μετά το σκάνδαλο Ιράν Contra τη δεκαετία του
’80, είναι ο νέος πρόεδρος
του NRA, του λόμπι
υπέρ της οπλοκατοχής.
Νορθ παραμένει στενά συνδεδεμένο
με το σκάνδαλο της μυστικής πώλησης όπλων από την κυβέρνηση του
τότε προέδρου Ρόναλντ Ρέιγκαν στο
Ιράν, τα έσοδα από τα οποία παρέχονταν στους αντικομμουνιστές αντάρτες Contra της Νικαράγουας, οι
οποίοι πολεμούσαν για την ανατροπή
του προέδρου Ντανιέλ Ορτέγκα.

Ανησυχία για τα υποβρύχια
Οι βουλευτές του Die Linke ζητούν να μην παραδοθούν στην Τουρκία
Να μην παραδοθούν στην Τουρκία τα
έξι γερμανικά υποβρύχια τελευταίας
γενιάς, τα οποία κατασκευάστηκαν
από τον όμιλο Thyssesn Krupp σε σύμπραξη με τουρκική εταιρεία, ζητεί
από την κυβέρνηση της Αγκελα Μέρκελ το κόμμα της Αριστεράς Die Linke.
Με δηλώσεις της στο κανάλι της
δημόσιας γερμανικής τηλεόρασης ARD,
η αντιπρόεδρος της κοινοβουλευτικής
ομάδας του κόμματος, Σεβίμ Νταγκντελέν, προειδοποίησε ότι «η Τουρκία
σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει αυτό το
επιθετικό όπλο κατά παράβαση του
διεθνούς δικαίου, εναντίον της Ελλάδας
ή και της Κύπρου». Το συνοδευτικό
ρεπορτάζ του ARD αναφερόταν, επίσης,

στον εμβολισμό περιπολικού σκάφους
του Λιμενικού από τουρκική ακταιωρό,
τον περασμένο Φεβρουάριο και στην
ένταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
γύρω από τα Ιμια.
Η Γερμανίδα πολιτικός εξέφρασε
την έκπληξή της για την πολιτική δύο
μέτρων και δύο σταθμών που ακολουθεί το Βερολίνο αναφορικά με τον εξοπλισμό της Τουρκίας. Στις αρχές
του 2018, μετά την εισβολή τουρκικών
δυνάμεων στον κουρδικό θύλακο του
Αφρίν, στη βόρεια Συρία, η Γερμανία
αποφάσισε να «παγώσει» την εκτέλεση
συμβάσεων για την αναβάθμιση τεθωρακισμένων τύπου Leopard που
παραδίδονται στην Τουρκία, ύστερα

από την αποκάλυψη ότι παρόμοια τεθωρακισμένα χρησιμοποιούνταν εναντίον των Κούρδων. Ωστόσο, κάτι
τέτοιο δεν συνέβη και στο θέμα των
υποβρυχίων.
Η γερμανική κυβέρνηση έδωσε το
πράσινο φως, το 2009, για την παραγωγή έξι υποβρυχίων της κλάσης 214,
για λογαριασμό της Τουρκίας. Η εξέλιξη
αυτή προκάλεσε κάποια ανησυχία
στην Ελλάδα, η οποία ήδη διαθέτει
τέτοιου είδους καταδιωκτικά υποβρύχια
(όπως το «Παπανικολής»), γεγονός που
αποτελεί ένα από τα ελάχιστα τακτικά
πλεονεκτήματα του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού έναντι του τουρκικού.
REUTERS, A.P.

Υποβρύχιο τελευταίας γενιάς, που κατασκευάζει η γερμανική εταιρεία Krupp Thyssen Marine Systems, στο Εμντεν. Η χορήγηση έξι σκαφών αυτού του τύπου στην Τουρκία προκαλεί αντιδράσεις στο γερμανικό Κοινοβούλιο.
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Κρίση αξιοπιστίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Μετά τη Folli Follie, οι φημολογίες και για άλλες εισηγμένες προκάλεσαν έντονη ανησυχία και κύμα μαζικών ρευστοποιήσεων
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Το ελληνικό χρηματιστήριο αποδεικνύει
για μία ακόμη φορά ότι είναι άκρως
ευάλωτη και ρηχή αγορά, η οποία μπορεί εύκολα να γίνει έρμαιο φημολογίας
και όμηρος των διαθέσεων των funds.
Η κρίση αξιοπιστίας που έχει ξεσπάσει
από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας
οδήγησε σε επιθετικές πωλήσεις για
μετοχές, καταστρέφοντας την τεχνική
εικόνα της αγοράς και στέλνοντας σήματα κινδύνου στους ξένους επενδυτές.
Ενώ στο ξεκίνημα της συνεδρίασης
επιχειρήθηκε προσπάθεια ανοδικής
αντίδρασης, σε διάστημα λίγων λεπτών
και μετά τη βροχή φημολογίας για νέο
«χτύπημα» fund σε ελληνική εισηγμένη, το Χ.Α. παραδόθηκε σε ένα ισχυρό sell-off, το οποίο περίπου στην
πρώτη ώρα της συνεδρίασης άγγιξε
το 3%, κοκκινίζοντας το ταμπλό με
την τριάδα των μετοχών του ομίλου
Κόκκαλη να καταρρέει και τη Folli
Follie να κινείται με σημαντικές απώλειες κοντά στο 14%. Στη συνέχεια
και ενώ επιχειρήθηκε αντίδραση από
τη Folli Follie, οι απώλειες σταδιακά
περιορίστηκαν, ενώ λίγο μετά τις 14.00
και τη διαβεβαίωση του QCM ότι δεν
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«κυνηγάει» άλλη ελληνική εταιρεία, η
αγορά πέρασε σε θετικό έδαφος. Εως
και μισή ώρα πριν από το κλείσιμο, η
μεταβλητότητα ήταν έντονη με τον
Γενικό Δείκτη να αλλάζει συνεχώς πρόσημα, πριν έλθει η μεγάλη ώθηση λίγο
πριν από το κλείσιμο με το άλμα της
Folli Follie (+13,70%).
Από την περασμένη Παρασκευή,
το (σχεδόν) άγνωστο hedge fund
Quintessential Capital Management
κατάφερε να μετατρέψει την ελληνική
αγορά σε τρενάκι του τρόμου, επαναφέροντας στο... λεξιλόγιο των επενδυτών τον ξεχασμένο όρο του
limit down, αφού έστρεψε τα βέλη
του στην εισηγμένη Folli Follie.
Μπορεί η χθεσινή συνεδρίαση να
έληξε αισίως και να δόθηκε τέλος στο
θρίλερ που προηγήθηκε, ωστόσο η
εμπιστοσύνη των επενδυτών έχει ήδη
τραυματιστεί. Απόδειξη αυτού ήταν,
άλλωστε, και οι ισχυρές πιέσεις που
εκδηλώθηκαν σε Intralot, Intracom
και Ιντρακάτ που τις οδήγησαν στο
limit down, καθώς βρέθηκαν στο επίκεντρο σεναρίων ότι ο όμιλος
Intracom βρίσκεται και αυτός στο
στόχαστρο της QCM. Η δήλωση-διαβεβαίωση του κ. Γκρέγκο και ενώ η
συνεδρίαση του Χ.Α ήταν σε εξέλιξη,

Από την περασμένη
Παρασκευή, το (σχεδόν)
άγνωστο hedge fund
Quintessential Capital
Management κατάφερε
να μετατρέψει την ελληνική αγορά σε τρενάκι του
τρόμου, επαναφέροντας
στο... λεξιλόγιο των
επενδυτών τον ξεχασμένο
όρο του limit down
ήταν αρκετή για να εξομαλύνει την
κατάσταση. Aυτό σε συνδυασμό με
αγοραστικές κινήσεις στήριξης οδήγησε τις τρεις μετοχές να περιορίσουν
σημαντικά τις αρχικές τους απώλειες,
με αποτέλεσμα να κλείσουν με πτώση
3% έως 10%. Καταλυτική ήταν και η
παρέμβαση χρηματιστηριακών στελεχών που επεσήμαναν ότι ο συγκεκριμένος όμιλος δεν έχει δημοσιοποιήσει κάποια αρνητική εξέλιξη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι ελέγχεται από δύο ελεγκτικές εταιρείες,

Αναταράξεις με την αναδοχή
Ονομαστική ψηφοφορία σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής για την επίμαχη ρύθμιση
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Αναταράξεις στα μεγαλύτερα κόμματα,
πολιτικό πρόβλημα στις σχέσεις των
δύο μερών της συγκυβέρνησης, αρνητικές εντυπώσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας χειρισμών και επιλογών του, αλλά
και ευρύτερη συζήτηση για ζητήματα
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προκαλεί
η ρύθμιση μέσω της οποίας δίνεται δυνατότητα αναδοχής παιδιών και σε ομόφυλα ζευγάρια που έχουν συνάψει
σύμφωνο συμβίωσης, και η οποία ως
διάταξη νομοσχεδίου συζητείται από
χθες στην Ολομέλεια ενώ τίθεται σήμερα το μεσημέρι προς έγκριση με ονομαστική ψηφοφορία.
Υπέρ της διάταξης τάσσονται η πλειοψηφία των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, της
ΔΗΣΥ, το Ποτάμι και μικρός αριθμός
βουλευτών της Ν.Δ. Διαφωνούν με τη
ρύθμιση, και είτε την καταψηφίζουν
είτε προσανατολίζονται να απόσχουν
της ψηφοφορίας, οι διαφωνούντες του
ΣΥΡΙΖΑ (Γεωργία Γεννιά, Γ. Τζιμάνης,
Ι. Καραγιάννης, Ι. Μιχελογιαννάκης,
Μ. Μπόλαρης) και της ΔΗΣΥ (Ανδρ.
Λοβέρδος, Οδ. Κωνσταντινόπουλος,
Δ. Κωνσταντόπουλος), οι συγκυβερνώντες ΑΝΕΛ, η Χρυσή Αυγή και η Ενωση Κεντρώων. Επί της ουσίας αρνητικό εμφανίζεται και το Κομμουνιστικό Κόμμα, σημειώνοντας μεταξύ
άλλων ότι η τωρινή ρύθμιση «αποτελεί
σκαλοπάτι για την επέκταση στην υιοθεσία».
Μέσα σε αυτό το κλίμα, και αφού
κατεγράφησαν ήδη προτάσεις εκ μέρους βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ του
δικαιώματος υιοθεσίας παιδιών από
ομόφυλα ζευγάρια (μεταξύ αυτών και
ο κ. Αναστ. Κουράκης), δεν πέρασαν
απαρατήρητα δύο στοιχεία: πρώτον,
ότι οι διαφωνούντες του ΣΥΡΙΖΑ δεν
ζήτησαν να μιλήσουν στη συνεδρίαση.
Δεύτερον, ότι σχεδόν στο σύνολό τους
τα στελέχη του μεγάλου κυβερνητικού
εταίρου στρέφουν τα βέλη τους κυρίως
κατά της Ν.Δ., με σκοπό –όπως σχολιάζεται στο Περιστύλιο– να εξυπηρετηθούν επικοινωνιακές σκοπιμότητες και να αναδειχθούν διαχωριστικές
γραμμές στο πολιτικό σύστημα μεταξύ
προόδου και συντήρησης. Ωστόσο, όπως υπογραμμίστηκε τόσο από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης
όσο και από το Ποτάμι, η επιλογή αυτή
της ηγεσίας του μεγάλου κυβερνητικού
εταίρου εμπεριέχει το στοιχείο της υποκρισίας, κυρίως διότι οι συγκυβερνώντες ΑΝΕΛ επισήμως εκφράζουν
ριζική διαφωνία για τη διαδοχή από
ομόφυλα ζευγάρια.
Την επιχειρηματολογία όσων δέχονται τα πυρά του ΣΥΡΙΖΑ ήρθαν να ε-

τη ΣΟΛ και τη Grant Thornton και
τονίζοντας ότι το sell-off που σημειώθηκε στις μετοχές του ήταν παράλογο
και άδικο και δημιουργεί μια σημαντική αγοραστική ευκαιρία.
Στην περίπτωση της Folli Follie,
που κατάφερε να ανακτήσει μέρος
των απωλειών των δύο τελευταίων
συνεδριάσεων, οι οποίες ξεπέρασαν
το 50%, και έκλεισε τελικά με άλμα
13,70%, εκτός από την αλλαγή του
κλίματος στο Χ.Α., βοηθητικά επέδρασε και η ανακοίνωσή της για ενεργοποίηση αγοράς ιδίων μετοχών.
Σύμφωνα, πάντως, με παράγοντες
της αγοράς, το θέμα της Folli Follie
παραμένει εξαιρετικά σοβαρό και η
αγορά πρέπει να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα και μάλιστα σύντομα.
Οπως επισημαίνει ο κ. Ηλίας Ζαχαράκης της Fast Finance, το θέμα της
Folli Follie τραυμάτισε σημαντικά
τον θεσμό του Χ.Α. μιας και πλέον
μειώνεται η αξιοπιστία απέναντι στις
εταιρείες αλλά και στον έλεγχο αυτών
τόσο από τους ελεγκτικούς οίκους
όσο και από τις Αρχές. Η αγορά θα
αργήσει να συνέλθει και καλό θα ήταν
ο έλεγχος να γίνει με γρήγορους ρυθμούς αν θέλουμε να αποκατασταθεί
γρήγορα η αξιοπιστία στο σύστημα.

27.796 νέα μέλη
εγγράφηκαν
στο μητρώο της Ν.Δ.
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Στη χθεσινή συνεδρίαση στην Ολομέλεια της Βουλής, οι διαφωνούντες του ΣΥΡΙΖΑ δεν ζήτησαν να λάβουν τον λόγο.
<
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Διαφωνούν και θα απόσχουν ή θα καταψηφίσουν
πέντε βουλευτές του
ΣΥΡΙΖΑ – Αντιδράσεις
για τον Κ. Κατσίκη.
νισχύσουν οι τoποθετήσεις των βουλευτών των ΑΝΕΛ, με εκείνη του κ.
Κ. Κατσίκη να ξεχωρίζει, καθώς εκτός
των άλλων συσχέτισε τους ομοφυλόφιλους με τους παιδόφιλους. Από την
άλλη, ουδείς βουλευτής του μεγάλου
κυβερνητικού εταίρου δεν αποδοκίμασε αυτή την ομιλία. «Για εσάς ο κ.
Κατσίκης δεν είναι ακροδεξιός, αλλά

χρήσιμος», σχολίασε καυστικά ο κ.
Μιλτ. Βαρβιτσιώτης (Ν.Δ.). «Τα δικαιώματα δεν είναι βασική προτεραιότητα
για τον ΣΥΡΙΖΑ; Και αν ναι, πώς συνεργάζεται με κάποιον που τα τσαλαπατάει; Αυτή είναι μεγάλη υποκρισία»,
είπε από την πλευρά του ο κ. Γ. Μαυρωτάς.
Στα αξιοσημείωτα είναι επίσης ότι,
εκτός από τα βέλη του ΣΥΡΙΖΑ, οι
βουλευτές της Ν.Δ. είχαν να αντιμετωπίσουν και την οξύτατη κριτική
της Χρυσής Αυγής, ενώ ένταση εκ
νέου καταγράφεται και στις σχέσεις
του ΣΥΡΙΖΑ με το ΚΚΕ. Ο μόνος θετικός προς πολιτικό αντίπαλο λόγος
που ακούστηκε χθες στην πολύωρη
συνεδρίαση ήταν από τον κ. Δ. Λάππα
(ΣΥΡΙΖΑ): χαρακτήρισε «φωτεινό φά-

ρο στη Ν.Δ.» την κ. Ολγα Κεφαλογιάννη, σχολιάζοντας τη θετική προς
την επίμαχη διάταξη τοποθέτηση
της βουλευτού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπενθυμίζεται ότι
θετικά έχει ταχθεί και η κ. Ντόρα
Μπακογιάννη.

«Παράπλευρο ζήτημα»
Στα αρνητικά της γενικότερης κοινοβουλευτικής-νομοθετικής δραστηριότητας της συγκυβέρνησης καταγράφεται, ως «παράπλευρο ζήτημα»,
και το γεγονός ότι, σε ένα τέτοιου συμβολισμού νομοθέτημα, έγινε η επιλογή
να προστεθούν τρεις άσχετες τροπολογίες: για ζητήματα του υπ. Υγείας,
του υπ. Οικονομικών για την ΑΑΔΕ,
καθώς και για το ΕΣΠΑ.

Το στοίχημα για άνοιγμα στη βάση
χωρίς μεσάζοντες και για την ενεργοποίηση πολιτών και πέρα από
τα κομματικά τείχη, και μάλιστα
σε τοπικό επίπεδο κερδήθηκε, λένε
στην Πειραιώς, καθώς οι εγγραφές
για συμμετοχή στις κάλπες που θα
στήσει η Ν.Δ. την ερχόμενη Κυριακή (13 Μαΐου) σε 339 σημεία
της χώρας για την εκλογή νέων τοπικών και νομαρχιακών οργανώσεων (και των συνέδρων για το εκλογικό συνέδριο του Δεκεμβρίου)
ξεπέρασαν τις προσδοκίες του τρίτου ορόφου της Πειραιώς: Οι εγγραφές για συμμετοχή στις κάλπες
έφθασαν τις 155.335, ενώ εγγράφηκαν για πρώτη φορά και έλαβαν
την κάρτα μέλους της Ν.Δ. 27.796
νέα μέλη. Eπόμενο στοίχημα που
βάζει η Πειραιώς μέχρι την Κυριακή
είναι η μαζική προσέλευση στις
κάλπες.
Το άνοιγμα στη βάση, η ενεργοποίηση παλαιότερων ψηφοφόρων
και στελεχών και η προσέλκυση
νέων μέσω της εγγραφής στο κόμμα
στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάταξης του κομματικού μηχανισμού
που επιδιώκει ο Κυρ. Μητσοτάκης,
ήταν μερικές από τις βασικές στοχεύσεις της απόφασής του να ανοίξει
τις κάλπες για τους νέους προέδρους
και τα μέλη ΝΟΔΕ και ΔΗΜΤΟ (και
για τους συνέδρους) σε όλους όσοι
εγγράφονταν στο κόμμα μέχρι τις 4
Μαΐου. Ηταν η απόφαση για μια ανοικτή, συμμετοχική διαδικασία χωρίς εκλέκτορες ή κομματικά διορισμένα στελέχη. Το αυξημένο ενδιαφέρον που ανάγκασε την Πειραιώς
να δώσει παράταση στις εγγραφές,
δικαιώνει το εγχείρημα, ενώ διαψεύδει όσους δυσπιστούσαν απέναντι
στην καταλληλότητα του χρόνου
που επελέγη να στηθούν οι κάλπες
και αμφισβητούσαν την απόφαση
με βασικό επιχείρημα την πρόκληση
εσωστρέφειας και εσωκομματικών
συγκρούσεων. Ο μεγάλος αριθμός
εγγραφών και υποψηφιοτήτων και
κυρίως η μεγάλη στήριξη που έδειξαν
οι πολίτες στο εγχείρημα αποδεικνύει,
έλεγαν στην Πειραιώς, ότι το στοίχημα κερδήθηκε.
Σημειώνεται ότι παρότι δεν ειπώθηκε ποτέ επισήμως, στην Πειραιώς θα ήταν ικανοποιημένοι αν
ο πήχυς των εγγραφών έφθανε τις
130.000 χιλιάδες. Το γεγονός ότι
εγγράφηκαν και έλαβαν κάρτες μέ-

Η μαζική προσέλευση στις κάλπες την
Κυριακή, το στοίχημα της Πειραιώς.
λους της Ν.Δ. πολίτες που δεν το
είχαν κάνει στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2016 και μάλιστα σε μεγάλο ποσοστό, προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη ικανοποίηση. Σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες για τα προεδρεία των ΝΟΔΕ και των ΔΗΜΤΟ,
σύμφωνα με τα στοιχεία του κόμματος, από τις 66 ΝΟΔΕ, οι 27 έχουν
μία υποψηφιότητα για τη θέση του
προέδρου, 38 έχουν από δύο ή τρεις
υποψηφίους, ενώ υπάρχουν και παραδείγματα, όπως της Πέλλας, όπου
υπάρχουν πέντε υποψήφιοι. Μεγάλη
είναι η συμμετοχή και για τα 9μελή
συμβούλια των προεδρείων ΝΟΔΕ
και ΔΗΜΤΟ, γεγονός που οδηγεί
τη Ν.Δ. στην εκτίμηση ότι η ανανέωση των μελών των τοπικών οργανώσεων θα φθάσει ποσοστό της
τάξεως του 50%.
Στον δρόμο προς τις κάλπες, οι
συστάσεις από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) ήταν αυστηρές, να τηρηθούν χαμηλοί τόνοι
και ο προεκλογικός αγώνας να διεξαχθεί με πρόταγμα το βιογραφικό,
την προσωπικότητα ή τις δράσεις
στην τοπική κοινωνία του υποψηφίου (για τους εν ενεργεία προέδρους
που είναι και πάλι υποψήφιοι) ή την
καλύτερη σύνδεση των πολιτών με
τις τοπικές οργανώσεις σε ό,τι αφορά
τους νέους. Η λογική ήταν, πάντως,
να μην υπάρξει παρέμβαση από τα
κεντρικά του κόμματος, ούτε από
τους τοπικούς βουλευτές, ώστε η
κάθε υποψηφιότητα να αξιολογηθεί
από την αρχή. Τις επόμενες μέρες,
η Πειραιώς θα ρίξει το βάρος της σε
επικοινωνιακή καμπάνια, ώστε οι
εγγραφές να φανούν και στις κάλπες,
μέσω της αυξημένης συμμετοχής.

Απάντηση σε Τουρκία από Προκόπη Παυλόπουλο μέσω χαρτών Natura
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε χθες
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη
Σύμη, όπου βρέθηκε με αφορμή τους
εορτασμούς για τα 73 χρόνια από την
παράδοση των ναζί στους συμμάχους
που απελευθέρωσαν τα Δωδεκάνησα.
«Προς όσους επινοούν γκρίζες ζώνες
στο Αιγαίο, υπενθυμίζουμε το αυτονόητο
δικαίωμα της Ελλάδας, κατά τις διατάξεις
του άρθρου 51 του Καταστατικού Χάρτη
του ΟΗΕ περί προληπτικής νόμιμης άμυνας, να τα θωρακίζει αμυντικά εναντίον κάθε επιβουλής, με όλα τα δια-

θέσιμα μέσα, όταν και εφόσον το κρίνει
σκόπιμο», είπε, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την Τουρκία, ο κ. Παυλόπουλος.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία για το Δίκτυο των περιοχών
που έχουν χαρακτηριστεί ως προστατευόμενες στο πλαίσιο του Natura 2000.
Σύμφωνα με τον κ. Παυλόπουλο αυτή
η νομοθεσία «που αφορά τον επακριβή
καθορισμό των εντός Ε.Ε. περιοχών με
προστατευόμενα οικοσυστήματα, όπως
αυτά απεικονίζονται στους οικείους
χάρτες “Natura 2000”», ενισχύει τα ελληνικά επιχειρήματα.
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«Οι περιοχές αυτές
–συμπεριλαμβανομένων
των κάθε είδους νησίδων
και βραχονησίδων–
ανήκουν στην ελληνική
και στην ευρωπαϊκή
επικράτεια».

Οπως επεξήγησε, κατά τη διάρκεια
της τελετής αναγόρευσής του σε επίτιμο δημότη Σύμης, «οι περιοχές
αυτές –συμπεριλαμβανομένων των
κάθε είδους νησίδων και βραχονησίδων, δίχως να έχει οιαδήποτε νομική σημασία το ποια είναι η έκτασή
τους και το αν κατοικούνται ή όχι–
ανήκουν στην ελληνική και, επέκεινα, στην ευρωπαϊκή επικράτεια».
Ο κ. Παυλόπουλος προέβη, εν συνεχεία, σε λεπτομερή περιγραφή
των συνθηκών που ορίζουν την
«πλήρη» κυριαρχία της Ελλάδας επί
της Δωδεκανήσου και των νησιών

αλλά και των παρακείμενων σε αυτά
βραχονησίδων. «Κάθε αμφισβήτηση
των συνόρων, της εδαφικής ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Ελλάδος
συνιστούν αμφισβήτηση των συνόρων
και της εδαφικής ακεραιότητας της
Ε.Ε.», πρόσθεσε ο κ. Παυλόπουλος.

Ο κ. Λαλιώτης
Αξίζει να σημειωθεί ότι όσον αφορά
τις Natura, έχει προηγηθεί μια ιδιαίτερα
επιθετική τακτική από την πλευρά της
Τουρκίας, κάτι το οποίο φάνηκε και με
τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΞ της
γείτονος στις 31 Μαρτίου. Το Δίκτυο

Natura και οι περιοχές που περιλαμβάνει, είχαν σταδιακά τεκμηριωθεί από
το 1994. Ο Κ. Λαλιώτης, υπουργός Περιβάλλοντος κατά την περίοδο 19932001, χειρίστηκε το μεγαλύτερο μέρος
της διαδικασίας οριοθέτησης των περιοχών Natura ανάμεσα στην Ε.Ε. και
το ελληνικό κράτος. Το προηγούμενο
χρονικό διάστημα απέστειλε δύο ενημερωτικά σημειώματά του επί του θέματος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,
στον πρωθυπουργό, στον πρόεδρο της
Βουλής, στους αρχηγούς των κομμάτων,
καθώς επίσης στους υπ. Εξωτερικών
και Περιβάλλοντος.
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Η κρίση τις γέννησε, η κρίση τις εξαφάνισε
40.000 επιχειρήσεις συστάθηκαν και έκλεισαν την περίοδο 2012-2017 - Σε εστίαση, λιανεμπόριο, οι περισσότερες απόπειρες
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Γεννήθηκαν και πέθαναν μέσα
στην κρίση. Ισως διότι, σε μεγάλο
βαθμό, η γέννησή τους δεν ήταν
αποτέλεσμα μακρόπνοου σχεδιασμού, αλλά λύση ανάγκης, αναζήτηση εξόδου από το τούνελ της
ανεργίας. Ισως διότι –αν και υπήρχαν σχέδια– δεν υπήρχαν χρήματα. Ο λόγος για περίπου 40.000
επιχειρήσεις οι οποίες ιδρύθηκαν
και έβαλαν «λουκέτο» την περίοδο
2012-2017.
Επιχειρήσεις που στην πλειονότητά τους δραστηριοποιήθηκαν
στον κλάδο της εστίασης, επιβεβαιώνοντας δυστυχώς την αντίληψη ότι η μικρομεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα στην
Ελλάδα εξαντλείται σε σουβλατζίδικα και καφετέριες, και το λιανεμπόριο. Ή επιχειρήσεις που επεδίωξαν να εκμεταλλευθούν την
τάση που αναπτύχθηκε στα χρόνια
<
<
<
<
<
<

Η επιχειρηματικότητα
της ανάγκης δύσκολα
αποφέρει καρπούς,
όπως δείχνουν και τα
στοιχεία του ΓΕΜΗ που
δημοσιεύει αποκλειστικά σήμερα η «Κ».
της κρίσης, όπως η χρήση καυσόξυλων, ή ακόμη να επωφεληθούν
από τη μεγάλη «φούσκα», όπως
αποδείχθηκε σε μεγάλο βαθμό εκ
των υστέρων η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ σε κάθε χωράφι. Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που προέρχονται από την κεντρική υπηρεσία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και
παρουσιάζει σήμερα αποκλειστικά
η «Κ» ο αριθμός των επιχειρήσεων
που ιδρύθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2012 και συνάμα έκλεισε
πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2017
φτάνει τις 39.432. Δεδομένου ότι
την περίοδο 2012-2017 διεγράφησαν από το ΓΕΜΗ, ανεξαρτήτως
χρονολογίας ίδρυσης, συνολικά
207.667 επιχειρήσεις, προκύπτει
ότι το 19% γεννήθηκε και πέθανε
στην καρδιά της κρίσης, η οποία
αποτέλεσε είτε τη γενεσιουργό
αιτία είτε την αιτία θανάτου των
επιχειρήσεων.

Εστίαση και καφετέριες
Από αυτές, το μεγαλύτερο ποσοστό, 15,7% ή 6.225, είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εστίασης,
από τα απλά σαντουιτσάδικα -

τυροπιτάδικα έως εστιατόρια και
κέντρα διασκέδασης. Οι περισσότερες εξ αυτών και συγκεκριμένα 1.057 έχουν καταχωριστεί
ως «καφενεία» –παραδοσιακά και
μη– ενώ μέσα στην εξεταζόμενη
περίοδο διαπιστώνεται ότι άνοιξαν και έκλεισαν 1.029 ψητοπωλεία. Εξ ου, φαίνεται, και η αγωνία
των ιδιοκτητών τους να βρουν
τις πλέον ευφάνταστες επωνυμίες
για τα καταστήματα αυτής της
κατηγορίας, συχνά χωρίς επιτυχία. Πέραν των καφενείων, άνοιξαν και έκλεισαν περίπου 1.000
καφέ-μπαρ και άλλες τόσες καφετέριες.
Αναμφίβολα, αρκετές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
κλάδο της εστίασης ακολουθούν
επιτυχημένη πορεία, παρά την
κρίση, καθώς κατάφεραν να προσφέρουν καλές υπηρεσίες και κυρίως να διαφοροποιήσουν το προϊόν τους. Κάτι που αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας σε
ένα κλάδο με πληθώρα επιχειρήσεων.

«Εύκολες» λύσεις
Μετά την ενασχόληση με την
εστίαση, η φαινομενικά «εύκολη»
λύση είναι η ενασχόληση με το
λιανεμπόριο. Δεν είναι τυχαίο ότι
την περίοδο 2012-2017 ιδρύθηκαν
αλλά δεν πρόλαβαν να μακροημερεύσουν 4.731 λιανεμπορικές επιχειρήσεις. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στο λιανικό
εμπόριο τροφίμων και καυσίμων,
καθώς και τα φαρμακεία. Στα στοιχεία περιλαμβάνονται και 2.558 επιχειρήσεις χωρίς κωδικό αριθμό
δραστηριότητας (ΚΑΔ), καθώς δεν
τον έχουν δηλώσει στο ΓΕΜΗ, παρά
μόνο στις ΔΟΥ.
Σε ποσοστό 80,4% οι επιχειρήσεις που συστάθηκαν και διαλύθηκαν την περίοδο 2012-2017
ήταν ατομικές, κάτι που αποτελεί
ισχυρή ένδειξη για το κίνητρο
της δημιουργίας τους –εν προκειμένω η ανάγκη– και εξηγεί σε
σημαντικό βαθμό τον θνησιγενή
χαρακτήρα τους.
Ακολουθούν οι ομόρρυθμες εταιρείες (3.612), οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες - ΙΚΕ (1.606)
και οι ετερόρρυθμες (1.491 άνοιξαν
κι έκλεισαν μέσα σε έξι χρόνια).
Την ίδια περίοδο, δημιουργήθηκαν
και έκλεισαν 526 εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και 198 ανώνυμες εταιρείες, αριθμός καθόλου
ευκαταφρόνητος, δεδομένου του
αρχικού κεφαλαίου που απαιτεί
η ίδρυσή τους και του σημαντικού
αριθμού εργαζομένων που συχνά
απασχολούν.

Ευκαιρίες στα καυσόξυλα, «φούσκα» στα φωτοτοβολταϊκά
Το πρωί στρατιωτικός, το απόγευμα ασφαλιστής. Το παράδειγμα δεν αποτελεί
σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Απεναντίας, είναι βγαλμένο από τη ζωή. Και
στη θέση του στρατιωτικού μπορείτε να
σκεφτείτε και άλλα επαγγέλματα.
Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία του
Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ),
μία από τις δημοφιλέστερες επιχειρηματικές δραστηριότητες είναι αυτή της παροχής υπηρεσιών ασφαλιστικού συμβούλου χωρίς επαγγελματική εγκατάσταση.
Συγκεκριμένα, την περίοδο 2012-2017 άνοιξαν και έκλεισαν συνολικά 987 επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτό τον κωδικό

<
<
<
<
<
<

Η παροχή ασφαλιστικών
υηρεσιών είναι από τις
πλέον δημοφιλείς επιλογές
δεύτερης απασχόλησης
για επιπλέον εισόδημα.
αριθμό δραστηριότητας (ΚΑΔ). Ο λόγος;
Αρκετοί εν μέσω κρίσης και βλέποντας
το εισόδημα από την κύρια απασχόλησή
τους να μειώνεται αποφάσισαν να εργασθούν και ως ασφαλιστές, κυρίως στον

κλάδο της ασφάλισης αυτοκινήτου. Κάποιοι βεβαίως έχουν την παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών ως κύριο επάγγελμα,
αλλά για λόγους μείωσης του κόστους λειτουργίας, δεν είχαν επαγγελματική εγκατάσταση.
Στα αξιοπερίεργα της επιχειρηματικής
δραστηριότητας που αναπτύχθηκε τα
χρόνια της κρίσης περιλαμβάνονται και
οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με την
εμπορία καυσόξυλων. Επιχειρήσεις σε
αυτή την κατηγορία υπήρχαν πολλές και
προ κρίσης, ειδικά καθώς ολοένα και περισσότερα σπίτια και μάλιστα ολίγων τετραγωνικών κατασκευάζονταν με τζάκι.

Η κατάργηση της κεντρικής θέρμανσης
σε πολλές πολυκατοικίες και η χρήση του
τζακιού και της ξυλόσομπας ως βασικών
μέσων θέρμανσης οδήγησαν αρκετούς
να δραστηριοποιηθούν σε αυτόν τον κλάδο. Μέσα στην κρίση, λοιπόν, άνοιξαν
και έκλεισαν 260 επιχειρήσεις παραγωγής,
χονδρικού και λιανικού εμπορίου καυσόξυλων.
Εντύπωση επίσης προκαλεί το γεγονός
ότι 21 από τις 198 συνολικά ανώνυμες εταιρείες που άνοιξαν και έκλεισαν μεταξύ
των ετών 2012 και 2017 δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Προσπάθειες χωρίς προοπτική και σχέδιο
που δεν φέρνουν τα επιθυμητά κέρδη

Η παρουσία της Κίνας στα Βαλκάνια
και ποιος είναι ο ρόλος της Ελλάδας

Είναι μόνον η έλλειψη χρημάτων που
οδήγησε στον γρήγορο θάνατο των επιχειρήσεων; Είναι η απουσία καινοτομίας; Το μη ισχυρό επιχειρηματικό
πνεύμα; Οπως έδειξε η τελευταία έκθεση
επιχειρηματικότητας του Ιδρύματος
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), επτά στους δέκα από αυτούς
που διέκοψαν ή ανέστειλαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα το
2016 δήλωναν ως βασικότερο λόγο την
έλλειψη κερδοφορίας της επιχείρησης,
ενώ υπάρχει και ένα 4,4% που ανέφερε
τα προβλήματα χρηματοδότησης.
Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι συχνά
τα επιχειρηματικά εγχειρήματα στην
Ελλάδα χρηματοδοτούνται από τους
λεγόμενους «άτυπους επενδυτές», άτομα
συνήθως του φιλικού ή συγγενικού περιβάλλοντος του επίδοξου επιχειρηματία. Αυτό συχνά σημαίνει ότι η αξιολόγηση της βιωσιμότητας μιας επιχειρηματικής ιδέας ενδεχομένως να μη
γίνεται αντικειμενικά, αλλά περισσότερο
με συναισθηματικά κριτήρια, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα
και τελικά τις πιθανότητες βιωσιμότητας
και μεγέθυνσης των επιχειρηματικών

Η έντονη παρουσία της Κίνας στα Βαλκάνια, με αφορμή το τιτάνιο έργο του
Δρόμου του Μεταξιού, απασχόλησε
διεθνές συμπόσιο στο Βερολίνο που
διοργάνωσε το Ινστιτούτο Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SOG) σε συνεργασία
με την επιτροπή ανατολικών υποθέσεων της γερμανικής οικονομίας, του
συνδέσμου γερμανικών εμποροβιομηχανικών επιμελητηρίων και την
ευρωπαϊκή ακαδημία Βερολίνου. Εκεί
παρευρέθη ο Γιώργος Τζογόπουλος,
επιστημονικός συνεργάτης του ισραηλινού κέντρου για στρατηγικές
έρευνες Μπεγκίν Σαντάτ (BESA) αλλά
και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης, ο οποίος μίλησε στην
Deutsche Welle (D.W.), μεταξύ άλλων,
για τον ρόλο που έχει η Ελλάδα στο
συγκεκριμένο έργο.
Οπως αναφέρει η D.W., συστατικό
στοιχείο για τις εμπορικές συναλλαγές
της Κίνας με την Ευρώπη αποτελεί η
Ελλάδα. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα τα κινεζικά προϊόντα μεταφέρονται διά της θαλάσσιας οδού, με
τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών

εγχειρημάτων. Το πιο απογοητευτικό
ίσως στοιχείο της έρευνας του ΙΟΒΕ
είναι ότι οι επίδοξοι επιχειρηματίες ξεκινούν το εγχείρημά τους γνωρίζοντας,
σε μεγάλο βαθμό, ότι αυτό δεν κομίζει
τίποτα νέο. Τρεις στους πέντε επιχειρηματίες δηλώνουν ότι κανένας δυνητικός πελάτης δεν θα θεωρήσει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους νέα και πρωτοποριακά. Επιπλέον, το 55,3% των επιχειρηματιών δηλώνει ότι πολλές επιχειρήσεις προσφέρουν παρόμοιο
προϊόν ή υπηρεσία.
Την απάντηση στο γιατί κάποιος να
ξεκινήσει μια επιχείρηση όταν δεν έχει
να προσφέρει κάτι καινούργιο δίνει το
επόμενο εύρημα της έκθεσης του ΙΟΒΕ.
Στην Ελλάδα, το 2016, το 34% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων (περίπου 160.000 άτομα) ξεκίνησε ένα επιχειρηματικό εγχείρημα από ανάγκη,
ενώ το 36,1% (περίπου 140.000 άτομα)
διέκρινε κάποια επιχειρηματική ευκαιρία.
Σε σχέση με τον μέσο όρο των χωρών
καινοτομίας (55,8%), η ελληνική επιχειρηματικότητα ευκαιρίας κινείται
σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, ενώ η

επιχειρηματικότητα ανάγκης βρίσκεται
σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με
τον αντίστοιχο μέσον όρο (22,8%).
Σε χώρες όπου η καινοτομία αποτελεί
βασικό στοιχείο της επιχειρηματικής
δραστηριότητας, όπως το Ισραήλ, η επιχειρηματικότητα ανάγκης αποτελεί
μόλις το 18,8% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων, ενώ η επιχειρηματικότητα ευκαιρίας, το 39,2%. Εχει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον ότι σε χώρες που βρέθηκαν
σε καθεστώς μνημονίου τα ποσοστά
επιχειρηματικότητας ευκαιρίας είναι
εξαιρετικά υψηλά.
Για παράδειγμα, στην Ιρλανδία αποτελεί το 49,4% των επιχειρηματιών αρχικών σταδίων, ενώ στην Πορτογαλία
φθάνει το 55,8%. Το γεγονός, τέλος,
ότι το 58,1% των νέων εγχειρημάτων
στην Ελλάδα το 2016 εντάσσεται σε
υπηρεσίες και προϊόντα προς τους
καταναλωτές (εκεί εμπίπτουν τόσο
το λιανεμπόριο όσο και η εστίαση)
δεν θεωρείται ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό, καθώς έτσι αναπαράγεται ένα
μοντέλο μη βιώσιμης επιχειρηματικότητα που δεν προσδίδει δυναμική
στην οικονομική ανάπτυξη.

<
<
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Κομβικός ο ρόλος της
Ελλάδας στις εμπορικές
συναλλαγές της Κίνας
με την Ευρώπη.
να γίνεται ακόμη πιο στενή από τη
δραστηριοποίηση της κινεζικής Cosco
στο λιμάνι του Πειραιά. Επίσης, υπάρχει κινεζική παρουσία μέσω της γαλλοκινεζικής εταιρείας Terminal Link
SAS στον ΟΛΘ, ενώ έντονο κινεζικό
ενδιαφέρον εκφράστηκε για το λιμάνι

της Αλεξανδρούπολης, όπως και για
το 30% των μετοχών του αεροδρομίου
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Η κινεζική
παρουσία στη χώρα μας επιβεβαιώνεται και από την απόκτηση από την
κρατική συμφερόντων State Grid
Corporation of China, του 24% των
μετοχών του ΑΔΜΗΕ τον περασμένο
Ιούνιο. Οπως επισημαίνει η D.W., στο
πλαίσιο του συμποσίου που διοργανώθηκε στο Βερολίνο εκφράστηκαν
ενστάσεις για τη επιρροή που μπορεί
να έχει η Κίνα στις κυβερνήσεις των
Βαλκανίων. Ο κ. Τζογόπουλος σε δηλώσεις του απορρίπτει την επιρροή
που μπορεί να έχει η Κίνα στην Ελλάδα.
Για παράδειγμα, το γεγονός ότι η Ελλάδα ασκεί βέτο σε διεθνείς συσκέψεις
όταν πρόκειται για αποφάσεις με τις
οποίες καταδικάζεται η Κίνα για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
δεν τεκμηριώνει την υποψία ότι πιθανώς υποκύπτει σε κινεζικές πιέσεις;
Ο κ. Τζογόπουλος απορρίπτει αυτό το
ενδεχόμενο και εκτιμά ότι την ίδια
στάση τηρεί η ελληνική κυβέρνηση
και στην περίπτωση του Ιράν και της
Αιγύπτου.
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Τα μνημόνια δεν ανέκοψαν
τις εισαγωγές τροφίμων, ποτών
Η εγχώρια παραγωγή δεν κατάφερε ακόμη να τις υποκαταστήσει
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Κατά 809,1 εκατ. ευρώ υποχώρησε το
έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου στον
κλάδο των μεταποιημένων τροφίμων
και ποτών την περίοδο 2010-2016, κυρίως, όμως, λόγω της αύξησης των εξαγωγών και όχι διότι μειώθηκαν οι
εισαγωγές. Απεναντίας, οι τελευταίες
σημείωσαν, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης επταετίας, μικρή αύξηση,
ένδειξη του γεγονότος ότι η εγχώρια
παραγωγή δεν έχει υποκαταστήσει ακόμη τις εισαγωγές. Ακόμη, λοιπόν,
και αν οι ξένες αγορές προσέφεραν
«σανίδα σωτηρίας» σε σημαντικό τμήμα
της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων,
οι όποιες αναταραχές σε αυτές, από
αυξομειώσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες και εμπορικούς πολέμους έως
πραγματικές ένοπλες συρράξεις, καθιστούν εξαιρετικά ευάλωτο τον κλάδο,
από τη στιγμή που εξακολουθεί να έχει
περιορισμένη εξάπλωση στην εγχώρια
αγορά.
Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια
έκθεση για τη βιομηχανία τροφίμων και
ποτών που εξέδωσε το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών (ΙΟΒΕ) για λογαριασμό του Συνδέσμου Ελληνικών
Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), το εμπορικό έλλειμμα στον κλάδο της μεταποίησης τροφίμων και ποτών ανερχόταν το 2010, τη χρονιά που η χώρα
εισήλθε σε καθεστώς μνημονίου, σε 2,4
δισ. ευρώ. Ας σημειωθεί εδώ ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, σημαντικό μέρος του οποίου
είναι το εμπορικό έλλειμμα, θεωρείται
μία από τις βασικότερες αιτίες της κατάρρευσης της εθνικής οικονομίας. Τη
χρονιά εκείνη οι εισαγωγές μεταποιημένων τροφίμων και ποτών έφταναν
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Την περίοδο 2010-2016, η
αξία των εισαγωγών ανερχόταν περίπου στα 4,5 δισ.
ευρώ, με εξαίρεση το 2015.

περίπου τα 4,5 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές
μετά βίας ξεπερνούσαν τα 2 δισ. ευρώ.
Με εξαίρεση το 2015, όταν επιβλήθηκαν για πρώτη φορά οι αυστηροί περιορισμοί στην κίνηση των κεφαλαίων,
η αξία των εισαγωγών ήταν πάντα κοντά
στην περιοχή των 4,5 δισ. ευρώ. Το 2016,
μάλιστα, έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο
της εξεταζόμενης επταετίας, σε 4,65
δισ. ευρώ. Την ίδια χρονιά σημειώθηκε

και το ρεκόρ στις εξαγωγές μεταποιημένων τροφίμων και ποτών, καθώς έφτασαν σε αξία τα 3,05 δισ. ευρώ.
Σε κάποιους, μάλιστα, επιμέρους υποκλάδους το έλλειμμα παραμένει σε
εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, παρά την
οικονομική κρίση που κάποιος θα ανέμενε ότι θα έχει ωθήσει προς τα κάτω
τις εισαγωγές. Το πλέον χαρακτηριστικό
παράδειγμα αποτελεί ο υποκλάδος της
μεταποίησης κρέατος, με το εμπορικό
έλλειμμα να ανέρχεται στο ποσό των
979 εκατ. ευρώ το 2016 από 968,3 εκατ.
ευρώ το 2010. Προξενεί, αν μη τι άλλο,
δυσάρεστη εντύπωση το γεγονός ότι
το 2012, στην καρδιά της κρίσης, το
έλλειμμα στον εν λόγω υποκλάδο έφτασε στο υψηλότερο σημείο της επταετίας 2010-2016, στα 994,4 εκατ.
ευρώ. Οι μόνοι υποκλάδοι της μεταποίησης τροφίμων και ποτών που η
Ελλάδα εμφανίζει πλεονασματικό εμπορικό ισοζύγιο είναι αυτοί της επεξεργασίας φρούτων και λαχανικών και
της μεταποίησης φυτικών και ζωικών
λιπών (λόγω ελαιολάδου). Ενδιαφέρον
παρουσιάζει ο υποκλάδος των γαλακτοκομικών προϊόντων, όπου το σχετικό
έλλειμμα από 487,1 εκατ. ευρώ το 2010
είχε περιορισθεί το 2016 στα 140,5
εκατ. ευρώ.
Τα στοιχεία της έκθεσης του ΙΟΒΕ
έρχονται να επιβεβαιώσουν μία ακόμη
παθογένεια των ελληνικών εξαγωγών:
το γεγονός ότι σε σημαντικό βαθμό εξακολουθούμε να εξάγουμε μη επεξεργασμένα και άρα χαμηλής προστιθέμενης αξίας τρόφιμα. Τα μεταποιημένα
τρόφιμα αποτελούν το 61% των συνολικών εξαγωγών τροφίμων, ενώ την
ίδια ώρα τα μεταποιημένα τρόφιμα που
εισάγουμε αποτελούν το 77% των συνολικών εισαγωγών τροφίμων.

Αυξήθηκαν στα 3,4 δισ.
τα χρέη του Δημοσίου
Συνεχίζουν την αυξητική τους πορεία οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις
του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του, με το συνολικό ποσό
να φθάνει πλέον τα 3,409 δισ. ευρώ.
Τη στιγμή που η κυβέρνηση πρέπει
να εκκαθαρίσει μέχρι το τέλος του
προγράμματος (τον προσεχή Αύγουστο) τις υποχρεώσεις της, ακολουθεί αντίστροφη πορεία.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους, στα τέλη Μαρτίου οι
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των
υπουργείων, των ασφαλιστικών
ταμείων, των νοσοκομείων, των
οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου έφθασαν
τα 2,734 δισ. ευρώ, από 2,620 δισ.
ευρώ που ήταν τον Ιανουάριο του
2018, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 114
εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι εκκρεμείς
επιστροφές φόρων περιορίστηκαν
στα 675 εκατ. ευρώ από 776 εκατ.
ευρώ που ήταν στα τέλη Φεβρουαρίου Ειδικότερα, τα χρέη του Δημοσίου διαμορφώθηκαν στα τέλη
Μαρτίου ως εξής:
• 181 εκατ. ευρώ χρωστούν τα υπουργεία.
• 326 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• 1,308 δισ. ευρώ οφείλουν οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης,
εκ των οποίων τα 485 εκατ. ευρώ
ο ΕΟΠΥΥ.
• 529 εκατομμύρια είναι οι οφειλές
των νοσοκομείων.
• 389 εκατ. χρωστούν διάφορα νομικά πρόσωπα.
• 675 εκατ. ευρώ είναι οι εκκρεμείς
επιστροφές φόρων.

Σημειώνεται ότι τα χρέη του Δημοσίου είναι σημαντικά υψηλότερα, δεδομένου ότι στα στοιχεία
που δημοσιοποιεί το ΓΛΚ δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα τελωνεία και ειδικά
για τις κατηγορίες ΕΦΚ και ΦΠΑ
σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία, αλιευτικά σκάφη και πλοία, καθώς
και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από τα τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες. Σημειώνεται ότι ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες
υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός
γενικής κυβέρνησης), που δεν εξοφλήθηκαν μετά την παρέλευση
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Η κυβέρνηση έχει
δεσμευθεί να εξοφλήσει
τα ληξιπρόθεσμα μέχρι
το τέλος του προγράμματος, τον Αύγουστο.
90 ημερών από την ημερομηνία
οφειλής. Οι εκκρεμείς επιστροφές
φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία
εκκρεμών επιστροφών για τις οποίες έχει εκδοθεί και εκκαθαριστεί
το σχετικό ΑΦΕΚ (ατομικό φύλλο
έκπτωσης) μέχρι και το τέλος του
μήνα αναφοράς. Από τον Δεκέμβριο του 2015 και εφεξής οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών, για τις οποίες έχει εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα και μη), μέχρι και το τέλος
του μήνα αναφοράς.
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Ανάπτυξη κάτω από 2% βλέπει η Ε.Ε. για το 2018
Κάτω από το 2% βλέπει πλέον τον
ρυθμό ανάπτυξης του 2018 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία συνέχισε
χθες το γαϊτανάκι των αναθεωρήσεων
προς τα κάτω των προβλέψεων για το
ΑΕΠ, ενισχύοντας τον προβληματισμό
για το αν και πότε θα ανέβει το επίπεδο
ευημερίας στη χώρα.
Συγκεκριμένα, μετά το ΔΝΤ που
προέβλεψε τον Απρίλιο ρυθμό ανάπτυξης 2% από 2,6% το περασμένο
φθινόπωρο, τον ΟΟΣΑ που προέβλεψε
επίσης, την περασμένη Δευτέρα, 2%
από 2,3% το φθινόπωρο και την ίδια
την κυβέρνηση που αναθεώρησε τις
προβλέψεις της από το 2,5% στο 2,3%,
η Κομισιόν, στις εαρινές προβλέψεις
της, τοποθέτησε τον πήχυ στο 1,9%
έναντι προηγούμενης πρόβλεψής της
το φθινόπωρο για 2,5%. Για το 2019,
προβλέπει ότι ο ρυθμός θα επιταχυνθεί
στο 2,3%, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης για 2,5%.
Ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί αιτιολόγησε την
αναθεώρηση αυτή, λέγοντας πως οφείλεται στην ασθενή ανάπτυξη του
δ΄ τριμήνου του 2017 (ήταν μόλις 0,1%

σε τριμηνιαία βάση). Ο ίδιος τόνισε
ότι η ανάκαμψη θα συνεχιστεί με πιο
δυναμικό τρόπο στο πλαίσιο και της
ολοκλήρωσης του προγράμματος. Σε
κάθε περίπτωση, όμως, όπως σχολίαζε
χθες οικονομικός αναλυτής, η Κομισιόν
έρχεται με τις προβλέψεις της αυτές
πιο κοντά σε μια συντηρητική προσέγγιση για το μέλλον, βάζοντας φρένο
σε υπερβολικά αισιόδοξες εκτιμήσεις,
που μπορεί να οδηγήσουν σε διεκδικήσεις για χαλάρωση.
Στην έκθεση της Κομισιόν αναφέρεται επίσης ότι «οι άτονες επιδόσεις
στην ιδιωτική κατανάλωση υποδηλώνουν πως τα νοικοκυριά μπορεί να
είναι πιο πιεσμένα οικονομικά απ’ όσο
εκτιμάτο προηγουμένως και πως οι
σημαντικές βελτιώσεις στην απασχόληση παίρνουν περισσότερο χρόνο
για να “μεταφραστούν” σε ανάπτυξη
της κατανάλωσης».
Οι επενδύσεις, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, αναμένεται να
συνεχίσουν να αναπτύσσονται δυναμικά τις δύο επόμενες χρονιές, ενώ οι
εξαγωγές πρόκειται να αγγίξουν ιστορικά υψηλά. Ωστόσο, η ζήτηση για ει-

σαγωγές επίσης αναμένεται να είναι
ισχυρή λόγω της επενδυτικής ανάπτυξης. Ετσι, οι καθαρές εξαγωγές δεν αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά
στη συνολική ανάπτυξη.
Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι προοπτικές εξαρτώνται από την ομαλή
ολοκλήρωση της τέταρτης και τελευταίας αξιολόγησης και υποθέτουν την
επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος στήριξης. Eπίσης, η Κομισιόν
προβλέπει επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ φέτος και
το 2019 και εφαρμογή των αντιμέτρων,
τα οποία θα εξουδετερώσουν τις εξοικονομήσεις κατά 1% του ΑΕΠ από
τη μείωση των συντάξεων.
Εκτιμά, ωστόσο, πως υπάρχουν και
καθοδικοί κίνδυνοι στις προβλέψεις
που συνδέονται με τις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας
για τις μειώσεις μισθών και συντάξεων
στο παρελθόν, καθώς και με την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων, περιλαμβανομένης της αναπροσαρμογής
των αντικειμενικών αξιών για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ. Επιπλέον, επισημαίνει ότι τα υπερπλεονάσματα θα

έχουν περιορισμένη επίδραση τα επόμενα έτη, καθώς έχουν επιτευχθεί μέσω
των χαμηλότερων του αναμενόμενου
δαπανών και μιας σειράς προσωρινών
μέτρων, όπως η εθελοντική αποκάλυψη
εισοδημάτων.
Το υπουργείο Οικονομικών χαρακτήρισε την αναθεώρηση «γεγονός αναμενόμενο», λόγω του ρυθμού μεγέθυνσης του δ΄ τριμήνου του 2017, αλλά
και του χαμηλότερου ρυθμού ιδιωτικής
κατανάλωσης συνολικά το 2017.
Το υπουργείο Οικονομικών επιλέγει
να αναδείξει άλλα στοιχεία των προβλέψεων της Κομισιόν, όπως ότι η Ελλάδα θα πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% το 2018 και το 2019 και μάλιστα αυτό θα γίνει με δημοσιονομικά
ουδέτερο τρόπο «πράγμα το οποίο
βάζει τέλος στα σενάρια λιτότητας για
το 2019 και το 2020».
Τέλος, σημειώνει το υπουργείο Οικονομικών, «η ανεργία προβλέπεται
να μειωθεί πάνω από μία ποσοστιαία
μονάδα (από 21,5% στο 20,1%) το 2018
και θα πέσει στο 18,4% το 2019, για
πρώτη φορά μετά το 2011».
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Το πράσινο φως για να προχωρήσουν
27 οικοδομικοί συνεταιρισμοί μέσα
στους επόμενους μήνες έδωσε, χθες,
το υπουργείο Περιβάλλοντος. Οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονται
στην Κρήτη και δεν αντιμετώπιζαν
σοβαρά νομικά ζητήματα. Τα νεότερα στοιχεία για τους οικοδομικούς
συνεταιρισμούς και τις ιδιωτικές
πολεοδομήσεις παρουσίασε, χθες,
σε ημερίδα που διοργάνωσε η Επιτροπή Πρωτοβουλίας και Συλλογικής
Δράσης Οικοδομικών Συνεταιρισμών, η σύμβουλος του ΥΠΕΝ σε
πολεοδομικά θέματα Σταυρούλα Αγρίου. Οπως ανέφερε:
• Σε τρεις περιπτώσεις έχει εγκριθεί
το απαραίτητο πλαίσιο (προεδρικό
διάταγμα) και εκκρεμεί η δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόκειται για τις ιδιωτικές
πολεοδομήσεις του Συλλόγου Πολυτέκνων Χανίων (410 στρέμματα),
της Εργοληπτικής Αναπτυξιακής
«Ολυμπος» (214 στρέμματα) και του
οικοδομικού συνεταιρισμού Θεσσαλορουμελιωτών στο Ηράκλειο
(64,9 στρέμματα).
• Σε επτά περιπτώσεις το σχέδιο προεδρικού διατάγματος είναι προς υπογραφή. Πρόκειται για τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς Εμπόρων Ηρακλείου στο Λασίθι (629 στρέμματα),
υπαλλήλων ΥΠΕΧΩΔΕ στο Ηράκλειο
(126 στρέμματα), υπαλλήλων ΔΕΗ
στο Ηράκλειο (268 στρέμματα). Και

για τις εξής ιδιωτικές πολεοδομήσεις:
Α΄ Οικιστική Ενωση Καθηγητών ΤΕΙ
στη Λάρισα (168 στρ., Β΄ Οικιστική
Ενωση Καθηγητών ΤΕΙ στη Λάρισα
(107 στρ. και 63 στρ.), Οικιστική Ενωση
Φυσικών Προσώπων Ομάδα Αεροπόρων στη Λάρισα (136 στρ.).
• Σε οκτώ περιπτώσεις το προεδρικό
διάταγμα βρίσκεται υπό κατάρτιση.
Πρόκειται για τους οικοδομικούς
συνεταιρισμούς υπαλλήλων ΙΚΑ στο
Ηράκλειο, υπαλλήλων ΟΤΕ στο Λασίθι, Οπλιτών και Πολιτικών Υπαλλήλων Χωροφυλακής στην Εύβοια,
«Κλεόβουλος» στη Ρόδο και τις ιδιωτικές πολεοδομήσεις «Ηλιοθέα»
στο Ηράκλειο, Δικαστικών Α΄ και
Β΄ στην Εύβοια και την Οικιστική
Εταιρεία τραπεζοϋπαλλήλων στο
Ρέθυμνο.
• Σε πέντε περιπτώσεις προωθούνται οι πολεοδομικές μελέτες για έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο
(ΚΕΣΥΠΟΘΑ): οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί «Μυγδονία» στη Θεσσαλονίκη (52 στρ.) και υπαλλήλων ΥΕΘΑ στα Χανιά και οι ιδιωτικές πολεοδομήσεις Village Mare στη Χαλκιδική, «Κουμάκης» στο Ηράκλειο
και υπαλλήλων υπουργείου Γεωργίας
στην Αργολίδα.
• Τέλος, σε τέσσερις περιπτώσεις
χορηγήθηκε βεβαίωση οικιστικής
καταλληλότητας: στον συνεταιρισμό
ηλεκτρολόγων στο Ηράκλειο και στις
πολεοδομήσεις ανάπτυξης ακινήτων
στο Ηράκλειο, Cretan Sea στα Χανιά
και Τριόπετρα στο Ρέθυμνο.

«Φρένο» στη φοροδιαφυγή με την ηλεκτρονική τιμολόγηση
«Φρένο» στη φοροδιαφυγή μέσω πλαστών
και εικονικών τιμολογίων επιχειρούν να βάλουν το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)
με την υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής
τήρησης βιβλίων. Το μέτρο θα αρχίσει να
εφαρμόζεται σταδιακά σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων το 2019, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2020 θα είναι υποχρεωτικό για όλους. Για τον σκοπό αυτό, θα συσταθεί
ομάδα εργασίας, με συμμετοχή και εκπροσώπων των οικονομικών και κλαδικών φορέων, η οποία θα προσδιορίσει τις απαιτούμενες δράσεις και ενέργειες και τις αναγκαίες
υποδομές για την εφαρμογή των ανωτέρω
σε ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων
από 01/01/2019. Σύμφωνα με στέλεχος του
υπουργείου Οικονομικών, το επόμενο διά-

στημα θα ξεκινήσει η έκδοση κανονιστικών
αποφάσεων τόσο από το υπουργείο Οικονομικών όσο και από την Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων, ώστε να ξεκινήσει η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου. Οπως σημειώνει το ίδιο στέλεχος, πρόκειται για ένα
σημαντικό έργο το οποίο θα συμβάλει στην
καλύτερη στόχευση των φορολογικών ελέγχων με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στον περιορισμό των φαινομένων έκδοσης πλαστών
ή εικονικών τιμολογίων αλλά και θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με την εξοικονόμηση
πόρων, την αυτοματοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών και τη μείωση του
γραφειοκρατικού κόστους.
Το θέμα είχε συζητηθεί σε σύσκεψη στις

23 Απριλίου 2018, στην οποία συμμετείχαν
η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος
Πιτσιλής, ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Πέτρος Τριάρχης, ο
πρόεδρος της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Κωνσταντίνος Μίχαλος, ο
πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος Κωνσταντίνος Κόλλιας, καθώς και
εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών, ανώτατοι υπηρεσιακοί
παράγοντες διευθύνσεων της ΑΑΔΕ και άλλων εμπλεκόμενων υπουργείων. Στη σύσκεψη συμφωνήθηκε ότι θα πρέπει να αναληφθούν όλες οι απαραίτητες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του εκσυγχρονισμού της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε
συνδυασμό με την ηλεκτρονική τήρηση
βιβλίων, ενώ οι φορείς κατέθεσαν τις προ-

τάσεις τους και συμφώνησαν στην αναγκαιότητα της υλοποίησης της ηλεκτρονικής
τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής τήρησης
των βιβλίων και στοιχείων.
Σε διασταυρώσεις των εισοδημάτων που
δηλώνουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα
προχωρήσει μετά το τέλος της διαδικασίας
υποβολή των δηλώσεων η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Φέτος για πρώτη
φορά στο έντυπο Ε3, στους κωδικούς 040
και 041, στους υποπίνακες «Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης» και
«Ενεργά Τερματικά POS», προσυμπληρώνονται οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί και όλα τα τερματικά POS και
ePOS, για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών
ημεδαπής, επιτρέποντας έτσι αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις.

Το μέτρο της υποχρεωτικής εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης θα αρχίσει να εφαρμόζεται σταδιακά σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων το 2019, ενώ από την 1η Ιανουαρίου 2020
θα είναι υποχρεωτικό για όλους.

17-OIK_ΕΛΛΑΔΑ_KATHI 08/05/18 21:19 Page 17

ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 9 Μαΐου 2018

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Οι Ελληνες ξόδεψαν από τα έτοιμα
32,5 δισ. ευρώ την τελευταία εξαετία
Ρευστοποιούν ακίνητα, καταθέσεις σε τράπεζες, ομόλογα και μετοχές για να ζήσουν
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Η μείωση των εισοδημάτων, οι αυξημένοι
φόροι και οι ασφαλιστικές εισφορές
συρρίκνωσαν το διαθέσιμο εισόδημα,
με συνέπεια τα ελληνικά νοικοκυριά
να υποχρεώνονται να «τρώνε από τα
έτοιμα». Από το 2011 έως και το 2017
ρευστοποίησαν περί τα 32,5 δισ. ευρώ
που είχαν με τη μορφή αποταμιεύσεων σε ακίνητα, ομόλογα, μετοχές
ή καταθέσεις, στην προσπάθειά τους
να διατηρήσουν ένα στοιχειώδες επίπεδο κατανάλωσης.
Η μείωση της αποταμίευσης άγγιξε
μάλιστα ιστορικό υψηλό το 2017, καθώς,
λόγω αυξημένων φόρων και εισφορών,
έφτασε τα 8,3 δισ. ευρώ σε τρέχουσες
τιμές και αποτέλεσε τη μεγαλύτερη
συρρίκνωση των τελευταίων δεκαετιών.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τη
μελέτη του τμήματος οικονομικής ανάλυσης της Eurobank και η βασική
αιτία αποδίδεται στο γεγονός ότι το
διαθέσιμο εισόδημα δεν επαρκεί για
<
<
<
<
<
<

Σημειώνεται ότι
η κατανάλωση έχει
μειωθεί κατά 40 δισ. ευρώ
από το 2008 έως το 2017.
να το καταναλώσουν είτε για να το αποταμιεύσουν και υπολογίζεται εάν
από το προσωπικό εισόδημα αφαιρεθούν οι άμεσοι φόροι (φόρος εισοδήματος) και οι εισφορές σε ταμεία κοινωνικών ασφαλίσεων. Με βάση τα στοιχεία της Eurobank, το 2017 υπήρξε το
έκτο στη σειρά έτος με αρνητική αποταμίευση για τα ελληνικά νοικοκυριά.
Αυτό σημαίνει ότι για έκτη συνεχή
χρονιά το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών στη χώρα μας ήταν χαμηλότερο από την αντίστοιχη καταναλωτική
δαπάνη. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, ο πλούτος των ελληνικών νοικοκυριών μειώνεται σταθερά κατά 6,6
δισ. ευρώ κάθε χρόνο από το 2011 έως
και το 2017, καθώς τα χρήματα αυτά
αποσύρονται από τις διάφορες μορφές
αποταμίευσης και μετατρέπονται σε
καταναλωτική δαπάνη. Σύμφωνα με

την ανάλυση, η ύφεση, η στασιμότητα
και η μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή που βίωσε η ελληνική οικονομία
την περίοδο 2009-2017 οδήγησαν σε
συμπίεση των δυνατοτήτων αποταμίευσης των ελληνικών νοικοκυριών τόσο
από την πλευρά του εισοδήματος όσο
και από την πλευρά των δημοσιονομικών υποχρεώσεών τους προς το κράτος.
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2009 η ετήσια αποταμίευση των νοικοκυριών
στην Ελλάδα ήταν 11,4 δισ. ευρώ (7%
του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος) και το 2017 διαμορφώθηκε στο
αρνητικό έδαφος των -8,3 δισ. ευρώ (6,7% του ακαθάριστου διαθέσιμου εισοδήματος). Στο ίδιο χρονικό διάστημα
η ετήσια αποταμίευση των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων συρρικνώθηκε κατά 8,1 δισ. ευρώ, ενώ των
χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων ε-

νισχύθηκε κατά 3,7 δισ. ευρώ. Στο αντίθετο άκρο κινήθηκαν οι αποταμιευτικές ροές της γενικής κυβέρνησης,
καθώς από -23,6 δισ. ευρώ το 2009 αυξήθηκαν στα 5,5 δισ. ευρώ το 2017,
μέσα από τις υποχρεώσεις για τη δημοσιονομική προσαρμογή και την εξάλειψη των ελλειμμάτων. Οι μεταβολές
αυτές είχαν ως καθαρό αποτέλεσμα
την αύξηση του συνόλου της ετήσιας
εγχώριας αποταμίευσης, από τα 13,8
δισ. ευρώ το 2009 (5,8% του ονομαστικού ΑΕΠ) στα 18,8 δισ. ευρώ το 2017
(10,6% του ονομαστικού ΑΕΠ). Προσθέτοντας και το έλλειμμα του τρέχοντος εξωτερικού ισοζυγίου (σε απόλυτους όρους), προκύπτει το ύψος των
συνολικών επενδύσεων της ελληνικής
οικονομίας το 2017, που διαμορφώθηκε
στα 20,6 δισ. ευρώ ή στο 1,6% του ονομαστικού ΑΕΠ.

#mtnmustfashion

Μήνυμα στην ηλεκτρονική τους θυρίδα στο taxisnet, αλλά και στο email τους θα βρουν οι ιδιοκτήτες
των 436.653 ανασφάλιστων οχημάτων, οι οποίοι βάσει της τελευταίας
διασταύρωσης που πραγματοποίησε
η φορολογική διοίκηση διαπιστώθηκε ότι δεν τα έχουν ασφαλισμένα.
Ωστόσο, η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κάνει λόγο για πιθανά ανασφάλιστα οχήματα, κάτι που σημαίνει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων
ενδεχομένως να ταλαιπωρηθούν
χωρίς λόγο. Από σήμερα Τρίτη 8
Μαΐου 2018 οι κάτοχοι των ανασφάλιστων οχημάτων μπορούν να προβούν στην ασφάλισή τους, έχοντας
προηγουμένως καταβάλει την αξία
του προβλεπόμενου από τις διατάξεις
παραβόλου.
Σημειώνεται ότι ανάλογα με τον
κυβισμό του οχήματος θα καταβληθεί
και το αντίστοιχο πρόστιμο.
Τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις ποσά είναι τα ακόλουθα:
• 100 ευρώ για δίκυκλα οχήματα
έως 250 cc.
• 150 ευρώ για δίκυκλα οχήματα
από 251 cc και άνω.
• 200 ευρώ για αυτοκίνητα έως
1.000 cc.
• 250 ευρώ για αυτοκίνητα από
1.001 cc και άνω.
Στις περιπτώσεις που το αυτοκίνητο ή η μηχανή περιλαμβάνεται αδίκως στον κατάλογο των μη ασφαλισμένων, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να ακολουθήσουν κατά περίπτωση την εξής διαδικασία:
• Αν ήταν ασφαλισμένο κατά την
ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει να απευθυνθούν στην ασφαλιστική επιχείρηση στην οποία είναι
ασφαλισμένο προκειμένου να γίνουν
οι εκ μέρους της αναγκαίες ενέργειες.
• Αν δεν σας ανήκε ποτέ ή έχει αλλάξει αριθμό κυκλοφορίας ή έχει διαγραφεί ή ήταν σε ακινησία κατά την
ημερομηνία διασταύρωσης, θα πρέπει
να απευθυνθείτε στην αρμόδια για
τη φορολογία σας εφορία, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βεβαίωση ακινησίας ή ιστορικό μεταβολών του συγκεκριμένου
οχήματος από την αρμόδια Περιφε-

ρειακή Υπηρεσία Μεταφορών, στην
οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας του κ.λπ.).
• Αν υπάρχει λάθος στα στοιχεία
της άδειας κυκλοφορίας ή το όχημα
δεν σας ανήκει πλέον, θα πρέπει
να απευθυνθείτε στην Περιφερειακή
Υπηρεσία Μεταφορών.
• Αν υποβλήθηκε αίτηση μεταβίβασης του οχήματος σε ΚΕΠ και
δεν έχει εκδοθεί ακόμα η νέα άδεια
κυκλοφορίας, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του
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Οι κάτοχοι τους θα πρέπει να έχουν πληρώσει το
πρόστιμο πριν ασφαλίσουν το όχημά τους.
ΚΕΠ για την υποβολή του αιτήματος
μεταβίβασης, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
• Αν υπάρχει εξαίρεση της υποχρεωτικής ασφάλισης θα πρέπει να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε ΔΟΥ
προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου να ακυρωθεί το παράβολο.
• Σε περίπτωση που αποκτήσατε
το όχημα έως και 7 εργάσιμες ημέρες
πριν από τη διασταύρωση, θα πρέπει
να απευθυνθείτε σε οποιαδήποτε
ΔΟΥ προκειμένου να ακυρωθεί το
παράβολο.
• Σε περίπτωση που είστε κληρονόμος οχήματος του οποίου ο θανών
είχε την πλήρη και αποκλειστική
κυριότητα και αυτός απεβίωσε μέσα
σε χρονικό διάστημα 6 μηνών πριν
από τη διασταύρωση, δεν θα εκδοθεί
παράβολο για το εν λόγω όχημα.
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Ηλεκτρονικά ειδοποιητήρια
στους ιδιοκτήτες 436.653
ανασφάλιστων οχημάτων

Διόρθωση λαθών

να συντηρηθεί ένα εύλογο επίπεδο ιδιωτικής κατανάλωσης, με αποτέλεσμα
τα νοικοκυριά να καταφεύγουν στη
ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων,
όπως ακίνητα, μετοχές, ομόλογα, καταθέσεις κ.ά.
Θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί
ότι η κατανάλωση έχει μειωθεί κατά
40 δισ. ευρώ από το 2008 έως το 2017,
καθώς από τα 163 δισ. ευρώ μειώθηκε
στα 123,3 δισ. ευρώ το 2017. Αυτό σημαίνει ότι η συρρίκνωση της αποταμίευσης και η ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων επιστρατεύθηκαν από
τα νοικοκυριά, προκειμένου να διατηρήσουν το ήδη σημαντικά μειωμένο
βιοτικό τους επίπεδο το οποίο δεν μπορούσε να υποστηρίξει το διαθέσιμο εισόδημά τους.
Να σημειωθεί ότι διαθέσιμο είναι το
εισόδημα που έχουν τα άτομα είτε για

l
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Σούπερ μάρκετ
και αλυσίδες
στο κέντρο
της Αθήνας
Στόχος, οι κάτοικοι της περιοχής,
εργαζόμενοι αλλά και τουρίστες
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ινστιτούτου Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ), το ελληνικό
νοικοκυριό ξοδεύει 170 ώρες τον χρόνο,
δηλαδή περίπου 7 ημέρες, για την αγορά
των βασικών ειδών διατροφής και σπιτιού
(είδη παντοπωλείου), εκ των οποίων τις
μισές στο σούπερ μάρκετ. Σε αυτές τις
ώρες, μάλιστα, δεν συμπεριλαμβάνεται
ο χρόνος που απαιτείται για μετακινήσεις.
Σύμφωνα, επίσης, με μελέτη του ΙΕΛΚΑ,
οι καταναλωτές, στη συντριπτική τους
πλειονότητα (70%), επιχειρούν να εξοικονομήσουν χρόνο μέσω κυρίως της αναζήτησης κοντινού καταστήματος. Ο
χρόνος είναι χρήμα, λοιπόν, και στην
Ελλάδα της κρίσης η σχετική φράση ή
–εάν προτιμάτε– η αρχαιοελληνική εκδοχή της, το «χρόνου φείδου», γίνεται
πιο επίκαιρη από ποτέ.
Οι μεγάλοι λιανέμποροι έχουν αντιληφθεί ότι, «όταν δεν πάει ο Μωάμεθ
στο βουνό, πάει το βουνό στον Μωάμεθ»,
κι έτσι αρκετές αλυσίδες λιανικής πώλησης τροφίμων, ηλεκτρικών συσκευών
και οικιακού εξοπλισμού, αλυσίδες που
μέχρι πριν από λίγα χρόνια αναπτύσσονταν κυρίως με καταστήματα χιλιάδων
τετραγωνικών μέτρων σε περιοχές εκτός
του αστικού ιστού μετακινούνται πλέον
στο κέντρο. Ετσι, είδαμε το τελευταίο
διάστημα να ανοίγουν υποκαταστήματα
οι αλυσίδες «ΑΒ Βασιλόπουλος» και «Προμηθευτική» στην καρδιά του εμπορικού
κέντρου της Αθήνας (στις οδούς Μητροπόλεως, Αθηνάς και Κοραή).
Τα καταστήματα αυτά απευθύνονται,
αφενός, σε όσους εργάζονται στο κέντρο
της Αθήνας και, αφετέρου, σε όσους διαμένουν σε διαμερίσματα με βραχυχρόνια
μίσθωση (τύπου Airbnb), τάση που γνω-

ρίζει ραγδαία ανάπτυξη, ειδικά στο ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας. Τη
λογική της «μετακόμισης» καταστημάτων
στα κέντρα των πόλεων σχεδιάζει και η
Lidl Hellas, στόχος της οποίας, όπως δηλώνουν τα στελέχη της διοίκησής της,
είναι να αποκτήσουν ευκολότερη πρόσβαση οι καταναλωτές.
Την «επιστροφή» στο κέντρο των πόλεων είχε επισημάνει από το περασμένο
φθινόπωρο ο επικεφαλής της αλυσίδας
«Κωτσόβολος» Αν. Αθανασόπουλος, εγκαινιάζοντας κατάστημα της γνωστής
εταιρείας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών στο κέντρο του Πειραιά. Ενα
χρόνο πριν, άλλωστε, η ίδια αλυσίδα
είχε εγκαινιάσει το εμβληματικό της κατάστημα στην οδό Κοραή, στην Αθήνα,
στο οποίο μετεγκαταστάθηκε το κατάστημα που βρισκόταν ακριβώς απέναντι,
στην πλατεία Κλαυθμώνος. Με άλλα λόγια, η αλυσίδα αποφάσισε να επενδύσει
στη δημιουργία ενός νέου καταστήματος
στην καρδιά του κέντρου.
Πλέον πρόσφατο παράδειγμα της νέας
στρατηγικής στο λιανεμπόριο αποτελεί
αυτό της αλυσίδας οικιακού εξοπλισμού
και DIY (Do It Yourself) Leroy Merlin, η
οποία από την Παρασκευή λειτουργεί
το πρώτο κατάστημα στο κέντρο της
πόλης, επί της λεωφόρου Βασιλίσσης
Σοφίας. Η εταιρεία θεωρεί ότι συγκριτικά
πλεονεκτήματα του εν λόγω καταστήματος είναι η εύκολη πρόσβασή του με
τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η γειτνίασή
του με πολυπληθείς περιοχές (όπως Αμπελόκηποι, Ιλίσια, Γουδί, Παγκράτι),
καθώς και το γεγονός ότι την περίοδο
Μαΐου - Οκτωβρίου θα λειτουργεί κάθε
Κυριακή. Το γεγονός δε ότι πρόκειται
για μικρότερο κατάστημα από τα άλλα
σημεία πώλησης, όπως είναι, για παράδειγμα, αυτό που βρίσκεται στο Εμπορικό

<
<
<
<
<
<

Μικρότερο το λειτουργικό
κόστος στα σημεία πώλησης εντός αστικού ιστού.

Πάρκο του Αεροδρομίου Σπάτων, σημαίνει μικρότερο λειτουργικό κόστος.
Το στοιχείο του μειωμένου κόστους αποτελεί βασικό κίνητρο και για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που τοποθετούν την
ανάπτυξή τους στο κέντρο της πόλης.
Οι λιγότερες δαπάνες συντήρησης
λόγω του μικρότερου μεγέθους των καταστημάτων, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα που αυτά έχουν σε σύγκριση με τα απομακρυσμένα
σημεία πώλησης, αντισταθμίζουν την
αύξηση που καταγράφεται το τελευταίο
διάστημα στις εμπορικές μισθώσεις στο
κέντρο της Αθήνας (στην οδό Ερμού,
για παράδειγμα).
Η επιστροφή στο κέντρο αποτελεί παγκόσμια τάση και όχι μόνον ελληνική.
Η Leroy Merlin έχει αναπτύξει κατάστημα
στο κέντρο του Παρισιού, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της ΙΚΕΑ Γιέσπερ
Μπρόντιν έχει προαναγγείλει την ανάπτυξη καταστημάτων της σουηδικής αλυσίδας στο κέντρο των πόλεων. Σε επίπεδο σχεδιασμού ήδη βρίσκεται η ανάπτυξη του πρώτου πολυώροφου ΙΚΕΑ
στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα
στον δυτικό σιδηροδρομικό σταθμό της
Βιέννης.

Καταστήματα - εκθετήρια
αντί μεγάλων επιφανειών
Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και η ανάγκη για τη δραστηριοποίηση των λιανεμπορικών αλυσίδων
σε ποικίλα κανάλια διάθεσης των
προϊόντων
τους
(πρακτική
omnichannel) σχετίζεται άμεσα με
τη «μετακόμιση» στο κέντρο. Η τάση
που αναπτύσσεται ευρέως είναι η ακόλουθη: οι καταναλωτές παραγγέλνουν ένα προϊόν από το ηλεκτρονικό
κατάστημα μιας αλυσίδας και το παραλαμβάνουν από το φυσικό κατάστημα, που ακριβώς για αυτό τον
λόγο δεν χρειάζεται να είναι μεγάλων
διαστάσεων. Δημιουργούνται με άλλα
λόγια τα λεγόμενα pick-up points,
κάτι που σχεδιάζει μελλοντικά για
την Ελλάδα και η Leroy Merlin. Το
φυσικό κατάστημα μπορεί να λειτουργεί ως εκθετήριο και ως εκ τούτου
επίσης να μη χρειάζεται η μίσθωση
επαγγελματικών ακινήτων με τεράστιους αποθηκευτικούς χώρους. Δη-

λαδή ο καταναλωτής επισκέπτεται
το φυσικό κατάστημα και παραγγέλνει
το προϊόν επί τόπου ή στη συνέχεια
μέσω Διαδικτύου και η παραγγελία
αποστέλλεται στη συνέχεια στο σπίτι
του. Η ΙΚΕΑ έχει προαναγγείλει τη
δημιουργία τόσο pick-up points όσο
και καταστημάτων - εκθετηρίων εντός
του αστικού ιστού. Ηδη στη Στοκχόλμη ίδρυσε πέρυσι εκθετήριο αποκλειστικά για έπιπλα και εξοπλισμό
κουζίνας, ενώ στη Μαδρίτη δημιούργησε εκθετήριο για κρεβατοκάμαρες.
Το 2019 και το 2020 προγραμματίζει
τη δημιουργία εκθετηρίων με όλες
τις κατηγορίες προϊόντων στο Λονδίνο
και την Κοπεγχάγη.
Στην περίπτωση των αλυσίδων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, τα καταστήματα στο κέντρο της
πόλης εξυπηρετούν καλύτερα και την
παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης.

Αλέξανδρος Παρίσης

MUSIC

MATTERS
Καθημερινά 16:00 – 18:00

LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy
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Εψαχναν χαμένο αεροσκάφος,
βρήκαν ναυάγιο του 19ου αι.

Tουρίστες επισκέπτονται το Βουνό του Ουράνιου Τόξου στην Πιτουμάρκα του Περού.

Πολύχρωμο βουνό σε κίνδυνο
Αποκαλύφθηκε πρόσφατα στις Ανδεις και έχει γίνει πόλος έλξης τουριστών
Των ILIANA MAGRA
και ANDREA ZARATEMAY

Αρχικά μοιάζει σαν οι εικόνες από τα
βουνά στις περουβιανές Ανδεις, με
τα γαλάζια, μοβ, κόκκινα και χρυσά
χρώματά τους, να έχουν τύχει επεξεργασίας με Photoshop. Αλλά η εικόνα αυτή, 5.333 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας, είναι πραγματική. Ο κόσμος που κατοικεί εκεί
το ονομάζει Βινικούνκα ή Βουνό του
Ουράνιου Τόξου. Το πολύχρωμο βουνό, με ιζήματα που δημιουργήθηκαν
στο πέρασμα των εκατομμυρίων ετών
ανακαλύφθηκε πριν από πέντε χρόνια, όπως λένε οι ντόπιοι. Αλλά έχει
γίνει ένας αγαπημένος τουριστικός
προορισμός, φέρνοντας τα πολυπόθητα μετρητά στην περιοχή, ενώ
ταυτόχρονα δημιουργήθηκαν και ανησυχίες για πιθανές φθορές στον
παρθένο μέχρι χθες τόπο.
Οι οδηγοί κατευθύνουν περίπου
χίλιους ορειβάτες στην περιοχή και
έναν υδροβιότοπο ο οποίος αποξη-

<
<
<
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Επί χρόνια, ήταν «θαμμένο» κάτω από το χιόνι –
Παρά τις νέες θέσεις εργασίας και την ανάπτυξη,
εκφράζονται ανησυχίες
για το περιβάλλον.
ράνθηκε για να δημιουργηθεί χώρος
στάθμευσης για τα αυτοκίνητά τους.
Ο Σάντος Ματσάκα, 29 ετών, οδηγός βουνού από την περιοχή Κούσκο
στο νοτιοανατολικό Περού, επισημαίνει ότι το Βουνό του Ουράνιου
Τόξου μπορεί να ανακαλύφθηκε πρόσφατα λόγω της κλιματικής αλλαγής.
«Ρωτήσαμε τους ηλικιωμένους που
κατοικούν στην Πιτουμάρκα, μια
πόλη κοντά στο Βινικούνκα, και μας
είπαν ότι το βουνό βρισκόταν κάτω
από το χιόνι», δήλωσε ο Ματσάκα
σε συνέντευξή του. «Η υπερθέρμανση
του πλανήτη έκανε τους πάγους να

λιώσουν και το πολύχρωμο βουνό
βγήκε στην επιφάνεια». Ο Ματσάκα,
που είναι μέλος της κοινότητας Κέρο,
λέει ότι το βουνό είναι ένας αγαπημένος προορισμός για τους ορειβάτες
όχι μόνο λόγω της ομορφιάς του αλλά
και λόγω του κλίματος. Τα μεγάλα
πλήθη έφεραν νέα ζωή στην οικονομία της απόμακρης περιοχής γύρω
από το βουνό, δημιουργώντας θέσεις
εργασίας για τους ντόπιους, πολλοί
από τους οποίους εκτρέφουν αλπακά.
Περίπου 500 κάτοικοι επέστρεψαν
στην πατρογονική τους γη προκειμένου να εργαστούν ως οδηγοί για
τους επισκέπτες από όλες τις Ανδεις.
Χρεώνουν τρία δολάρια κατ’ άτομο,
δημιουργώντας τζίρο περίπου 400.000
δολάρια τον χρόνο.
Ομως υπάρχει και υψηλό τίμημα
για την τουριστική έκρηξη. «Από οικολογικής άποψης σκοτώνουν τη χήνα που γεννάει τα χρυσά αυγά», λέει
η Περουβιανή βιολόγος Ντίνα Φαρφάν. Σύμφωνα με τη Φαρφάν, οι σημαντικές συνέπειες στο περιβάλλον

είναι ορατές. Ενας υδροβιότοπος που
ήταν καταφύγιο για τις πάπιες που
αποδημούσαν μετατράπηκε σε έναν
πελώριο χώρο στάθμευσης για τα
τουριστικά λεωφορεία. Kι ένα μονοπάτι μήκους 2,5 χιλιομέτρων έχει
διαβρωθεί τελείως από τους ορειβάτες.
Επίσης μια καναδική εταιρεία εξόρυξης μεταλλεύματος έχει καταθέσει
αίτημα για αδειοδότηση προκειμένου
να γίνει εξόρυξη μεταλλευμάτων στην
περιοχή.

Η ακριβότερη αναζήτηση για χαμένο
αεροσκάφος δεν έχει καταφέρει ακόμη
να εντοπίσει την πτήση MH370 των
Μαλαισιανών Αερογραμμών, αλλά έλυσε
ένα βρετανικό ναυτικό μυστήριο που
χρονολογείται πριν από 135 χρόνια.
Αυστραλοί αρχαιολόγοι αναγνώρισαν
το ένα από τα δύο ναυάγια του 19ου
αιώνα ως ένα σκάφος του εμπορικού
ναυτικού που χάθηκε κατά τον πλου
του από το Λίβερπουλ στη Βομβάη τον
Ιούλιο του 1883. Είναι κατά πάσα πιθανότητα το «West Ridge», μια μεταλλική βάρκα 73 μέτρων που χάθηκε μεταφέροντας άνθρακα στην Ινδία. Τίποτε
δεν ακούστηκε έκτοτε σχετικά με το
πλοίο ή το 28μελές πλήρωμά του, έως
τον Δεκέμβριο του 2015 όταν ένας μηχανισμός σόναρ εντόπισε το ναυάγιο
σε βάθος τεσσάρων χιλιομέτρων στον
νότιο Ινδικό Ωκεανό.
Αρχικά υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός στην ομάδα που ερευνούσε για
τη χαμένη πτήση ΜΗ370. Το αεροσκάφος εξαφανίστηκε καθώς πετούσε από
την Κουάλα Λουμπούρ στο Πεκίνο και
η έρευνα γι’ αυτό έχει κοστίσει πενήντα
εκατομμύρια λίρες. Τελικά οι φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας έδειξαν ότι
πρόκειται για ένα ναυάγιο και όχι για
το χαμένο αεροσκάφος.
Αγκυρες, παλιά μεταλλικά ελάσματα
και το σχέδιο ενός σκαριού ήταν ορατά
στον πυθμένα 914 χιλιόμετρα ανοικτά
της δυτικής Αυστραλίας. Κάποια κομμάτια άνθρακα που βρίσκονταν γύρω
από το πλοίο συνελέγησαν και αναλύθηκαν, επιτρέποντας στους Αυστραλούς
επιστήμονες να το αναγνωρίσουν ως
βρετανικό. Αυτό βοήθησε στο να βρεθεί
ποιο τελικά ήταν το ναυάγιο. Το «West
Ridge», το οποίο κατασκευάστηκε στη
Γλασκώβη το 1869, μετέφερε βρετανικό

κάρβουνο στην Ινδία και οι διαστάσεις
του έμοιαζαν με αυτές του ναυαγίου.
Το πλήρωμά του αποτελείτο από Βρετανούς, Σκωτσέζους, Νορβηγούς, Σουηδούς, Καναδούς και Ιρλανδούς ναυτικούς, ανάμεσα στους οποίους και ο
ιδιοκτήτης του Τζον Αρθουρ από τα
νησιά Σέτλαντ. Κατοπινές εξετάσεις έδειξαν ότι το φορτίο αεριζόταν καλά
και έτσι μια έκρηξη από τα αέρια που
είχαν συγκεντρωθεί δεν ήταν η αιτία
του ναυαγίου. Τώρα, Αυστραλοί επιστήμονες αμφισβητούν αυτή τη θεωρία
και προσπαθούν να βρουν τι ήταν αυτό
που έστειλε το πλοίο στον βυθό.
Ο Ρος Αντερσον, έφορος ενάλιας αρχαιολογίας στο Μουσείο της δυτικής
Αυστραλίας, ο οποίος εντόπισε το ναυάγιο, δήλωσε: «Γύρω από το ναυάγιο
βρίσκονται κομμάτια άνθρακα που
είχαν βγει από το σκαρί προτού αυτό
χτυπήσει στον πυθμένα. Τα στοιχεία
υποδεικνύουν ότι μπορεί να συνέβη
μια φονική έκρηξη, κάτι που ήταν συνηθισμένο με τις μεταφορές άνθρακα».
Οι εκρήξεις ήταν μόνιμος φόβος για τα
πλοία που μετέφεραν φορτία άνθρακα.
Επίσης υπάρχουν αντικρουόμενες θεωρίες σχετικά με το γιατί το ναυάγιο
του «West Ridge» βρέθηκε ανατολικά
της συνηθισμένης γραμμής πλεύσης
για τη Βομβάη. Μια θεωρία υποδεικνύει
ότι είχαν σπάσει τα ιστία του και έτρεχε
να προλάβει να μπει στον λιμένα της
δυτικής Αυστραλίας. Σύμφωνα με τη
δεύτερη θεωρία, στο πλοίο είχε ξεσπάσει
πυρκαγιά και παρασυρόταν από τα ρεύματα, με ή χωρίς το πλήρωμά του μέχρι
που βυθίστηκε.
Οι Αυστραλοί επιστήμονες δεν κατάφεραν να αναγνωρίσουν ένα δεύτερο
ναυάγιο που βρέθηκε 13,4 χιλιόμετρα
από το «West Ridge».

Η πρόκληση
Το μεγάλο υψόμετρο και η μεγάλη
απόσταση του μονοπατιού καθιστούν την ορειβασία μια πρόκληση,
καθώς οι τουρίστες πρέπει να προσαρμοστούν στις συνθήκες προτού
ξεκινήσουν την ανάβαση στο πολύχρωμο βουνό. Για να ξεπεράσουν
την ασθένεια του μεγάλου υψομέτρου, κάποιοι μεταφέρουν μαζί τους
μπουκάλες οξυγόνου ή άλλοι μασούν
φύλλα κόκας.
THE NEW YORK TIMES

Εικόνα από σόναρ του ναυαγίου που βρέθηκε ανοικτά της Αυστραλίας. Πρόκειται
πιθανότατα για το βρετανικό «West Ridge».

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ONLINE:

WWW.GASTRONOMOS.COM.CY

Αρνάκι στη γάστρα
από τον Αστέριο Κουστούδη
Μοναδικές συνταγές με φράουλες
από τη Νένα Ισμυρνόγλου

Κυπριακά και light
από τη Μαριλένα Σταύρου
Η σοκολάτα με κυπριακό twist
από την Αθηνά Λοϊζίδου

AYTH ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Ανοδος στο Χ.Α.
μετά τέσσερις
συνεδριάσεις
O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 817,92
μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,89%
Με άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών ησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,39%. Από
στη συνεδρίαση της Τρίτης, έπειτα από τους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης,
τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις, στη τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μεδιάρκεια των οποίων ο βασικός δείκτης τοχές της Folli Follie (+13,70% στα 8,550
είχε καταγράψει συνολικές απώλειες ευρώ), της Alpha Bank (+6,45% στα 2,180
5,53%. Η υψηλή μεταβλητότητα χαρα- ευρώ), της Eurobank (+4,21% στα 0,990
κτήρισε την εικόνα της αγοράς, εν μέσω ευρώ), της Σαράντης (+3,37% στα 15,350
φημών ότι το επενδυτικό κεφάλαιο QCM, ευρώ) και της Aegean Airlines (+3,37%
μετά τη Folli Follie, ετοιμάζει δυσμενείς στα 9,500 ευρώ). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη
εκθέσεις και για άλλες ειπτώση σημείωσαν οι με<
<
<
<
<
σηγμένες της μικρής και <
τοχές του ΟΤΕ (-2,66%
μεσαίας κεφαλαιοποίηστα 11,340 ευρώ), της
Επειτα
από
δύο
συνεσης, φήμες οι οποίες διαΠειραιώς (-1,22% στα
ψεύσθηκαν από το QCM. δριάσεις με απώλειες
3,228 ευρώ), της Τιτάν (Η μετοχή της Folli Follie 60%, χθες η μετοχή
1,16% στα 21,300 ευρώ)
ανέκαμψε, μετά τη μεγάκαι της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (λη πτώση των δύο προη- της Folli Follie έκλεισε 0,71% στα 5,230 ευρώ).
γούμενων συνεδριάσεων με άνοδο 13,7%.
Από τους επιμέρους δεί(σχεδόν 60%), και έκλεισε
κτες, τη μεγαλύτερη άμε άνοδο 13,70%, στα 8,550 ευρώ. O Γε- νοδο σημείωσαν οι δείκτες του Εμπορίου
νικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 817,92 (+12,99%), των Τραπεζών (+3,64%) και
μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,89%.Εν- της Υγείας (+3,11%), ενώ τις μεγαλύτερες
δοσυνεδριακά κινήθηκε σε εύρος διακύ- απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Τημανσης 31,82 μονάδων. Κατέγραψε υψη- λεπικοινωνιών (-2,66%) και της Τεχνολογίας
λότερη τιμή στις 818,63 μονάδες (+0,98%) (-2,49%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών
και κατώτερη τιμή στις 786,81 μονάδες παρουσίασαν η Εθνική και η Alpha Bank,
(-2,95%).
διακινώντας 39.561.640 και 7.267.475 μεΗ αξία των συναλλαγών κινήθηκε σε τοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία
υψηλά επίπεδα και ανήλθε στα 101,679 συναλλαγών σημείωσαν η Folli Follie με
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 80.359.506 19,451 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank με
μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποί- 15,215 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν
ησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,43%, 62 μετοχές, 54 πτωτικά και 27 παρέμειναν
ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποί- σταθερές.

New York/Nέα Yόρκη

3M COMPANY
ALCOA CORP
ALLEGHANY CRP
ALTRIA GROUP
AMAZON COM
AMER EXPRESS C
AMER INTL GROU

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο

Μετ. %

200.99

0.3645

53.69

-1.5765

571.985

-0.6539

54.88

-1.4899

1585.59 -0.9093
99.32

0.7507

52.59

-1.295

AMGEN

168.44

0.2261

APPLE INC

185.02

-0.0756

AVON PRODUCTS

2.16

-1.3699

BANK OF AMERIC

29.7699

0.4383

BAXTER INTL IN
BOEING CO
BRISTOL MYERS
CAMPBELL SOUP
CATERPILLAR IN
CIGNA CORP

69.47

-1.2228

336.9023

-1.0362

50.41

-1.7732

41.02 -0.0244
149.42

-0.267

169.975

-1.5152

CHEVRON125.14

0.1601

CISCO SYSTEMS

45.52

-0.4592

CITIGROUP

70.62

3.0949

CERVECERIAS

26.77

-1.4722

COCA-COLA CO

41.85

-0.6882

COLGATE PALMOL

62.56

-0.4139

DANAOS CORP
DIANA SHIPPING
ENTERGY CP

1.275 10.8696
3.8275 -0.5844
79.73

-2.2318

EXELON CORP

40.905

-0.9564

EXXON MOBIL

77.12

-0.7975

FEDEX CORP
FORD MOTOR CO

242.95 -0.0699
11.255

-0.7496

INTL BUS MACHI

142.56 -0.4608

GENERAL DYNAMI

196.78

0.168

GENERAL ELEC C

14.31

1.7058

GOLDM SACHS GR

237.81

0.2572

HALLIBURTON CO

51.38

-1.2493

HARTFORD FINL

52.15

-0.912

21.805

0.0688

HP INC
HOME DEPOT INC

183.51

-0.0272

HONEYWELL INTL

143.36

-0.5549

52.94

-0.7313

JOHNSON JOHNSO

122.64

-0.7687

JPMORGAN CHASE

110.35

0.896

INTEL CORP

LAZARD

54.23

0.4445

164.35

-0.3939

56.61

-1.3419

MICROSOFT CP

95.2

-1.0601

3M COMPANY

201

0.3695

MCDONALD’S COR
MERCK & CO

53.03

0.7026

RECKIT BNCSR G

5721.4751

-0.14

DT BOERSE N

115.5

-1.1

85.15

-0.3744

ROYAL BANK SCO

271.6968

0.367

DT LUFTHANSA A

25.25

0

RDS ‘A

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

ANGLO AMERICAN

1736.842

-1.279

ASSOC.BR.FOODS

2732.25

1.035

ADMIRAL GROUP

1994.9238

0.503

ASHTEAD GRP.

2151.89895

3.402

ANTOFAGASTA

997.4

-0.241

537.98

0.484

ASTRAZENECA

5236.4982

0.653

BABCOCK INTL

746.32711

1.877

BAE SYSTEMS

610.4234

-0.522

AVIVA PLC

BARCLAYS

205.49

0.632

BRIT AM TOBACC

3813.5335

-2.032

BARRATT DEVLPM

561.41472

-0.249

BERKELEY GRP
BR LAND CO
BHP BILLITON
BUNZL
BP
BURBERRY GRP
BT GROUP
COCACOLA HBC A

4115

0.883

685.25124

1.25

1585.86003

-1.536

2179.9124

0.877

549.7

-1.38

1878.295

0.507

236.75

0.66

2472.23

0.735

CARNIVAL

4800.4068

1.536

CENTRICA

153.82

-0.647

1581.9965

1.506

COMPASS GROUP
CAPITA PLC
CRH
DIXONS CARPHO
DCC
DIAGEO
DIRECT LINE
EXPERIAN
EASYJET
FRESNILLO
GKN
GLENCORE
GLAXOSMITHKLIN
HIKMA
HAMMERSON H

197.1027

-0.75

2681.53631

0.676

217.6718

2.381

7387.5

0.684

2651.25

-0.094

367.52551

1.013

1719.83

0.792

1665

1.463

1300

-2.445

473.33

0.851

359.2

-0.194

1464.82

0.15

1347.86665

3.12

555.4

0.397

HARGREAVES LS

1839.9993

2.506

HSBC HOLDINGS

713.55

-0.532

INTL CONSOL AI

700.2

3.274

INTERCONT HOTE

4769

2.293

2550.5

-1.067

DT TELEKOM N

ROYAL DTCH SHL

2650.85095

-0.847

E.ON SE NA

RELX

1578.06633

0.636

FRESENIUS MEDI

4052.9975

-1.252

FRESENIUS SE

594.91

-0.033

HEIDELBERGCEME

RIO TINTO
ROYAL MAIL R

-0.06

9.536

0.014

85

0.38

67.22

1.18

83.2

-0.48

843.2273

0.861

HENKEL AG&CO V

105.75

0.15

RANDGOLD RES

6023.9686

-0.727

INFINEON TECH

23.57

0.05

RSA INSRANCE G

640.4812

0.847

K+S AG NA

24.25

0.13

SAINSBURY(J)

295.4029

-1.958

LINDE

177.1

-2.85

SCHRODERS

3355.9412

1.345

MERCK KGAA

83

0.34

SAGE GROUP

650.13043

0.802

MUENCH. RUECK

191.05

-1.1

4034.5

4.629

RWE AG

19.855

-0.435

1173.5

1.337

THYSSENKRUPP A

22.55

0.15

SKY PLC

1353.0086

-1.639

VOLKSWAGEN VZ

173.72

-2.5

SMITHS GROUP

1654.50212

1.161

VONOVIA SE

41.24

-0.1

SMITH&NEPHEW

1301.5851

0.501

SIEMENS N

110.3

0.6

404.5

0.642

SAP SE

96.51

0.51

SHIRE
ST JAMESS PLAC

SPORTS DI INT
SSE PLC

1387

-0.609

733.6321

-1.123

2000.0992

-0.324

1307.85

2.429

Εταιρείες

TESCO

239.9

-0.332

TUI AG

1749.46

1.359

TAYLOR WIMPEY

192.34653

-0.285

UNILEVER

4051.9653

1.821

STANDRD CHART
SEVERN TRENT
TRAVIS PERKINS

Amsterdam/Aμστερνταμ

(Σε ευρώ)

Χθεσινό

Μετ. %

AALBERTS INDUS

41.54

0.83

AEGON

5.982

1.39

AKZO NOBEL

75.88

0.11

ALTICE A

7.654

0.45

UNITED UTIL GR

766.6051

0

ASML HOLDING

162.8

-0.25

VODAFONE GROUP

208.2062

-1.401

BOSKALIS WESTM

25.08

0.12

1260.75

-1.678

GEMALTO

49.81

-0.2

4238.02898

0.354

HEINEKEN

87.72

0.99

86

-0.49

KPN KON

2.594

2.01

NN GROUP

39.41

1.34

WPP PLC
WHITBREAD

KONINKLIJKE DS

Zurich /Zυρίχη

(Σε ελβ.φρ.)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

ABBLTDN

23.95

0.55

PHILIPS KON

OCI

20.96

0.38

35.475

0.55

95.8

0.17

RANDSTAD

53.44

0.68

GEBERITN1

445.3

-0.09

RELX

17.905

0.65

LAFARGEHOLCIM

54.62

-3.05

ROYAL DUTCH SH

29.145

-1.49

NOVARTISN

77.72

0.15

UNIBAIL RODAMC

197.5

0

ROCHEHOLDING

225.7

-0.94

46.965

1.37

SGSN

RICHEMONTN

UNILEVER DR

2482

1.06

VOPAK

41.13

-0.92

SWATCHGROUPI

477

0.38

WOLTERS KLUWER

45.88

0.31

ADECCON

64

-5.1

JULIUSBAERN

60.92

-0.16

CSGROUPAG

16.63

0.33

Milano/Mιλάνο

(Σε ευρώ)

940.402

-0.402

GIVAUDANN

2243

0.72

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

IMP.BRANDS

2631.11

0.712

NESTLESA

76.8

-0.98

A2A SPA

1.66

1.69

INTU PROPERTIE

197.693

1.023

TRANSOCEANN

12

-4

ATLANTIA

28.25

28.29

391.8468

3.359

SWISSCOMN

458.3

-0.52

AZIMUT HLDG

17.76

17.99

5035.6

0.439

SWISSREN

94.28

0.7

CIR-COMP

1.09

1.08

150.9626

-0.661

UBSGROUPN

16.075

0.44

ENEL

5.25

5.37

JOHNSON MATTHE 3329.19629

0.754

ZURICHINSURAN

317

-0.28

EXOR

65.32

65.26

KINGFISHER

288.09679

2.347

ENI

16.24

16.66

LAND SECS.

980.8

0.449

GENERALI ASS

16.54

16.75

2.79

2.80

3I GROUP

INMARSAT
INTERTEK GROUP

53.02

1.2025
-1.4277

NORFOLK SOUTHE

146.21

0.5087

PFIZER INC

34.93

0

PROCTER & GAMB

71.53

-0.6252

LEGAL & GENERA

273.8

RAYTHEON CO

206.64

0.7165

LLOYDS BNK GRP

65.65752

0.765

Εταιρείες

ROCKWELL AUTOM

174.48

0.2471

LOND STOCK EXC

4346.3906

0.485

ADIDAS N

373.02729

0.914

ALLIANZ SE

3205

0.865

BASF SE

ITV

68.28

-1.3437

MERLIN

44.475

-2.1452

MARKS & SP.

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

GEOX

Χθεσινό

Μετ. %

INTESA SANPAOL

193.6

-1.45

LUXOTTICA

200.3

-0.7

MEDIASET

85.89

0.24

MEDIOBANCA
PARMALAT

0.734

4.2

1.6949

MONDI

1977.7549

2.351

BAY MOT WERKE

91.94

0.38

3.65

0.2747

NATIONAL GRID

843.3808

-1.058

BEIERSDORF

97.08

2.6

UNISYS CORP

11.975

-0.2083

NEXT

5179.691

0.661

BAYER N AG

101.74

-0.36

PRYSMIAN

UNITED TECH CP

120.71

-0.1489

OLD MUTUAL

256.31226

2.389

COMMERZBANK

10.586

-0.06

SNAM

UNITEDHEALTH G

230.7

-1.3175

PROVIDENT FINC

644.6

2.262

CONTINENTAL AG

US BANCORP

50.17

-0.3773

PRUDENTIAL

1899.81

0.924

DAIMLER AG N

VERIZON COMMS

47.0367

-1.4525

PERSIMMON

2750

0.733

WALT DISNEY CO

100.86

-1.5808

PEARSON

897.8823

1.947

TSAKOS ENERGY

14.505

ROLLS ROYCE PL

68.35

STEALTHGAS

των επενδυτών είναι υπερβολικές.
«Οι επιπτώσεις των κυρώσεων δεν
θα είναι άμεσες και ίσως να είναι περιορισμένες», σχολιάζει ο Ευγένιος
Γουέινμπεργκ, επικεφαλής ερευνών
για
τα
εμπορεύματα
στην
Commerzbank.
Μεγάλη πτώση σημείωσαν, επίσης,
οι μετοχές στον ευρωπαϊκό ενεργειακό κλάδο καθώς επικρατούσε μεγάλη
νευρικότητα όσο οι επενδυτές ανέμεναν την απόφαση του Αμερικανού
προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για το
εάν τελικά οι ΗΠΑ θα παραμείνουν
στη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ή όχι. Η αποχώρηση
των ΗΠΑ αναμένεται να προκαλέσει

RCS MEDIAGROUP

αλυσιδωτές αντιδράσεις στις αγορές.
Στη Wall Street, οι δείκτες Dow Jones
και S&P 500 ακροβατούσαν μεταξύ
ανόδου και πτώσης. Νωρίτερα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης είχε κλείσει με
απώλειες 0,13%, με τις μετοχές του
ενεργειακού κλάδου να καταγράφουν
απώλειες της τάξεως του 1,44%. Μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, το Μιλάνο εμφάνισε τη μεγαλύτερη πτώση με τον δείκτη FTSE
Mib να διολισθαίνει κατά 1,64%, αφού
προδιαγράφεται νέα εκλογική αναμέτρηση αυτό το καλοκαίρι μετά τον
Μάρτιο. Οι συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνασπισμού
κατέρρευσαν αργά τη Δευτέρα, με

τον Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματαρέλα
να παροτρύνει τα πολιτικά κόμματα
να συνεργαστούν. Στο κόκκινο βυθίστηκε ο τραπεζικός κλάδος με πτώση 2,5%. Απώλειες της τάξεως του
2,1% εμφάνισε, επίσης, η μετοχή του
πετρελαϊκού κολοσσού Eni, η οποία
ελέγχεται από το ιταλικό δημόσιο.
Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης Dax
παρουσίασε πτώση 0,28%, ενώ η μετοχή του ομίλου logistics και ταχυδρομικών υπηρεσιών Deutsche Post
διολίσθησε κατά 6,1% μετά την ανακοίνωση απογοητευτικών αποτελεσμάτων για το α΄ τρίμηνο του έτους.
Ο δείκτης Cac-40 στο Παρίσι απώλεσε
το 0,17% της αξίας του.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

WALMART INC

NIKE INC CL B

SOUTHERN

Περιορίστηκαν τελικά οι απώλειες
που κατέγραφαν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ
ότι οι ΗΠΑ αποσύρονται από τη διεθνή
συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα
του Ιράν. Η τιμή του αργού πετρελαίου
στη Νέα Υόρκη κινούνταν αργά χθες
στα 69,68 δολάρια το βαρέλι με απώλειες 1,48%. Η τιμή του Brent στο
Λονδίνο διαμορφώθηκε στα 75,67 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας 0,71%.
Νωρίτερα, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν από 1,93% έως και 3%
ύστερα από το ράλι των προηγούμενων ημερών. Μερίδα οικονομικών αναλυτών θεωρεί πως οι αντιδράσεις

WELLS FARGO &

MORGAN STANLEY

SCHLUMBERGER L

Εντονη κινητικότητα στην αγορά πετρελαίου

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου προκάλεσε έντονες πιέσεις στις μετοχές των ευρωπαϊκών ενεργειακών ομίλων.

3.1435

-0.57

52.60

52.22

3.29

3.38

10.28

10.28

2.96

2.98

1.17

1.20

25.57

25.19

3.93

4.02

228

-0.2

STMICROELEC.N.

19.59

19.90

67.02

0.19

TELECOM ITALIA

0.84

0.86

DEUTSCHE BANK

11.454

-0.072

TENARIS

16.13

16.49

DEUTSCHE POST

34.54

-2.61

TERNA

4.99

5.05

UNICREDIT

17.326

Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες
AJINOMOTO
ASAHI GROUP HL
ASTELLAS PHARM
BRIDGESTONE CO
CANON INC
CASIO COMPUTER
CITIZEN WATCH
CLARION
CREDIT SAISON
DAIWA SEC GROU
SUBARU
FUJIFILM HOLDI
FUJITSU LTD
HINO MOTORS
HITACHI
HONDA MOTOR
IHI
ISUZU MOTORS
KAWASAKI HVY I
KAJIMA CORP
KEIO
KOBE STEEL
KONICA MINOLTA
JTEKT
MITSUB UFJ FG
MITSUBISHI COR
MITSUBISHI ELE
MITSUBISHI MOT
NEC CORPORATIO
NIKKON HLDG
NIKON CORP
NIPPON SUISAN
NISSAN MOTOR C
NOMURA HOLDING
NISSAN CHEM IN
NIPPON PAPER I
NTT DOCOMO
OBAYASHI CORP
ODAKYU ELEC RA
OJI HOLDINGS
OSAKA GAS
PIONEER
RICOH CO LTD
SECOM
SEVEN & I HLDG
SHARP CORP
SHIMIZU CORP
SHISEIDO
SONY CORP
SMFG
SUMITOMO CHEM
SUZUKI
TAISEI CORP
TDK CORPORATIO
TOBU RAILWAY
TOKIO MARINE H
TORAY INDUSTRI
TREND MICRO
TOPY INDS LTD
TORAY INDUSTRI
TOSHIBA CORP
TOYOBO
TOYOTA MOTOR C
YAMAHA CORP

(Σε γιέν)

Χθεσινό
2030
5510
1666.5
4514
3784
1671
819
295
1958
662.5
3676
4222
685.6
1281
858
3630
3690
1668
3505
1028
4885
1170
947
1670
715
3177
1631
793
3025
3030
1915
5510
1113
606.5
4820
2084
2801.5
1236
2358
764
2346
174
1044
8324
4800
3180
1053
7279
5182
4488
638
1114
5900
9740
3370
5245
1003.5
6510
3325
1003.5
294
2112
7155
5720

Paris/Παρίσι
Εταιρείες
ACCOR
AIR LIQUIDE
ALSTOM
AXA

-3.17

Μετ. %
0.35
0.33
2.81
0.69
0.34
1.09
0.37
0.68
0.31
0.84
-0.22
1.54
2.16
1.34
-0.17
0.3
0.14
-0.03
0.57
0.1
-1.11
-0.09
1.18
-0.83
0.85
4.64
0.99
-0.38
0.83
2.64
0.1
-0.17
-1.2
0.51
0.1
0.16
0.24
-0.04
-0.52
-1.45
-0.57
0.29
0.36
0.1
1.11
0.57
1.22
-0.31
0.4
1.27
1.36
-0.17
0.83
0.15
0.58
0.2
0.77
1.22
0.2
1.38
-0.09
-0.64
0.88
(Σε ευρώ)

Χθεσινό
47.66
108.50
38.61
22.53

Μετ. %
47.31
108.50
38.03
22.65

BNP PARIBAS

61.96

62.37

BOUYGUES

42.79

42.82

CAPGEMINI

115.35

114.65

CARREFOUR

16.71

16.75

43.04

43.10

CASINO GUICHAR
CREDIT AGRICOL

13.41

13.45

DANONE

65.37

65.19

109.50

109.30

DASSAULT SYSTE
EDF
ESSILOR INTERN

11.69

11.75

115.05

114.60

L’OREAL

200.00

198.15

L.V.M.H.

291.65

290.95

LAGARDERE S.C.

23.01

22.69

MICHELIN

117.30

116.60

PERNOD RICARD

138.15

138.10

PEUGEOT

20.31

20.09

485.50

478.00

PUBLICIS GROUP

62.82

62.00

RENAULT

89.13

89.75

SAINT-GOBAIN

44.23

44.08

SANOFI

65.91

65.84

SCHNEIDER ELEC

75.40

75.06

SOCIETE GENERA

42.18

42.27

SODEXO

83.20

82.50

KERING

STMICROELECTRO

19.60

19.92

TF1

10.46

10.48

THALES

110.10

110.10

TOTAL

51.81

52.71

VEOLIA ENVIRON

20.62

20.77

Χθεσινό

Μετ. %

Madrid/Mαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες
ACS CONS Y SER

36.45

0

ABERTIS

18.24

-0.2188

AENA SME

177.35

0.3395

ACERINOX

11.86

-0.5868

ACCIONA SA

67.54

-0.4716

AMADEUS

63.26

0.4127

BANKIA

3.551 -0.4486

BBVA

6.756

BANKINTER

8.772

0.7118

CAIXABANK

4.227

0.7388

DSTR INT ALIME

3.705

0.1351

ENDESA

19.65

-0.1017

ENAGAS

24.19

-0.6571

FERROVIAL

17.935

0.3076

FOMENTO DE CON

-0.4714

10.7

0

GAS NATURAL

21.34

0.6129

GRIFOLS

24.99

2.9666

IBERDROLA

6.55 -0.3044

INT AIRLINES G

7.986

INDRA SISTEMAS

11.45

3.7952
1.5972

INDITEX

26.77

0.5635

MAPFRE

2.898

0.2421

MERLIN PROP

12.875

-0.3483

ARCELORMITTAL

29.18 -0.4096

OBR HUARTE LAI

3.895 -0.6884

RED ELECTR COR

17.375

-0.7993

16.13

-0.7079

REPSOL
BCO DE SABADEL

1.703

1.611

BANCO SANTANDE

5.384

0.0743

SACYR

2.42

0.0413

TELEFONICA

8.327

0.5312

MEDIASET ES CO

8.188 -0.0244

TECNICAS REUN

26.64

-0.374

21-OIK_XA-XAK_KATHI 08/05/18 22:47 Page 21

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ

Τετάρτη 9 Μαΐου 2018

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

l

21

Τρίτη 8 Μαΐου 2018

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,6000
1,6900
0,4420
0,0070

0,6300
1,7720
0,4600
0,0090

0,6079
1,7247
0,4587
0,0071

-1,0700
-5,3670
0,8740
-0,1820

30.581
50.514
10.851
113.451

0,6000
1,6800
0,4420
0,0050
0,0000

0,6280
1,7360
0,4600
0,0090
0,0000

0,6000
1,6900
0,4420
0,0085

-4,15
-5,06
-1,78
-5,56

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

0,0330
0,1600

0,0340
0,1600

0,0331
0,1600

-0,1460
0,0000

1.374
81.500

0,0000
0,1510

0,0340
0,1600

0,0330
0,1600

-4,35
0,00

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ
LOGICOM PUBLIC LTD

1,5100

1,5300

1,5163

3,3130

9.254

1,4900

1,5300

1,5100

0,00

0,1000
0,1980
0,0560

0,1020
0,2100
0,0570

0,1004
0,2001
0,0567

-0,7550
0,1170
-0,5350

45.476
15.000
7.744

-7,41
3,96
-9,68

1,6000
0,0300

1,6000
0,0300

0,0000
0,0000

1.600
5.600

0,1080
0,2080
0,0610
0,0000
1,6000
0,0300
0,0008
1,3500
0,0000
0,0000
0,0220
0,0000
0,0020
0,1650
0,3000
0,0000
0,1490
0,0390
0,0000
0,0050
0,0000
0,0160
0,0330
0,0000
0,0265

0,1000
0,2100
0,0560

1,6000
0,0300

0,1010
0,1860
0,0560
0,1980
1,5000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0190
0,0015
0,0000
0,0420
0,0015
0,0000
0,2580
0,0000
0,1370
0,0000
0,0000
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

1,6000
0,0300

0,00
0,00

0,0610

0,0640

0,0617

-0,2350

90.000

-4,69

1,1500
0,2220
0,2500

1,1500
0,2021
0,2366

0,0000
0,0110
-1,7740

8.200
1.500
20.059

1,1500
0,2220
0,2320

0,00
9,90
-9,38

0,5000

0,5050

0,5029

0,4440

3.500

0,5000

1,21

1,4000

1,4000

1,4000

-5,5000

180

0,0000
0,0670
0,0165
1,1600
0,2220
0,2700
0,0000
0,1940
0,0270
0,0000
0,0580
0,5500
0,0000
0,5000
0,0000
1,4500
0,0000
0,0130

0,0610

1,1500
0,1980
0,2320

0,0000
0,0610
0,0000
1,1100
0,0000
0,2100
0,8100
0,0000
0,0000
0,1200
0,0525
0,0000
0,0000
0,4900
0,0330
1,4000
0,0000
0,0000

1,4000

-2,78

0,0000
0,0000
0,3240
0,4880
0,0910
2,8600

0,1260
0,0525
0,0000
0,5000
0,0000
2,9000

0,4920

-1,60

2,9000

0,00

0,0000
0,0000
1,3000
0,0000
0,5700
0,2340

0,0360
0,0000
1,4200
0,2800
0,6300
0,2580

1,3000

-2,26

0,6300
0,2500

0,00
-3,10

0,0000

0,0770

Χρηματοοικονομικά
ΕΞΕΠ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΚΕΑΕ
CPI HOLDINGS PUBLIC LTD
ΣΛΕΠ
CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD
ΤΔΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΤΕΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ
ΤΚΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

0,0000
0,0000
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000

0,0970
0,2340
0,0020
0,5000
0,7200
0,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΠΙΕΡ
PIERIDES HOLDINGS PLC (AN, Σ)
ΡΟΧΑ
ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000
0,0000

0,0000
0,0360

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΕΝΟ
ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (AN)

0,0000

0,0000

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΑΛΦΚ
Alpha Bank Ltd - Χρεόγραφα 2013/2018
ΕΤΜΑ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2
ΙΝΓΚΑΡΤ Ingard Property Bond Designated Activity Company (Ομόλογα) (AN, Σ)
ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000
25,0000
27,2222
0,0000
0,0000

0,0000
30,0000
30,0000
0,0000
0,0000

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΚΧ051Α15 ΚΟΧΑ 2,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2021)
ΚΧ061Α13 ΚΟΧΑ 4,50% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2019)
ΚΧ071Α13 ΚΟΧΑ 4,75% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2020)
ΚΧ071Α16 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023)
ΚΧ071Α17 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024)
ΚΧ081Α13 ΚΟΧΑ 5,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2021)
ΚΧ091Α13 ΚΟΧΑ 5,25% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2022)
ΚΧ101Α11 KOXA 6.00% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021)
ΚΧ101Α13 ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023)
ΚΧ101Α15 ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025)
ΚΧ101Β11 ΚΟΧΑ 6,50% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021)
ΚΧ151B18 KOXA 2,45% (2ης Σειράς 2018, Λήξης 2033)
ΚΧ151Α04 ΚΟΧΑ 4.60% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2019)
ΚΧ151Α05 ΚΟΧΑ 6.10% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020)
ΚΧ151Α18 KOXA 2,45% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2033)
ΚΧ151Β04 ΚΟΧΑ 6.10% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2019)
ΚΧ151Β05 ΚΟΧΑ 5.35% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020)
ΚΧ152Β03 ΚΟΧΑ 4.60% 2003 (2η ΣΕΙΡΑ 2003 ΛΗΞΗΣ 2018)
ΚΧ161B18 KOXA 2,55% (2ης Σειράς 2018, Λήξης 2034)
ΚΧ161Α18 KOXA 2,55% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2034)
ΚΧ171B18 KOXA 2,65% (2ης Σειράς 2018, Λήξης 2035)
ΚΧ171Α18 KOXA 2,65% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2035)
ΚΧ181B18 KOXA 2,70% (2ης Σειράς 2018, Λήξης 2036)
ΚΧ181Α18 KOXA 2,70% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2036)
ΚΧ201Α18 KOXA 3,05% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2038)

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
86,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
107,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

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

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

0,4860

0,5000

0,4899

-1,0130

21.850

2,8800

2,9000

2,8989

0,5750

24.436

1,3000

1,3100

1,3067

-2,3330

3.000

0,5900
0,2500

0,6300
0,2600

0,5904
0,2560

-3,9600
1,4740

5.050
5.000

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ
LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD
ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΔ13Γ18 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 3η Έκδοση 2018 (2/3/2018 – 1/6/2018)
ΓΔ13Δ18 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 4η Έκδοση 2018 (13/04/2018 – 13/07/2018)
ΓΔ13Ε18 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 5η Έκδοση 2018 (4/5/2018 – 3/8/2018)

* 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 κερασάκι στην τούρτα
Η ΑΕΚ μετά το πρωτάθλημα, θέλει και το Κύπελλο

Το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο έβαλε στη βιτρίνα της η ΑΕΚ. Ενα τρόπαιο που μπορεί να μην έχει τη λάμψη ενός αντίστοιχου της Ευρωλίγκας, όμως τα
κέρδη του είναι τεράστια στην προσπάθεια της Ενωσης να φτάσει ακόμη ψηλότερα.

Τα κέρδη πίσω από το τρόπαιο

Η μπασκετική ΑΕΚ, που μεγαλώνει και «κατακτά» ξανά τον κόσμο της
H νέα ενθρόνιση της «βασίλισσας» ΑΕΚ με το στέμμα του Τσάμπιονς Λιγκ, που αποτελεί τον
τρίτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας της και συνδυάστηκε ιδανικά με την 50χρονη επέτειο του
πρώτου Κυπέλλου Κυπελλούχων,
θα αποφέρει πολλαπλά κέρδη
στην ομάδα που έπαιζε πριν από
πέντε χρόνια στο πρωτάθλημα
της Β΄ Εθνικής, αλλά το όραμα
του προέδρου της Μάκη Αγγελόπουλου την επανέφερε στην
αίγλη των προηγούμενων δεκαετιών. Το άγχος του «πρέπει»
για την πρόκριση στον τελικό
αποδείχθηκε μεγαλύτερος αντίπαλος της Ενωσης και από την
ισπανική Μούρθια, την οποία
νίκησε (77-75), ενώ στον τελικό,
απέναντι στη γαλλική Μονακό,
οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα
ήταν «αλύγιστοι». Το τελικό 10094 γιορτάστηκε δεόντως από
19.000 φιλάθλους της ΑΕΚ, στο
κατάμεστο ΟΑΚΑ, τους απανταχού φίλους της και χαιρετίστηκε
με δεκάδες συγχαρητήρια από
το σύνολο του ελληνικού μπάσκετ και την πολιτεία.
H κατάκτηση του Τσάμπιονς
Λιγκ ήταν ο μεγάλος στόχος της

<
<
<
<
<
<

Τα πλέι οφ έρχονται
και η Ενωση, με ήδη
δύο τίτλους φέτος,
θα προσπαθήσει
να μπει «σφήνα»
στους «αιωνίους».
ΑΕΚ στη φετινή περίοδο και η
εκπλήρωση του οράματος που
είχε ο Μάκης Αγγελόπουλος στα
τρία χρόνια διοικητικής ενασχόλησης της ομάδας μπάσκετ (φέρνοντας 23 ξένους παίκτες και 3
προπονητές). Είναι οξύμωρο αλλά
αληθινό το γεγονός ότι η ΑΕΚ
κατέκτησε τον τίτλο της διοργάνωσης, στην οποία ο κ. Αγγελόπουλος αρνιόταν πεισματικά να
δηλώσει συμμετοχή στον πρώτο
χρόνο της δημιουργίας του Τσάμπιονς Λιγκ από τη FIBA και η
Ενωση είχε φτάσει ένα βήμα πριν
από την αποβολή της από το εγχώριο πρωτάθλημα, όπως την
είχε προειδοποιήσει η ομοσπονδία. Δύο χρόνια αργότερα, η ΑΕΚ
ανέλαβε από τη FIBA τη διοργάνωση του φάιναλ φορ στο ΟΑΚΑ,

το έπραξε άρτια και φαντασμαγορικά και κατέκτησε τον τίτλο.
Μεγαλύτερο κατόρθωμα, όμως,
είναι η επανασύνδεση της ομάδας
μπάσκετ με τον κόσμο του συλλόγου.
Στο εορταστικό τριήμερο των
φίλων της ΑΕΚ που πανηγύρισαν
την κατάκτηση του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος και του
Τσάμπιονς Λιγκ, η ομάδα μπάσκετ κατάφερε να επιστρέψει
στην καρδιά και όσων οπαδών
κρατούσαν... αποστάσεις από
την ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα,
γιατί δεν τη θεωρούσαν αξιόπιστη
στην κατάκτηση τίτλων. Η ομάδα
μπάσκετ, όμως, σε διάστημα
τριών μηνών, στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας στο Ηράκλειο
και έγινε ξανά «βασίλισσα» στην
ευρωπαϊκή διοργάνωση που έχει
χαμηλότερο ανταγωνισμό από
το κλειστό κλαμπ της Ευρωλίγκας,
αλλά βρίσκεται σε ανοδική πορεία
εμπορικότητας και συμμετοχής
ποιοτικότερων ομάδων.
Η ΑΕΚ γίνεται ο τρίτος πόλος
του ελληνικού μπάσκετ μαζί με
τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, έχοντας αποδείξει, φέτος,
ότι έχει μειώσει αισθητά τη δια-

φορά της από τους μονοπωλιακούς διεκδικητές του πρωταθλήματος. Διαθέτοντας λαϊκό έρεισμα, εύρωστη διοίκηση και σπουδαίο υλικό, η ΑΕΚ βάζει πλώρη
για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος, με την καλύτερη δυνατή
ψυχολογία και αν δεν έχει αδειάσει από ενέργεια, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ομάδες μετά τα ευρωπαϊκά φάιναλ
φορ, μπορεί να διαδραματίσει
σπουδαίο, ίσως και... ανατρεπτικό
ρόλο. Το δεδομένο είναι ότι στα
εντός έδρας των φετινών πλέι
οφ, οι εξέδρες του κάτω διαζώματος του ΟΑΚΑ, θα είναι γεμάτες για την κάτοχο του Τσάμπιονς
Λιγκ. Η ΑΕΚ έβαλε στα ταμεία
της 1 εκατ. ευρώ από τη FIBA
και οι παίκτες θα μοιραστούν
500.000 ευρώ, ως πριμ, ενώ θα
γίνει μια μεταγραφή ξένου παίκτη για τα πλέι οφ και στη θέση
του πλέι μέικερ. Το επόμενο βήμα
του Μάκη Αγγελόπουλου είναι
η οριστικοποίηση της νέας έδρας
της ΑΕΚ που θα είναι το ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο και η
μακρόχρονη υπενοικίασή του
από την πολιτεία, ώστε να μετατραπεί σε γήπεδο μπάσκετ.

Ξημερώματα Κυριακής στη συμβολή των οδών
Κηφισίας και Αλεξάνδρας. Τέσσερις φίλοι της
ΑΕΚ, περίπου 55 ετών, φορώντας κασκόλ της
ομάδας αποβιβάζονται από ένα ταξί και διασχίζουν τον δρόμο υπό καταρρακτώδη βροχή,
στον δρόμο για τα σπίτια τους. Με μια φωνή
τραγουδούν «είμαστε πια πρωταθλητές, έρχονται άλλες εποχές», αδιαφορώντας για τις
καιρικές συνθήκες. «Πώς νιώθετε που η ΑΕΚ
πήρε το πρωτάθλημα μετά 24 χρόνια», τους
ρωτάμε. «Ονειρεμένα, μαγικά και ανεπανάληπτα», απαντούν.
Η αναμονή ήταν μεγάλη, η προσμονή μεγαλύτερη και η έκφραση της χαράς τη στιγμή
που ο αρχηγός Πέτρος Μάνταλος σήκωσε
στο «Γ. Καμάρας» το κύπελλο του πρωταθλήματος, υπήρξε τεράστια. Η ΑΕΚ επέστρεψε
στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου
μετά μια ολόκληρη γενιά. Το μόνο που δεν
άλλαξε από την προηγούμενη, ήταν το σημείο
της κορύφωσης των πανηγυρισμών· η Νέα
Φιλαδέλφεια. Το μέρος όπου η ΑΕΚ έζησε
ένδοξες στιγμές του παρελθόντος αποτέλεσε
το ορμητήριο για περίπου 40.000 «Ενωσίτες»
το βράδυ του Σαββάτου, οι οποίοι υποδέχθηκαν το πούλμαν που μετέφερε τους παίκτες,
λίγο πριν από τις 12 το βράδυ. Παίκτες, προπονητής, κόσμος και διοίκηση έγιναν μια
γροθιά. Την τιμητική του είχε ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, ακούγοντας τον κόσμο της
ομάδας να του λέει πως «δεν θα φύγεις ποτέ
από την ΑΕΚ», ενώ ο αγαπημένος παίκτης
της κερκίδας, Σέρχιο Αραούχο άκουσε τον
κόσμο να τον αποθεώνει ξανά. Την τιμητική
του είχε και ο Δημήτρης Μελισσανίδης, που
και εκείνος σήκωσε ψηλά το βαρύτιμο τρόπαιο.
Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως πολλοί
ξένοι παίκτες της ομάδας ήξεραν τον ύμνο
του συλλόγου.
Οσοι βρέθηκαν σε Ριζούπολη και Φιλαδέλφεια δημιούργησαν ένα ανθρώπινο ψηφιδωτό
αποτελούμενο από όλες τις ηλικίες, μπαμπάδες, μαμάδες, μικρά παιδιά, παππούδες και
γιαγιάδες. «Ειλικρινά έκλαψα, ευχαριστώ τα
παιδιά και τη διοίκηση γι’ αυτό που έκαναν»,
μας έλεγε ο θρυλικός παλαίμαχος άσος της
ΑΕΚ Κώστας Νεστορίδης, αποχωρώντας εν
μέσω αποθέωσης από τη Ριζούπολη.
Η εβδομάδα που ξεκίνησε χθες... «απειλεί»
να σπάσει ένα στοιχειωμένο ρεκόρ που κρατάει 40 χρόνια. Τότε ήταν η τελευταία φορά
που η ΑΕΚ κατέκτησε το το νταμπλ. Αντίπαλος
της ΑΕΚ στον τελικό εκείνο ξανά ο ΠΑΟΚ.
Η ΑΕΚ έδειξε στον αγώνα με τον Απόλλωνα
το Σάββατο (0-1, Αραούχο) βελτιωμένη εικόνα
σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια και φιλοδοξεί να στεφθεί και κυπελλούχος. Με γραπτή
τοποθέτησή του ο Δημήτρης Μελισσανίδης
ανέφερε πως προσωπική του επιθυμία είναι η
παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στο Ολυμπιακό

Στιγμές που έλειψαν 24 χρόνια από τη Ν. Φιλαδέλφεια επέστρεψαν για τον κόσμο της ΑΕΚ.
<
<
<
<
<
<

Το στοιχειωμένο νταμπλ από
το 1978, πάλι με αντίπαλο τον
ΠΑΟΚ στο Κύπελλο, θα επιδιώξει να «ξορκίσει» η Ενωση.
Στάδιο, παρά την τιμωρία που έχει επιβληθεί
στον ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ. «Με απόλυτο σεβασμό στις δικαστικές αποφάσεις, εκτιμώ ότι
λόγω της ιδιαιτερότητας του εν λόγω αγώνα
αλλά και των μηνυμάτων που έχουμε την υποχρέωση να στείλουμε στους φιλάθλους των
δύο ομάδων για την άψογη συμπεριφορά τους
στις εξέδρες του ΟΑΚΑ, θα ήταν προς τη σωστή
κατεύθυνση να ανασταλεί για τον τελικό η τιμωρία που έχει επιβληθεί στον πρόεδρο του
ΠΑΟΚ», αναφέρει, μεταξύ άλλων, ο ισχυρός
άνδρας της Ενωσης.
Σήμερα τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια
του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδος, καθώς χθες
ολοκληρώθηκε η χρονική περίοδος κατά την
οποία δικαίωμα αγοράς είχαν μόνον οι κάτοχοι
διαρκείας. Τα εκδοτήρια στον σταθμό «Ειρήνη»
ανοίγουν στις 10 το πρωί και όλοι οι φίλαθλοι
θα μπορούν να αγοράσουν έως 3 εισιτήρια ο
καθένας, αναφέροντας το ονοματεπώνυμο και
το ΑΜΚΑ των αγοραστών των εισιτηρίων. Το
εκδοτήριο θα λειτουργεί από τις 10.00 έως τις
17.00 για όσες μέρες χρειαστεί για να εξαντληθούν τα εισιτήρια, οπότε και θα βγει ανακοίνωση
από την ΠΑΕ ΑΕΚ.
Μ. ΤΣΙΓΚΡΗΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΥΛΛΟΓΗ FIFA WORLD CUP
ΔΩΡΟ

Τα πρώτα
αυτοκόλλητα για
να ξεκινήσετε τη
συλλογή σας!
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MARKET PLACE

Πράσινο φως
για το Limassol
Hills Golf Resort
Την επίσημη δραστηριοποίηση της εταιρείας
Universal Golf Enterprises PLC σηματοδοτεί
η εξασφάλιση της πολεοδομικής άδειας για
τη δημιουργία του θερέτρου γκολφ Limassol
Hills Golf Resort. H Universal Golf Enterprises
PLC, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, δημιουργήθηκε ειδικά
για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου έργου
σε μια ιδιόκτητη έκταση γης περίπου δυο εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων στη Βάσα
Κελλακίου, μια ημιορεινή περιοχή,15 λεπτά
από το παραλιακό μέτωπο της Λεμεσού. Το
Limassol Hills Golf Resort PLC θα περιλαμβάνει
τη δημιουργία γηπέδου και λέσχης γκολφ, αθλητικών εγκαταστάσεων, μπουτίκ ξενοδοχείου, συνεδριακού κέντρου, τουριστικού χωριού καθώς επίσης και εκτεταμένη οικιστική
ανάπτυξη πολυτελών κατοικιών.

WINDOWS TIMELINE

Θα βλέπεις πίσω στο χρόνο
Έως και 30 ημέρες πίσω για να παρακολουθεί ο

χρήστης τις εργασίες του θα μπορεί από εδώ
και πέρα με τη λειτουργία Windows Timeline
της Microsoft. Το νέο είναι ότι αυτή τη λειτουργία θα μπορεί να απολαμβάνει ο χρήστης μέσω
του κινητού του τηλεφώνου και σε Android και
σε iOS. Γι’ αυτούς που χρησιμοποιούν Android
θα πρέπει να εγκαταστήσουν την εφαρμογή
Microsoft Launcher, ενώ γι΄ αυτούς που έχουν
iOS θα γίνεται μέσω της εφαρμογής του
Microsoft Edge.
«Ως κριτικός παρατηρητής του επιχειρηματικού μοντέλου, ο Καρλ Μαρξ θα αντιδρούσε στη συνεχή παρακολούθηση των χρηστών και θα τον απογοήτευε το μονοπώλιο της Google.

Τι άποψη θα είχε σήμερα
για το Ιντερνετ ο Καρλ Μαρξ
LG 2018 SUPER UHD

Νέα σειρά τηλεοράσεων
Η LG παρουσιάζει τη νέα σειρά τηλεοράσεων

SUPER UHD, η οποία ενσωματώνει την προηγμένη τεχνολογία LCD της LG με την Nano Cell οθόνη. Συνδυάζοντας την τεχνολογία Nano Cell
με τον οπίσθιο φωτισμό FALD (Full-Array Local
Dimming) και το νέο ενσωματωμένο έξυπνο επεξεργαστή α7 (άλφα 7), η νέα σειρά τηλεοράσεων LG 2018 SUPER UHD προσφέρει βελτιωμένη απόδοση εικόνας, βαθύτερο μαύρο και
βελτιωμένα χρώματα, καθώς και λεπτομέρειες
στη σκίαση για ακόμα πιο ζωντανές εικόνες σε
πιο ευρείες γωνίες θέασης.

WHATSAPP

Facebook και Instagram βίντεο

Ισως να θεωρούσε το διαδίκτυο ως κοινή ιδιοκτησία της ανθρωπότητας
Τι μπορεί να μάθουμε από τον
Καρλ Μαρξ σήμερα; Αυτή η ερώτηση τίθεται ιδιαίτερα σήμερα -200 χρόνια από τη γέννηση του Γερμανού φιλόσοφου
και κοινωνικού επαναστάτη.
Ο συγγραφέας και ο μελετητής των μέσων ενημέρωσης Τίλμαν Μπομγκάρτελ, καθηγητής
Μέσων Ενημέρωσης στο πανεπιστήμιο του Μάιντς, προσπαθεί
να διερευνήσει την άποψη που
θα είχε ο Μαρξ για το Διαδίκτυο.
«Η αστική τάξη, κατά τη
διάρκεια της σχεδόν 100χρονης
ταξικής κυριαρχίας της δημιούργησε κολοσσιαίες παραγωγικές δυνάμεις από ό,τι είχαν
παράξει όλες οι προηγούμενες
γενιές μαζί. Υποταγή των δυνάμεων της φύσης, μηχανές, εφαρμογή της χημείας στη βιομηχανία και τη γεωργία, ατμός
στην πλοήγηση, σιδηρόδρομοι,
ηλεκτρικοί τηλέγραφοι, κατάκτηση ολόκληρων ηπείρων, κατακτήσεις για τις οποίες δεν υ-

πήρχαν υπόνοιες νωρίτερα”.
Περιμένετε ένα λεπτό - δύο
άνθρωποι έγραψαν ότι ήθελαν
να καταλάβουν την εξουσία από
την αστική τάξη με επανάσταση;
Ναι, σύμφωνα με το Κομμουνιστικό Μανιφέστο του Καρλ
Μαρξ και του Φρίντριχ Έγκελς
του 1848, το οποίο θεωρείται
το λογοτεχνικό σημείο εκκίνησης του μαρξισμού.
Το απόσπασμα δείχνει επίσης ότι ο Μαρξ ήταν Κοινωνικός
Επαναστάτης , αλλά όχι μηχανικός. Θαύμαζε την τεχνολογία
της εποχής. Από τη μία πλευρά,
για τον Μαρξ ήταν τα μέσα παραγωγής που συνέβαλαν στην
καπιταλιστική εκμετάλλευση
της εργατικής τάξης. Από την
άλλη πλευρά, πίστευε ότι θα
μπορούσε επίσης να διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην κατάργηση του καπιταλισμού. Αν
διαβάσουμε σήμερα αυτό που
ο Μαρξ έγραψε για την «επικοινωνία» της εποχής του, μπο-
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Αν διαβάσουμε
αυτό που ο έγραψε
για την «επικοινωνία»
της εποχής του,
μπορούν να εξαχθούν
συμπεράσματα για
το τι θα σκεφτόταν για
το διαδίκτυο σήμερα.
ρούν να εξαχθούν συμπεράσματα για το τι θα σκεφτόταν
για το διαδίκτυο σήμερα.
Θα θεωρούσε πιθανώς το
Διαδίκτυο ως κοινότητα, κοινή
ιδιοκτησία όλης της ανθρωπότητας και πιθανότατα θα ξαναέβρισκε αυτό το κοινοτικό ιδεώδες σήμερα στην συλλογικώς
δημιουργημένη ηλεκτρονική
εγκυκλοπαίδεια Wikipedia ή
στο εθελοντικά προγραμματισμένο λογισμικό ανοιχτού κώδικα, όπως το Linux.

Ο Μαρξ μιλούσε για την «γενική διάνοια» που εξελίσσεται
όμως σε πηγή κέρδους. Ωστόσο,
οι πολλές υπηρεσίες που προσφέρει η Google δωρεάν στους
χρήστες της, ενδεχομένως θα
τον είχαν εμπνεύσει. Με το
Google ίσως να μην χρειαζόταν
να αναλώνει καθημερινά ώρες
και ώρες στην Βρετανική Βιβλιοθήκη του Λονδίνου.
Ωστόσο, ως κριτικός παρατηρητής του επιχειρηματικού
μοντέλου, θα αντιδρούσε σίγουρα στη συνεχή παρακολούθηση των χρηστών . Όπως και
το μονοπώλιο, το οποίο έχει η
Google σε πολλούς τομείς, σίγουρα θα τον είχε απογοητεύσει. Θα αξίωνε ενδεχομένως
την απαλλοτρίωση και την εθνικοποίηση της εταιρείας και
των άλλων μονοπωλίων όπως
το Facebook ή το YouTube, όπως ζήτησε πρόσφατα ο συγγραφέας Τζόναθαν Τσάπλιν στο
βιβλίο του «Move Fast And
Break Things».

Πρώτα στο λειτουργικό iOS, αλλά εν ευθέτω

χρόνω και σε λειτουργικό Android ο χρήστης θα
μπορεί να παρακολουθεί βίντεο των Facebook
και Instagram εντός της εφαρμογής WhatsApp,
δίχως να μεταφέρεται στις αντίστοιχες εφαρμογές. Η ενοποίηση των τριών εφαρμογών είναι πλέον γεγονός.

Το μεγαλύτερο
θερμοκήπιο
«αναγεννήθηκε»

Αυτονομία 7 ημερών
Έξυπνο κινητό τηλέφωνο με αυτονομία -όπως
υποστηρίζει η εταιρεία- έφτιαξε η Ulefone. Το
όνομά του είναι Ulefone Power 5, το οποίο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του είναι
13.000 mAh. Με τα 13 χιλιάδες μιλιαμπερώρια
σύμφωνα με την εταιρεία θα χρειαστεί ο χρήστης να φορτίσει το κινητό του μόνο 52 φορές
το χρόνο, όσες και οι εβδομάδες που έχει. Συνοδεύεται από φορτιστή 5V/5A για να φορτίζει
πλήρως μέσα σε μόλις 2.5 ώρες.

ESET

Anti-Malware Solutions
Την υψηλότερη διάκριση απέσπασε η ESET

στις κατηγορίες «Innovation»,
«Product»,«Market» και «Overall Leader» στην
έκθεση της Kuppinger Cole «Leadership
Compass Enterprise Endpoint Security: AntiMalware Solutions» για το 2018. Είναι ιδιαίτερα
τιμητική η αναγνώριση των λύσεων ασφάλειας
που προσφέρουμε στις επιχειρήσεις από την
Kuppinger Cole» δήλωσε ο Juraj Malcho, Chief
Technology Officer της ESET.

Με 15.000 νέους γυάλινους πίνακες, οι βασιλικοί βοτανικοί
κήποι της Βρετανίας στο Κιου
θα ξανανοίξουν το διάσημο
θερμοκήπιό τους μετά πενταετή ανακαίνιση, που στοίχισε
41 εκατομμύρια στερλίνες. Περισσότερα από 69.000 αντικείμενα καθαρίστηκαν και αντικαταστάθηκαν στο τεράστιο
γυάλινο κτίριο που είναι γνωστό ως το μεγαλύτερο βικτωριανό θερμοκήπιο, και είναι
πατρίδα περίπου δέκα χιλιάδων
φυτών ανάμεσα στα οποία και
κάποια από τα σπανιότερα είδη
από τα θερμά κλίματα του κόσμου. Το θερμοκήπιο, το οποίο
έχει έκταση 4.880 τετραγωνικών μέτρων, βρισκόταν σε κατάσταση κατάρρευσης, όπως
επισημαίνουν αξιωματούχοι
της Παγκόσμιας Πολιτισμικής
Κληρονομιάς της UNESCO.
Στο μεγάλο θερμοκήπιο συγκεντρώνονται περισσότεροι
από ένα εκατομμύριο επισκέπτες τον χρόνο. Το θερμοκήπιο
παρέμεινε κλειστό καθ’ όλη τη
διάρκεια της ανακαίνισης με
μία τέντα, που μπορούσε να
σκεπάσει τρία αεροσκάφη
Boeing 747, να καλύπτει το κτίριο στο νοτιοδυτικό Λονδίνο.
Το τεράστιο έργο απαίτησε
180 χιλιόμετρα σκαλωσιές, 5.280
λίτρα μπογιάς και εργάστηκαν
εκεί περισσότεροι από 400 άνθρωποι με την εποχή της επαναφύτευσης να αρχίζει τον Σε-

Από τις 23 Απριλίου λειτουργεί στη Λάρνακα
το τέταρτο πρατήριο παγκυπρίως με την ονομασία Eni στη λεωφόρο Γρίβα Διγενή το οποίο διαχειρίζεται η εταιρεία ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ.
Το νέο εκσυγχρονισμένο πρατήριο Eni προσφέρει καύσιμα κίνησης, διανομή πετρελαίου
θέρμανσης καθώς και τα υψηλής ποιότητας
λιπαντικά Eni. Επιπρόσθετα παρέχει υπηρεσίες
όπως έλεγχο λαδιού, μέτρηση πίεσης ελαστικών
και κατάστημα Eni. Η ένταξη του νέου πρατηρίου στο δίκτυο πρατηρίων της Eni εντάσσεται στο πλαίσιο της ανανέωσης της συνεργασίας της εταιρείας πετρελαιοειδών Petrolina
(Holdings) Public Ltd και του ιταλικού κολοσσού
Εni S.p.A. Στη Λάρνακα λειτουργεί ακόμα ένα
πρατήριο με την ονομασία Eni στον δρόμο
Δεκελείας ενώ τα άλλα δύο πρατήρια βρίσκονται στη Λευκωσία και Λεμεσό.

Στηρίζει την Αγία Σκέπη
ο Ομιλος Πηλακούτα
Για 12 χρόνια ο όμιλος Πηλακούτα σταθερά
στηρίζει τον Σύνδεσμο Φίλων Αγίας Σκέπης
στη σκληρή μάχη κατά των ναρκωτικών.Την
Τετάρτη 2 Μαΐου πραγματοποιήθηκε η ειδική
κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς, στους
χώρους του κρατικού λαχείου. Ο τυχερός κάτοχος του λαχνού με αριθμό 55884, κέρδισε
το ολοκαίνουργιο Nissan Micra αξίας €10.900.
Η εκπρόσωπος του συνδέσμου φίλων Αγίας
Σκέπης, Γιάννα Πίττα, ανέφερε ότι «σε μια
δύσκολη περίοδο όπως αυτή που διανύουμε,
το ποσό που συγκεντρώθηκε αποτελεί σημαντική εισφορά στον Σύνδεσμο για την ενίσχυση του έργου του». Όπως τόνισε η κ.
Κλέλια Πηλακούτα, Head of Business
Development του Ομίλου Πηλακούτα, «πρόθεση του ομίλου είναι να συνεχίσει τη στήριξη
προς τον Σύνδεσμο και την επόμενη χρονιά.
Οφείλουμε να δίνουμε δύναμη σε άξιες προσπάθειες που βοηθούν ευάλωτες ομάδες της
κοινωνίας μας».

Οι βοτανικοί κήποι της Βρετανίας
στο Κιου ανοίγουν έπειτα από 5 χρόνια
ULEFONE POWER 5

Τέταρτο πρατήριο
Eni στη Λάρνακα

πτέμβριο. Το θερμοκήπιο θα ανοίξει τις θύρες του στο κοινό
αύριο Σάββατο 5 Μαΐου. Το πελώριο θερμοκήπιο στεγάζει σήμερα περίπου δέκα χιλιάδες φυτά από τα θερμά και εύκρατα
κλίματα από ολόκληρο τον κόσμο. Ανάμεσά τους βρίσκονται
και κάποια εξαιρετικά σπάνια
είδη, που δεν υπάρχουν παρά
σε βοτανικούς κήπους. Ενα από
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Φιλοξενεί περίπου δέκα
χιλιάδες φυτά, ανάμεσα
στα οποία και κάποια από τα σπανιότερα
είδη του κόσμου
από τα θερμά κλίματα.
αυτά είναι το εξαιρετικά σπάνιο
Encephalartos woodii από τη
Νότια Αφρική, το οποίο δεν υπάρχει πια στη φύση και βρίσκεται μόνο σε βοτανικούς κήπους και ιδιωτικές συλλογές.
Το δένδρο έχει πάρει το όνομα
του «πιο μοναχικού δένδρου
στον κόσμο» διότι παραμένουν
εν ζωή μόνο αρσενικά φυτά,
καθένα από τα οποία ένας κλώνος του δένδρου που βρίσκεται
στους Κήπους Κιου. Το φυτό
συλλέχθηκε στα μέσα του 19ου
αιώνα. Κάποια φυτά έχουν θηλυκά και αρσενικά μέρη, αλλά
αυτό το είδος απαιτεί την ύπαρ-

Ενώνουν δυνάμεις
Π.Μ. Τσεριώτης
και Ομιλος FDL
Το διάσημο θερμοκήπιο έχει έκταση 4.880 τετραγωνικών μέτρων και η ανακαίνισή του κόστισε 41 εκατομμύρια στερλίνες.
ξη θηλυκού προκειμένου να δημιουργήσει σπόρους.

Πληθυσμός ασφαλείας
Ο βοτανολόγος Σκοτ Τέιλορ,
ο οποίος εποπτεύει το τεράστιο
θερμοκήπιο, εξήγησε ότι οι κυνηγοί των φυτών αναζητούν ένα
θηλυκό δένδρο προκειμένου να
αναπαραχθεί το Encephalartos
woodii. Κι επίσης επισήμανε την
σημασία που έχει να υπάρχει ένας πληθυσμός ασφαλείας για
καθένα από τα φυτά που κινδυνεύουν με αφανισμό. «Εχουμε
μια πολύ σημαντική εργασία να
εξακολουθήσουμε», δήλωσε ο

Τέιλορ. «Κάποια φυτά ζουν σε
πολύ περιορισμένους αριθμούς
στη φύση, μια δασική πυρκαγιά,
ένας σεισμός και όλα τελείωσαν»,
κατέληξε. Σε συνέντευξή του στο
BBC ο σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο
δήλωσε ότι πάνε πολλά χρόνια
που έχει να επισκεφθεί τους Κήπους Κιου. «Οταν δούλευα στο
BBC και έμενα στο γραφείο μου
και με έπιανε πραγματική κατάθλιψη, πήγαινα στους Κήπους
Κιου τα Σαββατοκύριακα και ανέπνεα βαθιά επειδή υπήρχε η
μυρωδιά των τροπικών. Τα είδη
φυτών κινδυνεύουν με αφανισμό
όπως και τα είδη ζώων».

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία συγχώνευσης των
δραστηριοτήτων της θυγατρικής εταιρείας
του Ομίλου Π.Μ.Τσεριώτης, DIAPΟ Ltd, με τη
Foodlink Cyprus. Στο πλαίσιο της συμφωνίας,
η Foodlink Cyprus έχει αποκτήσει το 75% του
νέου σχήματος, αγοράζοντας μετοχές και ταυτόχρονα συνεισφέροντας τις δραστηριότητες
της στην DIAPO έναντι μετοχών. Το νέο σχήμα
που λειτουργεί από την 1η Απριλίου 2018, αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία υπηρεσιών third-party logistics στην Κύπρο,
με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης. Το νέο
σχήμα ενδυναμώνεται από την εμπειρία και
τεχνογνωσία της Foodlink, εταιρείας εξειδικευμένης στον τομέα των υπηρεσιών logistics
με δραστηριότητες στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια
και την Κύπρο. Η συμφωνία έγινε στο πλαίσιο
υλοποίησης της ευρύτερης στρατηγικής ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της Π.Μ.Τσεριώτης.
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34 εισηγμένες
διανέμουν το 50%
των κερδών τους
στους μετόχους
Μοιράζουν 1,37 δισ. ευρώ σε μερίσματα
ή επιστροφές κεφαλαίου για το 2017
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η καλύτερη χρονιά για τις εισηγμένες
εταιρείες μετά το 2009, σε επίπεδο κερδοφορίας, αποτελεί μια πολύ καλή χρονιά και για τους μετόχους τους, αφού
μοιράζουν περίπου το ήμισυ των κερδών τους σε μορφή μερισμάτων ή επιστροφής κεφαλαίου, δημιουργώντας
έτσι πολύ καλές προοπτικές και προσφέροντας σημαντικό στήριγμα για
την πορεία του ελληνικού Χρηματιστηρίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα
του 2017, 34 εισηγμένες αποδεικνύονται
αρκετά γενναιόδωρες, αφού δίνουν
στους μετόχους τους 1,37 δισ. ευρώ σε
μερίσματα ή επιστροφές κεφαλαίου,
πόσο το οποίο δεν είναι μόνον αυξημένο
κατά 8,5% σε σχέση με το 2017, αλλά
αποτελεί και το υψηλότερο από το 2010.
Αν υπολογιστεί ότι η συνολική κερδοφορία των εισηγμένων (αν εξαιρεθούν
οι τράπεζες) διαμορφώθηκε στα 2,43
δισ. ευρώ (και 28,5% υψηλότερα σε
σχέση με το 2016), κάτι παραπάνω από
το 50% των κερδών του συνόλου δίνεται
ως «δώρο» στους επενδυτές οι οποίοι
επέλεξαν να τοποθετήσουν τα χρήματά
τους στις μετοχές συγκεκριμένων εταιρειών. Στα παραπάνω στοιχεία δεν
«υπολογίζεται» το μέρισμα της Τράπεζας
της Ελλάδος, καθώς κατευθύνεται κυρίως προς το ελληνικό Δημόσιο.
Οι περισσότερες εταιρείες που αποφάσισαν να «ανταμείψουν» τους μετόχους τους προέρχονται από τον κλάδο
της υψηλής κεφαλαιοποίησης, ενώ οι
«πρωταγωνιστές» των μερισμάτων είναι
η «Καρέλιας» με μέρισμα 9,2 ευρώ ανά
μετοχή, η Autohellas με μέρισμα 1,1
ευρώ ανά μετοχή, η Motor Oil με 1 ευρώ
ανά μετοχή, η Ανδρομέδα με 0,75 ευρώ,
η Aegean με 0,55 ευρώ και η Coca-Cola

με 0,54 ευρώ. Ακολουθούν οι: BriQ
Properties, Grivalia, OTE, Μυτιληναίος,
ΟΠΑΠ, Σαράντης, ΕΛΠΕ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ,
Λάμψα, ΟΛΠ, ΟΛΘ, Paperpack, Πανγαία,
Ευρωπαϊκή Πίστη, ΚΡΙ-ΚΡΙ, Φουρλής,
Πλαίσιο κ.ά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η λίστα των
«γενναιόδωρων» εταιρειών θα μεγαλώσει το επόμενο διάστημα, αφού αρκετές εταιρείες αναμένεται να αποφασίσουν να διανείμουν μερίσματα στις
προσεχείς γενικές του συνελεύσεις.
Προς το παρόν, πάντως, το 2017, αν
και χρηματιστηριακά είχε πολλά σκαμπανεβάσματα, με έντονες διορθώσεις
αλλά και με δυναμικά ράλι, αποδεικνύεται μία πολύ καλή χρονιά για τους
επενδυτές που «κυνηγούν» τα μερίσματα ως επενδυτική στρατηγική, η
οποία ανθούσε πριν από την κρίση, αν
αναλογιστούμε ότι το 2008, που αποτελεί την καλύτερη χρονιά της τελευταίας 10ετίας σε επίπεδο μερισμάτων,
το συνολικό ποσό που είχαν μοιράσει
182 εισηγμένες άγγιξε τα 4,5 δισ. ευρώ.
Αντίθετα με τις προηγούμενες χρονιές,
όπου οι εταιρείες ήταν πολύ πιο «σφιχτές» στο θέμα της διανομής των κερδών
τους, η βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και το καλύτερο κλίμα που
υπάρχει πλέον γύρω από την Ελλάδα,
τις ενθάρρυνε πλέον να ακολουθήσουν
αυτήν την οδό. Οπως σημειώνει ο κ.
Μάνος Χατζηδάκης της Beta Χρηματιστηριακή, η καλή επίδοση των εισηγμένων υποστηρίχθηκε από την αύξηση
του ΑΕΠ, όπως μεταφράστηκε στην εγχώρια ζήτηση, τα εξαιρετικά αποτελέσματα του κλάδου διύλισης, την εξωστρέφεια των εξαγωγικών εταιρειών και
τη δουλειά που είχε γίνει στο πρόσφατο
παρελθόν σε θέματα αναδιάρθρωσης
και αναδιοργάνωσης κόστους που φαί-
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Το ποσό που δίνεται στους
επενδυτές είναι αυξημένο
κατά 8,5% σε σχέση με το
2017 και αποτελεί το υψηλότερο από το 2010.

νεται να αποδίδουν καρπούς. Ο τουρισμός είχε ευρεία συμμετοχή στο αποτέλεσμα επηρεάζοντας έμμεσα ή άμεσα
το οικονομικό σύστημα φέρνοντας καλύτερα περιθώρια και ρευστότητα στους
ισολογισμούς των εταιρειών.
Οπως επισημαίνουν οι αναλυτές, είναι
προτιμότερο για τις εισηγμένες να διανέμουν μερίσματα ή να επιστρέφουν
κεφάλαια στους μετόχους τους, αφού
με την πτώση των επιτοκίων στα σημερινά επίπεδα η διακράτηση μετρητών
δεν αποδίδει πλέον. Ετσι κερδίζουν διπλά, αφού και «αποζημιώνουν» τους επενδυτές που τις εμπιστεύτηκαν και
πραγματοποιούν κέρδη από την καλή
απόδοση που θα έχει η μετοχή της εταιρείας στο ταμπλό. Με τη μέση μερισματική απόδοση του ελληνικού Χρηματιστηρίου να διαμορφώνεται στο
2,9% (εκτός τραπεζών), αυτή η στρατηγική προσφέρει καλό κόστος ευκαιρίας
και αποτελεί καλή πηγή εσόδων, ενώ
δημιουργεί έναν βαθμό ελκυστικότητας
στις μετοχές για το εγγύς μέλλον.

Ποιες εταιρείες έδιναν
μερίσματα μέσα στην κρίση
Μόνο 13 εισηγμένες από την αρχή
της κρίσης έως και το 2017, στα
οκτώ χρόνια των μνημονίων, δίνουν σταθερά μέρισμα στους μετόχους τους, με την πλειονότητα
να προέρχεται από την υψηλή κεφαλαιοποίηση. Το «χρυσό 13άρι»
των μερισμάτων από το 2010 έως
και το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της Beta Χρηματιστηριακή,
είναι οι Καρέλιας, Μότορ Οϊλ,
Grivalia, Ελληνικά Πετρέλαια, ΟΠΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, Ελληνικά
Χρηματιστήρια, ΟΛΘ, Κρι-Κρι,
Πλαίσιο, Jumbo και ΟΛΠ. Βέβαια,
υπάρχουν και εισηγμένες που μοίρασαν μερίσματα τα περισσότερα
από αυτά τα έτη της κρίσης, όπως
ο Τιτάν, που διένειμε μέρισμα τα

περισσότερα προηγούμενα χρόνια
από το 2010 εκτός από το 2011, ο
ΟΤΕ ο οποίος δεν μοίρασε μέρισμα
το 2012 και το 2013, ο Σαράντης
που δεν προχώρησε σε κάποια
διανομή μερίσματος το 2012 και
το 2011 αλλά έδωσε όλα τα υπόλοιπα έτη της κρίσης, η εταιρεία
Κλουκίνας, η οποία το 2011 και
το 2010 δεν είχε δώσει «δώρο»
στους μετόχους της, και ο Κανάκης
που δεν μοίρασε μέρισμα πέρυσι.
Σημαντικό επίσης είναι ότι αρκετές
εταιρείες δίνουν φέτος μεγαλύτερο
μέρισμα από ό,τι πέρυσι όπως οι
Aegean, Coca-Cola, Ελληνικά Πετρέλαια, ΕΥΑΘ, ΕΥΔΑΠ, ΟΛΠ, ΟΤΕ,
Σαράντης, Κρι Κρι, Πλαίσιο,
Grivalia και Πανγαία.

Σημαντικές απώλειες στο ΧΑΚ

Δυνητικοί εξαγωγείς το 26% των ελληνικών μικρομεσαίων

Σημαντικές απώλειες σημείωσε ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ στη δεύτερη χρηματιστηριακή
συνάντηση της εβδομάδας, διευρύνοντας
τις μικρές απώλειες της προηγούμενης ημέρας.
Η αγορά έκλεισε στις 67,34 μονάδες, καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 1,35%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 40,19 μονάδες,
καταγράφοντας ζημιές σε ποσοστό 1,40%.
Η αξία των συναλλαγών σε μετοχές διαμορφώθηκε στα €261.111.
Με ζημιές έκλεισαν όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Τα Ξενοδοχεία σημείωσαν πτώση 0,80%, οι Επενδυτικές παρουσίασαν ζημιές 1,57%, η Κύρια Αγορά υποχώρησε κατά 1,37% και η Εναλλακτική Αγορά σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,01%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι των Τσιμεντοποιείων
Βασιλικού με €70.838 (τιμή κλεισίματος €2,90
– χωρίς μεταβολή), της Τράπεζας Κύπρου με
€67.899 (τιμή κλεισίματος €1,71 – πτώση
3,93%), της Ελληνικής Τράπεζας με €18.591
(τιμή κλεισίματος €0,63 – άνοδος 0,64%), της
Logicom με €14.031 (τιμή κλεισίματος €1,51
– χωρίς μεταβολή) και της Tsokkos Hotels
με €13.040 (τιμή κλεισίματος €0,16 – χωρίς
μεταβολή). Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 4 κινήθηκαν ανοδικά, 10
πτωτικά, ενώ 9 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο
αριθμός των συναλλαγών ανήλθε στις 164.
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
(ΧΑΚ), που εκπροσωπείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων
(ECSDA) της οποίας είναι μέλος, η Ευρωπαϊκή
Ένωση Κεντρικών Γραφείων Συμψηφισμού
(EACH) και η Ομοσπονδία Ευρωπαϊκών Χρηματιστηρίων (FESE) υπέγραψαν στις 7 Νοεμβρίου 2006 τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την Εκκαθάριση και τον Δια-

Σημαντικό παραμένει το κενό εξωστρέφειας των
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρά
το γεγονός ότι στα χρόνια της κρίσης αρκετές
αναζήτησαν «σανίδα σωτηρίας» στις αγορές
του εξωτερικού. Οι ελληνικές ΜμΕ πραγματοποιούν εκτός συνόρων μόλις το 11% των πωλήσεών τους, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος
στην Ευρωπαϊκή Ενωση είναι 18%. Κι αυτό,
διότι μόνο μια μικρή μερίδα εξαγωγικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι λεγόμενοι στρατηγικοί
εξαγωγείς οι οποίοι αποτελούν το 12% του συνόλου των ΜμΕ, πραγματοποιούν σημαντικό
κομμάτι των πωλήσεών τους, το 34%, εκτός ελληνικών συνόρων, από 19% το 2008. Το παραπάνω ποσοστό εκτιμάται ότι δεν αποτελεί το
«ταβάνι» για την εξωστρέφεια των ελληνικών
ΜμΕ, καθώς σύμφωνα με σχετική μελέτη της
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, υπάρχει ένα ακόμη 26% των ελληνικών ΜμΕ που θεωρούνται
δυνητικοί εξαγωγείς. Μια «δεξαμενή» από την
οποία μπορεί να αντληθεί μέρος αυτού του 26%
είναι οι λεγόμενοι «αποθαρρημένοι εξαγωγείς»,
οι οποίοι αποτελούν σήμερα το 3% του συνόλου
των ΜμΕ και πραγματοποιούν το 8% των πωλήσεων των ΜμΕ. Πρόκειται για «φυλή» επιχειρηματιών που, ενώ πέτυχαν να αυξήσουν σημαντικά τις εξαγωγές τους στα χρόνια της κρίσης
–από 5% του τζίρου τους το 2008 σε 10% το
2016–, δηλώνουν τώρα απογοητευμένοι από
την προσπάθειά τους και έτσι επιλέγουν να μη
θέσουν την εξωστρέφεια ως στρατηγικό στόχο
για την επόμενη πενταετία. Πιθανή αιτία είναι
τα προβλήματα ρευστότητας και τα χαμηλά περιθώρια κέρδους στις ξένες αγορές έναντι της
εγχώριας. Με δεδομένο, ωστόσο, ότι τα παραπάνω
αποτελούν συνθήκες που ισχύουν για όλους, η
μελέτη εντοπίζει παράγοντες που συνέβαλαν
καθοριστικά στην αποτυχία των εν λόγω επιχειρήσεων: πρόκειται για την ασθενή στόχευσή

κανονισμό (ο «Κώδικας Δεοντολογίας»).
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑΚ, το Μέρος V του Κώδικα Δεοντολογίας αναφέρεται
στον Διαχωρισμό Υπηρεσιών και τον Λογιστικό Διαχωρισμό. Ο Διαχωρισμός Υπηρεσιών
αυξάνει τις επιλογές των πελατών και παρέχει
ευελιξία κατά την επιλογή της υπηρεσίας
που θα αγοράσουν, βοηθώντας τους να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τιμές και υπηρεσίες. Αναφέρεται επίσης ότι ο Λογιστικός
Διαχωρισμός παρέχει σχετικές πληροφορίες
αναφορικά με τις προσφερόμενες υπηρεσίες
και προστίθεται ότι για το έτος 2017, το ΧΑΚ
συμμορφώνεται με το Μέρος V του Κώδικα
και συγκεκριμένα με τα Άρθρα 39 (Αρχές),
40 (Διαχωρισμός), 42 και 43 (αποκάλυψη εξόδων και εσόδων για κάθε υπηρεσία ξεχωριστά).

Εισαγωγή στο ΧΑΚ

Επίσης, το Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου
Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε ότι έχει αποδεχθεί
προς εισαγωγή σύμφωνα με το Άρθρο 58(1)
του Νόμου του ΧΑΚ, στην Αγορά Ομολόγων
των Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών (Ν.Ε.Α.)
του ΧΑΚ για εκδότες των οποίων το Μητρώο
δεν τηρείται από το ΚΑΜ, επιπρόσθετα Ομόλογα της εταιρείας BLUEPRINT
INDUSTRIAL ENGINEERING LTD (Ομόλογα
2020), τα οποία προέκυψαν από επιπρόσθετες
εκδόσεις της. Αναφέρει ότι τα νέα 566.016
ομόλογα φέρουν τους ίδιους όρους με τα ήδη
υφιστάμενα εισηγμένα ομόλογα της εταιρείας
αυτής και προσθέτει ότι η εταιρεία αυτή είναι
εγγεγραμμένη στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με το ΧΑΚ, η διαπραγμάτευση
των πιο πάνω επιπρόσθετων αξιών η οποία
πραγματοποιείται σε Αγγλική Στερλίνα (£)
θα αρχίσει την Πέμπτη, 10 Μαΐου 2018.

τους στους τομείς της συσκευασίας, του κόστους
και της προώθησης των προϊόντων τους, καθώς
και τη χαμηλή έμφαση που έδωσαν στις αγορές
της Δυτικής Ευρώπης, στις οποίες τα περιθώρια
κέρδους είναι σημαντικά υψηλότερα σε σύγκριση
με αυτά των βαλκανικών αγορών.
Προβλήματα ρευστότητας αντιμετωπίζει μια
άλλη «φυλή», οι αισιόδοξοι εξαγωγείς που αποτελούν το 8% των ΜμΕ και σε όρους πωλήσεων
αντιστοιχούν στο 9% του συνόλου. Πρόκειται
για κατηγορία ΜμΕ που μείωσαν τις εξαγωγές
κατά την κρίση, αλλά θέτουν ως στόχο για το
μέλλον την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.
Η ομάδα αυτή σχεδιάζει να δώσει έμφαση στην
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και στη
συμμετοχή σε συστάδες επιχειρήσεων (clusters),
ενώ οι αγορές-στόχοι είναι η Ανατολική Ευρώπη
και η Μέση Ανατολή. Καθοριστικής σημασίας
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για την κάλυψη του κενού είναι η ενεργοποίηση
των λεγόμενων «πιθανών εξαγωγέων» που αποτελούν το 15% των ΜμΕ και πρόκειται για επιχειρηματίες που σήμερα δεν εξάγουν, αλλά
έχουν θέσει ως μελλοντικό τους στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας.
Για να αντιληφθεί κάποιος εύκολα το όφελος
που είχαν οι στρατηγικοί εξαγωγείς έναντι των
υπολοίπων, αρκεί ίσως το εξής στοιχείο: ο μέσος
κύκλος εργασιών μιας μικρομεσαίας επιχείρησης
- στρατηγικού εξαγωγέα είχε αυξηθεί στις 900.000
ευρώ το 2016 από τις 700.000 ευρώ το 2008. Οι
λοιπές εξαγωγικές είδαν τον τζίρο τους να μειώνεται σε 500.000 ευρώ το 2016 από 700.000
ευρώ οκτώ χρόνια πριν, ενώ όσες δεν έχουν εξαγωγική δραστηριότητα έμειναν καθηλωμένες
χαμηλά, με τον τζίρο τους να παραμένει κατά
μέσον όρο στις 400.000 ευρώ.

