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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΕΛΛΑΔΑ

ΑΓΟΡΑ ΣΤΕΓΗΣ

Tα 448 δισ. δολάρια έφθασαν το 2017 οι απώλειες ε-

Κατά 16,9% αυξήθηκε στη διάρκεια του 2017 το ναυτι-

Στον αποκλεισμό μόνιμων κατοίκων από την αγορά

Γενικός Δείκτης

66,51

500

80

400

60

300

40

200

20

100

0

0

24/5

25/5

Ογκος συναλλαγών (χιλιάδες €)
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158,3

Μετάλλαξη συνοικιών λόγω Airbnb

Συνάλλαγμα 9,14 δισ. από ναυτιλία

ξαιτίας του ηλεκτρονικού εγκλήματος παγκοσμίως και
ήταν κατά 30% ψηλότερες σε σύγκριση με το 2014.
Οι τράπεζες είναι ένας από τους μεγαλύτερους στόχους των χάκερ, σύμφωνα με έρευνα του Κέντρου
Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών και της εταιρείας
λογισμικού αντιικής προστασίας McAfee. Σελ. 10
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Τιμή: €1,50

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Ζημιές 448 δισ. από τους χάκερ

100
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λιακό συνάλλαγμα που εισέρρευσε στη χώρα, φθάνοντας τα 9,14 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση
της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών. Μάλιστα εκτιμάται
ότι, λόγω της ανατίμησης των ναύλων, το ποσό αυτό θα
αυξηθεί φέτος. Στα 4.746 πλοία ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος. Σελ. 18

στέγης και στη «μετάλλαξη» συνοικιών σττην Ευρώπη
οδηγεί η αύξηση των ενοικιάσεων μικρής διάρκειας, όπως η Airbnb, σύμφωναμε την οργάνωση Corporate
Europe Observatory. Οι προσπάθειες των αρχών να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο προσκρούουν στην εύνοια της ΕΕ στη «συνεργατική οικονομία». Σελ. 11

Στην Ελληνική και με προίκα η ΣΚΤ

Για να γίνει ο γάμος με τον Συνεργατισμό η τράπεζα ζητά 500 εκατ. από το κράτος - Προς έκδοση ομολόγου
Προίκα για να «παντρευτεί» με τον Συνεργατισμό ζητά η Ελληνική Τράπεζα.
Αν και το κομμάτι του «καλού» Συνεργατισμού έχει αποτιμηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, τη ΣΚΤ και
τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στα 450

εκατ. ευρώ, η Ελληνική φαίνεται να
το αμφισβητεί. Η Ελληνική εκτιμά πως
τα στοιχεία του ενεργητικού της ΣΚΤ
που αποτελούνται από τα καλά δάνεια,
τα καταστήματα, τις εργασίες και άλλα,
δεν αποτιμώνται σε 10 δισ. ευρώ όπως

τα στοιχεία του παθητικού της (δηλαδή
οι καταθέσεις) που ανέρχονται σε 10
δισ. επίσης. Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», η Ελληνική ζητά από το Συνεργατισμό να καλύψει αυτή τη διαφορά του ενεργητικού και παθητικού

που προκύπτει, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Δηλαδή, για να γίνει η συναλλαγή , η
Ελληνική ζητά από το κράτος να καταβάλει 500 εκατ. Ο τρόπος με τον οποίο το κράτος θα κάνει τη συναλλαγή
είναι να εκδώσει ένα ομόλογο αυτού

Συνοικία για χοντρά πορτοφόλια στη θάλασσα του Μονακό

του ποσού, όπως έκανε και πριν από
ένα μήνα και κατέθεσε εν τέλει 2,5
δισ. ευρώ στη ΣΚΤ. Στο τέλος της διαδικασίας και βάσει αυτού του σεναρίου,
το κράτος θα έχει εκδώσει ομόλογα
περί τα 3 δισ. ευρώ. Σελ. 4

Η πώληση
δανείων ψηλά
στην ατζέντα
της Τρ. Κύπρου
Μείωσε κατά 44% τα ΜΕΔ
Η Τρ. Κύπρου μείωσε κατά 44% τα Μη
Εξυπηρετούμενα Δάνειά της από το
Δεκέμβριο του 2014. Στα οικονομικά
αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου
2018, τα ΜΕΔ ανέρχονται πλέον στα
8,3 δισ. Η Τράπεζα κατέγραψε καθαρά
κέρδη 43 εκατ. Ψηλά στην αντζέντα
η πώληση δανείων 2 δισ. ευρώ. Σελ.7

Προς συμφωνία
με την Αίγυπτο
για αξιοποίηση
του «Αφροδίτη»

ΣΗΜΕΡΑ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΟΣΧΟΥ

Νέα υγιεινά προϊόντα από
την εταιρεία Α/φοι Λανίτη

Συζητήσεις και με το Ισραήλ

Η εταιρεία Α/φοι Λανίτη διευρύνει το

χαρτοφυλάκιό της από το καλοκαίρι και επενδύει σε πιο υγιεινά προϊόντα. Σύμφωνα με τον Country Sales Manager Βαγγέλη Μόσχο, άξονας των νέων προϊόντων
είναι η μείωση της ζάχαρης ακολουθώντας τη νέα στρατηγική του ομίλου CocaCola του οποίου είναι μέλος. Η εταιρεία
συμπληρώνει φέτος 75 χρόνια δραστηριοποίησης στην Κύπρο. Οι πωλήσεις
στον τομέα των μη αλκοολούχων ποτών
φθάνουν τα €89 εκατ. ετησίως. Σελ. 9

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ

Ζητούνται κίνητρα για
ηλεκτρικά και υβριδικά
Αργά αλλά σταθερά είναι τα βήματα της

Κύπρου προς την ηλεκτροκίνηση. Οι νέες
εγγραφές οχημάτων αυξάνονται τόσο σε
υβριδικά όσο και σε οχήματα με ηλεκτρικό κινητήρα. Τα στοιχεία από το πρώτο τετράμηνο του 2018 κάνουν λόγο για 40 εγγραφές ηλεκτροκίνητων οχημάτων και
557 υβριδικών. Οι βραδείς ρυθμοί με
τους οποίους κινείται η αγορά οφείλεται
κυρίως στην απουσία κυβερνητικών κινήτρων. Σελ. 8

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
l

l

Σελ. 6

Πολυμέτωπη επίθεση
Αντρου κατά Αναστασιάδη
Επικρίσεις για παλινδρομήσεις στο Κυπριακό, την εσωτερική διακυβέρνηση
και τον Συνεργατισμό.
Μόνος έτρεξε ο Γ. Λιλλήκας
στη Συμμαχία Πολιτών
Αναπληρωτής πρόεδρος τελικά ο Παναγιώτης Σαββίδης, μετά την αποκέντρωση των εξουσιών.

ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΡΑΜΠ-ΚΙΜ

Απεσταλμένος Β. Κορέας
στη Νέα Υόρκη για επαφές
Ανώτατος αξιωματούχος της Βόρειας Κο-

ρέας βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Νέα
Υόρκη για επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ελπίδες ότι ο ηγέτης του κομμουνιστικού καθεστώτος, Κιμ Γιονγκ Ουν, θα συναντηθεί, τελικά, με τον Ντόναλντ Τραμπ εντός του Ιουνίου, παρά τις αλλεπάλληλες ταλαντεύσεις
του Αμερικανού προέδρου. Σελ. 13

Την επέκταση του Πριγκιπάτου του Μονακό σχεδιάζει η κυβέρνησή του. Στόχος είναι η δημιουργία νέων κατοικιών για πλούσιους. Οι σχετικές επενδύσεις ανέρχονται σε 2,4 δισ. δολ. και αφορούν την επέκταση των εδαφών του Πριγκιπάτου στη θάλασσα. Η υπό δημιουργία συνοικία Ανς ντι Πορτί στο Μονακό θα προσφέρει
πολυτελή και συνάμα οικολογική διαβίωση στους κατοίκους της. Στους δρόμους της θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο πεζοί και ποδήλατα. Η τιμή των κατοικιών θα είναι υψηλότερη κατά 30% από τη μέση τιμή των κατοικιών στο Πριγκιπάτο (18.500 δολ. το τετραγωνικό μέτρο). Σελ. 12

Πάσο για έξοδο
της Ελλάδας στις
αγορές το ΔΝΤ

Τσουνάμι μέτρων στην Τουρκία μετά τις εκλογές
Η πτώση της τουρκικής λίρας έστρεψε πολλούς
στην αγορά χρυσού. Ιδιοκτήτες καταστημάτων πώλησης χρυσαφικών δήλωναν ότι τις τελευταίες εβδομάδες παρατηρείται
αύξηση στην πώληση χρυσού, γεγονός που απέδωσαν στην πορεία της τουρκικής οικονομίας. Αναλυτές εκτιμούν ότι η πορεία
της οικονομίας θα κρίνει
εν πολλοίς και το αποτέλεσμα των εκλογών στη χώρα στις 24 Ιουνίου. Σελ. 6

Παραμονή στο πρόγραμμα
Αναγκαία συνθήκη για την επιστροφή
της Ελλάδας στις αγορές χαρακτηρίζουν
ξένοι αναλυτές την παραμονή του ΔΝΤ
στο ελληνικό πρόγραμμα. Οικονομολόγοι
και αναλυτές διεθνών οίκων τονίζουν
ότι σε αντίθετη περίπτωση θα σταλεί λάθος μήνυμα που θα αυξήσει την αβεβαιότητα και θα καταστήσει προβληματική
την αποκατάσταση της σχέσης με τις αγορές. Σελ. 15

Σ Χ Ο Λ Ι Ο / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Αιμοδότης της οικονομίας ο δανεισμός
Μπορεί για μια οκταετία και συγκεκριμένα
από το 2004 έως το 2012 η χορήσγηση
δανείων να γινόταν πολλές φορές δίχως
τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις από τα
τραπεζικά ιδρύματα, λόγω των μεγάλων
καταθέσεων που είχαν να διαχειριστούν
με τα γνωστά σε όλους μας αποτελέσματα
των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, όμως
ο δανεισμός είναι η βασική πτυχή για ανάπτυξη μιας οικονομίας. Η απότομη αύξηση των 20 δισ. καταθέσεων από το 2004
σε 70 δισ. το 2008 ήταν ένα κεφάλαιο που
σίγουρα δεν διαχειρίστηκαν ορθά οι κυπριακές τράπεζες. Ωστόσο, πλέον φαίνεται
να το διαχειρίζονται σωστά. Οι κανονισμοί
που έρχονται από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς για χορήγηση δανείων, καθώς και
οι εξασφαλίσεις που χρειάζονται για να
ληφθεί είτε ένα δάνειο, είτε τα αποδεικτικά
για να ανοιχτεί απλώς ένας λογαριασμός,
λειτουργούν ως ασφαλιστικές δικλείδες
για να μην επαναληφθούν φαινόμενα
κόκκινων δανείων. Όλες οι τράπεζες αναζητούν φερέγγυους και βιώσιμους δανειολήπτες για να χορηγήσουν δάνεια,
ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου και τις προσδοκίες
των τραπεζών στην Κύπρο και στη ζώνη
του ευρώ για το δεύτερο τρίμηνο του
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Oι προσδοκίες για περαιτέρω
αύξηση στην καθαρή ζήτηση
νέων δανείων από τον εγχώριο μη χρηματοοικονομικό
ιδιωτικό τομέα, υποδηλοί
θετική ένδειξη για συνέχιση
της έντονης οικονομικής
ανάπτυξης της οικονομίας.
2018, η καθαρή ζήτηση δανείων, όπως
χαρακτηριστικά σημειώνει, αναμένεται
να αυξηθεί περαιτέρω για όλες τις κατηγορίες των δανείων. Αυτές οι προσδοκίες
όμως για περαιτέρω αύξηση στην καθαρή
ζήτηση νέων δανείων από τον εγχώριο
μη χρηματοοικονομικό ιδιωτικό τομέα
(νοικοκυριά και επιχειρήσεις), υποδηλοί
θετική ένδειξη για συνέχιση της έντονης
οικονομικής ανάπτυξης της κυπριακής
οικονομίας και για το επόμενο τρίμηνο.
Σε κάθε γειτονιά της Κύπρου υπάρχει
μία οικοδομή που χτίζεται, υπάρχει ένα
διαμέρισμα ή ένα σπίτι που ανακαινίζεται.
Και δεν μιλάμε για τη Λεμεσό που ξεπε-

τάγονται οι Πύργοι και τα ψηλά κτήρια
λόγω του προγράμματος των πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών με αμείωτους
ρυθμούς. Μέχρι το Μάρτιο του 2018, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Κωνσταντίνο Πετρίδη, είχαν χορηγηθεί 25 άδειες για ψηλά κτήρια και αναμένονταν
άλλες 60, οι περισσότερες εξ αυτών για
τη Λεμεσό. Οι οικοδομές, τα διαμερίσματα
και τα σπίτια δεν χτίζονται δίχως τραπεζικό
δανεισμό, σε εξαιρετικές περιπτώσεις χτίζονται με ίδια κεφάλαια από τους ιδιώτες.
Το ότι χτίζονται σπίτια υποδηλοί -λέξη
που χρησιμοποιεί και η ΚτΚ- ότι η οικονομία
αναπτύσσεται και επανέρχεται επιτέλους
σε ρυθμούς προ κρίσης. Από το 2011 - 2012
είχαν επιβράδυνση οι κατασκευές στην
Κύπρο και οι εργασίες σε αυτό τον τομέα
είχαν παγώσει. Χαρακτηριστικά τα λόγια
του Προέδρου του Invest Cyprus Μιχάλη
Μιχαήλ, μιλώντας για το Πρόγραμμα των
Πολιτογραφήσεων, ο οποίος ανέφερε ότι
το 2013 ήταν αδιάθετες 60.000 κατοικίες.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ελληνικής
κρίσης εξάλλου, που διαπιστώνεις ότι δεν
υπάρχουν πλέον οικοδομές. Η χορήγηση
δανείων αναπτύσσει την οικονομία, έτσι
γίνεται σε όλα τα κράτη, έτσι γίνεται και
στην Κύπρο τη δεδομένη στιγμή.

Κοντά σε συμφωνία με την Αίγυπτο
για τα δύο τερματικά υγροποίησης
φυσικού αερίου, βρίσκεται η κυβέρνηση και οι εταίροι της στο κοίτασμα
«Αφροδίτη». Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να έχουν αίσιο τέλος, γεγονός
που θα επιδράσει θετικά στο ζήτημα
που υπάρχει με τις απαιτήσεις του Ισραήλ επί του κοιτάσματος. Σελ. 5

Εβαλαν νερό
στο κρασί τους
και κάθισαν
στο ίδιο τραπέζι
Για την ασφάλεια στα σχολεία
Εκπαιδευτικοί και υπουργείο Παιδείας
άφησαν πίσω τις αντεγκλήσεις και
τις αντιπαραθέσεις και κάθισαν στο
τραπέζι του διαλόγου, με κύριο θέμα
την ασφάλεια και υγεία στα σχολεία.
Υποβλήθηκαν εισηγήσεις και λήφθηκαν κάποιες αποφάσεις. Ο διάλογος
θα έχει συνέχεια. Οι εκπαιδευτικές
οργανώσεις δεν παρέστησαν στη σύσκεψη για το σύστημα αξιολόγησης.
Νέες καταγγελίες από γονείς. Σελ. 4

Ρομπότ ψεκάζουν μόνο ζιζάνια

Η προηγμένη τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζονται και στη γεωργία. Η νεοφυής ελβετική εταιρεία ecoRobotix
κατασκεύασε ένα ρομπότ που μοιάζει με τραπέζι με ρόδες, για
να περνάει μέσα από καλλιεργημένα χωράφια και να ραντίζει
με ζιζανιοκτόνο μόνον εκείνα τα σημεία όπου υπάρχουν παράσιτα. Διαθέτει κάμερα η οποία εξετάζει τα φυτά και εντοπίζει τα
ζιζάνια. Η Bayer αναζητεί συνεταίρους για να κατασκευάσει τα
δικά της ψεκαστικά συστήματα ακριβείας. Στη φωτογραφία τo
ρομπότ που κατασκεύασε η νεοφυής ελβετική εταιρεία
ecoRobotix ψεκάζει ένα χωράφι με ζαχαρότευτλα στην πόλη
Μπαβούα της Ελβετίας, στη διάρκεια δοκιμών για τον έλεγχο
της καλής λειτουργίας του. Σελ. 11

02-OIK_SHMEIOMATARIO_KATHI 29/05/18 22:34 Page 2

2

l

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΟΜΗΡΟΥ

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΔΡ ΑΝΔΡEΑ ΠΟΥΛΛΙΚΚA

Ευέλικτη ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας
και κατανάλωση
Το κλειδί για την αλλαγή της εξισορρόπησης ισχύος ανάμεσα
στην παραγωγή ηλεκτρισμού και τους καταναλωτές είναι η ικανότητα των καταναλωτών να ελέγχουν πότε και πώς χρησιμοποιούν
την ηλεκτρική ενέργεια για τις δικές τους ανάγκες. Για αυτό το
λόγο η ευέλικτη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας (απόκριση ζήτησης)
είναι πολύ σημαντική, αφού με τη χρήση έξυπνων τεχνολογιών
επικοινωνίας και ελέγχου, μπορεί να γίνεται μετατόπιση της
χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας σε διαφορετικές περιόδους της ημέρας. Για παράδειγμα η χρήση πλυντηρίου, η θέρμανση νερού
και η φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορούν να γίνονται
σε ώρες που η ζήτηση ισχύος είναι χαμηλή και άρα, η ηλεκτρική
ενέργεια είναι φθηνότερη, με οικονομικό όφελος προς τους καταναλωτές. Ήδη, σήμερα, υπάρχουν τεχνολογίες, όπως είναι οι
έξυπνοι μετρητές, οι έξυπνες οικιακές συσκευές, οι έξυπνοι θερμοστάτες, τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας, κ.α., οι
οποίες έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν αυτές τις λειτουργίες
και μπορούν να προγραμματιστούν για να γνωρίζουν πότε είναι
οι περίοδοι με τις χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι
τεχνολογίες έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορούν να μετατοπίσουν το ηλεκτρικό φορτίο απρόσκοπτα διατηρώντας ή/και
βελτιώνοντας την ποιότητα, την απλότητα, την επιλογή και την
αξία των ενεργειακών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές. Συνάμα,
η ευέλικτη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας γίνεται με εύκολο και
απλό τρόπο χωρίς να περιπλέκει και να δυσκολεύει τους καταναλωτές στην κατανόηση και χειρισμό των σχετικών συσκευών
ή/και λογισμικών. Επιχειρηματικά μοντέλα που λαμβάνουν υπόψη
με σωστό τρόπο τα πλεονεκτήματα των αποκεντρωμένων μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής μπορούν δυνητικά να μειώσουν το κόστος
ολόκληρου του ηλεκτρικού συστήματος συμβάλλοντας ταυτόχρονα
στη δημιουργία ενός αξιόπιστου, ανθεκτικού, οικονομικά προσιτού
και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ηλεκτρικού συστήματος. Όμως, επιχειρηματικά μοντέλα που απλά προνοούν
την εγκατάσταση όσο το δυνατό περισσότερων υποδομών και
στις δύο πλευρές του μετρητή, αυξάνουν το κόστος ολόκληρου
του ηλεκτρικού συστήματος. Για να μπορέσουν οι καταναλωτές
να επενδύσουν σε αποκεντρωμένες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής
και ειδικά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να υπάρχουν
τα σωστά μηνύματα για τη βέλτιστη και οικονομική διαχείριση
του ηλεκτρικού συστήματος, αλλιώς οι καταναλωτές θα επενδύσουν
με τρόπο που θα εξυπηρετεί καλύτερα τα δικά τους συμφέροντα,
αντί με τρόπο που θα εξυπηρετεί το ηλεκτρικό σύστημα και τα
δικά τους συμφέροντα. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η ευέλικτη
ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας οι καταναλωτές τιμολογούνται
κατά διάφορες περιόδους μέσα στην ημέρα. Γενικά, η τιμολόγηση
βασίζεται στο χρόνο χρήσης (time of use), όπου η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται κατά τις υψηλότερες ημερήσιες περιόδους ζήτησης ισχύος. Οι καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή την τιμολόγηση προς όφελός τους και πρέπει να
αποτελεί επιλογή για όλους τους καταναλωτές. Με αυτό τον
τρόπο, θα μπορούν να έχουν ευελιξία της ζήτησης με ελάχιστες
επενδύσεις. Η δυνατότητα της ευέλικτης ζήτησης ηλεκτρικής
ενέργειας μπορεί να παρέχεται από τους προμηθευτές λιανικής
στην αγορά ηλεκτρισμού. Το κλειδί είναι η προσφορά ελκυστικών
πακέτων από τους προμηθευτές λιανικής προς τους πελάτες τους
που θα ενθαρρύνουν τις αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών με τελικό αποτέλεσμα τη μείωση του λογαριασμού των
πελατών τους και επιπλέον τη μείωση στα τέλη δικτύου.
Εν κατακλείδι, η αγορά ηλεκτρισμού της επόμενης δεκαετίας
θα χαρακτηρίζεται από πιο μεταβαλλόμενη και αποκεντρωμένη
παραγωγή ηλεκτρισμού και νέες έξυπνες τεχνολογικές ευκαιρίες
όπου θα επιτρέπουν στη βιομηχανία, στις επιχειρήσεις, ακόμα
και στα νοικοκυριά να παράγουν και να αποθηκεύουν ηλεκτρική
ενέργεια. Συνάμα, θα μπορούν να μειώσουν τους λογαριασμούς
τους και να συμμετέχουν ενεργά στις αγορές ηλεκτρισμού μέσω,
μεταξύ άλλων, της ευέλικτης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας (απόκριση ζήτησης).
Ο Δρ. Ανδρέας Πουλλικάς είναι Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας
Κύπρου.
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Ο Φαίδωνας, ο Σιζό, η Σκεύη, τα εγκεφαλικά και το Τατουάζ...
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Νέα εγκεφαλικά μοίρασε απλόχερα ο Φαίδωνας με τις καταγγελίες για σκάνδαλο, όπως λέει, με τουρκοκυπριακή περιουσία
στην Πάφο. Ενέπλεξε μάλιστα και τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο αλλά και
τον γνωστό ζωγράφο Ανδρέα Χαραλαμπίδη.
Η υπόθεση δεν είναι νέα, ο Φαίδωνας είχε
κάνει ανάλογη καταγγελία και παλαιότερα.
Η αντεπίθεση του Σιζό προκάλεσε πολλές
ελπίδες ότι το νέο σήριαλ θα έχει συνέχεια
με εντάσεις και ανατροπές ανάλογες με αυτές του “Τατουάζ”.
-Ποιος έξυπνος καναλάρχης θα προσλάβει
τον Φαίδωνα;
Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ υπέδειξε στον Δήμαρχο ότι θεώρησε την ανωτερότητά του να μην
του απαντά ως αδυναμία. “Αντίθετα δύναμη
είναι και θα το διαπιστώσεις σύντομα” του
είπε και τον προειδοποίησε: “Σύντομα θα τα
πούμε σε άλλο επίπεδο”. Οι δηλώσεις
και των δύο, χθες το μεσημέρι στην εκπομπή του Πάρη στο ΡΙΚ, άφησαν και τον δημοσιογράφο άναυδο. Ο Σιζό ανέφερε μάλιστα και κάποιες λέξεις κλειδιά που προετοιμάζουν για τη συναρπαστική συνέχεια: “Εικονικά δάνεια” εταιρείας στην οποία εργαζόταν ο Φαίδωνος αλλά και το γνωστό “εργοστάσιο χρυσού” για το οποίο υπαινίχθηκε
παρέμβαση του Δημάρχου Πάφου.
Ο τελευταίος δήλωσε εμφαντικά πως το μοναδικό του εισόδημα είναι ο μισθός του δημάρχου και αυτός της συζύγου του, με τον
Σιζό να δείχνει πως δεν πείθεται και να λέει
“θα τα δούμε”.
Εγώ τρέχω για ποπκόρν!
Στην αντεπίθεση μπήκε εντελώς ξαφνικά
και απρόοπτα και η συμπαθής κατά τα άλλα
Σκεύη Κουκουμά. Η ΑΚΕΛικιά βουλευτίνα επικρίνει δημόσια τον Φαίδωνα ότι διασπείρει ψιθύρους και αφήνει σκιές κατά “γυναίκας βουλευτή” για θέματα που αφορούν τον
προσφυγικό κόσμο”. Όπως υποστηρίζει η
Σκεύη, ο Δήμαρχος Πάφου “οφείλει να μην
αφήνει υπόνοιες έναντι κανενός και καμιάς,
ούτε και να μετατρέπει αυτά τα θέματα σε
τηλεοπτικό σόου, αλλά να μιλά καθαρά και
προπαντός να είναι καλά πληροφορημένος”.
Εν αναμονή της απάντησης του Φαίδωνα
τρέχω και για πατατάκια.
-Θα κλέψει ο Πάρης τηλεθέαση από το “Τατουάζ”;
Η Άντρια Ζαφειράκου, η ελληνοκυπριακής
καταγωγής δασκάλα που βραβεύθηκε πρό-

«Αν ήσουν στην Κύπρο θα ήσουν στην ΠΟΕΔ;»

σφατα ως η καλύτερη δασκάλα στον κόσμο,
ήρθε χθες στην Κύπρο. Τη δεύτερή της πατρίδα, όπως είπε.
“Δεν πιστεύω ότι είμαι η καλύτερη δασκάλα
ή ότι υπάρχει η καλύτερη δασκάλα, απλώς
νομίζω είμαι πολύ τυχερή που βραβεύθηκα
γιατί αυτό που κάνουν οι δάσκαλοι σε όλες
τις χώρες είναι εξαιρετικά σημαντικό, αφού
αλλάζουν ζωές” ανέφερε η Ζαφειράκου ως
μήνυμα προς τους εκπαιδευτικούς της Κύπρου. Και μας έπεισε αμέσως γιατί επιλέγηκε αυτή για τη βράβευση.
Μετέφερα στη στήλη το μήνυμά της με την
ευχή να το διαβάσουν και όσοι εκπαιδευτικοί και άλλοι δεν έτυχαν να το ακούσουν.
Στην Κύπρο ήρθε σίγουρα στην πιο κατάλληλη στιγμή ενώ μαίνεται ο πόλεμος μεταξύ
εκπαιδευτικών, υπουργείου Παιδείας και
οργανωμένων γονιών.

Και αφού βρίσκομαι στον χώρο της παιδείας, δεν μπορώ να μην αναφερθώ στην καταγγελία των οργανωμένων γονιών ότι δάσκαλοι έχουν παρενοχλήσει μαθητές, σε
δύο τουλάχιστον περιπτώσεις.
Δηλαδή μετά την καταγγελία του Δίπλαρου,
το κακό... εδιπλάρωσε. Κάποιοι αναμένουν
με αγωνία να επέμβουν ξανά η Αναστασία
και η Ειρήνη...
Εκπαιδευτικός διερωτήθηκε προχθές, φωναχτά, “γιατί κάποιοι θέλουν να μένουν
κρυφές οι παρενοχλήσεις σε μια εποχή που
όλοι δηλώνουν πως πρέπει να μιλάμε και να
τις αποκαλύπτουμε, χωρίς βεβαίως να αποκαλύπτονται οι ταυτότητες των παιδιών;”
Πόσο ειρωνικό διαβάζεται το μήνυμα της
Ζαφειράκου μετά από αυτή την είδηση; Όντως οι εκπαιδευτικοί αλλάζουν ζωές. Κάποιοι για πάντα και ολέθρια.

Ποιος απ’ αυτούς που εκστρατεύουν τώρα
εναντίον του Χαμπιαούρη όταν ανέλαβε το
υπουργείο τον καλωσόριζε με άρθρο στο οποίο έλεγε: “Ο εκπαιδευτικός κόσμος αναμένει και πιστεύει ότι ο κ. Χαμπιαούρης θα
λειτουργήσει και θα είναι και Υπουργός και
Δάσκαλος!”;
Λίγους μόνο μήνες μετά τον διορισμό του ο
Χαμπιαούρης φαίνεται να... βρήκε τον δάσκαλό του στο πρόσωπο του πρώην υποστηρικτή του.
ΚΟΥΪΖ: Ποιος ανέφερε, δημόσια μάλιστα,
πως κάποιοι εκπαιδευτικοί απλά φωνάζουν
και ενώ δήθεν έκοψαν κάθε σχέση με τον
Χαμπιαούρη χθες έτρεξαν στη συνάντηση
γιατί δεν είχαν και πολλά περιθώρια ελιγμών, παρά τις φωνασκίες;

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

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Το αναμενόμενο
γερμανικό «όχι»
Με τον νέο γερμανικό προϋπολογισμό επιβεβαιώθηκε ότι ο Ολαφ
Σολτς είναι αποφασισμένος να αποδειχθεί βασιλικότερος του
βασιλέα της δημοσιονομικής πειθαρχίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.
Το προσχέδιο που κατέθεσε περιλαμβάνει περικοπές στις δημόσιες
επενδύσεις – σε μια οικονομία με μεγάλο έλλειμμα επενδύσεων,
δημόσιων και ιδιωτικών, για το οποίο έχει τοποθετηθεί επικριτικά
μέχρι και το ΔΝΤ. Προβλέπει δημοσιονομικά πλεονάσματα κάθε
χρόνο από το 2019-2022 και αναμένεται να διατηρήσει το
πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών της χώρας στα ιλιγγιώδη
ύψη (8% του ΑΕΠ) όπου βρίσκεται σήμερα.
Ο κ. Σολτς έχει συμπαραταχθεί με τον σκληρό πρόεδρο της
Bundesbank, Γενς Βάιντμαν, στην απόρριψη της πρότασης Λαγκάρντ για ένα Ταμείο Εκτακτης Ανάγκης στην Ευρωζώνη. Ούτε
στα θέματα που μας αφορούν άμεσα υπάρχει κάποια χαραμάδα
αισιοδοξίας: σε έγγραφα που διέρρευσαν στη Handelsblatt το
υπουργείο προτείνει η ελάφρυνση χρέους να εξαρτάται αυστηρά
από την τήρηση δημοσιονομικών και άλλων δεσμεύσεων μετά
τη λήξη του προγράμματος. Υπενθυμίζεται πως η Γερμανία και
άλλοι χρησιμοποίησαν το επιχείρημα της μη συμμόρφωσης με
τις δεσμεύσεις του δεύτερου μνημονίου για να αρνηθούν την ελάφρυνση του χρέους το 2014, παρά την πρόωρη επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος. Τα δείγματα γραφής του κ. Σολτς μέχρι
στιγμής διαψεύδουν πανηγυρικά όσους πανηγύριζαν για τον
νέο μεγάλο συνασπισμό. Γενικότερα, οι υποστηρικτές της στενότερης δημοσιονομικής και τραπεζικής ένωσης στην Ευρωζώνη,
με τρόπο που να διασφαλίζει τη συνοχή της, παραδόθηκαν επανειλημμένως από το περασμένο καλοκαίρι σε σειρά ευσεβών
πόθων. Αρχικά, το αφήγημα –χωρίς στοιχεία που να το υποστηρίζουν– ήταν ότι η Αγκελα Μέρκελ, στην τελευταία της θητεία,
θα έκανε την υπέρβαση, θα έδειχνε τον πραγματικό της εαυτό
και θα διέσχιζε τις βαθυκόκκινες γραμμές της.
Στη συνέχεια, μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων
για την «Τζαμάικα», η πίστη των ευρωπαϊστών μεταβιβάστηκε
στους Σοσιαλδημοκράτες, που θα απαιτούσαν (φευ!) η Μέρκελ
να συναντήσει τον Εμανουέλ Μακρόν στα μισά του δρόμου και
να διασφαλίσουν μαζί το μέλλον της Ευρωζώνης.
Ο στρυφνός κ. Σολτς αποδεικνύει ότι και αυτές οι ελπίδες
ήταν αβάσιμες. Ως αποτέλεσμα, το μέλλον της Ευρωζώνης, της
οποίας η ανάκαμψη ήδη αρχίζει να ξεφουσκώνει, διαγράφεται
εξαιρετικά δυσοίωνο.

Ο Ιούνιος μας υποδέχεται με πολλή και καλή λογοτεχνία
1. Το Κέντρο Λόγου και Τεχνών
Τεχνοδρόμιο παρουσιάζει το ποιητικό έργο του Γιώργου Καλοζώη
σε εκδήλωση με τίτλο «Το ανήκουστο μάθημα». Ο Γιώργος Καλοζώης είναι ένας από τους σημαντικούς σύγχρονους Κύπριους
ποιητές και έως σήμερα έχει εκδώσει επτά ποιητικές συλλογές.
Οι συλλογές του «Ανάποδος κόσμος» (εκδόσεις Γαβριηλίδης,
2000) «Η κλίση του ρήματος» έχουν τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Ποίησης από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου. Στην εκδήλωση θα μιλήσουν η πανεπιστημιακός Μαίρη
Ρούσσου-Sinclair, ο ποιητής και
δημοσιογράφος Μιχάλης Παπαδόπουλος και η ποιήτρια Στέλλα
Βοσκαρίδου Οικονόμου. Ο ποιητής στο τέλος της εκδήλωσης θα
απαγγείλει ποιήματα από τις συλλογές του.
Σάββατο 2 Ιουνίου, ώρα 7:30 μ.μ.

Μουσείο «Το Πλουμιστό Ψωμί»,
Γρηγόρη Αυξεντίου 9, πάροδος Αγίας Φυλάξεως, Λεμεσός. Είσοδος
ελεύθερη.

2. Το νέο μυθιστόρημα του Σταύρου Χριστοδούλου με τίτλο «Τη
μέρα που πάγωσε ο ποταμός»,
μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Καστανιώτη και εντάσσεται στη σειρά Καστανιώτης
Noir. και παρουσιάζεται στις 4 Ιουνίου στη Λευκωσία στη Δημοσιογραφική Εστία. Αυτή είναι η
δεύτερη συγγραφική δουλειά του
Σταύρου Χριστοδούλου, το πρώτο
του μυθιστόρημα ήταν το «Hotel

τισμούς θα απευθύνουν η αντιπρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου Αγγέλα Καϊμακλιώτη και ο δήμαρχος Αγλαντζιάς
Χαράλαμπος Πετρίδης.
Τρίτη, 5 Ιουνίου, ώρα 7:45, Σκαλί

Αγλαντζιάς, Αγίου Γεωργίου 15, Αγλαντζιά.

National» (2016). Για το νέο του
βιβλίο θα μιλήσουν ο συγγραφέας
και πρύτανης του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου Κώστας
Γουλιάμος και ο συγγραφέας και
δημοσιογράφος Γιάννης Ράγκος.
Αποσπάσματα θα διαβάσει η ηθοποιός Στέλα Φυρογένη και την
εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Κώστας Κωνσταντίνου. Στο βιβλίο του Σταύρου
Χριστοδούλου κανείς δεν μοιάζει
αθώος, ενώ η αλήθεια κρύβεται,
όπως πάντα, στις λεπτομέρειες.
Καθώς αποκαλύπτεται το μυστήριο, τα γκρίζα νερά του Δούναβη
παρασέρνουν τις ιστορίες ανθρώπων που το μόνο που επιθύμησαν ήταν ν’ αγαπηθούν.
Δευτέρα 4 Ιουνίου, ώρα 7:00

μ.μ. Δημοσιογραφική Εστία, λεωφόρος ΡΙΚ 12.

3. Η Ενωση Λογοτεχνών Κύπρου
και οι εκδόσεις Γκοβόστη παρουσιάζουν τη νέα συλλογή διηγημάτων του λογοτέχνη Χρίστου
Χατζήπαπα «αλλόφυλοι εραστές»,
από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Σε
αυτή τη συλλογή ο συγγραφέας
καταφέρνει να διεισδύσει στην
κυπριακή ψυχή που είναι τόσο
φορτισμένη, από την εισβολή,
την κατοχή και τα εμφύλια πάθη.
Τα δεκαοχτώ διηγήματα της συλλογής είναι χωρισμένα σε δυο ενότητες, ισορροπώντας μεταξύ
του προσωπικού πόνου και της
συλλογικής συνείδησης.
Εισηγήσεις για τη συλλογή θα
κάνουν οι λογοτέχνες Αιμίλιος
Σολωμού και Μυρτώ Αζίνα και αποσπάσματα από τα διηγήματα
θα διαβάσουν η Όλγα Πιερίδου
και ο Ανδρέας Τσουρής. Χαιρε-

4. Oι εκδόσεις Εν Τύποις παρουσιάζουν το βιβλίο του Βάσου Καραγιώργη «Μνήμες, νοσταλγίες
και ξεριζωμοί. Τρίκωμο – Σαλαμίνα» στην αίθουσα διαλέξεων
του Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ.
Λεβέντης». Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο διευθυντής του Ιδρύματος «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»
κ. Χαράλαμπος Μπακιρτζής. Για
το βιβλίο θα μιλήσουν ο εκπαιδευτικός Παύλος Φ. Ιωαννίδης
και ο δημοσιογράφος Κώστας Σερέζης. Ο ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης θα απαγγείλει δύο
ποιήματά του σχετικά με τη Σαλαμίνα και θα ακολουθήσει αντιφώνηση από τον συγγραφέα.
Τρίτη, 5 Ιουνίου, ώρα 7:30 μ.μ., Ί-

δρυμα «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»,
Γλάδστωνος 40, Λευκωσία.

5. Το βιβλιοπωλείο «Moufflon
Bookshop» στη Λευκωσία παρουσιάζει τον τόμο «Αρμένιοι τραπεζίτες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία».
Ο τόμος είναι μία ιστορική
προοπτική από τον M.H.
Bouldoukian, πρώην αναπληρωτή
διοικητή της Banque du Liban,
ο οποίος θα μιλήσει επίσης για
τους Έλληνες τραπεζίτες της

ίδιας περιόδου. Στην εκδήλωση
θα μιλήσουν ο δρ Συμεών Μάτσης, πρόεδρος του Πολιτιστικού
ιδρύματος Τράπεζας Κύπρου και
ο δρ Thomas Alexander-Sinclair
από το Πανεπιστημίου Κύπρου.
Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην
αγγλική γλώσσα.
Δευτέρα 11 Ιουνίου, ώρα 7:30

μ.μ. Πολιτιστικό ίδρυμα Τράπεζας
Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, Παλιά Λευκωσία

6. Το βραβείο «Γ.Φ. Πιερίδης» με
ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης
Λογοτεχνών Κύπρου απονέμεται
φέτος στον ποιητή Κώστα Βασιλείου, μία από τις σημαντικότερες
μορφές της Γενιάς της Ανεξαρτησίας και γενικότερα της σύγχρονής ποίησης. Δημοσίευσε κριτικές μελέτες και δοκίμια στον
περιοδικό Τύπο και εξέδωσε σε
έξι τόμους τα ποιητικά έργα του
Βασίλη Μιχαηλίδη. Δημοσίευσε
επίσης το «Νάμιν… του Κώστα
Μόντη» (2014) και το «Νάμιν Β΄»
(2015). Για το έργο του Κώστα
Βασιλείου θα μιλήσουν ο φιλόλογος Γιώργος Μύαρης, ο ποιητής
– κριτικός Παναγιώτης Νικολαΐδης και ο νομικός – οικονομολόγος Παύλος Μαυρογιάννης.
Αποσπάσματα από το έργο του
θα διαβάσουν οι: Όλγα Πιερίδου,
Αλέκος Μιχαηλίδης, Ιόλη Μιχαηλίδη, Μυρτώ Αζίνα Χρονίδη και
Παντελίτσα Μαυρογιάννη.
Δευτέρα, 11 Ιουνίου, ώρα 7:00

μ.μ., Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης Αμμοχώστου, 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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Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Γενναίες εκπτώσεις για τον Συνεργατισμό

Η Ελληνική Τράπεζα ζητά από το κράτος να καταβάλει περί τα 500 εκατ. ευρώ για να γίνει η συναλλαγή - Προς έκδοση ομολόγου
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ρεκόρ καταθέσεων
για τον Απρίλιο

Μετά την έγκριση των μεγαλομετόχων
της Ελληνικής Τράπεζας για αύξηση
του μετοχικού της κεφαλαίου ώστε
να αποκτήσει το καλό κομμάτι της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας,
έφτασε η χρονική στιγμή για να συζητηθεί το ποσό με το οποίο θα προχωρήσει γι΄ αυτή την κίνηση. Αν και
το κομμάτι του «καλού» Συνεργατισμού
έχει αποτιμηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών, τη ΣΚΤ και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς στα 450 εκατομμύρια
ευρώ, η Ελληνική Τράπεζα φαίνεται
όχι απλώς να το αμφισβητεί, αλλά να
ζητά και «προίκα» για το πάντρεμα
μεταξύ της δεύτερης μεγαλύτερης
τράπεζας του νησιού και της τρίτης.
Αν και το ενδιαφέρον από την Ελληνική για τον Συνεργατισμό κλείδωσε
με την υποβολή προσφοράς στις 14
Μαΐου, ωστόσο το ποσό με το οποίο
προτίθεται να αγοράσει τη ΣΚΤ, ή για
να ειπωθεί αλλιώς, τα κεφάλαια που
θα χρειαστεί να «σηκώσει» και ποιοι
επενδυτές θα χρηματοδοτήσουν αυτή
την αύξηση κεφαλαίου, σίγουρα δεν
έχει κλειδώσει. Τα ζητήματα που έχουν

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

δημοσίευσε τα στατιστικά στοιχεία καταθέσεων και δανείων με
μήνα αναφοράς τον Απρίλιο
2018, τα οποία δείχνουν πως οι
συνολικές καταθέσεις τον Απρίλιο 2018 παρουσίασαν καθαρή
αύξηση 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σύγκριση με καθαρή μείωση 642,9 εκατομμύρια ευρώ
τον Μάρτιο 2018. Η πιο πάνω αύξηση των καταθέσεων δικαιολογείται κυρίως από την κατάθεση
ύψους 2,5 δισ. ευρώ, της Κυπριακής Δημοκρατίας, στη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
τον Απρίλιο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής ανήλθε στο
4,5%, σε σύγκριση με -0,8% τον
Μάρτιο 2018. Το υπόλοιπο των
καταθέσεων τον Απρίλιο 2018 έφθασε στα 50,5 δισ. ευρώ.
Τα συνολικά δάνεια τον Απρίλιο
2018 παρουσίασαν καθαρή μείωση 100 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με καθαρή μείωση 155,7 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο 2018. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο -2%, παραμένοντας αμετάβλητος σε σύγκριση με τον
Μάρτιο 2018. Το υπόλοιπο των
συνολικών δανείων ανήλθε στα
48,6 δισ. ευρώ τον Απρίλιο
2018.
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Η Ελληνική φαίνεται
να αμφισβητεί και το ύψος
των κεφαλαίων που
θα εξεύρει για να αποκτήσει την «καλή» Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.
προκύψει μεταξύ Ελληνικής και Συνεργατισμού είναι δύο. Το ένα είναι
το ύψος των κεφαλαίων που θα χρειαστεί.
Το δεύτερο αφορά το ποσό που έχει
προκύψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που θα κληθεί η ΣΚΤ –δηλαδή το κράτος- να δώσει στην Ελληνική Τράπεζα. Και αυτό, διότι η Ελληνική εκτιμά πως τα στοιχεία του ενεργητικού της ΣΚΤ που αποτελούνται
από τα καλά δάνεια, τα καταστήματα,
τις εργασίες και άλλα, δεν αποτιμώνται
σε 10 δισ. ευρώ όπως τα στοιχεία του
παθητικού της (δηλαδή οι καταθέσεις)
που ανέρχονται σε 10 δισ. επίσης. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»,
η Ελληνική ζητά από το Συνεργατισμό
να καλύψει αυτή τη διαφορά του ενεργητικού και παθητικού που προ-

Χθες, ξεκίνησε η δεύτερη φάση της ιδιωτικοποίησης της ΣΚΤ, με εντατικές συναντήσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων πλευρών.
κύπτει, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Δηλαδή,
για να γίνει η συναλλαγή , η Ελληνική
ζητά από το κράτος να καταβάλει 500
εκατ. Πώς θα γίνει κατορθωτό; Το κράτος δεν μπορεί να καταβάλει 500 εκατ.
στην Ελληνική Τράπεζα, αλλά ο τρόπος
με τον οποίο θα γίνει, είναι να εκδώσει
ένα ομόλογο αυτού του ποσού, όπως
έκανε εξάλλου πριν από ένα μήνα για
τη ΣΚΤ και κατέθεσε εν τέλει 2,5 δισ.
ευρώ στην τράπεζα. Στο τέλος της διαδικασίας και βάσει αυτού του σεναρίου,
το κράτος θα έχει εκδώσει περί τα 3
δισ. ευρώ ομολόγων για την ΣΚΤ για
να γίνει η συγχώνευση.

Θα τον σηκώσει με 150
Πέρα από τα ζητούμενα της Ελληνικής από τη ΣΚΤ για τα 500 εκατ. που
θα προκύψουν πιθανότερα από ομό-

λογο, η Ελληνική φαίνεται να αμφισβητεί το ύψος των κεφαλαίων που
θα εξεύρει για να αποκτήσει την «καλή»
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Σύμφωνα με την πρώτη, το ύψος των νέων
κεφαλαίων που θα χρειαστούν ώστε
να απορροφήσει τα εξυπηρετούμενα
δάνεια της ΣΚΤ, αρκούν στα 150 εκατ.
ευρώ, με τα 450 να παρουσιάζονται
ως πολλά.
Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης
Γεωργιάδης σε δηλώσεις την προηγούμενη εβδομάδα βέβαια, είχε πει
πως οποιοδήποτε ποσό κάτω από 250
– 300 εκατ. ευρώ, θεωρείται πολύ
μικρό. Μιλώντας στην «Κ» τραπεζικές
πηγές ανέφεραν πως το κράτος θέλει
να πωλήσει το Συνεργατισμό στο 100%
του Book Value του, κάτι το οποίο
είναι πολύ δύσκολο και εκεί προκύπτει

και το 450. Η Ελληνική, είπαν οι ίδιες
πηγές, θέλει να τον λάβει με σημαντική
έκπτωση, αφού και στην ίδια αναμένεται να εισχωρήσουν οι καινούργιοι
επενδυτές, όπως Altas και J.C. Flowers
περίπου στο 20% της αξίας της μετοχής
της Ελληνικής. Στον αντίποδα, άλλες
τραπεζικές πηγές αναφέρουν πως είναι
δίκαιο το αίτημα της Ελληνικής να αγοράσει με σημαντική έκπτωση το
Book Value του Συνεργατισμού, για
να μην γίνουν diluted οι υφιστάμενοι
μέτοχοι, δηλαδή να αραιωθεί το ποσοστό τους από την έκδοση επιπρόσθετων κοινών μετοχών από την εταιρεία.
Όπως και να έχει, οι ίδιες πηγές
διαμήνυσαν πως η διαδικασία που εξελίσσεται μεταξύ Ελληνικής και Συνεργατισμού δηλώνει προχειρότητα.

Εξήγησαν πως η Ελληνική, αν και γνώριζε για το επικείμενο πάντρεμα μεταξύ
των δύο πολλούς μήνες προηγουμένως,
έχει φτάσει στο παραπέντε δίχως να
γνωρίζει από ποιους και πόσα κεφάλαια
θα χρειαστεί να εξεύρει και να λύσει
τις διαφορετικές προτεραιότητες των
υφιστάμενων μετόχων. Το γεγονός
αυτό καθυστέρησε τις συζητήσεις της
δεύτερης φάσης της ιδιωτικοποίησης
του Συνεργατισμού.

Στη δεύτερη φάση
Χθες, ξεκίνησε η δεύτερη φάση της
ιδιωτικοποίησης της ΣΚΤ, με εντατικές
συναντήσεις μεταξύ των πλευρών. Οι
διαπραγματεύσεις λαμβάνουν χώρα
μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών,
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
και των συμβούλων των ενδιαφερό-

μενων μερών που κατέθεσαν προτάσεις στις 14 του μήνα, δηλαδή της Ελληνικής και του επενδυτικού ταμείου
Apollo. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρωθούν
οι διαπραγματεύσεις, όπως δεν υπήρχε
και χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο, αυτό των διευκρινήσεων από τα ενδιαφερόμενα
μέρη για τις προσφορές τους. Πηγή
που βρίσκεται κοντά στη διαδικασία
τόνισε πως «μπορεί να ολοκληρωθεί
η διαπραγμάτευση εντός της εβδομάδας, μπορεί την επόμενη. Πρέπει όμως
να βρεθούν λύσεις σε ό,τι ζητήματα
έχουν προκύψει και δεν υπάρχει βιασύνη σε αυτό το στάδιο». Έπειτα από
τη διαπραγμάτευση, η διαδικασία θα
περάσει στο τρίτο στάδιο, αυτό της
αξιολόγησης των προτάσεων.

Χαμήλωσαν τους τόνους και κάθισαν στο ίδιο τραπέζι
Θέματα ασφάλειας και υγείας στα σχολεία ήταν το επίκεντρο της χθεσινής συνάντησης στο υπουργείο Παιδείας
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Νέες καταγγελίες για
παρενόχληση μαθητών

Την έναρξη δομημένου διαλόγου στο
θέμα της ασφάλειας και υγείας στα
σχολεία, αποφάσισαν υπουργείο Παιδείας, εκπαιδευτικές οργανώσεις και
οργανωμένοι γονείς σε συνάντηση
που πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Παιδείας. Ηταν η πρώτη συνάντηση του υπουργού Παιδείας με
τις εκπαιδευτικές οργανώσεις μετά
από την αντιπαράθεση που είχαν και
η οποία ξέσπασε μετά το θάνατο του
10χρονου μαθητή. Σε μια προσπάθεια
μάλιστα να πέσουν οι τόνοι, οι εμπλεκόμενοι φορείς έθεσαν επί τάπητος
τις προτάσεις τους και αντάλλαξαν απόψεις και εισηγήσεις με στόχο την
βελτίωση και την όσο το δυνατό ασφαλέστερη παρουσία των μαθητών

Παράλληλα με τις ενέργειες που έγιναν
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Δεν συμμετείχαν στην συζήτηση για την αλλαγή στο
σύστημα αξιολόγησης των
εκπαιδευτικών οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση των οργανωμένων γονέων.
και των εκπαιδευτικών στους σχολικούς
χώρους. Όπως τονίζεται από πλευράς
υπουργείου, στόχος του διαλόγου αυτού
είναι να διαφανούν οι όποιες παραλείψεις παρουσιάζονται στα θέματα
ασφάλειας και υγείας στα σχολεία για
να υπάρξει άμεση αντιμετώπισή τους.
Οπως ανέφεραν στην «Κ» πηγές από
το υπουργείο Παιδείας, η σύσκεψη
πραγματοποιήθηκε σε πολύ εποικοδομητικό κλίμα παρά τα τελευταία γεγονότα και τις τεταμένες σχέσεις που
δημιουργήθηκαν ανάμεσα στο υπουργείο Παιδείας και τις εκπαιδευτικές
οργανώσεις. Μάλιστα, επισήμαναν ότι
αντηλλάγησαν απόψεις με κύριο στόχο
να υπάρξει βελτίωση των συνθηκών
ασφάλειας και υγείας στους σχολικούς
χώρους κατά την εκεί παρουσία τόσο
των εκπαιδευτικών όσων και των μαθητών. Παράλληλα, όπως αναφέρουν
οι ίδιες πηγές, τονίστηκε για ακόμη

Στη σύσκεψη τονίστηκε για ακόμη μία φορά, πως κοινή έγνοια και προτεραιότητα όλων αποτελεί η διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και υγείας στα σχολεία.
μία φορά πως κοινή έγνοια και προτεραιότητα όλων αποτελεί η διασφάλιση συνθηκών ασφάλειας και υγείας
στα σχολεία, με τους αρμόδιους λειτουργούς του υπουργείου Παιδείας να
κάνουν αναφορά και στο υψηλό επίπεδο των κτηριακών εγκαταστάσεων
και της υλικοτεχνικής υποδομής που
υπάρχει σήμερα.

Σύσταση ειδικής επιτροπής
Με την ολοκλήρωση της συζήτησης,
αποφασίστηκε η σύσταση ειδικής επιτροπής για την ασφάλεια και υγεία
στα σχολεία, υπό την προεδρία του
Προϊστάμενου Ασφάλειας και Υγείας
του υπουργείου Παιδείας. Μάλιστα η
συγκεκριμένη επιτροπή θα εξετάσει
αν πρέπει να υπάρξει στελέχωση των
σχολείων με νοσηλευτές μετά και τα
τελευταία γεγονότα. Παράλληλα, μέσα
από τις δικές της ενέργειες και εξετάσεις,
θα διαφανεί εάν μπορεί να υπάρξει περαιτέρω εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
σε θέματα πρώτων βοηθειών. Πολλοί
εκπαιδευτικοί δήλωναν ότι δεν νιώθουν
έτοιμοι να αντιμετωπίσουν σοβαρά περιστατικά στα σχολεία, ούτε και να

κρίνουν εάν ένα περιστατικό τραυματισμού είναι σοβαρό ή όχι. Όπως σημειώνεται από πλευράς υπουργείου
Παιδείας, η ειδική επιτροπή θα κάνει
τον διαχωρισμό βραχυπρόθεσμων και
μακροπρόθεσμων στόχων με σκοπό
να αρχίσουν να δίδονται σταδιακά λύσεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας,
τονίζοντας ωστόσο ότι όποιες ενέργειες
και αν γίνουν θα συνεχίσουν να υπάρχουν τραυματισμοί. Μάλιστα, από πλευράς υπουργείου Παιδείας, επισημαίνεται
ότι αν και δεν είναι εύκολο να οριοθετηθούν οι στόχοι θα πρέπει μέχρι την
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς να
γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις για
βελτίωση πιθανών παραλείψεων που
μπορεί να υπάρχουν.

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών
Παράλληλα με τον διάλογο για την
ασφάλεια και υγεία στα σχολεία, χθες
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας και σύσκεψη για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης
των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου. Το θέμα έθεταν στο τραπέζι
εδώ και καιρό οι οργανωμένοι γονείς

καθώς πιστεύουν ότι το υφιστάμενο
σύστημα δεν είναι υποβοηθητικό στην
απομάκρυνση ανεπαρκών εκπαιδευτικών.
Οπως τονίζεται, από πλευράς υπουργείου, είναι γενικά αποδεκτό ότι το υφιστάμενο σύστημα αξιολόγησης έχει
ολοκληρώσει τον κύκλο του. Σημειώνει
μάλιστα ότι όλοι οι συμμετέχοντες στο
εκπαιδευτικό σύστημα έχουν ήδη εκφράσει τη βούλησή τους για βελτίωσή
του, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει
υποστηρικτικά στη γενικότερη προσπάθεια του υπουργείου για βελτίωση
των μαθησιακών αποτελεσμάτων των
μαθητών και την καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους. Ο στόχος που έχει τεθεί
από πλευράς υπουργείου Παιδείας είναι
πριν από το τέλος Οκτωβρίου, να ετοιμαστεί συγκεκριμένη πρόταση για τον
εκσυγχρονισμό του συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του
εκπαιδευτικού έργου. Για τον σκοπό
αυτό έχει διοριστεί τεχνική επιτροπή
με μέλη από την πανεπιστημιακή κοινότητα, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και τεχνοκράτες.

Απόντες οι εκπαιδευτικοί
Στην σύσκεψη για την αξιολόγηση
του εκπαιδευτικού, η οποία προηγήθηκε
χρονικά της σύσκεψης για τα θέματα
ασφάλειας και υγείας στα σχολεία, δεν
παραβρέθηκαν οι εκπαιδευτικές οργανώσεις, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των οργανωμένων
γονέων, οι οποίοι εδώ και καιρό επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντική στην
λειτουργία των σχολικών μονάδων. Οι
εκπαιδευτικές οργανώσεις, με την σειρά
τους, τονίζουν ότι αν και είχαν πάρει
την πρόσκληση να συμμετάσχουν στην
σύσκεψη για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δεν το έπραξαν καθώς, όπως σημειώνουν, θα έχουν την ευκαιρία
να τοποθετηθούν σε μεταγενέστερο
στάδιο στην πρόταση την οποία παρουσίασε σήμερα το υπουργείο Παιδείας. Ειδικότερα, από πλευράς ΠΟΕΔ,
λέχθηκε στην «Κ» ότι είχε προειδοποιήσει προ ημερών ότι δεν πρόκειται να
συμμετάσχει πριν από το τέλος της
σχολικής χρονιάς σε συσκέψεις οι οποίες
δεν έχουν να κάνουν με το θέμα της ασφάλειας και υγείας στα σχολεία.

χθες στο υπουργείο Παιδείας, για λύση
των προβλημάτων στο χώρο της εκπαίδευσης, την δική της οπτική στα τελευταία γεγονότα έδωσε μέσω δημοσιογραφικής διάσκεψης και η Παγκύπρια συνομοσπονδία οργανωμένων γονέων δημοτικής εκπαίδευσης. Όπως σημείωσε ο
πρόεδρος της συνομοσπονδίας Μορφάκης Σολομωνίδης, οι σχέσεις των οργανωμένων γονιών και των εκπαιδευτικών
είναι στις πλείστες των περιπτώσεων άριστες και φιλικές, και με κανένα τρόπο
δεν μηδενίζεται το έργο τους. Ωστόσο,
προχωρώντας παρακάτω, αναφέρθηκε
και σε επιστολές από γονείς οι οποίοι καταγγέλλουν πέραν της ανεπάρκειας κάποιων εκπαιδευτικών, ανάρμοστες συμπεριφορές ή και παρενοχλήσεις μαθητών. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν καταγγελθεί και από τις διευθύνσεις των σχολείων, τόσο στο υπουργείο Παιδείας όσο
και στην αστυνομία. Ο κ. Σολομωνίδης
είπε ότι το τελευταίο διάστημα έφθασαν
στα γραφεία της Συνομοσπονδίας δύο
καταγγελίες. «Η μια περίπτωση έχει ήδη
καταγγελθεί στην αστυνομία μετά το παράπονο των γονιών και εξετάζεται. Η άλλη περίπτωση είναι στα αρχικά στάδια
και ήδη έχουμε προτρέψει τους γονείς
να προβούν σε άμεση καταγγελία στην
αστυνομία. Μιλούμε για παρενοχλήσεις
στη δημοτική εκπαίδευση», ανέφερε. Η
«Κ», μετά από αυτή την δήλωση του προέδρου των οργανωμένων γονέων, ζήτησε την άποψη της ΠΟΕΔ για το πώς σχολιάζει τις αναφορές για σεξουαλική παρενόχληση μαθητών από εκπαιδευτικούς. Όπως μας τονίστηκε, η ΠΟΕΔ δεν
είναι διατεθειμένη να μπεί σε μια αντιπαράθεση για αυτό το θέμα μάλιστα από
την στιγμή που υπάρχουν καταγγελίες
στην αστυνομία. Όπως σημειώνει η ΠΟΕΔ, θα πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί,
να προσπαθούν να πέσουν οι τόνοι και
να μην δημιουργούν εκ νέου φόβους σε
γονείς και μαθητές. Τονίζει επίσης ότι τα
περιστατικά πρέπει να καταγγέλλονται
απευθείας στην αστυνομία για διερεύνηση και όχι στα ΜΜΕ για σκοπούς εντυπωσιασμού.
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Σε καλό δρόμο
με Αίγυπτο,
παζάρια με Ισραήλ
για Αφροδίτη
Σε ακτίνα συμφωνίας με τα δυο τερματικά υγροποίησης Φυσικού Αερίου (ΦΑ) στην Αίγυπτο,
βρίσκεται η κυβέρνηση καθώς και οι εταίροι
της στο κοίτασμα «Αφροδίτη». Αυτό προκύπτει
από την, κεκλεισμένων των θυρών ενημέρωση,
της Επιτροπής Ενέργειας της Βουλής από τον
υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη. Παρά
το γεγονός ότι μετά το πέρας της συνεδρίας
τα μέλη της Επιτροπής ήταν φειδωλά, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Αντρέας Κυπριανού αναφέρθηκε στις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται
υποστηρίζοντας «πως είμαστε στο τελικό
στάδιο συμφωνίας με την Αίγυπτο για την αξιοποίηση του κοιτάσματος Αφροδίτη». Άποψη
που βασίζεται στα όσα φαίνεται να είπε εντός
της Επιτροπής, ο Γιώργος Λακκοτρύπης. Νοουμένου ότι οι διαπραγματεύσεις θα έχουν

60%. Το υπόλοιπο ποσοστό (40%) πηγαίνει
στις εταιρείες που έχουν δικαιώματα και ο καταμερισμός γίνεται ανάλογα με το ποσοστό
που κατέχουν επί του κοιτάσματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, η Noble δικαιούται
το 35% από το ποσοστό 40% του κοιτάσματος.
Λαμβάνοντας υπόψη τις συμπιεσμένες τιμές
διεθνώς, τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών
περιορίζονται, κάτι που αποτελεί αρνητικό
παράγοντα εκμετάλλευσης του κοιτάσματος.
Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με τις
ευρύτερες δραστηριότητες της Noble και εντός
της ισραηλινής ΑΟΖ. Με βάση τις συμφωνίες
που έχει συνάψει με το Ισραήλ, η Noble θα
βρεθεί σε δύσκολη θέση εάν κλείσει εμπορικά
συμβόλαια φθηνότερα από αυτά που έχει συνάψει με ισραηλινές εταιρείες που αγοράζουν
ΦΑ από το Ταμάρ. Αν τα εν λόγω συμβόλαια
αφορούν κοιτάσματα ισραηλινού ΦΑ η Noble

Αύριο Πέμπτη θα πέσουν οι υπογραφές

Μια ευρύτερη συναίνεση στα θέματα ενέργειας φαίνεται να διαμορφώνεται τουλάχιστον έτσι όπως
προκύπτει από την ενημέρωση που έτυχε η Βουλή από τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Λακκοτρύπη για
τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Το σύνολο των κομμάτων εμφανίζονται να κρατούν
χαμηλούς τόνους με το ΑΚΕΛ να περιορίζεται στην διατύπωση ανησυχιών για το κομμάτι συμφωνίας Κύπρου - Ισραήλ για το «Αφροδίτη».
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Συμφωνία με Ισραήλ
Την ώρα που όπως όλα δείχνουν ότι οι διαπραγματεύσεις για πώληση ΦΑ από το «Αφροδίτη» βρίσκονται στην τελική ευθεία μελανό
σημείο συνεχίζει να αποτελεί η απουσία συμφωνίας με το Ισραήλ για κοιτάσματα ΦΑ στη
μέση γραμμή των ΑΟΖ των δυο χωρών. Επί
του συγκεκριμένου θέματος, τα πλείστα κόμματα τηρούν στάση αναμονής αντιμετωπίζοντας
με αισιοδοξία τις διαπραγματεύσεις που διεξάγονται μεταξύ των δυο πλευρών. Για το ΑΚΕΛ
η συνεχιζόμενη εκκρεμότητα δεν αποτελεί
καλό οιωνό, με το κόμμα να εκφράζει δημόσια
την ανησυχία του. Πηγές που παρακολουθούν
τα τεκταινόμενα με το Ισραήλ θεωρούν μονόδρομο την παραχώρηση ενός ποσοστού στην
ισραηλινή πλευρά, προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες μελλοντικές προστριβές,
νομικής υφής. Αυτό που λέγεται εντόνως, με
μορφή αρνητικής κριτικής είναι πως δεν έπρεπε
να αφεθεί το όλο θέμα σε εκκρεμότητα από
το 2010. Οι ίδιες πηγές θεωρούν παράλογες
τις ισραηλινές απαιτήσεις, 8% με 10% επί των
ποσοτήτων του «Αφροδίτη», υποστηρίζοντας
πως μια συμφωνία στο 3% θα ήταν δίκαια και
για τις δυο πλευρές.

αίσιο τέλος, η επικείμενη συμφωνία εκ των
πραγμάτων θα επιδράσει θετικά και στο ανοιχτό
ζήτημα που υπάρχει με το Ισραήλ και αφορά
τις απαιτήσεις που υπάρχουν επί του κυπριακού
κοιτάσματος. Οι ενδείξεις και σε αυτό το θέμα
είναι θετικές, ωστόσο, ακόμα δεν υπάρχει ορίζοντας ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων
που πραγματοποιούνται μεταξύ κυπριακής
και ισραηλινής πλευράς. Ωστόσο, στο κομμάτι
που αφορά την σύναψη συμβολαίων πώλησης
ΦΑ από το «Αφροδίτη», το μεγαλύτερο αγκάθι
φαίνεται να είναι το αίτημα που έχει υποβάλει
η Noble για τροποποίηση των όρων του συμβολαίου με την Κυβέρνηση. Σε πολιτικό επίπεδο,
η Επιτροπή Ενέργειας της Βουλής φαίνεται
να τοποθετείται θετικά. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άγγελος Βότσης υποστήριξε πως ουδείς
μπορεί να αγνοήσει το γεγονός των τιμών του
πετρελαίου διεθνώς που επηρεάζουν τα συμβόλαια ΦΑ. «Θα πρέπει η Κυβέρνηση να προσμετρήσει όλα τα δεδομένα και να σκεφθεί
δίκαια, σωστά, ορθολογιστικά, λαμβάνοντας
υπόψη ότι θέλουμε όλοι και εμείς, ως ο μεγάλος
μέτοχος του Αφροδίτη, να πετύχουμε τιμές
για να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και γι’
αυτό γινόταν η μεγάλη διαπραγμάτευση με
την Αίγυπτο».

ΕΝΙ – TOTAL
Η επικείμενη συμφωνία ΕΝΙ – TOTAL για
συνεργασία των δυο εταιρειών στο τεμάχιο
8 της κυπριακής ΑΟΖ ήταν ένα από τα ζητήματα
ενημέρωσης που έτυχαν τα μέλη της Επιτροπής
Ενέργειας της Βουλής από τον Γιώργο Λακκοτρύπη. Τα νεότερα που υπάρχουν επί του θέματος αυτού είναι δυο. Το πρώτο αφορά την
τύχη του αιτήματος που έχει υποβληθεί από
γαλλικής πλευράς και που φαίνεται να αντιμετωπίζεται θετικά. Σύμφωνα με τον Άγγελο
Βότση η TOTAL θα μπει στο τεμάχιο 8 με ποσοστό 50% λέγοντας ότι μένουν μόνο τα τυπικά
της έγκρισης από τις κυπριακές αρχές. Το δεύτερο είναι οι προοπτικές συνεργασίας που διανοίγονται εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Ο κ.
Βότσης εμφανίσθηκε βέβαιος ότι παρόμοιες
κινήσεις σύμπραξης TOTAL και ΕΝΙ θα προκύψουν και σε άλλα τεμάχια της ΑΟΖ τα οποία
έχουν αδειοδοτηθεί από την ιταλική εταιρεία.

Το αίτημα της Noble
Επί του συγκεκριμένου ζητήματος, η κυβέρνηση στην οποία έχει υποβληθεί το αίτημα,
συνεχίζει να κρατά κλειστά τα χαρτιά της. Η
τροποποίηση συμβατικών όρων, όπως σημείωναν έγκυρες πηγές στην «Κ», εδράζεται σε
δυο σημαντικούς παράγοντες, οι οποίοι δεν
μπορούν να αγνοηθούν. Ο πρώτος παράγοντας
έχει να κάνει με την ορατή σε όλους πραγματικότητα των διεθνών τιμών του ΦΑ, που συμπιέζουν τις τιμές σύναψης νέων συμβολαίων.
Με βάση τα συμβόλαια που έχουν συναφθεί,
το ποσοστό της Κυπριακής Δημοκρατίας στην
εκμετάλλευση του «Αφροδίτη» κυμαίνεται στο

ΑΠΟΨΗ

Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Ποιον υπηρετεί η μισαλλοδοξία;
Υπάρχουν επιχειρηματίες που ευδοκιμούν επιβεβαιώνοντας την αξιοσύνη
τους όχι φοβούμενοι τον ανταγωνισμό
αλλά παίρνοντας ρίσκα, με σεβασμό
στον κόσμο της εργασίας, εμπιστοσύνη
στις νέες γενιές και αγάπη στον τόπο.
Που αναπτύσσονται εντός κι εκτός συνόρων, χωρίς να διανοηθούν να λεηλατήσουν ως ατομικό πλούτο τα τραπεζικά
δάνεια, χωρίς να βρίσκονται με απλωμένο
το χέρι προς το κράτος – λες και υποχρέωσή του θα ήταν η αύξηση του
EBITDA των επιχειρήσεών τους. Που
στα χρόνια της κρίσης έκαναν προσλήψεις, έδιναν κάποιες αυξήσεις στους μισθωτούς τους και, αντί να αποκλείουν
μορφωμένα νέα παιδιά επειδή δεν έχουν
προϋπηρεσία, τα προσλάμβαναν και τα
εκπαίδευαν στη δουλειά τους. Επιχειρηματίες που δεν αναλώνουν τον χρόνο
τους σε business breakfasts-lunchesdinners, αλλά βρίσκονται σε ένα αεροπλάνο τις μισές μέρες κάθε μήνα, παλεύοντας να ανοίξουν νέες αγορές. Υπάρχουν και οι άλλοι – στα κόκκινα δάνεια βρίσκονται αρκετοί τέτοιοι, αραχτοί
και «πετυχημένοι». Υπάρχουν και πολιτικοί που έχουν κατανοήσει ότι η μεγάλη κατάρα του τόπου είναι το κομ-

για τη συμφωνία χρηματοδότησης ανέγερσης τερματικού αποθήκευσης πετρελαιοειδών στο Ενεργειακό Κέντρο
Βασιλικού, συμφωνία που θα υπογραφεί
από τον Κυπριακό Οργανισμό Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (ΚΟΔΑΠ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Το ιδιόκτητο τερματικό αποθήκευσης
πετρελαιοειδών αποτελεί το πρώτο έργο υποδομής στην Κύπρο που δανειοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), γνωστού και ως «Σχέδιο Γιούνκερ». Η παρούσα φάση του έργου, με εκτιμώμενη
συνολική επένδυση 50 εκατ. ευρώ, αποτελείται από έξι δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων συνολικής χωρητικότητας 200.000 κυβικών μέτρων, αγωγούς και αντλιοστάσια, συστήματα πυρασφάλειας και προστασίας, καθώς και
κτίριο διοίκησης.
Η ανέγερση του τερματικού αποτελεί
σημαντικό έργο της ενεργειακής υποδομής της χώρας, συμβάλλει στη μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών
από την Λάρνακα, διασφαλίζει την ενεργειακή επάρκεια της Κύπρου με τον
πλέον αποτελεσματικό και οικονομικό
τρόπο, ενώ ταυτοχρόνως αξιοποιεί τα
διαθέσιμα γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα του τόπου. Την ΕΤΕπ θα εκπροσωπήσει ο αντιπρόεδρός της κ. Jonathan
Taylor και τον ΚΟΔΑΠ ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Πανίκος Μαλέκος. Η τελετή υπογραφής θα πραγματοποιηθεί στην παρουσία του υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού Γιώργου Λακκοτρύπη.

είναι αναγκασμένη να αναπροσαρμόσει τις
τιμές πώλησης στην εσωτερική αγορά του Ισραήλ. Εάν τα συμβόλαια αφορούν ΦΑ εκτός
ισραηλινής επικράτειας δεν υπάρχει κάποια
συμβατική δέσμευση, ωστόσο η εταιρεία, όπως
υποστηρίζεται, θα πιεστεί από το εσωτερικό
του Ισραήλ.

Μονόδρομος αποτελεί η σύναψη
συμφωνίας για το κοίτασμα
«Αφροδίτη» επισημαίνουν πηγές
στην «Κ», οι οποίες θεωρούν πως
ένα ποσοστό 3% θα μπορούσε να
αποτελέσει σημείο σύγκλισης των
δυο πλευρών.
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Πέφτουν υπογραφές για
δεξαμενές σε Βασιλικό

Κοντά σε συμφωνία με τα τερματικά υγροποίησης
για πώληση ΦΑ - Συζητήσεις με το Τελ Αβίβ
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ
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ματικό πελατειακό σύστημα και, καθένας
από τη δική του θέση, δίνουν τη μάχη
τους για αξιοκρατία, διαφάνεια, αυστηρή
διαχείριση του δημόσιου πλούτου, για
να ευημερήσει η πατρίδα – όχι οι «πελάτες». Που υπερασπίζονται ελευθερίες
και ατομικά δικαιώματα, χωρίς να διανοούνται να τα παζαρέψουν για κομματικά οφίτσια/λάφυρα. Που στήριξαν
τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας σε δραματικά δύσκολες καταστάσεις
μετά το 2010, όταν η διατήρησή της
στην Ευρωζώνη κρεμόταν από μια κλωστή. Και χωρίς να νοιάζονται για την
«καρέκλα», ύψωσαν με γενναιότητα τη
φωνή και έδωσαν μάχη για να παραμείνει
η χώρα στην Ευρώπη – άλλοι είναι γνωστοί, άλλοι λιγότερο γνωστοί, άλλοι δεν
μιλούν καν για όσα έκαναν, έκαναν το
καθήκον τους. Και σήμερα μιλούν με ειλικρίνεια – δεν τάζουν λαγούς με πετραχήλια. Τέτοιοι πολιτικοί υπάρχουν σε
όλα τα δημοκρατικά κόμματα. Υπάρχουν
και οι άλλοι – οι πολιτικοί των τζάμπα
μακεδονομάχων, των Ζαππείων, της Πυθίας, οι εραστές των προγραμμάτων της
Θεσσαλονίκης, οι τηλεπαραθυράτοι «Ρομπέν των φτωχών». Οι δημαγωγοί. Ανάλογες διχοτομίες ανιχνεύονται σε

όλες τις σφαίρες της πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Υπάρχουν
τουλάχιστον δύο Ελλάδες. Διαπερνούν
οριζόντια τον κοινωνικό κορμό, τον κόσμο της πολιτικής, των επιχειρήσεων,
της επικοινωνίας, των δημοσίων υπαλλήλων, των αγροτών, των δοκιμαζόμενων
αστικών πληθυσμών. Η μία Ελλάδα,
αυτή που ευημερεί χάρη στην αναπαραγωγή της καθυστέρησης, έχει ισχυρή
φωνή γιατί είθισται αυτή να θέτει τους
κανόνες. Η άλλη, αυτή που κρατάει τη
χώρα όρθια σε κάθε δύσκολη καμπή,
μόλις φανεί ότι ξεπερνιέται η κρίσιμη
καμπή, θεοί και δαίμονες λες επιδιώκουν
να πνίξουν τη φωνή της. Η μισαλλοδοξία,
που βρικολακιάζει στις πιο σκοτεινές
σελίδες της Ιστορίας (ο διχαστικός ρατσισμός του «φωτός και σκότους», του
«εμείς ή οι άλλοι», των «ευπρεπών και
των αλητών»...) επιστρατεύεται για να
υπονομευτεί κάθε απόπειρα ευρύτερης
εθνικής συνεννόησης, της μόνης που
μπορεί να αποτελέσει την αναγκαία
βάση για μια μεταρρυθμιστική πορεία
με σταθερότητα. Στόχος, να μην αλλάξει
το σημαντικό. Που δεν είναι τα πρόσωπα. Είναι οι κανόνες.
kallitsiskostas@yahoo.com

Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Ανάπτυξη και ιδεολογικές δεσμεύσεις
Η πρόκληση είναι μεγάλη και νομίζουν
ότι πέτυχαν κάτι σπουδαίο, σαν να κατάφεραν τον «τετραγωνισμό του κύκλου».
Δίνουν ιδεολογική διάσταση στην οικονομική πραγματικότητα. Η υποχρέωση
της κυβέρνησης να παρουσιάσει αναπτυξιακό σχέδιο για την οικονομία υιοθετήθηκε ως «ολιστικό» σχέδιο για την
ανάπτυξη. Επειδή είναι υποτίθεται «κοινωνικά ευαίσθητο», διαφορετικό από
τα προγράμματα άλλων. Περιλαμβάνει
κεφάλαια για «Δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», «Προώθηση μιας
κοινωνικά προσανατολισμένης οικονομίας», προβλέπει την ίδρυση «αναπτυξιακής τράπεζας» όχι σαν τις πραγματικές
που έχουν καταθέσεις και δίνουν δάνεια.
Κάπως αντίστοιχα, η οικονομία της
Τουρκίας έφθασε στη σημερινή κρίση
και είναι άγνωστο πώς θα εξελιχθεί.
Στην πραγματικότητα η οικονομία τέθηκε σε αναπτυξιακή τροχιά, επειδή οι
εμπειρογνώμονες του ΔΝΤ που την επόπτευαν, επέβαλλαν μια σταθερή σύνδεση. Το δολάριο. Η αξία των ακινήτων,
συχνά και τα ενοίκια υπολογίζονται σε
δολάρια ΗΠΑ. Ακόμα και η αξία των επιχειρήσεων υπολογίζεται σε δολάρια
και με βάση την ισοτιμία με τη λίρα, γί-

νονταν οι εξαγορές εταιρειών. Η δολαριοποίηση έδινε εμπιστοσύνη, τη σιγουριά που ήταν απαραίτητη για μια οικονομία που είχε ταλαιπωρηθεί από υψηλό πληθωρισμό και αλλεπάλληλες υποτιμήσεις του νομίσματος. Αυτό το
πλεονέκτημα της τουρκικής οικονομίας
είναι πλέον βαρίδι που την παρασύρει
στη δίνη μιας από τις σημαντικότερες
κρίσεις που έζησε τα τελευταία χρόνια.
Ο λόγος είναι οι ιδεολογικές αναστολές
της κυβέρνησης. Ενώ έπρεπε να χρησιμοποιεί το επιτόκιο για να προασπίσει
το νόμισμα και την εγχώρια οικονομική
δραστηριότητα, δίσταζε. Η ισλαμική κυβέρνηση θεωρεί τον τόκο αμάρτημα και
συχνά ο Ερντογάν μιλάει για το διαβολικό
«λόμπι του τόκου» που συνωμοτεί για
(να έχει) υψηλά επιτόκια. Η σύνδεση με
το δολάριο δεν φαινόταν ευχάριστη γιατί
οδηγεί σε αύξηση επιτοκίων. Τα μεγαλεπήβολα αναπτυξιακά σχέδια που εξαγγέλλει, μετατρέπουν την Τουρκία σε
περιφερειακή δύναμη, αλλά κάποιοι πρέπει να τα χρηματοδοτήσουν και τα εγχώρια κεφάλαια δεν επαρκούν. «Τα επιτόκια στην Τουρκία από περίπου 13%
σήμερα, πρέπει να αυξηθούν σε 19%
προκειμένου να μειωθεί ο πληθωρισμός.

Γίνεται;», γράφαμε στη στήλη αυτή
(2.12.2017) με τον τίτλο «Η ισλαμική οικονομία της Τουρκίας». Επειδή είχαν ιδεολογικές δεσμεύσεις και εκλογές, καθυστέρησαν. Η τουρκική λίρα έχασε τουλάχιστον 20% τις τελευταίες εβδομάδες,
ο πληθωρισμός άρχισε να καλπάζει και
η κεντρική τράπεζα της χώρας που δέχεται
πολεμική από την κυβέρνηση επειδή
προτείνει αύξηση επιτοκίων, κατάφερε
μόλις προχθές να αυξήσει τα επιτόκια
σε 16,5%. Πολύ αργά, πολύ λίγο για να
σταματήσει τώρα η φυγή κεφαλαίων.
Είναι βολικό ο ένας να επιδιώκει «αριστερή» ανάπτυξη κι ο άλλος «ισλαμική».
Το «μικρό» πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχουν. Βέβαια είναι πιθανό, ο Ερντογάν
να κερδίσει τις εκλογές στις 24 Ιουνίου
χάρη στην προσήλωση στις ισλαμικές
αρχές. Είναι βέβαιον, όμως, θα χάσει την
οικονομία, αν δεν τις εγκαταλείψει μετά
τις εκλογές. Οι οικονομικές επιλογές δεν
συνδέονται με τη θεολογία, ή το όποιο
πολιτικό μανιφέστο. Πρέπει να ακολουθούν τη σκέψη ενός πραγματιστή, του
Τενγκ Ξιαοπίνγκ: «Ασπρη γάτα, μαύρη
γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια». Ηταν
κομμουνιστής, αλλά ήξερε ότι το «κόκκινο
βιβλίο» δεν φέρνει ανάπτυξη.
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Η πορεία οικονομίας
κρίνει το αποτέλεσμα
των τουρκικών εκλογών
Αναμένεται ότι μετά την ολοκλήρωσή τους θα προωθηθούν
νέα σκληρά μέτρα τόσο στην Τουρκία όσο και στα κατεχόμενα
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Το μέλλον της τουρκικής οικονομίας
και η μετεξέλιξη της οικονομικής κρίσης θα είναι ένας από τους βασικούς
παράγοντες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα των πρόωρων βουλευτικών
και προεδρικών εκλογών της 24ης Ιουνίου. Στο συγκεκριμένο συμπέρασμα
καταλήγουν αναλυτές και οικονομολόγοι, οι οποίοι δεν κρύβουν τον έντονο
προβληματισμό τους για την επιδείνωση της γενικής κατάστασης και προειδοποιούν ότι Τουρκία και κατεχόμενα
θ’ αρχίσουν να αντιμετωπίζουν τις
πραγματικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης μετά το τέλος των πρόωρων εκλογών, όταν η νέα κυβέρνηση
της Τουρκίας δεν θα έχει άλλη επιλογή
παρά να εστιάσει σε σειρά έκτακτων
μέτρων. Τότε, ο μέσος πολίτης θα βρεθεί αντιμέτωπος με αυξήσεις των τιμών
των βασικών αγαθών και νέους φόρους.
Οι αναλυτές θεωρούν ότι για το νέο
αδιέξοδο στο πεδίο της οικονομίας,
ευθύνη φέρει η κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). Παράλληλα, τονίζουν ότι πρωταγωνιστικό ρόλο διαδραματίζουν συστημικά προβλήματα της τουρκικής
οικονομίας που συσσωρεύτηκαν κατά
τις προηγούμενες δεκαετίες.

Τα αίτια

Από τη σκοπιά του Τούρκου οικονομολόγου Ιμπραχίμ Καχβετζί, στο σημείο που έχουν φτάσει σήμερα οι εξελίξεις, η πραγματικότητα είναι μια και
μοναδική. Σε συνδυασμό με τα μεγάλα
λάθη που διαπράχθηκαν από την περίοδο της μετάβασης της χώρας σε φιλελεύθερη οικονομία και πολυκομματικό σύστημα, οι λανθασμένοι χειρισμοί
της κυβέρνησης του ΑΚΡ έχουν οδηγήσει την Τουρκία στο χείλος της οικονομικής καταστροφής. «Σε περίπτωση που καταργηθούν οι κανόνες της
φιλελεύθερης οικονομίας η χώρα δεν

πρόκειται να προσελκύσει ξένο επενδυτή. Απεναντίας, θα διώξει στο εξωτερικό και τον επενδυτή που μέχρι
σήμερα παρέμενε στην αγορά. Σήμερα
συμβαίνει αυτό στην τουρκική οικονομία. Εκφοβίζουμε τον ξένο επενδυτή.
Και αυτός αποχωρεί από την τουρκική
αγορά για να περιορίσει τις ζημιές και
τις απώλειές του», σημειώνει ο κ. Καχβετζί. Ο ίδιος εκτός από τα λάθη της
κυβέρνησης του ΑΚΡ εστιάζει και στα
συστημικά προβλήματα που αντιμε<
<
<
<
<
<
<

Οι τελευταίες πληροφορίες
από τον κύκλο του τουρκικού Προεδρικού θέλουν να
εστιάζει σε ένα νέο νόμισμα, το οποίο θα σχετίζεται
απευθείας με τον χρυσό.
τωπίζει η τουρκική οικονομία. «Ο πολίτης δεν έχει ακόμη βιώσει τις πραγματικές επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης. Μέχρι στιγμής υπάρχουν περιορισμένης έκτασης αυξήσεις τιμών
αγαθών. Επίσης, υπάρχουν κάποιες
πτωχεύσεις. Πρόκειται για το πρώτο
κύμα της μεγάλης κρίσης στην τουρκική οικονομία», προειδοποιεί και προσθέτει: «Μέχρι τις 24 Ιουνίου ο πολίτης
δεν πρόκειται να αισθανθεί πολλά. Ωστόσο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο
θα γίνουν αισθητές οι επιπτώσεις της
μεγάλης κατάρρευσης. Θα ακολουθήσουν πτωχεύσεις κολοσσών. Παράλληλα, θα ανοίξει η ψαλίδα στο ισοζύγιο
εισαγωγών-εξαγωγών και θα εκτροχιαστεί ο προϋπολογισμός. Ο τρόπος
αντιμετώπισης αυτής της μεγάλης κρίσης από την κυβέρνηση του ΑΚΡ είναι
δεδομένος. Δεν θα περιοριστούν οι
σπατάλες, ο πολίτης θα πληρώσει τα
σπασμένα. Θα αυξηθούν οι φόροι, οι
τιμές των βασικών αγαθών, του πε-

τρελαίου. Την ίδια στιγμή, θα αυξηθούν
και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις
τράπεζες με τρόπο που θα τεθεί σε
κίνδυνο το μέλλον του τουρκικού τραπεζικού συστήματος». Όπως πολλοί
οικονομολόγοι, έτσι και ο κ. Καχβετζί
προβλέπει ότι η τουρκική λίρα δεν
πρόκειται να ανακτήσει την ισχύ της
απέναντι στα ξένα νομίσματα. Για να
έρθει μερική αποκατάσταση της αξίας
της, η Τουρκία χρειάζεται συστημικές
μεταρρυθμίσεις, νέο αναπτυξιακό μοντέλο. Και για αυτό χρειάζεται χρόνο
και νέες πολιτικές πρωτοβουλίες, τις
οποίες αυτήν τη στιγμή αποφεύγει να
λάβει η κυβέρνηση του ΑΚΡ.

Το αποτέλεσμα

Οι αναλυτές που συμφωνούν με τις
επισημάνσεις του κ. Καχβετζί θεωρούν
δεδομένη την επιρροή της οικονομικής
κρίσης στο αποτέλεσμα των επικείμενων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών.
Από τη δική τους σκοπιά, οι πολιτικές επιπτώσεις της κρίσης έχουν
ήδη εκδηλωθεί στο πολιτικό προσκήνιο
της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, τελευταίες σφυγμομετρήσεις δίνουν για
πρώτη φορά προβάδισμα στην εκλογική συμμαχία της αντιπολίτευσης.
Για πρώτη φορά ύστερα από πολλά
χρόνια, η αντιπολίτευση ενδέχεται να
αποκτήσει την πλειοψηφία των εδρών
στην νέα βουλή των 600 εδρών. Την
ίδια στιγμή, οι τελευταίες ενδείξεις
δείχνουν ότι οι προεδρικές εκλογές
ενδέχεται να οδηγηθούν σε δεύτερο
γύρο. Ακόμη και σε περίπτωση που εξασφαλίσει την επανεκλογή του, ο Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν θα έχει να αντιμετωπίσει έναν νέο πονοκέφαλο,
την ενίσχυση της θέσης της αντιπολίτευσης. Με τα σημερινά δεδομένα,
σε συνδυασμό με τις επιπτώσεις του
πρώτου κύματος της οικονομικής κρίσης, ένας άλλος παράγοντας που θα
κρίνει το αποτέλεσμα των τουρκικών

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών, το σίγουρο για την τουρκική οικονομία είναι ότι θα α-

κολουθήσουν νέα οικονομικά μέτρα για αντιμετώπιση της κρίσης.

προεδρικών εκλογών θα είναι η εκλογική απόδοση του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (ΔΚΛ). Η πλειοψηφία
των εδρών του ενιαίου μετώπου της
αντιπολίτευσης θα εξαρτηθεί από την
είσοδο αυτού του κόμματος που υποστηρίζεται από τους Κούρδους και την
Αριστερά της Τουρκίας, στη νέα βουλή.
Σε περίπτωση που το ΔΚΛ δεν καταφέρει να ξεπεράσει το αντιδημοκρατικό
εκλογικό μέτρο του 10%, οι κενές έδρες
που θα αφήσει πίσω το κόμμα, θα καλυφθούν από τους υποψήφιους της
κυβέρνησης και έτσι θα αλλάξουν οι
ισορροπίες στο τουρκικό πολιτικό πεδίο.
Σε κάθε περίπτωση, σε σχέση με
τον ρόλο που θα διαδραματίσει η οικονομική κρίση στο τελικό αποτέλεσμα
των εκλογών, οι Τούρκοι ειδικοί εστιάζουν σε δυο εξελίξεις.
•Πρώτον, απογοητευμένες μερίδες
της τουρκικής κοινωνίας και κυρίως
της κυβερνητικής παράταξης θα στρέψουν τα βλέμμα τους προς εναλλακτικές
πολιτικές λύσεις.
•Δεύτερον, η ρητορική της κυβέρνησης ότι «η οικονομική κρίση είναι
ένα εργαλείο των ξένων δυνάμεων που
δρομολογούν ένα νέο πραξικόπημα
για την ανατροπή της κυβέρνησης Ερντογάν» ενδέχεται να συμβάλει στη

συσπείρωση της εκλογικής βάσης του
ΑΚΡ και των συμμάχων του.

Νέο νόμισμα;

Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα
των προεδρικών και βουλευτικών εκλογών, το σίγουρο για την τουρκική
οικονομία είναι ότι αμέσως μετά τις
εκλογές, θα ακολουθήσουν νέα οικονομικά μέτρα για την αντιμετώπιση
της κρίσης, είτε από την κυβέρνηση
του ΑΚΡ είτε από την αντιπολίτευση.
Σε αυτό το «μέτωπο», ο ίδιος ο Πρόεδρος Ερντογάν ανοίγει σταδιακά τα
χαρτιά του. Πριν από λίγες ημέρες,
στο Λονδίνο, συναντήθηκε με επιχειρηματικούς κύκλους και έστειλε τα
δικά του μηνύματα για το μέλλον της
τουρκικής οικονομίας, ενώ προειδοποίησε ότι μετά τις εκλογές θα εντατικοποιηθεί ο ρόλος της κυβέρνησης
στο πεδίο αυτό. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας, υπογραμμίζοντας αυτόν τον στόχο
του κόμματός του, φροντίζει να καθησυχάσει τους οικονομικούς κύκλους,
τονίζοντας ότι η χώρα του θα παραμείνει προσκολλημένη στο «ανοιχτό»
φιλελεύθερο μοντέλο της οικονομίας.
Μια άλλη πρωτοβουλία, στην οποία εστιάζει, αφορά στο μέλλον του τουρκικού νομίσματος. Οι τελευταίες πληροφορίες από τον κύκλο του τουρκικού

Προεδρικού θέλουν την κυβέρνηση
να εστιάζει σε ένα νέο νόμισμα, το οποίο θα σχετίζεται απευθείας με τον
χρυσό. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει
γνωστό για το αν θα αντικαταστήσει
την τουρκική λίρα ή αν η κυβέρνηση
μελετά σαρωτικές αλλαγές που αφορούν το εθνικό νόμισμα της Τουρκίας.

Τα κατεχόμενα

Όπως οι αγορές, και στα κατεχόμενα
αναμένουν με μεγάλη αγωνία το αποτέλεσμα των πρόωρων τουρκικών και
προεδρικών εκλογών.
Στην τ/κ κοινότητα επικρατεί η άποψη ότι η πολυκομματική «κυβέρνηση» δεν έχει πολλά περιθώρια ελιγμών
στο πεδίο της οικονομίας πριν τον
σχηματισμό της νέας κυβέρνησης της
Τουρκίας. Μόνο μετά την ανάδειξη
της νέας πολιτικής εξουσίας εκεί και
την εκταμίευση της νέας οικονομικής
βοήθειας προς τους τ/κ, η «κυβέρνηση»
του ΤουφάνΈρχιουρμαν θα είναι σε
θέση να δημιουργήσει νέες στρατηγικές με απώτερο στόχο την διέξοδο
από την κρίση. Εν τω μεταξύ, με την
κάθε νέα ημέρα, στην τ/κ αγορά πληθαίνουν τα προβλήματα και ο μέσος
τ/κ πολίτης δεν κρύβει την αγανάκτησή
του απέναντι στην ακρίβεια και στο
οικονομικό αδιέξοδο.

Aνοιξε μέτωπο με τον Πρόεδρο Αποκέντρωσε εξουσίες και
Αναστασιάδη ο γ.γ. του ΑΚΕΛ επανεκλέγηκε ο Λιλλήκας
Τον επικρίνει για αντιφάσεις και παλινδρομήσεις στο κυπριακό

Στον αν. πρόεδρο πλέον η ευθύνη της προεκλογικής εκστρατείας

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Σκληρό μέτωπο εναντίον του Προέδρου
Αναστασιάδη άνοιξε ο γγ του ΑΚΕΛ Άντρος Κυπριανού το πρωί της Τρίτης,
με αφορμή τη συνέντευξη του Προέδρου
στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος» και
τα όσα είπε. Σε συνέντευξη τύπου που
παρέθεσε δεν άφησε ασχολίαστες τις
αιχμές του Προέδρου για το κατά πόσο
το ΑΚΕΛ δέχεται εγγυήσεις, απαντώντας
πως ο Νίκος Αναστασιάδης είναι ο μόνος
πολιτικός αρχηγός που αποδεχόταν το
2004 λύση με εγγυήσεις. Ξεκαθάρισε
πως σε αντίθεση με τα όσα λέει ο Νίκος
Αναστασιάδης, ένα είναι το έγγραφο
Γκουτέρες και προειδοποίησε πως η
κατάσταση όπως εξελίσσεται, οδηγεί
στην οριστική διχοτόμηση που θα είναι
καταστροφή για την Κύπρο. Τον επέκρινε για παλινδρομήσεις, αντιφάσεις
και μισές αλήθειες, ενώ δεν άφησε ασχολίαστους και τους χειρισμούς του
στην εσωτερική διακυβέρνηση και τον
Συνεργατισμό.

Την πεπατημένη των εκλογικών συνεδρίων άλλων κομμάτων ακολούθησε
τελικώς και η Συμμαχία Πολιτών. Με
μειωμένο δηλαδή το ενδιαφέρον υποβολής υποψηφιοτήτων για θέση στην
ανώτατη πυραμίδα αλλά κυρίως χωρίς
την αμφισβήτηση της ηγεσίας. Όπως
οι Αβέρωφ Νεοφύτου και Νικόλας Παπαδόπουλος, έτσι και ο Γιώργος Λιλλήκας κατά την υποβολή των υποψηφιοτήτων επανεκλέγηκε πρόεδρος,
χωρίς ανθυποψήφιο και συνεπώς χωρίς
αμφισβήτηση. Τι συνέβη όμως και αποφεύχθηκε η κάλπη για την προεδρία
και στη Συμμαχία Πολιτών; Ο επικεφαλής των οικονομικών θεμάτων Παναγιώτης Σαββίδης είχε άλλωστε εκφράσει το ενδιαφέρον του να διεκδικήσει τη θέση εδώ και καιρό. Μία κίνηση αμφισβήτησης της ηγεσίας του
Γιώργου Λιλλήκα για το εκλογικό αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών,
αλλά και μία προσπάθεια αλλαγών εντός της Συμμαχίας Πολιτών. Την υστάτη, ο κ. Σαββίδης αποσύρθηκε διεκδικώντας τελικώς, χωρίς ανθυποψήφιο
την θέση του αναπληρωτή προέδρου.
Γι΄ αυτή τη διαδικασία, ρόλο διαμεσολαβητή διαδραμάτισαν οι επαρχιακοί
πρόεδροι αλλά και οι αλλαγές στο καταστατικό συνέδριο, όπου υπήρξε αποκέντρωση εξουσιών από τον πρόεδρο προς στον αναπληρωτή πρόεδρο,
με αποτέλεσμα ο Παναγιώτης Σαββίδης
να διεκδικήσει τελικώς τη θέση του
αναπληρωτή προέδρου και να εκλεγεί
χωρίς ανθυποψήφιο.

Ένα το πλαίσιο

«Ένα έγγραφο Γκουτέρες υπάρχει,
δεν υπάρχουν δύο. Το έγγραφο αυτό
είναι ημερομηνίας 30 του Ιούνη. Το λέει
ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας στην έκθεσή του η οποία κυκλοφόρησε μετά
το Κρανς Μοντάνα. Το λέει ο ίδιος ο
κύριος Αναστασιάδης στην επιστολή
του ημερομηνίας 17 του Ιούλη που έστειλε στο Γενικό Γραμματέα. Ο ίδιος
ο κύριος Αναστασιάδης σε εκείνη την
επιστολή κάνει αναφορά στο έγγραφο
της 30ης Ιουνίου. Σήμερα επιχειρεί να
περάσει το μήνυμα ότι υπάρχει άλλο
έγγραφο ημερομηνίας 4 του Ιούλη. Γιατί
επιχειρεί να περάσει αυτήν την αντίληψη; Για να συγχύσει την κοινωνία
και να δικαιολογήσει την στάση του.
Μία στάση αντιφατική, παλινδρομική,
μία στάση η οποία σίγουρα δεν διακρίνεται για την συνέπειά της», ανέφερε
κατά τη διάρκεια της διάσκεψή του ο
Άντρος Κυπριανού θέλοντας να κλείσει
το κεφάλαιο του πόσα έγγραφα υπάρχουν.
Άμεση ήταν η απάντησή του ως
προς τα ερωτήματα του Προέδρου για
το ΑΚΕΛ και το κεφάλαιο ασφάλειας.
«Επειδή μας υποβάλλει ερωτήσεις οι

Ο μόνος πολιτικός αρχηγός στην Κύπρο που δέχτηκε εγγυητικά και επεμβατικά δικαιώματα ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης. Κανένας άλλος, τόνισε ο γγ του ΑΚΕΛ.
οποίες είναι προσβλητικές για το ΑΚΕΛ.
Θα το ξαναπώ ότι ο πρώτος ηγέτης,
τότε Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που έθεσε θέμα κατάργησης
των εγγυήσεων ήταν ο Δημήτρης Χριστόφιας από μέρους του ΑΚΕΛ», σημείωσε ο κ. Κυπριανού προσθέτοντας
πως «ο μόνος πολιτικός αρχηγός στην
Κύπρο που δέχτηκε εγγυητικά και επεμβατικά δικαιώματα ήταν ο Νίκος
Αναστασιάδης. Κανένας άλλος. Για
αυτό το λιγότερο που δικαιούται να
κάνει ο κ. Αναστασιάδης είναι να ρωτά
το ΑΚΕΛ αν αποδέχεται τη συνέχιση
της συνθήκης εγγύησης και των παρεμβατικών δικαιωμάτων», κατέληξε.
Όπως εξήγησε, ο λόγος που το ΑΚΕΛ
επικρίνει τον Πρόεδρο είναι ότι στο
Κρανς Μοντάνα ενώ είχε τη δυνατότητα
να πετύχει κατάργηση της συνθήκης

εγγυήσεως και των παρεμβατικών δικαιωμάτων ή να εκθέσει την Τουρκία,
δεν πέτυχε ούτε το ένα ούτε το άλλο.

Σε παρατεταμένο αδιέξοδο

Ο Άντρος Κυπριανού σημείωσε πως
σήμερα υπάρχει ένα παρατεταμένο αδιέξοδο που διευκολύνει την Τουρκία
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
και να πιέζει την ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας να αποδεχτεί
τη λύση των δύο κρατών αλλά και να
παρενοχλεί την Κύπρο στην Αποκλειστική Οικονομική μας Ζώνη για τις γεωτρήσεις, «δίχως να αντιδρά είτε ο οποιοσδήποτε διεθνής οργανισμός είτε
η οποιαδήποτε χώρα». Ξεκαθάρισε πως
αυτή η κατάσταση οδηγεί σταδιακά
στην οριστική διχοτόμηση που θα είναι
καταστροφική για τον κυπριακό λαό.

Αντιφάσεις και μισές αλήθειες
Ο Άντρος Κυπριανού δεν παρέλει-

ψε να τοποθετηθεί τόσο για τα τεκταινόμενα στον Συνεργατισμό όσο
και στην εσωτερική διακυβέρνηση.
«Επιχείρησε να καλύψει τις αντιλαϊκές του πολιτικές, τις αντιφάσεις και
τις παλινδρομήσεις του, με ανακρίβειες, διαστρεβλώσεις και μισές αλήθειες. Κάνω μία παρένθεση για
να πω ότι είναι η κυβέρνηση που έχει μια μοναδική ικανότητα μετα-

μόρφωσης. Όταν είναι στην αντιπολίτευση, για τα πάντα φταίει ο Πρόεδρος, το Υπουργικό του Συμβούλιο
και οι θεσμοί τους οποίους διορίζει.
Όταν είναι στην εξουσία φταίνε μόνο οι υπηρεσιακοί. Ούτε ο Πρόεδρος, ούτε οι Υπουργοί έχουν την οποιαδήποτε ευθύνη για όλα όσα
τραγικά και αρνητικά συμβαίνουν
στην κυπριακή κοινωνία», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο κ. Κυπριανού.

Ζήτημα ηγεσίας

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην
«Κ» ο Παναγιώτης Σαββίδης, εξηγώντας τους λόγους που προτίθεται να
διεκδικήσει την προεδρία, είχε ξεκαθαρίσει πως τίθεται θέμα ηγεσίας στη
Συμμαχία Πολιτών μετά το εκλογικό
αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών.
«Σε ένα σύγχρονο κόμμα, τίθεται θέμα
ηγεσίας, όταν ο ηγέτης ενός κόμματος
δεν καταφέρει να πάρει ένα αξιοπρεπές
ποσοστό και να πετύχει τους στόχους
που έθεσε. Χρειάστηκε να περάσουν
45 μέρες για να αναλάβει ο Γιώργος
Λιλλήκας την ευθύνη της ήττας. Και

Ο Γιώργος Λιλλήκας, όπως και οι Αβέρωφ Νεοφύτου και Νικόλας Παπαδόπουλος, επανεκλέγεται χωρίς ανθυποψήφιο στην προεδρία.
ακόμα και τότε, έριξε την ευθύνη κατά
κύριο λόγο σε εξωγενείς και όχι εσωγενείς παράγοντες», σημείωσε χαρακτηριστικά ξεκαθαρίζοντας πως δεν
θα κατέβει ως αντίπαλος του Γιώργου
Λιλλήκα.

Μεσολάβησαν οι επαρχιακοί

Τι ακριβώς μεσολάβησε από τότε
μέχρι σήμερα για να αποσύρει το ενδιαφέρον του είναι ένα ζήτημα που
συζητείται. Σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, οι επαρχιακοί πρόεδροι του κινήματος ανέλαβαν ρόλο διαμεσολαβητικό.
Είχαν συγκεκριμένα επαφή μαζί
του για να συζητήσουν τους λόγους
που θέλει να διεκδικήσει εκλογή. Ζήτημα για τον κ. Σαββίδη, φέρεται να
ήταν το γεγονός ότι η Συμμαχία Πολιτών μετατρεπόταν σε ένα προσωποπαγές κόμμα και όχι ένα κόμμα

πολλών όπως αρχικά ήταν. Ο ίδιος,
όπως άλλωστε υπογράμμισε και στην
συνέντευξή του, επιθυμεί επανίδρυση
της Συμμαχίας Πολιτών. Ως μέση λύση
διαφάνηκε η αποκέντρωση εξουσιών
από τον πρόεδρο και η μεταφορά περισσότερων καθηκόντων στον αναπληρωτή πρόεδρο μέσω καταστατικών
αλλαγών.
Αυτό φρόντισε να περάσει στο καταστατικό συνέδριο του κόμματος,
καθώς υιοθετήθηκε, όπως ο αναπληρωτής πρόεδρος είναι πλέον ο αρμόδιος για τον πολιτικό σχεδιασμό και
παράλληλα να έχει ευθύνη της προεκλογικής εκστρατείας.
Όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές,
ο πολιτικός σχεδιασμός της Συμμαχίας
Πολιτών όπως και η διαχείριση της
επικοινωνιακής στρατηγικής, είναι
τα σημεία που ενδιέφεραν ιδιαίτερα
τον Παναγιώτη Σαββίδη και όχι η ανάληψη της προεδρίας. Αυτή συνεπώς
η διευθέτηση ευνόησε και τις δύο μεριές, με αποτέλεσμα ο Παναγιώτης
Σαββίδης να διεκδικήσει τελικώς τη
θέση του αναπληρωτή προέδρου. Χωρίς ανθυποψήφιο εκλέγηκε γενικός
γραμματέας της Συμμαχίας Πολιτών
ο Κωνσταντίνος Φιλαρέτου όπως και
οικονομικός διευθυντής η Πηνελόπη
Νεοφύτου Νικολάου.
Τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων
διεκδικούν οι: Γιώργος Λάρκος, Ανδρέας Θ. Θεμιστοκλέους, Νίκος Πιτάτζιης, Λουκία Παναγή. Ο νυν αντιπρόεδρος Σίμος Αγγελίδης, ο μόνος
από τους διαφωνούντες της υποψηφιότητας Γιώργου Λιλλήκα που έμεινε
στην Συμμαχία Πολιτών, δεν επαναδιεκδικεί ούτε την αντιπροεδρία αλλά
ούτε θέση στα συλλογικά όργανα του
κόμματος.

Εσωτερική δημοσκόπηση για τις ευρωεκλογές
Το πώς θα κινηθεί η Συμμαχία Πολι-

τών γύρω από το θέμα των ευρωεκλογών είναι ένα ζήτημα ανοικτό. Ήδη ο Παναγιώτης Σαββίδης, εξέφρασε την άποψη ότι το κίνημα δεν θα
πρέπει να κατέλθει στις εκλογές αλλά να επικεντρωθεί στην επανίδρυσή

του. Ο Γιώργος Λιλλήκας σε δηλώσεις
του στην «Κ» ξεκαθάρισε πως έχει
προσεγγιστεί από δυνάμεις του ενδιάμεσου χώρου, ωστόσο το αν θα
κατέλθει και πώς η Συμμαχία Πολιτών
στις ευρωεκλογές θα ξεκαθαρίσει
μέσω εσωτερικής δημοσκόπησης.
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Μείωσε κατά 44% τα ΜΕΔ από το 2014 η Τρ. Κύπρου

Η πώληση δανείων 2 δισ. ευρώ ψηλά στην αντζέντα της διοίκησης διαμηνύουν πηγές - Κατέγραψε κέρδη 43 εκατ. το πρώτο τρίμηνο
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Πλήρης συμμόρφωση
με το καθεστώς
κυρώσεων των ΗΠΑ

Σχεδόν στα μισά έχει μειώσει η Τράπεζα
Κύπρου τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνειά
της από το Δεκέμβριο του 2014, που ανέρχονταν στα 14,9 δισ. ευρώ. Στα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου
τριμήνου 2018, τα ΜΕΔ ανέρχονται πλέον στα 8,3 δισ. ευρώ, ήτοι, τα μείωσε
κατά 44% από το Δεκέμβριο του 2014.
Αναλυτικότερα, το περασμένο τρίμηνο
η Τρ.Κύπρου κατέγραψε μείωση κατά
5% στα ΜΕΔ, αφαιρώντας από τη σχετική λίστα των κόκκινών της δανείων
454 εκατ. ευρώ. Όπως σημειώνει η Τράπεζα, το πρώτο τρίμηνο του 2018 ήταν
το δωδέκατο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης των ΜΕΔ για την Τράπεζα, η οποία
σύμφωνα με σχόλια στελεχών της, σκοπεύει να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό,
που αφαιρεί περίπου 3% του ΑΕΠ από
τα ΜΕΔ κάθε τρίμηνο. Σε κάθε περί-

Αναφορικά με τις αμερικανικές κυρώ-
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«Η εικόνα μοιάζει σαν να
σκάβουμε το Έβερεστ, το
υπόλοιπο των ΜΕΔ εξακολουθεί να είναι ακόμα αρκετά υψηλό», σημειώνεται
χαρακτηριστικά.
πτωση, το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δεν εξαλείφθηκε και είναι
σαφές πως, ακόμα και με την μείωση
που έχει καταγραφεί, ο όγκος των ΜΕΔ
που παραμένουν στα βιβλία της τράπεζας, παραμένει μεγάλος. «Σε απόλυτους
αριθμούς, σε ευρώ, η μείωση των ΜΕΔ
της Τράπεζας Κύπρου είναι μεγαλύτερη
από εκείνη που καταγράφεται από ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας», σχολίασαν στην «Κ» τα ίδια στελέχη. Παραδέχονται ωστόσο πως «η εικόνα μοιάζει σαν να σκάβουμε το Έβερεστ», εννοώντας πως το υπόλοιπο των
ΜΕΔ εξακολουθεί να είναι ακόμα αρκετά
υψηλό. Τα ΜΕΔ των 8,3 δισ. που έχει
να αντιμετωπίσει τώρα η Τράπεζα, αντιπροσωπεύουν το 45% του συνόλου
των δανείων, σε σύγκριση με 47% στις
31 Δεκεμβρίου 2017. Το ποσοστό κάλυψης των ΜΕΔ με προβλέψεις ανήλθε
στο 51% στις 31 Μαρτίου 2018, σε σύγκριση με 48% στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Οι προβλέψεις για το α’ τρίμηνο 2018

«Σε απόλυτους αριθμούς, σε ευρώ, η μείωση των ΜΕΔ της Τράπεζας Κύπρου είναι μεγαλύτερη από εκείνη που καταγράφεται από ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας», σχολίασαν στην «Κ» στελέχη.
ανήλθαν σε 58 εκατ., σε σύγκριση με
50 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2017 (αυξημένα
κατά 16% σε τριμηνιαία βάση) και με
64 εκατ. για το α’ τρίμηνο 2017 (μειωμένα
κατά 9% σε ετήσια βάση).

Ταυτόχρονα, μέσα στα αποτελέσματα
καταγράφεται η πρόθεση να πωλήσει
η τράπεζα ΜΕΔ 2 δισ. ευρώ, με τη δήλωση του CEO της, Τζον Πάτρικ Χούρικαν, να αναφέρει τα εξής: «Διατηρούμε

την πεποίθησή μας ότι μπορούμε να
σημειώσουμε περαιτέρω πρόοδο στη
μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) κατά τα
επόμενα τρίμηνα και παραμένουμε εντός στόχου για οργανική μείωση των

Δεν σκοπεύουμε να αποκτήσουμε
περιουσιακά στοιχεία του Συνεργατισμού
Εν μέσω των οικονομικών της αποτελεσμάτων η Τράπεζα Κύπρου ξεκαθαρίζει πως δεν συμμετέχει στη
διαδικασία που διεξάγεται από την
κυβέρνηση για προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη ΣΚΤ
και δεν σκοπεύει να αποκτήσει οποιοδήποτε από τα περιουσιακά της
στοιχεία. Σχολιάζοντας τις πρόσφατες εξελίξεις του λειτουργικού περιβάλλοντος, σημειώνει πως τον
Μάρτιο του 2018, η Συνεργατική

Κυπριακή Τράπεζα, η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, η
οποία ανήκει στο κράτος, στο πλαίσιο
του στρατηγικού της σχεδίου, ξεκίνησε διαδικασία προσέλκυσης επενδυτικού ενδιαφέροντος είτε για
την πλήρως αδειοδοτημένη τράπεζα,
είτε για το σύνολο ή μέρος των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών της. Τον Απρίλιο 2018, συνεχίζει, η Κυπριακή Κυβέρνηση κατέθεσε ποσό 2,5 δισ. στη ΣΚΤ, και

αφού προηγουμένως η ΣΚΤ αγόρασε
νέες εκδόσεις κυβερνητικών ομολόγων εσωτερικού δικαίου, συνολικού ύψους 2,4 δισ. ευρώ για να αντισταθμίσει τις ανησυχίες των καταθετών πριν από την αναμενόμενη
πώληση του πλειοψηφικού μεριδίου
του κράτους. Αυτό θα οδηγήσει σε
αύξηση του δημοσίου χρέους ως
προς το ΑΕΠ, αλλά δεν θα επηρεάσει
από μόνο του την επικείμενη πτωτική τάση, καταλήγει.

σεις σε Ρώσους και Ουκρανούς ολιγάρχες, η Τράπεζα Κύπρου σημειώνει
πως στις 6 Απριλίου 2018, το Γραφείο
Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) των Ηνωμένων Πολιτειών επέβαλε πρόσθετες κυρώσεις στη
Ρωσία, προσθέτοντας στον κατάλογο
των οντοτήτων που υπόκεινται σε κυρώσεις έναν από τους μετόχους της
Τράπεζας. Δίχως να κατονομάζει η
Τράπεζα το όνομα αυτού που είναι ο
Βίκτωρ Βέκσελμπεργκ, εντούτοις υπογραμμίζει ότι η Τράπεζα συμμορφώνεται πλήρως με το καθεστώς κυρώσεων των ΗΠΑ, καθώς και όλες τις
απαιτήσεις του US Patriot Act, όπου
αυτές είναι σχετικές, ή ισχύουν για ξένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η
Τράπεζα συμμορφώνεται επίσης πλήρως με τα καθεστώτα κυρώσεων των
Ηνωμένων Εθνών και της ΕΕ, διευκρινίζει. Η Τράπεζα είναι πλήρως ανεξάρτητη και κανένας μέτοχος ή ομάδα
μετόχων δεν έχει ειδικά δικαιώματα ή
επιρροές, καταλήγει.

ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) κατά περίπου 2 δισ.
μέχρι το τέλος του έτους». Πηγές της
τράπεζας σχολιάζοντας πληροφορίες
για πώληση δανείων έως και 7 δισ. ευρώ,
απάντησαν: «Η τράπεζα δεν έκρυψε
την πρόθεσή της να προχωρήσει σε
πωλήσεις δανείων. Ξένα δημοσιεύματα,
μάλιστα, επικαλούμενα πηγές από δυνητικούς επενδυτές, έκαναν λόγο για
πώληση 7 δισ. ευρώ. Ο αριθμός αυτός
είναι μάλλον υπερβολικός, αλλά σίγουρα
η πώληση δανείων παραμένει υψηλά
στην ατζέντα της διοίκησης. Σημειώνεται, εξάλλου, πως η αναφορά που
έγινε από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
Τζον Χούρικαν, ο οποίος μίλησε για
«μεταμορφωτικές συναλλαγές», επαναλήφθηκε αρκετές φορές», σημειώθηκε
χαρακτηριστικά.

Κέρδη 43 εκατ.

Η Τράπεζα Κύπρου κατέγραψε συνολικά καθαρά κέρδη 43 εκατ. ευρώ
για το πρώτο τρίμηνο του 2018, πα-

ραμένοντας εντός στόχων για το έτος
–όπως είχε ανακοινώσει από τα προηγούμενα αποτελέσματα- νοουμένου
ότι θα συνεχιστεί αυτή η τάση. Το τέταρτο τρίμηνο του 2017 είχε σημειώσει
κέρδος 1 εκατ. ευρώ, ενώ κατά αντιστοιχία για το πρώτο τρίμηνο του 2017
είχε σημειώσει κέρδη μόλις 2 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές καταθέσεις πελατών
του Συγκροτήματος αυξήθηκαν κατά
1% και ανήλθαν σε €17.996 εκατ. στις
31 Μαρτίου 2018, σε σύγκριση με
€17.850 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2017,
ενώ οι καταθέσεις του Συγκροτήματος
στην Κύπρο αυξήθηκαν κατά €123 εκατ. (1%). Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών
Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) χωρίς
μεταβατικές διατάξεις, προσαρμοσμένος για τις Αναβαλλόμενες Φορολογικές
Απαιτήσεις, ανήλθε σε 11,7% στις 31
Μαρτίου 2018, σε σύγκριση με 12,2%
στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Στις 31 Μαρτίου 2018, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 13,5%
σε σύγκριση με 14,2% στις 31 Δεκεμβρίου 2017.
Στις 31 Μαρτίου 2018, ο Δείκτης
Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος ανήλθε σε 229% (σε σύγκριση
με 190% στις 31 Δεκεμβρίου 2017) και
πληρούσε τις ελάχιστες κανονιστικές
απαιτήσεις ύψους 100% (οι οποίες αυξήθηκαν από 80% που ίσχυαν στις 31
Δεκεμβρίου 2017).
Τα δάνεια του Συγκροτήματος ανήλθαν σε 18,5 δισ. στις 31 Μαρτίου
2018,σε σύγκριση με 18,7 δισ. στις 31
Δεκεμβρίου 2017. Τα νέα δάνεια του
Συγκροτήματος ανήλθαν σε 717εκατ.
για το α’ τρίμηνο 2018 (από τα οποία
563 εκατ. δόθηκαν στην Κύπρο και
154 εκατ. δόθηκαν από τη θυγατρική
εταιρεία στο Ηνωμένο Βασίλειο), υπερβαίνοντας το νέο δανεισμό που
δόθηκε κατά το α’ τρίμηνο 2017.
Το κόστος προσωπικού για το α’
τρίμηνο 2018 ύψους 58 εκατ. αυξήθηκε
κατά 8% σε ετήσια βάση κυρίως λόγω
της επίδρασης της ανανέωσης της ετήσιας συλλογικής σύμβασης με την
συντεχνία εργαζομένων. Το κόστος
προσωπικού μειώθηκε κατά 2% σε τριμηνιαία βάση, κυρίως λόγω των αναλογιστικών εκτιμήσεων κατά το δ’ τρίμηνο 2017. Η ανανέωση της συλλογικής
σύμβασης για το 2018 είναι υπό συζήτηση, καταλήγει η Τράπεζα.
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Στο 3,5% η ηλεκτροκίνηση στην Κύπρο

Από το σύνολο των 16.938 νέων εγγραφών του 2018, οι 597 αφορούσαν ηλεκτροκίνητα και υβριδικά οχήματα
Της ΜΑΡΊΑΣ ΗΡΑΚΛΈΟΥΣ

Με την Κομισιόν να προτείνει την μείωση
της εκπομπής ρύπων μέχρι 30% μέχρι
το 2030, το μήνυμα προς την αγορά
αυτοκινήτου είναι σαφές και προσανατολίζεται προς την χρήση οχημάτων
με μηδενικές και χαμηλές εκπομπές,
όπως είναι τα υβριδικά και τα ηλεκτρικά
οχήματα. Εκτιμάται δε ότι μέχρι το
2025 τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην
Ευρώπη θα αποκτήσουν μερίδιο αγοράς
της τάξης του 25%.
Στην περίπτωση της Κύπρου, τα
βήματα προς τη νέα σελίδα στις μεταφορές, θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν αργά αλλά σταθερά, καθώς οι
νέες εγγραφές οχημάτων αυξάνονται
τόσο σε υβριδικά όσο και σε οχήματα
με ηλεκτρικό κινητήρα. Τα στοιχεία
από το πρώτο τετράμηνο του 2018 κάνουν λόγο για 40 εγγραφές ηλεκτροκίνητων οχημάτων και 557 υβριδικών.
Στο σύνολό τους, 597 νέες εγγραφές
από τις 16.938 σε περίοδο τετραμήνου.
Οι αριθμοί ακολουθούν ανοδική πορεία
από το 2014, όταν τα ηλεκτροκίνητα
αυτοκίνητα έφταναν τα 21 ενώ τα υβριδικά τα 305. Ο αριθμός τετραπλασιάστηκε μέχρι το 2017 με τις εγγραφές
να φτάνουν τις 99 και 1.349 αντίστοιχα.
Αυτή την στιγμή στους κυπριακούς
δρόμους κινούνται 5.017 υβριδικά οχήματα και 265 ηλεκτροκίνητα. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Οδικών
Μεταφορών, το μεγαλύτερο μερίδιο
αγοράς στα υβριδικά κατέχει η Toyota
με 2.754 εγγραφές, ακολουθεί η Honda
με 1.111 και η LEXUS με 902. Στην περίπτωση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία
της Στατιστικής Υπηρεσίας, από τις
40 εγγραφές που αφορούν το πρώτο
τετράμηνο του έτους, μόλις τα 7 αφορούν αυτοκίνητα σαλούν και πρόκειται
για τα μοντέλα της NISSAN, SMART
και δύο μοντέλα της ΤESLA. Οι υπόλοιπες εγγραφές αφορούν μοτοσικλέτες
E- MAX(1), ERIDER (28).

Ψηλές τιμές χωρίς κίνητρα
Οι βραδείς ρυθμοί με τους οποίους
κινείται η κυπριακή αγορά προς την
τάση των ηλεκτροκίνητων οχημάτων,
έχει να κάνει με την απουσία κυβερνητικών κινήτρων. Κίνητρα όπως επιδότηση μέρους της συνολική τιμής
του οχήματος, μηδενική χρέωση στην
άδεια κυκλοφορίας και στην άδεια εγγραφής θα μπορούσαν να αποτελέσουν
μια καλή βάση και να ενισχύσουν την
αγορά, καθώς επίσης και η φορολογική
εξαίρεση, εξαίρεση στα τέλη αδειών
κυκλοφορίας, δωρεάν στάθμευση κ.ο.κ.
Η απουσία κινήτρων αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα και για τις ίδιες

TOYOTA
HONDA

902

LEXUS

69

MERCEDES
PORSCHE

65

BMW
MITSUBISHI
KIA
PEUGEOT
CITROEN
AUDI
MAZDA
VAUXHALL
ΑΛΛΑ*

2.754

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΙΧΤΕΣ ΣΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ

33
21
15
12

NISSAN

1.111

Αριθμός ενεργών αδειούχων υβριδικών οχημάτων

7
4
3
2
2
17

* BETA, CHEVROLET,
DAIHATSU, FIAT, FORD,
HOLDEN, HUMMER,
HYUNDAI, JAGUAR,
KYMCO, LAND ROVER,
MINI, PROTON,
VOLKSWAGEN, VOLVO

<
<
<
<
<
<
<

τις εταιρίες να προχωρήσουν σε μια
τέτοια επένδυση και να εισάγουν οικολογικά αυτοκίνητα στην Κύπρο. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η «Κ»,
υπάρχουν εταιρίες που περιμένουν
στο ακουστικό τους για παροχή κινήτρων ώστε να κάνουν άνοιγμα σε υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτός είναι και ο λόγος που για παράδειγμα το δημοφιλές μοντέλο Zoe της
Renault δεν διατίθεται ακόμη στην
κυπριακή αγορά.
Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι ήδη
σε επίπεδο τραπεζών έχουν ξεκινήσει
τα προγράμματα δανείων για αγορά
οικολογικού αυτοκινήτου. Στην περίπτωση της Τράπεζας Κύπρου υπάρχει
το σχέδιο Green Bonus, που παρέχει
επιβράβευση για την αγορά υβριδικού,
οχήματος διπλής προώσεως, ηλεκτρικό,
και οχήματος με χαμηλότερες εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα. Στην περίπτωση της Astrobank, στο δάνειο αυ-

Περιμένουν κίνητρα και
μεγαλύτερο δίκτυο φόρτισης οι οδηγοί στην Κύπρο.
Μέχρι τέλος Ιουνίου αναμένεται η κατακύρωση του
διαγωνισμού που προκήρυξε η ΑΗΚ για ενίσχυση
του δικτύου φόρτισης
με 18 επιπλέον σταθμούς.

τοκινήτου προσφέρεται επιπλέον έκπτωση κατά 0,25% στο περιθώριο του
επιτοκίου σε περίπτωση αγοράς αυτοκινήτων των προαναφερόμενων κατηγοριών.
Σοβαρό κίνητρο θεωρείται η ειδική
διατίμηση για την φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων, η οποία είναι στα
ίδια επίπεδα με την οικιακή. Πάντως
τέτοιου είδους κίνητρα δίνονται ήδη
στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα στην
περίπτωση της Νορβηγίας, η αγορά
συγκεκριμένων μοντέλων ακριβών αυτοκινήτων, να στοιχίζει πολύ περισσότερα σε σχέση με ένα ηλεκτρικό
της Tesla. Μάλιστα η Νορβηγία δείχνει
τον δρόμο καθώς 500.000 ηλεκτρικά
οχήματα κυκλοφορούν στους δρόμους
της. Λόγω της αυξημένης ζήτησης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην χώρα,
τα πράγματα έχουν προχωρήσει και
σε τεχνικό επίπεδο καθώς στην χώρα
λειτουργεί ο σταθμός ταχύτερης φόρ-

τισης στον κόσμο που μπορεί να φορτίσει μέχρι 28 αυτοκίνητα μέσα σε
μόλις τριάντα λεπτά.

Περισσότερα σημεία φόρτισης
Από την πλευρά της, η ΑΗΚ προχωρά με διαγωνισμό για την αύξηση
των σημείων φόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ενώ η κατακύρωση
της προσφοράς αναμένεται μέχρι τέλος
Ιουνίου. Η Αρχή Ηλεκτρισμού έχει
ήδη ενώπιόν της τις προσφορές για
την τοποθέτηση των 18 στο σύνολό
τους σημείων φόρτισης. Από το σύνολο
των 18 σημείων οι έξι αφορούν σταθμούς γρήγορης φόρτισης και αναμένεται να εγκατασταθούν στον αυτοκινητόδρομο Λευκωσίας- Τροόδους,
Λευκωσίας- Λεμεσού, Λευκωσίας- Λάρνακας, Λεμεσού- Πάφου, ΛεμεσούΛάρνακας καθώς και ένας στο Τρόοδος.
Οι υπόλοιπο 12 αφορούν σταθμούς ημιταχείας φόρτισης και θα τοποθετη-

θούν εντός των πόλεων. Τα ακριβή
σημεία εγκατάστασης των σταθμών
αναμένεται να καθοριστούν μετά και
από σχετική συνεννόηση με τις τοπικές
αρχές. Αναφέρεται πάντως ότι το κόστος του σταθμού ημιταχείας φόρτισης
ανέρχεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ,
ενώ σε αυτό προστίθεται το κόστος
υποδομής του δικτύου που ανεβάζει
το συνολικό ποσό στις 7-8 χιλιάδες
ευρώ. Στην περίπτωση των σταθμών
ταχείας φόρτισης, το ποσό αυξάνεται
καθώς το κόστος του φορτιστή κυμαίνεται από 25-30 χιλιάδες ευρώ.Το
πλάνο της ΑΗΚ για τους σταθμούς ημιταχείας φόρτισης αφορά σημεία
όπου θα παρέχουν την δυνατότητα
στους οδηγούς να σταθμεύουν το όχημα τους για περισσότερο χρόνο.
Σημειώνεται ότι η υπηρεσία echarge δημιουργήθηκε το 2014 και
έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα 18
σταθμούς φόρτισης.

Το ρεύμα... είναι ηλεκτρικό!
Του ΝΙΚΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ενδιαφέρον έχουν τα στατιστικά για
τις πωλήσεις που ανακοίνωσε
ο ACEA για το πρώτο τετράμηνο της
τρέχουσας χρονιάς στην Ευρώπη. Σε
σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, το ποσοστό των diesel μειώθηκε
κατά 17% (στα 322.622 αυτοκίνητα).
Όπως είναι λογικό, υπήρξε μια μετατόπιση και προτίμηση του αγοραστικού
κοινού προς την αμόλυβδη, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 14,6% και
στα περίπου 300.000 νέα αυτοκίνητα.
Αυτό που θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο
είναι ότι τα συμβατικά οχήματα βενζίνης και πετρελαίου θα συνεχίσουν
να είναι το κυρίαρχο είδος για τουλάχιστον 2-3 δεκαετίες ακόμη.
Οι κατασκευαστές αναφέρονται συχνά στο περίφημο electrification, που
λανθασμένα ερμηνεύεται ως ηλεκτροκίνηση. Συγκεκριμένα οι κατασκευαστές μιλούν για υβριδοποίηση των αυτοκινήτων τους, η οποία περιλαμβάνει
από απλά υβριδικά συστήματα (όπως
τα mild hybrid με start/ stop σε δίκτυο
48V) μέχρι και πιο βαριά plug-in (υβριδικά με δυνατότητα καθαρής ηλεκτροκίνησης για, π.χ. περίπου 30-50 χλμ.).

Το ντίζελ δεν πέθανε
Από την άλλη, έχει επηρεάσει σημαντικά η δαιμονοποίηση της πετρελαιοκίνησης. Η αυτοκινητοβιομηχανία
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Υβριδικοί Γερμανοί

πήρε το «μάθημά» της (στη μετά diesel
gate εποχή) και από το φθινόπωρο θα
ισχύει νέος κύκλος μετρήσεων εκπομπής ρύπων και σε πραγματικές συνθήκες (WLTP/RDE), πράγμα που σημαίνει ότι θα υπάρχουν αυστηρότερα
κριτήρια.
Πάντως, οι κατασκευαστές αποδεικνύουν ότι «το ντίζελ δεν πέθανε», ακόμη και αν περιοριστεί ή εκλείψει
από τις μικρές κατηγορίες των αυτοκινήτων πόλης. Τρανταχτή απόδειξη
ότι συνεχίζουν να βγαίνουν νέα μοντέλα με πετρελαιοκίνητες εκδόσεις.
Αναφορικά με τις πωλήσεις του πρώτου τετραμήνου στην Ευρώπη, θα πρέπει να πούμε πως αναμενόμενη ήταν
και η αύξηση των πωλήσεων στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και στα plugin υβριδικά μοντέλα. Συγκεκριμένα, τα ηλεκτροκίνητα μηδενικών ρύπων που
κινούνται με ενέργεια μόνο από μπαταρίες (γνωστά ως EV ή Electric Vehicles)
αυξήθηκαν κατά 34,3% στο πρώτο τε-

Λάρνακα - Βουκουρέστι, και μετά...
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

www.blueairweb.com

τράμηνο, όταν τα υβριδικά που συνδυάζουν θερμικό κινητήρα και ηλεκτροκίνηση (γνωστά και ως plugin hybrid ή PHEV) αυξήθηκαν κατά
60,2%.

Τα επόμενα χρόνια
θα βλέπουμε όλο και
περισσότερα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα στους δρόμους.
Το ντίζελ περιορίζεται,
αλλά δεν θα εξαφανιστεί.

Μιλώντας με αριθμούς και πάντα
για το πρώτο τρίμηνο του 2018, οι
Ευρωπαίοι αγόρασαν συνολικά 69.898
ηλεκτρικά αυτοκίνητα που μπαίνουν
στην πρίζα (μαζί με τα plug-in), όταν
τα υβριδικά έφτασαν τις 139.556 πωλήσεις. Ενδιαφέρον έχει ότι την αύξηση αυτή διαμορφώνουν οι μεγάλες
αγορές αυτοκινήτου (π.χ. στη Βρετανία πωλήθηκαν 14.162 EV και στη
Γαλλία 10.908), όταν στις μικρότερες
χώρες τα νούμερα δεν ξεπερνούν το
τριψήφιο (π.χ. στην Ελλάδα πωλήθηκαν μόλις 67 ηλεκτρικά και 840 υβριδικά). Ειδικά στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά, αυτή της Γερμανίας,
φαίνεται πως αυξάνεται το ενδιαφέρον
για τα ηλεκτροϋβριδικά αυτοκίνητα,
ενώ το VW Group και η Daimler ετοιμάζουν μια σειρά από EV που θα
απειλήσουν
την
παρουσία
της Tesla στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, στο πρώτο τετράμηνο της χρονιάς
οι πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στη Γερμανία αυξήθηκαν
κατά 70% και στις 17.574 ταξινομήσεις, σύμφωνα με στοιχεία του ACEA.
Κάτι που σημαίνει ότι για πρώτη φορά

όλη η Ευρώπη!
(357) 22 755 300

ή μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων της περιοχής σας

Τη διάδοση της ηλεκτροκίνησης θα ωθήσει η διεύρυνση του δικτύου φόρτισης και ειδικότερα τα σημεία ταχυφόρτισης που ανα-

πτύσσονται στην Ευρώπη. Απώτερος στόχος η τάχιστη φόρτιση στο σπίτι.
η Νορβηγία χάνει την πρωτιά που απολαμβάνει εδώ και χρόνια στην ηλεκτροκίνηση.
Τα επόμενα χρόνια θα δούμε τις
πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων
να αυξάνονται. Ήδη στην αγορά διατίθενται αξιόλογα ηλεκτρικά αυτοκί-

νητα. Όσο για τα πρακτικά ζητήματα,
έχουν ξεκινήσει να επιλύονται, αφού
η αυτονομία βελτιώνεται με μεγαλύτερες μπαταρίες, ενώ τα σημεία φόρτισης θα αυξάνονται συνεχώς μέσω
και του Ionity. Φυσικά τα πράγματα
για τις μικρότερες αγορές είναι δια-

φορετικά και η διείσδυση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα είναι πολύ
πιο αργή. Το σημαντικότερο όμως που
πρέπει να γίνει για να υπάρξει μεγαλύτερο καταναλωτικό ενδιαφέρον για
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι να φθηνύνουν σημαντικά.
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Επενδύει σε πιο υγιεινά προϊόντα η Α/φοι Λανίτη
Διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της από το καλοκαίρι σύμφωνα με τον Country Sales Manager Βαγγέλη Μόσχο - Αξονας η μείωση της ζάχαρης
Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Οι εξελισσόμενες ανάγκες των καταναλωτών είναι το σημείο αναφοράς
για τις εταιρείες καθώς καλούνται να
είναι συνεχώς σε εγρήγορση και να έχουν την καινοτομία μονίμως στο πρώτο τους πλάνο. Αυτό αποτελεί παράλληλα και την μεγαλύτερη πρόκληση,
αναφέρει σε συνέντευξή του στην «Κ»
ο Country Sales Manager της Α/φοι
Λανίτη Βαγγέλης Μόσχος. Προς αυτή
την κατεύθυνση κινούνται και τα επόμενα βήματα της εταιρείας Α/φοι
Λανίτη, η οποία αναμένεται να λανσάρει νέα προϊόντα στην αγορά από
αυτό το καλοκαίρι, με άξονα την μείωση
της ζάχαρης στα προσφερόμενα προϊόντα, ακολουθώντας έτσι τη νέα στρατηγική του ομίλου Coca-Cola του οποίου
η εταιρεία είναι μέλος. Κλείνοντας φέτος τα 75 χρόνια δραστηριοποίησής
της στην Κύπρο, η Α/φοι Λανίτη κατέχει
ηγετική θέση στον τομέα των μη αλκοολούχων ποτών με πωλήσεις που
φτάνουν τα €89 εκατ. ετησίως.Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι μέσω της συνολικής της δραστηριότητας, η εταιρεία
δημιουργεί προστιθέμενη αξία ύψους
€28,2 εκατ. ενώ η δραστηριοποίησή
της δημιουργεί περίπου 1.800 θέσεις
εργασίας.
-Συνολικά, 75 χρόνια ιστορίας για
την εταιρεία Α/φοι Λανίτη. Ποια
ήταν και ποια είναι η μεγαλύτερη
πρόκληση για το μέλλον;
-Η φετινή χρονιά αποτελεί ορόσημο
για εμάς, καθώς η Α/φοι Λανίτη συμπληρώνει 75 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην κυπριακή αγορά ενώ εισέρχεται σε μία νέα εποχή. Μια εποχή
επενδύσεων, καινοτομίας και ανάπτυξης. Σήμερα, η Α/φοι Λανίτη αποτελεί
τη μεγαλύτερη εταιρεία στην κατηγορία
μη αλκοολούχων ποτών στην Κύπρο.
Μέσα από την αφοσίωση των ανθρώπων, των πελατών, των προμηθευτών
και των συνεργατών της, κατάφερε
<
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Στα 89 εκατ. λίτρα μη αλκοολούχα ποτά ανέρχονται οι
πωλήσεις της εταιρείας
Α/φοι Λανίτη ετησίως.
στα 75 χρόνια λειτουργίας της να εδραιωθεί στην εγχώρια αγορά, προσφέροντας υψηλής ποιότητας προϊόντα
σε χιλιάδες νοικοκυριά της Κύπρου.
Αναμφίβολα, στην πολύχρονη ιστορία
του οργανισμού υπήρξαν προκλήσεις
τις οποίες αντιμετώπιζε με συνέπεια
και συνετή διαχείριση. Για παράδειγμα,
η πρωτοφανής, για τα κυπριακά δεδομένα, χρηματοπιστωτική κρίση επηρέασε αρκετές εταιρείες που δραστηριοποιούνταν σε διάφορους τομείς της
οικονομίας, μεταξύ αυτών και ο κλάδος
του λιανικού εμπορίου.
Ωστόσο, θέτοντας πάντα ως προτεραιότητα τους ανθρώπους μας, καταφέραμε να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά, δίνοντας στον οργανισμό
μας, ως μέλος και του Ομίλου CocaCola HBC, μία πιο ευέλικτη μορφή, καθιστώντας τον ακόμα πιο σύγχρονο
και ανταγωνιστικό. Όσον αφορά το
μέλλον, θα έλεγα πως η μεγαλύτερη
πρόκληση είναι η άμεση προσαρμογή
στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες
των καταναλωτών. Οι σύγχρονοι καταναλωτές κινούνται σε γρήγορους
ρυθμούς, αναζητώντας προϊόντα που
προσαρμόζονται και αντικατοπτρίζουν
τον τρόπο ζωής τους. Ταυτόχρονα,
προσέχουν ιδιαίτερα τις διατροφικές
τους συνήθειες, επιλέγοντας ολοένα
και πιο υγιεινές επιλογές. Σε αυτό το
πλαίσιο, οι εταιρείες πρέπει να λειτουργούν προληπτικά και να ανταποκρίνονται στις τάσεις της αγοράς και
τις ανάγκες των καταναλωτών. Καλούμαστε να προσαρμόζουμε τις συνταγές
μας, διατηρώντας ή και βελτιώνοντας
περαιτέρω τις γεύσεις που αγαπούν
οι καταναλωτές μας.
-Τι μπορούμε να πούμε για το με-

Η δραστηριοποίηση στον τομέα των αλκοολούχων ποτών δεν είναι στις πρώτες προτεραιότητες της εταιρείας για την κυπριακή αγορά, αναφέρει στην «Κ» ο κ. Μόσχος. Τονίζει
ότι η Α/φοί Λανίτη είναι η μόνη εταιρεία του Ομίλου που εμπορεύεται φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα.
ρίδιο αγοράς της εταιρείας και
τον κύκλο εργασιών της;
-Η θέση που κατέχει η Α/φοι Λανίτη,
ως η μεγαλύτερη εταιρεία μη αλκοολούχων ποτών στην Κύπρο, συνεπάγεται και αντίστοιχη προτίμηση από
πλευράς καταναλωτών προς τα προϊόντα της. Βασικό μας μέλημα είναι να
αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες και απαιτήσεις των καταναλωτών μας και
να εισάγουμε καινοτομία, ποιοτικά
προϊόντα στην τοπική αγορά. Διαθέτουμε ένα πλούσιο χαρτοφυλάκιο που
περιλαμβάνει 15 διαφορετικές μάρκες
προϊόντων και 182 συσκευασίες. Αναλυτικά, εμπορευόμαστε τα προϊόντα
της The Coca-Cola Company (CocaCola, Fanta, Sprite, FuzeTea, Powerade,

τον έτοιμο προς πόση καφέ illy-cafe,
και τα mixers Schweppes), καθώς και
δικά μας προϊόντα, τις σειρές χυμών
και γάλακτος Λανίτης και το Φυσικό
Μεταλλικό Νερό ΚΥΚΚΟΣ, ενώ διανέμουμε το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑΥΡΑ, τα σνακ TSAKIRIS, τα ενεργειακά
ποτά Monster και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα ΦΑΓΕ. Εξυπηρετούμε καθημερινά 5.000 πελάτες μέσω των οποίων
πουλάμε 89 εκατ. λίτρα μη αλκοολούχων ποτών κάθε χρόνο, συμβάλλοντας
ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη
του τόπου.
Με έδρα τη Λευκωσία, διαθέτουμε
τρία εργοστάσια παραγωγής. Στον
Άγιο Δομέτιο, λειτουργούν δύο εργοστάσια, ένα για παραγωγή και εμφιά-

λωση αναψυκτικών και ένα για παστερίωση και εμφιάλωση φρέσκου γάλακτος. Δίπλα από την πηγή στο βουνό
του Κύκκου, λειτουργεί το τρίτο εργοστάσιο της εταιρείας, όπου αντλείται
και εμφιαλώνεται το ομώνυμο νερό.
-Ποια τα σημαντικότερα στοιχεία
της στρατηγικής της εταιρείας
σας;
-Η μακροπρόθεσμή μας στρατηγική
στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου οργανισμού, ευέλικτου και ανταγωνιστικού. Κατ΄αρχήν, θέλουμε
να προσφέρουμε στους καταναλωτές
προϊόντα που να ανταποκρίνονται στις
εξελισσόμενες ανάγκες τους. Κατά τα
επόμενα χρόνια θα δώσουμε ιδιαίτερη
έμφαση στην καινοτομία. Ξεκινώντας

από αυτό το καλοκαίρι θα δείτε πολλά
καινούργια προϊόντα από νέες κατηγορίες, που θα διευρύνουν περαιτέρω
το χαρτοφυλάκιό μας. Επιπρόσθετα,
σε παγκόσμιο επίπεδο βρίσκεται και
η νέα στρατηγική της Coca-Cola, για
μείωση της ζάχαρης στα προϊόντα της.
Συνεπώς, εξελίσσονται οι συνταγές
μας, αναζητούμε καινούργια γλυκαντικά και εναλλακτικές της ζάχαρης,
με βάση τα συστατικά που προτιμούν
οι σύγχρονοι καταναλωτές. Παράλληλα,
επικεντρωνόμαστε σε επενδύσεις που
στοχεύουν στην αναβάθμιση των υποδομών μας. Συγκεκριμένα, προχωρήσαμε στην εγκατάσταση μίας νέας,
υπερσύγχρονης γραμμής εμφιάλωσης
φρέσκου γάλακτος, ύψους €5,3 εκατ.

H συμβολή της εταιρείας Α/φοι Λανίτη
-Ποια η συμβολή της εταιρείας
Α/φοι Λανίτη στην κυπριακή
οικονομία;
-Η Α/φοι Λανίτη συμβάλλει διαχρονικά στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και την ενίσχυση
της τοπικής κοινωνίας, δημιουργώντας αξία μέσα από τη δραστηριότητά της.
Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που
προκύπτουν από τη λειτουργία της
αντικατοπτρίζονται και στην έρευνα
που διενήργησε πρόσφατα, με σκοπό
τη διερεύνηση του κοινωνικό-οικονομικού αποτυπώματός της στην
Κύπρο. Στην έρευνα, που εκπονήθηκε από τον καθηγητή Θεοφάνη
Μαμουνέα και τους συνεργάτες του
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Περίπου 1.800 θέσεις
εργασίας δημιουργεί
η δραστηριοποίηση της
εταιρείας. Ο αριθμός
αντιστοιχεί στο 0,49%
της συνολικής απασχόλησης στην Κύπρο.
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, καταδεικνύεται πως για κάθε €1 που προκύπτει από τη ζήτηση προϊόντων
της Α/φοί Λανίτη δημιουργούνται
συνολικά άλλα €2,93 στην κυπριακή

ΑΠΟΨΗ

οικονομία. Μέσω της συνολικής της
δραστηριότητας, η εταιρεία δημιουργεί προστιθέμενη αξία ύψους
€28,2 εκατ. ενώ τα έσοδα του κράτους από την καταβολή άμεσων και
έμμεσων φορολογιών από τη δραστηριότητα της εταιρείας ανέρχονται σε περίπου €10 εκατ.
Η Α/φοι Λανίτη διαδραματίζει
καθοριστικό ρόλο στην τόνωση της
τοπικής επιχειρηματικότητας καθώς
συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία ενός βιώσιμου και παραγωγικού συστήματος στην αγροτική
και διατροφική βιομηχανία της Κύπρου.
Διατηρώντας σημαντικούς δεσμούς με τους παραγωγικούς κλά-

δους της οικονομίας, η εταιρεία προμηθεύεται προϊόντα συνολικής αξίας
€42,8 εκατ. ετησίως ενώ συνεργάζεται με περισσότερους από 750 εγχώριους προμηθευτές. Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης και η συνεισφορά της Α/φοι Λανίτη στην ενίσχυση της ευρύτερης απασχόλησης.
Συγκεκριμένα, από τη δραστηριότητα της εταιρείας προκύπτουν
1.788 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιστοιχεί
στο 0,49% της συνολικής απασχόλησης στην Κύπρο. Επιπρόσθετα,
για κάθε νέα θέση εργασίας στην
εταιρεία, δημιουργούνται επαγωγικά
άλλες έξι σε διάφορους κλάδους της
αγοράς.

Πρόσφατα εισαγάγαμε στην αγορά το
φρέσκο γάλα Λανίτης με νέα, πλήρως
ανανεωμένη συσκευασία. Επιπλέον,
€500.000 διατίθενται κάθε χρόνο για
την αναβάθμιση των τριών εργοστασίων μας στην Κύπρο και σχεδόν €1
εκατ. στην ευρύτερη αγορά, είτε πρόκειται για πάγιο εξοπλισμό των πελατών
μας, είτε για διαφημιστικό υλικό.
-Υπάρχουν πλάνα για νέα προϊόντα είτε δικής σας παραγωγής είτε προϊόντα εισαγωγής και διανομής;
-Ασφαλώς. Όπως σας ανέφερα και
πιο πάνω, κορυφαία προτεραιότητα
είναι να βρισκόμαστε δίπλα στον καταναλωτή κάθε στιγμή και ώρα της ημέρας. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της Α/φοι Λανίτη, περιλαμβάνεται σημαντικός αριθμός επενδύσεων,
με την εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων στην κυπριακή αγορά, με λιγότερη ή ακόμη και καθόλου ποσότητα
ζάχαρης. Ενδεικτική είναι η περίπτωση
του αναψυκτικού Coca-Cola χωρίς θερμίδες, με γλυκαντικό από το φυτό Στέβια, το οποίο κυκλοφόρησε για πρώτη
φορά παγκοσμίως στις αγορές της Κύπρου και της Ελλάδας. Επιπρόσθετα,
λανσάραμε τη Sprite Lemon & Mint
με μηδέν θερμίδες καθώς και τη Fanta
Lemon Stevia. Εκτός από τα αναψυκτικά, διευρύναμε το χαρτοφυλάκιό
μας σε νέες κατηγορίες όπως το τσάι,
προσφέροντας μοναδικές γεύσεις. Στις
αρχές της χρονιάς, κυκλοφόρησε το
FuzeΤea, ένα ρόφημα που συνδυάζει
εκχυλίσματα τσαγιού από 100% βιολογικές καλλιέργειες με χυμό φρούτων
και αρωματικά βότανα. Σύντομα θα εμπλουτίσουμε το χαρτοφυλάκιό μας
με το Adez, μια σειρά ροφημάτων από
καρπούς φυτικής προέλευσης. Πρόκειται για ένα προϊόν, χωρίς πρόσθετα
σάκχαρα και λιπαρά, που περιέχει σπόρους, χυμούς φρούτων και βιταμίνες.
Διευρύνουμε, επίσης, τη σειρά Χυμών
Λανίτη Great Start με νέες γεύσεις και
εισάγουμε στην αγορά τα σνακ Tsakiris
Cooked Chips.
-Πρόσφατα το φυσικό μεταλλικό
νερό ΚΥΚΚΟΣ διακρίθηκε με το
χρυσό μετάλλιο ποιότητας από
τον ευρωπαϊκό φορέα πιστοποίησης ποιότητας. Υπάρχουν πλάνα
για άνοιγμα και σε αγορές εκτός
Κύπρου, ή και σε άλλα προϊόντα;
-Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για
τη διεθνή διάκριση που έλαβε το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΚΥΚΚΟΣ της
Α/φοί Λανίτη, το οποίο συγκαταλέγεται,
και επίσημα πλέον, ανάμεσα στα καλύτερα εμφιαλωμένα νερά παγκοσμίως.
Η διάκριση αυτή αντανακλά την αφοσίωση της εταιρείας στο να προσφέρει
υψηλής ποιότητας προϊόντα. Όπως
γνωρίζετε, από το 2006 ανήκουμε στον
πολυεθνικό Όμιλο Coca-Cola Hellenic
και όλες οι χώρες του Ομίλου μας διαθέτουν στις αγορές τους νερά υψηλής
ποιότητας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ανάγκη για εξαγωγή του συγκεκριμένου προϊόντος σε άλλες χώρες.
Αναφορικά με άλλα τοπικά μας προϊόντα, στο παρόν στάδιο, δεν έχουμε
κάτι συγκεκριμένο να ανακοινώσουμε.
-Είστε η μεγαλύτερη εταιρεία στην
κατηγορία μη αλκοολούχων ποτών στην Κύπρο. Σε ποιο βαθμό
θα σας ενδιέφερε η δραστηριοποίηση και στον τομέα των αλκοολούχων ποτών;
-Σε μερικές χώρες του Ομίλου μας,
το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει
και αλκοολούχα, όπως εξάλλου και
στην Ελλάδα. Απώτερος στόχος μας
είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών
των καταναλωτών μας. Στην Κύπρο
δεν έχουμε προχωρήσει στην κατηγορία αυτό και στο παρόν στάδιο έχουμε άλλες προτεραιότητες. Όπως ίσως να γνωρίζετε, έχουμε και την ιδιαιτερότητα να είμαστε η μοναδική χώρα στον Όμιλό μας που εμπορεύεται
φρέσκο γάλα και γαλακτοκομικά εξυπηρετώντας με αυτό τον τρόπο τους
καταναλωτές μας 24 ώρες, 7 μέρες τη
βδομάδα.

Του ΒΑΣΙΛΗ ΖΗΡΑ

Κι αν ο Σολτς δεν είναι Σόιμπλε;
Μία από τις προσφιλείς διαπραγματευτικές
τακτικές του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε ήταν
να τηρεί άτεγκτη στάση έως την τελευταία στιγμή. Κι όταν όλα έδειχναν πως,
παρά τις υποχωρήσεις των υπολοίπων,
οι διαπραγματεύσεις οδηγούνταν σε αδιέξοδο εξαιτίας της Γερμανίας, έκανε
την ελάχιστη αναγκαία παραχώρηση
και η συμφωνία έκλεινε. Το πιο χαρακτηριστικό ίσως παράδειγμα ήταν η
στάση του στο Eurogroup της 25ης
Μαΐου του 2016. Ο Σόιμπλε αρνείτο να
αναλάβει οποιαδήποτε δέσμευση για
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Το
ΔΝΤ απειλούσε να φύγει. Οι διατυπώσεις
για τα μέτρα γίνονταν όλο και πιο γενικόλογες, οι δεσμεύσεις όλο και πιο ελαστικές, αλλά ο Γερμανός υπουργός
τις απέρριπτε. Μέχρι που κάποια στιγμή,
στις 4 το πρωί, ο Σόιμπλε είπε το μεγάλο
ναι και εγκρίθηκαν τα μέτρα ελάφρυνσης
του χρέους, συνοδευόμενα από την ε-

πισήμανση «if necessary». Θα εξειδικευθούν κάποια στιγμή αργότερα και
θα εφαρμοστούν αν κριθεί αναγκαίο.
Ο Σόιμπλε είχε πάρει αυτό που ήθελε,
την παραμονή του ΔΝΤ, με τις ελάχιστες
δυνατές δεσμεύσεις για το χρέος.
Αυτές τις ημέρες, ο νέος υπουργός
Οικονομικών Ολαφ Σολτς ζητεί όλα τα
μέτρα ελάφρυνσης του χρέους να εφαρμόζονται σταδιακά, να συνδέονται
με την υλοποίηση συγκεκριμένων δεσμεύσεων από την ελληνική πλευρά
και να υλοποιούνται αφού προηγουμένως τα έχει εγκρίνει το γερμανικό Κοινοβούλιο. Το ΔΝΤ θέλει τα μέτρα για
το χρέος να είναι εμπροσθοβαρή, χωρίς
όρους που προκαλούν αβεβαιότητα στις
αγορές ως προς την υλοποίησή τους.
Ο Γερμανός υπουργός δεν κάνει βήμα
πίσω και το ΔΝΤ απειλεί να αποχωρήσει.
Ενδεχομένως ο Σολτς να κάνει ό,τι
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Ο Σόιμπλε εμφανιζόταν
αδιάλλακτος.
Στο παρά 5΄ έκανε
την ελάχιστη αναγκαία
παραχώρηση, έπαιρνε
αυτό που ήθελε και
η συμφωνία έκλεινε.

και ο Σόιμπλε. Παραμένει αμετακίνητος
στη θέση του, κι όταν το ΔΝΤ θα έχει
υποχωρήσει όσο μπορεί, θα κάνει κι
ο ίδιος ένα μικρό βήμα προσέγγισης,
ώστε να κλείσει μια συμφωνία παραμονής του Ταμείου. Κι όλοι θα ανασάνουν ανακουφισμένοι.
Τι θα γίνει όμως αν ο Σολτς δεν
είναι Σόιμπλε; Αν η στάση του δεν
είναι διαπραγματευτική τακτική, αλλά
πραγματική αδυναμία; Αν δεν μπορεί
να τα βρει με τον Τόμσεν –όπως ο
προκάτοχός του– στην πλάτη της Αθήνας; Αν το ΔΝΤ δεν ενδιαφέρεται
πραγματικά πλέον να παραμείνει στο
ελληνικό πρόγραμμα, επειδή έχουν
ανοίξει δουλειές κι αλλού, όπως για
παράδειγμα στην Αργεντινή;
Σε μια τέτοια περίπτωση, το Ταμείο
θα φύγει, αμφισβητώντας τη βιωσιμότητα του χρέους. Οσο κομψά διατυπωμένη κι αν είναι η αμφισβήτηση, οι α-

γορές θα τη λάβουν υπόψη τους, αυξάνοντας το κόστος δανεισμού, πιθανόν
σε επίπεδα απαγορευτικά. Κι οι Γερμανοί,
χωρίς την αντίσταση του ΔΝΤ, θα περάσουν μια λύση που θα ικανοποιεί κυρίως τους ίδιους. Ποιες είναι λοιπόν οι
εναλλακτικές;
1. Ενα νέο πρόγραμμα, που κανείς
δεν το θέλει, ούτε η ελληνική κυβέρνηση ούτε οι ευρωπαϊκές.
2. Μια προληπτική γραμμή πίστωσης
που η κυβέρνηση Τσίπρα την έχει δαιμονοποιήσει τόσο πολύ, ώστε να μην
αποτελεί πολύ πιθανή επιλογή. Ακόμη
κι ο νηφαλιότερος όλων στην κυβέρνηση, ο κ. Τσακαλώτος, υποστήριξε
πως αν πάρουμε αυτή τη γραμμή, δεν
θα αναβαθμίσουν τα ελληνικά ομόλογα
οι οίκοι αξιολόγησης. Οι τελευταίοι έχουν άλλη άποψη.
3. Ενα μεγάλο ταμειακό απόθεμα,
όχι 14 δισ. όπως υπολογίζουν οι θεσμοί

τώρα, αλλά 20 δισ., ίσως και περισσότερα, ώστε να μη χρειαζόμαστε χρηματοδότηση από τις αγορές για ακόμη
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (και
μετά βλέπουμε). Κάποια –τα ελάχιστα
δυνατά– μέτρα για το χρέος, με γερμανικούς, όμως, όρους. Δηλαδή με πολλές δεσμεύσεις, αυστηρότερη εποπτεία
και έγκριση από το γερμανικό Κοινοβούλιο.
H τρίτη εναλλακτική είναι η πιο πιθανή και ταυτόχρονα η πιο παράδοξη
επιλογή. Υποτίθεται ότι πρέπει, θέλουμε και μπορούμε να χρηματοδοτηθούμε από τις αγορές. Υποτίθεται
ότι ο στόχος των τριών μνημονίων ήταν να ανακτήσουμε την πρόσβαση
στις αγορές, να σταθούμε στα πόδια
μας. Αντ’ αυτών, φαίνεται να κάνουμε
μια επιλογή που μας απομακρύνει ακόμη περισσότερο από τον στόχο. Αν,
βεβαίως, ο Σολτς δεν είναι Σόιμπλε...
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Οι κυβερνοεπιθέσεις στέρησαν
448 δισ. από τις τράπεζες το 2017

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντείνουν τις ασκήσεις προσομοίωσης

Διπλασιάζεται το όριο
ανάληψης στην Ελλάδα
Oχι και η ρευστότητα εξαντλημένων νοικοκυριών
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

μίζουν αρμόδια τραπεζικά στελέχη, υπογραμμίζοντας ότι οι συνθήκες στη χώρα έΣτην αύξηση του ορίου ανάληψης μετρητών χουν πλέον ομαλοποιηθεί και δεν είναι οστις 4.000 - 5.000 ευρώ από 2.300 ευρώ που ρατοί ανάλογοι κίνδυνοι.
είναι σήμερα, αναμένεται να προχωρήσει
Οι τράπεζες παραμένουν, πάντως, επιη κυβέρνηση. Ο διπλασιασμός του ορίου φυλακτικές στο μέτρο του διπλασιασμού
γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των θεσμών του ορίου ανάληψης, θεωρώντας ότι δεν
και σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοι- έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στη ρευστότητα
νωθεί άμεσα και θα τεθεί σε εφαρμογή των νοικοκυριών. Αντίθετα, ο αντίκτυπος
εντός του Ιουνίου. Η αύξηση του ορίου δεν από ένα πιθανό πισωγύρισμα –ακόμη και
θα συνοδευθεί με άρση των περιορισμών για εξωγενείς λόγους– θα είναι ισχυρός. Εγια ελεύθερη διακίνηση στο εξωτερικό και κτός από την αύξηση του ορίου ανάληψης
τα χρήματα που κάποιος θα μπορεί να «τρα- μετρητών, το υπουργείο Οικονομικών μελετά
βήξει» από τον λογαριασμό του θα πρέπει επίσης την αύξηση του ποσού που μπορεί
να παραμείνουν υποχρεωτικά στη χώρα. να πάρει κάποιος μαζί στο εξωτερικό σε
Με αυτό το δεδομένο, όπως εξηγούν τρα- περίπτωση π.χ. ταξιδιού. Το όριο αυτό είναι
πεζικά στελέχη, η αύξηση του ορίου στις σήμερα 2.300 ευρώ τον μήνα και μελετάται
4.000-5.000 ευρώ, αποτελεί περισσότερο να αυξηθεί στις 3.000 ευρώ. Στη λογική της
μια κίνηση συμβολική και λιγότερο μια α- διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που συπόφαση ουσίας.
ναλλάσσονται με το εξωτε<
<
<
<
<
Οπως, άλλωστε, σημειώ- <
ρικό είναι επίσης η αύξηση
νουν πολύ μικρός αριθμός κατου ορίου από τις 20.000 στις
θα αυξηθεί στις
ταθετών εξαντλεί σήμερα το
40.000 ευρώ για τη διεκπεόριο των 2.300 ευρώ τον μήνα. 4.000-5.000 ευρώ
ραίωση συναλλαγών απευΣύμφωνα με στοιχεία των τρα- από 2.300 που
θείας μέσα από τα τραπεζικά
πεζών, ο μέσος όρος ανάληκαταστήματα. Την αύξηση
ψης μετρητών από τη συντρι- είναι σήμερα.
του ορίου για την απευθείας
πτική πλειονότητα των καέγκριση από το κατάστημα,
ταθετών είναι κάτω από 1.000 ευρώ τον χωρίς δηλαδή να απαιτείται έγκριση από
μήνα και συγκεκριμένα κοντά στα 800 ευρώ. τις επιτροπές των τραπεζών των συναλλαγών
Ο λόγος είναι ότι αυτοί που έχουν διαθέσιμο αυτού του τύπου, ζητάει και η Ελληνική Ευπόλοιπο στον λογαριασμό τους πάνω από νωση Τραπεζών, σε συνδυασμό με μία σειρά
2.000 ευρώ τον μήνα, είναι πλέον μικρός από άλλα μέτρα που στοχεύουν στη διευαριθμός εργαζομένων, κάτι που έχει να κόλυνση των επιχειρήσεων και της επιχεικάνει με τη δραματική μείωση των μισθών, ρηματικής δραστηριότητας. Μεταξύ αυτών
που κατά μέσον όρο διαμορφώνονται πε- είναι η δυνατότητα να μπορεί μια επιχείρηση
ρίπου στα 1.000 ευρώ.
που δέχεται πληρωμές με κάρτες του εξωΑντίστοιχα, σύμφωνα με τις ίδιες εκτι- τερικού (π.χ. tour operator), να πιστώνει
μήσεις δεν αναμένεται να επηρεαστούν τα χρήματα αυτά σε ελληνική τράπεζα,
και οι καταθέσεις που υπάρχουν σε κλει- αλλά και να μπορεί να τα μεταφέρει στη
στούς προθεσμιακούς λογαριασμούς, στον συνέχεια στο εξωτερικό, ως «νέο» χρήμα.
βαθμό που η αύξηση του ορίου δεν θα συ- Η δυνατότητα αυτή δεν επιτρέπεται σήμερα,
νοδευθεί με την άρση των περιορισμών για με αποτέλεσμα να λειτουργεί αποτρεπτικά
ελεύθερη διακίνηση στο εξωτερικό. Οι μα- κυρίως για τις επιχειρήσεις που ασκούν
ζικές εκροές στις οποίες προχώρησαν κα- δραστηριότητα που συνδέεται με τον τουταθέτες στο παρελθόν εκδηλώθηκαν σε ρισμό, να φέρουν τις εισπράξεις τους στις
περιόδους υψηλής αβεβαιότητας, υπενθυ- ελληνικές τράπεζες.

Tα 448 δισ. δολάρια έφθασαν το
2017 οι απώλειες εξαιτίας του ηλεκτρονικού εγκλήματος παγκοσμίως.
Οι τράπεζες είναι ένας από τους
μεγαλύτερους στόχους των απανταχού χάκερ, σύμφωνα με έρευνα
του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS) και της εταιρείας λογισμικού αντιικής προστασίας McAfee. Δεν είναι τυχαίο που
το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θεωρεί τις κυβερνοεπιθέσεις
έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους που απειλούν τον χρηματοπιστωτικό κλάδο της χώρας. Οι
απώλειες εξαιτίας του ηλεκτρονικού
εγκλήματος ήταν το 2017 υψηλότερες κατά 30% σε σύγκριση με το
2014.
Τράπεζες και εταιρείες ηλεκτρονικών συναλλαγών θεωρούν ότι
πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση
για να αντιμετωπίσουν ανά πάσα
ώρα και στιγμή μια επίθεση από
χάκερ. Γι’ αυτό και στις ΗΠΑ κάποιες
από τις μεγαλύτερες τράπεζες αναθέτουν την εποπτεία των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας
τους σε πρώην κυβερνητικά στελέχη με εμπειρία από τον τομέα ά<
<
<
<
<
<

Οι κυβερνοεπιθέσεις
καταλαμβάνουν
την τρίτη θέση, μετά
τη διαφθορά και
το εμπόριο ναρκωτικών.
μυνας ή τις μυστικές υπηρεσίες.
«Δεν είναι μεγάλες οι διαφορές των
χάκερ από τους τρομοκράτες ή τα
καρτέλ ναρκωτικών. Ολα τα δίκτυα
αντιμετώπισης επιθέσεων λειτουργούν περίπου με τον ίδιο τρόπο»,
σχολιάζει στους New York Times
ο Ματ Νίμαν, βετεράνος του αμερικανικού στρατού, με υπηρεσία
στο Ιράκ και το Αφγανιστάν. Σήμερα
είναι υπεύθυνος του κέντρου επιχειρήσεων κατά του ηλεκτρονικού
εγκλήματος στη Μastercard. Οπως
αναφέρεται στο δημοσίευμα των
New York Times, τα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών της
Mastercard δέχονται περίπου 200
επιθέσεις ανά λεπτό, κατά μέσον
όρο. Σε συνέδριο της Visa, που
πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του
2018, ο διευθύνων σύμβουλος Αλφρεντ Κέλι ο νεότερος δήλωσε ότι
«είναι τρομοκρατημένος» εξαιτίας
της αύξησης των κυβερνοεπιθέσεων. Ο Μπράιαν Μόνιχαν, επικεφαλής της Bank of America, έχει δηλώσει ότι το τμήμα για την καταπολέμηση των ηλεκτρονικών επιθέσεων δεν έχει κανέναν περιορισμό όσον αφορά τη χρηματοδότησή
του. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου τμήματος της Bank of
America ανέρχεται σε περίπου 600
εκατ. δολάρια για το 2018.
Ο αμερικανικός χρηματοπιστω-

τικός κλάδος έχει, επίσης, καθιερώσει ανά διετία ασκήσεις προσομοίωσης για την καταπολέμηση
μιας μαζικής κυβερνοεπίθεσης. Η
τελευταία άσκηση πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Νοέμβριο και
σε αυτήν συμμετείχαν 900 υπάλληλοι από 50 τράπεζες, αλλά και
εκπρόσωποι των εποπτικών αρχών
του κλάδου και των υπηρεσιών δίωξης.
Οι ισχυρότερες τράπεζες των ΗΠΑ πραγματοποιούν τις δικές τους
ασκήσεις προσομοίωσης κάθε χρόνο. «Ενα ηλεκτρονικό σύστημα πρέπει να αναπτύξει τα δικά του αντανακλαστικά» επισημαίνει ο Τόμας
Χάρινγκτον, υπεύθυνος για την ασφάλεια στον τομέα της πληροφορικής της Citigroup και πρώην στέλεχος του Ομοσπονδιακού Γραφείου
Ερευνών (FBI) επί 28 χρόνια. Οι κυ-

βερνοεπιθέσεις έχουν εξελιχθεί σε
μία από τις πιο προσοδοφόρες μορφές οικονομικού εγκλήματος. Καταλαμβάνουν την τρίτη θέση μετά
τη διαφθορά και το εμπόριο ναρκωτικών.
Τα θύματα του ηλεκτρονικού εγκλήματος είναι, επίσης, πολύ περισσότερα, καθώς η παραβίαση
προσωπικών δεδομένων από χάκερ
μπορεί να έχει πολλαπλούς στόχους.
Tα δύο τρίτα των περίπου δύο δισεκατομμυρίων ατόμων που έχουν
πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχουν δεχθεί κυβερνοεπιθέσεις.
Το ηλεκτρονικό έγκλημα, παράλληλα, έχει χαμηλότερο ρίσκο
συγκριτικά με το εμπόριο ναρκωτικών. Οι χάκερ μπορεί να αποσπάσουν εκατοντάδες χιλιάδες ή ακόμη
και εκατομμύρια δολάρια χωρίς να
κινδυνεύσουν να συλληφθούν ή

να καταδικαστούν σε φυλάκιση.
Σύμφωνα με την έρευνα της CSIS
και της McΑfee, το 2016 καταγράφηκαν περίπου 1,2 εκατ. επιθέσεις
από χάκερ που ζητούσαν λύτρα για
την ανάκτηση προσωπικών ή εταιρικών δεδομένων – κωδικοί, ονόματα χρηστών και λεπτομέρειες
πιστωτικών καρτών. Τα λύτρα σε
αυτού του τύπου τις επιθέσεις είναι
συνήθως τα ηλεκτρονικά νομίσματα. Το FBI έχει εντοπίσει 4.000 ηλεκτρονικές επιθέσεις από χάκερ
που ζητούν λύτρα σε ημερήσια βάση. Αλλα στοιχεία αποκαλύπτουν
ότι δημιουργούνται περίπου 300.000
έως και ένα εκατομμύριο κακόβουλα
λογισμικά κάθε μέρα. Οι τράπεζες,
όπως επισημαίνεται στην έρευνα
της CSIS και της McAfee, είναι ο
κυριότερος στόχος των κυβερνοεπιθέσεων, για εύλογους λόγους.

Δύσκολη άσκηση ισορροπίας για τη Μέρκελ μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον
Η Κίνα διακινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με εμπόδια στις επενδύσεις
της στην Ευρώπη, αν δεν ανοίξει περισσότερο την εσωτερική της αγορά,
προειδοποίησε χθες η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ, κατά τη
διάρκεια επίσημης επίσκεψης στο Πεκίνο.
Μιλώντας προς τους δημοσιογράφους, έχοντας τον Κινέζο πρωθυπουργό
Λι Κετσιάνγκ στο πλευρό της, η κ. Μέρκελ δήλωσε ότι και οι δύο χώρες δεσμεύονται να υποστηρίζουν το «ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο». Γερμανία
και Κίνα διαθέτουν και οι δύο υψηλό
εμπορικό πλεόνασμα με τις ΗΠΑ και
έχουν δεχθεί αρκετές φορές την κριτική
του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ, ωστόσο η κ. Μέρκελ δεν θα ήθελε να φανεί πως συντάσσεται πλήρως
με την κινεζική πλευρά στη διένεξη

με τις ΗΠΑ. «Κατανοούμε ότι η Κίνα
εξακολουθεί να αναπτύσσεται, ωστόσο
υπάρχουν ορισμένοι κλάδοι στους οποίους η Κίνα είναι η απόλυτη τεχνολογική ηγέτις», δήλωσε χθες η Μέρκελ
κατά τη διάρκεια σινογερμανικού επιχειρηματικού φόρουμ στο οποίο συμμετείχε μαζί με τον Κινέζο πρωθυπουργό. «Σε αυτούς τους κλάδους θέλουμε
να έχουμε αμοιβαία πρόσβαση. Διαφορετικά, αυτό θα μας οδηγήσει σταδιακά στο να θέσουμε περιορισμούς,
ενδεχομένως υπερβολικά πολλούς περιορισμούς, και αυτό δεν θα ήταν καλό»,
προειδοποίησε η Γερμανίδα καγκελάριος την κινεζική ηγεσία. Λίγο πριν
την άφιξη Μέρκελ στο Πεκίνο, η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωνε νέα έρευνα για τις εισαγωγές αυτοκινήτων, κίνηση που ενδέχεται να οδηγήσει στην
επιβολή νέων δασμών. Την περασμένη

Με μείωση των εξαγωγών προς την Κίνα και με αύξηση των κυρώσεων Τραμπ στην
Ε.Ε. κινδυνεύει η γερμανική οικονομία.

εβδομάδα, Κίνα και ΗΠΑ είχαν συμφωνήσει να μειώσει το Πεκίνο το εμπορικό του πλεόνασμα με την Ουάσιγκτον κατά 200 δισ. δολάρια. Ο μοναδικός τρόπος να το πετύχει αυτό η
Κίνα, είναι να περιορίσει τις εισαγωγές
από άλλους εμπορικούς του εταίρους,
και ο μεγαλύτερος είναι η Γερμανία,
και να τις ανακατευθύνει προς τις ΗΠΑ.
Και στα δύο μέτωπα, η Γερμανία είναι
περισσότερο εκτεθειμένη από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ε.Ε., δεδομένου
ότι είναι η μεγαλύτερη εξαγωγέας αυτοκινήτων προς τις ΗΠΑ και, παράλληλα, το διμερές εμπόριό της με την
Κίνα ανήλθε σε 179 δισ. δολάρια το
2017. Από την κινεζική πλευρά, ο Λι
Κετσιάνγκ προσπάθησε να διασκεδάσει
τις ανησυχίες της Γερμανίας για περιορισμό της πρόσβασης ξένων εταιρειών στην κινεζική αγορά, λέγοντας

ότι «είναι ανοιχτή η πόρτα της Κίνας.
Μπορεί να πει κανείς πως θα ανοίξει
ακόμη περισσότερο». Ο κ. Λι προσέθεσε ότι το Πεκίνο καλωσορίζει τις
γερμανικές επενδύσεις στον κλάδο
των αυτόνομων αυτοκινήτων, επισημαίνοντας πως η Κίνα έχει χαμηλώσει τις απαιτήσεις για την εισαγωγή
νέων οχημάτων.
Ο Κινέζος πρωθυπουργός αναγνώρισε πως οι γερμανικές εταιρείες έχουν «αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα» κατά τη λειτουργία τους
στην Κίνα. «Αν συναντήσουν οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την επένδυσή τους, ειδικά όσον αφορά στη
νομική προστασία, μπορώ να σας πω
με σαφήνεια πως η Κίνα κινείται δραστικά ώστε να γίνει κράτος δικαίου»,
δήλωσε ο κ. Λι.
BLOOMBERG, REUTERS
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Προηγμένα ρομπότ ψεκάζουν
μόνο όπου υπάρχουν ζιζάνια
Η νέα εφεύρεση μπορεί να αποτελέσει απειλή για τις αγροχημικές εταιρείες
Η προηγμένη τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη εφαρμόζονται
και στη γεωργία. Η νεοφυής ελβετική εταιρεία ecoRobotix κατασκεύασε ένα ρομπότ που μοιάζει
με τραπέζι με ρόδες, για να περνάει
μέσα από καλλιεργημένα χωράφια
και να ραντίζει με ζιζανιοκτόνο
μόνον εκείνα τα σημεία όπου υπάρχουν παράσιτα. Διαθέτει κάμερα η οποία εξετάζει τα φυτά και
εντοπίζει τα ζιζάνια. Ετσι περιορίζεται η χρήση φυτοφαρμάκων
έως και 90% από τη στιγμή που
αρχίσουν να μεγαλώνουν τα φυτά.
Το εν λόγω ρομπότ κινείται με ηλιακή ενέργεια.
Οι επενδυτές, οι οποίοι θέλουν
να χρηματοδοτήσουν την εξέλιξη
αυτής της εφεύρεσης, πιστεύουν
ότι, όταν θα αρχίσει να διατίθεται
στο εμπόριο, θα αλλάξει άρδην τα
δεδομένα τόσο στη γεωργία όσο
και στην αγορά γενετικά μεταλλαγμένων σπόρων, φυτοφαρμάκων

Τις προσπάθειες ρύθμισης της αγοράς Airbnb εμποδίζει η επιρροή της εταιρείας στις Βρυξέλλες,
αλλά και η εύνοια στη «συνεργατική οικονομία».

Πλήγμα στην αγορά στέγης

Η Airbnb επηρεάζει αρνητικά την προσφορά κατοικιών

<
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Η Bayer αναζητεί
συνεταίρους για να
κατασκευάσει τα δικά
της ψεκαστικά
συστήματα ακριβείας.

To ρομπότ που κατασκεύασε η νεοφυής ελβετική εταιρεία ecoRobotix ψεκάζει ένα χωράφι με ζαχαρότευτλα στην
πόλη Μπαβούα της Ελβετίας, στη διάρκεια δοκιμών για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του.

και ζιζανιοκτόνων, συνολικής αξίας
100 δισ. δολαρίων. Με τη βοήθεια
της ρομποτικής δεν θα ψεκάζονται
εκατοντάδες στρέμματα καλλιεργειών με ευρείας χρήσεως χημικές
ουσίες, αλλά θα υπάρχει στοχευμένη δράση. Επιπλέον, όπως αναφέρει σε σχετικό άρθρο του το
Reuters, με αυτόν τον τρόπο θα
μειωθεί και η χρήση των γενετικά
τροποποιημένων σπόρων, οι οποίοι
δημιουργούνται για να είναι ανθεκτικοί στα φυτοφάρμακα της
Syngenta και της Βayer, για παράδειγμα.
Προφανώς, μια τέτοια εξέλιξη
θα έχει σημαντικές επιπτώσεις
στις εταιρείες παραγωγής φυτοφαρμάκων και σπόρων. Αυτές που
κυριαρχούν στη συγκεκριμένη α-

γορά είναι οι Bayer, DowDuPont,
BASF και Syngenta. Οι πωλήσεις
ζιζανιοκτόνων ανέρχονται σε 26
δισ. δολάρια τον χρόνο και αντιστοιχούν στο 46% των φυτοφαρμάκων. Το 90% των γενετικά μεταλλαγμένων σπόρων είναι ανθεκτικοί σε κάποια φυτοφάρμακα,
σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών
αγοράς Phillips McDougall. «Ορισμένες πηγές εσόδων, οι οποίες
βρίσκονται σήμερα στα χέρια των
κολοσσιαίων αγροχημικών ομίλων,
θα τεθούν υπό τον έλεγχο αφενός
των αγροτών και αφετέρου των εταιρειών που θα κατασκευάζουν
τον σχετικό τεχνολογικό εξοπλισμό», παρατηρεί ο Σεντρίκ Λεκάμ,
ο οποίος κατέχει τα επενδυτικά
κεφάλαια Pictet-Nutrition. Τα τε-

λευταία επενδύουν σε εταιρείες
στον κλάδο της προμηθευτικής αλυσίδας τροφίμων.
Οι αγροχημικές εταιρείες δεν έμειναν με σταυρωμένα τα χέρια.
Η γερμανική Bayer αναζητεί συνεταίρους για να δημιουργήσει τα
δικά της ψεκαστικά συστήματα ακριβείας. Η Syngenta, η οποία ανήκει στην κινεζική ChemChina,
επιδιώκει να αναπτύξει προϊόντα
προστασίας των καλλιεργειών, που
θα προσαρμόζονται στη ρομποτική
τεχνολογία. Οπως παρατηρούν αναλυτές του κλάδου της γεωργίας,
αν και η εφαρμογή της τεχνητής
νοημοσύνης βρίσκεται στην αρχή,
ήδη περνάμε από τον μαζικό ψεκασμό στη φροντίδα του κάθε φυτού ξεχωριστά. Σήμερα, οι γενικής

χρήσεως ουσίες, όπως το αμφιλεγόμενο Roundup, χρησιμοποιούνται για ψεκασμούς σε τεράστιες
εκτάσεις με καλλιέργειες. Κατά
την ecoRobotix, η ρομποτική θα
μειώσει έως και κατά 20 φορές την
ποσότητα των φυτοφαρμάκων που
χρησιμοποιούν οι αγρότες. Στις
αρχές του 2019, η εταιρεία σχεδιάζει
να συνάψει συμφωνία με επενδυτές
για να χρηματοδοτήσουν τα προϊόντα της.
Τέλος, η αμερικανική νεοφυής
Blue River, μεταξύ άλλων, έχει κατασκευάσει συσκευή με κάμερες
που διαχωρίζουν τα ζιζάνια από
τον καρπό, ενώ η γερμανική Robert
Bosch αναπτύσσει ψεκαστικά συστήματα ακριβείας.
REUTERS

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. Στον αποκλεισμό μόνιμων κατοίκων από την αγορά στέγης και στη «μετάλλαξη» συνοικιών σε όλη την Ευρώπη οδηγεί η εκρηκτική αύξηση των ενοικιάσεων
μικρής διάρκειας μέσω ιστοσελίδων όπως
η Airbnb, σύμφωνα με την οργάνωση
Corporate Europe Observatory.
Την ίδια ώρα, οι προσπάθειες των δημοτικών αρχών πολλών ευρωπαϊκών πόλεων
να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο συναντούν
προσκόμματα, εξαιτίας της εύνοιας που δείχνει η Ευρωπαϊκή Ενωση στη «συνεργατική
οικονομία». Σε μελέτη που δημοσιεύεται
αυτό τον μήνα, με τίτλο UnfairBnB (Αδικο
Airbnb), η οργάνωση Corporate Europe
Observatory με έδρα τις Βρυξέλλες επισημαίνει: «Η Airbnb προσπαθεί να εκμεταλλευθεί την επιρροή της μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών για να αποφύγει τη φορολογία και τη ρύθμιση».
Παρότι η Airbnb ιδρύθηκε ως «κοινότητα»
ερασιτεχνών οικοδεσποτών, προσφέροντας
δωμάτια ή προσωρινά κενές κατοικίες σε
ταξιδιώτες, αναπτύχθηκε ραγδαία μετά το
2014. Η Airbnb διαθέτει σήμερα 20.500 διευθύνσεις στο Βερολίνο, 18.500 στη Βαρκελώνη, 61.000 στο Παρίσι και 19.000 στο
Αμστερνταμ.
Πολλά από τα διαμερίσματα ενοικιάζονται
όλο τον χρόνο, περιορίζοντας την αγορά
στέγης σε μεγαλουπόλεις που αντιμετωπίζουν σημαντική στεγαστική κρίση. «Παρότι
υπάρχουν ακόμη συνταξιούχοι που ενοικιάζουν δωμάτια στο σπίτι τους για να ενισχύσουν το εισόδημά τους, τα περισσότερα
διαμερίσματα Airbnb ανήκουν πια σε μεσιτικά γραφεία. Η οικονομία αυτή δεν μπορεί
να χαρακτηρισθεί “συνεργατική” με κανέναν

τρόπο», λέει ο συντάκτης της έρευνας Κένεθ
Χορ. Η Airbnb αρνείται ότι η δραστηριότητά
της επηρεάζει τα ενοίκια. Δήμοι σε όλη
την Ευρώπη, όμως, λαμβάνουν μέτρα στήριξης της στεγαστικής αγοράς. Η Πάλμα
ντε Μαγιόρκα ψήφισε τον περασμένο μήνα
την απαγόρευση σχεδόν όλων των ενοικιάσεων Airbnb, ενώ ο δήμος του Παρισιού
υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες να δηλώνουν
τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Airbnb.
«Η Κομισιόν μοιάζει, όμως, σχεδόν υπνωτισμένη από την προοπτική ισχυρής
“συνεργατικής” οικονομίας, αδιαφορώντας
για τις αρνητικές της επιπτώσεις. Οι Ευ<
<
<
<
<
<

Ακτιβιστές κατηγορούν την εταιρεία για αλλοίωση του χαρακτήρα ευρωπαϊκών συνοικιών μέσω της ενοικίασης διαμερισμάτων σε τουρίστες.
ρωπαίοι επίτροποι μιλούν συνέχεια για
“ευκαιρίες” και ουδέποτε για “απειλή”,
ενώ ακόμη και η Ευρωβουλή καταδίκασε
πρόσφατα τις προσπάθειες μεγάλων ευρωπαϊκών δήμων να περιορίσουν την ενοικίαση κατοικιών μέσω της Airbnb»,
λέει ο Χορ. Η Ενωση Κατοικιών Διακοπών,
της οποίας η Airbnb είναι ιδρυτικό μέλος,
κατέθεσε πρόσφατα επίσημη διαμαρτυρία
στα ευρωπαϊκά όργανα, σύμφωνα με την
οποία Βαρκελώνη, Βερολίνο, Βρυξέλλες και
Παρίσι επιβάλλουν «υπερβολικούς κανόνες
και απαγορεύσεις» στις ενοικιάσεις αυτές.

Κλασικές ιστορίες κόμικς με πρωταγωνιστές τους ήρωες του κόσμου της Disney
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Μια πολυτελή συνοικία χτίζει
το Μονακό στη θάλασσά του

Η κυβέρνηση έχει προϋπολογίσει 2,4 δισ. δολ. για την κατασκευή της
Την επέκταση του Πριγκιπάτου του
Μονακό σχεδιάζει η κυβέρνησή του.
Στόχος είναι η δημιουργία νέων κατοικιών για πλούσιους που θα επιλέξουν να μείνουν στο μικροσκοπικό
κράτος. Οι σχετικές επενδύσεις ανέρχονται σε 2,4 δισ. δολ. και αφορούν
την επέκταση των εδαφών του Πριγκιπάτου στη θάλασσα. Σε δημοσίευμά του το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg αναφέρει ότι όσοι
βρεθούν στο Μονακό για τους φετινούς αγώνες του Γκραν πρι θα αντικρίσουν μια διαφορετική πόλη. Σίγουρα θα εντυπωσιαστούν βλέποντας
στη θάλασσα τα ειδικά πλοία-εκσκαφείς. Η επέκταση του Πριγκιπάτου
απασχολεί την κυβέρνησή του από
το 2016. Μάλιστα, έχει στηθεί ολόκληρη επιχείρηση μεταφοράς χιλιάδων
τόνων άμμου από τη Σικελία για να
επιχωματωθεί το αβαθές λιμάνι. Συνεπώς, ό,τι σήμερα είναι θάλασσα,
αύριο θα είναι γη.
Εως το 2025, η υπό δημιουργία νέα

Το κτίριο στην 39 Conduit Road στο Χονγκ Κονγκ. Ενα μεγάλο διαμέρισμα εμβαδού 532 τετραγωνικών μέτρων πωλήθηκε έναντι 69 εκατ. ευρώ και έγινε το ακριβότερο διαμέρισμα στην Ασία.

Εκκληση για όριο
τετραγωνικών
στο Χονγκ Κονγκ
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Ο σχεδιασμός αυτού
του περίπλοκου έργου
πιστώνεται στον γνώριμο
και στην Ελλάδα αρχιτέκτονα Ρέντσο Πιάνο.

Η υπό δημιουργία συνοικία Ανς ντι Πορτί στο Μονακό θα προσφέρει πολυτελή και συνάμα οικολογική διαβίωση στους
κατοίκους της. Στους δρόμους της θα επιτρέπεται να κυκλοφορούν μόνο πεζοί και ποδήλατα. Η τιμή των κατοικιών θα είναι υψηλότερη κατά 30% από τη μέση τιμή των κατοικιών στο Πριγκιπάτο (18.500 δολ. το τετραγωνικό μέτρο).

συνοικία Aνς ντι Πορτί, που θα εκτείνεται σε 150 στρέμματα, θα αυξήσει την έκταση του Πριγκιπάτου
κατά 3% και ταυτόχρονα θα ενισχυθούν και οι υποδομές του. Θα οικοδομηθούν νέες κατοικίες και θα κατασκευαστούν μια παραθαλάσσια
λεωφόρος και ένα νέο λιμάνι, το οποίο
θα μοιάζει με το γραφικό Πορτοφίνο
στην Ιταλία. Προβλέπεται να κτιστούν
120 πολυτελή διαμερίσματα, δέκα επαύλεις και μία λεωφόρος που θα εκτείνεται από την Ανς ντι Πορτί έως
την παραλία του Μόντε Κάρλο. Τον
σχεδιασμό του νέου έργου, που αποκαλείται «χειροποίητο νησί», έχει
αναλάβει ο διάσημος αρχιτέκτονας

Ιταλός Ρέντσο Πιάνο, ο οποίος σχεδίασε και το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος στην Αθήνα.
Αξίζει να αναφερθεί στο σημείο αυτό
ότι και στη δεκαετία του 1970 είχαν
γίνει ανάλογα έργα, όταν ο πρίγκιπας
Ρενιέ Γ΄ αποφάσισε να κτίσει στο
Πριγκιπάτο στη συνοικία Φονβγιέγ
βιομηχανικές μονάδες. Γι’ αυτόν τον
λόγο επιχωμάτωσε θαλάσσια περιοχή
100 στρεμμάτων. Η συνολική έκταση
του Μονακό φθάνει τα 2 τετραγωνικά
χιλιόμετρα και η ακτογραμμή του τα
4 χιλιόμετρα. Είναι αξιοσημείωτο ότι
το Μονακό δεν ακολουθεί την τακτική
που ακολουθούν μεγαλουπόλεις όπως
το Παρίσι και η Νέα Υόρκη, κατεδα-

φίζοντας παλαιότερα κτίρια για να
κτίσουν νέα. Σταθερή επιλογή της
κυβέρνησής του είναι να μετατρέπει
τη θάλασσα σε γη. Οι μεγάλες εταιρείες και οι εκπρόσωποι του διεθνούς
τζετ σετ, που θα επισκεφθούν το Μονακό, θέλουν να επωφεληθούν από
το γεγονός ότι είναι ένας φορολογικός
παράδεισος επί ευρωπαϊκού εδάφους.
Στη συνοικία Ανς ντι Πορτί θα απολαμβάνουν πολυτελή και συνάμα οικολογική διαβίωση. Δεν θα επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων, εφόσον οι δρόμοι σχεδιάζονται αποκλειστικά για πεζούς και παραδοσιακά
ή ηλεκτροκίνητα ποδήλατα. Η παραγωγή ενέργειας θα γίνεται είτε με

τη χρήση θαλασσινού νερού είτε με
τη χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η έκταση των υπερπολυτελών
επαύλεων μπορεί να φθάνει και τα
περίπου 5 στρέμματα. Η τιμή τους
είναι υψηλότερη κατά 30% σε σχέση
με τη μέση τιμή των κατοικιών στο
Μονακό, η οποία διαμορφώνεται στις
18.500 δολάρια το τετραγωνικό μέτρο.
Οπως αναφέρει το Bloomberg, η νέα
συνοικία θα είναι πολύ πιο ήσυχη και
ήρεμη από την περιοχή του Πορ Ερκίλ,
με τα θορυβώδη εστιατόρια, τα κλαμπ
και τα μπαρ, όπου γίνονται εκδηλώσεις
και ολονύκτια πάρτι ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο.
BLOOMBERG

Εκτεταμένες αλλαγές στην παραγωγή σχεδιάζει η Fiat
Αλλαγές εκ βάθρων σχεδιάζει ο διευθύνων σύμβουλος της FiatChrysler Αutomobiles (FCA) Σέρτζιο
Μαρκιόνε. Στα εργοστάσια της Fiat
στο Τορίνο και στη Νάπολη θα διακοπεί η παραγωγή μοντέλων ευρείας
κατανάλωσης, όπως είναι τα Punto
και Mito. Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, αντ’ αυτών θα
κατασκευάζονται εκεί πιο ακριβά
και πολυτελή μοντέλα, όπως οι
Maserati και τα Jeep SUV. Για να
μπορέσει να γίνει αυτό, στα προαναφερθέντα εργοστάσια θα υπάρξει
αντικατάσταση εξοπλισμού. Τα άλλα
μοντέλα της εταιρείας που απευθύνονται στη μαζική αγορά, όπως το
δημοφιλές Panda, για παράδειγμα,
αναμένεται ότι στο εγγύς μέλλον
θα κατασκευάζονται στην Πολωνία.
Ενόψει της επίσημης ανακοίνωσης
του σχεδίου Μαρκιόνε την 1η Ιου<
<
<
<
<
<

Ο Σέρτζιο Μαρκιόνε, CEO
της Fiat, θεωρεί ότι οι καταναλωτές στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες μπορούν
πλέον να αγοράζουν πιο
ακριβά οχήματα.

Στα εργοστάσια της Fiat στο Τορίνο και στη Νάπολη θα διακοπεί η παραγωγή μοντέλων ευρείας κατανάλωσης, όπως τα Punto και Mito. Αντ’ αυτών, θα κατασκευάζονται εκεί πιο ακριβά και πολυτελή μοντέλα, όπως οι Maserati και τα Jeep SUV.

νίου, έχουν αρχίσει και διαρρέουν
κάποιες πληροφορίες. Σημειωτέον
ότι με αυτό το μεγαλόπνοο σχέδιό
του ο επικεφαλής της FCA κλείνει
τον κύκλο της δράσης του, διότι το
2019 επίκειται η συνταξιοδότησή
του. Οι αλλαγές που σχεδιάζονται
για την παραγωγική βάση της FiatChrysler στην Ιταλία έρχονται να
ολοκληρώσουν τη μεγάλη ανανεω-

τική στροφή που ξεκίνησε με το ξέσπασμα της διεθνούς οικονομικής
κρίσης.
Η Fiat, απολύτως ταυτισμένη με
την Ιταλία και τη σύγχρονη ιστορία
της, ιδρύθηκε το 1899. Εγινε το σύμβολο της μεταπολεμικής ανάπτυξης
της χώρας, κατασκευάζοντας κυρίως
αυτοκίνητα για το ευρύ καταναλωτικό κοινό. Σήμερα πλέον η Fiat, έ-

χοντας εξαγοράσει την αμερικανική
Chrysler, επιδιώκει να ανταποκριθεί
στις προκλήσεις της νέας εποχής.
Ο Σέρτζιο Μαρκιόνε θέλει τα εργοστάσια στην Ιταλία να επικεντρωθούν στα μοντέλα που απευθύνονται
σε υψηλότερα βαλάντια, να ενισχύσει σε παγκόσμια κλίμακα τις πωλήσεις των αυτοκινήτων με το εμπορικό σήμα Jeep (που ανήκει στον

όμιλο FCA) και να αναπτύξει ταχύτερα την τεχνολογία της επόμενης
μέρας. Αυτό σημαίνει ότι η FiatChrysler Automobiles θα προετοιμαστεί να μεταβεί από την αυτοκίνηση με χρήση συμβατικών καυσίμων στην ηλεκτροκίνηση και την
παραγωγή υβριδικών μοντέλων.
Ο 65χρονος Σέρτζιο Μαρκιόνε θεωρεί ότι οι καταναλωτές στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες έχουν τη δυνατότητα πλέον να αγοράζουν πιο
ακριβά οχήματα, όπως αναφέρουν
στενοί συνεργάτες του. Οι αποδοχές
τους, άλλωστε, είναι υψηλές. Κατά
συνέπεια, δεν θα συνέφερε μια αυτοκινητοβιομηχανία όπως η FiatChrysler Automobiles να εξακολουθήσει να κατασκευάζει αυτοκίνητα
μαζικής κατανάλωσης στα εργοστάσιά της στη Δυτική Ευρώπη. Με
αυτό το σκεπτικό, το μοντέλο Punto
δεν θα κατασκευάζεται πλέον στο
εργοστάσιο του Μέλφι στη νότια Ιταλία, ενώ αντίστοιχα θα διακοπεί
και η παραγωγή του Mito (της Alfa
Romeo, που ανήκει στον όμιλο FCA)
στο εργοστάσιο του Τορίνου. Εκεί
είναι πιθανόν να δοθεί για παραγωγή
ένα ακόμα μοντέλο της Maserati,
πέραν του Levante, το οποίο ήδη
κατασκευάζεται.
Το ιστορικό εργοστάσιο του Τορίνου, το οποίο εγκαινιάστηκε από
τον Μπενίτο Μουσολίνι το 1939, έφθασε στο απόγειό του τη δεκαετία
του 1970. Τότε, στη χρυσή εποχή
του, απασχολούσε περίπου 50.000
εργαζομένους και παρήγαγε 600.000
αυτοκίνητα ετησίως.
Τέλος, αναφέρεται ότι σήμερα κατασκευάζει σχεδόν 50.000 οχήματα
τον χρόνο.
ΒLOOMBERG, REUTERS

Τόσο μέσα στα διαμερίσματα όσο και
έξω στην πόλη, η ζωή στο Χονγκ Κονγκ μπορεί να γίνει ασφυκτική, λέει
η 39χρονη Ουάι Λι,η οποία ενοικιάζει
ένα νανοδιαμέρισμα 19 τετραγωνικών
μέτρων στη γειτονία Σέουνγκ Βαν.
Ο χώρος που έχει για να ζήσει είναι
λίγο μεγαλύτερος από δύο χώρους
στάθμευσης στο Χονγκ Κονγκ. «Εμαθα να εργάζομαι υπό την απουσία
χώρου, κρατώντας τα πάντα ευκατάστατα και διατηρώντας μόνο τα
πράγματα που πραγματικά χρειαζόμουν. Το κρεβάτι μου είναι το μεγαλύτερο έπιπλο εδώ και έτσι εκεί περνάω τις περισσότερες ώρες. Δεν υπάρχει χώρος για περισσότερα πράγματα». Η Λι ενοικιάζει τον χώρο έναντι
περίπου 2.470 ευρώ μηνιαία την τελευταία διετία. «Επί του παρόντος,
είναι αυτό που μπορώ να αντέξω οικονομικά και το κάνω να λειτουργεί.
Οτιδήποτε μεγαλύτερο σε αυτήν την
περιοχή θα ήταν υπερβολικά ακριβό.
Για να βρω κάπου φθηνότερα, θα έπρεπε να απομακρυνθώ πολύ».Η Λι
δέχεται ότι η ζωή στο Χονγκ Κονγκ
είναι έτσι και την έχει συνηθίσει.«Κατάλαβα ότι μπορώ να τα καταφέρω
χωρίς πολλά πράγματα κι αυτό ήταν
μία ανακούφιση. Το μόνο που μου
λείπει είναι μία κανονική κουζίνα,
αλλά τρώω πολύ συχνά έξω, κάτι το
οποίο δεν είναι υγιεινό. Εκτός από
αυτό, μου καλύπτει τις περισσότερες
ανάγκες μου».
Ο Ουίλιαμ Λιμ πιστεύει ότι το δημιουργικό σχέδιο μπορεί να δώσει
την απάντηση στην οικιστική κρίση
στο Χονγκ Κονγκ. Ως ιδρυτής της
CL3 Architects, o Λιμ σχεδίασε πρόσφατα το πρώτο πλήρως εξοπλισμένο
νανοδιαμέρισμα. Διαθέτει δύο κρεβατοκάμαρες, μπάνιο και κουζίνα και
όλα αυτά σε ένα χώρο μικρότερο από
αυτόν της καμπίνας ενός κρουαζιερόπλοιου.
Η ζωή στα νανοδιαμερίσματα φαί-

νεται ότι γίνεται η νόρμα στο Χονγκ
Κονγκ . Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι
περίπου 200.000 από τους φτωχότερους κατοίκους της πόλης ζουν σε χωρισμένα διαμερίσματα. Κάποια, τα οποία είναι γνωστά ως σπίτια «φέρετρα»,
είναι στην πραγματικότητα κλουβιά
μικρότερα και από ένα χώρο στάθμευσης. Οι φυλακισμένοι στις φυλακές
υψίστης ασφαλείας της πόλης έχουν
μεγαλύτερο χώρο να ζουν. Εν αντιθέσει
με πόλεις όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη και το Σίδνεϊ, το Χονγκ Κονγκ δεν
διαθέτει μίνιμουμ όριο εμβαδού για
τις ιδιωτικές κατοικίες. Ετσι συμβαίνει
να μειώνεται το εμβαδόν των σπιτιών
με τιμές που διαρκώς αυξάνονται. Το
2016, ένας κατασκευαστής κατέθεσε
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Κάποια από τα διαμερίσματα είναι μικρότερα και
από ένα χώρο στάθμευσης
ή ένα κελί φυλακής.
σχέδια στην οικιστική υπηρεσία του
Χονγκ Κονγκ για τη μετατροπή ενός
εμπορικού κτιρίου σε 68 διαμερίσματα,
κάποια από τα οποία είχαν έκταση μικρότερη από αυτή ενός κελιού φυλακής. Ασχέτως του πόσο δημιουργικός
μπορεί να είναι ο σχεδιασμός τους,
τα νανοδιαμερίσματα θεωρούνται μέθοδος που οδηγεί στον πλουτισμό των
κατασκευαστών. Παρά τις επαναλαμβανόμενες εκκλήσεις από τοπικούς
βουλευτές να οριοθετηθεί το μέγεθος
των ιδιωτικών κατοικιών, ο υπεύθυνος
κατοικιών της πόλης αρνήθηκε, υποστηρίζοντας ότι η ρύθμιση του μεγέθους θα κάνει τα διαμερίσματα οικονομικώς πιο δυσβάστακτα. Σύμφωνα
με την ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα
Shrink That Footprint, τα διαμερίσματα
στο Χονγκ Κονγκ είναι τα μικρότερα
στον κόσμο.

Η PayPal εξαγόρασε
τη εταιρεία πληρωμών iZettle
Η αμερικανική εταιρεία πληρωμών
PayPal εξαγόρασε χθες έναντι 2,2
δισ. δολαρίων τη μικρή σουηδική εταιρεία πληρωμών iZettle, στην προσπάθειά της να επεκτείνει την παρουσία της στις ευρωπαϊκές αγορές
και να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Square. Οι πληρωμές
εντός των καταστημάτων ήταν ανέκαθεν το αδύναμο σημείο της PayPal,
και τους προηγούμενους μήνες είχαν
κυκλοφορήσει φήμες πως θα προσπαθήσει να εξαγοράσει τη Square
που κατασκευάζει λογισμικό και συσκευές που χρησιμοποιούνται σε καταστήματα για την πραγματοποίηση
πληρωμών.
Αντιθέτως, η PayPal επέλεξε να εξαγοράσει σε υψηλή τιμή την iZettle,
μια μικρή ανταγωνίστρια της Square.
Τουλάχιστον, η iZettle προσφέρει
στην PayPal πρόσβαση σε αγορές όπου μέχρι σήμερα η Square δεν έχει
παρουσία. Σύμφωνα με πληροφορίες
του Bloomberg, ενδεχόμενη εξαγορά
της Square θα κόστιζε στην PayPal
τουλάχιστον δεκαπλάσιο ποσό. Το

περίεργο είναι ότι η iZettle ετοιμαζόταν χθες να αρχίσει την προσπάθεια εισόδου της σε χρηματιστήριο,
όπου ήλπιζε η αξία της να αποτιμηθεί
στο 1,1 δισ. δολάρια, τιμή υψηλή για
μια εταιρεία με έσοδα μόλις 89 εκατ.
δολάρια και ζημίες – είναι 13 φορές
υψηλότερη από τα καθαρά της έσοδα.
Οι μετοχές της Square, η οποία έχει
τουλάχιστον κέρδη, τελούν υπό διαπραγμάτευση με τιμή χαμηλότερη
δέκα φορές από τα καθαρά της έσοδα.
Οπότε, όταν την περασμένη εβδομάδα ήρθε η προσφορά της PayPal,
ο διευθύνων σύμβουλος της iZettle
Γιάκομπ ντε Χέερ, ο οποίος στις 8
Μαΐου δήλωσε πως είναι πλήρως επικεντρωμένος στην είσοδο της εταιρείας στο χρηματιστήριο, άλλαξε
γνώμη και αποδέχτηκε την πρόταση
της PayPal. Σύμφωνα με στοιχεία
του Bloomberg, η εξαγορά είναι η
μεγαλύτερη στην ιστορία της αμερικανικής εταιρείας, η οποία έχει ως
πελάτες 19 εκατ. εμπόρους και δραστηριοποιείται κυρίως στις πληρωμές
μέσω Διαδικτύου.
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Η συνάντηση μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Κιμ Γιονγκ Ουν είχε προγραμματιστεί αρχικά να λάβει χώρα στις 12
Ιουνίου, στη Σιγκαπούρη. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ματαίωσε
τη συνάντηση με επιστολή του στον
Κιμ, αλλά αμέσως μετά άλλαξε γνώμη
και επανήλθε στις διαβουλεύσεις με
τους Βορειοκορεάτες. Η σύμβουλός
του, Κέιλαν Κόνγουεϊ, δήλωσε χθες ότι
είναι πιθανό η συνάντηση να πραγματοποιηθεί λίγες ημέρες αργότερα από
την αρχικά προβλεπόμενη ημερομηνία.
Διπλωματικοί αναλυτές στην Ουάσιγκτον εκτιμούν ότι οι ταλαντεύσεις
της κυβέρνησης Τραμπ απορρέουν από
τη δυσκολία της να εκτιμήσει πόσο
μακριά είναι διατεθειμένος να βαδίσει

EPA

Απεσταλμένος του Κιμ στη Νέα Υόρκη για τη συνάντηση με τον Τραμπ

Διαβουλεύσεις

Πλάι στην Ιβάνκα Τραμπ, ο αντιπρόεδρος του κυβερνώντος Κόμματος Εργατών της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Τσολ παρακολουθεί την τελετή λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, στο Πιεονγκτσάνγκ της Ν. Κορέας.
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Ανοικτό παραμένει
το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθεί, τελικά,
η ιστορική σύνοδος κορυφής των δύο ηγετών εντός
του Ιουνίου.
ο Κιμ στον δρόμο της αποπυρηνικοποίησης. Σημειώνεται ότι το καθεστώς
της Βόρειας Κορέας ουδέποτε έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι έτοιμο να
προχωρήσει σε μονομερή πυρηνικό αφοπλισμό. Στην πρώτη συνάντησή του
με τον ηγέτη της Νότιας Κορέας, Μουν
Τζάε Ιν, που έγινε στις 27 Απριλίου,

στα σύνορα των δύο κορεατικών κρατών, ο Κιμ Γιονγκ Ουν δεσμεύτηκε για
«πλήρη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου», πράγμα που
περιλαμβάνει και την απομάκρυνση
των αμερικανικών πυρηνικών όπλων.
Επιπλέον, η Πιονγιάνγκ ζητεί τον τερματισμό των μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών γυμνασίων ΗΠΑ - Νότιας Κορέας, τα οποία εκλαμβάνει ως εχθρική
ενέργεια και απειλή για την εθνική της
ασφάλεια.
Πάντως, η αποστολή του Κιμ Γιονγκ
Τσολ στη Νέα Υόρκη υποδηλώνει ότι
η διπλωματική προσέγγιση μεταξύ των
δύο χωρών, που μέχρι πρόσφατα αντήλλασσαν απειλές πυρηνικού αφανισμού, συνεχίζεται παρά τα αναπόφευκτα σκαμπανεβάσματα. Ο αντι-

πρόεδρος του κυβερνώντος κόμματος
είναι ο πλέον υψηλόβαθμος αξιωματούχος που θα επισκεφθεί τις ΗΠΑ
εδώ και 18 χρόνια, ύστερα δηλαδή
από την επίσκεψη του στρατάρχη Τζο
Μιονγκ Ροκ, ο οποίος συναντήθηκε
με τον τότε πρόεδρο Μπιλ Κλίντον
στον Λευκό Οίκο, το 2000. Ο Κιμ Γιονγκ
Τσολ υπήρξε επικεφαλής της στρατιωτικής κατασκοπείας της Βόρειας
Κορέας. Διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο
τόσο στις πρόσφατες συναντήσεις
μεταξύ των δύο κορεατικών κρατών,
όσο και στις διεργασίες που οδήγησαν
στο λιώσιμο των πάγων με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνεργασία με
την Κιμ Γιονγκ Τζονγκ, αδελφή του
Βορειοκορεάτη ηγέτη.
REUTERS, A.P.

Θεωρίες συνωμοσίας στον Λευκό Οίκο
Των JULIE HIRSCHFELD DAVIS
και MAGGIE HABERMAN
THE NEW YORK TIMES

Ως υποψήφιος ο πρόεδρος Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου στους
Δίδυμους Πύργους. Παράλληλα, είχε
υπαινιχθεί ότι ο Αντονιν Σκαλία, δικαστής του ανωτάτου δικαστηρίου,
ο οποίος πέθανε στον ύπνο του το
2016, είχε στην πραγματικότητα δολοφονηθεί. Κανένας από αυτούς
τους ισχυρισμούς δεν αποδείχθηκε
αληθής.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο
πρόεδρος, πλέον, Τραμπ εξαπέλυσε
νέες, αναληθείς κατηγορίες, οι οποίες
ταιριάζουν πλήρως στη ρητορική
του, ότι κάποιο στοιχείο «του εγκληματικού βαθέος κράτους» της προεδρίας Ομπάμα τοποθέτησε έναν
κατάσκοπο ώστε να παρακολουθεί
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Αποτελούν
στρατηγική του Τραμπ,
με την οποία καταφέρνει να αποφεύγει
την ανάληψη ευθυνών, αλλά και να αντεπιτίθεται
στους επικριτές του.
την προεκλογική του καμπάνια. Οι
κατηγορίες αυτές είναι οι τελευταίες
σε μια μακρά σειρά θεωριών συνωμοσίας, τις οποίες ο πρόεδρος Τραμπ
έχει μεταφέρει από τον δημόσιο διάλογο στον Λευκό Οίκο.
Οι θεωρίες αυτές, βέβαια, ακριβώς
επειδή προέρχονται από τον πρόεδρο,
δείχνουν να έχουν ξεχωριστή και ξεκάθαρη επίδραση. Οι επικριτές του
υποστηρίζουν ότι διαφθείρει την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης στους
θεσμούς, υποβαθμίζει την έννοια της

αντικειμενικής αλήθειας και δημιουργεί υποψίες στον λαό για την αμεροληψία και τη διαφάνεια της κυβέρνησης και των μέσων ενημέρωσης.
Η επίδραση αυτή ήταν ξεκάθαρη
την Πέμπτη, όταν μέλη του υπουργείου Δικαιοσύνης είχαν δύο, ασυνήθιστες, συναντήσεις με νομοθέτες
ώστε να μοιραστούν ευαίσθητες
πληροφορίες για την έρευνα σχετικά
με την ανάμειξη της Ρωσίας στις εκλογές του 2016 και το κατά πόσον
ο Τραμπ συνεργάστηκε με τη Ρωσία
για να επηρεάσει το αποτέλεσμα. Οι
συναντήσεις αυτές έγιναν επειδή ο
πρόεδρος άσκησε δημόσιες πιέσεις
στο υπουργείο να «δώσει πληροφορίες» σχετικά με τον πληροφοριοδότη
του FBI ο οποίος παρακολουθούσε
την καμπάνια του.
Σύμφωνα με ειδικούς, οι θεωρίες
συνωμοσίας δεν περιορίζονται απλώς
στην έρευνα που σχετίζεται με τη Ρωσία, αλλά αποτελούν βασικό επικοι-

Σε αντίποινα για μπαράζ
όλμων και πυραύλων
από την οργάνωση
ισλαμική Τζιχάντ,
χωρίς θύματα.
καμία οργάνωση δεν ανέλαβε την ευθύνη για το μπαράζ πυροβολικού, η
ισλαμική Τζιχάντ είχε προειδοποιήσει
με αντίποινα το Ισραήλ, μετά τον θάνατο τριών μελών της την περασμένη
εβδομάδα από πυρά ισραηλινών αρμάτων μάχης.
Τον τελευταίο μήνα, 116 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί από πυρά του ισραηλινού στρατού στο πλαίσιο των
διαμαρτυριών για τον συνεχιζόμενο
αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας

από το Ισραήλ. Στο μεταξύ, Παλαιστίνιοι διοργανωτές της διαμαρτυρίας
κατά του ισραηλινού αποκλεισμού
της Γάζας επιβιβάστηκαν χθες σε αλιευτικό σκάφος, με σκοπό να αμφισβητήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό
της Λωρίδας της Γάζας από το ισραηλινό ναυτικό.
Οι 15 Παλαιστίνιοι διοργανωτές της
διαμαρτυρίας δήλωσαν, πριν από τον
απόπλου, ότι αναμένουν την επέμβαση
του ισραηλινού ναυτικού. Περισσότεροι από δύο εκατομμύρια Παλαιστίνιοι ζουν στη Λωρίδα της Γάζας,
ενώ παρότι το Ισραήλ απέσυρε το
2005 από την περιοχή τις στρατιωτικές
του δυνάμεις και τους Ισραηλινούς εποίκους, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί ισχυρές δυνάμεις και περιφρουρεί τον φράκτη που χωρίζει το Ισραήλ
από τη Γάζα.
REUTERS

ASSOCIATED PRESS
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Καπνός από ισραηλινό βομβαρδισμό
στην πόλη της Γάζας, χθες το πρωί.

ΛΙΕΓΗ. Δύο γυναίκες αστυνομικοί και
ένας περαστικός έχασαν τη ζωή τους
μετά τη χθεσινή ένοπλη επίθεση στη
βελγική πόλη Λιέγη, ενώ το επεισόδιο
έληξε όταν ο δράστης έπεσε νεκρός
από τα πυρά αστυνομικών. Eνας άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο γυναίκες αστυνομικούς και, αφού τις αφόπλισε, πυροβόλησε και σκότωσε
τόσο τις ίδιες όσο και έναν 22χρονο
άνδρα ο οποίος περνούσε από την
περιοχή. Στη συνέχεια, ο δράστης,
τον οποίο αργότερα σκότωσε η αστυνομία, πήρε όμηρο μια γυναίκα και
οχυρώθηκε μέσα σε ένα κοντινό σχολείο. Ολοι οι μαθητές και οι καθηγητές
του σχολείου είναι ασφαλείς.
Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 22χρονος
είχε λάβει, τη Δευτέρα, ολιγόωρη άδεια από τις φυλακές στις οποίες κρατούνταν, χωρίς όμως να έχει επιστρέψει. Οι Αρχές κάνουν λόγο για «τρομοκρατική επίθεση», χωρίς όμως κάτι
τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως.
Σύμφωνα με την εφημερίδα La Libre
Belgique, που επικαλείται αστυνομική
πηγή, ο ένοπλος φώναξε «Αλλάχου
Ακμπάρ». Σύμφωνα με τη δημόσια
ραδιοτηλεόραση RTBF, οι ερευνητές
εξετάζουν αν είχε ασπασθεί το Ισλάμ
και αν είχε ριζοσπαστικοποιηθεί όντας στη φυλακή. Βελγικά ΜΜΕ αναφέρουν εξάλλου πως ο επιτιθέμενος, που ήταν γνωστός στις Αρχές
για διάφορα αδικήματα, είχε αφεθεί
ελεύθερος την προηγουμένη από τη
φυλακή Λαντίν, κοντά στη Λιέγη.
Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα
Le Soir, ο δράστης ήταν ο Μπενζαμίν
Ερμάν, γεννηθείς το 1985. Είχε βγει
με άδεια από το σωφρονιστικό κατάστημα όταν συνέβησαν τα γεγονότα
και είχε τη φήμη πολύ βίαιου ανθρώπου. Ηταν σε επαφή με ριζοσπαστικοποιημένους κρατουμένους. Μάλιστα,
μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας
κρίσεων δήλωσαν ότι η κατάσταση
στη Λιέγη είναι υπό έλεγχο, ενώ δεν

Ενοπλες γυναίκες αστυνομικοί φρουρούν το σημείο της επίθεσης στη Λιέγη. Οι Αρχές κάνουν λόγο για «τρομοκρατική επίθεση».
<
<
<
<
<
<
<

Οι Αρχές κάνουν λόγο
για «τρομοκρατική επίθεση», χωρίς όμως κάτι τέτοιο να έχει επιβεβαιωθεί
επισήμως.
υπάρχει λόγος να εκδοθεί προειδοποίηση τρομοκρατικής απειλής σε εθνικό επίπεδο. Το Βέλγιο είναι σε κατάσταση υψηλού συναγερμού μετά
την ανάμειξη ενός πυρήνα της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος με έδρα τις
Βρυξέλλες στις επιθέσεις στο Παρίσι
το 2015, κατά τις οποίες σκοτώθηκαν
130 άνθρωποι, και στις Βρυξέλλες το
2016, όπου σκοτώθηκαν 32 άνθρωποι.
A.P., REUTERS, ΑΠΕ

Προτάσεις μομφής
κατά Μαριάνο Ραχόι

νωνιακό όπλο του προέδρου. Αποτελούν στρατηγική με την οποία επιτυγχάνει να αποφεύγει την ανάληψη
ευθυνών, αλλά και να αντεπιτίθεται
στους επικριτές του.
Μάλιστα, πρώην συνεργάτες του
Τραμπ δήλωσαν ότι οι θεωρίες συνωμοσίας είναι προϊόν τόσο «παράνοιας όσο και πολιτικού καιροσκοπισμού».
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, οι θεωρίες αυτές καταφέρνουν να φανατίσουν τους υποστηρικτές του, καθώς
«πολύ περισσότεροι άνθρωποι θέλουν
να πιστέψουν τις θεωρίες συνωμοσίας». Από την άλλη πλευρά, οι θεωρίες, όσο υπερβολικές και αν είναι,
δεν απέχουν δραματικά από την αλήθεια – άλλωστε ο πρόεδρος των
ΗΠΑ διαθέτει τη μοναδική ικανότητα
να χρησιμοποιεί την υπερβολή ώστε
να «περάσει το μήνυμά του». Είναι
αναντίρρητο ότι έχει πλέον αλλάξει
ριζικά τον πολιτικό διάλογο και αντίλογο.

Αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στη Γάζα
ΓΑΖΑ. Τουλάχιστον επτά στόχους της
Χαμάς και της ισλαμικής Τζιχάντ στη
Γάζα έπληξαν, χθες, ισραηλινά αεροσκάφη, ύστερα από το μπαράζ όλμων
και ρουκετών που εξαπέλυσαν μαχητές της παλαιστινιακής οργάνωσης.
Παρότι μέχρι χθες το βράδυ δεν είχαν
αναφερθεί θύματα, ο πρωθυπουργός
Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεσμεύθηκε
ότι το Ισραήλ θα απαντήσει «αμέσως
και με πυγμή στις προκλήσεις αυτές».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού, πολλά από τα βλήματα αναχαιτίστηκαν από το αντιπυραυλικό σύστημα «Ατσάλινος Θόλος», ενώ άλλα συνετρίβησαν σε ακατοίκητες περιοχές της συνοριακής
ζώνης.
Ενας πύραυλος έπληξε το προαύλιο
νηπιαγωγείου, προκαλώντας ζημιές
στο κτίριο, μία ώρα πριν από την έναρξη της εργάσιμης ημέρας. Παρότι
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Τέσσερις νεκροί
από ένοπλη επίθεση
στη Λιέγη του Βελγίου

Επαφές ΗΠΑ - Β. Κορέας

Ανώτατος αξιωματούχος της Βόρειας
Κορέας βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη
Νέα Υόρκη για επαφές με την αμερικανική κυβέρνηση. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τις ελπίδες ότι ο ηγέτης του
κομμουνιστικού καθεστώτος, Κιμ Γιονγκ
Ουν, θα συναντηθεί, τελικά, με τον
Ντόναλντ Τραμπ εντός του Ιουνίου,
παρά τις αλλεπάλληλες ταλαντεύσεις
του Αμερικανού προέδρου.
Ο Κιμ Γιονγκ Τσολ, αντιπρόεδρος
του Κόμματος Εργατών, που ασκεί την
εξουσία στη Βόρεια Κορέα, αναχώρησε
χθες για Πεκίνο, όπου θα έχει διαβουλεύσεις με την κινεζική ηγεσία, προτού
κατευθυνθεί προς τη Νέα Υόρκη, όπου
αναμένεται σήμερα. Την επίσκεψή του
δημοσιοποίησε ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ με μήνυμά του στο Twitter, όπου
έγραψε: «Εχουμε φτιάξει μια σπουδαία,
κοινή ομάδα για τις συνομιλίες μας με
τη Βόρεια Κορέα. Διεξάγονται αυτή τη
στιγμή συναντήσεις σχετικά με τη σύνοδο κορυφής και άλλα θέματα. Ο Κιμ
Γιονγκ Τσολ, αντιπρόεδρος της Βόρειας
Κορέας, κατευθύνεται προς τη Νέα
Υόρκη».

l
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ΜΑΔΡΙΤΗ. Από μία κλωστή κρέμεται
η επιβίωση της κυβέρνησης του συντηρητικού Μαριάνο Ραχόι στην Ισπανία, μετά την έκδοση της τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης
για τα αδικήματα διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος εις βάρος στελεχών του Λαϊκού Κόμματος και επιχειρηματιών που σχετίζονταν με
αυτό. Η πρόταση μομφής του Σοσιαλιστικού Κόμματος θα τεθεί προς
ψήφιση την Παρασκευή, ενώ αν δεν
συγκεντρώσει τις απαραίτητες ψήφους, θα ακολουθήσει νέα πρόταση
μομφής από το Podemos.
«Λυπούμεθα πολύ που υπήρξαν
άνθρωποι που χρησιμοποίησαν το
Λαϊκό Κόμμα για προσωπικό πλουτισμό», δήλωσε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, χαρακτηρίζοντας παράλληλα «ανευθυνότητα» την κατάθεση πρότασης μομφής. Το δικαστήριο απεφάνθη ότι
«τουλάχιστον από το 1989» λειτουργούσαν στο κόμμα «μαύρα» ταμεία,
στα οποία συνέρρεαν μίζες από δημόσια έργα που αναλάμβαναν επιχειρηματίες φίλα προσκείμενοι στο
κόμμα.
Συνολικά 29 κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε 351 χρόνια κάθειρξη
και πρόστιμα ύψους 44 εκατ. ευρώ.
Από αυτά, το πρόστιμο που αφορά
το Λαϊκό Κόμμα ως οργανισμό είναι
245.000 ευρώ.
Μετά την απόφαση, είναι πολύ αμφίβολο αν οι φιλελεύθεροι Ciudadanos
μπορεί να συνεχίσουν να στηρίζουν
κοινοβουλευτικά τον Μαριάνο Ραχόι
χωρίς να αντιφάσκουν με τη δική
τους σταυροφορία κατά της διαφθοράς. Από την άλλη πλευρά, οι
Ciudadanos δεν επιθυμούν να στηρίξουν την πρόταση μομφής του Σοσιαλιστικού Κόμματος, γιατί αυτή
προβλέπει την εγκατάσταση στην
πρωθυπουργία του επικεφαλής του
κόμματος, Πέδρο Σάντσεθ, ενώ το αί-

τημα των Ciudadanos είναι η άμεση
προσφυγή στις κάλπες.
Το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα μπορούσε να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς τους Ciudadanos, αλλά τότε, εκτός
από τη στήριξη του Podemos (την
οποία ήδη έχει), θα χρειαζόταν και
τις ψήφους των Καταλανών αυτονομιστών. Η προοπτική μιας τέτοιας
κυβέρνησης προξενεί ρίγη στους βα<
<
<
<
<
<

Διαβουλεύσεις
στους κόλπους
της αντιπολίτευσης
για τα επόμενα βήματα.
ρώνους του Σοσιαλιστικού Κόμματος,
που προτιμούν να παραμείνει ο Μαριάνο Ραχόι στην εξουσία παρά να
ανοίξουν διαύλους συνεννόησης με
τους αυτονομιστές.
Υπάρχει, ωστόσο, και το ενδεχόμενο μιας πρότασης μομφής από το
Podemos, σε συμφωνία με τους σοσιαλιστές και τους Ciudadanos και
στόχο την άμεση προσφυγή στις κάλπες. Το ενδεχόμενο αυτό, που δεν
έχει αποκλειστεί από καμία από τις
τρεις πολιτικές δυνάμεις, είναι ο πιο
γρήγορος δρόμος για το πολιτικό τέλος του Μαριάνο Ραχόι.
Υπέρ του Ισπανού πρωθυπουργού
λειτουργεί η συμμαχία με τους μετριοπαθείς Βάσκους εθνικιστές του
PNV, οι οποίοι τον βοήθησαν την
περασμένη εβδομάδα να υπερβεί το
κοινοβουλευτικό αδιέξοδο και να ψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2018.
Το κόμμα στήριξε τον πρωθυπουργό
επειδή εξασφάλισε χρηματοδοτικά
ανταλλάγματα αλλά και γιατί βλέπει
με ανησυχία την άνοδο των εχθρικών
προς τους περιφερειακούς εθνικισμούς Ciudadanos.
REUTERS, A.P.
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Μια ανάσα από τη συμφωνία

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Παρέμβαση
από τη Γερμανία
υπέρ της λύσης

Την ύπαρξη ενός έντονου διπλωματικού
παρασκηνίου ανάμεσα στην Αθήνα και
τα Σκόπια, με την έμμεση, πλην ενεργό
συμμετοχή σημαντικών διεθνών παραγόντων, υποδηλώνουν οι ανακοινώσεις των τελευταίων 24ώρων, καθώς,
όπως όλα δείχνουν, Ελλάδα και ΠΓΔΜ
βρίσκονται μια ανάσα πριν από την τελική συμφωνία. Οι παρεμβάσεις από
την Ουάσιγκτον, το Βερολίνο και τις
Βρυξέλλες φαίνεται πως έχουν λειτουργήσει βοηθητικά στην κατεύθυνση της
ενθάρρυνσης –αν όχι διάσωσης– των
διαπραγματεύσεων, παρά το γεγονός
ότι έχουν κρατηθεί σχετικά μακριά από
τη δημοσιότητα. Σε πρακτικό επίπεδο,
όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα στις
Βρυξέλλες, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών
Ελλάδας και ΠΓΔΜ, Νίκος Κοτζιάς και
Νίκολα Ντιμιτρόφ, έχουν καταλήξει σε
συμφωνία, την οποία από χθες επεξεργάζονται σε τεχνικό επίπεδο διπλωμάτες
και εμπειρογνώμονες στην Αθήνα. Μετά
τον θόρυβο που προκλήθηκε από τη
διαχείριση της πρότασης για την «Μακεδονία του Ιλιντεν» προ περίπου 10
ημερών, τόσο στην Αθήνα όσο και στα
Σκόπια γίνεται μια προσπάθεια «στεγανοποίησης» της διαδικασίας.
Σε κάθε περίπτωση, αυτή τη στιγμή
το θέμα βρίσκεται στα χέρια των πρωθυπουργών. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται αποφασισμένος να προχωρήσει
ώς το τέλος των διαπραγματεύσεων και
να καταλήξει σε συμφωνία με τον ομόλογό του της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ. Στη
χθεσινή ομιλία του στον ΣΕΒ, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «αποφασιστικότητα
και πίστη στην αναγκαία λύση», συνδέοντας τη συμφωνία με την ΠΓΔΜ με
την ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας
ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ευρύτερη περιοχή η οποία μαστίζεται από
ποικιλώνυμες κρίσεις. «Εμείς χωρίς περιστροφές τοποθετηθήκαμε και δουλέψαμε υπέρ της λύσης», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας και συμπλήρωσε
υπογραμμίζοντας ότι «έτσι πιστεύουμε
ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε την
πρωταγωνιστική θέση της χώρας στα
Βαλκάνια». Ο πρωθυπουργός επισήμανε
ότι με αυτό τον τρόπο θα υπάρξουν «ευρύτερες ευεργετικές συνέπειες όχι μόνο

Για ολοκληρωμένη συμφωνία, η οποία
πρακτικά απομένει να εγκριθεί από
τους δύο πρωθυπουργούς Ελλάδας
και ΠΓΔΜ, έκανε λόγο από το Βερολίνο ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος
Κοτζιάς μετά τη συνάντηση που
είχε με τον Γερμανό ομόλογό του
Χάικο Μάας. Η συμφωνία με την
ΠΓΔΜ συνήφθη «όχι επειδή η φίλη
χώρα επιθυμεί να ενταχθεί στην
Ευρωπαϊκή Ενωση και στο ΝΑΤΟ –
κάτι το οποίο εμείς στηρίζουμε–,
αλλά επειδή είναι προς το δικό μας
εθνικό συμφέρον», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κοτζιάς. Σε γενικές
γραμμές, η πορεία που έλαβαν οι
συζητήσεις τα τελευταία 24ωρα αναδεικνύει τον καθοριστικό ρόλο
του Βερολίνου στο θέμα.
Ο υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε
την απορία του για το γεγονός ότι
η διμερής διαφορά παραμένει ανεπίλυτη, αν και, όπως εκτίμησε, στο
παρελθόν υπήρχαν πολύ καλύτερες
ευκαιρίες. Επίσης, αναφέρθηκε στον
ρόλο της Γερμανίας στην ευρύτερη
περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. «Ενημερώσαμε τον Γερμανό
ΥΠΕΞ για τις διαπραγματεύσεις μας
με τους φίλους μας από τα Σκόπια.
Η Γερμανία πάντοτε βοηθούσε να
υπάρχει καλή ατμόσφαιρα στην περιοχή μας. Ξέρω ότι η Γερμανία έχει
μεγάλο ενδιαφέρον για τη σταθερότητα σε αυτήν την περιοχή». Επ’ αυτού, ο κ. Κοτζιάς πρόσθεσε ότι «μετά
και τις συνομιλίες μας στη Νέα Υόρκη
και την Κυριακή στις Βρυξέλλες, και
οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, ο Νίκολα Ντιμιτρόφ και εγώ, κάναμε τη
δουλειά μας. Χθες, σήμερα και ίσως
αύριο “τρέχουν” οι εργασίες των ομάδων που επεξεργάζονται τεχνικές
λεπτομέρειες και νομικά ζητήματα
και μετά η δουλειά αυτή θα προωθηθεί στους δύο πρωθυπουργούς,
ώστε, όπως ελπίζουμε, να φέρουν
εις πέρας τη συνολική συμφωνία».
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών είπε μεν ότι το Βερολίνο δεν
αναμείχθηκε στη διαδικασία επίλυσης του ονοματολογικού, παραδέχθηκε δε ότι η χώρα του επενέβη

Σε επίπεδο Τσίπρα - Ζάεφ οι τελικές αποφάσεις για το ονοματολογικό της ΠΓΔΜ

Θερμή χειραψία του υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά με τον Γερμανό ομόλογό του Χάικο Μάας, στο Βερολίνο.
<
<
<
<
<
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Οι κ. Κοτζιάς και
Ντιμιτρόφ ολοκλήρωσαν
τη διαπραγμάτευση,
ενώ τις τεχνικές λεπτομέρειες επεξεργάζονται
διπλωμάτες των δύο χωρών.
στη γεωπολιτική σκακιέρα, αλλά και
στον τομέα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας». Μάλιστα πρόσθεσε
ότι η λύση θα οδηγήσει σε διεργασίες
οι οποίες με τη σειρά τους θα δημιουργήσουν δυναμική ανάπτυξης και συνεργασίας με όλες τις χώρες της περιοχής
των Βαλκανίων, ενώ ταυτόχρονα «θα

ανακόψει βλέψεις οικονομικής και πολιτικής κυριαρχίας άλλων δυνάμεων,
όπως της Τουρκίας για παράδειγμα».

Τα τρία ονόματα
Επισήμως, στο τραπέζι βρίσκονται
τρία από τα πέντε ονόματα του πακέτου
που είχε δημιουργήσει ο προσωπικός
απεσταλμένος του γ.γ. του ΟΗΕ για το
ονοματολογικό Μάθιου Νίμιτς και, συγκεκριμένα, τα Nova Makedonija (Νέα
Μακεδονία), Severna Makedonija (Βόρεια Μακεδονία) και Gorna Makedonija
(Ανω Μακεδονία). Επιπλέον, επισήμως,
πηγές αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν
άλλα ονόματα πέρα από αυτά τα τρία.
Είναι, ωστόσο, απολύτως σαφές πως
οι δύο πλευρές συζητούν και επί άλλης
ονομασίας, η οποία διασφαλίζει τις α-

νησυχίες Αθηνών και Σκοπίων. Το αμέσως επόμενο βήμα θα είναι η συνάντηση των κ. Τσίπρα και Ζάεφ, αλλά
και η νομιμοποίηση της συμφωνίας,
προτού, βεβαίως, γίνει η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. στις 28 και 29 Ιουνίου.
Πάντως πολιτικές δυσκολίες αναμένεται να αντιμετωπίσει και ο κ. Ζάεφ,
καθώς υπάρχει ένα αρκετά συμπαγές
μέτωπο αντίδρασης σε οποιαδήποτε
λύση, με προεξάρχοντα τον πρόεδρο
της ΠΓΔΜ Γκιόργκι Ιβάνοφ. Χθες, σε
ανακοίνωση της προεδρίας της ΠΓΔΜ,
κοινοποιούνταν η δυσαρέσκεια του
κ. Ιβάνοφ διότι, όπως επισημαίνεται,
δεν έχει λάβει καμία ενημέρωση από
το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας
του για την πορεία των διαπραγματεύσεων τις τελευταίες εβδομάδες.

όταν της ζητήθηκε. «Το πολύ, όπου
μας ζητήθηκε», είπε ο κ. Μάας «επιδράσαμε προς τη μία ή την άλλη
πλευρά παραγωγικά, εξισορροπητικά». Επίσης, περιέγραψε το ενδιαφέρον του Βερολίνου για την επίλυση της ονοματολογικής διαφοράς ανάμεσα σε Αθήνα και Σκόπια ως «αυτονόητο». Επίσης, υπογράμμισε ότι η Γερμανία ενδιαφέρεται, συνολικά, για τη σταθερότητα
στην περιοχή των Δυτ. Βαλκανίων,
κάτι το οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω της πιστής εφαρμογής
όλων των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων. Των δηλώσεων του κ. Μάας
<
<
<
<
<
<

Μετά τη συνάντηση με
τον κ. Κοτζιά, ο Γερμανός
ΥΠΕΞ κ. Μάας ανέφερε
πως «επιδράσαμε προς
τη μία ή την άλλη πλευρά εξισορροπητικά».
είχε προηγηθεί μία ημέρα νωρίτερα
και ανακοίνωση του γερμανικού
υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο
ζητούσε από τις δύο πλευρές, Ελλάδα
και ΠΓΔΜ, να ξεπεράσουν τις διαφορές τους. «Η γερμανική κυβέρνηση απευθύνει έκκληση τόσο στην
Αθήνα όσο και στα Σκόπια να λύσουν τώρα τα τελευταία θέματα που
υπάρχουν. Να αξιοποιήσουν αυτό
που θα μπορούσε να είναι ιστορική
ευκαιρία, δηλαδή να λύσουν τώρα
αυτή τη διαμάχη της ονομασίας»,
αναφερόταν στο σχετικό ανακοινωθέν. Ο κ. Κοτζιάς συναντήθηκε
προχθές και με τον πρόεδρο της
Γερμανίας (και παλαιό συμφοιτητή
και φίλο του) Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ, με τον οποίο συζήτησαν για
το ονοματολογικό, μεταξύ άλλων,
θεμάτων. Ο υπουργός Εξωτερικών
μίλησε, επίσης, χθες το βράδυ σε
εκδήλωση της γερμανικής δεξαμενής σκέψης DGAP, με θέμα τον ρόλο
της Ελλάδας στην περιοχή.

Bάζει φρένο στα σενάρια ο Τσίπρας

Μείωση φόρων, αλλά και επενδύσεις

Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Φρένο στην εκλογολογία, η οποία πρωτίστως επηρεάζει τη λειτουργία της
κυβέρνησης στην τελική, δύσκολη
ευθεία της διαπραγμάτευσης για την
ολοκλήρωση του προγράμματος, επιχείρησε να βάλει χθες ο πρωθυπουργός
από το βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ. «Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Με τη λήξη της
θητείας της κυβέρνησης», υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας, ο οποίος συνέδεσε
την εξασφάλιση πολιτικής σταθερότητας με την ομαλή μετάβαση στην
επομένη της ολοκλήρωσης του μνημονιακού προγράμματος. Μάλιστα,
προφανώς και υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων και διακυμάνσεων
στις τιμές των ελληνικών ομολόγων,
που καταδεικνύουν το πόσο ευάλωτη
είναι η ελληνική οικονομία και πόσο
εκτεθειμένη σε μεταβολές η επιχειρηματολογία για την επομένη των
μνημονίων, ο κ. Τσίπρας έσπευσε να
τονίσει ότι «θα ήταν λάθος και ανοησία
να θεωρήσουμε ότι με το ημερολογιακό
τέλος του προγράμματος θα μας περίμεναν όλοι να μας δανείσουν με επιτόκια αντίστοιχα με της Γερμανίας
για παράδειγμα». Και χρησιμοποίησε
ιδιαίτερα προσεκτικές εκφράσεις, α-

Αν η πρώτη ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη με την ιδιότητα του αρχηγού
της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη
Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ (2016) είχε
δώσει το στίγμα της «συμφωνίας αλήθειας», η φετινή έμοιαζε με εικόνες
από τα «προσεχώς» – ένας οδικός χάρτης για την «υγιή επιχειρηματικότητα»
που θα βασίζεται σε κοινούς κανόνες
για όλους και η οποία, όπως είπε, «δεν
είναι ούτε δεξιά ούτε αριστερή». Ο κ.
Μητσοτάκης χθες διασαφήνισε με συγκεκριμένα παραδείγματα το σχέδιό
του για το επιχειρηματικό μοντέλο στη
χώρα, ένα σχήμα στο οποίο το κράτος
θα τηρεί τις δεσμεύσεις του και θα μειώσει τους φόρους, περιμένοντας, όμως,
ως αντάλλαγμα από την άλλη πλευρά
τη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις, τις
επενδύσεις και τον σεβασμό εργαζομένων και εργατικής νομοθεσίας.
«“Οχι” άλλους φόρους και εισφορές,
“ναι” σε επενδύσεις και νέες δουλειές.
“Ναι”, όμως, και σε μια υγιή επιχειρηματικότητα», ήταν το μήνυμα που απηύθυνε ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι το υπόστρωμα για «επενδυτική
έκρηξη υπάρχει» και διαμηνύοντας
ότι δεν θα επιτρέψει να αναπαραχθούν
<
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<

<
<
<
<
<
<

Ο πρωθυπουργός
συνδέει την ολοκλήρωση
της τετραετίας με
την επόμενη ημέρα
του προγράμματος
ναφέροντας, σε αντίθεση με αρκετά
κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ, που ήδη υιοθετούν πανηγυρικούς τόνους, ότι «η έξοδος από
τα μνημόνια δεν θα τα αλλάξει όλα
στη ζωή μας απότομα και “θεαματικά”,
αλλά οι αλλαγές θα έρχονται βήμα το
βήμα».
Ο πρωθυπουργός συνέδεσε τη συζήτηση για εξειδίκευση των μέτρων
για το χρέος με την κρίση που προκαλεί
η πολιτική αστάθεια στην Ιταλία. Οπως
είπε, τη στιγμή που η κρίση στην
Ιταλία επηρεάζει το σύνολο των ευρωπαϊκών αγορών, «η θετική κατάληξη
της ελληνικής περιπέτειας είναι πιο
αναγκαία από ποτέ για το σύνολο της
Ευρωζώνης» και κάλεσε τους εταίρους
να δώσουν τη σωστή λύση, εξειδικεύοντας τη συμφωνία-πλαίσιο του περυσινού Ιουνίου, την οποία χαρακτήρισε ως τη «σωστή βάση».
Ο κ. Τσίπρας, αφού ανέφερε ότι οι
συμφωνημένοι δημοσιονομικοί στόχοι
θα πρέπει να συνεχίσουν να επιτυγχάνονται, προκειμένου να διατηρηθεί

«Θα ήταν ανοησία να θεωρήσουμε ότι με το ημερολογιακό τέλος του προγράμματος
θα μας περίμεναν όλοι να μας δανείσουν με επιτόκια αντίστοιχα με της Γερμανίας».
η εμπιστοσύνη και η αξιοπιστία έναντι
των εταίρων αλλά και των αγορών,
μιλώντας για τα δημοσιονομικά περιθώρια που προβλέπεται ότι θα υπάρχουν από υπερπλεόνασμα, απέφυγε
να τοποθετηθεί σε σχέση με το ενδεχόμενο αξιοποίησης αυτού του δημοσιονομικού περιθωρίου, προκειμένου
να μην προχωρήσουν οι συμφωνημένες περικοπές στις συντάξεις ή να
δοθεί κάποιο αντιστάθμισμα έναντι
των περικοπών. Οπως είπε, τα δημοσιονομικά περιθώρια θα αξιοποιηθούν
με υπευθυνότητα και σχέδιο για δύο
στόχους: τη μείωση των φορολογικών
βαρών με παράλληλη ενίσχυση των
αναπτυξιακών ρυθμών και την αύξηση
της απασχόλησης.

Διαφορετικές προσεγγίσεις
Βεβαίως, η δημόσια συζήτηση για
το θέμα των περικοπών στις συντάξεις
κυριαρχεί στην επικαιρότητα και αποτυπώνονται διαφορετικές προσεγγίσεις από πλευράς κυβερνητικών στελεχών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Δημ. Τζανακόπουλος δήλωσε χθες
(ΕΡΤ) ότι η κυβέρνηση θα λάβει τις αποφάσεις της αφού πρώτα υπάρχει εικόνα των δημοσιονομικών αποτελεσμάτων, δηλαδή Οκτώβριο - Νοέμβριο,
«στη βάση όλων όσων προβλέπονται
ούτως ή άλλως στις συμφωνίες που έχουμε κάνει και με τους θεσμούς». Η
υπουργός Εργασίας Εφη Αχτσιόγλου,
ωστόσο, είχε αναφέρει (ΕΡΤ) ότι τα
δεδομένα δεν είναι ίδια τώρα με εκείνα
που υπήρχαν όταν έγινε η συμφωνία
που προβλέπει την περικοπή των συντάξεων και χαρακτήρισε «αχρείαστο»
το μέτρο, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να το συζητά και
μετά την έξοδο από το πρόγραμμα,
«οπότε και θα δούμε τα περιθώρια που
θα έχουμε για να το επαναξιολογήσουμε». Ακόμα πιο προωθημένη ήταν
η τοποθέτηση του υπουργού Ενέργειας
Γ. Σταθάκη, ο οποίος είπε (ΑΝΤ1) ότι
η κυβέρνηση «θα συζητήσει ξανά την
περικοπή των συντάξεων και αφορολόγητου μαζί με τα μέτρα και τα αντίμετρα που έχουν συμφωνηθεί».

Μήνυμα Μητσοτάκη στους
επιχειρηματίες από το βήμα του ΣΕΒ – Προειδοποίηση Πειραιώς ενόψει πιθανής συμφωνίας με ΠΓΔΜ.
παθογένειες, όπως μια επιχειρηματική
ελίτ «εν πολλοίς κρατικοδίαιτη, που
λειτούργησε σε μια κλειστή οικονομία
προστατευμένη από τον ανταγωνισμό».
«Από μια επιχειρηματικότητα χωρίς
κανόνες, πρέπει να περάσουμε σε μια
επιχειρηματικότητα με αξίες», υπογράμμισε, μιλώντας για «κοινούς κανόνες για όλους» και απευθύνοντας
την προειδοποίηση ότι η παραβατικότητα θα καταδικάζεται και θα τιμωρείται. Επαναλαμβάνοντας δε τη δέσμευσή του για μείωση φόρων και εισφορών, απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και διευκόλυνση
της ρευστότητας, εξήγησε τι περιμένει
από την επιχειρηματική κοινότητα:
«Θα πρέπει να δεσμευθείτε ότι θα επενδύσετε στη χώρα μας, θα πληρώνετε
τους φόρους και τις εισφορές, θα προστατεύετε το περιβάλλον. Κυρίως,
όμως, θα προσέχετε τους εργαζομένους
σας και θα τους κάνετε συμμέτοχους
στην επιτυχία της επιχείρησής σας»,
τόνισε. Εμμέσως, ο πρόεδρος της Ν.Δ.
τάχθηκε υπέρ της αύξησης του κατώ-

Από το βήμα του ΣΕΒ, ο πρόεδρος της Ν.Δ. διασαφήνισε με συγκεκριμένα παραδείγματα το σχέδιό του για το επιχειρηματικό μοντέλο στη χώρα.
τατου μισθού. Ο ίδιος την εννοεί όχι
ως προϊόν νομοθετικής ρύθμισης, αλλά
ως συνέπεια μιας win-win συμφωνίας
μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.
«Εμείς δουλεύουμε για να υπάρχουν
νικητές και από τις δύο πλευρές του
φράχτη. Εκείνοι ασχολούνται αποκλειστικά με τον ταξικό διχασμό και την
ενοχοποίηση της επιχειρηματικότητας,
αλλά και των ιδεολογικών τους αντιπάλων», σημείωσε, ενώ χαρακτήρισε
τις κάλπες –τρεις, όπως είπε, σε ορίζοντα 16 μηνών– «κάθαρση».

Τo Σκοπιανό
Την ίδια ώρα, ψηλά σηκώνει η Πειραιώς τον πήχυ της επίλυσης του Σκοπιανού στον απόηχο των πληροφοριών που δείχνουν ότι η συμφωνία
βρίσκεται πολύ κοντά, αν δεν έχει
ήδη «κλείσει». Η Ν.Δ. διά της Μαρίας
Σπυράκη απηύθυνε προειδοποίηση
προς την κυβέρνηση «να μη συναινέσει προκαταβολικά σε οποιαδήποτε
συμφωνία που θα δίνει στα Σκόπια
ημερομηνία για την έναρξη διαπραγ-

ματεύσεων για ένταξη στην Ε.Ε και
το πράσινο φως για ένταξη στο ΝΑΤΟ», χαρακτηρίζοντας «αδιανόητο»
η χώρα «να παραδώσει εκ των προτέρων τα διαπραγματευτικά όπλα που
διαθέτει και να αναμένει στο μέλλον
και με δόσεις τη συμμόρφωση της
γειτονικής μας χώρας». Πίσω από τις
γραμμές, η Ν.Δ. ξεκαθαρίζει ότι δεν
προτίθεται να δεχθεί κανένα προσύμφωνο που θα δίνει στη γειτονική
χώρα το πράσινο φως ένταξης στους
ευρωατλαντικούς θεσμούς, παραπέμποντας την τήρηση των δεσμεύσεών
της στο μέλλον. Παρότι από την Πειραιώς επαναλαμβάνουν ότι περιμένουν να δουν την όποια συμφωνία
για να τοποθετηθούν τελικά, είναι
σαφές ότι η Ν.Δ. δεν προτίθεται να
αναθεωρήσει τη στάση της έναντι
μιας συμφωνίας που θα δίνει προκαταβολικά το πράσινο φως στην ΠΓΔΜ
έναντι δεσμεύσεων που η γειτονική
χώρα θα καλείται να τηρήσει αργότερα
(και έναντι μιας νέας ελληνικής κυβέρνησης).
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Το ΔΝΤ είναι διαβατήριο για τις αγορές

Αν δεν συμμετάσχει, θα ενισχυθεί η αβεβαιότητα για τη βιωσιμότητα του χρέους, λένε στην «Κ» αναλυτές μεγάλων οίκων
Tης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ενώ το τοπίο σχετικά με το «καθεστώς»
στο οποίο θα βρεθεί η Ελλάδα μετά την
ολοκλήρωση του προγράμματος παραμένει ακόμη ασαφές για τους διεθνείς
αναλυτές, με κάποιους, όπως η Credit
Suisse, να υποστηρίζουν ότι είναι εφικτή
η καθαρή έξοδος και κάποιους άλλους,
όπως η JP Morgan, να τάσσονται υπέρ
της πιστοληπτικής πιστωτικής γραμμής,
ταυτόχρονα είναι ξεκάθαρο πως η ενισχυμένη εποπτεία μαζί με τη συμμετοχή
του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, αποτελούν τα δύο «προαπαιτούμενα»
που θέτουν οι επενδυτές για να δουν
την Ελλάδα ως μία περισσότερο «ασφαλή» επένδυση. Η συμμετοχή του ΔΝΤ
ουσιαστικά διαβεβαιώνει τους επενδυτές
ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο.
<
<
<
<
<
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Η παρουσία του ΔΝΤ
αποτελεί «κλειδί» για
την επιστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης.
Σύμφωνα με οικονομολόγους και αναλυτές που μίλησαν στην «Καθημερινή»,
εάν το Ταμείο αποχωρήσει από την Ελλάδα, αυτό θα στείλει ένα αρνητικό μήνυμα σε μία στιγμή που η χώρα αναζητάει την ομαλή και πλήρη επιστροφή
της στις αγορές για χρηματοδότηση. Εστω και αν οι χρηματοδοτικές ανάγκες
της Ελλάδας από τον Αύγουστο έως το
2022 είναι διαχειρίσιμες και θα χρειαστεί
να αντλεί από τις αγορές ένα σχετικά
μικρό ποσό περίπου 3 δισ. ετησίως, η
επιστροφή της επενδυτικής εμπιστοσύνης αποτελεί το κλειδί ώστε να αποφευχθούν νέα σοκ που θα στείλουν το
κόστος δανεισμού του ελληνικού Δημοσίου σε «απαγορευμένα» επίπεδα.
Αν και ο ρόλος του ΔΝΤ στο ελληνικό
πρόγραμμα δεν είναι το ίδιο σημαντικός
όσο στο πρόσφατο παρελθόν, η παρουσία του ωστόσο αποτελεί ένα σημαντικό
σήμα για τις αγορές, σημειώνει στην
«Καθημερινή» ο Φρανσουά Καμπό, οικονομολόγος της Barclays.
Οπως επισημαίνει, από τον Φεβρουάριο ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι η συμμετοχή του ΔΝΤ είναι λιγότερο σημα-

ντική για πολλούς λόγους, ιδίως όσον
αφορά την ενδεχόμενη οικονομική του
βοήθεια. Η γνώμη και η εμπλοκή του,
ωστόσο, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και
το ελληνικό πρόγραμμα παραμένουν
σημαντικές. «Ετσι, αν και η οικονομική
του συμμετοχή δεν προσθέτει πολλά
(εφόσον η Ελλάδα δεν τη χρειάζεται),
η τεχνική του βοήθεια και η συμμετοχή
του στις συνομιλίες παραμένουν ένα
σημαντικό και ηχηρό μήνυμα για τις αγορές. Εάν, λοιπόν, το ΔΝΤ αποχωρήσει
από το ελληνικό πρόγραμμα, τότε αυτό
θα ήταν κακό σημάδι για τους επενδυτές». Οπως προσθέτει ο κ. Καμπό, αυτό
που θα ήταν λογικό είναι η ελληνική
κυβέρνηση να επιμείνει στη συμμετοχή
του Ταμείου, αφού και αυτό είναι υπέρ
της μεγαλύτερης ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους από αυτήν που είναι
διατεθειμένοι να δώσουν οι Ευρωπαίοι.
Ανάλογες είναι και οι απόψεις του Αθανασίου Βαμβακίδη, επικεφαλής επενδύσεων στις αγορές συναλλάγματος
του G10 της Bank of America Merrill
Lynch. Σχολιάζοντας στην «Καθημερινή» το κλίμα που επικρατεί αυτή τη
στιγμή στις αγορές, τονίζει ότι εάν το
ΔΝΤ συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα μετά μια συμφωνία για το χρέος,
αυτό θα στείλει ένα θετικό μήνυμα στις
αγορές ότι το χρέος είναι πράγματι βιώσιμο. «Αν το ΔΝΤ αρνηθεί να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα μετά
μία συμφωνία για το χρέος, επιμένοντας
ότι το ελληνικό χρέος εξακολουθεί να
μην είναι βιώσιμο, αυτό θα έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και θα κρατήσει
το ρίσκο γύρω από την Ελλάδα σε πολύ
υψηλά επίπεδα».
Σε ό,τι αφορά το καθεστώς στο οποίο
θα βρεθεί η Ελλάδα μετά το τέλος του
προγράμματος, σε λιγότερο από τρεις
μήνες, ο κ. Βαμβακίδης σημειώνει ότι
η καθαρή έξοδος μετά τον Αύγουστο
θα είναι καλά νέα για τις αγορές βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, μακροπρόθεσμα
θα εξαρτηθεί από το αν η ελληνική κυβέρνηση θα επιτύχει τους δημοσιονομικούς της στόχους και θα συνεχίσει
να εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις. «Οποιαδήποτε ανατροπή στην περίοδο
μετά το πρόγραμμα θα είναι αρνητική
για τις αγορές», όπως προειδοποιεί. «Στο
πλαίσιο αυτό, θα βοηθήσει ένα αυστηρό
πλαίσιο παρακολούθησης μετά το πρό-

γραμμα, αλλά στο τέλος της ημέρας η
Ελλάδα χρειάζεται να έχει την ιδιοκτησία
των μεταρρυθμίσεων προκειμένου να
ανακάμψει».
Την ίδια άποψη έχουν και οι εγχώριοι
αναλυτές, επισημαίνοντας πως μία συμφωνία για το χρέος θα μπορούσε να αποτελέσει τον καταλύτη που αναζητούν
τόσο το ελληνικό χρηματιστήριο όσο
και η αγορά ομολόγων.
Οπως σημειώνει ο κ. Νίκος Καφκάς,
επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής
της Merit, πιθανή αποχώρηση του ΔΝΤ
δεν είναι ένα καλό σημάδι για τις αγορές.
Το πιο σημαντικό για την ελληνική αγορά, σύμφωνα με τον Ηλία Ζαχαράκη,
επικεφαλής της Fast Finance, είναι αν
θα συμμετάσχει το ΔΝΤ στο ελληνικό
πρόγραμμα. Οι επενδυτές αισθάνονται
μεγαλύτερη ασφάλεια, ενώ ξέρουν πως
αν συμμετάσχει, το θέμα του χρέους
θα προχωρήσει.

Η δέσμευση για την ελάφρυνση χρέους αργεί
Πιο σημαντική από τη συμμετοχή του
ΔΝΤ θα ήταν μία σαφής και απόλυτη
δέσμευση ότι θα υπάρξει ελάφρυνση
του ελληνικού χρέους, κάτι που προς
το παρόν απουσιάζει, τονίζει στην
«Καθημερινή» ο Ολιβερ Αντλερ, επικεφαλής οικονομολόγος της Credit
Suisse. «Αυτό θα μείωνε τον κίνδυνο
νέων εμποδίων στην αγορά. Αλλά η
αίσθησή μου είναι ότι μια τέτοια δέσμευση θα καθυστερήσει περαιτέρω.
Ενας από τους λόγους είναι η νέα
πολιτική αβεβαιότητα όσον αφορά
την Ιταλία και οι συνακόλουθες πιέσεις που ασκούνται στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα. Να σημειωθεί ότι
τα δύο κόμματα που συγκροτούν την
κυβέρνηση στην Ιταλία ζητούσαν

μέχρι πρόσφατα την επίσημη διαγραφή χρέους από την ΕΚΤ. Συνεπώς,
φαίνεται μάλλον απίθανο ότι η Ευρώπη θα δεσμευθεί ουσιαστικά στην
ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
αυτή τη στιγμή». Αυτό που είναι πιο
πιθανό να συμβεί σύμφωνα με τον
κ. Αντλερ, είναι το ΔΝΤ και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να συμφωνήσουν σε κάποια συμβιβαστική διατύπωση σχετικά με τη βιωσιμότητα
του χρέους.
Αξίζει να σημειώσουμε πως σύμφωνα και με πρόσφατη έκθεση της
Credit Suisse, η Γερμανία ενδέχεται
να αντιταχθεί σε σημαντικά και άμεσα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους.
Ετσι, το πιο πιθανό είναι να δοθεί
στην Ελλάδα πολύ περιορισμένη και

υπό όρους ελάφρυνση του χρέους,
κάτι το οποίο θα συνεχίσει να αναβάλει την επιστροφή της Ελλάδας
στην κανονικότητα.
Σύμφωνα και με τον Αθανάσιο
Βαμβακίδη, παρά την πρόοδο σε ό,τι
αφορά την τέταρτη αξιολόγηση, υπάρχει και μια γκρίζα ζώνη που μπορεί να επηρεάσει τις αγορές απέναντι
στην Ελλάδα.
Η συμφωνία για το ελληνικό χρέος
μπορεί να καθυστερήσει μέχρι τη
λήξη του ελληνικού προγράμματος
τον Αύγουστο και έτσι το ΔΝΤ μπορεί
να αποφασίσει να μην ξεκινήσει δικό
του πρόγραμμα απέναντι στην Ελλάδα, αποφεύγοντας έτσι να εκφράσει
μια σαφή άποψη για τη βιωσιμότητα
του ελληνικού χρέους.

Οχι στη φθηνή ρευστότητα για χάρη της καθαρής εξόδου
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Μέχρι πριν από περίπου ένα χρόνο, η
ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας ήταν υπέρτατος στόχος για
την κυβέρνηση. Τώρα πλέον, υπεράνω
όλων έχει τεθεί ο στόχος της καθαρής
εξόδου από το μνημόνιο και εν ονόματι
αυτού ρισκάρει τα οφέλη από τη συμμετοχή στο QE.
Και τούτο διότι για την ένταξη στο
QE η ΕΚΤ απαιτεί αφενός βιωσιμότητα
του ελληνικού δημοσίου χρέους και
αφετέρου αυτό που η κυβέρνηση θεωρεί «κόκκινο πανί»: την ένταξη της
χώρας σε ένα πρόγραμμα με αυστηρούς
όρους, όπως αυτό της προληπτικής
γραμμής ECCL, που θα της επιτρέψει
<
<
<
<
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Η Ελλαδα κινδυνεύει
να μην ενταχθεί στο
πρόγραμμα ποσοτικής
χαλάρωσης της ΕΚΤ.
να διατηρήσει το γνωστό μας πλέον
waiver, δηλαδή να συνεχίσει να αγοράζει ελληνικά ομόλογα, παρά το γεγονός ότι βρίσκονται κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, σύμφωνα με τους
οίκους αξιολόγησης.
Η ιταλική κρίση, που κλόνισε τις αγορές το τελευταίο διάστημα και εκτίναξε στα ύψη το κόστος δανεισμού
του ελληνικού Δημοσίου, δεν άφησε
καμία αμφιβολία ότι η χώρα δεν έχει
την πολυτέλεια να γυρίσει την πλάτη
στο QE. Το κόστος μιας ενδεχόμενης
μη ένταξης σ’ αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι εκ πρώτης όψεως μπορεί
να φαίνεται. Οι αρμόδιες υπηρεσίες

της Τράπεζας της Ελλάδος έχουν εκτιμήσει, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι
σε περίπτωση ένταξης, τα επιτόκια δανεισμού του Δημοσίου θα υποχωρούσαν
αμέσως κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες.
Σχεδόν τόσο όσο αυξήθηκαν τους τελευταίους μήνες. Οπως επισημαίνει
τραπεζικός παράγων, «η Ιταλία επέζησε
χάρη στο QE» όλο το προηγούμενο διάστημα, αφού η ΕΚΤ με τις αγορές των
ομολόγων της στήριξε τη χώρα. Προφανώς, η Ελλάδα θεωρεί ότι μπορεί να
ζήσει και χωρίς αυτό.
Μια μείωση του κόστους δανεισμού
του Δημοσίου, εξάλλου, είναι βέβαιο
ότι θα είχε ευεργετικές επιδράσεις και
στα επιτόκια δανεισμού των επιχειρήσεων, συμπαρασύροντας την οικονομία
σε ενάρετο κύκλο. Επιπλέον, όπως επισημαίνουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, το QE θα οδηγήσει σε μείωση του
κόστους δανεισμού των τραπεζών, όχι
μόνο χάρη στην άμεση επίδραση της
αποδοχής των ελληνικών ομολόγων
από την ΕΚΤ, για τον δανεισμό τους,
αλλά και μέσω των ρέπος, στη διατραπεζική αγορά, όπου τα ομόλογα χρησιμοποιούνται ως collateral (εγγύηση).
Ο Φραντσέσκο Ντρούντι, επικεφαλής
της αντιπροσωπείας της ΕΚΤ στις διαπραγματεύσεις στην Αθήνα, είχε αναφέρει πρόσφατα και ακόμη δύο επιχειρήματα υπέρ ενός προληπτικού προγράμματος: τη σταθεροποίηση των καταθέσεων και τη γρηγορότερη άρση
των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων,
που λειτουργεί ευεργετικά για την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Το βέβαιο είναι ότι η ΕΚΤ θέλει να
βοηθήσει την Ελλάδα να διατηρήσει
το waiver και να την εντάξει στο QE.
Μπορεί, όπως υποστηρίζουν αρμόδιες
πηγές, να το κάνει ακόμη και χωρίς
την ECCL, αν θεωρήσει ότι οι περιο-

ρισμοί που θα θέτει η μεταμνημονιακή
εποπτεία θα είναι ισοδύναμοι με αυτούς
της προληπτικής γραμμής και υπό την
προϋπόθεση, βεβαίως, της βιωσιμότητας του χρέους της. Δεν το έκανε
για την Κύπρο που βγήκε από το δικό
της μνημόνιο με χαμηλή πιστοληπτική
διαβάθμιση, γιατί αυτή δεν εντάχθηκε
σε ειδικό καθεστώς «ενισχυμένης» εποπτείας. Αν το κάνει για την Ελλάδα,
θα είναι μόνο επειδή θα είναι σίγουρη
για την αυστηρότητα του μεταμνημονιακού πλαισίου. Το περιεχόμενο του
πλαισίου αυτού αναμένεται να προσ-

διοριστεί στο επόμενο Eurogroup της
21ης Ιουνίου, αν και όλες οι ενδείξεις,
και κυρίως η στάση της Γερμανίας, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πράγματι
οι όροι θα είναι σχεδόν μνημονιακοί.
Σε αυτή την περίπτωση, το ερώτημα
για την Ελλάδα θα είναι γιατί –δεδομένου ότι θα έχει αποδεχθεί αυτούς
τους όρους– δεν παίρνει και το όφελος,
την ασφάλεια που δίνει η ύπαρξη μιας
προληπτικής γραμμής, και προτιμά να
δοκιμάσει την τύχη της στις αγορές.
Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, που
αφορά τις πολιτικές σκοπιμότητες της

κυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, αυτό
που προηγείται όλων είναι η διαπίστωση της βιωσιμότητας του χρέους.
Η EΚΤ θα κάνει τη δική της ανάλυση,
αλλά όλοι συμφωνούν ότι δεν υπάρχει
περίπτωση αυτή να πάει κόντρα στην
ανάλυση του ΔΝΤ.

Αγορές ομολόγων από ΕΚΤ
Με τα σημερινά δεδομένα, υπολογίζεται ότι η ΕΚΤ θα μπορούσε να αγοράσει ελληνικά ομόλογα περίπου 3
δισ. – στην περίοδο επαναγορών, όταν
θα λήγουν κάποια ομόλογα, δεδομένου

ότι το πρόγραμμα εκπνέει. Το ποσό
είναι σχετικά περιορισμένο λόγω των
ελληνικών ομολόγων, ύψους περίπου
13 δισ., που ήδη κατέχει η ΕΚΤ (ANFAs
και SMPs), εξαντλώντας τη σχετική
ποσόστωση που ισχύει για όλα τα επωφελούμενα κράτη. Σε περίπτωση,
όμως, που αποφασιστεί, στο πλαίσιο
της ρύθμισης του χρέους, η εξαγορά
των ANFAs και SMPs από τον Eυρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, όπως
προβλέπει ένα από τα συζητούμενα
σενάρια ελάφρυνσης του χρέους, τα
περιθώρια της ΕΚΤ για αγορές ελληνικών ομολόγων θα μπορούσαν ακόμη
και να πενταπλασιαστούν.
Κάποιοι υποστηρίζουν ότι η συζητούμενη αυτή παρέμβαση για την εξαγορά των 13 δισ. των SMPs και
ΑΝFAS από τον ΕSM, ώστε να εξοφληθούν σε μακρύτερο χρονικό ορίζοντα,
δεν συμφέρει την Ελλάδα, δεδομένου
ότι έχει συμφωνηθεί να επιστρέφονται
οι τόκοι τους και επομένως τα δάνεια
αυτά είναι ουσιαστικά άτοκα. Στην
πράξη, όμως, η επιστροφή των κερδών
σταμάτησε το 2015 και έκτοτε αποτελεί
αντικείμενο διαπραγμάτευσης.
Για παράδειγμα, η επιστροφή των
κερδών της περιόδου μετά το 2015 εξετάζεται να ενταχθεί στα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους τώρα και να γίνει
σταδιακά, υπό την προϋπόθεση εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων. Επομένως,
αρμόδιες πηγές υποστηρίζουν ότι ίσως
είναι καλύτερο για την Ελλάδα να απαλλαγεί από το βάρος πληρωμής κάθε
χρόνο, τα αμέσως επόμενα χρόνια, κάπου 2-3 δισ. ευρώ στην ΕΚΤ και να επωφεληθεί επιπλέον από την αύξηση
του περιθωρίου αγοράς ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ, στο πλαίσιο
του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης (QE).
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Ακριβή η έξοδος για μισθωτούς και συνταξιούχους

Μέσα σε δύο χρόνια θα χάσουν ένα μισθό και έως τρεις συντάξεις από μείωση αφορολογήτου και προσωπική διαφορά
Των ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ
και ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Τουλάχιστον ένα μέσο μισθό και έως
τρεις συντάξεις αναμένεται να χάσουν
μέσα σε 2 χρόνια, από το 2019 έως το
2020, εκατομμύρια μισθωτοί και συνταξιούχοι. Για να οδηγηθεί η χώρα… απρόσκοπτα στην «πανηγυρική», όπως
η κυβέρνηση επιδιώκει, έξοδο από το
τρίτο μνημόνιο, χωρίς να διαταραχθεί
η ομαλή πορεία προς το τέλος του προγράμματος, το οικονομικό επιτελείο δεν
έθεσε θέμα μη εφαρμογής των μειώσεων

στις συντάξεις, ενώ, όπως έχει συμφωνηθεί, το 2020 θα εφαρμοστεί και το νέο
μειωμένο αφορολόγητο όριο. Η επίσημη
παραδοχή της υλοποίησης του προγράμματος βάζει τέλος στα σενάρια ανάσχεσης
της επικείμενης περικοπής των συντάξεων, παρότι όλο το προηγούμενο διάστημα δεν ήταν λίγα τα κυβερνητικά
στελέχη που έκλειναν το μάτι στο εσωτερικό τους ακροατήριο, υποστηρίζοντας
ότι οι μειώσεις δεν είναι αναγκαίες. Την
ίδια ώρα, βέβαια, αυξάνεται το πολιτικό
κόστος ενός λογαριασμού που καλούνται
να πληρώσουν εκατομμύρια χαμηλόμισθοι
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Αποτελεί βασική επιδίωξη
του υπουργείου Εργασίας
να μην εμφανίσει στα
εκκαθαριστικά του καλοκαιριού το ύψος της
προσωπικής διαφοράς.
και χαμηλοσυνταξιούχοι. Μάλιστα, ειδικά
για τις συντάξεις, η επιβεβαίωση της πιστής εφαρμογής των συμφωνηθέντων

ήρθε τη στιγμή που όλοι αναμένουν την
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
για το αν είναι συνταγματικές ή όχι τόσο
οι περικοπές των νέων συντάξεων όσο
και οι μειώσεις των παλαιών. Και μπορεί
η διαρροή πως οι μειώσεις είναι συνταγματικές να έδωσε «ανάσα» σε έναν από
τους πλέον αντιλαϊκούς και άδικους νόμους της κυβέρνησης προκαλώντας παράλληλα την παραίτηση του κ. Ν. Σακελλαρίου, στερούσε όμως από το οικονομικό
επιτελείο ένα επιχείρημα που θα στήριζε
την πρόθεση να μην προχωρήσουν οι
περικοπές. Οι επανυπολογισμοί πάντως

έχουν ολοκληρωθεί. Το αποτέλεσμα, βέβαια, οι ενδιαφερόμενοι θα το μάθουν
στην τράπεζα, όταν δουν τον λογαριασμό
τους μειωμένο, καθώς αποτελεί βασική
επιδίωξη της ηγεσίας του υπουργείου
Εργασίας να μην εμφανίσει στα εκκαθαριστικά του καλοκαιριού το ύψος της
προσωπικής διαφοράς, που θα φωτογράφιζε και το μέγεθος των περικοπών.
Αλλά και στην περίπτωση της μείωσης
του αφορολόγητου ορίου, η επικοινωνιακή
τακτική να παρουσιαστεί ως υπαναχώρηση του ΔΝΤ όχι μόνο δεν αναβάλλει
την κοινωνική δυσαρέσκεια αλλά την

πολλαπλασιάζει, καθώς το 2020, για πρώτη
φορά, περίπου 1 εκατ. φορολογούμενοι
τα εισοδήματα των οποίων βρίσκονται
σήμερα υπό την ομπρέλα του αφορολόγητου ορίου θα πληρώσουν φόρο της τάξης των 650 ευρώ, ενώ συνταξιούχοι με
μηνιαία εισοδήματα 500-600 ευρώ θα
χάσουν μία σύνταξη μόνο από τα σκληρά
μέτρα της φορολογίας. Κι έτσι, η κυβερνητική ρητορική επανέρχεται στο «δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα», που
όμως δεν σημαίνει ότι, για κάθε ένα ευρώ
που θα βγει από τις τσέπες των μισθωτών
και συνταξιούχων, ένα ευρώ θα μπει...

Εως και 350 ευρώ θα φτάσουν
οι περικοπές στις συντάξεις
Σαρωτικές θα είναι οι παρεμβάσεις στις
συντάξεις, από το 2019 έως και το 2022,
με αιχμή την περικοπή των συντάξεων,
κύριων και επικουρικών, αλλά και την
κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων. Τη μερίδα του λέοντος καλούνται
να πληρώσουν περίπου 1,1 εκατ. συνταξιούχοι, που θα δουν την κύρια σύνταξή τους να κόβεται, από τον Δεκέμβριο κιόλας του τρέχοντος έτους (καταβάλλονται οι συντάξεις Ιανουαρίου
του 2019), έως και κατά 18% μέσω της
μερικής ή πλήρους κατάργησης της
προσωπικής διαφοράς. Συνολικά, στον
ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, το 2019,
η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης
από το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται
σε 2,13 δισ. ευρώ. Οι περικοπές ξεκινούν
από 5 και ενδέχεται να φθάσουν και τα
<
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1,1 εκατ. συνταξιούχοι θα
δουν την κύρια σύνταξή
τους να κόβεται, από τον
Δεκέμβριο, έως και 18%.
350 ευρώ. Μάλιστα, μειώσεις θα υποστούν ακόμη και οι συντάξεις που δεν
έχουν προσωπικές διαφορές, λόγω της
κατάργησης των οικογενειακών παροχών που καταβάλλονται μαζί με τη σύνταξη, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
Αν και ο νόμος δεν το ορίζει ρητά, η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας επιμένει
ότι η περικοπή θα συνυπολογιστεί στο
πλαφόν προστασίας των συντάξεων
από μειώσεις άνω του 18%. Η κατάργηση
των οικογενειακών παροχών εκτιμάται
ότι αφορά 1 εκατ. συνταξιούχους. Περίπου 200.000 συνταξιούχους εκτιμάται
ότι αφορά η περικοπή των προσωπικών
διαφορών στις επικουρικές συντάξεις.
Και σε αυτή την περίπτωση το ανώτατο
ποσό μείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 18% της συνολικής επικουρικής σύνταξης και μάλιστα πριν από τις περικοπές του 2016. Σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, για το 2019 η
μείωση που αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση για τα δημόσια οικονομικά και
σε περικοπή για τις τσέπες των συνταξιούχων, εκτιμάται σε 232 εκατ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι, βάσει του σχεδιασμού, από τον Δεκέμβριο θα περικοπούν

και οι προσωπικές διαφορές των συνταξιούχων που κατέθεσαν ή θα καταθέσουν αίτηση συνταξιοδότησης από
τις 13 Μαΐου του 2016 έως και το τέλος
του 2018.
Ετσι, οι νέες συντάξεις που υπολογίζονται με τον νόμο Κατρούγκαλου θα
οδηγηθούν σε μειώσεις έως και 30% σε
σχέση με το παλαιότερο καθεστώς, με
αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα
των συντάξεων να κυμαίνεται πλέον
πέριξ των 700 ευρώ, ακόμη και για αυτούς που είχαν κατά μέσον όρο αποδοχές
της τάξης των 1.300 ευρώ.
Μάλιστα, για το σύνολο των συνταξιούχων, οι συντάξεις θα παραμείνουν
«παγωμένες» μέχρι την 31/12/ 2022.
Μόνο κατά το 2019, θα εξοικονομηθούν
από το συγκεκριμένο μέτρο 128 εκατ.
ευρώ, ενώ σωρευτικά, έως τη λήξη του,
θα μειώσει τη συνταξιοδοτική δαπάνη
κατά 750 εκατ. ευρώ.
Ο επανυπολογισμός των συντάξεων,
που σε μεγάλο βαθμό έχει ολοκληρωθεί,
δείχνει βέβαια και αυξήσεις σε περίπου
350.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν
σήμερα μικρότερη σύνταξη από αυτήν
που αντιστοιχεί στον νέο τρόπο υπολογισμού. Η διαφορά σε αυτή την περίπτωση θα επιστραφεί μέσα σε 5 χρόνια, από το 2019.
Μεγάλοι χαμένοι θεωρούνται οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ καθώς σήμερα λαμβάνουν μαζί με τη σύνταξή τους επιπρόσθετο ποσό (βασική
σύνταξη) της τάξης των 220 ευρώ, συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι, ιδίως
όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί με περισσότερα από 30 χρόνια υπηρεσίας, καθώς
το ποσοστό αναπλήρωσης στην κύρια
σύνταξη είναι σήμερα περίπου 70%,
συνταξιούχοι του ταμείου Νομικών,
του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΣΑΥ που έλαβαν
σύνταξη με κλίμακες εισφορών και προσαύξησης από κοινωνικό πόρο, ενώ δεν
γλιτώνουν ούτε οι συνταξιούχοι του
ΙΚΑ που συνταξιοδοτήθηκαν σε υψηλές
ασφαλιστικές κλάσεις (20ή και άνω)
αλλά και οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ που
η σύνταξή τους έχει υπολογιστεί με τα
κατώτατα όρια. Στον αντίποδα, φαίνεται
πως διασώζονται συνταξιούχοι του ΙΚΑ
με 20-25 έτη ασφάλισης και μέσες ή
χαμηλές ασφαλιστικές κατηγορίες, καθώς και οι συνταξιούχοι του πρώην ΤΣΑ
- ΟΑΕΕ.

Η μείωση του αφορολογήτου φέρνει επιπλέον φόρο €650
Επιπλέον φόρο 650 ευρώ θα πληρώσουν οι περισσότεροι φορολογούμενοι
με την εφαρμογή του νέου μειωμένου
αφoρολόγητου ορίου που θα τεθεί
σε εφαρμογή το 2020. Για πρώτη
φορά περίπου 1 εκατ. φορολογούμενοι, των οποίων τα εισοδήματα βρίσκονται σήμερα υπό την ομπρέλα
του αφορολόγητου ορίου, θα πληρώσουν φόρο, ενώ συνταξιούχοι με μηνιαία εισοδήματα 500-600 ευρώ θα
χάσουν μία σύνταξη μόνο από τα
σκληρά μέτρα της φορολογίας (εάν
συνυπολογισθούν και οι περικοπές
συντάξεων χάνουν 3 συντάξεις). Για
παράδειγμα, μισθωτός ιδιωτικού τομέα χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα
8.600 ευρώ ή 614 ευρώ τον μήνα, σήμερα δεν πληρώνει φόρο. Με τη μείωση του αφορολογήτου θα πληρώσει
φόρο 642 ευρώ, δηλαδή θα χάσει
πάνω από 1 μισθό. Η έκπτωση φόρου
μετά το «κούρεμα» των 650 ευρώ διαμορφώνεται ως εξής:
• Για άγαμο φορολογούμενο η έκ-
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Χαμένοι από τα μέτρα, χαμένοι και από τα αντίμετρα οι περισσότεροι φορολογούμενοι από το 2020.
πτωση φόρου μειώνεται από τα 1.900
ευρώ σήμερα, σε 1.250 ευρώ και το
έμμεσο αφορολόγητο όριο από 8.636
ευρώ σε 5.685 ευρώ.
• Για φορολογούμενο με ένα παιδί,
η έκπτωση φόρου από 1.950 ευρώ
θα υποχωρήσει σε 1.300 ευρώ και
το αφορολόγητο όριο από 8.864 ευρώ
σε 5.905 ευρώ.
• Για οικογένεια με δύο παιδιά, η έκπτωση φόρου θα διαμορφωθεί σε
1.350 ευρώ από 2.000 σήμερα και το
αφορολόγητο σε 6.135 ευρώ από
9.090 ευρώ.
• Τέλος, για φορολογουμένους με
τρία παιδιά και άνω, η έκπτωση φόρου από 2.100 ευρώ θα μειωθεί σε

1.450 ευρώ και το έμμεσο αφορολόγητο θα διαμορφωθεί σε 6.595 ευρώ
από 9.545 ευρώ. Ωστόσο, όπως ανέφερε ανώτατος αξιωματούχος, ταυτόχρονα με την εφαρμογή των μέτρων θα εφαρμοσθούν και τα αντίμετρα ή διαφορετικά τα καλά μέτρα.
Με βάση τα ψηφισθέντα μέτρα οι
φορολογούμενοι με εισοδήματα έως
25.000 ευρώ δεν πρόκειται να διαπιστώσουν κάποια ελάφρυνση ακόμα
και με την εφαρμογή των αντιμέτρων
το 2020. Αντίθετα η «ταλαιπωρημένη»
σήμερα μεσαία τάξη είναι αυτή που
μπορεί να προσδοκά περισσότερο
από τις άλλες κατηγορίες την επίτευξη των στόχων, ώστε να ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα. Σε αυτή την
περίπτωση όσοι έχουν εισοδήματα
άνω των 25.000 ευρώ θα διαπιστώσουν τη μείωση των φορολογικών
επιβαρύνσεων ακόμα και σε σύγκριση
με τους φόρους που καταβάλλονται
σήμερα. Αυτό θα συμβεί εξαιτίας όχι
μόνο της μείωσης του πρώτου φο-

ρολογικού συντελεστή (στο 20%) αλλά και της νέας ευνοϊκότερης κλίμακας για τον υπολογισμό της εισφοράς αλληλεγγύης.

Παραδείγματα

• Φορολογούμενος, άγαμος και με
ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ πληρώνει σήμερα φόρο και εισφορά ύψους 2.676 ευρώ. Με τη μείωση του
αφορολογήτου θα πληρώσει 3.326
ευρώ. Με τη μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή και της εισφοράς αλληλεγγύης ο φόρος διαμορφώνεται στα 2.750 ευρώ.
• Φορολογούμενος, με ετήσιο εισόδημα 30.000 ευρώ πληρώνει συνολικά
6.176. Με τη μείωση του αφορολόγητου ορίου ο φόρος θα ανέλθει στα
6.826 ευρώ. Με μειωμένο τον πρώτο
φορολογικό συντελεστή και τη νέα
κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης
ο φόρος διαμορφώνεται στις 5.750
ευρώ, δηλαδή προκύπτει όφελος 426
ευρώ ετησίως.

Με την επιδότηση ενοικίου επιχειρεί η κυβέρνηση να αντισταθμίσει τη μείωση εισοδήματος
Μετά την παραδοχή για πιστή εφαρμογή
των συμπεφωνημένων, η κυβερνητική
επιχειρηματολογία επιστρέφει στο «δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα» των
σκληρών μέτρων, εξαιτίας των «αντίμετρων». Μάλιστα, η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να αντιμετωπίσει την περικοπή
των συντάξεων μέσω της επιδότησης
του ενοικίου. Συγκεκριμένα, η επικοινωνιακή πολιτική θα εστιαστεί στο ότι
550.000 οικογένειες θα λάβουν μηνιαίως
ποσό έως και 1.000 ευρώ, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και για
την πληρωμή του στεγαστικού δανείου.
Μέτρο το οποίο βέβαια δεν θα εξουδετερώσει τις απώλειες, καθώς δεν θα δοθεί
στους συνταξιούχους –τουλάχιστον όχι
στο σύνολό τους– που θα υποστούν τις
περικοπές των εισοδημάτων τους. Βάσει
του σχεδιασμού, τα αντίμετρα που αντι-

στοιχούν στο 2% του ΑΕΠ είναι τα εξής:
1. Μειώνεται από το 2019 ο φορολογικός συντελεστής για τις επιχειρήσεις
από το 29% στο 26%.
2. Μειώνεται από το 2020 ο κατώτερος
φορολογικός συντελεστής φυσικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών
από το 22% στο 20%.
3. Μηδενίζεται το 2020 η εισφορά αλληλεγγύης για εισοδήματα έως 30.000
ευρώ, ενώ περιορίζονται και οι υπόλοιποι
συντελεστές. Ειδικότερα:
• Από 0 έως 30.000 ευρώ συντελεστής
0%.
• Από 30.001 έως 40.000 συντελεστής
5,0% (από 6,5%).
• Από 40.001 έως 65.000 συντελεστής
7,0% (από 7,5%).
• Από 65.001 έως - 220.000 συντελεστής
9,0% (ίδιο ποσοστό).

Προβλέπεται η μείωση κατά 30% του ενιαίου φόρου ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για
ποσά φόρου έως 700 ευρώ, η οποία, όμως, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 70 ευρώ.

• Από 220.000 και άνω 10% (ίδιο ποσοστό).
4. Μικρή μείωση του ΕΝΦΙΑ έως 70
ευρώ από το 2020. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η μείωση κατά 30% του ενιαίου
φόρου ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για ποσά φόρου
έως 700 ευρώ, η οποία, όμως, δεν μπορεί
να υπερβαίνει το ποσό των 70 ευρώ.
5. Επιδότηση ενοικίου. Συνολικό ποσό
600 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η κάλυψη
550.000 οικογενειών που διαμένουν σε
ενοίκιο ή έχουν στεγαστικό δάνειο με
μηνιαία επιδότηση η οποία μπορεί να
αγγίζει μέχρι και 1.000 ευρώ τον χρόνο.
6. Οικογενειακό επίδομα. Αύξηση κατά
250 εκατ. ευρώ για το κονδύλι των οικογενειακών επιδομάτων. Μάλιστα, η αρχή
έγινε από το 2018, παράλληλα βέβαια με
την αναδιάρθρωση των δικαιούχων.
7. Σχολικά γεύματα. Επέκταση του

προγράμματος σχολικών γευμάτων σε
δημοτικά και γυμνάσια περιοχών με υψηλά ποσοστά ανεργίας και φτώχειας.
Στόχος να καλυφθεί το 50% των μαθητών
του Δημοτικού και του γυμνασίου.
8. Βρεφονηπιακοί σταθμοί. Αύξηση
κατά 50% του συνολικού αριθμού παιδιών
προσχολικής ηλικίας (0-4) που θα μπορούν δωρεάν να εγγραφούν σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
9. Εκπτώσεις στη συμμετοχή για φάρμακα. Για εισοδήματα έως 700 ευρώ η
συμμετοχή θα είναι μηδενική, ανεξαρτήτως ασθενείας. Για εισοδήματα από
700 έως 1.200 ευρώ η συμμετοχή μειώνεται κατά 50%.
10. Δημιουργία πάνω από 30.000 νέων
θέσεων εργασίας.
11. Αύξηση του ΠΔΕ για υποδομές αγροτικής παραγωγής.

Κατά 13,8% αυξήθηκαν τα τουριστικά έσοδα το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Με ρυθμούς της τάξης του 14% αυξάνονται οι εισπράξεις από τον τουρισμό
μέχρι στιγμής το 2018 και 13% των
αφίξεων. Ο συσχετισμός μεταξύ ρυθμού αύξησης των επισκεπτών και αυτού των εσόδων δείχνει μικρή αύξηση
και της κατά κεφαλήν δαπάνης. Κυρίως
όμως η άνοδος των αφίξεων, και ειδικά
τον Μάρτιο, παρέχει ενδείξεις διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου και
παράλληλης μείωσης της εποχικότητας, κάτι που είναι και ζητούμενο για
τη διάχυση των ωφελειών στην οικονομία και την απασχόληση. Ειδικά
τον Μάρτιο η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων έφτασε το 28,2%
προμηνύοντας μια πολύ καλή χρονιά,
εφόσον βέβαια δεν υπάρξει κάποιο
απρόοπτο.
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Οι αφίξεις εμφανίζο-νται
αυξημένες κατά 13%, με την
εποχικότητα του ελληνικού
τουρισμού να περιορίζεται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, κατά την περίοδο
Ιανουαρίου - Μαρτίου, οι ταξιδιωτικές
εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά
13,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2017 και διαμορφώθηκαν
στα 557 εκατ. ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή προέρχεται από την
αύξηση κατά 18,9% των εισπράξεων
από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης των «28», οι οποίες
διαμορφώθηκαν στα 318 εκατ. και
στην αύξηση κατά 8,4% των εισπρά-

Η μεγαλύτερη αύξηση ταξιδιωτικών εισπράξεων το πρώτο τρίμηνο καταγράφεται
από τη Γερμανία (25,7%), τη Βρετανία (24,8%) και τη Γαλλία (8,9%). Μείωση παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ.

ξεων από κατοίκους των χωρών εκτός
της Ε.Ε., οι οποίες διαμορφώθηκαν
στα 232 εκατ. Μόνον τον Μάρτιο οι
εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 28,2%,
στα 94 εκατ.
Πρωταγωνιστής του πρώτου τριμήνου στην προέλευση των ταξιδιωτών
και των σχετικών εσόδων είναι για
μία ακόμη φορά η Γερμανία ακολουθούμενη από τη Βρετανία και τη Γαλλία. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη
Γαλλία αυξήθηκαν κατά την περίοδο
Ιανουαρίου - Μαρτίου 8,9% και διαμορφώθηκαν στα 16 εκατ. ευρώ, ενώ
οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 25,7% και διαμορφώθηκαν
στα 72 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από
το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά
24,8% και διαμορφώθηκαν στα 42
εκατ. Από τις χώρες εκτός Ευρώπης
αξίζει να σημειωθεί πως μείωση 35,3%

παρουσίασαν οι εισπράξεις από τη
Ρωσία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα
9 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ
μειώθηκαν επίσης κατά 35,3% και διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ.
Ανοδο ανάλογη των εισπράξεων παρουσίασαν βέβαια και οι αφίξεις. Την
περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2018,
η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 12,8% και διαμορφώθηκε
στα 1,796 εκατ. ταξιδιώτες έναντι 1,592
εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Η ταξιδιωτική κίνηση
μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά
8,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών
αυξήθηκε κατά 18,6%.
Με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ, κατά
το πρώτο τρίμηνο, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 86 εκατ.
ευρώ, όσο και την αντίστοιχη περίοδο
του 2017.
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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.

CREATE INTEREST, NOT INTERRUPTION
WHY CONTENT CAN STILL BE THE KING
Keynote Speaker

ëANIA'IAKOUMAKI
Digital Marketing Consultant

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

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

'IORGOS4HEODOTOU Papaellinas Group
!THANASIOS%LLIS Journalist Kathimerini Greece
3TAVROS#HRISTODOULOU Phileleftheros Newspaper
-ICHALIS4SIKALAS Kathimerini Cyprus

MORE INFORMATION
AND ONLINE REGISTRATION
Conference Coordinator

Michalis Sophocleous

WWW.SPPMEDIA.COM

Ex Chief of Staff, Cyprus Presidency

WITH THE SUPPORT OF

PROUDLY PRESENTS

Ý,%#42)&)%$"9

SPONSORS

CYPRUS EDITION

CONFERENCES
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Αυξήθηκε 17%, στα 9,14 δισ. ευρώ,
το ναυτιλιακό συνάλλαγμα το 2017
Στα 4.746 πλοία ο ελληνόκτητος εμπορικός στόλος, ενισχυμένος κατά 6,6%
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Αύξηση των ροών ναυτιλιακού συναλλάγματος το 2017 της τάξης
του 17% που αναμένεται να συνεχισθεί και φέτος, δεδομένων
των βελτιωμένων ναυλαγορών, αποκαλύπτουν τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ). Παράλληλα, ο αντιπροσωπευτικός φορέας
της ελληνόκτητου ποντοπόρου
εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος για τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές του κλάδου, αν και επισημαίνει και απειλές από τον προστατευτισμό και ενδεχόμενη υπερ-ρύθμιση.
Οσον αφορά στο ναυτιλιακό συνάλλαγμα το 2017 οι εισροές στο
ισοζύγιο πληρωμών από την παροχή
<
<
<
<
<
<

Συγκρατημένα αισιόδοξη η Ενωση Ελλήνων
Εφοπλιστών για τις
προοπτικές του κλάδου.
ναυτιλιακών υπηρεσιών υπολογίζονται σε περίπου 9,14 δισ. ευρώ,
σημειώνοντας αύξηση 16,91% σε
σχέση με το 2016, οπότε και οι εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών ήταν
7,81 δισ. ευρώ. Τα μεγέθη αυτά,
του 2017 και του 2016, έρχονται
να προστεθούν στα περίπου 142
δισ. ευρώ στα οποία διαμορφώθηκαν οι εισροές από τη ναυτιλία στο
ισοζύγιο πληρωμών για τα έτη 20062015. Η επανάκαμψη του 2017 έχει
ιδιαίτερη σημασία διότι αποκαλύπτει την εξομάλυνση των ροών
μετά τη μεγάλη μείωσή τους κατά
το δεύτερο εξάμηνο του 2015, εξαιτίας της επιβολής των περιορισμών στις κινήσεις κεφαλαίων στο
ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Οπως επισημαίνεται όμως στην
έκθεση της ΕΕΕ, «η συμβολή της
ναυτιλίας στη χώρα είναι πολύπλευρη και δεν περιορίζεται στις
εισροές στο ισοζύγιο πληρωμών
από παροχή ναυτιλιακών υπηρε-

Ο στόλος με ελληνική σημαία κατατάσσεται στην έβδομη θέση διεθνώς
και δεύτερος στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Το ηλικιακό προφίλ του ελληνόκτητου στόλου είναι 11,5 έτη, ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου στόλου ανέρχεται στα 14,6 έτη.
σιών, αλλά περιλαμβάνει έμμεσες
οικονομικές επενδύσεις, καθώς
και ευκαιρίες απασχόλησης, ενώ
ούσα στρατηγικός εμπορικός εταίρος σημαντικών οικονομικών
και πολιτικών δυνάμεων, όπως η
Ευρωπαϊκή Ενωση και οι ΗΠΑ, η
ελληνική ναυτιλία ενισχύει το κύρος της χώρας διεθνώς». Μολονότι

ο πληθυσμός της Ελλάδας αντιπροσωπεύει μόνο το 0,15% του
παγκόσμιου πληθυσμού, τα πλοία
που μεταφέρουν το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου ελέγχονται από Ελληνες και η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί να
κατέχει την πρώτη θέση διεθνώς.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα

στοιχεία που επεξεργάστηκε η
ΕΕΕ, ο στόλος ανέρχεται σε 4.746
πλοία (άνω των 1.000 gt) χωρητικότητας 365,45 εκατ. τόνων (dwt)
–αύξηση περίπου 6,6% σε σχέση
με το προηγούμενο έτος– που αντιπροσωπεύει το 19,89% σε dwt
του συνόλου του παγκόσμιου στόλου και το 49,15% του στόλου της
Ε.Ε. Επιπλέον, Ελληνες ελέγχουν
το 29,19% του παγκόσμιου στόλου
δεξαμενοπλοίων αργού πετρελαίου,
το 22,03% του στόλου ξηρού φορτίου και το 15,45% του στόλου μεταφοράς χημικών και παράγωγων
προϊόντων πετρελαίου.
Ομως η ελληνική σημαία αριθμεί
μόλις 753 πλοία, γεγονός που σύμφωνα με κύκλους της αγοράς αποκαλύπτει την απουσία ανταγωνιστικότητας του εθνικού νηολογίου. Ο στόλος με ελληνική σημαία
κατατάσσεται, έτσι, στην έβδομη
θέση διεθνώς και δεύτερος στην
Ε.Ε. Το ηλικιακό προφίλ του ελληνόκτητου στόλου είναι 11,5 έτη,
ενώ ο μέσος όρος ηλικίας του παγκόσμιου στόλου 14,6 έτη.
Οι προοπτικές του κλάδου για
το επόμενο έτος φαίνονται, σύμφωνα με την ΕΕΕ, «σχετικά θετικές
με την παγκόσμια παραγωγή να
αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,9%»,
αλλά εκτιμάται πως «ο διαρκής επαναπροσανατολισμός της κινεζικής οικονομίας προς την εγχώρια
ζήτηση, οι εμπορικές και κανονιστικές εξελίξεις που επηρεάζουν
τη ναυτιλία και βρίσκονται υπό
καθεστώς ρευστότητας διεθνώς,
καθώς και η πολιτική αβεβαιότητα
στις ΗΠΑ και στις σχέσεις Ε.Ε. Ηνωμένου Βασιλείου μετά το
Brexit, αποτελούν αρνητικούς παράγοντες στο εγγύς μέλλον». Ωστόσο, συνολικά, οι προβλέψεις
για το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο είναι θετικές, καθώς ο όγκος
εμπορίου αναμένεται να αυξηθεί
κατά 3,2% ετησίως μέχρι το 2022
και οι ροές φορτίων αναμένεται
να αυξηθούν σε όλους τους τομείς,
αλλά πιο γρήγορα στους τομείς
μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
και στα κύρια χύδην ξηρά φορτία.

Τετάρτη 30 Μαΐου 2018

Σε εκκρεμότητα χιλιάδες
συντάξεις ελλείψει... λογισμικού
Εξώδικο για τις καθυστερήσεις στην έκδοση
των συντάξεων, κύριων και επικουρικών,
από 2 έως και 5 χρόνια απέστειλε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας το
Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων. Σύμφωνα με
τους συνταξιούχους, σήμερα βρίσκονται σε
εκκρεμότητα περίπου 240.000 συντάξεις και
εφάπαξ και όπως τονίζεται στο εξώδικο, το
ΕΝΔΙΣΥ θα στραφεί δικαστικά με μηνύσεις
και αγωγές κατά παντός υπευθύνου, αφού
η κατάσταση στους υποψήφιους συνταξιούχους είναι απελπιστική. Στοιχεία για το
θέμα παρουσίασαν και οι εργαζόμενοι στο
πρώην ΙΚΑ, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου
τους, επιρρίπτοντας ευθύνες στην κυβέρνηση, εκτιμώντας ότι μέχρι το τέλος αυτής
της δεκαετίας ο χρόνος απονομής θα έχει
μειωθεί σημαντικά, εξαιτίας και του ότι ο
ρυθμός εξόδου από την εργασία θα μειώνεται
από χρόνο σε χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στις 30/4 εκκρεμούσαν στον ΕΦΚΑ
77.492 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 25.290
με προσωρινές συντάξεις. Τα ίδια στοιχεία
είχε παρουσιάσει στη Βουλή και ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος, επισημαίνοντας ότι από τον Ιανουάριο του 2015 έως τον Απρίλιο του 2018
έχουν καταβληθεί συνολικά 637.878 παροχές,
εκ των οποίων 372.221 κύριες συντάξεις.
Παράλληλα, η ΠΟΣΕ ΙΚΑ παρουσίασε επτά
περιπτώσεις υποψήφιων συνταξιούχων, οι
αιτήσεις των οποίων παραμένουν σε εκκρεμότητα λόγω μη ύπαρξης του κατάλληλου
λογισμικού. Ειδικότερα, οι περιπτώσεις που
ακόμα δεν αντιμετωπίζονται λόγω μη ύπαρξης
λογισμικού, αφορούν:
1) Παράλληλο χρόνο ασφάλισης μεταξύ

διαφορετικών ταμείων (π.χ. ΙΚΑ - ΟΑΕΕ).
2) Πολλαπλή ασφάλιση από το 2002 και
μετά (τουλάχιστον δύο εργοδότες και πάνω
από 25 ημέρες ασφάλισης τον μήνα).
3) Συνταξιούχους αναπηρίας που ζητούν
να μετατραπεί η σύνταξή τους σε γήρατος.
4) Εργαζομένους σε ΝΠΔΔ.
5) Αιτούντες που δικαιούνται το επίδομα
απολύτου αναπηρίας ή συμπαράστασης κι
έχουν λάβει την αρχική τους σύνταξη μετά
την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου.
6) Διαδοχική ασφάλιση, όταν ο τελευταίος
φορέας δεν είναι υποχρεωμένος για χορήγηση
σύνταξης.
7) Συντάξεις θανάτου από εργατικό ατύχημα ή νέων ασφαλισμένων που δεν έχουν
συνταξιοδοτηθεί ή ήταν ασφαλισμένοι με
διαδοχική.
Ειδικά στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ομοσπονδία των εργαζομένων στο ΙΚΑ, εκκρεμούν τουλάχιστον
18.000 συνταξιοδοτικά αιτήματα (14.000 αφορούν τον πρώην ΟΑΕΕ), τα οποία με το
παλαιό καθεστώς θα είχαν λάβει απορριπτικές
αποφάσεις και θα είχαν διαβιβαστεί στον επόμενο φορέα. Λόγω ενιαίου φορέα αυτό διοικητικά είναι ασύμβατο. Αλλά και στη Γενική
Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου
Τομέα, που ανήκε στο ΓΛΚ και τώρα υπάγεται
στον ΕΦΚΑ, εκκρεμούν 284.597 υποθέσεις,
εκ των οποίων οι 102.863 είναι αιτήματα αναγνώρισης υπηρεσίας, στρατιωτικής θητείας,
συντάξιμης υπηρεσίας κ.ά., ενώ 82.823 είναι
αιτήσεις για επιστροφή ΕΑΣ και διαφόρων
ποσών αναδρομικών. Μάλιστα, στον τεράστιο
αυτό όγκο αιτημάτων καλούνται να ανταποκριθούν μόλις 52 υπάλληλοι.

ΣτΕ: Συνταξιοδότηση χωρίς όριο
ηλικίας για τραπεζοϋπαλλήλους
Δικαίωμα συνταξιοδότησης σε τραπεζοϋπαλλήλους χωρίς όριο ηλικίας, με μόνη
προϋπόθεση τη συμπλήρωση των προβλεπόμενων κάθε φορά ετών ασφάλισης, δίνει
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
(ΣτΕ). Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλλήλων (ΟΤΟΕ), η απόφαση ακυρώνει υπουργική απόφαση και ανοίγει την
πόρτα εξόδου στους τραπεζοϋπαλλήλους
των πρώην Εμπορικής, Alpha Bank και
Attica Bank με μόνη προϋπόθεση η συμπλήρωση των προβλεπόμενων ετών ασφάλισης. Αφορά όσους έχουν θεμελιώσει
δικαίωμα λήψης προσυνταξιοδοτικής παροχής έως τις 12 Μαΐου 2016. Αναλυτικά,
η απόφαση του ΣτΕ, σύμφωνα με την ΟΤΟΕ,
ακύρωσε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας

με την οποία έγινε προσπάθεια να καταργηθούν ακόμα και θεμελιωμένα δικαιώματα
των συγκεκριμένων τραπεζοϋπαλλήλων.
Ειδικότερα, η Ομοσπονδία επισημαίνει
πως έγιναν δεκτά τα επιχειρήματα των ασφαλισμένων σύμφωνα με τα οποία ισχύουν οι ρυθμίσεις των καταστατικών του
ΤΕΑΠΕΤΕ (πρώην Εμπορικής Τράπεζας),
του ΤΑΠΤΠ (ALPHA BANK) και του ΛΑΚ
(Attica Bank) που ορίζουν ρητά ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα θεμελιώνεται με
μόνη τη συμπλήρωση του απαιτούμενου
χρόνου ασφάλισης, χωρίς να απαιτούνται
ταυτοχρόνως ούτε η συμπλήρωση του
προβλεπόμενου σχετικού ορίου ηλικίας
συνταξιοδότησης ούτε η αποχώρηση από
την υπηρεσία.

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ
ΕΣΟΔΩΝ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ
ΣΤΑ
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Aδεια σχολεία στη Βενεζουέλα
Περίπου τρία εκατομμύρια παιδιά χάνουν ορισμένα ή όλα τα μαθήματά τους
Eίναι καταμεσήμερο εργάσιμης ημέρας και το μόνο που ακούγεται
στο κρατικό δημοτικό σχολείο «Ορλάντο Γκαρσία» είναι το θρόισμα
των φοινικόδεντρων απέξω. Το
λευκό κτίριο στο Σοκόπο κάποτε
φιλοξενούσε περίπου 400 παιδιά,
αλλά έκλεισε πριν από δύο μήνες
σε μια διαμαρτυρία από δασκάλους
και γονείς για τους χαμηλούς μισθούς και την έλλειψη σχολικών
γευμάτων. Περίπου τρία εκατομμύρια παιδιά στη Βενεζουέλα χάνουν κάποια ή όλα τα μαθήματά
τους, σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από τα πανεπιστήμια,
μια καταθλιπτική πραγματικότητα
εξαιτίας της όλο και μεγαλύτερης
οικονομικής κρίσης, που θα προκαλέσει μακροπρόθεσμη ζημιά στη
νοτιοαμερικανική χώρα. Η Βενεζουέλα διαθέτει περίπου οκτώ εκατομμύρια μικρούς μαθητές και
η δωρεάν εκπαίδευση ήταν ένας
από τους ακρογωνιαίους λίθους
της σοσιαλιστικής κυριαρχίας του
Ούγκο Τσάβεζ από το 1999 έως το
2013. Σήμερα, μαζί με τα νοσοκομεία και τα άλλα προγράμματα του
κράτους πρόνοιας, ο εκπαιδευτικός
τομέας βρίσκεται σε κρίση, προκαλώντας πόνο στους κατοίκους
και διαβρώνοντας την κληρονομιά
του Τσάβεζ, καθώς ο διάδοχός του
Νικολά Μαδούρο θα προσπαθήσει
να επανεκλεγεί στις προεδρικές εκλογές της 20ής Μαΐου.
Στο Σοκόπο του κρατιδίου Μπαρίνας, όπου κάποτε ζούσε ο Τσάβεζ, τα δέκα δημόσια σχολεία, ανάμεσα στα οποία και το «Ορλάντο
Γκαρσία», έκλεισαν εντελώς τον

Θύμα της οικονομικής κρίσης είναι και η Παιδεία στη Βενεζουέλα. Τα παιδιά, ακόμα και όταν πηγαίνουν σχολείο, είναι υποσιτισμένα και ζαλίζονται ή λιποθυμούν.
Φεβρουάριο. Εκτοτε, ξανάνοιξαν
τις θύρες τους αλλά μαζί με τα
1.600 δημόσια σχολεία του κρατιδίου Μπαρίνας, λειτουργούν μόνο τρεις ημέρες την εβδομάδα.
Η οικονομική κρίση στη Βενεζουέλα έχει αφήσει χιλιάδες κατοίκους χωρίς πρόσβαση στα βασικά αγαθά. Οι τιμές διπλασιάζονται κάθε δύο ή τρεις μήνες και
το νόμισμα χάνει καθημερινά την
αξία του. Οι ειδικοί σε θέματα εκπαίδευσης φοβούνται τη δημιουργία μιας γενιάς με καθυστερημένη
ανάπτυξη. «Οι πεινασμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να διδάξουν
ή να μάθουν», εξηγεί ο Βίκτωρ
Βενέγκας, πρόεδρος του τμήματος

Μπαρίνας της Εθνικής Συνομοσπονδίας Εκπαιδευτικών. «Θα καταλήξουμε να γίνουμε ένα έθνος
αναλφάβητων». Ενα μεγάλο πλεονέκτημα για τα παιδιά ήταν και
τα δωρεάν σχολικά γεύματα που
τώρα έχουν διακοπεί, αλλά ακόμα
και όταν εμφανίζονται είναι μικρά
και φτωχά σε πρωτεΐνη. Πολλά
παιδιά αισθάνονται άσχημα κατά
τη διάρκεια των μαθημάτων ή ζαλίζονται και λιποθυμούν από την
πείνα.
Αν και οι επικριτές του τον κατηγορούν για ανικανότητα και διαφθορά, ο Μαδούρο επιρρίπτει τις
ευθύνες για την οικονομική κατάσταση της Βενεζουέλας στην

Ουάσιγκτον, κατηγορώντας την
ότι έχει εξαπολύσει έναν «οικονομικό πόλεμο». Οι αξιωματούχοι
διαρκώς υποβαθμίζουν τα κοινωνικά προβλήματα. Η κυβέρνηση
επιμένει ότι η εκπαίδευση αποτελεί
προτεραιότητα, επισημαίνοντας
ότι το 75% του εθνικού προϋπολογισμού πάει στον κοινωνικό τομέα. Εκτός από τις ελλείψεις στα
τρόφιμα, τα σχολεία αντιμετωπίζουν την κατάρρευση των συστημάτων μεταφοράς και την ανικανότητα να καταβάλουν την τιμή
των εισιτηρίων των λεωφορείων
όπως εξάλλου και συχνές διακοπές
ρεύματος και νερού.
REUTERS
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Οι υδατάνθρακες μπορούν να
επισπεύσουν την εμμηνόπαυση
Μία δίαιτα που περιλαμβάνει πολλούς υδατάνθρακες μπορεί να επισπεύσει την εμμηνόπαυση κατά ενάμιση χρόνο, όπως έδειξε
πρόσφατη μελέτη. Ωστόσο, η έρευνα του
Πανεπιστημίου του Λιντς που πραγματοποιήθηκε σε 914 γυναίκες από τη Βρετανία
–όπου το φυσιολογικό όριο της εμμηνόπαυσης
είναι τα 51 έτη– διαπίστωσε ότι μία διατροφή
πλούσια σε λιπαρά ψάρια, φασόλια και μπιζέλια μπορεί να καθυστερήσει την εμμηνόπαυση. Ωστόσο, οι ερευνητές επισημαίνουν
ότι πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την εμμηνόπαυση, ανάμεσα στους οποίους και γενετικοί. Δεν είναι απολύτως
σαφές ποια είναι η συμβολή των διατροφικών
μας επιλογών και οι γυναίκες δεν πρέπει να
ανησυχήσουν και να αλλάξουν τις διατροφικές
τους συνήθειες με βάση τη μελέτη.
Η έρευνα, η οποία δημοσιεύθηκε στο Τhe
Journal of Epidemiology & Community
Health, περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με
το τι έτρωγαν κάθε ημέρα οι γυναίκες. Οπως
διαπιστώθηκε, μία διατροφή πλούσια σε μπιζέλια, φασόλια, φακές και άλλα πράσινα λαχανικά καθυστερούσε την εμμηνόπαυση
κατά ενάμιση χρόνο κατά μέσον όρο. Η κατανάλωση πολλών υδατανθράκων, ιδιαιτέρως
ρυζιού και ζυμαρικών, συνδέεται με την έλευση της εμμηνόπαυσης κατά ενάμιση
χρόνο νωρίτερα. Οι ερευνητές έλαβαν υπόψη
τους και άλλους παράγοντες που μπορεί να
επηρεάσουν, όπως είναι το βάρος της γυναίκας, η αναπαραγωγική ιστορία της και η
χρήση ορμονών, αλλά δεν μπόρεσαν να λάβουν υπόψη γενετικούς παράγοντες που
μπορεί να επηρεάζουν την έναρξη της εμμηνόπαυσης.
Επίσης, η μελέτη δεν μπόρεσε να ανιχνεύσει τα αίτια του φαινομένου αλλά προσέφερε
κάποιες ερμηνείες πίσω από αυτό. Παραδείγματος χάρη, τα λαχανικά περιέχουν αντιοξειδωτικούς παράγοντες οι οποίοι μπορούν να διατηρούν την έμμηνο ρύση επί περισσότερο χρόνο. Επίσης τα λιπαρά οξέα Ω-

3, που περιέχονται στα λιπαρά ψάρια, μπορεί
να ενισχύσουν τους αντιοξειδωτικούς παράγοντες. Οι υδατάνθρακες αυξάνουν τον
κίνδυνο ανεκτικότητας στην ινσουλίνη, κάτι
που μπορεί να επιδράσει στη δραστηριότητα
των ορμονών του σεξ ενισχύοντας τα επίπεδα
των οιστρογόνων. Αυτό μπορεί να αυξήσει
την ταχύτητα των κύκλων έμμηνης ρύσης,
με αποτέλεσμα να τελειώσουν τα ωάρια ταχύτερα.Η Τζάνετ Κέιντ, συντάκτης της έκθεσης και καθηγήτρια διατροφικής επιδημιολογίας, τόνισε ότι η χρονική στιγμή που

Αντιθέτως, μια διατροφή πλούσια σε λιπαρά

ψάρια, φασόλια και μπιζέλια μπορεί να την καθυστερήσει.
ξεκινά η εμμηνόπαυση μπορεί να επηρεάσει
σημαντικά κάποιες γυναίκες όσον αφορά
την υγεία τους.«Μία σαφής κατανόηση του
τρόπου με τον οποίον η διατροφή επηρεάζει
την αρχή της φυσιολογικής εμμηνόπαυσης
θα είναι πολύ επικερδής στις γυναίκες που
βρίσκονται σε κίνδυνο ή έχουν βεβαρημένο
οικογενειακό ιστορικό για κάποιες από τις
επιπλοκές που συνδέονται με την εμμηνόπαυση», επισημαίνει η Κέιντ.
Οι γυναίκες που μπαίνουν στην εμμηνόπαυση νωρίς κινδυνεύουν περισσότερο από
οστεοπόρωση και καρδιακούς κινδύνους,
ενώ οι γυναίκες που μπαίνουν αργά κινδυνεύουν περισσότερο από τον καρκίνο των
μαστών, της μήτρας και των ωοθηκών.

Ο παγωμένος πλανήτης Ουρανός μυρίζει σαν χαλασμένο αυγό
Μυρωδιά ίδια με εκείνη του χαλασμένου αυγού έχει ο Ουρανός, ένας
από τους πιο παγωμένους και γιγάντιους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, υποστηρίζουν Αμερικανοί
επιστήμονες. Αυτό οφείλεται στο χημικό συστατικό υδρόθειο, εξαιτίας
του οποίου μυρίζουν τόσο άσχημα
τα χαλασμένα αυγά, το οποίο ανιχνεύθηκε στα ανώτερα νέφη της ατμόσφαιρας του πλανήτη. Παρότι τις

τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πολλές έρευνες αλλά και μία αποστολή
του διαστημόπλοιου Voyager2 της
NASA, η σύνθεση της ατμόσφαιρας
του Ουρανού παρέμενε ένα μεγάλο
μυστικό. Πρόσφατα όμως, μία διεθνής ερευνητική ομάδα αποσυνέθεσε το υπέρυθρο φως του πλανήτη
με τη βοήθεια του οκτάμετρου τηλεσκοπίου Gemini North, στο Μάουνα Κι της Χαβάης. «Εάν ένα άτυχο

ανθρώπινο ον κατέβαινε ποτέ μέσα
στα νέφη του Ουρανού θα συναντούσε μία πολύ δυσάρεστη και δύσοσμη κατάσταση», λέει ο επικεφαλής της έρευνας Πάτρικ Ιργουιν από
το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης. Η
ανίχνευση του υδρόθειου στον ανώτερο όγκο νεφών του Ουρανού είναι
μια εντυπωσιακή διαφορά από το αέριο που ανιχνεύεται στους γιγαντιαίους και πιο κοντινούς στον Ηλιο

πλανήτες, Δία και Κρόνο. Η δυσοσμία
όμως, σύμφωνα με τον δρα Ιργουιν,
δεν πρόκειται να αποτελέσει το βασικό
εμπόδιο για κάθε πιθανό επισκέπτη
του Ουρανού. Οπως λέει χαρακτηριστικά: «Η ασφυξία και η έκθεση στη
μείον 200 βαθμούς Κελσίου ατμόσφαιρα, που αποτελείται κυρίως από
υδρογόνο, ήλιο και μεθάνιο, θα έχει
τεράστιες επιπτώσεις πολύ πριν γίνει
αντιληπτή η δυσοσμία». Επίσης, οι

επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι διαφορές στην ατμοσφαιρική σύνθεση
ρίχνουν άπλετο φως σε ερωτήματα
σχετικά με τη δημιουργία και την ιστορία των πλανητών. Η ισορροπία
ανάμεσα στα διαφορετικά αέρια που
υπάρχουν στην ατμόσφαιρα του Ουρανού, του Δία και του Κρόνου προφανώς καθορίστηκε από τις συνθήκες
που δημιουργήθηκαν στο πρώιμο ηλιακό σύστημα.

O Ουρανός είναι από τους πιο παγωμένους και γιγάντιους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος.
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Εντονες πιέσεις
σε Χρηματιστήριο
και ομόλογα
Απώλειες 2,32% για τον Γενικό Δείκτη,
άγγιξε το 5% η απόδοση του 10ετούς
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

ναφέροντας τη μείωση διάθεσης του ρίσκου. Τη στιγμή που εσωτερικά η κρίση
αξιοπιστίας η οποία έχει ξεσπάσει στο
Χ.Α. από τις αρχές του μήνα δεν δείχνει
να ηρεμεί σύντομα και δεν υπάρχει κανένας
θετικός καταλύτης που θα μπορούσε να
δώσει ανάσα, το αμέσως επόμενο διάστημα
παραμένει εξαιρετικά δύσκολο.
Σύμφωνα με τον Δημήτρη Τζάνα, διευθυντή επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, η στάση των επενδυτών απέναντι
στην Ελλάδα είναι εύλογη: αποεπενδύουν
από το ελληνικό χρηματιστήριο, ρευστοποιώντας τις θέσεις τους τόσο σε
τραπεζικούς τίτλους όσο και σε άλλες
δεικτοβαρείς μετοχές, εκλαμβάνοντας
ότι ο επενδυτικός κίνδυνος αυξάνεται.
Τα τρέχοντα επίπεδα του Γενικού Δείκτη
δύσκολα μπορούν να διατηρηθούν, ενόσω συντηρείται κλίμα υποχώρησης
του πήχυ των προσδοκιών για τις προοπτικές του ελληνικού χρηματιστηρίου,
παρά το ισχυρό ενδεχόμενο ολοκλήρωσης του μνημονιακού κύκλου στα επόμενα Eurogroup.
Ωστόσο, η επίτευξη ενός συμβιβασμού
ανάμεσα στο Βερολίνο και στο ΔΝΤ, για
τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους
στο αμέσως επόμενο διάστημα,
συνιστά τον βασικό θετικό καταλύτη που
μπορεί να επαναφέρει τον Γενικό Δείκτη
τις επόμενες εβδομάδες.

Η κρίση σε Ιταλία και Ισπανία, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη έλλειψη ορατότητας σχετικά με την υπόθεση της
Folli Follie, οδήγησε το ελληνικό χρηματιστήριο σε νέα ελεύθερη πτώση και
στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές
Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας ξεκάθαρα
πόσο ευαίσθητη παραμένει η ελληνική
αγορά στις εξωτερικές αναταράξεις. Παράλληλα, ακόμα πιο έντονη ήταν η επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα με την
απόδοση στο 10ετές να βρίσκεται μία
ανάσα από το 5%, για πρώτη φορά από
τον περασμένο Νοέμβριο.
O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 738,08
μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,32%,
ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε 2,33%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στο -1,57%. Και όλα αυτά
σε μία συνεδρίαση που χαρακτηρίστηκε
από σημαντική αύξηση του τζίρου κοντά
στα 90 εκατ. ευρώ. Οπως τονίζουν οι αναλυτές, το ελληνικό χρηματιστήριο παραμένει εξαιρετικά ευάλωτο, ενώ στα ξένα
χαρτοφυλάκια συγκαταλέγεται στην κατηγορία των αναδυόμενων αγορών, κάτι
που μεταφράζεται σε επένδυση με αυξημένο κίνδυνο. Οι εξελίξεις σε Ιταλία αλλά
και Ισπανία οδηγούν σε αύξηση το κόστος
δανεισμού του ευρωπαϊκού Νότου ,επα-

New York/Nέα Yόρκη

(Σε δολάρια)

WELLS FARGO &

53.515

-2.5228

RECKIT BNCSR G

WALMART INC

82.03

-0.5215

ROYAL BANK SCO

Πριν από
το κλείσιμο

Μετ. %

195.97

-1.5375

ALCOA CORP

47.29

-1.3353

563.85

-2.0073

ALTRIA GROUP

55.54

-0.1618

AMAZON COM

1614.26

0.2553

AMER EXPRESS C

97.8

-3.2641

AMER INTL GROU

51.84

-2.7392

AMGEN

176.66 -0.8864

APPLE INC

187.7027

-0.4652

AVON PRODUCTS

1.845

-0.2703

BANK OF AMERIC

29.1694

-3.2845

71.34

-1.6407

355.67

-1.2275

52.12

-1.2318

BAXTER INTL IN
BOEING CO
BRISTOL MYERS
CAMPBELL SOUP

34.07

-1.5318

CATERPILLAR IN

154.255

-1.0234

172.56

-1.8988

CIGNA CORP
CHEVRON

120.47

-1.4076

CISCO SYSTEMS

42.855

-0.9362

66.1149

-3.3973

25.86

-2.3783

CITIGROUP
CERVECERIAS
COCA-COLA CO

42.64

0.566

63.614

-0.2133

DANAOS CORP

1.275

0

DIANA SHIPPING

4.175

-1.0664

80

0.3386

COLGATE PALMOL

ENTERGY CP
EXELON CORP

40.65 -0.0492

EXXON MOBIL

77.88

-1.0545

248.02

-1.3837

FEDEX CORP
FORD MOTOR CO

11.43

-0.695

INTL BUS MACHI

140.83

-1.9563

GENERAL DYNAMI

202.63

-2.6379

14.11

-3.5543

GENERAL ELEC C
GOLDM SACHS GR

5994.8387

-1.045

278.913

-3.348

2550.724

-0.274

RDS ‘A

3M COMPANY
ALLEGHANY CRP

Πτώση στις αγορές όλης της Ευρώπης λόγω Ιταλίας
Στο «κόκκινο» χθες, για δεύτερη συναπτή ημέρα, οι ευρωπαϊκές αγορές
καθώς η κλιμάκωση της πολιτικής
κρίσης στην Ιταλία εμπνέει φόβους
στους επενδυτές για ενδεχόμενη διάσπαση της Ευρωζώνης. Τους φόβους
επιτείνει, άλλωστε, και η παράλληλη
πολιτική κρίση στην Ισπανία. Αντανακλώντας, έτσι, τους κραδασμούς
στην τρίτη και στην τέταρτη οικονομία της Ευρωζώνης, οι αγορές έκλεισαν όλες με απώλειες συμπεριλαμβανομένης αυτής του Λονδίνου.
Τη μεγαλύτερη πτώση ανάμεσα
στις μετοχές του δείκτη FTSE 100
του Λονδίνου κατέγραψαν οι τράπεζες Royal Bank of Scotland και

227.94 -3.0084

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

ANGLO AMERICAN 1763.24983

-1.54

ASSOC.BR.FOODS

2692.1142

-2.221

ADMIRAL GROUP

1936.236

-2.705

ASHTEAD GRP.

2304.4894

-1.457

ANTOFAGASTA

1041

-1.138

AVIVA PLC

514.2512

-3.215

ASTRAZENECA

5421

-1.387

BABCOCK INTL

822.62126

-0.654

634.8

-1.306

199.46

-3.608

3797.9583

-2.068

551.4

-2.14

BAE SYSTEMS
BARCLAYS
BRIT AM TOBACC
BARRATT DEVLPM
BERKELEY GRP
BR LAND CO
BHP BILLITON
BUNZL

4238

-1.031

676.0136

-1.662

1676.6642

-1.156

2292.1

-0.348

556.16789

0.739

2003

-0.524

205.666

-1.762

COCACOLA HBC A

2626.15045

-2.058

CARNIVAL

4849.9046

-1.884

CENTRICA

143.4967

-0.726

BP
BURBERRY GRP
BT GROUP

COMPASS GROUP
CAPITA PLC
CRH
DIXONS CARPHO
DCC
DIAGEO
DIRECT LINE
EXPERIAN

1604.5

-1.564

139.1711

-5.106

2660.7052

-3.179

185.0343

-20.737

7120.5738

-1.935

2758.5

-0.507

358.7931

-4.267

ROYAL DTCH SHL

2594.2959

-0.474

RELX

1632.3705

-0.699

4232.375

-1.138

RIO TINTO
ROYAL MAIL R

519.56355

-2.564

ROLLS ROYCE PL

829.5229

-1.945

RANDGOLD RES

5818.1458

1.25

RSA INSRANCE G

652.5

-2.471

315.0331

-0.786

SCHRODERS

3293.6685

-2.997

SAGE GROUP

664.8

-2.527

SAINSBURY(J)

SHIRE

4085.5

-1.028

1175

-3.146

SKY PLC

1343.45706

-0.52

SMITHS GROUP

1762.87522

1.744

SMITH&NEPHEW

1358.0548

-0.258

410.7

-2.536

1373

-3.271

741.6

-1.518

ST JAMESS PLAC

SPORTS DI INT
SSE PLC
STANDRD CHART
SEVERN TRENT

2001.9011

-4.262

1381

-0.622

TRAVIS PERKINS
TESCO

245.7302

-0.122

TUI AG

1716.7185

-0.925

TAYLOR WIMPEY
UNILEVER

201.0109

-0.789

4172.3055

-0.287

787.4

-3.434

UNITED UTIL GR
VODAFONE GROUP

192.3178

-1.148

1230.25

-3.327

4193.3707

-1.316

WPP PLC
WHITBREAD

Zurich /Zυρίχη

(Σε ελβ.φρ.)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

ABBLTDN

22.89

-1.89

RICHEMONTN

91.58

-1.67

GEBERITN1

430.1

-0.99

LAFARGEHOLCIM

51.22

-1.69

NOVARTISN

74.6

-1.56

216.15

-0.62
-0.12

1825.4025

-2.07

1721

-0.635

FRESNILLO

1337.0753

3.121

GLENCORE

368.3

-1.762

1498.2639

-0.16

1335.5

-0.891

ROCHEHOLDING

551.4

-1.642

SGSN

2570

HARGREAVES LS

1923.5102

-2.539

SWATCHGROUPI

474.6

-0.5

HSBC HOLDINGS

725.1999

-1.31

ADECCON

60.14

-1.99

59.6

-2.1

EASYJET

DT BOERSE N
DT LUFTHANSA A
DT TELEKOM N
E.ON SE NA
FRESENIUS MEDI
FRESENIUS SE
HEIDELBERGCEME
HENKEL AG&CO V
INFINEON TECH
K+S AG NA
LINDE
MERCK KGAA
MUENCH. RUECK
RWE AG
THYSSENKRUPP A
VOLKSWAGEN VZ
VONOVIA SE
SIEMENS N
SAP SE

111.85
24.17
13.16
9.082
86.24
67.08
76.34
107.55
23.6
23.16
177
85.26
181
19.33
22.84
162.52
39.7
112.9
95.33

-0.5
-0.6
-0.135
-0.084
-0.42
0.08
-1.56
-0.6
-0.16
-0.45
-1
-0.08
-6.95
-0.485
0.11
-4.64
0.35
-1.18
-1.31

Amsterdam/Aμστερνταμ
Εταιρείες
AALBERTS INDUS

Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

AJINOMOTO

2072.5

1.12

ASAHI GROUP HL

5691

-1.2

ASTELLAS PHARM

1676.5

0.45

BRIDGESTONE CO

4439

-0.65

CANON INC

3759

0

CASIO COMPUTER

1676

-1.06

CITIZEN WATCH

751

-1.44

CLARION

289

-0.34

CREDIT SAISON

1838

-1.71

645.5

-1.04

SUBARU

3451

0.06

FUJIFILM HOLDI

4185

-1.16

FUJITSU LTD

673.5

-2.22

DAIWA SEC GROU

HINO MOTORS

1236

-1.83

HITACHI

814.2

-1.39

HONDA MOTOR

3535

-0.06

IHI

4165

0.48
-2.08

ISUZU MOTORS

1504.5

Χθεσινό

Μετ. %

KAWASAKI HVY I

3360

-2.18

42.5

-1.98

909

-0.55

5.368

-3.42

AKZO NOBEL

76.04

-0.76

KAJIMA CORP
KEIO
KOBE STEEL
KONICA MINOLTA

1010

JTEKT

1604

-1.78

22.75

-2.78

MITSUB UFJ FG

684.3

-1.26

GEMALTO

50.14

-0.08

MITSUBISHI COR

3031

-0.39

HEINEKEN

86.98

-1.41

MITSUBISHI ELE

1582

-0.35

KONINKLIJKE DS

85.28

-1.98

MITSUBISHI MOT

832

-1.3

KPN KON

2.331

-0.85

NEC CORPORATIO

3020

0.8

NN GROUP

36.9

-3.83

NIKKON HLDG

3050

-0.49

BOSKALIS WESTM

OCI

23.58

-0.34

NIKON CORP

1799

-1.26

PHILIPS KON

35.66

-0.49

RANDSTAD

51.72

-2.34

NIPPON SUISAN

5691

-0.56

RELX

18.555

-0.27

NISSAN MOTOR C

1108.5

0.05

ROYAL DUTCH SH

29.285

0.65

NOMURA HOLDING

577.1

-1.08

UNIBAIL RODAMC

187.25

-1.27

NISSAN CHEM IN

5270

-0.57

NIPPON PAPER I

1882

NTT DOCOMO

2814

0.48

OBAYASHI CORP

1130

-0.96

ODAKYU ELEC RA

2378

0.13

745

-2.23

2400

-0.33

-2.6455

HP INC

21.36

-2.5103

HOME DEPOT INC

185.335

-0.8108

HONEYWELL INTL

148.67

-1.3209

INTEL CORP

55.185

-0.46

119.1666

-1.8963

INTL CONSOL AI

691.087

-1.369

JULIUSBAERN

4799.1667

-1.555

CSGROUPAG

15.475

-3.7

961.00127

-2.628

GIVAUDANN

2219

-0.58

2680.23679

-2.505

NESTLESA

76.1

-0.91

198.5

-2.847

TRANSOCEANN

12

2.56

354.567

-1.274

SWISSCOMN

442

-1.14

5454.6806

0.773

CIR-COMP

1.05

SWISSREN

87.88

-3.45

162.45

-3.215

ENEL

4.60

UBSGROUPN

15.24

-3.08

3380

-1.199

EXOR

60.20

ZURICHINSURAN

296.4

-2.95

ENI

15.09

GENERALI ASS

14.14
2.42

INTESA SANPAOL

2.448

-4.09

SUZUKI

JPMORGAN CHASE

106.55

-3.7141

LAZARD

51.755

-4.6518

3I GROUP

UNILEVER DR

48.205

0.21

VOPAK

41.62

-0.95

WOLTERS KLUWER

47.02

-0.63

OJI HOLDINGS

Milano/Mιλάνο

(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

A2A SPA

1.41

1.44

ATLANTIA

24.43

25.02

AZIMUT HLDG

14.03

14.42

MCDONALD’S COR

160.59

-1.6053

IMP.BRANDS

MERCK & CO

58.345

-1.2608

INTU PROPERTIE

MICROSOFT CP

97.92

-0.4473

INMARSAT

3M COMPANY

195.97

-1.5375

50.3867

-4.9487

ITV

70.99

-1.7439

JOHNSON MATTHE

151.545

-0.9639

KINGFISHER

303.3191

-1.172

35.46

-0.6166

LAND SECS.

935.76363

-1.786

PROCTER & GAMB

74.085

-0.3028

LEGAL & GENERA

271.8

-2.702

RAYTHEON CO

209.52

-0.8283

LLOYDS BNK GRP

64.54773

-2.101

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

-1.408

53.86

-0.8258

4492.28607

53.54

176.53

LOND STOCK EXC

LUXOTTICA

ROCKWELL AUTOM

ADIDAS N

192.35

-3.25

MEDIASET

2.78

2.91

SCHLUMBERGER L

67.49

-1.6181

MERLIN

371.0313

-1.656

ALLIANZ SE

180.3

-5.64

MEDIOBANCA

8.00

SOUTHERN

44.47

-0.1123

MARKS & SP.

47964

-4.088

BASF SE

85.28

-1.35

PARMALAT

2.91

MORGAN STANLEY
NIKE INC CL B
NORFOLK SOUTHE
PFIZER INC

STEALTHGAS
TSAKOS ENERGY

4 -0.2494
3.5

-1.4085

INTERTEK GROUP

MONDI
NATIONAL GRID
NEXT

UNISYS CORP

11.95

0

UNITED TECH CP

125.3

-1.3619

OLD MUTUAL

240.98

-1.6207

PROVIDENT FINC

US BANCORP

49.34

-2.3744

PRUDENTIAL

VERIZON COMMS

48.08 -0.9068

PERSIMMON

WALT DISNEY CO

99.93

PEARSON

UNITEDHEALTH G

-2.2211

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

-1.85

-5.09

51.52

INTERCONT HOTE

-1.59

-0.64

HARTFORD FINL

HAMMERSON H

0.6

1111

2.999

-0.8767

HIKMA

5030

169.85

ASML HOLDING

49.75

GLAXOSMITHKLIN

(Σε γιέν)

(Σε ευρώ)

AEGON
ALTICE A

GEOX

PIONEER
RICOH CO LTD

161

0

964

-4.08

8206

0.76

SEVEN & I HLDG

4894

0.47

1.06

SHARP CORP

2963

-3.01

4.65

SHIMIZU CORP

1085

-0.55

61.14

SHISEIDO

8332

0.01

15.07

SONY CORP

5160

-0.44

14.51

SMFG

4553

-0.74

2.45

SUMITOMO CHEM

661

0

1007

-1.85

TAISEI CORP

6100

-0.49

TDK CORPORATIO

9970

-2.35

8.00

TOBU RAILWAY

3445

0

2.96

TOKIO MARINE H

5274

-0.4

1.09

1.13

TORAY INDUSTRI

908

-1.09

23.52

24.31

TREND MICRO

6100

-2.09

3.46

3.61

TOPY INDS LTD

3185

-1.39

20.25

20.45

TORAY INDUSTRI

908

-1.09

2074

-1.057

BAY MOT WERKE

86.08

-1.14

RCS MEDIAGROUP

-0.045

BEIERSDORF

99.26

0.02

PRYSMIAN

5782

-1.706

BAYER N AG

98.84

-0.97

SNAM

242.05

-2.271

COMMERZBANK

8.962

-0.379

STMICROELEC.N.

655

-1.681

CONTINENTAL AG

217.2

-6.6

TELECOM ITALIA

0.70

0.71

1809.5

-3.861

DAIMLER AG N

63.19

-1.03

TENARIS

15.78

15.70

2814.5

-0.915

DEUTSCHE BANK

9.817

-0.473

899.5942

-0.926

DEUTSCHE POST

33.05

-0.49

UNICREDIT

OSAKA GAS

SECOM

879.8028

TERNA

IBEX 35 να κλείνουν με πτώση 2,65%
και 2,49% αντιστοίχως. Συμπαρέσυραν, ωστόσο, το σύνολο της Ευρωζώνης, με τον δείκτη XETRA DAX
της Φρανκφούρτης να κλείνει με απώλειες 1,53% και τον CAC 40 του
Παρισιού με απώλειες 1,29%.
«Φαίνεται σχεδόν αναπόφευκτη
μια κρίση εμπιστοσύνης στο ευρώ»,
σχολίασε ο Πίτερ Καρντίγιο, οικονομολόγος και στέλεχος της Spartan
Capital Securities της Νέας Υόρκης.
Η ανησυχία συμπαρέσυρε, όμως, και
τη Wall Street, που κινούνταν πτωτικά μέχρι αργά το βράδυ, με τον
δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης
Dow Jones να υποχωρεί κατά 1,63%,

τον S&P κατά 1,44% και τον Nasdaq
κατά 0,64%. «Αν αυτό συνεχιστεί για
μία-δύο συνεδριάσεις ακόμη, νομίζω
θα πρέπει να δούμε κάποια επίσημη
απάντηση από ευρωπαϊκής πλευράς»,
σχολίασε ο Τζον Χάρντι, στέλεχος
της Saxo Bank, που επισήμανε πως
υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της
κρίσης σε παγκόσμιο επίπεδο. Και
θυμίζοντας την αυθόρμητη δήλωση
με την οποία επανέφερε την ηρεμία
στις αγορές ομολόγων το καλοκαίρι
του 2012 ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο
Ντράγκι, ο ίδιος αναλυτής κατέληξε
να επισημάνει ότι η περίσταση απαιτεί μια δήλωση όπως το «ό,τι κι
αν χρειαστεί».

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

HALLIBURTON CO

JOHNSON JOHNSO

Barlcays, που είχαν απώλειες πάνω
από 3%. Οδήγησαν έτσι την αγορά
του Λονδίνου να κλείσει με υποχώρηση 1,26%. Από τους λίγους κερδισμένους του δείκτη ήταν οι μετοχές
των ορυχείων πολύτιμων μετάλλων
Fresnillo που σημείωσαν άνοδο 3%.
Κινητήρια δύναμη ήταν η άνοδος
της τιμής του χρυσού, που το βράδυ
πλησίαζε τα 1.300 δολάρια η ουγγιά
καθώς οι επενδυτές στρέφονται εκ
νέου σε ασφαλή καταφύγια βλέποντας τα σύννεφα πάνω από την Ευρωζώνη. Τις μεγαλύτερες απώλειες
σημείωσαν, όπως ήταν αναμενόμενο,
οι αγορές του Μιλάνου και της Μαδρίτης με τους δείκτες FTSE MIB και

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

Τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν, όπως ήταν αναμενόμενο, οι αγορές του Μιλάνου και της Μαδρίτης (φωτ.), με τους δείκτες FTSE MIB και IBEX 35 να κλείνουν με πτώση 2,65% και 2,49% αντιστοίχως.

TOSHIBA CORP

307

0

TOYOBO

1861

-1.48

4.41

4.57

TOYOTA MOTOR C

6976

-1.08

13.97

-5.61

YAMAHA CORP

5730

0.17

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)

Χθεσινό
47.44
106.40
40.41
21.53
57.22
39.82
114.40
15.54
37.05
12.04
66.84
114.45
11.45
117.40
207.10
297.80
22.52
111.75
145.60
20.14
487.20
59.06
83.55
43.12
65.78
74.28
39.18
82.70
20.27
9.57
108.30
51.01
19.60

Μετ. %
48.64
107.15
40.74
22.29
59.89
40.44
116.10
15.85
38.16
12.45
67.48
116.00
11.47
117.75
208.00
303.50
22.87
115.50
145.85
20.73
489.20
60.72
85.21
43.60
65.52
76.16
40.34
85.16
20.53
9.97
108.95
50.76
19.85

Χθεσινό
35.48
18.36
163.45
11.215
64.32
67.54
3.263
5.878
8.206
3.69
2.981
18.975
22.84
17.245
10.56
20.95
24.64
6.16
7.938
10.94
28.05
2.631
11.91
27.7
3.096
16.49
15.65
1.4895
4.6225
2.437
7.612
7.724
25.52

Μετ. %
-0.8385
0
-1.5065
-1.6228
-1.2285
-0.9677
-5.2005
-4.1735
-1.3228
-4.6512
-3.1199
-1.0946
-2.3932
-1.033
0
-1.4118
-1.5188
-1.44
-0.5263
-2.669
-1.406
-4.0131
-3.1314
-1.9295
-0.6418
-1.3166
-0.1276
-6.8189
-5.4317
-3.5615
-0.9757
-3.8825
-0.5068

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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Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ

Τετάρτη 30 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 29 Μαΐου 2018
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,37

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD (AN)

0,6000

0,6400

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,6300

1,6740

1,6392

-0,2000

64.183

1,6380

1,6580

1,6480

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4200

0,4500

0,4342

-0,1790

5.454

0,4280

0,4500

0,4500

3,21

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0060

0,0060

0,0060

0,0000

458

0,0060

0,0090

0,0060

0,00

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0,0300

0,0300

0,0300

-0,1000

66

0,0285

0,0300

0,0300

-3,23

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD (Σ)

0,1390

0,1450

0,1417

-0,0970

80.000

0,1400

0,1460

0,1450

-0,68

1,4400

1,5000

1,4502

-3,0060

8.350

1,4500

1,5000

1,4400

-2,70

0,1050

0,1080

0,1065

0,1490

20.000

0,1080

2,86

1,5900

0,00

0,0205

7,89

0,1510

0,67

0,0630

0,00

0,4900

0,00

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΑΙΕΠ

1,5900

0,0205

1,5900

0,0000

1,5600

1,5900

0,0000

0,0000

0,0000

1,3500
0,0000
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)

0,0015

0,0020

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1500

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,3200

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0320

0,0340

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1500

0,1540

ΚΑΕΠ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0000

ΤΖΕΠ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0145

ΤΟΕΠ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0330

ΦΑΣΤ

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

0,1000

5.000

0,0530

0,0015

0,1510

0,0410

2.276

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,1510

0,0205

2,2860

0,1080
0,2100

0,0205

0,1510

0,0205

1,5900

0,1030
0,1960

2.300

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

0,0605

0,0630

ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0630

0,0000

0,0165

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

1,1200

1,1600

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,0000

0,0000

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

0,1950

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0000

0,0270

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1320

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0000

0,0000

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,0000

0,6150

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΣΙΤΟ

0,4900

0,0630

0,4900

0,0630

0,4900

0,0000

0,0000

19.015

4.490

0,4900

0,5000

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0360

0,0395

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

1,2900

1,3500

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

Βιομηχανίες
ΒΑΣΙ

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD

0,0000

0,1260

ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

0,0525

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,3240

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,5000

0,5150

0,0930

0,0000

2,8600

2,8800

2,8800

0,70

0,0090

-10,00

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,8600

2,8800

2,8783

1,8330

6.000

0,0090

0,0090

0,0090

-0,1000

1.000

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΚΕΟ

KEO PLC

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,6050

0,6050

0,6050

2,2880

200

ΦΡΟΥ

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

0,2580

0,2580

0,2580

1,8000

1.000

0,0090

0,0000

1,3100

1,4700

0,0000

0,0000

0,0000

0,6050

0,6050

0,00

0,2180

0,2540

0,2580

7,50

0,0000

0,0810

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,1530

0,0000

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

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
ΕΤΜΑ1

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

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

Αναβαθμίζει το οδικό
δίκτυο το Nicosia Mall

SAMSUNG

Παραγωγή επεξεργαστών 3nm
Μέχρι το 2022 η εταιρία Samsung αναμένεται

να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή 3nm, όπως αποκάλυψε στο πλαίσιο του συνεδρίου Foundry
Forum στις ΗΠΑ. Όπως εξήγησε, σταδιακά θα
φτάσει από την μέθοδο 7nm Low Power Plus,
στην 5nm Low Power Early και στην συνέχεια
στις 3nm Gate-All-Around Early και 3nm GateAll-Around Plus. Τα chips που θα κατασκευάζονται με μέθοδο 5nm Low Power Early θα καταναλώνουν ελάχιστα ποσά ενέργειας, ενώ τα τελευταία chips που θα είναι τύπου FinFET θα κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας μεθόδους
4nm Low Power Early και 4nm Low Power Plus
και θα προσφέρουν υψηλότερη απόδοση. Η
παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2019 και
το 2020 αντίστοιχα. Πριν από μερικούς μήνες η
Νοτιοκορεάτικη εταιρεία είχε ανακοινώσει την
παραγωγή στα 7nm του Qualcomm Snapdragon
855 SoC, το οποίο περιλαμβάνεται και στη σειρά Galaxy S10 που αποτελεί την σειρά με τις
ναυαρχίδες της.

Το σύστημα, το οποίο μιμείται τη λειτουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου, μαθαίνει να γίνεται ολοένα καλύτερο όσες περισσότερες εικόνες βλέπει.

Oπλο κατά του καρκίνου
η τεχνητή νοημοσύνη

Έχοντας θέσει ως στόχο τη δημιουργία ενός
εμπορικού κέντρου διεθνών προδιαγραφών,
η διοίκηση του Nicosia Mall έχει μεριμνήσει,
όχι μόνο για την εμπειρία που θα προσφέρει
εντός των υπερσύγχρονων εγκαταστάσεών
του, αλλά έχει επίσης αναλάβει την ανάπτυξη
σωστής οδικής υποδομής, για να διασφαλίσει
την ασφάλεια και διευκόλυνση των επισκεπτών, επενδύοντας €2,5 εκατ. Η αναβάθμιση
της οδικής υποδομής περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός δρόμου για τη διέλευση προς το
Nicosia Mall και ενός δεύτερου δρόμου που
θα χρησιμοποιείται κατά την αναχώρηση από
το Mall. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί έξοδος
στον κυκλοφοριακό κόμβο Ανθούπολης, παρέχοντας πρόσβαση στο Mall. Τα οδικά έργα
θα ολοκληρωθούν σε δύο φάσεις, ενώ σύμφωνα
με το χρονοδιάγραμμα, θα παραδοθούν πριν
από τα επίσημα εγκαίνια του Nicosia Mall.

Σύστημα βαθιάς μάθησης μπορεί να ανιχνεύσει τον καρκίνο του δέρματος

ACER

Νέα Predator gaming notebook
Η εταιρία Acer παρουσίασε τα δύο νέα Predator

Helios gaming notebooks με τους επεξεργαστές έως και 8ης γενιάς Intel Core i9+ και τον
Predator Helios 300 Special Edition με τα αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά και το ξεχωριστό
λευκό σασί του, στην παγκόσμια συνέντευξη τύπου next@acer, στη Νέα Υόρκη. Και οι δύο διαθέτουν επιδόσεις VR-Ready, αναβαθμισμένες
τεχνολογίες θερμότητας και ταχύτατη συνδεσιμότητα. Ο Predator Helios 500 είναι ένα gaming
beast με overclocking, 4K 144 Hz panels. Ο
Predator Helios 500 είναι εξοπλισμένος με
overclockable επεξεργαστές έως και 8ης γενιάς
Intel Core i9+ και overclockable κάρτα γραφικών NVIDIA GeForce GTX 1070. Η μνήμη Intel
Optane βελτιώνει το βαθμό απόκρισης και τους
χρόνους φόρτωσης, ενώ οι ultra-fast NVMePCIe
SSDs, το Killer DoubleShot Pro networking και η
μνήμη RAM έως και 64GB κρατούν ασταμάτητη
τη δράση, κάνοντας το Helios 500 το ιδανικό
gaming notebook για graphic-intensive AAA τίτλους και live streaming.

Ευρωπαίοι και Αμερικανοί ερευνητές ανέπτυξαν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης,
που, για πρώτη φορά, είναι καλύτερο και
από τους δερματολόγους στη διάγνωση
του πιο επιθετικού και θανατηφόρου καρκίνου του δέρματος, του μελανώματος.
Πρόκειται για ένα συνεξελικτικό νευρωνικό δίκτυο βαθιάς μάθησης (deep
learning convolutional neural network),
το οποίο εκπαιδεύθηκε να ανιχνεύει τον
καρκίνο, έχοντας προηγουμένως τροφοδοτηθεί με περισσότερες από 100.000 εικόνες κακοήθων μελανωμάτων, καθώς επίσης - για λόγους σύγκρισης- με εικόνες
αβλαβών σπίλων.
Οι επιστήμονες από τη Γερμανία, τη
Γαλλία και τις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον καθηγητή Χόλγκερ Χένσλε του Τμήματος
Δερματολογίας του Πανεπιστημίου της
Χαϊδελβέργης, έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “Annals of Oncology”
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ιατρικής Ογκολογίας. Η διαγνωστική αξιοπιστία του συ-
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Παρά την επιτυχία του προγράμματος δεν προβλέπεται
η τεχνητή νοημοσύνη να
αντικαταστήσει τους δερματολόγους, ωστόσο θα είναι ένα
σημαντικό εργαλείο για καλύτερες διαγνώσεις στο μέλλον.
στήματος τεχνητής νοημοσύνης συγκρίθηκε με εκείνη 58 δερματολόγων από 17
χώρες, μεταξύ των οποίων και από την Ελλάδα. Διαπιστώθηκε ότι το σύστημα διέγνωσε περισσότερα μελανώματα (95%) σε
σχέση με τους γιατρούς (89%), ενώ είχε
και λιγότερες ψευδώς θετικές διαγνώσεις
(αθώοι σπίλοι που εσφαλμένα διαγνώσθηκαν ως καρκίνοι).
Το σύστημα, το οποίο μιμείται τη λει-

τουργία του ανθρωπίνου εγκεφάλου, μαθαίνει να γίνεται ολοένα καλύτερο όσες
περισσότερες εικόνες βλέπει. Τα περιστατικά
μελανωμάτων αυξάνουν συνεχώς, με περίπου 232.000 νέες διαγνώσεις και 55.500
θανάτους κάθε χρόνο διεθνώς. Το μελάνωμα
μπορεί να θεραπευθεί, αν διαγνωσθεί έγκαιρα, αλλά δυστυχώς συχνά η διάγνωση
γίνεται καθυστερημένα, όταν πια ο καρκίνος
έχει προχωρήσει. Οι ερευνητές δήλωσαν
ότι δεν προβλέπουν η τεχνητή νοημοσύνη
να αντικαταστήσει τους δερματολόγους,
όμως θα τους βοηθήσει να κάνουν καλύτερες
διαγνώσεις στο μέλλον. Προτού πάντως
ένα τέτοιο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης
βρει ευρεία κλινική εφαρμογή, θα πρέπει
πρώτα να λυθούν ορισμένα τεχνικά προβλήματα, όπως η δυσκολία να απεικονισθούν σωστά ορισμένα μελανώματα σε περιοχές όπως τα δάχτυλα των χεριών και
των ποδιών ή το κρανίο, με συνέπεια να
μειώνεται η ικανότητα του συστήματος να
«διαβάζει» τις εικόνες.

Τον Ιούνιο η νέα συσκευή
Αρχές Ιουνίου και συγκεκριμένα στις 5 του μή-

να αναμένεται να αποκαλύψει το πρώτο της
Bezel- less smartphone η εταιρία Lenovo. Η συσκευή αναμένεται να κυκλοφορήσει με την ονομασία Lenovo Z5, κάτι που επιβεβαίωσε ο σημερινός Αντιπρόεδρος της Lenovo και πρώην
CEO της ZUK Chang Cheng. Η αποκάλυψη θα γίνει σε μία ειδική για την περίσταση εκδήλωση
που θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο, στην Κίνα.
Σε ανάρτηση του Ο Chang Cheng έκανε γνωστό
πως το Z5 αποτελεί τον νέο εκπρόσωπο στη
σειρά ZUK. Αν και δεν έχουν ακόμα διαρρεύσει
ή επιβεβαιωθεί τα χαρακτηριστικά της συσκευής, ο Chang Cheng έκανε λόγο για 4 τεχνολογικές καινοτομίες καθώς και 18 τεχνολογικές ευρεσιτεχνίες.

Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας η κλήρωση για το
αυτοκίνητο μάρκας Ford Fiesta που έγινε στο
πλαίσιο των εκδηλώσεων για ενίσχυση του
Ιδρύματος Ραδιομαραθώνιος. Ο τυχερός αριθμός του λαχνού είναι 3721 και ο νικητής
έχει ήδη ενημερωθεί. Σημειώνεται ότι το αυτοκίνητο είναι δωρεά του Εlie GEid, Προέδρου
της εταιρείας Navi Group International Cyprus,
προς το Ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος με σκοπό
να κληρωθεί και όλα τα έσοδα από τους λαχνούς
να δοθούν προς ενίσχυση του Ιδρύματος. Η
Τράπεζα εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες
προς τον κύριο Εid και τη διαχρονική του προσφορά προς το ίδρυμα Ραδιομαραθώνιος.

Γραφείο ταξιδιών για τους εξωπλανήτες από τη Nasa
Όπως κάθε ταξιδιωτικός πράκτορας και
κάθε χώρα γνωρίζει, αυτό που θα φέρει περισσότερους τουρίστες σε ένα μέρος, είναι
η έξαψη της φαντασίας των υποψηφίων επισκεπτών (του τύπου «ζήσε το μύθο σου...»).
Με αυτό το σκεπτικό, η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) εισήλθε στα
«χωράφια» των ταξιδιωτικών πρακτόρων
και δημιούργησε στο διαδίκτυο ένα «Γραφείο
Ταξιδιών για τους Εξωπλανήτες» (Exoplanet
Travel Bureau), με στόχο να εξάψει τη φαντασία των ανθρώπων για άλλους κατοικημένους κόσμους.

Σημαντική διάκριση
για τον Oμιλο Eurogate
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LENOVO

Κλήρωση για ενίσχυση
του Ραδιομαραθωνίου

Το «ταξιδιωτικό γραφείο»
έχει ενσωματωθεί στο διαδικτυακό τόπο Exoplanet
Exploration της NASA,
ο οποίος είναι αφιερωμένος
στην εξερεύνηση πλανητών
εκτός ηλιακού συστήματος.

Στα χωράφια των ταξιδιωτικών πρακτόρων μπήκε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία.

Το «ταξιδιωτικό γραφείο» έχει ενσωματωθεί στο διαδικτυακό τόπο Exoplanet
Exploration της NASA, ο οποίος είναι αφιερωμένος στην εξερεύνηση πλανητών
εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Ουσιαστικά είναι ένα διαδραστικό εκπαιδευτικό
εργαλείο, το οποίο παρέχει στους επισκέπτες
φανταστικές καλλιτεχνικές απεικονίσεις
διαφόρων εξωπλανητών, καθώς και μια ωραία συλλογή από «ταξιδιωτικά πόστερ»
που μπορούν να «κατεβάσουν» οι χρήστες.
Καθώς ολοένα περισσότεροι εξωπλανήτες
ανακαλύπτονται, αλλά κανένας δεν έχει

φωτογραφηθεί μέχρι σήμερα, ούτε καν έχει
αναλυθεί η πιθανή ατμόσφαιρά του, επειδή
δεν υπάρχουν ακόμη τέτοιες τεχνικές δυνατότητες, η NASA θέλει να δώσει κάτι παραπάνω στο ευρύ κοινό που «διψάει» για
εικόνες.
Κάπως έτσι, οι επικοινωνιολόγοι και μερικοί επιστήμονες του Εργαστηρίου Αεριώθησης (JPL) της NASA στην Καλιφόρνια
σκέφθηκαν να «ανοίξουν» ένα ταξιδιωτικό
γραφείο, αναμιγνύοντας τα μάλλον βαρετά
αστρονομικά και φασματοσκοπικά δεδομένα
με μπόλικη δόση καλλιτεχνικής φαντασίας.

Η NASA παραδέχεται ότι τα τοπία που
παρουσιάζει για τους διάφορους εξωπλανήτες είναι κατά βάση προϊόν φαντασίας,
καθώς στην πραγματικότητα ελάχιστα
πράγματα είναι γνωστά γι’ αυτούς. Μεταξύ
των εξωπλανητικών-τουριστικών προορισμών που διαφημίζονται, είναι οι Trappist1d, Kepler-16b, Kepler-186f και PSO 1318522. Τα μελλοντικά πιο ισχυρά διαστημικά
και επίγεια τηλεσκόπια θα δώσουν περισσότερες πληροφορίες για τους εξωπλανήτες
και ασφαλώς θα τροφοδοτήσουν νέα όνειρα
για αυθεντικά εξωτικές κρουαζιέρες.

Με το βραβείο Asian Freight, Logistics &
Supply Chain Award (AFLAS) στην κατηγορία
«Καλύτερη Οικολογική Διαχείριση Τερματικών
Εμπορευματοκιβωτίων 2018» (Best Green
Container Terminal Operator 2018), διακρίθηκε ο Όμιλος Eurogate. Το βραβείο απονεμήθηκε στη Eurogate από το περιοδικό ναυτιλίας και εφοδιασμού “Asia Cargo News”,
οι αναγνώστες του οποίου είναι μεταξύ άλλων
Ασιάτες εισαγωγείς και εξαγωγείς. Παραλαμβάνοντας το βραβείο ο Michel Blach, Πρόεδρος του Group Management Board της
Eurogate, ανέφερε ότι η διάκριση αποτελεί
τιμή και κίνητρο για τη συνεχή βελτιστοποίηση της ποιότητας και της εξυπηρέτησης
των πελατών και την ενδυνάμωση της πανευρωπαϊκής θέσης της εταιρίας. Ο Όμιλος
Eurogate αποτελεί τον μεγαλύτερο ανεξάρτητο διαχειριστή σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στην Ευρώπη. Εργοδοτεί περισσότερα
από οκτώ χιλιάδες άτομα και χειρίζεται γύρω
στα 15 εκατομμύρια εμπορευματοκιβώτια
(TEU) σε 12 τερματικούς σταθμούς στη Γερμανία, την Ιταλία, το Μαρόκο, την Πορτογαλία,
τη Ρωσία και την Κύπρο.

«Λουκέτο» στο Facebook από την Παπούα Νέα Γουινέα
iPHONE

Με τριπλή κάμερα;
Δημοσιεύματα της Economic Daily στην Ταϊβάν

θέλουν την Apple να ακολουθεί το παράδειγμα
της Huawei για τις τριπλές κάμερες στα
smartphones. Σύμφωνα με την αναφορά τους,
στο επόμενο iPhone η Apple θα τοποθετήσει
τρίτο αισθητήρα ο οποίος θα χρησιμοποιείται
κυρίως για να προσφέρει τη δυνατότητα «στερεοσκοπικών λήψεων» και αναβαθμισμένη λειτουργία 3D sensing, έτσι ώστε η κάμερα να φωτογραφίζει ένα αντικείμενο ταυτόχρονα από
διαφορετικές γωνίες, αλλά παράλληλα και για
ενισχυμένη λειτουργία zoom. Η λειτουργία αφορά την επαυξημένη πραγματικότητα, ένας
τομέας στον οποίο έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος η
Apple τον τελευταίο καιρό.

Πρωτοφανής απόφαση από την Παπούα
Νέα Γουινέα. Το νησιωτικό κράτος της Ωκεανίας, που βρίσκεται βόρεια της Αυστραλίας, θα απαγορεύσει το Facebook για ένα
μήνα, ενώ την ίδια ώρα θα ερευνά πλαστά
προφίλ και θα θέσει υπό εξέταση την επίδραση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης
στη χώρα.
Ο υπουργός επικοινωνίας Σαμ Μπάζιλ
δήλωσε ότι οι χρήστες που δημοσιεύουν
πορνογραφικά θέματα και ψευδή στοιχεία
θα εντοπίζονται. Επίσης υπαινίχθηκε ότι
η χώρα θα μπορούσε να δημιουργήσει το
δικό της «αντίπαλο» κοινωνικό δίκτυο.
Παρόλο που μόλις το 10% των πολιτών
στην Παπούα Νέα Γουινέα έχει πρόσβαση
στο διαδίκτυο, η χώρα παίρνει προληπτικά
μέτρα στο κανονιστικό της πλαίσιο για τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Η κυβέρνηση σκοπεύει να χρησιμοποι-
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Το ενδεχόμενο να
δημιουργήσει το δικό της
«αντίπαλο» κοινωνικό
δίκτυο εξετάζει η χώρα
ήσει το μηνιαίο «λουκέτο» στο Facebook
για να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιείται και να ασκήσει δίωξη σε
εκείνους που παραβιάζουν τον νόμο του
2016 για την εγκληματικότητα στον κυβερνοχώρο.
Το Facebook έχει αντιμετωπίσει διεθνείς
πιέσεις μετά το σκάνδαλο της Cambridge
Analytica, καθώς επικρίνεται για τον τρόπο
με τον οποίο προσπάθησε να αντιμετωπίσει
την παραπληροφόρηση και την υπεξαίρεση
προσωπικών δεδομένων.

Ενίσχυσε τον στόλο
της η Cyprus Airways

Συνεχίζονται οι πιέσεις για το Facebook μετά

το σκάνδαλο της Cambridge Analytica.

Δεύτερο αεροσκάφος τύπου Airbus Α319 προστέθηκε στο στόλο της Cyprus Airways και
θα ενσωματωθεί άμεσα στο καλοκαιρινό πτητικό της πρόγραμμα, σύμφωνα με ανακοίνωση
της εταιρείας.”Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι
που καλωσορίζουμε αυτή τη νέα προσθήκη
στην οικογένειά μας. Η σημερινή παράδοση
αποτελεί δέσμευση της Cyprus Airways για
συνεχιζόμενη επέκταση”, δήλωσε η Εμπορική
Διευθύντρια της Cyprus Airways, Natalia
Popova. Τα δύο αεροσκάφη Airbus A319, χωρητικότητας 144 θέσεων, θα εκτελούν πτήσεις
προς το δίκτυο της εταιρείας στην Ευρώπη
και τη Μέση Ανατολή.
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Στο επίκεντρο Ιταλία και
διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας
Ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας
Σέρτζιο Ματαρέλα έδωσε την Τετάρτη
εντολή για τον σχηματισμό κυβέρνησης
συνεργασίας μεταξύ της Λέγκας του
Βορρά και του Κινήματος 5 Αστέρων
στον καθηγητή Νομικής Τζουζέπε Κόντε. Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός της
Ιταλίας θα πρέπει με τη σειρά του να
καταρτίσει έναν κατάλογο υπουργών
για να εγκριθεί έπειτα από τον πρόεδρο,
προτού η νέα κυβέρνηση ζητήσει ψήφο
εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Ο νέος
κυβερνητικός συνασπισμός δύο ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων, το προγραμματικό πλαίσιο του οποίου περιλαμβάνει περικοπές φόρων και παράλληλη αύξηση των δημοσίων δαπανών,
που αναμένεται να αυξήσουν περαιτέρω
το χρέος της Ιταλίας, έχει εγείρει έντονες
ανησυχίες στους επενδυτές, με την απόδοση του 10ετούς κυβερνητικού ομολόγου να ανέρχεται σε υψηλό 3 ετών,
κοντά στο 2,46% την Τετάρτη, πριν υποχωρήσει μερικώς στην περιοχή του
2,32% στις αγορές της Ευρώπης την
Πέμπτη. Στο πλαίσιο αυτό, η διαφορά
απόδοσης μεταξύ του ιταλικού και του
γερμανικού 10ετούς ομολόγου διευρύνθηκε σε υψηλά έτους, κοντά στις
190 μονάδες βάσης.
Στις αγορές συναλλάγματος, το ευρώ
βρέθηκε υπό πίεση εν μέσω αυξημένης
πολιτικής αβεβαιότητας στην Ιταλία
αλλά και ένεκα της επιβράδυνσης της
οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη
τους πρώτους μήνες του έτους, με την
ισοτιμία ευρώ/δολάριο να αποδυναμώνεται σε χαμηλά 6 μηνών κοντά στο
1,1676 την Τετάρτη, προτού ενισχυθεί
κοντά στην περιοχή του 1,1740 στις αγορές της Ευρώπης την επόμενη ημέρα,
μετά τα σχόλια του πρωθυπουργού της
Κίνας ότι η χώρα του επιθυμεί ένα ι-

σχυρό και σταθερό ευρώ. Η δημοσίευση
των πρακτικών της Fed από τη συνεδρίαση της 1-2 Μαΐου –ο τόνος των οποίων θεωρήθηκε σχετικά ήπιος από
την αγορά– και η αυξημένη αβεβαιότητα
για τις εξελίξεις στις εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
ευνόησαν επίσης το ευρώ έναντι του
δολαρίου. Συγκεκριμένα, η αρμόδια επιτροπή για τη χάραξη νομισματικής
πολιτικής της Fed εμφανίστηκε αισιόδοξη για τις οικονομικές προοπτικές
στις ΗΠΑ και την επίτευξη του στόχου
του πληθωρισμού στο 2,0% πριν από
το τέλος του έτους. Επίσης, ανέφερε ότι
η επόμενη αύξηση των επιτοκίων θα
μπορούσε να γίνει σύντομα και τόνισε
ότι θα μπορούσε να «ανεχθεί» μια μικρή
υπέρβαση του πληθωρισμού πάνω από
τον στόχο, υποδηλώνοντας ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει απαραίτητα σε
ταχύτερη αύξηση των επιτοκίων. Στο
μέτωπο των εμπορικών διαπραγματεύσεων, η αβεβαιότητα σχετικά με τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ - Κίνας εντάθηκε, ύστερα από σχόλια του προέδρου
των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «διαφορετική δομή» σε οποιαδήποτε συμφωνία
μεταξύ των δύο χωρών, ενώ ζήτησε από
τον υπουργό Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος
να διενεργήσει έρευνα για τις επιπτώσεις
των εισαγωγών αυτοκινήτων και φορτηγών, σύμφωνα με το άρθρο 232 του
νόμου περί επέκτασης του εμπορίου
του 1962 στην εθνική ασφάλεια, κίνηση
που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε νέους δασμούς παρόμοιους με
εκείνους που επιβλήθηκαν πρόσφατα
σε εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου.

Στάσιμη η ανταγωνιστικότητα
της οικονομίας την τελευταία 8ετία

Στην 57η θέση μεταξύ 63 χωρών κατατάσσεται η Ελλάδα για το 2017
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης
και Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της
Eurobank.

Μικρά κέρδη κατέγραψε
το ΧΑΚ την Τρίτη
Μικρά κέρδη παρουσίασε την Τρίτη το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τη βασική ώθηση να δίνεται από τις μετοχές
της Τράπεζας Κύπρου.
Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε άνοδο
σε ποσοστό 0,38%, κλείνοντας στις 66,51
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Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε άνοδο σε ποσοστό
0,38%, κλείνοντας στις
66,51 μονάδες.
μονάδες. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20, έκλεισε
στις 39,73 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών περιορίστηκε στις € 158.282.
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη παρουσίασαν η Κύρια

Αγορά σε ποσοστό 0,60%, οι Επενδυτικές
σε ποσοστό 3% και η Εναλλακτική Αγορά
σε ποσοστό 0,40%. Πτώση κατέγραψαν
τα Ξενοδοχεία σε ποσοστό 0,17%. Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου
με €105.210 (άνοδος 0,37% - τιμή κλεισίματος €1,65). Ακολούθησαν οι μετοχές
της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €17.270
(άνοδος 0,70% – τιμή κλεισίματος €2,88),
της Logicom με €12.108 (πτώση 2,70% τιμή κλεισίματος €1,44) της A. Tsokkos
Hotels με €11.336 (πτώση 0,68% – τιμή
κλεισίματος €0,14) και της Atlantic
Insurance με €3.618 (χωρίς μεταβολή τιμή κλεισίματος €1,59). Από τις μετοχές
που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 85.

Σε βαθύ τέλμα βρέθηκε η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και το 2017, γεγονός που
αν μη τι άλλο αποδεικνύει ότι το
μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής
και μεταρρυθμίσεων που έχει εφαρμοστεί έως τώρα, αλλά πιθανώς
και ο τρόπος εφαρμογής, δεν έχει
αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας για
το 2017, τα στοιχεία της οποίας
δημοσιοποιήθηκαν χθες, η Ελλάδα
κατατάσσεται στην 57η θέση μεταξύ 63 χωρών, κάτω από την Αργεντινή και πάνω από την Κολομβία, διατηρώντας την ίδια θέση με
την προηγούμενη χρονιά.
Στην πραγματικότητα η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα από την εποχή της
εισόδου σε καθεστώς μνημονίου,
χωρίς στην πραγματικότητα να καταφέρει να ανακάμψει ποτέ από
τότε, με εξαίρεση το 2014 (στο γράφημα αποτυπώνονται τα στοιχεία
του έτους 2015, διότι τότε δημοσιοποιήθηκαν), όταν η Ελλάδα ανέβηκε στην 50ή θέση από την
57η μία χρονιά πριν. Σημειώνεται
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Στην πρώτη θέση της φετινής κατάταξης του IMD
(Παγκόσμια Επετηρίδα
Ανταγωνιστικότητας)
ανέβηκαν οι ΗΠΑ.
εδώ ότι τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας, που καταρτίζει το
Institute
for
Management
Development (IMD) της Ελβετίας,
αφορούν κάθε χρόνο τις επιδόσεις
της προηγούμενης χρονιάς. Ετσι,
λοιπόν, το 2010 η Ελλάδα είχε καταταγεί στην 46η θέση για να πέσει
στην 56η το 2011 και μία χρονιά
μετά να σημειώσει τη χειρότερη
επίδοση μέχρι τώρα, να βρεθεί δηλαδή στην 58η θέση.
Εθνικός εκπρόσωπος του IMD
στην Ελλάδα είναι ο Σύνδεσμος
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
(ΣΒΒΕ). Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης
του ΣΒΒΕ συνεργάστηκε και φέτος,
για 17η συνεχή χρονιά, με το Ιδρυμα
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) το οποίο παρείχε
τα μακροοικονομικά δεδομένα. Η
κατάταξη της Ελλάδας στην 57η

θέση προέκυψε ύστερα από την εξέταση συνολικά 260 ποσοτικών
και ποιοτικών δεικτών που χωρίζονται σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες και από αυτές προκύπτουν
τέσσερις επιμέρους δείκτες. Η θέση
της Ελλάδας στους επιμέρους δείκτες διαμορφώθηκε ως εξής:
• Δείκτης οικονομικής αποδοτικότητας: η Ελλάδα κατετάγη στην
61η θέση για το 2017 (επετηρίδα
του 2018) μεταξύ 63 χωρών, θέση
που είχε και την προηγούμενη
χρονιά.
• Δείκτης κυβερνητικής αποτελεσματικότητας: η Ελλάδα παρέμεινε
και σε αυτό τον δείκτη πολύ χαμηλά, στην 61η θέση.
• Δείκτης επιχειρηματικής αποτελεσματικότητας: η Ελλάδα υποχώρησε κατά δύο θέσεις και βρέθηκε
στην 59η από την 57η.
• Δείκτης υποδομών: η Ελλάδα
βρέθηκε στην 40ή θέση από την
39η στην περυσινή επετηρίδα, εμφανίζοντας υποχώρηση για τέταρτη
συνεχή χρονιά.
Σύμφωνα με το IMD, πέντε είναι
οι κύριες προκλήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
ελληνικής οικονομίας κατά το 2018:
υιοθέτηση φιλικής προς την ανάπτυξη φορολογικής πολιτικής, ε-

φαρμογή συγκεκριμένης βιομηχανικής πολιτικής με αναδιάταξη του
εγχώριου παραγωγικού συστήματος, ενίσχυση της ρευστότητας
του ιδιωτικού τομέα, αντιμετώπιση
εμποδίων και προσκομμάτων που
παρεμποδίζουν την υλοποίηση επενδύσεων και επιδεινώνουν το επιχειρηματικό κλίμα, και επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων.

Πρωταθλητές και ουραγοί
Στην πρώτη θέση της φετινής κατάταξης του IMD ανέβηκαν οι ΗΠΑ,
οι οποίες στη επετηρίδα του 2017
βρίσκονταν στην τέταρτη θέση, «εκθρονίζοντας» το Χονγκ Κονγκ που
κατέλαβε τη δεύτερη θέση. Την τρίτη
θέση διατήρησε η Σιγκαπούρη, στην
τέταρτη θέση ανέβηκε η Ολλανδία
(από την πέμπτη πέρυσι) ενώ στην
πέμπτη θέση υποχώρησε, από τη
δεύτερη πέρυσι, η Ελβετία. Ακολουθούν στην έκτη θέση η Δανία, στην
έβδομη τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα,
στην όγδοη η Νορβηγία, στην ένατη
η Σουηδία και την πρώτη δεκάδα συμπληρώνει ο Καναδάς. Στον αντίποδα,
στις τελευταίες δέκα θέσεις, πλην
της Ελλάδας, βρίσκονται ακόμη η Βενεζουέλα, η Μογγολία, η Κροατία, η
Βραζιλία, η Ουκρανία, η Κολομβία,
η Αργεντινή και η Σλοβακία.

Κατάργηση ανώνυμων μετοχών από το 2020 και επιτάχυνση εκκαθαρίσεων των Α.Ε.
Την κατάργηση των ανωνύμων μετοχών
από την 1η Ιανουαρίου 2020 προβλέπει
το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για τις ανώνυμες
εταιρείες, το οποίο τέθηκε σε δημόσια
διαβούλευση. Μάλιστα, ένα από τα βασικά επιχειρήματα για την κατάργησή
τους, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, είναι ότι έτσι θα διευκολυνθεί
η αντιμετώπιση του ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο βασικός
νόμος για τις ανώνυμες εταιρείες, ο
2190/1920, συμπληρώνει φέτος 98 χρόνια ζωής, έχοντας, βεβαίως, υποστεί
αυτό το διάστημα αποσπασματικές
τροποποιήσεις. Η συνολική αναμόρφωσή του περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από το μνημόνιο. Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, η διαβούλευση επί του οποίου
έχει προγραμματισθεί να διαρκέσει
έως τις 31 Μαΐου, είναι τα ακόλουθα:
1. Οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα

μπορούν να εκδίδουν και τίτλους κτήσης μετοχών της εταιρείας (warrants)
που υφίστανται ήδη στον τραπεζικό
τομέα. Επίσης, οι μη εισηγμένες θα
μπορούν να εκδίδουν και άυλους τίτλους.
2. Καταργούνται από την 1η Ιανουαρίου 2020 οι ανώνυμες μετοχές.
3. Ενισχύεται η χρήση σύγχρονων
τεχνολογιών για τη λειτουργία των οργάνων της εταιρείας. Συγκεκριμένα,
θα επιτρέπεται η ευρύτερη χρήση των
εξ αποστάσεως ψηφοφοριών στα διοικητικά συμβούλια και στις γενικές
συνελεύσεις, καθώς και η δυνατότητα
συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης
εξ ολοκλήρου από απόσταση.
4. Εισάγεται η απεριόριστη διάρκεια
της εταιρείας, απαλλάσσοντας έτσι
τους μετόχους από τη μέριμνα παράτασης της ορισμένης διάρκειας κατά
τη λήξη της.
5. Το διοικητικό συμβούλιο των Α.Ε.
πρέπει να είναι τουλάχιστον τριμελές,
ενώ εφεξής στις μικρές και πολύ μικρές
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Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο
για την αναθεώρηση του
νόμου 2190/1920.

Ενα από τα βασικά επιχειρήματα για την κατάργηση των ανώνυμων μετοχών,
όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το νομοσχέδιο, είναι
ότι έτσι θα διευκολυνθεί η αντιμετώπιση του ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».

δίνεται η δυνατότητα να είναι μονομελές.
6. Θεσπίζεται η υποχρέωση της εφαρμογής πολιτικής αποδοχών και
της σύνταξη ετήσιας έκθεσης αποδοχών προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις αμοιβές των μελών των διοικητικών
συμβουλίων.
7. Οι δύο επαναληπτικές συνεδριάσεις
της καταστατικής γενικής συνέλευσης
περιορίζονται σε μία. Στην αρχική συνέλευση η απαρτία ορίζεται στο 1/2
και στην επαναληπτική στο 1/3 (ή σε
ορισμένες περιπτώσεις στο 1/5) του
κεφαλαίου.

“BDO. What matters to you, matters to us”

Audit | Tax | Compliance | Restructuring and insolvency | Fund Services

8. Επέρχεται λύση μιας Α.Ε., ακόμη
και αν η αίτηση πτώχευσης απορρίπτεται λόγω έλλειψης ενεργητικού.
Μετά τη λύση της εταιρείας εισάγεται
δυνατότητα να παραλειφθεί η διαδικασία εκκαθάρισης και να γίνει απευθείας διαγραφή από το Γενικό Εμπορικό
Μητρώο, εάν η εταιρεία δεν διαθέτει
ενεργητικό.
9. Εάν το στάδιο της εκκαθάρισης
υπερβεί την τριετία ο εκκαθαριστής
υποχρεούται να συγκαλέσει γενική
συνέλευση, στην οποία υποβάλλει
σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης
της εκκαθάρισης. Το σχέδιο αυτό
περιλαμβάνει έκθεση για τις μέχρι
τότε εργασίες της εκκαθάρισης, τους
λόγους της καθυστέρησης και τα μέτρα που προτείνονται για την ταχεία
περάτωσή της. Τα μέτρα αυτά μπορούν να περιλαμβάνουν παραίτηση
της εταιρείας από δικαιώματα, προσφυγές, ένδικα μέσα, δικόγραφα και
αιτήσεις.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

