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Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΘΕΜΑ

Κλείδωσε το
Δημοκρατία Βόρειας
Mακεδονίας με το
όνομα να ισχύει
erga omnes.

Τα βρήκαν Αλέξης
Τσίπρας και Ζόραν
Ζάεφ στο Σκοπιανό
Σελ. 14
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91,64

Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

Ο ΣΤΟΧΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ο διαχωρισμός
μεταξύ της Ελληνικής
Μακεδονίας και
των βόρειων
γειτόνων της.

Διαφωνεί και
δεν θα ψηφίσει
τη συμφωνία
το συγκυβερνών
κόμμα ΑΝΕΛ.

w w w. k a t h i m e r i n i . c o m . c y / f i n a n c i a l

Τιμή: €1,50

Η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ
Κακή συμφωνία
κρίνει πώς είναι
ο πρόεδρος της
Νέας Δημοκρατίας,
Κυρ. Μητσοτάκης.

Θέμα ωρών η συμφωνία για τη ΣΚΤ
Η συναλλαγή που αλλάζει τον τραπεζικό χάρτη - Η Ελληνική θα είναι η τράπεζα με τα περισσότερα καταστήματα
Αρχισε η αντίστροφη μέτρηση για ολοκλήρωση της συμφωνίας που αφορά
την απορρόφηση από την Ελληνική
Τράπεζα του υγιούς κομματιού της
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.
Οι δύο πλευρές τα βρήκαν σε όλα και

απομένουν μόνο κάποιες λεπτομέρειες
διαδικαστικού χαρακτήρα. Πηγές που
βρίσκονται πολύ κοντά στη διαδικασία
αναφέρουν πως τα δύο μέρη ενδεχομένως να «δώσουν τα χέρια» αύριο ή
την Παρασκευή. Η συναλλαγή μπορεί

να θεωρείται πλέον δεδομένη μεταξύ
Ελληνικής και Συνεργατισμού. Το
κράτος θα εκδώσει ομόλογο 400 εκατ.
και εγγυήσεις για δάνεια που θα γίνουν
ΜΕΔ στην Ελληνική. Μετά τη συναλλαγή, η Ελληνική Τράπεζα θα καταστεί

το δεύτερο μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα. Θα είναι η τράπεζα της Κύπρου
με τα περισσότερα καταστήματα στο
νησί, αν και αναμένεται σε διάστημα
ενός χρόνου να τα μειώσει δραστικά.
Επίσης, σύμφωνα με τα δεδομένα που

Στη σέντρα του Μουντιάλ πόδια αξίας 12,6 δισ. ευρώ

υπάρχουν, η Ελληνική Τράπεζα αποκτώντας τα καλά μόνο στοιχεία
της ΣΚΤ θα μειώσει δραματικά τα
Μη Εξυπηρετούμενα Δάνειά της σε
ποσοστό που ανέρχεται περίπου στο
18% - 20%. Σελ. 7

Καύσιμα από
τα κατεχόμενα
καίνε τους Ε/Κ
πρατηριούχους
Τι κατέγραψε ο φακός της «Κ»
Το δρόμο προς τα κατεχόμενα παίρνουν
όλο και περισσότεροι Κύπριοι, προκειμένου να γεμίσουν τα οχήματά
τους με καύσιμα, καθώς οι τιμές που
προσφέρονται είναι πολύ χαμηλότερες
από αυτές των ελεύθερων περιοχών.
Ανάστατοι οι Κύπριοι πρατηριούχοι
που κάνουν λόγο για μείωση του κύκλου εργασιών τους κατά 30 - 70%. Η
«Κ» βρέθηκε σε πρατήρια στα κατεχόμενα και διαπίστωσε την αυξημένη
κίνηση που παρατηρείται. Σελ. 4

ΣΗΜΕΡΑ
ΠΙΕΡ ΜΟΣΚΟΒΙΣΙ

Η ελάφρυνση του χρέους
απαιτεί πρόσθετα μέτρα
Η συμφωνία ελάφρυν-

σης του χρέους με εμπροσθοβαρή μέτρα είναι απαραίτητη ώστε να
αποκατασταθεί η πρόσβαση της Ελλάδας στις
αγορές, τονίζει ο επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων Π. Μοσκοβισί σε συνέντευξή του στην «Κ». Εμφανίζεται βέβαιος για την επίτευξη συνολικής συμφωνίας στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου, ενώ τόνισε ότι η χώρα θα παραμείνει υπό αυστηρή εποπτεία, καθώς αποτελεί ειδική περίπτωση. Σελ. 16

ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ

Μεγάλες προοπτικές από
το δίκτυο οπτικών ινών
Μεγάλες προοπτικές διανοίγονται από την

αξιοποίηση της επένδυσης που έκανε η
Cyta στο δίκτυο οπτικών ινών, δηλώνει
στην «Κ» ο αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής του οργανισμού Μιχάλης Αχιλλέως. Αναλύει την επένδυση των
120 εκατομμυρίων για το δίκτυο οπτικών ινών και επισημαίνει ότι πρόθεση της Cyta
για το νέο δίκτυο είναι να προσφέρεται σε
προσιτές και προσβάσιμες τιμές. Σελ. 9

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Απειλούν 75.000 θέσεις
Η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα

απειλήσει 75.000 θέσεις εργασίας στη
γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία. Σελ. 12

Χορός δισεκατομμυρίων ευρώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας, που αρχίζει αύριο. Στο γρασίδι των ρωσικών γηπέδων θα πατήσουν πόδια αξίας πέραν των 12,6
δισ. ευρώ. Η διοργάνωση αναμένεται να στοιχίσει στη Ρωσία 9,91 δισ. ευρώ. Στα ταμεία της FIFA αναμένεται να εισρεύσουν 5 δισ. ευρώ. Η Γαλλία με αξία 1,41 δισ.
ευρώ, είναι η εθνική ομάδα που κοστίζει περισσότερο. Ακολουθούν η Αγγλία με 1,39 δισ. ευρώ και η Βραζιλία με 1,27 δισ. ευρώ. Σελ. 8

Τερματισμό
των αποκοπών
ζητούν στη Cyta

Γύρισαν την πλάτη στο παρελθόν και οικοδομούν το μέλλον
Οι ηγέτες Ηνωμένων Πολιτειών και

Βόρειας Κορέας έκαναν ένα ιστορικό
βήμα που γεφύρωσε ένα διπλωματικό χάσμα δεκαετιών. Συναντήθηκαν
στο νησάκι Σεντόσα της Σιγκαπούρης, με θέα τη νότια Σινική Θάλασσα
όπου βασικό θέμα συνομιλιών, ήταν η
αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής
χερσονήσου. Οι δύο τους υπέγραψαν
κοινή διακήρυξη για την οικοδόμηση
νέων βάσεων στις διμερείς τους σχέσεις και μιας βιώσιμης ειρήνης στην
κορεατική χερσόνησο. Αντάλλαξαν
χειραψίες, χαμόγελα και έδωσαν δεσμεύσεις για τη νέα εποχή. Σελ. 13

Και άλλα έξι αιτήματα
Σε διαδικασία διαπραγματεύσεων προς
ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων
βρίσκονται οι συντεχνίες της Cyta και
η διοίκηση του οργανισμού. Επτά τα
αιτήματα: σταδιακή κατάργηση των
μισθολογικών αποκοπών, οι εισφορές
στο ΓεΣΥ, δυο αιτήματα ιεραρχικών
θέσεων, και άλλα πέντε για τους ωρομίσθιους υπαλλήλους. Σελ. 5

Ετοιμάζουν
πρόταση
για επίσπευση
των αδειών
Αιτήματα των ντιβέλοπερς
Τροποποιήσεις στο θέμα της έγκαιρης
έκδοσης διαφόρων αδειών, ζητούν
οι ντιβέλοπερς, έπειτα από τις αλλαγές
στις οποίες προχώρησε η Κυβέρνηση
στο πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων. Στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συναντήσεις με τους αρμόδιους του Υπουργείου Εσωτερικών
ώστε να εξεταστούν ενδελεχώς οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου για γρήγορη έκδοση των αδειών. Σελ. 4

Προχωρούν οι εργασίες
για εφαρμογή του ΓεΣΥ
Οι επαφές του ΟΑΥ με τον ΠΙΣ, φαρμακοποιούς και άλλους παράγοντες. Σελ. 9

Σ Χ Ο Λ Ι Ο / Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τέλος καλό όλα καλά
Κάθε μέρα ακούγαμε πως «ο Συνεργατισμός δεν θα βρει επενδυτές»,
πως «ο Συνεργατισμός έχει αθεράπευτο πρόβλημα» και πως «ο Συνεργατισμός την τελευταία πενταετία
παρήκμασε». Όλα τα παραπάνω έχουν ένα κοινό : είναι όλα λάθη. Ο
χρόνος πέρασε, μπορεί να μην τηρήθηκαν κατά γράμμα τα χρονοδιαγράμματα για την ιδιωτικοποίησή
του, αλλά είμαστε προ των πυλών
για την απορρόφησή του από έναν
από τους δύο επενδυτές που εξέφρασαν ενδιαφέρον, την Ελληνική Τράπεζα. Αυτό θα έχει δύο τινά. Πρώτον,
θα σωθεί πράγματι μία κυπριακή τρά-

πεζα από εξυγίανση, διότι αυτό θα
είχε από μόνο του καταστροφικές
συνέπειες για την οικονομία του τόπου και δεύτερον θα συγχωνευτεί
με την Ελληνική, που θα μειώσει τα
τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου κατά
ένα. Πλέον, θα υπάρχουν 11, από τα
13 που υπήρχαν, δεδομένης και της
εξαγοράς της USB από την Astrobank.
Όσον αφορά στην δεύτερη κατηγορία, ο Συνεργατισμός δεν έχει ένα
αθεράπευτο πρόβλημα, χρειάστηκε
κεφάλαια λόγω των εποπτικών πιέσεων που δέχονται όλες οι τράπεζες.
Κατά το παρελθόν υπήρξαν τράπεζες
που κάποια στιγμή χρειάστηκαν κε-

φάλαια τα οποία θα έπρεπε να τα
βρουν από επενδυτές ή να βάλουν
βαθιά το χέρι στην τσέπη οι υφιστάμενοι μέτοχοι. Ο Συνεργατισμός,
όμως λόγω του ότι το 99,7% του μετοχικού του κεφαλαίου το έχει το
κράτος, δεν μπορεί να ενισχύσει τα
κεφάλαια της τράπεζας. Αυτό, θεωρείται state aid, δηλαδή κρατική ενίσχυση, κάτι που δε το επιτρέπει η
Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό, ιδιωτικοποιείται, διότι ο υφιστάμενος μέτοχός του δεν μπορεί να του βάλει
κεφάλαια. Ακόμα και να μπορούσε
όμως, αφού η συμφωνία ήταν να ιδιωτικοποιηθεί έτσι κι αλλιώς μέχρι

το 2020, δεν γνωρίζουμε τι νόημα θα
είχε να προχωρήσει το κράτος σε μια
τέτοια κίνηση. Πρόσθετα, το ζήτημα
άντλησης κεφαλαίων για την ΣΚΤ
προκύπτει από την πίεση του Ενιαίου
Εποπτικού Μηχανισμού (SSM) για
συνεχή αύξηση των προβλέψεων των
τραπεζών έναντι των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, άρα και πίεση
για άντληση κεφαλαίων. Μην ξεχνάμε
πως ο SSM θέλει οι τράπεζες -και όχι
μόνο στην Κύπρο- να διώξουν από
τους ισολογισμούς τους τα κόκκινα
δάνεια για να μπουν στο πλαίσιο μιας
τραπεζικής ένωσης.
Σχετικά με το αν την τελευταία

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

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

πενταετία έγινε κακοδιαχείριση του
Συνεργατισμού, τα νούμερα μιλάνε
από μόνα τους. Από τα μέσα του 2014
που ξεκίνησε ο Συνεργατισμός να αναδιαρθρώνει τα Μη Εξυπηρετούμενα
Δάνειά του «ζεστά», τα έριξε κατά
3,3 δισ. ευρώ. Κατά την τελευταία
τετραετία από 90 και πλέον Συνεργατικά Ιδρύματα μειώθηκαν αρχικά
σε 18, ενώ πλέον είναι μια ενιαία τράπεζα. Τα περίσσια καταστήματα μειώθηκαν σε 172 και οι υπάλληλοι σε
2.657. Έκανε σωστές κινήσεις που
απλώς μάλλον –και εκ του αποτελέσματος- δεν ήταν αρκετές. Βρήκε επενδυτή, τέλος καλό, όλα καλά.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΟΜΗΡΟΥ

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ενάργεια στην Ενέργεια
Στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος, στο τέλος του
μήνα, τα νοικοκυριά θα αντιληφθούν τον πραγματικό αντίκτυπο
της έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού στην ενέργεια. Λείπει η
δυνατότητα προσαρμογής σε ένα περιβάλλον δυναμικό αλλά όχι
απρόβλεπτο. Δεν νομίζω να περίμενε κανείς ότι το πετρέλαιο θα
έμενε για πάντα στα 40 δολάρια το βαρέλι. Με τον ίδιο τρόπο
που η αστάθεια τα τελευταία χρόνια επηρέασε την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, οι αλλαγές στο σκηνικό στην Μέση Ανατολή
θα φέρουν υψηλότερες τιμές. Σκόπιμα οι γραμμές που ακολουθούν
δεν καταπιάνονται με τον ενεργειακό σχεδιασμό του κράτους
μας όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα που κρύβονται στον πάτο
της θάλασσας. Τουναντίον μάλιστα ασχολούνται με το όραμα
της εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων που προσφέρει απλόχερα το μεγάλο άστρο στον ουρανό, ο ήλιος. Άλλωστε, στην
ενεργειακή ασφάλεια η ποικιλία στις πηγές εγγυάται σταθερότητα
στην προμήθεια ενός πολύτιμου αγαθού. Απουσιάζει όμως η
πρωτοποριακή πρωτοβουλία από ένα κράτος όπου όλα συντείνουν
στην κατεύθυνση της υιοθέτησης αυτών των τεχνολογιών. Ένα
νησί που εισάγει όλα τα ορυκτά καύσιμα και εξαρτάται από τις
αυξομειώσεις στις τιμές και τα τυχόν τερτίπια των κρατών που
τα παράγουν. Το μικρό νησί μας λούζεται 300 και πλέον ημέρες
τον χρόνο από ήλιο, και η απουσία του σχεδιασμού το αφήνει
έρμαιο στην τιμή του μαζούτ που καίνε οι γεννήτριες της ΑΗΚ.
Στην Κύπρο επικρατεί σκληρό μονοπώλιο στην παροχή ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρισμού γίνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου
από την ΑΗΚ. Η δημόσια εταιρεία ηλεκτροδότησης παρά το
γεγονός ότι οφείλει να εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να προσφέρει προσβάσιμη αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια δεν διαθέτει
τα αντανακλαστικά που απαιτούνται για να ανταποκριθεί τόσο
στο ραγδαία μεταβαλλόμενο περιβάλλον αλλά και στις υποχρεώσεις
της χώρας μας στου δείκτες της ΕΕ. Αυτό μάλιστα γίνεται κατανοητό
όταν η Κύπρος θέτει πολύ χαμηλότερα τον πήχη και καταφέρνει
… να περάσει από κάτω. Η χρήση φωτοβολταϊκών σε κάθε οικία
όχι μόνο μπορεί να πετύχει τη μείωση του κόστους για το κάθε
νοικοκυριό αλλά υπόσχεται να εκδημοκρατικοποιήσει την παραγωγή. Με εκατοντάδες χιλιάδες παραγωγούς το κρατικό μονοπώλιο σίγουρα θα σπάσει. Την ίδια ώρα όμως το κρατικό μονοπώλιο βρίσκεται σε σύγκρουση με το δημόσιο συμφέρον για
ακόμη ένα λόγο. Η εισαγωγή και η εξάρτηση στα εισαγόμενα
ορυκτά καύσιμα επιβαρύνει σοβαρά το εμπορικό ισοζύγιο.
Μια στρατηγική εναλλακτικών πηγών ενέργειας καλύπτει όχι
μόνο την ηλεκτροδότηση των σπιτιών μας. Ένα βήμα πιο πέρα
καλύπτει πλήρως τις ανάγκες κίνησης. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
σε άλλα κράτη είναι σήμερα ιδιαίτερα διαδεδομένα. Κράτη μέλη
της ΕΕ έχουν θέσει στόχους για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έδωσαν
κίνητρα και ξεπέρασαν τους στόχους. Στην Κύπρο όμως που η
μικρότερη εμβέλεια της μπαταρίας τα καθιστά λογική επιλογή
λόγω μικρών αποστάσεων δεν υπάρχουν κίνητρα και δεν έχει
διαδοθεί η χρήση τους. Αν δεν σχεδιάσει και εφαρμόσει σήμερα
στρατηγικές, το 2030, η Κύπρος θα βρίσκεται και πάλι ουραγός
τόσο στους στόχους όσο και στην αξιοποίηση πηγών που υπόσχονται σοβαρά οικονομικά οφέλη. Η τεχνολογική αναστάτωση
που προκαλούν οι καινοτομίες στην συσσώρευση ενέργειας σε
μπαταρίες και στην ταχύτητα φόρτισης απειλούν την μηχανή
εσωτερικής καύσης ως την κυρίαρχη κινητήριο δύναμη στις μεταφορές. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιμετωπίζουν προκλήσεις τόσο στην αξιοπιστία αλλά και τον γεωπολιτικό αντίκτυπο
που έχει η διάχυσή τους. Από την άλλη πλευρά, ένα από τα μεγαλύτερα ηθικά ζητήματα αναφορικά με τα ορυκτά καύσιμα δεν
είναι άλλο από τον ρόλο τους σε διάφορες συγκρούσεις. Στην
Κύπρο όμως με το ελάχιστο ποσοστό διείσδυσης των ανανεώσιμων
πηγών στο ενεργειακό μείγμα ούτε η αξιοπιστία τους πόσω δε
μάλλον οι ηθικές προεκτάσεις της χρήσης τους, δεν μπορούν να
αποτελέσουν δικαιολογία για την μη υιοθέτηση κινήτρων.
Άλλωστε η συνύπαρξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με
τις παραδοσιακές των ορυκτών καυσίμων είναι αναπόφευκτη
αλλά και επιθυμητή. Στον τομέα της ενέργειας λοιπόν το έλλειμμα
αφορά στην στρατηγική προσέγγιση αλλά και στην καθαρότητα,
την συνοχή και την σαφήνεια στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τις προκλήσεις. Τα ορυκτά καύσιμα μετρούν αντίστροφα τον χρόνο. Η οικονομική αναγκαιότητα υιοθέτησης
εναλλακτικών πηγών ενέργειας αλλά και η ενεργειακή ασφάλεια
θα συνεχίσουν να πιέζουν για τομές όσο ο σχεδιασμός μένει στο
περιθώριο.
O Θεόδουλος Ιωάννου είναι πρόεδρος της ΝΕΔΗΣΥ.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

«Ούνα φάτσα ούνα ράτσα»;
Θυμάμαι ακόμα την έκφραση απορίας του πρώτου Ιταλού με τον
οποίο είχα την ατυχία να μοιραστώ τη δημοφιλή έκφραση που
υπονοεί την κοινή καταγωγή Ελλήνων και Ιταλών. Ημουν μικρό
παιδάκι στο πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό και ήθελα απεγνωσμένα να ανοίξω κουβέντα με τις τρεις ιταλικές λέξεις που ήξερα
στα έντεκα. Για να μη μακρηγορώ, ο άνθρωπος δεν είχε ακούσει
ποτέ το «ούνα φάτσα ούνα ράτσα» κι όταν τελείωσα τη σύντομη
διάλεξή μου σε ένα ακατάληπτο ιδίωμα κακών αγγλικών και
κακών ιταλικών το βλέμμα του παρέμενε το ίδιο απλανές. Και
ύποπτα συγκαταβατικό.
Επρεπε να περάσουν πολλά χρόνια για να συνειδητοποιήσω
ότι η συγκεκριμένη έκφραση είναι περισσότερο οικεία στα αυτιά
των νότιων Ιταλών, που αναγνωρίζουν μια κοινή πολιτισμική
καταγωγή με τους Ελληνες. Προφανώς, ο φίλος μου στο πλοίο
ήταν από το Μιλάνο ή το Τορίνο.
Για εμάς τους Ελληνες το «ούνα φάτσα ούνα ράτσα» είναι
μια κολακευτική ερμηνεία των δεσμών μας με την Ιταλία. Κι
επειδή η Ιταλία είναι μια χώρα που έχει γενικώς... ζήτηση (στυλ,
ντιζάιν, κουζίνα, σινεμά, μουσική, κ.ά.) συμβαίνει ένας μικρός
συνωστισμός οικειοποίησης της συμβολικής της γοητείας. Αν
ψάξετε στο google, θα βρείτε Τούρκους που επιχειρούν να χρησιμοποιούν την ίδια έκφραση με σημείο αναφοράς τους δεσμούς
της δικής τους χώρας με την Ιταλία χωρίς μεγάλη επιτυχία.
Η πρόσφατη πολιτική κρίση στη Ρώμη αναβάπτισε το περιεχόμενο του «ούνα φάτσα ούνα ράτσα», αυτή τη φορά με αρνητικό πρόσημο: η Ελλάδα και η Ιταλία ως πηγές προβλημάτων.
Αλλά και πάλι διασκεδάζουμε να είμαστε στο ίδιο «τρένο» με
τους καλοντυμένους, καλοφαγάδες και γοητευτικά εξωστρεφείς
Ιταλούς. Συμβαίνει το ίδιο και με τα φανταστικά μας ξαδέλφια;
Μάλλον όχι. Δύσκολα μπορώ να σκεφτώ έναν Τορινέζο ή έναν
κάτοικο της Βενετίας να φουσκώνει από περηφάνια επειδή τον
κατατάσσουν στην ίδια «ομάδα» με τους Ελληνες.
Πάντως, ο πρώτος γενετικός χάρτης της Ευρώπης μας προτρέπει
να αναθεωρήσουμε: οι Ελληνες φαίνεται να έχουμε πολύ μικρότερη
γενετική συγγένεια με τους Ιταλούς απ’ ό,τι με τους Ρουμάνους
ή τους λαούς που συγκροτούσαν την πρώην Γιουγκοσλαβία, περιλαμβανομένων και των κατοίκων του κράτους στα βόρεια των
συνόρων μας.
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& ΣΕΒΕΡΗ

Ο πόλεμος Λεβέντ - ΑΚΕΛ και ο... προβληματικός Χαμπιαούρης
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Μπορεί η κυβέρνηση Αναστασιάδη να μην
τα πάει και τόσο καλά τελευταία στο επικοινωνιακό παιχνίδι αλλά τα καταφέρνει μια
χαρά στο τραγούδι! Όλοι σχεδόν τραγουδούν!
Πιο πρόσφατο... κρούσμα ο Χαμπιαούρης
που τη Δευτέρα τραγούδησε δύο τραγούδια
για τους φιλοξενούμενούς του δημοσιογράφους. Το ένα μάλιστα του Ξυλούρη.
Όπως σχολίασαν οι παριστάμενοι “μια χαρά
τα καταφέρνει ο καλοφωνάρης υπουργός
στο τραγούδι, σε αντίθεση με τον Νίκαρο
που εκτέλεσε κανονικά όσα τραγούδια ‘τραγούδησε”. Μήπως να τραγουδούσε στους
εκπαιδευτικούς αντί να τους απαντά;
Ο Χαμπιαούρης είπε στους δημοσιογράφους και ένα ανέκδοτο που κυκλοφορεί γι’
αυτόν από πρώην συναδέλφους του: -Πώς
έφυγε από την τάξη ο τελευταίος προβληματικός εκπαιδευτικός;
-Έγινε υπουργός Παιδείας!
Φανερώνοντας ένα νέο πρόσωπο, με χιούμορ αυτοσαρκασμό και φιλικότητα.
Μέτωπο με το ΑΚΕΛ άνοιξε ο Σενέρ Λεβέντ.
Αφορμή ήταν η βράβευσή του με το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη και την πρόταση
της υποψηφιότητάς του από τους ευρωβουλευτές Ελένη Θεοχάρους, Κώστα Μαυρίδη
και Δημήτρη Παπαδάκη ενώ οι άλλοι τρεις
ευρωβουλευτές, δύο του ΑΚΕΛ (Συλικιώτης
και Χατζηγεωργίου) και ο Λευτέρης Χριστοφόρου του ΔΗΣΥ πρότειναν για βράβευση
τη Δικοινοτική Πρωτοβουλία για την Αμμόχωστο.
Τα πυρά του Λεβέντ, μέσα από τη στήλη του
στον «Πολίτη», στόχευσαν κυρίως το ΑΚΕΛ
και τους ευρωβουλευτές του και ειδικά τον
Τάκη Χατζηγεωργίου. Αφού διερωτήθηκε
γιατί ποτέ δεν τον κάλεσε το ΑΚΕΛ σε κάποια εκδήλωσή του, ούτε μία συνέντευξή
του δεν φιλοξένησαν η «Χαραυγή» ή το Ράδιο Άστρα, έθεσε ένα ερώτημα που ακούει
από πολλούς: «Τι είναι αυτή η έχθρα του ΑΚΕΛ εναντίον σου; Γιατί δεν σε υποστηρίζει;»
Και γράφει ο Τουρκοκύπριος
αρθρογράφος:
“Δεν ταίριαξαν καθόλου τα άστρα μας με το
ΑΚΕΛ, το οποίο ακόμα χαρακτηρίζει τον εαυτό του ως «κόμμα του εργαζόμενου λαού». Γιατί; Επειδή αυτοί συνεργάζονται με
τα τμήματα εκείνα που δεν αντιτίθενται
στην κατοχή της Τουρκίας στον βορρά. Δεν
τους αρέσει και πολύ το γεγονός ότι συγκρούομαι με την κυβέρνηση στην Άγκυρα.
Δεν τους αρέσει καθόλου το γεγονός ότι απορρίπτω τις εγγυήσεις και ζητώ μιαν ενιαία

«Αλό, ΑΚΕΛ εκεί; Το όνομά μου είναι Λεβέντ. Σενέρ Λεβέντ!»

Κύπρο χωρίς σύνορα. Να μου δείξουν πότε
αντιτάχθηκαν σε αυτή την εισβολή και κατοχή τα τμήματα εκείνα με τα οποία συνεργάζονται πιο πολύ στον βορρά. Πότε απέρριψαν τις εγγυήσεις; Πότε απαίτησαν την αποχώρηση του τουρκικού στρατού από το νησί;
Πότε ζήτησαν την αφαίρεση της σημαίας από το βουνό και πότε απέρριψαν τον εορτασμό της 20ης Ιουλίου ως νίκη; Πότε καταδίκασαν τη βάρβαρη δολοφονία των Σολωμού
και Ισαάκ; “...
Και αναφερόμενος ειδικά στον Τάκη Χατζηγεωργίου κατέληξε: “Εγώ ζω στην κατεχόμενη περιοχή Τάκη. Εσύ ζεις στην ελεύθερη
περιοχή. Μπορεί να μην σου αρέσει ο αγώνας που διεξάγω εγώ εναντίον του κατακτητή. Δεν είμαι λάτρης των βραβείων. Αλλά

τουλάχιστον, μην μου κρύβεις το φως. Δεν
θέλω καμία άλλη χάρη”.

και γιατί δεν φιλοξένησε ούτε μία συνέντευξή του στα ΑΚΕΛικά ΜΜΕ...

Ο Τάκης Χατζηγεωργίου, θιγμένος από το
άρθρο, προσπάθησε να απαντήσει στον Λεβέντ με ένα σύντομο κείμενο στο οποίο ανέφερε ότι στήριξε και τη δική του υποψηφιότητα. Παραμένει όμως γεγονός ότι αυτός
είχε επιμείνει στην πρότασή του για βράβευση της Δικοινοτικής Πρωτοβουλίας για
την Αμμόχωστο με αποτέλεσμα να μοιραστεί το εν λόγω βραβείο (“όπως η μοιρασμένη Κύπρος, έγραψε και ο Λεβέντ).

Ένα διπλό ερώτημα συζητήθηκε έντονα τις
τελευταίες μέρες σε πηγαδάκια δημοσιογράφων: “Πώς γίνεται η Κουρσουμπά να εξαγγέλλει έρευνα για γυναίκα πολιτικό πρόσφυγα και σχεδόν ταυτόχρονα η ΚΙΣΑ να εκδίδει ανακοίνωση και να δίνει όλες τις απαντήσεις για τον λανθασμένο χειρισμό που έτυχε η περίπτωσή της από κρατικές υπηρεσίες; Είναι τελικά όντως συγκοινωνούντα
δοχεία ΚΙΣΑ και Επίτροπος;”

Ούτε μια απάντηση δεν δόθηκε γιατί το ΑΚΕΛ δεν κάλεσε ποτέ τον Λεβέντ σε μια έστω εκδήλωση, γιατί το κόμμα του λαού δεν
τον τίμησε όπως έπραξαν τα άλλα κόμματα

KOYΪΖ: Ποιος υπουργός νιώθει ότι δεν είναι
και στα καλύτερά του και πως ο ίδιος ο Νίκαρος δεν φαίνεται να είναι τόσο ενθουσιασμένος μαζί του όσο παλιά;

Μια θάλασσα από πλαστικό

Μεγαλύτεροι ρυπαντές της Μεσογείου η Τουρκία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Αίγυπτος
χαρτί (από 13% έως 18%) και το
αλουμίνιο (από 7% έως 12%). Τα
περισσότερα από τα απορρίμματα αυτά προέρχονται από την
Ελλάδα (δηλαδή δεν είναι «μεταφερόμενα» από την Τουρκία
ή άλλες γειτονικές χώρες) και εκτιμάται ότι σχετίζονται με παράκτιες δραστηριότητες αναψυχής ή τουρισμού. Η έρευνα βασίστηκε σε στοιχεία από τον καθαρισμό 80 παραλιών σε όλη την
Ελλάδα επί δύο έτη.
• Βασικά θύματα της «πλαστικής ρύπανσης» στη Μεσόγειο
είναι τα πουλιά (35%), τα ψάρια
(27%), τα ασπόνδυλα (20%), τα
θαλάσσια θηλαστικά και οι θαλάσσιες χελώνες (13%). Εκτιμάται
ότι το 90% των θαλασσοπουλιών
έχει κάποιο μικρό κομμάτι πλαστικού στο στομάχι του, ενώ όλα
τα είδη χελωνών που ζουν στη
Μεσόγειο έχουν καταπιεί πλαστικά.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ

Σε μια θάλασσα πλαστικού μετατρέπεται με γοργούς ρυθμούς
η Μεσόγειος. Σύμφωνα με μελέτη της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, κάθε χρόνο καταλήγουν στη Μεσόγειο από
100.000 έως 300.000 τόνοι πλαστικών. Ο μεγαλύτερος «πλαστικός ρυπαντής» της Μεσογείου είναι η Τουρκία και ακολουθούν οι Ισπανία, Ιταλία, Αίγυπτος, Γαλλία, Αλγερία και Ελλάδα.
Η έκθεση «Σώζοντας τη Μεσόγειο από την πλαστική παγίδα»
φέρει στο φως νέα, ανησυχητικά
στοιχεία για την έκταση της «πλαστικής ρύπανσης». Οπως αναφέρει, μεταξύ άλλων:
• Η παραγωγή απορριμμάτων
στις μεσογειακές χώρες είναι ιδιαίτερα υψηλή και κυμαίνεται
από 208 έως 760 κιλά ανά κάτοικο
ετησίως. Τους θερινούς μήνες
τα παραγόμενα απορρίμματα αυξάνονται κατά 40% λόγω του τουρισμού.
• Κάθε χρόνο, 150.000-500.000
τόνοι μακροπλαστικών και
70.000-130.000 τόνοι μικροπλαστικών εισέρχονται στις ευρωπαϊκές θάλασσες. Η πλειονότητα
των πλαστικών αυτών καταλήγουν στη Μεσόγειο.
• Ως μια σχεδόν κλειστή θάλασσα που περιτριγυρίζεται από
τρεις ηπείρους και με πολύ εντατική ανθρώπινη δραστηριότητα,
η Μεσόγειος λειτουργεί σαν παγίδα για τα πλαστικά. Τα πλαστικά
συσσωρεύονται σε μεγάλη ποσότητα και παραμένουν σε αυτήν

Λήψη μέτρων

για μεγάλο χρονικό διάστημα,
ενώ διασπώνται σε όλο και μικρότερα κομματάκια.
• Ο μεγαλύτερος «πλαστικός
ρυπαντής» στη Μεσόγειο είναι
η Τουρκία, από την οποία υπολογίζεται ότι καταλήγουν στη
θάλασσα 144 τόνοι πλαστικών
κάθε ημέρα. Ακολουθεί η Ισπανία
με 126 τόνους/ημέρα, η Ιταλία
με 90 τόνους/ημέρα, η Αίγυπτος
με 77 τόνους/ημέρα, η Γαλλία με
66 τόνους/ημέρα, η Αλγερία με
47 τόνους/ημέρα και η Ελλάδα

(στην ίδια θέση με το Ισραήλ) με
39 τόνους/ημέρα.
• Η ρύπανση της Μεσογείου
έχει ιδιαίτερα σημαντικές συνέπειες στην αλιεία και στον
τουρισμό. Εκτιμάται ότι τα θαλάσσια απορρίμματα κοστίζουν
στον ευρωπαϊκό αλιευτικό στόλο
61,7 εκατ. ετησίως από τη μείωση της ψαριάς, τις καταστροφές στα σκαφή ή τη μείωση της
κατανάλωσης ψαριών εξαιτίας
ανησυχιών για την ποιότητα
του αλιεύματος. Στον τουρισμό,

οι παράκτιες περιοχές επιβαρύνονται ετησίως με σημαντικά
ποσά για τον καθαρισμό των ακτών: χαρακτηριστικό είναι ότι
η Νίκαια δαπανά ετησίως 2 εκατ.
ευρώ για τον σκοπό αυτό.
• Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα (Εργαστήριο Θαλάσσιας
Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας Πανεπιστημίου Πατρών
και οργάνωση Μεσόγειος SOS),
τα πιο κοινά απορρίμματα στις
ελληνικές ακτές είναι τα πλαστικά (από 43% έως 51%), το

Οπως εκτιμά η WWF, η απογοητευτική κατάσταση στη Μεσόγειο αποδεικνύει την ανάγκη
άμεσης λήψης μέτρων: οι κυβερνήσεις να υιοθετήσουν μια δεσμευτική διεθνή συμφωνία και
να απαγορεύσουν ολοκληρωτικά
τα πλαστικά μιας χρήσης.
Οι επιχειρήσεις να επενδύσουν
στον σχεδιασμό καινοτόμων υλικών που θα αντικαταστήσουν
τα πλαστικά. Και οι πολίτες να
μην επιλέγουν προϊόντα σε πλαστική συσκευασία, να μειώσουν
τα πλαστικά μιας χρήσης και να
εντάξουν την ανακύκλωση στην
καθημερινότητά τους.

Πρόεδρος Δ.Σ.: ΚΩΣΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ • Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΜΙΧΑΛΗΣ T ΣΙΚΑΛΑΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

03-OIK_ADV DIGITAL_KATHI 12/06/18 16:35 Page 11

04-OIK_ΤΟ ΘΕΜΑ_KATHI 12/06/18 23:11 Page 4

4

l

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

Φουλάρουν στα κατεχόμενα λόγω τιμής βενζίνης

Αθέμιτο ανταγωνισμό στα καύσιμα καταγγέλουν πρατηριούχοι - Τι κατέγραψε ο φακός της «Κ» στα τουρκοκυπριακά πρατήρια
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

«Υπάρχουν περιπτώσεις που οδηγοί
ταξί έρχονται στο πρατήριό μας, ζητούν
καύσιμα των τριών μόλις ευρώ και μετά
περνούν στα κατεχόμενα και εξυπηρετούνται από τα πρατήρια των κατεχομένων». Η εικόνα αυτή, όπως την
περιγράφουν στην «Κ» ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων κοντά στην πράσινη
γραμμή, είναι ενδεικτική της αυξανόμενης τάσης των Ε/Κ οδηγών για ανεφοδιασμό καυσίμων από τουρκοκυπριακά πρατήρια από την μια, και της
δυσμενούς οικονομικής κατάστασης
στην οποία έχει περιέλθει μερίδα των
πρατηριούχων των ελεύθερων περιοχών. Μέχρι 70% μείωση του κύκλου
εργασιών ήταν στην περίπτωση πρατηρίου στον Κάτω Πύργο Τυλληρίας.
Μιλώντας στην «Κ» η ιδιοκτήτρια του
συγκεκριμένου πρατηρίου κα Ειρήνη
Ασπρή, κάνει λόγο για απελπιστική κατάσταση η οποία συνεχίζεται τους τελευταίους 4-5 μήνες. Περιγράφει δε περίπτωση πρατηρίου που αναγκάστηκε
να προχωρήσει σε μείωση προσωπικού,
λόγω των χαμηλών πωλήσεων σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης. Τραγική
περιγράφει την κατάσταση και ιδιοκτήτης πρατηρίου στην περιοχή Αγίου
Δομετίου στη Λευκωσία, ο οποίος είδε
τους τελευταίους μήνες τον κύκλο εργασιών του να μειώνεται κατά 30%.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση
της ποσότητας των 33 χιλιάδων λίτρων
καυσίμων στις παραγγελίες πρατηριούχων από τις εταιρείες καυσίμων, αλλά
και της συχνότητας, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν «δεν υπάρχουν πάντα λεφτά για να προμηθευτούμε τα καύσιμά μας».
Πρατηριούχος στην περιοχή των
Βρυσούλων αναφέρει ότι το ζήτημα εντείνεται κάθε Σαββατοκύριακο στη
διάρκεια του οποίου στα πρατήρια των
κατεχομένων σημειώνονται ουρές οχημάτων και ταξί με ελληνοκυπριακές
πινακίδες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
στην δική του περίπτωση το κέρδος
του για το Σαββατοκύριακο να ανέρχεται
πλέον στα €250 αντί €370 ευρώ. Την
ίδια ώρα ενώ πριν από οκτώ μήνες τις
καθημερινές οι πωλήσεις έφτασαν στα
3,5 χιλιάδες λίτρα βενζίνης 95 οκτανίων,
σήμερα οι πωλήσεις έχουν περιοριστεί
στα 2,5 χιλιάδες λίτρα ημερησίως. Οι
πρατηριούχοι με τους οποίους ήρθε σε
επαφή η «Κ» είναι ιδιοκτήτες ακριτικών
πρατηρίων, τα οποία έχουν υποστεί
την μεγαλύτερη ζημιά από την ανοδική
τάση των τιμών των καυσίμων κίνησης
στις ελεύθερες περιοχές. Οι τιμές στα
κατεχόμενα κυμαίνονται από 79 σεντς/
λίτρο για την αμόλυβδη 95 οκτανίων,
76 σεντς για το πετρέλαιο κίνησης και
83 σεντς για την αμόλυβδη 98 οκτανίων,
τιμές οι οποίες είναι πιο χαμηλές κατά
50 σεντς σε σχέση με τις τιμές των καυσίμων στις ελεύθερες περιοχές. Σύμφωνα με την τελευταία καταμέτρηση
του παρατηρητηρίου τιμών καυσίμων,
ο μέσος όρος για την αμόλυβδη 95 οκτανίων ανήλθε στα €1,33 , στα €1,386
για την αμόλυβδη 98 οκτανίων και στα
€1,347 για το πετρέλαιο κίνησης.

τιμές των καυσίμων παίρνουν την ανιούσα.
Τα βλέμματα όλων είναι πλέον
στραμμένα στην Βουλή και την Επιτροπή Εμπορίου η οποία αναμένεται
να θέσει επί τάπητος το θέμα, στην
παρουσία του υπουργού Οικονομικών
Χάρη Γεωργιάδη σε έκτακτη συνεδρία
της επιτροπής η οποία θα πρέπει να
αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.
Οι βουλευτές της Επιτροπής Εμπορίου
αναμένεται ότι θα προσέλθουν στην
συνεδρία με ανοιχτή ατζέντα για το
θέμα, χωρίς να αποκλείεται να δοθούν
άλλα αντισταθμιστικά για τους ιδιοκτήτες πρατηρίων καυσίμων. Κλειστά
παραμένουν ωστόσο τα χαρτιά από
την πλευρά της Κυβέρνησης και δη
του Υπουργού Οικονομικών.

Πιο ακριβές οι ασφάλειες

Στις φωτογραφίες, τις οποίες εξασφάλισε η «Κ» από επίσκεψή της στα κατεχόμενα, διαπιστώνεται ότι τα αυτοκίνητα με ε/κ πινακίδες στα κατεχόμενα είναι μάλλον συνήθης

εικόνα. Ωστόσο, τους τελευταίους μήνες, οι Ε/Κ πελάτες στα τ/κ πρατήρια βενζίνης έχουν αυξηθεί κατακόρυφα.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οδηγοί επισκέπτονται πρατήρια στις ελεύθερες

περιοχές, πλησίον της πράσινης γραμμής και βάζουν καύσιμα μόλις τριών ευρώ. Τόσο, όσο να τους φτάσει να περάσουν στα κατεχόμενα και να «φουλάρουν» από τα τ/κ
πρατήρια.

Ενδεικτικό της αυξανόμενης τάσης
για ανεφοδιασμό καυσίμων από τα κατεχόμενα θα μπορούσε να θεωρηθεί
το γεγονός ότι αυξήθηκε το ποσό των
συναλλαγών κυπριακών καρτών στα
κατεχόμενα, το οποίο τον Απρίλιο του
2018 ξεπέρασε το εκατομμύριο και ανήλθε στα € 1.026.063, ενώ τον Απρίλιο
του 2017 το αντίστοιχο ποσό έφτανε
μόλις τις €727.860.

Ποιότητα VS τιμή
Όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις
προϊόντων όπως φάρμακα, έτσι και
στα καύσιμα δημιουργείται ένα είδος
αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ κατεχομένων και ελεύθερων περιοχών. Την

κατάσταση όπως διαμορφώνεται ανέδειξε σε προηγούμενο ρεπορτάζ της
η «Κ», ενώ επισκεφθήκαμε και πρατήρια κατεχομένων για να δούμε ιδίοις
όμμασι την κατάσταση. Εκεί διαπιστώσαμε ότι τα αυτοκίνητα με ελληνοκυπριακές πινακίδες, ήταν περίπου
ισάριθμα με τα τουρκοκυπριακά αυτοκίνητα όχι μόνο στα πρατήρια αλλά
και στα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης των κατεχομένων.
Ο πρόεδρος των πρατηριούχων της
ExxonMobil στις επαρχίες ΛευκωσίαςΚερύνειας Κυριάκος Λουκά, σε δηλώσεις στην «Κ» έκανε λόγο για καθολική
μείωση στις πωλήσεις των πρατηρίων
στις ελεύθερες περιοχές της τάξης του

Είναι ένας αργός θάνατος, ανέφεραν στην «Κ» πρατηριούχοι που δραστηριοποιούνται

κοντά στα οδοφράγματα, που βλέπουν τον κύκλο εργασιών τους να μειώνεται από 3070%.

12% τους τελευταίους τρεις μήνες.
Στην μειωμένη τιμή που προσφέρεται
στα κατεχόμενα, ο κ. Λουκά αντιπαραβάλλει την ποιότητα του καυσίμου
η οποία διασφαλίζεται στις ελεύθερες
περιοχές λόγω των τακτικών ελέγχων
που διενεργείται. Παραδέχεται ωστόσο
ότι ενώ «ο Κύπριος πολίτης αναγνωρίζει
την ποιότητα σκέφτεται και τη διαφορά
των 50 σεντς το λίτρο, που μηδενίζει
την αξία της ποιότητας».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μέση λιανική τιμή
πώλησης στην Κύπρο της αμόλυβδης
95 οκτανίων παρουσίασε αύξηση 0,6
σεντς ανά λίτρο μέσα σε μία εβδομάδα,
ή ποσοστό της τάξης 0,5%.

Ακριβή λόγω φορολογίας
Στο σύνολό τους οι πρατηριούχοι
ζητούν την αναθεώρηση της φορολογίας στα καύσιμα η οποία στην ουσία
είναι τόση, όση και η διαφορά των τιμών με τα κατεχόμενα. Σύμφωνα με
το τελευταίο εβδομαδιαίο δελτίο του
παρατηρητηρίου τιμών, για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, από το €1,331 της
αμόλυβδης 95, τα €0,629 είναι φόροι,
ενώ από το €1,347 του πετρελαίου κίνησης, οι φόροι αποτελούν τα €0,671.
Η μείωση της φορολογίας αποτελεί
πάγιο αίτημα εξάλλου και για τους οδηγούς ταξί, οι οποίοι είναι αυτοί που
λόγω επαγγέλματος επωμίζονται περισσότερο το βάρος κάθε φορά που οι

Ανασταλτικά στην κάθοδο οδηγών
στα κατεχόμενα, θα μπορούσε να λειτουργήσει η αύξηση στο τέλος για τις
ασφάλειες αυτοκινήτων με ε/κ πινακίδες τύπου σαλούν, η οποία τέθηκε
σε ισχύ από την Δευτέρα. Η αύξηση
αφορά μόνο τις ασφάλειας διάρκειας
ενός έτους, ενώ ίδιες παραμένουν οι
τιμές για τις μηνιαίες, τριμηνιαίες και
εξαμηνιαίες ασφάλειες. Με βάση την
νέα απόφαση του λεγόμενου «Υπουργού Οικονομικών», πλέον η τιμή ανέρχεται από €120 στα €180 και αφορά
μόνο τα αυτοκίνητα τύπου σαλούν.Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουνίου
2012 για τις ασφάλειες ετήσιας διάρκειας, οι οδηγοί πλήρωναν €120. Η
συζήτηση για αύξηση των τιμών της
ασφάλειας αυτοκινήτου στα κατεχόμενα άρχισε από τον Απρίλιο, όταν
σε συνέλευση του «συνδέσμου» ασφαλιστικών εταιρειών, τάχθηκαν υπέρ της αύξησης τιμών της ετήσιας
ασφάλειας, με σκοπό να ισχύσουν οι
νέες τιμές από τις 2 Μαΐου. Κάτι τέτοιο
ωστόσο δεν έγινε μετά από διαβήματα
μειοψηφίας του κλάδου προς τον Σερντάρ Ντεκτάς ο οποίος και αποφάσισε
να μπλοκάρει τελικά την απόφαση
και να διατηρήσει τις τιμές ως είχαν.
Αυτό ίσχυε μέχρι χθες. Από σήμερα
και μετά από αναθεώρηση της προηγούμενης απόφασης του ο «Υπουργός
Οικονομικών» προχώρησε σε αύξηση
των τιμών. Ωστόσο, δεν αποκλείεται
μέσα στις επόμενες ώρες η διατίμηση
να αλλάξει εκ νέου, λόγω αντιδράσεων
που εκφράζονται από μερίδα μελών
του «συνδέσμου» των ασφαλιστικών
εταιρειών, οι οποίες έχουν Ελληνοκύπριους αντιπροσώπους. Σημειώνεται
ότι η νέα διατίμηση αφορά μόνο τα
αυτοκίνητα τύπου σαλούν και μόνο
την ετήσια διάρκεια ασφάλειας. Για
τις μηνιαίες ασφάλειες το τέλος παραμένει στα €25, για τις τριμηνιαίες
ανέρχεται στα €50 και για τις ασφάλειες εξάμηνης διάρκειας το τέλος ανέρχεται στα €90. Σε ό, τι αφορά τα
διπλοκάμπινα οχήματα η ασφάλεια
παραμένει ως έχει, δηλαδή €45 με
διάρκεια ενός μήνα και η ετήσια ασφάλεια στα € 150. Οι τιμές παραμένουν ως έχουν και για λεωφορεία, μοτοσικλέτες και minibus.

«Fast Forward» άδειες ζητούν οι ντιβέλοπερς για πολιτογραφήσεις
Θα υπάρξουν συναντήσεις με τους αρμόδιους του υπουργείου Εσωτερικών ώστε να εξεταστούν οι λεπτομέρειες ενός προσχεδίου
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

των αδειών, αλλά και ταυτόχρονη έκδοση των τίτλων ιδιοκτησίας με την
παράδοση των ακινήτων.

Επειτα από τις αλλαγές που προχώρησε
η Κυβέρνηση στο πρόγραμμα των πολιτογραφήσεων για δεύτερη φορά μέσα
στο 2018, οι επιχειρηματίες ανάπτυξης
γης και οικοδομών (ντιβέλοπερς) ζητούν
με τη σειρά τους τροποποιήσεις στο
θέμα της έγκαιρης έκδοσης διαφόρων
αδειών. Σύμφωνα με το νέο πακέτο
μέτρων, καθορίστηκε ένα όριο στην
αποδοχή υποβολής αιτήσεων, στις 700
ανά έτος, με έναρξη εφαρμογής από
το τρέχον έτος. Πρόσθετα, καθορίστηκε

Μικρά παράπονα για το εξάμηνο
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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του
Forbes, οι επιχειρηματίες
που επιλέγουν το κυπριακό
διαβατήριο ναι μεν αναζητούν ένα φιλικό φορολογικό καθεστώς, αλλά προσμετρούν το γεγονός πως η Κύπρος έχει πολύ καλό κλίμα.

Από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν λάβει την κυπριακή υπηκοότητα 3.381 ξένοι μέσω του Σχεδίου Πολιτογραφήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τους πραγματικούς επενδυτές να ανέρχονται στους 1.685.

ο αναμενόμενος χρόνος εξέτασης της
αίτησης που υποβάλλεται στα πλαίσια
του Σχεδίου, στους έξι μήνες, ενώ παράλληλα υιοθετήθηκε κώδικας δεοντολογίας με σαφείς πρόνοιες για να
αποφεύγονται υπερβολές και καταχρηστικές πρακτικές στη διαχείριση
και προβολή του Σχεδίου. Κάθε αίτηση
θα υποβάλλεται σε ενδελεχή έλεγχο
διακρίβωσης των πραγματικών στοιχείων και δεδομένων (due diligence),
αλλά με επιβάρυνση του αιτητή για το
κόστος. Τέλος, προσδιορίστηκε ότι η

χρονική περίοδος των τριών ετών διατήρησης της επένδυσης, στην περίπτωση που αφορά αγορά ακινήτου,
θα ξεκινά μετά από την έκδοση πολεοδομικής άδειας. Τρεις και πλέον εβδομάδες μετά την ανακοίνωση του
δεύτερου πακέτου των παραπάνω τροποποιήσεων, ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη όπου
και συζητήθηκαν οι πτυχές των νέων
κανονισμών. Όμως, αν και οι ντιβέ-

λοπερς παρουσιάζονται ευχαριστημένοι
με το πακέτο μέτρων που εφαρμόζεται
για τις πολιτογραφήσεις, το ζήτημα
που τους απασχολεί πλέον είναι η έγκαιρη έκδοση διαφόρων αδειών, για
να μην υπάρχουν καθυστερήσεις, αλλά
και να επέλθουν αλλαγές στο σύστημα
έκδοσης τίτλων ιδιοκτησίας. Σύμφωνα
με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Παντελή Λεπτό, οι αρμοδιότητες και οι
ευθύνες για την έκδοση τίτλων ιδιοκτησίας να δίδονται σε ιδιώτες, κυρίως
πολιτικούς μηχανικούς, ώστε να ετοι-

μάζουν όλες τις άδειες και τα πιστοποιητικά για έκδοση τίτλου ιδιοκτησίας,
με αυτό το μέτρο να αναμένεται να
βοηθήσει και τους αγοραστές και τους
πωλητές. Γι΄ αυτόν το σκοπό, ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών
Γιάννης Μισιρλής, σημείωσε στην «Κ»
πως στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν συναντήσεις με τους αρμόδιους
του Υπουργείου Εσωτερικών ώστε να
εξεταστούν ενδελεχώς οι λεπτομέρειες
ενός προσχεδίου για γρήγορη έκδοση

Αναφορικά με τον αναμενόμενο χρόνο εξέτασης της αίτησης του ενδιαφερομένου στα πλαίσια του Σχεδίου που
είναι έξι μήνες, μερίδα ντιβέλοπερς υποστηρίζει πως αυτό ανεβάζει το ρίσκο
του επενδυτή. Όπως εξήγησαν, ένας επενδυτής πριν περίμενε τρεις μήνες να
του δοθεί η έγκριση για να λάβει το διαβατήριο, ενώ τώρα θα αναμένει το διπλάσιο χρόνο, έξι μήνες, πράγμα, όπως
τόνισαν που ανεβάζει το ρίσκο του επενδυτή, καθώς οι τρεις μήνες στην ουσία του δημιουργούσαν αβεβαιότητα
για την επένδυσή του. Για το ίδιο θέμα,
δηλαδή της εξέτασης της αίτησης στους
έξι μήνες, ενδεχομένως είπαν να δημιουργείται κωλυσιεργία στις πληρωμές
για τα ακίνητα που αποκτούν, καθώς
οι πληρωμές αυτές γίνονται σταδιακά.
Μια φάση, σημείωσαν, είναι και η έγκριση του διαβατηρίου, άρα και οι πληρωμές για τα ακίνητα πρέπει να γίνονται
σε διαφορετικό ρυθμό από αυτόν που
γίνονταν μέχρι πρότινος.

Κλίμα και φορολογικά
Το αμερικανικό δίκτυο Forbes προχώρησε σε σχετικό ρεπορτάζ με το
Σχέδιο Πολιτογραφήσεων ξένων επενδυτών της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφερόμενο σε Ινδούς δισεκατομμυριούχους επιχειρηματίες.
Όπως παρουσιάζει το ρεπορτάζ, οι
επιχειρηματίες που επιλέγουν το κυπριακό διαβατήριο μέσω του Σχεδίου
αναζητούν ναι μεν ένα φιλικό φορολογικό καθεστώς, αλλά προσμετρούν το

γεγονός πως η Κύπρος έχει πολύ καλό
κλίμα. Οι επενδυτές, όπως επισημαίνουν,
επικεντρώνοντας στους Ινδούς πολυεκατομμυριούχους, επιζητούν ένα ασφαλές περιβάλλον για τις οικογένειές
τους, αφήνοντας πίσω ταραχώδεις πόλεις με όχι μεσογειακό κλίμα, όπως το
Λονδίνο. Το περιοδικό παρουσίασε τον
Ινδό δισεκατομμυριούχο μεγιστάνα
των ακινήτων, Surendra Hiranandani
και τον Anish Bhatt, τον ιδρυτή ενός
εκ των σημαντικότερων περιοδικών
ρολογιών και lifestyle παγκοσμίως.

Στους 3.381 οι επενδυτές
Από το 2008 μέχρι σήμερα έχουν
λάβει την κυπριακή υπηκοότητα 3.381
ξένοι μέσω του Σχεδίου Πολιτογραφήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας,
με τους πραγματικούς επενδυτές να
ανέρχονται στους 1.685, ενώ οι σύζυγοι
και τα παιδιά τους στους 1.651. Οι εθνικότητες που επιλέγουν την Κύπρο
για να λάβουν το κυπριακό διαβατήριο
είναι ως επί το πλείστον από Ρωσία
και Κίνα, με το ενδιαφέρον να εντείνεται μετά το 2014. Η μεγαλύτερη ζήτηση για κυπριακό διαβατήριο καταγράφηκε το 2017, έτος κατά το οποίο
το απέκτησαν 503 επενδυτές. Πρόσθετα, αφού το επιτρέπουν οι όροι του
Σχεδίου των Πολιτογραφήσεων,διαβατήριο έλαβαν ακόμα 510 άτομα που
είναι οι σύζυγοι και τα παιδιά αυτών.
Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε
το Υπουργείο Εσωτερικών, τους δύο
πρώτους μήνες του 2018 πολιτογραφήθηκαν 92 άτομα, ποσοστό το οποίο
είναι πολύ μεγάλο εάν ληφθεί υπόψη
το γεγονός πως από το 2008 μέχρι το
2010 πολιτογραφήθηκαν συνολικά 55
άτομα.
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Δύο συν πέντε
αιτήματα από
τις συντεχνίες
της Cyta
Σε διαδικασία διαπραγματεύσεων προς ανανέωση των
συλλογικών συμβάσεων οι συντεχνίες και η διοίκηση
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Σε εποχές εργασιακής κανονικότητας επιστρέφει
η Cyta μετά τους περιορισμούς και αποκοπές
που είχε επιφέρει η οικονομική κρίση του 2013.
Για πρώτη φορά, μετά το «εμπάργκο» που είχε
επιβληθεί στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο
σε κάθε εργατική διεκδίκηση οι συντεχνίες
του ημικρατικού οργανισμού βρίσκονται ήδη
σε διαδικασία διαπραγματεύσεων με το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta προκειμένου μέχρι
τις 31 Ιουλίου 2018 να έχουν καταλήξει σε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που θα καλύπτει
την χρονική περίοδο 2016-2018. Στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων, όπως είμαστε σε θέση
να γνωρίζουμε, βρίσκονται δυο βασικά μισθολογικά αιτήματα που αφορούν το μόνιμο προσωπικό του οργανισμού και άλλα τρία που καλύπτουν το ωρομίσθιο προσωπικό της Cyta. Επίσης, στην ατζέντα των διαπραγματεύσεων
έχουν τεθεί από πλευράς συντεχνιών και άλλα
δυο αιτήματα που αφορούν το εργασιακό στάτους συγκεκριμένων θέσεων. Σύμφωνα με τις
πληροφορίες της «Κ» το κλίμα που επικρατεί
στις διαπραγματεύσεις περιγράφεται ως θετικό
και στην περίπτωση που τα αιτήματα οικονομικής φύσεως ικανοποιηθούν, εάν και εφόσον
παραστεί ανάγκη, θα καλυφθούν με συμπλη-

γείας της Cyta, ποσοστό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η εισφορά του οργανισμού. Οι
συντεχνίες διεκδικούν οι εισφορές των εργαζομένων να απορροφηθούν από το υφιστάμενο
ποσοστό συνεισφοράς προς το Ταμείο Υγείας
και να καταλήγουν σε ένα επικουρικό ταμείο.
Στην πρώτη φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ το ποσοστό που υπολείπεται μετά την αφαίρεση συνεισφοράς εργαζομένων και εταιρείας είναι
2,2%. Στην δεύτερη φάση το αντίστοιχο ποσοστό
υποχωρεί στο 0,2%. Το συγκεκριμένο αίτημα
βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.

Άλλα πέντε

Στα αιτήματα που αφορούν το μόνιμο προσωπικό συγκαταλέγονται άλλα δυο που αφορούν
το εργασιακό καθεστώς σε κάποιες θέσεις της

Οι διαπραγματεύσεις Διοικητικού Συμβουλίου και Συντεχνιών για ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι 31 Ιουλίου. Οι
πληροφορίες που υπάρχουν για την πορεία των διαπραγματεύσεων κάνουν λόγο για θετικό κλίμα.
ιεραρχίας. Το πρώτο αίτημα αφορά την μείωση
των ιεραρχικών επιπέδων, τουτέστιν ενοποίηση
παρόμοιων ιεραρχικών θέσεων. Το δεύτερο
έχει να κάνει με τη συνέχιση του θεσμού των
αποποιήσεων με την παραχώρηση κάποιων

προσαυξήσεων. Από εκεί και πέρα οι συντεχνίες
ζητούν δημιουργία μισθολογικών κλιμάκων
για τους ωρομίσθιους της Cyta, οι οποίοι όπως
λέγεται είναι οι μοναδικοί του δημόσιου τομέα
χωρίς κλίμακες. Επίσης, υπό συζήτηση βρί-

Ψάχνουν για Ανώτερο
Εκτελεστικό Διευθυντή
Η αποχώρηση του Αναπληρωτή Ανώτε-

ρου Εκτελεστικού Διευθυντή της Cyta
Μιχάλη Αχιλλέως έχει θέσει το ΔΣ σε
διαδικασία αναζήτησης νέου Ανώτερου
Εκτελεστικού Διευθυντή, θέση η οποία
παραμένει κενή τα τελευταία χρόνια.
Μετά την υποβολή παραίτησης από
πλευράς Αχιλλέως η θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή προκηρύχθηκε και σύμφωνα με τις πληροφορίες ενώπιον του ΔΣ υπάρχουν 14 αιτήσεις.
Οι έξι προέρχονται από εντός του Οργανισμού και οι άλλες οκτώ από εκτός
της cyta. Σύμφωνα με τις πληροφορίες
μας, ξεκίνησαν ήδη οι συνεντεύξεις
των ενδιαφερομένων. Χθες Τρίτη ενώπιον του ΔΣ παρουσιάσθηκαν η Αντιγόνη Μοδέστου, Ανώτερη Διευθυντής,
Χρίστος Λιμνατίτης, Γιώργος Μαλλεκίδης, Μαρία Δάμαλου και Κίκης Κυριάκου, Διευθυντές εργαζόμενοι της Cyta.
Επίσης από προσωπική συνέντευξη πέρασαν και ενδιαφερόμενοι εκτός οργανισμού. Όπως είχε γράψει πρόσφατα
η «Κ», ο κ. Αχιλλέως έχει ενημερώσει
ήδη το Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta
για την απόφασή του να αποχωρήσει από τον Οργανισμό. Μια αποχώρηση που
δημιουργεί ερωτηματικά για τους λόγους που ώθησαν τον κ. Αχιλλέως να εξέλθει της Cyta αν ληφθεί υπόψη ότι
δεν έχει κλείσει ο εργασιακός του κύκλος από χρονικής απόψεως.
Ο κ. Αχιλλέως φαίνεται να έχει διαμηνύσει στο ΔΣ πως θα παραμείνει στο
πόστο του μέχρι την κάλυψη του κενού
που δημιουργεί η παραίτησή του σε διευθυντικό επίπεδο νοουμένου ότι η
θέση του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή παραμένει εδώ και χρόνια κενή.
Ο κ. Αχιλλέως διετέλεσε Γενικός Διευθυντής της Cyta Hellas για πέντε χρόνια. Βρέθηκε στο συγκεκριμένο πόστο
από το ξεκίνημα της θυγατρικής στην
Ελλάδα το 2007 μέχρι και το 2012 που
επέστρεψε στα κεντρικά στη Λευκωσία.

<
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<
<
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Τα επτά αιτήματα από πλευράς
συντεχνιών είναι: η σταδιακή κατάργηση των μισθολογικών αποκοπών, οι εισφορές στο ΓεΣΥ, δυο
αιτήματα ιεραρχικών θέσεων και
άλλα πέντε για τους ωρομίσθιους
υπαλλήλους.
ρωματικό προϋπολογισμό που θα κατατεθεί
στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Παράλληλα με
τις διαπραγματεύσεις για ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων προχωρούν οι διαδικασίες
πλήρωσης της κενής θέσης του Ανώτατου Εκτελεστικού Διευθυντή του Οργανισμού.

Τερματισμός αποκοπών

Το βασικό αίτημα που τίθεται από τις συντεχνίες έχει να κάνει με τις αποκοπές που επεβλήθησαν στους μισθούς μετά την κρίση
του 2013. Βασική θέση των συντεχνιών είναι
η σταδιακή μείωση των αποκοπών, κάτι που
όπως υποστηρίζεται έχει συμφωνηθεί σε υπουργικό επίπεδο. Η κατάργηση των μισθολογικών αποκοπών χωρίζεται σε δυο επίπεδα,
τις έκτακτες και τις μόνιμες. Σε ό,τι αφορά τις
έκτακτες αποκοπές συνολικού ύψους 17% αυτές
έχουν ήδη καταργηθεί. Η προσοχή στρέφεται
στις μόνιμες με τις συντεχνίες να επιδιώκουν
την σταδιακή κατάργησή τους. Μια διαδικασία
η οποία θα εφαρμόζεται ανά εξάμηνο αρχής
γενομένης από τα χαμηλά εισοδήματα έως και
1500 ευρώ από 1 Ιουλίου 2018 και με αυξητική
τάση στη συνέχεια ανά 500 ευρώ. Η πλήρης
κατάργηση των αποκοπών θα ολοκληρωθεί σε
έξι εξάμηνα και έως το 2022.
Το δεύτερο βασικό αίτημα από πλευράς εργαζομένων σύμφωνα με τις πληροφορίες της
«Κ» έχει να κάνει με τις εισφορές στο Γενικό
Σύστημα Υγείας. Σήμερα οι εργαζόμενοι συνεισφέρουν ένα ποσοστό 5,75% στο Ταμείο Υ-

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

ΑΠΟΨΗ

Του ΡΙΚΚΟΥ ΜΑΠΠΟΥΡΙΔΗ

Η δημοσιοποίηση των δικατικών αποφάσεων
Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
των Προσωπικών Δεδομένων που θεσπίστηκε το 2016 με αριθμό 679/2016 από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, δημοσιοποιήθηκε και
ήταν έκτοτε γνωστό ότι θα τεθεί σε εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018. Πλείστες χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ψήφισαν εναρμονιστικούς Νόμους έγκαιρα και έτσι οι
πολίτες τους γνώριζαν αν και πώς τους επηρεάζει. Δυστυχώς, το ίδιο δεν συνέβη
στην Κύπρο που το σχετικό Νομοσχέδιο
τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση μόλις
πριν λίγες βδομάδες. Η γενική αναστάτωση
που επικράτησε, με την αλλεπάλληλη αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με τα
οποία οι διάφορες εταιρείες μας καλούν
να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας για τη
συνέχιση της λήψης των εξαγγελιών τους,
επιτάθηκε σε όλα τα επίπεδα της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Εξαίρεση
και μάλιστα θλιβερή, δεν μπορούσε να
μην αποτελέσει το δικαστικό μας σύστημα
που για ακόμα μια φορά πιάστηκε αδιάβαστο. Ξαφνικά, από τις 23 Μαΐου σταμάτησε η δημοσίευση των Δικαστικών Αποφάσεων και το νομικό μας σύστημα, που
με βάση το άρθρο 29 του Νόμου περί Δικαστηρίων στηρίζεται στο προηγούμενο
που δημιουργούν οι Δικαστικές Αποφάσεις
και μάλιστα του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
παραμένει έκτοτε χωλό. Η ανακοίνωση
του Ανωτάτου Δικαστηρίου για πάγωμα

σκεται η δημιουργία Ενιαίου Ασφαλιστικού
Ταμείου για του ωρομίσθιους υπό τη σκέπη
της Cyta. Τέλος και με στόχο την παροχή ενός
ικανοποιητικού μισθού σε ωρομίσθιους συζητείται η αύξηση του ωραρίου εργασίας.

της δημοσίευσης των Αποφάσεων μέχρι
νεοτέρας Διαταγής που δημοσιεύτηκε στις
07/06/2018 μετά από Συνεδρία του ημερομηνίας 06/06/2018, επιβεβαίωσε την αδυναμία μας για ενσωμάτωση του Ευρωπαϊκού κεκτημένου με τον πιο επίσημο
τρόπο. Είναι προφανές πως η δημοσίευση
μιας Δικαστικής Απόφασης με αναφορά
στο όνομα του διαδίκου, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Πρόβλημα επίσης μπορεί
να δημιουργήσει και η μη θέσπιση διαδικασίας κλήσης των διαδίκων να εκθέσουν
στο Δικαστήριο πριν τη δημοσιοποίηση
των Αποφάσεων που τους αφορούν, των
στοιχείων που οι ίδιοι θεωρούν ως «εμπιστευτικές πληροφορίες», κάτι που από το
2004 και ίσως και προηγουμένως, ισχύει
στην Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ). Σε αντίθεση με το τι συμβαίνει
στην ΕΠΑ, το θέμα ευκολύνεται περισσότερο
στη διαδικασία ενώπιον των Δικαστηρίων,
λόγω του ότι η διαδικασία ενώπιόν τους
είναι σύμφωνα με το άρθρο 30(2) του Συντάγματος δημόσια και επομένως, ως τέτοια
δεν επηρεάζεται από ανεπιθύμητες παραβιάσεις προσωπικών δεδομένων, εκτός εάν
επηρεάζεται η ιδιωτική ζωή των διαδίκων.
Όμως η ισχύουσα στο Ανώτατο Δικαστήριο
νοοτροπία, φαίνεται να είναι αυτή του «πονάει κεφάλι, κόβουμε κεφάλι». Το Σύνταγμα
παρέχει στη Δικαστική εξουσία δυνατότητα

θέσπισης Διαδικαστικών Κανονισμών για
την ενώπιόν τους διαδικασία. Μέσα στα
πλαίσια της εξουσίας αυτής αναμέναμε
την έκδοση Διαδικαστικού Κανονισμού
που θα ρύθμιζε το θέμα, αντί την αναμονή
της επίλυσης του ζητήματος από τη Νομοθετική εξουσία στα πλαίσια του Αγγλικού
και Ιρλανδικού μοντέλου, όπως παρατίθεται
στην ανακοίνωση. Ο Διαδικαστικός Κανονισμός που εξαγγέλθηκε ότι θα θεσπιστεί
από το Ανώτατο Δικαστήριο, θα είναι εσωτερικού χαρακτήρα και θα αφορά μόνο
την καθοδήγηση των πρωτόδικων Δικαστών
αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού, κατά τη σύνταξη και δημοσίευση
των δικαστικών αποφάσεων. Το Ανώτατο
Δικαστήριο παραιτείται από την Αρχή της
διάκρισης των Εξουσιών, αναθέτοντας στη
Νομοθετική εξουσία τη ρύθμιση του ζητήματος, την οποία τόσο έντονα προέβαλε
όταν ήθελε να αποφύγει τη συμπερίληψη
των Δικαστών στις διαδικασίες του «πόθεν
έσχες», ή να εξαιρεθούν από τις αποκοπές
μισθών. Αναμένουμε τόσο ως Δικηγόροι
που η επάρκειά μας εξαρτάται από τη δημοσίευση των Δικαστικών Αποφάσεων,
αλλά και ως πολίτες που θέλουμε τη διασφάλιση της δημοσιοποίησης της δίκης
μέχρι το πέρας της, άμεση επανέναρξη
της δημοσίευσης των δικαστικών αποφάσεων.
Ο Ρίκκος Μαππουρίδης είναι δικηγόρος.

Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Η μοναδική ελληνική ιδιαιτερότητα
Πολλούς μύθους άφησε η μνημονιακή
εποχή και τώρα καταρρέουν. Ελεγαν
ότι μας επιβάλλουν υπερβολικό πρωτογενές πλεόνασμα που απομακρύνει
την ανάπτυξη. Αυτό υποστήριζε η αντιπολίτευση πριν από λίγα χρόνια.
Τώρα που είναι κυβέρνηση πανηγυρίζει
για το «υπερπλεόνασμα», γιατί θεωρείται ένδειξη ευρωστίας της οικονομίας και όχι εμπόδιο στην ανάπτυξη.Τώρα το μεγάλο διακύβευμα θεωρείται
η μείωση του χρέους. Το πραγματικό
πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας
δεν είναι ότι χρειαζόμαστε μείωση
χρέους, αλλά ότι δεν ακολουθήσαμε
τον φυσιολογικό δρόμο. Αυτή είναι
μια ιδιαιτερότητα. Νομίζουμε ότι μας
συμβαίνουν μοναδικά γεγονότα, για
πρώτη φορά, και ζούμε με ένταση φυσιολογικές καταστάσεις. Ακόμα κι αν
αποτελούν απλή επανάληψη όσων έχουν συμβεί στο παρελθόν. Αυτός
είναι ο μεγάλος μύθος, η μητέρα όλων
των μύθων, νομίζουμε ότι είμαστε μοναδικοί. Δεν είμαστε ούτε η πρώτη
ούτε η μοναδική χώρα που βίωσε κρίση
και πρόγραμμα λιτότητας. Η διαφορά
από τους άλλους, είναι ότι δεν πετύχαμε
όσα εκείνοι. Τουλάχιστον δεν πετύχαμε
στον ίδιο χρόνο και κατά την ίδια έκταση. Τι έγινε σε άλλες χώρες με παρόμοια προβλήματα;

• Ισπανία: Εντάχθηκε στο πρόγραμμα
τον Ιούλιο του 2012 χωρίς συμμετοχή
του ΔΝΤ. Ηταν 18μηνης διάρκειας
(έως το τέλος του 2013) και ύψους
100 δισ. ευρώ, από τα οποία εκταμιεύθηκαν μόνο τα 41 δισ. ευρώ. Από
το 2014 έως τα τέλη του 2017 το ισπανικό δημόσιο αποπλήρωσε πρόωρα και εθελοντικά έξι δόσεις, για να
μειώσει το υπόλοιπο οφειλής της στον
ESM στα 31 δισ. ευρώ (δηλαδή στο
75%, προκειμένου να απαλλαγεί από
αξιολογήσεις και εποπτεία). Αυτή
ήταν καθαρή έξοδος.
• Πορτογαλία: Σε πρόγραμμα το 2011,
παρόμοιο με το ελληνικό. Ολοκληρώθηκε χωρίς προληπτική γραμμή
στήριξης, σε λιγότερο από 3 χρόνια.
Είναι ενδεικτικό ότι η 12η αξιολόγηση
δεν έγινε ποτέ, καθώς η χώρα δεν
χρειάστηκε την τελευταία δόση και
το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε ταχύτερα από το προβλεπόμενο. Βρίσκεται
βέβαια στην «εποπτεία μετά το πρόγραμμα» και από το 2014 έως το 2017
πέρασε 5 αξιολογήσεις. Η εποπτεία
θα τελειώσει το 2026, όταν αναμένεται
να αποπληρώσει το 75% του χρέους
στον ESM.
• Ιρλανδία: Το πρόγραμμα ξεκίνησε
Δεκέμβριο του 2010 και ολοκληρώθηκε
Δεκέμβριο του 2013. Ολα υλοποιήθηκαν

ταχύτατα και έγιναν 12 αξιολογήσεις,
κανονικά ανά τρίμηνο, επίτευγμα που
στην Ελλάδα θεωρείται ανέφικτο. Ταυτόχρονα έως και το 2017 η χώρα πέρασε
κι άλλες επτά «μεταμνημονιακές» αξιολογήσεις, στο πλαίσιο της εποπτείας
μετά τη λήξη του προγράμματος. Οι αξιολογήσεις θα ολοκληρωθούν το
2031, όταν η χώρα εκτιμάται ότι θα
έχει εξοφλήσει το 75% των δανείων
του ESM.
• Ρουμανία: Ηταν σε πρόγραμμα την
περίοδο 2009-2011. Ακολούθησαν άλλα
δύο προγράμματα προληπτικού χαρακτήρα, χωρίς εκταμιεύσεις. Από τον Οκτώβριο του 2015 η Ρουμανία βρίσκεται
σε «εποπτεία μετά το πρόγραμμα».
• Κύπρος: Το μνημόνιο ξεκίνησε Απρίλιο του 2013 και τερματίστηκε τον
Μάρτιο 2016, χωρίς διάδοχο πρόγραμμα ή προληπτική γραμμή, αν και
η πιστοληπτική διαβάθμισή της παραμένει κάτω από την επενδυτική
βαθμίδα. Η χώρα δανείζεται από τις
αγορές, αλλά παραμένει σε μεταμνημονιακή εποπτεία.
• Ουγγαρία, τον Οκτώβριο του 2008
και η Λετονία τον Δεκέμβριο του
ίδιου έτους, μπήκαν σε προγράμματα
προσαρμογής, τα οποία τέλειωσαν
εντός τριετίας, χωρίς να χρειαστούν
προληπτική γραμμή.
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Στενεύουν
τα περιθώρια
για την τουρκική
οικονομία
Τα σενάρια για την επομένη των εκλογών
και το ενδεχόμενο προσφυγής στο ΔΝΤ
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Σε αντίθεση με τους Τούρκους πολιτικούς, οι οποίοι, λίγο πριν από τις πρόωρες εκλογές, σπεύδουν να «μοιράσουν» ελπίδες και να αναπτερώσουν
το ηθικό των ψηφοφόρων τους για το
πολιτικό και οικονομικό μέλλον της
χώρας, οικονομολόγοι και έμπειροι αναλυτές προειδοποιούν για το μέλλον
της τουρκικής οικονομίας. Η οικονομική κρίση που έχει ξεσπάσει στην
Τουρκία δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί με προσωρινά μέτρα της κυ<
<
<
<
<
<
<

Οι τράπεζες θα αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες σε ό,τι αφορά τα δάνεια και οι εταιρείες ενδέχεται να μην είναι πλέον
μελλοντικά σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.
βέρνησης. Η τουρκική οικονομία χρειάζεται πολυδιάστατες, συστημικές μεταρρυθμίσεις. Η κατεύθυνση αυτών
των μεταρρυθμίσεων, ο ιδεολογικός
χαρακτήρας και το περιεχόμενό τους,
θα εξαρτηθούν από την νέα κυβέρνηση
της χώρας που θα σχηματιστεί μετά
το τέλος των πρόωρων προεδρικών
και βουλευτικών εκλογών.
Τα χρονικά περιθώρια για την λήψη
νέων πρωτοβουλιών και μέτρων που
θα μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση της οικονομίας, στενεύουν απειλητικά για την Άγκυρα. Επίσης, λι-

γοστεύουν και οι επιλογές. Στη νέα
περίοδο, σε περίπτωση που επιθυμεί
να αποφύγει το ενδεχόμενο της προσφυγής στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) για νέα οικονομική βοήθεια,
η Τουρκία θα πρέπει να στηρίξει τις
ελπίδες της στις κινήσεις και προθέσεις
του ξένου κεφαλαίου και ταυτοχρόνως
να προχωρήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία της.
Οι νέες εξελίξεις επιφυλάσσουν αντίκτυπο και για την οικονομία των
Κατεχομένων, τα οποία αναμένουν με
μεγάλη αγωνία το τέλος των τουρκικών
εκλογών. Μετά τις τουρκικές εκλογές,
η τ/κ πλευρά θα χτυπήσει εκ νέου την
πόρτα της τουρκικής κυβέρνησης για
να ζητήσει νέες οικονομικές ενισχύσεις.

Το αισιόδοξο σενάριο

«Υπάρχει ένα αισιόδοξο σενάριο,
το οποίο προβλέπει βραχυπρόθεσμα
στασιμότητα στην τουρκική οικονομία
μετά τις εκλογές.
Στην συνέχεια θα έρθει η σταθερότητα και η ανάπτυξη». Αυτό μας επισημαίνει ο έμπειρος Τούρκος καθηγητής Κορκούτ Μποράταβ, ο οποίος
προσθέτει ότι το συγκεκριμένο σενάριο,
στο οποίο επικεντρώνουν την προσοχή
τους τόσο η απερχόμενη κυβέρνηση
όσο και η αντιπολίτευση, εξαρτάται
από μια σειρά απρόβλεπτων εξελίξεων
και παραγόντων.
Για να εξασφαλιστεί εκ νέου η σταθερότητα της τουρκικής οικονομίας
μετά τις εκλογές, το ξένο κεφάλαιο θα
πρέπει να αλλάξει πορεία και επιλογές
κατά την επόμενη περίοδο. Πρώτα
από όλα το FED θα πρέπει να αναθεωρήσει τις στρατηγικές του και να α-

Τους επόμενους μήνες, η Τουρκία θα κληθεί να πληρώσει 182 δισ. δολάρια ΗΠΑ στους ξένους οφειλέτες. Αυτήν την στιγμή, το θησαυροφυλάκιό της διαθέτει μόλις 130 δισ. δο-

λάρια. Το συνολικό χρέος της Τουρκίας αγγίζει τα 453 δισ. δολάρια.
νοίξει τον δρόμο για νέες επενδύσεις
στις αναπτυσσόμενες αγορές. Παράλληλα, θα πρέπει να αυξηθεί το ενδιαφέρον του ξένου, κυρίως δυτικού κεφαλαίου για τις αναπτυσσόμενες αγορές. Επίσης, θα πρέπει να τερματιστεί
η έξοδος του ξένου κεφαλαίου από την
τουρκική αγορά.
Την ίδια στιγμή, η τουρκική κυβέρνηση θα πρέπει να εστιάσει σε μια σειρά πρωτοβουλιών. Η Κεντρική Τράπεζα
της Τουρκικής Δημοκρατίας θα κληθεί
να αυξήσει εκ νέου τα επιτόκια (ενδεχομένως πάνω από το 20%). Την ίδια
στιγμή, η νέα κυβέρνηση θα προχωρήσει με αποφασιστικότητα σε σειρά
μεταρρυθμίσεων που βρίσκουν σύμφωνο τον ξένο επενδυτή.
Οι προαναφερόμενες εξελίξεις θα
συνοδευτούν από την υψηλή τιμή των
ξένων νομισμάτων στην τουρκική αγορά και τις αλυσιδωτές επιπτώσεις
και εξελίξεις σε όλους τους τομείς της
τουρκικής οικονομίας. Οι τράπεζες θα
αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες
σε ό,τι αφορά τα δάνεια και οι εταιρείες
ενδέχεται να μην είναι πλέον μελλοντικά σε θέση να ανταποκριθούν στις
υποχρεώσεις τους.
«Το αισιόδοξο σενάριο είναι εφικτό,
ωστόσο κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί την εφαρμογή του μετά τις εκλογές»,
προειδοποιεί ο κ. Μποράταβ, ο οποίος
προσθέτει τα εξής: «Η οικονομική α-

στάθεια που οφείλεται στο FED (μετά
τις εκλογές) ενδέχεται να συνεχιστεί.
Επίσης, πλέον έχει χαθεί η «όρεξη»
του ξένου κεφαλαίου για τις αναδυόμενες αγορές και η έξοδος του ξένου
κεφαλαίου από την τουρκική αγορά
συνεχίζεται με ατέρμονους ρυθμούς.
Σαν δεν έφταναν όλα αυτά οι τελευταίες
δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου πλήττουν την τουρκική οικονομία και οι
προσπάθειες για επανόρθωση του Υπουργού Οικονομικών δεν σημειώνουν
επιτυχία και δεν είναι πειστικές».

Το απαισιόδοξο σενάριο

Αμέσως μετά το τέλος των πρόωρων
βουλευτικών και προεδρικών εκλογών,
σε περίπτωση που όπως μας επισημάνει
ο κ. Κοράταβ, εξαιτίας μιας σειράς παραγόντων δεν γίνει πραγματικότητα
το αισιόδοξο σενάριο για το μέλλον
της τουρκικής οικονομίας, η Τουρκία
δεν θα έχει άλλη επιλογή παρά να προσφύγει στο ΔΝΤ για νέα οικονομική
βοήθεια. Και αυτό διότι τους επόμενους
μήνες, η χώρα θα κληθεί να πληρώσει
182 δισ. δολάρια ΗΠΑ στους ξένους
οφειλέτες. Αυτήν την στιγμή, το θησαυροφυλάκιο της Τουρκίας διαθέτει
περίπου μόλις 130 δισ. δολάρια ΗΠΑ.
Η όλη κατάσταση περιπλέκεται ακόμη
πιο πολύ όταν αναλογιστεί κανείς ότι
συνολικά το χρέος της Τουρκίας αγγίζει
τα 453 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Βλέπει Μουσιούττα ο Νικόλας

Στο τραπέζι εκ νέου η θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου

Όπως στην Τουρκία έτσι και στα Κα-

τεχόμενα μεγεθύνεται η αγωνία της
κοινωνίας και των πολιτικών για την
πορεία της οικονομίας την επόμενη
ημέρα των τουρκικών εκλογών. Οι
προσεχείς «δημοτικές εκλογές» στα
κατεχόμενα, φέρνουν για μια ακόμη
φορά τις μεγάλες οικονομικές ανάγκες και τα χρέη των «αρχών τοπικής
αυτοδιοίκησης», τα οποία σχετίζονται
κυρίως με την οικονομική εξάρτηση
της τ/κ πλευράς από την Άγκυρα.
Το τελευταίο διάστημα η άνοδος της
τιμής των ξένων νομισμάτων φέρνει
νέα κέρδη στην τουριστική βιομηχανία των κατεχομένων. Ε/κ και ξένοι επισκέπτες επιλέγουν την τ/κ αγορά
για λόγους αναψυχής και απόκτησης
σειράς προϊόντων και αγαθών σε ελκυστικές τιμές.
Προσεκτικοί Τ/κ αναλυτές τονίζουν

«Υπό το φως των προαναφερόμενων
η Τουρκία έχει δυο επιλογές. Προσφυγή
στο ΔΝΤ ή αναβολή πληρωμής χρέους»,
τονίζει ο κ. Μποράταβ, ο οποίος τονίζει
ότι οι μνηστήρες του αξιώματος της
Προεδρίας της Τουρκίας φλερτάρουν
με το πρώτο ενδεχόμενο, το οποίο θα

ότι η παραπάνω εξέλιξη ευνοεί μονάχα μια μικρή μερίδα της οικονομίας.
Το τουρκικό κεφάλαιο και μια μικρή
μερίδα Τ/κ επιχειρηματιών εξασφαλίζουν κέρδη εν μέσω μεγάλης οικονομικής καταιγίδας. Ωστόσο, το ίδιο
δεν συμβαίνει στην περίπτωση των
«δημόσιων» και ιδιωτικών υπαλλήλων. Τα ενοίκια, οι τιμές των βασικών
αγαθών και υπηρεσιών σκαρφαλώνουν σε ιστορικά επίπεδα και η τ/κ
οικονομία, στο σύνολό της φθάνει
στα όρια των αντοχών της.
Εξαιτίας της προαναφερόμενης εξέλιξης, η τ/κ πλευρά στρέφει για μια
ακόμη φορά τα βλέμματά της στην Άγκυρα και αναμένει το τέλος των
τουρκικών εκλογών για να ξεκαθαρίσει η πορεία της οικονομικής βοήθειας που φτάνει από την Τουρκία στα
Κατεχόμενα.
ανοίξει τον δρόμο για σαρωτικές αλλαγές σε ολόκληρη την τουρκική οικονομία. «Ένα παρόμοιο πρόγραμμα
δανεισμού από το ΔΝΤ είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο του ΑΚΡ στην εξουσία
το 2002», μας υπενθυμίζει ο κ. Μποράταβ.

Ξεκαθαρίζει το τοπίο με
τις εξετάσεις τετραμήνων
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Συνάντηση με τον βουλευτή Λευκωσίας
και υποψήφιο για την θέση του αναπληρωτή προέδρου Μαρίνο Μουσιούττα έχει σήμερα το πρωί στα γραφεία
του κόμματος ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Η συνάντηση γίνεται σε μία προσπάθεια να εκτονωθεί το τεταμένο
κλίμα που προκάλεσαν οι εσωκομματικές εκλογές, αλλά και η φημολογία
που αφήνεται να διαρρεύσει πως ήταν
ευνοούμενη της ηγεσίας για την θέση
του αναπληρωτή προέδρου η Χριστιάνα
Ερωτοκρίτου. Ήδη μετά και από τις
εσωκομματικές εκλογές μελετάται η
διαχείριση των εσωκομματικών τριγμών, αλλά και το μέλλον της κοινοβουλευτικής έδρας που είτε θα αποτελέσει τη θεραπεία του προβλήματος
είτε θα ανοίξει νέο κύκλο αντιπαράθεσης.
Δεν έχω δώσει δεκανίκια σε κανέναν, απάντησε σε συνέντευξή του
στον «ALPHA» ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ
Νικόλας Παπαδόπουλος μετά και την
αιχμηρή τοποθέτηση του Μαρίνου
Μουσιούττα ότι δεν βασίστηκε σε ξένα
πολιτικά δεκανίκια, απορρίπτοντας
εν πολλοίς ότι στήριξε την Χριστιάνα
Ερωτοκρίτου. Ο ίδιος εξήρε την παρουσία αλλά και τη δράση του Μαρίνου
Μουσιούττα, σημειώνοντας πως είναι
ένα καταξιωμένο στέλεχος που έχει
«ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο να
διαδραματίσει και τον θέλουμε εκεί
να δώσει το «παρών» του καθώς είναι
σημαντική η δική του συμβολή». Θα
πρέπει να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια του προεκλογικού υπήρξε ένταση
μεταξύ του Μαρίνου Μουσιούττα και
στελεχών που βρίσκονται κοντά στην
ηγεσία. Από πλευράς της ηγεσίας υπήρξε η δυσαρέσκεια για το ότι έμαθαν
για την πρόθεση του κ. Μουσιούττα
να διεκδικήσει τη θέση του αναπληρωτή προέδρου από τη συνέντευξη
που έδωσε στην «Κ». Από το περιβάλλον
του κ. Μουσιούττα υπήρξε η ενόχληση
για το ότι κομματικοί κύκλοι διέρρεαν
ότι στο οργανωτικό του είχαν εμπλοκή
και παρέμβαση καρογιανικοί κύκλοι,
εξ ου και η τοποθέτησή του ότι δεν
βασίστηκε σε ξένα πολιτικά δεκανίκια.
Η αλήθεια είναι πως στον πέμπτο
όροφο του κόμματος αντιλαμβάνονται
πως δεν έχουν την πολυτέλεια απώλειας
ή δυσαρέστησης περισσότερων στε-

Μεγάλη αγωνία στα Κατεχόμενα

Ο Νικόλας Παπαδόπουλος θέλει να κλείσει τις φωνές που κάνουν λόγο για εύνοια συγκεκριμένων στελεχών κατά τις εσωκομματικές εκλογές.
λεχών και με αυτό τον τρόπο αναμένεται να κινηθούν το επόμενο διάστημα. Ο χαμηλός αριθμός ενδιαφέροντος,
σε συνδυασμό με τις φωνές για αποκλεισμό από το μητρώο, ενέτειναν το
τεταμένο κλίμα. Σε αυτό το πλαίσιο
και η συνάντησή του με τον Μαρίνο
Μουσιούττα για να διαφανεί το ποιος
θα είναι ο ρόλος του στη νέα εποχή
του ΔΗΚΟ. Στελέχη που βρίσκονται
στην ηγεσία επισημαίνουν πως τη
θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου θα πρέπει να αναλάβει ο Μαρίνος Μουσιούττας. Μία θέση που
σύμφωνα με έγκυρες πηγές του είχε
προταθεί από τον Πρόεδρο του ΔΗΚΟ
κατά τον προεκλογικό είτε αποσύρει
την υποψηφιότητά του, είτε δεν κατάφερνε να εκλεγεί αναπληρωτής πρόεδρος. Πρόταση την οποία δεν δέχτηκε
ο κ. Μουσιούττας, καταδεικνύοντας
πως είναι μάλλον δύσκολο να κάνει
κάτι τέτοιο τώρα. Στην εξίσωση ωστόσο
θα πρέπει να λάβει υπόψη και το γεγονός ότι δύο ανθυποψήφιοί του για
τις βουλευτικές του 2021, Αλέκος Τρυφωνίδης και Μιχάλης Δαμιανός έχουν
ενισχυθεί κομματικά, λαμβάνοντας αξιώματα. Το αν αυτό θα επηρεάσει την
όποια απόφασή του, θα φανεί.

Λίστα για τον κοινοβουλευτικό

Τι γίνεται όμως με τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου και στο
ενδεχόμενο που ο Μαρίνος Μουσιούττας αρνηθεί; Αν και για πολλούς

<
<
<
<
<
<
<

Στο ΔΗΚΟ θεωρούν ότι η
θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ενδεχομένως να αποτελέσει τη θεραπεία στους εσωκομματικούς τριγμούς, ωστόσο τα
σενάρια που διαμορφώνονται αφήνουν παραπονούμενα στελέχη.
ήταν δεδομένο πως η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου θα παραιτείτο από τη θέση
με την ενδεχόμενη εκλογή της, η ίδια
δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει ότι θα παραδώσει τη θέση. Κομματικές πηγές
επεσήμαναν πως η ίδια είχε την πρόθεση να παραιτηθεί και πριν τις εκλογές, ωστόσο δεν το έκανε για να μην
φανεί ως λαϊκισμός ή υπεροψία. Όπως
λέγεται, θα αποτελέσει αντικείμενο
συζήτησης με την κοινοβουλευτική
ομάδα του κόμματος το τι μέλλει γενέσθαι. Όπως όλα δείχνουν το μέλλον
της εν λόγω θέσης ενδεχομένως να
προκαλέσει έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας και αναστάτωσης σε οποιοδήποτε
σενάριο. Το ενδεχόμενο να διατηρήσει
τη θέση σε συνδυασμό με τη φημολογία
που αφήνεται να διαρρεύσει ότι υπήρξε
η προσωπική επιλογή του Νικόλα Παπαδόπουλου για τη θέση του αναπλη-

ρωτή προέδρου, θα ενισχύσει εκείνες
τις φωνές που κάνουν λόγο ότι η νέα
εποχή του ΔΗΚΟ διοικείται από μία
κλειστή ομάδα. Ζήτημα τίθεται και
για το ενδεχόμενο κατάληψης της θέσης από άλλους. Η ανάληψη της θέσης
από τον Άγγελο Βότση θα μπορούσε
να αποτελέσει μία λύση που δεν θα
προκαλούσε περαιτέρω τριγμούς. Όχι
μόνο λόγω της κοινοβουλευτικής του
πείρας, αλλά και εξαιτίας του ότι ενδεχομένως να κρατήσει κοντά τον
βουλευτή Λεμεσού ο οποίος απομακρύνεται από τα κομματικά δρώμενα
το τελευταίο διάστημα. Στο ΔΗΚΟ ωστόσο υπάρχει η εκτίμηση πως δεν
θα πρέπει να επιβραβεύονται στελέχη
που δεν ήταν σωστά απέναντι στο
κόμμα, με ο,τι κι αν αυτό σημαίνει.
Ένα από τα ονόματα που ακούστηκε
είναι και αυτό του Χρίστου Ορφανίδη
μετά και την αποτυχία του να εκλεγεί
αντιπρόεδρος. Κάτι τέτοιο ωστόσο ενδέχεται να δυσαρεστήσει τον για δεύτερη θητεία βουλευτή Λάρνακας Γιώργο
Προκοπίου. Υπήρξαν βεβαίως και φωνές που ήθελαν ως μία από τις επιλογές
τον Πανίκο Λεωνίδου. Υπενθυμίζεται
πως ο κ. Λεωνίδου υπήρξε ο Πρόεδρος
της Πειθαρχικής Επιτροπής που έλαβε
την απόφαση για τις διαγραφές στελεχών. Μία τέτοια κίνηση, ενδεχομένως
να θεωρηθεί και ως «επιβράβευση»
για τον τρόπο που χειρίστηκε το όλο
ζήτημα από την ηγεσία. Το τι θα γίνει
τελικά θα φανεί εντός ημερών.

Ξεκαθαρίζει τις επόμενες μέρες το τι
μέλει γενέσθαι με τις εξετάσεις τετραμήνων και αν τελικά αυτές θα πραγματοποιηθούν από την ερχόμενη σχολική χρονιά ή εάν η Βουλή αποφασίσει
την αναστολή του νέου συστήματος
στην μέση εκπαίδευση για τουλάχιστον
ένα έτος, έτσι ώστε να μην υπάρξουν
τα όποια προβλήματα με την εφαρμογή
τους. Όπως σημειώνουν βουλευτές με
τους οποίους επικοινώνησε η «Κ» θα
πρέπει η όποια απόφαση τελικώς ληφθεί να είναι προς όφελος των μαθητών
και μόνο, και όχι να προχωρήσει η κυβέρνηση στην υλοποίηση εξαγγελθεισών μεταρρυθμίσεων χωρίς να λάβει
υπόψη τα δεδομένα που υπάρχουν.
Μάλιστα, όπως σημειώνουν, το υπουργείο Παιδείας θα πρέπει να λάβει υπόψη
και το γεγονός ότι η πλειοψηφία των
εκπαιδευτικών είναι ενάντια στην εφαρμογή του νέου συστήματος από
την νέα σχολική χρονιά, γεγονός που
αποτυπώθηκε και στο δημοψήφισμα
του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν
με ποσοστό πέραν του 75% τάχθηκαν
κατά των εξετάσεων. Υπέρ της αναστολής των εξετάσεων τάσσονται ακόμα οι οργανωμένοι γονείς επιμένοντας ότι προτού προχωρήσει η μεταρρύθμιση αυτή στο χώρο της Παιδείας
θα πρέπει να προηγηθούν και άλλες
τομές στο χώρο. Κύριο ζητούμενο για
τους ίδιους είναι να βρεθούν τρόποι
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών μέσω
των οποίων οι ανεπαρκείς να απομακρύνονται από την έδρα.
Ταυτόχρονα, σημειώνουν ότι πιθανή
εφαρμογή του νέου συστήματος εξετάσεων από την φετινή σχολική χρονιά
θα λειτουργήσει εις βάρος των μαθητών
οι οποίοι στο βωμό της εκπαιδευτικής
μεταρρύθμισης έχουν φορτωθεί τα τελευταία χρόνια με περαιτέρω άγχος.
Έτσι ενώπιον της σημερινής συνεδρίας
της επιτροπής Παιδείας της Βουλής η
ΟΕΛΜΕΚ αναμένεται ότι θα καταθέσει
τις θέσεις της όσον αφορά τις εξετάσεις
και τους λόγους για τους οποίους και
ζητά αναστολή τους.
Μάλιστα, όπως επισημαίνουν εκπαιδευτικοί κύκλοι, πιθανή εφαρμογή
του συστήματος από την ερχόμενη
σχολική χρονιά θα θεωρηθεί απαξίωση
των εκπαιδευτικών.
Σημειώνουν ότι η όποια μεταρρύθμιση αποφασιστεί θα εφαρμοστεί από

Τελικές αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν εντός των επόμενων ημερών καθώς θα πρέπει και το ίδιο το υπουργείο
να προχωρήσει στους προγραμματισμούς του για την νέα σχολική χρονιά.
<
<
<
<
<
<
<

Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν ότι θα βρεθεί η κοινή συνισταμένη και θα
σχηματιστεί η πλειοψηφία
από τα κοινοβουλευτικά
κόμματα για αναστολή των
τετραμήνων για ένα χρόνο.
τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και
για αυτό θα πρέπει να εισακούεται
και η δική τους άποψη.

Δύο προτάσεις

Στη Βουλή φαίνεται να υπάρχει
τάση για αναστολή των εξετάσεων, ωστόσο υπάρχουν και κόμματα που υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να προχωρήσει η Βουλή μέσω νόμου σε ακύρωσή
τους, καθώς αυτές δεν φαίνεται να
είναι προς το συμφέρον των μαθητών.
Σημειώνεται ότι ενώπιον της επιτροπής
Παιδείας της βουλής υπάρχει ήδη πρόταση νόμου από πλευράς ΑΚΕΛ για
κατάργηση των εξετάσεων με τον βουλευτή του ΔΗΚΟ Πανίκο Λεωνίδου να
προσανατολίζεται να καταθέσει τροπολογία στην συγκεκριμένη πρόταση
για αναστολή των εξετάσεων για τουλάχιστον ένα χρόνο. Πληροφορίες της
«Κ» ωστόσο αναφέρουν ότι τελικά θα
βρεθεί η κοινή συνισταμένη και η πλειοψηφία των κομμάτων θα ψηφίσει αναστολή τους για ένα χρόνο.
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Αντίστροφη μέτρηση για το deal του Συνεργατισμού
Το κράτος θα εκδώσει ομόλογο 400 εκατ. και εγγυήσεις για δάνεια που θα γίνουν Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια στην Ελληνική Τράπεζα
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μετράμε μερικά εικοσιτετράωρα για
την συμφωνία που θα αλλάξει τον τραπεζικό χάρτη της Κύπρου, με την απορρόφηση από την Ελληνική Τράπεζα
του υγιούς κομματιού της Συνεργατικής
Κυπριακής Τράπεζας. Πηγές που βρίσκονται πολύ κοντά στη διαδικασία αναφέρουν πως υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, τα οποία πλέον έχουν να κάνουν με λεπτομέρειες και όχι με την
ουσία της διαδικασίας. Αυτά τα ζητήματα, σημειώνουν, ίσως φέρουν τα δύο
μέρη να «δίνουν τα χέρια» αύριο ή την
Παρασκευή, μη αποκλείοντας όμως αν
δεν διευθετηθούν αυτές οι λεπτομέρειες
να καθυστερήσει ολίγον τι η διαδικασία
για την αρχή της επόμενης εβδομάδας.
Όπως και να έχει, η συναλλαγή μπορεί
να θεωρείται πλέον δεδομένη μεταξύ
Ελληνικής και Συνεργατισμού. Μια συναλλαγή που θα αλλάξει διά παντός
την πρώτη τραπεζική τριάδα. Υπάρχουν
<
<
<
<
<
<
<

Τον Ιούλιο η Ελληνική
θα βρεθεί να διαχειρίζεται –
τουλάχιστον στα χαρτιά227 καταστήματα
και 4.107 υπαλλήλους.
δύο δεδομένα που επηρέαζαν τη συναλλαγή, κάνοντας μακρόσυρτες συζητήσεις μεταξύ των δύο μερών όλο
αυτό το διάστημα. Πρώτον, τα κεφάλαια
που θα χρειαστεί η Ελληνική Τράπεζα
για να απορροφήσει το Συνεργατισμό
και δεύτερον το κεφαλαιακό κενό που
έχει προκύψει μεταξύ στοιχείων ενεργητικού (εξυπηρετούμενων δανείων)
και παθητικού (καταθέσεων) του Συνεργατισμού. Το πρώτο σκέλος αφορά
μόνο την Ελληνική Τράπεζα, για το
πού και πώς θα βρει τα κεφάλαια ώστε
να απορροφήσει το Συνεργατισμό με
υφιστάμενους ή ξένους επενδυτές, ενώ
για το δεύτερο σκέλος εμπλέκεται η
Συνεργατική Κυπριακή. Το τελευταίο
διάστημα είχε προκύψει ένα μεγάλο
πάρε – δώσε μεταξύ των δύο τραπεζών
για το χρηματοδοτικό έλλειμμα και το
πώς θα καλυφθεί.
Η χρυσή τομή βρέθηκε, σύμφωνα
με τις τελευταίες πληροφορίες που υπάρχουν, και τα δεδομένα είναι τα

παρακάτω. Αφού κύριος μέτοχος της
ΣΚΤ είναι το κράτος και ο λόγος πέφτει
σε αυτό, Ελληνική και Κυβέρνηση
συμφώνησαν να καλυφθεί με δύο τρόπους. Πρώτον, το κράτος θα προχωρήσει στην έκδοση ενός ομολόγου
προς τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα και το οποίο θα κατατεθεί στην
Ελληνική Τράπεζα, όπου στην ουσία
μετά η Κυβέρνηση θα οφείλει την αξία
του ομολόγου που θα εκδοθεί, στην
Ελληνική. Το ομόλογο που θα εκδοθεί
θα κυμαίνεται στα 400 εκατομμύρια
ευρώ και όχι στα 550 που διέρρεε αρχικώς, ενώ θα έχει εγγυήσεις ακίνητα
αντίστοιχης αξίας.
Δεύτερον, φαίνεται να έχει συμφωνηθεί μεταξύ Κυβέρνησης και Ελληνικής ένα Asset Protection Scheme
(APS), στόχος του οποίου είναι να καλύψει κάποιες απώλειες που προκύψουν
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
από τα καλά δάνεια που θα λάβει η Ελληνική. Επί της ουσίας θα λειτουργήσει
ως «ασφάλεια» στην Ελληνική για δάνεια που θα ανέρχονται στα 200 – 300
εκατ. ευρώ, από τα σχεδόν 4,5 δισ. καλών δανείων που θα αναλάβει. Όποια
λοιπόν από τα εξυπηρετούμενα δάνεια
γίνουν Μη Εξυπηρετούμενα σε χρονικό
διάστημα που φαίνεται εκ πρώτης όψεως να έχει καθοριστεί το τέλος του
2018 και που η αξία τους συνδυαστικά
θα ανέρχεται σε 200 – 300 εκατ. ευρώ,
θα καλυφθούν από το κράτος.

Μετοχικά παιχνίδια

Από την άλλη, το πόσα κεφάλαια
θα χρειαστεί η Ελληνική για να απορροφήσει τον Συνεργατισμό είναι ένα
ζήτημα το οποίο «φεύγει» από τη δικαιοδοσία της ΣΚΤ και του κράτους
και περνά στην Ελληνική με τους επόπτες. Η Ελληνική φαίνεται να απορροφά το Συνεργατισμό με τιμή κοντά
στα 250 εκατ. ευρώ, παρά τους αρχικούς
υπολογισμούς που ήθελαν η τράπεζα
ή το Ταμείο που θα λάβει την ΣΚΤ να
χρειάζεται 450 εκατ. ευρώ. Είχε διαρρεύσει πως η Ελληνική θα χρειαζόταν
μόλις 150 εκατ. ευρώ για να απορροφήσει τα καλά στοιχεία του Συνεργατισμού, με τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό (SSM) όμως να έχει διαφορετική άποψη. Και η άποψή του ήταν
διαφορετική διότι θέλει το καινούργιο
σχήμα που θα δημιουργηθεί να είναι
σωστά κεφαλαιοποιημένο, να περάσει
επιτυχώς τα stress test που θα έρθουν

Η Ελληνική θα είναι η τράπεζα με τα περισσότερα καταστήματα, αν και αναμένεται σε διάστημα ενός χρόνου να τα μειώσει δραστικά.

Τραπεζικά μεγέθη των τριών μεγαλύτερων τραπεζών της Κύπρου
ΚΑΤΑΣΤHΜΑΤΑ

ΥΠAΛΛΗΛΟΙ

ΜΕΙΚΤA ΔAΝΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤO ΜΕΔ ΣΤΑ ΔAΝΕΙΑ

121

4.355

18.586 εκατ.

45%

Τράπεζα Κύπρου
Ελληνική Τράπεζα
Συνεργατισμός

55

1.450

4.086 εκατ.

52.1%

172

2.657

11.416 εκατ.

58.8%

Σχήμα Ελληνικής–ΣΚΤ τον Ιούλιο 2018

227

4.107

8.787 εκατ.**

24.6%

Σχήμα Ελληνικής–ΣΚΤ μέχρι τέλος 2019

135-140

2.650

8.787***

Αναμένονται 18-20%

*Τα οικονομικά αποτελέσματα της
Τράπεζας Κύπρου και της Ελληνικής αντιστοιχούν στο πρώτο τρίμηνο του 2018, ενώ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας για το
εννιάμηνο του 2017.

**Εκτίμηση βασισμένη στα εξυπηρετούμενα δάνεια της ΣΚΤ σύμφωνα
με τα αποτελέσματα του εννιαμήνου 2017 που ανέρχονταν σε 4.701
εκατ. ευρώ και τα ΜΕΔ ανέρχονταν
σε 6.715 εκατ. ευρώ.

εντός ολίγου από την ΕΚΤ και να μην
μπει σε μια αντίστοιχη διαδικασία για
εξεύρεση κεφαλαίων και το καινούργιο
σχήμα όπως έγινε με τη Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα.

Μεγαλώνει η Ελληνική

Μετά τη συναλλαγή η Ελληνική
Τράπεζα θα μεταπηδήσει από το τρίτο

***Το ποσό των καλών δανείων που θα λάβει η Ελληνική από τον Συνεργατισμό αναμένονται να είναι λιγότερα από τα 4.701, άρα αφενός θα είναι λιγότερα τα
Μικτά δάνεια από τα 8.787, αφετέρου θα είναι μικρότερο το ποσοστό των ΜΕΔ προς τα δάνεια που
πληροφορίες δείχνουν προς το 18 – 20%.

μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα στο δεύτερο μεγαλύτερο, καταλαμβάνοντας
τη θέση που κατείχε μέχρι πρότινος
η Συνεργατική Κυπριακή. Επίσης, σύμφωνα με τα δεδομένα που υπάρχουν
η Ελληνική Τράπεζα αποκτώντας τα
καλά μόνο στοιχεία της ΣΚΤ θα μειώσει
δραματικά τα Μη Εξυπηρετούμενα
Δάνειά της σε ποσοστό που ανέρχεται

περίπου στο 18% - 20%. Σημειώνεται
πως σύμφωνα με τα αποτελέσματα
του πρώτου τριμήνου του 2018 η Ελληνική έχει 2,12 δισ. ευρώ Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια, τα οποία αντιστοιχούν στο 52,1% του συνολικού ποσοστού δανείων της Τράπεζας. Ο δείκτης
κάλυψης για τα Μη Εξυπηρετούμενα
φτάνει στο 61,7%. Τον Ιούλιο η Ελλη-

νική Τράπεζα θα βρεθεί να διαχειρίζεται
–τουλάχιστον στα χαρτιά- 227 καταστήματα και 4.107 υπαλλήλους. Σημειώνεται πως η Ελληνική διαθέτει 55
καταστήματα και 1.450 υπαλλήλους,
ενώ ο Συνεργατισμός διαθέτει 172 καταστήματα και 2.657 υπαλλήλους. Η
Ελληνική δηλαδή θα είναι η τράπεζα
της Κύπρου με τα περισσότερα καταστήματα στο νησί, αν και αναμένεται
σε διάστημα ενός χρόνου να τα μειώσει
δραστικά. Σύμφωνα με προηγούμενο
ρεπορτάζ της «Κ», τα καταστήματα
που θα κρατήσει η Ελληνική από αυτά
του Συνεργατισμού θα ανέρχονται γύρω στα 80 – 85, ενώ από τους υπαλλήλους της ΣΚΤ θα καταλήξουν στο
δυναμικό του νέου σχήματος περί τους
1.200. Σε ένα χρόνο από σήμερα, χρόνος που θα χρειαστεί για να γίνει ομαλή
μετάβαση και προσαρμογή των δύο
τραπεζών, η Ελληνική θα έχει 135 –
140 καταστήματα σε όλο το νησί, ενώ
οι υπάλληλοί της από 1.450, θα ανέβουν
στους 2.650. Η Τράπεζα Κύπρου, που
είναι και το μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα του νησιού, διαθέτει 121 καταστήματα, ενώ έχει και 4.355 υπαλλήλους στην Κύπρο, σε γραφεία στο εξωτερικό και στην BocUK.

Στο Προεδρικό οι συντεχνίες

Το πρωί της Πέμπτης έχουν «ραντεβού» οι συντεχνίες ΣΕΚ – ΠΕΟ –
ΠΑΣΥΔΥ που εργοδοτούνται στο Συνεργατισμό με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη ώστε
να διευκρινιστεί με ποιους συγκεκριμένους τρόπους υλοποιούνται οι γραπτές διαβεβαιώσεις του ιδιοκτήτη της
ΣΚΤ, που είναι η Κυβέρνηση, για την
εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων και των θέσεων εργασίας του
προσωπικού της τράπεζας στο νέο καθεστώς. Αυτό αποφασίστηκε από την
έκτακτη παγκύπρια συνδιάσκεψη των
εκλεγμένων αντιπροσώπων των Συντεχνιών ΣΕΚ – ΠΕΟ – ΠΑΣΥΔΥ, για
να σταματήσουν οι όποιες ανησυχίες
του προσωπικού. Εντούτοις, οι συντεχνίες έχουν εξουσιοδοτηθεί στην περίπτωση που δεν εφαρμοστούν αυτά
που έχουν συμφωνηθεί με την Κυβέρνηση, να αντιδράσουν με οποιονδήποτε
τρόπο, αναφέροντας χαρακτηριστικά
«μη αποκλειομένων και των δυναμικών
μέτρων για προστασία των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων στην ΣΚΤ».
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Πόδια 12,6 δισ. στο γρασίδι των ρωσικών γηπέδων

Χορός δισεκατομμυρίων ευρώ στο Παγκόσμιο Κύπελλο, Russia 2018, που αρχίζει αύριο - Τα κέρδη και το κόστος της διοργάνωσης
Στους ρυθμούς του παγκοσμίου κυπέλου
που θα διεξαχθεί στη Ρωσία θα κτυπούν
από αύριο οι καρδιές των, όπου γης,
ποδοσφαιρόφιλων και όχι μόνο. Ένα
μουντιάλ με πολλές αθλητικές αλλά και
πολιτικές ιδιαιτερότητες. Περίπου τρία
δισεκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον
κόσμο αναμένεται να παρακολουθήσουν
τους αγώνες του Russia 2018, ενώ η
Ρωσία αναμένεται να δεχθεί δύο εκατομμύρια τουρίστες. Στο γρασίδι των
<
<
<
<
<
<
<

Η Γαλλία με αξία 1,41 δισ.
ευρώ, είναι η εθνική ομάδα
που κοστίζει περισσότερο
από όλες. Ακολουθούν
η Αγγλία με 1,39 δισ. ευρώ
και η Βραζιλία με 1,27 δισ.
ρωσικών γηπέδων θα πατήσουν πόδια
αξίας πέραν των 12,6 δισ. ευρώ. Η διοργάνωση του μουντιάλ αναμένεται να
στοιχίσει στη Ρωσία 9,91 δισ. ευρώ. Ο
χορός των δισεκατομμυρίων συνεχίζεται
και στα ταμεία της FIFA, η οποία αναμένεται να έχει κέρδη πέραν των 5 δισ.
ευρώ, έτσι θα είναι γενναιόδωρη στις
εθνικές ομοσπονδίες και συλλόγους
που θα συμμετέχουν με παίκτες τους.
Συνολικά έχει προγραμματίσει να τους
δώσει 676 εκατ. ευρώ. Η αποζημίωση
των συλλόγων που θα έχουν ποδοσφαιριστές στη διοργάνωση θα φτάσει συνολικά τα 178,63 εκατ. ευρώ. Η χώρα

που θα κατακτήσει το τρόπαιο θα πάρει
και 32,48 εκατ. ευρώ, ενώ και η φιναλίστ
θα λάβει 23,93 εκατ. ευρώ.
Το διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών, που βρίσκεται στην Ελβετία και
δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία
της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ, ετοίμασε έκθεση για την αξία
των εθνικών ομάδων σύμφωνα με την
αξία μεταγραφής των παικτών τους.
Η Γαλλία με αξία 1,41 δισ. ευρώ,
είναι η εθνική ομάδα ανάμεσα στις 32
του Μουντιάλ της Ρωσίας, που κοστίζει
περισσότερο από όλες. Πίσω από την
Γαλλία, που έχει ως ακριβότερο τον
Κιλιάν Μπαπέ με 187 εκατ. ευρώ, βρίσκεται η Αγγλία (1,39 δισ. ευρώ) με
πιο ακριβό τον Χάρι Κέιν (201 εκατ.
ευρώ- ο ακριβότερος όλων), ενώ στην
τρίτη θέση είναι η Βραζιλία (1,27 δισ.
ευρώ), με πρωταγωνιστή τον Νεϊμάρ
(196 εκατ. ευρώ).
Οι αποτιμήσεις αναφέρονται στην
τιμή που πρέπει να πληρώσουν οι πιθανοί αγοραστές για να αποκτήσουν
τους παίκτες, ενώ, επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη και άλλες μεταβλητές
όπως η ηλικία και η διάρκεια του συμβολαίου, αλλά και η απόδοση του ποδοσφαιριστή. Η εκτιμώμενη αξία μεταγραφής για όλους τους παίκτες που
συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο
είναι 12,6 δισ. ευρώ. Στο κάτω μέρος
του πίνακα υπάρχουν τρεις μη ευρωπαϊκές χώρες που δεν απασχολούν
τους συλλόγους στα πιο ανταγωνιστικά
πρωταθλήματα: Παναμάς, Σαουδική
Αραβία και Ιράν.

Περίπου τρία δισεκατομμύρια τηλεθεατές αναμένεται να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ η Ρωσία αναμένεται να δεχθεί δύο εκατομμύρια τουρίστες.

Με έντονο πολιτικό
χρώμα το Μουντιάλ

Περιορισμός εξόδων
από τη Ρωσία και
τα κέρδη για τη FIFA
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η Ρωσία συμμάζεψε αρκετά τα έξοδά
της για το Παγκόσμιο Κύπελλο που
αρχίζει αύριο, την ώρα που το χρήμα
ρέει άφθονο στην παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FIFA). Σύμφωνα με
τους επίσημους ρωσικούς υπολογισμούς, η διοργάνωση θα κοστίσει συνολικά 678 δισ. ρούβλια ή 9,91 δισ. ευρώ, δηλαδή ούτε το ένα τέταρτο των
Ολυμπιακών του Σότσι. Η μείωση των
εξόδων (αν και δεν περιλαμβάνουν τις
βελτιώσεις σε υποδομές μεταφορών
στις οποίες βασίζεται η διοργάνωση)
είναι σημαντική σε σχέση με τα 12,82
δισ. ευρώ που κόστισε επισήμως στη
Βραζιλία το 2014.
Ο τετραετής οικονομικός κύκλος
της FIFA που κλείνει με το Μουντιάλ
της Ρωσίας αναμένεται να αποφέρει
έσοδα άνω των 5 δισ. ευρώ, ενώ στον
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Η διοργάνωση
αναμένεται να κοστίσει
9,91 δισ. ευρώ – Ανω των
5 δισ. τα κέρδη για την
παγκόσμια ομοσπονδία.
προηγούμενο τετραετή κύκλο, με αποκορύφωμα το Μουντιάλ του 2014,
τα έσοδα ανήλθαν στα 4,89 δισ. ευρώ.
Την παρτίδα, από οικονομικής πλευράς,
έσωσαν τα τηλεοπτικά δικαιώματα,
χάρη σε πολύ προσοδοφόρα συμβόλαια
που συνήφθησαν με δίκτυα όπως
το BeIN, πρώην Al Jazeera Sports), και
τα αμερικανικά Telemundo και Fox.
Πρόκειται σίγουρα για επιτυχία
της FIFA, που λόγω της ιδιαίτερης κατάστασης που επικρατεί διεθνώς σε
πολιτικό και αθλητικό επίπεδο σχετικά
με τη Ρωσία και κυρίως με τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα που αμαύρωσαν
την εικόνα της διεθνούς ομοσπονδίας,
οι προβλέψεις ήταν για μειωμένα έσοδα
στο πλαίσιο της τετραετίας, στα 4,83
δισ. ευρώ.
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι
λόγω των σκανδάλων που την ταλανίζουν εδώ και τρία χρόνια, η FIFA δεν
κατάφερε να συγκεντρώσει τον αρχικό
αριθμό των μεγάλων χορηγών που επιθυμούσε, δηλαδή 14, αλλά μόλις και

μετά βίας –με την επιστράτευση και
κινεζικών εταιρειών– μπόρεσε να εξασφαλίσει 12 χορηγούς για το Μουντιάλ. Εταιρείες από τη Γερμανία, τη
Βρετανία, τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία επέλεξαν να μην ανανεώσουν τα συμβόλαιά τους μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο της Βραζιλίας.
Στην απόγνωσή της η διεθνής ομοσπονδία προσπάθησε να πωλήσει
πακέτα χορηγιών για δύο διοργανώσεις
μαζί, δηλαδή αυτή της Ρωσίας και εκείνη που θα φιλοξενήσει το 2022 το
Κατάρ. Ωστόσο, το φιλόδοξο αυτό σχέδιο δεν προχώρησε. «Είναι δύσκολο,
ειδικά σε μια αγορά όπου οι πιθανοί
επενδυτές βλέπουν να υπάρχει κρίση
στον περίγυρο», είχε παραδεχθεί ο Φιλίπ Λεφλόκ που ανέλαβε πριν από ενάμιση χρόνο διευθυντής μάρκετινγκ
στη FIFA.

Εισιτήρια
Ενας ακόμη παράγοντας που ανησυχεί τη διεθνή ομοσπονδία σχετικά
με τα οικονομικά της διοργάνωσης,
σχετίζεται με τα εισιτήρια που θα κοπούν. Οι πωλήσεις εισιτηρίων βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα των 3 εκατομμυρίων που κόπηκαν στα Παγκόσμια Κύπελλα της Βραζιλίας το 2014
και της Νότιας Αφρικής το 2010. Αλλωστε, τα γήπεδα του Γεκατερίνμπουργκ και του Καλίνινγκραντ είναι μικρότερα από τα συνήθη μεγέθη για τα τελικά του Μουντιάλ, έχοντας χωρητικότητα περί τις 35.000 θέσεις μόνο.
Τα γήπεδα ήταν ένας από τους τομείς στους οποίους η Μόσχα έκανε
σχετική οικονομία, επιλέγοντας περισσότερο την ανακαίνιση υπαρχουσών εγκαταστάσεων και λιγότερο την
ανέγερση νέων. Ετσι, ο συνολικός λογαριασμός για την προετοιμασία των
12 γηπέδων στις 11 ρωσικές πόλεις
που θα υποδεχθούν τον... παγκόσμιο
μήνα του ποδοσφαίρου ανέρχεται στα
3,01 δισ. ευρώ, ποσό κατά 400 εκατ.
υρώ λιγότερο από τα χρήματα που έδωσε η Βραζιλία.
Το ετήσιο κόστος λειτουργίας των
ρωσικών γηπέδων υπολογίζεται στο
μάλλον ήπιο ποσό των 27,4 εκατ. ευρώ,
παρότι σημειώνεται και στη Ρωσία το
φαινόμενο της Βραζιλίας, καθώς υπάρχουν γήπεδα σε πόλεις όπως το Καλίνινγκραντ και το Σότσι που δεν δια-
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Το Παγκόσμιο Κύπελλο και οι Ολυμπιακοί
Αγώνες, ως υπερδιοργανώσεις πολύ
πέρα από τον αθλητισμό, έχουν τεράστια πολιτική σημασία, και όπως οι Ολυμπιακοί αποτελούν γεγονός με βαριά
πολιτική ιστορία έτσι και τα Μουντιάλ
έχουν πλέον το δικό τους πολιτικό βάρος, όπως έδειξε η διοργάνωση στην
απελευθερωμένη από το Απαρτχαϊντ
Νότια Αφρική το 2010 και στη μαστιζόμενη από διαφθορά Βραζιλία το 2014.
Στη Ρωσία, όμως, τα πράγματα είναι
πιο σοβαρά σε σχέση με τα προηγούμενα Παγκόσμια Κύπελλα, με τη διοργανώτρια χώρα αλλά και την παγκόσμια
ομοσπονδία (FIFA) να είναι υπό το φως
των προβολέων του Τύπου, παρατηρητών και... καλοθελητών, σε μια διοργάνωση με πολιτικές και αθλητικές ιδιαιτερότητες, η οποία θα αρχίσει
αύριο. Με δεδομένα τα μεγάλα σκάνδαλα, αφενός της διαφθοράς στη
FIFA που σχετιζόταν και με τη διαδικασία απονομής της διοργάνωσης του
2018 και του 2022 σε Ρωσία και Κατάρ
αντιστοίχως, και αφετέρου του ρωσικού
κρατικού συστήματος ντόπινγκ, αλλά
και γενικά με την αντιπαράθεση της
Μόσχας με τον δυτικό κόσμο που χρόνο
με τον χρόνο οξύνεται, το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο θα έχει και έντονο
πολιτικό χρώμα. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ,

Ακόμη ένα Μουντιάλ παίρνει εξωγηπε-

δικές διαστάσεις, με τη Ρωσία και
τη FIFA να βρίσκονται στο επίκεντρο.

μάλιστα, εξέφρασε την ανησυχία του,
διότι χιλιάδες Αμερικανοί πολίτες, προφανώς με άλλη καταγωγή, έχουν κανονίσει να μεταβούν στη Ρωσία για
να παρακολουθήσουν αγώνες του τουρνουά, παρότι η εθνική των ΗΠΑ δεν
προκρίθηκε, προς ανακούφιση και των
διοργανωτών.

Πολλά κρίνονται και για
την παγκόσμια ομοσπονδία

θέτουν ομάδα ποδοσφαίρου στην πρώτη κατηγορία ώστε να βγαίνουν καλύτερα τα έξοδα. Το βέβαιο είναι ότι
η FIFA θα μοιράσει πολύ χρήμα στη
διοργάνωση της Ρωσίας: Συνολικά έχει
προγραμματίσει να δώσει 676 εκατ.
ευρώ σε εθνικές ομοσπονδίες και συλλόγους που θα συμμετέχουν με παίκτες
τους. Ετσι, οι 32 ομοσπονδίες που θα
εκπροσωπηθούν στα τελικά θα λάβουν
341,88 εκατ. ευρώ συνολικά, σχεδόν
36 εκατ. ευρώ περισσότερα από το
2014, ενώ η αποζημίωση των συλλόγων
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ή μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων της περιοχής σας

που θα έχουν ποδοσφαιριστές στη
διοργάνωση θα φτάσει συνολικά τα
178,63 εκατ. ευρώ, ποσό σχεδόν τριπλάσιο από εκείνο που μοιράστηκε
στους συλλόγους για το Μουντιάλ της
Βραζιλίας.
Αυξημένες θα είναι και οι απολαβές
των νικητών, αφού η χώρα που θα κατακτήσει το τρόπαιο θα πάρει και 32,48
εκατ. ευρώ, ενώ και η φιναλίστ θα
λάβει 23,93 εκατ. ευρώ. Οσες δε ομάδες
αποκλειστούν από τον πρώτο γύρο θα
πάρουν 6,84 εκατ. ευρώ εκάστη.

Ηταν χαρακτηριστικά αδιάφορη, έως
προκλητική, η στάση της έναντι του
ρωσικού σκανδάλου ντόπινγκ αθλητών που οδήγησε στην αφαίρεση άλλων διοργανώσεων από τη Ρωσία τα
τελευταία δύο έτη. Σίγουρα, η αλλαγή
πλάνων 18 ή 20 μήνες πριν από το
Μουντιάλ θα ήταν δύσκολη για
τη FIFA, αλλά πόσες... βρωμιές μπορεί
άραγε να κρύψει κανείς κάτω από το
χαλί της Ζυρίχης;
Προκλητική είναι, επίσης, η εμφανής προστασία που παρέχει η FIFA στη
Ρωσία σε σχέση με το σκάνδαλο ντοπαρίσματος Ρώσων ειδικά στο ποδόσφαιρο, όπως έχει στοιχειοθετηθεί
από την ανεξάρτητη έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού κατά του Ντόπινγκ (WADA), γνωστή ως «έρευνα
Μακλάρεν». O πρώην επικεφαλής του
εργαστηρίου αντιντόπινγκ της Μό-

σχας, Γκριγκόρι Ροντσένκοφ, που βοήθησε σημαντικά στην αποκάλυψη του
ρωσικού σκανδάλου, τόνισε την περασμένη εβδομάδα ότι μεταξύ των
πολλών Ρώσων ποδοσφαιριστών των
οποίων τα θετικά δείγματα συντέλεσε
κι ο ίδιος στο να συγκαλυφθούν, είναι
κι εκείνο ενός μέλους της ρωσικής εθνικής ομάδας στο επικείμενο Μουντιάλ. Ωστόσο, δεν ελήφθη το παραμικρό μέτρο σχετικά με την αποκάλυψη
αυτή, ούτε με άλλες σχετικά με το ρωσικό ποδόσφαιρο και το ντοπάρισμα.
Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι
πολλοί ξένοι ηγέτες να σνομπάρουν
τις προσκλήσεις για παρουσία στη
διοργάνωση και να εύχονται όλοι η
άσκηση προπαγάνδας της Μόσχας
να μη φτάσει στα επίπεδα εκείνης όπως στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς
του Σότσι το 2014.
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Επένδυση
υψηλών
ταχυτήτων
από τη Cyta
Η Cyta έκανε την επένδυση, έκτισε τις
υποδομές και πλέον αναμένει την αξιοποίησή τους από τον ιδιωτικό τομέα,
και το κράτος. Εξάλλου, όπως δηλώνει
στην «Κ» ο αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta Μιχάλης Αχιλλέως, για να γίνουν πραγματικότητα οι προοπτικές που παρέχει
ένα σύγχρονο δίκτυο, χρειάζεται συλλογική προσπάθεια, κάτω από ένα κοινό
όραμα, από όλους τους θεσμούς. Λίγες
μέρες πριν από την επίσημη παρουσίαση
του νέου δικτύου οπτικών ινών και λίγο
μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης
του να αποχωρήσει από τον οργανισμό,
ο κ. Αχιλλέως μιλά στην «Κ» για την επένδυση των 120 εκατομμυρίων, το
πότε θα φτάσει αυτό στον καταναλωτή,
το ενδιαφέρον από εταιρείες και τις
προοπτικές που δημιουργούνται από
την αξιοποίησή του. Παραδέχεται δε
ότι οι τιμές διαδικτύου είναι ψηλές, και
επισημαίνει ότι πρόθεση της Cyta για
το νέο δίκτυο είναι να προσφέρεται σε
προσιτές και προσβάσιμες τιμές.
-Σε επένδυση 120 εκατομμυρίων
ευρώ προχώρησε η Cyta για την αναβάθμιση των υποδομών της ηλεκτρονικής επικοινωνίας. Για τι ταχύτητες πρόκειται και ποιες προοπτικές δημιουργούνται από την αξιοποίησή τους;
-Βρισκόμαστε ήδη στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και βλέπουμε
μια σειρά από καινούριες τεχνολογίες
που συνδέουν δυναμικά τον φυσικό,
τον ψηφιακό και τον βιολογικό κόσμο.
Βλέπουμε την παραδοσιακή σταθερή
τηλεφωνία να αντικαθίσταται από τη
σύνδεση στο διαδίκτυο, η οποία μεταφέρει πληθώρα υπηρεσιών και εφαρμογών σε συνδρομητές, μέσω των έξυπνων τηλεφώνων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επιπρόσθετα, όλες
οι συσκευές συνδέονται πια και μεταξύ
τους μέσω του διαδικτύου, αυτό που
αποκαλείται «Internet of Things» κι
εμείς οδηγούμαστε σε μια νέα ψηφιακή
εποχή, με απεριόριστες προοπτικές
βελτίωσης της καθημερινότητάς μας.
Για να ανταπεξέλθουμε, λοιπόν, στις
σύγχρονες ανάγκες όπως αυτές προδιαγράφονται, χρειαζόμαστε και νέες,
ευρυζωνικές υποδομές. Η αναβάθμιση
των δικτύων μας με τη χρήση οπτικών
ινών μάς δίνει τη δυνατότητα προσφοράς ταχυτήτων διαδικτύου μέχρι 1Gbps

ή και ακόμα περισσότερο εάν ζητηθεί,
με μεγαλύτερη ποιότητα σύνδεσης και
μεγαλύτερη αξιοπιστία. Υπερύψηλες
ταχύτητες προσφέρονται και από το
δίκτυο κινητής επικοινωνίας, με παγκύπρια 3G και 4G κάλυψη, ενώ συνεχίζουμε την επέκταση του δικτύου 4.5G
με ταχύτητες μέχρι 700 Mbps ανά σταθμό βάσης, ενώ οι σταθμοί στους πυρήνες
των αστικών κέντρων έχουν ήδη αναβαθμιστεί για ακόμα υψηλότερες ταχύτητες που φτάνουν, μέχρι και το
1Gbps ανά σταθμό βάσης.
-Πώς θα αλλάξει τη ζωή των καταναλωτών η χρήση του δικτύου;
-Το νέο δίκτυο της Cyta προσφέρει
στους συνδρομητές εξαιρετικά υψηλές
ταχύτητες που παίζουν καθοριστικό
ρόλο στην ανάπτυξη της οικονομίας
και στην ψηφιακή πρόοδο της κοινωνίας,
αφού όχι μόνο βελτιώνουν την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, αλλά
και μειώνουν το κόστος παραγωγής. Ως
αποτέλεσμα, προσφέρουν στους συνδρομητές την ευχέρεια χρήσης νέων,
καινοτόμων υπηρεσιών και δυνατότητα
πρόσβασης σε ιδιαίτερα πρωτοποριακές
εφαρμογές που διευκολύνουν την καθημερινότητα και τον σύγχρονο τρόπο
ζωής. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται
νέα δεδομένα και επέρχεται μια νέα
διάσταση στον όρο «επικοινωνία».
-Ποιο το χρονοδιάγραμμα για την απόσβεση του ποσού;
-Η ολοκλήρωση του δικτύου οπτικών
ινών έχει ορίζοντα δεκαετίας, αλλά το
μεγαλύτερο μέρος του θα προχωρήσει
με εντατικούς ρυθμούς και θα δοθεί
στους συνδρομητές μέσα στα πρώτα
τέσσερα χρόνια. Σε ένα δίκτυο που αποτελείται από μεγάλη ποικιλία υλικών,
υποδομών και εξοπλισμού οι χρόνοι απόσβεσης είναι διαφορετικοί για κάθε
στοιχείο δικτύου. Γενικά, όμως, μπορώ
να πω ότι δέκα χρόνια μετά την ολοκλήρωση του δικτύου θα είναι σχεδόν
πλήρως αποσβεσμένο.
-Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για χονδρικές υπηρεσίες;
-Στα τέλη Μαΐου η Cyta δημοσιοποίησε το Υπόδειγμα Παροχής Χονδρικών
Υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε
έτοιμοι για την προσφορά χονδρικών
υπηρεσιών προς εναλλακτικούς παρόχους για την πρόσβασή τους στα νέα
ενσύρματα δίκτυα (οπτικά και χάλκινα)
ευρυζωνικών υπηρεσιών υπερύψηλων
ταχυτήτων, που αναπτύσσονται από
τη Cyta. Το Υπόδειγμα που έχει δημο-
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H αύξηση ζήτησης
θα μειώσει τις τιμές
-Τα πρόσφατα αποτελέσματα
του δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας κατέδειξαν
ότι η αύξηση ευρυζωνικών συνδρομών είναι αργή. Μήπως αυτό οφείλεται στο ότι οι τιμές είναι σχετικά ψηλές; Πώς δικαιολογείτε το γεγονός ότι η Κύπρος
είναι από τις ακριβότερες χώρες
στην παροχή ευρυζωνικών υπηρεσιών;

-Τα αποτελέσματα στα οποία αναφέρεστε έχουν δείξει ότι η
Κύπρος παρουσιάζει βελτίωση,
αλλά παραμένει στην ομάδα
των χωρών με χαμηλές επιδόσεις. Με εξαίρεση τον δείκτη
της συνδεσιμότητας και ιδιαίτερα τον δείκτη που αναφέρεται
στην ύπαρξη ευρυζωνικών υποδομών, ο οποίος αντιπροσωπεύει την συνεισφορά της Cyta
στην ψηφιακή οικονομία και η
ψηλή τιμή του αποδεικνύει ότι
η Cyta έχει δώσει την συνεισφορά της με το να επενδύσει
σημαντικά ποσά για ανάπτυξη
ευρυζωνικών υποδομών, όχι
μόνο στις αστικές, αλλά και στις
αγροτικές περιοχές, κάτι που
την κατατάσσει στις πρώτες θέσεις του δείκτη της ψηφιακής
οικονομίας και κοινωνίας, στον
τομέα των δικτύων. Οι επενδύσεις αυτές έχουν γίνει χωρίς οποιαδήποτε επιχορήγηση, σε αντίθεση με παραδείγματα άλλων χωρών. Παρά τις μεγάλες
επενδύσεις που έχουν γίνει, εντούτοις οι συνδέσεις των τελικών χρηστών σε ψηλές ταχύτητες παραμένουν σε χαμηλά ποσοστά, ως αποτέλεσμα της μεγάλης καθυστέρησης που παρατηρείται στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας και
της κοινωνίας, αλλά και στην απουσία ψηφιακών δεξιοτήτων
των πολιτών. Η βελτίωση σε όλους αυτούς τους τομείς θα οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης
και κατ’ επέκταση σε μείωση
των τιμών. Επιπλέον, σε κάθε
σύγκριση που επιχειρείται με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
ότι η Κύπρος είναι πολύ μικρή
αγορά με αποτέλεσμα να υστερεί σημαντικά σε οικονομίες
κλίμακας. Απόδειξη αποτελεί
και το γεγονός ότι η Κύπρος παρουσιάζεται σε έρευνες της
Eurostat, να έχει υψηλά τέλη
και σε άλλα βασικά προϊόντα όπως γάλα, σιτάρι και αυγά σύμφωνα με στοιχεία για τον Δεκέμβριο του 2016.Τέλος, το ότι
η χώρα είναι νησί και σχετικά
μακριά από τα Ευρωπαϊκά Κέντρα Παροχής Διαδικτύου επιβάλλεται η διενέργεια επενδύσεων σε υποβρύχια καλώδια
και άλλες υποδομές για εξασφάλιση σύνδεσης με τα κέντρα αυτά, με αποτέλεσμα να
υπάρχει αυξημένο κόστος το οποίο επηρεάζει τις τιμές των
προϊόντων.

Ο Μιχάλης Αχιλλέως αναλύει την επένδυση
των 120 εκατ. ευρώ στο δίκτυο οπτικών ινών
Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ
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Το κόστος των ευρυζωνικών συνδρομών για τον καταναλωτή στην Κύπρο παραμένει ψηλό, παραδέχεται ο κ. Αχιλλέως και το απο-

δίδει σε έλλειψη ψηφιακών δεξιοτήτων, στην μικρή αγορά της Κύπρου και στις κοστοβόρες επενδύσεις σε υποβρύχια καλώδια.

Για να μετατραπούν οι προοπτικές που παρέχει ένα
σύγχρονο δίκτυο σε πρακτικές εφαρμογές, χρειάζεται προσπάθεια από όλους
τους θεσμούς, το κράτος
και τον ιδιωτικό τομέα.
σιευθεί, μεταξύ άλλων, περιγράφει τις
χονδρικές υπηρεσίες που θα παρέχονται
από τη Cyta στους εναλλακτικούς παρόχους, την προτεινόμενη τιμολόγηση
και τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται
για την εξυπηρέτησή τους. Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και αναμένουμε ότι
όλοι οι εναλλακτικοί πάροχοι θα προχωρήσουν σε χρήση των προσφερόμενων χονδρικών υπηρεσιών.
-Υπάρχει κυβερνητικό ενδιαφέρον
για την αξιοποίηση του δικτύου;
-Η επένδυση στην οποία προβαίνει
η Cyta δημιουργεί την υποδομή για τον
ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας
και της οικονομίας της Κύπρου. Από
εκεί και πέρα, για να μετατραπούν οι
προοπτικές που παρέχει ένα σύγχρονο
δίκτυο σε πρακτικές εφαρμογές, χρειάζεται συλλογική προσπάθεια, κάτω
από ένα κοινό όραμα, από όλους τους
θεσμούς, το κράτος, αλλά και τον ιδιωτικό
τομέα. Η υφιστάμενη ψηφιακή πολιτική
της κυβέρνησης ήδη προϋποθέτει την
ψηφιακοποίηση κυβερνητικών υπηρεσιών που δρουν ως καταλύτης ζήτησης
τέτοιων εφαρμογών.

-Αποτελεί το δίκτυο ένα βήμα για τη
δημιουργία των έξυπνων πόλεων;
-«Έξυπνη» είναι η πόλη που μεταμορφώνεται ψηφιακά, αλλάζοντας ριζικά
τον τρόπο με τον οποίο ο Δήμος λειτουργεί και διαχειρίζεται τις εργασίες
του, έχοντας ως γνώμονα την καλύτερη
εξυπηρέτηση και διευκόλυνση του πολίτη, τη βελτίωση των προσφερόμενων
υπηρεσιών του, αλλά και την εξοικονόμηση των πόρων του. Είναι το μέρος όπου οι πολίτες μπορούν να απολαμβάνουν υψηλή ποιότητα ζωής μέσω τεχνολογικών διευκολύνσεων, οι οποίες
περιλαμβάνουν την «έξυπνη οικονομία»,
την «έξυπνη μετακίνηση», το «έξυπνο
περιβάλλον», και την «έξυπνη διαβίωση».
Όλες αυτές οι λύσεις πρέπει να συνδυάζονται μεταξύ τους, να αλληλοεπιδρούν με τη δραστηριότητα της πόλης
και να προσφέρουν τη δυνατότητα
στους πολίτες να βιώνουν καλύτερα
την καθημερινότητα στην πόλη τους.
Με την ανάπτυξη του δικτύου οπτικών
ινών, η Cyta δηλώνει την ετοιμότητά
της να συμμετάσχει, με τεχνολογίες
αιχμής, στην ανάπτυξη των «έξυπνων
πόλεων» του μέλλοντος. Είμαστε έτοιμοι
να προσφέρουμε «έξυπνες λύσεις» που
θα προκύψουν μέσα από στρατηγικές
συνεργασίες με τους ενδιαφερόμενους
φορείς, οι οποίες θα ενισχύσουν τον
κοινωνικό και επιχειρηματικό ιστό των
πόλεων με νέες, πρωτοποριακές υπηρεσίες. Λύσεις που θα συμβάλουν στην
ανταγωνιστικότητα και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας των Δήμων, αλλά
και του τόπου μας γενικότερα.
-Πότε το αναβαθμισμένο δίκτυο θα
φτάσει στον καταναλωτή; Θα καλύπτει
όλες τις περιοχές της Κύπρου;
-Όπως αναφέραμε ήδη, το όλο έργο
έχει ορίζοντα δεκαετίας. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος του θα ολοκληρωθεί

μέσα στα πρώτα τέσσερα χρόνια. Είναι
σημαντικό να σημειωθεί ότι ξεκινήσαμε
την ανάπτυξη του οπτικού δικτύου παράλληλα σε όλες τις πόλεις, με τις κύριες
αστικές περιοχές να προηγούνται. Ο
λόγος που γίνεται αυτό είναι γιατί στις
αστικές περιοχές υπάρχει ψηλή συγκέντρωση χρηστών και κυρίως επιχειρήσεων, με αποτέλεσμα να υπάρχει
μεγαλύτερη ανάγκη και ζήτηση για τέτοιου είδους υπηρεσίες. Την ίδια ώρα,
παραμένουμε συνεπείς στο σχεδιασμό
μας για παροχή προηγμένης τεχνολογίας με μέγιστη πληθυσμιακή και γεωγραφική κάλυψη. Κάτι που εξασφαλίζει
ισότιμη πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες από κάθε σημείο της Κύπρου,
ακόμα και από το πιο απομακρυσμένο.
Γι’ αυτό ενισχύουμε και το χάλκινο δίκτυο με τεχνολογίες vectoring και
bonding, επιτυγχάνοντας ταχύτητες
μέχρι και 100 Mbps για τις υπόλοιπες,
κυρίως αγροτικές, περιοχές. Αυτό το
έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος
του 2019, όταν υπολογίζουμε πως όλες
οι περιοχές της ελεύθερης Κύπρου θα
αποκτήσουν καθολική και αναβαθμισμένη πρόσβαση στην ευρυζωνικότητα.
-Δεδομένου ότι πρόκειται για προηγμένο δίκτυο, αναμένεται ότι θα υπάρχει και αυξημένο κόστος για την
χρήση του από τους καταναλωτές;
Μπορείτε να δώσετε συγκεκριμένες
τιμές;
-Πολύ σύντομα θα προχωρήσουμε
σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις σχετικά
με το θέμα των τιμών. Στόχος μας είναι
να κτίσουμε τις υποδομές του μέλλοντος
με έμφαση στην ποιότητα, στην αξιοπιστία και στην ασφάλεια. Ταυτόχρονα,
επιδιώκουμε αυτές οι υποδομές και κατ’
επέκταση οι εφαρμογές που θα προσφέρονται, να είναι προσιτές και προσβάσιμες για όλους τους πολίτες.

Σπεύδουν ταχέως για έγκαιρη εφαρμογή του ΓεΣΥ

Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας συνεχίζει τις επαφές με τους παρόχους υγείας με στόχο να επιτευχθεί συμφωνία το επόμενο διάστημα
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Τρέχουν σε όλα τα επίπεδα οι διαδικασίες για εφαρμογή του ΓεΣΥ καθώς
με βάση τον Νόμο που ψηφίστηκε
πριν από περίπου ένα χρόνο, η πρώτη
φάση που αφορά στην εξωνοσοκομειακή φροντίδα θα εφαρμοστεί την 1η
Ιουνίου 2019. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΑΥ
εργάζεται με εντατικούς ρυθμούς στη
βάση του οδικού χάρτη που έχει καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο,
προκειμένου να υλοποιηθούν τα απαιτούμενα στο πλαίσιο των χρονοδιαγραμμάτων. Όπως τονίζεται από
πλευράς οργανισμού οι εργασίες μέχρι
σήμερα προχωρούν κανονικά εντός
των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν
καθοριστεί. Επισημαίνεται ωστόσο
ότι ακόμα χρειάζεται να γίνουν πολλές
ενέργειες με τα χρονοδιαγράμματα
να είναι στενά. Στα πλαίσια των διαβουλεύσεων, ο Οργανισμός όπως τονίζεται έχει καταθέσει ολοκληρωμένα
και τεκμηριωμένα τις προτάσεις του
και αναμένει τις επίσημες θέσεις του
ΠΙΣ. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται
από πλευράς ΟΑΥ, πρόθεσή του είναι
να εξαντλήσει όλα τα περιθώρια που
υπάρχουν για τη θετική κατάληξη των
διαβουλεύσεων. Παράλληλα με τις διαβουλεύσεις με τον ΠΙΣ, αυτή την περίοδο συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις
που αφορούν τους παρόχους υπηρεσιών υγείας που θα ενταχθούν στην
πρώτη φάση εφαρμογής του ΓεΣΥ. Συγκεκριμένα, αφορά τους Προσωπικούς
και Ειδικούς Ιατρούς σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον, τα φάρμακα και
τις εργαστηριακές εξετάσεις. Μέχρι
σήμερα έχουν γίνει κάποιες προπαρασκευαστικές και ενημερωτικές συναντήσεις με συνδέσμους των βιομηχάνων και των εισαγωγέων φαρμάκων

των γιατρών στο ΓεΣΥ. Σημείωσε ότι
δεν έχει ακόμα προχωρήσει η διαβούλευση όσον αφορά την αποζημίωση
των φαρμακοποιών από το νέο σχέδιο
Υγείας. Μάλιστα, ο Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει προχωρήσει
και σε οικονομοτεχνική μελέτη με τους
λογιστές του με σκοπό να δουν και οι
ίδιοι πώς προχωρούν χωρίς αυτή να
τίθεται προς το παρόν στάδιο στο τραπέζι των συζητήσεων με τον ΟΑΥ. Όπως επισημαίνεται από πλευράς φαρμακοποιών, οι ίδιοι είναι έτοιμοι για
διάλογο και για συμφωνία για ένταξή
τους στο νέο σύστημα υγείας καθώς,
όπως τονίζουν, με τα σημερινά δεδομένα είναι αδικημένοι. Τονίζουν ότι
με το σημερινό σύστημα υγείας έχουν
να ανταγωνιστούν το δημόσιο τομέα
στον οποίο μπορούν οι δικαιούχοι α<
<
<
<
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<
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Συνεχίζει στην βάση χρονοδιαγραμμάτων ο ΟΑΥ, με Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο και Φαρμοκοποιούς να καταθέτουν εισηγήσεις
στα νομοσχέδια για σύμβλησή τους στο ΓεΣΥ.

Σε λιγότερο από ένα χρόνο
ο ΟΑΥ θα πρέπει να είναι
έτοιμος βάσει των προγραμματισμών να εφαρμόσει
την πρώτη φάση του ΓεΣΥ.

αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας
και αποζημίωσης των φαρμάκων στα
πλαίσια του ΓεΣΥ, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται
να προχωρήσουν περαιτέρω οι διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των
φαρμακοποιών και των εργαστηρίων.
Με την ψήφιση του νόμου του ΓεΣΥ
ο Οργανισμός κατέγραψε αναλυτικά
και σε λεπτομέρεια όλα όσα χρειάζονται να γίνουν για να μπορέσει το
ΓεΣΥ να εφαρμοστεί στα χρονικά αλλά
και θεσμικά πλαίσια που καθορίζει ο
νόμος. Αυτό το έγγραφο αποτελεί τον

σθενείς να πάρουν τα φάρμακα σε
πολύ χαμηλές τιμές, γεγονός που θεωρούν μεγάλο ανταγωνισμό.
Όπως σημείωσε η κ. Πιέρα ένα πάγιο
ζήτημα το οποίο οι ίδιοι συνεχίζουν
να ζητούν είναι να τους επιτραπεί να
παρέχουν και άλλες υπηρεσίες, όπως
συμβαίνει και σε άλλα συστήματα υγείας, γεγονός που, όπως τονίζει, θα
λειτουργήσει υποβοηθητικά στην αποφόρτιση των νοσηλευτηρίων. Οι υπηρεσίες αυτές, όπως σημειώνουν,
είναι οι εκστρατείες ενημέρωσης του
κοινού, όπως επίσης και η παραχώρηση

οδικό χάρτη και με βάση αυτόν ο Οργανισμός εργάζεται ταυτόχρονα σε
πολλά έργα και επίπεδα. Πέραν των
διαβουλεύσεων με τους παρόχους υπηρεσιών, οι κυριότεροι τομείς δράσης
του Οργανισμού στο παρόν στάδιο εστιάζονται στην υλοποίηση του συστήματος πληροφορικής μέσω του οποίου θα γίνεται η διαχείριση μιας
πλειάδας διεργασιών του ΓεΣΥ, την
ετοιμασία και έγκριση της δευτερογενούς νομοθεσίας, την καταγραφή
των εσωτερικών διαδικασιών, τον καταρτισμό και υλοποίηση της επικοι-

νωνιακής στρατηγικής έτσι ώστε να
ενημερωθούν έγκαιρα οι δικαιούχοι
και οι πάροχοι υπηρεσιών για όλα όσα
θα πρέπει να γνωρίζουν για το ΓεΣΥ.

Πρόθεση για διάλογο
Μιλώντας στην «Κ» η πρόεδρος του
Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου
Ελένη Πιερά Ισσεγιέκ σημείωσε ότι
ήδη έγινε η πρώτη συνάντηση μεταξύ
του συλλόγου και του ΟΑΥ, η οποία ήταν κυρίως ενημερωτική για το πώς
θα προχωρήσουν οι διαβουλεύσεις
των δύο μερών για την συμμετοχή

άδειας για τα εμβόλια της εποχικής
γρίπης καθώς θα συμβάλει στον εμβολιασμό περισσοτέρων ατόμων λόγω
της προσβασιμότητας που θα έχουν.
Τέλος οι φαρμακοποιοί αναφέρουν ότι
θα πρέπει στο νέο σύστημα υγείας να
γίνει ορθή γεωγραφική κατανομή των
φαρμακείων για να προστατευτούν τα
υφιστάμενα και να μην αφεθούν να
καταρρεύσουν σε ενδεχόμενη μεγάλη
αύξηση του αριθμού τους.

Παίρνουν αποφάσεις
Τις δικές του αποφάσεις για το ενδεχόμενο σύμβλησης με το ΓεΣΥ αναμένεται να πάρει το επόμενο διάστημα
και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος.
Συγκεκριμένα μετά την αποστολή από
τον ΟΑΥ στις επιστημονικές ομάδες
των καταλόγων με την βαθμολόγηση
των μονάδων για την ιατρική πράξη,
η ηγεσία του ΠΙΣ θα έχει το επόμενο
διάστημα συνάντηση με όλες τις επιστημονικές του ομάδες για να τύχουν
όλοι οι γιατροί έγκυρης ενημέρωσης.
Μέσω γενικής συνέλευσης θα αποφασίσουν εάν τα δεδομένα τα οποία θα
αναλυθούν από το ελεγκτικό οίκο με
τον οποίο συνεργάζονται θα αποτελέσουν πλαίσιο συμφωνίας των γιατρών
με τον ΟΑΥ. «Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ενημερώσουμε τα μέλη μας
για τα δεδομένα που υπάρχουν για να
αποφασίσουν εάν θα συμμετέχουν στο
ΓεΣΥ, ενώ για όποιους αποφασίσουν
τελικώς να μην συμμετέχουν να μελετήσουμε εάν υπάρχει κάποια άλλη εναλλακτική επιλογή», σημείωσε στη
«Κ» ο πρόεδρος του ΠΙΣ Πέτρος Αγαθαγγέλου. Πρόσθεσε ότι θα πρέπει ο
ΟΑΥ να δώσει όλα τα δεδομένα για να
μπορέσουν και οι γιατροί να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους το συντομότερο δυνατό.
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Οι Σκανδιναβοί κάνουν
τη διαφορά στην αξιοποίηση
των νέων τεχνολογιών

Παρότι οι γερμανικές εταιρείες χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία στην παραγωγή τους, οι μεγάλες καινοτομίες εξακολουθούν να αναπτύσσονται στις ΗΠΑ
και στην Ασία.

Η Ευρώπη αγωνιά μη χάσει
το τρένο της τεχνητής νοημοσύνης

Ανεβάζει ταχύτητα για να προλάβει τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα
Γερμανία και Γαλλία σπεύδουν να αυξήσουν τα κονδύλια στον τομέα της
τεχνητής νοημοσύνης, εκεί όπου οι
ΗΠΑ και η Κίνα έχουν κάνει αλματώδη πρόοδο. Καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
στον τεχνολογικό τομέα, το Βερολίνο
και το Παρίσι αγωνιούν να μη μείνουν
πίσω σε αυτόν τον αγώνα. Εδώ και
καιρό, οι Κινέζοι διεκδικούν την πρωτοκαθεδρία των Αμερικανών στην
καινοτομία, με το Πεκίνο να επενδύει
δεκάδες δισ. δολάρια στην τεχνητή
νοημοσύνη.
«Νιώθουμε την πίεση», είχε δηλώσει η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα
Μέρκελ στο Παγκόσμιο Οικονομικό
Φόρουμ του Νταβός τον περασμένο
Ιανουάριο, υπονοώντας ότι η Ευρώπη
δεν έχει την πολυτέλεια να μείνει
στο περιθώριο. Αυτήν την πεποίθηση
μοιράζονται και άλλα μέλη του κόμματος των Χριστιανοδημοκρατών.
«Δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε
αυτόν τον τομέα μόνο στους Κινέζους
και στους Αμερικανούς», δήλωσε ο
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Η Αγκελα Μέρκελ
έχει επανειλημμένως
επισημάνει ότι η Ευρώπη
δεν έχει την πολυτέλεια
να μείνει στο περιθώριο
των εξελίξεων.
Τομπίας Χανς, πρωθυπουργός του
γερμανικού κρατιδίου του Σάαρλαντ,
το οποίο βρίσκεται στα σύνορα με
τη Γαλλία. Από το Παρίσι, ο πρόεδρος
Εμανουέλ Μακρόν υποσχέθηκε τον
Μάρτιο να χρηματοδοτήσει έρευνες
στην τεχνητή νοημοσύνη, ύψους 1,5
δισ. δολαρίων, έως το 2022. Πολλοί,
μάλιστα, ευελπιστούν να υπάρξει
στενή συνεργασία Γερμανών και Γάλλων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, όπως η κοινοπραξία της
Airbus, του ομίλου αεροναυπηγικής
που εξελίχθηκε με επιτυχία σε έναν
κολοσσό ισάξιο της Boeing.

Προς το παρόν, όμως, είναι πολύ
λίγα τα κρατικά κονδύλια που δεσμεύονται για τον τομέα της τεχνητής
νοημοσύνης των δύο ισχυρότερων
κρατών της Ευρωζώνης, συγκριτικά
με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Παραδόξως,
αν και οι γερμανικές εταιρείες χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία
στην παραγωγή τους, οι μεγάλες καινοτομίες αναπτύσσονται στις ΗΠΑ
και στην Ασία.
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας
30ετίας, η γερμανική κυβέρνηση παρείχε μόνον 500 εκατ. ευρώ για την
επιδότηση ερευνών στην τεχνητή
νοημοσύνη. Ακόμη και στις Βρυξέλλες, όπου υπάρχει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα πόρων, τα κονδύλια που
προβλέπονται δεν είναι ισόποσα των
κεφαλαίων που επενδύουν οι ΗΠΑ
ή η Κίνα. Από το 2014 έως το 2020,
η επιτροπή σκοπεύει να διοχετεύσει
ένα δισ. ευρώ σε έρευνες για τη ρομποτική και την τεχνητή νοημοσύνη.
Τόσα επενδύει η αμερικανική κυβέρνηση ανά έτος.

Εως το 2025, η Κίνα σχεδιάζει να
ξεπεράσει τις ΗΠΑ στην καινοτομία,
διοχετεύοντας περίπου 50 δισ. ευρώ
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Στα σχέδια του Πεκίνου περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός τεχνολογικού πάρκου που θα προσελκύει εταιρείες και επιστήμονες από
όλον τον κόσμο. Για να ανακτήσουν
το χαμένο έδαφος, η Γερμανία και η
Γαλλία συζητούν να ιδρύσουν ένα
νέο ινστιτούτο ερευνών όπου θα μπορούν να συνεργάζονται πανεπιστήμια,
ερευνητές και εταιρείες. Η πρωτεύουσα του κρατιδίου Σάαρλαντ, Σααρμπρίκεν, θα μπορούσε να φιλοξενήσει ένα τέτοιο πάρκο. Εκεί βρίσκεται το Κέντρο Ερευνών Τεχνητής
Νοημοσύνης της Γερμανίας (DHKI).
«Η Ευρώπη προχωράει, ωστόσο, συντηρητικά προς την ψηφιακή τεχνολογία, πράγμα δεν θα ήταν απαραιτήτως κακό, αν όλοι οι υπόλοιποι δεν
κινούνταν τόσο γρήγορα», σχολιάζει
ο Ιαν Μίσκε, συνέταιρος στο Ινστιτούτο Μακ Κίνσεϊ.

Μεγάλη είναι η διαφορά όσον αφορά τα
κεφάλαια που δίνει η Ευρώπη για επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη συγκριτικά με τις ΗΠΑ και την Κίνα. Στοιχεία
της McKinsey Global Institute δείχνουν
ότι 3-4 δισ. δολάρια δαπανήθηκαν από
την Ευρώπη, ενώ 23 δισ. δολάρια στη Βόρεια Αμερική. Οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών κατανοούν την ανάγκη να
υπάρξει μεγαλύτερη πρόοδος στην τεχνητή
νοημοσύνη, πλην όμως μόνον ο ιδιωτικός
κλάδος κινείται πολύ πιο γρήγορα.
Μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι έχουν αυξήσει τις επενδύσεις τους, αλλά επισημαίνουν ότι θα πρέπει να δοθούν κίνητρα
για να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των
κυβερνήσεων. Ο Μάρκους Βάλενμπεργκ,
μέλος της παλαιάς οικογένειας επιχειρηματιών στη Σουηδία, πρόεδρος της
τράπεζας SEB και της αυτοκινητοβιομηχανίας Saab, εξέφρασε την ανησυχία
του σε πρόσφατο δημοσίευμα των
Financial Times. «Οι Κινέζοι και οι Αμερικανοί έχουν κάνει μεγάλη πρόοδο. Δεν
γνωρίζουμε πόσο μακριά έχουν φθάσει.
Αλλά, αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα
μέτρα σύντομα, αν δεν δοθούν χρήματα
για διοχέτευση κονδυλίων, τότε θα έχουμε
δυσάρεστες εκπλήξεις». Η οικογένεια
Βάλενμπεργκ έχει αναλάβει πρωτοβουλίες
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης
– η πιο σημαντική ονομάζεται Combient.
Πρόκειται για μια οντότητα που συστεγάζει 24 εταιρείες από τη Σουηδία και
τη Φινλανδία, οι οποίες, ουσιαστικά, συνεργάζονται στενά σε θέματα τεχνητής
νοημοσύνης, αυτοματισμού και διαχείρισης δεδομένων. Εχουν χιλιάδες άτομα
προσωπικό και ετήσιες πωλήσεις 130
δισ. ευρώ. «Είναι μια κοινότητα μεγάλων

εταιρειών που έχει αφοσιωθεί στην ψηφιακή τεχνολογία. Αν καταφέρουμε εδώ
στη Σκανδιναβία να συνεργαστούμε στενά σε αυτόν τον τομέα, ίσως καταλήξουμε
σε μια επιτυχημένη φόρμουλα», σχολιάζει
ο Ματς Αγκέρβι, πρώην στέλεχος της
Ericsson και της ΙΒΜ, ο οποίος σήμερα
είναι διευθύνων σύμβουλος της Combient.
Πριν από δύο μήνες, η Κομισιόν σύστησε στα κράτη-μέλη της να αυξήσουν
τις επενδύσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην τεχνητή νοημοσύνη. Από τις ευρωπαϊκές χώρες που
έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο
σε αυτόν τον τομέα είναι η Βρετανία,
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Από τις ευρωπαϊκές χώρες
που έχουν παρουσιάσει σημαντική πρόοδο σε αυτόν
τον τομέα είναι η Βρετανία.
η οποία όμως ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Σύμφωνα με έρευνα της London & Partners,
οι εταιρείες τεχνολογίας στη Βρετανία
έχουν προσελκύσει τριπλάσια κεφάλαια
την τελευταία διετία από εταιρείες επενδύσεων, με τον τομέα της τεχνητής
νοημοσύνης να κατέχει τη μερίδα του
λέοντος, μαζί με τη χρηματοοικονομική
τεχνολογία. Από τον Ιανουάριο του
2018, οι βρετανικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν προσελκύσει περισσότερα
από 5 δισ. στερλίνες, σε αντίθεση με
τα 2,15 δισ. στερλίνες στη Γερμανία
και το 1,55 δισ. στερλίνες στη Γαλλία,
επισημαίνει η London & Partners.

Μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι έχουν αυξήσει τις επενδύσεις τους, αλλά επισημαίνουν ότι

θα πρέπει να δοθούν κίνητρα για να υπάρξει συντονισμός μεταξύ των κυβερνήσεων.

«Τράβηξαν» 12,3 δισ. δολ. τον Μάιο
από τις αναδυόμενες αγορές
Κρίση σε Τουρκία, Αργεντινή και διεθνής αστάθεια διώχνουν τους επενδυτές

Εως τον Απρίλιο το κλίμα ήταν θετικό στις αναδυόμενες αγορές, παρά την ανοδική πορεία των
αποδόσεων των 10ετών αμερικανικών ομολόγων. Εκτοτε καλλιεργήθηκε κλίμα ανασφάλειας,
καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να κλιμακώνει τις πιέσεις προς τους εμπορικούς εταίρους του.

Οι επενδυτές αποσύρουν μαζικά τα
χρήματά τους από τις αναδυόμενες
αγορές. Ρευστοποίησαν 12,3 δισ.
δολάρια σε μετοχές και ομόλογα
μέσα στον Μάιο. Πρόκειται για τις
μεγαλύτερες εκροές κεφαλαίων που
σημειώνονται στις αναδυόμενες αγορές από ξένους επενδυτές, εδώ
και περισσότερο από έναν χρόνο,
σημειώνει το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF).
Αποδίδονται σε διάφορους παράγοντες και όχι σε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Η προσφυγή της Αργεντινής στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (ΔΝΤ), η μεγάλη διολίσθηση
της λίρας στην Τουρκία και το «πάγωμα» της διανομής προϊόντων στη
Βραζιλία λόγω της πολυήμερης απεργίας των οδηγών φορτηγών έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη
των επενδυτών.
Αυτές οι μεμονωμένες κρίσεις
λαμβάνουν χώρα σε ένα ασταθές
διεθνές περιβάλλον, λόγω της εμπορικής αντιπαράθεσης των ΗΠΑ
με τους μεγαλύτερους συμμάχους
και αντιπάλους τους. Είναι πολύ
πιθανόν να διαταραχθεί, σε μεγάλο
βαθμό, η εφοδιαστική αλυσίδα στην
παγκόσμια οικονομία, λόγω της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ και
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Οι εταιρείες στις αναδυόμενες αγορές θα πρέπει
να πληρώσουν τα ομόλογα που έχουν εκδώσει σε
δολάρια ή να μετακυλίσουν το χρέος τους με
υψηλότερο επιτόκιο.
ισχυρών αντίποινων από την Κίνα,
τον Καναδά, την Ε.Ε και το Μεξικό.
Οπότε οι επενδυτές γίνονται πολύ
πιο συντηρητικοί στις τοποθετήσεις
τους, αποσύροντας κεφάλαια τόσο
από μετοχές όσο και από ομόλογα
των αναδυομένων αγορών.
Ολες αυτές οι εξελίξεις, σε τοπικό
και διεθνές επίπεδο, συμβαίνουν
σε μια περίοδο όπου η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) κινείται προς την εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής της, προχωρώντας σταδιακά στην αύξηση των
επιτοκίων και θέτοντας έτσι τέλος
σε μια παρατεταμένη περίοδο φθηνού δανεισμού.
Κατά συνέπεια, το δολάριο ακρίβυνε μαζί με την άνοδο των αποδόσεων στα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ.

Οπότε, οι χώρες και οι εταιρείες των
αναδυομένων αγορών θα πρέπει να
πληρώσουν τα ομόλογα που έχουν
εκδώσει σε δολάρια ή να μετακυλίσουν το χρέος τους με υψηλότερο
επιτόκιο.
Η συνολική αξία των ομολόγων
σε δολάρια που έχουν εκδοθεί στις
αναδυόμενες αγορές διπλασιάστηκε
από το 2007 έως το 2017, ξεπερνώντας τα 11 τρισ. δολάρια, σύμφωνα
με την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών. Ακόμη και το 2017, όταν
πια ήταν ξεκάθαρο ότι η Fed θα προχωρούσε στη βαθμιαία αύξηση του
κόστους δανεισμού στις ΗΠΑ, οι εκδόσεις ομολόγων σε δολάρια στις
αναδυόμενες αγορές έφθασε στο
ρεκόρ των 450 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με την CreditSights.
Οπως σχολιάζει ο στρατηγικός επενδυτής της Societe Generale Σόλομον Τάντες στην ιστοσελίδα
Marketwatch, «δεν είναι μόνον τα
κράτη που έχουν εκδώσει ομόλογα
σε δολάρια αλλά και οι επιχειρήσεις».
Υπ’ αυτήν την έννοια, οι τουρκικές
επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένες. Στοιχεία του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου δείχνουν ότι το χρέος του ιδιωτικού τομέα στην Τουρκία αντιστοιχεί πε-

ρίπου στο 70% του ΑΕΠ της χώρας.
Πάνω από το ήμισυ αυτού του χρέους
έχει εκδοθεί σε ξένο νόμισμα, καθιστώντας τη χώρα εξαιρετικά ευάλωτη
στις εκροές ξένων κεφαλαίων. Ορισμένες χώρες έχουν λάβει τα μέτρα
τους, αντλώντας πολύτιμα μαθήματα
από την ασιατική κρίση του 1997.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, το
συνολικό έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών στις οικονομίες του αναδυόμενου κόσμου έχει μειωθεί από
91 δισ. δολάρια το 2016 στα 26 δισ.
δολάρια το 2017.
Εως τον Απρίλιο το κλίμα ήταν
θετικό στις αναδυόμενες αγορές,
παρά την ανοδική πορεία που ακολουθούσαν σταδιακά οι αποδόσεις
των 10ετών αμερικανικών ομολόγων.
Εκτοτε, όμως, καλλιεργήθηκε κλίμα
ανασφάλειας, καθώς ο Αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άρχισε
να κλιμακώνει τις πιέσεις προς τους
εμπορικούς εταίρους του, με απειλές
για την επιβολή δασμών σε κάποιες
από τις ισχυρότερες οικονομίες του
κόσμου.
Μετά τα μέσα Μάιου οι αποδόσεις
των 10ετών αμερικανικών ομολόγων
εκτοξεύθηκαν πάνω από το 3% και
σήμερα κυμαίνονται στο 2,9% από
το 2,4% στις αρχές του έτους.
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Οι 3 μεγάλες
συμφωνίες
που ακύρωσε
ο Ντ. Τραμπ
Ελεύθερο εμπόριο με Ε.Ε., πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν και NAFTA
Η επεισοδιακή έκβαση της συνόδου
των επτά πλουσιότερων βιομηχανικών χωρών του κόσμου (G7) στον
Καναδά μοιάζει με το αναπόφευκτο
αποτέλεσμα μιας σειράς από επιθετικές κινήσεις του Αμερικανού προέδρου προς τους εταίρους των ΗΠΑ.
Οι επιθετικές αυτές κινήσεις είναι
σε μεγάλο ποσοστό ακυρώσεις συμφωνιών στις οποίες συμμετέχει η
Ε.Ε. και ενίοτε είναι ο ένας εκ των
δύο συμβαλλομένων. Ετσι, η επιθετική πολιτική Τραμπ αποβαίνει εις
βάρος των συμφερόντων της Ε.Ε.
συχνά με προεξάρχουσα τη Γερμανία.
Το Βερολίνο είναι και ένθερμος υποστηρικτής των συμφωνιών που
έχει ακυρώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Πρώτη κίνηση αμέσως μετά την
εκλογή του στο τιμόνι της υπερδύναμης, που υπήρξε καίρια προεκλογική υπόσχεσή του, ήταν να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ - Ε.Ε. Πρόκειται για τη γνωστή ως ΤΤΙΡ, που
πρακτικά ακυρώθηκε με την αποχώρηση της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, η
ΤΤΙΡ είχε τη δυνατότητα να ενισχύσει την οικονομία της Ε.Ε. κατά 120
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Ακυρώνοντας διεθνείς
συμφωνίες, πλήττει
τα οικονομικά
συμφέροντα της Ε.Ε.
δισ. ευρώ και την οικονομία των
ΗΠΑ κατά 90 δισ. ευρώ. Στην επιχειρηματολογία του κατά της πολυμερούς αυτής συμφωνίας, ο Αμερικανός πρόεδρος προέβαλε το έλλειμμα ύψους 52,5 δισ. ευρώ που
παρουσιάζουν οι ΗΠΑ από το διμερές
εμπόριο με την Ε.Ε. Το επικαλείται,
μάλιστα, ως απόδειξη των άνισων
όρων που διέπουν το εμπόριο ανάμεσα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού και έχει επανειλημμένως τονίσει
πως η Ε.Ε. επιβάλλει στις εισαγωγές
Αμερικανικών προϊόντων δασμούς
πολύ υψηλότερους από εκείνους
που βάζει η Ουάσιγκτον στα ευρωπαϊκά προϊόντα. Κατέληξε, έτσι, να
επιβάλει δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα και 10% στις εισαγωγές
αλουμινίου από την Ε.Ε. όπως και
από τους άλλους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ. Ισως εξίσου επιζήμια
για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα ήταν,

Αμέσως μετά την εκλογή του ο Τραμπ αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ - Ε.Ε. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κομισιόν, η ΤΤΙΡ είχε τη δυνατότητα
να ενισχύσει την οικονομία της Ε.Ε. κατά 120 δισ. ευρώ και την οικονομία των ΗΠΑ κατά 90 δισ. ευρώ.
όμως, η απόφαση του Αμερικανού
προέδρου να αποσύρει τις ΗΠΑ από
τη συμφωνία που συνήψαν το 2015
οι Ε.Ε., Κίνα, Ρωσία και ΗΠΑ με την
Τεχεράνη και αφορά το πυρηνικό
πρόγραμμα του Ιράν. Πρόκειται για
τη συμφωνία JCPOA, την οποία ο
Αμερικανός πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει «τη χειρότερη στην ιστορία»
και η οποία ετέθη σε ισχύ στις αρχές
του 2016. Τότε άρχισαν να ανακαλούνται οι οικονομικές κυρώσεις
κατά του Ιράν, «ξεκλειδώνοντας»
έτσι μια τεράστια οικονομία και επαναφέροντας στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου το ιρανικό πετρέλαιο. Εκτοτε επέστρεψαν στο Ιράν
ευρωπαϊκοί κολοσσοί όπως η γαλλική
πετρελαϊκή Total και συνήψαν συμ-

βόλαια πολλών δισ. ευρώ. Με την
ακύρωση της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν κινδυνεύουν να ακυρωθούν άμεσα αυτά
τα συμβόλαια ή να υποστούν τις κυρώσεις οι ευρωπαϊκές εταιρείες που
εξακολουθούν να συνεργάζονται με
ιρανικές. Τις επιπτώσεις της πολιτικής του Τραμπ θα υποστούν, άλλωστε, οι εμπορικοί του εταίροι από
την αμερικανική ήπειρο, καθώς ο
Αμερικανός πρόεδρος έχει αποσύρει
τις ΗΠΑ από τη βορειοατλαντική εμπορική συμφωνία, τη γνωστή ως
NAFTA και βέβαια επέβαλε δασμούς
στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από τους παραδοσιακούς εμπορικούς εταίρους της Ουάσιγκτον,
τον Καναδά και το Μεξικό.

Υψηλή ανάπτυξη και μεγάλα προβλήματα στην Τουρκία
Διατηρεί τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης η οικονομία της Τουρκίας
με τίμημα, όμως, τη συνεχιζόμενη
διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών και τον υψηλό
πληθωρισμό, δηλαδή τους παράγοντες που υπονομεύουν το νόμισμα της χώρας και την εμπιστοσύνη
των επενδυτών.
Σύμφωνα με στοιχεία που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, το τουρκικό ΑΕΠ αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του έτους κατά 7,4%, διατηρώντας τον ρυθμό του περασμένου
έτους. Τα στοιχεία, που αναμένεται
να δώσουν νέα ώθηση στη δημοτικότητα του Τούρκου προέδρου ενόψει των εκλογών της 24ης Ιουνίου,
υπερβαίνουν τις προβλέψεις καθώς
αυτές συνέκλιναν σε μια αύξηση
του ΑΕΠ κατά 7,0% αλλά και την ανάπτυξη 7,3% του προηγούμενου
τριμήνου. Σχολιάζοντας τον υψηλότερο από τις προβλέψεις ρυθμό
ανάπτυξης, ο Τζέσιον Τιούβεϊ της
Capital Economics προέβλεψε πως
«επίκειται απότομη επιβράδυνση
μέσα στους επόμενους μήνες». Δικαιολόγησε την εκτίμησή του τονίζοντας πως «η εμπειρία μάς έχει
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Το τουρκικό ΑΕΠ αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο
του έτους κατά 7,4%.
διδάξει ότι μετά μια αύξηση των επιτοκίων τόσο απότομη όσο αυτή
των τελευταίων μηνών ακολουθεί
απότομη επιβράδυνση του ρυθμού
ανάπτυξης». Αναφερόταν στην πολιτική της κεντρικής τράπεζας, η οποία στην προσπάθειά της να στηρίξει το νόμισμα της χώρας έχει τις
τελευταίες εβδομάδες αυξήσει τα
επιτόκια της τουρκικής λίρας κατά
4,25 εκατοστιαίες μονάδες. Σημειωτέον ότι η τουρκική λίρα έχει υποτιμηθεί κατά 15% από την αρχή
του έτους.
Προκειμένου να διατηρήσει τους
δημοφιλείς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ο Ταγίπ Ερντογάν εναντιώνεται στην αύξηση του κόστους δανεισμού. Εχει αυτοχαρακτηριστεί
«εχθρός των επιτοκίων», ενώ έχει
διοχετεύσει δημόσιο χρήμα σε κατασκευές και έργα υποδομής για να
στηρίξει την ανάπτυξη. Σε ό,τι αφορά
τη συνεχιζόμενη διολίσθηση της

Προκειμένου να διατηρήσει τους
δημοφιλείς υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ο Ταγίπ Ερντογάν εναντιώνεται στην αύξηση του κόστους δανεισμού.

τουρκικής λίρας, τόσο ο ίδιος όσο
και τα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησής του την έχουν επανειλημμένως αποδώσει σε επιθέσεις
που δέχεται η τουρκική οικονομία
από ξένους παράγοντες, στους οποίους έχει συμπεριλάβει και τους
οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Σημειωτέον ότι την περασμένη εβδομάδα ο οίκος Moody’s υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα
17 τουρκικών τραπεζών, επισημαίνοντας ότι η πτώση του νομίσματος
έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται
το κόστος εξυπηρέτησης των δανείων τους σε ξένο νόμισμα.
Την ίδια στιγμή, άλλωστε, ανεξάρτητη έρευνα φέρει το έλλειμμα
τρεχουσών συναλλαγών του Απριλίου να έχει διευρυνθεί στα 5,426
δισ. δολάρια, ενώ οι εκτιμήσεις συνέκλιναν σε έλλειμμα 5,3 δισ. δολαρίων. Με την ανακοίνωση των
στοιχείων, η τουρκική λίρα υποχώρησε εκ νέου φτάνοντας τις 4,5234
λίρες έναντι ενός δολαρίου, ενώ νωρίτερα είχε ανακάμψει στις 4,4885
λίρες έναντι ενός δολαρίου. Και στο
μεταξύ ο πληθωρισμός στη γειτονική
χώρα φλερτάρει πλέον με το 13%.

Θέμα χρόνου η απόφαση για τερματισμό του QE το 2018
Ο Μάριο Ντράγκι είναι έτοιμος να ολοκληρώσει το πρόγραμμα αγοράς
ομολόγων της ΕΚΤ, ακόμη και αν
αναβάλει την απόφαση μέχρι τον
Ιούλιο, σύμφωνα με την πλειονότητα των οικονομολόγων που πήραν
μέρος σε έρευνα του Bloomberg.
Σχεδόν το ένα τρίτο των συμμετεχόντων προέβλεψε πως ο πρόεδρος της ΕΚΤ θα ορίσει την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος μετά τη συνεδρίαση του
Δ.Σ. της ΕΚΤ την ερχόμενη εβδομάδα. Το 46% των ερωτηθέντων
προέβλεψε πως η απόφαση για τερ-

ματισμό της ποσοτικής χαλάρωσης
θα ληφθεί στη συνεδρίαση του Ιουλίου. Σε κάθε περίπτωση, λένε
οι αναλυτές, το πρόγραμμα αγοράς
ομολόγων της ΕΚΤ θα ολοκληρωθεί
στα τέλη του 2018. «Αν θελήσουν
(οι κεντρικοί τραπεζίτες) να είναι
ιδιαίτερα επιφυλακτικοί, θα μπορούσαν να περιμένουν μέχρι (τη
συνεδρίαση) της 26ης Ιουλίου»,
λέει η Αννα Μαρία Γκριμάλντι, οικονομολόγος της Intesa Sanpaolo.
Προ ημερών, ο Πέτερ Πράετ, επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ,
είχε αφήσει να εννοηθεί πως είναι

ρεαλιστικές οι προσδοκίες των αναλυτών που προβλέπουν ολοκλήρωση της ποσοτικής χαλάρωσης
το 2018.
Η απόφαση αυτή θα αποτελέσει
το πρώτο βήμα του Ντράγκι για αλλαγή της επεκτατικής νομισματικής
πολιτικής που εφάρμοζε τα προηγούμενα χρόνια, ώστε να βοηθήσει
την Ευρωζώνη να ξεπεράσει την
κρίση και να αποφύγει μια επικίνδυνη περίοδο αποπληθωρισμού.
Οι οικονομολόγοι προέβλεψαν, μιλώντας στο Bloomberg, πως η πρώτη αλλαγή στα επιτόκια δανεισμού

θα γίνει το δεύτερο τρίμηνο του
2019 και θα είναι η αύξηση του επιτοκίου δανεισμού για τράπεζες
από το -0,4% σήμερα στο -0,25%.
Η πρώτη αύξηση του βασικού επιτοκίου δανεισμού, σήμερα βρίσκεται
στο 0%, προβλέπεται να γίνει το
τρίτο τρίμηνο του 2019.
Η ΕΚΤ θεωρεί πως η επιβράδυνση
του πρώτου τριμήνου, οπότε το
ΑΕΠ της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε
στο 0,4% από 0,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2017, δεν επηρεάζει τη
γενική εικόνα μιας οικονομίας που
αναπτύσσεται με ισχυρό ρυθμό.

Απειλές για τον Nord Stream 2
Η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα
υπήρξε επίσης θύμα του Ντόναλντ Τραμπ,
καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ανακοινώσει πως η Ουάσιγκτον θα αποχωρήσει
από τη συμφωνία τον Νοέμβριο του 2020.
Τόσο για την ΤΤΙΡ όσο και τη συμφωνία
του Παρισιού, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί πως θα μπορούσε να
επανεξετάσει την απόφασή του αν του
προσφερθούν καλύτεροι όροι.
Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί, όμως,
να υπονομεύσει και συμφωνίες μεταξύ
τρίτων πλευρών.
Αυτό ισχύει τουλάχιστον στην περίπτωση του αγωγού Nord Stream 2, την επέκταση δηλαδή του υπάρχοντος Nord

Stream, μέσω του οποίου θα μεταφέρει
ρωσικό φυσικό αέριο στη Γερμανία. Η Ουάσιγκτον έχει απειλήσει όσες εταιρείες
συμμετάσχουν στην κατασκευή του επίμαχου αγωγού ότι θα τους επιβάλει δυσθεώρητα πρόστιμα και έχει ζητήσει να
περιορίσoυν τόσο η Ε.Ε. στο σύνολό της
όσο και οι ευρωπαϊκές χώρες γενικότερα
την ενεργειακή τους εξάρτηση από τη
Ρωσία.
Παρά την ευρύτερη γεωπολιτική της
διάσταση, η κίνηση αυτή έχει αποδοθεί
σε μεγάλο βαθμό σε επιχειρηματική σκοπιμότητα καθώς η Ουάσιγκτον προσπαθεί
να εξασφαλίσει πελατεία για τους ενεργειακούς πόρους των ΗΠΑ.

Σε χαμηλό 6ετίας η βιομηχανική
παραγωγή στη Βρετανία
Η βρετανική οικονομία φαντάζει πιο αδύναμη απ’ όσο είχε προβλεφθεί, καταλαμβάνοντας εξαπίνης την Τράπεζα της Αγγλίας
και σκιάζοντας τον ορίζοντα της κυβέρνησης, καθώς αυτή ετοιμάζεται να φέρει
στο Κοινοβούλιο το βασικό σχέδιο νόμου
για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ενωση.
Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν χθες, η βιομηχανική παραγωγή της
Βρετανίας υποχώρησε τον Απρίλιο στον
μεγαλύτερο βαθμό από το 2012, ενώ η άνοδος του κατασκευαστικού τομέα ήταν
ανεπαίσθητη. Τα νέα στοιχεία έρχονται
σε αντίθεση με την πεποίθηση πολλών
στελεχών της κεντρικής τράπεζας, που
θεωρούν πως θα ανακάμψει η ανάπτυξη
μετά το απογοητευτικό πρώτο τρίμηνο.
Η βιομηχανική παραγωγή συρρικνώθηκε
τον Απρίλιο κατά 1,4%, δηλαδή στον μεγαλύτερο βαθμό από το 2012, ενώ οι περισσότεροι οικονομολόγοι προέβλεπαν
αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής.
Η στερλίνα που είχε αρχίσει την ημέρα

με κέρδη υποχώρησε μέχρι και κατά 0,4%
έναντι του δολαρίου, στο 1,3359 δολάριο
ανά λίρα. Την περασμένη εβδομάδα ο Ντέιβ
Ράμσντεν, ένας εκ των Βρετανών κεντρικών
τραπεζιτών, είχε αναφερθεί σε σειρά σημαδιών που υποδήλωναν, κατά τη γνώμη
του, πως η οικονομία θα ανακάμψει το δεύτερο τρίμηνο. Ωστόσο, η μεγάλη συρρίκνωση της βιομηχανικής παραγωγής θέτει
εν αμφιβόλω την πρόβλεψη Ράμσντεν περί
ενίσχυσης της οικονομίας κατά 0,4% το
δεύτερο τρίμηνο (σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο). Επίσης, δεν φαντάζει
και τόσο σίγουρη όσο πριν η αναμενόμενη
αύξηση των επιτοκίων δανεισμού το αργότερο μέχρι τη συνεδρίαση της 2ας Αυγούστου. Το Εθνικό Ινστιτούτο Οικονομικής
και Κοινωνικής Ερευνας εκτίμησε χθες
πως η βρετανική οικονομία αναπτύχθηκε
με ρυθμό μόλις 0,2% το τρίμηνο Μαρτίου
- Μαΐου. Οι πλέον πρόσφατες έρευνες υπευθύνων παραγγελιών δείχνουν πως η
ανησυχία για το Brexit περιορίζει τις νέες
παραγγελίες προς βρετανικές εταιρείες.

Κεφάλαια για την επανεκκίνηση
της αργεντίνικης οικονομίας
H τριετής συμφωνία ανάμεσα στο ΔΝΤ και
στην κυβέρνηση του Μαουρίσιο Μάκρι εξασφαλίζει υπερδιπλάσια κεφάλαια από
τα συνήθη δάνεια που προβλέπονται για
χώρες που αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες χρηματοδότησής τους. Η Αργεντινή
ζήτησε οικονομική στήριξη από το ΔΝΤ
στις 8 Μαΐου, αφού ήταν προφανές πως οι
ξένοι επενδυτές εγκατέλειπαν τη χώρα, οδηγώντας στην κατάρρευση του πέσο.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, η Αργεντινή έχει καταφέρει να εξισορροπήσει το πέσο, αυξάνοντας το βασικό
επιτόκιο στο 40%, και να διατηρήσει την
ισοτιμία του λίγο χαμηλότερα από τα 25
ως προς το δολάριο. Εναν χρόνο πριν, η
προοπτική της οικονομίας της Αργεντινής

διαφαινόταν θετική, αλλά η μεγάλη αύξηση
του δημοσιονομικού ελλείμματος και του
πληθωρισμού σε διψήφια ποσοστά κλόνισαν
την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Σήμερα
η Goldman Sachs εκτιμά ότι το πέσο μπορεί
να διολισθήσει ακόμα 13% βραχυπρόθεσμα,
παρότι έχει χάσει το ένα πέμπτο της αξίας
του έναντι του δολαρίου. Η Barclays φοβάται
πως το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών θα αυξηθεί φέτος στο 5,1%
από το 4,8% το 2017, προτού υποχωρήσει
στο 4,4% μέχρι τα τέλη του 2019. Ο Μαρκ
Μόμπιους, που εξειδικεύεται σε επενδύσεις
των αναδυόμενων αγορών, σημείωσε πως
η Αργεντινή θα πρέπει να μειώσει το δημοσιονομικό έλλειμμα και να περιορίσει
τις δημόσιες δαπάνες.

Ανησυχία στη Σουηδία για τον υπερβολικό περιορισμό της χρήσης μετρητών
Συνήθως η έλλειψη μετρητών συνδέεται με τη φτώχεια. Οχι όμως και στην
περίπτωση της Σουηδίας. Εκεί, η έλλειψη παραδοσιακού χρήματος συνδέεται με την όλο και μικρότερη κυκλοφορία κερμάτων και χαρτονομισμάτων στη σουηδική οικονομία τα
τελευταία χρόνια, που έχουν αντικατασταθεί από ψηφιακό χρήμα το οποίο
χρησιμοποιείται όλο και συχνότερα
στις συναλλαγές.
Ομως όλα τα πράγματα έχουν το όριό τους, φαίνεται πως σκέφτονται οι
Σουηδοί βουλευτές, οι οποίοι θέλουν
να είναι υποχρεωτικό για τις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας να παρέχουν
μετρητά στους πελάτες τους και επίσης
να δέχονται την κατάθεση μετρητών.
Η απαίτηση για προσφορά και λήψη
μετρητών αφορά τις τράπεζες που
παρέχουν στους πελάτες τους λογα-

ριασμούς όψεως και οι οποίες διαθέτουν καταθέσεις άνω των 70 δισ. κορωνών (8 δισ. ευρώ), σύμφωνα με έκθεση επιτροπής του σουηδικού Κοινοβουλίου που εξετάζει το θέμα της
χρήσης μετρητών στη Σουηδία.
Οι βουλευτές αναφέρουν στην έκθεσή τους πως πρέπει να υπάρχει «λογική πρόσβαση σε αυτές τις υπηρεσίες
σε ολόκληρη τη Σουηδία» και πως το
99% του πληθυσμού θα πρέπει να απέχει το πολύ 25 χιλιόμετρα από το
κοντινότερο σημείο απ’ όπου θα μπορούσε να κάνει ανάληψη χρημάτων.
Οι Σουηδοί βουλευτές δεν αναφέρουν με ποιο τρόπο θα πρέπει να προσφέρουν οι τράπεζες αυτές τις υπηρεσίες, και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να επιλέξουν αν
θα χρησιμοποιήσουν κάποιον τρίτο,
μηχανήματα αυτόματης ανάληψης

Οι Σουηδοί βουλευτές θέλουν να είναι υποχρεωτικό για τις μεγαλύτερες τράπεζες
της χώρας να παρέχουν μετρητά στους πελάτες τους και επίσης να δέχονται την κατάθεση μετρητών.

μετρητών ή αν θα προσφέρουν παραδοσιακές υπηρεσίες από το ταμείο
μιας τράπεζας. Η κίνηση αποτελεί
την απάντηση στην ταχεία μεταμόρφωση της σουηδικής οικονομίας που
γίνεται μια από τις κοινωνίες με τη
μικρότερη χρήση μετρητών στον κόσμο.
Η εξέλιξη αυτή έχει προκαλέσει
την ανησυχία πως ορισμένοι Σουηδοί
πολίτες θα τα βγάζουν όλο και πιο
δύσκολα πέρα χωρίς πρόσβαση σε
κινητά τηλέφωνα ή σε τραπεζικές
κάρτες. Υπάρχει, επίσης, ο φόβος τι
θα συνέβαινε αν κατέρρεε ξαφνικά
το σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών.
Η πλειονότητα των τραπεζικών υποκαταστημάτων της Σουηδίας έχει
πάψει να προσφέρει μετρητά στα ταμεία του και πολλά καταστήματα και
εστιατόρια επίσης δεν δέχονται με-

τρητά ως μέσο πληρωμής. Ωστόσο,
σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της
σουηδικής κεντρικής τράπεζας, ο περιορισμός της χρήσης μετρητών οφείλεται κυρίως στο γεγονός πως οι
Σουηδοί προτιμούν να χρησιμοποιούν
ηλεκτρονικές πληρωμές, όπως μέσω
χρεωστικών καρτών και μέσω κινητών τηλεφώνων.
Η Ενωση Σουηδικών Τραπεζών παραπονιέται πως το σχέδιο των βουλευτών παραβιάζει τους ευρωπαϊκούς
νόμους περί κρατικών ενισχύσεων
και ανταγωνισμού, διότι αναγκάζει
μόνο ορισμένες τράπεζες να εγγυηθούν πως θα προσφέρουν μετρητά.
Επίσης, η πρόταση θα έχει σημαντικό
κόστος για τις τράπεζες, υποστηρίζουν
οι τραπεζίτες, και εκτιμούν πως το
κόστος ενδέχεται να ανέλθει στα 100
εκατ. κορώνες τον χρόνο.
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Ρευστό 2,5 τρισ. δολ. θα εισρεύσει
το 2018 στην οικονομία των ΗΠΑ

Θύμα του τεράστιου
μεγέθους του δείχνει
να πέφτει το Airbus A380

Επιχειρήσεις προχωρούν σε εξαγορές και στην επαναγορά μετοχών
Ρευστό που αντιστοιχεί στο 12,5% του
αμερικανικού ΑΕΠ αναμένεται να εισρεύσει το 2018 στην οικονομία των ΗΠΑ, παρέχοντας στήριξη σε μια χρηματιστηριακή αγορά που είναι υποτονική από τις αρχές του έτους. Σύμφωνα
με μελέτη της επενδυτικής τράπεζας
UBS, αν επαληθευθούν οι προβλέψεις,
οι αμερικανικές εταιρείες θα ενισχύσουν
την οικονομία με 2,5 τρισ. δολάρια,
χάρη στο νομοσχέδιο Τραμπ που μειώνει τη φορολογία επιχειρήσεων και
ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να επαναπατρίσουν χρήματα που είχαν αποταμιεύσει τα προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό. Η UBS προβλέπει ότι το 2018
το ύψος των μερισμάτων που θα δώσουν
οι αμερικανικές εταιρείες θα ανέλθει
στα 500 δισ. δολάρια, το ύψος της επαναγοράς μετοχών θα κυμανθεί μεταξύ
700 και 800 δισ. δολαρίων, και το ύψους
των συγχωνεύσεων και εξαγορών θα
ανέλθει στο 1,3 τρισ. δολάρια. Αν επαληθευθεί η πρόβλεψη, το συνολικό
ποσό θα ανέλθει στα 2,5 τρισ. δολάρια,
ή στο 10% της κεφαλαιοποίησης των
εταιρειών που περιλαμβάνονται στον
<
<
<
<
<
<

Το 20% των μεγαλύτερων
εταιρειών, με βάση την κεφαλαιοποίησή τους, πραγματοποίησε το 72% των
επαναγορών κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2018.

Η UBS υπολογίζει ότι οι εξαγορές, τα μερίσματα και οι ροές ζήτησης αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των επιδόσεων των αμερικανικών χρηματιστηριακών δεικτών φέτος. Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 2,6% από την αρχή του 2018.

χρηματιστηριακό δείκτη S&P 500.
Οι επαναγορές μετοχών ειδικά αυξάνονται με ταχύτατο ρυθμό και έχουν
βοηθήσει τη Wall Street να αποφύγει
την υποχώρηση, παρ’ όλο που δείχνει
«κουρασμένη» και ευμετάβλητη τους
πρώτους μήνες του 2018 μετά το θριαμβευτικό 2017, οπότε ο S&P είχε σημειώσει κέρδη 20%.
Οι επαναγορές έχουν αυξηθεί από
την αρχή του 2018 κατά 83%, δηλαδή
πολύ περισσότερο από τα μερίσματα,
που έχουν αυξηθεί κατά 9%. Ωστόσο
είναι οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές
που έχουν αυξηθεί περισσότερο, δηλαδή

κατά 130%, σύμφωνα με στοιχεία της
UBS. Μεγάλος κερδισμένος, με άνοδο
9,5% από την αρχή του έτους, είναι ο
δείκτης Nasdaq, που περιλαμβάνει εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Οι επαναγορές που έχουν ανακοινώσει οι εταιρείες του δείκτη έχουν αυξηθεί κατά
200% σε σύγκριση με το 2017, στα 160
δισ. δολάρια. Το μεγαλύτερο πρόγραμμα
επαναγοράς μετοχών, ύψους 100 δισ.
δολαρίων, το έχει ανακοινώσει η Apple.
Η UBS υπολογίζει ότι οι εξαγορές, τα
μερίσματα και οι ροές ζήτησης αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% των επιδόσεων των αμερικανικών χρηματι-

στηριακών δεικτών φέτος. Ο S&P 500
έχει ενισχυθεί κατά 2,6% από την αρχή
του 2018 και ο δείκτης εταιρειών υψηλής
κεφαλαιοποίησης Dow Jones είναι οριακά θετικός.
Η αγορά, ωστόσο, σημείωσε τον Μάιο
την καλύτερη επίδοση το 2018, σύμφωνα
με την Bank of America Merrill Lynch.
Τα κέρδη προήλθαν από τη μεγάλη αύξηση της ρευστότητας και τη βελτίωση
των οικονομικών μεγεθών. Οι ερευνητές
της Barclays την περασμένη εβδομάδα
ανέφεραν ότι οι πρόσφατες οικονομικές
επιδόσεις των εταιρειών δείχνουν «τη
λήψη δημοσιονομικών μέτρων ενίσχυσης

της οικονομίας», μέσω φοροαπαλλαγών
και αύξησης δαπανών. Επιπλέον, οι μεγαλύτερες εταιρείες ήταν οι μεγαλύτεροι
επαναγοραστές μετοχών. Το 20% των
μεγαλύτερων εταιρειών, με βάση την
κεφαλαιοποίησή τους, πραγματοποίησε
το 72% των επαναγορών κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2018. «Οι μεγαλύτερες και
πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις συνέχισαν
να επαναγοράζουν μετοχές, γεγονός που
οι επενδυτές αξιοποίησαν για την περαιτέρω αύξηση της έκθεσής τους στις
επιχειρήσεις που επηρεάζονται ιδιαίτερα
από την ανάπτυξη», δήλωσε στο CNBC
αναλυτής της UBS.

Τα ηλεκτρικά οχήματα απειλούν 75.000 θέσεις εργασίας
Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες
αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα
τα τελευταία χρόνια. Τα βασικότερα
είναι το σκάνδαλο με την παραποίηση
των εκπομπών αερίων ρύπων για αυτοκίνητα που κινούνται με πετρέλαιο
και η άνοδος της αμερικανικής Tesla,
που προσπαθεί να αλλάξει ριζικά τη
βιομηχανία με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
που παράγει. Ομως η άνοδος των ηλεκτρικών αυτοκινήτων κρύβει μία ακόμη
απειλή, αυτή τη φορά για τους εργαζομένους στον κλάδο. Η μετάβαση στα
ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα απειλήσει
75.000 θέσεις εργασίας στη γερμανική
αυτοκινητοβιομηχανία. Αυτό επισημαίνεται σε μελέτη που είχαν παραγγείλει εργατικά συνδικάτα και αυτοκινητοβιομηχανίες.
Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Βιομηχανικής Μηχανουργίας Fraunhofer,
το οποίο συνέταξε τη μελέτη, στον συγκεκριμένο κλάδο απασχολούνται
840.000 εργάτες στη Γερμανία. Από
τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα απειληθούν περισσότερο θέσεις εργασίας
στην παραγωγή κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων, όπου απασχολούνται
210.000 άνθρωποι.
Βέβαια, η παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα δημιουργήσει και νέες
θέσεις εργασίας, κυρίως για την παραγωγή μπαταριών και ηλεκτρονικών, ωστόσο θα περιοριστούν οι θέσεις εργασίας στις γραμμές παραγωγής και
συναρμολόγησης κινητήρων εσωτερικής καύσης και κιβωτίων ταχυτήτων,
προειδοποίησε το συνδικάτο IG Metall.
«Μέχρι το 2030 θα επηρεαστεί άμεσα
ή έμμεσα από την ηλεκτροκίνηση κάθε
δεύτερη θέση εργασίας στην παραγωγή
κινητήρων και κιβωτίων ταχυτήτων
για επιβατηγά αυτοκίνητα», αναφέρει

Το γερμανικό συνδικάτο IG Metall προειδοποίησε ότι θα περιοριστούν οι θέσεις
εργασίας στις γραμμές παραγωγής και συναρμολόγησης κινητήρων εσωτερικής
καύσης και κιβωτίων ταχυτήτων.
το IG Metall. Η μελέτη βασίστηκε σε
στοιχεία που έδωσαν οι αυτοκινητοβιομηχανίες
Daimler,
BMW,
Volkswagen και οι προμηθευτές εξαρτημάτων Bosch και Schaeffler. «Τώρα,
οι πολιτικοί και η βιομηχανία πρέπει
να βρουν τον τρόπο πώς ακριβώς να
διαχειριστούν αυτή τη μετάλλαξη»,

λέει ο Γεργκ Χόφμαν, επικεφαλής του
IG Metall. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες
πρέπει να δημιουργήσουν προγράμματα
επανεκπαίδευσης εργαζομένων, ώστε
να μπορούν να τους αξιοποιήσουν με
τις νέες τεχνολογίες, ενώ οι πολιτικοί
πρέπει να καταρτίσουν μια ολιστική
βιομηχανική πολιτική και πολιτική για

την απασχόληση, προσέθεσε ο κ. Χόφμαν. Η πρόβλεψη ότι θα απειληθούν
75.000 θέσεις εργασίας βασίζεται στην
υπόθεση ότι έως το 2030, το 25% των
οχημάτων που θα κυκλοφορεί θα είναι
ηλεκτρικά, το 15% υβριδικά (δηλαδή,
θα διαθέτουν και κινητήρα εσωτερικής
καύσης και ηλεκτροκινητήρα) και το
60% θα διαθέτει κινητήρα εσωτερικής
καύσης. Αν σημειωθεί ταχύτερα η επέκταση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων,
τότε θα απειληθούν μέχρι και 100.000
θέσεις εργασίας, κατά το εργατικό συνδικάτο IG Metall. Ο Μπερντ Οστερλοχ,
επικεφαλής συνδικαλιστικός εκπρόσωπος στην Volkswagen, εξηγεί ότι ο
κινητήρας και το κιβώτιο ταχυτήτων
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν
μόλις το ένα έκτο των εξαρτημάτων
που διαθέτουν οι παραλλαγές τους που
χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα με
κινητήρα εσωτερικής καύσης. Αυτό
σημαίνει ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
συναρμολογούνται πολύ πιο γρήγορα.
Για την ακρίβεια, συναρμολογούνται
κατά 30% πιο γρήγορα, λέει ο κ. Οστερλοχ. Ενα εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών απασχολεί μόλις το ένα πέμπτο
των εργατών ενός εργοστασίου παραγωγής κινητήρων, προσθέτει. Ο Πέτερ
Κάμερερ, επικεφαλής εκπρόσωπος των
εργαζομένων στην BMW, προειδοποίησε
ότι η γερμανική βιομηχανία δεν θα έπρεπε να πουλάει τεχνολογία και τεχνογνωσία σε Κινέζους, Κορεάτες και
Ιάπωνες ανταγωνιστές. Η Γερμανία
είναι ηγετική δύναμη στην έρευνα για
τις κυψέλες μπαταριών, αλλά παραχωρεί
συμβόλαια παραγωγής μπαταριών σε
ξένους προμηθευτές, λέει ο Κάμερερ.
«Πρέπει να πουλάμε καινοτομίες στους
Κινέζους και όχι το αντίθετο», τονίζει.
REUTERS

Πριν από σχεδόν δέκα χρόνια, ο διεθνής Τύπος αποκαλούσε το νέο αεροσκάφος της Airbus, το Α380, «νέο
βασιλιά των αιθέρων και σύμβολο
των υψηλών ευρωπαϊκών φιλοδοξιών». Χθες, το γερμανικό επενδυτικό
ταμείο Dr. Peters Group ανακοίνωσε
ότι θα διαλύσει και θα πουλήσει για
ανταλλακτικά δύο Α380 που έχει
στην κατοχή του, διότι δεν μπορεί
να βρει αεροπορική εταιρεία πρόθυμη
να τα ενοικιάσει. Τον Δεκέμβριο του
2007, η Singapore Airlines είχε θέσει
σε υπηρεσία τα Α380 εν μέσω πανηγυρισμών, ωστόσο επέστρεψε
δέκα χρόνια αργότερα τα δύο Α380
που είχε ενοικιάσει στους Γερμανούς
ιδιοκτήτες τους. Παρά τις θετικές
κριτικές που είχε πάρει το Α380 για
την ήσυχη και ευρύχωρη καμπίνα
του, σήμερα πολλές αεροπορικές εταιρείες εγκαταλείπουν το μεγαλύτερο επιβατικό αεροσκάφος στον
κόσμο για χάρη μικρότερων αεροσκαφών ευρείας ατράκτου, τα οποία
είναι οικονομικότερα διότι διαθέτουν
δύο και όχι τέσσερις κινητήρες όπως
το Α380. Η απόφαση του γερμανικού
επενδυτικού ταμείου επιδεινώνει
το πρόβλημα για την Airbus, η οποία
πασχίζει να διατηρήσει το αεροσκάφος σε παραγωγή, καθώς οι παραγγελίες διαρκώς μειώνονται. «Από
ψυχολογικής απόψεως, αυτό δεν είναι καλό για την Airbus, αλλά μιλάμε
για ένα πολύ μεγάλο αεροσκάφος
με πολύ μικρή αγορά μεταχειρισμένων», εξηγεί στο Reuters ο Χάουαρντ
Γουίλντον, αναλυτής της αεροπορικής αγοράς. «Είναι υπερβολικά
μεγάλο το Α380. Υπήρξε μάχη για
το ποια τάση θα επικρατήσει στις
αεροπορικές εταιρείες, και το Α380

έχασε», προσθέτει. Η Singapore
Airlines επέστρεψε πέρυσι τα δύο
Α380 στην Dr. Peters, η οποία τα
ξαναέβαψε και τα αποθήκευσε. Παράλληλα, προσπαθούσε να βρει αεροπορικές εταιρείες πρόθυμες να
τα ενοικιάσουν. Εκτοτε, η τύχη τους
ήταν άγνωστη.
«Επειτα από εξαντλητικές και έντονες διαπραγματεύσεις με διάφορες αεροπορικές εταιρείες, όπως η
British Airways, η HiFly και η IranAir,
η Dr. Peters Group αποφάσισε να
πουλήσει ως ανταλλακτικά τα αεροσκάφη», ανακοίνωσε το επενδυτικό ταμείο. Η εταιρεία υπολογίζει
ότι θα μπορούσε να αποκομίσει 80
εκατ. δολάρια από την πώληση των
ανταλλακτικών των δύο Α380. Η
Airbus εξακολουθεί να θεωρεί ότι
το εμβληματικό αεροσκάφος θα καταφέρει να αποδείξει την αξία του,
καθώς η ζήτηση για αεροπορικά ταξίδια προκαλεί συμφόρηση στα αεροδρόμια των μεγάλων πόλεων. «Δεν
μπορούμε να σχολιάσουμε την απόφαση του Dr. Peters. Εξακολουθούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στην
αγορά μεταχειρισμένων για τα Α380
και στη δυνατότητα να επεκτείνουμε
την επιχειρησιακή βάση», ανακοίνωσε χθες η Airbus. Σε κάθε περίπτωση, τα δύο Α380 θα πωληθούν
ως ανταλλακτικά, αλλά δεν πρόκειται να διαλυθούν εντελώς. Πολύτιμα ανταλλακτικά, όπως τα ηλεκτρονικά και το σύστημα προσγείωσης, θα αφαιρεθούν από τις
δύο τεράστιες ατράκτους και θα
πωληθούν. Οι κινητήρες τους έχουν
ήδη αφαιρεθεί και έχουν ενοικιαστεί
στην κατασκευάστρια εταιρεία
τους, τη Rolls-Royce.

Το γερμανικό επενδυτικό ταμείο Dr. Peters Group ανακοίνωσε ότι θα διαλύσει και θα πουλήσει για ανταλλακτικά δύο Α380 που έχει στην κατοχή του, διότι δεν μπορεί να βρει αεροπορική εταιρεία πρόθυμη να τα ενοικιάσει.

Ανάκληση 774.000 οχημάτων
από Mercedes στην Ευρώπη
λόγω πειραγμένου λογισμικού
Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
Μercedes-Daimler ανακαλεί 774.000
οχήματά της σε όλη την Ευρώπη,
καθώς έφεραν λογισμικό που παραποιούσε τις μετρήσεις των εκπομπών καυσαερίων και τις παρουσίαζε μικρότερες από τις πραγματικές όταν το όχημα υποβαλλόταν
σε δοκιμή. Από το σύνολο των οχημάτων που θα ανακληθούν, τα
238.000 θα είναι στο εσωτερικό της
Γερμανίας. Πρόκειται για τα μοντέλα
C-Class και Vito, τα οποία και προτίθεται να τα αναβαθμίσει. Εχει
προηγηθεί σχετική εντολή των γερμανικών αρχών που ενετόπισαν το
ένοχο λογισμικό. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δήλωσε διά
στόματος του διευθύνοντος συμβούλου Ντίτερ Ζέτσε ότι έχει ήδη
βρει την τεχνική λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Δεδομένου δε ότι έχει δεχθεί να συνεργαστεί με τις γερμανικές αρχές, η
Daimler ευελπιστεί να αποφύγει
πρόστιμα ή άλλες κυρώσεις. Σύμφωνα δε με τον Αρντ Ελινγκχορστ,
αναλυτή της Evercore ISI, η απόσυρση των οχημάτων και η αναβάθμιση του λογισμικού τους δεν αναμένεται να υπερβούν σε κόστος τα
100 εκατ. ευρώ. Εξάλλου, ο πρόεδρος
της Audi, εταιρείας-μέλους του ομίλου
Volkswagen, Ρούπερτ Στάντλερ κατονομάστηκε από τις γερμανικές εισαγγελικές αρχές ως ύποπτος για το
σκάνδαλο παραποίησης των εκπομπών ρύπων πριν από τρία χρόνια.
Το σκάνδαλο αποκαλύφθηκε αρχικά
στις ΗΠΑ, όπου εντοπίστηκαν

140.000 αυτοκίνητα της Volkswagen,
της Audi και της Porsche εξοπλισμένα
με λογισμικό που παραποιούσε τις
εκπομπές ρύπων τους. Στη συνέχεια,
εντοπίστηκαν παγκοσμίως 11 εκατομμύρια οχήματα που διέθεταν ανάλογα ένοχα λογισμικά. Σύμφωνα
με τις Αρχές, διενεργήθηκαν έρευνες
τόσο στο σπίτι του Στάντλερ όσο
και σε αυτό ενός άλλου στελέχους
της Audi, του Μπερντ Μέρτενς, υπευθύνου εξαγορών της εταιρείας
και αρμοδίου για τη διαχείριση του
σκανδάλου και την επικοινωνία με
τη μητρική εταιρεία Volkswagen.
Σύμφωνα με το Reuters, τα δύο στελέχη ελέγχονται για απάτη και ψευδή
διαφήμιση όσο και για τον ρόλο τους
στην παραποίηση των εκπομπών
ρύπων των οχημάτων του γερμανικού κολοσσού.
Το νέο σκάνδαλο ενδέχεται να
προκαλέσει κρίση στην ηγεσία της
γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.
Αλλωστε, η θέση του Στάντλερ είχε
απειληθεί και στο παρελθόν, όταν
η Audi είχε παραδεχθεί ότι χρησιμοποίησε λογισμικό που παραποιούσε τους ρύπους τον Νοέμβριο του
2015. Τότε τόσο το διοικητικό συμβούλιο, το 20μελές εποπτικό συμβούλιο, όσο και οι οικογένειες
Porsche και Piech, που ελέγχουν τη
Volkswagen και την Audi, είχαν
στηρίξει τον Στάντλερ και την παραμονή του στην ηγεσία της εταιρείας. Η Audi, που εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα στον όμιλο
Volkswagen, δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις Αρχές.
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Νέα εποχή υπόσχονται Τραμπ και Κιμ

Αναστέλλουν τα γυμνάσια με τη Σεούλ οι Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Βόρεια Κορέα δεσμεύεται για αποπυρηνικοποίηση
Το πρώτο, ενθαρρυντικό βήμα σε έναν
μακρύ δρόμο με πολλές παγίδες και αβέβαιο τέλος. Κάπως έτσι θα μπορούσε
να συμπυκνωθεί η συνισταμένη των
εκτιμήσεων διεθνών αναλυτών για την
πρώτη συνάντηση κορυφής Ηνωμένων
Πολιτειών και Βόρειας Κορέας από τον
τερματισμό του κορεατικού πολέμου
και τη διχοτόμηση της χερσονήσου,
το 1953.
Γύρω στις 9 το πρωί, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Κιμ Γιονγκ Ουν αντάλλαξαν
την πρώτη τους χειραψία στο ξενοδοχείο Καπέλα της νήσου Σεντόζα, τουριστικού θερέτρου της Σιγκαπούρης,
που φιλοξένησε την ιστορική συνάντηση. Σοβαροί και κάπως νευρικοί
στην αρχή, μπροστά από έναν τοίχο
με σημαίες των χωρών τους, γρήγορα
χαλάρωσαν, ανταλλάσσοντας χαμόγελα
και χτυπήματα στους ώμους, προτού

αποσυρθούν για τις κατ’ ιδίαν συνομιλίες
τους, όπου συνοδεύονταν μόνο από
δύο μεταφραστές.
Λίγες ώρες αργότερα, και αφού είχε
μεσολαβήσει γεύμα εργασίας με τη συμμετοχή στενών συνεργατών των δύο
ηγετών, Τραμπ και Κιμ υπέγραψαν, ενώπιον δημοσιογραφικών συνεργείων
από όλο τον κόσμο, το κοινό ανακοινωθέν της συνόδου. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι είναι τιμή του που
συναντήθηκε με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, ο οποίος σημείωσε ότι συμφώνησαν με τον Τραμπ να αφήσουν πίσω
τους το παρελθόν, προσθέτοντας ότι
«ο κόσμος θα δει μια μεγάλη αλλαγή».
Το συνοπτικό κοινό ανακοινωθέν αποτελείται από τέσσερα σημεία, πλούσια
σε ευχές και διακηρύξεις, αλλά πενιχρά
σε συγκεκριμένα μέτρα. Στα δύο πρώτα,
ΗΠΑ και Βόρεια Κορέα υπόσχονται «να

αποκαταστήσουν νέες σχέσεις» και «να
οικοδομήσουν ένα βιώσιμο, σταθερό
καθεστώς ειρήνης στην κορεατική χερσόνησο», χωρίς ωστόσο να γίνεται σαφής μνεία στην υπογραφή συμφωνίας
ειρήνης, που θα αντικαταστήσει την
ανακωχή του 1953. Στο τρίτο και σημαντικότερο σημείο, η Βόρεια Κορέα
επαναλαμβάνει τη δέσμευση του Κιμ,
στη διάρκεια της πρόσφατης συνάντησής του με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο
Μουν Τζάε Ιν, για «πλήρη αποπυρηνι<
<
<
<
<
<

Πλούσιο σε ευχές και
διακηρύξεις, αλλά φτωχό
σε συγκεκριμένα μέτρα
και χρονοδιαγράμματα,
το κοινό ανακοινωθέν.

κοποίηση της κορεατικής χερσονήσου».
Ωστόσο, δεν γίνεται μνεία για χρονοδιάγραμμα ή μηχανισμούς ελέγχου της
αποπυρηνικοποίησης, μια έννοια που
οι δύο πλευρές αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο: οι Αμερικανοί εννοούν
την καταστροφή του πυρηνικού οπλοστασίου της Πιονγιάνγκ, ενώ η Βόρεια
Κορέα επιθυμεί την ταυτόχρονη απομάκρυνση της αμερικανικής πυρηνικής
ασπίδας από τη Νότια Κορέα. Τέλος,
το τέταρτο σημείο του ανακοινωθέντος
αναφέρεται στον άμεσο επαναπατρισμό
των σορών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο της Κορέας, ένα ζήτημα περισσότερο συναισθηματικής
σημασίας παρά πολιτικής και στρατηγικής ουσίας.
Πρόσθετα, σημαντικά νέα έφερε η
συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο
Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Κιμ Γιονγκ Ουν

είχε ήδη πάρει τον δρόμο της επιστροφής στην πατρίδα του. Ο Αμερικανός
πρόεδρος έκανε γνωστό ότι ο συνομιλητής του δεσμεύτηκε να καταστρέψει
πεδίο δοκιμής κινητήρων διηπειρωτικών
πυραύλων, σε μια πρόσθετη χειρονομία
καλής θέλησης, ύστερα από την καταστροφή του πεδίου πυρηνικών δοκιμών.
Ακόμη ισχυρότερη ήταν η δέσμευση
που ανέλαβε ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος: ανακοίνωσε ότι αναστέλλει επί
του παρόντος τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια ΗΠΑ - Νότιας Κορέας, αναφέροντας μάλιστα ότι η πραγματοποίησή
τους ήταν «πoλύ προκλητική» για την
Πιονγιάνγκ και ότι η αναστολή τους θα
σημάνει εξοικονόμηση χρημάτων για
τη χώρα του. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ
κατέστησε σαφές ότι οι αμερικανικές
κυρώσεις εις βάρος της Βόρειας Κορέας
θα εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται,

συναρτώντας τη σταδιακή άρση τους
με την πρόοδο της διαδικασίας της αποπυρηνικοποίησης, η οποία, όπως αναγνώρισε, θα πάρει αρκετό χρόνο.
Η χειρονομία αυτή του Αμερικανού
προέδρου έγινε δεκτή με σκεπτικισμό
από αρκετούς συμμάχους του, αλλά και
πολιτικούς των ΗΠΑ. Ο επικεφαλής των
Δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ κατηγόρησε τον πρόεδρο Τραμπ
ότι έκανε υπερβολικές υποχωρήσεις
στον Κιμ χωρίς να εξασφαλίσει απτές
δεσμεύσεις. Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής
Πολ Ράιαν τόνισε, σε δήλωσή του, ότι
η Βόρεια Κορέα είναι «βάναυσο καθεστώς» πάνω στο οποίο απαιτείται να ασκηθεί η μέγιστη οικονομική και πολιτική
πίεση στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την αποπυρηνικοποίηση.
REUTERS, A.P.

Επικροτεί η Κίνα,
ανήσυχη η Ιαπωνία
Την «πολιτική βούληση» του Ντόναλντ
Τραμπ και του Κιμ Γιονγκ Ουν για την
ομαλοποίηση της κατάστασης στην
κορεατική χερσόνησο εξήρε η Κίνα
με τοποθέτηση του υπουργείου Εξωτερικών, η οποία επίσης καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να στηρίξει
τη διαδικασία της εξομάλυνσης, αίροντας, τουλάχιστον εν μέρει, τις κυρώσεις εις βάρος της Πιονγιάνγκ. Στην
ίδια ανακοίνωση, εκφράζεται η βούληση της Κίνας να συμβάλει στη δημιουργία «μηχανισμού ειρήνης» στην
κορεατική χερσόνησο.
Η χθεσινή σύνοδος Τραμπ - Κιμ
αποτέλεσε δικαίωση της κινεζικής
διπλωματίας, η οποία επέμενε από
καιρό στη φόρμουλα του «διπλού
<
<
<
<
<
<

Το Ιράν παροτρύνει τους
Βορειοκορεάτες να μην
εμπιστεύονται τον Τραμπ
– Προβληματισμένη
εμφανίζεται
και η Νότια Κορέα.
παγώματος» – των πυρηνικών και
πυραυλικών δοκιμών από την πλευρά της Βόρειας Κορέας και των μεγάλων στρατιωτικών γυμνασίων
από την πλευρά των ΗΠΑ. Σε αυτήν
ακριβώς τη γραμμή κινήθηκαν οι
δύο ηγέτες που συναντήθηκαν στη
Σιγκαπούρη.
Αντίθετα, οι σύμμαχοι των ΗΠΑ
στην περιοχή αντιμετώπισαν με σκεπτικισμό την απόφαση Τραμπ για αναστολή των στρατιωτικών γυμνασίων στην κορεατική χερσόνησο και
την τοποθέτησή του για απομάκρυνση, σε κάποια μελλοντική χρονική
στιγμή, των αμερικανικών στρατευ-

μάτων που βρίσκονται στην περιοχή.
«Θέλω να φέρω τους στρατιώτες μας
πίσω στην πατρίδα», δήλωσε ο Τραμπ
αναφορικά με τις 28.500 Αμερικανούς
στρατιώτες που βρίσκονται στη Νότια
Κορέα, αν και διευκρίνισε ότι μια τέτοια απόφαση δεν βρίσκεται αυτή
τη στιγμή στον ορίζοντα. Εκπρόσωπος της προεδρίας στη Σεούλ δήλωσε
ότι η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας
«προσπαθεί να εξακριβώσει το πραγματικό νόημα και τις προθέσεις» του
Ντόναλντ Τραμπ.
Από την πλευρά του, ο Ιάπωνας
πρωθυπουργός Σίνζο Αμπε εγκωμίασε,
σε δήλωσή του, τη δέσμευση των
Τραμπ και Κιμ για πλήρη αποπυρηνικοποίηση της κορεατικής χερσονήσου. Πολιτικοί αναλυτές στο Τόκιο
αναφέρουν, ωστόσο, ότι οι ηγέτες
του αρχιπελάγους ανησυχούν για το
ενδεχόμενο να εξασθενήσουν οι εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ και κατ’
ιδίαν τάσσονται υπέρ της συνέχισης
των στρατιωτικών γυμνασίων στην
περιοχή, τονίζοντας ότι μέσω αυτών
στέλνονται τα σωστά μηνύματα όχι
μόνο προς τη Βόρεια Κορέα, αλλά και
προς την Κίνα.
Τέλος, η Τεχεράνη συνέστησε στην
Πιονγιάνγκ να μην έχει καμία εμπιστοσύνη στον πρόεδρο Τραμπ, επικαλούμενη και την πρόσφατη απόφασή του να αποσύρει τις ΗΠΑ από
το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.
«Δεν είναι σίγουρο ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα ακυρώσει τη συμφωνία
προτού ακόμη επιστρέψει στην πατρίδα του», δήλωσε δηκτικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Ιράν Μοχάμαντ Μπαγκέρ Νομπάχτ, εκτιμώντας ότι ο Τραμπ «δεν εκπροσωπεί
τον αμερικανικό λαό και είναι βέβαιο
ότι θα καταψηφιστεί στις επόμενες
εκλογές».
REUTERS, ΑΠΕ

Τα δάκρυα του Ντένις Ρόντμαν, το στιλό και το «τέρας»
Εξι στιγμιότυπα κέντρισαν το ενδιαφέρον
της διεθνούς κοινής γνώμης στο περιθώριο της χθεσινής συνόδου.
1. Οι παραλίες. Η αναφορά του Τραμπ
στη βορειοκορεατική ακτογραμμή.
«Εχουν υπέροχες παραλίες. Το παρατηρώ κάθε φορά που στρέφουν τα
κανόνια τους στον ωκεανό. Τότε λέω,
“πω πω, κοίτα θέα. Δεν θα μπορούσε
να γίνει ένα σπουδαίο παραθαλάσσιο
συγκρότημα;”», σχολίασε ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωστός για τις κτηματομεσιτικές του επιχειρήσεις. Ακόμη
πάντως κι αν θεωρεί ο Τραμπ ότι η
Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να εξελιχθεί σε παράδεισο για σερφ, η αμερικανική κυβέρνηση αποτρέπει τους

Αμερικανούς υπηκόους να ταξιδεύουν
στη χώρα και καλεί όσους το κάνουν
να συντάσσουν τη διαθήκη τους πριν
από την αναχώρηση.
2. Η πόζα. Προτού αρχίσει το γεύμα,
ο Τραμπ ρώτησε τους φωτογράφους:
«Βγάζετε ωραίες φωτογραφίες όλοι
σας; Φαινόμαστε όμορφοι και λεπτοί;».
Το χιούμορ του μάλλον χάθηκε στη
μετάφραση, γιατί το πρόσωπο του Κιμ
παρέμεινε ανέκφραστο.
3. «Το τέρας». Μετά την ολοκλήρωση
των συνομιλιών, ο Αμερικανός πρόεδρος έδειξε στον Κιμ την προεδρική
του λιμουζίνα, γνωστή ως «Το τέρας»
(The Beast). Οι κάμερες ακολούθησαν
τους δύο άνδρες καθώς προχώρησαν

προς το όχημα και ο Βορειοκορεάτης
ηγέτης κοίταξε μέσα.
4. Τα στιλό. Τα στιλό που είχαν τοποθετηθεί πάνω στο τραπέζι για την
υπογραφή των εγγράφων ήταν μαύρα
και έφεραν την υπογραφή του Τραμπ
με χρυσό χρώμα. Ενας βοηθός του Κιμ
το εξέτασε, αλλά στη συνέχεια η αδερφή του Κιμ, Κιμ Γιο Γιονγκ, το άλλαξε με ένα άλλο. Δεν κατέστη σαφές
αν η αλλαγή έγινε για λόγους ασφαλείας
ή ως επίδειξη πολιτικής ισχύος.
5. Το μενού. Παρά τις συζητήσεις περί
χάμπουργκερ, τελικά επικράτησε η ασιατική πτυχή της συνόδου: κορεατικό
γεμιστό αγγούρι, γλυκόξινο χοιρινό,
μπακαλιάρος με σόδα και ασιατικά λα-

χανικά. Η μοναδική αμερικανική πινελιά
ήταν το παγωτό Häagen-Dazs.
6. Τα δάκρυα. Ενώ κορυφωνόταν το
ενδιαφέρον για τη συνάντηση, ένας
άνδρας αποδείχθηκε περισσότερο συναισθηματικός σε σχέση με τους υπόλοιπους. Ο πρώην μπασκετμπολίστας Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος έχει
επισκεφθεί τη Β. Κορέα πέντε φορές
και συμμετείχε δύο φορές στο ριάλιτι
σόου του Τραμπ «Ο υποψήφιος», εμφανίστηκε ιδιαίτερα συγκινημένος.
Είπε ότι έχει δεχθεί πολλες απειλές,
εξαιτίας των επαφών του με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη, τονίζοντας: «Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για όλους.
Είμαι τόσο χαρούμενος».

Αντιπαράθεση μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας για την οδύσσεια των 629 μεταναστών
ΡΩΜΗ. Σφοδρή φραστική αντιπαράθεση
μεταξύ Ιταλίας και Γαλλίας προκαλεί η
οδύσσεια των 629 προσφύγων και μεταναστών που επέβαιναν επί μέρες στο
ανθρωπιστικό σκάφος «Aquarius» και
αναμένεται τελικά να γίνουν δεκτοί από
τη Βαλένθια της Ισπανίας. Το Παρίσι
κατηγόρησε την Ιταλία για κυνισμό, επειδή αρνήθηκε τον ελλιμενισμό του
πλοίου και η Ρώμη απάντησε ότι η γαλλική υπερευαισθησία είναι υποκριτική.
«Η Ιταλία δεν θα δεχθεί υποκριτικά μαθήματα από χώρες που προτίμησαν να
γυρίσουν την πλάτη τους στους μετανάστες», ήταν η σκληρή ανακοίνωση
από το γραφείο του Ιταλού πρωθυπουργού Τζουζέπε Κόντε.
Υπενθυμίζεται πως το πλοίο βρισκόταν αποκλεισμένο από το Σάββατο
στα διεθνή ύδατα μεταξύ Μάλτας και
Ιταλίας, μετά την άρνηση της Ρώμης
και της Βαλέτας να επιτρέψουν την
προσέγγισή του.
Η ανθρωπιστική οργάνωση «Γιατροί
Χωρίς Σύνορα», ιδιοκτήτρια του

«Aquarius», απηύθυνε έκκληση σε Ιταλία και Μάλτα να αναθεωρήσουν την
άρνησή τους, λέγοντας ότι η υγεία σημαντικού αριθμού των επιβατών του
πλοίου κινδυνεύει. Μεταξύ των επιβατών του πλοίου βρίσκονται και 123 ασυνόδευτοι ανήλικοι, 11 παιδιά και έξι
εγκυμονούσες.
Ανυποχώρητος εμφανιζόταν, όμως,
ο υπουργός Εσωτερικών της Ιταλίας
και ηγέτης της Ακροδεξιάς Λέγκας του
Βορρά Ματέο Σαλβίνι. «Πρόκειται για
πλοίο υπό ξένη σημαία που μεταφέρει
το ανθρώπινο αυτό φορτίο στην Ιταλία.
Τα τελευταία χρόνια φιλοξενήσαμε
650.000 μετανάστες, που πέρασαν
μέσω Μάλτας –χώρας της Ε.Ε.– στην
Ιταλία. Χαίρομαι που έδωσα μία πρώτη,
μικρή απάντηση στο φαινόμενο αυτό»,
είπε το βράδυ της Δευτέρας ο Σαλβίνι,
μιλώντας στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο La7. Ο Σαλβίνι έχει καταφερθεί
επανειλημμένως κατά των ανθρωπιστικών οργανώσεων, που οργανώνουν
επιχειρήσεις διάσωσης στη Μεσόγειο,

Πρόσφυγες και μετανάστες στοιβάζονται στο κατάστρωμα του πλοίου «Aquarius».

χαρακτηρίζοντάς τες «εταιρείες ταξί
για λαθρομετανάστες».
Αξιωματούχοι της ισπανικής κυβέρνησης, η οποία έδωσε άδεια στο
«Aquarius» να ελλιμενισθεί στη Βαλένθια, ανέφεραν ότι το πλοίο θα καταπλεύσει στον προορισμό του το νωρίτερο την Παρασκευή. Η Βαλένθια
φέρεται να επελέγη κατόπιν προσωπικής παρέμβασης του νέου πρωθυπουργού της Ισπανίας, του Σοσιαλιστή
Πέδρο Σάντσεθ.
Τη στάση της Ιταλίας και την άρνηση
της κυβέρνησης της Ρώμης να επιτρέψει τον κατάπλου του «Aquarius» επέκρινε χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, υπογραμμίζοντας τις
υποχρεώσεις της Ιταλίας έναντι του
διεθνούς δικαίου.
Μιλώντας χθες σε δημοσιογράφους
στο Μέγαρο των Ηλυσίων, ο εκπρόσωπος Τύπου της Γαλλικής Προεδρίας
Μπενζαμέν Γκριβό είπε: «Διαπιστώνουμε
ένα βαθμό κυνισμού και ανευθυνότητας
στη στάση της ιταλικής κυβέρνησης α-

πέναντι σε αυτή τη δραματική ανθρωπιστική κρίση. Ο πρόεδρος Μακρόν ξεκαθάρισε ότι το διεθνές ναυτικό δίκαιο
ορίζει ότι η πλησιέστερη χώρα οφείλει
να προσφέρει βοήθεια σε όσους κινδυνεύουν στη θάλασσα». Ιδιαίτερα επικριτικός υπήρξε και ο Γάλλος πρωθυπουργός Εντουάρ Φιλίπ, ο οποίος κατακεραύνωσε την ιταλική κυβέρνηση
από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης στο
Παρίσι, λέγοντας ότι η Ρώμη επέλεξε
να αθετήσει τις διεθνείς ανθρωπιστικές
της υποχρεώσεις. Τη στάση της ιταλικής
κυβέρνησης επαίνεσε, όμως, ο Ούγγρος
πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπαν, που χαρακτήρισε την απόφαση της Ρώμης να
μην επιτρέψει τον ελλιμενισμό του πλοίου «μεγάλη στιγμή, ικανή να επιφέρει
σημαντικές αλλαγές στην ευρωπαϊκή
μεταναστευτική πολιτική».
Την ίδια στιγμή, πλοίο της ιταλικής
ακτοφυλακής κατευθυνόταν στη Σικελία,
έχοντας περισυλλέξει 937 πρόσφυγες
και μετανάστες ανοικτά της Λιβύης.
REUTERS, A.P.
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Συμφωνία με πολλαπλές εκκρεμότητες

Στο «Βόρεια Μακεδονία» κατέληξαν Τσίπρας και Ζάεφ – Για διπλωματική νίκη έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

πέραν του ειδικού διαπραγματευτή Μάθιου Νίμιτς, έσπευσαν να χαιρετίσουν
την επίτευξή της ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ
και ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ–, θα υπογραφεί τυπικά σε μια πανηγυρικού χαρακτήρα τελετή στις Πρέσπες, ενδεχομένως το Σάββατο, όπου,
εκτός απροόπτου, πέραν του επί σειράν
ετών διαπραγματευτή των Ην. Εθνών
Μάθιου Νίμιτς, θα βρεθεί και ο γ.γ. του
Οργανισμού Αντόνιο Γκουτιέρες, ενώ
αναμένεται ότι θα παρευρεθούν και
άλλοι υψηλοί προσκεκλημένοι.
Στο εσωτερικό πεδίο, η κυβέρνηση
καλείται να διαχειριστεί πολιτικά την
ολοκλήρωση της συμφωνίας έναντι
των σταθερών ενστάσεων της αντιπολίτευσης τόσο για τη διαπραγματευτική
τακτική που επελέγη όσο και για τη

Το οριστικό βήμα της συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την ΠΓΔΜ για
την επίλυση του ονοματολογικού έγινε
χθες. Η τηλεφωνική συνομιλία των
πρωθυπουργών Αλ. Τσίπρα και Ζόραν
Ζάεφ, η οποία επισφράγισε την ολοκλήρωση του πολύμηνου κύκλου διαπραγματεύσεων, αποτελεί κομβικό ορόσημο στην ιστορική εξέλιξη της πολυετούς διπλωματικής εκκρεμότητας
και διαμάχης. Το «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» αποτελεί τη νέα ονομασία της ΠΓΔΜ, εφόσον, βεβαίως,
ολοκληρωθεί ομαλά μια αλληλουχία
ενδιάμεσων σταθμών, διάρκειας αρκετών μηνών.
Η συμφωνία, που έτυχε ένθερμης υποδοχής από τον διεθνή παράγοντα –

νομιμοποίηση που διαθέτει να προχωρήσει στην υπογραφή της, δεδομένης
της διαφωνίας του μικρού κυβερνητικού
εταίρου, Π. Καμμένου. Το κείμενο της
συμφωνίας αναμένεται σήμερα να δοθεί
στους πολιτικούς αρχηγούς, προκειμένου να έχουν πλήρη ενημέρωση, πέραν της τηλεφωνικής επικοινωνίας
που είχε χθες μαζί τους ο πρωθυπουρ<
<
<
<
<
<

Από τη συνταγματική αναθεώρηση θα φανεί εάν η
ΠΓΔΜ θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει,
σημείωσε ο κ. Πρ. Παυλόπουλος.

γός. Η δημοσιοποίηση του κειμένου
θα δώσει και μια πιο ξεκάθαρη εικόνα
για τις επιμέρους λεπτομέρειες της
συμφωνίας, καθώς στα γενικά της χαρακτηριστικά αυτή ήδη έχει γνωστοποιηθεί. Είναι οι λεπτομέρειες, ωστόσο,
που πιθανόν θα καθορίσουν την τελική
στάση της αντιπολίτευσης. Βεβαίως,
ΚΚΕ και Εν. Κεντρώων φρόντισαν από
χθες να καταστήσουν σαφές ότι τοποθετούνται αρνητικά έναντι της συμφωνίας που φέρνει η κυβέρνηση.
Την Παρασκευή η συμφωνία θα συζητηθεί στη Βουλή, στο πλαίσιο ειδικής
συνεδρίασης. Η κυβέρνηση θα πρέπει
επίσης να διαχειριστεί τις αντιδράσεις
σε επίπεδο κοινής γνώμης, που αναμένεται εκ νέου να κλιμακωθούν, δεδομένης της ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Ο κ. Τσίπρας έδωσε το στίγμα

«Να μην υπογράψει ο Τσίπρας»

Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

EUROKINISSI / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

«Δεν ψηφίζω καμία συμφωνία με
τον όρο “Μακεδονία”, αλλά στηρίζω
την κυβέρνηση». Σε αυτούς τους
δύο βασικούς άξονες κινήθηκε η
χθεσινή έκτακτη συνέντευξη Τύπου
του Πάνου Καμμένου, που παρά τις
προαναγγελίες πως αφορά «κομματικά ζητήματα» επικεντρώθηκε ως
αναμενόταν στις ραγδαίες εξελίξεις
στο ονοματολογικό της ΠΓΔΜ.
Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας και
κυβερνητικός εταίρος αφενός ξεκαθάρισε για πολλοστή φορά πως δεν
πρόκειται να ψηφίσει μία συμφωνία
με τον όρο «Μακεδονία», αφετέρου
επιβεβαίωσε εκ νέου την πλήρη στήριξή του στους χειρισμούς του Μαξίμου, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα
έχει κερδίσει από τη διαπραγμάτευση,
καθώς από την εξέλιξη της υπόθεσης
έχει διαφανεί πως «δεν είναι εκείνη
το πρόβλημα», αλλά το κράτος των
Σκοπίων και οι πολίτες του.

Κομματική πειθαρχία

«Θα τα πούμε την Παρασκευή στη Βουλή...», είπε ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυρ. Μητσοτάκης στον πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα
κατά τη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία τους.
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Ο πρόεδρος της Ν.Δ.
εξετάζει το ενδεχόμενο να
υποβάλει πρόταση μομφής
κατά της κυβέρνησης.
στη δήλωσή του. Αυτή επί της ουσίας
προαναγγέλλει ότι στη σημερινή του
συνάντηση –κατόπιν σχετικής τηλεφωνικής επικοινωνίας και αιτήματος
του κ. Μητσοτάκη που έγινε χθες το
πρωί– με τον Προκόπη Παυλόπουλο
στο Προεδρικό ο πρόεδρος της Ν.Δ.
θα θέσει τον ανώτατο πολιτειακό παράγοντα της χώρας προ των ευθυνών
του για το γεγονός ότι ο κ. Τσίπρας επιθυμεί να δεσμεύσει τη χώρα σε μια

«κακή συμφωνία», χωρίς να διαθέτει
κυβερνητική νομιμοποίηση. Εξάλλου,
ο πρόεδρος της Ν.Δ. εξετάζει και το
ενδεχόμενο πρότασης μομφής.
Ο κ. Μητσοτάκης στη δήλωσή του
αναδεικνύει το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός «περιφρόνησε» τον ελληνικό
λαό και τις ευαισθησίες του, ενώ αγνόησε «προκλητικά σύσσωμη» την
αντιπολίτευση και τη Βουλή. Ως προς
την ουσία της συμφωνίας, όπως ήταν
αναμενόμενο, εστιάζει στην αποδοχή
μακεδονικής γλώσσας και εθνότητας,
κάνοντας λόγο για «μη αποδεκτή εθνική υποχώρηση», ενώ χαρακτηρίζει
τη συμφωνηθείσα λύση «μια κακή
συμφωνία». Ιδιαίτερη αναφορά κάνει
στην κοινή γνώμη, σημειώνοντας ότι
η συμφωνία «έρχεται σε αντίθεση με
την πλειονότητα των Ελλήνων». Και

ντηση που είχε με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας Πρ. Παυλόπουλο, τον οποίο και έσπευσε να ενημερώσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον κ. Ζάεφ.
Ο κ. Παυλόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα
στις δηλώσεις του στην ευθύνη που
έχει η ΠΓΔΜ για την τήρηση των προϋποθέσεων που έχουν τεθεί, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Αναφέρθηκε ειδικότερα στην «εθνική
θέση», όπως είπε, για την αναθεώρηση
του συντάγματος της ΠΓΔΜ. «Δεν είναι
μόνο γιατί από αυτή θα κριθεί τελικά
η συμφωνία η οποία θα έρθει προς κύρωση στη Βουλή των Ελλήνων. Από
εκεί θα φανεί, από τις αλλαγές που θα
έχουν γίνει, εάν θα τηρηθεί από το γειτονικό μας κράτος όλη αυτή η δέσμευση
την οποία τώρα αναλαμβάνει».

Π. Καμμένος:
Δεν ψηφίζω,
αλλά... στηρίζω

Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε μη αποδεκτή υποχώρηση σε γλώσσα και εθνότητα

Ηταν λίγο πριν από τις 7.30 χθες το
απόγευμα όταν ο Αλέξης Τσίπρας επικοινώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο τηλέφωνο. Η αντίδραση
του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης φαίνεται να αιφνιδίασε
τον πρωθυπουργό: «Πριν αρχίσεις,
μη μου πεις. Στείλε μου το κείμενο
της συμφωνίας να το δω», είπε, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ο κ.
Μητσοτάκης στον κ. Τσίπρα για να
εισπράξει την απάντηση ότι η συμφωνία βρίσκεται στα χέρια του Νίκου
Κοτζιά, που βρίσκεται στη Μόσχα. Ο
πρόεδρος της Ν.Δ. επέμεινε ότι παρ’
όλα αυτά υπάρχει τρόπος να του δώσουν τη συμφωνία, πολύ περισσότερο
αφού βασικά σημεία της έχουν δημοσιοποιηθεί μέσω διαρροών. Εντέλει
ο πρωθυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα
στείλει το κείμενο. Η συνομιλία έληξε
με ένα στεγνό μητσοτακικό «θα τα
πούμε την Παρασκευή στη Βουλή...».
Δεν θα μπορούσε, εξάλλου, να είναι
θερμότερη, καθώς ο πρόεδρος της Ν.Δ.
έχει εξ αρχής καταγγείλει την κυβέρνηση τόσο για τον τρόπο με τον οποίο
διαπραγματεύθηκε όσο και για το γεγονός ότι δεν έχει την πολιτική νομιμοποίηση για να δεσμεύσει τη χώρα
σε μια διεθνή συμφωνία, πολλώ δε μάλλον αφού δεν διαθέτει τη στήριξη της
κυβερνητικής πλειοψηφίας λόγω της
διαφωνίας του Πάνου Καμμένου. Κάλεσε δε τον πρωθυπουργό να μην υπογράψει μια «κακή συμφωνία». Στις
πάνω γραμμές της δήλωσης του προέδρου της Ν.Δ. που ακολούθησε το
διάγγελμα του πρωθυπουργού, εξάλλου,
φιγουράρει το ζήτημα της έλλειψης
νομιμοποίησης. Και όχι τυχαία. «Ο κ.
Τσίπρας δεν έχει καμία πολιτική νομιμοποίηση να δεσμεύσει τη χώρα υπογράφοντας μια συμφωνία η οποία δεν
έχει τη στήριξη της ίδιας της κυβέρνησής του. Αυτό δεν έχει προηγούμενο
στην ελληνική πολιτική και συνταγματική ιστορία και συνιστά προσβολή
του κοινοβουλευτικού πολιτεύματος. Θα
ενημερώσω άμεσα τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας, θεσμικό εγγυητή του
πολιτεύματος, γι’ αυτή την πρωτοφανή
εξέλιξη», ήταν η σχετική αποστροφή

της γραμμής που θα ακολουθήσει η
κυβέρνηση. Στο διάγγελμά του, χθες,
δήλωσε «βαθύτατα πεπεισμένος ότι η
συμφωνία αυτή αποτελεί μια μεγάλη
διπλωματική νίκη, αλλά και μια μεγάλη
ιστορική ευκαιρία», ενώ φρόντισε να
υπεραμυνθεί των χειρισμών που έγιναν,
τονίζοντας ότι η κυβέρνηση «υπερασπίστηκε στο ακέραιο όλες τις κόκκινες
γραμμές της, όλες τις κόκκινες γραμμές
της εθνικής μας θέσης, όπως αυτή διαμορφώθηκε τα τελευταία 20 και πλέον
χρόνια». Επιπροσθέτως, ανέφερε ότι
«με τη συμφωνία αυτή, η πατρίδα μας
εδραιώνεται ως ηγέτιδα δύναμη στα
Βαλκάνια και ως πραγματικός πυλώνας
σταθερότητας σε μια βαθιά πληγωμένη
περιοχή».
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε
μια «καλή συμφωνία» και στη συνά-

ψέγει την κυβέρνηση με σαφείς αιχμές
προς το παρελθόν του αντιπολιτευόμενου ΣΥΡΙΖΑ («είναι οι ίδιοι που στο
παρελθόν δεν είχαν καμιά αντίρρηση
να ονομάζεται η γειτονική χώρα Μακεδονία σκέτο») ότι «κάποιοι δεν αντιλαμβάνονται, ή ακόμα χειρότερα
δεν τους ενδιαφέρει να το αντιληφθούν». Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της
Ν.Δ. διαχωρίζει σαφώς τη θέση του
και του κόμματός του απ’ όσους πλειοδοτούν σε «κάλπικο εθνικισμό», κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι με τη
συμφωνία που φέρνει προσφέρει έδαφος σε τέτοια «περιθωριακά στοιχεία»,
ενώ κάνει σαφές άνοιγμα στη Βόρεια
Ελλάδα και στην ανάγκη ενότητας, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν χρειάζεται
να ανοίξουμε άλλη μία πληγή, ιδίως
στη Βόρεια Ελλάδα».

Οσον αφορά τον πρώτο άξονα,
της μη ψήφισης οποιουδήποτε ονόματος περιέχει τον όρο «Μακεδονία»,
ο κ. Καμμένος για πρώτη φορά έθεσε
θέμα κομματικής πειθαρχίας, λέγοντας πως «αν κάποιος βουλευτής
ψηφίσει διαφορετικά, διαγράφεται»
και προσθέτοντας «όποιος έχει διαφορετική θέση, μπορεί να φύγει τώρα».
Νωρίτερα, πάντως ο κ. Δημ. Καμμένος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ είχε αφήσει
όλα τα ενδεχόμενα ανοικτά, μιλώντας
για «ιστορική ήττα» αν «παραδώσουμε
γλώσσα και εθνότητα στα Σκόπια»,
κάτι που μπορεί να οδηγήσει τα δύο
κόμματα σε χωριστούς δρόμους. Αντίθετα, ο κ. Ζουράρις, μιλώντας στο
κανάλι της Βουλής, σημείωσε πως
«θα στηρίζω τη συγκυβέρνηση και
τον ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τέλος της τετραετίας», ξεκαθαρίζοντας όμως και αυτός
πως «εάν υπάρχει το όνομα “Μακεδονία” στη συμφωνία εγώ προσωπικά
δεν θα ψηφίσω, γιατί όποιος εκχωρεί
όνομα εκχωρεί έδαφος».

Οσον αφορά το δεύτερο σκέλος
της συνέντευξης του κ. Καμμένου,
της στήριξης στην κυβέρνηση, ο
πρόεδρος των ΑΝΕΛ ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθαρος, καθώς σημείωσε πως «είναι σε άμεση συνεννόηση με τον πρωθυπουργό» προτάσσοντας το οικονομικό διακύβευμα της εξόδου από τα μνημόνια τον
ερχόμενο Αύγουστο. Τούτων δοθέντων, αποσταθεροποίηση της κυβερνητικής πλειοψηφίας δεν μπορεί
να προκύψει σε αυτό το χρονικό σημείο. Αξιοσημείωτη, πάντως, ήταν
η εκτενής αναφορά του κ. Καμμένου
στα εσωτερικά της γείτονος χώρας.
Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας αναλύοντας τα επόμενα βήματα, δεν απέκλεισε μη λύση, καθώς όπως είπε
μία συμφωνία δεν θα περάσει από
δημοψήφισμα αλλά και από τη Βουλή
της γείτονος, εκτιμώντας παράλληλα
πως η όλη διαδικασία κύρωσης «εν<
<
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Κατέστησε σαφές ότι η
συγκυβέρνηση θα
συνεχιστεί, παρά τη
συμφωνία με την ΠΓΔΜ.
δέχεται να κρατήσει και ένα χρόνο».
Ο κ. Καμμένος υποστήριξε ότι αν
υλοποιηθούν όλες οι δεσμεύσεις
των Σκοπιανών και ειδικά το δημοψήφισμα, τότε πριν έρθει για κύρωση
η συμφωνία στην ελληνική Βουλή,
θα πρέπει να συγκληθεί το συμβούλιο των πολιτικών αρχηγών για να
αναπροσαρμόσει την απόφαση του
’92.
Tην ίδια ώρα, στα εσωκομματικά
ο κ. Καμμένος ανακοίνωσε πως τη
θέση της μέχρι σήμερα εκπροσώπου
Μανταλένας Παπαδοπούλου, αναλαμβάνει ο Θ. Τουσουνίδης, πολιτευτής στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Η
κ. Παπαδοπούλου αναλαμβάνει τον
ρόλο συντονίστριας για τις περιφερειακές, τοπικές εκλογές, καθώς και
για τις ευρωεκλογές.

Με «γκρίζες ζώνες» ο συμβιβασμός

Ζάεφ: Δεν υπάρχει επιστροφή

Του απεσταλμένου μας στα ΣΚΟΠΙΑ
ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Περιστοιχισμένος από τους υπουργούς του, ο πρωθυπουργός
της ΠΓΔΜ Ζόραν Ζάεφ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας
με την Αθήνα για την επίλυση
του ονοματολογικού. Η επιλογή
καθόλου τυχαία, δεδομένης της
σφοδρής πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει εκδηλωθεί στα
Σκόπια όλο το προηγούμενο διάστημα, αναφορικά με τη διαπραγμάτευση με την Αθήνα και
την προοπτική επίτευξης συμφωνίας. Πολύ περισσότερο, δε,
δεδομένων των πληροφοριών
για διάσταση απόψεων στο εσωτερικό της κυβέρνησης, ακόμα και ανάμεσα στους άμεσα εμπλεκομένους με τη διαπραγμάτευση, τον πρωθυπουργό και
τον υπουργό Εξωτερικών. Θέλοντας, λοιπόν, να μεταδώσει
κλίμα ενότητας, ο κ. Ζάεφ ανακοίνωσε την επίτευξη συμφωνίας
μαζί με τους υπουργούς του. Σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο
ειδήσεων της γειτονικής χώρας,
ο κ. Ζάεφ αναφέρθηκε σε συμφωνία επί της ονομασίας Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας,
για χρήση τόσο διεθνή όσο και
στις διμερείς σχέσεις, και σε τροποποίηση του συντάγματος. Ο
κ. Ζάεφ δήλωσε επίσης ότι η μακεδονική γλώσσα θα επιβεβαιωθεί ως καταχώριση στα Ηνωμένα Εθνη χωρίς κάποια υποση-

Η συμφωνία για την ονομασία «Βόρεια Μακεδονία» («Severna Makedonija» στα σλαβικά
και «North Macedonia» στην αγγλική εκδοχή
του), στην οποία καταλήγουν οριστικά Αθήνα
και Σκόπια, έπειτα από μήνες διαπραγματεύσεων, αποτελεί μεν την επιτυχή ολοκλήρωση
μιας πολύμηνης διαδικασίας, περιλαμβάνει,
δε, αρκετά «θολά» σημεία. Κατ’ αρχάς, το χρονοδιάγραμμα είναι αρκετά εκτεταμένο και περιλαμβάνει αρκετούς σκοπέλους που πρέπει
να ξεπεραστούν, ενώ αρκετές λεπτομέρειες
είναι ακόμα «γκρίζες». Επίσης, εγκαταλείπεται
η αμετάφραστη ονομασία. Η «Βόρεια Μακεδονία» θα περιγράφεται στο εξωτερικό ως
«North Macedonia», ενώ παραμένουν αρκετές
εκκρεμότητες αναφορικά με τις εμπορικές
χρήσεις, αλλά και διάφορους όρους διεθνούς
τυποποίησης (ISO). Επίσης, ερωτήματα προκύπτουν από τον τρόπο με τον οποίο η συμφωνία θα εφαρμοστεί, καθώς προβλέπει μεταβατική περίοδο για κάθε κεφάλαιο της συμφωνίας, που θα θεωρηθεί ως απολύτως ολοκληρωμένη και για τις δύο πλευρές έπειτα
από σχεδόν δύο χρόνια.
Συγκεκριμένα, βασικό στοιχείο της συμφωνίας, που ικανοποιεί την ελληνική πλευρά,
είναι η χρήση έναντι όλων, το λεγόμενο erga
omnes. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η «Κ», η συμφωνία προβλέπει σειρά αλλαγών στο σύνταγμα. Η συνταγματική αναθεώρηση θα περιλαμβάνει αλλαγές στο προοίμιο και τροποποίηση των άρθρων 3 και 49
του συντάγματος. Η λέξη «Μακεδονία» θα απαλειφθεί και θα αντικατασταθεί από τη «Βό-

ρεια Μακεδονία» και στις 152 φορές που απαντάται στη συνταγματική συνθήκη της
ΠΓΔΜ. Από το σύνταγμα απαλείφονται, επίσης,
οι υπαινιγμοί για ύπαρξη μειονοτήτων και αντικαθίστανται από αναφορές που βρίσκονται
στο πρότυπο του ελληνικού Συντάγματος. Η
Αθήνα αναγνωρίζει την ύπαρξη «μακεδονικής
γλώσσας». Η εθνικότητα θα έχει διπλή αναγραφή ως «μακεδονική» σε κάποια έγγραφα,
ωστόσο στα διαβατήρια θα γίνεται αναφορά
σε «βόρεια μακεδονική». Σε κάθε περίπτωση
θα υπάρχει σαφής προσδιορισμός, στο προοίμιο
του συντάγματος, ο οποίος θα διαχωρίζει απολύτως τη σύγχρονη «μακεδονική» ταυτότητα
των κατοίκων της ΠΓΔΜ από την αρχαιότητα
και θα τη συνδέει με τις σλαβικές εγκαταστάσεις, που ξεκίνησαν στην περιοχή της Βαλκανικής τον 6ο μ.Χ. αιώνα.
Από την κυβέρνηση έγινε χθες γνωστό το
άρθρο 7 της συμφωνίας Αθήνας - Σκοπίων,
όπου τονίζεται ότι οι δύο πλευρές «αναγνωρίζουν ότι η εκατέρωθεν αντίληψή τους ως
προς τους όρους “Μακεδονία” και “Μακεδονικός/Μακεδόνας” αναφέρεται σε διαφορετικό
ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά».
Στο ζήτημα της γλώσσας γίνεται σαφές ότι
«η μακεδονική γλώσσα ανήκει στην ομάδα
των νότιων σλαβικών γλωσσών», ενώ αναφέρεται ότι τα δύο μέρη της συμφωνίας σημειώνουν ότι κάθε αναφορά στις παραπάνω έννοιες «δεν έχει σχέση με τον αρχαίο ελληνικό
πολιτισμό, την ιστορία, την κουλτούρα και
την κληρονομιά» της ελληνικής Μακεδονίας.
Θα αντικατασταθούν, επίσης, «όλοι οι επιθετικοί
προσδιορισμοί κρατικών και ευρύτερα δημοσίων οργάνων, καθώς και ομογενειακών/πολιτιστικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνται

από το κράτος με τον όρο της “Βόρειας Μακεδονίας” με ταυτόχρονη κατάργηση του
προσδιορισμού της “Μακεδονίας”».
Επίσης, υπάρχει συζήτηση για τους επιθετικούς προσδιορισμούς που θα χρησιμοποιούνται (ή όχι) στα εμπορικά σήματα. Παρότι χθες
διέρρευσε ότι θα δημιουργηθεί κοινή επιτροπή
για να λυθούν οι εναπομείνασες διαφορές από
το 2019 και για τρία χρόνια, ήδη έχει γίνει
αρκετή συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση.
Ανάμεσα στις διαφορές είναι η γεωγραφική
προέλευση προϊόντων που πωλούνται στις διεθνείς αγορές ήδη επί αρκετά χρόνια, όπως, π.χ.
τα μακεδονικά κρασιά, είτε αυτά προέρχονται
από την Ελλάδα είτε από την ΠΓΔΜ. Πιθανότερη
λύση είναι να υφίσταται υποσημείωση στην
οποία θα διευκρινίζεται αν πρόκειται για προϊόντα που προέρχονται από την Ελλάδα ή τη
«Βόρεια Μακεδονία». Η εφαρμογή όλων αυτών
των προβλέψεων θα ξεκινήσει μετά και το τελευταίο βήμα της διαδικασίας που ξεκινά άμεσα,
δηλαδή την επικύρωση στην ελληνική Βουλή.
Δύο χαρακτηριστικές λεπτομέρειες όσων συζητούνται είναι οι εξής: οι ιστότοποι που εδρεύουν στην ΠΓΔΜ θα έχουν κατάληξη «.mk»,
όπως και σήμερα. Αντιθέτως, η ΠΓΔΜ υποχρεώνεται να αλλάξει τον προσδιορισμό των οχημάτων που ταξινομούνται στη χώρα, ώστε οι
πινακίδες να αναγράφουν «SMK» και όχι «ΜΚ»
που είναι σήμερα.
Στη συμφωνία προβλέπεται, τέλος, ότι σε
όσα αγάλματα από το πρόγραμμα «Σκόπια
2014» παραμείνουν στην πόλη (όπως ο έφιππος
στο κέντρο), θα τοποθετηθεί μια ένδειξη ότι
παραπέμπουν στην ελληνιστική περίοδο και
είναι δείγματα φιλίας ανάμεσα σε Ελλάδα και
«Βόρεια Μακεδονία».

μείωση ή διευκρίνιση και ότι οι
πολίτες της χώρας θα προσδιορίζονται ως Μακεδόνες / υπήκοοι
της Δημοκρατίας της Βόρειας
Μακεδονίας. Ο πρωθυπουργός
της γείτονος εμφανίσθηκε βέβαιος ότι η συμφωνία επιβεβαιώνει και ενισχύει τη μακεδονική
εθνική και πολιτιστική ταυτότητα, τη μακεδονική γλώσσα
και τη μακεδονική εθνικότητα.
Εγγυάται, επιπλέον, την ασφάλεια της χώρας και εξασφαλίζει
σίγουρο μέλλον για τους πολίτες.
Ο πρωθυπουργός της ΠΓΔΜ υπεραμύνθηκε της διαπραγμάτευσης με την Αθήνα και της
συμφωνίας που επετεύχθη, αναφέροντας ότι η επίλυση της
πολυετούς εκκρεμότητας της ονομασίας θα απελευθερώσει την
πρόσβαση της ΠΓΔΜ σε ΝΑΤΟ
και Ε.Ε. «Δεν υπάρχει επιστροφή», ανέφερε χαρακτηριστικά
και απηύθυνε πρόσκληση προς
τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης
στα Σκόπια να στηρίξουν τη
συμφωνία. Ο κ. Ζάεφ αναφέρθηκε επίσης στην προοπτική
μέσα στο Σαββατοκύριακο να
υπογραφεί η συμφωνία στις Πρέσπες, ενώ προχώρησε σε κύκλο
ενημερωτικών συναντήσεων με
τους πολιτικούς αρχηγούς της
γείτονος.
Λίγες ώρες πριν από την καθοριστική τηλεφωνική επικοι-

νωνία των κ. Ζάεφ και Τσίπρα,
στα Σκόπια σημειώθηκε ένα ακόμη επεισόδιο της σφοδρής
πολιτικής σύγκρουσης που μαίνεται ανάμεσα στον πρωθυπουργό και τον πρόεδρο Γκιόργκι Ιβάνοφ. Ο τελευταίος, με ανακοίνωσή του επιτέθηκε στον κ.
Ζάεφ, αναφέροντας ότι «ένα τόσο σημαντικό θέμα δεν μπορεί
να επιλυθεί μέσω τηλεφώνου
και δεν θα πρέπει να αποτελεί
προσωπικό ζήτημα μεταξύ των
δύο πρωθυπουργών». Στην ίδια
ανακοίνωση, πιστός στη σκληρή
γραμμή που έχει υιοθετήσει, ο
πρόεδρος της γείτονος δήλωνε
ότι «η διατήρηση του συνταγματικού ονόματος (σ.σ.: «Δημοκρατία της Μακεδονίας») και η
εξεύρεση λύσης που δεν θα προκαλέσει αλλαγές στο σύνταγμα
της χώρας δεν στρέφονται κατά
της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στο ΝΑΤΟ».
Ο κ. Ζάεφ έσπευσε να απαντήσει με δηλώσεις του στο πρακτορείο ΜΙΑ, λέγοντας, μεταξύ
άλλων, ότι οι πολίτες της ΠΓΔΜ
είναι εκείνοι που θα αποφασίσουν στο δημοψήφισμα και ότι
ο ίδιος ως πρωθυπουργός, όπως
και ο Ιβάνοφ ως πρόεδρος, θα
πρέπει να βοηθήσουν τους πολίτες και όχι να τους δυσχεράνουν.
ΔΩΡΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
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Ελληνική πρωτιά
Η ελληνική ναυτιλία εξακολουθεί

να κατέχει την πρώτη θέση διεθνώς. Ο ελληνόκτητος στόλος ανέρχεται σε 4.746 πλοία (άνω των
1.000 gt) χωρητικότητας 365,45 εκατ. τόνων (dwt). Ελληνες εφοπλιστές ελέγχουν το 29,19% του παγκόσμιου στόλου δεξαμενοπλοίων
αργού πετρελαίου, το 22,03% των
πλοίων ξηρού φορτίου και το
15,45% του στόλου χημικών και
παράγωγων πετρελαίου.

Η διεθνής ναυτιλία στρέφεται στο LNG

Ως «εμπόρευμα» ή ως καύσιμο το υγροποιημένο φυσικό αέριο είναι το μέλλον, εκτιμούν πολλοί εφοπλιστές
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Εισροές 9,14 δισ.
Οι εισροές ναυτιλιακού συναλλάγματος στο ισοζύγιο πληρωμών υπολογίζονται για το 2017
σε 9,14 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 16,91% σε σχέση
με το 2016. Τα μεγέθη αυτά έρχονται να προστεθούν στα 142
δισ. που διαμορφώθηκαν οι εισροές από τη ναυτιλία για τα έτη
2006-2015. Οι ροές δείχνουν να
εξομαλύνονται μετά την αναστάτωση των capital controls.

O τρέχων κύκλος ζωής του παγκόσμιου
εμπορικού στόλου, ενόψει της χρήσης
νέων ναυτιλιακών καυσίμων μειωμένου
θείου από το 2020 και της ευρύτερης
προσπάθειας μείωσης των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030,
δρομολογεί μαζικές επενδύσεις στην
ποντοπόρο ναυτιλία. Και καθώς οι ναυλαγορές και οι αξίες των πλοίων εμφανίζονται να εξέρχονται από την κρίση
της τελευταίας δεκαετίας, οι βασικότερες
αποφάσεις που πρέπει να λάβουν οι ναυτιλιακές εντοπίζονται στο αν πρέπει να
επενδύσουν σε νέα πλοία με νέα καύσιμα
ή στην παράταση της ζωής των υπαρχόντων. Το ζήτημα αναδείχθηκε κυρίαρχο στα φετινά «Ποσειδώνια» που ολοκληρώθηκαν την Παρασκευή με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 22.000 επισκεπτών και περίπου 2.000 εκθετών.
Πολλοί από τους εκθέτες ήταν βέβαια
ναυπηγεία, παρουσιάζοντας λύσεις για
το εν λόγω θέμα και άλλοι κατασκευαστές
scrubbers, εξοπλισμού που δεσμεύει αέρια και ρύπους.
Οι νέοι κανόνες και ρυθμίσεις, που
στόχο έχουν να μειώσουν τους ρύπους
των πλοίων, θα ευνοήσουν τα σύγχρονα
πλοία και θα συμβάλουν στην απόσυρση
των παλαιότερων, οδηγώντας έτσι τον
κλάδο σε επενδύσεις δεκάδων δισεκα-

τομμυρίων προκειμένου ο παγκόσμιος
στόλος να καταστεί συμβατός με τα προβλεπόμενα.
Ομως, οι περισσότεροι εφοπλιστές αν
και έχουν εντοπίσει τις διαστάσεις του
προβλήματος, τηρούν επί του παρόντος
στάση αναμονής μέχρι να διαπιστώσουν
πώς θα διαμορφωθεί το ευρύτερο περιβάλλον ή ποντάροντας σε παρατάσεις
των σχετικών προθεσμιών. Κάποιοι
άλλοι, όμως, έχουν ήδη αρχίσει να επενδύουν μαζικά σε νέα «καθαρότερα» πλοία,
επωφελούμενοι και από τις χαμηλές τουλάχιστον μέχρι πρότινος- τιμές των
ναυπηγείων, αλλά και σε νέες τεχνολογίες
όπως το υγροποιημένο φυσικό αέριο
(LNG), τόσο ως μεταφερόμενο φορτίο
όσο και ως καύσιμο. Μεταξύ αυτών των
τελευταίων συγκαταλέγονται ορισμένοι
από τους γνωστότερους Ελληνες εφοπλιστές και συγκεκριμένα οι Γιάννης
Αγγελικούσης, Γιώργος Προκοπίου, Παναγιώτης (Πήτερ) Γ. Λιβανός, ο όμιλος
Λάτση, ο όμιλος Μαρτίνου και οι ναυτιλιακές των ομίλων Τσάκου και Οικονόμου. Ναυπηγούν στόλο δεξαμενοπλοίων μεταφοράς LNG, στοιχηματίζοντας
πως θα κυριαρχήσει στα υγρά καύσιμα
στο μέλλον τόσο στις χρήσεις στη στεριά
όσο και στις θαλάσσιες μεταφορές. «Είναι
μια αναπόφευκτη εξέλιξη, το LNG θα
είναι η κύρια πηγή καυσίμων για τις θαλάσσιες μεταφορές και πρέπει να ασχο-
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Οι νέοι κανονισμοί εκπομπών αερίου θέτουν το δίλημμα για επενδύσεις σε
νέα πλοία ή παράταση ζωής του υπάρχοντος στόλου.
ληθούμε με τον κύκλο ζωής των υφιστάμενων πλοίων αλλά και των υποδομών bunkering (σ.σ. ανεφοδιασμού πλοίων), οι οποίες λειτουργούν ως τροχοπέδη
στη χρήση του LNG, με επιταχυνόμενους
ρυθμούς», σημείωσε ο Π. Γ. Λιβανός σε
δηλώσεις του στο πλαίσιο εκδηλώσεων
στα «Ποσειδώνια». Αυτό εκτιμά και ο Γ.
Προκοπίου, που υπογραμμίζει ότι «οι
ναυτιλιακές εταιρείες στο LNG βρίσκονται
σε μια περίοδο διαρκούς εξέλιξης, παρακολουθούν την αναπτυξιακή πορεία
ζήτησης του προϊόντος, το οποίο χρησιμοποιείται πλέον ευρύτερα και στο
μέλλον θα είναι μία από τις βασικές
πηγές ενέργειες». Στο ίδιο μήκος κύματος,
ο Γιάννης Αγγελικούσης πιστεύει πως
«η ζήτηση φυσικού αερίου θα αυξάνεται
και παρά το γεγονός πως ενδέχεται να
υπάρξει αναντιστοιχία μεταξύ προσφοράς
στόλου και ζήτησης μεταφορών βραχυπρόθεσμα, στο τέλος θα χρειαστούν περισσότερα πλοία από ό,τι νομίζουμε».

Επενδύσεις της Latsco Shipping με σκοπό
την είσοδο στην αγορά μεταφοράς LNG,
στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής
του ομίλου Λάτση για τη μετάβαση σε
μια νέα εποχή καθαρότερης ενέργειας,
προανήγγειλε στα «Ποσειδώνια» και ο
Πάρις Κασιδόκωστας. Την ίδια ώρα, ο
όμιλος Κοπελούζου μαζί με τον Π. Γ. Λιβανό βρίσκονται στα τελικά στάδια για
την έναρξη του έργου της Gastrade, του
τερματικού σταθμού υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG) Βόρειας Ελλάδας
στην Αλεξανδρούπολη. Είναι πλέον κοινός τόπος στις διεθνείς ναυτιλιακές αγορές πως τα ελληνικά συμφέροντα στη
μεταφορά LNG είναι ήδη τα μεγαλύτερα
παγκοσμίως έπειτα από αυτά κρατικών
επιχειρήσεων όπως του Κατάρ.
Ομως, ακόμα το καύσιμο προορίζεται
για χρήση στη στεριά και δεν υπάρχει
μεγάλος αριθμός παραγγελιών πλοίων
που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το
LNG. Και αυτό διότι απαιτούνται υψηλότατες επενδύσεις, βεβαιότητα για το
διεθνές δίκτυο ανεφοδιασμού και επειδή
ο υπάρχων στόλος έχει ακόμα σημαντικό
ωφέλιμο χρόνο ζωής. Σημειώνεται πως
επί του παρόντος πάνω από το 20% του
παγκόσμιου στόλου, που αριθμεί 95.000
πλοία, έχει ηλικία άνω των 15 ετών και
δεν προσφέρεται για επιπλέον επενδύσεις
αναβάθμισης σύμφωνα με τη Wood
Mackenzie. Χρήζει απλώς αντικατάστα-

σης. Ηδη, λοιπόν, μια άλλη ελληνική εταιρεία η Arista Shipping, συμφερόντων
του εφοπλιστή Αλέξανδρου Παναγόπουλου, ξεκίνησε συνεργασία με τη φινλανδική κατασκευάστρια μηχανών Wartsila
και τα κινεζικά ναυπηγεία Jiangsu
Yangzijiang με στόχο την υλοποίηση
ενός project ναυπήγησης και διαχείρισης
έως και 40 πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου που θα χρησιμοποιούν ως
καύσιμο υγροποιημένο φυσικό αέριο
(LNG). Μπορεί ακόμα να μην υπάρχουν
πολλά τέτοια πλοία στο νερό, αλλά αρκεί
να αναφερθεί πως παρόμοιο ναυπηγικό
πρόγραμμα έχει σχεδιάσει και η ελληνική
ακτοπλοϊκή Attica Group. Κυρίως, όμως,
μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι, όπως η Shell
«τρέχουν» επενδυτικά προγράμματα για
να προετοιμαστούν για τη νέα εποχή
του LNG ως καυσίμου στην ποντοπόρο.
Σε κάθε περίπτωση, το κόστος προσαρμογής της ναυτιλίας στους νέους περιβαλλοντικούς κανονισμούς υπολογίζεται
σε δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως.
Μόνο το κόστος από τη χρήση των
νέων ναυτιλιακών καυσίμων μειωμένου
θείου από το 2020, είναι πιθανό να επιβαρύνει το σύνολο της ναυτιλίας κατά
24 δισ. δολ., ενώ δεν αποκλείεται να
προσεγγίσει τα 60 δισ. δολ. σύμφωνα
με μελέτη του εξειδικευμένου στην ενέργεια οίκου Wood Mackenzie.

Θετικές προσδοκίες, μεγάλες προκλήσεις... πολλές οι εστίες αβεβαιότητας
Σύγχρονος στόλος
Αν και ο πληθυσμός της Ελλά-

δας αντιπροσωπεύει μόνο το
0,15% του παγκόσμιου πληθυσμού, τα πλοία που μεταφέρουν
το 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου ελέγχονται από
Ελληνες. Η μέση ηλικία του ελληνόκτητου στόλου είναι τα 11,5
έτη, όταν αυτή του παγκόσμιου
στόλου είναι 14,6 έτη, σύμφωνα
με τα στοιχεία της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Γεωπολιτικές εντάσεις, άνοδος της τιμής
του πετρελαίου, απειλές από την εμπορική πολιτική των ΗΠΑ αλλά και προσδοκίες για συνέχιση της ανάπτυξης
του παγκόσμιου εμπορίου σε συνδυασμό με τις καινούργιες προβλέψεις του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
(IMO) είναι οι βασικές παράμετροι που
επηρεάζουν τους περισσότερους ναυτιλιακούς κλάδους. Οπως βέβαια και
τα θεμελιώδη της προσφοράς και της
ζήτησης μεταφορικής δυναμικότητας.
«Η αγορά και οι αξίες των πλοίων του
ξηρού φορτίου κατάφεραν από τα ιστορικά χαμηλά του 2016 να ανακάμψουν σημαντικά και να επιστρέψουν
σε κερδοφορία», σημειώνει στην «Κ»
η επικεφαλής του τμήματος Research

& Valuations του ναυλομεσιτικού οίκου
Intermodal Shipbrokers, Εύα Τζίμα. Το
θετικό κλίμα του προηγούμενου έτους
στο ξηρό φορτίο διατηρείται και σήμερα,
με εξαίρεση κάποιες περιόδους αυξημένης μεταβλητότητας που αφορούν
τα μεγαλύτερα πλοία.
Οι μέσες τιμές των ναύλων για την
υπόλοιπη αγορά κυμαίνονται σε επίπεδα
σαφώς βελτιωμένα σε σχέση με την
ίδια περίοδο πέρυσι. Ομως, το πιο θετικό
κλίμα και οι ακόμη σχετικά χαμηλές
τιμές των νεότευκτων πλοίων σε σχέση
με εκείνες της τελευταίας πενταετίας
έχουν επιφέρει εντυπωσιακή αύξηση
της τάξεως του 76% στις παραγγελίες
από την αρχή του χρόνου μέχρι σήμερα
αυξάνοντας προοπτικά την προσφορά.
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Η αύξηση της τιμής του
πετρελαίου εξανεμίζει μεγάλο μέρος των κερδών από
την ανάκαμψη των ναύλων.
Από την άλλη πλευρά, η αγορά των δεξαμενοπλοίων αντιμετώπισε σημαντικές
προκλήσεις τα τελευταία δύο χρόνια,
με την άνοδο της τιμής του πετρελαίου
να επιβαρύνει σημαντικά την κερδοφορία του κλάδου, εξηγεί.
Η πτωτική τάση των ναύλων, που
ξεκίνησε στις αρχές του 2016, οδήγησε
τους τελευταίους μήνες σε χαμηλά δεκαετιών στη spot αγορά. Ακόμα, όμως,

και η αγορά των χρονοναυλώσεων, που
έδειξε σημαντική αντίσταση στο αρνητικό κλίμα μέχρι το τέλος του 2017,
δεν κατάφερε τελικά να μείνει αλώβητη
από την αυξημένη πίεση των τελευταίων μηνών.
Αλλαγή σκηνικού και σημαντική ανάκαμψη των ναύλων είχαμε, όμως,
και στην αγορά των πλοίων μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων, η κερδοφορία
των οποίων είχε επίσης φτάσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα το 2016. H αγορά των containerships επωφελήθηκε
από τη βελτίωση της παγκόσμιας οικονομίας το 2017, με αποτέλεσμα τα
ναύλα για τις περισσότερες εμπορικές
διαδρομές σήμερα να έχουν σημειώσει
αύξηση που ξεπερνά ακόμα και το 60%

σε ορισμένες περιπτώσεις. Οι προσδοκίες για το τέλος του έτους και την αρχή
του 2019 είναι θετικές, με τις αισιόδοξες
εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομία
το τελευταίο τρίμηνο του 2018 να προδιαθέτουν για υγιή ζήτηση και στην αγορά των containerships.
Αντίθετα, τα ναύλα για τα πλοία μεταφοράς υγραερίου (LPG) συνεχίζουν
να δέχονται σημαντική πίεση, εξαιτίας
της μεγάλης αύξησης του στόλου τα
τελευταία χρόνια, ενώ σαφώς πιο θετικά
είναι τα σημάδια για την αγορά πλοίων
μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), η οποία άρχισε να δείχνει
σημαντική βελτίωση πολύ γρηγορότερα
των προσδοκιών, εκτιμά η επικεφαλής
αναλύτρια της Intermodal.

Αισιοδοξία αλλά και προειδοποιήσεις από εφοπλιστές και φορείς πλοιοκτησίας
Για πρώτη φορά μετά πολλά χρόνια οι
περισσότερες απόψεις που διατυπώθηκαν στα «Ποσειδώνια» ήταν αισιόδοξες για την μεσοπρόθεσμη τουλάχιστον πορεία των ναυλαγορών αλλά
και των αξιών των πλοίων. Οι μακροπρόθεσμοι επενδυτές αρχίζουν να επανατοποθετούνται στις εισηγμένες
ναυτιλιακές δεξαμενοπλοίων.
«Αυτό που παρατηρούμε είναι πως
πολλοί μακροπρόθεσμοι παίκτες αρχίζουν να επενδύουν και πάλι σε εμάς»,
δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της
Euronav Paddy Rodgers στο φόρουμ
πλοιοκτησίας του TradeWinds που

έγινε στα «Ποσειδώνια». «Ο λόγος είναι
πολύ απλός, έχουν την άποψη πως έρχεται μια ανοδική στροφή», προσέθεσε.
Στην άλλη πλευρά του στόλου, στο
ξηρό φορτίο, ο Τζον Μίκαελ Ράτζγουιλ,
ο οποίος πρόσφατα κατέθεσε αίτηση
δημόσιας εγγραφής της GoodBulk, δεν
κρύβει τον ενθουσιασμό του για τις
προοπτικές του κλάδου.
«Τώρα είναι η στιγμή να είμαστε άπληστοι», δήλωσε ο Ράτζγουιλ στο
TradeWinds Forum of Shipowners.
«Πιάστε το τελευταίο σεντ από αυτό
που έρχεται» σημείωσε, επισημαίνοντας
πως πέρασαν δέκα κακά χρόνια και

τώρα έχει ξεκινήσει μια νέα bull market.
Η άποψή του για τη βελτίωση των αγορών βασίζεται στην εμφάνιση νέων
φορτίων για άνθρακα και σιδηρομετάλλευμα με πολύ καλύτερες επιδόσεις
από ό,τι αναμενόταν.
Το 2019 θα είναι ίσως λιγότερο καλό
από το 2018 και το 2017, αλλά η ζήτηση
θα παραμείνει ισχυρή, ανέφερε ο Πέτρος Παππάς για την εικόνα της αγοράς
στο ξηρό φορτίο. Θεωρεί πως οι αλλαγές
στις εκπομπές ρύπων που θα επιβληθούν θα βοηθήσουν τη ναυτιλία, καθώς
η αναμενόμενη αύξηση των τιμών των
καυσίμων θα οδηγήσει σε μείωση των

ταχυτήτων και επομένως σε επιβράδυνση της προσφοράς μεταφορικής
δυναμικότητας σε όλους τους τύπους
των πλοίων. Από το 2020 και ύστερα
ανεξάρτητα από τις επιλογές που θα
γίνουν για την περιβαλλοντική συμμόρφωση, οι χρονιές θα είναι καλές,
εκτίμησε.
Σημαντικό, όμως, παραμένει και το
ζήτημα του πολιτικού πλαισίου εντός
του οποίου λειτουργεί η ποντοπόρος.
Ετσι, ο πρόεδρος της Ενώσεως Ελλήνων
Εφοπλιστών Θεόδωρος Βενιάμης όπως
και ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Πλοιοκτητών ECSA Πάνος Λασκαρίδης

αναφέρθηκαν επανειλημμένως στην
ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας. «Η
ναυτιλία είναι μία εξόχως ανταγωνιστική και με μεγάλη ευχέρεια μετεγκατάστασης παγκόσμια βιομηχανία. Επομένως, η ναυτιλιακή πολιτική, εθνική
ή περιφερειακή, δεν μπορεί να είναι
στατική, αλλά οφείλει να παρακολουθεί
και να προσαρμόζεται προς τα μέτρα
που εφαρμόζονται διεθνώς τόσο ως
προς την ανταγωνιστικότητα των νηολογίων όσο και ως προς την εγκατάσταση και λειτουργία ναυτιλιακών εταιρειών»μ τονίζει ο Θ. Βενιάμης. «Η

ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού
στόλου είναι εξαιρετικά σημαντική,
ειδικά σε μια Ευρώπη που δεν έχει
στην πραγματικότητα ενιαία εξωτερική,
οικονομική ή αμυντική πολιτική και η
μόνη στρατηγική αξία είναι ο εμπορικός
της στόλος που μεταφέρει πάνω από
το 30% του παγκόσμιου εμπορίου», τονίζει ο Πάνος Λασκαρίδης. «Είναι το
πιο στρατηγικό asset της Ευρώπης,
δεν πρέπει να πάει αλλού ο στόλος της
ποντοπόρου. Ζητάμε από τους πολιτικούς να υιοθετήσουν πολιτικές που θα
σταματήσουν τη μετανάστευση του
ευρωπαϊκού στόλου».
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Χρειάζονται εμπροσθοβαρή μέτρα για το χρέος
Η Ελλάδα είναι ξεχωριστή περίπτωση και θα υπάρξει ενισχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία, λέει στην «Κ» ο κ. Πιερ Μοσκοβισί
ανάκαμψης που βρισκόταν η Ιρλανδία
ή η Πορτογαλία, το πρόβλημα του χρέους είναι εδώ για να μείνει για πολύ,
ακόμα και αν το αντιμετωπίσουμε με
ισχυρά μέτρα ελάφρυνσης. Γι’ αυτό
και η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική για
πολύ καιρό ώστε οι αγορές, οι επενδυτές και οι δανειστές να είναι σίγουροι
ότι αυτό θα γίνει. Γι’ αυτό πρέπει να
είναι ξεκάθαρη η εφαρμογή των μέτρων του προγράμματος όχι μόνο φέτος, ούτε για τα επόμενα χρόνια αλλά
μεσοπρόθεσμα, γι’ αυτό χρειαζόμαστε
την ενισχυμένη εποπτεία.

Συνέντευξη στην ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Σίγουρος για επίτευξη συνολικής συμφωνίας στο Eurogroup στις 21 Ιουνίου
δηλώνει ο επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί σε συνέντευξή του στην «Κ». Τη στιγμή που το
ΔΝΤ είναι πιθανόν να μη συμμετάσχει
με πλήρη χρηματοδότηση στο ελληνικό
πρόγραμμα, ο κ. Μοσκοβισί τονίζει πως
αυτό που θα δώσει την περισσότερη αξιοπιστία στις αγορές είναι μία συμφωνία
για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους
που θα περιλαμβάνει σημαντικά εμπροσθοβαρή μέτρα (όπως επέκταση ωριμάνσεων, εξαγορά του χρέους προς το
ΔΝΤ και την ΕΚΤ από τον Ευρωπαϊκό
Μηχανισμό Σταθερότητας και την επιστροφή των κερδών των κεντρικών
τραπεζών ANFA’s και SMP’s).
Οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ιταλία
δεν τον ανησυχούν, ο ίδιος στέλνει
ένα καθησυχαστικό μήνυμα μετά τις
πρώτες επαφές που είχε με τον καινούργιο υπουργό Οικονομικών της χώρας και είναι κάθετος ότι η Ελλάδα δεν
θα χρειαστεί προληπτική γραμμή πίστωσης.
Ο κ. Μοσκοβισί προβλέπει ότι η
χώρα θα περάσει στο καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας μετά τη λήξη του
προγράμματος και τονίζει τη σημασία
της συνέχισης των μεταρρυθμίσεων.
«Αν δεν είναι αξιόπιστες οι μεταρρυθμίσεις, τότε τα προβλήματα θα προκύψουν από τις αγορές», λέει χαρακτηριστικά.

– Το ξέρω ότι ούτε η ελληνική κυβέρνηση ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ της ενεργοποίησης
μιας πιστοληπτικής γραμμής, αλλά
οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ιταλία
μήπως αλλάζουν το τοπίο; Βρίσκεται
πλέον η προληπτική γραμμή στο
τραπέζι των διαπραγματεύσεων, τη
ζητούν ορισμένα κράτη-μέλη όπως
κάνει μέχρι τώρα η ΕΚΤ;
– Κανένας δεν πιέζει για προληπτική
γραμμή, όλοι θέλουν η Ελλάδα να βγει
από το πρόγραμμα ως κανονική χώρα,
κανένας δεν θέλει ένα τέταρτο πρόγραμμα, όλοι θέλουν πρώτον ισχυρή
εφαρμογή των συμφωνηθέντων, δεύτερον ένα δυνατό πακέτο μέτρων ελάφρυνσης του χρέους και τρίτον μία
σημαντική μεταμνημονιακή επιτήρηση. Αν έχουμε όλα τα παραπάνω, τότε
η Ελλάδα θα βγει από το πρόγραμμα
με έναν θετικό και αξιόπιστο τρόπο
στις αγορές.

– Είστε σίγουρος ότι θα έχουμε την
τελική συμφωνία που θα περιλαμ-

– Αν υπάρξει αναταραχή με την Ι<
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Κανένας δεν πιέζει
για προληπτική γραμμή,
όλοι θέλουν η Ελλάδα
να βγει από το πρόγραμμα
ως κανονική χώρα...
βάνει την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τη μεταμνημονιακή επιτήρηση και τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους στο Eurogroup στις
21 Ιουνίου ή θα μπορούσαν να μεταφερθούν οι αποφάσεις στο
Eurogroup του Ιουλίου;
– Eίμαι σίγουρος και νομίζω όλοι
είναι σίγουροι. Η επίτευξη συμφωνίας
στις 21 Ιουνίου θα στείλει ένα δυνατό
μήνυμα στη Σύνοδο Κορυφής στις 28/29
Ιουνίου ότι τα πράγματα είναι εντός
χρονικού πλαισίου, ότι κλείσαμε αυτό
το κεφάλαιο και ότι βαδίζουμε σε ένα
δυνατό μέλλον για την Ευρωζώνη. Από
τις συνομιλίες που έχω με τον πρόεδρο
του Eurogroup M. Σεντένο, με τους υπουργούς Οικονομικών των άλλων κρατών-μελών, με τους θεσμούς ΔΝΤ, ΕΚΤ,
ΕΜΣ, όλοι βαδίζουμε στην ίδια κατεύθυνση. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε
τελειώσει. Σίγουρα πρέπει να δείξουμε
ότι είμαστε ικανοί να το κάνουμε 10
μέρες από σήμερα, δεν είμαστε ακόμα
εκεί, αλλά θα φτάσουμε στον στόχο μας
αν όλοι αναλάβουν τις ευθύνες τους.
– Οι αγορές θέλουν να δουν το ΔΝΤ
να συμμετέχει με χρηματοδότηση
στο ελληνικό πρόγραμμα. Αν το Ταμείο δεν συμμετάσχει, όπως φαίνεται
τώρα, πώς θα είστε σίγουροι ότι η
Ελλάδα θα καταφέρει μια αξιόπιστη
έξοδο στις αγορές;
– Το ΔΝΤ δεν είναι το βασικό ζήτημα.
Πρώτον, είναι ξεκάθαρο ότι χρειαζόμαστε την ολοκλήρωση της τέταρτης
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Αν η Ελλάδα τηρήσει το δικό της μέρος της συμφωνίας, τότε όλοι οι εταίροι πρέπει να τηρήσουν το δικό τους, λέει ο επίτροπος Νομισματικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί.
αξιολόγησης και τις επόμενες μέρες
ελπίζω οι ελληνικές αρχές να αφοσιωθούν με όλη τους την προσοχή και ενέργεια στα 88 προαπαιτούμενα. Από
τις συζητήσεις μου με τον Αλ. Τσίπρα
και τον Ευ. Τσακαλώτο καταλαβαίνω
ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα και η
ψηφοφορία του πολυνομοσχεδίου
αυτή την εβδομάδα θα είναι ένα πολύ
θετικό σημάδι τη στιγμή που προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία
για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. Αν ολοκληρωθούν τα προαπαιτούμενα που είναι βασική προϋπόθεση,
τότε μπορούμε να προχωρήσουμε και
σε άλλα σημεία της συμφωνίας με πιο
σημαντικό μια αξιόπιστη συμφωνία
στα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους. Αν η Ελλάδα τηρήσει το δικό της
μέρος της συμφωνίας, τότε όλοι οι εταίροι πρέπει να τηρήσουν το δικό
τους. Η ελάφρυνση του χρέους πρέπει
να περιέχει σημαντικά εμπροσθοβαρή
μέτρα που οι αγορές θα κρίνουν ως
αξιόπιστα. Αυτό είναι που αναμένουν
οι αγορές. Οι τελευταίες εξελίξεις στις
συζητήσεις με έχουν κάνει πιο αισιόδοξο ότι το Eurogroup θα καταλήξει
σε μια καλή συμφωνία για την ελάφρυνση του χρέους. Το τελευταίο
Euroworking Group έδειξε ότι όλοι
βαδίζουν προς ομοφωνία.
– Πιστεύετε πως ακόμα και αν το
ΔΝΤ δεν συμμετάσχει πλήρως στο
ελληνικό πρόγραμμα, τα εμπροσθοβαρή μέτρα θα είναι αρκετά για να

πείσουν τις αγορές πως το χρέος είναι βιώσιμο;
– Νομίζω πως αυτά τα εμπροσθοβαρή μέτρα είναι το καθοριστικό στοιχείο, αυτό που περιμένουν οι αγορές.
Είναι στα χέρια του ΔΝΤ να αποφασίσει
αν πρόκειται να ενεργοποιήσει ή όχι
το πρόγραμμά του, ειλικρινά αυτή τη
στιγμή φαίνεται αβέβαιο, καθώς το
πρόγραμμα θα λήξει σε λίγο περισσότερο από δύο μήνες. Αυτό που έχει
σημασία είναι το ΔΝΤ να βεβαιωθεί
ότι τα μέτρα για την ελάφρυνση του
χρέους που θα συμφωνήσουμε είναι
αρκετά για να εγκρίνει τη συμφωνία
και αυτό είναι το κλειδί για την αξιοπιστία της συμφωνίας και για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επεν-

δυτών. Το πακέτο μέτρων για το χρέος
πρέπει να είναι αρκετά ισχυρό, ώστε
το ΔΝΤ να συνεχίσει μαζί μας την ανάμειξή του και μετά το τέλος του
προγράμματος στο πλαίσιο της επιτήρησης του άρθρου 4. Τη συνέχιση
της ανάμειξής του τη θέλουν όλοι εταίροι.
– Μπορείτε να μας περιγράψετε πώς
θα λειτουργεί η ενισχυμένη εποπτεία
που θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα μετά τη λήξη του προγράμματος; Πόσες
φορές τον χρόνο θα έρχονται για έλεγχο οι θεσμοί στη χώρα, τι είδους
όροι θα τεθούν και πόσο σημαντικό
είναι η Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις.

Να εφαρμοστούν οι μεταρρυθμίσεις
– Αν η κυβέρνηση αρχίσει να παίρνει πίσω μέτρα που έχει συμφωνήσει για το επόμενο διάστημα, η επόμενη χρονιά άλλωστε
είναι και προεκλογική, ποιες θα ήταν οι συνέπειες στην ελληνική
οικονομία;
– Η κυβέρνηση νομίζω ότι έχει καταλάβει ότι είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας η ολοκλήρωση του προγράμματος και κλειδί σε αυτό ήταν η αξιοπιστία.
Ολοι θέλουν την Ελλάδα εκτός προγράμματος και να αποκτάει πλήρη πρόσβαση στις αγορές, και ο κριτής τελικά θα είναι οι αγορές. Αν οι μεταρρυθμίσεις
δεν είναι αξιόπιστες, τα προβλήματα θα προκύψουν από τις αγορές. Γι’ αυτό
και υπάρχουν πολύ ισχυρά κίνητρα για να διατηρηθούν οι υπεύθυνες δημοσιονομικές πολιτικές κατά τη διάρκεια της ενισχυμένης εποπτείας με αυτή
την κυβέρνηση, την επόμενη και τις επόμενες που θα ακολουθήσουν. Οπότε
δεν πράττουμε για την επόμενη χρονιά ή τις επόμενες εκλογές, αλλά για το
μέλλον της Ελλάδας μακροπρόθεσμα μέσα στην Ευρωζώνη.

– Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Eχω πει
πολλές φορές ότι το τέλος του προγράμματος πρέπει να να σηματοδοτεί
μια αισθητή διαφορά για την Ελλάδα,
τη στιγμή της επιστροφής της κανονικότητας της χώρας. Αυτό που θέλω
να δω είναι την Ελλάδα να γίνεται κανονικό μέλος της Ευρωζώνης.
Η μεταμνημονιακή επιτήρηση δεν
πρέπει να μοιάζει με τέταρτο πρόγραμμα. Την ίδια στιγμή πρέπει να
διαβεβαιώσουμε τους επενδυτές και
τους δανειστές ότι η Ελλάδα θα επιμείνει σε υπεύθυνες δημοσιονομικές
πολιτικές και θα ακολουθήσει την εφαρμογή των μέτρων του προγράμματος. Γι’ αυτό και η ενισχυμένη εποπτεία είναι το πιο πιθανό εργαλείο.
Θα προσφέρει μια πιο σφιχτή εποπτεία
απ’ ό,τι οι κανονικές μεταμνημονιακές
εποπτείες, αλλά ποιοτικά διαφορετική
από αυτή που η Ελλάδα έζησε τα τελευταία 8 χρόνια ως χώρα σε μνημόνιο.
Οπότε όχι τέταρτο πρόγραμμα αλλά
ενισχυμένη εποπτεία και η Επιτροπή
θα εξηγήσει πώς αυτή θα γίνει, θα
είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιείται
κάτι τέτοιο.
– Γιατί θα περάσουμε σε ενισχυμένη
εποπτεία αντί για καθαρή έξοδο από
το μνημόνιο όπως έκαναν οι υπόλοιπες χώρες;
– Η ελληνική κρίση έχει υπάρξει
μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη και μακρύτερη της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα
σήμερα δεν βρίσκεται στην κατάσταση

Πρέπει να διαβεβαιώσουμε
τους επενδυτές και τους
δανειστές ότι η Ελλάδα θα
εφαρμόσει τα μέτρα.
ταλία, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη
χώρα που θα νιώσει τις συνέπειες
στην οικονομία της. Είστε σίγουρος
ότι η Ελλάδα θα μπορέσει να βγει
στις αγορές όποια γεωπολιτική κρίση
και αν συμβεί, εκτός του ελέγχου
της χώρας;
– Θέλω να στείλω ένα καθησυχαστικό μήνυμα για την Ιταλία. Οι πρώτες
κιόλας επαφές που είχα –μίλησα στον
Ιταλό υπουργό Οικονομικών την Παρασκευή – δείχνουν ότι η Ιταλία είναι
αφοσιωμένη στην Ευρωζώνη και στις
δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο κοινό μας πλαίσιο.
Αυτός είναι ο λόγος που βλέπω σήμερα ότι οι αγορές είναι καθησυχαστικές για την Ιταλία, καθώς ξεκινάμε
έναν θετικό διάλογο με την ιταλική
κυβέρνηση. Η οικονομική μας ιστορία
πάντα ήταν δύσκολη και ό,τι συμβαίνει
στον κόσμο μπορεί να έχει επίδραση
σε όλους μας. Γι’ αυτό να μην ξεχωρίζουμε την Ελλάδα. Αν υπάρξουν γεωπολιτικές αναταραχές θα είναι για
όλους μας. Ας μην κάνουμε εικασίες
για το χειρότερο σενάριο.
Δεύτερον, εάν λάβουμε ένα ισχυρό
πακέτο χρέους με εμπροσθοβαρή μέτρα, οι αγορές θα είναι σίγουρες για
την Ελλάδα, γι’ αυτό δεν θα χρειαστεί
πιστωτική γραμμή. Δεν χρειαζόμαστε
τίποτα που να μοιάζει σε τέταρτο πρόγραμμα, η Ελλάδα θα είναι απολύτως
ικανή να πετάξει με τα δικά της φτερά
μετά το τέλος του τρίτου προγράμματος. Είμαι σίγουρος γι’ αυτό.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τον χρόνο λήξης των ομολόγων
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Το ΔΝΤ θα παραμείνει με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο δεσμευμένο με την
Ελλάδα, είπε η γενική διευθύντρια
του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ χθες,
μετά τη συνάντησή της με τη Γερμανίδα καγκελάριο Αγκελα Μέρκελ.
Η ίδια προσέθεσε ότι τα πράγματα,
όσον αφορά τους όρους συμμετοχής
του Ταμείου, θα είναι πιθανότατα πιο
ξεκάθαρα μετά το Eurogroup της 21ης
Ιουνίου. «Εξετάζουμε όλες τις επιλογές», είπε.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσπάθειες των Ευρωπαίων επικεντρώνονται το τελευταίο διάστημα στην αναζήτηση μέτρων που θα επιτρέψουν
στο ΔΝΤ να αναγνωρίσει ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο, έστω και
μόνο σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς αναταράξεις το ελληνικό πρόγραμμα και
να μην προκληθούν έντονα αρνητικές
αντιδράσεις στις αγορές.
Ο χρόνος επέκτασης της λήξης των
ομολόγων, το εύρος των ομολόγων
τα οποία θα αφορούν τα μέτρα, αλλά
και ο αυτοματισμός ή μη των μέτρων
χωρίζουν τη Γερμανία από τη μία
πλευρά και το ΔΝΤ από την άλλη.
Με τις θέσεις του ΔΝΤ συντάσσεται,
εξάλλου, σε μεγάλο βαθμό και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάτι που
ασκεί επιπλέον πίεση στη Γερμανία.
Ως προς τον χρόνο επέκτασης της

<
<
<
<
<
<

Βασική επιδίωξη είναι
ο περιορισμός στο ελάχιστο
των αναγκών εξυπηρέτησης του χρέους τα
αμέσως επόμενα χρόνια.
λήξης των ομολόγων, η Γερμανία φερόταν έως χθες να έχει υποχωρήσει
από τα 3 στα 5 χρόνια, με το ΔΝΤ –
και την ΕΚΤ– να πιέζουν για 15 χρόνια,
μεσοσταθμικά. Η πληροφορία ότι ένας
συμβιβασμός θα μπορούσε να βρεθεί
στα περίπου 8,5 χρόνια είναι συμβατή
με τη μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος πριν από ένα χρόνο που θεωρούσε
το χρέος βιώσιμο με μια τέτοια παράταση.

Ο στόχος

Σε κάθε περίπτωση, βασική επιδίωξη
φαίνεται πως είναι ο περιορισμός στο
ελάχιστο των αναγκών εξυπηρέτησης
του χρέους τα αμέσως επόμενα χρόνια,
έτσι ώστε η Ελλάδα να μη χρειαστεί
να βγει στις αγορές για μεγάλα ποσά.
Η κ. Μιράντα Ξαφά, senior scholar
CIGI, είπε χθες μιλώντας σε συνέδριο
του e-Κύκλου ότι έως το 2022 πρέπει
να αναχρηματοδοτηθεί χρέος 32 δισ.
ευρώ, δηλαδή περίπου 8 δισ. ευρώ
τον χρόνο, ποσό που δεν είναι μεν
μεγάλο, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα

Η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ δήλωσε χθες ότι το Ταμείο θα παραμείνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο δεσμευμένο
με την Ελλάδα.

μπορέσει να πάρει από τις αγορές η
Ελλάδα. Ο δε σύμβουλος επιχειρήσεων
Γιώργος Προκοπάκης είπε στο ίδιο
συνέδριο ότι είναι απαραίτητο να κεφαλαιοποιηθούν οι τόκοι της περιόδου
χάριτος 2023-2026 14 δισ. ευρώ, διότι
διαφορετικά το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Σε αυτό τον ορίζοντα, έως το
2030, φαίνεται πως θα επικεντρωθούν
οι όποιες παρεμβάσεις στην ελάφρυνση του χρέους, έτσι ώστε να επιτραπεί
στο ΔΝΤ θετική αξιολόγηση για την
ίδια περίοδο. Σε αυτό το πλαίσιο, εξάλλου, θεωρείται πιθανή η εξαγορά
των δανείων του ΔΝΤ, περίπου 11 δισ.
ευρώ, ενώ συζητείται και η εξαγορά
των δανείων της ΕΚΤ και των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών.
Ως προς το εύρος των ομολόγων
που θα επεκταθούν, η συζήτηση από
ευρωπαϊκής πλευράς περιορίζεται στα
δάνεια του EFSF, 128 δισ. ευρώ, ενώ
υπάρχουν και τα διμερή δάνεια της
πρώτης περιόδου, ύψους 53 δισ. ευρώ,
των οποίων η εξόφληση ξεκινά το
2020. Βασικό πρόβλημα, εξάλλου, τόσο
του ΔΝΤ όσο και της ΕΚΤ είναι η αιρεσιμότητα που θέλει η Γερμανία, δηλαδή η εφαρμογή των μέτρων ελάφρυνσης υπό όρους, κυρίως η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων εκ μέρους της
Ελλάδας. Αιρεσιμότητα θέλει η Γερμανία ακόμη και για την ενεργοποίηση
του λεγόμενου γαλλικού μηχανισμού,
που θα συνδέει το μέγεθος της ελάφρυνσης με τον ρυθμό ανάπτυξης.
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Λύση ανάγκης για επτά στους δέκα
εργαζομένους η μερική απασχόληση
Στο 30% εκτινάσσεται το ποσοστό στον ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Η μερική απασχόληση στην Ελλάδα
αποτελεί λύση ανάγκης για 7 στους
10 εργαζομένους, όπως προκύπτει
από τα στοιχεία της ευρωπαϊκής
στατιστικής υπηρεσίας (Eurostat)
για το 2017. Συνολικά, εκτιμάται ότι
στην Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε) ένας
στους 5 εργαζομένους, ήτοι τουλάχιστον 43 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15 έως 64 εργάστηκαν με μερική
απασχόληση τον προηγούμενο χρόνο (19,4%).
Αναλυτικά, η μερική απασχόληση
ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης κυμάνθηκε μεταξύ 15,6% και
19,6% τα τελευταία 15 χρόνια στην
Ε.Ε. Το 2017, το ποσοστό αυτό εκτιμάται σε 19,4% στο σύνολο των
χωρών της Ε.Ε. και 9,7% στην Ελλάδα. Μάλιστα, τόσο σε ευρωπαϊκό
επίπεδο όσο και σε εγχώριο, το ποσοστό των μερικώς απασχολουμένων ως ποσοστό του συνόλου των
απασχολουμένων, εξακολουθούσε
να είναι πολύ υψηλότερο για τις γυναίκες (31,7% στην Ε.Ε και 14,1%
στην Ελλάδα) από ό,τι για τους άνδρες (8,8% στην Ε.Ε. και 6,6 στη χώρα μας). Ηταν, επίσης, ελαφρώς υψηλότερο στη Ζώνη του Ευρώ (21,6%
στο σύνολο). Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία του
ΕΦΚΑ, που προκύπτουν από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις
(ΑΠΔ) που υποβάλλουν οι εργοδότες
του ιδιωτικού τομέα στο ταμείο,
σχεδόν ένας στους 3 εργαζομένους
(30%) απασχολείται με μερική απασχόληση και μισθό κάτω των 400
ευρώ. Συγκεκριμένα, από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν τον Νοέμβριο του 2017, από
το σύνολο των 2.071.338 ασφαλισμένων μισθωτών, οι 629.687 εργάζονται με «ευέλικτες» μορφές εργασίας και καλούνται να ζήσουν με
μισθό μόλις 385,53 ευρώ μεικτά.
Βέβαια, τα στοιχεία της Eurostat
προκύπτουν με βάση το σύνολο
των εργαζομένων, με αποτέλεσμα
το ποσοστό αυτό να μειώνεται στην
Ελλάδα σημαντικά κυρίως λόγω της
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Στο 0,6% ο πληθωρισμός
στη διάρκεια του Mαΐου
Με πληθωρισμό 0,6% έκλεισε ο Μάιος του
2018, με τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε ετήσια
βάση να παρατηρούνται στην ομάδα των
μεταφορών, λόγω των γνωστών αυξήσεων
στις τιμές των καυσίμων, αλλά και στην ομάδα των τηλεπικοινωνιών, όπου παρατηρείται αύξηση των χρεώσεων των τηλεφωνικών υπηρεσιών κατά 3,5%. Ειδικότερα,
σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), αυξήσεις σε
σύγκριση με τον Μάιο του 2017 καταγράφηκαν στις ακόλουθες ομάδες προϊόντων
και υπηρεσιών:
• 0,4% στη «Διατροφή και αλκοολούχα ποτά», με τις μεγαλύτερες ποσοστιαίες αυξήσεις
τιμών να καταγράφονται στον καφέ (4,6%),
στο ελαιόλαδο (2,5%) και στο μοσχάρι (2,3%).
• 1,6% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και
καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών
στα κρασιά (3%) και στον καπνό (1,8%).
• 0,3% στην ομάδα «Υγεία» λόγω αύξησης
των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα
(0,9%) και στις χρεώσεις των νοσοκομείων
και κλινικών (0,7%).
• 3% στην ομάδα «Μεταφορές» καθώς αυξήθηκαν κατά 5,7% τα αεροπορικά εισιτήρια,
αλλά και η τιμή της βενζίνης και του πε-

τρελαίου κίνησης, κατά 6,8% και 10,1% αντιστοίχως.
• 3,3% στις «Επικοινωνίες» λόγω αύξησης
των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες.
• 0,2% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω
αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα
της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (κατά
0,6%).
• 1,5% στην ομάδα «Ξενοδοχεία - καφέ εστιατόρια».
Μειώσεις τιμών σε ετήσια βάση παρατηρούνται στις εξής ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών:
• 1,1% στην ομάδα «Ενδυση - υπόδηση».
• 0,8% στην ομάδα «Στέγαση» λόγω μείωσης
των ενοικίων κατοικιών (κατά 4%), της
τιμής του φυσικού αερίου (κατά 8,3%) και
του ηλεκτρικού ρεύματος (κατά 2,1%).
• 0,7% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά - είδη
νοικοκυριού και υπηρεσίες».
• 1% στην ομάδα «Αναψυχή - πολιτιστικές
δραστηριότητες», λόγω μείωσης των τιμών
σε οπτικοακουστικό εξοπλισμό - υπολογιστές
- επισκευές, διαρκή αγαθά αναψυχής και
πολιτισμού.
• 0,5% στην ομάδα «Αλλα αγαθά και υπηρεσίες».

Αύξηση εργαζομένων
στον τουρισμό το 2017

υψηλής αυτοαπασχόλησης.
Απ’ όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε.,
η μερική απασχόληση ήταν μακράν
η πιο διαδεδομένη στην Ολλανδία,
καθώς ένας στους δύο Ολλανδούς
(49,8%) εργαζόταν με μερική απασχόληση το 2017. Αντίστοιχα, με
μερική απασχόληση είναι περίπου
ένας στους τέσσερις εργαζομένους
στην Αυστρία (27,9%), στη Γερμανία
(26,9%), στη Δανία (25,3%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (24,9%), στο Βέλγιο
(24,5%) και στη Σουηδία (23,3%).
Στον αντίποδα, η μερική απασχόληση αντιπροσώπευε λιγότερο από
το 5% της συνολικής απασχόλησης
στη Βουλγαρία (2,2%), στην Ουγγαρία (4,3%) και στην Κροατία (4,8%).

Χαμηλά ποσοστά καταγράφηκαν
επίσης στη Σλοβακία (5,8%), στην
Τσεχική Δημοκρατία (6,2%), στην
Πολωνία (6,6%), στη Ρουμανία (6,8%),
στη Λιθουανία (7,6%) και στη Λετονία (7,7%).
Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν,
επίσης, ότι η μερική απασχόληση
αποτελεί λύση ανάγκης και όχι βασική επιλογή για τους περισσότερους
εργαζομένους που απασχολούνται
με αυτή τη σχέση εργασίας και βρίσκονται στα κράτη-μέλη του Νότου.
Ετσι, ενώ συνολικά μεταξύ των
ατόμων που απασχολούνταν με μερική απασχόληση στην Ε.Ε. το 2017,
πάνω από το ένα τέταρτο (26,4%)

δεν επέλεξε ενεργά αυτό το μοντέλο
εργασίας, στην Ελλάδα, το ποσοστό
αυτό εκτινάσσεται στο 70,2% του
συνόλου των εργαζομένων με μερική απασχόληση. Αντίστοιχα, υψηλά ποσοστά καταγράφονται στην
Κύπρο (67,4%) και ακολουθούν Ιταλία (62,5%), Ισπανία (61,1%),
Βουλγαρία (58,7%), Ρουμανία
(55,8%), Πορτογαλία (47,5%) και
Γαλλία (43,1%).
Αντίθετα, η ακούσια μερική απασχόληση αντιπροσώπευε λιγότερο
από το 10% της συνολικής μερικής
απασχόλησης στην Εσθονία (7,5%),
στο Βέλγιο (7,8%), στις Κάτω Χώρες
(8,2%), στην Τσεχία (9,1%) και στη
Μάλτα (9,6%).

Σε επίπεδα-ρεκόρ έφθασε ο αριθμός των απασχολουμένων στον τουριστικό τομέα
κατά την αιχμή της σεζόν το 2017, σύμφωνα
με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
(SETE Intelligence). Ο τουρισμός το διάστημα
Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2017 κατέγραψε τον
μεγαλύτερο αριθμό απασχολουμένων, αγγίζοντας τις 400.000 έναντι 381.000 την ίδια
περίοδο του 2016. H απασχόληση στον τουρισμό σημείωσε μέση ετήσια αύξηση 0,9%
την περίοδο 2008-2017, τάση που εντάθηκε
από το 2014 και μετά (7,8%), ύστερα από
τις πιέσεις του πρώτου μισού της δεκαετίας.
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω εξελίξεων
και της παράλληλης μείωσης της απασχόλησης στους άλλους κλάδους της οικονομίας,
η συμμετοχή του τουρισμού στην απασχόληση ανήλθε για το διάστημα Ιουλίου - Σεπτεμβρίου από 7,5% το 2008 σε 10,4% το
2017, το υψηλότερο ποσοστό που έχει επιτύχει ποτέ. Επιμέρους, ο κλάδος του τουρισμού έφθασε να αντιπροσωπεύει το 9,7%
της πλήρους απασχόλησης και το 17,4%
της μερικής. Η παρατηρούμενη αύξηση της

μερικής απασχόλησης στον τουρισμό μετά
την ανάκαμψή του το 2013, ως αποτέλεσμα
των διαρθρωτικών αλλαγών στην αγορά εργασίας, δεν συντελείται εις βάρος της πλήρους
απασχόλησης, αλλά προστίθεται στην αύξηση αυτής, εξηγεί το SETE Intelligence.
Ετσι, δίνεται διέξοδος μερικής έστω απασχόλησης σε δεκάδες χιλιάδες εργαζομένους,
ενώ ταυτόχρονα οι επιχειρήσεις ακολουθούν
μια συντηρητική πολιτική εν μέσω κρίσης.
Oι κυριότερες ηλικιακές ομάδες απασχολουμένων στον τουρισμό προέρχονται από
το ηλικιακό εύρος 30 έως 44 ετών. Ομως,
από το 2008 έως το 2017, το ποσοστό των
απασχολουμένων στις ηλικίες από 25 έως
29 ετών και από 45 έως 64 ετών παρουσίασε
αυξητική τάση επιβεβαιώνοντας ότι ο τουρισμός προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης
σε ομάδες του πληθυσμού που δεν έχουν
εύκολη πρόσβαση στην αγορά εργασίας.
Στην πλειονότητά τους οι απασχολούμενοι,
τόσο στον τουρισμό όσο και στους άλλους
κλάδους, είναι άνδρες. Παρ’ όλα αυτά, το
ποσοστό των γυναικών στον τουρισμό είναι
συγκριτικά υψηλότερο των άλλων κλάδων.
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Βαρύ πλήγμα στη βιομηχανία
πλαστικών το τέλος στις σακούλες

Μείωση παραγωγής 80%, περικοπές προσωπικού και τρία λουκέτα στον κλάδο
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

«Λουκέτο» σε τρεις επιχειρήσεις,
μείωση της παραγωγής κατά 80%
και μειώσεις προσωπικού, καθώς
τα εργοστάσια δουλεύουν πλέον
με λιγότερες βάρδιες, είναι οι απώλειες που μετρά ήδη ο κλάδος
της βιομηχανίας πλαστικών, συνέπεια της εφαρμογής από την 1η
Ιανουαρίου 2018 του περιβαλλοντικού τέλους στη λεπτή πλαστική
σακούλα μεταφοράς. Το τέλος που
σήμερα ανέρχεται σε 0,04 ευρώ/σακούλα, συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ, προβλέπεται από την υφιστάμενη νομοθεσία να αυξηθεί
από την 1η Ιανουαρίου 2019 σε
0,09 ευρώ/σακούλα, κάτι που σύμφωνα με τα μέλη του Συνδέσμου
Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας
(ΣΒΠΕ) θα σημαίνει τον «ξαφνικό
θάνατο» για δεκάδες επιχειρήσεις
του κλάδου.
<
<
<
<
<
<

Η ετήσια εξοικονόμηση
μιας μεγάλης αλυσίδας
σούπερ μάρκετ από
τη μείωση της ζήτησης
για λεπτές πλαστικές
σακούλες υπολογίζεται
σε 10-15 εκατ.

Σύμφωνα με τα μέλη του Συνδέσμου Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδας
(ΣΒΠΕ), η επιβολή του τέλους των 0,04 ευρώ θα επιφέρει τον «ξαφνικό
θάνατο» για δεκάδες επιχειρήσεις του κλάδου.

Σε μια προσπάθεια να αποτραπεί
αυτό το ενδεχόμενο και να μην
αυξηθεί από το 2019 το περιβαλλοντικό τέλος, ο ΣΒΠΕ έχει υποβάλει σχετικό αίτημα στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ενώ το έχει θέσει και στον Εθνικό
Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ),
χωρίς, ωστόσο, να έχει λάβει μέχρι
στιγμής κάποια απάντηση.
Βασικό επιχείρημα των βιομηχανιών πλαστικών για τη μη αύξηση του περιβαλλοντικού τέλους
είναι ότι ο στόχος που έχει τεθεί
από την Ευρωπαϊκή Ενωση για τη
μείωση της χρήσης πλαστικών σα-

κουλών στις 90 ανά κάτοικο ετησίως μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019
έχει ήδη επιτευχθεί. Εκπρόσωποι
του ΣΒΠΕ υποστήριξαν, χθες, στο
πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης
με δημοσιογράφους ότι με βάση
τα στοιχεία της δικής τους παραγωγής, αλλά και με βάση τα στοιχεία
που έχουν δηλωθεί στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, υπολογίζεται ότι στο τέλος του 2018
η χρήση θα έχει μειωθεί στις 62
πλαστικές σακούλες ανά κάτοικο.
Εμμέσως πλην σαφώς, η βιομηχανία πλαστικών αμφισβητεί τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν

την Τρίτη από το Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) και αποτελεί στην
ουσία τον επιστημονικό - ερευνητικό βραχίονα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Το ΙΕΛΚΑ εκτιμά ότι
λόγω του γεγονότος ότι η απόδοση
του μέτρου δεν είναι υψηλή στο
υπόλοιπο λιανεμπόριο πλην των
σούπερ μάρκετ, η χρήση ανά κάτοικο έχει διαμορφωθεί στις 130135 σακούλες, μακριά δηλαδή ακόμη από τον στόχο.
Η ετήσια εξοικονόμηση μιας
μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ
από τη μείωση της προμήθειας

λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς υπολογίζεται σε 10 έως
15 εκατ. ευρώ. Ταυτόχρονα, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν τη
δυνατότητα να βάλουν χρήματα
στα ταμεία τους από την πώληση
των τσαντών πολλαπλών χρήσεων,
καθώς η τιμή διάθεσης στον καταναλωτή λιανικής φτάνει να είναι
ακόμη και τριπλάσια από την τιμή
χονδρικής στην οποία οι λιανεμπορικές επιχειρήσεις την έχουν
προμηθευτεί.
Μερίδα των βιομηχανιών του
κλάδου εμφανίζεται σχετικά έτοιμη να προβεί στις απαιτούμενες
επενδύσεις για να παράγει εναλλακτικές λύσεις για τη συσκευασία
και τη μεταφορά των προϊόντων,
όπως είναι για παράδειγμα οι βιοδιασπώμενες σακούλες, όμως όπως
επισημαίνουν οι εκπρόσωποί τους,
το κόστος παραγωγής είναι πολλαπλάσιο της συμβατικής πλαστικής σακούλας. Επί τάπητος βρίσκεται πρόταση για μέρος των εσόδων από το περιβαλλοντικό τέλος να διατεθεί για την παραγωγή
στην Ελλάδα επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών (σήμερα αυτές
εισάγονται κυρίως από τρίτες χώρες, όπως Βιετνάμ, Μαλαισία κ.α.).
Η «λύση» αυτή θεωρείται για την
ώρα δύσκολα εφαρμόσιμη, καθώς
απαιτείται η διενέργεια διεθνούς
διαγωνισμού ο οποίος είναι πολύ
πιθανό να κερδηθεί από ξένη εταιρεία παραγωγής ή να γίνει προσφυγή για την ακύρωσή του από
εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στην εισαγωγή των τσαντών πολλαπλών χρήσεων.
Ισχυρό πλήγμα, πάντως, εκτιμάται ότι θα δεχθούν οι βιομηχανίες πλαστικών και από τη νέα
πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης
για περιορισμό ή ακόμη και κατάργηση πλαστικών μιας χρήσης
(καλαμάκια, ποτήρια κ.ά.), καθώς,
πέραν της εγχώριας αγοράς, οι ελληνικές εταιρείες έχουν και πλούσια εξαγωγική δραστηριότητα,
κυρίως στις χώρες της Ε.Ε.

Motor Oil: Μέρισμα €1 και μπόνους μισθοδοσίας 10,6 εκατ.
Τη διανομή μερίσματος 1 ευρώ ανά
μετοχή για τη χρήση του 2017 ενέκρινε η γενική συνέλευση των
μετόχων της Motor Oil, με το συνολικό μέρισμα της χρονιάς να ανέρχεται σε 1,3 ευρώ. Επίσης, η
διοίκηση της Motor Oil ενέκρινε
για δεύτερη συνεχή χρονιά διανομή
μπόνους μισθοδοσίας για τους εργαζομένους. Οι 1.257 εργαζόμενοι
της εταιρείας θα μοιραστούν 10,6
εκατ. ευρώ από τα φετινά προ φόρων κέρδη, ποσό που είναι αυξημένο κατά 32,5% σε σχέση με την
περσινή χρήση, όταν η γενική συνέλευση ενέκρινε παροχές προς
τους εργαζομένους της τάξης των

8 εκατ. ευρώ. Οπως τόνισε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος
του ομίλου Πέτρος Τζαννετάκης,
«οι άνθρωποι κινούν τα πάντα στον
όμιλο και πρέπει να δείχνουμε έμπρακτα την εμπιστοσύνη μας σε
αυτούς». Μήνυμα αλληλεγγύης έστειλε από το βήμα της ετήσιας γενικής συνέλευσης των μετόχων
της εταιρείας ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Βαρδής Βαρδινογιάννης. «Δεν θεωρώ ότι όλοι έχουμε πρόβλημα, άρα αυτό που
χρειάζεται είναι να βοηθάμε τους
διπλανούς μας και όσους έχουν ανάγκη», τόνισε χαρακτηριστικά.
Παρουσιάζοντας στους μετόχους

τα αποτελέσματα του 2017 η διοίκηση της εταιρείας τόνισε ότι το
2017 ήταν η καλύτερη ιστορικά
χρονιά για τη Motor Oil σε όγκο
πωλήσεων, παραγωγής, εξαγωγών
και κερδοφορίας. «Η φετινή χρονιά
δεν θα φτάσει τα μεγέθη της περσινής, αλλά αναμένεται να είναι
μια επίσης καλή χρονιά», ανέφερε
ο διευθύνων σύμβουλος Π. Τζαννετάκης. Το 2017 η Motor Oil προχώρησε με μεγάλη επιτυχία στην
αναχρηματοδότηση oμολογιών
(Senior Notes) ποσού 350 εκατ.
ευρώ πενταετούς διάρκειας με τοκομερίδιο (coupon) σταθερού επιτοκίου 5,125% ετησίως. Κατά τη

Προκήρυξη και Πρόσκληση για
την 4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Το Ταμείο Συντάξεων και Χορηγημάτων των Υπαλλήλων της
Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου προσκαλεί τα μέλη του
στην 4η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση η οποία θα
διεξαχθεί τη Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018 και ώρα 16:00, στο
Αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Αρχής
Τηλεπικοινωνιών Κύπρου στη Λευκωσία.

διάρκεια του 2017 η παραγωγή του
διυλιστηρίου ανήλθε στο ιστορικό
υψηλό των 13 εκατ. μετρικών τόνων
έναντι 11,5 εκατ. μετρικών τόνων
τη χρήση 2016. Η εταιρεία πέτυχε
αύξηση του όγκου των συνολικών
πωλήσεων για ένατη συνεχόμενη
χρονιά, αξιοποιώντας τον εξαγωγικό
της προσανατολισμό. Ο όγκος πωλήσεων εξωτερικού το 2017 διαμορφώθηκε στο 82,28% του συνολικού όγκου πωλήσεων της εταιρείας έναντι 77,85% το 2016. Οι
θετικές ταμειακές ροές της χρήσης
2017 έδωσαν τη δυνατότητα για
τη μείωση του καθαρού δανεισμού
για έκτη συνεχόμενη χρήση.
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«Χλιαρή» η υποδοχή
των δικτύων νέας γενιάς
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Με αργό ρυθμό υιοθετούν οι
Ελληνες τα δίκτυα νέας γενιάς. Οι συνδέσεις υπερύψηλων ταχυτήτων, που ανακοινώθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο και προσφέρουν ταχύτητες 100 και 200
Mbps, διεισδύουν μεν στα
νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, αλλά με πολύ αργό
ρυθμό. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει τη διείσδυση των
συνδέσεων της επόμενης
γενιάς, που βασίζονται αποκλειστικά στην οπτική ίνα,
οι οποίες προσφέρουν ακόμα
μεγαλύτερες ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων, μέχρι
1 Gbps.
Οσον αφορά τις υφιστάμενες συνδέσεις υψηλών ταχυτήτων, που είναι γνωστές
και ως τεχνολογία VDSL /
Vectoring, η υποδοχή τους
χαρακτηρίζεται μέχρι σήμερα «χλιαρή», αν όχι «απογοητευτική». Εξι μήνες μετά
το πρώτο λανσάρισμά τους,
σύμφωνα με πληροφορίες,
έχουν ενεργοποιηθεί και από
τους τρεις παρόχους (ΟΤΕ,
Vodafone, Wind) περίπου
200 ευρυζωνικές συνδέσεις
των 100 Mbps και άλλες 30
συνδέσεις των 200 Μbps.
Ενδεικτικό της χαμηλής ζήτησης είναι ότι κανένας πάροχος δεν παρέχει στοιχεία
πωλήσεων για τη συγκεκριμένη κατηγορία ευρυζωνικών συνδέσεων. O ΟΤΕ, για
παράδειγμα, που θεωρητικά
διαθέτει το μεγαλύτερο μερίδιο, τις συμπεριλαμβάνει
στην κατηγορία των συνδέσεων τεχνολογίας VDSL, που
προσφέρουν ταχύτητες 30
έως 50 Mbps. Ετσι, είναι δύσκολο να παρακολουθήσει
κανείς τι ακριβώς συμβαίνει
στη συγκεκριμένη αγορά.
Ενδεικτικό της χαμηλής
ζήτησης είναι και το γεγονός
ότι η Vodafone παρέχει την
τεχνολογία VDSL/Vectoring
σε πακέτα των 100 Mbps.
Δεν προσφέρει δηλαδή ακόμα πακέτα με συνδέσεις των
200 Mbps, όπως κάνουν οι
ανταγωνιστές της. Σύμφωνα
με στελέχη της εταιρείας,
αυτή η απόφαση λήφθηκε,
καθώς κρίθηκε χαμηλό το
ενδιαφέρον της αγοράς για
συνδέσεις των 200 Mbps.
Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση έρχεται να ενισχύσει τη ζήτηση συνδέσεων
που προσφέρουν ακόμα πιο
υψηλές ταχύτητες. Στην κοινή υπουργική απόφαση που
υπογράφηκε πριν από λίγες
ημέρες από τους αρμόδιους
υπουργούς περιλαμβάνεται
δράση ενίσχυσης με 360 ευρώ για απόκτηση συνδέσεων
τεχνολογίας FTTΒ/FTTΗ, που
θα προσφέρουν ταχύτητες

Εξι μήνες μετά το πρώτο λανσάρισμά τους, έχουν ενεργοποιηθεί
περίπου 200 ευρυζωνικές συνδέσεις των 100 Mbps και άλλες 30
συνδέσεις των 200 Μbps.
<
<
<
<
<
<

Η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να
ενισχύσει τη διείσδυση των συνδέσεων
επόμενης γενιάς.
από 100 έως 1 Gbps. Η υπουργική απόφαση προβλέπει τη διάθεση 50 εκατ. ευρώ, με στόχο την ενίσχυση
περίπου 138.000 συνδέσεων
υπερυψηλών ταχυτήτων, βασισμένων αποκλειστικά σε
οπτική ίνα που θα φθάνει έως το κτίριο ή και έως το διαμέρισμα. Εφόσον αυτός ο
στόχος επιτευχθεί έως τον
Μάρτιο του 2019, θα σχεδιαστούν επόμενοι ετήσιοι
κύκλοι ενισχύσεων της ζήτησης για επιπλέον τέσσερα
έτη. Ετσι θα διατεθούν 250
εκατ. ευρώ, προκειμένου να
ενισχυθεί η ζήτηση αρχιτεκτονικών FTTB/FTTH.
Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) εκτιμά ότι
η ελληνική αγορά μπορεί
να αντέξει μέχρι το 20%
των ευρυζωνικών συνδέσεων να βασίζεται σε τεχνολογίες FTTH/FTTB. Αυτό
σημαίνει ότι στη μέγιστη
ανάπτυξή τους τα δίκτυα
FTTB/FTTH μπορούν να καλύψουν μέχρι 700.000 οργανισμούς, επιχειρήσεις
και νοικοκυριά, από σχεδόν
μηδενική κάλυψη σήμερα.
Παράγοντες της αγοράς
επικρίνουν την πρόθεση της
κυβέρνησης να ενισχύσει
αποκλειστικά τις τεχνολογίες FTTH/FTTB, οι οποίες
ακόμα δεν είναι διαθέσιμες,
ενώ, αντίθετα, εξαιρεί τις

συνδέσεις VDSL/Vectoring
που είναι ήδη διαθέσιμες
και, όπως διαφαίνεται, χρειάζονται «χείρα βοηθείας».
Επίσης, αυτή η πρόθεση
μπορεί να εγείρει ενστάσεις
και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εφόσον είτε υπάρξουν καταγγελίες για παραβίαση της αρχής της ουδετερότητας του Διαδικτύου
είτε κάποιος διακρίνει τυχόν
κρατικές ενισχύσεις συγκεκριμένων κατασκευαστών
εξοπλισμού. Υπενθυμίζεται
ότι η Κομισιόν, εμμέσως
πλην σαφώς, απέρριψε το
ίδιο σχέδιο για χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. Γι’ αυτό
τον λόγο, ο αρμόδιος υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς επανέφερε τη
συγκεκριμένη δράση, αλλά
με τη χρηματοδότηση να
προέρχεται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
και όχι από το ΕΣΠΑ.
Κυβερνητικά στελέχη σημειώνουν την αναγκαιότητα
να ξεκολλήσει από το μηδέν
που βρίσκεται η χώρα στις
συνδέσεις οπτικών ινών
(FTTB/FTTH). Αυτή η αρνητική επίδοση, υποστηρίζουν,
αφορά τους δείκτες αξιοποίησης και χρήσης των νέων
τεχνολογιών στην Ελλάδα,
όπως και εκείνους της ανταγωνιστικότητας. Επίσης, αναφέρουν ότι ορθώς ενισχύεται η ζήτηση συνδέσεων νέας
γενιάς (FTTB/FTTH), αφού
στην αγορά VDSL/Vecroting
ήδη επενδύουν οι πάροχοι
και, ως εκ τούτου, στη συγκεκριμένη αγορά ο ανταγωνισμός λειτουργεί. Μένει
επομένως, καταλήγουν, να
ενισχυθεί η αγορά στην οποία
δεν επενδύουν οι πάροχοι.
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Τα σήματα κινδύνου που εκπέμπει ο ανθρώπινος οργανισμός και οι πιθανότητες
ΛΟΝΔΙΝΟ. Ποσοστό 25% των εγκεφαλικών στη Βρετανία πλήττει ανθρώπους
κάτω των 65 ετών, με τις επιπτώσεις
να κυμαίνονται από απειροελάχιστες
παρενέργειες μέχρι και την απώλεια
της ικανότητας ομιλίας, την πάρεση
και την παραπληγία. Αν και σχεδόν
ένα στα πέντε εγκεφαλικά είναι θανατηφόρο, η άμεση διάγνωση σημαίνει
συνήθως μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης του περιστατικού. Ιδιαίτερα χρήσιμο θεωρείται το
«τεστ προσώπου». Μπορείτε να χαμογελάσετε; Εχει μείνει γκριμάτσα στο
πρόσωπό σας; Μπορείτε να σηκώσετε
τα χέρια ψηλά και να τα κρατήσετε
εκεί; Η ομιλία σας είναι καθαρή; Αν
διαπιστώσετε κάποιο από τα τρία αυτά
συμπτώματα, καλά θα κάνετε να καλέσετε ασθενοφόρο. Αλλα ανησυχητικά
συμπτώματα είναι η ξαφνική απώλεια
δύναμης ή το μούδιασμα σε μία πλευρά
του σώματος, η δυσχέρεια στην όραση,
το ξαφνικό αίσθημα σύγχυσης, οι πτώ<
<
<
<
<
<

Το 40% των ανθρώπων
που υπέστησαν ισχαιμικό
επεισόδιο υφίσταται
αργότερα και εγκεφαλικό.

Σοβαρός παράγοντας κινδύνου για εγκεφαλικά αποτελεί το τσιγάρο, ακόμη και στην ηλεκτρονική εκδοχή του.
διαγνωσθεί ότι πάσχει από διαβήτη,
η πιθανότητά του να πληγεί από εγκεφαλικό μειώνεται εφόσον υιοθετήσει αυστηρή και προσεκτική διαχείριση των επιπέδων σακχάρου στο
αίμα.

Οι καπνιστές
Ιδιαίτερο κίνδυνο διατρέχουν οι καπνιστές. Οσοι επιλέξουν, όμως, να εγκαταλείψουν την επικίνδυνη αυτή συνήθεια, θα έχουν απαλλαγεί από τις
δεινές επιπτώσεις της συσσώρευσης

νικοτίνης στον οργανισμό εντός πέντε
ετών. Παρότι η χρήση συσκευής ατμού
(ηλεκτρονικό τσιγάρο) θεωρείται καλύτερη από το κάπνισμα, η εναπόθεση
νικοτίνης στις αρτηρίες ενδέχεται να
ενισχύει τη στένωση αρτηριών, αυξάνοντας τις πιθανότητες εγκεφαλικών
και καρδιοπάθειας.
Τα υψηλά επίπεδα χοληστερίνης
στο αίμα είναι και αυτά ικανά να οδηγήσουν σε απόφραξη αρτηριών. Η
χοληστερίνη μπορεί να περιοριστεί
σε υγιή επίπεδα χάρη στην απώλεια
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Αμερικανικές καραβίδες
κάνουν «κατάληψη»
σε λίμνες του Βερολίνου

Οδηγίες πρόληψης εγκεφαλικών

σεις και οι πολύ ισχυροί πονοκέφαλοι.
Η συστηματικά υψηλή αρτηριακή
πίεση είναι σοβαρός –και εύκολα ελεγχόμενος– προειδοποιητικός παράγοντας
εγκεφαλικού, όπως εξηγεί σε άρθρο
της η εφημερίδα Guardian. Την ίδια
στιγμή, οι συχνές καρδιακές αρρυθμίες
ενισχύουν και αυτές τον κίνδυνο εγκεφαλικών, καθώς η καρδιά μπορεί να εκτοξεύσει μικρά «θραύσματα» ασβεστίου κατά τη διάρκεια επεισοδίου αρρυθμίας. Τα θραύσματα αυτά είναι
ικανά να μετακινηθούν μέχρι τον εγκέφαλο, προκαλώντας φραγή σε αρτηρία. Ιδιαίτερο κίνδυνο αντιμετωπίζουν οι διαβητικοί. Ποσοστό 12% των
Βρετανών πάσχει από διαβήτη χωρίς
να το γνωρίζει. Ο διαβήτης, σε ασθενείς
που αγνοούν την πάθησή τους, αυξάνει
κατακόρυφα τον κίνδυνο εγκεφαλικού
επεισοδίου. Οι πιθανότητες διάγνωσης
διαβήτη αυξάνονται σημαντικά σε όσους είναι υπέρβαροι. Οι πολίτες μπορούν να αποκτήσουν φθηνό τεστ για
διαβήτη στα φαρμακεία. Αν κάποιος

l

βάρους, με τη συστηματική σωματική
άσκηση, την αποφυγή λιπαρών τροφών
και τη λήψη φαρμάκων, όπως είναι οι
στατίνες.
Σημαντικό σήμα κινδύνου αποτελούν επίσης τα παροδικά ισχαιμικά
επεισόδια, με συμπτώματα παραπλήσια
με εκείνα των εγκεφαλικών. Ποσοστό
40% των ανθρώπων που υπέστησαν
ισχαιμικό επεισόδιο υφίσταται αργότερα και εγκεφαλικό, ενώ το ποσοστό
αυτό αυξάνεται σημαντικά για όσους
είναι άνω των 70 ετών.

ΒΕΡΟΛΙΝΟ. Στην καρδιά της μεγαλύτερης πόλης της Γερμανίας, του
Βερολίνου, ο ψαράς Κλάους Χίντε
σηκώνεται από το ξημέρωμα για να
επιθεωρήσει τις 17 παγίδες του στη
λίμνη του πάρκου Μπρίτσερ.
Ο Χίντε, η οικογένεια του οποίου
ασχολείται με την αλιεία εδώ και
πολλές γενιές, βρίσκεται στην αιχμή
της προσπάθειας των τοπικών αρχών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εξάπλωσης της καραβίδας του γλυκού νερού. «Πρέπει
να ομολογήσω ότι το να ψαρεύεις
καραβίδες 500 μέτρα από την Πύλη
του Βραδεμβούργου είναι εντυπωσιακό», λέει ο Χίντε.
Οι καραβίδες, που προέρχονται
από τις νότιες ΗΠΑ και το Μεξικό,
διείσδυσαν στο οικοσύστημα της
γερμανικής πρωτεύουσας πριν από
λίγα μόλις χρόνια, μετά την απόρριψή τους σε τοπικές λίμνες. Ο πληθυσμός της καραβίδας στο Βερολίνο
έχει πολλαπλασιασθεί, όμως, χάρη
στους τελευταίους ιδιαίτερα ήπιους
χειμώνες. Το επεκτατικό αυτό είδος
καραβίδας, γνωστό ως «καραβίδα
της Λουιζιάνα», έχει εκτοπίσει το τοπικό είδος καραβίδας έντελκρεμπς,
μέσω ιδιότυπου «βιολογικού πολέμου». Η αμερικανική καραβίδα εισήγαγε έτσι μύκητα, ο οποίος εξολόθρευσε τις ήδη απειλούμενες γερμανικές καραβίδες. Το 2017, ο δήμος
του Βερολίνου έπιασε και εξόντωσε
περισσότερες από 4.000 αμερικανικές
καραβίδες, εισάγοντας χέλια –φυσικό
εχθρό της καραβίδας– σε μία προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης
των αμερικανικών «εισβολέων».
Απογοητευμένος από τα αποτελέσματα της δημοτικής προσπάθειας, ο υπεύθυνος για θέματα πανίδας
του κρατιδίου του Βερολίνου, Ντερκ
Ελερτ, προσέφερε στον Χίντε αποκλειστική άδεια αλιείας καραβίδων
και πώλησής τους στα εστιατόρια
της πόλης. Το πρωτότυπο έδεσμα
έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη επιτυχία,
αποκτώντας το προσωνύμιο «αστακός Βερολίνου» στα εστιατόρια του
συρμού της γερμανικής πρωτεύουσας. «Εξετάσαμε, προσεκτικά, δείγματα καραβίδων, για να αποκλείσουμε την παρουσία βαρέων μετάλλων, που θα απειλούσαν τη δη-

μόσια υγεία», λέει ο Ελερτ. Μόλις
οι ειδικοί αποφάνθηκαν ότι οι καραβίδες είναι ασφαλείς για κατανάλωση, ο Χίντε ανέλαβε υπηρεσία
σε πάρκα και λίμνες της πρωτεύουσας. Τα επεκτατικά ασπόνδυλα
εμφάνιζαν ιδιαίτερη δραστηριότητα
τις ημέρες βροχής, εγκαταλείποντας
μάλιστα τις λίμνες και διασχίζοντας
δρόμους της πρωτεύουσας.
Ο Χίντε εξηγεί ότι σε μια καλή ημέρα πιάνει στις παγίδες του περισσότερες από 400 καραβίδες. Ε-

<
<
<
<
<
<

Δυσχερής θα είναι η προσπάθεια εξολόθρευσής
τους από τον δήμο της
πόλης, σύμφωνα με ειδικούς περιβαλλοντολόγους.
κτός από τις 17 παγίδες που τοποθέτησε στο πάρκο Μπρίτσερ στο
ΝΔ Βερολίνο, ο Χίντε διαθέτει ακόμη
12 παγίδες στο κεντρικό πάρκο της
πρωτεύουσας, το διάσημο Τιργκάρτεν. «Φιλοδοξώ να πουλήσω τις καλύτερες από αυτές έναντι 3 ευρώ
κατά μέσον όρο το τεμάχιο», λέει ο
Χίντε, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει
υπογράψει συμβόλαιο με τοπικό
χονδρέμπορο για 13 ευρώ το κιλό.
Οι ίδιες καραβίδες καταλήγουν στην
ψαραγορά της πόλης για να πουληθούν για 29 ευρώ το κιλό στους πελάτες. Ο υπεύθυνος πανίδας, Ελερτ,
εξηγεί: «Η προσπάθειά μας να εξαλείψουμε τις καραβίδες δεν είναι
εύκολη. Τα πάρκα διαθέτουν καλή
ροή υδάτων και τα ζώα μπορούν να
μεταναστεύσουν».
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Περιορισμένη
άνοδος κατά
0,46% στο Χ.Α.
Προβληματίζει ο χαμηλός τζίρος,
το βλέμμα στις εξελίξεις με το χρέος

Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

αλλά και τη μεταμνημονιακή περίοδο της
Ελλάδας. Ηδη, όπως αποδείχθηκε στα
roadshows της περασμένης εβδομάδας
σε Νέα Υόρκη (HSBC) και Φρανκφούρτη
(Goldman Sachs), τα δύο αυτά θέματα απασχολούν έντονα τα funds και μέχρι να
δουν... φως σε αυτά τα μέτωπα, επιλέγουν
να τηρήσουν στάση αναμονής. Οπως σχολιάζει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, η συναλλακτική καθίζηση έχει οδηγήσει σε
ημερήσιες συναλλαγές χαμηλότερες και
των 40 εκατ. ευρώ, ενώ η επενδυτική ψυχολογία αδυνατεί να ανορθωθεί, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση αγοραστικού
ενδιαφέροντος από τους επενδυτές και
την «εύκολη» επικράτηση των πωλητών
σε καθημερινή βάση. Οι εξελίξεις αυτές
είναι το συνδυαστικό αποτέλεσμα δύο παραγόντων: του κλίματος χαμηλής αξιοπιστίας που έχει καλλιεργηθεί στην αγορά
από την υπόθεση της Folli Follie και της
στασιμότητας περί των εξελίξεων για το
ελληνικό χρέος. H αναγγελία μιας συμφωνίας για το χρέος αναμένεται να επαναφέρει το αγοραστικό ενδιαφέρον για
ελληνικές μετοχές, καθώς ήδη η αγορά ομολόγων επανέρχεται σε βελτίωση των
τιμών και αποκλιμάκωση των αποδόσεων
σε συνέχεια της αποκατάστασης της ηρεμίας στην ιταλική αγορά.

Με... δυσκολία έκλεισε σε θετικό έδαφος
το ελληνικό χρηματιστήριο, καθώς δεν
μπόρεσε να κρατήσει τα αρχικά υψηλά
του κέρδη, με τους πωλητές να κάνουν
και πάλι την εμφάνισή τους, οδηγώντας
την αγορά στα μέσα της συνεδρίασης να
«παλεύει» να διατηρήσει το θετικό πρόσημο και τις τράπεζες σε απώλειες. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 0,46%
στις 762,43 μονάδες, αν και ενδοσυνεδριακά είχε αναρριχηθεί μέχρι τις 769,11
μονάδες και το +1,34%, ενώ ο τραπεζικός
δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,12%, ενώ
αρχικά είχε σημειώσει μίνι ράλι της τάξεως
του +2,61%. Ο τζίρος για μία ακόμη φορά
απογοήτευσε, καθώς διαμορφώθηκε στα
επίπεδα των 44,41 εκατ. ευρώ.
Η επιφυλακτική στάση που έχουν επιλέξει να κρατούν οι επενδυτές και η έντονη
μεταβλητότητα που επικρατεί στο ταμπλό
και που αναμένεται σύμφωνα με τους αναλυτές να συνεχιστεί λόγω διεθνών αγορών αλλά και της εκπνοής των παράγωγων συμβολαίων, συνδέονται τόσο με
τις διεθνείς αγορές όσο και με τις εξελίξεις
που αναμένονται το επόμενο διάστημα
σε ό,τι αφορά την Ελλάδα.
Οι εξελίξεις αυτές σχετίζονται με τα μέτρα ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους

New York/Nέα Yόρκη

WELLS FARGO &
(Σε δολάρια)

WALMART INC

Μετ. %

3M COMPANY

205.24

0.0585

ALCOA CORP

49.55

-0.7412

589.51

-0.5902

ALTRIA GROUP

58.01

-0.412

AMAZON COM

1697.34

0.4866

AMER EXPRESS C

100.9

-0.2964

AMER INTL GROU

54.99

-0.2539

AMGEN184.67

0.0325

APPLE INC191.78

0.2876

AVON PRODUCTS

1.57

-0.6329

BANK OF AMERIC

30.06

0

75.48

0.3857

BAXTER INTL IN
BOEING CO369.8688
BRISTOL MYERS

0.2072

RECKIT BNCSR G

5909.6101

1.071

-0.7473

ROYAL BANK SCO

266.03333

-1.3

RDS ‘A

2608.3073

-1.349

DT TELEKOM N

13.785

0.14

2700

-1.008

E.ON SE NA

9.075

0.185

1679.1132

-1.035

FRESENIUS MEDI

86.42

0.12

4390.75

-0.781

FRESENIUS SE

68.58

0.24

-0.2888

Χθεσινό

Μετ. %

ANGLO AMERICAN

Εταιρείες

1827.0145

-3.235

ASSOC.BR.FOODS

2783.4432

-0.541

ADMIRAL GROUP

1894.9819

-0.809

ASHTEAD GRP.

2349.5

-2.167

ANTOFAGASTA

1067

-2.334

512

-0.467

ASTRAZENECA

5335.3407

-0.652

BABCOCK INTL

864.88222

-0.116

BAE SYSTEMS

647.4275

-0.614

BARCLAYS

199.3204

-0.59

3698.6857

-1.775

AVIVA PLC

BRIT AM TOBACC
BARRATT DEVLPM

53.19

0.1318
0.3635

CATERPILLAR IN

158.36

1.318

CIGNA CORP

179.53

-0.7847

BHP BILLITON

-0.0343

BP

CHEVRON127.4

-0.1254

CISCO SYSTEMS

43.675

CITIGROUP68.15

0.0587

COLGATE PALMOL
DANAOS CORP

25.78

1.3763

44.3778

0.5615

63.94

0.298

1.34

3.0769

DIANA SHIPPING

4.595

-1.606

ENTERGY CP

76.94

1.1703

EXELON CORP

40.27

0.8515

EXXON MOBIL

82.85 -0.3008

FEDEX CORP

265.64

1.4009

FORD MOTOR CO

12.11

0.665

INTL BUS MACHI

147.07

0.3343

GENERAL DYNAMI

199.21

-1.2345

GENERAL ELEC C

14.04

0.4292

GOLDM SACHS GR
HALLIBURTON CO
HARTFORD FINL
HP INC 23.735

232.99 -0.4699
47.95

0.188

53.04

0.3405

-0.5685

BERKELEY GRP
BR LAND CO
BUNZL
BURBERRY GRP
BT GROUP

-1.266

2331

0.909

577.22014

-1.381

2107

-0.237

CARNIVAL

4634.2106

1.4

CENTRICA

149.6571

3.734

1579.4988

0.095

COMPASS GROUP
CAPITA PLC

ROYAL MAIL R

HEIDELBERGCEME

78.64

-0.12

HENKEL AG&CO V

107.75

0.5

RANDGOLD RES

5856

0.24

INFINEON TECH

24.61

-0.51

22.86

-0.2

RSA INSRANCE G

650.3

0.246

K+S AG NA

SAINSBURY(J)

306.8

-0.325

LINDE

3292.75

-0.061

MERCK KGAA

SAGE GROUP

673.9652

-0.296

MUENCH. RUECK

SHIRE

4005.777

0.15

ST JAMESS PLAC

1222.4055

0.165

SCHRODERS

SKY PLC

1360

0.518

SMITHS GROUP

1787.2412

0

SMITH&NEPHEW

1357.7817

-0.843

425.842

-0.77

1354

0.148

739.5008

-1.194

SPORTS DI INT
SSE PLC
STANDRD CHART
SEVERN TRENT

0.8

THYSSENKRUPP A

23.33

-0.13

VOLKSWAGEN VZ

159.56

0.32

40.5

-0.04

SIEMENS N

115.88

0.2

SAP SE

101.98

0.2

VONOVIA SE

Amsterdam/Aμστερνταμ

0.178

Εταιρείες

TESCO

249.0338

0.161

AALBERTS INDUS

TUI AG

1737.378

-0.43

AEGON

185.5

-2.085

4166.18283

UNITED UTIL GR

5.42

-0.7

AKZO NOBEL

76.98

0.42

0.29

ALTICE EUROPE

3.356

1.15

0.644

ASML HOLDING

177.4

-0.34

BOSKALIS WESTM

24.84

-0.44

WPP PLC

1242.7811

0.687

GEMALTO

50.02

0

4132

-1.572

HEINEKEN

87.4

0.9

KONINKLIJKE DS

88.4

-0.9

KPN KON

2.432

0.54

NN GROUP

36.64

-1.45

OCI

25.03

1.34

36.435

-0.12

53.06

0.68

1856.4141

-0.588

EASYJET

1742

0.43

FRESNILLO

1207

-0.787

GEBERITN1

GLENCORE

389

-1.388

LAFARGEHOLCIM

WHITBREAD

Zurich /Zυρίχη

(Σε ελβ.φρ.)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

ABBLTDN

23.02

0.61

RICHEMONTN

92.12

-0.48

RANDSTAD

441

-0.32

RELX

18.86

-0.74

52.48

0.57

ROYAL DUTCH SH

29.48

-1.26

74.68

0.24

UNILEVER DR

47.51

0.26

209.75

0.05

VOPAK

41.82

-0.26

WOLTERS KLUWER

48

-0.17

PHILIPS KON

GLAXOSMITHKLIN

1543.8116

0.404

NOVARTISN

HIKMA

1397.6112

-0.957

ROCHEHOLDING

HAMMERSON H

533.9503

-0.595

SGSN

2654

0.34

HARGREAVES LS

2012.5257

1.409

SWATCHGROUPI

490

-1.49

HSBC HOLDINGS

731.6045

0.411

ADECCON

60.2

0.33

701.4086

0.229

JULIUSBAERN

60.38

0.2

4904.38

-0.93

CSGROUPAG

15.66

-0.22

Εταιρείες

0.0653

INTL CONSOL AI

110.77

-0.0541

INTERCONT HOTE
3I GROUP
IMP.BRANDS
INTU PROPERTIE

62.469

0.223

MICROSOFT CP

101.14

0.0891

INMARSAT

3M COMPANY

205.24

0.0585

INTERTEK GROUP

0.72

-0.391

0.452

122.7401

43.18

772

-0.453

JPMORGAN CHASE

Μετ. %

188.8019

353.9756

JOHNSON JOHNSO

(Σε ευρώ)

Χθεσινό

VODAFONE GROUP

2745.1842

0.3795

-0.94
0.31

0.548

UNILEVER

1.2

83.04
182

1926

TAYLOR WIMPEY

182

19.375

RWE AG

1398.6059

TRAVIS PERKINS

0.344

EXPERIAN

-0.13

1.033

7265

DIRECT LINE

0.8

23.1

1.863

1.488

DIAGEO

116.5

496.9329

197.5062

DCC

DT LUFTHANSA A

843.91307

-0.49

DIXONS CARPHO

DT BOERSE N

ROLLS ROYCE PL

-0.262

54.7269

Milano/Mιλάνο

(Σε ευρώ)

Χθεσινό

Μετ. %

974.2

-0.205

GIVAUDANN

2235

0.49

A2A SPA

1.46

1.45

2616.2922

-0.804

NESTLESA

74.54

0.46

ATLANTIA

24.35

24.38

TRANSOCEANN

AZIMUT HLDG

197.5

-0.304

12.6

0

13.67

13.85

534.2409

-3.521

SWISSCOMN

449.1

0.31

CIR-COMP

1.07

1.06

5746

-0.07

SWISSREN

88.82

0.2

ENEL

4.77

4.79

171.5146

-0.407

UBSGROUPN

15.725

0.16

EXOR

59.94

60.60

3787

-0.734

ZURICHINSURAN

302

0.77

ENI

15.67

15.63

GENERALI ASS

14.52

14.73

51.56 -0.4249

ITV

74.38

-0.2815

JOHNSON MATTHE

NORFOLK SOUTHE

156.34

0.1409

KINGFISHER

312.209

2.658

PFIZER INC36.32

0.0551

LAND SECS.

940.2

0.382

PROCTER & GAMB

77.4532

-0.0991

LEGAL & GENERA

275.0229

0.365

NIKE INC CL B

RIO TINTO

152.475

INTEL CORP

MORGAN STANLEY

RELX

2847.1329

CRH

0.556

MERCK & CO

1751.01194

0.077

0.1449

0.1562

0.176

0.676

152.09

166.75

683.2

208.4641

200.75

0.2074

-3.109
-2.764

2590.1466

HONEYWELL INTL

MCDONALD’S COR

569.0625
4214.30619

COCACOLA HBC A

HOME DEPOT INC

LAZARD 53.16

ROYAL DTCH SHL

(Σε πέννες)

34.9566

COCA-COLA CO

GEOX

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

INTESA SANPAOL

2.47

2.43

2.5845

-0.06

206.8109

-2.7047

LLOYDS BNK GRP

63.1354

0.27

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

LUXOTTICA

54.84

54.32

ROCKWELL AUTOM

179.58

0.6332

LOND STOCK EXC

4510.6603

-0.947

ADIDAS N

196.55

-1.85

MEDIASET

2.83

2.86

SCHLUMBERGER L

69.235 -0.9088

390.6761

-0.154

ALLIANZ SE

181.16

0.18

MEDIOBANCA

8.21

8.21

195416

2.217

BASF SE

87.45

-0.34

PARMALAT

2.93

2.95

2092

-2.114

BAY MOT WERKE

85.3

-0.08

RCS MEDIAGROUP

1.13

1.13

834.7425

0.421

BEIERSDORF

98.24

0.12

24.31

24.70

6181.29254

1.34

BAYER N AG

96.45

-0.92

3.59

3.58

222.6575

1.971

COMMERZBANK

9.55

-0.096

STMICROELEC.N.

21.29

21.37

CONTINENTAL AG

TELECOM ITALIA

0.69

0.69

TENARIS

15.70

15.67

4.67

4.62

14.49

0.33

RAYTHEON CO

SOUTHERN

από κάθε άλλη, με τις μετοχές των
BP, Royal Dutch Shell και Total να
υποχωρούν μεταξύ 1% και 1,1%.
Αιτία ήταν η υποχώρηση των τιμών
του πετρελαίου καθώς Σαουδική Αραβία και Ρωσία δεν έχουν καταφέρει
μέχρι στιγμής να πείσουν τους εταίρους τους στον ΟΠΕΚ να συμφωνήσουν σε αύξηση των επιπέδων παραγωγής. Στη μηνιαία έκθεσή του ο
ΟΠΕΚ ανέφερε πως υπάρχει πολύ
μεγάλη αβεβαιότητα για την πορεία
της τιμής του πετρελαίου το δεύτερο
εξάμηνο. Ωστόσο αργά το βράδυ το
αμερικανικό αργό ενισχυόταν κατά
0,48%, με την τιμή να κυμαίνεται
γύρω από τα 66,42 δολάρια το βαρέλι.
Το πετρέλαιο τύπου Brent υποχω-

MERLIN
MARKS & SP.

43.23

0.9104

STEALTHGAS

3.93

0

TSAKOS ENERGY

3.65

-0.2732

NATIONAL GRID

UNISYS CORP

13.125

-0.5682

NEXT

UNITED TECH CP

127.97

-0.156

UNITEDHEALTH G

MONDI

OLD MUTUAL

252.71

-0.4216

PROVIDENT FINC

638.9319

-2.03

US BANCORP

51.42

-0.0583

PRUDENTIAL

1871.8505

-0.321

DAIMLER AG N

VERIZON COMMS

48.95 -0.7099

PERSIMMON

2790

-2.448

WALT DISNEY CO

104.81

PEARSON

888.0128

0.405

0.4408

218

-1.3

62.31

0.89

DEUTSCHE BANK

9.72

0.043

DEUTSCHE POST

29.46

-0.75

PRYSMIAN
SNAM

TERNA
UNICREDIT

ρούσε κατά 0,11%, με την τιμή να
κυμαίνεται γύρω από τα 76,33 δολάρια το βαρέλι. Και οι μετοχές των
ευρωπαϊκών εταιρειών εξόρυξης υποχώρησαν σημαντικά, με τον κλάδο
να εμφανίζει απώλειες 1,4% εξαιτίας
της πτώσης της τιμής του χαλκού,
που με τη σειρά της υποχώρησε εξαιτίας της ενίσχυσης του δολαρίου.
Στο Λονδίνο ο FTSE 100 έκλεισε με
πτώση 0,43%, παρά τα κέρδη που
εμφάνιζε στην αρχή της συνεδρίασης,
καθώς στη Σιγκαπούρη Τραμπ και
Κιμ υπέγραφαν ένα κείμενο μάλλον
ασαφές ως προς τις δεσμεύσεις που
αναλαμβάνει κάθε πλευρά. Παρόμοια
πορεία είχε ο CAC 40 στο Παρίσι,
που άρχισε τη συνεδρίαση με κέρδη

για να κλείσει με πτώση 0,38%. Στη
Φρανκφούρτη ο DAX έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητος. Αντιθέτως, ανοδικά έκλεισαν οι μετοχές σε Ιταλία
και σε Ισπανία, με τον FTSE MIB στο
Μιλάνο να κλείνει με κέρδη 0,15%
και τον ΙΒΕΧ 35 στη Μαδρίτη να
κλείνει με άνοδο 0,21%. Το ευρώ υποχωρούσε κατά 0,28% έναντι του
δολαρίου, με την ισοτιμία να κυμαίνεται γύρω από το 1,1751. Ο S&P 500
ενισχυόταν χθες βράδυ κατά 0,11%,
με τις μετοχές των Apple, Amazon
και Facebook να περιλαμβάνονται
σε αυτές με την ισχυρότερη άνοδο.
Ο Nasdaq ενισχυόταν κατά 0,55%,
ωστόσο ο Dow Jones υποχωρούσε
κατά 0,08%.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

83.67

London/Λονδίνο

CAMPBELL SOUP

CERVECERIAS

Με μικρή πτώση έκλεισαν χθες τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τις αγορές να μένουν ασυγκίνητες σε μεγάλο
βαθμό από τη συμφωνία ΗΠΑ - Βόρειας Κορέας. Ο πανευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης Stoxx Europe
600 έκλεισε με πτώση 0,1% παρόλο
που στην αρχή της ημέρας ενισχυόταν κατά 0,4%. Αιτία της αλλαγής
πορείας ήταν η υποχώρηση των ενεργειακών μετοχών και των μετοχών
πρώτων υλών. Αντιθέτως, κέρδη εμφάνισαν οι μετοχές εταιρειών λιανικής πώλησης μετά τη συμφωνία
Carrefour - Google, με τη μετοχή της
γαλλικής εταιρείας να κλείνει με άνοδο 3,1%. Οι μετοχές πετρελαϊκών
εταιρειών υποχώρησαν περισσότερο

55.625

Πριν από
το κλείσιμο

ALLEGHANY CRP

Αγνόησαν τη συμφωνία Τραμπ - Κιμ οι αγορές

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

Στη μηνιαία έκθεσή του ο ΟΠΕΚ ανέφερε πως υπάρχει πολύ μεγάλη αβεβαιότητα για την πορεία της τιμής του πετρελαίου το δεύτερο εξάμηνο.

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

(Σε γιέν)

Χθεσινό
2169.5
5699
1729.5
4510
3755
1712
749
285
1824
647.1
3405
4322
682.6
1236
827.1
3555
3995
1558
3420
902
5460
1126
1051
1599
675.3
3174
1559.5
872
3055
3105
1803
5699
1101
573.5
5130
1853
2847
1154
2470
762
2330
158
1007
8340
5036
2915
1120
9012
5478
4542
655
1035
6240
10910
3545
5463
910.1
6500
3270
910.1
316
1847
7397
5950

Paris/Παρίσι
Εταιρείες
ACCOR
AIR LIQUIDE
ALSTOM
AXA
BNP PARIBAS

Μετ. %
1.19
2.04
0.99
1.03
0.24
0.47
0
0
0.66
-0.28
0.06
0.12
0.03
0.49
0.28
-0.56
-0.62
-0.29
-1.16
-0.44
1.87
0
1.45
-0.87
-0.21
-0.38
-0.19
-0.57
0.49
1.14
-1.1
0.56
0.14
0.09
-0.58
-0.04
0.17
2.15
0.26
0
-0.63
0
0.94
-0.34
0.59
-0.62
0.24
-0.56
0
0.15
0
1.46
-1.45
1.58
-0.18
0.03
1.56
-0.91
0.03
-0.94
1.04
-1.27
-1.33

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
44.30
110.10
40.86
21.90
54.66

Μετ. %
43.75
110.80
40.84
21.99
54.68

BOUYGUES

39.10

39.36

CAPGEMINI

115.05

113.60

CARREFOUR

15.50

15.03

CASINO GUICHAR

33.50

32.92

CREDIT AGRICOL
DANONE
DASSAULT SYSTE
EDF

12.11

12.08

65.43

64.91

119.00

119.05

11.14

11.10

ESSILOR INTERN

119.90

118.75

L’OREAL

207.00

208.00

L.V.M.H.

295.30

301.15

LAGARDERE S.C.

23.73

24.08

MICHELIN

112.15

115.45

144.50

141.90

PERNOD RICARD
PEUGEOT

20.45

20.49

502.80

507.00

PUBLICIS GROUP

57.86

57.46

RENAULT

82.90

82.91

SAINT-GOBAIN

41.32

41.53

SANOFI

66.19

66.85

SCHNEIDER ELEC

74.12

74.24

SOCIETE GENERA

38.00

37.82

SODEXO

83.38

82.24

STMICROELECTRO

21.28

21.35

TF1

9.04

9.20

109.60

109.60

TOTAL

52.32

52.78

VEOLIA ENVIRON

19.24

19.17

Χθεσινό

Μετ. %

ACS CONS Y SER

36.83

-1.3658

ABERTIS

18.36

0.0272

AENA SME

158.8

0.2842

KERING

THALES

Madrid/Mαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες

ACERINOX

11.8

-1.1725

ACCIONA SA

71.78

0.7297

AMADEUS

70.44

0

BANKIA

3.463

0.6979

6.19

-0.2578

BBVA
BANKINTER

8.856

1.2114

CAIXABANK

3.961

0.0253

DSTR INT ALIME

2.719

1.304

ENDESA

19.285

0.9686

ENAGAS

24.23

0.124

FERROVIAL

18.51

0.5978

FOMENTO DE CON

10.96

-0.3636

GAS NATURAL

21.25

0.7587

GRIFOLS

27.74

1.0933

IBERDROLA

6.528

0.369

7.93

0.5325

INDRA SISTEMAS

11.23

-1.3181

INDITEX

28.92

1.0835

MAPFRE

2.583

0.859

12.2

0.4115

ARCELORMITTAL

28.295

-0.9799

OBR HUARTE LAI

2.752

-0.0363

RED ELECTR COR

17.71

0.7968

REPSOL

17.11

-0.9838

INT AIRLINES G

MERLIN PROP

BCO DE SABADEL

1.5095

0.1327

BANCO SANTANDE

4.817

-0.2485

SACYR

2.511

-1.6451

TELEFONICA

7.681

0.3528

MEDIASET ES CO

7.794

-0.8397

TECNICAS REUN

25.42

-1.6634

Audit.Tax.Advisory
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Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ
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ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD (AN)

0,6000

0,6400

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,9500

1,9880

1,9717

1,7360

36.511

1,9600

1,9780

1,9600

0,51

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4400

0,4420

0,4414

-0,1310

5.138

0,4220

0,4500

0,4400

-0,45

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0060

0,0070

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0,0305

0,0305

0,0306

0,2420

70

0,0280

0,0305

0,0305

8,93

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD (Σ)

0,1450

0,1450

0,1450

0,0000

4.000

0,1450

0,1470

0,1450

-2,03

1,4300

1,4400

1,4352

-1,5440

2.700

1,4200

1,4500

1,4300

-1,38

0,1990

0,1990

0,1990

-0,6420

1.000

0,1990

-5,24

1,6100

2,55

1,1100

0,00

0,0550

10,00

0,5200

0,00

0,5350

0,94

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1020

0,1060

0,2020

0,2100

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0495

0,0605

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

1,5700

1,6000

0,0290

0,0000

ΛΙΠΕ
ΜΙΝΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,3500

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0250

0,0275

ΑΙΕΠ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0015

0,0000

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0220

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)

0,0000

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0015

0,0020

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1550

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,2940

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0355

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,0000

0,1550

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

1,6100

1,6100

1,6100

4,0000

1.000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

0,0610

0,0630

ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0165

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

1,1000

1,1100

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)”

0,8200

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,0000

0,1800

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0000

0,0250

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΣΙΤΟ

1,1100

0,0550

1,1100

0,0550

1,1100

0,0550

-0,5840

0,5000

200

2.609

0,1080

0,1280

0,0465

0,0000

0,0000

0,6500

0,0000

0,0000

0,5200

0,5300

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0360

0,0000

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

0,0000

1,3800

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

0,5200

0,5200

0,5200

0,0000

4.000

Βιομηχανίες
ΒΑΣΙ

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD

0,0000

0,0000

ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

0,0525

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,3240

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,5100

0,5400

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0940

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Θ)

0,5350

0,5350

0,5350

0,5000

1.950

2,7600

2,8000

2,7709

-12,8400

1.100

2,6200

2,7800

2,7600

-4,17

0,0135

0,0150

0,0145

-0,2320

285.525

0,0135

-18,18

0,0760

4,11

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0150

ΚΕΟ

KEO PLC

1,2100

1,3100

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0000

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,5600

0,6000

ΦΡΟΥ

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

0,2340

0,2460

0,0700

0,0760

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

0,0750

0,0760

0,0751

0,3220

5.713

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,1740

0,1900

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0970

ΙΣΕΠ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΚΕΑΕ

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0000

0,2340

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

0,0010

0,0045
0,0000

ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

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

0,0000

0,0325

0,0000

0,0000

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1 (AN)
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.

22-OIK_ADV DISNEY_KATHI 12/06/18 16:36 Page 11

ΚΛ
ΑΣΙΚ
Η
Β
Ι
ΒΛΙ
N

ΟΘ
Η
Κ
Η
DIS

SNEY
ΚΗ DI
ΛΙΟΘΗ
ΚΗ ΒΙΒ
ΚΛΑΣΙ

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 IOYNIOY ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

23-OIK_TECH_KATHI 12/06/18 23:18 Page 23

geek.com.cy

Τετάρτη 13 Iουνίου 2018

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

l

23

MARKET PLACE

Exelsys HCM

Συμβατή με το GDPR
Στο συνέδριο χρηστών της Exelsys (Exelsys User

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η απομάκρυνση του φεγγαριού από τη Γη θα σταματήσει όταν η Σελήνη σταθεροποιηθεί σε μια συγκεκριμένη απόσταση από τον πλανήτη μας.

Group Conference) που πραγματοποιήθηκε στις
26 Απριλίου, ανακοινώθηκε ότι η διαδικτυακή υπηρεσία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
Exelsys HCM είναι συμβατή με τον καινούργιο
κανονισμό GDPR. Ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία δεδομένων
(GDPR) έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 25
Μαΐου 2018. Η πλατφόρμα της Exelsys που βασίζεται στην τεχνολογία Azure της Microsoft, παρέχει από το σχεδιασμό της μία σειρά από μηχανισμούς προστασίας των δεδομένων ως επίσης
και εργαλεία που επιτρέπουν στις επιχειρήσεις
να εφαρμόζουν αυστηρές πολιτικές διαβάθμισης και πρόσβασης στην πληροφορία. Επιπλέον
η Exelsys, που όσον αφορά στην διάθεση της υπηρεσίας διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
Exelsys HCM, ενεργεί σαν Data Processor, άρχισε να εμπλουτίζει περεταίρω την υπηρεσία της
από τις αρχές του 2017 με πρόσθετες λειτουργίες και δυνατότητες.

Το 24ωρο ήταν 18ωρο
και θα γίνει πια 25ωρο

CIIM

VIVO

Παρουσίασε το Vivo NEX
Στην παρουσίαση του Vivo NEX προχώρησε η

VIVO, το οποίο με οθόνη 6.59” Super AMOLED
FHD+ (αναλογία 19.3:9) που καταλαμβάνει το
91,2% της πρόσοψης είναι ό,τι πιο κοντινό στο
all screen smartphone. Στην συσκευή δεν υπάρχει το κλασικό ακουστικό, το οποίο αντικαταστάθηκε με την τεχνολογία Screen Sound
Casting η οποία μετατρέπει ολόκληρη την οθόνη σε ακουστικό.
Επίσης, το Vivo NEX διαθέτει τρίτης γενιάς αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων ενσωματωμένο κάτω από την οθόνη, με την εταιρεία να
υπόσχεται 50% μεγαλύτερη ακρίβεια, ευρύτερη ενεργή επιφάνεια και 10% ταχύτερο ξεκλείδωμα.
Το Vivo NEX προσφέρει επεξεργαστή 64bit
octa-core Qualcomm Snapdragon 845, επεξεργαστή γραφικών Adreno 630 GPU, 8GB μνήμη
RAM, 128GB/256GB αποθηκευτικό χώρο, dual
κάμερα 12MP + 5MP με 4-axis O.I.S. και λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης, λειτουργικό
σύστημα Android 8.1 Oreo με FunTouch 4.0 UI
και μπαταρία 4000mAh. Στα θετικά ότι διαθέτει
κανονικά υποδοχή 3.5mm για ακουστικά. Η τιμή
του αναμένεται να κινηθεί από €595 για την έκδοση 128GB και €660.

Μεγαλώνει συνεχώς η διάρκεια της μέρας στην Γη καθώς η Σελήνη απομακρύνεται
Εκτιμάται ότι σε περίπου 200 εκατομμύρια
χρόνια, καθώς η μέρα θα μεγαλώνει συνεχώς, το 24ωρο θα έχει γίνει πια 25ωρο.
Έτσι, αν κανείς έχει ευχηθεί η μέρα να
διαρκούσε περισσότερο, η ευχή του θα
πραγματοποιηθεί στο μακρινό μέλλον - αν
και ο ίδιος δεν θα ζει για να τη χαρεί. Η
διάρκεια της μέρας στη Γη μεγαλώνει συνεχώς και πριν 1,4 δισεκατομμύρια χρόνια
το 24ωρο διαρκούσε περίπου 18,5 ώρες,
σύμφωνα με μια νέα επιστημονική μελέτη.
Εκτιμάται ότι σε περίπου 200 εκατομμύρια χρόνια, καθώς η μέρα θα μεγαλώνει
συνεχώς, το 24ωρο θα έχει γίνει πια 25ωρο.
Η αλλαγή στη διάρκεια της μέρας οφείλεται

κυρίως στο ότι, όσο περνάνε τα χρόνια, η
Σελήνη απομακρύνεται από τον πλανήτη
μας. Κατά τα τελευταία 1,4 δισεκατομμύρια
χρόνια έχει απομακρυνθεί γύρω στα 44.000
χιλιόμετρα. Αυτό κάνει τη Γη να περιστρέφεται ολοένα πιο αργά γύρω από τον άξονά
της, πράγμα που επιμηκύνει τη διάρκεια
της μέρας (καθώς η μέρα δεν είναι παρά η
διάρκεια μιας πλήρους περιστροφής της
Γης). Σήμερα, το φεγγάρι απομακρύνεται
από τη Γη με ρυθμό 3,82 εκατοστών ετησίως,
με συνέπεια η μέρα να γίνεται κάθε χρόνο
σχεδόν κατά 1/75.000 χιλιοστά του δευτερολέπτου μεγαλύτερη.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθη-

γητή γεωεπιστημών Στέφεν Μέγιερς του
Πανεπιστημίου του Ουισκόνσιν-Μάντισον,
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών
των ΗΠΑ (PNAS). Η νέα μελέτη δημιουργεί
ένα μοντέλο για τη χαμένη στα βάθη του
χρόνου σχέση Γης-Σελήνης, αναπτύσσοντας
μια στατιστική μέθοδο που συνδέει την αστρονομική με τη γεωλογική ιστορία. Οι
επιστήμονες εκτιμούν ότι η απομάκρυνση
του φεγγαριού από τη Γη θα σταματήσει
κάποια στιγμή στο πολύ μακρινό μέλλον,
οπότε η Σελήνη θα σταθεροποιηθεί σε μια
συγκεκριμένη απόσταση από τον πλανήτη
μας.

Xiaomi

Επίσημα τα νέα smartphones
Στα αποκαλυπτήρια των Redmi 6 και Redmi 6A

προχώρησε η Xiaomi. Και οι δύο συσκευές έχουν οθόνες αναλογίας 18:9, λειτουργίες Τεχνητής Νοημοσύνης για την dual κάμερα και το
βιομετρικό ξεκλείδωμα, λειτουργικό σύστημα
MIUI 10 βασισμένο στο Android Oreo και πολύ
προσιτές τιμές.
Το Xiaomi Redmi 6 έρχεται με οθόνη 5.45” HD+
IPS (1440 x 720, 18:9), επεξεργαστή 64bit
octa-core MediaTek Helio P22 2.0GHz, 3GB/4GB
μνήμη RAM, 32GB/64GB αποθηκευτικό χώρο
(επέκταση με microSD), dual κάμερα 12MP +
5MP, εμπρόσθια κάμερα 5MP με λειτουργία
Face Unlock, dualSIM, αισθητήρα δακτυλικών
αποτυπωμάτων, μπαταρία 3000mAh και λειτουργικό σύστημα MIUI 10 βασισμένο στο
Android Oreo.
Το Xiaomi Redmi 6A έρχεται στο ίδιο σώμα με
οθόνη 5.45” HD+ IPS (1440 x 720, 18:9), επεξεργαστή 64bit quad-core MediaTek Helio P22
2.0GHz, 2GB μνήμη RAM, 16GB αποθηκευτικό
χώρο (επέκταση με microSD), κάμερα 13MP με
LED flash, εμπρόσθια κάμερα 5MP με λειτουργία Face Unlock, dualSIM, μπαταρία 3000mAh
και λειτουργικό σύστημα MIUI 10 βασισμένο
στο Android Oreo. Δεν διαθέτει αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων. Οι τιμές τους κυμαίνονται από €80 μέχρι €130 και η διάθεσή τους
ξεκινά στις 15 Ιουνίου στην Κίνα.

Ομπρέλα drone, το αντίδοτο στην ζέστη

Στα 25 κορυφαία
Στη νέα κατάταξη των πανεπιστημίων από το

διεθνές U-Multirank για το 2018, το CIIM κατατάχθηκε ξανά στα κορυφαία 25 πανεπιστήμια
παγκόσμια που αποκομίζουν εισόδημα από τη
συνεχή επαγγελματική εξέλιξη την οποία προσφέρουν. Το CIIM - Cyprus International
Institute of Management, είναι το μόνο πανεπιστήμιο στην Κύπρο και ένας από τους λίγους
στην Ευρώπη που περιλαμβάνεται στον κατάλογο. Στον κατάλογο αυτό παρουσιάζονται τα κορυφαία πανεπιστήμια του 2018 στον δείκτη «εισόδημα από συνεχή επαγγελματική εξέλιξη». Ο
δείκτης αφορά στο επίπεδο μεταφοράς γνώσης: ένα πανεπιστήμιο που δραστηριοποιείται
στην παροχή συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης σε εταιρείες και ιδιώτες θεωρείται ότι μεταφέρει γνώση σε εξωτερικούς παράγοντες. Το
2016 και το 2017, το CIIM κατέλαβε αντίστοιχα
την 4η και 6η θέση στον κόσμο σε “μεταφορά
γνώσεων σε εταιρείες και άτομα για συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη” σύμφωνα με τη κατάταξη τουU-Multirank.

Το προϊόν ανήκει σε ιαπωνική εταιρία και θα μπει στην αγορά τον επόμενο χρόνο
Όποιος έχει ζήσει τη ζέστη και την υγρασία
του καλοκαιριού στην Ιαπωνία, θα καταλάβαινε τους λόγους που οδήγησαν στην εφεύρεση μιας επαναναστατικής νέας ηλεκτρονικής συσκευής: μιας φορητής, αυτοκινούμενης ομπρέλας που προσφέρει σκιά,
αιωρούμενη πάνω από το κεφάλι του κατόχου
της, με την τεχνολογία των μη επανδρωμένων, τηλεχειριζόμενων αεροσκαφών. Η
Asahi Power Service, μια μικρή εταιρεία
στην περιφέρεια Τοτσίγκι, ελπίζει ότι θα
μπορέσει να ρίξει στην αγορά το νέο προϊόν
της τον επόμενο χρόνο. Η εταιρεία σκοπεύει
να προωθήσει αρχικά την ομπρέλα-drone
σε ιδιωτικούς, περίφρακτους χώρους, όπως
σε γήπεδα γκολφ. Και αυτό, αφενός επειδή
υπάρχει κίνδυνος πτώσης της συσκευής και
αφετέρου λόγω των κενών στο νομοθετικό
πλαίσιο για τη χρήση των τηλεχειριζόμενων,
ιπτάμενων αντικειμένων.
Η πρωτότυπη ομπρέλα-drone έχει διάμετρο 1,5 μέτρο και ζυγίζει 5 κιλά. Προς το
παρόν όμως διαθέτει αυτονομία λειτουργίας
μόλις 5 λεπτών. Η εταιρεία ελπίζει ότι θα
αυξήσει τον χρόνο ζωής της μπαταρίας της
συσκευής στα 20 λεπτά.
“Αυτή τη στιγμή κάνουμε δοκιμές στην
τρίτη γενιά του πρωτοτύπου και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τη βασική τε-

Ομιλος Alpha Bank

Ημέρα Εθελοντισμού
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, 20

Η αυτοκινούμενη ομπρέλα με διάμετρο 1,5 μέτρο προσφέρει σκιά αιωρούμενη πάνω από το
κεφάλι του κατόχου της
χνική πρόκληση: να σταθεροποιήσουμε
την πτήση της ομπρέλας πάνω από το κεφάλι του χρήστη και να μπορεί να τον ακολουθεί”, είπε στο γαλλικό πρακτορείο ο

διευθυντής της εταιρείας, ο Κέντζι Σουζούκι
ι. Η συσκευή βασίζεται σε ένα σύστημα
καμερών για να “ακολουθεί” τις κινήσεις
του χρήστη.

Μαΐου 2018 η “Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου
Alpha Bank’’ στην Κύπρο. Η “Ημέρα Εθελοντισμού Ομίλου Alpha Bank” πραγματοποιείται ετησίως από το 2009, σε όλες τις χώρες όπου έχει
παρουσία ο Όμιλος και συμβάλλει στην περαιτέρω ευαισθητοποίηση και συνεισφορά του ανθρώπινου δυναμικού σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα. Φέτος, η Alpha Bank Cyprus Ltd
διοργάνωσε ενέργειες για την ενίσχυση απόρων
οικογενειών. Συγκεκριμένα, ομάδες Εθελοντών
από το Προσωπικό της Τραπέζης συγκέντρωσαν
τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία παραδόθηκαν στις οικογένειες, μέσω των φιλανθρωπικών οργανισμών “Europa Donna”, “Βαγόνι
Αγάπης” και του “Κέντρο Προσφοράς και Αγάπης (Κ.Ε.Π.Α.) Άγιος Χριστόφορος”. Η ενεργός
συμμετοχή του προσωπικού συμβάλλει αποφασιστικά στην επιτυχία της “Ημέρας Εθελοντισμού
Ομίλου Alpha Bank” και αντικατοπτρίζει την εταιρική υπευθυνότητα του Ομίλου, προάγοντας την
ομαδικότητα και τη συνεργασία.

Εσύ πόσους ακόλουθους έχεις στο Instagram;

MICROSOFT

Η συνέχεια του Gears of War
Η Microsoft ανακοίνωσε το Gears 5, το νέο ε-

πεισόδιο της δημοφιλέστατης σειράς Gears of
War, ανακοίνωση η οποία συνοδεύτηκε από το
παραδοσιακό trailer.
Η Microsoft δήλωσε ότι ο κόσμος του Gears 5
θα είναι σημαντικά μεγαλύτερος απ’ ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα στη σειρά, ενώ το
gameplay θα παραμείνει εξίσου ταχύτατο και έντονο. Θα υπάρχει επίσης το κλασικό co-op
mode για να μπορούν οι παίκτες να παίζουν παρέα με άλλους παίκτες.
Παράλληλα, η Microsoft επιβεβαίωσε την κυκλοφορία δύο spinoff τίτλων. Το Gear Tactics θα
είναι ένα turn-based strategy game για
Windows PCs στα πρότυπα του XCOM, ενώ το
Gears Pop θα είναι ένα mobile game για συσκευές Android και iOS με τους χαρακτήρες να
έχουν μετατραπεί σε φιγούρες της Funko Pop.
Και τα δύο θα κυκλοφορήσουν μέσα στο 2019.

Το καλύτερο εργαλείο για την προβολή των
ηθοποιών είναι πλέον το προφίλ του στα
δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, και πλέον
αποτελεί εργαλείο και για το Χόλυγουντ.
Στη σημερινή εποχή, όταν οι εκπρόσωποι
κινηματογραφικών στούντιο αναζητούν
ηθοποιούς δεν τους ρωτάνε για τους ρόλους
που έχουν στο ενεργητικό τους, αλλά θέλουν
να μάθουν πόσους ακόλουθους έχουν στα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και αυτό αγχώνει κάποιους ηθοποιούς. «Ένα από τα
πιο καταθλιπτικά πράγματα για μένα είναι
ότι με ρωτάνε σε ακρόαση για το Instagram
και πόσους ακόλουθους έχω», δήλωσε πρόσφατα η ηθοποιός Σαμάνθα Κόλεϊ στην εφημερίδα «The New York Post». «Γίνεται
ασαφές το τι θέλουν οι άνθρωποι να είναι
μια ηθοποιός».
Η ηθοποιός που συμπρωταγωνιστεί στη
σειρά του National Geographic «Genius:
Picasso» τόνισε ότι συνάδελφοί της αξιοποιούν την παρουσία τους στα social media
ως διαπραγματευτικό χαρτί για να κλείσουν
δουλειά.
Όσοι γνωρίζουν καλά το Χόλυγουντ λένε
στην «The New York Post» ότι πιο συχνά
οι υπεύθυνοι casting αναζητούν ηθοποιούς
που είναι επίσης influencers. Ενώ, όπως

Τα κινηματογραφικά στούντιο αναζητούν η-

θοποιούς με φήμη στα social media παρά με
εμπειρία.

αναφέρει η Σάρα Κλαρκ, μέλος εταιρείας
κάστινγκ, υπάρχουν φορές που ένας λιγότερο έμπειρος - ή ακόμα και λιγότερο ταλαντούχος - ηθοποιός επιλέγεται σε ένα
project, εκτός του οποίου μένει ένας επαγγελματίας με χρόνια εμπειρίας. «Είναι δύσκολο να τους ανταγωνιστεί κάποιος όταν
έχουν 5 εκατομμύρια ακόλουθους και μπορούν να προωθήσουν το project και να το
δουν τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι», εξήγησε.
Εν τω μεταξύ, οι μάνατζερ του Χόλυγουντ
καταστρώνουν στρατηγική για το πώς θα
κάνουν τους ηθοποιούς, αστέρες των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης - και ενθαρρύνουν
τους λιγότερο έμπειρους πελάτες τους να
διατηρούν ιδιωτικούς τους λογαριασμούς
τους έως ότου είναι έτοιμοι να τους χρησιμοποιήσουν ως ολοκληρωμένα εργαλεία
για την προβολή τους.
Στην πραγματικότητα, οι εταιρείες κάστινγκ και οι παραγωγοί χρησιμοποιούν
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ανιχνεύσουν νέα ταλέντα, ενώ εκτός από
το μάρκετινγκ και την προβολή, τα στούντιο
χρησιμοποιούν την επιρροή στα social
media για να ενισχύσουν τις στατιστικές
τους που βελτιώνουν την εικόνα τους.

AGROLAB RDS Cyprus

Eγκαίνια εγκαταστάσεων
Πραγματοποιήθηκαν στην παρουσία του Προέ-

δρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη
και του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Κύπρου
κ.κ. Χρυσόστομου Β’ τα εγκαίνια των εργαστηριακών εγκαταστάσεων της AGROLAB RDS
Cyprus στη Λευκωσία. Η AGROLAB RDS Integrated Laboratory & Consultancy Solutions,
είναι μέλος της Redestos - Efthymiadis
Agrotechnology Group, ενός ομίλου με πάνω από 80 χρόνια ιστορίας στο χώρο της Γεωργίας
και συσσωρευμένης εμπειρίας στην κάλυψη
των αναγκών του αγρότη και του καταναλωτή,
μέσα από ένα σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών, που αφορούν τη δημόσια υγεία, τα τρόφιμα, το νερό και το περιβάλλον γενικότερα. Το δίκτυο εργαστηριών της AGROLAB RDS πληροί όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και διαπιστεύσεις ποιότητας εξυπηρετώντας σε άριστο
βαθμό τις ανάγκες της αγοράς των χωρών της
Βαλκανικής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
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Οι τράπεζες ερευνούν ύποπτες
μεταβιβάσεις πολυτελών ακινήτων
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Εξοχικές κατοικίες σε κοσμοπολίτικα
νησιά, πολυτελή σπίτια κρυμμένα σε πλαγιές νησιών στο Αιγαίο που θυμίζουν ησυχαστήριο, αστικά ακίνητα σε ακριβά
προάστια ή βίλες στις παρυφές ορεινών
όγκων στην ηπειρωτική Ελλάδα, που ήταν
δηλωμένα ως χωράφια και τα οποία άλλαξαν χέρια λίγο πριν οι ιδιοκτήτες τους
–συνήθως ηχηρά ονόματα του επιχειρηματικού κόσμου– ρίξουν την επιχείρησή
τους στα βράχια, έχουν εντοπίσει και
διεκδικούν δικαστικά οι τράπεζες. Τα εν
λόγω ακίνητα, ιδιοκτησίες πλούσιων επιχειρηματιών που πτώχευσαν τις εταιρείες
τους, έχουν μπει στο στόχαστρο των τραπεζών που κυνηγούν τους στρατηγικούς
κακοπληρωτές, αυτούς δηλαδή που μεταβίβασαν τις περιουσίες τους λίγο πριν
οι τράπεζες ξεκινήσουν τη διαδικασία
των αναγκαστικών μέτρων. Υπό την απειλή του πλειστηριασμού της προσωπικής
τους περιουσίας, επιχειρηματίες που χρωστούσαν δυσθεώρητα ποσά στις τράπεζες
και είχαν σταματήσει να εξυπηρετούν τα
δάνειά τους οδηγώντας την επιχείρησή
τους στο λουκέτο, μεταβίβασαν τις περιουσίες τους στα μέλη της οικογένειάς
τους, σε μια προσπάθεια να διασώσουν
την προσωπική τους ευμάρεια και να συνεχίσουν ανενόχλητοι τον πολυτελή τους
βίο. Η τεκμηρίωση της δόλιας μεταβίβασης,

όπως ονομάζεται, δεν είναι ωστόσο πάντα
εύκολη υπόθεση, αφού πολλοί οφειλέτες
–επιχειρηματικά σκεπτόμενοι– σχεδιάζουν
παρόμοιες κινήσεις αρκετά έγκαιρα και,
φυσικά, πολύ πριν από την καταγγελία
των δανείων τους.
Η μεταβίβαση των ακινήτων σε συζύγους και τέκνα είναι η πιο συνηθισμένη
πρακτική, αλλά δεν είναι η μόνη. Οι πιο
υποψιασμένοι δεν διστάζουν να στήσουν
εικονικές μεταβιβάσεις με εικονικά εννοείται τιμήματα, με μοναδικό στόχο να
αποκρύψουν τον προφανή δόλο σε αυτές
τις περιπτώσεις μεταβιβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές επικαλούνται δήθεν οφειλή σε τρίτο πρόσωπο –συνήθως συγγενή ή φίλο– για την εξόφληση της οποίας
του μεταβιβάζουν ένα περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να είναι ένα ακριβό αυτοκίνητο ή, γιατί όχι, και ένα σπίτι. Ακόμη
πιο υποψιασμένοι είναι αυτοί που αντί
της μεταβίβασης εγγράφουν προσημείωση,
για οφειλή σε τρίτο, συνήθως φυσικό πρόσωπο. Ο τρόπος αυτός έχει το πλεονέκτημα
ότι δεν αποκρύπτουν το περιουσιακό
στοιχείο που θέλουν να προστατεύσουν,
αλλά το δεσμεύουν για λογαριασμό άλλου,
έτσι ώστε η τράπεζα να μην μπορεί να
το διεκδικήσει.
Οι τράπεζες έχουν εντοπίσει πολυάριθμες τέτοιες περιπτώσεις, πολλές από
τις οποίες φιγουράρουν ήδη στη λίστα
των προγραμματισμένων πλειστηριασμών

που αναρτώνται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Ακόμη περισσότερες είναι οι περιπτώσεις για τις οποίες έχουν προσφύγει
δικαστικά, επιδιώκοντας την ακύρωση
των μεταβιβάσεων αυτών και οι οποίες
αναμένεται να κριθούν από τα δικαστήρια
το προσεχές διάστημα. Η νομική βάση
για την ακύρωση αυτών των μεταβιβάσεων
που τεκμηριώνεται ότι έγιναν με δόλο
είναι η καταδολίευση των δανειστών, και
τα εργαλεία που επιστρατεύονται είναι
η αγωγή διάρρηξης της μεταβίβασης ή η
αγωγή εικονικότητας, στην οποία καταφεύγει η τράπεζα όταν η μεταβίβαση
έγινε σε τρίτους και είχε εικονικό χαρακτήρα. Ο παρελθών χρόνος στον οποίο
μπορούν να ανατρέξουν οι δανειστές για
να εντοπίσουν τέτοιες περιπτώσεις είναι
η πενταετία, ενώ στις περιπτώσεις των
εικονικών μεταβιβάσεων που είναι σχετικά
δύσκολο να στοιχειοθετηθούν, καθώς
δεν εμπλέκονται πάντα συγγενικά πρόσωπα, είναι η εικοσαετία. Σύμφωνα άλλωστε με τη νομοθεσία, που αποτελεί ένα
ισχυρό οπλοστάσιο στα χέρια των τραπεζών, «αν ένας οφειλέτης χρωστάει και
απομειώσει ή επιβαρύνει την περιουσία
του με σκοπό τη βλάβη των δανειστών,
οι δανειστές μπορούν να διαρρήξουν
λόγω καταδολίευσης την πράξη αυτή».
Εξίσου αυστηρή είναι η πρόβλεψη του
νομοθέτη και για τους συγγενείς, για τους
οποίους τεκμαίρεται η γνώση περί του

χρέους του οφειλέτη, κάτι που δεν ισχύει
στην περίπτωση των τρίτων και γι’ αυτό
ο νομοθέτης δίνει το δικαίωμα στον δανειστή να ανατρέξει πίσω στην 20ετία.
Εκτός από τα προσωπικά ακίνητα των
πτωχών κατά τ’ άλλα επιχειρηματιών, για
τους οποίους υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις
πως είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι
τράπεζες προχωρούν επίσης στη δέσμευση
των λογαριασμών που διατηρούν οφειλέτες
στο εξωτερικό. Τη δυνατότητα αυτή δίνει
ο ευρωπαϊκός κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Τραπεζικού
Λογαριασμού, που ισχύει εδώ και ενάμιση
χρόνο και συγκεκριμένα από τις 18 Ιανουαρίου του 2017. Πρόκειται για τον κανονισμό 655, βάσει του οποίου οι δανειστές
μπορούν να επιτύχουν τη δέσμευση τραπεζικών καταθέσεων που διατηρεί ο οφειλέτης τους σε κράτη-μέλη της Ε.Ε. (εξαίρεση αποτελούν η Μ. Βρετανία και η
Δανία). Η νομοθεσία επιτρέπει, π.χ., στον
Α κάτοικο Ελλάδος, που έχει μια απαίτηση
κατά του Β κατοίκου Ελλάδος και ο οποίος
διατηρεί κατάθεση στη Γερμανία, να δρομολογήσει τη διαδικασία για τη δέσμευση
του τραπεζικού λογαριασμού του. Η διαδικασία είναι μονομερής, δηλαδή για την
έκδοσή της δεν καλείται προηγουμένως
ο οφειλέτης, ο οποίος όμως μπορεί να αμυνθεί εκ των υστέρων, μετά δηλαδή τη
δέσμευση.
etzortzi@kathimerini.gr

ΑΝΑΛΥΣΗ

Η αντίστροφη
μέτρηση για
το QE ενισχύει
το ευρώ
To ευρώ ανέκαμψε την εβδομάδα που
διανύσαμε εν μέσω μετριασμένων ανησυχιών σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις
στην Ιταλία αλλά κυρίως κατόπιν πρόσφατων σχολίων αξιωματούχων της ΕΚΤ,
τα οποία δημιούργησαν προσδοκίες ότι
η ΕΚΤ θα ξεκινήσει συζητήσεις στην επόμενη συνεδρίασή της στις 14 Ιουνίου
σχετικά με τον τερματισμό του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων
μέχρι το τέλος του έτους.
Ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ,
Πέτερ Πράετ, δήλωσε νωρίτερα στην εβδομάδα ότι η ΕΚΤ πιστεύει ολοένα και
περισσότερο ότι ο πληθωρισμός αυξάνεται
προς τον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα
και ότι την προσεχή εβδομάδα θα αξιολογήσει εάν η μέχρι στιγμής πρόοδος θεωρείται επαρκής προκειμένου να δικαιολογηθεί μια σταδιακή περιστολή των
καθαρών αγορών. Παράλληλα, ο πρόεδρος
της τράπεζας της Εσθονίας και μέλος του
Δ.Σ. της ΕΚΤ Α. Χάνσον ανέφερε ότι, σύμφωνα με τις προσδοκίες της αγοράς, τα
επιτόκια θα αρχίσουν να αυξάνονται με
μέτριο ρυθμό από τα μέσα του επόμενου
έτους, προσθέτοντας ότι «όταν είμαστε
σίγουροι ότι ο πληθωρισμός είναι σε σταδιακή ανοδική πορεία, η έξοδος πιθανόν
να πραγματοποιηθεί λίγο πιο γρήγορα».
Στον ίδιο τόνο, ο Κλάας Νοτ, πρόεδρος
της κεντρικής τράπεζας της Ολλανδίας
και μέλος του Δ.Σ. της ΕΚΤ, δήλωσε στο
ολλανδικό Κοινοβούλιο ότι «θα ήταν εύλογο να ανακοινωθεί σύντομα η λήξη
του προγράμματος αγοράς περιουσιακών
στοιχείων».
Ωστόσο, λόγω της συνεχιζόμενης ανησυχίας σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις
στην Ιταλία καθώς και της αβεβαιότητας
για την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης μετά την επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο
του έτους (0,4% σε τριμηνιαία και 2,5%
σε ετήσια βάση έναντι 0,7% και 2,8% αντίστοιχα το προηγούμενο τρίμηνο), πιθανότατα η επίσημη ανακοίνωση για την
ημερομηνία λήξης του προγράμματος
ποσοτικής χαλάρωσης (QE) δεν αποκλείεται, σύμφωνα με κάποιους επενδυτές,
να καθυστερήσει για τη συνεδρίαση του
Ιουλίου. Στο πλαίσιο αυτό η συναλλαγματική ισοτιμία ευρώ/δολάριο διαπραγματευόταν κοντά στο 1,1770 την Παρασκευή στις αγορές της Ευρώπης, έχοντας
καταγράψει άνοδο 1% περίπου σε εβδομαδιαία βάση, η υψηλότερη από τα μέσα
Φεβρουαρίου, ενώ παρέμεινε κοντά σε
υψηλό 3 εβδομάδων 1,1840 στο οποίο
βρέθηκε την Πέμπτη.
Παράλληλα, αβεβαιότητα επικρατεί
λόγω των αυξημένων ανησυχιών για το
ενδεχόμενο παγκόσμιου εμπορικού πολέμου μετά την απόφαση του προέδρου
των ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα για
επιβολή δασμών σε εισαγωγές αλουμινίου
και ατσάλι από την Ε.Ε, τον Καναδά και
το Μεξικό, περιορίζοντας τη διάθεση των
επενδυτών για ανάληψη ρίσκου. Το θέμα
αυτό αναμένεται να συζητηθεί στο πλαίσιο
της συνόδου κορυφής των ηγετών των
χωρών των G7 που θα διεξαχθεί στον Καναδά την Παρασκευή και το Σάββατο.
* Τομέας οικονομικής ανάλυσης και έρευνας
Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Νέες μικρές απώλειες
στο Χρηματιστήριο
την Τρίτη
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 68,97 μονάδες παρουσιάζοντας μικρή πτώση σε ποσοστό
0,25%.
Νέες μικρές απώλειες σημείωσε την Τρίτη
το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός
Δείκτης υποχώρησε στις 68,97 μονάδες, παρουσιάζοντας μικρή πτώση σε ποσοστό 0,25%.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 κατέγραψε πτώση
0,29%, κλείνοντας στις 41,09 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε στα
χαμηλά επίπεδα των €91.636.
Αρνητικά έκλεισε το σύνολο των επιμέρους
χρηματιστηριακών δεικτών. Πτώση σημείωσαν
οι δείκτες της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό
0,09%, της Εναλλακτικής Αγοράς 0,66%, των
Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,01% και των Επενδυτικών κατά 0,41%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με
€71.987 (άνοδος 0,51% – τιμή κλεισίματος
€1,96). Ακολούθησαν οι μετοχές της ΛΕΜΕΚΟ
ΣΙΛΒΕΞ με €4.149 (πτώση 18,18% - τιμή κλεισίματος €0,014), της Logicom με €3.875 (πτώση
1,38% - τιμή κλεισίματος €1,43), των Τσιμεντοποιείων Βασιλικού με €3.048 (πτώση 4,17%
- τιμή κλεισίματος €2,76) και της Δήμητρα Επενδυτικής με €2.267 (πτώση 0,45% - τιμή
κλεισίματος €0,44).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 2
παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις 43.

Πιέσεις στα ομόλογα τους επόμενους
12-18 μήνες βλέπουν ξένοι αναλυτές
Η μη εκταμίευση της δόσης του ESM, οι αρνητικές ειδήσεις από το μέτωπο της ελάφρυνσης του χρέους σε συνδυασμό με τις
νέες πιέσεις στα ιταλικά ομόλογα, οδήγησαν
σε νέα ισχυρή άνοδο τις αποδόσεις των
ελληνικών ομολόγων λίγο κάτω από το
5%. Οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε ενίσχυση της μεταβλητότητας στους ελληνικούς τίτλους, υπογραμμίζουν ότι οι
αγορές παραμένουν ερμητικά «κλειστές»
για την Ελλάδα, τη στιγμή που ξένοι αναλυτές εκτιμούν ότι οι κραδασμοί αναμένεται
να συνεχιστούν για τους επόμενους 1218 μήνες, επισημαίνοντας ότι η απόδοση
του ελληνικού 10ετούς θα εκτοξευθεί στο
6%.
Την Παρασκευή αποδείχθηκε για ακόμη
μια φορά πόσο ευάλωτα είναι τα ελληνικά
assets, αφού η νέα επιδείνωση που σημειώθηκε στα ομόλογα της Ιταλίας «μεταδόθηκε» με μεγάλη ταχύτητα και στα
ελληνικά.
Η risk-off διάθεση που κυριάρχησε στις
διεθνείς αγορές λόγω των νέων φόβων
για εμπορική ένταση μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου, ενόψει

της συνόδου του G7, σε συνδυασμό με τις
ανησυχίες των επενδυτών γύρω από την
ατζέντα πολιτικής της νέας ιταλικής κυβέρνησης, αλλά και τις επικείμενες συνεδριάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed
και της ΕΚΤ, έστειλαν τις αποδόσεις στα
ιταλικά 2ετή ομόλογα σε υψηλό σχεδόν
δύο εβδομάδων και στη μεγαλύτερη εβδομαδιαία άνοδο από το 2012.
Το εγχώριο κλίμα «βάρυνε» ακόμη περισσότερο όταν έγινε γνωστή η απόφαση
της συνεδρίασης του ESM.
Ετσι, οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών
άγγιξαν το 4,844% σημειώνοντας αύξησης
της τάξης του 8,9% σε επίπεδο εβδομάδας,
ενώ στο 4,1% εκτοξεύτηκαν οι αποδόσεις
του ελληνικού 5ετούς για πρώτη φορά
μετά τις 29 Μαΐου και εν μέσω του ιταλικού
sell-off.
Αυτές οι εξελίξεις δικαιολογούν το «πάγωμα» της όποιας σκέψης για νέα έξοδο
της Ελλάδας στις αγορές από την πλευρά
της κυβέρνησης, τη στιγμή που οι αναλυτές
προειδοποιούν ότι οι ελληνικοί τίτλοι αναμένεται να δεχτούν νέες πιέσεις.
Οπως σημειώνει σε έκθεσή της η Brown
Brothers Harriman η κρίση στην Ιταλία

μπορεί να επισκιάζει την κατάσταση που
υπάρχει στην Ελλάδα, ωστόσο, παρόλο
που το τρίτο πρόγραμμα ολοκληρώνεται
τον Αύγουστο, η χώρα θα βρεθεί υπό στενή
εποπτεία ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν
θα οπισθοδρομήσει σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων.
Επιπλέον, το κρίσιμο θέμα της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους δεν έχει
ακόμα λυθεί.
Η ελληνική οικονομία, όπως προσθέτει,
μπορεί να έχει γυρίσει σελίδα, με την ανάπτυξη του πρώτου τριμήνου να είναι η
καλύτερη της τελευταίας δεκαετίας, ωστόσο
η μείωση κατά 8,3% των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου είναι άκρως ανησυχητική.
Ετσι, όπως επισημαίνει, σύμφωνα με τις
εκτιμήσεις της, και με δεδομένα τα προβλήματα που συνεχίζουν να ακολουθούν
την Ελλάδα, οι αποδόσεις των ελληνικών
ομολόγων αναμένεται να κινηθούν πολύ
υψηλότερα το επόμενο διάστημα. «Δεν
θα μας προκαλούσε καμία έκπληξη αν
βλέπαμε την απόδοση του ελληνικού 10ετούς στο 6% μέσα στους επόμενους 1218 μήνες», σημειώνει χαρακτηριστικά.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Αύξηση 13,2% στις ελληνικές
εξαγωγές το α΄ τετράμηνο
Με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης για τις ελληνικές εξαγωγές
έκλεισε το πρώτο τετράμηνο του 2018, ενώ την ίδια
ώρα καταγράφηκε μείωση του ελλείμματος του εμπορικού
ισοζυγίου. Μάλιστα, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων
(ΠΣΕ) αισιοδοξεί ότι η ανοδική τάση στο ελληνικό εξαγωγικό εμπόριο θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες,
παρά τις αντιξοότητες που προκαλούν ο εμπορικός «πόλεμος» και η επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στις εισαγωγές
χάλυβα και αλουμινίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι εξαγωγές τον
Απρίλιο του 2018 διαμορφώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων
των πετρελαιοειδών, σε 2,59 δισ. ευρώ έναντι 2,32 δισ.
ευρώ τον Απρίλιο του 2017, καταγράφοντας αύξηση 11,6%.
Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο του 2017 σε 1,71 δισ. ευρώ έναντι
1,52 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο περυσινό μήνα, καταγράφοντας αύξηση 12,4%. Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η αύξηση
των ελληνικών εξαγωγών συνολικά κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους. Συγκεκριμένα, το διάστημα Ιανουαρίου
- Απριλίου 2018 διαμορφώθηκαν σε 10,45 δισ. ευρώ από
9,23 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, καταγράφοντας αύξηση 13,2%. Στα ίδια επίπεδα (13,3%) κυμάνθηκε η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών και χωρίς
τα πετρελαιοειδή, στα 7,14 δισ. ευρώ το φετινό πρώτο
τετράμηνο έναντι 6,29 δισ. ευρώ το περυσινό. Καθοριστικό
ρόλο στις εισαγωγές διαδραμάτισε η αύξηση των διεθνών
τιμών του πετρελαίου. Ετσι, συμπεριλαμβανομένων των
πετρελαιοειδών, η αξία των εισαγωγών εμφανίζεται αυξημένη τον Απρίλιο του 2018 κατά 4,4% σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, στα 4,33 δισ. ευρώ.

