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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΕΛΛΑΔΑ

ΜΑΣΚ - ΜΠΑΦΕΤ

Οι αναδυόμενες αγορές είναι σήμερα πιο ευάλωτες

Στην 27η θέση μεταξύ των «28» βρίσκεται η Ελλάδα σε

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ Ελον Μασκ και Γουόρεν Μπά-

απ’ ό,τι ήταν στις προηγούμενες περιόδους κρίσης, το
2008 και το 2013 εκτιμά η γνωστή οικονομολόγος του
Χάρβαρντ Κάρμεν Ράινχαρντ. Αντίθετα, οικονομολόγοι
επενδυτικών τραπεζών όπως η UBS και η Goldman
Sachs επιμένουν ότι οι αναδυόμενες αγορές προσφέρουν σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες. Σελ. 12

ό,τι αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών στον δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με τον δείκτη ψηφιακής
οικονομίας και κοινωνίας (Digital Economy & Society
Index) της Κομισιόν. Η έκθεση σημειώνει ότι η Ελλάδα
δεν έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ. Σελ. 16

φετ, με αφορμή δηλώσεις του πρώτου ότι η καινοτομία
είναι πιο σημαντικό από το να προσπαθεί να περιφρουρήσει μια επιχείρηση το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, όπως υποστηρίζει ο δεύτερος. Επιπλέον, ο Ελον
Μασκ ανέφερε ότι θα φτιάξει εταιρεία ζαχαρωτών αλλά ο Μπάφετ εξέφρασε αμφιβολίες αν μπορεί. Σελ. 12
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Ουραγός στις νέες τεχνολογίες

War-gaming με τον Συνεργατισμό
Σε εκκρεμότητα διάφορα ζητήματα – Πού σκοντάφτουν οι δύο πρόσφορές που υποβλήθηκαν
Στο παρά πέντε της διαδικασίας για ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού
παραμένουν σε εκκρεμότητα διάφορα
ζητήματα σχετικά με τους δύο ενδιαφερόμενους οι οποίοι υπέβαλαν προσφορές. Δηλαδή, την Ελληνική Τράπεζα και το αμερικανικό επενδυτικό
ταμείο Apollo Global Management.

Η Ελληνική φαίνεται ότι αντιμετωπίζει προβλήματα, κυρίως με την
Wargaming που κατέχει το 24,9%
της Τράπεζας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν διαρρεύσει, μεταξύ των συζητήσεων της Wargaming και του ΔΣ της
Ελληνικής, κατά πρώτον εκτιμάται
ότι δεν χρειάζονται 450 εκατ. ευρώ

και κατά δεύτερον ότι τα κεφάλαια
μπορούν να εξευρεθούν από τους υφιστάμενους μετόχους δίχως να εισχωρήσουν στο νέο σχήμα άλλα επενδυτικά ταμεία και να χάσει το μετοχικό της ποσοστό. Από την άλλη,
το επενδυτικό ταμείο Apollo Global
Management έχει να αντιμετωπίσει

άλλες παραμέτρους. Όπως ανέφερε
πηγή του υπουργείου Οικονομικών,
για να αγοράσει κάποιος τα στοιχεία
του καλού Συνεργατισμού, θα πρέπει
να έχει απαραιτήτως ευρωπαϊκή άδεια
τραπεζικού ιδρύματος. Αυτό, διότι την
επόμενη ημέρα της συναλλαγής θα
πρέπει να είναι εις θέση να διαχειριστεί

Η βουτιά της λίρας ανέβασε τον τουρισμό της Τουρκίας

καταθέσεις.Σύμφωνα με πληροφορίες,
παράγοντες της Apollo πραγματοποίησαν «ταξίδι αστραπή» στην Αθήνα
όπου συναντήθηκαν με τους τρεις βασικούς παίχτες του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, δηλαδή την
AlphaBank, την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος και την EurobankSA. Σελ.7

«Κόκκινο»
σε «αβέβαιους»
επενδυτές με
τα νέα μέτρα
Το σχέδιο πολιτογραφήσεων
Σε νέα αλλαγή στο Σχέδιο των Πολιτογραφήσεων προχώρησε η κυβέρνηση. Πλέον, καθορίζεται όριο στην
αποδοχή υποβολής αιτήσεων στις 700
ανά έτος. Επίσης, θα γίνεται αυστηρότερος έλεγχος ώστε να μην υπάρχουν
«αβέβαιοι επενδυτές». Με το όριο των
700 αιτήσεων, οι ντιβέλοπερς θα θέσουν όριο στην ανέγερση πύργων και
υπερπολυτελών κατοικιών που προορίζονται για τους επενδυτές. Σελ. 4

ΣΗΜΕΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Πολλά μηνύματα
από την απόβαση
TOTAL στο «8»

Προεδρική επίβλεψη
στα αναπτυξιακά έργα
Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης μετέβη στη

Λεμεσό και επαναβεβαίωσε τις δεσμεύσεις που έδωσε πριν από τις εκλογές, τονίζοντας ότι θα παρακολουθεί στενά τα αναπτυξιακά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παραδέχθηκε ότι υπάρχει καθυστέρηση σε κάποια έργα και το απέδωσε στην
«γραφειοκρατική δομή του κράτους» και
σε κάποιους εργολάβους. Σελ. 6

Ο συνδυασμός της επιθετικής τιμολογιακής πολιτικής που ακολουθούν οι Τούρκοι ξενοδόχοι με τη μεγάλη διολίσθηση της λίρας κατά 18% από την αρχή του χρόνου

ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ «Κ»

ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της Τουρκίας και προκαλεί πονοκέφαλο στους Ελληνες ξενοδόχους. O αριθμός τουριστών που θα επισκεφθούν την Τουρκία μπορεί
να φθάσει τα 40 εκατ., αυξάνοντας τα έσοδα σε 32 δισ. δολ. Την ίδια στιγμή, οι διακοπές στο εξωτερικό γίνονται ακριβότερες για τους Τούρκους. Σελ. 10

Ικανοποίηση Κυπρίων
από εταιρείες κινητής
Φουντώνει η μάχη για την επικράτηση

των παρόχων τηλεφωνίας και διαδικτύου.
Σύμφωνα με το μεγάλο πολιτικό και οικονομικό βαρόμετρο της «Κ» και της
Symmetron Market Research, τα ποσοστά
ικανοποίησης των συνδρομητών είναι ψηλά για όλες της εταιρείες. Πρώτη σε προτίμηση παραμένει η Cyta. Ακολουθούν η
ΜΤΝ, η Cablenet και η Primetel. Σελ. 8

Νέα ενεργειακά δεδομένα

Σπάζουν στα
δύο τα κόκκινα
στεγαστικά δάνεια

Αυστηρότερα μέτρα για ρυπογόνα φορτηγά
H E.E. σχεδιάζει να δι-

πλασιάσει τα ανώτατα όρια για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από
τα φορτηγά, σε σύγκριση
με όσα προτείνουν οι κατασκευαστές τους. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μειώσει
έως το 2030 τις εκπομπές
ρύπων από αυτά κατά
τουλάχιστον 30%, σε σύγκριση με τα επίπεδα στα
οποία θα φθάσουν το
2019. Σελ. 11

Οι τράπεζες στην Ελλάδα
Ενα ακόμα εργαλείο έχουν στη διάθεσή
τους οι τράπεζες στην Ελλάδα για αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων και ειδικά
των στεγαστικών. Ο λόγος για το ιρλανδικό
μοντέλο που προβλέπει τον διαχωρισμό
του δανείου σε δύο μέρη. Το ένα, που ισοδυναμεί με την εμπορική αξία του ακινήτου, θα αποπληρωθεί. Το δεύτερο
«παγώνει» και διαγράφεται όταν καταβληθούν οι δόσεις του πρώτου. Σελ. 18

Νέα δεδομένα στα ενεργειακά της περιοχής δημιουργεί το ενδιαφέρον της
TOTAL να διευρύνει την παρουσία
της στο τεμάχιο 8. Το θέμα προσλαμβάνει και ευρύτερες πολιτικές διαστάσεις, αφού το συγκεκριμένο τεμάχιο
βρίσκεται σε μια περιοχή όπου η Τουρκία, προσπαθεί να γκριζάρει με τον ισχυρισμό ότι εμπίπτει στην δικαιοδοσία των κατεχομένων. Σελ. 4

Τσιμεντώνουν
μέτωπο κατά
του υπ. Παιδείας
Διαβουλεύσεις εκπαιδευτικών
Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις συντονίζονται ενόψει της συνάντησης που
θα έχουν με τον υπουργό Παιδείας
την ερχόμενη Τρίτη. Δεν αποκλείεται
μάλιστα να υποβάλουν κοινή πρόταση
με τα αιτήματά τους κυρίως στα θέματα ασφάλειας και υγείας. Συνελεύσεις και διαβουλεύσεις. Συζήτηση σήμερα στην επιτροπή Παιδείας. Σελ. 5

Σ Χ Ο Λ Ι Ο / Tου FLORIAN HENSE*

Ο Μακρόν συνεχίζει παρά τις αντιδράσεις
What happens
when great minds
don’t think alike?
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Εχει περάσει ένας χρόνος από τότε
που αναφερθήκαμε σε μία «χρυσή
δεκαετία» στην οποία εισέρχεται η
Γαλλία και σήμερα δεν έχουμε λόγο
να μεταβάλουμε την εκτίμησή μας.
Μέσα στους πρώτους πέντε μήνες,
αφότου ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, προώθησε
δυναμικά μεταρρυθμίσεις στην εργατική νομοθεσία και περικοπές στη
φορoλογία των επιχειρήσεων. Ακόμα
σημαντικότερο είναι το γεγονός ότι
από τότε και μέχρι σήμερα δεν έχει
επιβραδύνει τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων. Αντιθέτως, συνεχίζει να
προωθεί και νέες που αφορούν την
αναδιοργάνωση του οργανισμού σιδηροδρόμων SNCF, την ασφάλιση
των ανέργων, το εκπαιδευτικό και
το συνταξιοδοτικό σύστημα. Πάντως,
αυτήν την περίοδο η Γαλλία βρίσκεται
αντιμέτωπη με τις μεγαλύτερες απεργίες από το 1995. Τις προκήρυξαν
οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι
οποίες αντιτίθενται στις αλλαγές που
θέλει να κάνει ο Εμανουέλ Μακρόν
στους σιδηροδρόμους, αλλά και στις
μεταρρυθμίσεις του συνολικά. Υπενθυμίζεται πως το 1995 η τότε κυβέρ-

νηση της Γαλλίας, μπροστά στην πίεση που υφίστατο από τις εκτεταμένες
απεργιακές κινητοποιήσεις, αναγκάστηκε να αναδιπλωθεί. Απέσυρε τις
μεταρρυθμιστικές της προτάσεις και
έχασε στην εκλογική αναμέτρηση
που ακολούθησε. Οπότε, με αυτά τα
δεδομένα τίθεται το ερώτημα μήπως
ο Εμανουέλ Μακρόν θα έχει την ίδια
τύχη. Βέβαια, η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Ο νυν Γάλλος πρόεδρος ενδεχομένως να κάνει περιορισμένους συμβιβασμούς προς τα συνδικάτα, αλλά
δεν θα αποσύρει συλλήβδην το πρόγραμμά του. Το 1995 ο τότε πρόεδρος
Ζακ Σιράκ αποπειράθηκε να εφαρμόσει πολιτικές τις οποίες δεν είχε
εξαγγείλει προεκλογικά. Συν τοις
άλλοις, σήμερα πολλοί Γάλλοι δεν
συμφωνούν με τις απεργίες, θεωρώντας ότι τα συνδικάτα παλεύουν
για προνόμια που είναι κατάλοιπα
άλλης εποχής. Πέρυσι ο κ. Μακρόν
ξεκίνησε τον μετασχηματισμό της
γαλλικής οικονομίας υπό ευνοϊκές
συνθήκες. Στις αρχές του 2018, όμως,
το κλίμα επιδεινώθηκε λόγω ανησυχιών για ξαφνικό εκτροχιασμό

του πληθωρισμού και εξάπλωσης
των τάσεων προστατευτισμού, που
εκπορεύονταν από τις ΗΠΑ. Ισως
σε αυτές τις συνθήκες να δυσκολευτεί ο κ. Μακρόν να επιτύχει τους
στόχους του, αλλά προς το παρόν
η Ευρώπη και η Γαλλία βρίσκονται
σε θετική οικονομική πορεία.
Εξετάζοντας το παρελθόν, συμπεραίνει κανείς πως οι καρποί των μεταρρυθμίσεων αργούν να φανούν.
Τα οφέλη από τις μεταρρυθμίσεις
στην αγορά εργασίας μπορεί να μη
γίνουν πλήρως αισθητά μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές του
2022. Παρ’ όλα αυτά, εάν ο Εμανουέλ
Μακρόν υλοποιήσει όλους τους στόχους του εντός του επόμενου 12μήνου, θα ενισχυθούν οι μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης της
οικονομίας. Είναι πολύ πιθανό, τέλος,
να αυξηθούν οι νέες θέσεις εργασίας
τα επόμενα χρόνια, όπως συνέβη
και σε άλλες χώρες που προχώρησαν
σε κρίσιμες μεταρρυθμίσεις.

* Ο κ. Florian Hense είναι οικονομολόγος,
ειδικευμένος σε ευρωπαϊκά θέματα στην
τράπεζα Berenberg.
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Η ευρωπαϊκή ισχύς
και ο κανονισμός GDPR

Ε

ίναι σχεδόν σίγουρο ότι πια έχετε ακούσει για τον GDPR,
τον νέο Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
της Ε.Ε. Ο λόγος που τον ακούτε να αναφέρεται το τελευταίο διάστημα είναι ότι στις 25 Μαΐου λήγει η διετής περίοδος χάριτος που είχε δοθεί για να προλάβουν οι επιχειρήσεις
να προσαρμοστούν, και αρχίζει να ισχύει κανονικά. Αλλά τι
προβλέπει ο κανονισμός; Με πολύ απλά λόγια, δίνει στους
Ευρωπαίους καταναλωτές πρωτοφανή έλεγχο πάνω στα
προσωπικά τους δεδομένα. Από την άλλη εβδομάδα όποια
υπηρεσία σάς ζητήσει προσωπικά δεδομένα (email, φωτογραφία, ημερομηνία γέννησης, κ.λπ.) πρέπει να εξηγεί απλά
και κατανοητά με ποιον τρόπο θα τα χρησιμοποιήσει, να
σας δίνει τη δυνατότητα να τα δείτε, να τα διορθώσετε ή να
τα σβήσετε και, κυρίως, να σας ζητήσει ρητή συναίνεση.
Και ο GDPR δεν θέτει μόνο αυστηρές προδιαγραφές για τις
επιχειρήσεις που μαζεύουν, αποθηκεύουν και διακινούν δεδομένα χρηστών – βάζει και πρόστιμα που φτάνουν μέχρι
το 4% του τζίρου της επιχείρησης. Βεβαίως, υπάρχει και
ηχηρή κριτική. Ο κανονισμός είναι εξαιρετικά πολύπλοκος
και σε κάποιες περιπτώσεις και ασαφής, και η συμμόρφωση
σε αυτόν είναι δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία. Κάποιοι
πιστεύουν ότι είναι πρακτικά ανεφάρμοστος, καθώς οι περισσότερες επιχειρήσεις (κυρίως οι μικρότερες) πρακτικά
δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά που ζητάει.
Οπότε μία εβδομάδα πριν από τη λήξη της περιόδου χάριτος δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα πετύχει; Θα καταστεί ανεφάρμοστος; Κανείς δεν ξέρει. Αλλά εγώ κάτι άλλο ήθελα
να σας πω. Οτι ο GDPR είναι η καλύτερη επίδειξη της ευρωπαϊκής ισχύος που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια.
Μερικές φορές ξεχνάμε ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι η
μεγαλύτερη οικονομία στον πλανήτη και, ως τέτοια, έχει
δύναμη και ο GDPR είναι μια καλή ευκαιρία για να το θυμηθούμε. Βλέπετε, μπορεί ο κανονισμός να ισχύει μόνο
για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη,
αλλά σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις του κόσμου θέλουν να
δραστηριοποιηθούν στην Ευρώπη και να απευθυνθούν σε
Ευρωπαίους καταναλωτές. Κι έτσι, ξαφνικά η Google έχει
φτιάξει μια σελίδα η οποία εξηγεί με απλά και κατανοητά
λόγια ακριβώς πώς μαζεύει και τι κάνει τα δεδομένα των
χρηστών. Ξαφνικά, το Facebook ανακοινώνει ότι θα δίνει
τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν έλεγχο σε όλα τα
δεδομένα τους. Ταυτόχρονα χιλιάδες διάσημες εταιρείες
τεχνολογίας αλλάζουν όρους χρήσης και τρόπο λειτουργίας
και οι περισσότερες από αυτές δεν το κάνουν μόνο για
τους Ευρωπαίους πελάτες τους – το κάνουν για όλους τους
πελάτες τους. Είκοσι πέντε χρόνια υγιούς ελεύθερου ανταγωνισμού στη σχετικά αρρύθμιστη αγορά του Ιντερνετ δεν
οδήγησε τις εταιρείες σε τέτοιες κινήσεις, ίσα ίσα, οδήγησε
στην αδιανόητη ασυδοσία της ανεξέλεγκτης χρήσης των
δεδομένων των χρηστών. Κανένας άλλος δεν θα μπορούσε
να επηρεάσει αυτή την κατάσταση.
Αυτή είναι και η μόνη «υπερδύναμη» της Ε.Ε. Δεν έχει
στρατό, κανένας δεν της δίνει σημασία σε θέματα γεωπολιτικά, αλλά έχει ένα άλλο υπερόπλο που το ακούνε
όλοι, μισό δισεκατομμύριο καταναλωτές με τους οποίους
θέλουν να κάνουν δουλίτσα και η κάθε Google και το κάθε
Facebook, ακόμα και το κάθε Ιράν. Οπότε όταν η Ευρώπη
αποκτά την αυστηρότερη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων από καταβολής Ιντερνετ, σχεδόν ολόκληρος ο κόσμος αποκτά την αυστηρότερη νομοθεσία
προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το αν θα πετύχει,
τόσο για την Ευρώπη όσο και για τον κόσμο, αυτό είναι
μια άλλη ιστορία.

H
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Το δώρο στον Χαμπιαούρη, το υφυπουργείο Τουρισμού
και η ανησυχία στο ΔΗΚΟ
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Ανήμερα της ονομαστικής του γιορτής ο
Κώστας Χαμπιαούρης έλαβε το χειρότερο
δώρο που θα μπορούσε να λάβει ένας υπουργός. Μια καταγγελία σε ευρωπαϊκές
συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών
για τη συμπεριφορά του απέναντι στους δασκάλους της Κύπρου και μέχρι πρότινος συναδέλφους του.
Η κόντρα μεταξύ υπουργού Παιδείας και εκπαιδευτικών, όχι μόνο φούντωσε επικίνδυνα, όπως ήταν και η πρόβλεψη που σας είχα
γράψει στην προηγούμενη στήλη, αλλά σημείωσε κανονική έκρηξη.
Στο παιχνίδι μπήκαν και οι οργανωμένοι γονείς οι οποίοι συμφωνούν με τον υπουργό
για την ύπαρξη εκπαιδευτικών με ψυχολογικά προβλήματα, ενώ καταγγέλλουν την ανυπαρξία αξιολόγησης δασκάλων και καθηγητών.
Μια πηγή μου στον Λόφο της Εξουσίας επέμενε χθες πως “το Προεδρικό φοβάται πολύ περισσότερο απ’ όσο δείχνει την κρίση
και τις διαστάσεις που αυτή λαμβάνει και έστειλε σήμα στον Χαμπιαούρη να κινηθεί
προς εκτόνωση”. Όπως μου ανέφερε “αν
και επί του παρόντος η σχέση Νίκαρου - Χαμπιαούρη παραμένει καλή, μπορεί κάποιος
να διακρίνει ρωγμές και μια κάποια νευρικότητα”.
Παρά τα προβλήματα στην Παιδεία, την Υγεία και την Οικονομία, ο Νίκαρος ήταν προχθές χαρούμενος από τις εξελίξεις που
δρομολογούνται στα θέματα ενέργειας. Η
διαφαινόμενη συνεργασία ΤΟΤΑL - ΕΝΙ έφερε χαμόγελα και στον Νίκαρο και στον Λακκοτρύπη. Όπως μου ανέφερε πηγή μου η οποία γνωρίζει: “Και οι δύο τελούν εν αναμονή για να ξεκαθαρίσει το τοπίο ελπίζοντας
πως η Γαλλία θα επεκταθεί και στα τρία τεμάχια της ΑΟΖ, προσφέροντας ταυτόχρονα
και την προστασία των γεωτρήσεων και των
επενδύσεων με τον τρόπο που οι Γάλλοι το
έχουν με επιτυχία ξανακάνει”.
Σίγουρη θεωρείται η δημιουργία του υφυπουργείου Τουρισμού, παρά τις αντιδράσεις
του ΑΚΕΛ. Το κόμμα του λαού επιθυμεί μεν
να δημιουργηθεί το υφυπουργείο αλλά να
λειτουργεί παράλληλα με τον ΚΟΤ. Η Μάνταμ του Φούλη με πληροφορεί πως ο μεγάλος αρχηγός είναι βέβαιος πως στις 15 Ιουνίου η νομοθεσία θα εγκριθεί από την Ολομέλεια και ο τόπος θα αποκτήσει το υφυπουργείο Τουρισμού. Ως παράπλευρη συνέπεια μου ανέφερε και το αυξημένο ενδιαφέρον κάποιων για να “ράψουν κοστούμι υφυπουργού”.

«Μια φορά μονάχα φτάνει να ραγίσει το γυαλί;»

“Τα ονόματα πάνε και έρχονται καιρό τώρα”, μου είπε.
Σε κάθε περίπτωση το υφυπουργείο δεν
πρόκειται να λειτουργήσει πριν από την 1η
Νοεμβρίου 2018.
Σήμερα αναμένεται να συνέλθει η Γραμματεία του ΔΗΚΟ για να λάβει αποφάσεις για
τα διαδικαστικά των εκλογών που θα γίνουν στις 10 Ιουνίου. Η ΔΗΚΟαναθρεμμένη
Φωτούλα μου έλεγε χθες ότι “τώρα πια το
μητρώο του κόμματος είναι καθαρό και αριθμεί γύρω στις 33.000 μέλη”. Προκύπτει
όμως ένα τεράστιο πρόβλημα, κατά πόσον
αυτό θα δοθεί στους υποψήφιους που συνωστίζονται για εκλογή. “ Έχει τεθεί θέμα
προστασίας των προσωπικών δεδομένων
των μελών και η Γραμματεία θα πρέπει να
πάρει τις κατάλληλες αποφάσεις. Οι υποψήφιοι διαμαρτύρονται και ζητούν το μητρώο
για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν με τα

μέλη ενώ κάποια στελέχη προτρέπουν για
σωστές αποφάσεις για να αποφύγουμε
πρόστιμα και νομικές περιπέτειες”, μου ανέφερε περιγράφοντας τη δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στην πριγκιπική αυλή.
Σε ό,τι αφορά τον προεκλογικό, μου είπε
πως επικρατεί μια ηρεμία που από κάποιους
χαρακτηρίζεται ανήσυχη. “Προβλέπω πως
μόλις δοθεί το μητρώο στους υποψήφιους
όλα θα αλλάξουν και ούτε ηρεμία, ούτε ησυχία θα έχουμε”, κατέληξε.
Ξανά στον Κωστάκη καταφεύγει ο Οδυσσέας-Τσακ Νόρις. Αυτή τη φορά για καταγγελία της Επιτρόπου Λήδας Κουρσουμπά, για
τη χρήση του υπηρεσιακού της οχήματος για
ιδιωτικούς σκοπούς, κάτι που η ίδια αρνείται.
Όπλο του Οδυσσέα-Τσακ Νόρις είναι ξανά η
δημοσιότητα. Στην ανακοίνωσή του καταγράφει πόσα χιλιόμετρα διανύει το αυτοκί-
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To βαλκανικό
παζλ και η Ε.Ε.

Επιμέλεια ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

σύνοδος των ηγετών Ε.Ε. και Δυτικών Βαλκανίων

διεξήχθη στη Σόφια με το φάντασμα της Καταλωνίας
να αιωρείται. Ο Ισπανός πρωθυπουργός Μαριάνο Ραχόι
ήταν στο δείπνο όπου συνέφαγαν οι ηγέτες της Ε.Ε., όχι
όμως και στην επίσημη συνεδρίαση στην οποία παρέστησαν
και εκείνοι των υποψηφίων προς ένταξη χωρών (Αλβανία,
ΠΓΔΜ, Σερβία,Μαυροβουνίου, Βοσνία, Κόσοβο). Ο Ραχόι δεν
θέλησε να νομιμοποιήσει με την παρουσία του το ανεξάρτητο
κράτος του Κοσόβου, γιατί τότε θα ήταν σαν να αναγνώριζε
και την απόσχιση της Καταλωνίας. Εστω και με αυτόν τον
τρόπο οι ανοιχτές πληγές των Δυτικών Βαλκανίων επηρεάζουν
τα ευρωπαϊκά πράγματα, εξ ου και η ηγεσία της Ε.Ε. βιάζεται
να τις επουλώσει. Η Καταλωνία είναι βεβαίως ένα «αγκάθι»,
δεδομένου ότι μπορεί να ανοίξει τον αποσχιστικό ασκό του
Αιόλου σε χώρες όπου καταγράφονται φυγόκεντρες εθνοτικές
δυναμικές. Υπάρχουν, ωστόσο, σοβαρότεροι λόγοι (ρωσική
διείσδυση, θρησκευτική χειραγώγηση των μουσουλμανικών
πληθυσμών από την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία) που
καθιστούν επείγουσα την πρόσδεση της δυτικής Βαλκανικής
στο ευρωπαϊκό άρμα.
Εγινε κάποιο θεαματικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση
στη Σόφια; Προφανώς όχι και ούτε επρόκειτο να εξαγγελθούν
για κάθε μία χώρα βήματα που θα επιτάχυναν την ενταξιακή
της πορεία, δεδομένου, μάλιστα, ότι ούτε ο χαρακτήρας της
συνόδου ήταν αυτός.
Ποιο ήταν, τότε, το κέρδος και για τις δύο πλευρές; Πρακτικά,
εξαγγέλθηκε η χρηματοδότηση κάποιων υποδομών. Γενικότερα,
δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι η πόρτα της Ε.Ε. παραμένει ορθάνοιχτη για τις έξι χώρες, που όμως πρέπει να διευθετήσουν
τις μεταξύ τους εθνοτικές διαφορές, να επιταχύνουν τις μεταρρυθμίσεις και η Ελλάδα με την ΠΓΔΜ να κλείσουν το ονοματολογικό.
Με μια ματιά, καμία από τις ενδιαφερόμενες χώρες δεν
πληροί σήμερα τα κριτήρια, με το Μαυροβούνιο και τη Σερβία
να βρίσκονται πιο κοντά (και) για γεωστρατηγικούς λόγους.
Ούτε όμως οι ευρωπαϊκές ηγεσίες ξεχειλίζουν από ενθουσιασμό,
παρότι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα να φέρουν γρήγορα
στην «αγκαλιά» της Ε.Ε. τα Δυτικά Βαλκάνια. Η δήλωση του
Μακρόν, μία μέρα μετά την ανακοίνωση από την Κομισιόν
της στρατηγικής της διεύρυνσης, τα λέει όλα: «Δεν θέλω να
στραφούν τα Βαλκάνια προς την Τουρκία ή τη Ρωσία, αλλά
ούτε θέλω μια Ευρώπη που ενώ λειτουργεί με δυσκολία με
28 και αύριο με 27 μέλη, αποφασίζει παρ’ όλα αυτά να καλπάσει
με 30 ή 32 μέλη κρατώντας τους ίδιους κανόνες».

νητο της Επιτρόπου, πόσα το δικό του (διευκρινίζοντας ότι χρησιμοποιεί το δικό του αυτοκίνητο για προσωπική χρήση αν και θα
μπορούσε να χρησιμοποιεί εκείνο της υπηρεσίας) ενώ δίνει στοιχεία και για τα επιδόματα που λαμβάνει κλητήρας του γραφείου
της Κουρσουμπά.
Καταγράφει όμως και τις εισηγήσεις του
στην Επίτροπο όπως επιστρέψει τα χρήματα
που έχουν καταβληθεί για καύσιμα από την
προσωπική χρήση του αυτοκινήτου, όπως
τερματίσει άμεσα τη χρήση του αυτοκινήτου
για προσωπικούς σκοπούς και να τερματίσει
την εργοδότηση οδηγού.
Και καταλήγει πως η καυτή πατάτα βρίσκεται τώρα στα χέρια του Κωστάκη ο οποίος
θα αποφασίσει τι μέλλει γενέσθαι.
ΚΟΥΪΖ: Αληθεύει ότι κάποιοι αγωνιούν πολύ
από τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας όσων
κατέχουν τουρκοκυπριακές περιουσίες;

Λευκωσία: Η γέννηση και η εξέλιξη μιας πρωτεύουσας
Παρουσιάστηκε χθες Τρίτη σε συνέντευξη Τύπου στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας η νέα
περιοδική του έκθεση με τίτλο
«Λευκωσία: Η γέννηση και η εξέλιξη
μιας πρωτεύουσας. Βυζαντινή –
Μεσαιωνική περίοδος». Η έκθεση
θα ανοίξει για το κοινό στις 24
Μαΐου και είναι βέβαιο ότι θα εντυπωσιάσει όσους την επισκεφθούν.
Ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία να περιηγηθεί στο μουσείο,
ακολουθώντας βήμα-βήμα την ιστορική πορεία της πρωτεύουσας
από τον 10ο αιώνα μ.Χ. έως το 1570
και η μουσειακή εμπειρία του θα
είναι πρωτόγνωρη. Η πόλη της
Λευκωσίας προσωποποιείται και
ο επισκέπτης θα έχει την ευκαιρία
να διαβάσει το βιογραφικό της πόλης. Οι πλούσιες συλλογές του
Μουσείου διευκολύνουν κατά πολύ
τους διοργανωτές της Έκθεσης,
μιας και τα εκθέματα στέκουν αδιάψευστοι μάρτυρες της ιστορίας
της Λευκωσίας.
Η έκθεση παρουσιάζει την ιστορική πορεία της Λευκωσίας,
ως πρωτεύουσας της Κύπρου, από
τον 10ο αιώνα, όταν, σύμφωνα με
τις υπάρχουσες ιστορικές πληροφορίες, η πόλη εμφανίζεται για
πρώτη φορά ως διοικητικό κέντρο
της Βυζαντινής Κύπρου. Συνεχίζει
με την καθιέρωση και εξέλιξη της
Λευκωσίας, ως πρωτεύουσας του
βασιλείου των Λουζινιανών έως
το 1489, και ως διοικητικού κέντρου
κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (1489 -1570) έως την κατάληψή
της από τους Οθωμανούς Τούρκους.

Αντίγραφο σφραγίδας του 13ου
O Μουσικός Κώδικας της Κύπρου. Κώδικας Τορίνο J.II.9, χειρόγραφο με

έγχρωμες μινιατούρες 15ος αιώνας (Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, Τορίνο).

Ιστορία βήμα-βήμα

Οι διοργανωτές του μουσείου
χάραξαν την ιστορική διαδρομή
της πρωτεύουσας, μετατρέποντας
το κτήριο σε έναν ενιαίο περίπατο
(η διαδρομή ξεκινάει από την είσοδο του Μουσείου και ολοκληρώνεται στον δεύτερο όροφο), και
σε κάθε βήμα του ο επισκέπτης
θα έχει την ευκαιρία να αφουγκραστεί τον παλμό της πόλης. Στο ισόγειο, στην «Αίθουσα Προσανατολισμού», ο επισκέπτης θα μπορεί,
με τη βοήθεια οθόνης αφής, να εξερευνήσει τα μεσαιωνικά μνημεία
της Λευκωσίας όπως αυτά εντάσσονται στον ιστό της σημερινής
πόλης. Το ψηφιακό τρισδιάστατο
μοντέλο της πόλης αναδεικνύει
τις ενετικές οχυρώσεις και περιλαμβάνει πλούσιο φωτογραφικό
και ενημερωτικό υλικό. Ο διαδραστικός χάρτης με τα μεσαιωνικά

μνημεία δημιουργήθηκε από το
Ινστιτούτο Κύπρου και το Λεβέντειο
Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας.
Στον πρώτο όροφο του μουσείου
στις αίθουσες «Βυζαντινοί – Μεσαιωνικοί Χρόνοι», μεταξύ άλλων
σημαντικών εκθεμάτων παρουσιάζεται ο περίφημος Μουσικός
Κώδικας της Κύπρου, πολύτιμη
πηγή μοναδικών πληροφοριών για
την πολυφωνική μουσική της Μεσαιωνικής Ευρώπης. Το πολύτιμο
αυτό έκθεμα παραχώρησε με δανεισμό στο Λεβέντειο Μουσείο,
για τους σκοπούς της έκθεσης, η
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη του
Τορίνο. Στην «Αίθουσα Χαρτών»
του Μουσείου παρουσιάζονται ιδιαίτερης ιστορικής σημασίας βιβλία, χειρόγραφα και άλλα αντικείμενα σχετικά με την πολιορκία
της Λευκωσίας από τους Οθωμανούς το 1570. Κράνη, σπαθιά, σφαί-

αιώνα της Βασίλισσας Αλίσιας. Φέρει την επιγραφή: CIVITAS
NICOSSIE (Λεβέντειο Δημοτικό
Μουσείο Λευκωσίας).

ρες και παραστατικές σκηνές σε
γκραβούρες προσκαλούν τον επισκέπτη να «βιώσει» την ιστορική
στιγμή της 9ης Σεπτεμβρίου, όταν
η Λευκωσία περνά από τα χέρια
των Ενετών στα χέρια των Οθωμανών.
Στη «Συλλογή Μεσαιωνικής Κεραμικής» θα δει λίθινα και άλλα
σημαντικά αντικείμενα γοτθικής
τέχνης και συνεχίζοντάς την επίσκεψή του ο επισκέπτης θα γνωρίσει τη βασίλισσα της Κύπρου,
την, στην αίθουσα «Αικατερίνη
Κορνάρο», η οποία πρόσφατα εμπλουτίστηκε με ένα μοναδικό ζωγραφικό πίνακα.
Η συνέχεια έπεται στον δεύτερο
όροφο του Μουσείου, στην αίθουσα
«Περιοδικών Εκθέσεων» με ποικίλα
θέματα και όψεις της Βυζαντινής
και Μεσαιωνικής Λευκωσίας. Επειδή η πόλη δεν είναι μόνο μνη-

μεία, τέχνη και ευγενείς, αλλά και
οι άνθρωποί της, στην ενότητα
«Άνθρωποι θεσμοί και νόμοι, Θρησκευτική ζωή και τέχνη, Από τη
ζωή στην πόλη και στο σπίτι», παρουσιάζεται το ιστορικό σκηνικό
μέσα από το οποίο ο επισκέπτης
παρακολουθεί την εξέλιξη, τις δομές
αλλά και τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην πόλη και στο σπίτι.
Ο επισκέπτης υα δει νομίσματα,
σπάνια βιβλία, εικόνες, κειμήλια,
οικιακά σκεύη και άλλους «θησαυρούς» της Μεσαιωνικής Λευκωσίας.
Μία έκθεση αυτού του βεληνεκούς δεν θα μπορούσε παρά να
έχει συμπαραστάτες πολλούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Για
τους σκοπούς, λοιπόν, της έκθεσης
παραχωρήθηκαν στο Λεβέντειο
Μουσείο εκθέματα από: Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη Τορίνο, Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, Βυζαντινό Μουσείο Ιδρύματος Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄, Πολιτιστικό
Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Μουσείο
Πιερίδη - Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Μουσείο Ιεράς Μονής Κύκκου, Μουσείο Λαϊκής Τέχνης Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, Συλλογή Δημήτρη Μιχαηλίδη,
Συλλογή Μιχάλη Ζεϊπέκκη, Συλλογή Αντρέα Γεωργιάδη και Συλλογή Ανδρέα Δημητριάδη.

Τα εγκαίνια

Τα εγκαίνια της έκθεσης Πέμπτη
24 Μαΐου, ώρα 7:00 μ.μ., στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, Ιπποκράτους 15-17, Λαϊκή
Γειτονία, Λευκωσία.

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

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

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550
Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
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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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Γαλλική
«απόβαση»
στην ΑΟΖ
της Κύπρου
Νέα δεδομένα στα ενεργειακά δημιουργεί
το ενδιαφέρον της TOΤΑL για το τεμάχιο 8
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Σε μια περίοδο όπου τα ενεργειακά της
Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκονται σε
νεκρή περίοδο, το ενδιαφέρον της γαλλικής TOTAL για το τεμάχιο 8 της ΑΟΖ,
αναμφίβολα ήλθε τα ταράξει τα νερά,
βάζοντας στο τραπέζι νέα δεδομένα.
Με δεδομένη την παρουσία στα τεμάχια
11 και 6, καθώς και τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα της πρώτης γεώτρησης
στο στόχο «Καλυψώ», ο γαλλικός ενεργειακός κολοσσός εδραιώνει την θέση
του στα ενεργειακά της Ανατολικής Μεσογείου, σε οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό πεδίο. Η απόφαση για υποβολή
επίσημου αιτήματος για σύμπραξη με
την ιταλική ΕΝΙ, και στο τεμάχιο 8 προσλαμβάνει ευρύτερες πολιτικές και διπλωματικές διαστάσεις αν ληφθεί υπόψη
πως και το συγκεκριμένο τεμάχιο βρίσκεται σε μια περιοχή όπου η Τουρκία,
μεθοδικά προσπαθεί να γκριζάρει υπό
τον ανυπόστατο ισχυρισμό ότι εμπίπτει
στην δικαιοδοσία, του παράνομου μορφώματος που η ίδια έχει δημιουργήσει
στο βόρειο τμήμα της Κύπρου. Παράνομες διεκδικήσεις που είχαν ως αποκορύφωμα τα γνωστά γεγονότα του περασμένου Φεβρουαρίου, με την παρεμπόδιση του γεωτρύπανου της ιταλικής
ΕΝΙ να προσεγγίσει το τεμάχιο 3 στο οποίο είχε προγραμματιστεί η πραγματοποίηση ερευνητικής γεώτρησης. Το
γαλλικό ενδιαφέρον αποκτά τεράστια
σημασία για τα ενεργειακά της Κυπριακής Δημοκρατίας, μιας και εξασθενίζει
σημαντικά τις τουρκικές επιδιώξεις για
δημιουργία γκρίζων ζωνών εντός της
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και
από την άλλη, τονώνει το κύρος της Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία έχει προχωρήσει με την αδειοδότηση συγκεκριμένων τεμαχίων για έρευνες και εκμετάλλευση. Υπό το πρίσμα αυτό, καθώς
και την εν γένει συμπεριφορά των Γάλλων απέναντι στις τουρκικές προκλήσεις,
στη Λευκωσία θεωρούν πως η ενίσχυση
της παρουσίας της TOTAL εντός της
ΑΟΖ αποτελεί το καλύτερο εχέγγυο υλοποίησης των ενεργειακών σχεδιασμών.
Η επέκταση της γαλλικής παρουσίας
εντός της ΑΟΖ δεν μπορεί να θεωρηθεί
ως μια μεμονωμένη ενέργεια αλλά θα
πρέπει να συνεκτιμηθεί με τους ευρύτερους σχεδιασμούς που έχουν γίνει,
μας έλεγε διπλωματική πηγή με εμπλοκή στα ενεργειακά. Τα όσα άφησε πίσω
της η τουρκική προκλητικότητα, στο
τεμάχιο 3 σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο κανόνας,

μας έλεγε η ίδια πηγή και αυτό θα διαφανεί το επόμενο διάστημα όταν και
πάλι τα ενεργειακά εντός της ΑΟΖ θα
μπουν στην πρώτη γραμμή. Από διπλωματικής σκοπιάς, η αναβολή επ’
αόριστον των εργασιών στο τεμάχιο
3, θεωρείται ως ένα εμπόδιο το οποίο
όμως δεν έκανε πράξη τις τουρκικές
επιδιώξεις. Κάτι που θα αποκαλυφθεί
το επόμενο διάστημα με την έναρξη
των ερευνών από πλευράς της αμερικάνικης Exxon και στη συνέχεια στο
τεμάχιο 8. Στη Λευκωσία το γαλλικό
ενδιαφέρον μεταφράζεται πρώτα και
κύρια σε καθαρά οικονομικό επίπεδο.
Θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως η TOTAL,
από τη μελέτη των τρισδιάστατων στοιχείων που υπάρχουν για το 8, έχει εντοπίσει ενδείξεις που δικαιολογούν
την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Από
την άλλη η παρουσία της ExxonMobil
στο τεμάχιο 10, με καλές προοπτικές
συμβαδίζει με την πρακτική που ακολουθείται και από γαλλικής πλευράς
που είναι η στήριξη εταιρειών με κάθε
τρόπο και μέσο.

Υπάρχει προηγούμενο
Το περασμένο καλοκαίρι, πρώτο δεκαπενθήμερο Ιουλίου, όπου και τότε
η Τουρκία ανέβαζε το θερμόμετρο στην
περιοχή, ένεκα της γεώτρησης στο τεμάχιο 11, η γαλλική πλευρά στήριξε
στην πράξη την παρουσία και το έργο
της TOTAL στο τεμάχιο 11. Παρά το
γεγονός ότι προς τα έξω δινόταν μια εικόνα ότι οι τουρκικές προκλήσεις κινούνταν σε χαμηλά επίπεδα, η Γαλλία
είχε στείλει, τότε, δυο φρεγάτες οι οποίες
κινούνταν πέριξ του τεμαχίου 11. Πηγές
από αρμόδια τμήματα της Δημοκρατίας
μας έλεγαν πως οι γαλλικές φρεγάτες
λειτούργησαν αποτρεπτικά, σημειώνοντας πως καταλυτικό ρόλο στην έκβαση
των πραγμάτων διαδραμάτισε το πολιτικό και διπλωματικό εκτόπισμα της
Γαλλίας κάτι ανάλογο που συμβαίνει
και με την ExxonMobil. Στην περίπτωση
του τεμαχίου 8 εκτιμάται πως πολύ δύσκολα η Τουρκία θα επιχειρήσει κάτι
ανάλογο με το τεμάχιο 3 γνωρίζοντας
πως η γαλλική πλευρά ακολουθεί μια
τελείως διαφορετική τακτική από αυτή
που ακολούθησε η ιταλική. Ένα άλλο
στοιχείο που συγκαταλέγεται στα συν
για τη Λευκωσία είναι πως η παρουσία
της TOTAL στο τεμάχιο 8 θα έχει θετική
επίδραση και στα υπόλοιπα τεμάχια
που βρίσκονται στην ίδια περιοχή 1, 2,
3, 8, 9 και 13 τα οποία βρίσκονται στην
σφαίρα των παράνομων διεκδικήσεων,
από τουρκικής πλευράς.

Όπως φαίνεται και στο χάρτη της κυπριακής ΑΟΖ η TOTAL, σε συνεργασία με την ιταλική ΕΝΙ, συμμετέχει στις κοινοπραξίες των τεμαχίων 11 και 6. Εάν και εφόσον ικανοποιηθεί
το αίτημά της για το 8 η παρουσία της γαλλικής εταιρείας θα επεκταθεί νοτιοανατολικά της ΑΟΖ, περιοχές που η Τουρκία επιδιώκει να γκριζάρει.

Οι γεωτρήσεις
Αναφορικά με το ερευνητικό

πρόγραμμα εντός των τεμαχίων
που έχουν αδειοδοτηθεί η μόνη
περίπτωση που είναι προγραμματισμένη είναι αυτή του τεμαχίου 10. Η κοινοπραξία του τεμαχίου ExxonMobil και Qatar
Petroleum (QP) έχουν προχωρήσει στις προκαταρκτικές εργασίες και αρχές φθινοπώρου τοποθετείται η έναρξη της πρώτης
ερευνητικής γεώτρησης την οποία θα ακολουθήσει και δεύτερη, εάν αυτή δικαιολογείται από
τα ευρήματα της πρώτης. Από εκεί και πέρα σε εκκρεμότητα παραμένει η διενέργεια μιας δεύτερης γεώτρησης (επιβεβαιωτικής) στο τεμάχιο 6 από την κοινοπραξία ENI – TOTAL. Ο χρόνος
πραγματοποίησης θα εξαρτηθεί,
όπως είπε και ο Περιφερειακός
Διευθυντής της TOTAL κ. Στεφάν
Μισιέλ, μετά τη συνάντηση με
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη, από την αξιολόγηση των στοιχείων της πρώτης γεώτρησης. Από πλευράς ΕΝΙ
σύμφωνα με τον εκτελεστικό Διευθυντή της εταιρείας, Κλαούντιο Ντεσκάλτζι, η ENI δεν εγκαταλείπει το γεωτρητικό της πρόγραμμα μετά την αναβολή της
γεώτρησης στο οικόπεδο 3. Όπως είπε, η εταιρεία έχει επένδυση 700 εκατ. ευρώ εντός της
ΑΟΖ και ως εκ τούτου οι γεωτρήσεις θα συνεχιστούν σε όλα τα οικόπεδα για τα οποία της έχει δοθεί άδεια. Οι γεωτρήσεις θα ξεκινήσουν εντός της χρονιάς και θα
συνεχιστούν το 2019. Για το τεμάχιο 3 η ENI θα επανέλθει.

Η άσκηση «Αργοναύτης» 2018 θα διεξαχθεί μεταξύ 22 και 25 Μαΐου 2018 εντός του FIR Λευκωσίας και της Αποκλειστικής Οικονο-

μικής Ζώνης με τη συμμετοχή δυνάμεων από Ελλάδα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Ιταλία.

«Αργοναύτης» 2018 εντός της ΑΟΖ
Ο διπλωματικός προσανατολισμός της
Λευκωσίας για αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας, πέρα από το
στάτους των εταιρειών επεκτείνεται
και στο πεδίο των διεθνών συνεργασιών
σε όλα τα επίπεδα. Στο πνεύμα αυτό εντάσσεται και η πραγματοποίηση της
άσκησης «Αργοναύτης» 2018 που ξεκίνησε χθες Τρίτη και θα ολοκληρωθεί
την ερχόμενη Παρασκευή. Η άσκηση
θα διεξαχθεί σε τέσσερις φάσεις, σε θαλάσσιο, εναέριο και χερσαίο χώρο των
επαρχιών Λάρνακας και Λεμεσού, εντός
του FIR και της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στον φετινό «Αργοναύτη»
συμμετέχουν αεροναυτικές δυνάμεις

από Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο
Βασίλειο και ΗΠΑ, καθώς και ομάδες
στρατιωτικών και διπλωματών από 20
άλλες χώρες (συνολικά 240 ξένοι εκπρόσωποι). Το σενάριο της άσκησης
θα καλύψει το σύνολο των ασύμμετρων
απειλών στο σύγχρονο επιχειρησιακό
περιβάλλον (τρομοκρατία, πειρατεία,
διαχείριση κρίσεων κλπ), οι οποίες απαιτούν αρμονική και αποτελεσματική
πολιτικοστρατιωτική συνεργασία
(CIMIC). Ένα κομμάτι της άσκησης θα
αφορά τα ενεργειακά και πιο συγκεκριμένα υποδομές εντός της ΑΟΖ. Η 1η
Φάση θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαΐου
2018, η 2η Φάση, θα λάβει χώρα στο Λι-

μάνι Λάρνακας, στις 24 Μαΐου 2018, η
3η Φάση της άσκησης, που αφορά στην
αντιμετώπιση περιστατικών Ε-Δ, και
βασίζεται στο Εθνικό Σχέδιο Ε-Δ «ΝΕΑΡΧΟΣ», θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη και Παρασκευή 24 και 25 Μαΐου
2018, υπό το συντονισμό του ΚΣΕΔ Λάρνακας. Η τελική φάση της άσκησης θα
διεξαχθεί στις 25 Μαΐου 2018 στη θαλάσσια περιοχή νοτίως του Μαρί, παρουσία της πολιτικής, στρατιωτικής ηγεσίας και ξένων διπλωματών και παρατηρητών, οι οποίοι θα βρίσκονται
είτε εν πλω επί πολεμικού πλοίου ή στο
Συντονιστικό Κέντρο «ΖΗΝΩΝ» του
ΚΣΕΔ.

Ποιότητα και όχι ποσότητα πλέον στις πολιτογραφήσεις
Το όριο των 700 επενδυτών ετησίως έχει ορισμένα αρνητικά αλλά και πολλά θετικά - Oι «αβέβαιοι» επενδυτές και οι ντιβέλοπερς
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Οι σκέψεις για καθορισμό ορίου στα
διαβατήρια που δίδονται κάθε χρόνο
στους επενδυτές χρειάστηκαν 9 μήνες
για να ωριμάσουν και να γίνουν πραγματικότητα. Τον Αύγουστο του 2017
ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης σε συνέντευξή του στην «Κ»
είχε αναφέρει για πρώτη φορά ότι γίνονταν σκέψεις για να τεθεί ένα όριο.
Σε ερώτηση εάν υπήρχαν σχεδιασμοί
για να μπει ένα όριο στον αριθμό των
πολιτογραφήσεων που δίδονται από
την Κυβέρνηση είχε απαντήσει τα
εξής: «Η κυβέρνηση ήδη έχει προχωρήσει σε μια σημαντική αναθεώρηση
του σχεδίου και δεν θα διστάσει να
προχωρήσει και σε νέα ρύθμιση και
διαφοροποίησή του, προκειμένου να
διασφαλιστεί ότι το σχέδιο θα έχει συνέχεια, θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της
οικονομίας μας, δεν θα οδηγεί σε υπερβολές και θα διαφυλάσσει το καλό
όνομα της χώρας μας. Σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα ενδεχόμενα είναι στο τραπέζι και θα μελετηθούν, περιλαμβανομένης της αυστηρότερης ρύθμισης
της προβολής και της διαφήμισης
αυτού του σχεδίου, καθώς και του καθορισμού ορίου στις πολιτογραφήσεις
που θα πραγματοποιούνται ανά έτος».
Συνολικά από εκείνη τη δήλωση, η
Κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε δύο
πακέτα μικρών αλλά ουσιαστικών αλλαγών στο Σχέδιο των Πολιτογραφήσεων, ένα τον Ιανουάριο και ένα τη
Δευτέρα 22 του μηνός, αντιμετωπίζοντας τις βολές από άλλα κράτη και
ξένα ΜΜΕ για φθηνό πούλημα διαβα-

τηρίων με αμφιλεγόμενης ποιότητας
Σχέδιο, το οποίο δίνει πρόσβαση «αβέβαιων επενδυτών» σε μια ευρωπαϊκή
χώρα. Πλέον, καθορίζεται όριο στην
αποδοχή υποβολής αιτήσεων στις 700
ανά έτος, με έναρξη εφαρμογής από
το 2018.
Στις νέες ρυθμίσεις συγκαταλέγεται
κανονισμός ώστε η κάθε αίτηση να υποβάλλεται σε ενισχυμένο έλεγχο διακρίβωσης των πραγματικών στοιχείων
και δεδομένων (due diligence) από εξωτερικό οίκο, με επιβάρυνση του αιτητή για το κόστος. Έτσι, η Κυβέρνηση
θα διασφαλίζει ότι τα διαβατήρια θα
δίδονται σε άτομα τα οποία θα εξακριβώνεται το παρελθόν τους, επιχειρηματικό και μη. Αυτή θα είναι και η απάντηση σε όσα ξένα ΜΜΕ θέλουν να
έχουν δοθεί διαβατήρια σε Ρώσους ολιγάρχες και σε επενδυτές με «σκοτεινό»
επιχειρηματικό παρελθόν. Μέσα σε
αυτό τον κανονισμό θα περιλαμβάνεται
και το «source of funds», δηλαδή από
πού προέρχονται τα χρήματα με τα οποία θα προχωρήσουν σε επένδυση.

Να μην εκτεθούν
Σε μια άλλη ανάγνωση, η Κυβέρνηση
θέτοντας όριο στις πολιτογραφήσεις,
σταματά τη θεωρία των ντιβέλοπερς
«sky is the limit» που υπήρχε μέχρι
πρότινος. Θέτοντας το όριο των 700
αιτήσεων το χρόνο, οι ντιβέλοπερς θα
θέσουν ένα δικό τους όριο στην ανέγερση των πύργων και των υπερπολυτελών κατοικιών που προορίζονται
για τους επενδυτές. Με αυτόν τον
τρόπο θα προσαρμόσουν την κατασκευαστική τους ροή στους μέγιστους

εκατ. ευρώ, τα οποία δεν θα εισρεύσουν
στην κυπριακή οικονομία. Σύμφωνα
με τους υπολογισμούς του εν λόγω ντιβέλοπερ, δεν είναι όλοι οι επενδυτές
που λαμβάνουν το διαβατήριο μέσω
της κατάθεσης των 2 εκατ. ευρώ για
αγορά ακινήτων, αλλά επιλέγουν να
επενδύσουν 2 εκατ. ευρώ σε επιχείρηση
και 500 χιλ. ευρώ σε κατοικία. Σημειώνεται πως βάσει του Σχεδίου, ο επενδυτής έχει επιλογή να αγοράσει ακίνητο
ή ακίνητα συνολικής αξίας 2 εκατ.
ευρώ τουλάχιστον για να του παραχωρηθεί το κυπριακό διαβατήριο, ή
να επενδύσει 2 εκατ. τουλάχιστον σε
μια επιχείρηση και συνδυαστικά να
αγοράσουν ένα ακίνητο τουλάχιστον
500 χιλ. ευρώ. Άρα, σύμφωνα με τη
προσέγγιση του ντιβέλοπερ, συνυπολογίζοντας το γεγονός πως τα ακίνητα
που αγοράζουν μπορεί να κοστίζουν
μέχρι και 17 εκατ. ευρώ σε τελευταίους
ορόφους των πύργων της Λεμεσού για
παράδειγμα, τα 500 εκατ. ευρώ ίσως
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Η κάθε αίτηση να υποβάλλεται σε ενισχυμένο έλεγχο διακρίβωσης των πραγματικών
στοιχείων και δεδομένων (due diligence) από εξωτερικό οίκο, με επιβάρυνση του αιτητή για το κόστος.
επιτρεπτούς αριθμούς διαβατηρίων
που θα δίδονται ετησίως και έτσι δεν
θα βρεθούν κάποια στιγμή με αδιάθετα
διαμερίσματα – κατοικίες, οι οποίες
είναι και πολύ ακριβές για αγορά από
εγχώριους ή ευρωπαίους αγοραστές
που εκ των πραγμάτων δεν επιζητούν
να συμμετάσχουν στο επενδυτικό πρόγραμμα. Εκείνοι έχουν ευρωπαϊκό διαβατήριο.

Ντιβέλοπερς όμως που βλέπουν το
νόμισμα από την άλλη πλευρά, σημείωσαν στην «Κ» ότι το 700άρι –όπως
το χαρακτήρισαν- ίσως ανακόψει το
ενδιαφέρον για το Σχέδιο, καθώς τα
δεδομένα που είχαν ενώπιόν τους έδειχναν πως φέτος θα παραχωρούνταν
περί τα 1.000 διαβατήρια. Τα 300 διαβατήρια το χρόνο που θεωρητικά «κόπηκαν», αντιστοιχούν γύρω στα 500

Ανθρώπους με ιδέες
Την προηγούμενη Τετάρτη, 16
Μαΐου διοργανώθηκε στο Ευρωπαϊκό
Πανεπιστήμιο Κύπρου ανοιχτή συζήτηση για το Πρόγραμμα Πολιτογράφησης. Μιλώντας ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού
Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων
(Invest Cyprus), Μιχάλης Μιχαήλ ανέφερε ότι υπάρχουν μεγάλα οφέλη
από το Σχέδιο, με την άνθιση του κατασκευαστικού τομέα να είναι το μεγαλύτερο. Όπως είπε, το 2013 οι κα-

τοικίες που ήταν αδιάθετες (όχι μόνο
πολυτελείς) ανέρχονταν στις 60.000
ενώ πλέον και αφού έχουν κατασκευαστεί και πωληθεί αρκετά άλλα, ανέρχονται στις 50.000. Τόνισε ότι ήταν
ένα μέτρο που έδωσε ανάσα στον τομέα
των ακινήτων, ένας τομέας που ασφυκτιούσε και η ροή των επενδυτών έδωσε την απαιτούμενη ώθηση.
Από πλευράς τους, τρεις οικονομολόγοι, ο Καθηγητής της Διοικητικής
Επιστήμης και Χρηματοικονομικών
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Σταύρος
Ζένιος, ο Πρόεδρος του τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου,
Σωφρόνης Κληρίδης και ο κ. Θεμιστοκλέους, οικονομολόγος και νομικός εξήραν τα αρνητικά του Σχεδίου. Εκτός
από τα τετριμμένα για υπερθέρμανση
του κατασκευαστικού τομέα, του κινδύνου της δημιουργίας φούσκας στα
ακίνητα και άλλα, από κοινού συμφώνησαν πως ίσως χρειάζεται να εξετάζονται οι επιχειρηματικές κινήσεις
των επενδυτών. Δηλαδή, να λαμβάνουν
το κυπριακό διαβατήριο μόνο όσοι επενδυτές έχουν το πλάνο να υλοποιήσουν κάτι νεοφυές, να φέρουν μια
ενδιαφέρουσα επιχείρηση, να αναπτύξουν την καινοτομία και την τεχνολογία
στο νησί. Εξήγησαν επίσης ότι μια
χώρα δεν πρέπει να βλέπει μόνο αποταμιεύσεις, αλλά πού γίνονται επενδύσεις, όπως σε παιδεία και υγεία, διότι
αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόβλημα
βιωσιμότητας της οικονομίας. «Χρειάζονται επενδυτές που θα επενδύσουν
σε τομείς που θα έχουν θετική επίδραση στην κυπριακή οικονομία μακροπρόθεσμα», συμφώνησαν από κοινού.
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Στήνουν κοινό
μέτωπο ενόψει
της συνάντησης
με Χαμπιαούρη
Συνεχιζόμενες διαβουλεύσεις εκπαιδευτικών
οργανώσεων - Συζήτηση σήμερα στη Βουλή
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Η έκκληση του υπουργού Παιδείας το βράδυ της
Κυριακής πριν από την αναχώρηση του για Βρυξέλλες και Παρίσι να πέσουν οι τόνοι και να καθίσουν όλοι στο διάλογο, φαίνεται να μην βρήκε
ανταπόκριση από πλευράς εκπαιδευτικών οργανώσεων. Η ΠΟΕΔ συνεχίζει τις ενέργειες, που
εξήγγειλε σε δημοσιογραφική διάσκεψη το περασμένο Σάββατο, ανακοινώνοντας την διακοπή
κάθε επαφής με τον υπουργό Παιδείας μέχρι το
τέλος της σχολικής χρονιάς. Σε μια προσπάθεια
της, ωστόσο, να δείξει την θέλησή της για άμεσες
αλλαγές στον τομέα της ασφάλειας και υγείας
στα σχολεία θα πάει την ερχόμενη Τρίτη στην
συνεδρία που έχει προγραμματίσει ο Κώστας
Χαμπιαούρης, έχοντας στα χέρια της μια σειρά
προτάσεων οι οποίες, όπως υποστηρίζει, θα
πρέπει να υλοποιηθούν για να υπάρξει καλύτερη

πάρουν και τις απόψεις από τα μέλη τους κατά
τις σημερινές επαρχιακές συνελεύσεις θα αποφασίσουν στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο
που θα γίνει την Παρασκευή τον περαιτέρω χειρισμό της όλης κατάστασης, μετά και την σειρά
διαβουλεύσεων που θα έχουν με τις υπόλοιπες
εκπαιδευτικές οργανώσεις. Όπως σημείωσε ο
κύριος Χαραλάμπους, η οργάνωση έχει προχωρήσει περαιτέρω σε ενημέρωση και καταγγελία
της συμπεριφοράς και της στάσης του Υπουργού
Παιδείας Κώστα Χαμπιαούρη κατά των εκπαιδευτικών και των συνδικαλιστών σε όλες τις Εκπαιδευτικές Οργανώσεις τόσο στην Ευρώπη όσο
και ανά το Παγκόσμιο. Καταλήγοντας τόνισε ότι
θα συνεχίσουν τις επόμενες μέρες τις διαβουλεύσεις τόσο με την ΟΕΛΜΕΚ όσο και με την
ΟΛΤΕΚ, χωρίς να αποκλείει το ενδεχόμενο την
ερχόμενη Τρίτη οι τρεις οργανώσεις να πάνε
στην σύσκεψη με κοινή γραμμή, εκφράζοντας

Το μεσημέρι πραγματοποιεί έκτακτες επαρχιακές γενικές συνελεύσεις η ΠΟΕΔ για να ακούσει τις εισηγήσεις των μελών της, ενώ το πρωί της Πέμπτης συνέρχεται το ΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ για να μελετήσει τα περαιτέρω βήματά της.
παράλληλα την δυσαρέσκεια της οργάνωσης
για την καθυστέρηση που υπήρξε για την πραγματοποιήση της σύσκεψης.
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Τις επόμενες μέρες θα διαφανεί
με ποια αιτήματα θα κατέλθουν
στην σύσκεψη της ερχόμενης
Τρίτης οι εκπαιδευτικές οργανώσεις μετά και από τις συνεδρίες
των αρμοδίων οργάνων τους.

Ανησυχία ΟΕΛΜΕΚ

Ανησυχία για τα τεκταινόμενα στο χώρο της
εκπαίδευσης στο κεφάλαιο ασφάλειας και υγείας
στα σχολεία εκφράζει και η ΟΕΛΜΕΚ. Μιλώντας
στην «Κ» ο πρόεδρος της οργάνωσης Γιάννος
Σωκράτους σημείωσε ότι διασυνδέουν το πιο
πάνω κεφάλαιο και με την έξαρση της παραβατικότητας το τελευταίο διάστημα, ζητώντας όπως
βρεθούν λύσεις για άμεση αντιμετώπισή τους.
Όπως τόνισε ο κύριος Σωκράτους στο Διοικητικό
συμβούλιο της οργάνωσης, που είναι προγραμματισμένο για το πρωί της Πέμπτης, η ΟΕΛΜΕΚ
αναμένεται να λάβει αποφάσεις όσον αφορά τα
επόμενα βήματά της, τόσο όσον αφορά την γραμμή που θα ακολουθήσει η οργάνωση στην σύσκεψη της ερχόμενης Τρίτης όσο και για τα περαιτέρω βήματα που πρέπει να γίνουν με σκοπό
την αντιμετώπιση των πιο πάνω περιστατικών.
Η οργάνωση των καθηγητών, όπως είπε ο πρόεδρός της, στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες της
ΠΟΕΔ χωρίς ούτε ο ίδιος να αποκλείει να πάνε
στην σύσκεψη της ερχόμενης Τρίτης οι εκπαιδευτικές οργανώσεις με κοινή γραμμή.

οργάνωση στους σχολικούς χώρους σε κρίσιμα
ζητήματα που αφορούν τόσο την ασφάλεια και
υγεία των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.
Η πρόθεση της ωστόσο να συμμετάσχει σε όποιες
συνεδρίες θα γίνουν από τα εμπλεκόμενα μέλη
και θα αφορούν το ευαίσθητο ζήτημα της ασφάλειας και υγείας στα σχολεία, δεν την αποτρέπουν,
όπως σημειώνουν εκπαιδευτικοί κύκλοι, από το
να συνεχίζει κανονικά με τις υπόλοιπες αποφάσεις
που πήρε το Διοικητικό Συμβούλιο της οργάνωσης
στην συνεδρίαση της περασμένης Παρασκευής.
Συγκεκριμένα σήμερα η οργάνωση θα πραγματοποιήσει έκτακτες επαρχιακές συνελεύσεις για
να πληροφορήσει τα μέλη της για τις τελευταίες
εξελίξεις και να ακούσει τους δικούς τους προβληματισμούς και ανησυχίες για τα τεκταινόμενα
στο χώρο της εκπαίδευσης.Θέση της οργάνωσης
είναι ότι η κατάσταση που είχε δημιουργηθεί
μετά το θάνατο του 10χρονου μαθητή θα έπρεπε
να προβληματίσει τους αρμόδιους φορείς και να
προχωρήσουν άμεσα στην σύγκληση σύσκεψης
και όχι να την ορίζουν τρεις εβδομάδες μετά από
το τραγικό περιστατικό. Όπως τονίζεται από
πλευράς της οργάνωσης η συγκεκριμένη περίπτωση έφερε μεγάλη αναστάτωση στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι βρίσκονται σε δύσκολη θέση
αφού μετά από τα τελευταία γεγονότα και τις
δηλώσεις που ακολούθησαν είναι σε σύγχυση
για το ποια βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουν
σε περίπτωση τραυματισμών μαθητών στο σχολείο.

Συζήτηση σήμερα
στην επιτροπή Παιδείας
Η κατάσταση πάντως που δημιουργήθηκε

τις προηγούμενες μέρες κινητοποίησε άμεσα και την επιτροπή Παιδείας της Βουλής η οποία έχει στην σημερινή της ατζέντα το θέμα ασφάλειας και υγείας στα σχολεία. Μάλιστα ο πρόεδρος της επιτροπής
Κυριάκος Χατζηγιάννης, μέσω επιστολής
του προς τον υπουργό Παιδείας, υπέβαλε
πρόταση για άμεση εφαρμογή σχεδίου αποτροπής κάθε πιθανού κινδύνου, με ζητούμενο τον εκμηδενισμό της επικινδυνότητας στο πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων. Μάλιστα ο κύριος Χατζηγιάννης
ζήτησε από τον υπουργό τη διασύνδεση
κάθε άλλης πολιτικής της εκπαίδευσης με
την πολιτική ασφάλειας και υγείας. Επισήμανε ότι η διασύνδεση αυτή θα θέσει τις
βάσεις για τη δημιουργία κουλτούρας, υπευθυνότητας και συνείδησης των εκπαιδευτικών, εργαζομένων, γονέων και όλων
όσοι έχουν σχέση με το σχολείο.

Καμία απάντηση

Μιλώντας στην «Κ» για τα επόμενα βήματα
της οργάνωσης ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΕΔ
Χάρης Χαραλάμπους επισήμανε ότι μέχρι σήμερα
η οργάνωση δεν έχει λάβει καμία απάντηση,
στην τετρασέλιδη επιστολή που έχει αποστείλει
στις 17 Μαΐου στον υπουργό Παιδείας όσον
αφορά τα πρώτα σοβαρά ερωτήματα ως προς
την Ασφάλεια και Υγεία στα σχολεία, αν και η
ίδια ανέμενε τις απαντήσεις μέχρι τη Δευτέρα
21 Μαΐου προς τις Διευθύνσεις των σχολείων.
Όπως σημείωσε ο κύριος Χαραλάμπους, αφού
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Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Το Υπερταμείο και το βάζο με το μέλι
Προ διετίας η Βουλή αποφάσισε να
δημιουργηθεί το Υπερταμείο, στο
οποίο (πέραν του ΤΑΙΠΕΔ…) θα υπάγονταν όλες οι ΔΕΚΟ και τα περίπου 70.000 ακίνητα του Δημοσίου.
Διακηρυγμένος στόχος ήταν να επιτευχθεί διαφανής, αποδοτική διαχείριση της δημόσιας περιουσίας.
Με αυτήν την έννοια, μια δομή που
θα ασκούσε επαγγελματική (αντί
πελατειακής...) διαχείριση της δημόσιας περιουσίας, το Υπερταμείο
θα λειτουργούσε ως επιπλέον εγγύηση στους δανειστές ότι θα ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις
μας, όπερ θα μας διευκόλυνε στη
διεκδίκηση μεγαλύτερης ελάφρυνσης του χρέους. Το μισό πολιτικό
προσωπικό αποδέχθηκε το Υπερταμείο επειδή δεν μπορούσε να το
αποφύγει. Το άλλο μισό κραύγαζε
(κραυγάζει…) ότι –δήθεν– εκχωρείται σε ξένους η δημόσια περιουσία, γινόμαστε αποικία, ότι είναι
εθνική ντροπή. Η μεγάλη ντροπή,
όμως, ήταν άλλη. Ηταν η παραδοσιακή λεηλασία της δημόσιας περιουσίας από τρωκτικά, η διαχείρισή
της ως λάφυρο από τις εκάστοτε

κυβερνήσεις, που διόριζαν τα δικά
τους παιδιά, μοίραζαν τις δουλειές
στους πελάτες τους, τους πρόσφεραν έναντι πινακίου φακής ακίνητα
του Δημοσίου. Το Υπερταμείο ήταν
η απειλή ότι το πολιτικό σύστημα
θα χάσει το βάζο με το μέλι. Ο κοινός
εχθρός όλου του πελατειακού συστήματος. Γι’ αυτό ατύχησε…
Υποτίθεται ότι θα είχε στρατηγική.
Αντ’ αυτής έχει μια έκθεση ιδεών,
χωρίς αριθμούς και συγκεκριμένους
στόχους, σκαρώθηκε για να κλείσει
η αξιολόγηση. Υποτίθεται ότι οι ΔΕΚΟ
θα εντάσσονταν σε ειδική δομή του
Ταμείου (ΕΔΗΣ) ως θυγατρικές του
ανώνυμες εταιρείες. Δεν συστάθηκε,
οι ΔΕΚΟ έμειναν όπως ήταν, το υπουργείο Οικονομικών ενίσχυσε την
επιρροή του παρεμβάλλοντας μια
δική του επιτροπή ανάμεσα σε αυτές
και το Υπερταμείο. Εποπτεύει τις…
προσλήψεις: Η ΕΥΑΘ παλιά είχε 420
υπαλλήλους, είχαν μειωθεί σε 230,
αίφνης προσέλαβε 145 στα τέλη 2017.
Τα ΕΛΤΑ (που χρηματοδοτούνται ατόκως από τους ιθαγενείς μέσω της
ΔΕΗ…), χωρίς business plan, προσέλαβαν περίπου 500. Το Υπερταμείο

αρκείται σε remote control. Ρεμβάζει.
Υποτίθεται ότι θα αξιοποιούσε την
ακίνητη δημόσια περιουσία. Από
περίπου 70.000 ακίνητα που πέρασαν σε αυτό (μέσω ΕΤΑΔ), τα 20.000
είναι καταπατημένα ή αμφισβητούμενα – δεν έχουν ωριμάσει. «Φιλόδοξος» στόχος είναι να ωριμάζουν
2.000 ακίνητα ετησίως, ήτοι να τα
κερδίσει το Δημόσιο σε 10 χρόνια
– τέτοια… βιασύνη! Τα ενεργά ακίνητα, δηλαδή αυτά που αποδίδουν
εισόδημα, υπολογίζονται σε μόλις
300. Μήπως, έστω, έχει αποτιμηθεί
η αξία της δημόσιας περιουσίας;
Οχι. Το ενδιαφέρον της τρόικας ατόνησε, τώρα ενδιαφέρεται μόνο
για τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις – αυτά, τα φέρνει το ΤΑΙΠΕΔ. Με την τρόικα να κάνει την
πάπια, όλο το πολιτικό σύστημα,
αθόρυβα και συναινετικά συμπράττει στην εξουδετέρωση του Υπερταμείου. Που, παρά το κόστος του
για τον φορολογούμενο, σήμερα
είναι κλινικά νεκρό. Το βάζο με το
μέλι παραμένει αφύλακτο.

kallitsiskostas@yahoo.com

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΙΩΤΗ*

Η Ελλάδα, ελκυστικός επενδυτικός προορισμός
Πριν από λίγες εβδομάδες, ο πρόεδρος Γιούνκερ επισκέφτηκε την Ελλάδα και μίλησε
ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων. Το μήνυμα του προέδρου Γιούνκερ
στην ομιλία του αυτή –η πρώτη φορά που
πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνθηκε στους εκπροσώπους του ελληνικού
λαού– ήταν σαφές: έπειτα από τόσα χρόνια
δοκιμασίας, προγραμμάτων λιτότητας, η Ελλάδα μπορεί πλέον να γυρίσει σελίδα. Πράγματι, οι πιο πρόσφατες προβλέψεις της Κομισιόν δείχνουν ότι η οικονομία της Ελλάδας
αναπτύχθηκε κατά 1,4 % το περασμένο έτος
– είναι η πρώτη φορά από το 2007 που η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ υπερβαίνει το
1 %. Τα νέα είναι αισιόδοξα – όμως δεν πρέπει
να εφησυχάσουμε. Το στοίχημα τώρα είναι
να μείνει η οικονομία σε μια τροχιά βιώσιμης
ανάπτυξης και να καταπολεμήσουμε την ανεργία. Και για να το καταφέρουμε αυτό,
χρειαζόμαστε επενδύσεις. Μόνο αν η Ελλάδα
καταστεί και αναδειχτεί ως ένας ελκυστικός
επενδυτικός προορισμός θα μπορέσει η
χώρα να ανταγωνιστεί επί ίσοις όροις άλλες
δυναμικές οικονομίες – στη γειτονιά μας,
αλλά και εκτός αυτής. Μόνο αν προβάλουμε
τεκμηριωμένα τα συγκριτικά πλεονεκτήματά
μας θα πείσουμε τους ξένους επενδυτές πως
ναι, αξίζει να φέρουν τα λεφτά τους εδώ και

να δημιουργήσουν τις θέσεις εργασίας που
τόσο χρειαζόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
βρίσκεται δίπλα στην Ελλάδα στην προσπάθειά της να κερδίσει το στοίχημα αυτό και
βοηθάμε τη χώρα με όλα τα μέσα που έχουμε
στη διάθεσή μας. Το επενδυτικό σχέδιο για
την Ευρώπη, ή σχέδιο Γιούνκερ, όπως είναι
πλέον γνωστό, είναι ένα χαρακτηριστικό
τέτοιο παράδειγμα. Στην καρδιά του σχεδίου
Γιούνκερ βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο στόχο
έχει τη διοχέτευση 500 δισ. ευρώ δημοσίων
και ιδιωτικών κεφαλαίων σε όλη την Ευρώπη
έως το 2020 για επενδύσεις σε στρατηγικές
υποδομές, ψηφιακά και ενεργειακά projects,
και τομείς όπως η εκπαίδευση, η έρευνα και
καινοτομία, η υγεία και η κοινωνική οικονομία.
Παράλληλα, δημιουργήσαμε έναν ευρωπαϊκό
κόμβο επενδυτικών συμβουλών ο οποίος
παρέχει στοχευμένες υπηρεσίες τεχνικής
βοήθειας και μια ευρωπαϊκή πύλη επενδυτικών έργων, όπου δημόσιοι ή ιδιωτικοί
φορείς υλοποίησης έργων εντός της Ε.Ε.
μπορούν να καταχωρίσουν το project το
οποίο θέλουν να υλοποιήσουν και για το
οποίο ψάχνουν χρηματοδότηση. Περίπου
τριάμισι χρόνια αφότου καταθέσαμε τη σχετική πρόταση, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι το σχέδιο αποδίδει καρπούς: έχουν

υπογραφεί 389 συμφωνίες χρηματοδότησης
με ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς,
οι οποίες θα ωφελήσουν 611 χιλιάδες μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ μέχρι στιγμής
εκτιμάται πως μέσω του σχεδίου έχουν ενεργοποιηθεί ή εγκριθεί επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου 283 δισ. ευρώ και στα
28 κράτη-μέλη. Η Ελλάδα είναι ένα από τα
success stories του σχεδίου: η συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων στη χώρα ανέρχεται
στα σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ και αναμένεται να
ενεργοποιήσει επενδύσεις ύψους περίπου
9,2 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, η Ελλάδα
είναι πρώτη ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη σε
ό,τι αφορά την αξιοποίηση του σχεδίου Γιούνκερ σε σχέση με το ΑΕΠ της. Η επιτυχία
του σχεδίου Γιούνκερ στη χώρα μας αποδεικνύει πως η Ελλάδα έχει όλα τα εχέγγυα
να καταστεί ένας ελκυστικός επενδυτικός
προορισμός – και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα είναι αρωγός κάθε προσπάθειας που
στόχο έχει να βοηθήσει τη χώρα να κάνει
το μεγάλο βήμα προς τα εμπρός.

* Ο κ. Γιώργος Μαρκοπουλιώτης είναι επικεφαλής
της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα.
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Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

Τα χειρότερα
έπονται για
την οικονομία
της Τουρκίας

Εντονες ανησυχίες από τη βουτιά της
λίρας και την άνοδο του πληθωρισμού
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Μπορεί το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) να θεωρεί ότι το κλίμα αστάθειας και αβεβαιότητας στην τουρκική
οικονομία είναι πρόβλημα που θα επιλυθεί
μετά τις εκλογές, ωστόσο τα τελευταία
δεδομένα στο οικονομικό πεδίο καταρρίπτουν την συγκεκριμένη άποψη. Επίσης, οι τελευταίες ενδείξεις από την τουρκική αγορά και την παγκόσμια οικονομία
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το κλίμα
αστάθειας, από το οποίο επιχειρούν να
επωφεληθούν οι ιδεολόγοι του ΑΚΡ, προβάλλοντας την άποψη ότι «η παραμονή
του κόμματος στην εξουσία αποτελεί
μονόδρομο για την επιστροφή στην οικονομική και πολιτική ομαλότητα», ενδέχεται να λάβει διαστάσεις κατά το επόμενο διάστημα. Στα παραπάνω συμπεράσματα καταλήγουν γνωστοί οικονομολόγοι οι οποίοι προειδοποιούν για
επιδείνωση της γενικής κατάστασης της
τουρκικής οικονομίας κατά τις επόμενες
εβδομάδες. Την ίδια ώρα, τα μέτρα της
τουρκικής κυβέρνησης δεν αποδίδουν
και η κατάσταση της τουρκικής οικονομίας επιδεινώνεται καθημερινά. Στην
νέα περίοδο, η υποβάθμιση της τουρκικής
λίρας και ο πληθωρισμός αποτελούν
πλέον μονόδρομο για την Τουρκία.
Η γενίκευση της κρίσης στην τουρκική
οικονομία προβληματίζει έντονα και τα
κατεχόμενα. Την Τρίτη, ο «Πρωθυπουργός» Τουφάν Έρχιουρμαν ανακοίνωσε
ότι η νέα πολυκομματική «κυβέρνηση»
συζητά πλέον μια σειρά ριζοσπαστικών
οικονομικών μέτρων για αντιμετώπιση
των επιπτώσεων της μεγάλης κρίσης.
Μεταξύ των εν λόγω προτάσεων που συζητούνται στην τ/κ κοινότητα είναι και
η αλλαγή του νομίσματος.

Αναποτελεσματικότητα

Έμπειροι οικονομολόγοι, αναλύοντας
τις τελευταίες εξελίξεις στην τουρκική
οικονομία, δεν κρύβουν την έκπληξή
τους για την αναποτελεσματικότητα της
τουρκικής κυβέρνησης ως προς την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. «Τονίζαμε συνεχώς ότι
η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, ευρισκόμενη αντιμέτωπη με το ρίσκο της
εκτόξευσης του πληθωρισμού σε πολύ

υψηλά επίπεδα και για μεγάλο χρονικό
διάστημα, έπρεπε να προχωρήσει στην
αύξηση των επιτοκίων, με απώτερο στόχο
την ενίσχυση της τουρκικής λίρας», επισημαίνει ο οικονομολόγος Piotr Matys
της Rabobank. Όπως ήταν αναμενόμενο,
η τουρκική κυβέρνηση απέφυγε την αύξηση των επιτοκίων με το σκεπτικό ότι
το μέτρο αυτό δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) κατά
την προεκλογική περίοδο.
Ο κ. Matys, στα πλαίσια του προβληματισμού του, τονίζει ότι οι τουρκικές
εταιρίες έχουν μεγάλα δάνεια σε ξένα
νομίσματα, γεγονός το οποίο θέτει σε
κίνδυνο το σύνολο της τουρκικής οικονομίας. Παρόμοια είναι η άποψη και του
Cristian Maggio από το TDSecurities, ο
οποίος αναφέρει ότι χρειάζονται πλέον
δραστικά μέτρα για αναχαίτιση της δυναμικής που έχει αναπτύξει η μεγάλη
οικονομική κρίση. Σε αυτό το σημείο, ιδιαίτερη σημασία φέρει η αυτονομία κινήσεων που διαθέτει η Κεντρική Τράπεζα.
της Τουρκίας. Το εν λόγω επίμαχο ζήτημα
απασχολεί εδώ και χρόνια την τουρκική
κοινή γνώμη, καθώς, ως γνωστόν, η τουρκική κυβέρνηση έχει περιορίσει την αυτονομία της Κεντρικής Τράπεζας και ο
Πρόεδρος Ερντογάν πραγματοποιεί ανά
τακτικά διαστήματα παρεμβάσεις στο
έργο της.
Οι έμπειροι οικονομολόγοι αναφέρουν
ομόφωνα ότι η αδράνεια και η αναποτελεσματικότητα της τουρκικής κυβέρνησης είναι ένας εκ των κύριων παραγόντων οι οποίοι οδηγούν στην γενίκευση
της κρίσης. Λόγω των αλυσιδωτών λαθών
της τουρκικής κυβέρνησης σε παγκόσμιο
επίπεδο, έχει φθάσει σήμερα η τουρκική
λίρα να χάνει αξία γρηγορότερα από ό,τι
το εθνικό νόμισμα της Αργεντινής. Ο
Bhanu Baweja της UBS, ο οποίος εστιάζει
στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, θεωρεί
αυτή την εξέλιξη ως άκρως ανησυχητική
για το μέλλον της τουρκικής οικονομίας
και την εκ νέου εκτόξευση του πληθωρισμού σε επίπεδα ρεκόρ ως δεδομένη.
Επίσης, ο κ. Baweja προβλέπει ότι το επόμενο διάστημα η αντιστοιχία του αμερικανικού δολαρίου έναντι της τουρκικής λίρας δεν αποκλείεται να αγγίξει
το 4,8 ή ακόμη και το 5.

Λόγω των αλυσιδωτών λαθών της τουρκικής κυβέρνησης σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει φθάσει σήμερα η τουρκική λίρα να χάνει αξία γρηγορότερα από ότι το εθνικό νόμισμα
της Αργεντινής.

Δεν αποκλείουν αλλαγή νομίσματος στα κατεχόμενα
«Το ζήτημα της τουρκικής λίρας επηρεάζει άμεσα την οικονομία. Συνομιλούμε με τον Ρετζέπ Άκνταγ. Επειδή
χρησιμοποιούμε την τουρκική λίρα,
θα πρέπει να αυξηθεί η βοήθεια (παροχή, υποστήριξη) της Τουρκίας, και
αυτή η βοήθεια θα πρέπει να λάβει
συστημική μορφή. Εξαιτίας των τουρκικών εκλογών δεν πρόκειται να έχουμε εξελίξεις κατά τον επόμενο ένα
με ενάμιση μήνα. Ωστόσο, ξεκινήσαμε
τις προσπάθειες μας για την εξεύρεση
μιας λύσης. Όσον αφορά το ξένο νόμισμα υπάρχει μια σειρά προτάσεων.
Στο τραπέζι μας βρίσκονται ριζοσπαστικές προτάσεις όπως η μετάβαση
σε διαφορετικό νόμισμα και η σταθεροποίηση των ξένων νομισμάτων.
Δεν εννοώ ότι θα λάβουμε οπωσδήποτε αυτά τα μέτρα, ωστόσο εφόσον
αντιμετωπίζουμε προβλήματα εξαιτίας
της υποτίμησης της τουρκικής λίρας,
τα οποία δεν εξαρτώνται από εμάς,
θα πρέπει να συζητήσουμε ξεκάθαρα
αυτά τα ζητήματα με την Αγκυρα. Έχουμε αρχίσει ήδη να τα συζητάμε».
Η παραπάνω τοποθέτηση έγινε το
πρωί της Τρίτης από τον «Πρωθυπουργό» Τουφάν Έρχιουρμαν με αφορμή την συμπλήρωση των 100 ημερών της «πρωθυπουργίας» του. Με
σημείο εκκίνησης την γενίκευση της
κρίσης στην τουρκική οικονομία, ο
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Στα Κατεχόμενα συζητείται
η υιοθέτηση μιας σειράς
ριζοσπαστικών μέτρων στο
πεδίο της οικονομίας, μεταξύ των οποίων και η αλλαγή του νομίσματος.
κ. Έρχιουρμαν ανακοίνωσε ότι η τ/κ
πλευρά εστιάζει πλέον σε μια σειρά
ριζοσπαστικών πρωτοβουλιών για το
μέλλον της οικονομίας της. Η τ/κ οικονομία, η οποία χρησιμοποιεί το
τουρκικό νόμισμα, επηρεάζεται άμεσα

από τις διακυμάνσεις στην αντιστοιχία
της τουρκικής λίρας με το δολάριο ή
το ευρώ.
«Έχουμε μια σειρά δομικών προβλημάτων. Κάποια από αυτά πρέπει
να τα επιλύσουμε εμείς. Η δημόσια
μεταρρύθμιση είναι ένα από αυτά. Η
μεταρρύθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι νέοι νόμοι για την οικονομία
-3 με 4 έχουν σταλεί στην βουλή- είναι
δομικές αλλαγές, στις οποίες πρέπει
να εστιάσουμε», υπογράμμισε ο κ.
Έρχιουρμαν, ο οποίος πρόσθεσε τα
εξής: «Επίσης υπάρχουν δομικά προβλήματα στα οποία αδυνατούμε να
επέμβουμε. Υπό την σκιά των εξελίξεων στην ΤΔΒΚ και στο διεθνές σκηνικό, αυξάνεται η τιμή του ξένου νο-

μίσματος και του πετρελαίου και χάνει
αξία η τουρκική λίρα. Όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αυτήν την εξέλιξη. Συζητούμε συνεχώς με το υπουργείο Οικονομικών
και τα άλλα υπουργεία. Ενδέχεται να
έρθουν στο προσκήνιο μέτρα, τα οποία
μπορούν να χαρακτηριστούν ως ριζοσπαστικά».
Τα ριζοσπαστικά μέτρα, στα οποία
αναφέρθηκε ο κ. Έρχιουρμαν, απασχολούν εδώ και μήνες την τ/κ κοινότητα. Μέσα ενημέρωσης αλλά και
απλοί πολίτες φέρνουν διά μέσου του
διαδικτύου την προοπτική της αλλαγής
του νομίσματος στο προσκήνιο των
συζητήσεων. Μερίδα των τουρκοκυπρίων υποστηρίζει την ιδέα της άμεσης μετάβασης στο ευρώ. Ωστόσο,
άλλοι υποστηρίζουν ότι προκύπτουν
σημαντικά ερωτήματα για ένα τέτοιο
ενδεχόμενο. Άραγε, η αλλαγή νομίσματος θα είναι από μόνη της αρκετή
για την αντιμετώπιση των νέων οικονομικών προκλήσεων; Είναι εφικτή
η βελτίωση της τ/κ οικονομίας όσο η
τ/κ πλευρά παραμένει πολιτικά και
οικονομικά εξαρτώμενη από την Τουρκία; Ποιος θα είναι ο πολιτικός αντίκτυπος μιας τέτοιας εξέλιξης; Τα ερωτήματα αυτά βρίσκονται πλέον στο
επίκεντρο της προσοχής της τ/κ πλευράς.

Στη Λεμεσό για τις προεκλογικές του εξαγγελίες ο Πρόεδρος
Πήρε προσωπικά την υλοποίηση δεσμεύσεων που έδωσε πριν από τις προεδρικές - Ποιούς επικρίνει για τις καθυστερήσεις
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Υπογραμμίζοντας το ποσό των 400 εκατομμυρίων ευρώ στο οποίο ανέρχονται
τα έργα στην Επαρχία Λεμεσού που υλοποιήθηκαν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη
είτε εντάχθηκαν στο Δημοσιονομικό
Πλαίσιο 2019-2021, ο Νίκος Αναστασιάδης, κατά την παρουσία του στη Λεμεσό,
επιβεβαίωσε ότι πήρε εν πολλοίς προσωπικά την υλοποίηση των αναπτυξιακών έργων που είχε εξαγγείλει τόσο το
2015 αλλά κυρίως το προεκλογικό έτος
2017. Εξαγγελίες για τις οποίες επικρίθηκε
σφόδρα από τις αντιπολιτευόμενες δυνάμεις ότι ήταν καθαρά προεκλογικές.
Λίγους μήνες μετά την επανεκλογή του
στο ανώτατο αξίωμα, ο ίδιος έχει θέσει
ως στόχο να επιβλέψει αλλά και να αναδείξει τα αναπτυξιακά έργα που υλοποιούνται σε Λάρνακα, Λεμεσό, Αμμόχωστο και Πάφο με επισκέψεις στις επαρχίες μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Μετά τη Λάρνακα και τη Λεμεσό
σειρά έχουν Πάφος και Αμμόχωστος. Η
αλήθεια είναι πως προεκλογικά, η φωτογραφία του Νίκου Αναστασιάδη να
γυρίζει τον μύλο κατά την περιοδεία του
στην επαρχία Πάφου περιτριγυρισμένος
από κατοίκους, φίλους, ψηφοφόρους
και συναγωνιστές, μαζί με μία σειρά τέλεσης εγκαινίων σε όλες τις επαρχίες έκανε πολλούς να πουν πως ο Νίκος Αναστασιάδης είχε πάρει ζεστά την επανεκλογή του και τους πιο καχύποπτους
να του προσάψουν προεκλογικές σκοπιμότητες. Καθόλου τυχαίο ότι η αντιπολίτευση τον είχε κατηγορήσει για βιομηχανία κοψίματος κορδελών και κατάθεσης θεμέλιων λίθων που στόχο είχαν
την παραμονή του στην εξουσία. Σήμερα
ο Νίκος Αναστασιάδης, μέσω και της
κρίσης που επικρατεί στη δικαιοσύνη,
στους τομείς της παιδείας και της υγείας
αλλά και τη στασιμότητα στο Κυπριακό,
θέλει να καταστήσει σαφές πως η παρούσα κυβέρνηση θα υλοποιήσει τις υποσχέσεις περί ανάπτυξης του κράτους,

του καζίνου θερέτρου, ανακοινώνοντας
την κατάθεση του θεμέλιου λίθου της
ανάπτυξης, στις 8 Ιουνίου, και υπέδειξε
τα σημαντικά οφέλη της λειτουργίας
του, καθώς αναμένεται να προσελκύσει
πέραν των 300 χιλιάδων επιπρόσθετων
τουριστών ετησίων, να φέρει έσοδα για
το κράτος 700 εκατομμύρια ευρώ ετησίως
και να δημιουργήσει 6.500 άμεσες ή έμμεσες θέσεις εργασίας. Όπως εξήγησε,
αναμένεται η έναρξη λειτουργίας του
προσωρινού καζίνου Λεμεσού, οι κατασκευαστικές εργασίες του οποίου βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

στο πλαίσιο βεβαίως που επιτρέπουν τα
οικονομικά του τόπου. Πλαισιωμένος
από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Υγείας, Μεταφορών και Γεωργίας, καθώς και την Υφυπουργό Ναυτιλίας, συζήτησε στο Δημοτικό Μέγαρο
Λεμεσού με τους εκπροσώπους των Τοπικών Αρχών προβλήματα και αιτήματα
που τέθηκαν ενώπιόν του.

Τα έβαλε με γραφειοκρατία

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως υπάρχει
καθυστέρηση σε πολλά από τα έργα τα
οποία έχουν εξαγγελθεί ή που η υλοποίησή τους εγκρίθηκε, βάζοντάς τα
τόσο με την «γραφειοκρατική δομή του
κράτους» όσο και με μέρος των εργολάβων που όπως είπε δεν τιμούν τις
συμβάσεις τους. Ξεκαθάρισε δε την ετοιμότητα της κυβέρνησης να επιφέρει
ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας, τον εκσυγχρονισμό του κράτους και τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής.

Εμπορικοποίηση λιμανιού

Έμφαση έδωσε στην εμπορικοποίση
του λιμανιού της Λεμεσού από την οποία
παρουσιάζεται αύξηση των δημοσιονομικών εσόδων καθώς από τις 29 Ιανουάριου 2017 που ανέλαβε ο ιδιώτης
διαχειριστής, μέχρι το πρώτο τρίμηνο
του 218, τα έσοδα της Κυβέρνησης ανήλθαν σε 58,9 εκατομμύρια ευρώ, σε
σύγκριση με 36,4 εκατομμύρια ευρώ
την ίδια περίοδο του 2017 και 34,2 εκατομμύρια ευρώ την ίδια περίοδο του
2016. Δεν παρέλειψε να αναφέρει τις επενδύσεις του εμπορικού εταίρου στο
λιμάνι οι οποίες θα ανέλθουν σε περίπου
113 εκατομμύρια ευρώ.

Θεμέλιος λίθος για καζίνο

Πέραν όμως της εμπορικοποίησης
του λιμανιού και της αναφοράς στην ενίσχυση της εμπορικής ναυτιλίας μέσω
του υφυπουργείου, ιδιαίτερη αναφορά
έκανε ο Πρόεδρος και στη λειτουργία

Τα γήπεδα

Καταγγέλλοντας τη γραφειοκρατία και εργολάβους που δεν τηρούν τις συμβάσεις
τους για τις όποιες καθυστερήσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας παρουσίασε την
πρόοδο των αναπτυξιακών έργων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ από το 2015
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΩ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΕΡΜΑΣΟΓΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ
ΝΕΑ ΕΡΓΑ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ

39,4
5,75
163,05
76,38
2,7
15,83
2,52
4,69
8,9
20
3,71
43,08
5,54
14,36
405,91

Αναφορά έκανε και στο νέο γήπεδο
της Λεμεσού ξεκαθαρίζοντας πως προβλήματα που προέκυψαν «διότι κάποιοι
φρόντισαν να τύχουμε και της ευρωπαϊκής εγκρίσεως», υπήρξε μια καθυστέρηση, γιατί κρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ ότι θα
ήταν κρατική ενίσχυση προς τα σωματεία. Σημείωσε πως ενώ το έργο προϋπολογιζόταν σε 17 εκατομμύρια ευρώ
και σήμερα κοστολογείται στο 31,5 εκατομμύρια ευρώ, ο ΚΟΑ βρίσκεται σε
συνεχή διαβούλευση με τα σωματεία
ΑΕΛ, ΑΡΗ και ΑΠΟΛΛΩΝΑ για το μοντέλο διαχείρισης και ανάπτυξης και εξέφρασε την βεβαιότητά του πως στο
τέλος θα εξευρεθεί η λύση που θα ικανοποιεί τα σωματεία, χωρίς να παραβιάζονται ευρωπαϊκοί κανονισμοί.
Γύρω από την αναβάθμιση του Τσιρείου Σταδίου, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης επέρριψε ευθύνες στους μελετητές
στους οποίους ο ΓΣΟ ανέθεσε τη σχετική
μελέτη, για τη μεγάλη καθυστέρηση
που παρατηρείται και σημείωσε η συντήρηση και βελτίωση των εγκαταστάσεων, αναμένεται να κοστίσει 3,9 εκατομμύρια ευρώ, αντί 2,7 εκατομμύρια
ευρώ όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Eργα κοινής ωφελείας

Ο Πρόεδρος Αναστασιάδης έδωσε

έμφαση στα έργα κοινής ωφελείας του
τομέα της υγείας. Ξεκαθάρισε πως η ολοκλήρωση των εργασιών του Περιφερειακού Νοσοκομείου Κυπερούντας αναμένεται τον Ιανουάριο του 2019 για
να αρχίσουν οι εργασίες επέκτασης των
Πρώτων Βοηθειών, κόστους 950 χιλιάδων ευρώ και να αρχίσουν τον Σεπτέμβριο 2018 οι κατασκευαστικές εργασίες
για μετατροπή του οίκου Νοσοκόμων,
σε Κλινική Φυματίωσης, κόστους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ. Όπως είπε, ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις του
Υπουργείου Υγείας με το Γερμανικό Ογκολογικό Κέντρο, και η υπογραφή συμφωνίας «εντός 7 - 8 ημερών», για παροχή
υπηρεσιών στους καρκινοπαθείς της
Λεμεσού και της Πάφου.
Για την επέκταση και αναβάθμιση
του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού, σημείωσε πως έχει ολοκληρωθεί η μελέτη
του Γενικού Σχεδίου (Master Plan) και
βρίσκεται σε εξέλιξη η προκαταρκτική
εκτίμηση του κόστους από το Τμήμα
Δημοσίων Έργων και η ανάθεση σχεδιασμού του έργου από ιδιώτες Συμβούλους, η οποία θα προβλέπει τη δημιουργία ενός σύγχρονου Νοσοκομείου,
με τριπλάσιο εμβαδόν από το υφιστάμενο.

Δεν μετακινείται το ΤΕΠΑΚ

Πέραν της έμφασης που έδωσε σε
ολοκλήρωση και βελτίωση οδικών έργων, ο Νίκος Αναστασιάδης ξεκαθάρισε
πως το ΤΕΠΑ παραμένει στο κέντρο
της πόλης, λέγοντας πως «οι διαδόσεις
που φέρουν την Κυβέρνηση να προσανατολίζεται σε μεταφορά του Πανεπιστημίου από το κέντρο της πόλης
στην περιοχή Βερεγγάρια του Δήμου
Κ. Πολεμιδιών είναι και ανακριβείς και
απολύτως αβάσιμες». Σημείωσε ωστόσο
πως κάποια έργα που δεν μπορούν να
αναπτυχθούν εντός του Δήμου Λεμεσού,
όπως γήπεδα, φοιτητικές εστίες κλπ,
θα αναπτυχθούν σε περιοχή του Βερεγγάρια.
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«Παιχνίδια» για την αγορά του Συνεργατισμού
Δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο με τους μετόχους της Ελληνικής – Το Apollo ψάχνει τράπεζα και είχε επαφές στην Αθήνα με τρεις
και υποχρεώσεων της ΣΚΤ, άρα και αδύνατο να γινόταν αποδεκτό αυτό που
είχε κατά νου η Wargaming.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μπορεί οι φάκελοι που κατατέθηκαν
από τους επενδυτές για την ιδιωτικοποίηση της Συνεργατικής Κυπριακής
Τράπεζας να είναι μεγάλοι σε όγκο, ωστόσο, οι δύο ενδιαφερόμενοι έχουν
παραλείψει να συμπεριλάβουν κομβικές
πληροφορίες που θα τους δώσουν και
το προβάδισμα στην επιλογή. Ο Συνεργατισμός έχει μπροστά του από τις
14 Μαΐου το απτό επενδυτικό ενδιαφέρον μέσω προτάσεων από την Ελληνική Τράπεζα και από το αμερικανικό
επενδυτικό ταμείο Apollo Global
Management –και οι δύο για τα στοιχεία του καλού κομματιού της ΣΚΤ- όμως στην περίπτωση της πρώτης δεν
περιλαμβάνονται αυτοί που την υποστηρίζουν χρηματοοικονομικά για να

Μεγάλα ελληνικά ονόματα

<
<
<
<
<
<
<

Το Apollo είχε επαφές με
τρεις βασικούς παίχτες του
ελληνικού τραπεζικού συστήματος, την AlphaBank,
την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος και την
EurobankSA.

Οσο περνούν οι μέρες οι φάκελοι γεμίζουν με τις διευκρινιστικές πληροφορίες που ζητούνται από τη ΣΚΤ για την επικείμενη συναλλαγή.

αγοράσει το Συνεργατισμό, ενώ για
τη δεύτερη δεν υπάρχει το όνομα του
τραπεζικού ιδρύματος που θα συνεργαστεί. Αν και όσο περνούν οι μέρες
οι φάκελοι γεμίζουν με τις διευκρινιστικές πληροφορίες που ζητούνται
από τη ΣΚΤ για την επικείμενη συναλλαγή, μία και πλέον εβδομάδα αργότερα
τα δύο ζητούμενα δεν έχουν ξεπεραστεί. Και αυτό διότι η Ελληνική Τράπεζα
φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να
αμφισβητεί το ποσό των 450 εκατ.
ευρώ που ζητείται για τον καλό Συνεργατισμό και θέλει να τον αγοράσει
στο ποσό το οποίο αυτή προκρίνει ως
ορθό. Τα προβλήματα αυτού του είδους
φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να
πηγάζουν από τον μεγαλομέτοχό της,
την εταιρεία ηλεκτρονικών παιχνιδιών
Wargaming που κατέχει το 24,9% της
Τράπεζας. Σύμφωνα με τα όσα έχουν
διαρρεύσει μεταξύ των συζητήσεων
της Wargaming και του ΔΣ της Ελληνικής, κατά πρώτον δεν εκτιμάται ότι
χρειάζονται 450 εκατ. ευρώ και κατά

δεύτερον ότι τα κεφάλαια μπορούν να
εξευρεθούν από τους υφιστάμενους
μετόχους δίχως να εισχωρήσουν στο
νέο σχήμα άλλα επενδυτικά ταμεία
και να χάσει το μετοχικό της ποσοστό.
Όπως έχει γράψει η «Κ» σύμφωνα με
ασφαλείς πληροφορίες, ο φάκελος που
κατέθεσε η Ελληνική Τράπεζα περιέχει
τουλάχιστον δύο ονόματα επενδυτών
που θα αυξήσουν τα κεφάλαιά της για
να προχωρήσει στην πράξη. Ένα είναι
το επενδυτικό ταμείο Atlas Merchant
Capital και το άλλο είναι η J.C. Flowers
& Co. Και οι δύο προτίθενται, σύμφωνα
με τους φακέλους που κατέθεσαν στην
Ελληνική την 13η Μαΐου, να βάλουν
από 125 εκατ. ευρώ για να ολοκληρωθεί
η πράξη. Επί της ουσίας δηλαδή, τα
δύο ταμεία να δώσουν μέχρι και 250
εκατ. ευρώ για την απόκτηση του καλού
Συνεργατισμού από την Ελληνική. Από
εκεί και πέρα, η Δήμητρα Επενδυτική
έχει αφήσει «ανοιχτό παραθυράκι»,
θέλοντας εάν και εφόσον μειωθεί η
«δύναμη» της Wargaming με το μο-

Ο SSM προτιμά την Ελληνική Τράπεζα
Παρόλη τη θολή κατάσταση που επι-

κρατεί στην Ελληνική Τράπεζα για την
επικείμενη πράξη, ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM) συνεχίζει να
προτιμά να ολοκληρωθεί η συναλλαγή με αυτήν. Οι προτεραιότητές του
δεν έχουν αλλάξει, αφού επιζητά τις
συγχωνεύσεις στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, αλλά και να δυναμώσει

ντέλο της εξαγοράς του Συνεργατισμού,
να καταβάλει και αυτή κάποια εκατ.
ευρώ για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή.
Παραμένει δηλαδή ένα ποσό 100 – 150
εκατ. ευρώ, για τα οποία η Ελληνική
Τράπεζα δεν έχει δώσει εγγυήσεις στη
ΣΚΤ, πού και πώς θα τα εξεύρει, προσπαθώντας παράλληλα να μην καταβάλει 450 για τη συναλλαγή, αλλά να
κλείσει με πολύ λιγότερα. Πολύ λιγό-

κατά πολύ μία υφιστάμενη τράπεζα. Η
νοητή προθεσμία για τη συναλλαγή
που είχε τεθεί για τέλος Μαΐου από
ό,τι φαίνεται πλέον έχει μετατεθεί για
να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία, στο
τέλος Ιουνίου. Για την ολοκλήρωση
της συναλλαγής χρειάζονται να γίνει
διαπραγμάτευση, αξιολόγηση και να
δοθούν οι εποπτικές εγκρίσεις.
τερα, λέγοντας κοντά στα ποσά που
προτίθενται να βάλουν Atlas και
Flowers μαζί. Σημειώνεται δε, ότι σε
αυτή την περίπτωση και εάν το τελικό
ποσό της συναλλαγής τελικά μειωθεί,
δεν θα καταβάλουν τόσα χρήματα Atlas
και Flowers, αλλά πολύ λιγότερα για
να μην αλλάξουν άρδην τα μετοχικά
ποσοστά του καινούργιου σχήματος.
Πηγές που παρακολουθούν τη διαδι-

κασία από κοντά, ανέφεραν στην «Κ»
ότι δεν είναι δυνατό μετά από τόσους
μήνες που ακουγόταν στους «τραπεζικούς διαδρόμους» το πάντρεμα Ελληνικής – Συνεργατισμού, με τη διαδικασία να είναι στο «παραπέντε», η
Ελληνική να μην έχει λύσει τα εσωτερικά της ζητήματα που δημιουργούν
εν γένει προβλήματα στην εξαγορά
ενός άλλου οργανισμού. Σχολίασαν
πως η Ελληνική πλέον έχει εκτεθεί,
με το σοβαρό της ενδιαφέρον να το
έχει τραυματίσει ένας μέτοχος που
δεν έχει βαθιά γνώση από χρηματοοικονομικά, δίχως να προτείνει σωστές
και εφαρμόσιμες λύσεις. Μην ξεχνάμε
επίσης ότι το τελευταίο διάστημα είχε
διαρρεύσει πως η Wargaming είχε
προτείνει να αγοράσει η Ελληνική
μόνο μερικά από τα καλά κομμάτια
της ΣΚΤ και όχι όλο το Συνεργατισμό.
Η ΣΚΤ είχε δώσει δύο επιλογές, επένδυση είτε στον πλήρως αδειοδοτημένο
τραπεζικό οργανισμό, ή στο σύνολο
ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων

Αφήνοντας το κεφάλαιο Ελληνική
και τις ενδομετοχικές αψιμαχίες που
οδηγούν σε προβλήματα την τράπεζα
και την διαδικασία ιδιωτικοποίησης
της ΣΚΤ, το επενδυτικό ταμείο Apollo
Global Management έχει να αντιμετωπίσει άλλες παραμέτρους. Όπως ανέφερε
πηγή από τα ανώτερα δώματα του Υπουργείου Οικονομικών, για να αγοράσει
κάποιος τα στοιχεία του καλού Συνεργατισμού, άρα τα στοιχεία του ενεργητικού του και τα στοιχεία του παθητικού
του, θα πρέπει να έχει απαραιτήτως
ευρωπαϊκή άδεια τραπεζικού ιδρύματος.
Αυτό, διότι την επόμενη ημέρα της συναλλαγής θα πρέπει να είναι εις θέση
να διαχειριστεί καταθέσεις.
Την Πέμπτη και την Παρασκευή,
πριν από τις 14 του μηνός οπότε και
κατέθεσε η Apollo την προσφορά της
για το Συνεργατισμό, έκανε ένα «ταξίδι
αστραπή» στην Αθήνα όπου συναντήθηκε όχι με μία όπως είχε διαρρεύσει
την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά με
τρεις τράπεζες. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ» συναντήθηκε με τους
τρεις βασικούς παίχτες του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος, δηλαδή την
AlphaBank, την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος και την EurobankSA. Στην
πρόταση λοιπόν που κατέθεσε την
Δευτέρα η Apollo, περιλαμβάνονται
αυτά τα τρία ονόματα τραπεζών, με
τα οποία εάν επιλεγεί θα μπορεί να
συνεργαστεί. Αυτό όμως δεν είναι ικανοποιητικό. Μπορεί να είναι δυνητικοί συνεργάτες, αλλά δεν είναι κανένας σίγουρος από τους τρεις, ούτε
υπογράφεται από κοινού η πρόταση
που κατατέθηκε. Το μόνο όνομα που
αναφέρεται στην προσφορά είναι της
Apollo. Το αν θα είναι σε συνεννόηση
με τα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα,
τα αντίστοιχα της Eurobank Κύπρου,
AlphaBank Κύπρου και Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος (Κύπρου), πηγές σημειώνουν πως είναι μικρής σημασίας. Σημασία έχει ότι έχουν «μιλήσει» με τις
μητρικές. Εξήγησαν οι ίδιες πηγές πως
η τραπεζική άδεια είναι όπως η άδεια
των εταιρειών ΕΠΕΥ, δηλαδή ευρωπαϊκές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί
πανευρωπαϊκά.
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Το προφίλ των πελατών των εταιριών κινητής

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της «Κ», πιο ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι συνδρομητές της CYTA, με 77% ακολουθούν αυτοί της MTN
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η μάχη για την επικράτηση των παρόχων
τηλεφωνίας και διαδικτύου συνεχίζεται
με αμείωτο ρυθμό, ενώ οι διαφημίσεις
για τις προσφορές και τις νέες υπηρεσίες
βομβαρδίζουν το πεδίο των καταναλωτών. Ποια είναι όμως η εταιρία που κόβει
πρώτη το νήμα στις προτιμήσεις των
καταναλωτών; Cyta, MTN, Primetel ή
Cablenet; Σύμφωνα με το μεγάλο πολιτικό και οικονομικό βαρόμετρο της «Κ»
και της Symmetron Market Research,
τα ποσοστά ικανοποίησης των συνδρομητών είναι ψηλά για όλες της εταιρίες,
ωστόσο είναι σαφές ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Πρώτη σε προτίμηση
εταιρία παραμένει η Cyta, που συγκεντρώνει όχι μόνο τους περισσότερους
συνδρομητές, αλλά και τα μεγαλύτερα
ποσοστά ικανοποίησης αυτών σε σχέση
με τις υπηρεσίες που προσφέρει. Ποσοστό που ανέρχεται στο 77% και υπερτερεί κατά τέσσερις ποσοστιαίες
μονάδες σε σχέση με την ΜΤΝ με βαθμό
ικανοποίησης στο 73%. Ακολουθεί η
Cablenet με τις υπηρεσίες της να κρατούν ικανοποιημένους το 70% των συνδρομητών της, ενώ η Primetel βρίσκεται
στην τέταρτη θέση τόσο από πλευράς
μεριδίου αγοράς αλλά και σε ό,τι αφορά
τον βαθμό ικανοποίησης των συνδρομητών της που φτάνει στο 67%.

Οι νεαροί προτιμούν Cyta

Από τις απαντήσεις των καταναλωτών που αποτέλεσαν το δείγμα για την
έρευνα, θα μπορούσε να καταγραφεί

ότι το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς το
διατηρεί η CYTA. Συνολικά 335 καταναλωτές από τους 578 που συμμετείχαν
στην έρευνα ή ποσοστό 77% δήλωσε
ικανοποιημένο με τις υπηρεσίες της
CYTA. Δυσαρεστημένοι δήλωσαν μόλις
το 9% ενώ το 13% δήλωσε πως δεν
είναι ούτε δυσαρεστημένοι ούτε ικανοποιημένοι. Μεγαλύτερο το ποσοστό
ικανοποίησης στην Λάρνακα και την
Αμμόχωστο με 81%, ενώ ακολουθεί η
επαρχία Λεμεσού με 78% και Λευκωσίας με 77%. Το μικρότερο ποσοστό
καταγράφεται στην Πάφο και είναι
<
<
<
<
<
<
<

την δυνατότητα να παρατηρήσουμε
τον βαθμό ικανοποίησης/ δυσαρέσκειας
των καταναλωτών με βάση το φύλο.
Έτσι βλέπουμε ότι οι γυναίκες παρουσιάζονται πιο ικανοποιημένες από τις
υπηρεσίες της CYTA (80%) σε σχέση
με τους άντρες (75%). Δυσαρεστημένοι
με τις υπηρεσίες της CYTA δηλώνουν
το 10% των αντρών καταναλωτών ενώ
το αντίστοιχο ποσοστό στις γυναίκες
ανέρχεται στο 7%. Σε ό, τι αφορά τον
ηλικιακό διαχωρισμό φαίνεται ότι πιο
ικανοποιημένοι εμφανίζονται οι νεαρότερες ηλικίες από 18 μέχρι 39 χρόνων

(85%), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για
τους καταναλωτές ηλικίας 40-59 είναι
στο 76% και για τους καταναλωτές
άνω των 60 ετών το ποσοστό ανέρχεται
στο 71%.

Ψηλά τα επίπεδα της MTN

Η προσπάθεια της MTN για παροχή
πιο γρήγορων ταχυτήτων διαδικτύου
και η παροχή του μεγαλύτερου δικτύου,
αλλά παράλληλα και τα πακέτα κινητής
και σταθερής τηλεφωνίας κατάφερε
να συγκεντρώσει ψηλά επίπεδα ικανοποίησης των συνδρομητών της για

Πρώτη η Cyta ακολουθεί η MTN

Ζητούν περισσότερα
από τις εταιρίες κινητής
τηλεφωνίας και διαδικτύου
οι καταναλωτές, συμπέρασμα το οποίο εξάγεται
μέσα από το βαρόμετρο
της «Κ» και της Symmetron
Market Research.

Τα στοιχεία από το βαρόμετρο της

στα 68%. Στην Λεμεσό καταγράφεται
το μεγαλύτερο ποσοστό δυσαρεστημένων πελατών που ανέρχεται στο
11%, ακολουθεί με 9% η επαρχία Λευκωσίας, Λάρνακα και Πάφος μοιράζονται το ίδιο ποσοστό 7% ενώ το μικρότερο ποσοστό δυσαρεστημένων
πελατών καταγράφεται στην Αμμόχωστο με 3%. Η έρευνα παρέχει και

«Κ» και της Symmetron Market
Research ακολουθούν τα στοιχεία
του στατιστικού δελτίου για την παρακολούθηση της σταθερής τηλεφωνίας και της σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης για το 2017. Όπως
αυτά κατέδειξαν παρά το γεγονός ότι
η CYTA έχει τα ηνία στα μερίδια αγοράς, εντούτοις τα ποσοστά της ΜΤΝ
και της Primetel στην κινητή συνδρομητική τηλεφωνία για το προηγούμενο έτος είχαν αυξηθεί κατά
0,26% και 0,97% αντίστοιχα με το
ποσοστό της CYTA να παρουσιάζει
μείωση 1,37% και βρίσκεται στο
57,07%. Στο παιχνίδι μπήκε και η
Cablenet με ποσοστό 0,14%, ενώ το
ποσοστό της MTN ανέρχεται στο

ΑΠΟΨΗ

32,83%, και της Primetel 9,96%.
Στο σύνολο των συνδρομητών Ευρυζωνικής Πρόσβασης, τα μερίδια των
παρόχων παρουσιάζουν μικρές αυξομειώσεις σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2017. Η ΜΤΝ κερδίζει το μεγαλύτερο μερίδιο με αύξηση 0,6%
σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2017.
Στους συνδρομητές ευρυζωνικής
πρόσβασης, σημειώνεται ότι είχε
σημειωθεί αύξηση κατά 17.203 των
συνδρομητών ή ποσοστό της τάξης
του 6,18% σε σχέση με το 2016 και
έφτασε τους 313.000 συνδρομητές.
Στους νέους συνδρομητές οι πάροχοι που κερδίζουν είναι η Cyta που
έχει τη μερίδα του λέοντος με 49%,
ακολουθεί η ΜΤΝ με 30% και η
Primetel με 21%.

τις παρεχόμενες της υπηρεσίες. Συγκεκριμένα το ποσοστό αυτό ανέρχεται
στο 73% στο σύνολο του δείγματος
της έρευνας ενώ πιο ικανοποιημένοι
είναι με την MTN οι καταναλωτές άνω
των 60 χρόνων με το ποσοστό σε αυτές
τις ηλικίες να ανέρχεται στο 81%. Εξετάζοντας τις άλλες ηλικιακές ομάδες
παρατηρείται ότι υψηλά επίπεδα ικανοποίησης παρατηρείται και στις ηλικίες 18-39 ετών (75%) ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης εντοπίζονται στην ηλικιακή ομάδα 40-59
ετών. Σε επίπεδο επαρχιών, η MTN
κερδίζει περισσότερο έδαφος στη Λεμεσό και την Λάρνακα, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά αποδοχής από τους
συνδρομητές της εντοπίζεται στην
Πάφο, όπου το 25% δηλώνει δυσαρεστημένο από τις υπηρεσίες της εταιρίας. Σε παγκύπριο επίπεδο, το ποσοστό
αυτό φτάνει το 15%

70% των πελατών της ενώ δυσαρεστημένοι εμφανίζονται το 14%.
Η Cablenet φαίνεται να έχει μεγαλύτερη απήχηση στο αντρικό φύλο
κάτι που παρατηρείται και στην περίπτωση της CYTA, εν αντιθέσει με την
MTN και την Primetel όπου οι περισσότεροι συνδρομητές είναι γυναικείου
φύλου.

Στο 67% για την Primetel

Το γεγονός ότι η κάλυψη της
Cablenet επικεντρώνεται σε πιο αστικές
περιοχές αποτυπώνεται και στο αποτέλεσμα της δημοσκόπησης καθώς οι
συνδρομητές της εταιρίας που κατοικούν σε αγροτική περιοχή ανέρχονται
μόλις στο 13,3% του συνόλου. Από το
σύνολο του πελατολογίου της εταιρίας
η μερίδα του λέοντος εντοπίζεται στην
επαρχία Λευκωσίας ενώ ακολουθεί η
Λεμεσός, η Λάρνακα και τέλος η Αμμόχωστος. Σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες
που προσφέρει η εταιρία, αυτές φαίνεται ότι θεωρούνται επαρκείς για το

Τον μεγαλύτερο δρόμο για να κερδίσει τους καταναλωτές φαίνεται ότι
έχει να κερδίσει η Primetel η οποία
καταγράφει το ψηλότερο ποσοστό δυσαρέσκειας στις τάξεις των συνδρομητών της (17%) και ως εκ τούτου και
το χαμηλότερο ποσοστό βαθμού ικανοποίησης τους (67%) σε σχέση με
τους συνδρομητές των άλλων εταιριών,
ποσοστό που ανέρχεται στο 67%. Η
εταιρία έχει τα ψηλότερα ποσοστά απήχησής της στην Αμμόχωστο όπου
καταγράφηκε 100% ικανοποίησης από
τους συνδρομητές, στο 70% είναι το
ποσοστό για Λευκωσία και Λεμεσό
ενώ στην περίπτωση της Λάρνακας
67%. Το μικρότερο ποσοστό είναι στην
Πάφο (43%) όπου καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό δυσαρεστημένων
καταναλωτών που ανέρχεται στο 30%.
Οι υπηρεσίες της εταιρίας κρίνονται
ως ικανοποιητικές για το 78% των καταναλωτών ηλικίας από 18-39 χρόνων.
Αρκετά ψηλό είναι το επίπεδο δυσαρέσκειας για τους άντρες συνδρομητές
ενώ σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα κινείται το ίδιο ποσοστό για τις γυναίκες.

διεκδίκηση. Τα χρήματα θα είναι σαφώς
περισσότερα, αλλά μπορεί τελικά να
εισπράξεις πολύ λιγότερα εάν δεν αλλάξεις τις δομές σου και δεν τα διαπραγματευτείς οικονομικά, όχι πολιτικά, με σχέδια γερά επενδυτικά που
θα ανταποκρίνονται στις συνθήκες
της διεθνούς ζήτησης. Εάν δεν βάλεις
παραγωγικούς στόχους και δεν προετοιμαστείς κατάλληλα, δημόσια διοίκηση και επιχειρηματικός κορμός, θα
χάσεις!
Ο νέος προϋπολογισμός της Ευρώπης σηματοδοτεί μία σημαντική στροφή, την οποία πρέπει απαραιτήτως να
παρακολουθήσει η Ελλάδα που έχει
ανάγκη και το τελευταίο ευρώ για επενδύσεις. Η ανάπτυξη, σε μία χώρα
που υπέστη τα τελευταία δέκα χρόνια
τη μεγαλύτερη ζημία από οποιαδήποτε
άλλη προηγμένη στη μεταπολεμική ι-

στορία, είναι μία πολύ σοβαρή και κρίσιμη υπόθεση για να αποτελεί σήμερα
πεδίο της στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης. Η ανάπτυξη ταυτίζεται με
το ανοικτό πνεύμα, όχι με την πολιτική
μιζέρια, προϋποθέτει ιδέες, συνεννόηση, τον δημιουργικό διάλογο στον δημόσιο χώρο, τη γοητεία και το κίνητρο
της πρωτοπορίας, το ρίσκο εκ μέρους
των επιχειρηματιών, την παιδεία και
την προσφορά. Η ανάπτυξη έχει μία
κουλτούρα! Οι περισσότεροι μεγάλοι
επιχειρηματικοί όμιλοι κέρδισαν, δεν
έχασαν στα χρόνια της κρίσης. Το
ρίσκο το φορτώθηκαν οι τράπεζες στην
προηγούμενη φάση και αυτές είναι
που έχασαν. Τώρα είναι η ώρα να αναλάβει τις ευθύνες του και ο επιχειρηματικός κόσμος, να περάσει μπροστά, να υποσκελίσει με το μέγεθος και
τη δυναμική του το τέλμα.

Πιο... αστική η Cablenet

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΌΦΩΛΟΥ

Η ανάπτυξη θέλει μια κουλτούρα!
Στην Ελλάδα βιώνουμε σήμερα ένα ακόμη πολιτικο-οικονομικό παράδοξο.
Μιλάμε όλοι πολύ για την ανάπτυξη,
πολιτικά κόμματα και οικονομικοί φορείς, αλλά κανείς μας επί της ουσίας
δεν προάγει όπως θα έπρεπε τους στόχους της. Συνταγές μαγικές δεν υπάρχουν, υπάρχουν όμως στοιχειώδεις
προϋποθέσεις που δημιουργεί ένα εθνικό σύστημα και αυτές είναι τα κεφάλαια, το καλό επιχειρηματικό κλίμα
και η ανταγωνιστικότητα. Χρειάζεται
διάθεση συνεργασίας και προόδου για
την ανάπτυξη, χρειάζεται εμπιστοσύνη
μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και
αξιοπιστία μέσα σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Χρειάζεται επίσης
μία οικονομική τάξη ικανή να ανταποκριθεί στις προκλήσεις, να δημιουργεί
αλλά και να αναλαμβάνει ευθύνες για
να κερδίσει, όπως και μία πολιτική τάξη

που θα αντιλαμβάνεται το καινούργιο
και θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες εντός
και εκτός των εθνικών συνόρων. Η ανάπτυξη δεν υπάρχει χωρίς επενδύσεις
και οι επενδύσεις δεν υπάρχουν χωρίς
πρόθυμα κεφάλαια.
Στην Ελλάδα μιλάμε για την ανάπτυξη, αλλά δεν φροντίζουμε να δημιουργήσουμε, για παράδειγμα, καμία
προϋπόθεση για την επιστροφή των
80 ή 90 δισεκατομμυρίων κεφαλαίων,
τα οποία φυγαδεύτηκαν στις ξένες
τράπεζες κατά το ξέσπασμα της κρίσης… Τα κεφάλαια αυτά λείπουν και
είναι κρίσιμα για τη διψασμένη ελληνική οικονομία, ας το σκεφτεί με έναν
τρόπο η οικονομική μας ελίτ. Χωρίς
να ενθαρρύνουμε, ωστόσο, τον επαναπατρισμό τους, δεν πρόκειται να επιτύχουμε τίποτε το σπουδαίο στην
οικονομία και αυτό είναι κάτι που δεν

Λάρνακα - Βουκουρέστι, και μετά...
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

www.blueairweb.com

<
<
<
<
<
<

Η ανάπτυξη ταυτίζεται
με το ανοικτό πνεύμα,
όχι με την πολιτική
μιζέρια, προϋποθέτει
ιδέες, συνεννόηση,
τη γοητεία και το κίνητρο
της πρωτοπορίας.
μπορεί να μην απασχολεί τα πολιτικά
μας κόμματα. Μιλάμε πάντα με μία
δογματική προσέγγιση των πραγμάτων,
χωρίς να υπολογίζουμε ότι παραδοσιακά εργαλεία όπως η συναλλαγματική
πολιτική και η δημοσιονομική επέκταση εξανεμίστηκαν ή ότι οι αποταμιεύσεις των Ελλήνων, εξαιτίας της μεί-

όλη η Ευρώπη!
(357) 22 755 300

ή μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων της περιοχής σας

ωσης των εισοδημάτων αλλά και του
ισχυρού φορολογικού σοκ που υπέστησαν οι μεγαλύτερες κοινωνικές ομάδες, βουλιάζουν χρόνο με τον χρόνο.
Πώς βλέπουμε την ανάπτυξη;
Αντίθετα με όλα όσα θα έπρεπε να
συμβαίνουν, η χώρα παραμένει απόλυτα εξαρτημένη και εθισμένη (το χειρότερο) στην ξένη οικονομική βοήθεια… Εως πότε ! Ακόμη και εάν εξαιρέσουμε τον διαρκή δανεισμό, μοιραία,
δεν φαίνεται να έχουμε αντιληφθεί
καθόλου πως πρέπει να αλλάξουμε άρδην συμπεριφορά για να ευελπιστούμε
πλέον στα κοινοτικά κονδύλια. Οι παχιές επιδοτήσεις θα κοπούν δραματικά
μετά το 2020. Η Ευρώπη στο εξής θα
χρηματοδοτεί επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και βοηθούν στην αναβάθμιση και μαζί στη
σύγκλιση. Θα υπάρξει σκληρή, πλέον,
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Συνεχίζει να χτίζει για
το αύριο η «Φάνος Επιφανίου»
Έξι θυγατρικές εταιρίες, κύκλο εργασιών εκατομμυρίων ευρώ και 50 χρόνια ζωής για τον όμιλο
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Τα θεμέλια για τον όμιλο Φάνο Επιφανίου
μπήκαν πριν από 50 χρόνια. Έκτοτε η εταιρία
πρωταγωνιστεί στον οικοδομικό τομέα, ενώ
στην πορεία των χρόνων έχει προχωρήσει σε
νέα επιχειρηματικά ανοίγματα με τη δημιουργία
έξι θυγατρικών εταιριών. Σε συνέντευξή του
στην «Κ» ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας
Νικόλας Επιφανίου αναφέρει ότι πλέον η εταιρία
μεγαλώνει με ικανοποιητικούς ρυθμούς που
συνάδουν με την ανάπτυξη της αγοράς, παρά
τις οδυνηρές αλλαγές στις οποίες χρειάστηκε
να προχωρήσει η εταιρία. Σήμερα ο όμιλος συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στον τομέα των κατασκευών ενώ συνεχίζει παράλληλα να διερευνά
νέους τομείς στην οικοδομική βιομηχανία.
Αυτό, όπως αναφέρει ο κ. Επιφανίου, γίνεται
πάντα σε συνάρτηση με τις τάσεις της αγοράς,
την πρόοδο στην τεχνολογία, τις ρυθμίσεις της
νομοθεσίας και τις απαιτήσεις των μελετητών
και των τελικών αγοραστών. Σχολιάζοντας την
ανάπτυξη, η οποία χαρακτηρίζει πλέον τον

Από το 1983 μέχρι το 2013 η εταιρία επεκτάθηκε με έξι θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρίες
που καλύπτουν τις ανάγκες σε
προϊόντα και υπηρεσίες στην
οικοδομική βιομηχανία
τομέα των ακινήτων μετά τα πέτρινα χρόνια
της οικονομικής κρίσης, ο κ. Επιφανίου εκφράζει
τις επιφυλάξεις του για την σταθερότητα της
καλής εικόνας του τομέα των ακινήτων.
- Συμπληρώνετε φέτος πενήντα χρόνια επιτυχούς παρουσίας στα εμπορικά δρώμενα της Κύπρου. Ποια είναι τα μελλοντικά σας σχέδια;
- Η συμπλήρωση των 50 χρόνων από τη σύσταση της εταιρείας είναι για μας ένα σημαντικό
ορόσημο που μας γεμίζει περηφάνια και ικανοποίηση. Στόχος μας είναι να διανύσουμε και
τα επόμενα 50 με ανάλογα αποτελέσματα. Πιστεύουμε ότι τα πρώτα 50 ήταν για μας τα γερά
θεμέλια που μπορούν να διασφαλίσουν την
περαιτέρω ανάπτυξή μας. Η εταιρία τα τελευταία
χρόνια μεγαλώνει με ικανοποιητικούς ρυθμούς,
που συνάδουν με την ανάπτυξη της αγοράς.
- Ποιες οι προοπτικές για την παρουσία
της εταιρίας στην αγορά;
- Επειδή με κάθε δυσκολία αποκομίζεις και
μαθήματα, θα έλεγα ότι τα χρόνια της κρίσης
μας βοήθησαν να δούμε με αυστηρότητα τις
λειτουργίες της εταιρίας και την οργάνωσή
μας, ώστε να βεβαιωθούμε ότι συνεχίζουμε
σε υγιείς βάσεις και με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μέσα στο περιβάλλον της ελεύθερης
αγοράς που λειτουργούμε. Ευελπιστούμε ότι
το οικονομικό περιβάλλον θα παραμείνει ευνοϊκό
για να επιτρέψει στην αγορά να συνεχίσει να
αναπτύσσεται, πάντα μέσα στα σωστά πλαίσια.
Είμαστε μια ζωντανή εταιρία υπό την έννοια
ότι δεν μας αρέσει η στασιμότητα και η μονιμότητα στον τρόπο σκέψης και λειτουργίας.
Εφαρμόζουμε επιτυχημένες συνταγές που ξέρουμε ότι αποδίδουν, αλλά παραμένουμε πάντα
σε εγρήγορση και επιδιώκουμε τις καλώς νοούμενες ανακατατάξεις και τις αλλαγές. Προσπαθούμε συνεχώς να σκεφτόμαστε νέους
τρόπους και να πρωτοπορούμε με καινούργιες
μεθόδους και συστήματα, που δημιουργούν
σαν αποτέλεσμα βελτιώσεις στην εξυπηρέτηση
των πελατών μας.
- Σε ποιους άλλους κλάδους ενδεχομένως
να προσανατολιστεί ο όμιλος;
- Ο όμιλος διερευνά τους τομείς που είναι
συναφείς με την οικοδομική βιομηχανία και
τον τομέα των κατασκευών. Προσπαθεί να ακολουθεί τις τάσεις της αγοράς, την πρόοδο
στην τεχνολογία, τις ρυθμίσεις της νομοθεσίας
και τις απαιτήσεις των μελετητών και των τε-

Πέντε συν μία
θυγατρικές /
συνδεδεμένες
εταιρίες
Το 1983 η εταιρία Φάνος Επιφανίου

Η τάση πλέον είναι για ενεργειακά αποδοτικότερα κτήρια αναφέρει στην «Κ» ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας Νικόλας Επιφανίου, επισημαίνοντας

αποφάσισε να επεκταθεί και να δημιουργήσει την 1η συνδεδεμένη εταιρία την Δόμοπλεξ Λτδ, η οποία ήταν η πρώτη ελλαδοκυπριακή βιομηχανική συνεργασία στην κυπριακή αγορά. Έκτοτε η εταιρία επέκτεινε τις δραστηριότητές της με άλλες
συνδεδεμένες εταιρίες, που συμπλήρωναν τις σειρές με στόχο να
καλύψει τις ανάγκες της αγοράς. Εξάλλου, όπως ο ίδιος υπογραμμίζει,
ο όμιλος είναι πάντοτε σε αναζήτηση νέων εμπορικών δραστηριοτήτων στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας, κτίζοντας πάνω στην υφιστάμενη υποδομή. «Το όραμα και ο
στόχος μας, είναι κάθε οικοδομή
στην Κύπρο να χρησιμοποιεί προϊόντα της εταιρίας μας και μπορώ να
πω ότι στα πλείστα μεγάλα οικοδομικά έργα στον τόπο μας, είμαστε σε
θέση να προσφέρουμε μέρος των
προϊόντων που εμπορευόμαστε», αναφέρει σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου.

ότι τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί μετά και την επιβολή του θερμομονωτικού κανονισμού.
λικών αγοραστών.
- Πώς μια εταιρία μπορεί να διατηρήσει
την παρουσία και τις εργασίες της σε ένα
τόσο ανταγωνιστικό και απαιτητικό επιχειρηματικό περιβάλλον;
- Σε μια οικονομία του σχετικά μικρού μεγέθους της Κύπρου, θα έλεγε κανείς ότι ο ανταγωνισμός, από πλευράς αριθμού προμηθευτών, είναι δυσανάλογα μεγάλος. Όμως, οι
συνθήκες του ανταγωνισμού δημιουργούν τις
κατάλληλες συνθήκες για να επωφελείται ο
τελικός καταναλωτής με τα καλύτερα προϊόντα
στις καλύτερες τιμές και με την καλύτερη
δυνατή εξυπηρέτηση. Ιδιαίτερα με τις συνθήκες
της εποχής μας όπου ο καθένας έχει πρόσβαση
σε άπλετη πληροφόρηση, αν το προϊόν που
προσφέρει μια εταιρία δεν πληροί τα κριτήρια
ποιότητας και τιμής, και αν η εταιρία δεν μπορεί
να τηρήσει τις υποσχέσεις της με αξιοπιστία,
τότε αναπόφευκτα θα βρεθεί εκτός αγοράς.
Σήμερα ο πελάτης έχει τον τελευταίο λόγο και
την ισχύ στο χέρι του. Γι΄ αυτό πρέπει να φροντίζουμε να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά.
Να κάνουμε κάτι καλύτερα και να δημιουργούμε
τα δικά μας πλεονεκτήματα. Να σεβόμαστε
τους πελάτες και τους συνεργάτες μας και να
προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώνουμε την
υπηρεσία που τους προσφέρουμε, εκφράζοντας
ταυτόχρονα την εκτίμησή μας για τη συνεργασία
τους. Είναι μια ανταγωνιστική αγορά, αλλά
για προοδευτικές και δυναμικές εταιρίες αυτό
επενεργεί θετικά.
- Πώς ξεκίνησε η ιδέα για την θερμομόνωση κτηρίων και τα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας;
- Η θερμομόνωση και τα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας δεν ήταν άγνωστα προς

εμάς. Είμαστε από τις πρώτες εταιρίες που εντοπίσαμε τις νέες τάσεις της αγοράς, που σταδιακά έκαναν την εμφάνισή τους στην Κύπρο.
Εμπορευόμαστε προϊόντα θερμομόνωσης για
περισσότερα από 25 χρόνια και αναπτύξαμε
σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στον
τομέα αυτό. Αρχικά αντιμετωπίσαμε δυσκολίες
διότι η έννοια της θερμομόνωσης ήταν ξένη
προς το ευρύ κοινό και ακόμα και στους επαγγελματίες του κλάδου των οικοδομών. Σήμερα,
με την επιβολή του θερμομονωτικού κανονισμού, τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί και
πλέον η θερμομόνωση και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν πολύ σημαντικές παραμέτρους τόσο για τους τελικούς καταναλωτές
όσο και για τους κατασκευαστές. Η εξοικονόμηση ενέργειας, όπως και η χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, θα συνεχίσουν να αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Η εταιρία
μας θα εξακολουθήσει να εμπλουτίζει τη σειρά

Μέσα από τηn 50χρονη πορεία
του οργανισμού, η εταιρία έχει
αναπτύξει κύριους και διακριτούς τομείς δραστηριοτήτων,
οι οποίοι εντάσσονται σε ανεξάρτητα εμπορικά τμήματα.

Οργάνωση και δημόσιες προσφορές
Ο κ. Επιφανίου εξηγεί ότι μέσα από την 50χρονη πορεία του οργανισμού, η εταιρία έχει α-

ναπτύξει κύριους και διακριτούς τομείς δραστηριοτήτων, οι οποίοι εντάσσονται σε ανεξάρτητα εμπορικά τμήματα. Σήμερα αυτά είναι το τμήμα Οικοδομικού Σιδήρου & Προϊόντων Χάλυβα, το τμήμα Τεχνικών Δομικών Υλικών, το τμήμα Bath & Floors, τo τμήμα Συστημάτων
Κλιματισμού Daikin, και το τμήμα Άρδευσης, Ύδρευσης & Αποχέτευσης. Η εμπορική οργάνωση της εταιρίας περιλαμβάνει επίσης τμήμα Παραγγελιοδοχικής δραστηριότητας και τμήμα Προσφορών, με έντονη συμμετοχή σε προσφορές και διαγωνισμούς του δημόσιου/ημικρατικού και του ιδιωτικού τομέα. Το κάθε εμπορικό τμήμα αποτελεί ξεχωριστή επιχειρηματική μονάδα με κατάλληλη στελέχωση και οργάνωση, άρτια κατάρτιση και εξειδίκευση για
να μπορεί να καλύπτει με επιτυχία τις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών της εταιρίας.

των προϊόντων και υπηρεσιών της, ώστε να
διατηρήσει τη θέση της σαν ένας οργανισμός
τεχνογνωσίας και λύσεων για όλα τα συναφή
θέματα ενέργειας που εμπίπτουν στις σημερινές,
αλλά και στις μελλοντικές ανάγκες των κατασκευαστικών έργων.
- Σε ποιο βαθμό η τάση προς τα ενεργειακά αποδοτικότερα σπίτια έχει αντικαταστήσει τις παραδοσιακές οικοδομές; Υπάρχει αυξητική τάση;
- Τα ενεργειακά αποδοτικότερα σπίτια κτίζονται ακολουθώντας την αυστηρότερη οδηγία
για την θερμομόνωση, με βάση τις απαιτήσεις
που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα μας,
για σκοπούς εξοικονόμησης ενέργειας και για
σκοπούς προστασίας του περιβάλλοντος. Δεν
είναι πλέον δυνατόν να κτίζονται σπίτια με
τις παλιές μεθόδους, όπου δεν υπήρχε καμιά
πρόνοια για την θερμομόνωση. Αυτό βέβαια
αποβαίνει προς όφελος των ιδιοκτητών, αφού,
εκτός από τις καλύτερες συνθήκες που δημιουργούν οι νέες μέθοδοι, ελαχιστοποιούνται
και τα έξοδα ενέργειας, όπως είναι η κατανάλωση
ηλεκτρισμού και πετρελαίου.
- Έχει καταφέρει ο κλάδος να απορροφήσει τους κλυδωνισμούς της οικονομικής
κρίσης και να επανέλθει στην σταθερότητα;
- Από το 2000 και μετά υπήρχε μια πολύ μεγάλη άνοδος στην οικοδομική βιομηχανία, σε
βαθμό που προκαλούσε εύλογα ερωτηματικά
για το πού θα φτάσει αυτή η ζήτηση των νέων
οικιστικών μονάδων που πουλιούνταν προτού
καν κτιστούν. Αυτή η υπερθέρμανση του τομέα,
σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση και
τα γεγονότα του 2013, οδήγησαν στο να βιώσει
ο τομέας μια τεράστια συρρίκνωση και βιώσαμε
την πιο δύσκολη περίοδο της πορείας μας,
μετά το πλήγμα του 1974. Η εταιρία αναγκάστηκε να κάνει οδυνηρές αλλαγές για να μπορέσει να αντέξει στις νέες συνθήκες πολύ χαμηλής δραστηριότητας που δημιουργήθηκαν.
Ευτυχώς για μας, η συνετή πολιτική των προηγούμενων ετών μας επέτρεψε να απορροφήσουμε τις ζημιές μιας πενταετίας και να φτάσουμε αισίως σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης.
Σήμερα, οι ενδείξεις είναι ότι η ανάπτυξη γίνεται
σε μια πιο σταθερή βάση, παρόλο που διατηρούμε κάποιες επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα
κάποιων στοιχείων πάνω στα οποία βασίζεται
η σημερινή αύξηση της οικοδομικής βιομηχανίας.

Με χρονολογική σειρά:
Το 1983 δημιουργήθηκε η Δό-

μοπλεξ Λτδ, μια πρωτοποριακή
μονάδα παραγωγής δομικών
πλεγμάτων, αποτέλεσμα της
πρώτης ελλαδοκυπριακής βιομηχανικής συνεργασίας στην
κυπριακή αγορά.
Το 1988 ιδρύθηκε η κοινοπρα-

ξία Cylift & Equipment Ltd (η
σημερινή Mitsulift), μεταξύ της
εταιρίας Φάνος Ν. Επιφανίου
Δ.Ε. Λτδ και της Λιβανέζικης
Mitsulift and Equipment Ltd,
για την εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων και κυλιόμενων σκαλών.
Το 2000 έγινε η εξαγορά της ε-

ταιρίας Hydrotherm Ltd, η οποία ειδικεύεται σε συστήματα
θέρμανσης και υδραυλικών ειδών, με ηγετική θέση στον τομέα της στην αγορά.
Το 2001 ιδρύθηκε στην Λεμε-

σό, σε συνεργασία με τη Δόμοπλεξ, η πρωτοποριακή εταιρία
Sidep Ltd, ως βιομηχανική μονάδα κοπής και διαμόρφωσης
οικοδομικού σιδήρου και οπλισμού μπετόν για τις οικοδομές.
Το 2008 λειτούργησε η εταιρία

Stelmeco Ltd, ως μονάδα Steel
Service Center, με εξειδίκευση
στην επεξεργασία μεταλλικών
δοκαριών για σιδηροκατασκευές και την εμπορία σιδηρικών.
Το 2013 ιδρύθηκε η BigSolar

Cyprus Ltd, κοινοπραξία της
Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. ΛΤδ με
την ελλαδική εταιρεία BigSolar
A.E, δημιουργώντας μια από τις
σημαντικότερες εταιρίες εμπορίας φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Κύπρο.

Μια ιστορία 50 και πλέον χρόνων
Από το 1956 ξεκίνησαν οι πρώτες επιχειρησιακές δραστηριότητες της εταιρίας, όταν ο ιδρυτής και σημερινός
πρόεδρος αποφάσισε να εμπλακεί με
το εμπόριο, με τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα να γίνονται στην
Τράπεζα Κύπρου και μετέπειτα στις
Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. «Προφανώς όμως ο πατέρας μου δεν θεώρησε
την θέση του τραπεζικού υπάλληλου
σαν θέση μόνιμης καριέρας και προχώρησε τότε σε συνεταιρισμό μαζί με
άλλα άτομα, για μικρής μάλλον κλίμακας εμπόριο οικοδομικών και κατασκευαστικών υλικών», περιγράφει
στην «Κ» ο γιος του Φάνου Επιφανίου
και διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας,
Νικόλας Επιφανίου. Στην συνέχεια έκανε τα πρώτα του βήματα μέχρι το
1968 όταν η εταιρεία ενεγράφη επί-

σημα ως εταιρία περιορισμένης ευθύνης με έδρα την Αμμόχωστο. Μέχρι
το 1974 η εταιρία αναπτυσσόταν σταθερά και είχε εδραιωθεί ως μια υγιής
εταιρία με δραστηριότητες στην οικοδομική βιομηχανία και στα υλικά
για τις γεωργικές παραγωγές της περιοχής Αμμοχώστου.
Το 1973 ιδρύθηκε ένα μικρό υποκατάστημα στη Λευκωσία, η κύρια ωστόσο επιχειρηματική δραστηριότητα
της εταιρίας ήταν στην Αμμόχωστο.
Ωστόσο, η δημιουργία δεύτερου καταστήματος φαίνεται να λειτούργησε
ως σανίδα σωτηρίας της εταιρίας μετά
την εισβολή και την καταστροφή του
1974. «Το συγκεκριμένο κατάστημα
ήταν πλέον το μόνο στήριγμα του πατέρα μου για να επαναδραστηριοποιηθεί και να ξανακτίσει σχεδόν από

την αρχή την εταιρία», αναφέρει ο κ.
Επιφανίου. Έκτοτε η εταιρία ακολούθησε μια σταθερά ανοδική πορεία και
μέσα σε μια διαδρομή 50 χρονών έχει
εξελιχθεί σε έναν από τους από τους
μεγαλύτερους εμπορικούς οργανισμούς στην Κύπρο με σημαντική εστίαση και εξειδίκευση σε υλικά, εξοπλισμό και υπηρεσίες που απευθύνονται σε ένα μεγάλο φάσμα πελατών
της βιομηχανίας των οικοδομών και
των κατασκευών. Με καταστήματα
σε όλες τις πόλεις, δύο μεγάλα κέντρα
διανομής σε Λευκωσία και Λεμεσό,
και εργατικό προσωπικό 140 ατόμων,
η εταιρία Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε Λτδ.
και οι θυγατρικές και εξαρτώμενες εταιρίες εξυπηρετούν σήμερα τους πελάτες τους παγκύπρια με άρτια υποδομή και αποτελεσματική οργάνωση.

Το πρώτο κατάστημα της εταιρίας στην Αμμόχωστο, η λειτουργία
του οποίου διεκόπη λόγω της εισβολής. Η φωτογραφία είναι από
τις πρώτες επισκέψεις μετά το άνοιγμα των οδοφραγμάτων. Το
1973 η «Φάνος Επιφανίου» είχε λειτουργήσει το πρώτο της υποκατάστημα στην Λευκωσία. Ήταν αυτό που λειτούργησε ως σανίδα σωτηρίας μετά την εισβολή του 1974 ώστε ο Φάνος Επιφανίου
να καταφέρει να κτίσει από την αρχή την εταιρία.
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Σκληρό το πρόγραμμα
προσαρμογής για την Ελλάδα
«Το πρόγραμμα (δημοσιονομικής) προσαρμογής (για την Ελλάδα) ήταν υπερβολικά σκληρό. Και... δεν προέβλεψε την
πλήρη κατάρρευση της ελπίδας και των
όποιων προσδοκιών», δήλωσε χθες ο Βίτορ Κονστάνσιο, αντιπρόεδρος της ΕΚΤ,
σε συνέντευξη που παραχώρησε στους
Financial Times. «Την ίδια χρονική περίοδο, όλα τα κράτη της Ευρωζώνης μείωναν τα ελλείμματά τους και εξυγίαιναν
τα οικονομικά τους. Αυτό είναι η αιτία

Ο Πορτογάλος τραπεζίτης Βίτορ Κονστάνσιο, καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης, υποστήριξε αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά τα
ελληνικά συμφέροντα.
της διπλής ύφεσης που είχαμε το 20122013, η οποία δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ
που ολοκληρώνει τη θητεία του στο τέλος
του μήνα. Ο Πορτογάλος τραπεζίτης καθ’
όλη τη διάρκεια της κρίσης υποστήριξε
αθόρυβα, αλλά αποτελεσματικά, τα ελληνικά συμφέροντα. «Οι χώρες της περιφέρειας έχουν φέρει εις πέρας μία τεραστίων διαστάσεων προσαρμογή. Εχουν
μεταβεί από μεγάλα ελλείμματα, τόσο
δημοσιονομικά όσο και στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στη συμμόρφωση
με τους κανόνες της Ε.Ε.», τόνισε ο απερχόμενος αντιπρόεδρος της ΕΚΤ. Στη

συνέντευξη ο κ. Κονστάνσιο υποστήριξε
και αυτός μετά τον πρόεδρο της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι τις προτάσεις Μακρόν για
τη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης. Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή
ο Ντράγκι, υιοθετώντας την πρόταση
Μακρόν, στήριξε τη δημιουργία ενός
νέου, κοινού «δημοσιονομικού εργαλείου», δηλαδή ενός προϋπολογισμού που
θα προστάτευε τις χώρες της Ευρωζώνης
από επιθέσεις των χρηματοπιστωτικών
αγορών και θα προωθούσε την ενότητα
της Ευρωζώνης. Τη δημιουργία ενός τέτοιου προϋπολογισμού για την προστασία
από οικονομικά σοκ, υποστηρίζει και ο
Κονστάνσιο. Θεωρεί ότι τα κράτη του
Νότου έχουν κάνει αρκετά βήματα σε επίπεδο μεταρρυθμίσεων και θα πρέπει
τώρα να προχωρήσει η ολοκλήρωση της
τραπεζικής και νομισματικής ένωσης.
«Οι οικονομικοί κίνδυνοι έχουν περιοριστεί αρκετά, ώστε να δικαιολογείται η
εισαγωγή στοιχείων διάχυσης-επιμερισμού κινδύνου [ανάμεσα στις χώρες του
ευρώ], όσον αφορά την τραπεζική ένωση»,
είπε αναφερόμενος στα βήματα που έχουν
κάνει κράτη όπως η Ισπανία, η Ελλάδα,
η Πορτογαλία και η Ιρλανδία. Η Γερμανία
και άλλα κράτη του Βορρά υποστηρίζουν
ότι μέτρα όπως το ταμείο εγγύησης καταθέσεων και ο προϋπολογισμός ανοίγουν
την πόρτα για μεταφορά πόρων σε χώρες
τις οποίες θεωρούν σπάταλες. Η καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ υποστηρίζει τη
μετάλλαξη του ESM σε έναν μηχανισμό
που θα δανείζει χρήματα στο ταμείο εξυγίανσης τραπεζών της Ευρωζώνης. Η
ατζέντα μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης
θα δοκιμαστεί στη Σύνοδο Κορυφής στις
Βρυξέλλες στις 28 και στις 29 Ιουνίου. Ο
Κονστάνσιο εξέφρασε επιφυλάξεις, λέγοντας ότι η σύνοδος θα περιοριστεί
μόνο σε δηλώσεις για «κάποιου είδους
μακροπρόθεσμες υποσχέσεις».

Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

Ανάσα στον τουρκικό τουρισμό
προσφέρει η «βουτιά» της λίρας

Αντιθέτως, για τους Τούρκους οι διακοπές στο εξωτερικό γίνονται ακριβότερες
Ισχυρό πλήγμα δέχεται η ελληνική
τουριστική βιομηχανία εξαιτίας της
καταβαράθρωσης της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου και του ευρώ. Η υποχώρηση της λίρας κατά
περίπου 18% έναντι του δολαρίου
από την αρχή του 2018 και κατά περίπου 25% από τα μέσα Μαΐου του
2017 προκαλεί τεράστια προβλήματα
στην Τουρκία, εξαιτίας της εξάρτησής της από εξωτερική χρηματοδότηση. Ωστόσο, υπάρχει ένας κλάδος
της τουρκικής οικονομίας που γίνεται πολύ πιο ανταγωνιστικός λόγω
της υποτίμησης της λίρας: η τουριστική βιομηχανία. Αυτή η εξέλιξη
αποτελεί πρόκληση για την ελληνική
τουριστική βιομηχανία, που θα πιεστεί να ρίξει τις τιμές, καθώς θα απειλείται από τους φθηνότερους
τουρκικούς προορισμούς. Παράλληλα, οι Τούρκοι επισκέπτες που
συρρέουν στα ελληνικά νησιά θα
έχουν στη διάθεσή τους λιγότερα
ευρώ να ξοδέψουν και, μοιραία, θα
περιορίσουν τις αγορές τους.
Η τουρκική τουριστική βιομηχανία
δείχνει σημάδια σημαντικής ανάκαμψης μετά το σοκ που είχε βιώσει
το 2016, εξαιτίας της αποτυχημένης
απόπειρας πραξικοπήματος κατά
του Ταγίπ Ερντογάν και του ρωσικού
εμπάργκο που είχε επιβληθεί ως απάντηση για την κατάρριψη ρωσικού
πολεμικού αεροσκάφους τον Νοέμβριο του 2015. Ο Τούρκος υπουργός
Πολιτισμού και Τουρισμού Νουμάν
<
<
<
<
<
<

ΕΚΤ: Σταθερή και ισχυρή
η οικονομία της Ευρωζώνης
Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ παραμένουν
αισιόδοξοι, παρά τα τελευταία στοιχεία
που φέρουν την οικονομία της Ευρωζώνης να επιβραδύνεται το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Εκτιμούν
ότι θα σημειωθούν ταχύτεροι ρυθμοί
ανάπτυξης το τρίμηνο που βρίσκεται
εν εξελίξει, και εξακολουθούν να βλέπουν
θετικά την οικονομία της Ευρωζώνης,
χαρακτηρίζοντάς την σταθερή και ισχυρή. Οπως επισημαίνει σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg, ακόμη κι όταν
η ατμομηχανή της Ευρώπης, η Γερμανία,
ανακοίνωσε ότι ο ρυθμός ανάπτυξής της
μειώθηκε κατά το ήμισυ, ο Γιαν Σμιετς,
μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, σχολίασε ότι η
Ευρωζώνη κινείται με κεκτημένη ταχύτητα. Ο απερχόμενος αντιπρόεδρος Βίτορ
Κονστάνσιο δηλώνει ότι η πρόσφατη επιβράδυνση δεν αποτελεί «τόσο σοβαρό
και απροσδόκητο συμβάν». Πράγματι,
οι πρώτες ενδείξεις για το δεύτερο τρί-

μηνο καταδεικνύουν ότι η οικονομία τις
Ευρωζώνης ενισχύεται και πάλι μετά
τους τρεις πρώτους μήνες που επλήγη
από την κακοκαιρία, τις απεργιακές κινητοποιήσεις, ακόμη και από την επιδημία της γρίπης. Απομένει να επιβεβαιωθούν οι πρώτες ενδείξεις μέσα στις
επόμενες εβδομάδες, οπότε θα δοθούν
στη δημοσιότητα στοιχεία για την εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
Σύμφωνα, πάντως, με το Bloomberg,
ο επιχειρηματικός κόσμος δεν συμμερίζεται την αισιοδοξία των στελεχών της
ΕΚΤ. Πολλοί επιχειρηματίες επικαλούνται
το ισχυρό ευρώ που έχει πλήξει την οικονομική τους δραστηριότητα, καθώς
έχει ενισχυθεί κατά 13% από τις αρχές
του περασμένου έτους. Παράλληλα, ορισμένες επιχειρήσεις πλήττονται από την
άνοδο των τιμών του πετρελαίου, που
βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των
τελευταίων τεσσάρων ετών.

Πονοκέφαλος για τους
Ελληνες ξενοδόχους η τόνωση της ανταγωνιστικότητας των τουρκικών τουριστικών προορισμών.
Κουρτλουμούς προέβλεψε ότι την
τρέχουσα σεζόν οι ξένοι επισκέπτες
θα ανέλθουν σε 40 εκατ. και ότι το
πολύτιμο συνάλλαγμα που θα εισρεύσει στην Τουρκία θα ανέλθει
στα 32 δισ. δολάρια. Εφόσον επαληθευθεί η πρόβλεψη, η τουρκική
τουριστική βιομηχανία θα επιστρέψει σε επίπεδα που είχε να δει από
το 2014, λέει στο Bloomberg ο Οσμάν
Αγίκ, επικεφαλής της τουρκικής συνομοσπονδίας ξενοδόχων. «Πιθανότατα θα έχουμε διψήφια αύξηση
στο ποσοστό πληρότητας φέτος»,
λέει ο κ. Αγίκ. «Η γενική εικόνα, συμπεριλαμβανομένων της ευρωπαϊκής
αγοράς, της σκανδιναβικής και της
ρωσικής, είναι θετική», εξηγεί. Είναι
πιθανό η Τουρκία να έχει 40 εκατ.
ξένους επισκέπτες το 2017, αυξη-

Ιθύνοντες του τουρκικού υπουργείου Πολιτισμού προέβλεψαν πριν από λίγες ημέρες ότι την τρέχουσα
σεζόν οι ξένοι επισκέπτες θα ανέλθουν σε 40 εκατ. και ότι το πολύτιμο συνάλλαγμα που θα εισρεύσει
στην Τουρκία θα φθάσει τα 32 δισ. δολάρια. Η Σμύρνη και οι άλλες παραθαλάσσιες περιοχές της χώρας θα δεχθούν τον μεγαλύτερο όγκο τουριστών.
μένους κατά 23% από τον αριθμό
του 2017, λέει στο Bloomberg ο Εμρέ
Ναρίν, διευθύνων σύμβουλος της
τουρκικής ξενοδοχειακής αλυσίδας
Marti Hotels & Marinas, που διαθέτει
ξενοδοχεία στη νότια Τουρκία. «Θα
δούμε τη μεγαλύτερη αύξηση (επισκεπτών) από την Ευρώπη, ειδικά
από τη Βρετανία, τη Γερμανία και
τη Ρωσία», λέει ο Ναρίν, προβλέποντας «σημαντική ζήτηση» για το
τουρκικό τουριστικό προϊόν. Βέβαια,
επειδή κάθε νόμισμα έχει πάντα
δύο πλευρές, μπορεί οι Τούρκοι ξενοδόχοι να γίνονται πιο ανταγωνιστικοί λόγω υποχώρησης της λίρας,
ωστόσο θα βρεθούν αντιμέτωποι
με αυξημένο κόστος για ενέργεια
αλλά και για την πληρωμή του προσωπικού. «Μπορεί να είμαστε κα-

λύτερα προστατευμένοι σε σχέση
με άλλους κλάδους από τη διακύμανση των νομισμάτων, όμως αυτό
δεν σημαίνει πως θα έχουμε μεγαλύτερη κερδοφορία», επισημαίνει
ο κ. Αγίκ.
Η αλυσίδα Marti Hotels & Marinas
αποτελεί καλό παράδειγμα και για
το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που
προκαλεί γενικά στην τουρκική οικονομία, ακόμη και στην τουριστική
βιομηχανία, η μεγάλη υποτίμηση
της λίρας σε σχέση με δολάριο και
ευρώ. Η εξυπηρέτηση χρέους σε
ξένο νόμισμα καθίσταται πολύ πιο
δύσκολη, όταν ξαφνικά το χρέος
σου μεγεθύνεται κατά 25% σε ένα
χρόνο, εξαιτίας της συναλλαγματικής
ισοτιμίας. Η αλυσίδα Marti είχε πληγεί σκληρά τα προηγούμενα χρόνια

Τι σημαίνει το Brexit για τις έξι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων
Του ΘΥΜΙΟΥ ΤΖΑΛΛΑ

Με την αποχώρηση της Βρετανίας από
την Ευρωπαϊκή Ενωση, οι έξι χώρες
(FYROM, Βοσνία, Σερβία, Κόσοβο, Μαυροβούνιο, και Αλβανία) χάνουν έναν
παραδοσιακά υπέρμαχο της ευρωπαϊκής διεύρυνσης στα Δυτικά Βαλκάνια.
Η τελευταία μεγάλη ομαδική ένταξη
χωρών στην Ε.Ε. συνέβη το 2004, και
περιελάμβανε, κυρίως, κράτη της Ανατολικής Ευρώπης. Ο τότε πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ,
παρακάμπτοντας τις επιφυλάξεις της
Κομισιόν, ζήτησε να ισχύσει από την
πρώτη μέρα η αρχή της ελεύθερης μετακίνησης για τους κατοίκους των
δέκα νέων μελών. Το 2004, όμως, ήταν
διαφορετική εποχή. Η παγκοσμιοποίηση ήταν στο φόρτε της. Η προοπτική
της ένταξης, καθώς και η φιλική ρητορική των ευρωπαϊκών κρατών έδωσαν ώθηση στα Βαλκάνια, ώστε να
προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις και
να αναπτυχθούν οικονομικά.
Ενα χρόνο πριν από την πανηγυρική
διεύρυνση στην Ανατολική Ευρώπη, οι
ηγέτες των έξι βαλκανικών χωρών συ-

ναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη όπου
διακήρυξαν ότι και το δικό τους μέλλον
είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Μετά, όμως, ήρθε το κραχ του 2008 και
ακολούθησε η οικονομική και μεταναστευτική κρίση. Στην Ευρώπη κυριάρχησε η λογική: «σε ένα σπίτι που καίγεται
δεν προσθέτεις ορόφους».
Τον περασμένο Φεβρουάριο, όμως,
η Ευρωπαϊκή Ενωση επανήλθε με μία
νέα στρατηγική, και κύριο γνώμονα
την ανάσχεση της ρωσικής και κινεζικής
επιρροής στην περιοχή. Η Ιστορία επαναλαμβάνεται. Ηταν και πάλι η Ρωσία
και ο πόλεμος της Κριμαίας που ανάγκασε τους Δυτικούς συμμάχους το
1856 να υποστηρίξουν την ένταξη των
Βαλκανίων στο ευρωπαϊκό σύστημα,
με αντάλλαγμα θρησκευτικές ελευθερίες
και μεταρρυθμίσεις στη Δικαιοσύνη.
Οι όροι δεν διαφέρουν πολύ από όσα
ζητάει σήμερα η Ε.Ε. από τις έξι βαλκανικές χώρες, προκειμένου να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Πάταξη της διαφθοράς, εγκαθίδρυση κράτους δικαίου και ανοχή στις θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες. Ο Κρις
Πάτερν, Βρετανός επίτροπος για τις ε-

ξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ενωσης το 2003, έχει συνοψίσει την ιστορική σχέση Ευρώπης-Βαλκανίων:
«Εκείνοι παριστάνουν πως κάνουν όσα
τους ζητάμε, και εμείς προσποιούμαστε
ότι τους πιστεύουμε».
Ο ιδιότυπος αυτός διάλογος θα συνεχιστεί με ακόμη πιο παράδοξους όρους
στις 10 Ιουλίου σε βρετανικό έδαφος.
Το Λονδίνο θα φιλοξενήσει τη σύνοδο
αρχηγών των έξι κρατών των Δυτικών
Βαλκανίων. Εκεί, η Βρετανία θα ενθαρρύνει άλλες χώρες να συμμετάσχουν
σε μία Ενωση την οποία η ίδια εγκαταλείπει. «Κάποιος στο υπουργείο Εξωτερικών πρέπει να έχει πολύ χιούμορ ώστε
να διοργανώνει τέτοιες συνόδους», σχολίασε ο Τομ Μπρέικ βουλευτής των Φιλελεύθερων Δημοκρατών.
Τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου
υπαγορεύουν, όμως, πιο σοβαροί λόγοι.
Σε πρόσφατη έκθεσή του, το υπουργείο
Εξωτερικών αξιολόγησε τα Δυτικά Βαλκάνια ως κορυφαία προτεραιότητα, αντίστοιχης σημασίας με τη πυρηνική
συμφωνία με το Ιράν ή τη ρωσική επιθετικότητα.
Η σύνοδος του Ιουλίου είναι, επίσης,

η πρώτη προσπάθεια των Βρετανών,
στην εποχή του Brexit, να χαράξουν
κοινούς στρατηγικούς στόχους με τις
Βρυξέλλες. Ενώ η διαπραγμάτευση
της εξόδου κορυφώνεται, η Βρετανία
θέλει να δείξει στους Ευρωπαίους ότι
η ασφάλεια στη γειτονιά τους εξαρτάται και από εκείνους. Αυτός ο υπολογισμός εξηγεί τη στάση του Ηνωμένου Βασιλείου, και όχι κάποιου είδους ιστορικός δεσμός ή οργανική
σχέση με τις έξι χώρες. Περίπου
150.000 γεννημένοι στα Δυτικά Βαλκάνια ζουν στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ
στη Γερμανία ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο. Η εμπορική δραστηριότητα
των έξι με τη Βρετανία είναι επίσης
πολύ μικρή. Ενδεικτικά, το 2016 η συνολική αξία εισαγωγών και εξαγωγών
ανάμεσα στη Βρετανία και τη Σερβία
ήταν 400 εκατομμύρια λίρες, ενώ ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Βρετανία
ήταν 5,3 δισ. λίρες. Σε έρευνα του
2009, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν περιλαμβανόταν στη λίστα με τους δέκα
πιο επιθυμητούς προορισμούς για τους
μετανάστες των βαλκανικών χωρών.
Το παράδοξο, όμως, εξακολουθεί

να ισχύει. Στη σύνοδο του Ιουλίου,
κατά την προσφιλή φράση των Βρετανών, θα υπάρχει ένας ελέφαντας
στο δωμάτιο: το Brexit. Οι εκπρόσωποι
των έξι χωρών έχουν λόγους να μην
το συμπαθούν. Η εγκατάλειψη της
Ευρωπαϊκής Ενωσης από το Ηνωμένο
Βασίλειο ενίσχυσε τη θέση των ευρωσκεπτικιστών στα Δυτικά Βαλκάνια.
Οι αντίπαλοι της ευρωπαϊκής προοπτικής στις έξι χώρες, επικαλούνται
πλέον το βρετανικό παράδειγμα για
να υποστηρίξουν την ιδέα του αποτυχημένου ευρωπαϊκού μοντέλου και
να διαφημίσουν τα οφέλη της συνεργασίας με τη Ρωσία. Από αυτή την άποψη, η στάση των Βρετανών στη
σύνοδο του Ιουλίου αναμένεται με
μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι τουλάχιστον αξιοπερίεργο να τους βλέπει
κανείς να υπερασπίζονται με πάθος
την Ευρώπη τη στιγμή που την εγκαταλείπουν.

Ο κ. Θύμιος Τζάλλας είναι πολιτικός
επιστήμονας και δημοσιογράφος
και ζει στο Λονδίνο, όπου εργάζεται
στη Hansard Society.

λόγω της μείωσης των τουριστών,
ενώ οι μεγάλες δανειακές υποχρεώσεις της έχουν συμβάλει στην πτώση της τιμής της μετοχής της κατά
40%, από το υψηλό επίπεδο όπου
είχε βρεθεί τον περασμένο Σεπτέμβριο. Ωστόσο, η προοπτική αύξησης
των τουριστών και των εσόδων έχει
οδηγήσει τον Ναρίν σε αναζήτηση
ξένων εταίρων για την ανάπτυξη
νέων ξενοδοχειακών μονάδων στην
περιοχή της Αλικαρνασσού (Μπόντρουμ).
Η εταιρεία έχει προσλάβει ως σύμβουλο τη Servoltel, με έδρα το Λονδίνο, καθώς προσπαθεί να συστήσει
κοινοπραξία με ξένη ξενοδοχειακή
αλυσίδα ώστε να εκμεταλλευτεί τις
ευκαιρίες που προσφέρουν οι τουρκικές ακτές.

«Το μέλλον τους
είναι εντός Ε.Ε.»
ΣΟΦΙΑ. «Δεν βλέπω κανένα άλλο
μέλλον για τις χώρες των Δυτικών
Βαλκανίων, από εκείνο της Ε.Ε.
Καμία εναλλακτική λύση, κανένα
σχέδιο Β. Οι χώρες των Δυτικών
Βαλκανίων είναι αναπόσπαστο μέρος της Ευρώπης και ανήκουν
στην κοινότητά μας». Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Συμβουλίου
της Ε.Ε., Ντόναλντ Τουσκ, κατά τη
διάρκεια συνέντευξης Τύπου που
παραχώρησε από κοινού με τον
πρόεδρο της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, λίγο μετά τη λήξη των
εργασιών της Συνόδου Κορυφής
Ε.Ε. - Δυτικών Βαλκανίων, στη Σόφια. Εξάλλου, σχετικά με τη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα
του Ιράν, ο Ντ. Τουσκ ανακοίνωσε
ότι οι ηγέτες της Ε.Ε. συμφώνησαν
ομόφωνα πως η Ε.Ε. θα παραμείνει στη συμφωνία, όσο παραμένει
και το Ιράν σε αυτήν και πρόσθεσε
ότι η Ε.Ε. έχει τα μέσα να αντιδράσει σε περίπτωση που θιγούν τα
συμφέροντά της.
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Αντιδράσεις Ευρωπαϊκής
Ενωσης στις απειλές Τραμπ
Ο Αμερικανός Πρόεδρος προωθεί τον Nord Stream 2, συνεργάζεται με την Τεχεράνη
Μετωπική σύγκρουση Ε.Ε. και ΗΠΑ
διαφαίνεται στον ορίζοντα. Το Βερολίνο και οι Βρυξέλλες ετοιμάζονται
να αντιπαρατεθούν στην τακτική
του Ντόναλντ Τραμπ να προωθεί τα
συμφέροντα των ΗΠΑ εις βάρος των
εταίρων τους. Η στάση των Ευρωπαίων δεν είναι τόσο επιθετική όσο
η στάση του Τραμπ, η οποία συνοψίζεται στο σύνθημα «Πρώτα η Αμερική». Είναι, ωστόσο, αρκετά αποφασιστική για να προκαλέσει τριγμούς στις σχέσεις των δύο πλευρών.
Λίγες ημέρες πριν από την 1η Ιουνίου, οπότε εκπνέει η παράταση
που έχει δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ
στην εξαίρεση της Ε.Ε. από τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο, η
Ε.Ε. πρότεινε να μειώσει τους δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα,
υπό τον όρο η Ουάσιγκτον ότι θα ε-

Ανευ προόδου συνεχίζονται
οι δύσκολες συνομιλίες
ΗΠΑ - Κίνας για το εμπόριο
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Η Κομισιόν απαγορεύει
στις ευρωπαϊκές εταιρείες
να συμμορφώνονται
με τις κυρώσεις που
έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ.
ξαιρέσει μονίμως από αυτούς τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ομως, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέβασε τους τόνους.
Απείλησε την Ευρώπη να επιβάλει
κυρώσεις σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
αν συνεχιστεί το έργο υλοποίησης
του αγωγού Nord Stream 2. Πρόκειται
για την προέκταση του Nord Stream
που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από
τη Ρωσία στη Γερμανία, περνώντας
κάτω απο τη Βαλτική Θάλασσα. Παράλληλα, Αμερικανίδα αξιωματούχος
επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας για
τις αντιρρήσεις της Ουάσιγκτον όσον
αφορά την κατασκευή του Nord
Stream 2, υποστηρίζοντας ότι ο αγωγός θα δώσει στη Μόσχα τη δυνατότητα να εγκαταστήσει συστήματα παρακολούθησης. Η Αμερικανίδα υφυπουργός Εξωτερικών για ενεργειακά θέματα Σάντρα Αντκερκ
ήταν αυτή που εξακόντισε αυτήν
την έμμεση απειλή. Τότε η Ευρωπαϊκή Ενωση αναρωτήθηκε, διά στόματος του προέδρου της Ντόναλντ
Τουσκ, «όταν έχεις τέτοιους φίλους
(τις ΗΠΑ), τι να τους κάνεις τους εχθρούς».
Οι απειλές εκτοξεύονταν, όμως, μία
ημέρα πριν από την προγραμματι-

Η στάση των Ευρωπαίων τείνει να γίνει εξίσου επιθετική με τη στάση του Τραμπ, η οποία συνοψίζεται στο σύνθημα «Πρώτα
η Αμερική».
σμένη συνάντηση της Γερμανίδας
καγκελαρίου με τον Ρώσο πρόεδρο
στο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας,
από την οποία διεφάνη η αποφασιστικότητα των δύο ηγετών να προχωρήσουν στην υλοποίηση του επίμαχου έργου. Πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές έσπευσαν να επισημάνουν ότι η στάση του προέδρου
Τραμπ σπρώχνει το Βερολίνο πιο κοντά στη Ρωσία. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο
ηγέτες, η Γερμανίδα καγκελάριος απέφυγε διπλωματικά να καταφερθεί
εναντίον του Αμερικανού προέδρου.
Ερωτώμενη από δημοσιογράφους,
τόνισε ότι η σχέση της Ε.Ε. με τις

ΗΠΑ παραμένει σημαντική, «παρά
τις όποιες διαφωνίες». Είχαν, όμως,
προηγηθεί αρκετά αιχμηρά σχόλια
από τον Γερμανό υπουργό Οικονομίας,
Πίτερ Αλτμάγιερ, που απέδωσε τις απειλές Τραμπ στην προσπάθειά του
να προωθήσει το αμερικανικό φυσικό
αέριο στην Ευρώπη. Την ίδια ακριβώς
δήλωση έκανε και ο Ρώσος πρόεδρος
που, παράλληλα, υπογράμμισε ότι η
Ρωσία αντιμετώπισε από την αρχή
τον επίμαχο αγωγό «ως σχέδιο αμιγώς
οικονομικής φύσεως». Σε ό,τι αφορά
το σχόλιο του Ντόναλντ Τουσκ για
την Ουάσιγκτον, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε την επόμενη μέρα
ότι δεν τον ενδιαφέρει πώς θα τον

χαρακτηρίσουν οι Ευρωπαίοι.
Εν τω μεταξύ, η Κομισιόν επιστρατεύει το δικό της οπλοστάσιο κατά
των επιλογών Τραμπ που πλήττουν
τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Επικαιροποιεί ένα νομοθέτημα που είχε
ψηφίσει από τη δεκαετία του 1990,
όταν ίσχυε το εμπάργκο της Ουάσιγκτον κατά της Κούβας, και περιλαμβάνει σε αυτό την απόφαση του
Τραμπ να επαναφέρει τις κυρώσεις
κατά του Ιράν. Αυτό το νομοθέτημα
απαγορεύει στις ευρωπαϊκές εταιρείες
να συμμορφώνονται με τις κυρώσεις
που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, όταν,
βέβαια, δεν υπάρχει η συναίνεση
των Βρυξελλών.

Στην προσπάθειά του να αποτρέψει έναν
εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, ο Λιου
Χε, αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης και κορυφαίος οικονομικός
σύμβουλος του Κινέζου προέδρου, μετέβη στην Ουάσιγκτον. Συναντήθηκε
με τον Αμερικανό πρόεδρο, στο πλαίσιο
του δεύτερου γύρου εμπορικών συνομιλιών, που φαίνεται, όμως, ότι καταλήγει σε αδιέξοδο, όπως και ο πρώτος
γύρος στο Πεκίνο.
Λίγες ώρες μετά τη συνάντηση Λιου
- Τραμπ, διέρρευσε σε διεθνή ΜΜΕ
ότι η Κίνα συμφώνησε να λάβει μέτρα
για να περιορίσει κατά 200 δισ. δολάρια
το πλεόνασμά της από το διμερές εμπόριο με τις ΗΠΑ. Κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με σημαντική πρόοδο
στις εμπορικές διενέξεις ανάμεσα στις
δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, καθώς αποτελεί βασικό αίτημα
της Ουάσιγκτον. Οικονομικοί αναλυτές
έσπευσαν να σχολιάσουν, όμως, ότι
θα προϋπέθετε δραστικές αλλαγές στις
διμερείς εμπορικές σχέσεις και εξέφρασαν επιφυλακτικότητα για τις επιπτώσεις μιας τόσο μεγάλης ανατροπής. Επρόκειτο, όμως, περί διαρροής
που γρήγορα διαψεύστηκε από το Πεκίνο. Προκύπτει, πάντως, ότι το Πεκίνο
έτεινε κλάδο ελαίας στην Ουάσιγκτον,
καθώς ανακαλεί τις κυρώσεις στις εισαγωγές αμερικανικού σόργου, ενός
αμερικανικού αγροτικού προϊόντος
που εξάγεται σε μεγάλες ποσότητες
στην Κίνα. Ωρες νωρίτερα είχε προηγηθεί μιαν άλλη κίνηση καλής θελήσεως από το Πεκίνο, που έδωσε το
πράσινο φως για την εξαγορά της μονάδας μικροεπεξεργαστών της Toshiba
από την αμερικανική Bain Capital. Πηγές προσκείμενες στις συνομιλίες ε-

κτιμούν, πάντως, πως η συμφωνία που
θα μπορούσε να γεφυρώσει τις διαφωνίες Ουάσιγκτον και Πεκίνου δεν
είναι ακόμη εφικτή και ότι θα χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες για να
επιτευχθεί. Κι αυτό γιατί το Πεκίνο
ζητεί από την Ουάσιγκτον να αναστείλει τις έρευνες στις εμπορικές πρακτικές
της Κίνας και να επιτρέψει στις αμερικανικές βιομηχανίες να εξάγουν τα
προϊόντα τους στην κινεζική ΖΤΕ. Η
απαγόρευση που επέβαλε προσφάτως
οδηγεί σε επιχειρηματικό θάνατο την
κινεζική εταιρεία εξοπλισμού δικτύων
<
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Ο Λιου Χε, κορυφαίος
οικονομικός σύμβουλος
του Σι Τζινπίνγκ, μετέβη
στην Ουάσιγκτον για να
λειάνει τις διαφορές
μεταξύ των δύο πλευρών.
τηλεπικοινωνιών. Η Ουάσιγκτον απαιτεί να περιορισθούν οι κινεζικές επενδύσεις στις ΗΠΑ, να παύσει το Πεκίνο
να υποκλέπτει τεχνογνωσία από τις
αμερικανικές επιχειρήσεις και να διακόψει τις επιδοτήσεις σε εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Made in China». Κάτι
τέτοιο, όμως, έχει εγκαίρως αποκλεισθεί
από το Πεκίνο, που ώρες πριν από την
άφιξη του Λιου Χε στην Ουάσιγκτον
ανακοίνωσε ότι θέλει να αποφύγει την
κλιμάκωση των εμπορικών διενέξεων,
αλλά δεν προτίθεται να προβεί σε οποιονδήποτε συμβιβασμό σχετικά με
στρατηγικές επιλογές του.

Αυστηρότεροι κανόνες για τα ρυπογόνα φορτηγά
H E.E. σχεδιάζει να διπλασιάσει τα ανώτατα όρια για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα φορτηγά,
σε σύγκριση με όσα προτείνουν οι
κατασκευαστές τους. Οι τελευταίοι,
πάντως, θεωρούν ότι αυτός ο στόχος
είναι ανέφικτος. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει ορίσει κάποιον στόχο
για τα φορτηγά, θέλει να μειώσει έως
το 2030 τις εκπομπές ρύπων από αυτά
κατά τουλάχιστον 30%, σε σύγκριση
με τα επίπεδα στα οποία θα φθάσουν
το 2019. Ολα αυτά συμβαίνουν σε μια
περίοδο κατά την οποία η Κομισιόν
παραπέμπει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ουγγαρία, την Ιταλία, τη Βρετανία και τη
Ρουμανία, επειδή δεν κατόρθωσαν να
περιορίσουν την ατμοσφαιρική τους
ρύπανση. Η Ενωση Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοβιομηχανιών (ACEA) εκτιμά
ότι ένας ρεαλιστικός στόχος για μείωση
της ρύπανσης, που προκαλείται από
τα φορτηγά στην Ευρώπη, με ορίζοντα
το 2030, θα ήταν εκπομπές κατά 16%
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Στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους κυκλοφορούν περίπου 7 εκατ. φορτηγά και εκπέμπουν το
ένα πέμπτο των συνολικών
ρύπων στην Ενωση.
χαμηλότερες από τις αντίστοιχες του
2019 και όχι κατά 30%. Εν τω μεταξύ,
η Ενωση Ευρωπαϊκών Αυτοκινητοβιομηχανιών διαφωνεί και για τον μεσοπρόθεσμο στόχο μείωσης των ρύπων κατά 15%, που έχει προτείνει η
Κομισιόν με ορίζοντα το 2025. Αντιπροτείνει, μάλιστα, το 7%. Ωστόσο,
οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι διατείνονται ότι οι στόχοι για μείωση των ρύπων μπορούν να εκπληρωθούν, δεδομένου ότι το αναγκαίο μέσο, δηλαδή
το αντιρρυπαντικό λογισμικό των βαρέων οχημάτων, διατίθεται στην αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ευ-

ρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
αναφέρει ότι από τη δεκαετία του
1990 οι εκπομπές των αερίων, που
προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και προέρχονται από τα βαρέα
οχήματα, έχουν αυξηθεί κατά 25%.
Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ’ όψιν αυτήν
την κατάσταση, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κρούουν τον κώδωνα του
κινδύνου, διότι είναι πιθανόν να συνεχιστεί και να επιδεινωθεί. Κι αυτό
θα σημαίνει ότι ενδέχεται να αυξηθούν
επιπλέον κατά 10% έως και το 2030
οι ρύποι των φορτηγών, αν δεν υπάρξει
άμεση και επίσημη παρέμβαση. Αυτήν
τη στιγμή, όπως υπενθυμίζει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος,
κυκλοφορούν στους ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους περί τα 7 εκατ. φορτηγά και εκπέμπουν το ένα πέμπτο
των συνολικών ρύπων στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην Ε.Ε.
εδώ και πολλά χρόνια έχει θεσπιστεί
ανώτατο όριο στις εκπομπές ρύπων
από τα επιβατικά αυτοκίνητα, αλλά

όχι από τα φορτηγά, κι αυτό έχει να
κάνει με το ότι υπάρχουν πολλών ειδών
τέτοια οχήματα και είναι δύσκολο να
τεθούν ενιαία όρια. Οι ευρωπαϊκές αρχές βασίζονταν στον ανταγωνισμό μεταξύ των αυτοκινητοβιομηχανιών για
να το κάνουν αυτές, μάταια όμως. Μάλιστα, προ δύο ετών αποκαλύφθηκε
ότι οι εν λόγω κατασκευάστριες εταιρείες είχαν οργανώσει καρτέλ και καθόριζαν τις τιμές των οχημάτων. Οσον
αφορά τις προδιαγραφές περί των εκπομπών ρύπων, όπως αναφέρει η
Handelsblatt, οι ευρωπαϊκές αρχές συνεργάζονται με τις επιμέρους αυτοκινητοβιομηχανίες για να κατασκευάσουν μία συσκευή που θα ονομάζεται
VECTO και θα μετρά την κατανάλωση
καυσίμων και τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα από τα βαρέα τύπου οχήματα. Η VECTO πρόκειται να αντικαταστήσει τη διαδικασία των ελέγχων
που αποδεικνύονται αναποτελεσματικοί για τόσο πολλά και τόσο διαφορετικά είδη οχημάτων.
REUTERS, A.P.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μειώσει έως το 2030 τις εκπομπές ρύπων από
τα μεγάλα οχήματα κατά τουλάχιστον 30%, εν συγκρίσει
με τα επίπεδα που θα διαμορφωθούν το 2019.

Οι αναδυόμενες αγορές είναι σήμερα πιο ευάλωτες συγκριτικά με το 2008
Η άνοδος των αμερικανικών επιτοκίων δανεισμού στο 3,1%, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο των
τελευταίων επτά ετών, και η μεγάλη υποχώρηση των νομισμάτων πολλών αναδυόμενων αγορών έναντι του δολαρίου έχουν
φέρει στο προσκήνιο αυτήν την
ομάδα χωρών που τα προηγούμενα χρόνια αποτελούσαν σημαντικό προορισμό ξένων επενδυτών, λόγω των πολύ υψηλών
αποδόσεων που προσέφεραν.
Οικονομολόγοι επενδυτικών
τραπεζών όπως η UBS και η
Goldman Sachs επιμένουν ότι οι
αναδυόμενες αγορές εξακολουθούν να προσφέρουν σημαντικές
επενδυτικές ευκαιρίες, ωστόσο
η γνωστή οικονομολόγος του Χάρβαρντ Κάρμεν Ράινχαρντ έχει
διαφορετική άποψη. Υποστηρίζει
ότι οι αναδυόμενες αγορές είναι
σήμερα πιο ευάλωτες απ’ ό,τι
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Το χρέος τους έχει
αυξηθεί από 5 τρισ. δολάρια το 2007 στα 19
τρισ. δολάρια το 2017.
ήταν στις δύο προηγούμενες περιόδους κρίσης: το 2008 και το
2013. Τότε τα χρηματιστήρια των
αναδυόμενων αγορών είχαν υποχωρήσει, κατά μέσον όρο, κατά
64% και 17%, αντίστοιχα.
Σήμερα, οι αναδυόμενες αγορές έχουν υψηλότερο χρέος, είναι
χειρότερη η εικόνα του ισοζυγίου
τρεχουσών συναλλαγών τους,
βρίσκονται αντιμέτωπες με την
άνοδο των επιτοκίων δανεισμού
παγκοσμίως, ενώ επιβραδύνεται
η ανάπτυξη, λέει στο Bloomberg
η Ράινχαρντ. «Οι αναδυόμενες αγορές είχαν ανακάμψει πολύ γρή-

Σήμερα οι αναδυόμενες αγορές έχουν υψηλότερο χρέος, η εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών
τους είναι χειρότερη, βρίσκονται αντιμέτωπες με άνοδο των επιτοκίων δανεισμού παγκοσμίως και επιβραδύνεται η ανάπτυξη.

γορα μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και αυτό
οφειλόταν σε σημαντικό βαθμό
στο ότι είχαν πολύ μικρό εξωτερικό χρέος», εξηγεί η Ράινχαρντ.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση
της Fitch, το χρέος των αναδυόμενων αγορών έχει αυξηθεί από
5 τρισ. δολάρια το 2007 στα 19
τρισ. δολάρια το 2017. Τα δύο
τρία του χρέους αυτού είναι σε
ξένο νόμισμα, κυρίως σε δολάριο,
και η ταυτόχρονη άνοδος των αμερικανικών επιτοκίων δανεισμού
και του δολαρίου καθιστά την εξυπηρέτηση του εξωτερικού χρέους ακόμη πιο δύσκολη.
«Η ιστορία με τον πληθωρισμό
αφορά κυρίως τα επιτόκια δανεισμού και όχι τον πληθωρισμό αυτόν καθαυτόν.
Οσο πιο πολύ αυξάνει (η Fed)
τα επιτόκια δανεισμού, τόσο μεγεθύνεται η προσδοκία ότι θα αυ-

ξηθούν ακόμη περισσότερο, και
αυτό έχει πολλαπλές επιπτώσεις
για τις αναδυόμενες αγορές», λέει
η Ράινχαρντ.
«Αν σκληρύνει η αμερικανική
νομισματική πολιτική και δεν ακολουθήσουν σε ανάλογο βαθμό
άλλες μεγάλες ανεπτυγμένες οικονομίες, θα ενισχυθεί το δολάριο.
Αυτό είναι διπλό πλήγμα», εξηγεί
η Ράινχαρντ.
Παράλληλα, καθώς γίνονται
πιο ελκυστικά τα αμερικανικά
περιουσιακά στοιχεία, αυξάνονται
οι εκροές κεφαλαίων από τις αναδυόμενες αγορές, που στη χειρότερη περίπτωση θα βρεθούν
προ μιας ξαφνικής διακοπής της
εξωτερικής χρηματοδότησης. Το
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών
είναι από τους σημαντικότερους
δείκτες για το πόσο ευάλωτη είναι
μια αναδυόμενη (και όχι μόνο)
οικονομία.
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Ο Μασκ, ο Μπάφετ, τα ζαχαρωτά
και ο πόλεμος νέου και παλαιού

Κύμα ακυρώσεων
δημοσίων εγγραφών
στο τουρκικό χρηματιστήριο

O καινοτόμος επιχειρηματίας απέναντι στον έμπειρο μεγαλοεπενδυτή

Δύο μεγάλες τουρκικές επιχειρήσεις
λιανικού εμπορίου, η DeFacto και
η Beymen, αναγκάστηκαν να ακυρώσουν την αρχική δημόσια εγγραφή τους, που είχαν προγραμματίσει
για τις αρχές Μαΐου, εξαιτίας της
έλλειψης ενδιαφέροντος από τους
διεθνείς επενδυτές. Η είδηση διαψεύδει τις προσδοκίες αναλυτών
της αγοράς εντός και εκτός Τουρκίας
για μία χρονιά με πολλές εισαγωγές
εταιρειών στο τουρκικό χρηματιστήριο. Αντανακλά, επίσης, τη δυσπιστία των επενδυτών, οι οποίοι
εγκαταλείπουν σταδιακά την Τουρκία εν μέσω μεγάλων ελλειμμάτων,
διψήφιου πληθωρισμού, ελεύθερης
πτώσης του νομίσματος και αλλεπάλληλων υποβαθμίσεων των τουρκικών ομολόγων.
«Η αποτυχία ή η επιτυχία μιας εισαγωγής στο χρηματιστήριο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εικόνα των μακροοικονομικών μεγεθών
και από το γενικότερο κλίμα στην
αγορά», σχολιάζει ο Μπουράκ Τσετιντσεκέρ, διαχειριστής κεφαλαίων
στο Strateji Portfoy στην Κωνσταντινούπολη. Οπως προσθέτει ο ίδιος,
«καμία από τις εταιρείες δεν θα μπορούσε να προβλέψει κάτι τέτοιο». Οι
δύο δημόσιες εγγραφές που ακυρώθηκαν δεν αποτελούν μεμονωμένες
περιπτώσεις.
Εχουν προηγηθεί άλλες που προχώρησαν μεν, αλλά με πολύ δυσμενείς
όρους. Τον Φεβρουάριο, η εταιρεία
κοινής ωφελείας Enerjisa Enerji AS
και η εταιρεία υπηρεσιών υγείας MLP
Saglik Hizmetleri AS μόλις που κατόρθωσαν να επιτύχουν τον χαμηλότερο στόχο που είχαν θέσει για το
ύψος των προσφορών. Σε ό,τι αφορά
τη MLP Saglik, αναγκάστηκε να μειώσει κατά 21% την τιμή εισαγωγής.

Σε λεκτικούς διαξιφισμούς επιδόθηκαν
οι Αμερικανοί επιχειρηματίες Ελον
Μασκ και Γουόρεν Μπάφετ, με αφορμή
τις δηλώσεις του πρώτου ότι η καινοτομία είναι πιο σημαντικό πράγμα από
το να προσπαθεί να περιφρουρήσει μια
επιχείρηση το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, όπως υποστηρίζει ο δεύτερος.
Επιπλέον, ο Ελον Μασκ ανέφερε ότι ετοιμάζεται να φτιάξει μία ακόμα εταιρεία
που θα παράγει ζαχαρωτά και άλλα γλυκίσματα, αλλά ο αειθαλής επενδυτής
Γουόρεν Μπάφετ εξέφρασε αμφιβολίες
για το αν θα μπορούσε ο Μασκ να κάνει
κάτι τέτοιο. Ο Μπάφετ έχει στην κατοχή
του την εταιρεία γλυκισμάτων See’s
Candies, η οποία ανήκει στον όμιλο
συμμετοχών Berkshire Hathaway. Σημειωτέον ότι, παρά τις διαφορές τους,
οι δύο άνδρες έχουν αρκετά κοινά στοιχεία: είναι αυτοδημιούργητοι και ίδρυσαν σημαντικές καινοτόμες εταιρείες
στην αυτοκίνηση και στις μεταφορές
ο Μασκ και ο Μπάφετ στις επενδύσεις.
Η ιστορία με τα ζαχαρωτά ξεκίνησε
την περασμένη εβδομάδα, σε μια μεγάλη
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Ο Μασκ εμπνέεται επιχειρηματικά από τον χώρο
των γλυκισμάτων, όπου
θέλει να αναπτύξει
μεγάλες ταχύτητες, συνηθισμένος από την Tesla.
σε διάρκεια και επεισοδιακή συνέντευξη
Τύπου που έδωσε ο Μασκ για να ανακοινώσει τα τριμηνιαία οικονομικά αποτελέσματα της Tesla, η οποία κατασκευάζει πολυτελή ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Σε αυτό το πλαίσιο ο νοτιοαφρικανικής καταγωγής Αμερικανός
επιχειρηματίας αναφέρθηκε με τα χειρότερα λόγια στις «τάφρους». Φυσικά
δεν πρόκειται για τα οχυρωματικά έργα
που κατασκευάζονται γύρω από ένα
κάστρο, με στόχο την προστασία του.
Παλαιότερα, ο Μπάφετ είχε μιλήσει για
τις «τάφρους» που πρέπει να κτίζουν
γύρω από τον εαυτό τους οι επιχειρήσεις,
ώστε να είναι σε θέση να περιφρουρούν
το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα.

Ο Μπάφετ έχει στην κατοχή του την εταιρεία γλυκισμάτων See’s Candies. Παρά τις διαφορές τους, οι δύο άνδρες έχουν αρκετά
κοινά στοιχεία: είναι αυτοδημιούργητοι και ίδρυσαν επιτυχημένες εταιρείες στην αυτοκίνηση και στις μεταφορές ο Μασκ και στις
επενδύσεις ο Μπάφετ.
Ο κ. Μασκ θεωρεί ότι στη σημερινή εποχή πολύ μεγαλύτερη σημασία έχει
ο ρυθμός της καινοτομίας και όχι τα
μέτρα προστασίας.
Σύμφωνα με τον Μπάφετ, ο οποίος
δεν άφησε αναπάντητη την πρόκληση,
«εξακολουθούν να υπάρχουν εταιρείες
που υπερασπίζονται το ανταγωνιστικό
τους πλεονέκτημα και δεν έχουν αλλοιωθεί από την τεχνολογία». Αναφερόμενος στα περί εταιρείας παρασκευής γλυκισμάτων, ο Γουόρεν Μπάφετ
αναγνώρισε ότι «ο Μασκ έχει προκαλέσει ανατροπές σε ορισμένες αγορές,
αλλά δεν θα το κάνει στην παρασκευή
ζαχαρωτών και γλυκισμάτων». Ο κ.
Μασκ έσπευσε να διαβεβαιώσει τον

κ. Μπάφετ πως «τίποτα δεν τον σταματά». Αλλωστε δεν πρόκειται για κάτι
πρωτόγνωρο, όπως αναφέρει το CNBC.
Ο επιχειρηματίας αυτός όσα εξαγγέλλει
τα κάνει πράξη: είτε πρόκειται για το
μεγαλύτερο εργοστάσιο στον κόσμο,
που θα κατασκευάζει μπαταρίες λιθίου,
είτε για την ίδρυση εταιρείας που κατασκευάζει πυραύλους, είτε για την
πώληση φλογοβόλων που συνοδεύονται
από πυροσβεστήρα. Βέβαια, η παρούσα
συγκυρία δεν ευνοεί τον Ελον Μασκ.
Στην πρόσφατη παρουσίαση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων χαρακτήρισε
«βαρετές» και «ανόητες» τις ερωτήσεις
ορισμένων αναλυτών, οι οποίοι τον έφεραν σε δύσκολη θέση, ζητώντας του

διευκρινίσεις για τα κέρδη της Tesla
και για την παραγωγή του Model 3.
Παρά τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις
του Μασκ, η εταιρεία δεν έχει ακόμα
εμφανίσει κερδοφορία, παρότι το πρώτο
τρίμηνο οι ζημίες της απέβησαν μικρότερες από τις προβλεπόμενες. Εντούτοις,
αναλυτές και επενδυτές εκφράζουν ανησυχίες για το ότι η Tesla εξακολουθεί
να χρησιμοποιεί χρήματα, χωρίς όμως
να παράγει κέρδη, οπότε ενδεχομένως
να χρειαστεί να προχωρήσει σε αύξηση
κεφαλαίου. Τέλος, σημειώνεται ότι μία
από τις επίμαχες ερωτήσεις που άφησε
αναπάντητες ο Ελον Μασκ αφορούσε
την αύξηση κεφαλαίου.
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Η Citigroup, η Goldman
Sachs και η Μorgan
Stanley έχουν αναλάβει
την υλοποίησητου σχεδίου.
Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν στους Financial Times ότι η αποτίμηση της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας κυμαίνεται από τα 15 έως
και τα 30 δισ. δολάρια. Πάντως, για να
μπορέσει να καταλάβει κανείς τι σημαίνει αυτό το ποσό, θα πρέπει να λάβει
υπ’ όψιν του τι συμβαίνει, αντιστοίχως,
με τις ανταγωνίστριες της Volvo. Για
παράδειγμα, όπως παρατηρεί ο αναλυτής της Evercore ISI Αρντ Ελινγκχορστ, αν η Volvo αποτιμηθεί ακόμα και
στα 16 δισ. δολάρια, θα ξεπερνά την
BMW ή την Daimler, με κριτήριο την
αναλογία της συνολικής αξίας της ε-

Στόχος της Geely είναι η Volvo να γίνει μία εκ των κορυφαίων εταιρειών σε κάθε
τμήμα της διεθνούς αγοράς αυτοκινήτων. Προς το παρόν, κατέχει την πρωτιά στην
κατασκευή πολυτελών οχημάτων.
ταιρείας ως προς τα κέρδη της.
Αναφερόμενος στις προκλήσεις της
σουηδικής εταιρείας, ο Αρντ Ελινγκχορστ είπε ότι «θα κληθεί να δώσει
πειστικές απαντήσεις στα ζητήματα
της ψηφιοποίησης των οχημάτων αλλά
και της ηλεκτροκίνησης». Αυτοί οι
δύο παράγοντες επιδρούν δυσμενώς

στην αποτίμηση των εδραιωμένων
αυτοκινητοβιομηχανιών, οι οποίες κατασκευάζουν πολυτελή οχήματα, όπως
παρατηρούν αναλυτές του κλάδου.
Πέραν τούτου, όπως αναφέρουν στους
Financial Times άνθρωποι που βρίσκονται κοντά στη διοίκηση της Geely,
ο σχεδιασμός της είναι να γίνει ταυ-
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Δυσμενείς είναι οι όροι
για όσες εταιρείες το επιχειρούν, εξαιτίας του αναιμικού ενδιαφέροντος
των ξένων επενδυτών.
μεγάλη αύξηση των δημόσιων εγγραφών στην Τουρκία. Ανάμεσά
τους και ο Ασλί Καντεμίρ, δημοσιογράφος του Bloomberg, που τον Ιανουάριο προέβλεπε ότι οι τουρκικές
εταιρείες θα πουλούσαν μετοχές
συνολικής αξίας 4 δισ. δολαρίων μέσα στο τρέχον έτος. Οι επενδυτές
εγκαταλείπουν συνολικά τις αναδυόμενες αγορές, καθώς προσβλέπουν στις περαιτέρω αυξήσεις των
επιτοκίων του δολαρίου. Στην περίπτωση της Τουρκίας, όμως, τη δυσπιστία τους εντείνουν η παρατεταμένη πολιτική κρίση μετά την απόπειρα πραξικοπήματος το καλοκαίρι του 2016 και η αβεβαιότητα
που επικρατεί ενόψει των πρόωρων
εκλογών του Ιουνίου.

REUTERS, BLOOMBERG

Η Geely θέλει να εισαγάγει τη Volvo σε δύο χρηματιστήρια
Η κινεζική Zhejiang Geely Holding
Group, η οποία έχει στην κατοχή της
τη σουηδική Volvo, ετοιμάζεται να
την εισαγάγει ενδεχομένως ταυτόχρονα στα χρηματιστήρια του Χονγκ
Κονγκ και της Στοκχόλμης. Στόχος
του Λι Σουφού, ιδρυτή της Geely, είναι
η Volvo να είναι εκ των κορυφαίων
εταιρειών σε κάθε τμήμα της διεθνούς
αγοράς αυτοκινήτων. Προς το παρόν,
η Volvo είναι κορυφαία στα πολυτελή
οχήματα. Εχει, μάλιστα, ο ίδιος αναθέσει την προετοιμασία της όλης διαδικασίας σε τρεις διεθνούς βεληνεκούς
τράπεζες, στη Citigroup, την Goldman
Sachs και τη Μorgan Stanley. Η αρχική
δημόσια εγγραφή αναμένεται να γίνει
εντός της τρέχουσας χρονιάς.

Ο βασικός δείκτης του χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, Borsa
Instanbul 100, σημείωσε αθροιστικές
απώλειες 13% τους τελευταίους 12
μήνες. Από την αρχή του έτους, άλλωστε, και έως τις 27 Απριλίου, οι
ξένοι επενδυτές έχουν πωλήσει τουρκικούς τίτλους συνολικής αξίας 810
εκατ. δολαρίων.
Την ίδια τύχη ενδέχεται να έχουν
οι Sok Marketler Ticaret AS και Penta
Teknoloji, εταιρείες του ομίλου Yildiz
Holding AS, που θα επιχειρήσουν
να πωλήσουν μετοχές τους μέσα σε
αυτή την εβδομάδα. Στην αρχή του
έτους, διεθνή ΜΜΕ προεξοφλούσαν

τόχρονη εισαγωγή της Volvo και στη
Σουηδία και στην Κίνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ιδρυτής και διευθύνων
σύμβουλος της Geely Λι Σουφού απέκτησε τη Volvo το 2010. Την εξαγόρασε
από την τότε ιδιοκτήτριά της Ford
πληρώνοντας 1,8 δισ. δολάρια.
Εκτοτε δεν ενεπλάκη στη διοίκηση
και στην πολιτική της εταιρείας, θέλοντας να διατηρήσει απαράλλακτα
τα κύρια χαρακτηριστικά της. Αυτήν
τη στάση του εκτιμούν ιδιαιτέρως η
διοίκηση και το προσωπικό της Volvo.
Ωστόσο, ο Λι Σουφού δεν παύει να
έχει μεγαλόπνοα σχέδια για την εταιρεία και να θέλει να εμπλουτίσει τα
προϊόντα της. Οι πωλήσεις της Volvo
το πρώτο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν
14%, στα 147.407 οχήματα, αλλά τα
καθαρά της κέρδη μειώθηκαν κατά
1,8%, στις 2,6 δισ. σουηδικές κορώνες
(303 εκατ. δολάρια). Τα δε έσοδά της
αυξήθηκαν 18,9% στα 56,8 δισ. σουηδικές κορώνες (6,6 δισ. δολάρια).
Ερωτηθείς ο Χακάν Σάμιουελσον,
διευθύνων σύμβουλος της Volvo, σχετικά με την αρχική δημόσια εγγραφή
της, τόνισε ότι αυτό εναπόκειται στην
Geely. Πάντως, η κινεζική εταιρεία,
μέσω του Λι Σούφου, έχει αποδυθεί
τελευταία σε συντονισμένη προσπάθεια να ενισχύσει την παρουσία της
στην αυτοκινητοβιομηχανία, αποκτώντας, πέραν της Volvo, τη Lotus με τα
ομώνυμα υπερπολυτελή οχήματα, τη
London Electric Vehicle Company,
την εταιρεία που κατασκευάζει τα παραδοσιακά μαύρα ταξί του Λονδίνου,
καθώς και το σχεδόν 10% στη γερμανική Daimler-Benz, την κατασκευάστρια των γνωστών Mercedes.
REUTERS, BLOOMBERG, A.P.

Ο βασικός δείκτης του Χρηματιστηρίου της Κωνσταντινούπολης, Borsa
Instanbul 100, έχει σημειώσει απώλειες 13% τους τελευταίους 12 μήνες.

Αναδιάρθρωση και μείωση
κόκκινων δανείων έφεραν
κέρδη στη Monte dei Paschi
Τα τριμηνιαία κέρδη ύψους 188 εκατ.
ευρώ που δημοσιοποίησε η Monte
dei Paschi di Siena αντανακλούν τη
μεγάλη πρόοδο που έχει σημειωθεί
λόγω της αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της. Μέχρι πρότινος, η
Monte dei Paschi κινδύνευε να χρεοκοπήσει και να προκαλέσει μεγάλο
πλήγμα στον τραπεζικό κλάδο της
τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας στην
Ευρωζώνη. Η διάσωση και η αναδιάρθρωση της ιταλικής τράπεζας ήταν
συνώνυμα της ανόρθωσης του τραπεζικού συστήματος της Ιταλίας, μιας
χώρας που πέρασε από βαθιά και πολύχρονη ύφεση, η οποία οδήγησε
στη συσσώρευση πολλών μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Τα καθαρά κέρδη ύψους 188 εκατ.
ευρώ που ανακοίνωσε η Monte dei
Paschi για το α΄ τρίμηνο του έτους έρχονται σε αντιδιαστολή με ζημίες της
τάξεως των 169 εκατ. ευρώ που σημειώθηκαν την αντίστοιχη περίοδο
πέρυσι. Αναλυτές της αγοράς ανέμεναν
ζημίες 40,5 εκατ. ευρώ. Οι προβλέψεις
για επισφαλή δάνεια διαμορφώθηκαν
στα 138 εκατ. ευρώ από τα 309 εκατ.
ευρώ πριν από έναν χρόνο. Καθοριστικό ρόλο στα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας έπαιξε το γεγονός

ότι επιτάχυνε τις διαδικασίες για την
απαλλαγή της από τα κόκκινα δάνεια.
Πέρυσι κατάφερε να πωλήσει μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 1,5 δισ.
ευρώ και αναμένεται να απαλλαγεί
από ακόμα 3 δισ. ευρώ έως τα τέλη
του τρέχοντος έτους. «Τα αποτελέσματα της τράπεζας αντικατοπτρίζουν
την πρόοδο στην αναδιάρθρωσή της»,
σχολιάζει ο Στεφάνο Γκιρόλα, διαχειριστής κεφαλαίων στη Fiduciaria
Orefici SpA. «Θα πρέπει να συνεχίσει
με την εκκαθάριση των ισολογισμών
της από τα κόκκινα δάνεια και να διατηρήσει ένα δίκτυο υποκαταστημάτων
που θα φέρνουν πολλά έσοδα», συμπληρώνει ο ίδιος. Οι προκλήσεις που
αντιμετωπίζει η Monte dei Paschi
είναι ακόμα μεγάλες, διότι τα έσοδα
του α΄ τριμήνου υποχώρησαν κατά
6%, λόγω της μείωσης των έντοκων
εσόδων κατά 7,9%. Στο Μιλάνο, η
τιμή της μετοχής της Monte dei Paschi
αναρριχήθηκε, χθες, κατά 11,6%, φθάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από
τις 20 Νοεμβρίου. Παρ’ όλα αυτά, οι
απώλειες της τραπεζικής μετοχής
φθάνουν το 24% από τις αρχές του
έτους, συγκριτικά με την πτώση 3%
του δείκτη Stoxx Europe 600.
BLOOMBERG
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Θρίλερ με
την κυβέρνηση
στην Ιταλία

Νέα σενάρια για πρωθυπουργό Ντι Μάιο και
υπουργό Οικονομικών πιο
φιλικό προς την Ευρωζώνη.
την εφημερίδα «Κοριέρε ντε λα Σέρα»,
επανήλθαν τα σενάρια πρωθυπουργοποίησης του επικεφαλής του Κινήματος 5 Αστέρων, Λουίτζι ντι Μάιο,
τα οποία συνοδεύονται με μια επιλογή
υπουργού Οικονομικών πιο φιλικού
προς την παραμονή της χώρας στην
Ευρωζώνη.
Το θρίλερ του σχηματισμού της ιταλικής κυβέρνησης, που μοιάζει με
το υφαντό της Πηνελόπης, συνεχίστηκε χθες με το πιθανό «ξήλωμα»
του 54χρονου Κόντε πριν καν ορκιστεί
στην πρωθυπουργία. Αιχμή του δόρατος των επικρίσεων προς τον κα-

Σοβαρές πιθανότητες, για λόγους ισορροπίας, να αναλάβει την πρωθυπουργία ο
εικονιζόμενος Λουίτζι ντι Μάιο.
τη διαφωνία του σχετικά με την ανάθεση του υπουργείου Οικονομικών
στον Πάολο Σαβόνα, οπαδό της άποψης
ότι η Ιταλία πρέπει να είναι έτοιμη για
έξοδο από την Ευρωζώνη, εάν χρειαστεί. Αν αντί του Σαβόνα τοποθετηθεί
στο υπουργείο Οικονομικών ένας πολιτικός με πιο συμβιβαστικές θέσεις,
όπως ο Τζορτζέτι της Λέγκας του Βορρά,
θα πρέπει, για λόγους ισορροπίας, να
αναλάβει την πρωθυπουργία ένα πο-

λιτικό πρόσωπο από τα 5 Αστέρια, πιθανότατα ο Λουίτζι ντι Μάιο.
Εν τω μεταξύ, εξακολούθησαν χθες
οι προειδοποιήσεις από την Ευρώπη,
με τον υπουργό Εξωτερικών του Λουξεμβούργου, Γιαν Ασελμπορν, να εκφράζει την ελπίδα «να μην επιτρέψει
ο πρόεδρος Ματαρέλα να γκρεμιστούν
όσα χτίζαμε τα τελευταία χρόνια στην
Ευρώπη».
REUTERS, A.P.

Αναπάντητα ερωτήματα από Ζούκερμπεργκ
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Αναπάντητες άφησε τις
σημαντικότερες ερωτήσεις των ευρωβουλευτών ο επικεφαλής του
Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, κατά
τη χθεσινή ακρόασή του από τους
προέδρους των πολιτικών σχηματισμών του Ευρωκοινοβουλίου.
O Ζούκερμπεργκ υποσχέθηκε ότι
θα απαντήσει γραπτώς, ενώ ξεκίνησε
την τοποθέτησή του με μία συγγνώμη:
«Είτε πρόκειται για ψευδείς ειδήσεις,
<
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για ανάμειξη ξένων στις εκλογές ή
για προγραμματιστές που έκαναν κατάχρηση των δεδομένων των χρηστών, δεν αντιμετωπίσαμε με αρκετά
ευρύ τρόπο τις ευθύνες μας. Ηταν λάθος και ζητώ συγγνώμη γι’ αυτό», είπε.
Μετά την υπόθεση της εταιρείας
Cambridge Analytica, που εκμεταλλεύθηκε τα δεδομένα 87 εκατ. χρηστών,

REUTERS

Κατά την ακρόασή του
στο Ευρωκοινοβούλιο
υποσχέθηκε ότι θα
απαντήσει γραπτώς.

Ο επικεφαλής του Facebook Μαρκ Ζούκερμπεργκ με τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι.
ο Ζούκερμπεργκ είπε ότι έχουν εξεταστεί χιλιάδες εφαρμογές και ότι περίπου 200 έχουν καταργηθεί. Σημείωσε,
επίσης, ότι το Facebook αναπτύσσει

εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και
προσλαμβάνει περισσότερους εργαζομένους, ώστε να εντοπίζει προβληματικό περιεχόμενο χωρίς να χρειάζεται

ASSOCIATED PRESS

ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Οι φόβοι ότι πάνω από χίλιοι άνθρωποι έλαβαν άσυλο από τη
Γερμανία χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις, θα οδηγήσουν σε αλλαγές
προσωπικού και όχι μόνο στη γερμανική υπηρεσία μετανάστευσης,
σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Χορστ Ζεεχόφερ. Η αποκάλυψη
του σκανδάλου έχει προκαλέσει σημαντικές πολιτικές αναταράξεις στη
χώρα, καθώς η μεγάλη εισροή μεταναστών κυρίως από τη Μέση Ανατολή
θεωρείται υπεύθυνη για την ενίσχυση
των ακροδεξιών φρονημάτων.
Ο Ζεεχόφερ δήλωσε ότι πρέπει να
γίνουν δραστικές αλλαγές, όχι μόνο
στη Βρέμη, όπου και ξέσπασε το σκάνδαλο, υπονοώντας έτσι ότι παρόμοιες
παρατυπίες ενδέχεται να έχουν σημειωθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Η υπηρεσία μετανάστευσης, από
την πλευρά της, φέρεται να ερευνά
10 εκ των 70 παραρτημάτων της, τα
οποία είχαν χειριστεί 8.500 υποθέσεις,
χωρίς όμως να έχει επιβεβαιωθεί κάτι
τέτοιο επισήμως. Συνολικά στη Γερμανία έχουν φτάσει 1,6 εκατ. μετανάστες κυρίως από τη Μέση Ανατολή,
γεγονός το οποίο έχει προκαλέσει πολιτικές αντιπαραθέσεις και οδηγήσει
στην άνοδο του ακροδεξιού κόμματος
Εναλλακτική για τη Γερμανία, το οποίο
πρώτη φόρα κέρδισε κοινοβουλευτικές
έδρες στις περυσινές εκλογές.
Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών καταδίκασε τις λανθασμένες παροχές ασύλου ενώ δήλωσε ότι θα ήταν
ανοιχτός στο ενδεχόμενο επίσημης
κοινοβουλευτικής έρευνας σχετικά
με το συγκεκριμένο ζήτημα. Οι ακροδεξιοί, από την πλευρά τους, ζήτησαν
γενικευμένη κοινοβουλευτική έρευνα
σχετικά με τον χειρισμό του μεταναστευτικού ζητήματος από την κυβέρνηση της Αγκελα Μέρκελ. Την ίδια

EPA
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θηγητή Νομικής του Πανεπιστημίου
της Φλωρεντίας είναι μια αναφορά
στο βιογραφικό του, σύμφωνα με την
οποία πέρασε τέσσερα καλοκαίρια
«βελτιώνοντας» τις νομικές γνώσεις
του στο πανεπιστήμιο ΝYU, ενώ το
όνομά του δεν υπάρχει στα αρχεία
του πανεπιστημίου. Παράλληλα, το
Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ επικαλέστηκε τον νόμο περί προσωπικών δεδομένων ώστε να μην απαντήσει αν
ο Κόντε όντως είχε κάποια σχέση με
το πανεπιστήμιο.
Υπέρ του Κόντε έγραψε στο μπλογκ
του Κινήματος 5 Αστέρων ο διδάσκων
στο Χάρβαρντ, Φραντσέσκο Ερσπάρμερ, υποστηρίζοντας ότι στο πανεπιστήμιό του «συχνά δίδεται η δυνατότητα σε ξένους κατόχους διδακτορικού τίτλου να έχουν πρόσβαση στις
βιβλιοθήκες και να συμμετέχουν στις
λιγοστές εκδηλώσεις που γίνονται
στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Είναι λογικό, αν περνάς τις
διακοπές σου κάνοντας έρευνα σε
ένα διακεκριμένο πανεπιστήμιο του
εξωτερικού, αντί για τις Μαλδίβες, να
το γράψεις στο βιογραφικό σου».
Οι δισταγμοί του προέδρου Ματαρέλα να δώσει το πράσινο φως στην
κυβέρνηση του Κόντε συνδέονται,
σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, και με
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Χίλιοι παραπάνω
έλαβαν παράτυπα
άσυλο στη Γερμανία

Αμφιβολίες μετά τις κατηγορίες ότι
ο Κόντε «φούσκωσε» το βιογραφικό του
ΡΩΜΗ. H παρατεταμένη σιγή από το
ιταλικό προεδρικό μέγαρο, σε συνδυασμό με τις κατηγορίες ότι ο επιλεγείς ως πρωθυπουργός, Τζουζέπε
Κόντε, «φούσκωσε» το βιογραφικό
του έσπειραν χθες αμφιβολίες σχετικά
με το ποιος τελικά θα ηγείται της νέας
ιταλικής κυβέρνησης. Σύμφωνα με

l

Μετανάστες και πρόσφυγες περιμένουν έξω από το κέντρο αιτούντων άσυλο στο Βερολίνο.
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Η μεγάλη εισροή μεταναστών θεωρείται υπεύθυνη
για την ενίσχυση των
ακροδεξιών φρονημάτων.
στιγμή, το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα,
μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού,
κάλεσε τις αρμόδιες αρχές να δράσουν
«άμεσα και αποφασιστικά», καθώς «η
εκτεταμένη και λανθασμένη παροχή
ασύλου είναι εντελώς απαράδεκτη».
Τέλος, δεν είναι λίγοι οι βουλευτές οι
οποίοι ζητούν επίσημη κοινοβουλευτική έρευνα, καθώς ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας «πρέπει να πάψει
να χρησιμοποιεί την απειρία του ως
δικαιολογία», όπως χαρακτηριστικά
διατείνονται.

Προσωρινά ελεύθερος
παραμένει ο Πουτζντεμόν

να το επισημάνουν οι χρήστες. Ο Ζούκερμπεργκ προσέθεσε ότι οι επενδύσεις
στην ασφάλεια των χρηστών θα έχουν
επίδραση στα οικονομικά της εταιρείας
του, αλλά ότι «το να κρατάμε ασφαλείς
τους ανθρώπους θα είναι πάντα πιο
σημαντικό από το να μεγιστοποιούμε
τα κέρδη μας».
Μεταξύ των δεκάδων ερωτήσεων,
τις οποίες ο Ζούκερμπεργκ δεν απάντησε, ήταν οι εξής: Ποιοι και με ποια
κριτήρια αποφασίζουν ποιο είναι το
κατάλληλο περιεχόμενο; Μήπως τα κριτήρια για αυτή την επιλογή πρέπει να
είναι δημόσια; Θα δώσει το Facebook
την επιλογή στους χρήστες να αυτοεξαιρεθούν από την στοχευμένη διαφήμιση; Η νέα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
(GDPR), που το Facebook έχει δεσμευθεί
να εφαρμόσει, προβλέπει πλήρη έλεγχο
από τους χρήστες των προσωπικών δεδομένων τους. Θα δώσει, ως εκ τούτου,
το Facebook στους χρήστες πρόσβαση
στο «προφίλ μάρκετινγκ» που έχει δημιουργήσει για τον καθένα; Και τέλος,
μπορεί να δεσμευθεί ότι θα υπάρξει
διαχωρισμός του Facebook από το
WhatsUp;

ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Το αίτημα της εισαγγελίας
του γερμανικού κρατιδίου του Σλέσιγκ-Χολστάιν για κράτηση του πρώην ηγέτη της Καταλωνίας, Κάρλες
Πουτζντεμόν, απέρριψε χθες γερμανικό δικαστήριο.
Ο Πουτζντεμόν ετέθη υπό κράτηση
στις 25 Μαρτίου, καθώς διέσχιζε τα
σύνορα από τη Δανία στη Γερμανία.
Στις 6 Απριλίου, δικαστήριο του Σλέσιγκ-Χολστάιν αποφάσισε ότι ο πρώην
ηγέτης της Καταλωνίας δεν μπορεί
να εκδοθεί για την κατηγορία της στάσης. Εισαγγελείς του γερμανικού κρατιδίου κατέθεσαν, όμως, έφεση κατά
της απόφασης.
Η εισαγγελία χρησιμοποίησε βίντεο,
που εμφανίζει Καταλανούς εθνικιστές
να προβαίνουν σε πράξεις βίας κατά
της ισπανικής αστυνομίας, αναφέροντας στην αίτηση ότι «τα επεισόδια
είχαν τέτοια έκταση, που η κατηγορία
της στάσης κατά του πολιτεύματος
έχει νομική βάση».
Η εισαγγελία του Σλέσιγκ-Χολστάιν

REUTERS, A.P.

εκτιμά ότι ο Πουτζντεμόν μπορεί να
διαφύγει και για τον λόγο αυτό πρέπει
να τεθεί εκ νέου υπό κράτηση. Ο Πουτζντεμόν παραμένει προσωρινά ελεύθερος και υποχρεούται να εμφανίζεται στο τοπικό αστυνομικό τμήμα
<
<
<
<
<
<

Το δικαστήριο του Σλέσιγκ-Χολστάιν επιφυλάχθηκε να αποφασίσει για την
έκδοσή του στην Ισπανία.
κάθε εβδομάδα. Ο πρώην ηγέτης της
Καταλωνίας βρίσκεται στο Βερολίνο,
όπου συναντάται συχνά με Καταλανούς πολιτικούς ηγέτες, όπως τον
πρωθυπουργό της Καταλωνίας Κουίμ
Τόρα. Το δικαστήριο του Σλέσιγκ επιφυλάχθηκε να εκδώσει οριστική
απόφαση για την έκδοση -ή μη- του
Πουτζντεμόν στην Ισπανία.
A.P.

Κυρώσεις κατά των Φρουρών από τους αμερικανούς
TEXEΡΑΝΗ. Πέντε Ιρανοί, μέλη των
Φρουρών της Επανάστασης, βρίσκονται
στο στόχαστρο των νέων αμερικανικών
κυρώσεων εις βάρος της Τεχεράνης.
Σε χθεσινή ανακοίνωση το υπουργείο
Οικονομικών των ΗΠΑ ανέφερε ότι
στόχος των κυρώσεων είναι πέντε Ιρανοί αξιωματικοί των Φρουρών της
Επανάστασης, οι οποίοι ειδικεύονται
στην κατασκευή πυραύλων για λογαριασμό των σιιτών ανταρτών Χούθι
της Υεμένης.
Στο μεταξύ, περιφρονητικά αντέδρασε η Τεχεράνη στις σχετικές απειλές
των ΗΠΑ, ζητώντας ταυτόχρονα από
τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να δράσουν
αποφασιστικά ώστε να διασωθεί η διεθνής πυρηνική συμφωνία με το Ιράν.
Ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων
δυνάμεων της χώρας αντέδρασαν δη-

μόσια στην απειλή των ΗΠΑ για «τις
ισχυρότερες κυρώσεις όλων των εποχών
σε περίπτωση που το Ιράν δεν προβεί
σε δραστικές αλλαγές», καλώντας ταυτόχρονα τους πολίτες να παραμείνουν
ενωμένοι και να «χτυπήσουν στο πρόσωπο τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών αλλά και όποιον τολμήσει να τον
υποστηρίξει».
Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ απαίτησαν από το Ιράν να εγκαταλείψει ολοκληρωτικά το πυρηνικό του πρόγραμμα και να αποσυρθεί από τον συριακό εμφύλιο πόλεμο. Οι απαιτήσεις
αυτές σε συνδυασμό με την απειλή κυρώσεων σε περίπτωση που το Ιράν δεν
«συμμορφωθεί», φέρνουν τις δύο χώρες
σε τροχιά αντιπαράθεσης εν μέσω εμπρηστικών δηλώσεων και από τις δύο
πλευρές.
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Σε πρώτη φάση, στόχος
των ΗΠΑ είναι αξιωματικοί
του επίλεκτου σώματος.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη διεθνή συμφωνία
σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα
του Ιράν, ως τη χειρότερη ιστορικά την
οποία έχουν διαπραγματευθεί οι ΗΠΑ,
ενώ οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που συνυπέγραψαν τη συνθήκη, υποσχέθηκαν
ότι θα προσπαθήσουν να τη διασώσουν.
Κάτι τέτοιο, όμως, φαντάζει ιδιαίτερα
δύσκολο, ειδικά υπό την απειλή νέων
κυρώσεων εις βάρος της Ευρώπης και
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από τις
ΗΠΑ σε περίπτωση που συνεχίσουν

τις εμπορικές σχέσεις με το Ιράν. Η
συμφωνία υπεγράφη το 2015 από τη
Γερμανία, τη Γαλλία, τη Ρωσία, την
Κίνα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και στόχευε
να περιορίσει το πυρηνικό πρόγραμμα
του Ιράν ώστε να αποτρέψει τη δημιουργία πυρηνικού όπλου από το κράτος
της Μέσης Ανατολής, ενώ ήρε τις εμπορικές κυρώσεις οι οποίες είχαν επιβληθεί στο Ιράν.
Σε χθεσινή συνέντευξη στην εφημερίδα Passauer Neue Presse, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Πέτερ
Αλτμάιερ πρότεινε στις γερμανικές επιχειρήσεις, οι οποίες ανησυχούν για
τις επιπτώσεις των νέων αμερικανικών
κυρώσεων εις βάρος της Τεχεράνης,
να αποταθούν στο Βερολίνο για την
εκπόνηση νέων σχεδίων δράσης. «Θα

βοηθήσουμε όπου μπορούμε, αλλά δεν
είναι δυνατόν να αποφύγουμε εντελώς
τις επιπτώσεις της μονομερούς αμερικανικής υπαναχώρησης», είπε ο κ. Αλτμάιερ.
Τις δηλώσεις του Γερμανού υπουργού απηχεί και ο υπουργός Εξωτερικών
του Λουξεμβούργου, Ζαν Ασελμπόρν,
ο οποίος υπογράμμισε ότι η ικανότητα
της Ευρωπαϊκής Ενωσης να πείσει τις
μεγάλες ευρωπαϊκές εταιρείες να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στο
Ιράν είναι περιορισμένη απέναντι
στην απειλή νέων αμερικανικών κυρώσεων.
Για το δίλημμα των ευρωπαϊκών εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στο
Ιράν έκανε λόγο και ο Γάλλος πρόεδρος
Μακρόν.
REUTERS

Ο Χασάν Ροχανί απέρριψε τις προειδοποιήσεις της αμερικανικής κυβέρνησης για επιβολή νέων κυρώσεων.
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Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για «απόπειρα τρομοκράτησης της Δικαιοσύνης»
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

«Διχάζει αντί να ενώνει, κοιτάζει στο παρελθόν, γιατί δεν έχει σχέδιο για το μέλλον». Η χθεσινή παρέμβαση του Κυριάκου
Μητσοτάκη για την έφοδο του «Ρουβίκωνα» στο ΣτΕ, που έγινε η αφορμή ώστε
ο πρόεδρος της Ν.Δ. να κατηγορήσει και
πάλι τον πρωθυπουργό ότι με τον «διχαστικό του λόγο» προκαλεί ζημιά στη
χώρα, απηχεί παλαιότερες παρεμβάσεις
του για τη συνειδητή επιχείρηση όξυνσης
από την κυβέρνηση. Πολλώ δε μάλλον
σε μια περίοδο που στην Πειραιώς εκτιμούν ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση από την
οικονομία και τις νέες περικοπές στις
συντάξεις. Αυτή αναμένεται να θυμίσει
ο κ. Μητσοτάκης στη σημερινή ομιλία
του στη Βουλή, που θα είναι μια εφ’ όλης
της ύλης επίθεση για τα πεπραγμένα
Τσίπρα στην οικονομία και για το «ολιστικό σχέδιο», ένα «αναπτυξιακό σχέδιο
χωρίς ανάπτυξη».
«Κάθε μορφή βίας είναι απαράδεκτη
απ’ όπου και αν προέρχεται και, εν τέλει,
υπονομεύει τη δημοκρατία μας», επανέλαβε χθες ο πρόεδρος της Ν.Δ., χαρακτηρίζοντας την έφοδο του «Ρουβίκωνα»
στο ΣτΕ «πρωτοφανή απόπειρα τρομοκράτησης της Δικαιοσύνης». «Ούτε η
χώρα, ούτε η Δικαιοσύνη, ούτε βέβαια
οι πολίτες επιτρέπεται να γίνονται έρμαιο
του κάθε Ρουβίκωνα ή άλλων ομάδων,
τις οποίες η κυβέρνηση, βέβαια, πολύ
καλά γνωρίζει», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης,
καλώντας τον πρωθυπουργό «να υπερβεί
τον εαυτό του», ενώ τον κατηγόρησε ευθέως ότι με τον «διχαστικό του λόγο» προκαλεί ζημιά στη χώρα. «Ας διασφαλίσει,
όπως οφείλει, τον νόμο, την τάξη, την
ασφάλεια, τη συνοχή της κοινωνίας και
την ομαλή λειτουργία των θεσμών. Αυτή
είναι, άλλωστε, η απαίτηση όλων των
Ελλήνων, ανεξάρτητα από την ιδεολογική
και πολιτική τους τοποθέτηση», κατέληξε
ο πρόεδρος της Ν.Δ. Αναφορά, εξάλλου,
στη συνειδητή προσπάθεια της κυβέρνησης να διχάσει τους Ελληνες πρόκειται

Εντονος προβληματισμός και βαρύ
κλίμα επικρατεί στη Δικαιοσύνη μετά
τη βίαιη επίθεση μελών του «Ρουβίκωνα» και άλλων αναρχικών ομάδων
στο Συμβούλιο της Επικρατείας και
τις απειλές που έχουν εκτοξευθεί για
συνέχιση των επιθέσεων σε δικαστικούς στόχους. Στο ανώτατο δικαστήριο οι αντιδράσεις χθες υπήρξαν έντονες, με τους δικαστές του ΣτΕ να
επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους
ότι «όπου υποχωρούν οι θεσμοί, το
κενό καλύπτει η ωμή βία».
Δικαστικοί λειτουργοί, κυρίως στο
ΣτΕ, που υπήρξε έως τώρα δύο φορές
στόχος επιθέσεων μελών του «Ρουβίκωνα», αλλά και άλλα ανώτατα δικαστήρια, ερμήνευαν τις επιθέσεις
αυτές, πρωτοφανείς στα δικαστικά
χρονικά, ως συνέπεια της επιχειρούμενης απαξίωσης του θεσμού της Δικαιοσύνης με μπαράζ προσωπικών
επιθέσεων, με κάθε ευκαιρία, κατά
δικαστικών λειτουργών ακόμα και
με λοιδορίες και χλευαστικά σχόλια.
Και έκρουαν τον κώδωνα τονίζοντας
τους κινδύνους που συνεπάγονται
για το δημοκρατικό πολίτευμα τέτοιου
είδους πρακτικές. Στην αιχμηρή ανακοίνωσή τους, οι δικαστές του ΣτΕ
επισήμαναν, ότι πρέπει να υπάρξει
εντοπισμός και ποινική τιμωρία των
υπευθύνων, σημειώνοντας πως τέτοιου είδους ενέργειες «στρέφονται
ευθέως κατά του συνταγματικά και
δημοκρατικά κατοχυρωμένου θεσμού
της δικαιοσύνης» και προσέθεταν:
«Οι πολίτες ας αναλογιστούν ότι το
κενό που προκύπτει από την υποχώρηση των θεσμών της δημοκρατίας,
μεταξύ των οποίων και η Δικαιοσύνη,
καλύπτει η ωμή βία που παραπέμπει
σε πρωτόγονες κοινωνίες».

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Ν.Δ.: επίθεση για «Ρουβίκωνα»

«Φρένο» στην απαξίωση
των θεσμών ζητούν
οι δικαστές του ΣτΕ

Να αποδομήσει με παραδείγματα το ολιστικό σχέδιο της κυβέρνησης θα επιχειρήσει, από το βήμα της Βουλής, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυρ. Μητσοτάκης.
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Ο πρόεδρος της Ν.Δ.
κατηγόρησε την κυβέρνηση
ότι επιχειρεί να διχάσει επειδή δεν έχει σχέδιο για το
μέλλον.
να κάνει και κατά τη σημερινή παρέμβασή του στη Βουλή, όπου αναμένεται
να προτάξει και πάλι το δίπολο παρελθόν-μέλλον, υπογραμμίζοντας ότι ο κ.
Τσίπρας χρησιμοποιεί το παρελθόν (σ.σ.
οι αναφορές τόσο του πρωθυπουργού
όσο και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε «Γκοτζαμάνηδες» και «τρίκυκλα») και ότι δεν
μπορεί να μιλήσει για το μέλλον.

Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται ακόμη
να αποδομήσει με παραδείγματα το ολιστικό σχέδιο της κυβέρνησης και να αποτιμήσει τον λογαριασμό των επιλογών
Τσίπρα για την οικονομία. Τον τόνο έδωσε
χθες το σχόλιο του επικεφαλής στρατηγικού σχεδιασμού της Ν.Δ. κ. Τ. Θεοδωρικάκου, χαρακτηρίζοντας την όξυνση
στην πολιτική ατμόσφαιρα «συνειδητή
επιλογή» του Μεγάρου Μαξίμου. «Η παρωχημένη αντιδεξιά ρητορική και ο διχαστικός λόγος χρησιμοποιούνται για να
“ξεχαστούν” οι βαριές περικοπές στις συντάξεις και στους μισθούς των πολιτών,
που αποφάσισε και υλοποιεί η κυβέρνηση.
Αποτυχημένη μέθοδος. Οι Ελληνες είμαστε
ενωμένοι, απομονώνουμε όσους χρησιμοποιούν βία για οποιονδήποτε λόγο. Και
ετοιμαζόμαστε για μια μεγάλη αλλαγή,

γιατί αξίζουμε καλύτερα», σημείωσε σε
ανάρτησή του στο Facebook.

Επίθεση στον κ. Καμμένο
Σφοδρή επίθεση στον Π. Καμμένο με
αφορμή τα σχόλιά του περί «τριπλής
κάλπης» τον Μάιο του 2019 εξαπέλυσε
η Ν.Δ., χαρακτηρίζοντάς τον «λαγό» του
πρωθυπουργού. «Ο κ. Καμμένος εισηγήθηκε σήμερα δημοσίως οι εθνικές εκλογές και οι δημοτικές εκλογές να γίνουν
τον Μάιο του 2019 μαζί με τις ευρωεκλογές. Αγνοούμε αν ο συνήθως μεταμφιεζόμενος υπουργός Αμύνης ντύθηκε
σήμερα λαγός του κ. Τσίπρα. Η ιδέα, ωστόσο, του κ. Καμμένου επιβεβαιώνει
ότι η χώρα κυβερνάται από ασόβαρους
ανθρώπους», σημείωσε η Πειραιώς σε
ανακοίνωσή της.

Στρατηγική πόλωσης από τον Αλέξη Τσίπρα
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

<
<
<
<
<
<

Ασάφεια

Κατά τη σημερινή συζήτηση στη Βουλή ο πρωθυπουργός θα επιμείνει ότι η
χώρα έχει εισέλθει σε τροχιά σταθερής
ανάκαμψης.

Η κυβερνητική πρόταση για την ανάπτυξη, που δόθηκε χθες και στα
κόμματα, έγινε δεκτή όχι με ιδιαίτερα
ευνοϊκά σχόλια, εξαιτίας της εκτεταμένης ασάφειας που περιέχει και την
απουσία επεξεργασμένων προτάσεων
και συνεκτικής αναπτυξιακής στρατηγικής. Μάλιστα, από την πλευρά
της ΔΗΣΥ αντέδρασαν χθες και για
τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, υπενθυμίζοντας ότι έχουν ζητήσει εδώ
και καιρό να γίνει συζήτηση του εν
λόγω σχεδίου στη Βουλή, ωστόσο η
κυβέρνηση επέλεξε να ενημερώσει
το σώμα αφού πρώτα συζήτησε το σχέδιο με τους θεσμούς. Την ίδια στιγμή,
σε ένα παράλληλο επίπεδο, ήδη έχει
αρχίσει η επεξεργασία των νομοθετημάτων που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των προαπαιτουμένων, τα
οποία ο κ. Τσίπρας ζήτησε να κλείσουν
περί τις 10 Ιουνίου.

ΣτΕ, που έδωσε τροφή για νέα αντιπαράθεση. «Ο κ. Μητσοτάκης καταδικάζει τη βία από όπου κι αν προέρχεται, αρκεί να μην προέρχεται από
την Ακροδεξιά», ήταν το σχόλιο του
γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού,
σε απάντηση της αντίδρασης του επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σχόλιο που, για άλλη μία
φορά παρέπεμπε σε σύνδεση της Ν.Δ.
με την επίθεση στον κ. Μπουτάρη,
καθώς, στη συνέχεια ανέφερε ότι «δεν

ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Μέσα σε κλίμα έντονης φόρτισης, που
επιβαρύνθηκε πολύ περισσότερο τα
τελευταία 24ωρα, με επίκεντρο την επιλογή της κυβερνητικής ηγεσίας να
υιοθετήσει ακραία ρητορική κατά της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, οι πολιτικοί αρχηγοί θα διασταυρώσουν σήμερα τα ξίφη τους στη Βουλή. Η σημερινή συζήτηση αφορά την οικονομία
και προγραμματίστηκε έπειτα από σχετικό αίτημα της κ. Φώφης Γεννηματά.
Ωστόσο, η πολιτική επικαιρότητα αναμένεται ότι θα επηρεάσει την εμφάνιση των πολιτικών αρχηγών, και
από το βήμα της Βουλής θα δοθεί κατά
πάσα πιθανότητα συνέχεια στη σύγκρουση με επίκεντρο τη βία.
Αλλωστε, σε συνέχεια των όσων ακολούθησαν την επίθεση στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη και την επιλογή του κ. Τσίπρα
να τη συνδέσει με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ήρθε η επίθεση των μελών του «Ρουβίκωνα» στο

ναπτυξιακό σχέδιο της κυβέρνησης
και στην κεντρική κυβερνητική θέση
ότι η οικονομία και η χώρα βρίσκονται
σε τροχιά σταθερής ανάκαμψης, που
θα οδηγήσει μετά τον Αύγουστο σε
αυξημένες ελευθερίες για άσκηση πολιτικής με άλλα χαρακτηριστικά. Ο
πρωθυπουργός θα επιδιώξει να αποφύγει μια συζήτηση για τις δεσμεύσεις
που συνοδεύουν την ολοκλήρωση του
προγράμματος και στις οποίες συμφώνησε η κυβέρνηση, καθώς και για
το τι πρόκειται να γίνει για ήδη ψηφισμένα μέτρα, όπως η περικοπή των
συντάξεων από τον Ιανουάριο, θέμα
για το οποίο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ,
αλλά και κυβερνητικά στελέχη, επιλέγουν την ασάφεια, υπονοώντας ότι
κάτι μπορεί να αλλάξει. Η πρόταση
της κ. Γεννηματά για τη διεξαγωγή
της προ ημερησίας διάταξης σε επίπεδο αρχηγών αφορούσε, πάντως, και
την ενημέρωση για την πορεία των
διαπραγματεύσεων, με το σκεπτικό
ότι η κυβέρνηση δεσμεύει τη χώρα
για το μέλλον.

Ο κ. Αλ. Τσίπρας υποδέχθηκε χθες τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Michele Nicoletti, στο Μαξίμου.
τόλμησε (σ.σ.: ο κ. Μητσοτάκης) να
διαγράψει τον κ. Καμπόσο, που είπε
για τη φασιστική επίθεση στον Γ.
Μπουτάρη πως “αυτά παθαίνουν οι
προδότες”».
Μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα
θα πραγματοποιηθεί η συζήτηση στη
Βουλή, ενόψει της οποίας χθες από το
γραφείο του πρωθυπουργού εστάλη
στον πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου
να δοθεί στα κόμματα προς ενημέρωση,
το αναπτυξιακό σχέδιο που η κυβέρ-

νηση έχει καταθέσει στους θεσμούς.
Από τη σημερινή συζήτηση θα φανεί
εάν η κυβέρνηση θα επιμείνει στην ακραία πολωτική στρατηγική έναντι
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που
φαίνεται να εντάσσεται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό διαμόρφωσης διαχωριστικών, με χαρακτηριστικά διχασμού.
Ο κ. Τσίπρας αναμένεται να επιδιώξει στη σημερινή τοποθέτησή του
να επικεντρωθεί η συζήτηση στο α-

Κοντονής: Kλίμα φόβου
Ανακοίνωση εξέδωσε χθες το απόγευμα και ο υπουργός Δικαιοσύνης

Σταύρος Κοντονής, κάνοντας λόγο
για «αγελαίες πρακτικές βίας», τις οποίες χαρακτήρισε «απαράδεκτες
και καταδικαστέες» για να προσθέσει
ότι «δημιουργούν κλίμα φόβου στους
πολίτες και γίνονται οι καλύτεροι κήρυκες της ακροδεξιάς προπαγάνδας».
Σε κάθε περίπτωση, μετά τη βίαιη
επίθεση στο ΣτΕ την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη διάσκεψη της Ολομελείας με αντικείμενο τον νόμο
Κατρούγκαλου, που αφορά μείζονος
σημασίας ασφαλιστικά θέματα και
τις περικοπές συντάξεων, ανώτατοι
δικαστικοί λειτουργοί θέτουν πλέον
ευθέως την ανάγκη φρούρησης των
<
<
<
<
<
<

Σκληρή ανακοίνωση μετά
την επίθεση του
«Ρουβίκωνα» – Κάνουν
έκκληση για φρούρηση
των δικαστικών μεγάρων.
δικαστικών μεγάρων, που όλο και
πιο συχνά αποτελούν στόχους. Οι δικαστές του ΣτΕ, στην ανακοίνωσή
τους, τονίζουν την ανάγκη ενίσχυσης
της φρούρησης του Δικαστηρίου,
ενώ, όπως προκύπτει από τα γεγονότα, η έγγραφη έκκληση του παραιτηθέντος προέδρου του ΣτΕ Νίκου
Σακελλαρίου προς το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη μετά την πρώτη
επίθεση του «Ρουβίκωνα» για λήψη
μέτρων δεν ελήφθη καν υπόψη. Οι
δικαστές του ΣτΕ, πάντως, έδωσαν
τη δική τους απάντηση στα μέλη των
συλλογικοτήτων τονίζοντας ότι «δεν
ανοίγουν διάλογο με πρόσωπα που
μετέρχονται βία», ενώ με νόημα σημείωσαν πως εκείνο που τελικά κατορθώνουν είναι να φορτώνουν «τα
σπασμένα» στις πλάτες των πολιτών
για τους οποίους υποτίθεται ότι κόπτονται.

Η δολοφονία Πολκ στην εποχή
των κοινωνικών δικτύων
Δελτίο ειδήσεων. Στο «παράθυρο», ο
Πάνος Σόμπολος. «Σοκ στο πανελλήνιο και στα social media προκάλεσε
η υπόθεση της δολοφονίας του Αμερικανού ρεπόρτερ Τζωρτζ Πολκ», ξεκινάει. «Η σορός του άτυχου δημοσιογράφου βρέθηκε από Ελληνες ψαράδες να επιπλέει στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου στη Θεσσαλονίκη. Ο
διάσημος Αμερικανός ανταποκριτής
του CBS δολοφονήθηκε με μία σφαίρα
στο πίσω μέρος του κεφαλιού του.
Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ο Πολκ
ετοιμαζόταν για μεγάλη δημοσιογραφική αποκλειστικότητα, όμως κάποιος
ή κάποιοι όχι μόνο έκοψαν το νήμα
της ζωής του, αλλά εξαφάνισαν και
την ενοχλητική δημοσιογραφική φωνή του. Στα κοινωνικά δίκτυα και
στα χάσταγκ δίνουν και παίρνουν οι
θεωρίες συνωμοσίας για το ποιος
κρύβεται πίσω από το στυγερό έγκλημα».
Πώς θα κάλυπταν οι δημοσιογράφοι
σήμερα την πολύκροτη «υπόθεση
Πολκ», τη δολοφονία του μάχιμου ερευνητή που είχε ταξιδέψει στην Ελλάδα για να καλύψει δημοσιογραφικά
τον εμφύλιο και βρέθηκε να επιπλέει
στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στις
16 Μαΐου 1948;
Με ποιον τρόπο θα συνέβαλαν στη
διαλεύκανσή της τα social media; Εβδομήντα χρόνια μετά, το Ευρωπαϊκό
Ινστιτούτο Επικοινωνίας (ECI), το
γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου στην
Ελλάδα, η ΕΡΤ, το ΑΠΕ-ΜΠΕ και η
Ενωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων,
με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
«ανοίγουν» τον φάκελο ενός από τα
πιο σκοτεινά μεταπολεμικά εγκλήματα, στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον ενημέρωσης. Η δημοσιογραφική αναψηλάφηση του εγκλήματος
θα λάβει χώρα μεθαύριο Παρασκευή
σε ειδική ημερίδα στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινο-

βουλίου στην Ελλάδα με τη συμμετοχή του ιστορικού ερευνητή Φοίβου
Οικονομίδη («Πόλεμος, διείσδυση
και προπαγάνδα»), του δημοσιογράφου και συγγραφέα Γιώργου Λεονταρίτη (συμμετείχε ως βοηθός στην έρευνα του Γιάννη Μαρή το 1977 με
αφορμή την αίτηση του καταδικασθέντος για τη δολοφονία δημοσιογράφου Γρηγόρη Στακτόπουλου, που
μέχρι το τέλος υποστήριζε την αθωότητά του, για αναψηλάφηση της δίκης του), του δημοσιογράφου Μιχάλη
Ιγνατίου που πρόσφατα εξέδωσε με
τον Κώστα Παπαϊωάννου το βιβλίο
«Οι Εξι θάνατοι του Τζωρτζ Πολκ»,
του πρώην υπουργού και νομικού, Στυλιανού Παπαθεμελή, που είχε υπάρξει
δικηγόρος του Στακτόπουλου και του
δημοσιογράφου και κοινοβουλευτικού
εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Ξυδάκη.
Παράλληλα, μεταπτυχιακοί φοιτητές του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου
Επικοινωνίας θα αναδείξουν άγνωστες πτυχές της υπόθεσης. «Εχουμε
οπτικοποιήσει κάποιες πληροφορίες
σε σχέση με τις τελευταίες κινήσεις
του Τζωρτζ Πολκ, ενώ έχουμε τοποθετήσει σε χρονολόγια τα ιστορικά
γεγονότα που προηγήθηκαν της δολοφονίας», λέει στην «Κ» ο συντονιστής του πρότζεκτ και στέλεχος
του ECI Αναστάσιος Οικονόμου. Ο
φάκελος των ερευνητών περιλαμβάνει και στοιχεία για την προανάκριση, την εξέλιξη της δίκης Στακτόπουλου και βέβαια την ιστορία
του Πολκ. Από την Παρασκευή, στον
ιστότοπο polkproject.eu θα μπορεί
κανείς να βρει ντοκουμέντα, έγγραφα
και εφημερίδες της εποχής, ενώ διαθέσιμα θα είναι για τρεις μήνες και
τα βιβλία που έχουν γραφεί για την
υπόθεση. Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου.
ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ

Παρέμβαση Μέρκελ στις διαπραγματεύσεις για την ΠΓΔΜ
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Το ενδιαφέρον της Γερμανίας για την
εξέλιξη των διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε Αθήνα και Σκόπια μετέφερε
η καγκελάριος της χώρας Αγκελα Μέρκελ στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα,
σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν
χθες. Η κ. Μέρκελ επικοινώνησε επί
τούτου και με τον πρωθυπουργό της
ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ, εκδηλώνοντας,
αν μη τι άλλο, τον ζωηρό ενθουσιασμό
της Γερμανίας για την επίλυση της ονοματολογικής διαφοράς ανάμεσα
στις δύο χώρες. Γενικά δεν έγιναν
γνωστές λεπτομέρειες, καθώς καμία
πλευρά δεν επιθυμεί η επικοινωνία

αυτή να γίνει αντιληπτή ως παρέμβαση
της Γερμανίας στην προσπάθεια γεφύρωσης του χάσματος.
Η παρέμβαση της κ. Μέρκελ έρχεται
μόλις λίγες ημέρες μετά την εκδήλωση
του πολύ έντονου αμερικανικού ενδιαφέροντος, όπως αυτό εκδηλώθηκε,
κυρίως, από την τηλεφωνική επικοινωνία του κ. Τσίπρα με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Μάικ Πενς. Οι παραινέσεις των εταίρων της Αθήνας και
των Σκοπίων στοχεύουν ώστε να διατηρηθεί η δυναμική των διαπραγματεύσεων, προκειμένου να μην καταρρεύσει η διαδικασία, ιδιαίτερα μετά
τις αρνήσεις που αντιμετώπισαν τόσο
ο κ. Τσίπρας όσο και ο κ. Ζάεφ στο ε-

σωτερικό των χωρών τους. Το αμερικανικό ενδιαφέρον για την υπόθεση
προέκυψε και στις επαφές που είχε
προχθές στην Ουάσιγκτον ο υπουργός
Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, κυρίως με
τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ
για την Ευρώπη και την Ευρασία Γουές
Μίτσελ. Επί της ουσίας των διαπραγματεύσεων για το ονοματολογικό, τα
επόμενα βήματα θα πραγματοποιηθούν εκ των πραγμάτων σήμερα και
αύριο στη Νέα Υόρκη. Σήμερα, ο κ.
Κοτζιάς θα συναντηθεί με τον γ.γ. του
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτιέρες, με τον οποίο,
βεβαίως, εκτός από το Μακεδονικό
θα συζητήσουν και για το Κυπριακό
που πλέον έχει περάσει σε μια εντελώς

νέα φάση, λόγω των εξελίξεων στην
ενέργεια. Ο κ. Κοτζιάς θα συμμετάσχει,
επίσης, αύριο σε μια τριμερή συνάντηση με τον ομόλογό του της ΠΓΔΜ
Νίκολα Ντιμιτρόφ, υπό την αιγίδα του
προσωπικού απεσταλμένου του γ.γ.
του ΟΗΕ για το ονοματολογικό, Μάθιου Νίμιτς. Στις επαφές υπό τον κ.
Νίμιτς δεν αναμένεται να υπάρξει κάποια εξέλιξη, αλλά να επιβεβαιωθεί
ότι οι δύο πλευρές εξακολουθούν να
κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και είναι δεσμευμένες στη
διαδικασία.
Υπενθυμίζεται ότι βάσει των τελευταίων δηλώσεων και πληροφοριών
από την κυβέρνηση, λόγω των προ-

βλημάτων που συναντά το «Ilindenska
Makedonija», επανέρχονται ως βάση
συζήτησης τα τέσσερα (από τα πέντε)
ονόματα που συζητάει η Αθήνα από
τη λίστα Νίμιτς («Μακεδονία» με τους
προσδιορισμούς «Ανω», «Βόρεια», του
«Βαρδάρη» και «Ορεινή»). Αν και προεξοφλείται ότι στη Νέα Υόρκη δεν αναμένεται κάποια ουσιαστική πρόοδος,
οι επόμενες ημέρες θα είναι ενδιαφέρουσες, καθώς ο κ. Κοτζιάς θα μεταβεί
στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο και στο
Παρίσι. Στα Σκόπια υπάρχει μια σχετική
«παγωμάρα» για τη δημόσια στάση
της Αθήνας στην εκδοχή της «Ιλιντένσκα». Αντιθέτως, στην Αθήνα παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη συζήτηση

που έχει ανοίξει μέσα στα Σκόπια,
όπου, επίσης, η αντιπολίτευση (και δη
το VMRO) έχει διαφωνήσει με την πρόταση. Πρακτικά, εφόσον βρέθηκε μια
πρόταση η οποία να ικανοποιεί το erga
omnes, όπως ετέθη και με την εκδοχή
της «Ιλιντένσκα Μακεντόνια», εκτιμάται
ότι υπάρχει περιθώριο να βρεθεί και
άλλη. Κάτι τέτοιο, πάντως, προς το παρόν δεν συζητείται ευθέως από καμία
πλευρά εντός της ελληνικής κυβέρνησης. Ωστόσο, από όλες αυτές τις εξελίξεις είναι απολύτως σαφές ότι οι διαπραγματεύσεις για το ονοματολογικό
δεν έχουν ναυαγήσει, αντιθέτως, έχουν
ίσως εισέλθει στο πιο ευαίσθητο στάδιό
τους.
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Διαφορά... χρέους
Το χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι σημαντικά υψηλότερο στην
Ελλάδα σε σχέση με τις τρεις χώρες που βγήκαν από τα προγράμματα, παρόλο που εφάρμοσε τη
μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους στην ιστορία το 2012. Συγκεκριμένα, διαμορφώνεται στο
178,6% έναντι 129% στην Πορτογαλία το 2014, το 124,4% στην Ιρλανδία το 2013 και το 107,5%
στην Κύπρο το 2015.

Στην έξοδο, με μεγάλη αβεβαιότητα

Γιατί η Ελλάδα είναι σε δυσκολότερη θέση σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες που βγήκαν από το μνημόνιο
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Οι αποδόσεις
Η Ιρλανδία εξέδωσε 10ετές ομόλογο εννέα μήνες πριν από το τέλος του προγράμματος με απόδοση 4,15%. Η Πορτογαλία βγήκε
στις αγορές με 10ετές ομόλογο έναν χρόνο πριν από την έξοδό της
από το πρόγραμμα με απόδοση
5,67%. Επειτα από εννέα μήνες
ξαναβγήκε με νέο 10ετές και απόδοση 5,11%. Η Κύπρος προχώρησε στην έκδοση νέου 10ετούς
τρεις μήνες περίπου πριν βγει από
το πρόγραμμα με απόδοση 4,25%.

Καθώς οι συνομιλίες για την «επόμενη
ημέρα» της Ελλάδας μετά το πρόγραμμα
συνεχίζονται, με την ελληνική κυβέρνηση να επιλέγει την καθαρή έξοδο,
έχει ενδιαφέρον να δει κανείς πώς οι
υπόλοιπες χώρες που βρέθηκαν σε πρόγραμμα κατάφεραν με επιτυχία να επιτρέψουν στην πλήρη χρηματοδότηση
από τις αγορές. Το μάθημα-κλειδί που
δίνει η εμπειρία των χωρών που βγήκαν
από τα προγράμματα προσαρμογής,
είναι ότι η ρευστότητα είναι ο... βασιλιάς (Cash is King). H πρόσβαση στις
αγορές μετά τη λήξη του μνημονίου
στηρίχθηκε στην εκ των προτέρων
συσσώρευση σημαντικών αποθεμάτων
ρευστότητας, τα οποία καθησύχασαν
τις ανησυχίες των επενδυτών για τον
πιστωτικό κίνδυνο που μπορεί να συνοδεύει ένα clean exit.
Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι
είναι σημαντικό για τη χώρα που θέλει
να βγει από το πρόγραμμα, πριν από
την έξοδο, να «δοκιμάζει» συχνά τις αγορές με εκδόσεις ομολόγων και να «απαντά» έτσι στα ερωτήματα των επεν-

δυτών. Αυτός είναι ο δρόμος που ακολούθησαν η Πορτογαλία, η Ιρλανδία
και η Κύπρος με τα μεγάλα κεφαλαιακά
«μαξιλάρια» που συσσώρευσαν πριν
από την έξοδό τους, να ενισχύουν σημαντικά την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Συγκεκριμένα, η Πορτογαλία και
η Ιρλανδία «έχτισαν» και διατήρησαν
ένα αρκετά μεγάλο απόθεμα ρευστότητας στα δύο έτη πριν από την έξοδο
από το πρόγραμμα, ενώ αξιοποίησαν
το αδιάθετο ποσό που προοριζόταν για
την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
τους. H Πορτογαλία ήταν πολύ καλά
προετοιμασμένη για οποιεσδήποτε βραχυπρόθεσμες προκλήσεις στο μέτωπο
της χρηματοδότησής της όταν βγήκε
από το πρόγραμμα, τον Ιούνιο του 2014,
έχοντας συσσωρεύσει πάνω από 22 δισ.
ευρώ, δηλαδή ένα «μαξιλάρι» που έφθανε
το 13% του ΑΕΠ της, εκμεταλλευόμενη
το θετικό κλίμα στις διεθνείς αγορές.
Ανάλογο, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ήταν
και το «μαξιλάρι» της Ιρλανδίας κατά
την έξοδο της από το μνημόνιο, τον Δεκέμβριο του 2013, το οποίο διαμορφώθηκε στα 20 δισ. ευρώ και σε ιστορικά
υψηλά για τη χώρα επίπεδα, αρκετό για
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Κύπρος, Πορτογαλία και
Ιρλανδία είχαν δημιουργήσει μεγάλα «μαξιλάρια»
δύο χρόνια πριν βγουν από
τα προγράμματα στήριξης.
να καλύψει τις χρηματοδοτικές της ανάγκες πέραν ολόκληρου του 2014 που
άγγιζαν τα 16,5 δισ. ευρώ. Η Κύπρος
κινήθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα, αλλά
η χώρα δεν είχε μεγάλες χρηματοδοτικές ανάγκες τον χρόνο μετά την έξοδο
της, ενώ δεν χρησιμοποίησε καν όλο
το ποσό του πακέτου διάσωσης των
10 δισ. ευρώ. Το αποθεματικό ρευστότητας της κυβέρνησης, το οποίο υπερέβη το 1 δισ. ευρώ κατά την έξοδο
της Κύπρου από το μνημόνιο, τον Μάρτιο του 2016, ήταν αρκετό για να καλύψει τις ανάγκες χρηματοδότησης
της χώρας για το 2016 που ήταν κοντά
στο 1 δισ. ευρώ.
Οπως επισημαίνει η Goldman Sachs,
τα 20 δισ. ευρώ, που είναι το «μαξιλάρι»
στο οποίο έχει στοχεύσει η ελληνική

κυβέρνηση, θα καλύψουν τις χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδας μόνο
για τον έναν χρόνο μετά το τέλος του
προγράμματος, σε περίπτωση απουσίας
σημαντικής ελάφρυνσης του χρέους
του επίσημου τομέα, που είναι σημαντικά μικρότερο (ως % του ΑΕΠ) από
αυτό που είχαν συσσωρεύσει οι άλλες
χώρες που βγήκαν από προγράμματα
του ESM. Η Goldman Sachs δίνει ιδιαίτερα έμφαση στην κατάσταση της
ρευστότητας της κάθε χώρας στον
έναν χρόνο μετά την έξοδο από το
πρόγραμμα και καταλήγει ότι το cash
buffer για την Ελλάδα θα τελειώσει
σε λιγότερο από 12 μήνες, ενώ οι υπόλοιπες χώρες στον ένα χρόνο μετά
το πρόγραμμα είχαν την «ασφάλεια»
υψηλότερης ρευστότητας. Οπως επισημαίνει, υπάρχει περιθώριο να δημιουργηθεί ένα μεγαλύτερο «μαξιλάρι»
ρευστότητας για την Ελλάδα από τη
χρήση του ποσού από τα δάνεια
του ESM που θα παραμείνει αδιάθετο
κατά την έξοδο τον Αύγουστο, και
αυτό, σε συνδυασμό με το 1,6 δισ.
ευρώ που μπορεί να προσφέρει το ΔΝΤ
(εάν ενεργοποιήσει το πρόγραμμά

του), θα ενισχύσει σημαντικά την επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές.
Οι αναλυτές επισημαίνουν πως η
περίπτωση της Ελλάδας είναι ιδιαίτερη,
καθώς η κρίση που τη «χτύπησε» ήταν
πολύ πιο έντονη από αυτή των υπόλοιπων χωρών, ενώ το πρόβλημα του
χρέους παραμένει τεράστιο και ένα
μεγάλο κεφαλαιακό «μαξιλάρι» θα λειτουργήσει θετικά σε ό,τι αφορά το επενδυτικό κλίμα.

Πρόβλεψη για 50 δισ.
Πάντως, τα στοιχεία που άντλησε η
HSBC, ύστερα από συναντήσεις με τον
Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους στην Αθήνα, αναφέρουν ότι η Ελλάδα καλύπτει πλήρως τις χρηματοδοτικές της ανάγκες έως το 2020. Υπάρχουν ταμειακά διαθέσιμα ύψους 20 δισ.
ευρώ, ενώ αναμένεται μία ακόμα εκταμίευση από τον ESM της τάξης των 12
δισ. ευρώ και 18 δισ. ευρώ από τα πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ
έως το 2020. Συνολικά, έως το 2020 η
Ελλάδα θα έχει ένα «μαξιλάρι» 50 δισ.
ευρώ, τη στιγμή που οι χρηματοδοτικές
της ανάγκες είναι 45 δισ. ευρώ.

Καθοριστικό τεστ η έκδοση δεκαετούς ομολόγου
Η... πρώτη φορά
Η Ελλάδα επέστρεψε στη χρηματοδότηση από τις αγορές τον Ιούλιο του 2015, πρώτη φορά από το
2014, με 5ετή ομόλογα και με το
spread έναντι των γερμανικών ομολόγων να διαμορφώνεται στις
450 μονάδες βάσης, όχι πολύ μακριά από το spread των πορτογαλικών ομολόγων όταν είχε βγει η
χώρα στις αγορές στα μέσα του
2013.

Το απόλυτο σήμα και το μεγαλύτερο
τεστ που επιβεβαίωσε στους επενδυτές
ότι οι χώρες που βγήκαν από τα προγράμματα μπορούν να έχουν πρόσβαση
στις αγορές, ήταν οι εκδόσεις 10ετών
ομολόγων. Σε μία τέτοια έκδοση θέλει
να προχωρήσει και η Ελλάδα, σύμφωνα
με πρόσφατες δηλώσεις αξιωματούχων,
ωστόσο το timing θα το ορίσουν οι αγορές, όπου το κλίμα αυτή τη στιγμή
δεν είναι και τόσο ευνοϊκό. Στις περιπτώσεις των άλλων χωρών όμως το
κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκό καθώς
υπήρχε η στήριξη της ΕΚΤ στην αγορά,
ενώ οι αξιολογήσεις από τους δανειστές
προχωρούσαν χωρίς καθυστερήσεις.
Το πρώτο βήμα πριν από την έκδοση
μακροπρόθεσμων τίτλων ήταν οι εκδόσεις εντόκων τις οποίες ακολούθησαν

αρκετά roadshows με επενδυτές, έτσι
ώστε να «επικοινωνήσουν» οι χώρες
την πρόοδο που σημειωνόταν στα προγράμματα προσαρμογής τους και να
κερδίσουν και πάλι την εμπιστοσύνη
της αγοράς.
Η Ιρλανδία ξεκίνησε τον Ιανουάριο
του 2012, σχεδόν δύο χρόνια πριν από
την έξοδό της από το πρόγραμμα (Δεκέμβριος 2013), να κάνει τα πρώτα βήματά της σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις
ομολόγων. Ξεκίνησε με αρκετές ανταλλαγές ομολόγων μέχρι να φτάσει στο
ορόσημο της πρώτης έκδοσης νέων
10ετών ομολόγων τον Μάρτιο του 2013
ύψους 5 δισ. ευρώ με απόδοση 4,15%.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον ήταν έντονο,
με πάνω από 400 επενδυτές να καταθέτουν προσφορές οι οποίες άγγιξαν
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Το πρώτο βήμα πριν
από την έκδοση μακροπρόθεσμων τίτλων ήταν
οι εκδόσεις εντόκων.
τα 13 δισ. ευρώ. Αυτή η σημαντική έκδοση επιβεβαίωσε, σύμφωνα με τους
αναλυτές, την ικανότητα της Ιρλανδίας
να έχει πρόσβαση στη μακροπρόθεσμη
χρηματοδότηση της αγοράς με βιώσιμους όρους.
Η Πορτογαλία από τον Απρίλιο του
2011 έως τον Ιανουάριο του 2012 προχώρησε σε αρκετές εκδόσεις εντόκων
γραμματίων, ενώ τον Ιανουάριο του
2013 επέστρεψε για πρώτη φορά στις

αγορές από το 2011 με την έκδοση 5ετών ομολόγων, η απόδοση των οποίων
διαμορφώθηκε στο 4,89%. Τον Μάιο
του 2013, η κυβέρνηση προχώρησε
στην έκδοση 10ετών ομολόγων ύψους
3 δισ. ευρώ με απόδοση 5,67%. Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τα 10ετή
πορτογαλικά ομόλογα ήταν ιδιαίτερα
έντονο και άγγιξε τα 10,2 δισ. ευρώ.
Επειτα από εννέα μήνες, τον Φεβρουάριο του 2014 (τέσσερις μήνες πριν
βγει από το πρόγραμμα), η Πορτογαλία
βγήκε και πάλι στις αγορές με 10ετείς
τίτλους ύψους 3 δισ. ευρώ, με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 5,11%.
Σύμφωνα με τους αναλυτές πάντως, η
Πορτογαλία, έναν χρόνο πριν από την
έξοδό της από το πρόγραμμα, είχε αποδείξει στους επενδυτές ότι μπορεί

και έχει πρόσβαση στις αγορές.
Τέλος, η Κύπρος η οποία βγήκε από
το πρόγραμμα το 2016, έκανε την
πρώτη απόπειρά της να βγει στις αγορές και να δανειστεί με 5ετές ομόλογο το 2014 και στόχο την άντληση
750 εκατ. Το επιτόκιο διαμορφώθηκε
στο 4,75%, ενώ οι προσφορές έφθασαν
στα 2 δισ. ευρώ.
Τον Μάιο του 2015 προχώρησε στην
έκδοση 7ετούς ομολόγου, όπου το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,875%.
Ωστόσο, με την έκδοση νέου 10ετούς
ομολόγου το φθινόπωρο του 2015 και
με απόδοση 4,25%, η χώρα σφράγισε
την έξοδό της από το πρόγραμμα καθώς αποτέλεσε κομβική στιγμή για
την αποκλιμάκωση του κόστους δανεισμού της.

Η χαλαρή νομισματική πολιτική της ΕΚΤ τελειώνει, το κόστος δανεισμού αυξάνεται
Μία σημαντική διαφορά της Ελλάδας
με τις υπόλοιπες χώρες που βρέθηκαν
σε πρόγραμμα και η οποία θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην πορεία
της στις αγορές είναι ο «παράγοντας
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα».
Οι υπόλοιπες χώρες που βγήκαν
από τα μνημόνια και επέστρεψαν
στις αγορές είχαν τη στήριξη της εξαιρετικά χαλαρής νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας, η οποία συμπεριελάμβανε
ιστορικά χαμηλά επιτόκια αλλά και
αγορές στοιχείων ενεργητικού. Τα
spreads τους σημείωσαν σημαντική
πτώση τους μήνες μετά την έξοδο,

χάρη στη στήριξη που παρείχε ο Μάριο Ντράγκι. Ωστόσο, για την Ελλάδα,
το περιβάλλον δεν θα είναι το ίδιο.
Αν και η πολιτική της ΕΚΤ παραμένει
ακόμη διευκολυντική, η Ελλάδα θα
βγει από το πρόγραμμα σε μια περίοδο
που στον ορίζοντα θα βρίσκεται η σύσφιγξη της νομισματικής πολιτικής.
Για τις άλλες χώρες στον ορίζοντα υπήρχε η περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της κεντρικής
τράπεζας. Αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι ένα πολύ σημαντικό
στοιχείο σε ό,τι αφορά τις συνθήκες
με τις οποίες θα βρεθεί αντιμέτωπη
η Ελλάδα κατά την έξοδό της, όπου

το κόστος δανεισμού θα είναι σημαντικά αυξημένο. Το επικρατέστερο
σενάριο είναι ότι η ΕΚΤ θα δώσει τέλος
στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης
(QE), το οποίο και στήριξε τις αγορές
ομολόγων της ευρωπεριφέρειας για
περίπου τέσσερα χρόνια, στα τέλη
του 2018, και σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές θα ξεκινήσει
τον κύκλο αύξησης των επιτοκίων
στο β΄ εξάμηνο του 2019, ένα χρόνο
δηλαδή μετά την έξοδο της Ελλάδας
από το πρόγραμμα. Η Ελλάδα, αν και
δεν συμμετείχε στο QE, ωστόσο είναι
σίγουρο ότι θα παρασυρθεί και αυτή
από την αύξηση που θα σημειώσουν

οι αποδόσεις των ομολόγων στην Ευρωζώνη και ειδικά της ευρωπεριφέρειας και δεν θα μείνει απρόσβλητη
από τον κύκλο σύσφιγξης της πολιτικής που είναι πιθανό να έλθει στα
πρώτα χρόνια της επόμενης δεκαετίας
και σε αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο,
όπως προειδοποιεί η Goldman Sachs,
το πρόγραμμα αποπληρωμών της Ελλάδας είναι βαρύ. Αυτό πάντως που
πρέπει να επισημανθεί, είναι ότι η
καθαρή έξοδος της Ελλάδας δεν μπορεί
να συγκριθεί με την καθαρή έξοδο
που ακολούθησαν οι τρεις χώρες.
Σε αντίθεση με τον χαλαρό βαθμό
αξιολογήσεων στη μεταμνημονιακή

περίοδο της Πορτογαλίας, της Ιρλανδίας και της Κύπρου, η Ελλάδα θα βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας, ανάλογης με αυτήν που υπάρχει στους «κανόνες» της προληπτικής πιστωτικής γραμμής.
Η ενισχυμένη εποπτεία σημαίνει,
με βάση τους κανόνες της Ευρωζώνης,
ότι η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί
εστία κινδύνου για την Ε.Ε., έχει αξιολογήσεις ανά τρίμηνο, επιτρέπει
στους δανειστές να διεξάγουν stress
tests στις τράπεζες και να υποβάλλουν
πολιτικές συστάσεις στην ελληνική
κυβέρνηση όποτε και εάν το θεωρούν
αναγκαίο εμπλέκει το ΔΝΤ, και περι-

λαμβάνει νέα μέτρα, αν και όταν οι
δανειστές το αποφασίσουν. Ωστόσο,
αυτός είναι ο βαθμός εποπτείας που
φαίνεται να ζητάει η αγορά σε σχέση
με την Ελλάδα, αφού σύμφωνα και
με τους οίκους αξιολόγησης αυτό
που έχει σημασία για την περαιτέρω
αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και θα φέρει τα
ελληνικά ομόλογα όλο και πιο κοντά
στην κατηγορία του «επενδυτικού
βαθμού» είναι να υπάρχουν όροι και
προϋποθέσεις ώστε οι ελληνικές
αρχές να παραμείνουν αφοσιωμένες
στις δημοσιονομικές πολιτικές και
στη μεταρρυθμιστική πορεία.
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Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

Προτελευταία στην Ε.Ε. η Ελλάδα
το 2017 στην ψηφιακή οικονομία

Στα 100 εκατ. ευρώ
το έργο έκδοσης
νέων ταυτοτήτων

Περιορισμένη η χρήση νέων τεχνολογιών σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Κόλαφο για την κυβέρνηση αποτελεί η
φετινή αξιολόγηση του δείκτη ψηφιακής
οικονομίας και κοινωνίας (Digital
Economy & Society Index) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο δείκτης, γνωστότερος ως DESI, απεικονίζει τη χώρα
μας στην 27η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. Την Ελλάδα ξεπέρασε η Βουλγαρία, που κατετάγη φέτος
στην 26η θέση, ενώ στην τελευταία
(28η θέση) μετά την Ελλάδα κατετάγη
η Ρουμανία. «Ο δείκτης DESI υπολογίστηκε εκ νέου για τα προηγούμενα έτη
για όλες τις χώρες, ώστε να ληφθούν
υπόψη μικρές αλλαγές στην επιλογή
των δεικτών, καθώς και διορθώσεις
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Η χώρα υστερεί στη μετάβασή της στις γρήγορες
ευρυζωνικές συνδέσεις.
στα δεδομένα στα οποία βασίζονται οι
εν λόγω δείκτες. Ως εκ τούτου, η βαθμολογία και η κατάταξη των χωρών
μπορεί να έχουν μεταβληθεί σε σχέση
με την προηγούμενη δημοσίευση», ανέφερε το σχετικό έγγραφο για τη χώρα
μας. Αυτό σημαίνει ότι και πέρυσι η
Ελλάδα κατέλαβε την ίδια θέση.
Η υποχώρηση της Ελλάδας είναι εμφανής κυρίως στους επιμέρους υποδείκτες που συνθέτουν τον δείκτη DESI.
Ειδικότερα, υποχώρηση σημειώθηκε
τόσο στον υποδείκτη της «Ενσωμάτωσης της Ψηφιακής Τεχνολογίας» (24η
θέση αντί 23ης το 2017) όσο και στον
υποδείκτη «Ψηφιακές Δημόσιες Υπηρεσίες» (28η θέση αντί 27ης θέσης πέ-

ρυσι). Ο πρώτος δείκτης μετρά τη χρήση
των ψηφιακών τεχνολογιών στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, π.χ. χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων, πωλήσεις μέσω Διαδικτύου, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.λπ.,
και ο δεύτερος μετρά την αξιοποίηση
της τεχνολογίας στον δημόσιο τομέα,
π.χ. χρήστες ηλεκτρονικής διακυβέρ-

νησης, ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες
κ.λπ.
H υποχώρηση της χώρας, παρά την
αύξηση των τιμών των υποδεικτών σε
απόλυτα μεγέθη, είναι μεγαλύτερη αν
δεν ληφθεί ο επανυπολογισμός των δεδομένων που πραγματοποίησε φέτος
η Κομισιόν. Ετσι, με βάση την περυσινή

αξιολόγηση η Ελλάδα κατατασσόταν
στον υποδείκτη «Ψηφιακές Δημόσιες
Υπηρεσίες» στην 24η θέση και όχι στην
27η, όπως παρουσιάζεται στη φετινή
αξιολόγηση. Επίσης με βάση τον υποδείκτη της «Συνδεσιμότητας», η χώρα
στην περυσινή αξιολόγηση κατετάγη
στην 27η θέση.
Η αύξηση των απόλυτων τιμών του
δείκτη DESI και των υποδεικτών του,
υποδηλώνει τα θετικά βήματα της χώρας. Ωστόσο, θετικά βήματα κάνουν
και οι άλλες χώρες, και μάλιστα οι χώρες
με τις οποίες ανταγωνίζεται η Ελλάδα
κάνουν μεγαλύτερα βήματα (π.χ. Βουλγαρία), με αποτέλεσμα το χάσμα να διευρύνεται αντί να μειώνεται.
«Η Ελλάδα κατατάσσεται 27η στο
σύνολο των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε.»,
αναφέρει η αξιολόγηση της Κομισιόν.
«Συνολικά, τα τελευταία έτη, η Ελλάδα
δεν έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο σε
σύγκριση με άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.
Το προηγούμενο έτος, η πρόοδος ήταν
κατά τι πιο αργή από τον μέσο όρο της
Ε.Ε.».
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η αξιολόγηση, η Ελλάδα υστερεί στη μετάβασή της στις γρήγορες ευρυζωνικές
συνδέσεις, η οποία «είναι πιο αργή
απ’ ό,τι σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε.»,
ενώ στα θετικά συγκαταλέγεται η αύξηση των κινητών ευρυζωνικών υπηρεσιών, η αύξηση της κάλυψης 4G
που πλέον πλησιάζει τον μέσο όρο
της Ε.Ε. Ακόμη, σύμφωνα με την Κομισιόν «οι επιδόσεις της Ελλάδας στον
τομέα των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών και των ψηφιακών δεξιοτήτων
παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα και
μπορούν να αποτελέσουν τροχοπέδη
για την περαιτέρω ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας».

Σε έργο «μαμούθ» για τον κλάδο
της πληροφορικής εξελίσσεται η
έκδοση των νέων ταυτοτήτων από
το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ο προϋπολογισμός εκτιμάται
ότι θα φθάσει στα 350 εκατ. ευρώ
και αναμένεται να αποτελέσει το
μεγαλύτερο ιστορικά έργο πληροφορικής που έχει προκηρυχθεί
στη χώρα μας. Ο προϋπολογισμός
μάλιστα είναι χωρίς ΦΠΑ και αν
συμπεριληφθεί και ο φόρος αυτός,
μπορεί να πλησιάσει τα 400 εκατ.
ευρώ. Το έργο δεν αφορά μόνον
την έκδοση των βιομετρικών πλέον
ταυτοτήτων, αλλά και των διαβατηρίων, των διπλωμάτων οδήγησης
κ.ά. Ο νέος σχεδιασμός προβλέπει
την έκδοση σχεδόν 7 έως 8 εγγράφων που απαιτούν υψηλά επίπεδα
ασφαλείας. Σημειώνεται ότι μόνον
το κόστος έκδοσης των νέων ταυτοτήτων έχει ήδη προϋπολογιστεί
σε 100 εκατ. ευρώ και αναμένεται
να χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Στη συνέχεια, το έργο θα αποπληρωθεί από τους ίδιους τους κατόχους
των νέων ταυτοτήτων. Οι τελευταίοι
θα κληθούν να καταβάλουν παράβολο 10 ευρώ για την έκδοση κάθε
νέας ταυτότητας σε διάρκεια πέντε
ετών για το σύνολο του πληθυσμού.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόθεση του υπουργείου Προστασίας
του Πολίτη είναι το έργο να υλοποιηθεί με τη μορφή Σύμπραξης
Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Προς την κατεύθυνση αυτή, αναμένεται να υλοποιηθεί μια κλειστή
διαδικασία επιλογής αναδόχου με
βάση την προσφερόμενη τεχνολογία αλλά και το κόστος υλοποίησής
της. Επίσης, όλα δείχνουν ότι η λήψη των βιομετρικών χαρακτηρι-

Παλινωδίες
στην υλοποίηση
των μεγάλων
ψηφιακών έργων
Την παντελή απουσία αναπτυξιακής
κατεύθυνσης της χώρας στον τομέα
των ψηφιακών τεχνολογιών ανέδειξε
η υπόθεση του «ψηφιακού τέλους».
Επιβάλλοντας στα τυφλά έναν νέο
φόρο υπέρ τρίτων, δηλαδή χωρίς επιστημονική προσέγγιση επί του θέματος, η κυβέρνηση άνοιξε τον ασκό
του Αιόλου. Ακόμα και ο ίδιος ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος
Παππάς φάνηκε να προβληματίζεται
έντονα, αφού λίγες ημέρες μετά την
υπογραφή του σχετικού μέτρου από
τον ίδιο, ζήτησε την επανεξέτασή
του.Δεν είναι η πρώτη φορά που η
κυβέρνηση δρα ασυντόνιστα στον
«κρίσιμο» τομέα που αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.
Ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος
Σκουρλέτης διέψευσε τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα σε ό,τι αφορά
την ανάπτυξη των μεγάλων έργων
πληροφορικής.
Ο κ. Τσίπρας, μιλώντας στο συνέδριο του Συνδέσμου Πληροφορικής
και Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ),
στις 7 Μαΐου, εξήγγειλε τέσσερα σημαντικά έργα πληροφορικής, ένα εκ

των οποίων αφορά την ηλεκτρονική
διακίνηση εγγράφων στο εσωτερικό
δημόσιας διοίκησης. Το έργο, προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ (με δικαίωμα επέκτασης στα 18 εκατ. ευρώ),
βγήκε σε δημόσια διαβούλευση την
ίδια ημέρα.
Μία εβδομάδα μετά την ομιλία του
πρωθυπουργού, ο κ. Σκουρλέτης απέστειλε εγκύκλιο σε όλους τους
ΟΤΑ, με την οποία τούς καλεί να υιοθετήσουν το σύστημα ηλεκτρονικής
διακίνησης εγγράφων ΙΡΙΔΑ που ανέπτυξε το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ). Σύμφωνα με την εγκύκλιο που απέστειλε (ΥΠΕΣ, αρ.
16/15.05.2018), το υπουργείο Εσωτερικών εγκατέστησε το συγκεκριμένο σύστημα «αδαπάνως» και καλεί
όλους τους φορείς να το αξιοποιήσουν.
Πολλοί είναι εκείνοι που αμφιβάλλουν για την ικανότητα του ΓΕΑ να
εγκαταστήσει και να υποστηρίξει τη
συγκεκριμένη εφαρμογή σε όλη την
Ελλάδα, αλλά η απόφαση αυτή έρχεται
σε ευθεία αντίθεση με το έργο που
σχεδιάζουν και ήδη έχουν εξαγγείλει
από κοινού οι αρμόδιοι υπουργοί Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς και
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Θα ξεπεράσει τα 350 εκατ. ευρώ με την έκδοση
των διαβατηρίων, διπλωμάτων οδήγησης κ.ά.
τάσταση των παλαιών. Συγκεκριμένα, για το πρώτο έτος θα κληθούν
να αντικαταστήσουν τα Αστυνομικά Δελτία Ταυτότητας (ΑΔΤ) τα
πρόσωπα των οποίων το επίθετο
θα αρχίζει από Α έως Ε. Τη δεύτερη
χρονιά θα κληθούν τα πρόσωπα
με επίθετο που ξεκινά από Ζ έως
Κ κ.ο.κ. Μετά την πάροδο της πενταετίας, που θα ορίζει η σχετική
διαπιστωτική απόφαση, οι παλαιές
ταυτότητες θα πάψουν να ισχύουν.
Η έκδοση των νέων ταυτοτήτων
δεν αναμένεται να ξεκινήσει φέτος,
αλλά κάποια στιγμή μέσα στο 2019.
Για τον λόγο αυτό, αναμένεται άμεσα να ξεκινήσει η διαδικασία επιλογής αναδόχου για το έργο, ο
οποίος όμως θα το υλοποιήσει με
τη μορφή του ΣΔΙΤ.
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗΣ

Προσλήψεις

Κυβερνητικά στελέχη αναιρούν ακόμη
και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

στικών (ύψος, χρώμα ματιών κ.λπ.),
παρόλο που μπορεί να γίνεται σε
πολλαπλά σημεία, αναμένεται να
επιλεγούν εκ νέου τα Αστυνομικά
Τμήματα της χώρας. Τα σημεία
αυτά παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά στην επικράτεια, ενώ παρέχουν περισσότερα εχέγγυα
για την ασφαλή καταγραφή των
δεδομένων. Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, από τη
στιγμή που θα διαπιστωθεί η τεχνική ετοιμότητα για την έκδοση
των νέων ταυτοτήτων, θα απαιτηθούν πέντε χρόνια για την αντικα-

Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ολγα
Γεροβασίλη. Οι δύο τελευταίοι έβαλαν
τον πρωθυπουργό να εξαγγείλει το
σχετικό έργο, μαζί με άλλα έργα της
κυβέρνησης, στο επίσημο δείπνο του
ΣΕΠΕ. Γι’ αυτόν τον λόγο, αρκετοί
πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες
στα εμπλεκόμενα υπουργεία βρίσκονται στα... μαχαίρια.
Ενα δεύτερο παράδειγμα έλλειψης
συντονισμού είναι η ακύρωση, εντελώς απρόσμενα στο τέλος του περασμένου Δεκεμβρίου, του έργου e-Gov
Now, που στοχεύει να «ενώσει» τα
διάσπαρτα πληροφοριακά συστήματα
στον δημόσιο τομέα και να «διαλειτουργήσουν» μεταξύ τους. Σύμφωνα
με την απόφαση του γενικού γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής Στέλιου
Ράλλη, το έργο «δεν είναι τεχνολογικά

επίκαιρο» και η ανάπτυξή του «δεν
είναι συμβατή με την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική». Αξίζει να σημειωθεί
ότι το έργο που ανέλαβαν οκτώ ιδιωτικές εταιρείες, ύψους 7,4 εκατ. ευρώ,
συμβασιοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο
του 2015 και έχει τον χαρακτήρα
προγραμματικής συμφωνίας.
Μάλιστα, στο παρελθόν υλοποιήθηκαν οι τέσσερις πρώτες εκτελεστικές συμβάσεις, αξίας 300.000 ευρώ,
οι οποίες αφορούσαν τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των νοσοκομείων και φαίνεται ότι το «πάγωμα» των εργασιών
προκάλεσε την μήνιν του αναπληρωτή υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. Το e-Gov Now είναι μόνον ένα
από τα πολλά έργα που η κυβέρνηση
συστηματικά μεταφέρει τη χρημα-

τοδότησή του από το ΕΣΠΑ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
Το ζήτημα έχει επισημανθεί πολλάκις
από την αξιωματική αντιπολίτευση,
αλλά, σύμφωνα με τον γενικό γραμματέα Ψηφιακής Πολιτικής Στ. Ράλλη,
η κυβέρνηση αξιοποιεί τόσο τα χρήματα από το ΕΣΠΑ όσο και από το
ΠΔΕ. «Δεν καταλαβαίνω γιατί ειδικά
δεν πρέπει να εντάσσουμε ψηφιακά
έργα στο ΠΔΕ;» είπε χαρακτηριστικά.Οι άνθρωποι της αγοράς, πάντως,
κάνουν λόγο για ουσιαστική αδυναμία
της κυβέρνησης και των υπουργείων
να αξιοποιήσουν τα κονδύλια της
Ε.Ε. Αρκετοί, μάλιστα, αποδίδουν αυτήν τη στάση της στο έλλειμμα επικοινωνίας που υπάρχει μεταξύ κυβερνητικών στελεχών και γραφειοκρατών στις Βρυξέλλες.

Οι παλινωδίες όσον αφορά την υλοποίηση των έργων εκσυγχρονισμού
και στήριξης του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας, για τους περισσότερους οφείλονται στην έλλειψη
συντονισμού μεταξύ των κυβερνητικών-κρατικών παραγόντων. Ωστόσο
υπάρχουν δύσπιστοι που διακρίνουν
σκοπιμότητες πίσω από τον τορπιλισμό των δημόσιων έργων. Η ακύρωση έργων, αναφέρουν, πολλές φορές
δημιουργεί πιεστικές ανάγκες για την
υλοποίηση κάποιων δράσεων από
τον φορέα. Ετσι, ο φορέας οδηγείται
στην πρόσληψη συμβασιούχων, ένας
τομέας που ενδιαφέρει κάθε κυβέρνηση, και ιδιαίτερα τη σημερινή κυβέρνηση. Και καθώς τα στελέχη της,
ιστορικά, βρίσκονται σε αντιπαράθεση με τις δυνάμεις της αγοράς, δεν
δυσαρεστούνται όταν ένα έργο δεν
υλοποιείται.
Για παράδειγμα, η ΗΔΙΚΑ (Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης) Α.Ε. μόλις πρόσφατα έκανε διαγωνισμό (υπ’ αριθμ.
01/2018 - MIS 5007816) για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου
για εννέα στελέχη πληροφορικής.
Οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τις
15 Μαΐου και, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, η αποπληρωμή τους θα γίνει από κονδύλια
του ΕΣΠΑ. Στελέχη της αγοράς πληροφορικής σημειώνουν ότι πολλά
κυβερνητικά στελέχη θα επιθυμούσαν μεγάλο μέρος του ΕΣΠΑ να κατευθυνθεί σε συμβάσεις παροχής
εργασίας και όχι σε αναπτύξεις έργων με την κλασική έννοια της ανάθεσης, μέσω διαγωνισμού ή μέσω
προγραμματικών συμφωνιών, όπως
ήταν το E-Gov Now. Το ίδιο ισχύει και
με την ΙΡΙΔΑ που προωθεί ο κ.
Σκουρλέτης, καθώς θεωρείται απίθανο το ΓΕΑ να διαθέσει προσωπικό
για την υποστήριξη της εφαρμογής.

ΣΕΒ: Δύσκολος ο στόχος για ανάπτυξη 2,3% το 2019 χωρίς ενίσχυση επενδύσεων
Ερωτήματα για το κατά πόσον είναι εφικτός ο προβλεπόμενος ρυθμός ανάπτυξης του 2019 (2,3%, σύμφωνα με
τις εαρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής) διατυπώνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο του που κυκλοφόρησε
χθες. Οπως σημειώνει, «η οικονομία
θα είναι δύσκολο να πετύχει την αναπτυξιακή πρόβλεψη του 2019 (+2,3%),
χωρίς επιτάχυνση της επενδυτικής
και εξαγωγικής δραστηριότητας, σε
μια ευρωπαϊκή οικονομία όπου οι ρυθμοί ανάπτυξης επίσης θα επιβραδύνονται (+2% το 2019 από +2,3% το
2018)». Ο ΣΕΒ σημειώνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ανοιξιάτικες προβλέψεις της αναθεώρησε προς τα κάτω
τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας, στο 1,9% για φέτος, έναντι
προηγούμενης πρόβλεψης το φθινόπωρο για 2,5% και στο 2,3% για το
2019, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης

επίσης για 2,5%. Ακόμη και γι’ αυτή
την αναθεωρημένη πρόβλεψη, όμως,
διατυπώνει αμφιβολίες για το κατά πόσον είναι εφικτή, χωρίς πρωτοβουλίες
για την τόνωση των επενδύσεων.
Προηγούνται, βεβαίως, η ανάγκη
ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και η
άρση των συνθηκών αβεβαιότητας,
που ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ως προς τις συνθήκες άσκησης της μεταμνημονιακής
πολιτικής. Κατά το μηναίο δελτίο του
ΣΕΒ (επικεφαλής οικονομολόγος Μιχάλης Μασουράκης), η οικονομία παρουσιάζει αυτή τη στιγμή γενικά «θετική εικόνα, με τη βιομηχανική παραγωγή και τις εξαγωγές να κινούνται ανοδικά, τις λιανικές πωλήσεις να ανακάμπτουν μετά την αποδυνάμωσή τους
το τελευταίο τρίμηνο του 2017 και την
ανεργία να υποχωρεί. Επιπρόσθετα,
σημειώνει το δελτίο, οι ενδείξεις για

Η αύξηση των εξαγωγών και η επιτάχυνση των επενδύσεων αποτελούν τις δύο βασικές
προϋποθέσεις για να υπάρξει βιώσιμη και ισχυρή ανάπτυξη, λέει ο ΣΕΒ.
την πορεία του τουρισμού προεξοφλούν, εκτός απρόοπτων γεγονότων,
νέο ρεκόρ αφίξεων το 2018, ενώ, τέλος,

οι καταθέσεις των νοικοκυριών σταθεροποιούνται». Από την άλλη πλευρά,
ο ΣΕΒ υποστηρίζει ότι οι εκκρεμότητες

αναφορικά με την ολοκλήρωση της
τελευταίας αξιολόγησης του προγράμματος, σε συνδυασμό με τις ασαφείς
συνθήκες άσκησης οικονομικής πολιτικής μετά τη λήξη του προγράμματος, δημιουργούν πιέσεις στις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.
Το δελτίο επικαλείται μία σειρά από
δείκτες που εξελίσσονται θετικά: οικονομικού κλίματος, καταναλωτικής
εμπιστοσύνης, υπευθύνων προμηθειών, παραγωγής στη μεταποίηση πλην
πετρελαιοειδών, εξαγωγών αγαθών
χωρίς καύσιμα και πλοία, εισπράξεων
από τουρισμό και μεταφορές, καταθέσεων και όγκου λιανικών πωλήσεων,
αν και στον τελευταίο, τον Φεβρουάριο,
η εικόνα ήταν μεικτή. Επίσης, το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας
τον Φεβρουάριο ήταν μειωμένο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, αλλά οριακά αυξημένο

σε σχέση με τον Ιανουάριο.
«Τα παραπάνω στοιχεία», σημειώνει
το δελτίο του ΣΕΒ, «αποτυπώνουν τη
σταδιακή δημιουργία ενός θετικού κλίματος στην οικονομία, που αναμένεται
να ενισχυθεί εφόσον ξεπεραστεί η αβεβαιότητα γύρω από την ολοκλήρωση
της 4ης και τελευταίας αξιολόγησης
και την έξοδο της χώρας στις αγορές.
Σε κάθε περίπτωση, σταδιακές βελτιώσεις θα είναι δύσκολο να δημιουργήσουν συνθήκες υψηλών και βιώσιμων ρυθμών ανάπτυξης. Στη σημερινή
συγκυρία, η ενίσχυση των ιδιωτικών
επενδύσεων προβάλλει ως η μόνη διέξοδος για την αύξηση της απασχόλησης
και των εισοδημάτων. Στη βάση αυτή
είναι απολύτως αναγκαίο η κυβέρνηση
και η δημόσια διοίκηση να δώσουν
προτεραιότητα στη δημιουργία δομών,
μηχανισμών και διαδικασιών επιτάχυνσης των επενδύσεων».
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PROUDLY PRESENTS

CYPRUS IN THE

DIGITAL AGENDA

JUNE 2018

21st JUNE – FILOXENIA CONFERENCE CENTRE
The Conference is aiming to bring the new developments of the digital world
and start a discussion on how to implement them in Cyprus. The Conference
will also focus on the “fake news” issue and how the European Commision is
dealing with the problem.

FAKE NEWS vs QUALITY JOURNALISM
Keynote Speaker

Discussion will follow with

Margaritis Schinas

Alexis Papachelas

Chief Spokesperson of the
European Commission

Greece’s Kathimerini
Executive Editor

Addressing the issue of misleading news and the political issues they raise. How is the EU
planning to respond? What is the role of the traditional Media Houses?

DEMOCRATISING ENERGY
Keynote Speaker

Yiorgos Lakkotrypis

How disruptive innovation in electricity, transport and IT converge to transform the way we
produce and consume energy.

Minister of Energy, Commerce,
Industry and Tourism

ELECTRIFICATION AND AUTONOMOUS DRIVING
WHAT, WHEN, HOW.
Keynote Speaker

Presentation by

Sebastian Waldbauer

Dr. Stelios Himonas

Senior Product &
Price Manager Digital Services
& E-Mobility at BMW Group CSEU

Permanent Secretary
of the Ministry of Energy,
Commerce, Industry
and Tourism Cyprus Digital Champion

The stages of introduction and the connection to the electric vehicle. When is it coming, what are
the latest developments? Will Cyprus offer incentives to promote the electrification of its fleet? And
how?

DEEP DATA MANAGEMENT AND AD EXCHANGE
ADS IN MULTIPLE SCREENS
Keynote Speaker

Keynote Speaker

'EORGE-AKKOULIS

Panos Papageorgiou

Co-Founder Avocarrot

Co-Founder Avocarrot

How big data becomes small data. Where is advertising heading to and how will the message be
reproduced on multiple screens.

WHY CONTENT CAN STILL BE THE KING
Keynote Speaker

ëANIA'IAKOUMAKI

How to create native content and video experience. What are major brands doing, how is the
message created, what are the distribution channels.

Social Media & Community
Manager Consultant

How brands are investing in Native Content
Discussion will follow with
Media & Brand Executives

Chrysanthos Tsouroulis, Dias Group
'IORGOS4HEODOTOU Papaellinas Group
Athanasios Ellis, Journalist Kathimerini Greece
Stavros Christodoulou, Phileleftheros Newspaper
Michalis Tsikalas, Kathimerini Cyprus

MORE INFORMATION
AND ONLINE REGISTRATION
Conference Coordinator

Michalis Sophocleous

WWW.SPPMEDIA.COM

Ex Chief of Staff, Cyprus Presidency

WITH THE SUPPORT OF
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«Σπάζουν» στα δύο τα κόκκινα
στεγαστικά οι Ελληνικές τράπεζες

Ενα τμήμα των δανείων αποπληρώνεται και το υπόλοιπο «παγώνει» και διαγράφεται
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Με οπλοστάσιο τις ρυθμίσεις δανείων, τις
διαγραφές οφειλών και φυσικά τους πλειστηριασμούς ακινήτων που έχουν μπει σε
πλήρη εφαρμογή μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, ανεβάζουν ταχύτητα οι τράπεζες στο θέμα της μείωσης των κόκκινων
στεγαστικών δανείων, που αποτελούν τον
σκληρό πυρήνα του προβλήματος των ελληνικών νοικοκυριών.
Οι ρυθμίσεις αποκτούν πλέον νόημα, αφού τα νέα προγράμματα που δουλεύουν
οι τράπεζες από την αρχή του χρόνου και
προωθούνται μαζικά, μέσω του δικτύου,
προβλέπουν πρώτη φορά τη διαγραφή μέρους της οφειλής που υπάρχει από στεγαστικό δάνειο, ανατρέποντας την επίσημη
μέχρι σήμερα γραμμή των τραπεζών ότι
<
<
<
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<
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Η εισοδηματική και
περιουσιακή κατάσταση
του οφειλέτη, οδηγός
για ρύθμιση, «κούρεμα».
τα δάνεια με εξασφαλίσεις δεν επιδέχονται
«κουρέματος». Οι διαγραφές γίνονται συνήθως μέσω των προγραμμάτων split, δηλαδή μέσα από τη μέθοδο του διαχωρισμού
(split) της οφειλής σε δύο μέρη, χωρίς ωστόσο αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί
να υπάρξει «κούρεμα» εκτός της λύσης
αυτής. Τα προγράμματα αυτά δοκιμάστηκαν ευρέως στην Ιρλανδία και στην Πορτογαλία και αποτελούν την αιχμή του δόρατος των νέων ρυθμίσεων που θα γίνουν
εντός του 2018. Οι διαγραφές δεν θα γίνουν,
φυσικά, τυφλά και χωρίς κριτήριο. Η εισοδηματική και η περιουσιακή κατάσταση
του οφειλέτη είναι σε κάθε περίπτωση ο
οδηγός τόσο για τη ρύθμιση όσο και για
το «κούρεμα» του δανείου, αφού ακόμα
και αν το εισόδημα δεν επαρκεί όταν υπάρχει εμπορεύσιμη περιουσία, που μπορεί
να ρευστοποιηθεί, η τράπεζα δεν προχωρά
στο «κούρεμα». Οι τράπεζες επιμένουν
ότι το σύστημα είναι αυστηρό, αλλά και
δίκαιο, στον βαθμό που δεν μπορούν να
διαγράψουν οφειλές δανειοληπτών που
θέλουν την περιουσία τους ακέραια και
το δάνειο «κουρεμένο».
Ανάλογα με την πρακτική κάθε τράπεζας

ο διαχωρισμός του δανείου μπορεί να γίνει
με βάση τη δυνατότητα του δανειολήπτη,
δηλαδή τι μπορεί να πληρώνει σε συνδυασμό με την αξία του ακινήτου. Συνήθως
το μέρος του δανείου που παραμένει ζωντανό και πρέπει να αποπληρώνεται από
τον δανειολήπτη αντιπροσωπεύει την
αξία του ακινήτου στη δεδομένη στιγμή,
δηλαδή την εμπορική του τιμή σήμερα.
Το δεύτερο μέρος που «παγώνει» είναι ίσο
με το υπερβάλλον τμήμα, δηλαδή τη διαφορά μεταξύ της οφειλής και της αξίας
του ακινήτου. Το τμήμα αυτό του δανείου
απομειώνεται κάθε χρόνο βάσει ενός συγκεκριμένου ποσοστού, που διαφέρει από
τράπεζα σε τράπεζα.
Βασική προϋπόθεση είναι ο οφειλέτης
να είναι συνεπής στην υποχρέωσή του να
αποπληρώνει την κύρια οφειλή, δηλαδή
το πρώτο μέρος του δανείου. Ετσι εάν η
σημερινή οφειλή είναι 100.000 ευρώ και
η αξία του ακινήτου 70.000, η τράπεζα
«παγώνει» τις 30.000 και ο οφειλέτης βαρύνεται να αποπληρώνει τις 70.000. Εάν
είναι συνεπής στην υποχρέωσή του και
καταβάλλει κανονικά τις δόσεις, η τράπεζα
τον επιβραβεύει κάθε χρόνο με διαγραφή
μέρους της «παγωμένης» οφειλής των
30.000, βάσει ενός συγκεκριμένου ποσοστού που μπορεί να είναι από 4% έως και
10%. Η αποπληρωμή της βασικής οφειλής
μπορεί να επαναρυθμιστεί με επιμήκυνση
της διάρκειας του δανείου και σε κάθε περίπτωση το μοντέλο διασφαλίζει ότι στο
τέλος της περιόδου και με βασικό όρο τη
συνέπεια, το τμήμα του δανείου που έχει
μείνει στην άκρη θα έχει «κουρευτεί».
Εκτός από την αξία του ακινήτου, που είναι
ένα από τα κριτήρια βάσει του οποίου διαχωρίζεται η οφειλή, η τράπεζα μπορεί να
διαχωρίζει την οφειλή με βάση την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Αν και
στην περίπτωση αυτή το δεύτερο μέρος
της οφειλής αναβιώνει έπειτα από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή τα 4 5 χρόνια, ο δανειολήπτης ωφελείται σε
αυτή την περίπτωση όχι μόνο από τη μειωμένη δόση που καταβάλλει κάθε μήνα,
αλλά και από τους τόκους που δεν πληρώνει
για το μέρος του δανείου που «πάγωσε».
Ετσι ένα δάνειο 100.000 ευρώ, που θα διαχωριστεί σε δύο μέρη των 40.000 και 60.000,
το όφελος εάν οι 60.000 «παγώσουν» για
τέσσερα χρόνια αποτιμάται στις 11.000
ευρώ στην εν λόγω περίοδο.

Αρση τραπεζικού απορρήτου
για υπαγωγή στον νόμο Κατσέλη
Εκτεταμένες θα είναι οι διαγραφές
που θα προτείνουν οι τράπεζες σε
οφειλέτες στεγαστικών δανείων
που έχουν κάνει αίτηση ένταξης
στον νόμο Κατσέλη. Μπούσουλα
σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελούν οι υποθέσεις που έχουν επιδικαστεί ήδη από τα ειρηνοδικεία
και οι οποίες προβλέπουν «κούρεμα» της τάξης του 40% κατά μέσον όρο για τα στεγαστικά δάνεια.
Οπως συμφωνήθηκε, πάντως, στο
πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της
κυβέρνησης με τους θεσμούς, το
σύνολο των οφειλετών που έχει
κάνει αίτηση ένταξης στον νόμο
θα πρέπει προηγουμένως να συμφωνήσει στην άρση του τραπεζικού απορρήτου. Η άρση θα θεσμοθετηθεί τόσο για τις νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν από ε-

δώ και στο εξής όσο και για αυτές
που έχουν ήδη υποβληθεί και θα
γίνει ως εξής:
• Οσοι έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι σήμερα θα πρέπει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να προσκομίσουν υπεύθυνη
δήλωση ότι δέχονται να αρθεί το
τραπεζικό τους απόρρητο. Σε περίπτωση που δεν προσκομίσουν
την υπεύθυνη δήλωση, η αίτησή
τους δεν θα εκδικαστεί.
• Οσοι υποβάλουν αίτηση εφεξής
θα πρέπει να συναινέσουν στην
άρση του τραπεζικού τους απορρήτου. Σε περίπτωση που δεν συναινέσουν, η αίτησή τους δεν θα
παραλαμβάνεται από το δικαστήριο και άρα ο φάκελος θα θεωρείται
ημιτελής και η αίτηση προστασίας
δεν θα εκδικάζεται.
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Μετά τα stress tests
η δοκιμασία των δανείων
Μπορεί τα αποτελέσματα του stress
test να έγιναν δεκτά με ικανοποίηση
και χαμόγελα από τις διοικήσεις των
εγχώριων τραπεζών, ωστόσο αυτό
δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα κάπου εδώ τελειώνουν. Το αντίθετο.
Εν πολλοίς το stress test δείχνει
ότι σε ενδεχόμενο ενός νέου σοβαρού
εκτροχιασμού της οικονομίας, οι εγχώριες τράπεζες έχουν επαρκή κεφάλαια για να απορροφήσουν τους
κραδασμούς, αυτό όμως δεν σημαίνει
ότι λύνονται αυτόματα τα καθημερινά
προβλήματα με πρώτο πρώτο το μέγα
θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Και μπορεί το 2017 να φάνηκε
ότι κάτι γίνεται στην κατεύθυνση
της μείωσης του «κόκκινου» αποθέματος, ωστόσο οι τράπεζες δεν έχουν
καταφέρει ακόμα να κερδίσουν την
εμπιστοσύνη των επενδυτών ότι έχουν πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα.
Eτσι, η ανακοίνωση των θετικών αποτελεσμάτων του stress test όχι
μόνο δεν έδωσε νέα ώθηση στις μετοχές των τραπεζών αλλά ακολούθησε ισχυρή πτώση. Παράλληλα στις
πρώτες επαφές που είχαν με ξένους
επενδυτές και αναλυτές, μετά το
stress test, τα επιτελεία των τραπεζών
βρέθηκαν αντιμέτωπα με πολλά ερωτήματα και επιφυλάξεις, τόσο σε
ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια όσο
και το πώς θα σχηματοποιηθεί η επόμενη ημέρα μετά την ολοκλήρωση
του προγράμματος. Επιφυλάξεις, που
έκοψαν τη φόρα για γρήγορη προσέγγιση των διεθνών αγορών και έκδοση ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης. Αλλά και η επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού της
ΕΚΤ, Ντανιέλ Νουί, που βρέθηκε
στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα, αφού χαιρέτισε την ευχάριστη
έκπληξη του stress test, έδειξε και
πάλι στις διοικήσεις το μεγάλο πρόβλημα, τα κόκκινα δάνεια, και ζήτησε
να καταστρώσουν πειστικά σχέδια
για την αντιμετώπισή τους.
Οι εποπτικές αρχές μπορεί να μη
ζητούν, εδώ και τώρα, αυξήσεις κεφαλαίου, ωστόσο θέτουν –και όχι
μόνο στις διοικήσεις των ελληνικών
τραπεζών– μια θεμελιακή ερώτηση:
θέλετε να λέγεστε και να είστε τράπεζα; Αν ναι, τότε μια κανονική τράπεζα δεν πρέπει να έχει μεγάλο ύψος
μη εξυπηρετούμενων δανείων (που
στην ελληνική περίπτωση προσεγγίζει το 50% του χαρτοφυλακίου δανείων). Δεν πρέπει οι διοικήσεις να
αφιερώνουν πολύ χρόνο και δυναμικό

στη διαχείριση κόκκινων δανείων
(είναι δουλειά άλλου τύπου οργανισμών). Δεν πρέπει να συγκεντρώνουν
στους ισολογισμούς τους ακίνητα
και εξασφαλίσεις (δεν είναι real estate
εταιρείες). Και πάνω από όλα, οι διοικήσεις δεν πρέπει να περιμένουν
τον από μηχανής θεό που θα λύσει
ως διά μαγείας τα προβλήματα. Υποχρέωση των διοικήσεων είναι να
ηγούνται τραπεζών που εμπνέουν
εμπιστοσύνη στους επενδυτές και
τους καταθέτες, να αντλούν κεφάλαια
και ρευστότητα και να τη διοχετεύουν
σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Να
κάνουν δηλαδή τη δουλειά τους: τη
δουλειά μιας κανονικής τράπεζας.
Και αν υπάρχουν προβλήματα θα
πρέπει να τα αντιμετωπίσουν άμεσα,
να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς,
να παρουσιάσουν αξιόπιστα επιχειρηματικά σχέδια και να αντλήσουν
κεφάλαια και ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των εργασιών τους.
Στο πλαίσιο αυτό, πολλοί θυμήθηκαν την περίπτωση της ιταλικής
τράπεζας UniCredit. Με την τράπεζα
υπό ισχυρές πιέσεις, πραγματοποιήθηκε αλλαγή διοίκησης και η οποία
στο τέλος του 2016 επεξεργάστηκε
και παρουσίασε στην αγορά το στρατηγικό πλάνο «Μετασχηματισμός
2019», με στόχο την εξυγίανση του
ισολογισμού, την ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και τον επανασχεδιασμό του επιχειρηματικού
της μοντέλου. Το πλάνο περιελάμβανε
δραστική αύξηση προβλέψεων, μαζική
πώληση κόκκινων δανείων ύψους
άνω των 16 δισ. ευρώ (μέσω της τιτλοποίησης FINO) και μεγάλη αύξηση
κεφαλαίου (άνω των 13 δισ. ευρώ).
Στόχος του μετασχηματισμού, ήταν
ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων
(CET1) να ξεπεράσει το 12,5% το 2019
(από 10,4% τo 2015) και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια από 15,1% (το
2016) να περιοριστούν στο τέλος του
2019 στο 8,4%. Ολα αυτά, χωρίς καμία
εποπτική παρέμβαση, καθώς ο δείκτης
κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας
βρίσκονταν αισθητά υψηλότερα των
κατώτατων εποπτικών απαιτήσεων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στο stress
test του 2016 που διενήργησε η ΕΚΤ,
ο δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων
(CET1) της UniCredit, με βάση το δυσμενές σενάριο, διαμορφώθηκε στο
7,1%, πολύ υψηλότερα από το τότε
όριο της ΕΚΤ.
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ΟΔΗΓΕΙ TO ORIGINAL SUV

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Οι πολυετείς πάγοι εξαφανίζονται

Στον Αρκτικό Ωκεανό λιώνουν όλο και συχνότερα, σημειώνοντας αρνητικό ρεκόρ
Στον Αρκτικό Ωκεανό κάποιοι πάγοι
διατηρούνται όλο τον χρόνο επί
πολλά χρόνια. Αλλά αυτόν τον χειμώνα η περιοχή έπιασε ένα χαμηλό
ρεκόρ για τους πάγους που είναι
μεγαλύτερης ηλικίας των πέντε ετών. Αυτό, σε συνδυασμό με το ρεκόρ ελάχιστων θαλάσσιων πάγων,
υποστηρίζουν προβλέψεις σύμφωνα
με τις οποίες τα καλοκαίρια δεν θα
υπάρχουν πάγοι στον Αρκτικό Κύκλο. Καθώς το πιο σκουρόχρωμο
νερό που απορροφά τη ζέστη αντικαθιστά τον πάγο που αντανακλά
την ηλιακή ενέργεια, επιταχύνεται

πιβιώνουν και στη συνέχεια γίνονται παχύτεροι και πιο ανθεκτικοί,
δημιουργώντας αυτό που είναι γνωστό ως πάγος πολυετίας. Κάποιοι
πάγοι αντέχουν για περισσότερο
από δέκα χρόνια. Σήμερα, οι πάγοι
της Αρκτικής Θάλασσας είναι κυρίως ενός έτους. Ενώ οι παλιότεροι
πάγοι πάντα έλιωναν όταν τα ρεύματα τους ωθούσαν νότια στα θερμότερα ύδατα, σήμερα οι πολυετείς
πάγοι λιώνουν στον Αρκτικό Ωκεανό αφήνοντας ανοικτά νερά στο
πέρασμά τους.
Αυτό είναι ιδιαίτερα κακό για
ζώα όπως είναι ο μονόκερος της
θάλασσας, που χρησιμοποιεί τους
θαλάσσιους πάγους προκειμένου
να γλιτώσει από τους θηρευτές
του όπως είναι οι φάλαινες-δολοφόνοι. Καθώς οι θαλάσσιοι πάγοι
εξαφανίζονται, οι φάλαινες-δολοφόνοι δαπανούν περισσότερη ώρα
στα οικοσυστήματα των μονόκερων της θάλασσας, τρώγοντάς τους
και απομακρύνοντάς τους από τις
πλούσιες σε τροφή περιοχές.

<
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«Πιστεύω ότι μέχρι το
2030 θα δούμε έναν
αρκτικό κύκλο ελεύθερο
από πάγους», λέει ο
Μαρκ Σερέζε, επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου
Πάγου και Χιονιού.
η υπερθέρμανση του περιβάλλοντος. O παλιότερος πάγος είναι συχνά παχύτερος από τον νεότερο
και έτσι είναι πιο ανθεκτικός στη
ζέστη. Αλλά καθώς ο παλιός πάγος
εξαφανίζεται, ο νεότερος παραμένει
πίσω και είναι πιο ευάλωτος στην
αύξηση της θερμοκρασίας.
«Ο πάγος του πρώτου έτους αυξάνεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα και φτάνει στο ανώτατο σημείο του, περίπου, τον Μάρτιο», εξηγεί ο Μαρκ Τσούντι, ερευνητής
στο Κέντρο Αστροδυναμικής Ερευνας του Πανεπιστημίου του Κολο-

«Χωρίς επιστροφή»

Παλαιοί και νέοι πάγοι ανοικτά της Γροιλανδίας.
ράντο. «Καθώς το καλοκαίρι αρχίζει,
ο πάγος αρχίζει και πάλι να τήκεται». Κάποιοι από τους νέους πάγους
λιώνουν κάθε καλοκαίρι, αλλά κάποιοι παραμένουν και γίνονται πα-

χύτεροι με το πέρασμα του επόμενου χειμώνα δημιουργώντας τον
πάγο της δεύτερης χρονιάς. Το επόμενο καλοκαίρι κάποιοι από αυτούς του πάγους των δύο ετών ε-

«Πιστεύω ότι μέχρι το 2030 θα
δούμε έναν αρκτικό κύκλο ελεύθερο από πάγους», λέει ο Μαρκ
Σερέζε, επικεφαλής του Εθνικού
Κέντρου Πάγου και Χιονιού. «Κάποιοι άνθρωποι τόνισαν ότι κάτι
τέτοιο είναι υπερβολικά επιθετικό,
αλλά αυτό που βλέπουμε μπορεί
να έρθει στα μισά της δεκαετίας
του 2040. Σίγουρα, όμως, θα χάσουμε την κάλυψη από πάγους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ειλικρινώς, δεν πιστεύω ότι υπάρχει
επιστροφή από εδώ που είμαστε».

Kαλλιτεχνική απεικόνιση μιας μαύρης τρύπας. Η αχόρταγη μαύρη τρύπα που ανακαλύφθηκε από αστρονόμους στην Αυστραλία.

Η πιο αχόρταγη μαύρη τρύπα
Βρέθηκε η πιο αχόρταγη μαύρη τρύπα στο
σύμπαν, η οποία «καταπίνει» μάζα ισοδύναμη με τον ήλιο κάθε δύο μέρες και ανακάλυψαν αστρονόμοι στην Αυστραλία.
Οι ερευνητές «κοίταξαν» πολύ πίσω
στον χρόνο, πάνω από 12 δισ. έτη φωτός,
στις απαρχές του σύμπαντος, όταν η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα είχε ήδη μέγεθος όσο περίπου 20 δισ. ήλιοι. Η ταχύτητα μεγέθυνσής της είχε ρυθμό που
έφτανε το 1% κάθε ένα εκατομμύριο έτη.
Οι αστρονόμοι, με επικεφαλής τον δρα
Κρίστιαν Γουλφ της Σχολής Αστρονομίας
και Αστροφυσικής του Αυστραλιανού Εθνικού Πανεπιστημίου στην Καμπέρα,
έκαναν την ανακάλυψη με το τηλεσκόπιο
SkyMapper του πανεπιστημιακού Αστεροσκοπείου Siding Spring, με τη βοήθεια
και του ευρωπαϊκού διαστημικού τηλεσκοπίου Gaia.
Οπως επισημαίνουν οι ερευνητές, «αυτή η μαύρη τρύπα μεγαλώνει τόσο γρήγορα, που λάμπει χιλιάδες φορές πιο φωτεινά από έναν ολόκληρο γαλαξία, εξαιτίας όλων των αερίων που ρουφά καθημερινά». Οπως υποστηρίζει ο Γουλφ, «αν
είχαμε αυτό το τέρας θρονιασμένο στο

κέντρο του δικού μας γαλαξία, θα φαινόταν δέκα φορές πιο φωτεινό από μια
πανσέληνο, σαν ένα απίστευτα λαμπρό
άστρο που σχεδόν θα έσβηνε όλα τα
άλλα στον ουρανό». Η ενέργεια η οποία
εκπέμπεται από αυτή την υπέρλαμπρη
μαύρη τρύπα, η οποία είναι γνωστή και
ως κβάζαρ, είναι κυρίως με τη μορφή υπεριώδους ακτινοβολίας και ακτινοβολίας-Χ. Τα πράγματα, ωστόσο, είναι δύσκολα, καθώς σύμφωνα με τους ερευνητές, «αν αυτή η μαύρη τρύπα υπήρχε
στο κέντρο του γαλαξία μας, πιθανότατα
θα είχε καταστήσει αδύνατη τη ζωή στη
Γη εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων
ακτίνων-Χ που εκπηγάζουν από αυτήν».
Ωστόσο, παραμένει ένα σημαντικό αίνιγμα για τους αστρονόμους, πώς είναι
δυνατό η εν λόγω μαύρη τρύπα να μεγάλωσε τόσο πολύ μέσα στις πρώτες κιόλας «μέρες» του σύμπαντος.
Τα μελλοντικά μεγάλα επίγεια τηλεσκόπια πρόκειται να χρησιμοποιήσουν
αυτές τις πολύ φωτεινές και νεαρές σε
ηλικία μαύρες τρύπες προκειμένου να
μετρήσουν καλύτερα τον ρυθμό επέκτασης του σύμπαντος.

Οι νυχτερινοί τύποι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου
Οι άνθρωποι που μένουν ξύπνιοι έως αργά
τη νύχτα και δυσκολεύονται να σηκωθούν
από το κρεβάτι την επόμενη μέρα, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, σε σχέση με όσους πέφτουν νωρίς
για ύπνο και ξυπνούν επίσης νωρίς, σύμφωνα
με μια νέα αμερικανοβρετανική επιστημονική έρευνα. Προηγούμενες μελέτες είχαν
δείξει ότι οι νυχτερινοί τύποι έχουν περισσότερες μεταβολικές διαταραχές και καρδιαγγειακές νόσους. Η νέα μελέτη είναι η

πρώτη που δείχνει ότι οι νυχτερινοί τύποι
κινδυνεύουν με πρόωρο θάνατο περισσότερο
από ό,τι οι πρωινοί τύποι. Οι πρώτοι πάσχουν
από περισσότερες ασθένειες (διαβήτη, νευρολογικές κ.ά.), καθώς και διαταραχές ψυχικής υγείας, σε σχέση με τους δεύτερους.
Οι ερευνητές της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Νορθγουέστερν του Σικάγο
και του Πανεπιστημίου του Σάρεϊ, με επικεφαλής τους καθηγητές νευρολογίας Κρίστεν Κνούτσον και βιολογίας Μάλκολμ φον

Σαντζ αντιστοίχως, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση
στο
Chronobiology
International, μελέτησαν στοιχεία για σχεδόν
434.000 ανθρώπους ηλικίας 38 έως 73 ετών,
οι οποίοι είχαν ερωτηθεί κατά πόσον είναι
πρωινοί ή νυχτερινοί τύποι. Στη συνέχεια,
μελετήθηκε για όλους το ιατρικό ιστορικό
τους σε βάθος εξαετίας. Διαπιστώθηκε ότι
κατά μέσον όρο οι νυχτερινοί τύποι έχουν
10% μεγαλύτερη πιθανότητα πρόωρου θανάτου από διάφορες αιτίες. «Μπορεί οι νυ-

Η πιο ονειρεμένη καλοκαιρινή απόδραση
σας περιμένει στο ειδυλλιακό περιβάλλον
του Aphrodite Hills Holiday Residences!

χτερινοί τύποι να έχουν ένα εσωτερικό βιολογικό ρολόι που δεν ταιριάζει με το εξωτερικό περιβάλλον τους. Μπορεί να είναι
το ψυχολογικό στρες, το ότι τρώνε σε λάθος
ώρα για το σώμα τους, ότι δεν ασκούνται
αρκετά, ότι δεν κοιμούνται αρκετά, ότι κάνουν μεγαλύτερη χρήση αλκοόλ ή ναρκωτικών. Υπάρχει μια ολόκληρη γκάμα ανθυγιεινών συμπεριφορών που σχετίζονται με
το ότι μένουν ξύπνιοι μέχρι αργά», δήλωσε
η Κνούτσον.

Οι συνήθειές μας σε σχέση με τον ύπνο συνδέονται και με την
υγεία μας.

Το Love FM 100.7 σας δίνει την ευκαιρία
να ζήσετε την εμπειρία της διήμερης διαμονής
σε superior έπαυλη τριών υπνοδωματίων με
ιδιωτική πισίνα.

Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 25 Μαΐου στην πρωινή εκπομπή του Τάσου Τρύφωνος και της Χριστιάνας Αρτεμίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
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Ανάσα στο Χ.Α.
από τραπεζικό
ράλι άνω του 3%
Σημαντική αποκλιμάκωση αποδόσεων
στα ελληνικά κρατικά ομόλογα

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

περιφέρεια. Ο επόμενος καταλύτης για
την Ελλάδα και τα ελληνικά περιουσιακά
στοιχεία, σύμφωνα με την JP Morgan,
θα είναι μία πιθανή ανακοίνωση σχετικά
με την ελάφρυνση του χρέους, κάτι που
θα μπορούσε να οδηγήσει στην ένταξη
των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα
QE της ΕΚΤ.
Εκτός από το τραπεζικό ράλι, σημαντική στήριξη έδωσε στην αγορά και
η έντονη βελτίωση που σημείωσαν τα
ελληνικά ομόλογα, με τις αποδόσεις
τους να υποχωρούν έπειτα από αρκετές
ημέρες πιέσεων που προκλήθηκαν κυρίως από την πολιτική αβεβαιότητα
στην Ιταλία. Η απόδοση 10ετούς ελληνικού ομολόγου υποχώρησε στο 4,408%
από 4,563% στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ πιο έντονη ήταν η βελτίωση
στα 5ετή ελληνικά ομόλογα, όπου η απόδοση υποχώρησε στο 3,425% από
3,6% πριν.
Οπως σημειώνουν οι αναλυτές, το βλέμμα των επενδυτών είναι στραμμένο στο
Eurogroup, καθώς πιθανές θετικές εξελίξεις σχετικά με το θέμα της ελάφρυνσης
του ελληνικού χρέους θα αποτελέσουν
ένα «ηχηρό» σήμα και θα βάλουν «φρένο»
στις πιέσεις. Σύμφωνα με την Credit
Suisse, η βελτίωση των θεμελιωδών μεγεθών, σε συνδυασμό με την ουσιαστική
ελάφρυνση του χρέους, θα στηρίξει τα
ελληνικά περιουσιακά στοιχεία.

Το ισχυρό τραπεζικό ράλι, το οποίο «ξέσπασε» ξαφνικά έπειτα από πέντε ώρες
επενδυτικής άπνοιας, έστειλε το Χρηματιστήριο μία ανάσα από τις 800 μονάδες, με «βοηθούς» το καλό κλίμα στις
διεθνείς αγορές αλλά και τις προσδοκίες
των επενδυτών ενόψει του Eurogroup
της Πέμπτης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη
1,68% στις 797,65 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά έφτασε το +2,24%, η μεγάλη
κεφαλαιοποίηση έκλεισε στο +1,53%,
ενώ αυξημένη ήταν η κινητικότητα των
αγοραστών και στη μεσαία κεφαλαιοποίηση. Ο τραπεζικός δείκτης υπεραπέδωσε με άλμα 3,10%, με τις μετοχές των
τραπεζών να δίνουν έπειτα από αρκετό
καιρό σημαντικές ανάσες στην αγορά.
Σύμφωνα με την JP Morgan, οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν οι φθηνότερες
στον ευρωπαϊκό κλάδο, με τη διαδικασία
μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να επιταχύνεται. Γενικότερα,
λόγω του υψηλού προφίλ κινδύνου και
του μικρού μεγέθους της ελληνικής αγοράς, η αμερικανική τράπεζα διατηρεί
ουδέτερη στάση και επισημαίνει πως
ένας κίνδυνος-κλειδί για τις ελληνικές μετοχές θα ήταν το πρόωρο τέλος του QE,
το οποίο θα μπορούσε να ασκήσει έντονη
ανοδική πίεση στα spreads στην ευρω-

New York/Nέα Yόρκη

WELLS FARGO &
(Σε δολάρια)

WALMART INC

55.6

1.9435

RECKIT BNCSR G

83.55

-1.136

ROYAL BANK SCO

Πριν από
το κλείσιμο

Μετ. %

3M COMPANY

200.23

-0.7583

ALCOA CORP

50.06

-0.6154

ALLEGHANY CRP

585.19

0.5377

ALTRIA GROUP

55.36

-0.5032

AMAZON COM

1581.3001

-0.2624

102.92

0.8624

AMER EXPRESS C
AMER INTL GROU

55.3

0.0181

178.97

1.4167

187.4

-0.1226

AVON PRODUCTS

1.89

-0.5263

BANK OF AMERIC

31.06

1.6694

BAXTER INTL IN

71.59

-0.7074

AMGEN
APPLE INC

BOEING CO

358.0767

-1.6057

BRISTOL MYERS

52.63

0.7466

CAMPBELL SOUP

34.39

2.4122

CATERPILLAR IN

157.7198

-0.7552

CIGNA CORP

178.09

0.3607

CHEVRON

129.78

0.3169

CISCO SYSTEMS

43.815

0.1486

CITIGROUP

71.52

1.5476

CERVECERIAS

26.66

2.0674

COCA-COLA CO

42.315

-0.224

62.57

0.5141

1.25

0

COLGATE PALMOL
DANAOS CORP

London/Λονδίνο
Εταιρείες

Μετ. %

ANGLO AMERICAN

1924.0906

0.838

ASSOC.BR.FOODS

2762

0.072

ADMIRAL GROUP

1962.9247

0.026

ASHTEAD GRP.

2362

0.468

ANTOFAGASTA

1098.5416

0.457

551.1744

-0.507

ASTRAZENECA

5449.2117

0.683

BABCOCK INTL

760.1622

1.92

BAE SYSTEMS

650.3238

-1.162

BARCLAYS

210.6128

1.053

BRIT AM TOBACC

3751.5049

-0.053

BARRATT DEVLPM

567.2647

0.283

AVIVA PLC

BERKELEY GRP

4252

-0.071

695.2197

0.144

1779.2

0.542

BUNZL

2304

-0.346

BP

588.4

-0.742

BR LAND CO
BHP BILLITON

BURBERRY GRP

2004.8168

0.5

205.2124

1.624

2629.42

0.267

CARNIVAL

4944.14

-0.081

CENTRICA

146.68693

0.614

BT GROUP
COCACOLA HBC A

COMPASS GROUP

4.405

3.1616

ENTERGY CP

76.41

0.2098

CAPITA PLC

EXELON CORP

39.67

0.0757

CRH

EXXON MOBIL

82.19

-0.1094

FEDEX CORP

254.26

-0.1571

DCC

11.57

0.5213

DIAGEO

INTL BUS MACHI

(Σε πέννες)

Χθεσινό

DIANA SHIPPING

FORD MOTOR CO

DIXONS CARPHO

1606.827

0.499

130.45

-4.637

2827

0.036

234.48713

0.471

7565

0.732

2714.0843

0.147

DIRECT LINE

376.9848

0.347

EXPERIAN

1849.1435

0.817

145.51

0.0137

GENERAL DYNAMI

204.79

-0.4763

GENERAL ELEC C

15.455

1.2779

EASYJET

1784.9592

0.964

1.0181

FRESNILLO

1312.2866

3.583

391.7003
1512.2499

GOLDM SACHS GR

240.12

-0.454
1.231

RDS 'A

2742.2404

-0.327

ROYAL DTCH SHL

2825.51215

-0.51

DT TELEKOM N

13.535

0.09

1647

-0.152

E.ON SE NA

9.418

-0.013

4386.7919

0.455

FRESENIUS MEDI

86.32

-0.22

553.7331

-0.54

FRESENIUS SE

68.5

0.1

ROLLS ROYCE PL

866.5023

0.348

HEIDELBERGCEME

81.1

0.64

RANDGOLD RES

5773.24

0.523

HENKEL AG&CO V

107.6

1.15

RSA INSRANCE G

675.8269

0.896

INFINEON TECH

24.07

0.07

RELX
RIO TINTO
ROYAL MAIL R

24.37

0.07

LINDE

182.5

-1.05

SAGE GROUP

680.0595

0.772

MERCK KGAA

84.48

-0.52

4198.0593

0.273

MUENCH. RUECK

194.6

0.8

SHIRE
ST JAMESS PLAC
SKY PLC
SMITHS GROUP
SMITH&NEPHEW
SPORTS DI INT
SSE PLC
STANDRD CHART

1223

0.452

RWE AG

19.92

-0.2

1362.75

-0.037

THYSSENKRUPP A

23.62

2.06

1722.8188

0.671

VOLKSWAGEN VZ

176.6

3.5

1328.5

-0.188

VONOVIA SE

39.55

0.14

424.8346

-0.165

SIEMENS N

117.8

0.26

1427.5

0

SAP SE

96.11

0.26

757.9549

1.711

SEVERN TRENT

2065.7528

0.733

TRAVIS PERKINS

1345.4823

1.198

TESCO

249.12928

-1.158

Εταιρείες
AALBERTS INDUS

42.85

0.97

AEGON

5.74

0

4182.5623

0.096

AKZO NOBEL

77.32

0.81

2.42

19.21

0.886

ALTICE A

VODAFONE GROUP

198.23896

1.977

ASML HOLDING

172.05

0.58

WPP PLC

1361.0833

-0.037

BOSKALIS WESTM

23.94

1.14

GEMALTO

49.96

0.16

HEINEKEN

85.76

-0.09

KONINKLIJKE DS

88.82

-0.87

KPN KON

2.424

0.17

UNITED UTIL GR

796.4708

WHITBREAD

4220.415

1.171

Zurich /Zυρίχη
(Σε ελβ.φρ.)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

ABBLTDN

24.52

0.74

RICHEMONTN

93.12

-0.72

0.542

GEBERITN1

445.4

0.52

0.828

LAFARGEHOLCIM

53.74

0.94

1371.5

-2.501

NOVARTISN

76.68

-0.42

557.6787

-0.179

ROCHEHOLDING

223.9

-0.29

HOME DEPOT INC

187.51

-1.2013

HAMMERSON H

HONEYWELL INTL

151.44

0.6313

HARGREAVES LS

1970.6435

0.204

SGSN

2570

0.43

INTEL CORP

54.69

0.6811

HSBC HOLDINGS

743.35

0.92

SWATCHGROUPI

495.3

2

JOHNSON JOHNSO

122.885

-0.6749

INTL CONSOL AI

702.6

1.327

ADECCON

63.98

0.98

JPMORGAN CHASE

114.14

1.7744

INTERCONT HOTE

4859.0919

-0.062

JULIUSBAERN

63.16

1.38

LAZARD

55.62

1.3669

3I GROUP

1034.5

0.292

CSGROUPAG

16.93

1.68

159.6822

-1.1133

IMP.BRANDS

2783.5

-0.34

GIVAUDANN

2259

-0.48

58.805

0.4012

INTU PROPERTIE

197.054

0.51

76.04

-1.37

351.3129

-7.077

TRANSOCEANN

13.9

2.96

5256

0.651

SWISSCOMN

455

0.66

170.9867

-0.234

SWISSREN

94.68

0.49

3522.56

-0.424

UBSGROUPN

16.32

2.03

ZURICHINSURAN

312.6

-0.73

55.36

1.8396

ITV

71.3

-0.1121

JOHNSON MATTHE

153.5

0.6096

KINGFISHER

298.6923

-0.2

PFIZER INC

35.905

0.2933

LAND SECS.

954.768

-0.594

PROCTER & GAMB

74.275

0.2903

LEGAL & GENERA

286.4682

0.28

RAYTHEON CO

207.93

-2.8137

LLOYDS BNK GRP

67.02

0.827

ROCKWELL AUTOM

183.29 -0.2069

LOND STOCK EXC

4553.155

-0.022

SCHLUMBERGER L

74.88

-0.1999

MERLIN

385.8577

1.98

SOUTHERN

MARKS & SP.

NORFOLK SOUTHE

NESTLESA

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες
ADIDAS N
ALLIANZ SE

6272

-2.863

MONDI

2111.2847

2.016

NATIONAL GRID

884.5932

-0.146

BAY MOT WERKE

43.42

-0.046

STEALTHGAS

4.08

-0.3663

TSAKOS ENERGY

3.42

0.885

UNISYS CORP

11.975

-0.2083

UNITED TECH CP

128.47

0.328

UNITEDHEALTH G

243.89

-1.6176

PROVIDENT FINC

US BANCORP

51.49

1.5582

PRUDENTIAL

VERIZON COMMS

49.07

1.3215

PERSIMMON

WALT DISNEY CO

104.3

0.2306

NEXT
OLD MUTUAL

PEARSON

BASF SE

NN GROUP
OCI

36.6

-0.37

54.1

-0.37

RELX

18.475

-0.4

ROYAL DUTCH SH

31.22

-0.41

UNIBAIL RODAMC

192.95

-0.03

48.17

0.04

UNILEVER DR
VOPAK

41.92

-0.02

WOLTERS KLUWER

46.45

-0.43

4.76

TOYOTA MOTOR C

7527

-0.46

2.43

YAMAHA CORP

5730

-1.38

Χθεσινό
48.06
112.80
40.82
22.95
62.70
41.90
114.60
16.57
39.70
13.26
65.63
112.25
12.43
118.50
205.30
309.00
22.91
116.80
140.95
20.95
486.30
61.82
91.87
45.57
66.37
78.04
41.72
85.18
20.17
9.96
109.25
54.12
20.07

Μετ. %
48.16
112.80
41.00
22.96
61.63
40.08
115.15
16.51
38.96
13.54
65.91
111.45
12.26
118.90
205.80
311.70
23.09
119.90
141.30
20.86
486.10
62.46
91.34
45.65
66.18
78.10
41.40
85.00
20.24
9.82
110.15
54.50
20.00

Χθεσινό
37.02
18.365
170.9
11.87
68.8
66.44
3.66
6.615
8.914
4.196
3.157
20.02
24.1
17.69
10.68
22.02
25.22
6.55
7.998
11.3
27.3
2.888
12.435
30.12
3.189
17.23
17.16
1.655
5.258
2.64
7.951
8.288
26.48

Μετ. %
0.0541
0.1636
-0.0585
1.5832
0.939
-0.2402
1.7798
1.6441
1.2955
2.4164
1.3483
0.4012
-0.2483
0.8552
1.3283
-0.9001
0.1986
0.1835
1.2405
1.7102
-1.0152
1.0497
0.6883
1.86
-1.361
-0.2316
0.1167
3.019
1.7218
-0.2645
0.7348
0.7292
1.0687

Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες

(Σε γιέν)

Χθεσινό

Μετ. %

AJINOMOTO

2053

-0.02

ASAHI GROUP HL

5727

-0.57

ASTELLAS PHARM

1670

-0.6

BRIDGESTONE CO

4595

0.28

CANON INC

3795

-0.34

CASIO COMPUTER

1699

-1.16

CITIZEN WATCH

787

-1.13

CLARION

288

-1.03

CREDIT SAISON

1962

-0.25

DAIWA SEC GROU

665.1

-0.23

SUBARU

3580

0.59

FUJIFILM HOLDI

4285

-1.72

696.9

0.85

FUJITSU LTD
HINO MOTORS

1310

0.15

HITACHI

832.1

-1.26

HONDA MOTOR

3693

0.11

IHI

4095

0.49

ISUZU MOTORS

1652.5

-0.21

KAWASAKI HVY I

3670

0.82

917

0.66

KAJIMA CORP
KEIO

4955

0.71

KOBE STEEL

1191

-0.25

KONICA MINOLTA

1039

-0.76

JTEKT

1795

-0.17

MITSUB UFJ FG

718.6

-0.24

MITSUBISHI COR

3216

-0.12

MITSUBISHI ELE

1656

2.03

MITSUBISHI MOT

898

0.56

NEC CORPORATIO

3050

0.16

NIKKON HLDG

3050

-0.33

NIKON CORP

1856

-1.33

NIPPON SUISAN

5727

0.18

NISSAN MOTOR C

1144

0

NOMURA HOLDING

608.4

-0.59

NISSAN CHEM IN

5170

0.19

NIPPON PAPER I

2006

NTT DOCOMO

2832.5

0.32

OBAYASHI CORP

1154

-0.6

ODAKYU ELEC RA

2356

1.03

(Σε ευρώ)

OSAKA GAS
PIONEER

772

0.13

2383

-0.54

166

0.61

1037

-1.61

Χθεσινό

Μετ. %

1.51

1.50

ATLANTIA

26.50

26.60

SECOM

8158

0.1

AZIMUT HLDG

14.86

14.80

SEVEN & I HLDG

4827

-0.19

RICOH CO LTD

CIR-COMP

1.07

1.08

SHARP CORP

3280

-1.65

ENEL

4.88

4.86

SHIMIZU CORP

1106

-0.27

EXOR

-0.06

64.90

64.34

SHISEIDO

8088

ENI

16.10

16.02

SONY CORP

5282

-1.97

GENERALI ASS

15.26

15.25

SMFG

4687

-0.26

668

-0.45

2.52

2.45

SUMITOMO CHEM

INTESA SANPAOL

2.799

0.68

SUZUKI

1090

0

0.45

LUXOTTICA

54.42

54.58

TAISEI CORP

6140

0.16

192.78

1.28

MEDIASET

3.05

3.05

TDK CORPORATIO

10730

0.85

89.8

0.83

MEDIOBANCA

9.03

9.03

TOBU RAILWAY

3385

1.04

90.83

2.26

PARMALAT

2.96

2.97

TOKIO MARINE H

5337

-1.84

Χθεσινό

Μετ. %

195.5

GEOX

98.64

0.52

RCS MEDIAGROUP

BAYER N AG

105.04

0.68

PRYSMIAN

679.2

3.663

COMMERZBANK

10.318

0.192

1947.7377

-0.793

CONTINENTAL AG

225.5

DEUTSCHE BANK

4.82
16.686

Εταιρείες

BEIERSDORF

DAIMLER AG N

UNICREDIT

A2A SPA

0.639

0.07

TERNA

OJI HOLDINGS

Milano/Mιλάνο

-0.817

-0.735

0.51
4.29

RANDSTAD

5826

2847.19

39.4
24.56

PHILIPS KON

252.39469

922.7215

Μετ. %

0.049

HIKMA

NIKE INC CL B

Χθεσινό

-2.347

0.2943

INTERTEK GROUP

(Σε ευρώ)

1771.5

TAYLOR WIMPEY
UNILEVER

Amsterdam/Aμστερνταμ

205.1194

TUI AG

22.155

INMARSAT

0.47

K+S AG NA

HP INC

0.0102

25.12

0.759

GLAXOSMITHKLIN

-0.7881

DT LUFTHANSA A

0.374

0.6156

97.61

-0.45

319.31905

0.0368

200.17

0.18

111.1

3494.8017

53.94

3M COMPANY

34.23

DT BOERSE N

SCHRODERS

54.42

MICROSOFT CP

DEUTSCHE POST

SAINSBURY(J)

HARTFORD FINL

MORGAN STANLEY

Chrysler που σημείωσαν άνοδο από
0,6% ως 1,3%, μολονότι ο ευρύτερος
βιομηχανικός κλάδος υποχώρησε
κατά 0,4%. Αργά το βράδυ o δείκτης
S&P 500 σημείωνε κέρδη 0,07% και
ο δείκτης εταιρειών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq κέρδη 0,19%. Σε ό,τι
αφορά τον δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης Dow Jones, σημείωνε
κέρδη στην αρχή της συνεδρίασης
αλλά είχε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο αργά το βράδυ και υποχωρούσε 0,49%. Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών κινήθηκαν ανοδικά και στις ευρωπαϊκές αγορές,
με τις Volkswagen, BMW και
Daimler να καταγράφουν κέρδη
από 1,5% έως 2,9%.

Στην Ευρώπη επικράτησε αισιοδοξία, καθώς δεν σχηματίστηκε κυβέρνηση ανάμεσα στο Κίνημα 5 Αστέρων και τη Λέγκα. Η είδηση έδωσε
ώθηση στις μετοχές των ιταλικών
τραπεζών, με τον δείκτη του κλάδου
να σημειώνει άνοδο 1,6%. Οπως σχολίασε ο Κρίστοφερ Πιλ, στέλεχος της
Tavistock Wealth, «η Ιταλία αποτελεί
πρόβλημα αλλά η γεωπολιτική ένταση έχει υποχωρήσει τώρα». Ετσι το
χρηματιστήριο του Μιλάνου κινήθηκε ανοδικά, με τον δείκτη FTSE
MIB να κλείνει με κέρδη 0,54%. Ανάμεσα στους κλάδους που σημείωσαν κέρδη χθες ήταν οι μετοχές
των γαλλικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών. Μιλώντας νωρίτερα στη γαλ-

λική εφημερίδα Le Monde, ο επικεφαλής της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής είχε αφήσει ανοικτό το ενδεχόμενο νέων συγχωνεύσεων στον κλάδο. Ετσι οι μετοχές των εταιρειών
Bouygues, Orange και Iliad σημείωσαν άνοδο 4,1%, 4,5% και 7,3% αντιστοίχως και ο δείκτης CAC 40 του
Παρισιού έκλεισε με κέρδη 0,05%.
Με κέρδη 0,71% έκλεισε, άλλωστε,
ο δείκτης XETRA DAX της Φρανκφούρτης, με κέρδη 0,23% ο FTSE
100 του Λονδίνου και με κέρδη 0,72%
ο ΙΒΕΧ 35 της Μαδρίτης. Το ευρώ εξακολούθησε να δέχεται πιέσεις από
την ενίσχυση του δολαρίου και το
βράδυ βρισκόταν στο 1,1772 δολάρια.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

296.31

HALLIBURTON CO

MERCK & CO

Ανοδικά κινήθηκαν χθες οι αγορές
στις δύο πλευρές του Ατλαντικού,
καθώς απομακρύνεται ο κίνδυνος ενός εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις
δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Ταυτοχρόνως, δεν φαίνεται να
προχωρεί, προς το παρόν, η προσέγγιση των δύο αντισυστημικών κομμάτων στην Ιταλία.
Στην Wall Street έδωσε ώθηση
στις μετοχές των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών η απόφαση του
Πεκίνου να μειώσει τους δασμούς
στις εισαγωγές αμερικανικών αυτοκινήτων. Κερδισμένοι της χθεσινής συνεδρίασης ήταν, έτσι, οι
μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών Ford, General Motors και Fiat

5925.957

GLENCORE

MCDONALD'S COR

Ανοδος στις αγορές, λόγω αυτοκινητοβιομηχανίας

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών κινήθηκαν ανοδικά και στις ευρωπαϊκές αγορές, με τις Volkswagen, BMW και Daimler να ενισχύονται έως 2,9%.

1.17

1.17

TORAY INDUSTRI

941.5

-0.65

25.40

25.87

TREND MICRO

6310

-1.25

SNAM

3.80

3.78

TOPY INDS LTD

3430

-1.72

1.5

STMICROELEC.N.

20.17

20.24

TORAY INDUSTRI

941.5

-0.65

68.38

0.98

TELECOM ITALIA

0.74

0.73

TOSHIBA CORP

10.964

0.154

TENARIS

17.02

17.01

TOYOBO

312

3.31

1984

0.25

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

(Σε ευρώ)

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

(Σε ευρώ)
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Τετάρτη 23 Μαΐου 2018

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

l

21

Τρίτη 22 Μαΐου 2018
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD (AN)

0,6000

0,6400

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,6100

1,6500

1,6339

0,4400

97.251

1,6400

1,6500

1,6500

1,35

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4180

0,4220

0,4186

-2,0520

1.726

0,4220

0,4500

0,4220

-4,09

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0060

0,0060

0,0060

-0,0010

12.092

0,0060

0,0090

0,0060

0,00

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0,0300

0,0330

0,0320

-0,0030

14.844

0,0300

0,0320

0,0320

0,00

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1400

0,1400

0,1400

0,0000

200.000

0,1420

0,1480

0,1400

0,00

1,4500

1,5000

1,6000

0,00

0,0190

-7,32

0,0010

0,00

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

0,1030

0,1070

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1970

0,2160

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0520

0,0000

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,5000

1,6000

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0000

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,3500

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΑΙΕΠ

1,6000

0,0190

1,6000

0,0000

0,0015

0,0000

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0220

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)

0,0000

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,3000

0,3000

0,3000

0,6000

3.000

0,0000

0,0000

0,3000

-1,32

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0310

0,0310

0,0310

0,2500

1.000

0,0000

0,0000

0,0310

8,77

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1430

0,1500

ΚΑΕΠ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0000

ΤΖΕΠ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0145

0,0605

-8,33

1,1500

2,68

0,2500

1,63

0,0520

-7,14

0,5000

0,00

0,1260

-9,35

0,5000

-2,91

2,9000

0,00

1,4200

5,19

0,0770

-1,28

0,0010

0,00

0,0010

-0,0410

2.840

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0010

0,0201

0,0000

0,0190

0,0010

0,0205

1,6000

0,0000

25.000

2.500

0,0010

0,0020

0,0000

0,1530

ΤΟΕΠ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0330

ΦΑΣΤ

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
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)

0,2300

0,2500

ΑΓΡΟ

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

0,8100

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,0000

0,1760

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0000

0,0270

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1200

0,1320

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

0,0605
1,1500
0,2460

0,0520

0,5000

0,0640
1,1500
0,2500

0,0540

0,5000

0,0616
1,1500
0,2500

0,0530

0,5000

-0,4400
3,0000
0,3970

-0,3000

0,0000

34.000
2.282
3.000

20.000

1.500

0,0605

0,0640

0,0000

0,0165

1,1200

1,1500

0,2100

0,0000

0,0000

0,0000

0,5600

0,6150

0,0000

0,0000

0,4900

0,5000

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0000

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

1,3000

1,3600

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

Βιομηχανίες
ΒΑΣΙ

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD

ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,1260

0,5000

0,1260

0,5050

0,1260

0,5005

-1,3000

-1,4460

2.000

27.895

2,8600

2,9000

2,8961

-0,3900

30.745

1,4200

1,4200

1,4200

8,8960

2.000

0,0000

0,1260

0,0000

0,0525

0,3320

0,0000

0,5000

0,5150

0,0910

0,0000

2,8600

2,9200

0,0000

0,0000

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΚΕΟ

KEO PLC

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,5800

0,6050

ΦΡΟΥ

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

0,2200

0,2400

0,0000

0,0820

1,4000

1,4500

0,0000

0,2800

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

0,0770

0,0770

0,0770

-0,1000

2.500

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,1590

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0970

ΙΣΕΠ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0000

0,0390

ΚΕΑΕ

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0000

0,2340

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

0,0010

0,0050

ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0010

0,0020

ΤΔΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ

0,0000

0,0000

ΤΕΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ

0,0000

0,7200

ΤΚΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ

0,0000

0,0000

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0265

0,0010

0,0010

0,0010

0,0000

80.000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΒΙΖΝ

VISION INTERNATIONAL PEOPLE GROUP PUBLIC LTD (AN, Σ)

0,0000

0,0000

ΠΙΕΡ

PIERIDES HOLDINGS PLC (AN, Σ)

0,0000

0,0000

ΡΟΧΑ

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0360

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0130

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0360

ΡΕΝΟ

ΦΑΡΜΑ ΡΕΝΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (AN)

0,0000

0,0000

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΑΛΦΚ

Alpha Bank Ltd - Χρεόγραφα 2013/2018 (AN)

ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 (AN)

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2 (AN)

0,0000

0,0000

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

0,0000

0,0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

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

Το Bluebox WOW
στις πτήσεις
της Cobalt

SAMSUNG

Νέες προσθήκες
στη σειρά Galaxy J
Το μεγαλύτερο σε διαστάσεις Galaxy J8 παρου-

σίασε πρόσφατα η Samsung το οποίο διαθέτει
λογισμικό που βασίζεται στο Android 8.0 Oreo..
Η συσκευή διαθέτει “polycarbonate unibody”
σχεδιασμό και οθόνη Super AMOLED με διαγώνιο 6,0 ιντσών που υποστηρίζει ανάλυση HD+
(1480 x 720 pixels, 18.5:9), ενώ βασίζεται στο
Qualcomm Snapdragon 450 SoC (octa-core,
Cortex-A53, Adreno 506 GPU) και διαθέτει 4GB
RAM και 64GB επεκτάσιμου –μέσω κάρτας μνήμης microSD- αποθηκευτικού χώρου καθώς και
μπαταρία χωρητικότητας 3500mAh. Έχει επίσης εξοπλισμό WiFi 802.11b/g/n, με Bluetooth
4.2, με microUSB 2.0 και με FM radio. Σχετικά
με την εμπρόσθια κάμερα της η συσκευή βασίζεται σε αισθητήρα 16 Megapixels και σε σύστημα φακών με διάφραγμα f:/1.9 και συνοδεύεται από φλας τύπου LED (τριών επιπέδων).
Η διπλή κύρια κάμερα, που επίσης διαθέτει
φλας, βασίζεται σε αισθητήρες των 16
Megapixels (f:/1.7) και 5,0 Megapixels (f:/1.9).
Το J8 αναμένεται να κυκλοφορήσει αρχικά στην
αγορά της Ινδίας ενώ η τιμή του θα κυμανθεί
γύρω στα €240.

LG

Ανακοίνωσε τρεις νέες
συσκευές Q7
Ανακοινώθηκαν τρεις συσκευές, με high-end

χαρακτηριστικά όπως Portrait mode, QLens, HiFi quality audio, DTS:X 3D Surround Sound, αντοχή στο νερό και στη σκόνη και fingerprint
reader στο πίσω μέρος τους. Η οικογένεια αποτελείται από τα Q7+, Q7 και Q7α με το πρώτο να
διαθέτει 4GB RAM και 64GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου και τα άλλα δύο μοντέλα
3GB RAM και 32GB επεκτάσιμου αποθηκευτικού χώρου (μέσω microSD και θεωρητικά κατά
2TB). Τα Q7 και Q7α διαθέτουν ήχο HiFi με
DTS:X (3D Surround Sound) που μπορεί να προσομοιώσει ήχο 7.1-channels σε ακουστικά. Το
LG Q7+ επιπλέον διαθέτει Quad DACs όπως
συμβαίνει με τα G7 και V30.
Και τα τρία μοντέλα της σειράς Q7 διαθέτουν οθόνες FullVision στις 5,5 ίντσες ανάλυσης 2160
x 1080 pixels (18:9) που προστατεύονται από
ανθεκτικό γυαλί 2.5D Arc Glass και βασίζονται
σε οκταπύρηνο επεξεργαστή 1,5GHz ή 1,8GHz
ανάλογα το μοντέλο). Και οι τρεις επίσης συσκευές διαθέτουν super wide angle εμπρόσθια
κάμερα (100-degree) στα 5,0 Megapixels (τα Q7
και Q7+ ανάλογα την αγορά που θα κυκλοφορήσουν ενδέχεται να έχουν κάμερα 8,0
Megapixels). Η κύρια κάμερα βασίζεται σε αισθητήρα 13 Megapixels (16 Megapixels για το
Q7+) και υποστηρίζει PDAF (Phase Detection
AutoFocus). Τα Q7+ και Q7 θα κυκλοφορήσουν
σε Aurora Black, Moroccan Blue και Lavender
Violet ενώ το Q7α σε Moroccan Blue. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής οι τιμές δεν είναι ακόμη
γνωστές.

XIAOMI

Η ανακοίνωση της Mi8
στα τέλη Μαΐου
Στις 31 Μαΐου στην Κίνα αναμένεται η επίσημη

παρουσίαση του Xiaomi Mi 8. Σε ό, τι αφορά τα
τεχνικά χαρακτηριστικά, το νέο smartphone αναμένεται με bezel-less οθόνη 6.01” OLED με
notch, επεξεργαστή 64bit octa-core Qualcomm
Snapdragon 845, επεξεργαστή γραφικών
Adreno 630 GPU, 6GB/8GB μνήμη RAM,
64GB/128GB αποθηκευτικό χώρο, dual κάμερα
με λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης και 2x οπτικό zoom, αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων κάτω από την οθόνη, μπαταρία
4000mAh με υποστήριξη ασύρματης φόρτισης
και λειτουργία 3D αναγνώρισης προσώπου για
βιομετρικό ξεκλείδωμα. Στο μεταξύ έχουν ήδη
διαρρεύσει οι τιμές που κυμαίνονται στα €370
για την έκδοση 6GB + 64GB και στα €420 για
την έκδοση 8GB + 128GB.

Μοτοσικλέτα από βιοπλαστικά
υλικά και ισχύ 37 ίππων
Παγκόσμια καινοτομία από φοιτητές του τμήματος μηχανολόγων
μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Μια καινοτόμα κατασκευή από βιοπλαστικά
υλικά προωθεί για πρώτη φορά σε παγκόσμια κλίμακα η νεοσύστατη ομάδα Panther
Racing AUTh που αποτελείται από φοιτητές
του τμήματος μηχανολόγων μηχανικών
του ΑΠΘ.
Με την πρωτότυπη μοτοσικλέτα που
κατασκεύασαν και όπου εφαρμόζουν τα
συγκεκριμένα πρωτοποριακά υλικά από
τα οποία αποτελείται το fairing, σκοπεύουν
να αγωνιστούν στο διεθνή πανεπιστημιακό
διαγωνισμό MotoStudent που συνδιοργανώνεται κάθε δύο έτη από την MEF (Moto
Engineering Foundation) και την
TechnoPark Motorland στις εγκαταστάσεις
της συναρπαστικής πίστας Μotorland
Aragon στην Αραγονία της Ισπανίας.
Το ραντεβού των Ελλήνων φοιτητών
του ΑΠΘ δόθηκε για τον Οκτώβριο του
2018, όπου θα έχουν την ευκαιρία να ανταγωνιστούν με αντίστοιχες ομάδες από
διάφορα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο.
Πρόκειται για ένα συναρπαστικό αγωνιστικό τετραήμερο το οποίο ολοκληρώνεται
με έναν αγώνα ταχύτητας και αξιολογείται
από τους διοργανωτές όχι μόνο για το αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και για καινοτομίες
και την τεχνολογία.
“Το fairing το σχεδιάζουμε εμείς και εφαρμόζουμε καινοτόμα κατασκευή από
βιοπλαστικά υλικά. Είναι πρώτη φορά που
χρησιμοποιείται κάτι τέτοιο παγκοσμίως.
Το βιοπλαστικό είναι συνθετικό υλικό από
οργανική ίνα λιναριού.
Η διαδικασία κατασκευής του ξεκινάει
από το σχεδιασμό του στον υπολογιστή
και συνεχίζει με το ανάγλυφο του με πυλό,
μέσω του οποίου κατασκευάζονται τα καλούπια και ολοκληρώνεται τοποθετώντας

<
<
<
<
<
<
<

Ο κινητήρας της πρωτότυπης
μοτοσικλέτας είναι ο KTM RC
250 μοντέλο του 2016, είναι
μονοκύλινδρος, τετράχρονος
και υδρόψυκτος.
το βιοπλαστικό στα καλούπια. Σε αυτό
έχουν εφαρμοστεί όλες οι μέθοδοι της αεροδυναμικής ανάλυσης για ακόμη μεγαλύτερη απόδοση”, αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο επικεφαλής της ομάδας, Μίλτος Γιαννιός.
Ο ίδιος, αναλύοντας την καινοτόμα ιδέα
του υλικού, επισήμανε πως «με αυτά τα
βιοπλαστικά υλικά η μοτοσικλέτα μας γίνεται πιο οικολογική. Επίσης, αυτό το υλικό
δεν έχει να ζηλέψει τίποτε από τα συνηθισμένα υλικά, καθώς είναι το ίδιο ανθεκτικό.
Είναι επίσης ασύγκριτα φθηνότερο, καθώς στοιχίζει περίπου το 1/5 της τιμής των
συνηθισμένων υλικών. Πάνω σε αυτό ωστόσο εφαρμόζεται άριστα όλη η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί στο πανεπιστήμιο. Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει
η συγκεκριμένη τεχνογνωσία και αναγκαζόμαστε να παίρνουμε τις πρώτες ύλες από
την Αγγλία από ένα εργοστάσιο που ανακαλύψαμε μετά από πολύ μεγάλη έρευνα».
Ο κινητήρας της πρωτότυπης μοτοσικλέτας είναι ο KTM RC 250 μοντέλο του
2016, είναι μονοκύλινδρος, τετράχρονος
και υδρόψυκτος, έχει ισχύ 37 ίππων, έχει
κόπτη στροφών στις 13.000 σ.α.λ., ενώ η
τελική του ταχύτητα φτάνει τα 192 χλμ./ώρα.

«Για εγκέφαλο στη μηχανή χρησιμοποιούμε την πλακέτα Speeduino, που είναι
μια εφαρμογή που χρησιμοποιεί επεξεργαστή arduino μέσω του οποίου έγινε η
χαρτογράφηση από εμάς.
Το πλαίσιο είναι από χωροδικτύωμα
από χρωμομολυβδένιο, το υποπλαίσο από
αλουμίνιο, το ψαλίδι επίσης από αλουμίνιο
και η τιμονόπλακα από αλουμίνιο αεροπορικού τύπου.
Σε όλα τα παραπάνω κατασκευαστικά
μέρη έχουν εφαρμοστεί μέθοδοι πεπερασμένων στοιχείων FEA για τον έλεγχο της
αντοχής τους», ανέφερε χαρακτηριστικά
ο Μίλτος Γιαννιός ο οποίος δεν ξέχασε να
ευχαριστήσει τους χορηγούς που στηρίζουν
την προσπάθειά τους. «Το ΑΠΘ δυστυχώς
δεν έχει χρήματα για να στηρίξει μια τέτοια
προσπάθεια.
Ωστόσο έχει πληρώσει την εγγραφή μας
στον διαγωνισμό που είναι 3.000 ευρώ.
Είναι σημαντική βοήθεια αυτή. Από τους
χορηγούς δεν παίρνουμε χρήματα, αλλά
προϊόντα για να κάνουμε τη μοτοσικλέτα
μας. Χωρίς αυτούς δεν θα καταφέρναμε
τίποτε. Όμως η βοήθειά τους είναι καταλυτική για την ολοκλήρωση της ιδέας μας».
Σύσσωμη η ομάδα παίρνει μέρος στην
έκθεση μοτοσικλέτας που διοργανώνεται
από την ΔΕΘ στις εγκαταστάσεις της. Αναλύοντας τους λόγους ο Μίλτος Γιαννιός
επισημαίνει πως «το κάνουμε για να γνωρίσει ο κόσμος την μεγάλη μας προσπάθεια.
Γνωρίζουμε πως τα πράγματα είναι πολύ
διαφορετικά στο πανεπιστήμιο από την
ζωή.
Αυτή η αναζήτηση χορηγών και η αναζήτηση λύσεων ουσιαστικά μας εντάσσει
νωρίτερα μέσα στην καθημερινότητα».

Αστεροειδής παγιδεύτηκε
στο ηλιακό μας σύστημα
Aστεροειδής που κινείται πέριξ του Ήλιου
αλλά με ανάποδη κατεύθυνση από ό,τι οι
πλανήτες, και ο οποίος είναι ο πρώτος μόνιμος «κάτοικος» που εκτιμάται ότι προέρχεται από άλλο ηλιακό σύστημα, ανακάλυψαν αστρονόμοι.
Πιθανώς μάλιστα πρόκειται για το αρχαιότερο ουράνιο σώμα στο δικό μας ηλιακό
σύστημα.
Ο αστεροειδής «2015 ΒΖ509», γνωστός
πιο απλά ως «ΒΖ», έχει πλάτος σχεδόν τριών
χιλιομέτρων και άγνωστη σύσταση. Εκτιμάται ότι γεννήθηκε σε κάποιο άλλο ηλιακό
σύστημα και εγκλωβίσθηκε από τις βαρυτικές δυνάμεις του δικού μας συστήματος
κάποια στιγμή πριν από δισεκατομμύρια
χρόνια.
Αυτό εξηγεί την ασυνήθιστη τροχιά του,
που είναι ανάποδη από όλους τους πλανήτες
και σχεδόν κάθε άλλου σώματος στο δικό
μας ηλιακό σύστημα. Έχουν βρεθεί μερικοί
ακόμη αστεροειδείς με ανάποδη τροχιά, η
οποία παραμένει ένα μυστήριο.
Είχε προηγηθεί προ μηνών ο εντοπισμός
ενός άλλου «εξωτικού» αστεροειδούς, που
βαφτίσθηκε «Ουμουαμούα», ο οποίος όμως
ήταν περαστικός από την ηλιακή «γειτονιά»
μας, ενώ ο ΒΖ είναι προ καιρού – θέλοντας
και μη – μόνιμος κάτοικος. Η τροχιά του
είναι βαρυτικά συνδεμένη με του Δία εδώ
και τουλάχιστον 4,5 δισ. χρόνια.
Οι αστρονόμοι, που παρατήρησαν τον
ΒΖ με τηλεσκόπια της Χαβάης και της Αριζόνα έκαναν σχετική δημοσίευση στο
περιοδικό Monthly Notices της Βασιλικής
Αστρονομικής Εταιρείας της Βρετανίας.
Ο επικεφαλής ερευνητής, δρ Φαδί Ναμουνί, του Αστεροσκοπείου της Κυανής Ακτής στη Γαλλία, δήλωσε ότι «αν το ηλιακό
σύστημα είχε προξενική υπηρεσία και μπορούσε να εκδώσει βίζες σε ‘αλλοδαπούς’

Tην ασύρματη πλατφόρμα IFB της Bluebox
Wow εισάγει στα αεροσκάφη της η Cobalt
Air. Με την υπηρεσία αυτή προσφέρεται η
ευκαιρία για δωρεάν ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και οποιοδήποτε άλλο ψηφιακό περιεχόμενο μέσω των ψηφιακών συσκευών
των επιβατών εν ώρα πτήσης. Η πλατφόρμα
Bluebox Wow έχει ενσωματωθεί στα Airbus
319 και 320 της εταιρείας και θα παρέχει ασύρματο περιεχόμενο πολυμέσων το οποίο
θα μεταδίδεται στις συσκευές των επιβατών
(τηλέφωνο, φορητούς υπολογιστές, tablet,
kindles). Η Bluebox Aviation Systems Ltd. ειδικεύεται στην παροχή λύσεων λογισμικού
στον κλάδο των αερομεταφορών, καλύπτοντας
την αναβάθμιση υπηρεσιών, υπηρεσίες προσβασιμότητας (για επιβάτες με προβλήματα
ακοής και όρασης) και παρεπόμενη παραγωγή
εσόδων.

H Cablenet και
το CIIM ψάχνουν
τους καλύτερους
H Cablenet σε συνεργασία με το CIIM προσφέρει
14 υποτροφίες (50% των διδάκτρων) συνολικής
αξίας €73.000 για μεταπτυχιακές σπουδές
στο CIIM – Cyprus International Institute of
Management για το ακαδημαϊκό έτος 201819. Οι υποτροφίες στοχεύουν στην αριστεία
του CIIM, του μόνου Business School στην
Κύπρο με διπλή διεθνή αναγνώριση πέραν
της πιστοποίησης από τις Κυπριακές αρχές
ΔΙΠΑΕ και το ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ. Είναι επίσης το
μόνο business school στην Κύπρο που του απονεμήθηκαν 3 Palmes of Εxcellence από την
Eduniversal με έδρα το Παρίσι. Αναλογούν
δύο Cablenet υποτροφίες για το καθένα από
τα επτά μεταπτυχιακά προγράμματα:Μάστερ
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάστερ στη Διοίκηση - MSc Business Management, Μάστερ
στις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες - MSc
Financial Services, Μάστερ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργανωτική Συμπεριφορά - MSc Human Resource Management
and Organisational Behaviour, Μάστερ στην
Επιχειρηματική Ευφυΐα & την Ανάλυση Δεδομένων - MSc in Business Intelligence &
Data Analytics, Μάστερ στην Εκπαιδευτική
Ηγεσία και Διοίκηση (στα Ελληνικά). Απαραίτητο πτυχίο για εκπαιδευτικούς που επιθυμούν
επαγγελματική ανέλιξη ή εργοδότηση στη
δημόσια ή στην ιδιωτική εκπαίδευση και Μάστερ στη Δημόσια Διοίκηση - Master of Public
Sector Management (MPSM). Οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τις
21/5 μέχρι και τις 22/6/2018.

H Aristo σε συνέδριο
στην Ιορδανία

Ο αστεροειδής «2015 ΒΖ509», γνωστός πιο απλά ως «ΒΖ», έχει τροχιά ανάποδη από τους πλανήτες και κινείται πέριξ του ήλιου.
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Η δημιουργία του τοποθετείται
δισεκατομμύρια χρόνια πριν.
Έχει πλάτος περίπου τριών
χλμ και άγνωστη σύσταση.

αστεροειδείς, ο Ουμουαμούα θα έπαιρνε
απλώς μια σύντομης διάρκειας βίζα, ενώ ο
ΒΖ πράσινη κάρτα διαμονής».
Οι αστρονόμοι θεωρούν πιθανό ότι στο
μέλλον θα βρουν και άλλους αστεροειδείς
και κομήτες, που η προέλευσή τους είναι
από άλλο ηλιακό σύστημα.

Σε επιχειρηματικό φόρουμ στο Αμμάν, την
πρωτεύουσα της Ιορδανίας, κατά το τριήμερο
5 – 8 Μαΐου 2018 συμμετείχε αποστολή της
Aristo Developers με στόχο την προώθηση
της εταιρείας και των ακινήτων της σε επενδυτικό κοινό υψηλής εισοδηματικής τάξης.
Συγκεκριμένα και σε συνεργασία με ένα
εκ των μεγαλυτέρων τραπεζικών ιδρυμάτων
της Ιορδανίας η Aristo Developers μαζί με εκπροσώπους κορυφαίων δικηγορικών γραφείων
της Κύπρου, παρουσίασαν τόσο τα πλεονεκτήματα της χώρας μας ως διεθνές επενδυτικό
κέντρο όσο και τις προσφερόμενες επιλογές
για επενδύσεις στον τομέα ακινήτων. Το εν
λόγω επιχειρηματικό φόρουμ έλαβε χώρα στο
ξενοδοχείο Four Seasons, το οποίο και βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του επιχειρηματικού
πυρήνα της πόλης του Αμμάν. Με κύριο θέμα
τις επενδυτικές ευκαιρίες που προφέρει η Κύπρος έγινε σημαντική αναφορά στην δυναμική
πορεία της Κυπριακής οικονομίας, της ισχυρής
ανάκαμψης που απολαμβάνει ο τομέας ακινήτων της χώρας μας, αλλά και του ελκυστικού
φορολογικού περιβάλλοντος το οποίο διατηρεί
η Κύπρος ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αξίζει να σημειωθεί το ισχυρό ενδιαφέρον
που επιδείχθηκε για τα επενδυτικά προγράμματα που προσφέρει η Κύπρος μέσω αγοράς
ακινήτων οδηγώντας είτε στην εξασφάλιση
Μόνιμης Παραμονής στο νησί μας είτε στην
απόκτηση του Κυπριακού Διαβατηρίου.
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Η EUROBANK ΑΝΑΛΥΕΙ

Στο επίκεντρο αμερικανικά
ομόλογα και Ιταλία
Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ
ΗΠΑ και Κίνας συνεχίστηκαν την εβδομάδα που διανύσαμε, όπου η Κίνα
φέρεται να έχει προτείνει στις ΗΠΑ
μια συμφωνία εμπορικών παραχωρήσεων, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ
άλλων, την προστασία της αμερικανικής πνευματικής ιδιοκτησίας και τη
μείωση του εμπορικού ελλείμματος
των ΗΠΑ με την Κίνα έως και 200 δισ.
δολ. τον χρόνο. Στην Ιταλία, τα δύο
ευρωσκεπτικιστικά κόμματα –το Κίνημα των Πέντε Αστέρων και η Λίγκα– κατέληξαν σε συμφωνία για τον
σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας.
Σε αντίθεση με δημοσιεύματα στις αρχές της εβδομάδας, στο κυβερνητικό
πρόγραμμα στο οποίο συμφώνησαν
οι αρχηγοί των δύο κομμάτων, φαίνεται
πως δεν υπάρχει καμία αναφορά για
έξοδο της Ιταλίας από το ευρώ ή για
διαγραφή μέρους του ιταλικού χρέους
από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
Εντούτοις, οι δηλώσεις του επικεφαλής
οικονομολόγου της Λίγκας, Κλαούντιο
Μπόργκι, την Παρασκευή ότι η κυβερνητική προγραμματική συμφωνία
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την έκδοση βραχυχρόνιας διάρκειας ομολόγων για την αποπληρωμή οφειλών σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, τα αποκαλούμενα «mini-BOTs» (παρόμοια με τα
βραχυχρόνια έντοκα γραμμάτια) προκάλεσαν νέα ερωτήματα στους επενδυτές.
Με την προοπτική δημιουργίας κυβέρνησης συνασπισμού δύο ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων στην Ιταλία

να εγείρει έντονες ανησυχίες στους
επενδυτές, το ευρώ βρέθηκε υπό πίεση.
Σε αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκε το
δολάριο, ευνοούμενο από την άνοδο
των αποδόσεων των αμερικανικών
κυβερνητικών ομολόγων και των ισχυρών μακροοικονομικών στοιχείων
από τις ΗΠΑ. Ο δείκτης DXY, ο οποίος
αποτυπώνει την αξία του δολαρίου έναντι έξι βασικών νομισματικών, διαπραγματευόταν την Παρασκευή σε
υψηλά πέντε μηνών λίγο πάνω από
τις 93,63 μονάδες, παραμένοντας 1,1%
υψηλότερα σε εβδομαδιαία βάση. Η
ενδυνάμωση του δολαρίου παρέσυρε
την ισοτιμία ευρώ/δολάριο σε χαμηλά
5 μηνών κοντά στο 1,1765 την Τετάρτη, επίπεδο κοντά στο οποίο διαπραγματευόταν και την Παρασκευή στις
αγορές της Ευρώπης.
Στις αγορές ομολόγων, η απόδοση
του 10ετούς κυβερνητικού τίτλου ΗΠΑ
ανήλθε σε νέο υψηλό 7 ετών, κοντά
στο 3,13% την Παρασκευή, ενώ οι πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία ώθησαν
την αντίστοιχη απόδοση του ιταλικού
ομολόγου την ίδια ημέρα σε νέο υψηλό
για το τρέχον έτος 2,22%, 34 μονάδες
βάσης υψηλότερα σε εβδομαδιαία βάση,
η μεγαλύτερη σε ένα χρόνο περίπου.
Η διαφορά απόδοσης μεταξύ του ιταλικού και του γερμανικού 10ετούς ομολόγου διευρύνθηκε στις 158 μονάδες
βάσης στο τέλος της εβδομάδας, η μεγαλύτερη από τις αρχές Ιανουαρίου.

* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας
Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Μικρές ζημιές παρουσίασε
την Τρίτη το Χρηματιστήριο
Μικρές ζημιές παρουσίασε την Τρίτη το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός
Δείκτης έκλεισε στις 65,84 μονάδες, παρουσιάζοντας οριακή πτώση σε ποσοστό
0,24%.
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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
στις 65,84 μονάδες, παρουσιάζοντας οριακή πτώση σε
ποσοστό 0,24%.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε
επίσης πτώση σε ποσοστό 0,23%, κλείνοντας στις 39,29 μονάδες. Ο ημερήσιος
όγκος συναλλαγών έφτασε τις €307.794.

Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, αρνητικά έκλεισαν
ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό
0,41%, ο δείκτης της Κύριας Αγοράς κατά
1,27% και ο δείκτης των Επενδυτικών
κατά 3,83%.
Αντίθετα, κέρδη σημείωσε μόνο ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς σε ποσοστό 0,36%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €158.898 (άνοδος 1,35% – τιμή
κλεισίματος €1,65), των Τσιμεντοποιείων
Βασιλικού με €89.040 (χωρίς μεταβολή
- τιμή κλεισίματος €2,90), της Tsokkos
Hotels με €28.000 (χωρίς μεταβολή - τιμή
κλεισίματος €0,14), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €13.962 (πτώση
2,91% - τιμή κλεισίματος €0,50) και της
Atlantic Insurance με €4.544 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος €1,60).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 8 πτωτικά και 8 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο
αριθμός των συναλλαγών διαμορφώθηκε
στις 120.

Στροφή στα εμπορικά καταστήματα
από τις επενδυτικές εταιρείες

Κεφάλαια 19 εκατ. ευρώ δαπάνησαν οι ΑΕΕΑΠ το πρώτο τρίμηνο
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Επενδύσεις περίπου 19 εκατ. ευρώ
για την απόκτηση εμπορικών καταστημάτων πραγματοποίησαν κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη
περιουσία (ΑΕΕΑΠ). Πρόκειται για
μέγεθος που αντιπροσωπεύει περίπου το 30% των συνολικών επενδύσεων ύψους 54,3 εκατ. ευρώτων εταιρειών του κλάδου το
ίδιο διάστημα.
Αντίστοιχα, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, οι εταιρείες του
κλάδου είχαν δαπανήσει 38 εκατ.
ευρώ για την απόκτηση εμπορικών
καταστημάτων, ποσό που αποτελούσε το 35% των συνολικών επενδύσεών τους τη συγκεκριμένη
περίοδο. Εν ολίγοις, κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, έχουν τοποθετηθεί κεφάλαια 57 εκατ. ευρώ για την αγορά εμπορικών
καταστημάτων.

Πρόκειται για μια σαφή ένδειξη
των προοπτικών της συγκεκριμένης
αγοράς, ιδίως μάλιστα στις δημοφιλέστερες εμπορικές οδούς, όπου
σταδιακά περιορίζονται και οι επενδυτικές επιλογές. Για παράδειγμα, τόσο η Εθνική Πανγαία όσο και
η Trastor επένδυσαν στην οδό Ερμού κατά το φετινό πρώτο τρίμηνο.
Η πρώτη απέκτησε ένα κτίριο στη
συμβολή των οδών Ερμού 66 και
Αγ. Ειρήνης 7, αντί ποσού 5,7 εκατ.
ευρώ. Πρόκειται για κτίριο συνολικής επιφάνειας 2.525 τ.μ., για το οποίο θα δαπανηθεί επιπλέον 1,3 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση
και διαμόρφωσή του σε ένα κτίριο
μεικτής χρήσης (π.χ. εμπόριο και
εστίαση ή αναψυχή).
Αντίστοιχα, η Trastor AEEAΠ
προχώρησε στην απόκτηση καταστήματος κοντά στην πλατεία Συντάγματος (εκεί δηλαδή όπου οι αξίες είναι υψηλότερες). Η εταιρεία
της Τρ. Πειραιώς και του αμερικα-

νικού επενδυτικού ομίλου Varde
Partners επικράτησε σε δημόσιο
πλειστηριασμό για ακίνητο επί της
Ερμού 16-18.
Πρόκειται για κατάστημα επιφάνειας 109,12 τ.μ., για το οποίο καταβλήθηκε τίμημα 2,56 εκατ. ευρώ,
δηλαδή περίπου 23.450 ευρώ/τ.μ.
Η Trastor απέκτησε κι ένα ακόμα
κατάστημα στα Χανιά της Κρήτης,
στη συμβολή των οδών Σκαλίδη
και Μανουσογιαννάκηδων. Πρόκειται για ακίνητο επιφάνειας 700
τ.μ., με το τίμημα να ανέρχεται σε
1,3 εκατ. ευρώ.
Το ποσό των 5 εκατ. ευρώ δαπάνησε και η Grivalia για την απόκτηση εμπορικού καταστήματος
επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη
5 στην περιοχή της Γλυφάδας. Η
εταιρεία πλειοδότησε σε σχετικό
πλειστηριασμό για το κτίριο των
4.000 τ.μ., το οποίο διαθέτει ισόγειο
κατάστημα, αλλά και 1.570 τ.μ. γραφείων. Στο τέλος του 2017, η εται-

ρεία είχε αποκτήσει επίσης κι ένα
εμβληματικό κτίριο στο κέντρο του
Πειραιά, στη συμβολή των οδών
Γρηγορίου Λαμπράκη 101 και Βασ.
Γεωργίου, καταβάλλοντας το ποσό
των 4,14 εκατ. ευρώ. Επίσης, είχε
αποκτήσει ένα ακόμα κατάστημα
στη Ν. Ερυθραία αντί 2,65 εκατ.
ευρώ.
Σύμφωνα με την εταιρεία παροχής υπηρεσιών ακινήτων Proprius,
οι προοπτικές για τα εμπορικά ακίνητα θα παραμείνουν θετικές και
φέτος, με σημαντική κινητικότητα
στις νέες μισθώσεις, ως αποτέλεσμα
της ανόδου του τουρισμού και της
βελτίωσης της ιδιωτικής κατανάλωσης.
Την ίδια στιγμή, δεν υπάρχουν
νέες αναπτύξεις καταστημάτων,
με αποτέλεσμα το ποσοστό διαθεσιμότητας στα δημοφιλέστερα σημεία της Αττικής, αλλά κι εντός των
εμπορικών κέντρων, να παραμένει
χαμηλό.

Ιταλία και αξιολόγηση ασκούν πιέσεις σε κρατικά, αλλά και σε εταιρικά ομόλογα
Σε κλοιό πιέσεων συνέχισαν να βρίσκονται τα ελληνικά ομόλογα, με τους
πωλητές να έχουν πάρει τα ηνία της
αγοράς το τελευταίο διάστημα, τόσο
λόγω εσωτερικών όσο και εξωτερικών
παραγόντων, στέλνοντας την απόδοση
του 10ετούς χθες κοντά στο 4,5%
Οι κραδασμοί που προκάλεσαν οι
πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία στην
αγορά ομολόγων της ευρωπεριφέρειας,
συνέχισαν και χθες να επηρεάζουν έντονα τους ελληνικούς τίτλους, παρόλο
που τόσο τα ιταλικά όσο και τα υπόλοιπα ομόλογα της περιοχής ανέκαμψαν από τις απώλειες της Τετάρτης.
Αυτό, σύμφωνα με τους αναλυτές,
αποδεικνύει το πόσο ευαίσθητη είναι
η ελληνική αγορά στα εξωτερικά σοκ,
τη στιγμή που τα ξένα χαρτοφυλάκια
την αντιμετωπίζουν ως αναδυόμενη
αγορά και άρα αγορά υψηλού ρίσκου.
Την ίδια στιγμή, ούτε οι εγχώριες
εξελίξεις ευνοούν την επενδυτική διάθεση, καθώς οι καθυστερήσεις όσον
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Υπό αυτές τις συνθήκες,
η Εθνική Πανγαία ανέβαλε τη διαδικασία προσφοράς ομολογιών ονομαστικού κεφαλαίου 400 εκατ.
αφορά τα προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης σε συνδυασμό με το
ακόμη ανοιχτό ζήτημα της ελάφρυνσης
του ελληνικού χρέους –το οποίο αποτελεί «προαπαιτούμενο» για τους επενδυτές έτσι ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη τους προς την Ελλάδα–
ενισχύουν την αβεβαιότητα και οδηγούν σε συνεχείς πιέσεις στους ελληνικούς τίτλους.
Ετσι, η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου ξεπέρασε χθες το
4,4%, φτάνοντας το 4,447% και τα υψηλότερα επίπεδα από τις 26 Μαρτίου,

η απόδοση του 5ετούς έσπασε το
«φράγμα» του 3,5% για πρώτη φορά
από τις 27 Μαρτίου και διαμορφώθηκε
στο 3,511%, ενώ η απόδοση του 7ετούς
διατηρήθηκε πάνω από το 4% αγγίζοντας το 4,065%, στα επίπεδα που
είχε βρεθεί λίγο μετά την «ταραχώδη»
έκδοσή του στις αρχές Φεβρουαρίου.
Σε αυτές τις ευμετάβλητες και δυσμενείς συνθήκες στις αγορές με την
εκτόξευση των αποδόσεων στα ελληνικά
ομόλογα και τις εξελίξεις στην Ιταλία,
που «τάραξαν» το επενδυτικό κλίμα, η
Εθνική Πανγαία αποφάσισε την αναβολή της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών ονομαστικού κεφαλαίου 400 εκατ. ευρώ.
Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις
στις χρηματαγορές, προκειμένου να
επανεκκινήσει τη σχετική διαδικασία
όταν οι συνθήκες σταθεροποιηθούν.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία
κατά τη διάρκεια του roadshow της
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έκδοσης το οποίο ξεκίνησε στις 15
Μαΐου είχε επαφές με αρκετούς επενδυτές και το ενδιαφέρον τόσο από Ελληνες όσο και από ξένους θεσμικούς
ήταν έντονο. Αξίζει να σημειώσουμε
πως, αρχικά, η απόδοση των ομολογιών
αναμενόταν να διαμορφωθεί μεταξύ
3% με 4%.
Ωστόσο, δεδομένης της επιδείνωσης
του επενδυτικού κλίματος, η οποία ενείχε τον κίνδυνο να οδηγήσει τις αποδόσεις των ομολογιών υψηλότερα,
προτίμησε να τηρήσει στάση αναμονής.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της Πανγαίας, θα χρησιμοποιούσε τα καθαρά
έσοδα από την έκδοση και πώληση
των ομολογιών για την αποπληρωμή
υφιστάμενου δανεισμού (ο οποίος ανέρχεται συνολικά στα 290 εκατ. ευρώ)
και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς,
όπως νέες επενδύσεις σε ακίνητα σε
Ελλάδα και εξωτερικό.
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