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ΛΙ ΜΠΟΥΧAΪΤ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η ανοδική πορεία των επιτοκίων στις ΗΠΑ και η πρό-

Ο Λι Μπουχάιτ είναι ο άνθρωπος που σχεδίασε το PSI

Η εταιρεία ExxonMobil εισέρχεται δυναμικά στην αγο-
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159,3

Δυναμική είσοδος της ExxonMobil

Το ελληνικό χρέος και οι επενδυτές

θεση της ΕΚΤ να τερματίσει το QE τον Δεκέμβριο εντείνουν τις πιέσεις στις αναδυόμενες οικονομίες. Η
άνοδος των αποδόσεων στη Δύση αυξάνει τις εκροές
κεφαλαίων, ενώ η άνοδος του δολαρίου υποτιμά την
αξία των νομισμάτων τους, όπως η τουρκική λίρα και
το αργεντίνικο πέσο. Σελ. 11
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τον Μάρτιο του 2012 στην Ελλάδα. Το PSI είναι και η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους που έχει γίνει, καθώς
κουρεύτηκε πάνω από το 53% των ομολόγων ύψους
200 δισ. ευρώ του ελληνικού Δημοσίου που είχαν ιδιώτες. Μιλά για το χρέος και το πώς βλέπουν οι επενδυτές
την Ελλάδα. Σελ. 18

ρά διαπραγμάτευσης ενεργειακών προϊόντων, με στόχο να ενισχύσει τα έσοδά της κατά εκατοντάδες εκατομμύρια και την τιμή της μετοχής της. Η εξέλιξη αποτελεί ριζική μεταμόρφωση για τη μεγαλύτερη εισηγμένη
πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο. Ωστόσο, αποτελεί και
μεγάλο ρίσκο. Σελ. 12

Μετοχικές ασκήσεις στην Ελληνική
Η νέα δομή του μετοχικού κεφαλαίου, τα ποσά που θα κατατεθούν και τα ποσοστά των μετόχων
Με διαφοροποιημένη μετοχική δομή
θα βρεθεί η Ελληνική Τράπεζα, μετά
την εξαγορά του καλού κομματιού
του Συνεργατισμού. Ποιοι μέτοχοι
θα βάλουν το χέρι στην τσέπη για να
καλυφθεί η αύξηση των κεφαλαίων

κατά 150 εκατομμύρια ευρώ; Τα χρήματα που αναμένονται να δοθούν για
την αύξηση κεφαλαίου μετά την συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας από
τους υφιστάμενους μετόχους φτάνουν
τα 125 εκατ. ευρώ. Η Wargaming θα

βάλει 37,3 εκατ. για να κρατήσει το
ποσοστό της, η Δήμητρα 72,28 εκατ.
για να το τριπλασιάσει, η EBRD 8,1
εκατ. για να κρατήσει το 5,4% της
και η Senvest 7,3 εκατ. ευρώ επίσης
για να κρατήσει το ποσοστό της. Σύ-

νολο 124,98 εκατομμύρια ευρώ. Όμως
αυτό το αποτέλεσμα κάνει δύσκολη
την εξίσωση για την εισχώρηση των
επενδυτικών ταμείων που έδειξαν
ενδιαφέρον για τη συναλλαγή. Αυτά
είναι το Atlas Merchant Capital και

Ανατροπή δεδομένων στην αγορά μαύρου χρυσού

η Pimco. Πληροφορίες θέλουν να μην
προχωρούν αυτά τα δύο ταμεία στο
σχήμα των 150 εκατ. ευρώ, καθώς
και τα δύο αναζητούν το πλειοψηφικό
πακέτο που, όπως φάνηκε, θα το έχει
η Δήμητρα. Σελ. 4

Χ. Γεωργιάδης:
Αναμένουμε
περισσότερα
από τις τράπεζες
Ζητούν νέα όπλα για ΜΕΔ
Την ανάγκη όπως δοθούν περισσότερα
εργαλεία στις τράπεζες για αντιμετώπιση των ΜΕΔ τόνισε ο γ.δ. του
Συνδέσμου Τραπεζών. Ο υπ. Οικονομικών τόνισε ότι η πολιτεία αναμένει
πολύ περισσότερα από τις τράπεζες.
Νέος πρόεδρος του Συνδέσμου είναι
ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης. Σελ. 7

ΣΗΜΕΡΑ

Τα fake news
στο συνέδριο
Cyprus in the
Digital Agenda

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ

Η μάστιγα της εποχής

Επενδύει στην ποιότητα
και το value for money
Στην τεχνολογία και την καινοτομία ε-

πενδύει η εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης. Οπως τονίζει στην «Κ» ο Διευθύνων
Σύμβουλος Μάριος Κωνσταντίνου, η εταιρεία σχεδιάζει τη στρατηγική της με άξονα τις ανάγκες των καταναλωτών και της
κοινωνίας, ενώ υψηλή προτεραιότητα είναι το value for money. Αναφέρεται στα
μελλοντικά σχέδια τονίζοντας ωστόσο ότι
ο βασικός στόχος παραμένει η ενίσχυση
της θέσης της στην εγχώρια αγορά. Σελ. 9

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ ΓΕΣΥ

Κρίσιμες διαβουλεύσεις
για τις αμοιβές γιατρών
Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις μετα-

ξύ του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και
των γιατρών και φαρμακοποιών για τις αμοιβές τους όσον αφορά την πρωτοβάθμια
φροντίδα, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης
του ΓεΣΥ. Στη δημόσια διαβούλευση έχουν
μπει και οι κανονισμοί για τους προσωπικούς και τους ειδικούς γιατρούς. Σελ. 6

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2018

Οι γκέλες των φαβορί
Οι ισοπαλίες της Αργεντινής και της Βρα-

ζιλίας, η ήττα - σοκ της Γερμανίας και η αγχώδης νίκη της Αγγλίας δείχνουν ότι τα
φαβορί πρέπει να ιδρώσουν πολύ τη φανέλα τους για να προχωρήσουν. Σελ. 22

Η απόφαση της Κίνας να επιβάλει δασμούς σε εισαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου και παραγώγων πετρελαίου από τις ΗΠΑ, αναμένεται να πλήξει την αμερι-

κανική βιομηχανία υδρογονανθράκων, αλλά και να ανατρέψει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά «μαύρου χρυσού». Αναλυτές εκτιμούν πως η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου θα επηρεάσει τις τιμές του πετρελαίου και θα αποβεί προς όφελος άλλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών. Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΕΚ αλλά και η Ρωσία προσανατολίζονται σε αύξηση της παραγωγής «μαύρου χρυσού». Σελ. 11

Η Lufthansa «κυνηγάει» τη Norwegian

Εφυγαν από
την Ελλάδα και
δεν επιστρέφουν

Τα fake news θα απασχολήσουν μεταξύ
άλλων το συνέδριο «Cyprus in the
Digital Agenda». Το θέμα που χαρακτηρίζεται μάστιγα της εποχής, θα
αναπτύξει η Jivka Petkova, αρχισυντάκτρια των πολυμέσων της Κομισιόν
ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με
τον διευθυντή της «Κ» Αλέξη Παπαχελά. Οπτικογραφημένο μήνυμα από
τον Μαργαρίτη Σχοινά. Σελ. 8

Σε συζητήσεις για την εξαγορά της

νορβηγικής εταιρείας χαμηλού κόστους Norwegian Air Shuttle βρίσκεται η γερμανική Lufthansa. H είδηση
«απογείωσε» τη μετοχή της
Norwegian, η οποία συνεχίζει να κινείται ανοδικά, καθώς τον περασμένο Απρίλιο η ΙΑG –ιδιοκτήτρια των British
Airways και Iberia– αγόρασε το 4,6%.
Το ενδιαφέρον για τη Norwegian είναι
μεγάλο και οι αναλυτές του κλάδου τη
χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην Ευρώπη. Σελ. 10

Η κρίση έδιωξε επιστήμονες
Το 36% όσων εγκατέλειψαν την Ελλάδα
λόγω κρίσης δηλώνει ότι δεν θα γυρίσει
ποτέ, ενώ το 46% εκτιμά ότι θα χρειαστεί
πάνω από τρία χρόνια για να εξετάσει
το ενδεχόμενο επιστροφής. Αλλά και
αυτοί που δηλώνουν ότι θα επέστρεφαν
θέτουν ως βασική προϋπόθεση μια καλοπληρωμένη θέση εργασίας. Σελ. 16

Και σε άλλα
τεμάχια η TOTAL
Συνεργασία με Λευκωσία
Δεσπόζουσα θέση στους ενεργειακούς
σχεδιασμούς της Λευκωσίας προσλαμβάνει η TOTAL. Οι πληροφορίες
που υπάρχουν θέλουν την γαλλική
εταιρεία να ενισχύει την παρουσία
της εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Σελ. 5

Σ Χ Ο Λ Ι Ο / Tου ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Το πολιτικό resolution του Συνεργατισμού
Το τέλος της διαδικασίας για τη ΣΚΤ
επέφερε συζητήσεις και αντιρρήσεις
σε πολιτικό επίπεδο αναφορικά με
τον τρόπο χειρισμού του θέματος,
αλλά και γιατί έφτασε η τράπεζα στο
σημείο που έφτασε. Ουσιαστικά, με
το πέρας μιας διαδικασίας, δείχνουμε
«ένοχους» και αναζητάμε ευθύνες.
Πολιτικά, δεν είναι πρωτοφανές,
αλλά θα περίμενε κανείς η λύση που
τελικά βρέθηκε να εκληφθεί ως πιο
δόκιμη από την άλλη που παραμόνευε αν δεν βρίσκονταν επενδυτές.
Το πρώτο απλό ερώτημα, του αν ορισμένοι θεωρούσαν πως το να υπάρξει κούρεμα είναι πιο «κανονικό»
από την εξεύρεση επενδυτών, έχει

απάντηση και αυτή είναι αρνητική.
Ποιος εκ των πολιτικών ταγών που
σήμερα κρίνουν την κατάληξη της
συμφωνίας, θα έπαιρνε απόφαση
για κούρεμα; Οπότε η εύκολη κριτική
μετατοπίζεται ακόμη πιο πίσω, στα
όσα δεν έγιναν για να αποτραπεί η
ΣΚΤ να φτάσει εκεί που έφτασε σήμερα. Στην ανάγκη δηλαδή για κεφάλαια πολλών εκατομμυρίων. Πόσο
πίσω πρέπει να πάει κανείς για να
απαντήσει το ερώτημα αυτό; Στο
2005 ίσως και στα 360 Συνεργατικά
Πιστωτικά Ιδρύματα, σε κάθε γειτονιά
κάθε χωριού και πόλης; Από τότε μέχρι σήμερα, οι αλλαγές που αφορούν
τη ΣΚΤ είναι και μεγάλες αλλά και

αναγκαίες. Δεν υποβοηθήθηκαν ωστόσο, πέραν της πολιτικής βούλησης, εφόσον εξέλιπαν και τα εργαλεία
που θα μπορούσαν να στηρίξουν
την τράπεζα ποικιλοτρόπως. Με τα
ΜΕΔ, την ώρα που περνούσε το δικό
του τούνελ ο κατασκευαστικός τομέας. Έρχονται κατόπιν και οι εποπτικοί κανονισμοί οι οποίοι άλλαξαν,
αυστηροποιήθηκαν και κατέστησαν
την προσπάθεια ακόμη πιο δύσκολη
και ενώ υπήρχε σε εξέλιξη μια πορεία
σταθερότητας αλλά και παράλληλα
συρρίκνωσης. Δεν μπορεί κανείς να
μην υποστηρίξει πως η ΣΚΤ και το
μέλλον ήταν από το 2013 και εντεύθεν ένα μεγάλο πολιτικό στοίχημα,

όταν από το 2013 και πριν ήταν ένα
μέσο εξυπηρέτησης συμφερόντων.
Αυτή η δράση επέφερε και την αντίδραση, και θα έπρεπε κάθε πολιτικά νουνεχής πολιτικός να αντιλαμβάνεται τη σημασία και τη βαρύτητα
των γεγονότων όπως διαμορφώνονται. Τα οποία άλλαζαν διαρκώς. Επί
παραδείγματι, είχα ρωτήσει προσωπικά τον ΥΠΟΙΚ Χάρη Γεωργιάδη,
τουλάχιστον δυο χρόνια πριν αν θυμάμαι καλά, αν υπήρχε περίπτωση
«διάσπασης» του Συνεργατισμού και
μετέπειτα πώλησής του. Η απάντησή
του ήταν όχι, ωστόσο τα δεδομένα
λόγω και της ίδιας της κατάστασης
της τράπεζας αλλά και λόγω του αυ-

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

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

στηροποιημένου πλαισίου μέσα από
το οποίο πλέον λειτουργούν οι τράπεζες, άλλαξαν τα δεδομένα. Τώρα,
έχουμε φτάσει στο άλλο άκρο βέβαια,
που κι αυτό πρέπει κάποια στιγμή
να μετριαστεί εφόσον για να πάρεις
δάνειο πας… τρεις γενιές πίσω. Ωστόσο, αν ήταν και το πολιτικό επιχείρημα τόσο δύσκολο όσο να πάρει
κανείς σήμερα δάνειο, προφανώς
και οι περισσότεροι εκ των οποίων
έχουν άποψη σήμερα για το τι ήταν
καλύτερο να γίνει για τη ΣΚΤ, να
μην την ξεστόμιζαν τόσο εύκολα. Οι
εποχές έχουν αλλάξει και ακόμη και
τα εύκολα επιχειρήματα, κοστίζουν
ακριβά.
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Δεν ξέρουμε
τι μας γίνεται
Πρόσφατα κυκλοφόρησε το τελευταίο βιβλίο του Σουηδού
γιατρού και στατιστικολόγου Χανς Ρόσλινγκ, ο οποίος πέθανε
το 2017 και ο οποίος είχε γίνει διάσημος για το αισιόδοξο
μήνυμα των TED Talks και των άλλων παρουσιάσεών του με
θέμα το πώς ο κόσμος γίνεται ολοένα και καλύτερος. Το βιβλίο,
που λέγεται «Factfulness», έχει το ίδιο θέμα. Είναι καλογραμμένο
και γεμάτο ενδιαφέρουσες ιστορίες, στατιστικά στοιχεία και
αποφθέγματα που μπορείτε να χρησιμοποιείτε σε συζητήσεις
για να προκαλέσετε το ενδιαφέρον των συνομιλητών σας.
Αλλά εδώ σας το αναφέρω για κάτι άλλο πολύ ενδιαφέρον:
Αναλύοντας τα πραγματικά στοιχεία που περιγράφουν τον
κόσμο μας, ο συγγραφέας καταρρίπτει τον μύθο των σοφών και
μορφωμένων ελίτ. Το κάνει, δε, με έναν πολύ διασκεδαστικό
τρόπο.
Επειδή ήταν χαρισματικός ομιλητής, τον καλούσαν να μιλήσει
σε πολυάριθμα εξαιρετικά υψηλού επιπέδου κοινά, όπως σε διοικητικά συμβούλια εταιρειών, στο Οικονομικό Φόρουμ του
Νταβός, ή σε επιστημονικά συνέδρια. Σε αυτές τις ομιλίες ο Ρόσλινγκ έκανε ερωτήσεις στο κοινό. Για παράδειγμα, ρωτούσε:
Πόσα από τα παιδιά ηλικίας ενός έτους στον πλανήτη έχουν
κάνει έστω και ένα εμβόλιο; Το 20%; Το 50%; Ή το 80%; Οπως
γράφει, ένας χιμπατζής θα είχε 33% πιθανότητα να επιλέξει τη
σωστή απάντηση σ’ αυτή την ερώτηση. Κι όμως, σε όλες τις
ομιλίες, σε όλες τις έρευνες που περιείχαν αυτή την ερώτηση
και σε όλα τα κοινά, το ποσοστό των ανθρώπων που απαντούσαν
σωστά ήταν πολύ χαμηλότερο από 33%. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, σε μεγάλη έρευνα που την περιείχε, το ποσοστό που
την απάντησαν σωστά ήταν 6%. Και δεν ήταν μόνο αυτή η ερώτηση – σε όλες τις αντίστοιχες ερωτήσεις «ποιο ποσοστό των
κοριτσιών στις φτωχές χώρες του κόσμου τελειώνει το σχολείο;»,
«ποιο είναι το μέσο προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων στον
πλανήτη μας;» κ.λπ., τα ποσοστά όσων επέλεγαν τη σωστή απάντηση ήταν πάρα πολύ μικρά. Μάλιστα, στα κοινά των πολύ
μορφωμένων, των ελίτ, σε ομιλίες που απευθύνονταν σε νομπελίστες ας πούμε, τα ποσοστά των σωστών απαντήσεων ήταν
ακόμα μικρότερα. Δεν επρόκειτο καν για απλή άγνοια (αν ήταν
έτσι, τότε ένας στους τρεις θα πετύχαινε τη σωστή απάντηση
έστω τυχαία). Ηταν ευρύτατα διαδεδομένη λανθασμένη γνώση.
Καθολικά στρεβλή εικόνα για την πραγματικότητα. Fake facts.
Παρεμπιπτόντως, η σωστή απάντηση στην παραπάνω ερώτηση
ήταν η τρίτη. Το 80% των βρεφών εμβολιάζονται στη Γη. Επίσης,
το μέσο προσδόκιμο ζωής είναι τα εβδομήντα χρόνια. Αλλη ερώτηση έλεγε ότι κατά μέσον όρο οι 30χρονοι άνδρες στον
πλανήτη έχουν περάσει 10 χρόνια στο σχολείο και ρωτούσε:
Πόσα χρόνια έχουν περάσει τα κορίτσια; 9 χρόνια; 6 χρόνια; 3
χρόνια; Η σωστή απάντηση είναι 9 χρόνια.Σε όλες αυτές τις ερωτήσεις οι απαντήσεις είναι τόσο «θετικές» που μοιάζουν απίστευτες, επειδή τόσο στρεβλή είναι η εικόνα που έχει ο κόσμος.
Ακόμα και οι πιο μορφωμένοι άνθρωποι νομίζουν ότι ισχύουν
άλλα και σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις πιστεύουν ότι ο κόσμος
είναι σε χειρότερη κατάσταση από ό,τι είναι πραγματικά. Αυτό
είναι διαφορετικό πρόβλημα από το να βλέπεις στις ειδήσεις
τον Τραμπ και πλήθος που χειροκροτάει δολοφόνο 13χρονου
παιδιού και να νομίζεις ότι ο κόσμος πάει κατά διαόλου. Δείχνει
ότι δεν ξέρεις καθόλου πού ζεις, τι συμβαίνει γύρω σου.
Πώς λύνεται το πρόβλημα; Ο Ρόσλινγκ πίστευε ότι το μόνο
αντίδοτο είναι η εκπαίδευση και η ενημέρωση και γι’ αυτό άφησε
πίσω του αυτό το βιβλίο φεύγοντας, ελπίζοντας να βοηθήσει
την ανθρωπότητα –η αγάπη του για την οποία σχεδόν στάζει
από τις σελίδες– να καταλάβει καλύτερα πού βρίσκεται και προς
τα πού πηγαίνει.
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Ο Συνεργατισμός, η Logicom, η Δήμητρα
και η κίνηση ματ του Νίκαρου
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Ενώ το τέλος εποχής για τον Συνεργατισμό
συντελείται, με τους εργαζόμενους να αγωνιούν, τους κομματάρχες να απειλούν και τον
Νίκαρο να κάνει κίνηση ματ, ο λαός διερωτάται τι έχει τελικά γίνει. Πώς χάθηκε ο Συνεργατισμός και πώς η Ελληνική μετατρέπεται
στη μεγαλύτερη τράπεζα.
Και ενώ όλοι συζητούν για το τέλος του Συνεργατισμού, λίγοι είναι αυτοί που έχουν αντιληφθεί τη διαδρομή που ακολουθήθηκε.
Ο οικονομολόγος - σύμβουλός μου, μου περιέγραψε σε λίγες γραμμές όσα έγιναν τις
τελευταίες μέρες και άλλαξαν οριστικά το
τραπεζικό τοπίο: “Ο Συνεργατισμός δάνεισε
προ μηνός την Logicom 20 εκατομμύρια για
να αγοράσει το μερίδιό του στη Δήμητρα. Και
η Δήμητρα, με τον νέο της μέτοχο πήγε και
ουσιαστικά αγόρασε την Ελληνική η οποία
στη συνέχεια αγόρασε τον Συνεργατισμό!
Με αυτές τις συντονισμένες κινήσεις η Δήμητρα με τους άλλους 150.000 μικρομετόχους της ελέγχει την μεγαλύτερη τράπεζα
της Κύπρου. Και αυτή με τη σειρά της ανοίγει
πανιά για να προσεγγίσει άλλους 400.000
πελάτες του Συνεργατισμού.
Τόσο απλά”. Όταν τον ρώτησα: “Και η Δήμητρα σε ποιoν ανήκει;” η απάντηση ήταν: “Κυρίως στο ΑΚΕΛ, οπόταν και στο ΑΚΕΛ πρέπει
να είναι happy που έμμεσα πήρε τις μετοχές
της Ελληνικής!”
Από τα ωραία που διάβασα αυτές τις μέρες
για τον Συνεργατισμό στο Facebook ήταν ένα
πολύ σύντομο σχόλιο: “Good Bank, Bad
Bank,... Bye Bye Bank”.
Πάντως ο Νίκαρος έριξε ρέστα. Τους την
βγήκε, ως συνήθως, από πολύ αριστερά και
του ΑΚΕΛ και του Οδυσσέα-Τσακ Νόρις αλλά
και των άλλων κομμάτων που ζητούν έρευνα
για τον Συνεργατισμό από τον Κωστάκη. Μια
είδηση που διέρρευσε αποκάλυψε την πρόθεση του Νίκαρου να αποστείλει το δικό του
γράμμα στον Κωστάκη, μετά τον Αντρο, με
το οποίο θα ζητεί τη διεξαγωγή έρευνας για
τον Συνεργατισμό. Μάλιστα το δικό του αίτημα θα εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο γιγαντώθηκαν τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια
και έφθασαν τα 7,5 δισεκατομμύρια. Και όχι
μόνο αυτό θα προχωρεί ακόμη πιο κάτω ζητώντας να διερευνηθεί κατά πόσον σε αυτή
τη διαδικασία εμπλέκονται και πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα.
-Γνωρίζει κάτι άραγε;
Μπορεί ο Νίκαρος να στείλει επιστολή στον
Κωστάκη, το τι θα πράξει αυτός όμως είναι

«Η γεμάτη βαλίτσα είναι βαριά, αλλά η άδεια είναι πιο βαριά» - εβραϊκή (τι άλλο) παροιμία.

Κύπρου (ΕΣΚ) ετοιμάζεται μέσω του ΟΑΣΕ.
Όπως πληροφορούμαι τόσο στο Δ.Σ. της ΕΔΔ
όσο και της ΕΣΚ προκλήθηκαν αντιδράσεις
γιατί δεν υπήρξε εκτενής ενημέρωση για το
σοβαρό αυτό θέμα.
-Αληθεύει πως αναμένονται παραιτήσεις; Έστω κι αν κάποιοι επιμένουν πως θα είναι...
εικονικές;
Πάντως ο πρόεδρος της ΕΣΚ που ήταν και ένθερμος υποστηρικτής του γλωσσαρίου, όπως ο ίδιος δήλωσε δημόσια, είναι κρίμα
που κρύβεται και δεν βγαίνει να ξεκαθαρίσει
τη θέση του. Ο Παυλίδης τουλάχιστον προσπάθησε...
Το θέμα δεν έχει μείνει μόνο στα στενά δημοσιογραφικά όρια αφού έγιναν δηλώσεις και από νομικούς και πολιτικούς. Θα μεταφερθεί

άλλο θέμα. Μετά την παραλαβή της επιστολής του Άντρου δήλωσε μεταξύ άλλων: “Επιθυμώ να δηλώσω ότι ο Γενικός Εισαγγελέας
παρακολουθεί τα γεγονότα και γνωρίζει καλά τις εξουσίες και τις αρμοδιότητές του και
δεν χρειάζεται, ούτε υποκίνηση, ούτε προτροπή από κανένα ως προς το εάν και πότε
θα τις ασκήσει αυτόβουλα ή άλλως πως”.
- Εν ολίγοις η μπάλα είναι στα πόδια του Κωστάκη και θα την κλωτσήσει όποτε αυτός θελήσει και όχι όποτε σφυρίξουν άλλοι!
Χαμός γίνεται στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια. Κύριο θέμα συζήτησης είναι τις τελευταίες ημέρες το “γλωσσάρι” που με έγκριση
της Επιτροπής Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας (ΕΔΔ) αλλά και της Ένωσης Συντακτών

μάλιστα και στη Βουλή αφού δύο βουλευτές
πρωτοστατούν για την εγγραφή του.
Μία ιδιότυπη, “μυστική” έρευνα βρίσκεται
σε εξέλιξη στην Εζεκία Παπαϊωάννου, όπως
με πληροφορεί η αγαπημένη μου κυρία
Γιαννούλλα. Ως γνωστόν η αξιοπιστία της
δεν αμφισβητείται αφού ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και
ακόμη περισσότερα.
Λόγω περιορισμένου χώρου, θα διαβάσετε
τις αποκαλύψεις της κυρίας Γιαννούλλας
στην αυριανή στήλη.
KOYΪΖ: Ποιος βουλευτής δεν θέλει καθόλου,
μα καθόλου τον διάλογο για την οριζόντια
ψηφοφορία και δεν μπορεί να το... κρύψει;

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΘAΝΟΥ Π. ΝΤΟΚΟΥ

Οι «οκτώ» και
οι «δύο»,ορισμένα
συμπεράσματα
Οι υποθέσεις των οκτώ Τούρκων αξιωματικών που ζήτησαν
άσυλο μετά το πραξικόπημα στην Τουρκία και των δύο Ελλήνων
στρατιωτικών που συνελήφθησαν και κρατούνται από το τουρκικό καθεστώς, χωρίς την απόδοση κατηγοριών και με ξεκάθαρο
στόχο την άσκηση πίεσης προς την Ελλάδα, έχουν σοβαρές
συνέπειες για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα είχε ενδιαφέρον
η –σπανίως χρησιμοποιούμενη στη χώρα μας– διαδικασία εξαγωγής συμπερασμάτων (Lessons learned). Οσον αφορά στους
οκτώ, πρώτη διαπίστωση είναι η απουσία αντανακλαστικών
εθνικής ασφαλείας στον κρατικό μηχανισμό και η αδυναμία
επίλυσης του προβλήματος την πρώτη ώρα εμφάνισής του.
Δεύτερον, στις διακρατικές επαφές, τηλεφωνικές ή διά ζώσης,
χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή διότι κάθε λέξη καταγράφεται
από την άλλη πλευρά για πιθανή αξιοποίηση. Τρίτον, ενώ
πιέσεις προς την ελληνική Δικαιοσύνη για έκδοση θα ήταν
καταδικασμένες σε αποτυχία, δεν φαίνεται να εξετάστηκε η
επιλογή της ταχείας απονομής ασύλου, με παράλληλη συνεννόηση με φιλική χώρα για τη μεταφορά τους εκτός Ελλάδας.
Σχετικά με τους δύο, η τακτική της σύλληψης ξένων υπηκόων
από την Τουρκία με στόχο την άσκηση πιέσεων θα έπρεπε να
είχε οδηγήσει σε αυξημένη επιφυλακή. Μετά το συμβάν, ορθώς
προκρίθηκε αρχικά μια στρατηγική διαχείρισης χαμηλών τόνων
και σε διμερές επίπεδο, αλλά πολύ γρήγορα προχωρήσαμε σε
μια άνευ συντονισμού διεθνοποίηση του ζητήματος απέναντι
σε ένα ηγέτη που μάλλον αντιδρά πεισματικά σε τέτοιου είδους
πιέσεις (τακτικές name and shame), εκτός αν συνοδεύονται
από αξιόπιστες απειλές υψηλού κόστους. Δεν φαίνεται, επίσης,
να αναζητήθηκαν τρόποι αύξησης του κόστους και άσκησης
πίεσης επί της τουρκικής πλευράς – έστω και σε συμβολικό επίπεδο. Η δε γενικότερη στάση μας έναντι της γειτονικής
χώρας χαρακτηρίζεται από εμπλοκή σε επικοινωνιακούς καβγάδες, σπασμωδικές ενέργειες και «φλύαρες» δηλώσεις, αντί
για αποστολή μηνυμάτων μέσω μετρημένων κινήσεων και
ταυτόχρονη λειτουργία πολυεπίπεδων διαύλων επικοινωνίας.
Τα φαινόμενα προχειρότητας και αυτοσχεδιασμού, πέραν
της ευθύνης προσώπων, υπογραμμίζουν την πιεστική ανάγκη
θεσμικής αντιμετώπισης δύο σημαντικών μακροχρόνιων παθογενειών: της απουσίας κεντρικού συντονισμού και σχεδιασμού σε ζητήματα εθνικής ασφάλειας και της προβληματικής
συνεργασίας μεταξύ συναρμόδιων υπηρεσιών για τη διαχείριση
των αναφυομένων κρίσεων.
* Γενικός διευθυντής στο ΕΛΙΑΜΕΠ.

Δύο ενδιαφέρουσες θεατρικές παραστάσεις

Η παράσταση «Μιστέρο Μπούφο» ανεβαίνει από τον ΘΟΚ σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και
συμμετέχουν οκτώ νέοι ηθοποιοί (Φωτογραφίες: Κυριάκος Χριστοδουλίδης).
Η καλοκαιρινή παραγωγή του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου
(ΘΟΚ), ταο «Μιστέρο Μπούφο»
του Ντάριο Φο ανεβαίνει στη
σκηνή του Αμφιθεάτρου Μακαρίου Γ΄, στη Σχολή Τυφλών την
Παρασκευή, 22 Ιουνίου. Η παράσταση έχει τη σκηνοθετική υπογραφή του Κώστα Γάκη και η μετάφραση είναι του Θωμά Μοσχόπουλου. Το «Μιστέρο Μπούφο»
γράφτηκε το 1969 και έκτοτε έχει
ανέβει σε όλον τον κόσμο εκατοντάδες φορές. Πρόκειται για
ένα σπονδυλωτό κείμενο με διαδοχικά κωμικά σκετς, που βασίζονται στην παράδοση των πλανόδιων θεατρίνων και αντλούν
τα θέματά τους από τα μεσαιωνικά θρησκευτικά έργα. Μέσα
από το «Μιστέρο Μπούφο» ο Ντάριο Φο σατιρίζει με χιούμορ την

καθημερινότητα των απλών ανθρώπων τον μεσαίωνα και σχολιάζει την εκμετάλλευση της αφέλειας των πιστών από τον καθολικό κλήρο.
Συντελεστές: Μετάφραση Θωμάς Μοσχόπουλος, σκηνοθεσία
- μουσική - στίχοι: Κώστας Γάκης,
δραματουργί: Κώστας Γάκης - Ανθή Φουντά, σκηνικά - κοστούμια
Ηλέκτρα Κυθραιώτου, κίνηση χορογραφία Έλενα Αντωνίου Σχεδιασμός Φωτισμών: Σταύρος Ευλαμπίου, βοηθός σκηνοθέτις Ανθή
Φουντά. Παίζουν οι Δημήτρης
Αντωνίου, Χάρης Αριστείδου, Πηνελόπη Βασιλείου, Νίκη Δραγούμη, Θανάσης Ισιδώρου, Αφροδίτη
Κλεοβούλου, Πάνος Μακρής, Αντωνία Χαραλάμπους
Παραστάσεις: Λευκωσία, Αμφιθέατρο Μακαρίου Γ΄ , Παρα-

Η παράσταση «Το ορφανό» είναι θεατρική μεταφορά της ταινίας «The Orphan».

σκευή 22, Σάββατο 23 & Τετάρτη
27 Ιουνίου (με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους), ώρα 9:00
μ.μ.
l Πάφος, Αρχαίο Ωδείο, Τετάρτη 4 & Πέμπτη 5 Ιουλίου, ώρα
9:00 μ.μ.
l Λεμεσός, Κηποθέατρο, Πέμπτη 12 (με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους) & Παρασκευή
13 Ιουλίου, ώρα 9:00 μ.μ.
l Λάρνακα, Παττίχειο Δημοτικό Αμφιθέατρο, Τετάρτη 18 Ιουλίου, ώρα 9:00 μ.μ.
l Ελ. Αμμόχωστος, Δημοτικό
Αμφιθέατρο Δερύνειας, Τετάρτη
25 Ιουλίου, ώρα 9:00 μ.μ.

Πληροφορίες / Εισιτήρια: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717
(Τρίτη-Σάββατο 10.00-13.30,
16.00-18.00)

H Θεατρική Ομάδα Garage γιορτάζει τα δεκάχρονά της με το
έργο του Ντέιβιντ Τζόνσον «Το
ορφανό» , σε διασκευή και σκηνοθεσία του Μάριου Ζησίμου.
Πρόκειται για τη θεατρική μεταφορά της ταινίας «The Orphan»,
η οποία σημείωσε πολύ μεγάλη
επιτυχία στον κινηματογράφο
και είναι βασισμένη σε αληθινά
γεγονότα. Η παράσταση περιέχει
νοηματική γλώσσα.
Συντελεστές: Διασκευή/σκηνοθεσία, μουσική επιμέλεια: Μάριος
Ζησίμου, επεξεργασία ήχων/βίντεο: Βαλεντίνα Αντρέου, Αλέξανδρος Κατσώνης, σκηνικά: Αναστασία Κακούρη, εκτέλεση σκηνικού Σωτήρης Κώστα και Γιαννάκης Χρήστου, μακιγιάζ Έλενα
Μαραθεύτη και Μαίρη Θεοδώρου,
διδασκαλία νοηματικής: Χριστίνα

Θεμιστοκλέους, υπεύθυνη ήχου
Άντρεα Κωνσταντίνου.
Πρωταγωνιστούν: Αντωνία Παναγιώτου, Μαρία Ζάλτη, Γιάννος
Ερωτοκρίτου, Μαρία Βάσου, Αλέξανδρος Κατσώνης, Μάριος
Ζησίμου, Βαλεντίνα Αντρέου, Άντρη Μηνά, Μαίρη Θεοδώρου,
Έλενα Μαραθεύτη, Μαρία Κυπριανού, Χαρίκλεια Ιταλού, Ιωάννα Ονησιφόρου και Αναστασία
Προδρόμου. Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα κάτω των 15 ετών.
Παραστάσεις στις 21, 22, 23,
24 Ιουνίου στην Αίθουσα Μελίνα
Μερκούρη, Πύλη Αμμοχώστου,
λεωφόρος Αθηνάς, Λευκωσία,
ώρα 8:30 μ.μ.

Για κρατήσεις και πληροφορίες:
99 010506

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

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

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550
Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

Η νέα δομή του μετοχικού κεφαλαίου Ελληνικής
Ποιοι θα κρατήσουν το ποσοστό τους, ποιοι θα το μειώσουν, ποιοι θα το τριπλασιάσουν και ποιοι ετοιμάζουν βαλίτσες
της Third Point μετά την αύξηση κεφαλαίου των 150 εκατ. ευρώ αναμένεται να μειωθεί στο 12,6%, κρατώντας
τα 51,9 εκατ. μετοχών.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η επόμενη ημέρα για τη Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα θα την βρει με
άλλη πλέον μορφή, δημιουργώντας
ένα Φορέα Διαχείρισης Δανείων με το
κομμάτι των Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων που της απέμειναν μετά τη
συναλλαγή με την Ελληνική Τράπεζα.
Το ίδιο μπορεί όμως να πει και κάποιος
και για την Ελληνική Τράπεζα, για την
μετά τη συναλλαγή εποχή, που θα την
βρει με διαφοροποιημένη μετοχική
δομή. Και αυτό, διότι μετά την απόφαση της Δήμητρα Επενδυτική να
μπει δυναμικά στην συναλλαγή, όχι
μόνο κρατώντας το μετοχικό της κεφάλαιο, αλλά ουσιαστικά τριπλασιάζοντας το ποσοστό της μετά την αύξηση κεφαλαίου των 150 εκατομμυρίων
ευρώ που θα προχωρήσει η Ελληνική
με τιμή διάθεσης 0,70 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά, αλλάζει εντελώς τα
δεδομένα που διέρρεαν μέχρι τώρα.
Σύμφωνα δε με την Ελληνική Τράπεζα,
τουλάχιστον τα 100 εκατ. ευρώ θα
είναι μέσω της έκδοσης δικαιωμάτων

Για να κρατήσει η Wargaming
Η Wargaming, ο άλλος μεγάλος μέτοχος της Ελληνικής, κατέχει 49,4
εκατ. μετοχών και 24,9% της μετοχικής
δομής της παρούσας τράπεζας. Όμως,
για να κρατήσει το ποσοστό της με υπολογισμούς της «Κ» πρέπει να αγοράσει 53,6 εκατομμύρια μετοχών από
τα συνολικά 214,2 εκατ. μετοχών που
θα διαθέσει η Ελληνική. Σε χρήματα
αυτό μεταφράζεται σε 37,3 εκατ. ευρώ.
Έτσι θα διατηρήσει το της «Νέας
Ελληνικής» και θα κατέχει συνολικά
103 εκατομμύρια μετοχών, δίχως άλλη
αύξηση.

Κλειδί η Δήμητρα
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Για να μπουν μεγάλα επενδυτικά ταμεία στο καινούργιο σχήμα της Ελληνικής,
θα πρέπει να βάλουν 25 εκατ. για να λάβουν το 9%
της Τράπεζας.

Τα χρήματα που αναμένονται να δοθούν για την αύξηση κεφαλαίου μετά την συνέλευση της Ελληνικής Τράπεζας από τους υφιστάμενους μετόχους φτάνουν τα 125 εκατ. ευρώ.

προτίμησης, δηλαδή μέσω των υφιστάμενων μετόχων. Επιπλέον, στο
πλαίσιο των 150 εκατ. κεφαλαίων, η
Ελληνική Τράπεζα έχει υπογράψει
συμφωνία εγγραφής μετοχών με τη
Δήμητρα Επενδυτική για μέχρι 72,28
εκατ. ευρώ. Δυνάμει της συμφωνίας
εγγραφής μετοχών η Δήμητρα δεσμεύεται να ασκήσει το αναλογικό ποσοστό
των δικαιωμάτων προτίμησής της
κατά τον πρώτο γύρο προσφοράς σε
όλους τους μετόχους.
Στο βαθμό που μετοχές δεν θα αποκτηθούν από άλλους κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης, η Τράπεζα
έχει συμφωνήσει να διαθέσει στη Δήμητρα τέτοιο αριθμό πρόσθετων μετοχών που χρειάζονται, ούτως ώστε
να έχει συνολική μετοχική συμμετοχή

όχι λιγότερη από 20,1% κατά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής
δικαιούται, κατά την απόλυτη κρίση
του, να διαθέσει στη Δήμητρα οποιεσδήποτε επιπρόσθετές μετοχές που
δεν θα αποκτηθούν με την έκδοση δικαιωμάτων προτίμησης, για συνολικό
ποσό μέχρι 72,28 εκατ. ευρώ (που συμπεριλαμβάνει και το ποσό που αφορά
τις υπόλοιπες μετοχές που θα αποκτήσει η Δήμητρα με την Αύξηση Κεφαλαίου).
Σύμφωνα όμως με νεότερη ανακοίνωση της Logicom, του μετόχου της
Δήμητρα Επενδυτικής, αναμένεται
να λάβει σχεδόν το 29,85% της Ελληνικής μετά την αύξηση κεφαλαίου για
την απορρόφηση του Συνεργατισμού,

προσθέτοντας πως η Logicom έχει
συμφωνήσει με τη Δήμητρα να τη δανειοδοτήσει μέχρι και με 20 εκατ. ευρώ
για να γίνει εφικτή η συμφωνία.

Πώς διαμορφώνονται όμως;
Όλοι οι μέτοχοι της Ελληνικής αυτή
τη στιγμή έχουν 198,4 εκατομμύρια
μετοχών, ενώ με την έκδοση κεφαλαίων 150 εκατ. ευρώ θα προστεθούν
άλλα 214,2 εκατομμύρια μετοχές στην
τιμή των 0,70 ευρώ ανά μετοχή. Η
Third Point όπως όλα δείχνουν δεν αναμένεται να συμμετάσχει στα κεφάλαια των 150 εκατ. ευρώ που θα προστεθούν, διότι αν και η ρευστότητά
της και η δυναμική της είναι πολύ μεγάλη, η έκθεσή της σε ελληνικές και
κυπριακές επενδύσεις μέσω του fund

που ίδρυσε για το σκοπό επένδυσης
και στην Ελληνική Τράπεζα, έχει φτάσει στο ανώτερό του σημείο. Δεν θα
είναι απίθανο να τη δούμε να συμμετέχει και αυτή στο νέο μετοχικό κεφάλαιο που θα διαμορφωθεί, αλλά το
τελευταίο διάστημα έχει διαρρεύσει
πως ίσως φύγει από την Ελληνική. Η
αλήθεια είναι ότι έχουν ακουστεί και
τα τρία σενάρια, δηλαδή είτε να συμμετάσχει στα 150 εκατ. ευρώ που θα
εκδοθούν, είτε δεν θα συμμετάσχει,
είτε θα αποχωρήσει εντελώς από την
Ελληνική. Προς το παρόν λαμβάνουμε
ως δεδομένο πως θα κρατήσει τη θέση
με το 26,2% της τράπεζας ως έχει και
με το λογικότερο σενάριο να μην συμμετάσχει, αλλά να αλλοιωθεί η θέση
της. Σε αυτή την περίπτωση, το μερίδιο

Η Δήμητρα Επενδυτική έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην κορύφωση
των διαδικασιών και λίγο προτού ληφθούν οι τελικές αποφάσεις της Ελληνικής για το Capital Plan που θα
κατέθετε στο Συνεργατισμό. Η Δήμητρα με την παρούσα μετοχική δομή
κατέχει 20 εκατ. μετοχών στην Ελληνική, ήτοι, 10,1%. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις όμως της Ελληνικής τη
Δευτέρα το βράδυ, καθώς και της
Logicom το πρωί της Τρίτης, η Δήμητρα αναμένεται με τη στήριξη της δεύτερης να φτάσει το μετοχικό της ποσοστό έως και 29,85% στο νέο σχήμα
που θα δημιουργηθεί. Αυτό βέβαια,
θα το καταφέρει μόνο εάν βάλει 72,28
εκατομμύρια ευρώ από τα συνολικά
150 εκατ. της αύξησης κεφαλαίου. Επί
της ουσίας δηλαδή, όχι απλώς θα συμμετάσχει, αλλά θα βρεθεί να είναι και
ο μεγαλομέτοχος της Ελληνικής με
29,85% και τριπλασιασμό σχεδόν των
μετοχών της. Σημειώνεται πως εάν
δεν ανακοίνωνε ότι θα συμμετείχε
στην αύξηση κεφαλαίου, τότε το ποσοστό της θα μειωνόταν στο 5%. Τα
μέχρι 72,28 εκατομμύρια ευρώ που
θα καταβάλει θα αγοράσει σύμφωνα
με υπολογισμούς 103,2 εκατομμύρια
μετοχών, δηλαδή συνολικά θα βρεθεί
να έχει 123,2 εκατ. μετοχών από τα
συνολικά 214,2 εκδιδόμενα.

Θα βάλει η EBRD
Η EBRD δεν πρέπει να θεωρείται

γρίφος εάν θα βάλει χρήματα για να
κρατήσει το ποσοστό της, το οποίο
ανέρχεται στο 5,4% με 10,7 εκατ. μετοχές. Σύμφωνα με πληροφορίες της
«Κ» η EBRD αναμένεται να κρατήσει
το ποσοστό της, συμμετέχοντας στην
έκδοση κεφαλαίων των 150 εκατ. ευρώ.
Για να κρατήσει το ποσοστό της θα
καταβάλει 8,1 εκατομμύρια ευρώ και
να αυξήσει τα 10,7 εκατ. μετοχών που
κατέχει στην παρούσα φάση.

Μέσα και η Senvest
Το Senvest Cyprus Recovery
Investment Fund, που κατέχει το 4,9%
της Ελληνικής Τράπεζας πρέπει να
θεωρείται επίσης σίγουρο όπως η
EBRD ότι θα συμβάλει στο εκδιδόμενο
«150άρι» σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ». Η Senvest έχει 9,7 εκατ. μετοχές στην Ελληνική Τράπεζα, και για
να κρατήσει το ποσοστό της του 4,9%
θα καταβάλει 7,3 εκατομμύρια ευρώ,
αγοράζοντας 10,5 εκατ. μετοχών.

Το σύνολο των χρημάτων
Άρα, τα χρήματα που αναμένονται
να δοθούν για την αύξηση κεφαλαίου
μετά την συνέλευση της Ελληνικής
Τράπεζας από τους υφιστάμενους μετόχους φτάνουν τα 125 εκατ. ευρώ.
Η Wargaming θα βάλει 37,3 εκατ. για
να κρατήσει το ποσοστό της, η Δήμητρα 72,28 εκατ. για να το τριπλασιάσει, η EBRD 8,1 εκατ. για να κρατήσει το 5,4% της και η Senvest 7,3
εκατ. ευρώ επίσης για να κρατήσει το
ποσοστό της. Σύνολο 124,98 εκατομμύρια ευρώ.
Όμως αυτό το αποτέλεσμα κάνει
δύσκολη την εξίσωση για την εισχώρηση των επενδυτικών ταμείων που
έδειξαν ενδιαφέρον για τη συναλλαγή.
Αυτά είναι το Atlas Merchant Capital
και η Pimco. Πληροφορίες θέλουν να
μην προχωρούν αυτά τα δύο ταμεία
στο σχήμα των 150 εκατ. ευρώ, καθώς
και τα δύο αναζητούν το πλειοψηφικό
πακέτο που, όπως φάνηκε, θα το έχει
η Δήμητρα. Για 25 εκατ. ευρώ οι ίδιες
πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αναμένεται να συμμετάσχουν σίγουρα
και τα δύο, καθώς το ποσοστό που θα
μοιραστούν θα ανέρχεται στο 9% του
καινούργιου σχήματος. Ίσως να αποχωρήσει ένα από τα δύο και ή η Atlas,
ή η Pimco να αποκτήσουν το 9% της
καινούργιας τράπεζας.

Οι κυριότεροι σταθμοί του Συνεργατισμού
Αισιοδοξία από την αρχή

Το deal για την ΣΚΤ έχει πάρει, μετά
από εβδομάδες κινήσεων και έντονου
παρασκηνίου, σάρκα και οστά. Η διαδικασία αυτή είχε τις δικές της προκλήσεις, τα πάνω και τα κάτω, εφόσον η αναζήτηση επενδυτών αποδείχθηκε μονόδρομος. Όπως έχει ήδη καταγράψει
η εφημερίδα, τα χρονοδιαγράμματα για
την πορεία αυτή έχουν βγει, η καταγραφή
είχε ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2017
και η «Κ» σήμερα επαναφέρει την καταγραφή των σημαντικότερων σταθμών
στη νεότερη πορεία της τράπεζας μέχρι

Στη διοίκηση της τράπεζας επικρατούσε σε κάθε νέο βήμα, συγκρατημένη
αισιοδοξία ότι το ενδιαφέρον θα ήταν
ικανοποιητικό, γεγονός που αποτυπωνόταν και στις δηλώσεις στελεχών
της.«Πριν μερικά χρόνια είχαμε να επιδείξουμε μόνο ρίσκο, σήμερα έχουμε
να προβάλουμε τα ορόσημα που κατακτήσαμε και την προοπτική που έχουμε δημιουργήσει»,τόνιζαν σχετικά
στην εφημερίδα στελέχη του Συνεργατισμού. Οι αναφορές αφορούσαν
τόσο τα ΜΕΔ και τους τρόπους αντιμετώπισης όσο και τις προοπτικές που
παρουσιάζονταν μέσα από την κοινο-
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Εμείς είχαμε την τόλμη και
την αποφασιστικότητα να
κάνουμε πράγματα. Φέραμε την Altamira όταν όλοι
ήταν έξω από την τράπεζα
και φώναζαν.
και σήμερα. Αρχής γενομένης από το
2013 και το 2014 όταν το κράτος στήριξε
το τραπεζικό σύστημα και ο Συνεργατισμός έπαψε να είναι ιδιωτική τράπεζα.
Όπως είχαμε καταγράψει, η μείωση του
ποσοστού συμμετοχής του κράτους στο
μετοχικό κεφάλαιο της ΣΚΤ και η είσοδος
στρατηγικών επενδυτών αποτελούσαν
συμβατικές υποχρεώσεις της Κυπριακής
Δημοκρατίας αλλά και εποπτικές απαιτήσεις.
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Η πορεία από το 2013 μέχρι σήμερα που έκλεισε το
deal και η τράπεζα πέρασε
στην επόμενη μέρα.
πραξία με την Altamira για την επιχειρησιακή διαχείριση του χαρτοφυλακίου.

«Κάναμε πράγματα»

Η μείωση του ποσοστού συμμετοχής του κράτους στο μετοχικό κεφάλαιο της ΣΚΤ και η είσοδος στρατηγικών επενδυτών αποτε-

λούσαν συμβατικές υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η στόχευση των στελεχών της ΣΚΤ
υπονοείται πως δεν άλλαξε και δεν
ήταν άλλη από το γενικότερο συμμάζεμα της τράπεζας τα τελευταία χρόνια.
Τώρα, που πλέον έχει γυρίσει η σελίδα
και το βάρος θ’ αρθεί το επόμενο διά-

στημα, διαφαίνεται και το έντονο της
προαναφερόμενης προσπάθειας. Δεν
είναι εκτός αυτού του πλαισίου, τα
όσα δήλωσε και χθες ο διευθυντής
στρατηγικής και ανασχηματισμού της
ΣΚΤ, Γιάννος Σταυρινίδης, μιλώντας
στον Alpha. «Κάναμε διάφορες κινήσεις, προσπαθήσαμε να μπούμε στο
χρηματιστήριο, γενικότερα να κερδίσουμε χρόνο», σημείωσε ως προς την
πορεία των εξελίξεων και την προσπάθεια αναζήτησης κεφαλαίων. Ωστόσο,
το εμπόδιο των ΜΕΔ ήταν απροσπέλαστο. «Κανένας δεν ήθελε να κουβαλήσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια»,
σημείωσε σχετικά. Δεν παρέλειψε ν’
αναφερθεί και στη στάση που κράτησαν και οι δανειολήπτες την περίοδο
της αμφιβολίας για την επόμενη κίνηση
τονίζοντας ότι η πλειοψηφία των δανειοληπτών του Συνεργατισμού αποφάσισαν να κάνουν στάση πληρωμών.
Λέγοντας πλειοψηφία, εννοούσε το
62% των πελατών του Συνεργατισμού
για να προσθέσει ότι «όλοι είχαν άποψη
για τον Συνεργατισμό και είχαμε εκροές
καταθέσεων». «Εμείς είχαμε την τόλμη
και την αποφασιστικότητα να κάνουμε
πράγματα. Φέραμε την Altamira όταν
όλοι ήταν έξω από την τράπεζα και
φώναζαν, κλείσαμε καταστήματα και
κάναμε νομικές συγγενεύσεις όταν
όλοι φώναζαν. Κάναμε πράγματα, κάποια σωστά και κάποια λάθος», κατέληξε.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Στρατηγική
συνεργασία
Λευκωσίας με
TOTAL στην ΑΟΖ

Επέκταση της παρουσίας της γαλλικής εταιρείας
και σε άλλα τεμάχια – Εκλεισε η συνεργασία με ΕΝΙ
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Σε στρατηγικό εταίρο για την Κυπριακή Δημοκρατία εξελίσσεται η συνεργασία με την TOTAL
με τον γαλλικό ενεργειακό κολοσσό να λαμβάνει
δεσπόζουσα θέση στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Λευκωσίας. Η δεύτερη παρουσία του
Ανώτερου Αντιπροέδρου της TOTAL για Μέση
Ανατολή και Βόρειο Αφρική κ. Στεφάν Μισιέλ,
στο Προεδρικό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα
από την τελευταία φορά αποτελεί ισχυρή ένδειξη
πως οι σχέσεις Λευκωσίας και TOTAL βαδίζουν
από το καλό στο καλύτερο. Και δεν είναι μόνο
οι επαφές μεταξύ των δυο πλευρών που καταμαρτυρούν το ανοιξιάτικο τοπίο που επικρατεί.
Όλες οι πληροφορίες που υπάρχουν θέλουν την
γαλλική εταιρεία να ενισχύει με κάθε τρόπο την
παρουσία της εντός της κυπριακής ΑΟΖ, μια εξέλιξη που αποκτά βαρύνουσα σημασία αν ληφθούν υπόψη οι προσπάθειες της Τουρκίας να
αποθαρρύνουν τη συνεργασία εταιρειών με την
Κυπριακή Δημοκρατίας. Η γαλλική εταιρεία,
όπως εξάγεται από τα συμφραζόμενα, εκτός από
τα τεμάχια 6 και 11 θα επεκτείνει την παρουσία
της και σε άλλα τεμάχια, αδειοδοτημένα και μη,
κάτι που ενδεχομένως να οδηγήσει την κυβέρνηση
σε ένα τέταρτο γύρο αδειοδότησης για τεμάχια
της ΑΟΖ τα οποία παραμένουν αδιάθετα. Μια

στημα η «Κ» οι προοπτικές επέκτασης της συνεργασίες είναι ευοίωνες και περιλαμβάνουν
σχεδόν όλα τα υπόλοιπα αδειοδοτημένα τεμάχια
της ΑΟΖ τα οποία έχουν παραχωρηθεί στην ιταλική ΕΝΙ. Στη Λευκωσία γίνεται ήδη λόγος
για Ιταλογαλλική συνεργασία εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Σημαντικό ρόλο στα νέα δεδομένα
που δημιουργούνται εντός της ΑΟΖ φαίνεται
να διαδραμάτισε η εμπειρία στα τεμάχια 6 και
11 όπου η γαλλική πλευρά σε πολιτικό επίπεδο
διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο προκειμένου οι
εργασίες που διεξήχθησαν εκεί να ολοκληρωθούν απρόσκοπτα. Μια εξέλιξη που όπως όλα
δείχνουν ικανοποιεί την ιταλική ΕΝΙ. Στο επιτελείο της ιταλικής εταιρείας εκτιμάται πως ο
συνασπισμός με τους γάλλους ενισχύει το
προφίλ της, κυρίως σε ζητήματα που άπτονται

Σε συμφωνία με την ιταλική ΕΝΙ έχει καταλήξει η γαλλική TOTAL για συμμετοχή της στο τεμάχιο 8 της ΑΟΖ. Την επέκταση της παρουσίας της γαλλικής εται-

ρείας και σε άλλα τεμάχια συζήτησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης με τον Στεφάν Μισιέλ, ανώτερο στέλεχος της TOTAL.

πολιτικής κάλυψης εάν και εφόσον χρειασθεί.
Μια διαπίστωση που έγινε εντονότερη μετά
και τα γνωστά γεγονότα στο τεμάχιο 3 με τις
τουρκικές προκλήσεις.

Και νέα τεμάχια

Αυτό όμως που φαίνεται να προκαλεί έντονη
ευφορία είναι πως η γαλλική εταιρεία δεν περιορίζεται στο υφιστάμενο σκηνικό που έχει
στηθεί εντός της ΑΟΖ με τους δυο τελευταίους
γύρους αδειοδοτήσεων. Ο υπουργός Ενέργειας
Γιώργος Λακκοτρύπης, μετά την δεύτερη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με
τον Ανώτερο Αντιπρόεδρο της TOTAL για Μέση
Ανατολή και Βόρειο Αφρική κ. Στεφάν Μισιέλ,
σαφέστατα άφησε να διαφανεί πως η χθεσινή
συνάντηση επικεντρώθηκε και σε άλλα ζητήματα στην κυπριακή ΑΟΖ, με διάφορους
τρόπους, «που σε αυτό το στάδιο δεν θα τους
αναφέρω, διότι άπτονται διαφόρων σημείων
συζητήσεων», ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ.
Λακκοτρύπης ήταν αινιγματικός για το εύρος
δραστηριοτήτων που επιθυμεί η γαλλική εταιρεία , «υπάρχει ενδιαφέρον ευρύτερα, πέραν
μιας μεθόδου, υπάρχουν διάφοροι τρόποι με
τους οποίους η εταιρεία ενδιαφέρεται να επεκταθεί», είπε. Από πηγές που παρακολουθούν
τα ενεργειακά γίνεται λόγος για ένα νέο γύρο
αδειοδοτήσεων τεμαχίων της ΑΟΖ, με την
TOTAL να δείχνει ζωηρό ενδιαφέρον.
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Εκτός από το 8 ενδιαφέρον επιδεικνύεται από γαλλικής πλευράς
και για τα τεμάχια 2, 3 και 9 τα οποία έχουν παραχωρηθεί για έρευνες στην ιταλική ΕΝΙ. Πηγές
θέλουν να είναι ισχυρό το ενδεχόμενο για ένα νέο γύρο αδειοδοτήσεων τεμαχίων.
προοπτική που εξετάζεται σοβαρά και από τις
δυο πλευρές, όπως λένε πληροφορίες, και που
δεν αποκλείεται μέχρι τέλος του χρόνου να υπάρχουν απτά αποτελέσματα.

Έκλεισε για το 8

Χαμηλοί τόνοι

Το πρώτο βήμα για το τι σχεδιάζουν Λευκωσία
και TOTAL φαίνεται να έχει γίνει στο τεμάχιο
8 όπου η γαλλική εταιρεία πρόσφατα υπέβαλε
επίσημο αίτημα για συμμετοχή σε ποσοστό
50%. Επίσημα η επικύρωση της αίτησης της
TOTAL για συνεργασία με την ΕΝΙ στο τεμάχιο
8, βρίσκεται ενώπιον της συμβουλευτικής επιτροπής για υδρογονάνθρακες με την επιτροπή
να ζητά κάποιες τυπικές διευκρινίσεις από την
εταιρεία. Ακολούθως το όλο θέμα θα πάει στο
Υπουργικό Συμβούλιο για τελική απόφαση. Ανεπίσημα οι πληροφορίες που υπάρχουν λένε
πως οι δυο εταιρείες (ΕΝΙ και TOTAL) έχουν
συμφωνήσει σε όλα και το μόνο που απομένει
είναι το τυπικό διαδικαστικό της επικύρωσης.
Η παρουσία της TOTAL στο τεμάχιο 8 κρίνεται
ως μια σημαντική εξέλιξη αν ληφθεί υπόψη η
περιοχή επί της οποίας η τουρκική πλευρά συνεχίζει να προβάλλει παράνομες διεκδικήσεις.

Σε πολιτικό επίπεδο η κυβέρνηση στην παρούσα φάση κρατά χαμηλούς τόνους αποφεύγοντας να δώσει προς τα έξω περισσότερες
πληροφορίες για ευνόητους λόγους. Ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης έκανε
λόγο για μια θετική διαβούλευση με την TOTAL,
ερωτηθείς εάν η εταιρεία TOTAL ενδιαφέρεται
και για άλλα τεμάχια της κυπριακής ΑΟΖ. Σε
ερώτηση για τη συζήτηση που έγινε κατά τη
χθεσινή του συνάντηση με την εταιρεία, ο
Πρόεδρος Αναστασιάδης είπε ότι «τέθηκαν
όλα όσα είναι δυνατόν να βοηθήσουν τους
στρατηγικούς μας σχεδιασμούς χωρίς να παραγνωρίζονται βεβαίως και τα ειδικότερα συμφέροντα που έχουν οι εταιρείες που δεν είναι
άλλα από εκείνα που συμπίπτουν με τα δικά
μας, δηλαδή η αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πηγών που πιθανόν να αποδώσουν
ενέργεια». Αναφορικά με το χρονικό προσδιορισμό πραγματοποίησης επιβεβαιωτικής γεώτρησης στο τεμάχιο 6 από κυβερνητικής
πλευράς υποστηρίζεται πως δεν συζητήθηκε
το ερευνητικό πρόγραμμα της εταιρείας.

Έπονται 2, 3 και 9

Η συνεργασία και παρουσία της γαλλικής
TOTAL δεν περιορίζεται στο τεμάχιο 3. Όπως
έχει γράψει επανειλημμένως το τελευταίο διά-

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

ΑΠΟΨΗ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΌΦΩΛΟΥ

Παιδεία, κοινωνία και ανάπτυξη!
Κλείνοντας με τον ένα ή τον άλλο
τρόπο τον κύκλο των μνημονίων,
εκτός από το πολυθρύλητο σχέδιο
για την ανάπτυξη και το απαιτούμενο
οικονομικό μοντέλο, το πολιτικό σύστημα πρέπει να ασχοληθεί πολύ
σοβαρά με την παιδεία, η οποία έτσι
κι αλλιώς θεωρείται θεμελιώδης παράμετρος για την παραγωγικότητα,
την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική πρόοδο.
Η παιδεία και η εκπαίδευση, άλλωστε (για να κλέψουμε από τις Πανελλαδικές το έξυπνο θέμα της έκθεσης), είναι ο τομέας στον οποίο
η Ελλάδα παρουσιάζει ένα από τα
τρομακτικότερα ελλείμματα συγκριτικά με τις άλλες προηγμένες χώρες
της Ευρώπης και αυτό δεν μπορεί
κανείς να το υποβαθμίσει, με τον οποιοδήποτε τρόπο, ό,τι είδους ιδεοληψία και να κουβαλάει πάνω του.
Η παιδεία είναι προτεραιότητα επιβίωσης, πλέον, για τον τόπο μας
και ως τέτοια επιβάλλεται να την
αξιολογήσει και να την αναβαθμίσει,
επειγόντως μάλιστα, η πολιτική τάξη.
Η παιδεία σήμερα είναι ένα πολύ
σημαντικό οικονομικό θέμα, αλλά
και ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα

για την τσακισμένη από τη δεκαετή
κρίση Ελλάδα…
Η παιδεία, πράγματι, είναι ένα
κολοσσιαίας σημασίας ζητούμενο
για την ελληνική κοινωνία και το
μέλλον της νέας γενιάς, καθώς αποτελεί το βασικό μοτέρ εξέλιξης της
κοινωνικής δομής, των επιστημών
και του πολιτισμού. Εκτός από εργαλείο βασικό, φυσικά, για την αναβάθμιση της οικονομίας και της τεχνολογίας. Η παιδεία, μαζί με την ελευθερία και τη δημοκρατία, έννοιες
αναπόσπαστες άλλωστε και μεταξύ
τους ανατροφοδοτούμενες, αποτελούν το ύψιστο δημόσιο αγαθό στον
σύγχρονο κόσμο. Η πρόσβαση στην
παιδεία αφορά ή πρέπει να αφορά
όλες σχεδόν τις κοινωνικές ομάδες
και αυτή ήταν η επιτυχία του μεταπολεμικού συστήματος της Δύσης.
Η περίφημη μεσαία τάξη, η οποία
λειτούργησε όντως ως η ραχοκοκαλιά
του μεταπολεμικού μοντέλου, ήταν
το αποτέλεσμα αυτής της ευρύτερης
πρόσβασης στην παιδεία γενικότερα
και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
ειδικότερα.
Η παιδεία υπήρξε ο μεγάλος κοινωνικός αναβατήρας (και περισσότερο στις φτωχότερες χώρες σαν

την Ελλάδα) και ο παράγοντας σύγκλισης ισοδυνάμων ευκαιριών και
δυνατοτήτων, πεμπτουσία δηλαδή
της δημοκρατίας και κάθε πολιτισμένης και ανεπτυγμένης κοινωνίας.
Τα χρόνια της κρίσης, όμως, στην
Ελλάδα αυτός ο εξαιρετικός μηχανισμός σχεδόν κονιορτοποιήθηκε.
Η ανικανότητα των πολιτικών ηγεσιών και τα συντεχνιακά συμφέροντα των άμεσα εμπλεκομένων οδήγησαν στο τέλμα και την απαξίωση.
Η εθνικά απαράδεκτη έλλειψη συγκρότησης και στόχων με γνώμονα
την παιδεία, από όλο το πολιτικό
σύστημα, οδήγησε γρήγορα στην
περαιτέρω όξυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων. Σήμερα, τα περιθώρια
που διαθέτουν αρκετές κοινωνικές
ομάδες για να σπουδάσουν τα παιδιά
τους είναι δραματικά συμπιεσμένα… Αρα; Η απόκτηση των γνώσεων, η ανάδειξη των δεξιοτήτων, η
εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, οι
μεταπτυχιακές σπουδές και οι καλές
δουλειές θα είναι στην Ελλάδα το
αποκλειστικό προνόμιο των εύπορων
οικογενειών;
Η νέα εποχή της ατελείωτης τεχνολογίας, της πλούσιας γνώσης,
του καλά καταρτισμένου ανθρώπι-

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ

Κυβερνήσεις στην υπηρεσία του Twitter
νου δυναμικού και της ταχύτατης
μετανάστευσης των πληροφοριών
και των κεφαλαίων, διαμορφώνει
οικονομίες πολύ υψηλής ανταγωνιστικότητας. Οι κοινωνίες που δεν
θα μπορέσουν να ανταποκριθούν
σε αυτήν την πρόκληση κινδυνεύουν
να γκρεμιστούν (και ήδη υποχωρούν)
από τη θέση που έχουν καταλάβει
στο διεθνές σύστημα επί πολλές δεκαετίες. Πόσο μάλλον η Ελλάδα! Το
αντίδοτο ασφαλώς είναι η παιδεία
δυνατού επιπέδου, οι επενδύσεις
σε ανθρώπινο δυναμικό και έρευνα.
Από την ικανότητα των χωρών, στη
δημιουργία νέων ανταγωνιστικών
προϊόντων και υπηρεσιών διεθνούς
ζήτησης, στη νέα τεχνολογία που
μεταβάλλει τα κόστη και τους οικονομικούς κλάδους, θα κριθούν η ανάκαμψη των οικονομιών και η ανάπτυξη των κοινωνιών, για τις οποίες πολύς λόγος γίνεται πρωτίστως
σήμερα στη χώρα μας. Είναι ο επόμενος κύκλος που θα κρίνει τη βιωσιμότητα και την προοπτική, το βιοτικό επίπεδο, τα εισοδήματα, τις θέσεις απασχόλησης, ιδίως για την
Ελλάδα. Εάν πράγματι η χώρα μας
θα καταφέρει κάποτε, δηλαδή, να
βγει από την κρίση…

Η υποδοχή της νέας κυβέρνησης της

Ισπανίας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διεθνώς είναι ενδεικτική για το
πού βρίσκεται ο κόσμος σήμερα.
Ετσι, ο σοσιαλιστής διάδοχος του Μαριάνο Ραχόι δεν είναι απλά «ωραίος»
αλλά και ένας πολιτικός «ανοικτός στα
μηνύματα των καιρών». Η σύνθεση του
νέου υπουργικού συμβουλίου έκανε αμέσως πάταγο: οι γυναίκες υπερτερούν
των ανδρών (11 έναντι 6). Μάλιστα, υπογραμμίζεται θετικά και ο σεξουαλικός
προσανατολισμός δύο μελών της νέας
ισπανικής κυβέρνησης.
Ελάχιστη σημασία έχει αν ο Πέδρο
Σάντσεθ είναι επικεφαλής μιας κυβέρνησης μειοψηφίας. Η παραγωγή πολιτικής στο σύμπαν των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έρχεται πάντα δεύτερη,
αλλά αν κρίνουμε από τα εκλογικά αποτελέσματα ανά τον κόσμο οι πολίτες
φαίνονται μάλλον απρόθυμοι να επιβραβεύσουν πολιτικούς που δείχνουν
προτίμηση στις επικοινωνιακές πιρουέτες.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση
του πρώην Γάλλου προέδρου Φρανσουά
Ολάντ, ο οποίος το 2014 εντυπωσίασε
με τη σύνθεση της δεύτερης κυβέρνησής του όπου για πρώτη φορά άντρες
και γυναίκες μοιράζονταν απολύτως

τις υπουργικές ευθύνες (8 - 8). Για την
ιστορία ο Φρανσουά Ολάντ δεν έθεσε
εκ νέου υποψηφιότητα για το προεδρικό
αξίωμα.
Ακολούθησε ένας άλλος «μάγος» της
πολιτικής επικοινωνίας, ο πρωθυπουργός
του Καναδά Τζάστιν Τριντό, ο οποίος
για πρώτη φορά στα χρονικά της μεγάλης
του χώρας σχημάτισε κυβέρνηση όπου
ο αριθμός των γυναικών υπουργών ήταν
επίσης ίσος με των ανδρών συναδέλφων
τους. Τώρα ο Σάντσεθ έρχεται να σηκώσει όλο το χαρτί από το τραπέζι.
Στα καθ’ ημάς δεν είχαμε ποτέ κάτι
τόσο «εξωτικό», όσο ομοφυλόφιλους
υπουργούς επομένως όλο το βάρος των
εκάστοτε συμβολισμών πέφτει μοιραία
στην παρουσία των γυναικών.
Θα θυμάστε το κλίμα συγκρατημένου
ενθουσιασμού κατά την ορκωμοσία
της κυβέρνησης του Γιώργου Α. Παπανδρέου το 2009, όταν εκατομμύρια
Ελληνες παρακολουθούσαν με προσδοκία πολλά νέα και άφθαρτα πρόσωπα
να αναλαμβάνουν σημαντικά υπουργεία
(ανάμεσά τους ένας ασυνήθιστα υψηλός
αριθμός γυναικών). Τελικά η θητεία
της κυβέρνησης Παπανδρέου αποδείχθηκε μία από τις πλέον βραχύβιες
στην ιστορία της Μεταπολίτευσης (25
μήνες).
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Τα βαρίδια
της κάλπης
για Ερντογάν
Αναλυτές και δημοσκοπήσεις δεν
βιάζονται να του χρεώσουν νέο θρίαμβο
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Τρία εικοσιτετράωρα πριν το άνοιγμα
των καλπών για τις πρόωρες βουλευτικές
και προεδρικές εκλογές στην Τουρκία,
η αγωνία των πολιτών και των πολιτικών
πρωταγωνιστών κορυφώνεται. Οι τελευταίες σφυγμομετρήσεις και έρευνες
δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο,
το ίδιο και τα εκλογικά επιτελεία, τα οποία ετοιμάζονται για όλα τα πιθανά
σενάρια της επόμενης μέρας των εκλογών. Με τις εκλογές της Κυριακής, η
Τουρκία ετοιμάζεται να αλλάξει σελίδα
στην πολιτική ιστορία της, με τη χώρα
<
<
<
<
<
<
<

Ο υποψήφιος των Κούρδων και της Αριστεράς,
ο φυλακισμένος Σελαχαττίν Ντεμίρτας, φλερτάρει με
την τρίτη θέση στην κατάταξη των προεδρικών εκλογών, με ένα ποσοστό της
τάξης του 12-14%.
να περνά σε προεδρικό σύστημα που
εγκρίθηκε στο δημοψήφισμα του 2017.
Το νέο σύστημα παρέχει αυξημένες αρμοδιότητες και εξουσίες στον Πρόεδρο
της Τουρκίας και αυξάνει τον αριθμό
των εδρών στο κοινοβούλιο από 550
σε 600. Την ίδια στιγμή, διατηρείται το
αντιδημοκρατικό εκλογικό μέτρο του
10%. Εξαιτίας του εκλογικού μέτρου,
λίγο πριν τις εκλογές, τα μεγάλα κόμματα
της Τουρκίας δημιούργησαν εκλογικές
συμμαχίες με τα μικρότερα κόμματα.
Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και
Ανάπτυξης (ΑΚΡ) έχει ενώσει τις δυνάμεις του με το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΜΗΡ) και το Κόμμα Μεγάλης Ενότητας (ΒΒΡ). Τον υποψήφιο αυτής
της συμμαχίας για την προεδρία της
Τουρκίας, δηλαδή τον Ρετζέπ Ταγγίπ
Ερντογάν, υποστηρίζουν και τα HüdaPar, ANAP και AsParti, τα οποία δεν εκπροσωπούνται στη βουλή και δεν λαμβάνουν μέρος στην προαναφερόμενη
συμμαχία. Το συντηρητικό κουρδικό
κόμμα Hüda-Par κατέρχεται ανεξάρτητα
στις βουλευτικές εκλογές. Στο στρατό-

πεδο της αντιπολίτευσης, τις δυνάμεις
τους για τις βουλευτικές εκλογές έχουν
ενώσει τα εξής κόμματα: Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP), Καλό Κόμμα
( P), Κόμμα Ευτυχίας (SP), Δημοκρατικό
Κόμμα (DP). Και τα τέσσερα κόμματα
θα συμμετάσχουν στις προεδρικές εκλογές με δικούς τους υποψήφιους.
Στις προεδρικές και βουλευτικές εκλογές
θα συμμετάσχει με δικούς του υποψήφιους και το εθνικιστικό Κόμμα Πατρίδας
(VP), το οποίο σύμφωνα πάντα με τις
τελευταίες σφυγμομετρήσεις δεν έχει
ελπίδες για είσοδο στη νέα βουλή.
Με βάση τον νέο εκλογικό νόμο της
Τουρκίας, τα μικρότερα κόμματα των
συμμαχιών θα εισέλθουν στην βουλή,
αρκεί ένα κόμμα της συμμαχίας να ξεπεράσει το 10%. Στις δε προεδρικές εκλογές, στην πρώτη αναμέτρηση, οι υποψήφιοι καλούνται να εξασφαλίσουν
το «μαγικό» ποσοστό της τάξης του
50,1%+ για να σφραγίσουν την εκλογή
τους, διαφορετικά θα ακολουθήσει νέα
αναμέτρηση σε δυο Κυριακές.

Η τελευταία εικόνα
Ποια είναι η τελευταία εικόνα και
κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία
λίγο πριν το άνοιγμα των καλπών; Σε
ποια επίπεδα κυμαίνονται τα ποσοστά
των αντίπαλων στρατοπέδων; Πρόσφατες σφυγμομετρήσεις και μελέτες
βοηθούν να απαντήσουμε. Στο μέτωπο
των προεδρικών εκλογών, όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν με ομόφωνο τρόπο
την πρωτιά στον Ερντογάν. Ο απερχόμενος πρόεδρος προηγείται με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο στην
κατάταξη, τον Μουχαρρέμ Ιντζέ. Ωστόσο, οι δημοσκοπήσεις δεν θεωρούν
δεδομένη την επικράτηση του Ερντογάν αυτήν την Κυριακή. Ενδέχεται να
χρειαστεί μια δεύτερη Κυριακή για
την τελική νίκη. Την παρούσα στιγμή,
τα ποσοστά του κυμαίνονται από το
45% μέχρι και το 51-53%. Την ίδια
στιγμή, τα ποσοστά της εκλογικής
συμμαχίας του στις βουλευτικές εκλογές
φαίνεται να «αγκυροβολούν» στο όριο
του 46-47%. Τον Ερντογάν ακολουθούν
οι κ. Ιντζέ με ένα ποσοστό της τάξης
26-29%, η κ. Άκσενερ με ένα ποσοστό
με μεγάλες διακυμάνσεις και αβεβαιότητα (8-16%) και οι μικρότεροι υποψήφιοι με πολύ μικρότερα ποσοστά.

Την παρούσα στιγμή, τα ποσοστά του Ερντογάν κυμαίνονται από το 45% μέχρι και το 51-53%.
Ο υποψήφιος των Κούρδων και της Αριστεράς, ο φυλακισμένος ΣελαχαττίνΝτεμίρτας, φλερτάρει με την τρίτη
θέση στην κατάταξη των προεδρικών
εκλογών, με ένα ποσοστό της τάξης
του 12-14%.
Στην περίπτωση του κουρδικού κινήματος αξίζουν να υπογραμμιστούν
δυο σημεία.
• Πρώτον, η είσοδος του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP) κρίνεται κρίσιμη από τους αναλυτές καθώς

ο πιθανός αποκλεισμός αυτού του κόμματος θα έδινε την πλειοψηφία στο
ΑΚΡ και στους συμμάχους του.
• Δεύτερον, στις κουρδικές επαρχίες
το συγκεκριμένο κόμμα και ο Ντεμίρτας
έχουν καταφέρει να ξεπεράσει, έστω
και με μικρή διαφορά, τα ποσοστά του
ΑΚΡ και του Ερντογάν. Οι αναλυτές
τονίζουν ότι τα προαναφερόμενα ποσοστά είναι ενδεικτικά και ότι σε μια
χώρα όπως την Τουρκία, στην οποία
η επικαιρότητα αλλάζει με ραγδαίους

ρυθμούς, μέχρι το άνοιγμα των καλπών
ενδέχεται να λάβουν χώρα σημαντικές
αλλαγές και διαφοροποιήσεις.

Τα σχέδια των πρωταγωνιστών
Οι τελευταίες εξελίξεις στη γειτονική
Τουρκία και κυρίως οι σφυγμομετρήσεις
τροποποιούν τα σχέδια των βασικών
πρωταγωνιστών στις επικείμενες προεδρικές και βουλευτικές εκλογές. Με
βάση τα νέα δεδομένα, τα μεγάλα κόμματα εστιάζουν σε εναλλακτικά σχέδια

Κουρδικό-οικονομία έχουν ρόλο
Στην ιστορική αναμέτρηση της Κυριακής διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο
δυο «πρωταγωνιστές». Στο Κουρδικό
η ένταση έχει σκαρφαλώσει σε επικίνδυνα επίπεδα, με το κουρδικό
κίνημα και την Άγκυρα να ανταλλάσσουν αυστηρά και απειλητικά
μηνύματα σε καθημερινή βάση και
την ένοπλη πτέρυγα να προειδοποιεί
για ένα «θερμό καλοκαίρι». Σε πολιτικό επίπεδο αυτές οι εξελίξεις έχουν ως αποτέλεσμα την αποξένωση
των κουρδικών επαρχιών από το
τουρκικό κυβερνών κόμμα, γεγονός
που θα μπορούσε να στερήσει πολύτιμους ψήφους από τον κ. Ερντογάν.
Την ίδια στιγμή συνεχίζεται και
λαμβάνει διαστάσεις η κρίση στην
τουρκική οικονομία. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση και η Κεντρική

Τράπεζα τρέχουν να προλάβουν τις
εξελίξεις σε πολλά μέτωπα, στην
τουρκική αγορά συνεχίζεται η άνοδος της τιμής των ξένων νομισμάτων
και η γενική ανησυχία.

Πρόκειται για μια δεύτερη εξέλιξη, η οποία θα μπορούσε να είχε
ως αποτέλεσμα την μείωση των ποσοστών της κυβερνητικής συμμαχίας.

που αφορούν την επόμενη ημέρα των
εκλογών. Υψηλόβαθμο στέλεχος του
κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) ανακοινώνει ότι
το κόμμα του δεν αποκλείει κανένα
σενάριο το βράδυ της Κυριακής. Ο
Μουσταφά Σέντοπ, μιλώντας στον
τουρκικό τύπο, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο της απώλειας της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Σε μια τέτοια
περίπτωση, το ΑΚΡ θα επιχειρήσει να
συνεχίσει την πορεία του με «πρόχειρο
(μεταβατικό)» προϋπολογισμό. Σύμφωνα με τον κ. Σέντοπ, με βάση το
νέο πολίτευμα της Τουρκίας, οι επαναληπτικές εκλογές δεν είναι εύκολο
εγχείρημα και για αυτόν τον λόγο το
ΑΚΡ εστιάζει σε εναλλακτικά σχέδια.
Τα δικά της ξεχωριστά εναλλακτικά
σχέδια δημιουργεί και η τουρκική αντιπολίτευση, η οποία δεν βιάζεται να
αποκλείσει κανένα ενδεχόμενο για το
βράδυ της Κυριακής. Υψηλόβαθμο στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
λαμβάνοντας υπόψη του το ενδεχόμενο
ενός δεύτερου γύρου στις προεδρικές
εκλογές, στέλνει μήνυμα φιλίας και
συνεργασίας στου Κούρδους πολίτες
της Τουρκίας. Συγκεκριμένα, ο Γκιουρσέλ Τεκίν ανακοινώνει ότι ένας
από τους Αντιπρόεδρους της προεδρίας
του Μουχαρρέμ Ιντζέ θα είναι οπωσδήποτε κουρδικής καταγωγής. Σε παρόμοια ανακοίνωση προχωρά και η
Μεράλ Άκσενερ, η οποία σε περίπτωση
που περάσει στον δεύτερο γύρο θα
προτείνει σε δυο ανθυποψήφιους της,
στους κ. Ιντζέ και Τεμέλ Καραμολλάογλου , την αντιπροεδρία της Τουρκίας.

Πυρετός διαβουλεύσεων για τις αμοιβές προσωπικών γιατρών
Σε δημόσια διαβούλευση οι κανονισμοί – Τα επόμενα βήματα για εφαρμογή του ΓεΣΥ – Στόχος να ολοκληρωθούν εγκαίρως
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

Εν μέσω καύσωνα και καλοκαιρινών
διακοπών αναμένεται να συνεχιστούν
οι διαβουλεύσεις ανάμεσα σε ΟΑΥ και
παρόχους υγείας για την σύμβληση
των δεύτερων με το νέο σύστημα υγείας στην χώρα, το οποίο όσον αφορά
την πρωτοβάθμια φροντίδα, θα τεθεί
σε εφαρμογή με βάση το νόμο που ψήφισε η Βουλή την 1η Ιουνίου 2018. Με
λιγότερο από ένα χρόνο να παραμένει
για την εφαρμογή της πρώτης φάσης
του ΓεΣΥ, ο ΟΑΥ εντείνει τις ενέργειές
του ώστε οι όποιες δυσκολίες προκύψουν στο τέλος της ημέρας να μπορούν
να αντιμετωπισθούν και να ολοκληρωθούν όλα όσα πρέπει στην βάση
των χρονοδιαγραμμάτων που καθορίζονται στο νόμο που ψήφισε πριν από
ακριβώς ένα χρόνο η Βουλή. Προς την
κατεύθυνση αυτή ο οργανισμός έχει

Ετοιμοι για διάλογο δηλώνουν και οι φαρμακοποιοί οι οποίοι ωστόσο θέτουν και
κάποιες προϋποθέσεις.

Απαιτήσεις φαρμακοποιών
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Ο στόχος που έχει τεθεί
από τον οργανισμό ασφάλισης υγείας είναι όπως μέχρι τον Αύγουστο ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις
με τους παρόχους υγείας.
εντείνει τις ενέργειές του όσον αφορά
τις διαβουλεύσεις με τους γιατρούς
αλλά και τους φαρμακοποιούς για ένταξή τους το ΓεΣΥ. Σημειώνεται ότι
ο ΟΑΥ μπαίνει στις διαβουλεύσεις με
τους παρόχους έτοιμος να ακούσει
και τις δικές τους προτάσεις. Ωστόσο,
όπως σημειώνει, δεν μπορεί να ξεφύγει
από τον σφαιρικό προϋπολογισμό του
ΓεΣΥ. Μιλώντας στην «Κ» ο Γενικός
Διευθυντής του ΟΑΥ Άθως Τσινωντίδης
σημείωσε ότι οι διαβουλεύσεις με τους
παρόχους υγείας συνεχίζονται κανονικά, επισημαίνοντας ότι προ ημερών
έχουν μπει στην δημόσια διαβούλευση
και οι κανονισμοί οι οποίοι προβλέ-

Τις δικές τους απαιτήσεις για να συμβληθούν με το νέο σύστημα υγείας διατηρούν γιατροί και φαρμακοποιοί, με τον ΟΑΥ ωστόσο
να ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να παραβεί τον σφαιρικό του προϋπολογισμό.
πονται από το νόμο όσον αφορά τόσο
τους προσωπικούς όσο και τους ειδικούς γιατρούς, καθορίζοντας τις υπηρεσίες που θα προσφέρουν, όπως επίσης και τον τρόπο με το οποίο θα υπολογίζεται η αμοιβή τους.

Τρόπος αμοιβής
Όσον αφορά το κομμάτι των προσωπικών γιατρών, η αμοιβή τους χωρίζεται σε τρία μέρη με τον Γενικό Διευθυντή του οργανισμού να εξηγεί
στην εφημερίδα ότι το ένα μέρος αφορά
τον αριθμό των ατόμων που γράφονται
στους καταλόγους του κάθε γιατρού .
Δεύτερον μέρος είναι η αμοιβή που

μπορεί να πάρει ο προσωπικός ιατρός
για κάποιες συγκεκριμένες πράξεις
που κάνει, ενώ το τρίτο κομμάτι αμοιβής τους σχετίζεται με τους δείκτες απόδοσης. Σχετικά με τους ειδικούς γιατρούς, όπως εξήγησε ο κ. Τσινωντίδης,
η αμοιβή τους δεν έχει να κάνει με το
πόσα άτομα θα έχουν εγγεγραμμένους
στον κατάλογό τους αλλά θα παίρνουν
αμοιβή ανά υπηρεσία που προσφέρουν.
Επίσης, επισήμανε ότι στις περιπτώσεις
των ειδικών γιατρών οι αμοιβές ανά
υπηρεσία δεν θα καθορίζονται από τιμοκατάλογο, αλλά μέσα από ένα σύστημα στην βάση τιμής μονάδας για
να μπορέσει και ο ίδιος ο οργανισμός

να είναι μέσα στα πλαίσια του σφαιρικού του προϋπολογισμού.

Διαβουλεύσεων συνέχεια
Σε ό,τι αφορά το κομμάτι των διαβουλεύσεων, μετά και τον καθορισμό
του μπάτζετ για προσωπικούς και ειδικούς
γιατρούς, ο ΟΑΥ αναμένει την τοποθέτηση του ΠΙΣ. Ταυτόχρονα, έχουν αρχίσει
και οι διαβουλεύσεις με τον Παγκύπριο
Φαρμακευτικό Σύλλογο με τον επόμενο
μήνα να χαρακτηρίζεται καθοριστικός
για την έκβαση των συζητήσεων καθώς
υπάρχει η πρόθεση οι διαβουλεύσεις με
τους παρόχους υγείας να ολοκληρωθούν
πριν από τον Αύγουστο.

Με τον ΟΑΥ να τρέχει τις διαδικασίες
σε όλα τα επίπεδα, τις δικές τους απαιτήσεις για να ενταχθούν στο ΓεΣΥ
συνεχίζουν να έχουν Φαρμακοποιοί
και γιατροί. Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από πλευράς φαρμακοποιών,
είναι έτοιμοι για διάλογο και για συμφωνία για ένταξή τους στο νέο σύστημα υγείας. Ωστόσο, όπως σημειώνουν, ένα πάγιο αίτημα, το οποίο
συνεχίζουν να θέτουν, είναι να τους
επιτραπεί να παρέχουν και άλλες υπηρεσίες, όπως συμβαίνει και σε άλλα
συστήματα υγείας, γεγονός που, όπως
τονίζουν, θα λειτουργήσει υποβοηθητικά στην αποφόρτιση των νοσηλευτηρίων. Οι υπηρεσίες αυτές, όπως
σημειώνουν, είναι οι εκστρατείες ενημέρωσης του κοινού, όπως επίσης
και η παραχώρηση άδειας για τα εμβόλια της εποχικής γρίπης καθώς θα
συμβάλει στον εμβολιασμό περισσοτέρων ατόμων λόγω της προσβασι-

μότητας 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.Τις δικές
τους αποφάσεις για το ενδεχόμενο
σύμβλησης με το ΓεΣΥ αναμένεται
να πάρουν το επόμενο διάστημα και
οι γιατροί. Συγκεκριμένα, μετά την
αποστολή από τον ΟΑΥ 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. Στο πλαίσιο γενικής συνέλευσης, θα αποφασίσουν εάν τα
δεδομένα τα οποία θα αναλυθούν από
το ελεγκτικό οίκο με τον οποίο συνεργάζονται μπορούν να αποτελέσουν
πλαίσιο συμφωνίας με τον ΟΑΥ.
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Νέα εργαλεία κατά των ΜΕΔ ζητούν οι τράπεζες
Νέος Πρόεδρος ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης, Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Χάρης Γεωργιάδης: Αφήστε πίσω
τις πρακτικές του παρελθόντος

Νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου είναι ο Αναπληρωτής Ανώτατος Εκτελεστικός Σύμβουλος της
Τράπεζας Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης. Πήρε τα ηνία από τον Ανώτατο
Εκτελεστικό Σύμβουλο της Ελληνικής
Τράπεζας Ιωάννη Μάτση που είχε οριστεί
ως Πρόεδρος στην ετήσια συνέλευση
του Συνδέσμου τον Ιούνιο του 2017.
Μιλώντας εκ μέρους του Συνδέσμου ο
Γενικός Διευθυντής Τραπεζών Κύπρου
Μιχάλης Καμμάς, τόνισε ότι στον τραπεζικό τομέα έχουν αλλάξει πολλά τα
τελευταία χρόνια και τα αποτελέσματα

Ένα τραπεζικό σύστημα που λει-
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Λαμβάνοντας το λόγο ο
απερχόμενος Πρόεδρος του
Συνδέσμου Ιωάννης Μάτσης υπέδειξε πως οι τράπεζες του τόπου, ακόμη και
στις εξαιρετικά αντίξοες
συνθήκες, απέδειξαν ότι
θέλουν και μπορούν να
στηρίξουν την ανάπτυξη
της κυπριακής οικονομίας.
αποτυπώνονται στη διαρκή μείωση των
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων, έστω
και αν έχει περιοριστεί ο ρυθμός μείωσής
τους, στην αύξηση των καταθέσεων,
στη χορήγηση νέων δανείων, στις βελτιωμένες αξιολογήσεις των διεθνών οίκων, αλλά και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης που δείχνει το κοινό προς τις
τράπεζες. Παράλληλα, ο κ. Καμμάς πρόσθεσε πως η δημοσιονομική πορεία της
χώρας, η σταδιακή μείωση της ανεργίας,
οι σταθερά υψηλοί ρυθμοί οικονομικής
μεγέθυνσης την τελευταία τριετία και
η εφαρμογή όλο και περισσότερων μεταρρυθμίσεων, βελτιώσεων επί νομοθεσιών και η προσπάθεια να καταστεί
πιο ευέλικτη, παραγωγική και συνάμα
πιο αποτελεσματική η οικονομία, αποτελούν ισχυρά μηνύματα προς τους ξένους εταίρους, παρατηρητές αλλά και
επόπτες. Ταυτόχρονα, ο Γεν. Διευθυντής
του Συνδέσμου εκτίμησε ότι ο χρόνος
και οι εξελίξεις έχουν ωριμάσει σε τέτοιο
βαθμό που πρέπει να βελτιωθούν μια

Οι τράπεζες καλούνται να αποδείξουν στην πράξη ότι συμμορφώνονται πλήρως με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και διεθνείς απαιτήσεις.
σειρά από νομοθεσίες και πρακτικές,
που θα καταστήσουν το πλαίσιο λειτουργίας τόσο του τραπεζικού συστήματος όσο και της οικονομίας ευρύτερα,
πιο αποτελεσματικό, πιο παραγωγικό
και πιο δίκαιο. Στα θετικά καταγράφεται
μια σειρά από παραδοχές οι οποίες υιοθετούνται από το σύνολο της Πολιτείας,
τα κόμματα, φορείς και ανεξάρτητα σώματα, συμπλήρωσε. Οι εν λόγω παραδοχές σύμφωνα με τον κ. Καμμά περιλαμβάνουν την ανάγκη για τη δημιουργία νέων εργαλείων ή και τη βελτίωση
υφιστάμενων διαδικασιών, προκειμένου
να μειωθεί σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων.

Εστιασμένοι στις βελτιώσεις

Παράλληλα, ο κ. Καμμάς τόνισε πως
«όλοι συμφωνούμε στην ανάγκη στήριξης των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων
και ευρύτερα αυτών που κατατάσσονται
στην ομάδα των συμπολιτών μας που
έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την
οικονομική κρίση. Μέσα στο ίδιο πλαίσιο
εντάσσεται και η αυστηρότητα -δια νομοθετημάτων και διαδικασιών- που επιβάλλεται να επιδειχτεί έναντι όσων
έχουν τη δυνατότητα αλλά επιλέγουν
να μην εξυπηρετούν τις υποχρεώσεις
τους. Συνεπώς, αυτή η νοοτροπία έχει
ως αποτέλεσμα να επιβαρύνονται τα

οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών,
να επηρεάζονται αρνητικά οι αξιολογήσεις της χώρας και κατ’ επέκταση να
περιορίζονται οι αναπτυξιακές προοπτικές μας, αλλά κυριότερα να περιορίζεται η όποια περαιτέρω ευελιξία θα
μπορούσε να επιδειχτεί έναντι αυτών
που συνεργάζονται αλλά έχουν περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Ως
εκ τούτου, επικροτούμε τις πρωτοβουλίες
για νομοθετικές αλλαγές που προωθούνται αυτή την περίοδο, οι οποίες πιστεύουμε ότι όχι μόνο είναι προς την
ορθή κατεύθυνση, αλλά και ότι θα ωθήσουν την οικονομία μας να καταστεί

πιο ανταγωνιστική δημιουργώντας καλύτερες προοπτικές για το μέλλον».

Οι 5 προκλήσεις

Λαμβάνοντας το λόγο ο απερχόμενος
Πρόεδρος του Συνδέσμου, Ιωάννης
Μάτσης, υπέδειξε πως οι τράπεζες του
τόπου ακόμη και στις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες απέδειξαν ότι θέλουν
και μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, και
κατ’ επέκταση των επιχειρήσεων και
νοικοκυριών. Δηλώνουν, όπως τόνισε,
έτοιμες να μπουν στη νέα ψηφιακή εποχή, να χρηματοδοτήσουν καινοτόμες

Γιωρκάτζη: Τα ΜΕΔ ταλανίζουν τις τράπεζες
Η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας

της Κύπρου, Χρυστάλλα Γιωρκάτζη,
τόνισε πως, παρά τη βελτίωση που έχει παρατηρηθεί από το 2013 και μετά
στον τραπεζικό τομέα, συνεχίζουν να
υπάρχουν ουσιαστικά θέματα που
πρέπει να αντιμετωπιστούν.
Πρώτη θέση κατέχει η αντιμετώπιση
του σοβαρότατου προβλήματος των
Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων
(ΜΕΧ) που, παρά την σημαντική μείωση τα τελευταία δυο χρόνια, συνεχίζουν να ταλανίζουν τον τραπεζικό το-
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μέα. Το σημερινό ύψος των ΜΕΧ αποτελεί τροχοπέδη στην ανάπτυξη των
τραπεζών αφού μειώνει την κερδοφορία τους, ενώ παράλληλα καταναλώνει σημαντικό ποσό του κεφαλαίου
τους και πολλούς πόρους (προσωπικό
και συστήματα) που θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν σε αμιγώς τραπεζικές εργασίες. Ως αποτέλεσμα, η συμβολή του τραπεζικού τομέα στην ανάκαμψη της οικονομίας μέσω της χορήγησης νέου δανεισμού είναι περιορισμένη.

τουργεί σωστά είναι προϋπόθεση
για την βιώσιμη ανάπτυξη, διαμήνυσε από το βήμα της ετήσιας συνέλευσης του Συνδέσμου Τραπεζών ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, τονίζοντας παράλληλα πως πρέπει να προσπαθήσουν περισσότερο και να φανούν
αντάξιες με τις προσπάθειες της
Πολιτείας. Φωτογραφίζοντας τη
συναλλαγή μεταξύ της Ελληνικής
Τράπεζας και της Συνεργατικής Κυπριακής, ανέφερε πως η Κυβέρνηση έλαβε δύσκολες αποφάσεις που
οδηγούν όμως σε ένα ασφαλές πιστωτικό σύστημα και με αποφάσεις
που αποτρέπουν κινδύνους στην

ιδέες νεοφυών επιχειρήσεων, να τονώσουν παραδοσιακά σημαντικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας και να
στηρίξουν τους νέους της χώρας, να
στεγάσουν τις οικογένειες, τα όνειρα
και τις προσδοκίες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Ο κ. Μάτσης εν συνεχεία
«κωδικοποίησε» τις πέντε βασικές προκλήσεις του Τραπεζικού Συστήματος
της Κύπρου, τις οποίες όπως διευκρίνισε, με συνετό, έγκαιρο και οργανωμένο χειρισμό μπορούν να μετατραπούν
σε πραγματικές προοπτικές ανάπτυξης,
ευημερίας και προόδου σε κάθε επίπεδο
οικονομικής δραστηριότητας.
Παράλληλα, ο Ceo της Ελληνικής
συμπλήρωσε πως οι τράπεζες καλούνται
να αποδείξουν στην πράξη ότι συμμορφώνονται πλήρως με τις ευρωπαϊκές
οδηγίες αλλά και τις ευρύτερες, διεθνείς
απαιτήσεις σε σχέση με την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σαφώς, το έργο είναι σύνθετο,
δαπανηρό και απορροφά σημαντικό
χρόνο από στελέχη των τραπεζών, σημείωσε, δημιουργώντας έτσι αλυσιδωτές
επιπτώσεις στο μοντέλο λειτουργίας,
την επικερδότητα αλλά και την παραγωγικότητα των τραπεζών. Η πειστική
απάντηση στην εν λόγω πρόκληση αποτελεί στοίχημα για ολόκληρη την
κυπριακή οικονομία και τους εμπλεκό-

οικονομία. Πρόσθεσε ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει την προσπάθεια
για να διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο
πλαίσιο, το οποίο θα έρθει μέσα από ένα ισχυρό νομικό πλαίσιο, την
αναδιάρθρωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος. Ο
Υπουργός τόνισε ότι η Πολιτεία αναμένει πολύ περισσότερα από τις
ίδιες τις τράπεζες και να φανούν αντάξιες των προσπαθειών που γίνονται. Είπε πως όχι απλώς αναμένει, αλλά απαιτεί ότι οι τράπεζες θα
αφήσουν πίσω τις πρακτικές του
παρελθόντος, αντιμετωπίζοντας
τους πολίτες με αξιοπρέπεια και
συνέπεια.
μενους φορείς. Την ίδια ώρα, κατά τον
κ. Μάτση, στη μικρή κυπριακή οικονομία, μεγάλος αριθμός τραπεζών μοιράζεται περιορισμένο αριθμό πελατών,
πολλούς κινδύνους, περιορισμένο περιθώριο κέρδους λόγω πίεσης των επιτοκίων δανεισμού, αλλά και του υψηλού
κόστους που απορρέει από τον ανταγωνισμό που ωθεί τα καταθετικά επιτόκια σε υψηλά επίπεδα παρά την μείωση τους την τελευταία περίοδο. Η
λύση στο πρόβλημα κατά τον ίδιο, δεν
μπορεί να είναι άλλη από την μείωση
του αριθμού των τραπεζών μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων, δημιουργία
μεγαλύτερων σχημάτων, επαρκώς κεφαλαιοποιημένων και με βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Πέραν των πιο
πάνω συνθηκών, ο κύριος Μάτσης υπογράμμισε ότι οι τράπεζες έχουν να
αντιμετωπίσουν και τη διαχρονική προσέγγιση των συνδικαλιστικών οργανώσεων, οι οποίες πολλές φορές αποτελούν τροχοπέδη στις αλλαγές, τον
εκσυγχρονισμό και συνεπώς την ευελιξία και την αύξηση της παραγωγικότητας. «Αποτελεί ισχυρή πεποίθησή
μας ότι ο διάλογος με τις συντεχνίες
θα πρέπει πλέον να τεθεί στη βάση του
μεγάλου στόχου, δηλαδή να ξεκαθαρίσουμε το πού θέλουμε να φτάσουμε κι
έπειτα να αναζητήσουμε τις λεπτομέρειες και τους τρόπους», κατέληξε.
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Τα fake news και η ποιοτική δημοσιογραφία
Η καλλιέργεια της παιδείας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ο ρόλος της Κομισιόν στο συνέδριο Cyprus in the Digital Agenda
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

ενημέρωσης το ραδιόφωνο, ενώ ψηλά
είναι και τα έντυπα μέσα. Ίσως γιατί
η ενημέρωση σε αυτά τα μέσα δεν βασίζεται στον εντυπωσιασμό του αποδέκτη της είδησης εν αντιθέσει με
αυτό που φαίνεται να χαρακτηρίζει
ως επί το πλείστον πρωτίστως το διαδίκτυο και την τηλεόραση. Ενδεικτικό
αυτού είναι πάντως και η διαπίστωση
ότι το μικρότερο μερίδιο εμπιστοσύνης
συγκεντρώνουν τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης.

Ψευδείς ειδήσεις. Ένας όρος που χρησιμοποιείται πλέον σχεδόν καθημερινά
σε συζητήσεις μεταξύ απλών πολιτών,
αλλά κυρίως σε επίπεδο πολιτικών προσώπων στην Κύπρο και στο εξωτερικό
και που έκανε την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια ως απόρροια της ραγδαίας
απήχησης των κοινωνικών μέσων δικτύωσης και της αύξησης των ιστοσελίδων και της καμιά φορά της ταχύτητας
με την οποία μεταδίδονται οι ειδήσεις
μέσω αυτών. Η φιλοσοφία ωστόσο της
λειτουργίας των μέσων δεν έχει αλλάξει,
όπως επίσης δεν έχει αλλάξει και ο τρόπος
με την οποία θα πρέπει να τυγχάνει διαχείρισης η κάθε πληροφορία. Πρωτίστως
σημασία έχει η διασταύρωση της είδησης
ή της πληροφορίας που μεταφέρει ώστε
το αποτέλεσμα να μην είναι παραπλανητικό για τον τελικό παραλήπτη, τον
αναγνώστη, τον ακροατή, τον τηλεθεατή.
Πρόκειται για μία από τις αρνητικές
συνέπειες των ψηφιακών εξελίξεων το

Τα βήματα της Κομισιόν
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<
<
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Μέχρι τον Ιούλιο του 2018
θα πρέπει να είναι έτοιμος
κώδικας πρακτικής για την
παραπληροφόρηση, ενώ
τον Δεκέμβριο του ίδιου
έτους θα υποβληθεί έκθεση
από την Κομισιόν σε σχέση
με την πρόοδο που έχει
σημειωθεί.
οποίο αναδείχθηκε με αφορμή τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές και τους
ισχυρισμούς ότι υποκινούμενα από την
Ρωσία fake news έχουν καθορίσει το αποτέλεσμα των αμερικανικών εκλογών
και έδωσαν την νίκη στον Ντόναλντ
Τραμπ. Στοιχεία μάλιστα κάνουν λόγο
για χιλιάδες διαφημίσεις οι οποίες προωθήθηκαν σε εκατομμύρια χρήστες του
κοινωνικού δικτύου, με περιεχόμενο
διχαστικά πολιτικά μηνύματα.Το πιο
πάνω παράδειγμα επεξηγεί με εμφαντικό
τρόπο το πώς τέτοιες ειδήσεις μπορούν
να επιδράσουν αρνητικά σε πολιτικό
επίπεδο.
Την ίδια ώρα ουκ ολίγες ήταν οι περιπτώσεις των fake news, που καταγράφηκαν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ακόμα
και η εφημερίδα Guardian πιάστηκε
στην παγίδα των fake news αποδίδοντας
λανθασμένα τις δηλώσεις του Προέδρου
της Κομισιόν Ζαν Κλωντ Γιούνκερ για
τους Ιταλούς. Η δήλωση που του αποδόθηκε ήταν ότι «οι Ιταλοί πρέπει να
δουλεύουν περισσότερο και να είναι λιγότερο διεφθαρμένοι», κάτι που προκάλεσε την έντονη ενόχληση της Κομισιόν
για το παραποιημένο μήνυμα που μεταδόθηκε σε σχέση με δηλώσεις του κ.
Γιούνκερ για την ανεργία και το μέλλον
της Ευρώπης. Από την μάστιγα των fake
news δεν εξαιρείται φυσικά και η κυ-

Στο συνέδριο «Cyprus in the Digital Agenda» θα μιλήσουν η Jivka Petkova, αρχισυντάκτρια των πολυμέσων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο διευθυντής της «Καθημερινής» Αλέξης Παπαχελάς, ενώ το δικό του οπτικογραφημένο μήνυμα για τον αντίκτυπο των ψευδών ειδήσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα δώσει ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.
πριακή ειδησεογραφία. Πρόκειται κατά
κοινή ομολογία για αρνητική εξέλιξη,
με το 83% των ευρωπαίων να αντιλαμβάνονται τα fake news ως πρόβλημα για
την δημοκρατία και την κοινωνία.
Ωστόσο θα μπορούσε να πει κανείς
ότι είναι σημείο των καιρών που προκύπτει ακριβώς λόγω της περιόδου για

τα ΜΜΕ στην ψηφιακή εποχή αλλά και
τη δυναμική που έχουν αποκτήσει σελίδες κοινωνικής δικτύωσης όπως το
Facebookκαι το Twitter.

Συζήτηση στο συνέδριο της «Κ»
Είναι ακριβώς αυτή η πτυχή η οποία
θα απασχολήσει μεταξύ άλλων το συ-

νέδριο «Cyprus in the Digital Agenda».
Το θέμα θα αναπτύξει η Jivka Petkova,
αρχισυντάκτρια των πολυμέσων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση με τον διευθυντή
της «Καθημερινής» Αλέξη Παπαχελά.
Το δικό του μήνυμα για τον αντίκτυπο
των ψευδών ειδήσεων για την Ευρω-

παϊκή Ένωση θα δώσει οπτικογραφημένο ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς. Αυτό
που τονίζεται από την Κομισιόν είναι
ότι θα πρέπει η αντίδραση στις ψευδείς
ειδήσεις να είναι άμεση και ξεκάθαρη.
Σύμφωνα δε με στοιχεία, οι Ευρωπαίοι
θεωρούν ως πιο αξιόπιστο μέσο μαζικής

Κώδικας με οκτώ άξονες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Οκτώ είναι στο σύνολό τους τα μέτρα

τα οποία έχει προτείνει η Κομισιόν για
την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο και δημιουργούν
κώδικα ορθής πρακτικής και μια σειρά
α δράσεων για προώθηση της ποιοτικής
δημοσιογραφίας και την προαγωγή του
γραμματισμού στα ΜΜΕ.
Έως τον Ιούλιο, και ως πρώτο βήμα, οι
διαδικτυακές πλατφόρμες θα πρέπει να
αναπτύξουν και να ακολουθούν κοινό
κώδικα ορθής πρακτικής.
Δημιουργία ασφαλούς ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμα για την παραπληροφόρηση με σκοπό την παροχή υποστήριξης στο δίκτυο των φορέων εξακρίβωσης γεγονότων και των οικείων
πανεπιστημιακών ερευνητών, με δια-

συνοριακή συλλογή και ανάλυση δεδομένων, καθώς και με πρόσβαση σε δεδομένα από ολόκληρη την ΕΕ
Ενίσχυση του γραμματισμού στα μέσα
ενημέρωσης καθώς το υψηλότερο επίπεδο γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας θα βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες να εντοπίζουν τη διαδικτυακή παραπληροφόρηση και να προσεγγίζουν
το διαδικτυακό περιεχόμενο με κριτική
ματιά. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή
θα ενθαρρύνει τους φορείς εξακρίβωσης γεγονότων και τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών να παράσχουν
εκπαιδευτικό υλικό στα σχολεία και
τους εκπαιδευτικούς και να οργανώσουν ευρωπαϊκή εβδομάδα για τον
γραμματισμό στα μέσα ενημέρωσης.

Παροχή στήριξης στα κράτη μέλη για τη
διασφάλιση της ανθεκτικότητας των εκλογών έναντι των ολοένα και πιο σύνθετων απειλών στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής
παραπληροφόρησης και των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.
Προώθηση των συστημάτων οικειοθελούς διαδικτυακής ταυτοποίησης, με
σκοπό να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα
και ο εντοπισμός των παρόχων πληροφοριών και να προαχθεί η αύξηση της
εμπιστοσύνης και της αξιοπιστίας στις
αλληλεπιδράσεις στο διαδίκτυο και στις
πληροφορίες και τις πηγές τους.
Υποστήριξη των ποιοτικών και διαφοροποιημένων πληροφοριών. Με αυτό
τον τρόπο η Επιτροπή καλεί τα κράτη

μέλη να εντείνουν την υποστήριξή τους
στην ποιοτική δημοσιογραφία, για να εξασφαλίσουν ένα πολυφωνικό, ποικιλόμορφο και βιώσιμο περιβάλλον στα μέσα ενημέρωσης.
Μια συντονισμένη πολιτική στρατηγικής επικοινωνίας, εκπονηθείσα από
τις υπηρεσίες της Επιτροπής και η οποία συνδυάζει τις υφιστάμενες και
τις μελλοντικές πρωτοβουλίες της ΕΕ
σχετικά με την παραπληροφόρηση
στο διαδίκτυο με αυτές των κρατών
μελών, θα καθορίσει δραστηριότητες
προβολής με στόχο την αντιμετώπιση
των ψευδών αφηγήσεων σχετικά με
την Ευρώπη και την αντιμετώπιση της
παραπληροφόρησης, εντός και εκτός
της ΕΕ.

Μόλις πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησεμέσα από το Κολέγιο των Επιτρόπων σειρά μέτρων
και προτάσεων για αυτορρύθμιση του
θέματος καθώς και κώδικα ορθών πρακτικών για την παραπληροφόρηση σε
όλη την ΕΕ, ώστε να υπάρξουν μέχρι
τον Οκτώβριο του 2018, μετρήσιμα αποτελέσματα. Θέτοντας μια σειρά από
εννέα στόχους προς αυτή την κατεύθυνση η Κομισιόν υποστηρίζει τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου ευρωπαϊκού δικτύου ελεγκτών για τον καθορισμό κοινών μεθόδων εργασιών, την
υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών καθώς και την δημιουργία ασφαλούς ευρωπαϊκής ηλεκτρονικής πλατφόρμας
για την παραπληροφόρηση και την
στήριξη του δικτύου των ελεγκτών
γεγονότων και των σχετικών ακαδημαϊκών ερευνητών. Προτείνεται, επίσης, η ενίσχυση της παιδείας, ως προς
την χρήση των social media, καθώς
και ένα ανεξάρτητο δίκτυο ελεγκτών
και εργαλείων, προς όφελος της ποιοτικής δημοσιογραφίας.
Αυτό που θέλει να τονίσει εμφαντικά η Κομισιόν και το οποίο έχει τονιστεί επανειλημμένα από την ηγεσία
του σώματος είναι ότι η παραπληροφόρηση δεν μπορεί να αποτελέσει νέο
μέσο πολιτικής επιρροής, ούτε να υπονομεύσουν την δημοκρατία και την
κοινωνία.
Με στόχο να προσφέρει πλαίσιο αποτελεσματικής συνεργασίας η Επιτροπή συγκαλεί πολυμερές φόρουμ,
στο οποίο θα συμμετέχουν διαδικτυακές πλατφόρμες, η βιομηχανία της
διαφήμισης και των μεγάλων διαφημιστών ώστε να εξασφαλιστεί η δέσμευση για συντονισμό και ένταση
των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης. Το πρώτο αποτέλεσμα των εργασιών του φόρουμ θα πρέπει να είναι ο κώδικαςπρακτικής σε επίπεδο ΕΕ για την παραπληροφόρηση, που πρόκειται να δημοσιευτεί έως τον Ιούλιο του 2018, με
σκοπό να υπάρξει μετρήσιμος αντίκτυπος έως τον Οκτώβριο του 2018.
Έως τον Δεκέμβριο του 2018, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση σχετικά
με την πρόοδο που έχει σημειωθεί. Η
έκθεση θα εξετάσει επίσης την ανάγκη
περαιτέρω δράσης για να διασφαλιστεί
η συνεχήςπαρακολούθηση και αξιολόγηση των δράσεων που περιγράφονται.

Τα ρομπότ και το δίκαιο των ανθρώπων
Του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΦΡΑΣΤΑΝΛΗ*

Ιστορικά το δίκαιο έχει δημιουργηθεί
από ανθρώπους και προορίζεται για
να ρυθμίζει τις σχέσεις αποκλειστικά
μεταξύ αυτών. Εννοιες όπως η νομική
προσωπικότητα και ικανότητα δικαίου
αφορούν και αποδίδονται μόνον σε
φυσικά πρόσωπα και πρόσωπα που
διοικούνται από αυτά.
Οι καιροί βέβαια αλλάζουν γρήγορα
και εμείς ζούμε σήμερα στην εποχή
της τεχνητής νοημοσύνης και των
ρομπότ, τα οποία έχουν αλλάξει τον
τρόπο που καθημερινά ζούμε και εργαζόμαστε. Καίριο είναι, λοιπόν, το
ερώτημα ποια πρέπει να είναι η σχέση
του δικαίου με την τεχνητή νοημοσύνη και πώς η αλληλεπίδρασή τους
θα μας οδηγήσει στο δίκαιο των ρομπότ, που θα προκαθορίσει το μέλλον
της ανθρωπότητας τις επόμενες δεκαετίες.
Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι κάθε άλλο παρά εύκολη. Διότι, εκτός από αμιγώς επιστημονικά κριτήρια, πρέπει να ληφθούν υπόψη και

οι φιλοσοφικές αντιλήψεις και αξίες
που διέπουν μια κοινωνία, αφού μέσα
σε αυτές τα ρομπότ θα αναπτύσσουν
τη δραστηριότητά τους.
Η ωφέλεια της κοινωνίας μας από
τα ρομπότ είναι αναμφίβολα ιδιαίτερα σημαντική: τα ιατρικά ρομπότ
έχουν εξελίξει τη ρομποτική και τη
νανοτεχνολογία, τα κοινωνικά ρομπότ διευκολύνουν την καθημερινότητά μας, ενώ τα τεχνολογικά ρομπότ συμβάλλουν στην αύξηση της
παραγωγικότητας.
Ενα παράδειγμα είναι το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό. Σύμφωνα με στατιστικές, το 90% των ατυχημάτων
στους δρόμους προκαλείται από ανθρώπινο λάθος, ενώ περνάμε κατά
μέσον όρο περίπου 4 χρόνια από τη
ζωή μας οδηγώντας. Με τη χρήση του
αυτοκινήτου χωρίς οδηγό θα μπορούμε
να χρησιμοποιήσουμε καθημερινά
τον χρόνο μας πίσω από το τιμόνι για
πιο παραγωγικές εργασίες, όπως διάβασμα, σκέψη, ξεκούραση.

Λάρνακα - Βουκουρέστι, και μετά...
Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος

www.blueairweb.com
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Τα ρομπότ υπάρχουν στη
ζωή μας ολοένα και περισσότερο, και ο νομοθέτης
πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τις νέες σχέσεις που θα κληθεί να
ρυθμίσει.
Προκύπτει, λοιπόν, ότι τα ρομπότ
συναναστρέφονται σε ένα ευρύ φάσμα
με τους ανθρώπους και αντιδρούν σε
όμοιες περιπτώσεις όπως και οι άνθρωποι, δείχνοντας μάλιστα ότι καταλαβαίνουν τις συνέπειες των πράξεών τους. Μήπως τότε θα έπρεπε να
έχουν και νομική μεταχείριση όμοια
με αυτή των ανθρώπων, να τους χορηγούνται δηλαδή δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως και στους ανθρώπους;

όλη η Ευρώπη!
(357) 22 755 300

ή μέσω των ταξιδιωτικών πρακτόρων της περιοχής σας

Προς κατανόηση, ας πάρουμε το
παράδειγμα της ευθύνης από ατύχημα
με αυτοκίνητο χωρίς οδηγό. Ποιος
θα πρέπει να φέρει την ευθύνη σε
μία τέτοια περίπτωση:
α) ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου ή
β) το ίδιο το αυτοκίνητο; Για να
δεχθούμε το τελευταίο σενάριο θα
πρέπει επίσης να δεχθούμε ότι το
αυτοκίνητο μπορεί να είναι το ίδιο
φορέας νομικής προσωπικότητας, όπως και ικανό να συνάπτει συμβάσεις.
Βέβαια, ο κατασκευαστής του αυτοκινήτου είναι αυτός που βρίσκεται
στην καλύτερη θέση για να αξιολογεί
και να αντιδράει στους κινδύνους
που παρουσιάζονται, καθώς και να
ασκεί το καθήκον επιμέλειας όταν
κατασκευάζει τα αυτοκίνητα και, στη
συνέχεια, όταν τα πουλάει.
Από την άλλη, κάποιος μπορεί να
ισχυριστεί ότι η νομική μεταχείριση
των ρομπότ δεν μπορεί να είναι όμοια
με αυτή των ανθρώπων για λόγους

που έχουν να κάνουν με την ανθρώπινη φύση. Τα ρομπότ δεν μπορούν
να έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις
επειδή δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία τους, όπως επίσης και δεν είναι
σε θέση να τηρούν συγκεκριμένους
κανόνες, επειδή δεν μπορούν να τους
ερμηνεύσουν.
Επίσης, το δίκαιο έχει ως βάση βαθιές ανθρωπιστικές αξίες, όπως είναι
τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου, π.χ. το δικαίωμα στην ελευθερία
έκφρασης και λόγου, και άρα είναι
άρρηκτα συνυφασμένο με τον άνθρωπο.
Το ερώτημα, λοιπόν, πώς πρέπει
να διαμορφωθεί το δίκαιο των ρομπότ
έχει και φιλοσοφική διάσταση. Σε
ποιες αρχές θα βασίζεται το δίκαιο
των ρομπότ και ποιες πολιτικές θα το
διέπουν;
Για να απαντήσουμε, θα πρέπει να
λάβουμε υπόψη τις δομικές ρίζες μιας
κοινωνίας, γιατί με βάση αυτές θα
διαμορφωθούν οι κανόνες που θα ρυθ-

μίζουν τις σχέσεις τους μέσα σε αυτή.
Κρίσιμο κριτήριο είναι εάν η κοινωνία είναι καθαρά ωφελιμιστική, αν
επικρατεί δηλαδή σε αυτήν η αντίληψη
ότι τα αγαθά πρέπει να αυξάνουν τον
οικονομικό πλούτο μιας κοινωνίας ή
αν αυτή βασίζεται σε μια πιο ανθρωπιστική αντίληψη των πραγμάτων,
ότι δηλαδή το πιο ωφέλιμο οικονομικά
δεν είναι απαραίτητα και το πιο καλό
για την ίδια.
Τα ρομπότ υπάρχουν στη ζωή μας
ολοένα και περισσότερο, και ο νομοθέτης πρέπει να είναι προετοιμασμένος για τις νέες σχέσεις που θα κληθεί
να ρυθμίσει. Για αυτό θα πρέπει να
αφουγκραστεί τις δομές της κοινωνίας
μας και να σταθμίσει το κόστος και
τα οφέλη που θα έχει η μία ή η άλλη
επιλογή.
* Ο κ. Στέργιος Φράστανλης, είναι διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αμβούργου, δικηγόρος, Α.Σ. Παπαδημητρίου και Συνεργάτες.
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Οι νέες συνήθειες
των καταναλωτών
αλλάζουν την αγορά
Η Χαραλαμπίδης Κρίστης επενδύει στην καινοτομία και την τεχνολογία
- Συνέντευξη στην «Κ» του CEO της εταιρείας Μάριου Κωνσταντίνου
Της ΜΑΡIΑΣ ΗΡΑΚΛEΟΥΣ

Μετρώντας πέραν των 70 χρόνων ιστορίας, με ετήσιο κύκλο εργασιών
πέραν των €100 εκατομμυρίων και
με μερίδιο αγοράς 68% στο γάλα, είναι
δεδομένο ότι η εταιρεία Χαραλαμπίδης
Κρίστης έχει καταφέρει να εδραιωθεί
στην κυπριακή αγορά στον τομέα των
γαλακτοκομικών. Σε συνέντευξη στην
«Κ» ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Μάριος Κωνσταντίνου μιλά
για τις ιδιαιτερότητες της κυπριακής
αγοράς, το πώς έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια το προφίλ των καταναλωτών στην Κύπρο και το πώς αυτές οι
αλλαγές διαμορφώνουν την στρατηγική
της εταιρείας. Σε αυτό το πλαίσιο πλέον
οι επενδύσεις για την Χαραλαμπίδης
Κρίστης εστιάζονται πρωτίστως στις
τάσεις της αγοράς, την έρευνα, την
καινοτομία και την τεχνολογία. Ξεδιπλώνοντας τα χαρτιά του για τα επόμενα βήματα της εταιρείας, ο Μάριος
Κωνσταντίνου αναφέρει ότι έπονται
επενδύσεις σε νέες κατηγορίες προϊόντων, ωστόσο ο βασικός στόχος παραμένει η ενίσχυση της θέσης της
στην εγχώρια αγορά των γαλακτοκομικών προϊόντων.
-Εταιρεία Χαραλαμπίδης Κρίστης.
Μια εταιρεία με ιστορία πέραν
των 70 χρόνων. Ποιο είναι το
κλειδί για την διατήρηση του ηγετικού μεριδίου αγοράς της εταιρείας σας στο πέρασμα των χρόνων;
-Είμαστε μια αμιγώς κυπριακή εταιρεία, που μέσα από μια δυναμική
πορεία ανάπτυξης που ξεπερνά τα 70
χρόνια, διαφυλάσσουμε τις αρχές της
αυθεντικότητας, της ποιότητας και
της καινοτομίας σε ένα ολοένα και πιο
δύσκολο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
Σε αυτό το ρευστό επιχειρησιακό περιβάλλον, η Χαραλαμπίδης Κρίστης
διατηρεί την ηγεσία της στην αγορά
με όχημα τα 100% κυπριακά προϊόντα
της, με κύριους άξονες την εμπιστοσύνη και την στήριξη των Κυπρίων
παραγωγών προσφέροντας προϊόντα
με βάση αγνές κυπριακές πρώτες ύλες,
αναδεικνύοντας την αυθεντική γεύση
των προϊόντων , μέσα από την ποιότητα
και την φρεσκάδα τους.Το μερίδιο α-

γοράς στο γάλα μας αγγίζει σταθερά
πλέον το 68%. Σύμμαχός μας είναι η
συνεχής και συνεπής πρόκληση, του
να παραμένουμε προσηλωμένοι στις
αρχές και στη φιλοσοφία μας για την
εξέλιξη της καινοτομίας και πρωτοπορίας προϊόντων που καλύπτουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των κύπριων
καταναλωτών, όλων των ηλικιών και
για διαφορετικές στιγμές κατανάλωσης.
Σημαντικός παράγοντας για μας είναι
ο υγιής ανταγωνισμός και οι ουσιαστικής σημασίας επενδύσεις σε όλα
τα επίπεδα σε ό,τι αφορά στην παραγωγική διαδικασία, στις σύγχρονες εγκαταστάσεις, στην εξαγωγική μας

Στα €100 εκατ. ανέρχεται ο
κύκλος εργασιών της εταιρείας Χαραλαμπίδης Κρίστης, ενώ το 30% αφορά εξαγωγικές δραστηριότητες.
δραστηριότητα διαφυλάσσοντας πάντα
την αξία του ανθρώπινου δυναμικού
και την δύναμη της κυπριακής παράδοσης. Η Χαραλαμπίδης Κρίστης αποτελεί τον ηγέτη και στην προμήθεια
στον κλάδο της αγοράς τροφίμων στην
Κύπρο. Με κυρίαρχη θέση σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες προϊόντων που παράγει ή διανέμει, όπως φρέσκο γάλα,
αρωματισμένο γάλα, γιαούρτι, κρέμα
γάλακτος, τυροκομικά, κατεψυγμένα
λαχανικά και ζύμες, φρέσκο χυμό και
άλλα.
-Ποιος ο κύκλος εργασιών της εταιρείας σε Κύπρο και εξωτερικό;
Η εταιρεία έχει ετήσιο κύκλο εργασιών πάνω από €100 εκατομμύρια, με
το 30% περίπου να αφορά εξαγωγικές
δραστηριότητες.
-Σε πόσες χώρες γίνονται εξαγωγές και ποιες οι πιο σημαντικές
ξένες αγορές για την εταιρεία
σας;

-Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ κατέχει πρωταρχικήθέση και στις εξαγωγές με δυναμική παρουσία σε περισσότερο από 30 χώρες, με κύριο
προϊόν εξαγωγής το παραδοσιακό Κυπριακό Χαλλούμι. Εξάγονται επίσης
σημαντικές ποσότητες Κρέμας Γάλακτος Μακράς Διάρκειας, καθώς και
άλλα τυροκομικά προϊόντα. Τα προϊόντα της διανέμονται σχεδόν σε όλες
τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
στις χώρες του Αραβικού κόλπου και
της Μέσης Ανατολής, τη Ρωσία, την
Αυστραλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες,
καθώς και σε χώρες της Ασίας όπως η
Νότιος Κορέα και η Ταϊβάν. Οι συνεχείς
επιτυχίες της γαλακτοβιομηχανίας ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΡΙΣΤΗΣ, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, επιβεβαιώνουν παράλληλα τη διεθνή απήχηση των προϊόντων της και κυρίως
το γεγονός ότι πρόκειται για μια εταιρεία παραγωγής ποιοτικών προϊόντων
υψηλής διατροφικής αξίας και υψηλών
προδιαγραφών συμφωνά με τα σύγχρονα διεθνή δεδομένα. Επιπλέον, η
ποιότητα των προϊόντων της εταιρείας
επιβεβαιώνεται και από τις διακρίσεις
των προϊόντων της σε διεθνείς διαγωνισμούς τυριού όπως του «World
Cheese Awards».
-Σε ποιες άλλες κατηγορίες προϊόντων θα δούμε σύντομα την εταιρεία σας;
-Στρατηγικός μας στόχος είναι οι
νέες επενδύσεις και ανάπτυξη της γκάμας των προϊόντων μας, με νέες κατηγορίες. Με καθημερινή σκληρή δουλειά στόχος μας είναι να επεκτείνουμε
τη θέση μας στην αγορά γαλακτοκομικών προϊόντων, ενισχύοντας παράλληλα και τις επενδύσεις μας τόσο στην
εγχώρια όσο και στην αγορά του εξωτερικού. Αυτό προϋποθέτει τη συνεχή
και αμφίδρομη επικοινωνία με τους
καταναλωτές, που επιτυγχάνεται κυρίως μέσω των πολύπλευρα δομημένων
ερευνών σχετικά με τις τάσεις της αγοράς και τις σύγχρονες καταναλωτικές
ανάγκες.
-Υπάρχουν επενδύσεις για νέες υπηρεσίες από την εταιρεία σας;
-Για την εταιρεία μας, η καινοτομία,
η έρευνα, η μελέτη των τάσεων της
αγοράς, και η τεχνολογία παίζουν κα-

Όπως αναφέρει στην «Κ» ο κ. Κωνσταντίνου, η εταιρεία εξάγει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 30 χώρες σε Ασία, ΕΕ, Αυστραλία και ΗΠΑ. Πρώτο προϊόν σε εξαγωγές, παραμένει το κυπριακό χαλούμι.
θοριστικό ρόλο. Επενδύουμε σε αυτούς
τους τομείς και αποσκοπούμε στην
περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας
μέσω της καινοτομίας. Πιστεύουμε ότι
μέσω τέτοιων πολυσήμαντων επενδύσεων, όπως του πρόσφατου προγράμματος επιβράβευσης καταναλωτών
my Milk, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο υγιές και ανταγωνιστικό
υπόβαθρο προσφέροντας στους καταναλωτές μοναδικότητα και διαφοροποίηση στα προϊόντα μας.
-Ποιες οι ιδιαιτερότητες της κυπριακής αγοράς;
-Είναι πραγματικότητα ότι την τελευταία πενταετία έχουν παρατηρηθεί
έντονες αλλαγές στις συνήθειες των

καταναλωτών κυρίως λόγω της οικονομικής κρίσης αλλά και την ανάπτυξη
νέων τάσεων, τόσο σε διεθνές όσο και
σε εγχώριο επίπεδο. Όπως για παράδειγμα η περαιτέρω ανάπτυξη των υπεραγορών και η σημαντικότητα της
αγοράς του convenience. Εμείς παραμένουμε πελατοκεντρικοί αλλά και επικεντρωμένοι στις ανάγκες των καταναλωτών μας. Η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η αμφίδρομη επικοινωνία
με τους καταναλωτές, η αυξημένη ζήτηση για αυθεντικά προϊόντα που παρασκευάζονται από φρέσκα και αγνά
υλικά και η στήριξη τοπικών προϊόντων
και εταιρειών από τους καταναλωτές,
είναι οι κύριοι άξονες που θα χαρα-

κτηρίσουν την κυπριακή αγορά τα επόμενα χρόνια. Ο καταναλωτής της
Κύπρου αναμένει ακόμα περισσότερα
νέα προϊόντα που θα ανταποκρίνονται
στις ολοένα εναλλασσόμενες ανάγκες
του αλλά και την ευκαιρία να έχει μια
πιο άμεση και συχνή επικοινωνία με
τις αγαπημένες του μάρκες και εταιρείες
που επιλέγει και εμπιστεύεται. Το
value for money παραμένει υψηλής
προτεραιότητας ζητούμενο από τους
καταναλωτές.H Χαραλαμπίδης Κρίστης
διαχρονικά σχεδιάζει τη στρατηγική
της με άξονα τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών και της κοινωνίας και αυτό θα συνεχίσει να κάνει
και το 2018.

Εμμένουν στην αναστολή των τετραμήνων
Οι διαβεβαιώσεις δεν έπεισαν - Κοινοβουλευτικά κόμματα θεωρούν ότι παράταση ενός χρόνου θα βοηθήσει σε καλύτερη προετοιμασία
Του ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

πλευράς υπουργείου, την δική τους άποψη για αναστολή των εξετάσεων
τετραμήνων συνεχίζουν να κρατούν
κοινοβουλευτικά κόμματα τα οποία
σε μια προσπάθεια να πετύχουν το
στόχο τους αναμένεται να κάνουν τις
αναγκαίες υποχωρήσεις. Μια τέτοια
υποχώρηση φαίνεται ότι πιθανότατα
θα γίνει από πλευράς της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΑΚΕΛ, το οποίο
αν και έχει καταθέσει πρόταση νόμου
για κατάργηση των εξετάσεων τετραμήνων, παρουσιάζεται έτοιμο να στηρίξει τουλάχιστον την αναστολή ενός
χρόνου στις εξετάσεις.
Μιλώντας στην «Κ» ο βουλευτής
του ΑΚΕΛ και μέλος της επιτροπής
Παιδείας της βουλής Ανδρέας Καυκαλιάς σημείωσε ότι αν και οι ίδιοι ως
κόμμα διατηρούν τις θέσεις τους ως
προς την μην διεξαγωγή των εξετάσεων
τετραμήνων είναι διατεθειμένοι να

Δεν φαίνεται να κάνουν πίσω κοινοβουλευτικά κόμματα, εκπαιδευτικοί
αλλά και οργανωμένοι γονείς από την
θέση τους για αναστολή των εξετάσεων
τετραμήνων. Αν και στην συνεδρία
της επιτροπής Παιδείας της Βουλής
την περασμένη Τετάρτη το υπουργείο
Παιδείας διά στόματος του ίδιου του
υπουργού έδωσε τις διαβεβαιώσεις ότι
είναι έτοιμο για την εφαρμογή του
νέου συστήματος από την νέα σχολική
χρονιά, φαίνεται ότι αυτό δεν άφησε
ικανοποιημένους βουλευτές οι οποίοι
συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι μια
παράταση ενός χρόνου θα λειτουργήσει
υποβοηθητικά τόσο για το υπουργείο
Παιδείας όσο και για τους μαθητές. Κι
αυτό γιατί θα υπάρξει ο απαιτούμενος
χρόνος στο υπουργείο να οργανωθεί
σωστά για να μην υπάρξουν οι όποιες
βεβιασμένες κινήσεις, οι οποίες στο
τέλος της ημέρας θα έχουν αρνητικό
αντίκτυπο στους μαθητές. Τα τελευταία
χρόνια, στο πλαίσιο της ευρύτερης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, οι μαθητές
έχουν έλθει αντιμέτωποι με αρκετές
αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης,
γεγονός το οποίο τους έχει γεμίσει τεράστιο άγχος αλλά και σύγχυση.
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Το υπουργείο Παιδείας
Το υπουργείο Παιδείας, βλέποντας
ότι κόμματα προωθούν αναστολή των
εξετάσεων, σημειώνει ότι έχει κατανοήσει και το ίδιο τις ανησυχίες που
υφίστανται. Επισημαίνει μάλιστα ότι
έχει προχωρήσει σε μια προσπάθεια
ελαχιστοποίησης των αντιδράσεων
στον καθορισμό της διδακτέας ύλης
στην βάση του ωφέλιμου διδακτικού
χρόνου με σκοπό να μην υπάρξουν
στρεβλώσεις στην όλη διαδικασία . Όπως επισημαίνουν πηγές από το υπουργείο Παιδείας στην «Κ», έχει ετοιμαστεί και το πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που αφορά
στην αξιολόγηση του μαθητή που θα
ξεκινήσει τον ερχόμενο Σεπτέμβρη
και θεωρούν ότι το υπουργείο Παιδείας

Όπως επισημαίνεται από πλευρά υπουργείου σε μια προσπάθεια να υπάρξει κοινή συνισταμένη και να προχωρήσουν οι εξετάσεις στην βάση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί είναι έτοιμοι να παρακαθίσουν στο διάλογο
είναι πανέτοιμο να εφαρμόσει από την
νέα σχολική χρονιά τον θεσμό. Όπως
τονίζεται από πλευράς υπουργείου, σε
μια προσπάθεια να υπάρξει κοινή συνισταμένη και να προχωρήσουν οι εξετάσεις στην βάση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί είναι έτοιμοι να παρακαθίσουν στο διάλογο
εξηγώντας στα κοινοβουλευτικά κόμματα όλες τις ενέργειες που έγιναν μέχρι σήμερα με σκοπό να προχωρήσει
το νέο σύστημα εξετάσεων. Μάλιστα,

μετά το πέρας της συνεδρίας της επιτροπής Παιδείας της βουλής την περασμένη Τετάρτη, οπόταν και είχε συζητηθεί το όλο θέμα με κοινοβουλευτικά κόμματα, οργανωμένους γονείς
αλλά και καθηγητές να θέτουν επί τάπητος το θέμα της αναστολής των εξετάσεων, το υπουργείο Παιδείας παραχώρησε σειρά εγγράφων τα οποία,
όπως σημειώνει, καταδεικνύουν την
ετοιμότητά τους να προχωρήσουν άμεσα με την εφαρμογή και αυτής της

μεταρρύθμισης στο χώρο της εκπαίδευσης. Όπως σημειώνεται από το υπουργείο Παιδείας, οι εξετάσεις τετραμήνων θα λειτουργούν ως δοκίμιο
ανατροφοδότησης για το τι έχει κατανοήσει ο μαθητής από την διδαχθείσα ύλη για να μπορέσει και το υπουργείο να αναπροσαρμόσει την ύλη πάνω
στα δεδομένα των μαθητών.

Μελετούν βήματα
Παρά τις εκφρασθείσες θέσεις από

Τα τελευταία χρόνια, στο
πλαίσιο της ευρύτερης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, οι μαθητές έχουν έλθει αντιμέτωποι με αρκετές
αλλαγές στο χώρο της εκπαίδευσης, γεγονός το οποίο τους έχει γεμίσει άγχος και σύγχυση.
συμβιβαστούν, αναθεωρώντας την
πρότασή τους, αν αυτό δώσει την δυνατότητα να γίνει περαιτέρω συζήτηση
για να λυθούν όσα προβλήματα αναδύονται.
Επεσήμανε επίσης ότι όποια απόφαση τελικά παρθεί θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η άποψη των άμεσα
εμπλεκόμενων σε αυτή την αλλαγή,
που δεν είναι άλλοι από εκπαιδευτικούς
και μαθητές , τονίζοντας ότι θα πρέπει
να βρεθούν λύσεις, οι οποίες να μειω-

θούν στο ελάχιστο και οι δικές τους
ανησυχίες. Καταληκτικά ο κ. Καυκαλιάς
σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρξουν
οι ασφαλιστικές δικλίδες έτσι ώστε οι
εξετάσεις να πραγματοποιηθούν σωστά, υπενθυμίζοντας μάλιστα το γεγονός ότι στις δύο τελευταίες εξετάσεις
στις οποίες ήταν διοργανωτής το υπουργείο Παιδείας παρουσιάστηκαν
προβλήματα ( διαρροή θεμάτων στις
εξετάσεις διορισίμων, λανθασμένη
διατύπωση σε άσκηση της φυσικής
στις παγκύπριες εξετάσεις).
Όπως πληροφορείται η «Κ», την
θέση για αναστολή στις εξετάσεις τετραμήνων για ένα χρόνο διατηρεί και
το ΔΗΚΟ, αφού αν και το κόμμα είχε
στηρίξει την εφαρμογή τους στην εκπαίδευση βλέποντας ότι υπάρχουν αντιδράσεις από εκπαιδευτικούς, αλλά
και οργανωμένους γονείς, πιστεύει ότι
η παράταση ενός χρόνου στην εφαρμογή τους θα επιδράσει θετικά καθώς
θα υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος να
βελτιωθούν οι όποιες στρεβλώσεις παρατηρούνται σήμερα στο σύστημα.

Ολοκληρωμένες προτάσεις
Αντίθετη με την θέση των κοινοβουλευτικών κομμάτων ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ φαίνεται να είναι η θέση του ΔΗΣΥ
στην αναστολή των εξετάσεων τετραμήνων. Μιλώντας στην «Κ» ο πρόεδρος
της επιτροπής Παιδείας της βουλής
και βουλευτής του κόμματος Κυριάκος
Χατζηγιάννης τόνισε ότι το υπουργείο
Παιδείας έχει καταθέσει ολοκληρωμένες προτάσεις για την διεξαγωγή των
εξετάσεων και θα διαφανεί σε επόμενες
συνεδρίες της επιτροπής πώς προχωρούν με το συγκεκριμένο θέμα. Επεσήμανε ακόμη ότι θα πρέπει να γίνει
κατανοητό από όλους ότι οι μεταρρυθμίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης
θα πρέπει να προχωρήσουν για το καλό
της εκπαίδευσης. Καταληκτικά τόνισε
ότι η επιτροπή άκουσε όλες τις ανησυχίες και αυτό που απομένει είναι να
διαφανεί το επόμενο διάστημα ποιες
προτάσεις θα έρθουν ενώπιόν της, και
τι αυτές θα προνοούν.
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Την εξαγορά της Norwegian Air
Shuttle επιδιώκει η Lufthansa
Σύμφωνα με τους Γερμανούς, οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις
O γερμανικός αερoμεταφορέας
Lufthansa βρίσκεται σε συνομιλίες
με τη νορβηγική εταιρεία χαμηλού
κόστους Norwegian Air Shuttle,
με στόχο την εξαγορά της. Αφότου
έγιναν γνωστές οι προθέσεις της
Lufthansa, η τιμή της μετοχής της
νορβηγικής εταιρείας σημείωσε
χθες άνοδο της τάξεως του 12%
στο χρηματιστήριο του Οσλο. Συγκεκριμένα, ο διευθύνων σύμβουλος της Lufthansa, Κάρστεν Σποχρ,
δήλωσε σε συνέντευξή του στη
Suddeutsche Zeitung ότι η εταιρεία
του ενδιαφέρεται για τη Norwegian
και ότι μία συμφωνία μεταξύ τους
εξαρτάται από δύο κριτήρια, το τίμημα της εξαγοράς και τη στρατηγικής σημασίας αξία που θα
<
<
<
<
<
<

Τον Απρίλιο, η IAG –
ιδιοκτήτρια των British
Airways και Ιberia–
εξαγόρασε αρχικά
το 4,6% στη Norwegian
Air Shuttle.
προσδώσει αυτή στον γερμανικό
αερομεταφορέα. Συν τοις άλλοις,
όπως προσέθεσε ο κ. Σποχρ, εάν
προχωρήσει η συμφωνία, υπάρχει
πιθανότητα να τεθούν περιορισμοί
από τις αρμόδιες αρχές για τη λειτουργία του ανταγωνισμού.

Στόχος
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή
της μετοχής της νορβηγικής αεροπορικής έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη φετινή άνοδό της από
τα τέλη Απριλίου. Αφορμή στάθηκε
τότε η αποκάλυψη, που η ίδια έκανε, ότι πέραν της IAG (ιδιοκτήτρια της βρετανικής British Airways
και της ισπανικής Iberia) υπάρχουν
και άλλοι πιθανοί αγοραστές. Τον
Απρίλιο η IAG είχε εξαγοράσει αρχικά το 4,6% στη Norwegian Air
Shuttle και ενδιαφερόταν για το

Επένδυση 550 εκατ. δολ.
από Google στην κινεζική
πλατφόρμα JD.com
Με το βλέμμα στραμμένο στην αχανή αγορά
της Κίνας και της νοτιοανατολικής Ασίας εν
γένει, η Google πρόκειται να επενδύσει 550
εκατομμύρια δολάρια στον κινεζικό όμιλο
ηλεκτρονικού εμπορίου της JD.com. Πέραν
της επέκτασης των δραστηριοτήτων της η
Google ενδιαφέρεται να αντεπεξέλθει και
στον ανταγωνισμό, που προέρχεται από τον
κολοσσό ηλεκτρονικού εμπορίου της Amazon.
Μιλώντας για την επένδυση του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, οι δύο εταιρείες,
Google και JD.com, την χαρακτήρισαν μέρος
μίας ευρύτερης συνεργασίας.
Στο πλαίσιο αυτό τα προϊόντα της JD.com
θα προωθούνται μέσα από την πλατφόρμα
της Google και τις υπηρεσίες που προσφέρει
στους καταναλωτές. Στελέχη της Google,
πάντως, διευκρίνισαν ότι η επένδυση αυτή
δεν θα σημαίνει και άλλες μεγάλες πρωτοβουλίες στην Κίνα, δεδομένου ότι έχει διακοπεί η παροχή των βασικών της υπηρεσιών
αναζήτησης – κι αυτό γιατί η Google αρνήθηκε να λογοκρίνει τα αποτελέσματα της αναζήτησης σύμφωνα με την κινεζική νομοθεσία.

Αμοιβαία οφέλη

Κατά τους αναλυτές της αεροπορικής βιομηχανίας, αυτή τη στιγμή η Norwegian Air Shuttle αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία στην Ευρώπη.
σύνολό της. Πάντως, μέχρι σήμερα
δύο προτάσεις εξαγοράς εκ μέρους
της ΙΑG τις έχει απορρίψει η νορβηγική αεροπορική, με τον διευθύνοντά σύμβουλό της Μπγιορν
Κτζος να δηλώνει ότι δεν τον βρίσκει αντίθετο μία τέτοια επιχειρηματική κίνηση αρκεί να είναι σωστοί οι όροι της. Ειδικότερα, εκπρόσωπος της Norwegian AIR
Shuttle διευκρίνισε ότι «έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από διαφορετικούς ομίλους είτε για την απόκτηση μετοχών, είτε για την υλοποίηση συγχώνευσης, είτε για
επενδύσεις, είτε για διαφορετικές
μορφές συνεργασίας».
Κατά τον αναλυτή του κλάδου
των αερομεταφορών στη Sanford
Bernstein, Ντάνιελ Ρέσκα, «η
Lufthansa δεν θα μπορέσει να εξασφαλίσει τις ίδιες συνέργειες με

τη Norwegian σε σύγκριση με την
IAG, οπότε ίσως να μην κάνει τόσο
υψηλή προσφορά».
Η Lufthansa, υπογράμμισε ο κ.
Ρέσκα, ίσως θα έπρεπε να εξετάσει
την κατάσταση της Norwegian,
να είναι προετοιμασμένη για το
ενδεχόμενο να χρεοκοπήσει και
να «κάνει τη ζωή δύσκολη» για την
IAG. Ωστόσο, όπως προσθέτει, «η
εν λόγω αεροπορική εταιρεία χαμηλών ναύλων δεν θα παύσει για
κάποιο διάστημα να αποτελεί τη
μεγαλύτερη ευκαιρίας εξαγοράς
στη Γηραιά Ηπειρο». Για την ιστορία του πράγματος, ο κλάδος των
ευρωπαϊκών αερομεταφορών βρίσκεται σε διαρκή διαδικασία συσπείρωσης δυνάμεων ήδη από το
2004. Τότε η γαλλική αεροπορική
εταιρεία της Air France είχε εξαγοράσει την ανταγωνίστρια ολ-

λανδική KLM και έκτοτε οι επιχειρηματικές κινήσεις συνεχίστηκαν
με πρωτοβουλία των μεγαλύτερων
ομίλων στην Ευρώπη.
Προσφάτως, τον τόνο δίνουν η
Lufthansa και η IAG. H μεν πρώτη
απέκτησε το ήμισυ της Air Berlin,
ενώ δεν κρύβει το ενδιαφέρον της
και για την προβληματική ιταλική
αεροπορική Αlitalia. Η δε IAG, δηλαδή η μητρική των British Airways
και Iberia, έχει αποκτήσει την ισπανική χαμηλού κόστους Vueling
και την ιρλανδική Air Lingus. Τέλος,
αναφέρεται ότι η Lufthansa ενδιαφέρεται και αυτή έντονα για τις εταιρείες φθηνών εισιτηρίων, προκειμένου να ελέγξει στην αγορά
της Κεντρικής Ευρώπης τον ανταγωνισμό από τις «παλαίμαχες του
είδους» ΕasyJet και Ryanair.
BLOOMBERG, A.P.

Ο «μυστικός δείπνος»
των hedge funds στο Λονδίνο
Στοιχηματίζουν στα εταιρικά ομόλογα - σκουπίδια της Ευρωζώνης
Συνήθως στη σύγχρονη ιστορία
των επενδύσεων τα στελέχη από
τα κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedge fund) οργάνωναν
ημερίδες και γεύματα εργασίας
για να συζητήσουν σχετικά με
το ποια ομόλογα είναι άξια λόγου
και ενδείκνυνται να αγοράσουν.
Σε πρόσφατο δείπνο εργασίας,
το οποίο οργανώθηκε στο Λονδίνο στις 16 Μαΐου από την εταιρεία συμβούλων Third Bridge,
η συζήτηση διεξήχθη σε εντελώς
διαφορετικό κλίμα.
Αυτή τη φορά τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια αντιστάθμισης
κινδύνου ασχολήθηκαν με το
ποια εταιρικά «ομόλογα-σκουπίδια» πρόκειται να χάσουν σε αξία,
ώστε να επενδύσουν σε αυτά σε
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, όπως
ανέφεραν στο ειδησεογραφικό
πρακτορείο Bloomberg καλά πληροφορημένες πηγές. Tα «ομόλογα- σκουπίδια» –με τις υψηλές
αποδόσεις και το υψηλό ρίσκο–
χάνουν την εύνοια, την οποία
είχαν εξασφαλίσει μεταξύ των
επενδυτών, ενόψει της ολοκλήρωσης του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Το
πρόγραμμα αυτό ενίσχυσε σε μεγάλο βαθμό τις αγορές ομολόγων
από το 2016 και μετά. Σύμφωνα
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με την Bank of America Merrill
Lynch, οι επενδυτές μείωσαν σημαντικά τις θέσεις τους σε εταιρικούς τίτλους της Ευρωζώνης.
Οι αλλαγές στο τοπίο είναι ήδη
εμφανείς. Οι εταιρείες, των οποίων τα ομόλογα ενέχουν μεγάλο
ρίσκο, έχουν πουλήσει από τις
αρχές της χρονιάς τίτλους σε ευρώ και στερλίνες της τάξεως των
58 δισ. δολαρίων μέχρι τα τέλη
Μαΐου. Κι αυτός ο αριθμός δείχνει
πως είναι το πιο δραστήριο διά<
<
<
<
<
<

Πρέπει να μάθουμε να
κερδίζουμε, κάνοντας
βραχυπρόθεσμες
τοποθετήσεις όταν
η αγορά σημειώνει
κάμψη, λένε διαχειριστές ομολόγων.
στημα από το αντίστοιχο του
2015. Ωστόσο, τον μήνα Μάιο
εκδόθηκαν από τις εταιρείες αυτές νέα «ομόλογα-σκουπίδια» αξίας μόλις 6 δισ. δολαρίων. «Μέχρι
στιγμής κερδίζαμε, στοιχηματίζοντας σε μακροπρόθεσμες θέσεις, αλλά τώρα πρέπει να αλλάξουμε τρόπο σκέψης και δράσης»,

επισημαίνει ο Πράσαντ Αγκαρουάλ, διαχειριστής ομολόγων
υψηλών αποδόσεων στην Pictet
Asset Management, ο οποίος δεν
συμμετείχε στο δείπνο της Third
Bridge. «Tώρα θα πρέπει να μάθουμε να κερδίζουμε, κάνοντας
βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις,
όταν η αγορά σημειώνει κάμψη».
Η αναδίπλωση των επενδυτών
από τα υψηλού ρίσκου εταιρικά
ομόλογα στην Ευρωζώνη αποτυπώνεται και στις κινήσεις των
εταιρειών. Αρκεί να αναφερθεί
πως φέτος τουλάχιστον τέσσερις
εταιρείες, των οποίων τα ομόλογα
αξιολογούνται ως «σκουπίδια»,
ακύρωσαν τις πωλήσεις των τίτλων τους. Λόγου χάριν, στις 17
Μαΐου, δηλαδή μία ημέρα μετά
το δείπνο εργασίας στο Λονδίνο,
μία ελληνική εταιρεία ακινήτων
ανακοίνωσε αναβολή της πώλησης ομολόγων, η οποία θα ήταν
και η πρώτη του είδους γι’ αυτήν.
Ανάλογη κίνηση έκανε λίγες ημέρες αργότερα η βρετανική πετρελαϊκή Ithaca Energy.
Οι αποδόσεις των «ομολόγωνσκουπιδιών» είναι οι χειρότερες
από το 2002, ενώ συνολικά το
2018 εκτιμάται πως θα έχουν αρνητικές αποδόσεις πρώτη φορά
μετά το 2011. Εν τω μεταξύ, στη
συγκέντρωση του Λονδίνου τα

hedge funds πρότειναν ως συμφέρουσα αγορά τα ομόλογα της
Travelodge Hotels, που αποτελεί
τη δεύτερη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα της Βρετανίας,
και της γαλλικής CMA CGM. Η
τελευταία έχει έδρα τη Μασσαλία
και θεωρείται η τρίτη μεγαλύτερη
του κόσμου στα πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων. Τα προαναφερθέντα στελέχη, συγκεκριμένα, εκτιμούν ότι τα εταιρικά
ομόλογα των Travelodge και CMA
CGM είναι καλή επένδυση σε
βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Τα ομόλογα της Travelodge με απόδοση 5,25% είχαν μία πτώση
στην τιμή τους σε επίπεδα ναδίρ
των 86 σεντ ανά δολάριο. Αυτή
η εξέλιξη συνδέεται με το ότι ανακοίνωσε οικονομικά αποτελέσματα, που έδειχναν ότι δυσκολεύεται να μετακυλίσει το κόστος
από το ακριβότερο πετρέλαιο.
Στην περίπτωση της Travelodge,
τα ομόλογά της έχουν απόδοση
της τάξεως του 8,5% και η τιμή
τους έχει σημειώσει πτώση. Η
ζήτηση για την αλυσίδα με τα
553 ξενοδοχεία έχει εξασθενήσει
από τις αρχές του 2018. Τέλος,
πτώση τιμών παρατηρείται και
σε ιταλικά ομόλογα, λόγω της
πολιτικής κρίσης στη χώρα.
BLOOMBERG

Τι θα σημάνει αυτό για την κινεζική εταιρεία; Το ότι θα μπορέσει να επεκταθεί πέραν
της νοτιοανατολικής Ασίας και στις αγορές
της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής. Μεταξύ των επενδυτών της JD.com, συμπεριλαμβάνονται ο κινεζικός όμιλος παροχής υπηρεσιών Ιντερνετ, Tencent Holdings και
η αμερικανική Walmart. Η Google θα κάνει
την επένδυση μέσω της αγοράς 27,1 εκατομμυρίων νέων μετοχών της JD.com στην
τιμή των 20,29 δολαρίων εκάστη. Αποκτώντας
το πακέτο αυτό, η Google θα έχει κάτι λιγότερο από το 1% του κινεζικού ομίλου.
Η στρατηγικής σημασίας συνεργασία των
Google - JD.com βασίζεται στο να συνδυαστεί
η τεχνογνωσία της JD.com στη διαχείριση
συστημάτων προμηθευτικής αλυσίδας με
την τεχνολογία της Google, η οποία πειραματίζεται με τις αλλαγές στις αγοραστικές
συνήθειες των ανθρώπων. «Είμαστε πολύ
ικανοποιημένοι με τη συνεργασία μας με
την JC.com, διερευνώντας νέες λύσεις στο
οικοσύστημα του διεθνούς λιανεμπορίου
και στοχεύοντας στο να προσφέρουμε απλές
και εξατομικευμένες εμπειρίες στους καταναλωτές όλου του κόσμου», τόνισε ο γενικός
διευθυντής του τομέα εταιρικών λύσεων της
Google, Φίλιπ Σίντλερ. Σύμφωνα με τον α-

<
<
<
<
<
<

Η κίνηση αυτή εντάσσεται
στη γενικότερη στρατηγική
της Google, που στοχεύει
στην ενίσχυση της θέσης της
στο ηλεκτρονικό εμπόριο.
ναλυτή της μονάδας Bloomberg Ιntelligence,
Τζιτέντρα Γουάραλ, ένα σημαντικό δέλεαρ
για την Google είναι ότι η JD.com διαθέτει
το δικό της δίκτυο διαχείρισης συστημάτων
προμηθευτικής αλυσίδας και είναι παρόμοιο
με εκείνο της Amazon.
Πρέπει να αναφερθεί ότι αυτή η κινητικότητα, που επιδεικνύει πρόσφατα η Google,
εστιάζεται στο ηλεκτρονικό λιανεμπόριο με
την τεράστια δυναμική. Πριν από λίγο καιρό
ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον γαλλικό
όμιλο σούπερ μάρκετ Carrefour, που έχει
διείσδυση σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες,
τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, καθώς και
τη Λατινική Αμερική. Η Google συμφώνησε
να πωλεί μέσω της ηλεκτρονικής της πλατφόρμας τα προϊόντα της Carrefour στη γαλλική αγορά. Οπως προσθέτει, εν κατακλείδι
ο κ. Γουάραλ της Βloomberg Intelligence,
το πεδίο του ηλεκτρονικού λιανικού εμπορίου
είναι και η μεγαλύτερη διαφημιστική αγορά
της Google. Οι δε επενδύσεις της σε αυτό
είναι πολύ πιθανόν να αυξηθούν. H συμμαχία
της με την JD.com σημαίνει ότι χαράζει μία
μακροπρόθεσμη στρατηγική άμυνας και επίθεσης μαζί έναντι της Amazon, ώστε και
να διατηρήσει τη δύναμή της στις διαφημίσεις
και να επεκταθεί σε περισσότερες αγορές.
BLOOMBERG, REUTERSK
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Δασμούς σε εισαγωγές αμερικανικού
πετρελαίου επιβάλλει το Πεκίνο
Απόφαση-βόμβα για την αγορά «μαύρου χρυσού» – Προς αύξηση παραγωγής ο ΟΠΕΚ
Αποφασίζοντας να επιβάλει δασμούς
στις εισαγωγές πετρελαίου, φυσικού
αερίου και παραγώγων πετρελαίου
από τις ΗΠΑ, η Κίνα αναμένεται να
πλήξει την αμερικανική βιομηχανία
υδρογονανθράκων, αλλά και να ανατρέψει τα δεδομένα στην παγκόσμια αγορά «μαύρου χρυσού».
Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν
πως η τροπή που πήρε η κλιμάκωση
του εμπορικού πολέμου ανάμεσα
στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του
κόσμου θα επηρεάσει τις τιμές του
πετρελαίου και θα αποβεί προς όφελος
άλλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών.
Την ίδια στιγμή, ο ΟΠΕΚ αλλά και η
Ρωσία προσανατολίζονται σε αύξηση
της παραγωγής «μαύρου χρυσού».
Η απόφαση του Πεκίνου να συμπεριλάβει τους υδρογονάνθρακες
στα αμερικανικά προϊόντα στα οποία
θα επιβάλει δασμούς αποτελεί πράξη
αντεκδίκησης στην απόφαση του
Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει δασμούς
σε εισαγωγές κινεζικών προϊόντων
αξίας 50 δισ. δολαρίων.
Εχει ήδη οδηγήσει σε υποχώρηση
τις μετοχές των αμερικανικών πετρελαϊκών κολοσσών ExxonMobil
και Chevron, που τις τελευταίες δύο
ημέρες έχασαν αντιστοίχως το 1%
και το 2% της χρηματιστηριακής
τους αξίας. Επίσης, είχε ως αποτέλεσμα την υποχώρηση στην τιμή
του αμερικανικού αργού, που χθες
το βράδυ κυμαινόταν γύρω στα 65,23
δολάρια το βαρέλι.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Fed έλαβαν μέτρα την περασμένη εβδομάδα για την εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής τους, οπότε οι επενδυτές μπορούν να ελπίζουν σε μεγαλύτερα κέρδη από τις αγορές αυτές μετά μια μακρά περίοδο υπερβολικά χαμηλών επιτοκίων.

Εκροές κεφαλαίων 19 δισ.
δολαρίων από τις ασιατικές
αγορές το α΄ εξάμηνο
Ανησυχητική είναι η φυγή κεφαλαίων από
τις χρηματιστηριακές αγορές της Ασίας,
αντανακλώντας το περιβάλλον αβεβαιότητας που έχει καλλιεργηθεί στην παγκόσμια οικονομία, αλλά και το δυσμενές
κλίμα σε συγκεκριμένες οικονομίες του
ευρύτερου αναδυόμενου κόσμου, από την
Τουρκία μέχρι την Αργεντινή.

<
<
<
<
<
<

Οι Κινέζοι ενδέχεται να
αντικαταστήσουν μερικώς το αμερικανικό
πετρέλαιο με ιρανικό,
κάτι που θα επιβαρύνει
περαιτέρω τις σχέσεις
των δύο χωρών.
Σημειωτέον ότι η τιμή του αργού
έχει υποχωρήσει συνολικά κατά 10%
από τα υψηλά επίπεδα του Μαΐου,
καθώς έχει διαφανεί η προοπτική αύξησης της παραγωγής του ΟΠΕΚ. «Η
κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου
εγκυμονεί κινδύνους για τις τιμές του
πετρελαίου», δήλωσε στο Reuters o
Στίβεν Ινς, στέλεχος της χρηματιστηριακής OANDA στη Σιγκαπούρη,
που διαπραγματεύεται προθεσμιακά
συμβόλαια πετρελαίου. Οπως, όμως,
επισημαίνει το Reuters, έχοντας διατηρήσει την παραγωγή τους μειωμένη
επί ενάμισι χρόνο, οι χώρες-μέλη του
ΟΠΕΚ και η Ρωσία ετοιμάζονται τώρα
να την αυξήσουν, καθώς έχουν επιτύχει να οδηγήσουν σε άνοδο τις
τιμές του «μαύρου χρυσού». Από την
περασμένη εβδομάδα άφησαν να

Επιφυλακτικοί επενδυτές

διαφανεί η πρόθεσή τους να αυξήσουν την παραγωγή η ντε φάκτο ηγετική δύναμη του ΟΠΕΚ, η Σαουδική
Αραβία, αλλά και η Ρωσία.
Στελέχη της αγοράς εκτιμούν, έτσι, πως το Πεκίνο θα μειώσει τις
εισαγωγές πετρελαίου από τις ΗΠΑ,
κάτι που ενδεχομένως θα αποβεί
προς όφελος του Ιράν. Οπως τονίζει
ο Τζον Ντρίσκολ, διευθυντής της
συμβουλευτικής JTD Energy
Services, «οι Κινέζοι ενδέχεται να
αντικαταστήσουν μερικώς το αμερικανικό πετρέλαιο με ιρανικό και
βέβαια αυτό θα κάνει έξαλλο τον
Τραμπ».
Την περασμένη εβδομάδα, το Ιράν
δήλωσε αντίθετο με την ιδέα αύξησης
της παραγωγής, εκφράζοντας φόβους
πως θα οδηγήσει σε νέα διολίσθηση

των τιμών του «μαύρου χρυσού».
Πηγές, όμως, που μίλησαν στο
Bloomberg σε καθεστώς ανωνυμίας
εκτιμούν πως θα επιτευχθεί συμφωνία για αύξηση της παραγωγής στη
συνάντηση του ΟΠΕΚ αυτήν την εβδομάδα στη Βιέννη. Οι εκτιμήσεις
τους μιλούν για αύξηση από 300.000
έως 600.000 βαρέλια την ημέρα, πολύ
μικρότερη δηλαδή από την πρόταση
της Ρωσίας για αύξηση 1,5 εκατ. βαρελιών την ημέρα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν, άλλωστε, ότι στελέχη του
ΟΠΕΚ προσπαθούν να παγιώσουν
την προσέγγιση της Ρωσίας με το
διεθνές καρτέλ πετρελαίου, κάτι που,
όπως επισημαίνει το ειδησεογραφικό
πρακτορείο, θα αποτελέσει μεγάλο
βήμα για το Ριάντ και τη Μόσχα. Εκτιμούν, μάλιστα, πως οι δύο γίγαντες

του πετρελαίου θα μπορούν στην
περίπτωση αυτή να πείσουν το Ιράν
και τη Βενεζουέλα, που επίσης εναντιώνεται σε αύξηση της παραγωγής.
Η απόφαση του Πεκίνου, πάντως,
αιφνιδίασε και πολλές κινεζικές βιομηχανίες που δεν είχαν διανοηθεί
ότι οι κινεζικές αρχές θα επέβαλαν
δασμούς στο αμερικανικό πετρέλαιο.
Μιλώντας στο Reuters, στέλεχος κινεζικής πετρελαϊκής που προτίμησε
την ανωνυμία τόνισε ότι «ετοιμαζόμασταν για αύξηση των εισαγωγών
βάσει του προηγούμενου σχεδίου».
Αναφερόταν σε πρόταση του Πεκίνου, που, προκειμένου να αποφύγει
τον εμπορικό πόλεμο, προσφέρθηκε
να εισάγει περισσότερους υδρογονάνθρακες από τις ΗΠΑ.
BLOOMBERG, REUTERS

Οι επενδυτές γίνονται όλο και πιο επιφυλακτικοί με τη διαχείριση των χρημάτων τους. Οι εκροές κεφαλαίων από
την Ινδία, την Ινδονησία, τη Νότια Κορέα,
την Ταϊβάν και την Ταϊλάνδη υπολογίζονται στα 19 δισ. δολάρια από τις αρχές
του έτους. Ανάλογο κύμα εκροών είχε
παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.
Η αβεβαιότητα των επενδυτών αποδίδεται, από τη μία πλευρά, στην πολιτική
προστατευτισμού που ασκείται στις ΗΠΑ.
Η εμπορική αντιπαράθεση της Ουάσιγκτον
με τους ισχυρότερους εμπορικούς εταίρους
των ΗΠΑ κινδυνεύει να αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα,
πλήττοντας ήδη το επενδυτικό κλίμα. Η
επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ μπορεί να
πλήξει, επίσης, τις εξαγωγές από τις ασιατικές οικονομίες.
Από την άλλη πλευρά, οι κεντρικές τράπεζες στην Τουρκία, στην Ινδονησία και
στην Αργεντινή έχουν προχωρήσει στην
αύξηση των επιτοκίων σε μια προσπάθεια
εξισορρόπησης των συνθηκών στις οικονομίες τους. Στη Βραζιλία, η κεντρική
τράπεζα προσέφερε πρόσθετα συμβόλαια
swap, ύψους 1,5 δισ. δολ., για να στηρίξει
το ρεάλ. Στις Φιλιππίνες, η κεντρική τρά-

πεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο αυτή την
εβδομάδα για πρώτη φορά από το 2014.

Οι ισχυρές οικονομίες
Ταυτόχρονα, οι κεντρικές τράπεζες των
ισχυρότερων οικονομιών περιορίζουν τα
μέτρα στήριξης των οικονομιών τους, ανοίγοντας τον δρόμο για υψηλότερες αποδόσεις στα ομόλογα. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) και η Ομοσπονδιακή
Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) έλαβαν μέτρα την
περασμένη εβδομάδα για την εξομάλυνση
<
<
<
<
<
<

Ανάλογο κύμα εκροών
είχε παρατηρηθεί κατά
τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008.
της νομισματικής πολιτικής τους. Οπότε
οι επενδυτές μπορούν να ελπίζουν σε μεγαλύτερα κέρδη από τις αγορές αυτές μετά
μια μακρά περίοδο υπερβολικά χαμηλών
επιτοκίων. Ολα τα προηγούμενα χρόνια,
η μείωση των επιτοκίων σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα είχε ωθήσει τα μεγάλα επενδυτικά κεφάλαια να δανείζονται πολύ φθηνά σε δολάρια και να επενδύουν στις αναδυόμενες αγορές.
Ομως, τα αμερικανικά διαθέσιμα παρουσιάζουν σήμερα αποδόσεις περίπου
2%, όσο ήταν η απόδοση των 10ετών αμερικανικών ομολόγων τον προηγούμενο
Σεπτέμβριο. Σήμερα, η απόδοση του 10ετούς ομολόγου των ΗΠΑ έχει αναρριχηθεί
στο 2,9%.
BLOOMBERG

Ο τυφώνας
«δολάριο» σαρώνει
τις αναδυόμενες
Πιέσεις στα νομίσματα, αύξηση εκροών
λόγω αύξησης αποδόσεων στη Δύση
Η ενίσχυση του δολαρίου στο υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του
2017, η σταθερή αύξηση των αμερικανικών επιτοκίων δανεισμού από την
αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα
και το πρώτο βήμα της ΕΚΤ για την έξοδο από την πολύ χαλαρή νομισματική
πολιτική των τελευταίων ετών έχουν
θέσει σε κλοιό πίεσης πολλές αναδυόμενες αγορές.
Η απειλή γενικευμένου εμπορικού
πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας κάνει
ακόμη χειρότερο το επενδυτικό κλίμα
και ενισχύει το ενδεχόμενο σημαντικών
προβλημάτων στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Το αποτέλεσμα
είναι να υποτιμώνται τα νομίσματα
των αναδυόμενων αγορών, και μάλιστα
όχι μόνο των πιο αδύναμων, όπως η
Τουρκία και η Αργεντινή, αλλά και οικονομιών με ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης
και σημαντικό πλεόνασμα στο ισοζύγιο
τρεχουσών συναλλαγών, όπως της Ταϊλάνδης.
Πολλοί οικονομικοί αναλυτές υποστηρίζουν πως πλέον οι οικονομίες
των αναδυόμενων αγορών είναι σε
πολύ καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι
ήταν πριν από 21 χρόνια, την περίοδο
της ασιατικής κρίσης, αλλά και σε σχέση
με το 2013, όταν η υποψία πως η Fed
θα σταματήσει τις αγορές ομολόγων
είχε προκαλέσει αναταραχή για μήνες
στις αναδυόμενες αγορές. Ολα αυτά ισχύουν αλλού σε μικρότερο και αλλού
σε μεγαλύτερο βαθμό, καθώς πολλές
αναδυόμενες έχουν ενισχύσει τα συ-

ναλλαγματικά τους αποθέματα και έχουν περιορίσει το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.
Ομως και πάλι η προοπτική της επένδυσης σε αμερικανικά ομόλογα με
υψηλότερη απόδοση και με το δολάριο
να βρίσκεται σε ανοδική φάση φαίνεται
πως είναι ακαταμάχητη για τους επενδυτές. Το αποτέλεσμα είναι, καθώς
περνούν οι εβδομάδες, να εντείνεται
το σφυροκόπημα των αναδυόμενων
αγορών, με κεφάλαια να εγκαταλείπουν
τα χρηματιστήριά τους και κερδοσκόπους να επιτίθενται στα νομίσματά
τους. Είναι χαρακτηριστικό πως ξένοι
επενδυτές έχουν πουλήσει ασιατικές
μετοχές αξίας σχεδόν 900 εκατ. δολαρίων από τις αρχές Ιουνίου και αξίας
σχεδόν 16 δισ. δολαρίων από τις αρχές
του 2018, σύμφωνα με στοιχεία του
Reuters.
Συγκριτικά, το 2017, ξένοι επενδυτές
είχαν τοποθετήσει σχεδόν 20 δισ. δολάρια στα μεγάλα ασιατικά χρηματιστήρια. Θα μπορούσε κανείς να προσπεράσει ως ειδική περίπτωση την
Τουρκία, η λίρα της οποίας έχει υποχωρήσει κατά 6% κατά τις τελευταίες
επτά συνεδριάσεις. Ωστόσο, έχουμε
και την υποχώρηση του γουάν Νοτίου
Κορέας κατά 1,3% χθες και την υποχώρηση του μπατ Ταϊλάνδης κατά σχεδόν 1%.
Η πίεση που δέχονται οι αναδυόμενες αγορές αποτυπώνεται και στην
πτώση των χρηματιστηρίων τους. Ο
παγκόσμιος δείκτης της MSCI έχει ε-

Ο παγκόσμιος δείκτης της MSCI έχει ενισχυθεί (σε όρους δολαρίου) κατά 1,8% από την αρχή του 2018, ωστόσο ο δείκτης της MSCI για τις αναδυόμενες αγορές έχει υποχωρήσει κατά 2,8%. Το χρηματιστήριο της Νοτίου Κορέας έχει υποχωρήσει κατά 4,3%, της Ινδίας κατά 5,9%, του Μεξικού κατά 9,7%, της Πολωνίας κατά 13,6%, της Βραζιλίας κατά 17,1% και της Τουρκίας κατά 34,2%.
<
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Το κόστος δανεισμού
στις αναδυόμενες
αγορές βρίσκεται στο
υψηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 18 μηνών.

νισχυθεί (σε όρους δολαρίου) κατά
1,8% από την αρχή του 2018, ωστόσο
ο δείκτης της MSCI για τις αναδυόμενες
αγορές έχει υποχωρήσει κατά 2,8%.
Το χρηματιστήριο της Νοτίου Κορέας
έχει υποχωρήσει κατά 4,3%, της Ινδίας
κατά 5,9%, του Μεξικού κατά 9,7%,
της Πολωνίας κατά 13,6%, της Βραζιλίας
κατά 17,1% και της Τουρκίας κατά
34,2%. Την ίδια στιγμή, το κόστος δανεισμού στις αναδυόμενες αγορές βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο των
τελευταίων 18 μηνών. Καθώς περνούν
οι εβδομάδες, ενισχύεται η υποψία
πως καμία αναδυόμενη αγορά δεν είναι
απρόσβλητη από τη σκλήρυνση της
νομισματικής πολιτικής σε ΗΠΑ και
δευτερευόντως σε Ευρωζώνη, απλώς
οι πλέον αδύναμες θα δεχθούν ακόμη
μεγαλύτερη πίεση.

Εξελίξεις στην Αργεντινή
Η κατάρρευση του πέσο Αργεντινής
κατά 25% είχε αναγκάσει, τον Μάιο,
τον πρόεδρο της χώρας να προσφύγει
στο ΔΝΤ και τελικά να λάβει δάνειο ύψους 50 δισ. δολαρίων. Ωστόσο, ούτε
το μεγαλύτερο δάνειο που έχει χορηγήσει το Ταμείο στην ιστορία του δεν
φαίνεται ικανό να σταματήσει την
πτώση του πέσο έναντι του δολαρίου.
Χθες η κυβέρνηση αντικατέστησε
τον παραιτηθέντα κεντρικό τραπεζίτη
της χώρας με τον μέχρι πρότινος υπουργό Οικονομικών. Το πέσο Αργεντινής υποχώρησε την Πέμπτη κατά
περίπου 6% χωρίς η κεντρική τράπεζα
να παρεμβαίνει στην αγορά συναλλάγματος παρά τη διαβεβαίωση της

κυβέρνησης πως θα χρησιμοποιήσει
7,5 δισ. δολάρια από το δάνειο του
ΔΝΤ για να ενισχύσει την ισοτιμία του
πέσο.
Πλέον εναπόκειται στον νέο κεντρικό
τραπεζίτη Λουίς Καπούτο να πείσει
τους επενδυτές ότι η στρατηγική που
θα ακολουθήσει θα περιορίσει τις συναλλαγματικές διακυμάνσεις του πέσο.
Ο Καπούτο είναι πρώην διαχειριστής
χαρτοφυλακίου και τραπεζίτης και
ίσως να διαθέτει καλύτερα εφόδια προκειμένου να κερδίσει την εμπιστοσύνη
των επενδυτών, που παραπονιούνται
για έλλειψη επικοινωνίας και ασυνάρτητη πολιτική της κεντρικής τράπεζας
ενώ κατέρρεε το πέσο.
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Στα χρηματιστήρια ενεργειακών
προϊόντων μπαίνει η ExxonMobil
Θα διαπραγματεύεται η ίδια τις τιμές πετρελαίου, βενζίνης, αερίου που παράγει
Η ExxonMobil εισέρχεται δυναμικά
στην αγορά διαπραγμάτευσης ενεργειακών προϊόντων, όπου είχε περιορισμένη παρουσία μέχρι σήμερα,
με στόχο να ενισχύσει τα έσοδά της
και την τιμή της μετοχής της, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες
του Reuters. Η εξέλιξη αποτελεί ριζική μεταμόρφωση για τη μεγαλύτερη εισηγμένη σε χρηματιστήριο
πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο.
Μέχρι σήμερα η ExxonMobil ξεχώρισε από ανταγωνίστριές της όπως
οι BP, Chevron και Shell, οι οποίες
διαθέτουν μονάδες διαπραγμάτευσης ενεργειακών προϊόντων που
περιστασιακά αποφέρουν μεγαλύτερο κέρδος από τις μονάδες διύλισης, διότι είχε περιορισμένη δραστηριότητα εξαιτίας της ανησυχίας
πως θα κατηγορηθεί για χειραγώ<
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Αναλυτές του κλάδου
κάνουν λόγο για ριζικό
μετασχηματισμό της
μεγαλύτερης εισηγμένης
πετρελαιοβιομηχανίας
του κόσμου.

Η σημαντική επέκταση της μονάδας διαπραγμάτευσης ενεργειακών προϊόντων μπορεί να αυξήσει τα έσοδα της ExxonMobil
κατά εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ετησίως, αλλά περιλαμβάνει και την ανάληψη μεγαλύτερου ρίσκου.

γηση της αγοράς. Ομως πλέον η
Exxon είναι αποφασισμένη να διαπραγματεύεται η ίδια τα αυξανόμενα
ενεργειακά της περιουσιακά στοιχεία
με στόχο να πετυχαίνει την καλύτερη τιμή για τα προϊόντα της και
έχει αρχίσει να προσλαμβάνει έμπειρους χρηματιστές.
Η σημαντική επέκταση της μονάδας διαπραγμάτευσης ενεργειακών
προϊόντων θα μπορούσε να προσθέσει
εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια
σε ετήσια έσοδα, αλλά περιλαμβάνει
και την ανάληψη μεγαλύτερων ρίσκων. Σύμφωνα με πληροφορίες του
Reuters, ο Ντάρεν Γουντς, διευθύνων
σύμβουλος της ExxonMobil, θέλει
να αυξήσει, με ελεγχόμενο ρυθμό,
τα κέρδη της εταιρείας και τη διάθεση
για ανάληψη μεγαλύτερου επιχειρηματικού ρίσκου. Ο Γουντς αντιμετω-

πίζει πίεση από τους επενδυτές της
εταιρείας ώστε να αυξήσει την τιμή
της μετοχής της, η οποία βρίσκεται
σήμερα στο ίδιο επίπεδο όπου βρισκόταν πριν από δέκα χρόνια. Νωρίτερα φέτος ο Γουντς είχε υποσχεθεί
στους μετόχους της εταιρείας πως
θα καταφέρει να διπλασιάσει τα κέρδη
της και να αυξήσει την παραγωγή
πετρελαίου και βενζίνης κατά 25%
μέχρι το 2025. Ωστόσο, το γεγονός
πως η Exxon θα δώσει μεγαλύτερο
βάρος στη διαπραγμάτευση ενεργειακών προϊόντων κρύβει και προκλήσεις, όπως αυξημένο ρίσκο από χρηματιστηριακά παράγωγα.
Η εταιρεία έχει επικεντρωθεί στην
ανάπτυξη μέτρων αντιστάθμισης
κινδύνου που της επιτρέπουν να δέχεται προσφορές για τα προϊόντα
της στις καλύτερες τιμές και να προ-

στατεύεται από τη διακύμανση των
τιμών καθώς τα φορτία με το πετρέλαιό της κινούνται προς τις αγορές.

Αλλαγή
«Μία αλλαγή στην πολιτική για
τη διαπραγμάτευση προϊόντων πράγματι θα μεταμόρφωνε την εταιρεία»,
σχολιάζει στο Reuters ο Εχουντ Ρον,
καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, ο οποίος μελετά
τη διαχείριση ενεργειακού και χρηματοπιστωτικού ρίσκου. Το κέντρο
των αμερικανικών επιχειρήσεων
της Exxon βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στο Σπρινγκ
του Τέξας όπου θα έχουν την έδρα
τους περίπου 70 χρηματιστές που
θα χειρίζονται τα πάντα, από καναδικό αργό μέχρι βενζίνη, αεροπορικά
καύσιμα και πετρέλαιο. Η Exxon

έχει επίσης ενισχύσει τα γραφεία
της σε Λονδίνο και Σιγκαπούρη με
χρηματιστές ειδικευμένους σε αργό
πετρέλαιο και σε υγροποιημένο φυσικό αέριο. Πρόσφατα η Exxon προσέλαβε τον Πολ Μπούτσερ, χρηματιστή που έχει εργαστεί στο παρελθόν στις BP, Glencore και Vitol, ως
σύμβουλο για τις αγορές της Βόρειας
Θάλασσας. «Ο Πολ είναι γνωστό
πως είναι ένας πολύ επιθετικός χρηματιστής πετρελαίου της παλιάς
σχολής. Παλαιότερα η Exxon δεν
θα είχε προσλάβει ποτέ έναν χρηματιστή που αναλαμβάνει τόσο μεγάλο ρίσκο. Το γεγονός ότι τους
συμβουλεύει δείχνει πως εξετάζουν
πολύ σοβαρά να αλλάξουν τη διαπραγμάτευση ενεργειακών προϊόντων», λέει υψηλόβαθμο στέλεχος
χρηματιστηριακού οίκου.

Οι δασμοί Τραμπ προβληματίζουν τους Γερμανούς
Η ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας
θα είναι ισχυρή τα επόμενα χρόνια,
παρά την απειλή που συνιστά η αμερικανική πολιτική στο εμπόριο,
σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του
ΟΟΣΑ για τη Γερμανία. Ωστόσο οι
Γερμανοί επενδυτές δεν συμμερίζονται την αισιοδοξία του διεθνούς οργανισμού, με αποτέλεσμα το επενδυτικό κλίμα να υποχωρήσει τον Ιούνιο στο χαμηλότερο επίπεδο των
τελευταίων έξι ετών, εξαιτίας της
κλιμάκωσης της εμπορικής αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ και της ανησυχίας για την πολιτική που θα ακολουθήσει η νέα ιταλική κυβέρνηση.
«Η οικονομική ανάπτυξη είναι στιβαρή και η ευημερία μεγάλη», αναφέρει στην έκθεσή του ο οργανισμός
για την Οικονομική Συνεργασία και
Ανάπτυξη, σύμφωνα με τον οποίο
το γερμανικό ΑΕΠ θα αναπτυχθεί με
ρυθμό 2,1% το 2018 και το 2019. Μάλιστα, οι οικονομολόγοι του ΟΟΣΑ
προβλέπουν πως οι γερμανικές εξαγωγές θα αναπτυχθούν με ρυθμό
4,5% το τρέχον και το επόμενο έτος,
παρά την απειλή για ξέσπασμα ανοιχτού εμπορικού πολέμου μεταξύ
ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
έχει ήδη επιβάλει δασμό 25% στις
ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα προς
τις ΗΠΑ και δασμό 10% στις εξαγωγές
αλουμινίου. Επιπλέον, ο Τραμπ έχει
ζητήσει να εξεταστεί το καθεστώς
της εισαγωγής ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ υπό το πρίσμα της
απειλής της εθνικής ασφάλειας. Σύμφωνα με πληροφορίες ειδησεογραφικών πρακτορείων, σύμβουλοι του
Τραμπ εξετάζουν το σενάριο να επιβάλλουν δασμό 25% στις εισαγωγές
ευρωπαϊκών αυτοκινήτων. Στην πε-

Σε έκθεσή του ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η γερμανική οικονομία θα εμφανίσει ισχυρή
ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Ομως, η ένταση στις εμπορικές σχέσεις με τις ΗΠΑ προκαλεί ανησυχία και μειώνει την επενδυτική εμπιστοσύνη των Γερμανών
επιχειρηματιών.
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Ενδεχόμενοι δασμοί στις
εξαγωγές αυτοκινήτων θα
αποτελέσουν καίριο
πλήγμα για τη γερμανική
οικονομία.

ρίπτωση που επαληθευτεί το σενάριο,
η Γερμανία θα πληγεί σοβαρά, καθώς
υπολογίζεται πως η οικονομία της
θα χάσει περί τα έξι δισ. ευρώ κάθε
χρόνο. Σήμερα, οι ΗΠΑ επιβάλλουν
δασμό 2,5% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών αυτοκινήτων και η Ε.Ε. επιβάλλει δασμό 10% στις εισαγωγές αμερικανικών αυτοκινήτων. Παράλ-

ληλα ο ΟΟΣΑ επέκρινε για μια ακόμη
φορά το τεράστιο πλεόνασμα, ύψους
άνω του 8% του ΑΕΠ, που παρουσιάζει η Γερμανία, κριτική που έχουν
επαναλάβει τα τελευταία χρόνια το
ΔΝΤ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η
γερμανική κυβέρνηση θα πρέπει να
εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να ενισχύσει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, υποστήριξε ο
ΟΟΣΑ. Σε αυτές περιλαμβάνει τις δημόσιες επενδύσεις και τον περιορισμό
των κινήτρων που παρέχει στα νοικοκυριά για να αποταμιεύουν, κινήσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την εσωτερική κατανάλωση.
Ο ΟΟΣΑ χαιρέτισε επίσης πρόσφατες
συμφωνίες μεταξύ εργαζομένων και
εργοδοτών που περιλαμβάνουν σχετικά υψηλή αύξηση.
Τίποτε απ’ αυτά δεν απέτρεψε όμως
την υποχώρηση του επενδυτικού κλίματος στη Γερμανία στο χαμηλότερο
επίπεδο των τελευταίων έξι ετών,
σύμφωνα με τον δείκτη του οικονομικού ινστιτούτου ZEW. Η Γερμανία
είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας της
Ευρώπης προς τις ΗΠΑ και θέλει να
αποφύγει πάση θυσία έναν εμπορικό
πόλεμο με την Ουάσιγκτον. «Εκ πρώτης όψεως ο δείκτης του ZEW υποδηλώνει πως θα επιβραδυνθεί απότομα
η γερμανική οικονομία και πως μια
οικονομική ύφεση είναι σοβαρή απειλή», έγραψε η Τζένιφερ Μακ Κίον,
οικονομολόγος της εταιρείας Capital
Economics, σε σημείωμα προς πελάτες. «Σημειώστε ωστόσο πως στο παρελθόν ο συσχετισμός (του δείκτη)
με το ΑΕΠ ήταν πολύ αδύναμος, συνεπώς δεν θα έπρεπε να εξάγουμε οριστικά συμπεράσματα» από το επίπεδο στο οποίο έχει υποχωρήσει ο
δείκτης, πρόσθεσε.
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Συμφωνία πώλησης
προϊόντων της Carrefour
μέσω Google στη Γαλλία
Ο κολοσσός του Διαδικτύου, η μηχανή
αναζήτησης Google, κατέληξε σε συμφωνία με τη γαλλική αλυσίδα σούπερ
μάρκετ Carrefour για την προώθηση
και πώληση των προϊόντων της μέσα
από τις ηλεκτρονικές της πλατφόρμες
αγορών. Οπως επισημαίνει το Bloomberg,
είναι η πρώτη φορά που θα προωθούνται
και θα πωλούνται φρέσκα προϊόντα μέσα
από την εξειδικευμένη πλατφόρμα πώλησης του διαδικτυακού κολοσσού. Ετσι,
από τις αρχές του επόμενου έτους οι
Γάλλοι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν τα προϊόντα της Carrefour
από τις πλατφόρμες Home και Assistant
αλλά και από την ιστοσελίδα αγορών
της Google στη Γαλλία. Μέχρι στιγμής
οι δύο εταίροι έχουν αποφύγει να δώσουν
πληροφορίες για τις οικονομικές λεπτομέρειες της μεταξύ τους συμφωνίας.
Οπως τονίζει το Reuters, η συμφωνία
εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση αναδιάρθρωσης της αγοράς τροφίμων στη
Γαλλία, την οποία υπαγορεύει τελευταία
ο εντεινόμενος ανταγωνισμός. Αλυσίδες
λιανικής αρχίζουν να επενδύουν σε διαδικτυακές πλατφόρμες και σε υπηρεσίες
παράδοσης κατ’ οίκον. Η τάση αποτελεί
προσπάθεια του κλάδου να διευρύνει
την πελατεία του, αλλά και να αντιμετωπίσει τον επιθετικό ανταγωνισμό του
αμερικανικού κολοσσού ηλεκτρονικού
εμπορίου Amazon.
Εχει προηγηθεί τον Μάρτιο η συμφωνία της αλυσίδας Monοprix της Casino
Guichard Perrachon με την Amazon,
που θα της δώσει τη δυνατότητα να διαθέτει τα προϊόντα της μέσω της πλατφόρμας αγορών του κολοσσού του ηλε-

κτρονικού εμπορίου. Από το περασμένο
καλοκαίρι, οπότε ανέλαβε διευθύνων
σύμβουλος της Carrefour, ο Αλεξάντερ
Μπομπάρ έχει δεσμευθεί να αναδείξει
την εταιρεία του σε ηγετική δύναμη στο
ηλεκτρονικό εμπόριο φρέσκων τροφίμων
και ειδών μαναβικής και να περιορίσει
την εξάρτησή της από τα μεγάλα πολυκαταστήματα που λειτουργούν στα προάστια της Γαλλίας. Σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο
Bloomberg, η Μαρί Σεβάλ, στέλεχος της
Carrefour υπεύθυνη για τον ψηφιακό
μετασχηματισμό της εταιρείας, τόνισε
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Εχει προηγηθεί τον Μάρτιο
η συμφωνία της αλυσίδας
Monοprix της Casino
Guichard Perrachon
με την Amazon.
πως «θα είναι η πρώτη φορά που θα πωλούνται φρέσκα τρόφιμα στη Γαλλία
αλλά και σε όλον τον κόσμο μέσα από
τις πλατφόρμες της Google». Σημειωτέον
ότι στα σχέδια της Carrefour είναι να
υιοθετήσει και τα εργαλεία που παρέχει
η Google όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο gmail, που θα προσφέρει σε
πάνω από 160.000 άτομα στα οποία ανέρχεται το προσωπικό της. Για να διευκολύνει τη μετάβαση στη νέα κατάσταση, άλλωστε, η Google θα αναλάβει
την εκπαίδευση τουλάχιστον 1.000 υπαλλήλων της στην ψηφιακή τεχνολογία
μέσα στους επόμενους έξι μήνες.

Οι Γάλλοι καταναλωτές θα μπορούν να αγοράζουν τα προϊόντα της Carrefour από τις
πλατφόρμες Home και Assistant, αλλά και από την ιστοσελίδα αγορών της Google.

Μάχη μεταξύ Comcast,
Walt Disney για τον έλεγχο
της 21st Century Fox
Μεταξύ αντιμαχόμενων πυρών θα βρεθεί
η 21st Century Fox, την οποία πλέον
διεκδικούν δύο μνηστήρες, η Comcast
και η Walt Disney. Η Comcast υπέβαλε
γενναιόδωρη προσφορά της τάξεως των
65 δισ. δολαρίων για να αποκτήσει την
εταιρεία του Ρούπερτ Μέρντοχ, προσφορά, η οποία είναι κατά 20% υψηλότερη
από την αντίστοιχη της Walt Disney. Σε
επίπεδο μετοχών, τώρα, η Comcast προσφέρει για κάθε μετοχή της 21st Century
Fox το ποσόν των 35 δολαρίων, ενώ η
Disney δίνει μόλις 29,18 δολάρια. Πάντως,
οι μέτοχοι της Fox αναμένεται να ψηφίσουν την πρόταση της Disney στις 10
Ιουλίου, αν και λόγω των τελευταίων εξελίξεων ενδεχομένως η διαδικασία να
αναβληθεί. Παρότι προς το παρόν η έκβαση της «μάχης» δεν είναι γνωστή, ο
διευθύνων σύμβουλος της Comcast
Μπράιαν Ρόμπερτς δηλώνει βέβαιος πως
θα είναι ο νικητής. Κατά την εκτίμησή
του, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές θα
αποφανθούν υπέρ της προσφοράς του.
Κι αυτό, γιατί μόλις την Τρίτη επέτρεψαν
στην AT&T να εξαγοράσει την Τime
Warner, ύστερα από μια κολοσσιαία συμφωνία 85 δισ. δολαρίων.
Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνει
το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters,
η «μάχη» μεταξύ Comcast και Disney
θα είναι η μεγάλη «κινηματογραφική επιτυχία του καλοκαιριού» – όλοι οι εμπλεκόμενοι όμιλοι έχουν μεγάλη παρουσία στον χώρο των ΜΜΕ και των κινηματογραφικών στούντιο. Εν τω μεταξύ,

υπάρχουν και άλλα ενδιαφέροντα στοιχεία. Ο Μπράιαν Ρόμπερτς της Comcast
είχε αποπειραθεί να αποκτήσει το 2004
την Disney, αλλά δεν το κατόρθωσε. Σήμερα καλεί σε «μονομαχία» τον επικεφαλής της, τον Ρόμπερτ Αϊγκερ, ο οποίος
με τις δικές του επιχειρηματικές κινήσεις
έχει εντάξει στο δυναμικό της εταιρείας
του τα εμπορικά σήματα των Pixar, Star
Wars και Μarvel. Εάν η Fox προτιμήσει
την Comcast, η Disney θα έχει προθεσμία
πέντε ημερών να απαντήσει.
Βέβαια, ο Μπράιαν Ρόμπερτς της
Comcast θα πρέπει να πείσει και την οικογένεια Μέρντοχ για το συμφέρον της
πρότασής του: τα μέλη της οικογένειας
Μέρντοχ κατέχουν το 17% της 21st
Century Fox. Εάν αποφασίσουν να αποδεχθούν την προσφορά σε ρευστό
και μόνον του κ. Ρόμπερτς, τότε θα κληθούν να καταβάλουν φόρους δισεκατομμυρίων δολαρίων, όπως αναφέρουν
ειδικοί φοροτεχνικοί. Πάντως, ο διευθύνων σύμβουλος της Comcast είναι
διατεθειμένος να διεκδικήσει τη Fox ακόμα και μέσω της δικαστικής οδού.
Μέσα στα σχέδιά του είναι, με τις κατάλληλες εξαγορές, να μπορέσει να συνδυάσει την παραγωγή περιεχομένου και
τη διανομή του για την Comcast και να
ανταγωνιστεί ευθέως τη Netflix και την
Google: αυτές οι νεότερες εταιρείες δημιουργούν περιεχόμενο, το πωλούν ηλεκτρονικά απευθείας και κάνουν στοχευμένη διαφήμιση.
REUTERS, A.P.
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Νέο κεφάλαιο
υπόσχονται
Μέρκελ - Μακρόν
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Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν ότι πρέπει να μειωθεί
η παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη και να
ενισχυθεί ο Frontex.
από καιρό με κύριο αντικείμενο τις
μεταρρυθμιστικές προτάσεις του Γάλλου προέδρου για την Ευρωζώνη. Απέκτησε όμως πρόσθετη σημασία
λόγω της οξύτητας που έλαβε πρόσφατα το μεταναστευτικό πρόβλημα
στην πολιτική ζωή της Γερμανίας,
σε σημείο που να εξαρτάται από αυτήν η επιβίωση της κυβέρνησης Μέρκελ. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου
μετά τη συνάντηση των δύο ηγετών,

REUTERS

Για τον ESM
Ενα άλλο επίμαχο θέμα, στο οποίο
υπήρχαν το προηγούμενο διάστημα

Αγκελα Μέρκελ και Εμανουέλ Μακρόν στη χθεσινή συνάντησή τους στον πύργο
του Μέζεμπεργκ, βόρεια του Βερολίνου.
διαφορετικές θεωρήσεις από Παρίσι
και Βερολίνο, ήταν η γερμανική πρόταση για μετατροπή του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) σε
Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο. Οι
δύο ηγέτες συμφώνησαν επί της αρχής,
και πάλι όμως δεν κατέστησαν σαφείς

οι συγκεκριμένοι όροι της λειτουργίας
του. Τέλος, η Αγκελα Μέρκελ δέχθηκε
ότι πρέπει να προχωρήσει η τραπεζική
ένωση, τόνισε όμως ότι είναι αναγκαίο
να προηγηθεί η εξυγίανση των τραπεζών από δάνεια υψηλού ρίσκου.
REUTERS, A.P.

«Θα με αποκαλείς κύριε πρόεδρε ή κύριε»
ΠΑΡΙΣΙ. Αυστηρός και διδακτικός εμφανίστηκε ο συνήθως ευδιάθετος Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Απευθυνόμενος σε νεαρό άνδρα ο οποίος του μίλησε με αδικαιολόγητη
οικειότητα, αφού είχε τραγουδήσει
στίχους από τη Διεθνή, στο περιθώριο
της τελετής μνήμης για τη 18η Ιουνίου
1940, ημέρα της έκκλησης του αυτοεξόριστου στο Λονδίνο στρατηγού
Ντε Γκωλ, για αντίσταση κατά του
ναζί κατακτητή, ο πρόεδρος Μακρόν
είπε: «Δεν είμαι κάποιος φίλος σου.
Θα με αποκαλείς, κύριε πρόεδρε ή κύριε».

«Αν μια ημέρα θέλεις να κάνεις επανάσταση, μάθε πρώτα αρκετά για να αποκτήσεις ένα δίπλωμα και μάθε να εξασφαλίζεις όσα χρειάζεσαι για να ζήσεις, και μετά θα μπορείς να δίνεις μαθήματα σε άλλους».

Οικείες... γκάφες

Διαπληκτισμός Μακρόν με
μαθητή, στον οποίο συνέστησε να σπουδάσει και να
εργασθεί σκληρά, αν θέλει
να «κάνει επανάσταση».

REUTERS
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Την ώρα που ο νεαρός εμφανίζεται
να ζητεί συγγνώμη για τον τρόπο του,
ο πρόεδρος Μακρόν συνεχίζει: «Βρίσκεσαι σε επίσημη τελετή. Θα φέρεσαι

Ο Γάλλος πρόεδρος έβγαλε φωτογραφίες σέλφι στην τελετή της 18ης Ιουνίου στη
Σιρέν, έξω από το Παρίσι.
με σεβασμό. Δεν μπορείς να κάνεις ανοησίες. Σήμερα θέλησες να τραγουδήσεις τη Μασσαλιώτιδα, αύριο το τραγούδι των παρτιζάνων;». Ενώ ο Εμα-

νουέλ Μακρόν έμοιαζε να μη σκοπεύει
να συνεχίσει την αντιπαράθεση, δεν
αντιστάθηκε για μία ακόμη επικριτική
παρατήρηση με στόχο τον νεαρό άνδρα:

Επικριτικός εμφανίστηκε χθες ο
γαλλικός Τύπος, που υπογράμμισε την
εμφανή δυσαρέσκεια του προέδρου
απέναντι σε έναν νέο άνθρωπο. Οι επικοινωνιακές γκάφες αυτού του είδους
είναι συχνές στη γαλλική πολιτική.
Στις 23 Φεβρουαρίου 2008, ο τότε πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Νικολά Σαρκοζί, υβρίζει και απειλεί χαμηλόφωνα παριστάμενο στην έκθεση
αγροτικών προϊόντων, λέγοντάς του:
«Σπάσε, κακομοίρη».
Ο επισκέπτης της έκθεσης είχε αρνηθεί να σφίξει το χέρι του Σαρκοζί,
λέγοντας μάλιστα ότι «δεν επιθυμεί
να λερωθεί».
Ο γνωστός καβγατζής Σαρκοζί είχε
κοντέψει να έρθει στα χέρια με τον
ηλικιωμένο άνδρα, προτού μέλη της
προσωπικής φρουράς του προέδρου
τον ωθήσουν προς άλλα εκθέματα.
REUTERS

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ. «Πλατφόρμες αποβίβασης» σε χώρες εκτός Ε.Ε., στις οποίες
θα μεταφέρονται οι διασωθέντες από
τα ναυάγια της Μεσογείου, προβλέπει
το προσχέδιο της συμφωνίας που παρουσίασε χθες ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ. Στα κέντρα αυτά θα γίνεται ο διαχωρισμός ανάμεσα σε όσους δικαιούνται άσυλο στην Ε.Ε. και σε όσους
μεταναστεύουν μόνο για οικονομικούς
λόγους. Το προσχέδιο επισημαίνει
ότι τα κέντρα αυτά θα λειτουργούν
με τη συνεργασία της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
και του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, χωρίς να διασαφηνίζει
αν οι οργανισμοί αυτοί έχουν συμφωνήσει. Επίσης δεν διευκρινίζεται
η χωροθέτηση των κέντρων αυτών,
αν και ως πιθανές χώρες συζητούνται
η Αλβανία και η Τυνησία. Πίσω από
την πρόταση αυτή συντάσσονται οι
«σκληροί», όπως η Ουγγαρία και η
Αυστρία, αλλά και χώρες που έχουν
πιο ήπια στάση, όπως η Γαλλία. «Δεν
θέλουμε στρατόπεδα συγκέντρωσης»,
είπε ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Αντόνιο Ταγιάνι. «Θέλουμε κέντρα στα οποία οι άνθρωποι θα μπορούν να βρουν στέγη και φάρμακα
και δεν θα υπάρχει βία κατά των γυναικών».
Σε άρθρο στους Financial Times,
ο Aυστραλός δημοσιογράφος Φέργκους Πις προειδοποίησε ότι τα σχέδια
αυτά ακολουθούν τον ολισθηρό δρόμο
της Αυστραλίας, που στέλνει τους
πρόσφυγες στο νησί Ναούρου. «Πρώτον, η κατάσταση των προσφύγων
τυγχάνει πολύ λιγότερης προσοχής
όταν αυτοί βρίσκονται μακριά από

REUTERS

η Γερμανίδα καγκελάριος τόνισε την
ανάγκη να υπάρξει «κοινή ευρωπαϊκή
απάντηση» στο μεταναστευτικό, ενώ
συνέπεσε με τον Γάλλο πρόεδρο στην
ανάγκη μείωσης των ροών παράνομων μεταναστών στις χώρες-μέλη
της Ενωσης, όπως και στην ανάγκη
ενίσχυσης του Frontex. Πάντως, οι
δύο ηγέτες απέφυγαν να αναφερθούν
σε συγκεκριμένες προτάσεις για τη
μείωση των μεταναστευτικών ροών.
Από την πλευρά του, ο Εμανουέλ
Μακρόν έκανε λόγο για «μείζονος σημασίας συμφωνία» αναφορικά με την
καθιέρωση κοινού προϋπολογισμού
των 19 κρατών-μελών της Ευρωζώνης,
ο οποίος θα χρησιμοποιείται για επενδύσεις και για την οικονομική σύγκλιση των χωρών-μελών. Ωστόσο,
δεν υπήρξε αναφορά ούτε στο ύψος
του προϋπολογισμού (οι Γάλλοι πρότειναν εκατοντάδες δισ. ευρώ, ενώ οι
Γερμανοί τον περιόριζαν σε λίγες δεκάδες δισ.) ούτε για τις πηγές χρηματοδότησής του. Τα ανοιχτά αυτά θέματα θα αποτελέσουν αντικείμενο
διαπραγμάτευσης τους επόμενους
μήνες, με τον Γάλλο πρόεδρο να αισιοδοξεί πως ο εν λόγω προϋπολογισμός θα αρχίσει να ισχύει από το 2021.
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Ευρωπαϊκό σχέδιο
για «αποβίβαση»
προσφύγων εκτός Ε.Ε.

Σύγκλιση για την Ευρωζώνη, ενόψει
της Συνόδου Κορυφής της Ενωσης
Την κοινή δέσμευσή τους να ανοίξουν
«ένα νέο κεφάλαιο» στην πορεία της
Ευρωζώνης και ολόκληρης της Ε.Ε. υπογράμμισαν κατά τη χθεσινή συνάντησή τους η Αγκελα Μέρκελ και ο Εμανουέλ Μακρόν. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στον πύργο Μέζεμπεργκ,
βόρεια του Βερολίνου, με στόχο να
προετοιμάσουν κοινό σχέδιο ενόψει
της κρίσιμης συνόδου κορυφής της
Ενωσης, στις 28 και 29 Ιουνίου.
Η συνάντηση είχε προγραμματιστεί

l

Διαμαρτυρία μπροστά στο κτίριο της
γαλλικής Γερουσίας για πιο
ανθρώπινη πολιτική ασύλου.
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Σε «πλατφόρμες», πιθανώς σε Αλβανία και Τυνησία, θα μεταφέρονται
οι διασωθέντες από τα
ναυάγια της Μεσογείου.
τους δημοσιογράφους και το κοινό.
Δεύτερον, όταν η βία γίνεται αντιληπτή, δικαιολογείται ως αποτροπή που
σώζει ζωές. Το 2015, ο τότε πρωθυπουργός Τόνι Αμποτ χαρακτήρισε
“πλαστή” έκθεση που απαριθμούσε
περιστατικά βίας εναντίον παιδιών
σε τέτοια κέντρα», έγραψε ο Πις.

REUTERS, A.P.

Ο Σαλβίνι ζήτησε απογραφή
των Ρομά της Ιταλίας
ΡΩΜΗ. «Δυστυχώς είναι Ιταλοί πολίτες
και πρέπει να τους κρατήσουμε». Η
απαξίωση με την οποία ο Ιταλός υπουργός Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι
αντιμετώπισε τους Ρομά της χώρας
του συμπληρώθηκε από μια πρόταση
για «απογραφή» του πληθυσμού αυτού, που θύμισε στις εβραϊκές οργανώσεις της Ιταλίας την «απογραφή»
του εβραϊκού πληθυσμού που είχε
διατάξει ο Μουσολίνι τις παραμονές
του Ολοκαυτώματος, το 1938.
Η ρητορική μίσους κατά των Ρομά
είναι σήμα κατατεθέν της πολιτικής
της Λέγκας του Βορρά, ενώ στο Διαδίκτυο κυκλοφορεί ομιλία του βουλευτή του κόμματος Τζεντιλίνι από
το όχι και τόσο μακρινό 2008, στην
οποία υποσχόταν ότι τα τσιγγανόπουλα θα «εξολοθρευτούν».
Μετά τον θόρυβο που προκάλεσε
η πρόταση του Σαλβίνι για απογραφή,
ο υπουργός Εσωτερικών υποστήριξε
ότι παρερμηνεύθηκε και ότι αυτό
που ζητάει είναι μια αποτύπωση της
κατάστασης των Ρομά στη χώρα. «Οταν το κάνει η Αριστερά είναι εντάξει,
όταν το λέω εγώ είμαι ρατσιστής»,
έγραψε αναφερόμενος στην κατα-

γραφή του πληθυσμού των Ρομά από
τον δήμο του Μιλάνου.
«Φυσικά και το κάναμε, για να ξέρουμε πόσα παιδιά υπάρχουν στους
καταυλισμούς ώστε να πάνε σχολείο.
Ακόμη αυτό κάνουμε και επιμένουμε»,
είπε ο υπεύθυνος κοινωνικής πολιτικής του δήμου του Μιλάνου, Πιερφραντσέσκο Μαγιορίνο. «Αυτό δεν
έχει καμία σχέση με μια συνολική α<
<
<
<
<
<

Η πρόταση θύμισε την «απογραφή» του εβραϊκού
πληθυσμού που είχε διατάξει ο Μουσολίνι το 1938.
πογραφή που θα διαχωρίζει τους
Ρομά με βάση την εθνότητα και οδηγεί μόνο στο μίσος», είπε o Μαγιορίνο.
Ο κυβερνητικός εταίρος της Λέγκας
του Βορρά, το Κίνημα 5 Αστέρων,
δεν σχολίασε, αφήνοντας για μία ακόμη φορά τον Σαλβίνι να καθορίζει
την κυβερνητική γραμμή.

REUTERS, A.P.

Αμετακίνητος ο Τραμπ στο μεταναστευτικό παρά την κατακραυγή
Στο Καπιτώλιο κατευθυνόταν χθες το
βράδυ ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
για επείγουσες διαβουλεύσεις με τους
Ρεπουμπλικανούς του Κογκρέσου, καθώς η πολιτική της «μηδενικής ανοχής» έναντι των παράτυπων μεταναστών, που οδηγεί στον βίαιο χωρισμό
χιλιάδων παιδιών από τους γονείς
τους, χαρακτηρίζεται «βάρβαρη» από
τους Δημοκρατικούς και προκαλεί
σφοδρές αντιδράσεις στο ίδιο το κόμμα
του Αμερικανού προέδρου.
Λάδι στη φωτιά έριξε και η δημοσιοποίηση ηχητικού ντοκουμέντου
που καταγράφει τις σπαραξικάρδιες
κραυγές μικρών παιδιών που μόλις
τα έχουν χωρίσει από τους γονείς τους
και τα οδηγούν σε κέντρα υποδοχής,
κοντά στα σύνορα με το Μεξικό. «Μπα-

μπά, μπαμπά!», ακούγονται να οδύρονται τα άτυχα παιδιά στο ηχογραφημένο ντοκουμέντο που ανήρτησε
στην ιστοσελίδα του ο μη κερδοσκοπικός δημοσιογραφικός οργανισμός
ProPublica και αναμετέδωσε το διεθνές, ειδησεογραφικό πρακτορείο
Associated Press.
Η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας
Κίρστεν Νίλσεν δήλωσε άγνοια για
το συμβάν, αλλά διαβεβαίωσε ότι τα
παιδιά των μεταναστών χωρίς χαρτιά
που χωρίζονται από τους γονείς τους
τυγχάνουν καλής μεταχείρισης στα
κέντρα υποδοχής –παλιές αποθήκες,
ή άλλα κτίρια που έχουν ανασκευαστεί
επί τούτου τις τελευταίες εβδομάδες.
Βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα
από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση
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«Μπαμπά! Μπαμπά!» φώναζαν κλαίγοντας μικρά παιδιά
που τα χώριζαν από τους γονείς τους στα σύνορα με το
Μεξικό.

δείχνουν αρκετά παιδιά να κάθονται
πάνω στο τσιμέντο, πίσω από συρματοπλέγματα, ενώ οι γονείς τους βρίσκονται στη φυλακή για παράνομη
είσοδο στις ΗΠΑ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος Τραμπ είχε επιρρίψει στους Δημοκρατικούς την ευθύνη για τον χωρισμό των οικογενειών, κατηγορώντας
τους ότι εμποδίζουν το Κογκρέσο να
αλλάξει τη μεταναστευτική νομοθεσία
και διεμήνυσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα γίνουν στρατόπεδο μεταναστών, ούτε κέντρο προσφύγων».
Σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση,
ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον
Μακέιν δήλωσε ότι η μεταναστευτική
πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ «προσβάλλει την αξιοπρέπεια των Αμερικανών πολιτών» και όλες τις αξίες

πάνω στις οποίες θεμελιώθηκε η χώρα.
Για «βάρβαρη πολιτική» έκανε λόγο
η επικεφαλής των Δημοκρατικών στη
Βουλή των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι, σε δηλώσεις της από το Σαν Ντιέγκο, όπου επισκέφθηκε κέντρο υποδοχής παιδιών μεταναστών και ζήτησε
την παραίτηση της Νίλσεν. Αύριο, η
Βουλή των Αντιπροσώπων αναμένεται
να τοποθετηθεί επί δύο νομοσχεδίων
που έχουν κατατεθεί από Ρεπουμπλικανούς της προεδρικής γραμμής, χωρίς
να έχει εξασφαλιστεί ελάχιστη συναίνεση από τους Δημοκρατικούς. Τα
εν λόγω νομοσχέδια προσφέρουν στον
Τραμπ τη χρηματοδότηση που επιζητεί
για το τείχος στα σύνορα με το Μεξικό,
περιορίζουν –χωρίς να εμποδίζουν ολοκληρωτικά– τους χωρισμούς οικο-

γενειών και παρέχουν προστασία
στους νέους μετανάστες (τους λεγόμενους Dreamers, δηλαδή Ονειροπόλους) που εγκαταστάθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν οι γονείς τους
πέρασαν χωρίς χαρτιά τα σύνορα.

Αντίθετο το Παρίσι
Την έντονη αντίθεση της Γαλλίας
για τη «μηδενική ανοχή» της κυβέρνησης Τραμπ στο μεταναστευτικό εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
στο Παρίσι. «Δεν μοιραζόμαστε το
ίδιο πολιτιστικό μοντέλο και προφανώς δεν μοιραζόμαστε ορισμένες αξίες», δήλωσε μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο France 2 ο Μπενζαμέν
Γκριβό.
A.P., REUTERS
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Το Μαξίμου
αναμένει
αποκλιμάκωση

Ενταση εντός
και εκτός Βουλής
στην ΠΓΔΜ
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Εκτιμά πως με την πάροδο του χρόνου
οι αντιδράσεις για το όνομα θα περιοριστούν
Της ΔΩΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Στην κατευναστική επίδραση του χρόνου
επί των πάσης φύσεως εντάσεων επενδύει η κυβερνητική ηγεσία έναντι
των αντιδράσεων που εκδηλώνονται
προς κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές, από πολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονται για τη συμφωνία με την ΠΓΔΜ
σχετικά με το ονοματολογικό. Παρά
τα διαδοχικά περιστατικά και τις αποδοκιμασίες του τελευταίου διημέρου,
από το πρωθυπουργικό επιτελείο υιοθετούν χαμηλούς τόνους και επιμένουν
<
<
<
<
<
<

Δέκτες αποδοκιμασιών
για τη συμφωνία
με την ΠΓΔΜ έγιναν
οι κ.κ. Σταύρος Κοντονής,
Θεοδώρα Τζάκρη,
Νίκος Παπαδόπουλος
και Ελενα Κουντουρά.
στην εκτίμηση ότι ημέρα με την ημέρα
οι αντιδράσεις θα ελαττώνονται.
Ειδικότερα, θεωρούν ότι όλο και περισσότερο θα γίνεται κατανοητό στους
πολίτες ότι η συμφωνία έχει το θετικό
πρόσημο που η κυβέρνηση προβάλλει
και, ταυτόχρονα, ιδιαίτερα στις περιοχές
της Βόρειας Ελλάδας, προσδοκάται ότι
ο θετικός αντίκτυπος θα μεταφραστεί
άμεσα και σε καλά νέα για την οικονομική δραστηριότητα, ως παράγωγο
της συμφωνίας που υπεγράφη. Η στρατηγική του Μεγάρου Μαξίμου εστιάζει
στην επικοινωνιακή αντεπίθεση από
κυβερνητικά και κομματικά στελέχη,
που θα αναλάβουν με δημόσιες πα-

ρεμβάσεις να υποστηρίξουν τη συμφωνία και να αναδείξουν τα θετικά
σημεία της.
Για την ώρα, ωστόσο, οι αντιδράσεις
παραμένουν έντονες με αποδέκτες κυβερνητικά στελέχη και βουλευτές. Ο
υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Θεοδώρα Τζάκρη έγιναν δέκτες έντονων
αποδοκιμασιών χθες, τη στιγμή που
αποχωρούσαν από το κτίριο όπου στεγάζονται η Εισαγγελία και το Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών. Ο κ. Κοντονής έκανε
λόγο σε δηλώσεις του για «κοινή παρουσία και δράση σήμερα στα Γιαννιτσά
15-20 ακροδεξιών και επωνύμων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας με μέλη
της νεοναζιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής», καθώς και για πανικό του
κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρόσθεσε,
μάλιστα, ότι η αγωνία του κόμματος
της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκπορεύεται και από την ανακοίνωση ολοκλήρωσης της μελέτης για το νέο δικαστικό μέγαρο στην Εδεσσα. «Οι 1520 ακροδεξιοί και νεοναζί ήταν οικτρή
και καταγέλαστη μειοψηφία και τέτοια
θα παραμείνει».

Οι δημοσκοπήσεις

Βεβαίως, κυβερνητικά στελέχη αναγνωρίζουν ότι, σύμφωνα και με τις
δημοσκοπήσεις, η εικόνα για την κυβέρνηση δεν είναι ιδιαίτερα θετική,
πρωτίστως στη Βόρεια Ελλάδα. Η πίεση,
όμως, παραμένει για την ώρα ισχυρή,
ακόμα και αν, όπως εκτιμούν στον ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει δυναμική στις αντιδράσεις και αυτό φάνηκε και στα συλλαλητήρια.
Πάντως, οι αποδοκιμασίες που εισέπραξε ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπαδόπουλος στάθηκαν

Στο πρωθυπουργικό επιτελείο θεωρούν ότι θα γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό στους πολίτες πως η συμφωνία των Πρεσπών έχει το θετικό πρόσημο που
η κυβέρνηση προβάλλει.
αρκετές για να τον κάνουν να αποχωρήσει από εκδήλωση στην οποία ήταν
ομιλητής. Από τη στιγμή που έλαβε
τον λόγο άρχισαν να ακούγονται έντονες αποδοκιμασίες από το ακροατήριο,
αναφορικά με το ζήτημα των Σκοπίων
και ο βουλευτής αναγκάστηκε ύστερα
από λίγο να αποχωρήσει.

Στους ΑΝΕΛ

Στον μικρό κυβερνητικό εταίρο,
τους ΑΝΕΛ, η επίδραση της συμφωνίας
για το ονοματολογικό αποδεικνύεται
περισσότερο καταλυτική από όσο αναμενόταν. Η παραπομπή του θέματος
στον χρόνο έλευσης της συμφωνίας
στην ελληνική Βουλή προς κύρωση
δεν πείθει ούτε τα κομματικά στελέχη
της βάσης, που επιλέγουν να αποχω-

ρήσουν. Την ίδια στιγμή, η υπουργός
Τουρισμού Ελενα Κουντουρά, από τα
προβεβλημένα στελέχη του κόμματος,
δέχθηκε έντονες αποδοκιμασίες στα
Χανιά από διαδηλωτές που φώναζαν
συνθήματα για τη Μακεδονία. «Εμείς
θα την καταψηφίσουμε τη συμφωνία.
Πόσες φορές θα το πούμε;» δήλωσε
η ίδια λίγο αργότερα, ενώ προσέθεσε
ότι «οι Ανεξάρτητοι Ελληνες είμαστε
σταθεροί στις θέσεις και αρχές μας
και το έχουμε επαναλάβει πάρα πολλές
φορές».
Για «στημένα επεισόδια από μεμονωμένα ακροδεξιά στοιχεία και με τη
συμμετοχή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας», έκανε λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του για τις αποδοκιμασίες
εναντίον υπουργών.

Επίσκεψη
Μητσοτάκη
στη Β. Ελλάδα
Χρησιμοποίησε το κορυφαίο κοινοβουλευτικό όπλο –την πρόταση δυσπιστίας– για να εμποδίσει και να αντιδράσει με τον πιο εμφατικό τρόπο σε
αυτό που θεωρεί «μια επιζήμια για τα
εθνικά συμφέροντα» συμφωνία. Η τριήμερη έντονη συζήτηση στη Βουλή που
προηγήθηκε των Πρεσπών και οι τριγμοί στο κυβερνητικό σχήμα καθιστούν
σαφές ότι στη Ν.Δ. δεν προτίθενται
να αφήσουν την υπόθεση του Σκοπιανού, χωρίς προηγουμένως να κεφα<
<
<
<
<
<

Από το Κιλκίς και τη Θεσσαλονίκη θα επαναλάβει
ότι η κυβέρνηση δεσμεύει
τη χώρα με μια «επιζήμια
εθνικά συμφωνία».
λαιοποιήσουν τη στάση τους, ειδικά
στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγαίνει ξανά μπροστά με
νέα μίνι περιοδεία αύριο στο Κιλκίς
και στη Θεσσαλονίκη, ανάβαση με ισχυρούς συμβολισμούς, κατά τη διάρκεια της οποίας αναμένεται να απευθύνει νέα μηνύματα για τη συμφωνία.
Σημειώνεται, εξάλλου, ότι πρόκειται
για την τρίτη ανάβαση του προέδρου
της Ν.Δ. στη Θεσσαλονίκη μέσα σε
ενάμιση μήνα (η αυριανή ομιλία του

στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου
Ελλάδος ήταν προγραμματισμένη),
ενώ από την Πειραιώς σχολίαζαν το
κοντράστ με τα κυβερνητικά στελέχη
που δεν «τολμούν» να βγουν προς τα
έξω στη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο.
Από το συνορεύον με την ΠΓΔΜ Κιλκίς
και από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται και πάλι να θυμίσει
ότι για τον ίδιο και το κόμμα του πρόκειται για μια «επιζήμια εθνικά συμφωνία», την ώρα που η Πειραιώς επιμένει σε όλους τους τόνους –με αποδέκτες εντός και εκτός συνόρων– ότι
δεν προτίθεται να την επικυρώσει.
Η θέση αυτή απαντά στις κυβερνητικές διαρροές, αλλά και σε σχετικό
δημοσίευμα της FAZ για το τι προτίθεται να κάνει ο κ. Μητσοτάκης με
τη συμφωνία. «Οπως ακριβώς η Ν.Δ.
έθεσε προ των ευθυνών της την κυβέρνηση με την πρόταση δυσπιστίας,
το ίδιο ακριβώς θα πράξει καταψηφίζοντας τη συμφωνία, όταν οι κ. Τσίπρας και Καμμένος τη φέρουν προς
επικύρωση στη Βουλή», έλεγαν από
την Πειραιώς, επιμένοντας ότι η Ν.Δ.
θα την καταψηφίσει. Θύμιζαν, δε, ότι
η κυβέρνηση και όχι η αξιωματική αντιπολίτευση φέρει την «αποκλειστική» ευθύνη για την επικύρωση και
καλούσαν την κυβέρνηση να απαντήσει τι σκέφτεται να κάνει και αν ο Πάνος Καμμένος θα την ψηφίσει ή θα
ρίξει την κυβέρνηση.
Το ερώτημα, επομένως, έλεγαν, είναι

Του ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. θα μιλήσει αύριο στον Σύνδεσμο Εξαγωγέων Β. Ελλάδος.
αν επιμένει η κυβέρνηση στη στάση
της ότι δεν θα προχωρήσει σε εκλογές
και ότι θα εξαντλήσει την τετραετία.
Σε ό,τι αφορά μάλιστα τις κυβερνητικές
επικρίσεις για το τι θα κάνει ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός, από την
Πειραιώς σχολιάζουν ότι η κυβέρνηση
«προεξοφλεί όχι μόνο τη νίκη, αλλά και
την αυτοδυναμία της Ν.Δ. στις επόμενες
εκλογές» και επιμένουν ότι η συμφωνία
παράγει αποτελέσματα και τετελεσμένα
που είναι δύσκολο να ανατραπούν.

Απάντηση στον ΥΠΕΞ

Στο ιδιότυπο αυτό πινγκ πονγκ που
άρχισε αμέσως μετά την επίσημη υπογραφή της συμφωνίας στις Πρέσπες,
η Ν.Δ. επιστρέφει τις μομφές και το

μπαλάκι στο γήπεδο της κυβέρνησης
θυμίζοντας ότι αυτή υπέγραψε τη συμφωνία. Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι
τυχαίο ότι η Ν.Δ. συνεχίζει να απαντά
στον υπουργό Εξωτερικών και να τον
εγκαλεί (χθες τον έψεξε για «αυταρέσκεια και αλαζονεία»). «Αντί να δίνει
συνεντεύξεις για την επιζήμια συμφωνία που υπέγραψε και παράγει ήδη
τετελεσμένα, ας εξηγήσει στους Ελληνες ένα μόνο πράγμα: Γιατί παραχώρησε στους Σκοπιανούς τη δυνατότητα να δηλώνουν “Μακεδόνες” και
να ισχυρίζονται ότι μιλούν τη “μακεδονική” γλώσσα, κάτι που καμία ελληνική κυβέρνηση δεν δέχθηκε στο
παρελθόν;» αναφέρεται στη σχετική
ανακοίνωση η Ν.Δ.

Στο στόχαστρο Ν.Δ. - Βενιζέλου η Παπασπύρου
Ορισμένες κινήσεις της γενικής επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης Μαρίας Παπασπύρου, είτε υπηρεσιακού
χαρακτήρα είτε μέσω συνεντεύξεών
της –στις οποίες, όπως υπογραμμίστηκε, μιλούσε για την ουσία υποθέσεων που χειριζόταν– βρέθηκαν στο
στόχαστρο εντονότατης κριτικής χθες
στη Βουλή, από πλευράς βουλευτών
της Ν.Δ., καθώς και του κ. Ευ. Βενιζέλου, με αφορμή την παρουσία της
στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, προκειμένου να παρουσιάσει
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Η γενική επιθεωρήτρια
Δημόσιας Διοίκησης
κατέθεσε στην Επιτροπή
Θεσμών της Βουλής.
το έργο της κατά το έτος 2016. Οι
τόνοι ανέβηκαν κατακόρυφα όταν η
συζήτηση εστιάστηκε σε υποθέσεις
όπως για το ΚΕΕΛΠΝΟ και τη Novartis,
με την κ. Παπασπύρου να υπεραμύ-

Ακόμη και σήμερα μπορεί να ψηφιστεί από την ολομέλεια της Βουλής
της ΠΓΔΜ η συμφωνία των Πρεσπών
ανάμεσα σε Αθήνα και Σκόπια, ώστε
να είναι έτοιμη πριν από τη Σύνοδο
Κορυφής της Ε.Ε. την επόμενη εβδομάδα. Χθες, παραπέμφθηκε στην
επιτροπή ευρωπαϊκών υποθέσεων
της Βουλής της ΠΓΔΜ με ψήφους
69 υπέρ και 40 κατά. Από τους 120
βουλευτές, οι 10 δεν βρέθηκαν καθόλου στη Βουλή, ενώ απείχε ο Φερίντ Μούχιτς, Βόσνιος μουσουλμάνος
συνεργαζόμενος με το κυβερνών
κόμμα. Το αποτέλεσμα της χθεσινής
ψηφοφορίας, εφόσον επαναληφθεί
και στην τελική, κοινοβουλευτική
διαδικασία στην ολομέλεια, αποτελεί
ουσιαστικά μια πρώτη αποτύπωση
των ισορροπιών στη Βουλή της
ΠΓΔΜ, ενόψει και της συνταγματικής
αναθεώρησης για την οποία απαιτούνται δύο τρίτα (80 από τους 120
βουλευτές).
Χθες, ο υπουργός Εξωτερικών της
ΠΓΔΜ Νίκολα Ντιμιτρόφ ζήτησε υπερψήφιση το αργότερο έως την Παρασκευή (22/6), ώστε να μην καθυστερήσει η διαδικασία που αφορά
την πρόσκληση από το ΝΑΤΟ, ενώ
υπερασπίστηκε συνολικά τη συμφωνία. Οσο μιλούσε, βουλευτές της
αντιπολίτευσης (VMRO) αποκάλεσαν
σε κλίμα έντασης τον κ. Ντιμιτρόφ
«προδότη».
Ο προκάτοχός του στο ΥΠΕΞ και
σημαίνον στέλεχος του VMRO Αντόνιο Μιλόσοσκι ανακοίνωσε ότι
το κόμμα του θα αποχωρήσει από
τη Βουλή, δίχως, ωστόσο, να διευκρινίσει πότε θα γίνει αυτό, ενώ
έκανε λόγο για συνθηκολόγηση και
παραβίαση του συντάγματος και του
κοινοβουλευτικού κανονισμού από
την κυβέρνηση του Ζόραν Ζάεφ.
Οση ώρα εκτυλίσσονταν όλα αυτά,
έξω από τη Βουλή της ΠΓΔΜ βρίσκονταν συγκεντρωμένοι διαδηλωτές
που ζητούσαν την ακύρωση της συμφωνίας. Αν και ζήτησαν συνάντηση
με τον πρόεδρο του VMRO Χρίστιαν
Μίτσκοσκι, δεν έγιναν, αρχικά τουλάχιστον, δεκτοί. Αξίζει να σημειωθεί

ότι το σύνταγμα δίνει στον πρόεδρο
της ΠΓΔΜ Γκιόργκι Ιβάνοφ δικαίωμα
να απαντήσει ακόμα και σε επτά ημέρες για το αν υπογράφει ή όχι ένα
νομοσχέδιο, εν προκειμένω τη συμφωνία. Ως εκ τούτου, στην κυβέρνηση
της γειτονικής χώρας, έχει υπολογιστεί και η συγκεκριμένη καθυστέρηση, δεδομένης της αρνητικής στάσης του κ. Ιβάνοφ έναντι της Συμφωνίας των Πρεσπών.
Της συμφωνίας υπεραμύνθηκε
χθες στην Αθήνα και ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς. «Ο κόσμος
αλλάζει, γύρω μας έχουμε φωτιές και
πολέμους, έχουμε αστάθειες, έχουμε
μια τρελαμένη Τουρκία, έχουμε πόλεμο στη Λιβύη, στη Συρία και στο
Ιράκ και πρέπει να έχουμε σταθερότητα», είπε, μεταξύ άλλων, ο κ. Κοτζιάς
(ΑΝΤ1) και προσέθεσε πως «εάν δεν
<
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Εγκρίθηκε με 69
υπέρ από την επιτροπή
ευρωπαϊκών υποθέσεων
της γείτονος η συμφωνία
– Ισως και σήμερα στην
ολομέλεια.
έχουμε σταθερότητα στην περιοχή
του μικρού αυτού κράτους των Σκοπίων, θα έρθει πάνω μας και επιπλέον,
εάν δεν πάρουμε τα μέτρα μας, θα
βρεθούμε περικυκλωμένοι από τρίτες
δυνάμεις, που, ως δαγκάνα από Ανατολή και Βορρά, θα μας σφίγγουν».
Ο κ. Κοτζιάς επανέλαβε ότι τη
«μακεδονική» γλώσσα την είχε αποδεχθεί ήδη η Ελλάδα σε προηγούμενα χρόνια, ως εκ τούτου ο
ίδιος προσπάθησε να βελτιώσει τη
συμφωνία επ’ αυτού. Συγκεκριμένα
είπε ότι προστέθηκε η διάκριση ότι
η συγκεκριμένη γλώσσα ανήκει
στις νότιες σλαβικές γλώσσες, κάτι
που περιγράφει ως επαρκή εξασφάλιση για την Ελλάδα. Ως προς τον
αυτοπροσδιορισμό, ο κ. Κοτζιάς επισήμανε πόσο κρίσιμη είναι η διάκριση ανάμεσα σε εθνότητα και ιθαγένεια.

Μετά το ΚΙΝΑΛ,
ισχυροί κραδασμοί
και στο Ποτάμι

Στόχος, να κεφαλαιοποιήσει τη στάση
της Ν.Δ. στο ονοματολογικό της ΠΓΔΜ
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ
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νεται επιλογών και πρωτοβουλιών
της, και τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να της ασκούν δριμύτατη
κριτική, υποστηρίζοντας πως οι επιλογές και οι πρωτοβουλίες της αυτές
ουσιαστικά είναι υποστηρικτικές του
κυβερνητικού αφηγήματος περί τη
διαφθορά σε περιόδους προηγούμενων
κυβερνήσεων. Η κ. Παπασπύρου αναφέρθηκε και σε επικρίσεις τις οποίες
δέχεται και από άλλες πλευρές, εκτός
Βουλής, για να υποστηρίξει υπό το
πρίσμα αυτό: «Είναι εσφαλμένα όσα

μου καταλογίζονται από όσους βάλλουν κατά του κύρους του επιθεωρητή». Η εντός της επιτροπής κριτική
που δέχθηκε, πάντως, η γενική επιθεωρήτρια, προκάλεσε αντιδράσεις
και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, με
την πρόεδρο της επιτροπής κ. Αναστασία Χριστοδουλοπούλου να έρχεται σε αντιπαράθεση τόσο με συναδέλφους της από την Ν.Δ. (Ι. Τραγάκη, Γ. Γεωργαντά και Χ. Αθανασίου),
όσο και με τον κ. Βενιζέλο, αρκετές
φορές.

«Μένει μέχρι να φύγει». Αυτή η
φράση αποτυπώνει ευκρινώς την
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί
στο εσωτερικό τού Κινήματος
Αλλαγής, με το Ποτάμι να είναι
ουσιαστικά στην πόρτα της εξόδου, απλά να απομένουν ο τρόπος
και ο χρόνος που θα την ανοίξει.
Η τελευταία σύσκεψη στη Σεβαστουπόλεως δεν έβγαλε είδηση
και, όπως είχε γράψει και χθες η
«Κ», ήταν ουσιαστικά «προπαρασκευαστική» και αποτελεί μέρος
μιας ευρύτερης σειράς συσκέψεων που θα λάβουν χώρα μέχρι τη
«μεγάλη συνάντηση των αντιπροσώπων» που θα πραγματοποιηθεί την 1η Ιουλίου και θα λάβει ουσιαστικά τις τελικές αποφάσεις.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης έγινε ευρεία συζήτηση για
το θέμα της αποχώρησης, με τις
απόψεις, όπως λένε οι πληροφορίες, να διίστανται. Το εύλογο
αλλά και αναπάντητο τούτη την
ώρα ερώτημα είναι πώς θα διαμορφωθεί η επόμενη μέρα στο
Ποτάμι μετά την ανεξαρτητοποίησή του. Τα προβλήματα, ωστόσο, δεν σταματούν εκεί, καθώς στο εσωτερικό του κόμματος
έχουν αναπτυχθεί πλέον διακριτές αντίρροπες δυνάμεις, οι οποίες αποσυνθέτουν ακόμα περισσότερο την εικόνα.
Χαρακτηριστικό είναι πως στη
σύσκεψη δεν συμμετείχαν οι
βουλευτές κ. Αμυράς και Ψαριανός, οι οποίοι αμφότεροι δηλώνουν πως «δεν ανήκουν στο ΚΙΝΑΛ», ενώ είναι και αντίθετοι
με τη συμφωνία Ελλάδος - ΠΓΔΜ.
Ο κ. Ψαριανός, μάλιστα, με αλλεπάλληλες αναρτήσεις στο
Twitter ζήτησε όσοι τον συμπεριλαμβάνουν σε… «αριστερές
λίστες» να «τον σβήσουν», καθώς
δηλώνει πως είναι «με τον Τσώρτσιλ, τον Σκόμπι και τον Τρούμαν». Οι αναρτήσεις του δημιούργησαν εύλογα ερωτήματα
για το αν τελικός σκοπός του είναι να μετακινηθεί προς τη Νέα
Δημοκρατία.
Στον αντίποδα, οι κ. Γραμματικάκης και Δανέλλης ευθυγραμμίζονται με τη λύση στο Σκοπιανό,

δημιουργώντας έναν τελείως διαφορετικό πόλο εντός του κόμματος. Μέσα σε αυτό το συγκεχυμένο πλαίσιο, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν πως αυτό που εκτυλίσσεται είναι ουσιαστικά ένα
blame game μέχρι το τελικό διαζύγιο των δύο πλευρών. Ετσι ίσως
εξηγείται και η στάση της Χαριλάου Τρικούπη που είναι μονότονα στο ίδιο μοτίβο και συμπυκνώνεται στη φράση: «Aς επιλέξουν εκείνοι τι θα κάνουν».
Σε κάθε περίπτωση, καταληκτική ημερομηνία για αποφάσεις
είναι η 1η Ιουλίου, «εκτός κάποιου
απροόπτου που θα κινήσει νωρίτερα διαδικασίες και εξελίξεις»,
συμπληρώνουν αρμόδιες πηγές.

Γεννηματά με Γιούνκερ

Την ίδια ώρα, τη συμβολή της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την
ελάφρυνση του δημοσίου χρέους
της χώρας, ζήτησε η Φώφη Γεννηματά από τον πρόεδρο Γιούν<
<
<
<
<
<

Με αφορμή τη συμφωνία
με τα Σκόπια, διαμορφώνονται στο εσωτερικό του κόμματος
δύο διακριτοί πόλοι.
κερ, κατά τη συνάντησή τους
χθες στις Βρυξέλλες. Η κ. Γεννηματά πραγματοποίησε διήμερη
επίσκεψη στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, όπου μετά τον πρόεδρο
του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού
Κόμματος Σεργκέι Στάνισεφ, είχε
τετ α τετ με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η επικεφαλής του Κινήματος
Αλλαγής έβαλε στην εξίσωση του
χρέους και «τις αποφάσεις του
Eurogroup του 2012», ενδεικτικό
πως την όποια επιτυχία της κυβέρνησης, τον ερχόμενο Αύγουστο, δεν θα αφήσει να την πάρει
εξ ολοκλήρου πάνω του το Μαξίμου. Στη συνάντηση, που ήταν
παρών και ο ευρωβουλευτής του
ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, συζητήθηκαν ακόμα ο ρόλος της
χώρας στην ευρύτερη περιοχή,
καθώς και το μέλλον της Ευρώπης
ενόψει των ευρωεκλογών.
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Το «κλειδί»
«Κλειδί» για την πορεία αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ είναι η συμφωνία για την εξαγορά του 49%
που κατέχει η Shell στην ΕΠΑ Αττικής. Η συμφωνία έχει κολλήσει
στην άρνηση της Shell να εγγυηθεί
η ίδια ή κάποια θυγατρική της έναντι της ΔΕΠΑ σε περίπτωση που το
όχημα ειδικού σκοπού (SPV) μέσω
του οποίου συμμετέχει στην EΠΑ
Αττικής πτωχεύσει ή παραβιάσει
τους όρους της συμφωνίας. Το τίμημα φέρεται να είναι στα 150 εκατ.

«Big Bang» στην αγορά φυσικού αερίου
Μάχη εταιρειών για την αγορά των 500 εκατ. ευρώ ενόψει αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ
Προαπαιτούμενο
Οι θεσμοί έχουν θέσει ως προα-

παιτούμενο της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ τη συνολική εταιρική αναδιάρθρωση της λιανικής αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΠΑ
παραχώρησε το μερίδιό της (51%)
στην ΕΠΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας στην ιταλική ΕΝΙ έναντι τιμήματος 57 εκατ. Η σχετική συμφωνία υπεγράφη στις 16 Μαΐου 2018.
Η ΔΕΠΑ έχει διατηρήσει το 51%
που κατέχει στην ΕΔΑ Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας (δίκτυα).

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Συνεργασίες αλλά και συγκρούσεις σε
επιχειρηματικό επίπεδο κυοφορούνται
ενόψει της ολικής αναδιάρθρωσης της
αγοράς φυσικού αερίου που σηματοδότησε η κυβερνητική απόφαση για
την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ.
Εν αναμονή της υλοποίησης του
σχεδίου για σπάσιμο της ΔΕΠΑ σε δύο
κομμάτια, εμπορίας και υποδομών, και
της αναζήτησης στη συνέχεια στρατηγικού επενδυτή για τον τομέα της
εμπορίας και ενώ έχει δρομολογηθεί
και βαίνει προς ολοκλήρωση η διαδικασία αναδιάταξης της παρουσίας της
ΔΕΠΑ στη λιανική αγορά φυσικού αερίου, οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι της
χώρας αλλά και ξένοι προετοιμάζονται
για την επόμενη ημέρα, δηλώνοντας
παρόντες στις εξελίξεις, χωρίς ωστόσο
να ανοίγουν ακόμη τα χαρτιά τους, αφού το τοπίο δεν έχει ξεκαθαρίσει πλή-

ρως. Οι μέχρι τώρα μεταρρυθμίσεις
στην αγορά φυσικού αερίου έχουν κινητοποιήσει περί τις 45 εταιρείες από
διάφορους κλάδους που προσβλέπουν
σε πρώτη φάση στον τζίρο των 500 εκατ. ευρώ περίπου της λιανικής αγοράς
που απελευθερώθηκε σταδιακά από
το 2016 και πλήρως από τις αρχές του
έτους. Η αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ
θα λειτουργήσει ως καταλύτης και θα
αναδιαμορφώσει συνολικά το επιχειρηματικό τοπίο όχι μόνο στην αγορά
φυσικού αερίου αλλά και σε αυτή του
ηλεκτρισμού που επιταχύνει τον βηματισμό της προς την απελευθέρωση.
Τον τόνο σε αυτή τη φάση θα δώσουν
τα μεγάλα εγχώρια ενεργειακά τζάκια
αλλά και ξένοι μεγάλοι όμιλοι με στρατηγικό ενδιαφέρον στην ελληνική αγορά ενέργειας, που διαθέτουν τα απαιτούμενα κεφάλαια. Η σύγκρουση
συμφερόντων θα είναι αναπόφευκτη
και έχει ήδη αρχίσει να κυοφορείται,
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Οι μεταρρυθμίσεις στην
αγορά έχουν κινητοποιήσει
περί τις 45 εταιρείες.
αφού πρόκειται για τη διεκδίκηση μιας
«πίτας» της τάξης τουλάχιστον 3 δισ.
ευρώ. Περί τα 2,5 δισ. ευρώ είναι ο τζίρος που θα απολέσει η ΔΕΗ, η οποία
είναι υποχρεωμένη να μειώσει το μερίδιό της κάτω από το 50% μέχρι το
2020 και περί τα 500 εκατ. ευρώ ο τζίρος
της λιανικής αγοράς φυσικού αερίου
που σήμερα περιορίζεται στις γεωγραφικές περιφέρειες της Αττικής και της
Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας, αλλά τα
επόμενα χρόνια θα επεκταθεί και σε
άλλες περιοχές της χώρας.
Ολοι οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι
παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τη ΔΕΠΑ και τις δύο ΕΠΑ (Αττικής και Θεσσαλονίκης - Θεσσαλίας),

αρχίζουν σιγά σιγά να εκδηλώνουν τις
προθέσεις τους και είναι έτοιμοι, όπως
διαφαίνεται, για συνεργασίες αλλά και
συγκρούσεις μέχρι τέλους.
Το επενδυτικό ενδιαφέρον για τη
ΔΕΠΑ επικεντρώνεται στο κομμάτι
τις εμπορίας που, σύμφωνα με τα όσα
έχει ανακοινώσει ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, θα περιλαμβάνει το μερίδιο που κατέχει η εταιρεία
στη χονδρική αγορά, την ΕΠΑ Αττικής
(υπό την προϋπόθεση ότι θα κλείσει
η συμφωνία για την εξαγορά του ποσοστού της Shell) και τα διμερή συμβόλαια με διεθνείς προμηθευτές
(Gazprom, Botas, Sonatrach, Αζερμπαϊτζάν).
Τα χαρτιά τους σε σχέση με τη ΔΕΠΑ
έχουν ανοίξει επί του παρόντος τα
ΕΛΠΕ, τα οποία είναι και μέτοχοι της
εταιρείας σε ποσοστό 35% και η Μυτιληναίος Α.Ε. Κύκλοι της διοίκησης
των ΕΛΠΕ έχουν τονίσει ότι θα επι-

διώξουν πλειοψηφική συμμετοχή και
έλεγχο των αποφάσεων, σε ό,τι αφορά
την εμπορία φυσικού αερίου, ενώ σε
περίπτωση που δεν ενισχύσουν τη
θέση τους στη ΔΕΠΑ, τα ΕΛΠΕ θα
πουλήσουν το ποσοστό που κατέχουν
σ’ αυτήν και θα επιδιώξουν μια ισχυρή
παρουσία στην αγορά φυσικού αερίου
αυτόνομα ή μέσω άλλου σχήματος,
στο οποίο θα έχουν πλειοψηφική συμμετοχή.
Βεβαίως, τα ΕΛΠΕ βρίσκονται αυτή
τη στιγμή σε αναζήτηση στρατηγικού
επενδυτή και δεν είναι βέβαιο ποια
στάση θα κρατήσει ο νέος επενδυτής
στον βαθμό που ευοδωθεί ο διαγωνισμός για την παραχώρηση ποσοστού
50,1%. Μέχρι ωστόσο να ξεκινήσει η
διαδικασία αποκρατικοποίησης της
ΔΕΠΑ, την οποία ο κ. Σταθάκης τοποθετεί τον Σεπτέμβριο του 2018, θα
έχει ξεκαθαρίσει και το τοπίο γύρω
από τα ΕΛΠΕ.

Ποιοι ξένοι και ελληνικοί όμιλοι διεκδικούν το εμπορικό κομμάτι της ΔΕΠΑ
Ο μεγάλος φόβος
«Οχι άλλο κάρβουνο», αναφω-

νούν οι ευρωπαϊκές εταιρείες, τη
στιγμή που η ΔΕΗ επιχειρεί να
πουλήσει τις λιγνιτικές μονάδες
Μελίτης και Φλώρινας εφαρμόζοντας με καθυστέρηση μιας δεκαετίας απόφαση της Ε.Ε. (2008) για
κατάργηση του μονοπωλίου στον
λιγνίτη. Το κόστος των CO2 τρομάζει και τους εγχώριους ομίλους,
κάποιοι εκ των οποίων ωστόσο θα
δώσουν το «παρών» την Πέμπτη
στον διαγωνισμό της ΔΕΗ.

Το εμπορικό κομμάτι της ΔΕΠΑ φαίνεται
ότι θα αποτελέσει μήλον της Εριδος για
τους μεγάλους ενεργειακούς ομίλους
της χώρας, αν και ο καθένας έχει τη
δική του στρατηγική για την αγορά φυσικού αερίου.
• Μυτιληναίος. Το ενδιαφέρον της
Μυτιληναίος Α.Ε. για το εμπορικό κομμάτι της ΔΕΠΑ γνωστοποιήθηκε επισήμως από τον επικεφαλής της εταιρείας
κ. Ευάγγελο Μυτιληναίο, κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης
των μετόχων. «Το ενδιαφέρον μας για
την αποκρατικοποίηση της ΔΕΠΑ είναι
αυτονόητο, αλλά η τελική απόφαση θα
ληφθεί εφόσον προκηρυχθεί ο διαγωνισμός και γίνουν γνωστοί οι όροι του»,
είπε ο κ. Μυτιληναίος. Θα πρέπει δε να
σημειωθεί ότι ο όμιλος Μυτιληναίου

σε κοινοπραξία με τη Motor Oil είχε
συμμετάσχει και στην πρώτη προσπάθεια αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ επί
κυβέρνησης Σαμαρά. Το ενδιαφέρον
της «Μυτιληναίος» για τη ΔΕΠΑ συνδέεται αφ’ ενός με την ενίσχυση της
θέσης της εταιρείας στην αγορά φυσικού
αερίου, όπου ήδη δραστηριοποιείται
μέσω της Protergia στη λιανική και της
M+M στη χονδρική, και αφ’ ετέρου τη
στρατηγική της εταιρείας για διασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους φυσικού
αερίου, αφού είναι από τους μεγαλύτερους καταναλωτές της χώρας. Η «Μυτιληναίος» αναπτύσσει τελευταία και
στρατηγική απευθείας προμήθειας αερίου από διεθνείς προμηθευτές. Εχει
υπογράψει σύμβαση με την Gazprom
για μικρές ποσότητες αερίου, ενώ δια-

πραγματεύεται και με έναν ακόμη διεθνή
προμηθευτή.
• Κοπελούζος. Περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης του στην αγορά φυσικού
αερίου θεωρείται βέβαιο ότι θα επιδιώξει
και ο όμιλος Κοπελούζου, ο οποίος μέσω
της Προμηθέας Gaz (κοινή εταιρεία με
την Gazprom) έχει αποσπάσει το 25%
της χονδρικής αγοράς. Ο όμιλος Κοπελούζου προωθεί και την υλοποίηση του
τερματικού σταθμού υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG) στην Αλεξανδρούπολη, σχέδιο στο οποίο συμμετέχει
και η ΔΕΠΑ με ποσοστό 20%.
• Βαρδινογιάννης. Το δικό του «παρών»
στις εξελίξεις γύρω από τη ΔΕΠΑ και
τη λιανική αγορά φυσικού αερίου έδωσε
με τον δικό του τρόπο ο όμιλος Βαρδινογιάννη. Οπως αποκάλυψε η «Κ», η

Motor Oil κατέθεσε υπόμνημα στην Επιτροπή Ανταγωνισμού με τις αντιρρήσεις στο σχέδιο εξαγοράς από τη ΔΕΠΑ του ποσοστού που κατέχει η Shell
στην ΕΠΑ Αττικής. Η κίνηση αυτή, την
οποία η Μotor Oil φέρεται να την ολοκληρώνει με επίσημη καταγγελία αμέσως μετά την υπογραφή της συμφωνίας
ΔΕΠΑ - Shell, συνδέεται με το στρατηγικό ενδιαφέρον του ομίλου Βαρδινογιάννη για τη λιανική αγορά φυσικού
αερίου, στην οποία θα δραστηριοποιηθεί
μέσω της θυγατρικής της Coral, ενώ
έχει ήδη διασφαλίσει τρεις άδειες προμήθειας.
• ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Από ελληνικής πλευράς
τις εξελίξεις παρακολουθεί και η ΓΕΚ
ΤΕΡΝΑ που δραστηριοποιείται στην
αγορά ηλεκτρισμού στην παραγωγή

και την προμήθεια αλλά και στη λιανική
αγορά φυσικού αερίου.
• Edison. Τα τεκταινόμενα στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου και τις εξελίξεις γύρω από τη ΔΕΠΑ παρακολουθεί και η ιταλική Edison. Η εταιρεία
δραστηριοποιείται στην αγορά ηλεκτρισμού από κοινού με τα ΕΛΠΕ μέσω
της Elpedison, ενώ αποτελεί και βασικό
εταίρο της ΔΕΠΑ σε διεθνή projects,
όπως οι αγωγοί IGI Poseidon και ΙGB
αλλά και ο Easte Med. H ιταλική εταιρεία
ενδιαφέρεται για το εμπορικό κομμάτι
της ΔΕΠΑ και αναμένει τους όρους του
διαγωνισμού για να πάρει τις οριστικές
της αποφάσεις, έχοντας ξεκαθαρίσει
πάντως ότι σε περίπτωση διεκδίκησης
αυτό θα γίνει από κοινού με τα ΕΛΠΕ.

Την Πέμπτη η υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών για τις λιγνιτικές μονάδες
Μια πρώτη εικόνα για το κατ’ αρχήν επενδυτικό ενδιαφέρον για τις λιγνιτικές
μονάδες της ΔΕΗ στη Φλώρινα και τη
Μεγαλόπολη αναμένεται την προσεχή
Πέμπτη 21 του μηνός με την υποβολή
μη δεσμευτικών προσφορών.
Καθ’ οδόν προς την κομβική για την
πορεία του εγχειρήματος ημερομηνία,
το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει αρχίσει
να αποκρυσταλλώνεται. Το πρώτο μέχρι
στιγμής συμπέρασμα είναι η αποχή από
τον διαγωνισμό ευρωπαϊκών εταιρειών,
κάτι απολύτως αναμενόμενο αφού η
τάση που επικρατεί είναι η αποεπένδυση
από τον άνθρακα.
Η μη προσέλευση Ευρωπαίων επενδυτών πιστοποιείται και από το γεγονός
ότι ακόμη και ευρωπαϊκές εταιρείες που

συμμετέχουν στην εγχώρια αγορά έχουν
θέσει βέτο στους Ελληνες συνεταίρους
τους. Αυτός είναι ο λόγος που δεν θα
συμμετάσχει στον διαγωνισμό η ΗΡΩΝ
(όμιλος ΤΕΡΝΑ) και η Elpedison. Τόσο
οι Γάλλοι της ΕΝGIE που συμμετέχουν
στο μετοχικό κεφάλαιο της ΗΡΩΝ όσο
και οι Ιταλοί της Εdison που συμμετέχουν
στην Εlpedison από κοινού με τα ΕΛΠΕ
ξεκαθάρισαν στους συνεταίρους τους
ότι δεν ενδιαφέρονται για τον λιγνίτη.
Ετσι, ο όμιλος ΤΕΡΝΑ που από την αρχή
ήταν ο λιγότερο επιφυλακτικός σε σχέση
με τους άλλους εγχώριους ενεργειακούς
ομίλους, θα προσέλθει στον διαγωνισμό
με όχημα, όχι την ΗΡΩΝ που είναι η εταιρεία που δραστηριοποιείται στην αγορά ηλεκτρισμού αλλά την κατασκευ-

<
<
<
<
<
<

Αναμένεται να απόσχουν
από τον διαγωνισμό
ευρωπαϊκές εταιρείες λόγω
στρατηγικής αποεπένδυσης από τον άνθρακα.
αστική ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Πληροφορίες μάλιστα θέλουν τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ να προσέρχεται στον διαγωνισμό σε ένα κοινό
σχήμα με τη Βιοχάλκο και να διεκδικεί
τη μονάδα της Μελίτης.
Τα ΕΛΠΕ δεν έχουν πει επισήμως
μέχρι στιγμής ξεκάθαρα το όχι, αν και
εμμέσως έχουν τοποθετηθεί αρνητικά.

Είναι ενδεικτική η αναφορά του προέδρου Ε. Τσοτσορού στη γενική συνέλευση των μετόχων περί του «ενεργειακού μετασχηματισμού και τη μετάβαση
του ομίλου στην οικονομία χαμηλού
άνθρακα». Το βέβαιο είναι ότι η Elpedison
στον διαγωνισμό και τα ΕΛΠΕ στην περίπτωση που αποφασίσουν να συμμετάσχουν θα κινηθούν αυτόνομα. Το
«παρών» στον διαγωνισμό θα δώσει η
Μυτιληναίος Α.Ε., αν και οι διοίκηση
της εταιρείας διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη βιωσιμότητα των μονάδων. «Θα εκδηλώσουμε ενδιαφέρον,
θα μπούμε στο data room και μετά θα
τοποθετηθούμε», είπε χαρακτηριστικά
ο κ. Μυτιληναίος. Ο παράγων CO2 είναι
ουσιαστικά και το ρίσκο που καλούνται

να πάρουν οι επενδυτές στους οποίους
απευθύνεται η ΔΕΗ, καθώς το κόστος
έχει φτάσει στα 17 ευρώ ο τόνος, όταν
πέρυσι ήταν στα 5 ευρώ ο τόνος, τάση
που αναμένεται να συνεχισθεί λόγω
της εφαρμογής των μέτρων της Ε.Ε. για
την κλιματική αλλαγή.
Βέβαιη θεωρείται τέλος στον διαγωνισμό η συμμετοχή της κινεζικής
Shenhua, η οποία έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον όμιλο Κοπελούζου. Εάν δεν υπάρξουν ανατροπές,
τότε το ενδιαφέρον για τις μονάδες της
ΔΕΗ και μάλιστα μη δεσμευτικό θα περιοριστεί σε ένα σχήμα, όπου καμία
από τις δύο συμμετέχουσες (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
και Βιοχάλκο) δεν δραστηριοποιείται
στην αγορά ηλεκτρισμού, στο σχήμα

Shenhua - Κοπελούζου χωρίς δραστηριότητα στη χονδρική αγορά και τη λιανική, και τη «Μυτιληναίος» που θα μπει
για να βολιδοσκοπήσει περαιτέρω την
κατάσταση.
Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά
πόσον η DG comp, που έχει και τον τελευταίο λόγο στη διαδικασία αποεπένδυσης, θα κρίνει ικανοποιητικό το αποτέλεσμα ως προς την ουσία του εγχειρήματος, την ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρισμού ή θα
περιορισθεί στον τύπο, στην πώληση
δηλαδή των μονάδων και στην ικανοποίηση της απόφασης της Ε.Ε. του 2008.
Η απάντηση στο ερώτημα θα κρίνει και
το εάν θα υπάρξει περαιτέρω αναδιάρθρωση της αγοράς ή όχι.
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Ταξίδι χωρίς επιστροφή για το 82%
όσων μετανάστευσαν στο εξωτερικό
Μόνιμα χαρακτηριστικά αποκτά το brain drain, σύμφωνα με έρευνα της ICAP
Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Εφυγαν και έριξαν μαύρη πέτρα
πίσω τους σε ποσοστό που προσεγγίζει το 82%. Ερευνα της ICAP
για το brain drain, τα συμπεράσματα της οποίας δημοσιεύει η
«Κ», αποκαλύπτει ότι 36% των
«μυαλών» που εγκατέλειψαν την
Ελλάδα, λόγω της κρίσης, δηλώνουν ότι δεν θα γυρίσουν ποτέ
στη γενέτειρα, ενώ επιπλέον ποσοστό της τάξεως του 46% εκτιμά
ότι θα χρειαστεί πάνω από τρία
χρόνια για να εξετάσει το ενδεχόμενο επιστροφής. Μόλις οι 11
στους 100 δηλώνουν ότι μπορεί
να γυρίσουν μέσα στα επόμενα
δύο χρόνια, ενώ για νωρίτερα το
συζητά η ισχνή μειοψηφία του
7%. Ακόμη και αυτοί που θα συζητούσαν το ενδεχόμενο επιστροφής, δηλώνουν ότι θα το έκαναν
μόνο αν είχαν μια πολύ καλή επαγγελματική πρόταση που θα
τους εξασφάλιζε ετήσιες μεικτές
αποδοχές άνω των 40.000 ευρώ.
Δηλαδή, θέτουν ως προϋπόθεση
για να επιστρέψουν κάτι που αποτελεί «είδος υπό εξαφάνιση»
στην Ελλάδα: μια καλοπληρωμένη
θέση εργασίας.

Οι εξαιρετικές προοπτικές που εμφανίζονται
για την πορεία του τουρισμού στη χώρα μας
το 2018 έδωσαν ώθηση και στις προσλήψεις
του Μαΐου, με αποτέλεσμα το πληροφοριακό
σύστημα του υπουργείου Εργασίας «Εργάνη»
να καταγράψει νέο ρεκόρ. Η επίδραση του
τουρισμού στις ροές απασχόλησης κατά τον
μήνα Μάιο είναι κάθε χρόνο καθοριστική.
Φέτος, πραγματοποιήθηκαν 308.169 προσλήψεις, έναντι 199.444 αποχωρήσεων, δημιουργώντας θετικό ισοζύγιο στην απασχόληση, ήτοι 108.725 νέες θέσεις εργασίας που
αποτελεί και την υψηλότερη επίδοση της τελευταίας 18ετίας, δηλαδή από το 2001.
Βέβαια, από αυτές, όπως και κάθε μήνα
το τελευταίο διάστημα, μία στις δύο ήταν με
μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Οσο
για τις ειδικότητες που είχαν τη μεγαλύτερη
ζήτηση και κατά συνέπεια συμμετοχή στην
αύξηση της απασχόλησης, αυτές ήταν σερβιτόροι - τραπεζοκόμοι - μπάρμαν, μάγειροι
ξενοδοχείων και εστιατορίων, καμαριέρες
σε ξενοδοχεία, πωλητές, υπάλληλοι υποδοχής
και ενημέρωσης πελατών, ρεσεψιονίστ και
γκρουμ, λαντζέρηδες, υπάλληλοι γραφείου,
καθαριστές και καθαρίστριες. Κι όπως είναι

ήταν πλήρους απασχόλησης, ενώ το 49,89%
με ευέλικτες μορφές – το 38,41% για μερική
απασχόληση και το 11,48% για εκ περιτροπής
εργασία.
Από τις 199.444 αποχωρήσεις του Μαΐου,
οι 93.522 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 105.922 από καταγγελίες
συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Σερβιτόροι, μάγειροι
Οι περισσότερες προσλήψεις τον Μάιο αφορούσαν άνδρες, ηλικίας 30 έως 44 ετών. Κι
όπως ήταν αναμενόμενο, οι κλάδοι με τα υψηλότερα ισοζύγια εντοπίζονται στα καταλύματα (48.413 νέες θέσεις) και ακολουθούν
οι υπηρεσίες εστίασης (29.340 θέσεις). Στον
αντίποδα οι απολύσεις υπερτέρησαν στην
εκπαίδευση (-8.329 θέσεις), καθώς πλησιάζει

Δημιουργήθηκαν 108.725 νέες
θέσεις. Μία στις δύο με μερική
ή εκ περιτροπής απασχόληση.

Aυτοί που θα συζητούσαν το ενδεχόμενο επιστροφής θέτουν ως προϋπόθεση μία καλοπληρωμένη θέση εργασίας.
λείφεται με την έξοδο από την
οικονομική κρίση. Σε ποσοστό
44% οι ερωτηθέντες επικαλέστηκαν την έλλειψη αξιοκρατίας και
τη διαφθορά στην Ελλάδα, ενώ
η οικονομική κρίση έρχεται δεύτερη σε ποσοστό 36%. Το 27%
των ερωτηθέντων προέβαλε τις
καλύτερες εργασιακές συνθήκες
που επικρατούν στο εξωτερικό,
ενώ η εξεύρεση υψηλότερων αποδοχών αποτελεί τον κυριότερο
λόγο για το 25% των ερωτηθέντων.
Οι μισθοί τους οποίους εξασφαλίζουν όσοι μετακινούνται εκτός
Ελλάδας είναι πολύ υψηλοί για τα
ελληνικά δεδομένα. Ετσι, ετήσιες
αποδοχές έως και 20.000 ευρώ έχουν μόλις οι 18 στους 100. Ο ένας
στους 3 εισπράττει από 21 έως
40.000 ευρώ, ενώ περίπου ο ένας
στους δύο σπάει προς τα πάνω το
φράγμα των 40.000 ευρώ ετησίως
(σ.σ.: το 18% κυμαίνεται από 41
έως 60.000 ευρώ, το 17% από 61
έως 10.000 ευρώ και το 13% από
100 χιλιάδες ευρώ και πάνω).

Εκτός από τον υψηλότερο μισθό,
όσοι έφυγαν εκτός Ελλάδας δηλώνουν ότι απολαμβάνουν και άλλες
παροχές όπως η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη (σε ποσοστό 75%),
ένα συνταξιοδοτικό πρόγραμμα
(σε ποσοστό 63%), κινητό τηλέφωνο (σε ποσοστό 41%) αλλά και
έξοδα μετακίνησης (σε ποσοστό
37% ή τα κουπόνια (σε ποσοστό
20%).
Στους σενεντευξιαζόμενους τέθηκε το ερώτημα ποιος θα ήταν ο
ελάχιστος ετήσιος μεικτός μισθός
με τον οποίο θα επέστρεφαν στην
Ελλάδα. Σε ποσοστό 37% απάντησαν 50.000 ευρώ και πάνω, ενώ το
13% θα «συμβιβαζόταν με 40.000
έως 50.000 ευρώ. Το 21% πέφτει
στα 30 έως 40.000 ευρώ, ενώ το
21% περιορίζεται στα 20 έως 30.000
ευρώ.
Στο επίπεδο των 10 έως 20.000
ευρώ, η έρευνα καταγράφει ποσοστό μόλις 8%. Αξίζει να σημειωθεί
ότι, όπως προκύπτει από τις φορολογικές δηλώσεις, ετήσιο εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ ετησίως

από μισθωτές υπηρεσίες δεν έχει,
πλέον, στην Ελλάδα ούτε ο ένας
στους 6.
Ακόμη όμως και αν υπήρχαν καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας
για να οδηγήσουν στον επαναπατρισμό του ανθρώπινου δυναμικού
που έφυγε, έπρεπε να αντιμετωπιστεί και το θέμα της υπερφορολόγησης της εργασίας: «Αν συγκρίνουμε έναν μισθωτό με μηνιαίο
καθαρό εισόδημα γύρω στα 1.730
ευρώ στην Ελλάδα και την Κύπρο,
θα διαπιστώσουμε ότι οι φόροι και
οι εισφορές που αποδίδει στο κυπριακό κράτος αποτελούν μόλις
το 14% του μεικτού μισθού του,
ενώ στο ελληνικό το 45%», υποστηρίζει από την πλευρά του ο
Αρης Σκέρτσος, γενικός διευθυντής
του ΣΕΒ, συμπληρώνοντας ότι «η
μείωση της υπερφορολόγησης της
εργασίας αποτελεί μείζονα προτεραιότητα για περισσότερες επενδύσεις, νέες θέσεις απασχόλησης
και επαναπατρισμό των άξιων Ελλήνων και Ελληνίδων που έχουν
εγκαταλείψει τη χώρα».

Πρώτοι στις... διαρροές οικονομολόγοι και μηχανικοί
Με το brain drain η Ελλάδα χάνει
πολύτιμο ανθρώπινο κεφάλαιο όπως προκύπτει και από την επεξεργασία των βιογραφικών όσων
έχουν αποχωρήσει. Οι 53 στους
100 έχουν μεταπτυχιακό, ενώ οι
8 στους 100 έχουν και διδακτορικό. Χωρίς πτυχίο είναι μόλις το
8%. Μάλιστα, όταν ερωτώνται για
τη χώρα απόκτησης του πτυχίου
του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού απαντούν ως εξής:
1. Σε ποσοστό 80% απέκτησαν

Ρεκόρ θέσεων εργασίας
τον Μάιο, λόγω τουρισμού
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Είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά κατά την οποία η εταιρεία διενεργεί τη συγκεκριμένη έρευνα
και αυτή τη φορά το δείγμα αφορούσε 1.068 άτομα από 61 χώρες.
Οι απαντήσεις δόθηκαν ηλεκτρονικά στο διάστημα από 16 Απριλίου
έως 30 Μαΐου φέτος, κάτι που σημαίνει ότι σε αυτές έχουν αποτυπωθεί όλες οι τρέχουσες εξελίξεις
στην Ελλάδα. Οπως επισημαίνει ο
Κώστας Ζούλιας, διευθυντής του
τμήματος
human
capital
consulting, «ο πληθυσμός του brain
drain ωριμάζει και εξελίσσεται και
όσοι από αυτούς επιτυγχάνουν
στις νέες τους πατρίδες, κατά μεγάλο ποσοστό θα παραμείνουν
εκεί, χωρίς να υπάρχει τρόπος για
την Ελλάδα να αξιοποιήσει τις εμπειρίες και τις γνώσεις που έχουν
αποκτήσει με παραγωγικό τρόπο».
Ο βασικότερος λόγος που επικαλέστηκαν οι ερωτηθέντες από
την ICAP για να δικαιολογήσουν
την απόφασή τους να εργαστούν
εκτός Ελλάδας «πληγώνει», καθώς
δεν είναι παράγοντας που εξα-
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Η πληροφορική είναι
στην 3η θέση με 12%,
ενώ οι γιατροί βρίσκονται στις κατώτερες θέσεις με ποσοστό 5%.
το πρώτο πτυχίο στην Ελλάδα
(κάτι που σημαίνει ότι οι κύριες
σπουδές χρηματοδοτήθηκαν με

πόρους του Ελληνα φορολογούμενου).
2. Σε ποσοστό 42% απέκτησαν
μεταπτυχιακό στο Ηνωμένο Βασίλειο με δεύτερη την Ελλάδα σε
ποσοστό 27%, ενώ το διδακτορικό
αποκτήθηκε σε ποσοστό 35% στο
Ηνωμένο Βασίλειο και σε ποσοστό
25% στην Ελλάδα.
Στο εξωτερικό διαρρέουν κυρίως οικονομολόγοι, μηχανικοί
και επιστήμονες με ειδίκευση
στον χώρο της πληροφορικής. Ε-

τσι, τα οικονομικά πτυχία (μαζί
με αυτά της διοίκησης και του
marketing) έρχονται στην πρώτη
θέση της κατάταξης σε ποσοστό
35%, ενώ ακολουθούν οι μηχανικοί σε ποσοστό 19%.
Η πληροφορική είναι στην τρίτη θέση με ποσοστό 12%, ενώ
παρά την αντίληψη που έχει δημιουργηθεί, οι γιατροί κατατάσσονται στις κατώτερες θέσεις της
σχετικής κατάταξης με ποσοστό
μόλις 5%.

φυσικό, οι νέες θέσεις δημιουργήθηκαν κατά
κύριο λόγο σε περιοχές με υψηλή τουριστική
κίνηση. Ο φετινός Μάιος είναι ο τέταρτος
συνεχόμενος μήνας που καταγράφεται θετικό
ισοζύγιο, καθώς από την αρχή του έτους
μόνο τον Ιανουάριο το πρόσημο ήταν αρνητικό. Αναλυτικά, τα στοιχεία δείχνουν θετικό
ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων κατά
108.725 θέσεις εργασίας. Σε σύγκριση μάλιστα
με τον Μάιο του 2017, και τις 89.534 νέες
θέσεις εργασίας, ο φετινός Μάιος υπερτερεί
κατά 19.191 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας,
σπάζοντας το περυσινό ρεκόρ.
Η καλή επίδοση του φετινού Μαΐου αποτυπώνεται και στο ισοζύγιο του πρώτου 5μήνου του 2018. Συγκεκριμένα, το διάστημα
Ιανουάριος - Μάιος 2018 καταγράφηκε θετικό
ισοζύγιο κατά 264.551 νέες θέσεις εργασίας,
που αποτελεί την υψηλότερη επίδοση πρώτου
πενταμήνου της τελευταίας 18ετίας.
Τον Μάιο, συνολικά, προσελήφθησαν
308.169 άτομα. Οι 154.413 με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, οι 118.388 για μερική απασχόληση και οι 35.368 για εκ περιτροπής
εργασία. Δηλαδή το 50,11% των προσλήψεων

το τέλος της σχολικής σεζόν. Σε σχέση με τις
ειδικότητες, με 24.652 νέες θέσεις εργασίας
«πρωταθλητές» προσλήψεων ήταν οι σερβιτόροι, οι τραπεζοκόμοι και οι μπάρμαν και έπονται με 16.087 θέσεις οι μάγειροι ξενοδοχείων
και εστιατορίων, με 10.508 θέσεις οι καμαριέρες
σε ξενοδοχεία, με 8.673 θέσεις οι πωλητές και
με 7.798 θέσεις οι υπάλληλοι υποδοχής και
ενημέρωσης πελατών, ρεσεψιονίστ και γκρουμ.
Τέλος, ανά περιφέρεια, οι τουριστικές περιοχές
κερδίζουν τη «μερίδα του λέοντος» των προσλήψεων, με πρωταθλήτρια την περιφέρεια
νοτίου Αιγαίου, όπου δημιουργήθηκαν 32.874
νέες θέσεις εργασίας.
ΡΟΥΛΑ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Ετήσια αύξηση 18,7%
στις πωλήσεις Ι.Χ. τον Μάιο
Με αύξηση των πωλήσεων αυτοκινήτων τόσο
καινούργιων όσο και εισαγόμενων μεταχειρισμένων έκλεισε και ο Μάιος. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ), τον Μάιο του 2018 κυκλοφόρησαν
για πρώτη φορά στην Ελλάδα 19.977 αυτοκίνητα, εκ των οποίων επιβατικά ήταν τα
17.392. Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2017,
συνολικά οι πωλήσεις αυτοκινήτων εμφανίζονται αυξημένες φέτος κατά 18,7%, ενώ
ειδικά στα επιβατικά η αύξηση είναι 21,6%.

«Πρώτα» τα μεταχειρισμένα
Για ακόμη ένα μήνα, πάντως, ο ρυθμός
αύξησης των πωλήσεων εισαγόμενων μεταχειρισμένων ήταν αρκετά υψηλότερος,
σχεδόν διπλάσιος από τον ρυθμό αύξησης
των πωλήσεων καινούργιων επιβατικών.
Ειδικότερα, τον Μάιο του 2018 οι πωλήσεις
καινούργιων επιβατικών κατέγραψαν αύξηση 16,9% σε ετήσια βάση, ενώ η αντίστοιχη αύξηση των εισαγόμενων μεταχειρισμένων ήταν 35,4%.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα και σε επίπεδο
πενταμήνου. Το διάστημα Ιανουαρίου Μαΐου 2018 οι πωλήσεις καινούργιων αυ-

τοκινήτων αυξήθηκαν κατά 23,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017,
ενώ οι πωλήσεις μεταχειρισμένων, εισαγόμενων από το εξωτερικό, σημείωσαν αύξηση
53%. Στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου
2018 το μερίδιο των εισαγόμενων μεταχειρισμένων επιβατικών στο σύνολο των νέων
ταξινομήσεων επιβατικών είναι 34,56%, έναντι μεριδίου 30% το αντίστοιχο πεντάμηνο
του 2017 και 23% το πεντάμηνο του 2016.
Η διεύρυνση του μεριδίου των εισαγόμενων
επιδρά και στη μη γρήγορη ανάκαμψη της
αγοράς καινούργιων αυτοκινήτων. Ετσι,
παρά την αύξηση που καταγράφουν οι πωλήσεις κάθε μήνα, αυτή ακόμη υπολείπεται
κατά 60,3% του μέσου όρου της προ κρίσης
εποχής (2000-2009). Σε επίπεδο μεριδίων
στην κατηγορία των καινούργιων επιβατικών,
η εικόνα στο πρώτο πεντάμηνο του 2018
διαμορφώνεται ως εξής: Toyota 10,6%,
Peugeot 8,7%, Volkswagen 8,1%, Nissan
8,1%, Fiat 8%, Οpel 6,9%, Suzuki 5,5%,
Hyundai 5,2%, Citroën 5,1%, Renault 4,3%,
ενώ το υπόλοιπο 29,4% κατανέμεται στις
υπόλοιπες εταιρείες.
Δ.Μ.

Επιθετικοί φορολογικοί σχεδιασμοί μεγάλων πολυεθνικών και κίνδυνοι
Της ΤΖ. ΠΑΝΟΥ
και του Γ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ

Οι επιθετικοί φορολογικοί σχεδιασμοί
μεγάλων πολυεθνικών ομίλων, συχνά
με την άμεση ή έμμεση υποστήριξη
των φορολογικών διοικήσεων ορισμένων κρατών, ακόμα και εντός της Ε.Ε.,
οδήγησαν τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ
στη λήψη μέτρων και αποφάσεων για
την καταστολή των φαινομένων της
φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.
Πρόκειται για τις γνωστές πλέον 15
δράσεις για την αντιμετώπιση της Διάβρωσης της Φορολογικής Βάσης και
της Μεταφοράς Κερδών (Base Erosion
and Profit Shifting–BEPS), βασικός πυλώνας των οποίων είναι η φορολόγηση
των κερδών στο κράτος όπου πραγματικά αυτά δημιουργούνται και όχι στη
χώρα όπου μπορεί τυπικά να έχει συσταθεί μια επιχείρηση. Στο πλαίσιο
αυτό, η ουσία υπερέχει του τύπου
(substance over form) και συνεπώς
αυτό που εξετάζεται είναι αν μια εταιρεία διαθέτει πραγματικά την υπόσταση
(προσωπικό, υποδομή, τεχνογνωσία,
εξοπλισμό κ.λπ.) που απαιτείται για τη
διεξαγωγή της επιχειρηματικής δραστηριότητας, την οποία επικαλείται.
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Εάν μια εταιρεία είναι χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, τα
κέρδη θα πρέπει να αποδοθούν στη χώρα όπου πραγματικά δημιουργούνται.
Σε αντίθετη περίπτωση, εάν δηλαδή
μια εταιρεία είναι απλώς ένα «κέλυφος»,
χωρίς πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα, τα κέρδη θα πρέπει να αποδοθούν στη χώρα όπου πραγματικά
δημιουργούνται. Περαιτέρω, τις δράσεις
διέπει η βασική αρχή της διαφάνειας,
η οποία περιλαμβάνει την υποχρέωση
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των
κρατών, αναφορικά με συμφωνίες
(rulings) για προνομιακά καθεστώτα,
την παροχή αναλυτικότερων πληροφοριών στο πλαίσιο της τεκμηρίωσης
των ενδοομιλικών συναλλαγών, την
αποκάλυψη συμφωνιών επιθετικού
φορολογικού σχεδιασμού κ.λπ.
Η ελληνική φορολογική νομοθεσία
έχει ήδη υιοθετήσει διεθνώς εφαρμοσμένους κανόνες και πρακτικές,

προσφέροντας στις φορολογικές αρχές σημαντικά «όπλα» ώστε να είναι
σε θέση να αντιμετωπίζουν με πληρέστερη νομική κάλυψη, σε σχέση
με το παρελθόν, φαινόμενα φορολογικού σχεδιασμού, φοροδιαφυγής και
φοροαποφυγής.
Στο πλαίσιο αυτό, προτού μια ελληνική επιχείρηση αποφασίσει να «μετακομίσει» (τυπικά και όχι ουσιαστικά)

στο εξωτερικό, θα πρέπει να έχει υπόψη
της τα εξής:
• Μια επιχείρηση, ακόμα κι αν είναι
εγκαταστημένη σε άλλη χώρα, φορολογείται στην Ελλάδα, εφόσον η πραγματική της διοίκηση ασκείται στην
Ελλάδα. Ο «τόπος άσκησης πραγματικής διοίκησης» κρίνεται με βάση τα
πραγματικά περιστατικά και τις συνθήκες λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τον

τόπο άσκησης καθημερινής διοίκησης
και λήψης στρατηγικών αποφάσεων,
τον τόπο ετήσιας γενικής συνέλευσης
των μετόχων ή εταίρων, τον τόπο τήρησης βιβλίων και στοιχείων, τον τόπο
συνεδριάσεων του οργάνου διοίκησης,
την κατοικία των μελών του οργάνου
διοίκησης, την κατοικία της πλειοψηφίας των μετόχων ή εταίρων κ.λπ.
• Ο φορολογικός έλεγχος μπορεί να αγνοεί κάθε τεχνητή διευθέτηση που αποβλέπει σε αποφυγή της φορολόγησης
και οδηγεί σε φορολογικό πλεονέκτημα.
Η διευθέτηση (συναλλαγή, συμφωνία,
γεγονός κ.λπ.) είναι τεχνητή εφόσον
στερείται οικονομικής ή εμπορικής ουσίας και στην περίπτωση αυτή, οι φορολογικές αρχές δύνανται να την αγνοήσουν και να επιβάλουν τον οφειλόμενο φόρο ωσάν να μην υπήρχε η
διευθέτηση αυτή.
• Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις,
ένας φορολογικός κάτοικος Ελλάδας
μπορεί να φορολογηθεί για το μη διανεμηθέν εισόδημα μιας εταιρείας στην
οποία συμμετέχει και η οποία είναι εγκατεστημένη και φορολογείται σε
κράτος με προνομιακό φορολογικό
καθεστώς (π.χ. Κύπρος, Βουλγαρία
κ.λπ.) ή σε μη συνεργάσιμο κράτος

(π.χ. Χονγκ Κονγκ, ΠΓΔΜ). Αφορά κυρίως περιπτώσεις όπου το εισόδημα
της αλλοδαπής εταιρείας είναι «παθητικό», συνίσταται δηλαδή σε μερίσματα, δικαιώματα, τόκους, ενοίκια
ακινήτων κ.λπ. και προέρχεται σε σημαντικό βαθμό από την τιμολόγηση
προς συνδεδεμένα με τον φορολογούμενο (φυσικά ή νομικά) πρόσωπα.
Είναι προφανές ότι, πλέον, ο όποιος
φορολογικός σχεδιασμός θα πρέπει να
λαμβάνει υπ’ όψιν τις ανωτέρω βασικές
αρχές. Περαιτέρω οι φορολογούμενοι
θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι φορολογικές αρχές των κρατών έχουν τη
δυνατότητα και την υποχρέωση, εφόσον
τους ζητηθεί, να ανταλλάσσουν πληροφορίες για φορολογικούς τους κατοίκους, ενώ έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή
ο μηχανισμός για την αυτόματη ανταλλαγή των χρηματοοικονομικών πληροφοριών (π.χ. υπόλοιπα τραπεζικών
λογαριασμών) μεταξύ των φορολογικών
αρχών των κρατών-μελών της Ε.Ε.,
αλλά και λοιπών χωρών.

Η κ. Τζένη Πάνου και ο κ. Γιώργος
Σαμοθράκης είναι υπεύθυνοι του φορολογικού τμήματος της ASnetwork
(www.asnetwork.gr).
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CYPRUS IN THE

DIGITAL AGENDA

JUNE 2018

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

FAKE NEWS vs QUALITY JOURNALISM
Message by

Keynote Speaker

Discussion will follow with

Margaritis Schinas

Jivka Petkova

Alexis Papachelas

Chief Spokesperson of the
European Commission

Multimedia Chief editor
of European Commission

Greece’s Kathimerini
Executive Editor

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

DEMOCRATISING ENERGY
Keynote Speaker

Yiorgos Lakkotrypis
Minister of Energy, Commerce,
Industry and Tourism

How disruptive innovation in electricity, transport and IT converge to transform
the way we produce and consume energy.
Discussion will Follow with Spyros

Loizou, Director Advisory Services EY Cyprus

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

Presentation by

Sebastian Waldbauer

Dr. Stelios Himonas

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

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

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

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

Keynote Speaker

'EORGE-AKKOULIS

Panos Papageorgiou

Co-Founder Avocarrot

Co-Founder Avocarrot

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

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

ëANIA'IAKOUMAKI
Digital Marketing Consultant

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

How brands are investing in Native Content
Discussion will follow with

Athanasios Ellis, Chief Editor Kathimerini English Edition
'EORGE4HEODOTOU General Manager Alfa – Mega
Vasilis Papadopoulos, Innovation and new development Senior manager MTN
Stavros Christodoulou, Chief Editor Phil -Good
and Michalis Tsikalas, Editor in Chief Kathimerini Cyprus

MORE INFORMATION
AND ONLINE REGISTRATION
Conference Coordinator

Michalis Sophocleous

WWW.SPPMEDIA.COM

Ex Chief of Staff, Cyprus Presidency

WITH THE SUPPORT OF

PROUDLY PRESENTS

Ý,%#42)&)%$"9

SPONSORS

CYPRUS EDITION

CONFERENCES
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Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

Πιο σημαντική η επιμήκυνση
από το μέγεθος του χρέους
Ο αρχιτέκτονας του PSI εξηγεί στην «Κ» πώς βλέπουν την Ελλάδα οι επενδυτές
Συνέντευξη στην απεσταλμένη μας στη ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ
ΕΛΕΝΗ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Ψηλός, λεπτός, με ένα στενό
μουστάκι και κάπως συνεσταλμένος, ο Λι Μπουχάιτ
δεν φαίνεται με την πρώτη
ματιά ο άνθρωπος που δημιουργεί τρόμο σε επενδυτές
και hedge funds. Kαι όμως,
ο εταίρος του αμερικανικού
δικηγορικού γραφείου Cleary
Gottlieb κατέχει το μεγαλύτερο ρεκόρ αναδιαρθρώσεων
χρέους στον κόσμο, καθώς
έχει δώσει νομικές συμβουλές
σε πάνω από 25 κυβερνήσεις
που έχουν περάσει τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις
των τελευταίων τριών δεκαετιών παγκοσμίως. Εχοντας
αναδιαρθρώσει το χρέος της
Ουρουγουάης και μιας σειράς
χωρών της Λατινικής Αμερικής τη δεκαετία του ’80,
αλλά και της Ρωσίας, της Ισλανδίας και των Φιλιππίνων
μεταξύ άλλων, η μεγαλύτερη
αναδιάρθρωση που κλήθηκε
να κάνει είναι στη μικρή οικονομία της Ευρωζώνης,
σχεδιάζοντας το PSI τον
Μάρτιο του 2012 στην Ελλάδα. Αλλωστε, το PSI είναι
και η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση χρέους που έχει γίνει,
καθώς κουρεύτηκε πάνω
από το 53% των ομολόγων
ύψους 200 δισ. ευρώ του ελληνικού Δημοσίου που είχαν
ιδιώτες στην κατοχή τους,
μειώνοντας το ελληνικό χρέος κατά 107 δισ. «Και έπειτα
από αυτή την τεράστια ελάφρυνση το ελληνικό χρέος
παραμένει στο 180% του ΑΕΠ», λέει ο κ. Μπουχάιτ.

Είναι διασκεδαστικό
Μπορεί η φήμη του ανάμεσα σε επενδυτές και
hedge funds να είναι ενός

επιθετικού δικηγόρου που
θα κουρέψει χωρίς δεύτερη
σκέψη τα κρατικά ομόλογα
που διαθέτουν, όμως οι υπουργοί Οικονομικών που
τον προσλαμβάνουν και του
εμπιστεύονται την ελάφρυνση χρέους των χωρών τους,
τον βλέπουν περισσότερο
ως την «καλή νεράιδα» που
θα τους υπερασπιστεί στα
δύσκολα και θα καταφέρει
να μειώσει το χρέος τους με
τον πιο ανώδυνο κατά το
δυνατόν τρόπο. Ο ίδιος επιμένει ότι δεν διαλέγει να εκπροσωπεί τις χρεωμένες χώρες εναντίον επενδυτών για
ηθικούς λόγους, αλλά γιατί
απλά «είναι πιο διασκεδαστικό».

Οι επενδυτές
Τον συναντάμε στο γραφείο του στο Μανχάταν και
από τον 35ο όροφο όπου
βρίσκεται έχει μια μοναδική
θέα της γέφυρας του Μπρούκλιν. Λίγο διάστημα πριν από την τελική απόφαση για
την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, θεωρήσαμε σημαντικό να ακούσουμε τη
δική του άποψη για το πόσο
καθοριστικά είναι τα μέτρα
που θα συμφωνηθούν για
τους μελλοντικούς επενδυτές της χώρας. Ο κ. Μπουχάιτ ξεκαθαρίζει ότι την παρούσα στιγμή αυτό που κοιτούν οι επενδυτές δεν είναι
το μέγεθος του ελληνικού
χρέους, αλλά πόσο μεγάλη
θα είναι η επέκταση των ωριμάνσεων. «Αν είμαι ένας
νέος επενδυτής που ενδιαφέρομαι να επενδύσω στην
Ελλάδα και η χώρα λάβει επέκταση των δανείων της,
π.χ. μέχρι το 2040, το μόνο
που με ενδιαφέρει είναι το
ομόλογο που έχω αγοράσει
να λήγει το 2039, δεν με νοι-

Θα ήταν πιο συνετό
αν η Ελλάδα
έλεγε από το 2010
ότι το χρέος δεν
είναι βιώσιμο.

Στην Ε.Ε. υπάρχουν
κράτη-μέλη με
τελείως αντίθετες
φιλοσοφίες και οι
αποφάσεις λαμβάνονταν την τελευταία στιγμή.

άζει πόσο μεγάλο είναι το
χρέος της Ελλάδας αλλά πότε λήγει», λέει χαρακτηριστικά. Το PSI αν και ολοκληρώθηκε το 2012, ακόμα διχάζει πολλούς στην Ελλάδα,
με τη μία πλευρά να υποστηρίζει ότι ήταν η πιο σημαντική ελάφρυνση χρέους που
έχει γίνει και την άλλη να απαντά ότι η χώρα κουρεύοντας το χρέος της στον ιδιωτικό τομέα κατά το ήμισυ έχασε τη διαπραγματευτική
της δύναμη. «Δεν βλέπω πώς
έχασε τη διαπραγματευτική
της ισχύ η χώρα» λέει και τονίζει ότι λάθος δεν ήταν το
PSI, αλλά ότι αποφασίστηκε
από την αρχή της κρίσης ότι
η Ελλάδα θα δανειζόταν για
να αποπληρώσει πλήρως τα
ελληνικά ομόλογά που είχαν
στην κατοχή τους οι δημόσιοι
φορείς. «Θα ήταν πιο συνετό
να έλεγαν από το 2010 ότι το
χρέος δεν είναι βιώσιμο, πρέπει να το αναδιαρθρώσουμε
για να αποφύγουμε την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα».

Το σκεπτικό Τρισέ

Για τους Ευρωπαίους η αναδιάρθρωση χρέους είναι
προσβλητική - σαν
να παραδέχονται ότι
έχουν μια αναδυόμενη οικονομία.

Το 2010 ο Λι Μπουχάιτ ήταν από τους πρώτους που
είχαν μιλήσει για την ανάγκη
αναδιάρθρωσης του ελληνικού χρέους, αλλά η αντίσταση ήταν τεράστια. Ο ίδιος
έζησε από κοντά τον τότε
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας ΖανΚλοντ Τρισέ, που θεωρούσε
ότι αν αναδιαρθρωθεί ακόμα
και ένα ευρώ δημόσιου χρέους, η φήμη της Ευρωζώνης
θα μαύριζε για πάντα. «Κανένας δεν θα ήθελε να έχει
ευρώ, να δανείζει σε ευρώ
ή να δανείζεται σε ευρώ»,
λέει ο κ. Μπουχάιτ αναφερόμενος στο σκεπτικό του
Τρισέ τότε, προσθέτοντας

Το Love FM 100.7
και η XENOS Travel
αναζητούν το τυχερό
ζευγάρι που θα κερδίσει
πενθήμερο πακέτο
διακοπών για την
πανέμορφη Σκιάθο.
Στο δώρο περιλαμβάνονται
τα αεροπορικά σας εισιτήρια,
η διαμονή για τέσσερα βράδια
στο πολυτελές ξενοδοχείο
5 αστέρων Skiathos Palace,
το πρωινό σας γεύμα και η
μεταφορά από και προς το
αεροδρόμιο.

Συντονιστείτε στο
Love FM 100.7
και μάθετε πώς
θα διεκδικήσετε
αυτό το δώρο!

Η κλήρωση θα γίνει
τη Δευτέρα 25 Ιουνίου
στην πρωινή εκπομπή του
Τάσου Τρύφωνος και
της Χριστιάνας Αρτεμίου!
*Ισχύουν όροι και Προϋποθέσεις.

ότι αυτό ήταν ένα πολύ «συναισθηματικό επιχείρημα».
Τα περιθώρια που είχε η
τότε ελληνική κυβέρνηση
για να ζητήσει αναδιάρθρωση του χρέους στην αρχή της κρίσης ήταν σχεδόν
μηδενικά. «Ολόκληρο το
τραπεζικό σύστημα της Ελλάδας στηριζόταν στην ΕΚΤ, αν η ΕΚΤ έλεγε “αντιός”
θα έπρεπε να επιστρέψετε
στη δραχμή με ό,τι συνέπειες είχε κάτι τέτοιο».
Η κατάσταση στην οποία
βρέθηκε η χώρα σύμφωνα
με τον κ. Μπουχάιτ δεν ήταν
μόνο φταίξιμο της Ελλάδας.
Πριν από την ένταξη στο ευρώ, μία σειρά από χώρες συμπεριλαμβανομένης και της
Ελλάδας δανείζονταν πολύ
πιο ακριβά από τη Γερμανία
(600-800 μονάδες βάσης ακριβότερα). Μετά την ένταξη
στο ευρώ αυτή η διαφορά
μειώθηκε δραματικά στις 20
μονάδες. «Ηταν σαν οι αγορές να είχαν πιστέψει ότι η
αξιοπιστία της ελληνικής
και της γερμανικής οικονομίας ήταν σχεδόν ίδιες, τελείως τρελό!», αναφέρει.
Και μπορεί οι πολιτικοί
της Ελλάδας να δανείζονταν
απεριόριστα με πολύ χαμηλό
κόστος τα χρόνια πριν από
την κρίση, αλλά, θα μπορούσε σύμφωνα με τον κ. Μπουχάιτ, να είχε επέμβει τότε ο
πρόεδρος της ΕΚΤ λέγοντας
ότι η Ε.Ε. δεν είναι μια δημοσιονομική ένωση αλλά
μια νομισματική ένωση. Μέχρι την ελληνική κρίση υπήρχε αυτή η ψευδαίσθηση
ότι η πιστοληπτική ικανότητα ανάμεσα στα κράτημέλη ήταν ομογενοποιημένη. «Πολλά λάθη και αμαρτίες», τονίζει.
Από το 2012 που ανέλαβε
από τον τότε υπουργό Οι-

Λι Μπουχάιτ: «Αν είμαι ένας νέος επενδυτής που θέλω να επενδύσω στην Ελλάδα και η χώρα
λάβει επέκταση των δανείων της, π.χ. μέχρι το 2040, το μόνο που με ενδιαφέρει είναι το ομόλογο που έχω αγοράσει να λήγει το 2039. Δεν με νοιάζει πόσο μεγάλο είναι το χρέος της Ελλάδας, αλλά πότε λήγει».
κονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο να φέρει εις πέρας το
PSI, το δικηγορικό του γραφείο βοηθάει την ελληνική
κυβέρνηση σε κάθε έξοδο
της χώρας στις αγορές.

Οι διαφορές
Τον ρωτάμε τι είναι αυτό
που κάνει την περίπτωση
της Ελλάδας διαφορετική από τις υπόλοιπες χώρες με
τις οποίες έχει εργαστεί στενά τα τελευταία 30 χρόνια.
Μέχρι να αναλάβει το PSI
είχε δουλέψει βασικά με χώρες της Λατινικής Αμερικής
που στο τέλος της ημέρας
την απόφαση την έπαιρνε
το υπουργείο Οικονομικών
των ΗΠΑ. «Είχες μία απόφαση ανεξαρτήτως αν ήταν
καλή ή κακή», λέει ο κ.

Μπουχάιτ. «Στην Ε.Ε. επειδή
όλες οι αποφάσεις παίρνονται με ομοφωνία και υπάρχουν κράτη-μέλη από τη
Φινλανδία μέχρι τη Μάλτα
τελείως αντίθετα στη φιλοσοφία τους, οι αποφάσεις
λαμβάνονταν την απολύτως
τελευταία στιγμή, συνήθως
το βράδυ πριν από μία μεγάλη προθεσμία», λέει και
θυμάται μία φορά που βρισκόταν σε κάποια τηλεδιάσκεψη για το PSI πολύ αργά
το βράδυ και αφού τοποθετήθηκαν οι εκπρόσωποι της
κάθε χώρας τελείως διαφορετικά ο ένας από τον άλλο,
ο επικεφαλής της συνεδρίασης έκανε «εξαιρετική δουλειά» και είπε «έχουμε ομοφωνία στην παρακάτω δήλωση. Αυτή η εμπειρία με

γέμισε με θαυμασμό για την
αρμονία του αμερικανικού
Κογκρέσου», λέει γελώντας.
Συγχρόνως δεν είχε καταλάβει ότι για τους Ευρωπαίους η αναδιάρθρωση
του χρέους «είναι προσβλητική για την τιμή τους», όπως λέει. «Είναι σαν να παραδέχονται ότι έχουν μια
αναδυόμενη οικονομία και
αυτό είναι απαράδεκτη
προσβολή της αξιοπρέπειας
ενός ανεπτυγμένου σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους», εξηγεί ο Αμερικανός
δικηγόρος. Ο ίδιος το συγκεκριμένο γεγονός το είχε
υποτιμήσει και αυτό έπαιξε
μεγάλο ρόλο στη στάση
που κράτησαν οι εταίροι
στην ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
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«Αποσύνδεση» μέσω εφαρμογής
Συλλέγει τις ειδοποιήσεις στα κινητά και τις στέλνει όλες μαζί για λιγότερο άγχος
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ. Στη σύγχρονη ψηφιακή οικονομία, η προσοχή μας έχει
αναδειχθεί στο πολυτιμότερο αγαθό.
Εταιρείες υψηλής τεχνολογίας αξιοποιούν έτσι στρατιές ειδικών ψυχολόγων, εντεταλμένων να βρίσκουν νέους τρόπους για να διατηρούν αναπόσπαστη την προσοχή μας. Κάποιοι,
όμως, αρχίζουν να αντιστέκονται, όπως
εξηγεί σε άρθρο της η εφημερίδα
Washington Post.
Μικρός αριθμός ψυχολόγων και πρώην προγραμματιστών της Σίλικον Βάλεϊ
έχει σχεδιάσει νέες εφαρμογές οι οποίες
επιτρέπουν σε χρήστες έξυπνων κινητών τηλεφώνων και τάμπλετ να ανακτήσουν τον έλεγχο των συσκευών
τους. Το κίνημα αυτό έχει αποκτήσει
και όνομα: «Ψηφιακή Υγεία». Τους τελευταίους μήνες, το ιδιότυπο κίνημα
σημείωσε δύο σημαντικές νίκες, καθώς
οι κολοσσοί Google και Apple ανακοί-

να σας κάνουν να μείνετε λίγη ώρα ακόμη συνδεδεμένος στο παιχνίδι», λέει
ο Νικ Φιτς, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο
Ντιουκ.

Καλύτερη συγκέντρωση

Το κίνημα ψυχολόγων και
πρώην προγραμματιστών
έχει αποκτήσει και όνομα:
«Ψηφιακή Υγεία».
νωσαν ότι θα εντάξουν ορισμένες από
τις εφαρμογές του κινήματος «Ψηφιακή
Υγεία» στα λειτουργικά συστήματα
OSX και Android, αντίστοιχα. Οι εφαρμογές αυτές θα επιτρέπουν στους
χρήστες να καταγράφουν, μεταξύ άλ-

REUTERS

<
<
<
<
<
<

Προσκολλημένος στο smartphone παραμένει αυτός ο άνδρας, σε μουσικό φεστιβάλ του Ντέλαγουερ των ΗΠΑ.
λων, πόσο χρόνο έχουν περάσει στην
οθόνη. «Το σύστημα είναι σχεδιασμένο
εναντίον μας, καθώς, όσο περισσότερο
χρόνο χρησιμοποιεί κανείς προϊόντα
όπως το Facebook ή εκείνα της Google,
τόσο μεγαλύτερα είναι τα έσοδα αυτών

των εταιρειών. Είναι σαν να παίζεις
σκάκι εναντίον μιας εταιρείας πολλών
δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για κάθε
έναν από εμάς, που σχεδιάζει μια τέτοια
εφαρμογή, οι εταιρείες έχουν είκοσι ψυχολόγους ερευνητές που προσπαθούν

Σε πείραμα που πραγματοποίησε η
ομάδα του Φιτς κατέγραψε τις συνήθειες
200 κατόχων έξυπνων κινητών τηλεφώνων. Οι περισσότεροι από τους χρήστες smart phones δέχονταν 65 με 80
ειδοποιήσεις την ημέρα. Οταν η εφαρμογή της ομάδας του Ντιουκ κατήργησε
τις ειδοποιήσεις, τα επίπεδα άγχους
των χρηστών έξυπνων κινητών τηλεφώνων υποχώρησαν αισθητά και η ικανότητά τους να συγκεντρώνονται
βελτιώθηκε. Η ομάδα του Φιτς δημιούργησε έτσι ειδική εφαρμογή, ικανή
να συλλέγει τις ειδοποιήσεις και να τις
στέλνει μαζεμένες τρεις φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ. Οσοι
εγκατέστησαν την εφαρμογή ανέφεραν
μειωμένα επίπεδα άγχους, υψηλότερη
παραγωγικότητα και πιο ευχάριστη εργασιακή ημέρα. Ο ίδιος ο Φιτς προσπαθεί
να αποκοπεί σταδιακά από το Facebook
και το Instagram, χρησιμοποιώντας τις
εφαρμογές αυτές πολύ σπάνια. Στην
προσπάθειά του αυτή, στρατολόγησε
την εφαρμογή με το όνομα «Θνησιμότητα», η οποία κάθε φορά που συνδέεται
στο Διαδίκτυο του υπενθυμίζει πόσες
ημέρες του έμειναν στη ζωή του, σύμφωνα με το προσδόκιμο ζωής της γενιάς
του.
A.P.

H μεσογειακή διατροφή στο επίκεντρο επιστημονικής «μάχης»
Αμφιβολίες για την αξιοπιστία μεγάλης
επιστημονικής μελέτης που αφορά τα
οφέλη της μεσογειακής δίαιτας, ρίχνει
η αποκάλυψη για τις αντιεπιστημονικές
μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν στην
ισπανική έρευνα.
Η ισπανική διατροφική μελέτη ήταν
η πρώτη η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πλούσια σε ελαιόλαδο,
φρούτα και λαχανικά δίαιτα μπορεί να
περιορίσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας
και εγκεφαλικών. Η δημοσιευμένη το
2013 στο New England Journal of
Medicine έρευνα αμφισβητείται τώρα,
ενώ οι συντάκτες της υποχρεώθηκαν

σε δημοσίευση «επαναληπτικής ανάλυσης» των δεδομένων τους, όπως
εξηγεί σε άρθρο της η Gina Kolatta των
New York Times.Η αρχική μελέτη αφορούσε 7.447 συμμετέχοντες, ηλικίας
55 με 80 ετών, που ακολουθούσαν χαμηλή σε λιπαρά, μεσογειακή δίαιτα.
Η ομάδα του δρος Μιγουέλ Μαρτίνες-Γκονζάλες, του Πανεπιστημίου της
Ναβάρα, παρακολούθησε τους συμμετέχοντες σε περίοδο πέντε ετών και
διαπίστωσε ότι υπέφεραν από λιγότερα
καρδιαγγειακά προβλήματα. Πολλοί
από τους συμμετέχοντες στην έρευνα
ήταν συγγενείς μεταξύ τους, παραβιά-

ζοντας τα ερευνητικά πρωτόκολλα και
θέτοντας υπό αμφισβήτηση τα συμπεράσματα της μελέτης και των επιστημονικών δημοσιεύσεων. Κάποιοι ερευνητές επέλεγαν τρία και περισσότερα
μέλη της ίδιας οικογένειας, εμφανίζοντάς τα ως τυχαία μέλη του κοινού.
Μέλη της ίδιας οικογένειας μοιράζονται
περισσότερα από τη δίαιτά τους, ενώ,
εάν ένα ζευγάρι δεν εμφανίσει ποτέ
καρδιακή πάθηση, είναι δύσκολο να
πούμε με βεβαιότητα ότι αυτό δεν οφείλεται σε άλλους παράγοντες. Αυτό
οδήγησε στην αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της έρευνας και στη δημοσίευση

ταπεινωτικής επαναληπτικής ανάλυσης.
Οι διαιτολογικές μελέτες είναι τόσο δύσκολες και επισφαλείς, που αποφεύγονται από την πανεπιστημιακή κοινότητα. Ο δρ Μπράντλεϊ Εφρον, καθηγητής στατιστικής στο Πανεπιστήμιο
Στάνφορντ, εκφράζει τον σκεπτικισμό
του: «Τα νέα στοιχεία δεν θα με έπειθαν
να στραφώ στη μεσογειακή δίαιτα».
Αντίθετη άποψη εκφράζει ο καρδιολόγος της κλινικής του Κλίβελαντ, Στίβεν
Νίεν, ο οποίος λέει ότι θα συνεχίσει να
συστήνει σε ασθενείς του τη μετάβαση
στη μεσογειακή δίαιτα.
THE NEW YORK TIMES

ΛΟΝΔΙΝΟ. Ψυχικό νόσημα θα χαρακτηρίζει εφεξής ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) την εμμονή με το ηλεκτρονικά παιχνίδια,
σύμφωνα με την ανανεωμένη έκδοση του καταλόγου ασθενειών.
«Ο χαρακτηρισμός της εμμονικής
αυτής συμπεριφοράς ως “διαταραχή gaming” θα βοηθήσει τις υγειονομικές υπηρεσίες των κρατών-μελών να κάνουν σωστή διάγνωση της διαταραχής», λέει ο δρ
Σεχάρ Σάχσενα, επικεφαλής του
τομέα Ψυχικής Υγείας του ΠΟΥ.
Αντίθετη άποψη εκφράζει, ωστόσο, η δρ Τζοάν Χάρβεϊ, εκπρόσωπος της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας: «Ο κόσμος πρέπει
να συνειδητοποιήσει ότι κάθε παιδί
που κλείνεται με τις ώρες στο δωμάτιό του παίζοντας ηλεκτρονικά
παιχνίδια δεν είναι εθισμένο. Ο
χαρακτηρισμός αυτός θα προκαλέσει αναίτια ανησυχία μεταξύ των
γονέων».
Αλλοι συμφώνησαν με την πρωτοβουλία της υπηρεσίας του ΟΗΕ,
λέγοντας ότι η έγκαιρη αναγνώριση
της διαταραχής σε νέους ανθρώπους είναι σημαντική.
«Συναντάμε γονείς σε απελπισία.
Οχι μόνον επειδή βλέπουν τα παιδιά
τους να μένουν στην ίδια τάξη του
σχολείου, αλλά γιατί η συμπεριφορά
αυτή οδηγεί σε πλήρη διάλυση των
οικογενειακών δομών», λέει η δρ
Χενριέτα Μπάουντεν-Τζόουνς, εκπρόσωπος Τύπου του Βασιλικού
Κολεγίου Ψυχιατρικής της Βρετανίας.
Από τη μεριά της, η Αμερικανική
Ψυχιατρική Εταιρεία δεν έχει χαρακτηρίσει ακόμη «νόσημα» την
εμμονή με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Σε παλαιότερη ανακοίνωση,
η αμερικανική εταιρεία ανέφερε
ότι «πρόκειται για πάθηση η οποία
πρέπει να μελετηθεί κλινικά, προτού
ενταχθεί στον κατάλογο των ψυχικών παθήσεων». Ο αμερικανικός
ιατρικός θεσμός εκτιμά ότι η πλειονότητα των επιστημονικών δημοσιεύσεων βασίζεται σε μελέτες
νέων ανδρών από την Ασία.
«Οι έρευνες αυτές δείχνουν ότι,
όταν τα άτομα αυτά είναι απορροφημένα από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, κάποια κέντρα του εγκεφάλου τους διεγείρονται με τον ίδιο
τρόπο όπως ο εγκέφαλος ναρκομανών από συγκεκριμένες ναρκωτικές

Επισκέπτες της έκθεσης ηλεκτρονικών παιχνιδιών EXG Gaming
Conference στο Λονδίνο.
<
<
<
<
<
<

Σύμφωνα με την ανανεωμένη έκδοση του καταλόγου ασθενειών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
ουσίες. Τα παιχνίδια προκαλούν
νευρολογική αντίδραση που επηρεάζει τα συναισθήματα ικανοποίησης και ανταμοιβής, ενώ, στην πιο
ακραία μορφή, η συμπεριφορά αυτή
εκφράζεται εθιστικά», αναφέρει η
επίσημη δημοσίευση της εταιρείας
το 2013.
Ο δρ Μαρκ Γκρίφιθς, ο οποίος
μελέτησε τις επιπτώσεις των ηλεκτρονικών παιχνιδιών τα τελευταία
30 χρόνια, λέει ότι η ένταξη της
πάθησης στον κατάλογο των ψυχικών νοσημάτων θα οδηγήσει σε
βελτίωση των θεραπευτικών μεθόδων.
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Περιορισμένες
απώλειες 0,62%
στο Xρηματιστήριο
Με το βλέμμα στο Eurogroup
και στα μέτρα για το χρέος οι επενδυτές
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Το ελληνικό Χρηματιστήριο κατάφερε
να αντισταθεί στις ισχυρές απώλειες
που «χτύπησαν» τις διεθνείς αγορές
λόγω της κλιμάκωσης του εμπορικού
πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, και αν
και στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης κινούνταν σε σταθεροποιητικούς
ρυθμούς, μόνο στο τελευταίο μισάωρο
εντάθηκαν οι πωλήσεις κυρίως στις τράπεζες, οι οποίες ωστόσο δεν οδήγησαν
σε μεγάλη πτώση τον Γενικό Δείκτη. Σημαντική ήταν η στήριξη που προσέφερε
στο Χ.Α. τόσο η άνοδος της μετοχής της
ΔΕΗ (+3,80%) όσο και η βελτίωση στα
ελληνικά ομόλογα, που η απόδοση τους
10ετούς υποχώρησε στο 4,391%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες
0,62% στις 766,13 μονάδες, ο τζίρος διαμορφώθηκε και πάλι σε χαμηλά επίπεδα,
λίγο πάνω από τα 37 εκατ. ευρώ, ενώ ο
τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση
0,52%. Αν και στις αρχές της συνεδρίασης
η αγορά φάνηκε να επηρεάζεται από το
διεθνές κλίμα, φτάνοντας έως και το 0,95%, στη συνέχεια ανέκαμψε και κινήθηκε για αρκετή ώρα θετικά, με οριακή
άνοδο έως και τις δημοπρασίες λίγο πριν
από το κλείσιμο οπότε και επέστρεψαν
οι πωλητές.
Οπως σημειώνουν οι αναλυτές, οι ε-

πενδυτές τηρούν στάση αναμονής εν
όψει του κρίσιμου Eurogroup της Πέμπτης, που αναμένεται να ανακοινωθούν
οι αποφάσεις των πιστωτών για το ελληνικό χρέος. Σύμφωνα και με τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του
ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κ. Σωκράτη Λαζαρίδη, η αποσαφήνιση των
μέτρων για την ελάφρυνση του ελληνικού
χρέους είναι το σημαντικότερο θέμα για
το ελληνικό χρηματιστήριο αυτή τη στιγμή.
Σύμφωνα με τον Δημήτρη Τζάνα, διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ, αν και το αφήγημα της επανόδου
στην κανονικότητα δεν υιοθετείται πλέον
από την επενδυτική κοινότητα, υπάρχει
ωστόσο μια απροσδιορίστου μεγέθους
πιθανότητα το Eurοgroup της Πέμπτης
να οδηγηθεί σε αποφάσεις για το ελληνικό χρέος και τον μεταμνημονιακό
οδικό χάρτη, που θα εκληφθούν ως «ευχάριστη έκπληξη». Από την άλλη πλευρά,
όμως, η συντήρηση του ζητήματος της
Folli Follie συνεχίζει να μεταδίδει χαμηλό
βαθμό εμπιστοσύνης, διαμορφώνοντας
δύσκολες προϋποθέσεις σε όσους έχουν
αναλάβει την υπεράσπιση του ελληνικού
αφηγήματος στο road show στη Νέα
Υόρκη, απέναντι στους αυστηρούς εκπροσώπους της διεθνούς επενδυτικής
κοινότητας.

Πριν από
το κλείσιμο

Eταιρείες
3M COMPANY
ALCOA CORP
ALLEGHANY CRP
ALTRIA GROUP
AMAZON COM
AMER EXPRESS C
AMER INTL GROU
AMGEN
APPLE INC
AVON PRODUCTS
BANK OF AMERIC
BAXTER INTL IN
BOEING CO
BRISTOL MYERS
CAMPBELL SOUP
CATERPILLAR IN
CIGNA CORP
CHEVRON
CISCO SYSTEMS
CITIGROUP
CERVECERIAS
COCA-COLA CO
COLGATE PALMOL
DANAOS CORP
DIANA SHIPPING
ENTERGY CP
EXELON CORP
EXXON MOBIL
FEDEX CORP
FORD MOTOR CO
INTL BUS MACHI
GENERAL DYNAMI
GENERAL ELEC C
GOLDM SACHS GR
HALLIBURTON CO
HARTFORD FINL
HP INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTL
INTEL CORP
JOHNSON JOHNSO
JPMORGAN CHASE
LAZARD
MCDONALD’S COR
MERCK & CO
MICROSOFT CP
3M COMPANY
MORGAN STANLEY
NIKE INC CL B
NORFOLK SOUTHE
PFIZER INC
PROCTER & GAMB
RAYTHEON CO
ROCKWELL AUTOM
SCHLUMBERGER L
SOUTHERN
STEALTHGAS
TSAKOS ENERGY
UNISYS CORP
UNITED TECH CP
UNITEDHEALTH G
US BANCORP
VERIZON COMMS
WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &

198.805
43.955
586.74
56.789
1713.17
97.07
55.56
184.77
185.1
1.57
29.18
73.7
340.48
53.34
36.86
142.76
173.42
125.01
43.77
66.4
24.82
43.54
63.855
1.225
4.8675
79.38
41.32
80.38
258.44
11.7458
143.41
192.58
13.0253
227.44
46.02
53.06
23.445
198.31
147.24
52.565
122.41
107.16
51.9
165
60.83
100.22
198.79
49.71
73.75
150.26
36.1889
76.13
198.22
170.135
65.57
44.68
3.78
3.69
13.7
125.1
251.88
51.48
48.4099
106.213
54.99

Αρνητικό κλίμα στη σκιά του εμπορικού πολέμου
Με απώλειες έκλεισαν χθες οι γενικοί
δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων λόγω του γενικευμένου αρνητικού
κλίματος που επικράτησε στις διεθνείς
αγορές έπειτα από τις νέες απειλές του
Λευκού Οίκου για την επιβολή πρόσθετων δασμών στις εισαγωγές κινεζικών προϊόντων, αξίας 200 δισ. δολαρίων. Στο κόκκινο κινούνταν, επίσης,
η Wall Street, με τους δείκτες Dow
Jones και S&P 500 να σημειώνουν πτώση 1,28% και 0,50% λίγο πριν από το
κλείσιμο. Πτωτικά κινήθηκαν, επίσης,
οι τιμές στις αγορές εμπορευμάτων των
ΗΠΑ. Ειδικότερα, η τιμή του αργού πετρελαίου στη Νέα Υόρκη κινήθηκε στα

64,78 δολάρια το βαρέλι, υποχωρώντας
κατά 1,62%. Η Κίνα δρομολογεί αντίποινα εις βάρος των ΗΠΑ με κίνδυνο
να επιβληθούν δασμοί 25% στις περισσότερες εισαγωγές προϊόντων από τον
αμερικανικό ενεργειακό κλάδο, εξαιρουμένου του υγροποιημένου φυσικού
αερίου. Χαμηλότερες του 0,35% ήταν
οι απώλειες που εμφάνισε η τιμή του
Brent, φθάνοντας τα 75,11 δολάρια το
βαρέλι στο Λονδίνο. Ο πανευρωπαϊκός
δείκτης Stoxx Europe 600 διολίσθησε
χθες επί τρίτη συναπτή συνεδρίαση
και έκλεισε με πτώση 0,7%. Αισθητή
ήταν η δυσφορία των επενδυτών στο
χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, με

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)
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Η Κίνα δρομολογεί αντίποινα εις βάρος των ΗΠΑ με κίνδυνο να επιβληθούν δασμοί 25% στις περισσότερες εισαγωγές προϊόντων από τον αμερικανικό ενεργειακό
κλάδο, εξαιρουμένου του υγροποιημένου φυσικού αερίου.

WALMART INC

83.16

0.1928

(Σε δολάρια)

London/Λονδίνο
Μετ. %
-2.6277
-3.9865
-0.182
0.3339
-0.6161
-1.4218
0.018
0.4458
-1.9286
0
-0.7483
-0.8075
-4.0198
-0.5778
0.5181
-3.9817
-0.2932
-0.7621
-0.9952
-0.5243
0.2019
-0.023
0.8608
-2
-0.0513
1.25
-0.9588
-0.5444
-1.9835
-2.0367
-0.7406
-1.7299
-1.3235
-1.7071
-1.287
-0.2069
-0.8668
-1.1859
-1.8073
-1.2307
0.8985
-0.9429
-2.8999
-0.7698
-0.2623
-0.6345
-2.6351
-2.0878
-2.46
-2.289
0.0799
0.3824
-2.1667
-3.0404
-2.1927
0.2468
0
4.8295
0.7353
-1.8747
-1.1731
0.39
2.0015
-0.7911
-0.1634

(Σε πέννες)

Εταιρείες
ANGLO AMERICAN
ASSOC.BR.FOODS
ADMIRAL GROUP
ASHTEAD GRP.
ANTOFAGASTA
AVIVA PLC
ASTRAZENECA
BABCOCK INTL
BAE SYSTEMS
BARCLAYS
BRIT AM TOBACC
BARRATT DEVLPM
BERKELEY GRP
BR LAND CO
BHP BILLITON
BUNZL
BP
BURBERRY GRP
BT GROUP
COCACOLA HBC A
CARNIVAL
CENTRICA
COMPASS GROUP
CAPITA PLC
CRH
DIXONS CARPHO
DCC
DIAGEO
DIRECT LINE
EXPERIAN
EASYJET
FRESNILLO
GLENCORE
GLAXOSMITHKLIN
HIKMA
HAMMERSON H
HARGREAVES LS
HSBC HOLDINGS
INTL CONSOL AI
INTERCONT HOTE
3I GROUP
IMP.BRANDS
INTU PROPERTIE
INMARSAT
INTERTEK GROUP
ITV
JOHNSON MATTHE
KINGFISHER
LAND SECS.
LEGAL & GENERA
LLOYDS BNK GRP
LOND STOCK EXC
MERLIN
MARKS & SP.
MONDI
NATIONAL GRID
NEXT
OLD MUTUAL
PROVIDENT FINC
PRUDENTIAL
PERSIMMON
PEARSON
RECKIT BNCSR G
ROYAL BANK SCO

Χθεσινό
1696.85886
2767.8436
1899
2253.0049
1002.25
509.2909
5361.5258
834.9813
630.6
193.337
3688.4342
543.6
4149.5088
680.4
1634.8
2303
569.6351
2094.5712
208.6835
2607.93081
4777.04444
153.7262
1609.2378
162.3
2757.55151
196.95
6871.83764
2748.6026
349
1863.1523
1768.75
1140.0865
371.62566
1549.565
1396
535.4
2012.83
718.2755
717.92
4858.024
949.6215
2630.5752
192.1098
537.2558
5637.8992
169.8
3723.6467
304.5899
948
267.1411
61.2571
4371
380.2
24324
2003.38
825.6
6002.8856
211.28
623.9902
1822.3315
2628
854.3253
6120
256.5036

Μετ. %
-2.274
0.072
0.77
-4.427
-1.569
0.472
-0.372
-1.606
-1.037
-1.005
1.541
-1.727
-1.967
-0.758
-2.192
-0.607
-0.192
-3.695
0.024
-0.838
-0.417
1.149
0.374
7.685
-1.147
0.382
-0.937
-0.2
0.631
-0.825
0.283
-1.892
-2.326
-0.18
-0.539
-0.112
0.099
-0.124
-0.167
-1.224
-0.881
0.982
-0.572
2.976
-2.178
0.562
-1.481
-0.36
-0.358
0.83
-0.065
-0.569
0.185
-0.335
-1.419
-0.024
-1.512
-1.31
0.766
-0.219
-2.777
-1.496
1.13
1.257

RDS ‘A
ROYAL DTCH SHL
RELX
RIO TINTO
ROYAL MAIL R
ROLLS ROYCE PL
RANDGOLD RES
RSA INSRANCE G
SAINSBURY(J)
SCHRODERS
SAGE GROUP
SHIRE
ST JAMESS PLAC
SKY PLC
SMITHS GROUP
SMITH&NEPHEW
SPORTS DI INT
SSE PLC
STANDRD CHART
SEVERN TRENT
TRAVIS PERKINS
TESCO
TUI AG
TAYLOR WIMPEY
UNILEVER
UNITED UTIL GR
VODAFONE GROUP
WPP PLC
WHITBREAD

2562.01233
2662
1601.3467
4126.73
511.951
918.2
5636.9464
671.1661
309.62
3166
643.4
3975.83
1192.1271
1337.93078
1739
1363
402.0258
1350.25
710.25792
1875.65567
1405.7307
256.532
1733.1304
183.0934
4054.4762
772.2
186.04
1212
4057

Zurich /Zυρίχη
Εταιρείες
ABBLTDN
RICHEMONTN
GEBERITN1
LAFARGEHOLCIM
NOVARTISN
ROCHEHOLDING
SGSN
SWATCHGROUPI
ADECCON
JULIUSBAERN
CSGROUPAG
GIVAUDANN
NESTLESA
TRANSOCEANN
SWISSCOMN
SWISSREN
UBSGROUPN
ZURICHINSURAN

0.098
0.094
-1.202
-3.241
1.546
-1.165
-0.141
0.719
0.194
-0.535
-2.104
-0.55
-0.627
0.037
-1.646
0.703
-2.903
0.372
0.056
0.349
-1.854
-0.117
-0.689
-1.58
0.408
0.571
0.4
0.249
-1.148

(Σε ελβ.φρ.)

Χθεσινό
22.23
87.58
427.9
50.02
73.28
211.05
2555
470.3
59.4
58.32
15.07
2209
73.84
12.1
435
86.48
15.065
295.2

Μετ. %
-1.24
-3.67
-1.77
-1.5
-0.6
0.5
-1.99
-4.22
-1.33
-1.12
-0.36
-1.91
0.44
0
-0.96
-0.62
-0.63
-0.14

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
ADIDAS N
ALLIANZ SE
BASF SE
BAY MOT WERKE
BEIERSDORF
BAYER N AG
COMMERZBANK
CONTINENTAL AG
DAIMLER AG N
DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE POST
DT BOERSE N
DT LUFTHANSA A
DT TELEKOM N

Χθεσινό
189.4
176.58
84.96
84.06
99.3
96.63
8.887
220.2
60.9
9.56
29.65
113.8
22.77
13.5

Μετ. %
-4.9
-1.64
-1.29
-0.69
0.5
-1.83
0.002
-4.1
-0.83
0.079
-0.58
-0.3
-0.04
-0.105

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

9.245
86.46
68.16
75
107.95
24.31
22.11
178.5
82.26
180.5
19.78
22.39
152.3
40.54
116.32
101.74

Χθεσινό
41.91
5.434
74.6
3.333
176.75
24.67
50.06
85.68
89.16
2.385
36.22
24.23
35.79
51.52
18.085
29.135
46.61
40.31
47.29

Milano/Mιλάνο
Εταιρείες
A2A SPA
ATLANTIA
AZIMUT HLDG
CIR-COMP
ENEL
EXOR
ENI
GENERALI ASS
GEOX
INTESA SANPAOL
LUXOTTICA
MEDIASET
MEDIOBANCA
PARMALAT
RCS MEDIAGROUP
PRYSMIAN
SNAM
STMICROELEC.N.
TELECOM ITALIA
TENARIS
TERNA
UNICREDIT

-0.05
0.18
-0.44
-1.08
-0.2
-0.53
-0.44
-2.7
-0.5
0.1
-0.14
-0.51
-3.76
-0.54
-2.08
-0.76

(Σε ευρώ)

Μετ. %
-2.28
2.22
-1.14
-0.39
-2.78
-0.76
-0.16
-1.18
-0.31
0.13
0.61
-1.5
-1.42
-2.2
-1.52
-0.26
0.12
-1.42
-1.34
(Σε ευρώ)

Χθεσινό
1.50
24.78
13.75
1.06
4.83
60.68
15.54
14.59
2.48
2.566
54.70
2.86
8.03
2.86
1.10
24.43
3.52
21.22
0.68
14.91
4.52
14.466

Μετ. %
1.46
24.16
13.70
1.07
4.78
60.00
15.53
14.40
2.46
0.49
54.64
2.86
8.03
2.85
1.12
24.50
3.45
22.16
0.68
15.07
4.44
0.77

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

5574
1732
4381
3680
1678
718
282
1713
627.6
3341
4215
676.8
1172
785.6
3433
3960
1483
3320
875
5430
1095
1041
1522
640.3
3108
1449.5
874
3110
3040
1758
5574
1076
546.9
5020
1798
2810.5
1138
2396
684
2265.5
160
1010
8195
4812
2669
1130
8898
5306
4466
610
979
6150
11160
3520
5448
864.8
6270
3065
864.8
332
1799
7470
5810

Paris/Παρίσι
Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες
AJINOMOTO

(Σε γιέν)

Χθεσινό
2086

που διατηρεί με την Κίνα ή τη Γερμανία.
Πληροφορίες ήθελαν τον κ. Τραμπ να
δηλώνει, τέλη Μαΐου, στον πρόεδρο
της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, πως
είναι μεγάλος ο αριθμός των γερμανικών
αυτοκινήτων στις ΗΠΑ. Το γιεν ενισχύθηκε έως τα 110,57 έναντι του δολαρίου, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν χθες καταφύγιο. Το ευρώ υποχώρησε στο 1,1571 δολάριο από το 1,1624
δολάριο που καταγράφηκε αργά το
βράδυ της Δευτέρας έπειτα από δηλώσεις του προέδρου της ΕΚΤ, Μάριο
Ντράγκι, πως δεν θα βιαστεί να αυξήσει
τα επιτόκια στην Ευρωζώνη.
BLOOMBERG, REUTERS

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

Amsterdam/Aμστερνταμ
Εταιρείες
AALBERTS INDUS
AEGON
AKZO NOBEL
ALTICE EUROPE
ASML HOLDING
BOSKALIS WESTM
GEMALTO
HEINEKEN
KONINKLIJKE DS
KPN KON
NN GROUP
OCI
PHILIPS KON
RANDSTAD
RELX
ROYAL DUTCH SH
UNILEVER DR
VOPAK
WOLTERS KLUWER

αποτέλεσμα ο δείκτης Dax να χάνει το
1,22% της αξίας του. Οι μετοχές των
αυτοκινητοβιομηχανιών BMW, Daimler
και Volkswagen εμφάνισαν πτώση από
0,8% μέχρι 2,4%, ενώ ο πανευρωπαϊκός
κλάδος διολίσθησε στο χαμηλό επταμήνου. «Επί του παρόντος, η εμπορική
σύγκρουση εξελίσσεται ανάμεσα στις
ΗΠΑ και στην Κίνα, αλλά επικρατεί μια
ευρύτερη αβεβαιότητα για την πορεία
του παγκόσμιου εμπορίου», δηλώνει η
Μπρίτα Βίντεμπαχ, υπεύθυνη των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων στην DWS.
O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί πως η αμερικανική οικονομία
αδικείται από τα εμπορικά ελλείμματα

Μετ. %
-2.41

Εταιρείες
ACCOR
AIR LIQUIDE

Χθεσινό
43.32
108.15

-0.52
-2.91
-0.5
-0.65
-0.89
-0.69
-0.35
-2.17
-1.69
0.09
-1.56
-3.64
-2.09
-0.92
-1.55
-0.75
-1.56
-1.63
-1.57
-0.91
-1.35
-0.48
-1.23
-1.97
-0.35
-2.16
0.23
0.81
-1.62
-2.55
-2.02
-0.65
-1.88
-1.95
-1.32
-2.4
-2.52
-3.12
-0.35
1.27
1.51
-0.68
-1.6
-1.62
1.99
-3.05
-0.99
-0.27
-3.02
-0.81
-0.32
-2.02
-2.36
-0.86
-1.21
-3.09
-2.39
-1.21
0
-1.42
-0.8
-1.86

ALSTOM

39.88

AXA

21.50

39.98
21.58

BNP PARIBAS

53.75

53.95

BOUYGUES

38.17

38.24

CAPGEMINI

115.00

117.40

CARREFOUR

15.23

15.40

CASINO GUICHAR

33.07

33.55

CREDIT AGRICOL

11.78

11.79

DANONE

63.96

64.19

DASSAULT SYSTE

124.95

125.65

EDF

11.25

11.29

119.15

119.40

L’OREAL

207.70

208.80

L.V.M.H.

289.55

296.70

ESSILOR INTERN

LAGARDERE S.C.

23.02

23.16

MICHELIN

110.40

111.00

PERNOD RICARD

142.60

144.40

PEUGEOT

21.06

21.38

493.70

508.80

PUBLICIS GROUP

59.50

58.62

RENAULT

81.65

82.91

SAINT-GOBAIN

39.79

40.63

KERING

SANOFI

67.67

68.25

SCHNEIDER ELEC

72.80

74.20

SOCIETE GENERA

36.49

36.56

SODEXO

85.30

85.10

STMICROELECTRO

21.23

22.14

TF1
THALES

9.11

9.10

109.00

110.95

TOTAL

51.79

52.23

VEOLIA ENVIRON

19.36

19.38

Χθεσινό

Μετ. %

ACS CONS Y SER

36.18

-0.3031

ABERTIS

18.36

0

AENA SME

155.45

-1.1761

ACERINOX

11.495

-0.4331

Madrid/Mαδρίτη
Εταιρείες

(Σε ευρώ)

ACCIONA SA

71.44

0.6197

AMADEUS

71.82

-0.8559

3.29

0.6424

5.961

0.7096

BANKIA
BBVA
BANKINTER

8.55

0.3757

CAIXABANK

3.724

0.9214

DSTR INT ALIME
ENDESA
ENAGAS
FERROVIAL
FOMENTO DE CON
GAS NATURAL
GRIFOLS
IBERDROLA
INT AIRLINES G

2.659

-1.3358

19.395

0.6748

24.61

0.6956

18.225

0.0549

11.04

0.3636

21.6 -0.4608
26.5

-0.8975

6.566

-0.0305

8.17

-0.3172

INDRA SISTEMAS

10.66

-5.8304

INDITEX

29.47

-0.4055

MAPFRE

2.563

0.1172

MERLIN PROP

12.12

0

ARCELORMITTAL

27.085

-3.9028

OBR HUARTE LAI

2.619

-0.1905

RED ELECTR COR

17.87

0.6761

16.625

-0.3297

REPSOL
BCO DE SABADEL

1.449

1.6129

BANCO SANTANDE

4.66

0.1827

(Σε ευρώ)

SACYR

2.418

-1.1851

Μετ. %
43.80
109.90

TELEFONICA

7.369

-0.4189

MEDIASET ES CO

7.686

-0.5435

TECNICAS REUN

25.9

0.116

Audit.Tax.Advisory
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Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

1,8260

1,8500

1,8355

-2,6750

26.776

l

21

Τρίτη 19 Ιουνίου 2018
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

1,8360

-0,86

0,0020

33,33

0,1550

3,33

0,0640

0,00

0,2500

0,00

0,6150

0,00

0,0100

-4,76

0,6000

0,00

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD (AN)

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

0,6000

0,6400

1,8320

1,8480

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (AN, EM)

0,4200

0,4620

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0060

0,0100

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0,0300

0,0320

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD (Σ)

0,1390

0,1490

1,4300

1,4500

0,1050

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD (AN)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

0,1020

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,2060

0,2300

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0000

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,1740

0,1900

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,5000

1,5400

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0290

0,0000

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,3500

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0250

0,0000

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

0,0025

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

0,0350

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1500

0,1600

ΙΣΕΠ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0000

0,0000

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

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0265

0,0020

0,1550

0,0020

0,1550

0,0020

0,1550

0,0500

0,5000

197.980

500.000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

0,0610

0,0640

ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0640

0,0000

0,0165

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

1,0900

1,1300

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,1960

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

0,1790

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0000

0,0250

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1170

0,1320

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0500

0,0000

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,0000

0,6150

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,5400

0,5700

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0360

0,0390

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

0,0000

1,3900

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

0,2500

0,6150

0,0640

0,2500

0,6150

0,0640

0,2500

0,6150

0,0000

0,0000

0,0000

5.000

1.550

290

Βιομηχανίες
ΒΑΣΙ

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD

0,1260

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

0,5050

0,5300

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0960

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,7400

2,7800

0,0100

0,0000

1,2000

1,3100

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΚΕΟ

KEO PLC (Θ)

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

ΦΡΟΥ

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

0,0100

0,6000

0,0100

0,6000

0,0100

0,6000

-0,0500

0,0000

3.020.000

2.000

0,0000

0,0000

0,0000

0,6000

0,2400

0,2440

0,0710

0,0780

0,0980

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

ΚΕΑΕ

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0000

0,2340

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

0,0010

0,0050
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

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

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

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

0,0000

0,0000

ΕΤΜΑ2

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

0,0000

0,0000

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

0,0000

0,0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

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

Η FIFA θεωρεί αφετηρία για το μέλλον το Μουντιάλ – Καθοριστικά VAR, 2022 και 2026
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σε μια νέα αρχή ελπίζουν η FIFA και ο
πρόεδρός της Τζάνι Ινφαντίνο, με αφετηρία το Παγκόσμιο Κύπελλο που
μόλις ξεκίνησε στα ρωσικά γήπεδα και
το συνέδριο της διεθνούς ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας που προηγήθηκε
την Τετάρτη στη Μόσχα.
Αφήνοντας πίσω τα σκάνδαλα της
εποχής Μπλάτερ αλλά και την αμφιλεγόμενη πρώτη διετία Ινφαντίνο στην
ηγεσία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου,
η FIFA θέλει να γυρίσει σελίδα και το
Μουντιάλ αποτελεί την καλύτερη ευκαιρία για κάτι τέτοιο. Σε αυτό θα συντελέσουν, όχι τόσο ο Νεϊμάρ, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Λιονέλ Μέσι και ο
Κιλιάν Eμπαπέ, αλλά η εισαγωγή του
βιντεοδιαιτητή (VAR), η προοπτική του
διευρυμένου Μουντιάλ από το 2026
που ανατέθηκε σε ΗΠΑ, Μεξικό και
Καναδά, η θέση υποψηφιότητας από
τον Ελβετό για επανεκλογή του στην
προεδρία της FIFA στις εκλογές του
2019 και φυσικά η τύχη του πειράματος
του Κατάρ το 2022.

Aναμφισβήτητα, το 3-3 της Πορτογαλίας με την Ισπανία με το χατ τρικ του Ρονάλντο και την γκάφα του Ντε Χέα, αποτελεί «το ματς της 1ης αγωνιστικής».

Τα φαβορί «σκοντάφτουν»,
τα αουτσάιντερ κερδίζουν
όλο και περισσότερο έδαφος

Η διεύρυνση

Η αρχή της νέας εποχής σφραγίστηκε
την Τετάρτη με τη διαδικασία επιλογής
της διοργανώτριας για το Παγκόσμιο
Κύπελλο του 2026, που πλέον θα υποδεχθεί 48 ομάδες, διευρύνοντας τις απαιτήσεις, τα έσοδα και το ενδιαφέρον
της διοργάνωσης έτι περαιτέρω. Η επιλογή για το ’26 δεν έγινε από την
κλειστή επιτροπή των 24 παραγόντων
που επέλεξαν τον Δεκέμβριο του 2010
τη Ρωσία για το 2018 και το Κατάρ για
το 2022, και οι μισοί από αυτούς είναι
κατηγορούμενοι ή και καταδικασμένοι
πλέον για διαφθορά. Η επιλογή έγινε
από τους προέδρους ή εκπροσώπους
όλων των εθνικών ομοσπονδιών που
είναι μέλη της διεθνούς ομοσπονδίας,
άρα 200 και πλέον εκλέκτορες εκ των
οποίων ψήφισαν οι 200. Σημαντική
τομή επίσης το ότι η ψηφοφορία ήταν
φανερή, όχι μυστική.
Οπως αναμενόταν, η συνυποψηφιότητα από τη Βόρεια και Κεντρική Αμερική
επικράτησε άνετα με 134 ψήφους, 65
ψήφισαν υπέρ του Μαρόκου, που βλέπει
για πέμπτη φορά την υποψηφιότητά
του να αποτυγχάνει, ενώ ένας ψήφισε
λευκό. Ετσι, το πρώτο Μουντιάλ των 48
ομάδων και των 80 αγώνων θα μοιραστεί

To Παγκόσμιο Κύπελλο είναι το σημαντικότερο προϊόν της FIFA. Κάθε τέσσερα χρόνια καθηλώνει τεράστιο αριθμό φιλάθλων απ’
όλο τον κόσμο και η παγκόσμια ομοσπονδία σίγουρα δεν θέλει μια νέα εποχή σκανδάλων και αποτυχιών.
σε ΗΠΑ (60 αγώνες, περιλαμβανομένου
του τελικού σε γήπεδο του αμέρικαν
φούτμπολ, 87.000 θέσεων στη Νέα Υόρκη), Μεξικό (10 αγώνες) και Καναδά (10
αγώνες). Το συνέδριο της Τετάρτης αποφάσισε ακόμη να εγκαταλείψει κάθε
σκέψη για επέκταση της διοργάνωσης
στις 48 ομάδες από το 2022 στο Κατάρ.
Το φετινό Μουντιάλ είναι και το μεγάλο τεστ για τον βιντεοδιαιτητή. Οπως
έχει ήδη διαφανεί, το VAR θα αποτελεί
κεντρικό παράγοντα κάθε αγώνα στη
διοργάνωση και κυρίως θα αποτελέσει
το απόλυτο τεστ για τη λειτουργία και
τελικά τη βιωσιμότητα του συστήματος
ελέγχου φάσεων διά της τηλεοπτικής
εικόνας στο ποδόσφαιρο, τη στιγμή
που οι ευρωπαϊκές ποδοσφαιρικές αρχές
λένε ότι δεν είναι ακόμη έτοιμες να εφαρμόσουν τον βιντεοδιαιτητή στις

διοργανώσεις τους καθώς απαιτείται
περισσότερος χρόνος για την εξέλιξή
του. Η μέθοδος εφαρμογής του βιντεοδιαιτητή στα γήπεδα της Ρωσίας πρόκειται, άλλωστε, να αποτελέσει και το
υπόδειγμα και για τα εθνικά πρωταθλήματα που θα το υιοθετήσουν από
τον Αύγουστο, περιλαμβανομένης και
της ελληνικής Σούπερ Λίγκας.
Τυχόν επιτυχία του συστήματος στη
Ρωσία, ειδικά στις κρίσιμες στιγμές
των τελευταίων φάσεων της τρέχουσας
διοργάνωσης, αναμένεται όχι μόνο να
ανοίξει τον δρόμο για την καθολική εφαρμογή του VAR και την εισαγωγή
περαιτέρω τεχνολογικών εφαρμογών
στο άθλημα, αλλά και να αποτελέσει
σύμβολο της νέας εποχής που ευαγγελίζεται η FIFA με περιορισμό του αστάθμητου ανθρώπινου παράγοντα και

με αυξημένη διαφάνεια. Υπενθυμίζεται
ακόμη ότι οι διαιτητές έχουν στην τρέχουσα διοργάνωση τη δυνατότητα διακοπής, προσωρινής ή και οριστικής
ενός αγώνα σε περίπτωση ρατσιστικών
συνθημάτων.
Το πέρασμα στη νέα εποχή για τη
διεθνή ομοσπονδία σηματοδοτεί και
η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του
κ. Ινφαντίνο για επανεκλογή. Οι επικριτές τού καταλογίζουν πολλά, σχετικά
με την έλλειψη διαφάνειας και πάλι
στη Ζυρίχη, τη μυστική προσπάθεια
απόλυτης εμπορευματοποίησης του αθλήματος με την παραχώρηση νέων,
διεθνών διοργανώσεων σε εταιρείες,
και την ελλιπή προσπάθεια καταπολέμησης της διαφθοράς σε χώρες όπως
η Ελλάδα. Θα είναι άραγε διαφορετική
αυτή η νέα εποχή ή μήπως όχι;

Την ώρα που σχεδόν όλα τα φαβορί
του Μουντιάλ σκοντάφτουν, Ανατολικοευρωπαίοι και Σκανδιναβοί
πάνε από το καλό στο καλύτερο
στα γήπεδα της Ρωσίας, ύστερα από
την πρώτη αγωνιστική της φάσης
των ομίλων. Κι ενώ όλοι περίμεναν
να δουν να λάμπουν ο Μέσι, ο Σαλάχ
κι ο Νεϊμάρ, τελικά έλαμψε εκτυφλωτικά μόνο ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
Οι ισοπαλίες 1-1 της Βραζιλίας (με
την Ελβετία) και της Αργεντινής
(με την Ισλανδία), η απώλεια της
νίκης για την Ισπανία στο τέλος,
στο χορταστικό 3-3 με την Πορτογαλία, και κυρίως η ήττα-σοκ της
Γερμανίας από το Μεξικό με 1-0 έδειξαν πόσο σκούρα τα βρήκαν οι
επικρατέστερες ομάδες του 21ου
Παγκοσμίου Κυπέλλου στις πρεμιέρες των ομίλων τους. Ακόμη και η
Γαλλία, η μόνη από τα φαβορί που
νίκησε, το έκανε ασθμαίνοντας στο
2-1 επί της Αυστραλίας.
Κάθε ένα από τα ματς αυτά είχε
και κάτι το ιδιαίτερο: Στην ισοπαλία
της Βραζιλίας ξεχώρισαν οι γκρίνιες
για το γκολ των Ελβετών, αφού οι
Βραζιλιάνοι φωνάζουν για επιθετικό
φάουλ.
Στο «Χ» της Αργεντινής κεντρικό
πρόσωπο ήταν ο Λιονέλ Μέσι που
όχι μόνο είχε μέτρια απόδοση αλλά
έχασε και πέναλτι. Στο 3-3 των Ιβήρων ξεχώρισαν όχι μόνο το χατ

τρικ του Ρονάλντο αλλά και το υπέροχο γκολ του Ισπανού αμυντικού
Νάτσο. Στον θρίαμβο του Μεξικού
εντυπωσίασε η ευκολία με την οποία έβρισκε κενούς χώρους στις
αντεπιθέσεις της η «Τρι», καθώς
έμοιαζε ασύνδετη μεταξύ άμυνας
και κέντρου η Γερμανία. Στο δε 21 της Γαλλίας, νικήτρια ήταν η τεχνολογία, με τους ορθούς καταλογισμούς του πέναλτι για το 1-0
των Γάλλων μέσω του βιντεοδιαιτητή, και του νικητήριου τέρματος
μέσω της τεχνολογίας γραμμής
τέρματος.
Προς το παρόν, όμως, τα ρωσικά
γήπεδα ευνοούν τις ομάδες της Βόρειας και Ανατολικής Ευρώπης. Οι
σκανδιναβικές ομάδες νίκησαν (η
Δανία το Περού και η Σουηδία τη
Ν. Κορέα) ή πήραν ισοπαλία αντάξια
νίκης (η Ισλανδία από την Αργεντινή), μετά τις νίκες των Ρώσων, των
Κροατών και των Σέρβων. Το πιο
εντυπωσιακό από όσα είδαμε ήταν
ότι ο Ρονάλντο κράτησε μόνος του
την Ισπανία με ένα πέναλτι, ένα
φάουλ κι ένα σουτ που... έπνιξε ο
Δαβίδ Ντε Χέα, κι απ’ όσα περιμένουμε να δούμε είναι η αυξημένη
πλέον πιθανότητα αναμέτρησης
Βραζιλίας - Γερμανίας στους «16»,
σε μια πιθανή ρεβάνς του 1-7 το
2014, εφόσον μία από τις δύο αποτύχει να έρθει πρώτη στον όμιλο.
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MARKET PLACE

Το «Alumni
Gathering»
της Baker Tilly
MICROSOFT

Εξαγόρασε εκπαιδευτική
start up
Στην εξαγορά της εκπαιδευτικής εφαρμογής

Flipgrid προχώρησε η Microsoft επεκτείνοντας
έτσι την παρουσία στην εξαγορά της στον χώρο
της εκπαίδευσης. Η Flipgrid πρόκειται για μια
εκπαιδευτική start-up με μια εφαρμογή που επιτρέπει σε μαθητές την καταγραφή και τον
διαμοιρασμό βίντεο σε συγκεκριμένα θέματα
με τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους.
Σκοπός της εταιρείας είναι η δωρεάν διάθεση
της εφαρμογής Flipgrid στα σχολεία και η επέκταση της χρήσης της πλατφόρμας του.
Οι χρήστες που έχουν ήδη πληρώσει για την εφαρμογή θα λάβουν τα χρήματά τους πίσω. Η
σημασία της εξαγοράς έγκειται στο ότι πρόκειται για το πρώτο βήμα για την εταιρεία, όσον αφορά την ανάμειξή της στον τομέα της εκπαίδευσης, ένας τομέας όπου η Google κυριαρχεί
τα τελευταία χρόνια.
Με αυτή την κίνηση η Microsoft αποκτά σημαντικό έρεισμα έναντι της Google και της Apple
στις σχολικές τάξεις.

Το βιογραφικό της Γουίτσον είναι εντυπωσιακό. Ωστόσο, παρά τις πρωτιές που διαθέτει, το ρεκόρ παραμονής στο διάστημα κατέχει ο Ρώσος Γκε-

νάντι Παντάλκιν με συνολικά 878 μέρες.

Μια αστροναύτης σε σύνταξη
Η Πέγκι Γουίτσον έμεινε στο διάστημα 665 μέρες στην διάρκεια τριών αποστολών
Μετά από 22 χρόνια στα οποία υπηρέτησε
ως αστροναύτης στην Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA), η 58χρονη Πέγκι
Γουίτσον βγήκε στη σύνταξη την περασμένη
εβδομάδα. Έχοντας παραμείνει στον Διεθνή
Διαστημικό Σταθμό (ISS) 665 μέρες στη
διάρκεια τριών αποστολών (2002, 2008,
2016-17), κατέχει το ρεκόρ μακρύτερης παραμονής στο διάστημα από κάθε άλλο αμερικανό αστροναύτη και από κάθε άλλη
γυναίκα αστροναύτη παγκοσμίως.
Έχει επίσης στο ενεργητικό της δέκα
διαστημικούς περιπάτους οι οποίοι διήρ-

SONY

Τι αλλάζει στο God of War
Η Sony ανακοίνωσε με tweet της στο Ε3 2018,

πως το θα αποκτήσει ένα Nέο Game+ mode
που θα φέρει νέα στοιχεία στο gameplay, τον
εξοπλισμό και τη δυσκολία του δημοφιλούς
παιχνιδιού αποκτά το God of War σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας SONY. Το
Game+ mode θα είναι διαθέσιμο αργότερα
μέσα στη χρονιά με τη μορφή ενός update και
θα είναι εντελώς δωρεάν. Σύμφωνα με το επίσημο blog του PlayStation, μαθαίνουμε πως ο
Kratos και ο γιος του Atreus θα ξαναρχίσουν
το παιχνίδι με πολλές αναβαθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων πανοπλίας και φυλαχτών. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα. Το νέο Game+ mode θα αυξήσει σημαντικά τη δυσκολία του παιχνιδιού.

κησαν συνολικά 60 ώρες και 21 λεπτά. Με
αυτό το σκορ έχει ξεπεράσει κατά πολύ
κάθε άλλη γυναίκα αστροναύτη στον κόσμο.
Υπήρξε επίσης η μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκα αστροναύτης που πέταξε στο διάστημα, στην ηλικία των 57 ετών.
Η Γουίτσον, που γεννήθηκε στην Αϊόβα
και πήρε το διδακτορικό της στη βιοχημεία
από το Πανεπιστήμιο Ράις το 1985, ήταν
επιστήμονας στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA στο Χιούστον, προτού γίνει
αστροναύτης. Άρχισε την εκπαίδευσή της
ως αστροναύτης το 1996 και πραγματοποί-

ησε το πρώτο ταξίδι της στον ISS το 2002,
ενώ το 2008 υπήρξε η πρώτη γυναίκα που
ανέλαβε τη διοίκηση του Διαστημικού Σταθμού. Ανάμεσα στις πολλές πρωτιές της, η
58χρονη αστροναύτης σημειώνεται ότι διετέλεσε επικεφαλής του σώματος των αμερικανικών αστροναυτών μεταξύ 2009-2012,
και ήταν η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μη
στρατιωτικός σε αυτή τη θέση.
Πάντως παρά τις πρωτιές που διαθέτει
η Γουίτσον, το ρεκόρ παραμονής στο διάστημα κατέχει ο Ρώσος Γκενάντι Παντάλκιν
με συνολικά 878 μέρες.

Θεραπεία δίνει ελπίδα
για αποκατάσταση της παράλυσης
Ένα σημαντικό βήμα για να αποκαταστήσουν
την κίνηση των άνω άκρων παράλυτων
ανθρώπων, έκαναν επιστήμονες στη Βρετανία που χρησιμοποίησαν μια νέα γονιδιακή θεραπεία για να αποκαταστήσουν
τη βλάβη στο νωτιαίο μυελό πειραματόζωων.
Τα ζώα (αρουραίοι), που είχαν υποστεί
βλάβη στο νωτιαίο μυελό τους και είχαν
παραλύσει, ήταν πλέον σε θέση μόνα τους
να πιάνουν κύβους ζάχαρης με τα μπροστινά άκρα τους και να τους τρώνε. Αν και
ακόμη η έρευνα βρίσκεται σε αρχικό στάδιο
και δεν έχει δοκιμαστεί σε ανθρώπους, οι
ερευνητές του Βασιλικού Κολλεγίου (King’s
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Επιστήμονες στην Βρετανία
χρησιμοποίησαν την μέθοδο
με επιτυχία σε πειραματόζωα.

Προτού η θεραπεία εφαρμοστεί στους ανθρώπους θα προηγηθούν μελέτες σε μεγαλύτερα ζώα
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι πιθανότητες των όποιων κινδύνων.

College) του Λονδίνου, με επικεφαλής την
καθηγήτρια Ελίζαμπεθ Μπράντμπερι, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Brain» σύμφωνα με τις βρετανικές
Guardian και Independent, δήλωσαν αισιόδοξοι ότι κάποια μέρα στο μέλλον θα
επιτευχθεί η αποκατάσταση της κίνησης
των χεριών των παράλυτων ανθρώπων.
Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι χάρη στη
θεραπεία υπήρξε μια μεγάλη αύξηση στη

δραστηριότητα του νωτιαίου μυελού των
ζώων, πράγμα που δείχνει ότι νέες συνδέσεις μεταξύ των νεύρων είχαν πλέον επιτευχθεί. Οι ερευνητές ευελπιστούν η θεραπεία θα φέρει ανάλογα αποτελέσματα
και στις περιπτώσεις τετραπληγικών ανθρώπων που έχουν ζημιά στη σπονδυλική
στήλη και στο νωτιαίο μυελό τους μετά
από τροχαίο, πτώση ή άλλη αιτία. Όπως
είπε η Μπράντμπερι, «το να μπορούν αυτοί

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη
Δευτέρα 11 Ιουνίου στο χώρο του roof garden
της εταιρείας, το «Alumni Gathering» της
Baker Tilly South East Europe. Ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Baker Till South East Europe
κ.. Mάριος Α. Κλείτου υποδέχτηκε τους καλεσμένους του, σε ένα ευχάριστο και φιλικό
κλίμα. Παλιοί και νυν συνάδελφοι απόλαυσαν
τη μεταξύ τους δικτύωση, απολαμβάνοντας
νόστιμα εδέσματα και δροσερά ποτά καλωσορίζοντας έτσι με χαλαρή διάθεση το καλοκαίρι. Η Baker Tilly in South East Europe είναι
ένα κορυφαίο δίκτυο ελεγκτών, λογιστών, φορολογικών και επιχειρηματικών συμβούλων
που ιδρύθηκε το 1996 στην Κύπρο και που
σταδιακά επεκτάθηκε σε Βουλγαρία, Ρουμανία,
Μολδαβία και Ελλάδα. Η Baker Tilly South
East Europe είναι ανεξάρτητο μέλος του ισχυρού διεθνούς δικτύου της Baker Tilly
International, του 10ου μεγαλύτερου λογιστικού
δικτύου στον κόσμο, που αντιπροσωπεύεται
από 165 εταιρείες, με παρουσία σε 147 χώρες
και με 33.600 ανθρώπινο δυναμικό.

Με νέα ιστοσελίδα
η Cobalt Air
Ολοκληρωμένα πακέτα διακοπών προσφέρει
στο επιβατικό κοινό η Cobalt Air. Η μεγαλύτερη
αεροπορική εταιρεία της Κύπρου εγκαινιάζει
τη νέα της ιστοσελίδα www.cobaltholidays.com
η οποία περιλαμβάνει πακέτα διακοπών με
πτήσεις και ξενοδοχεία σε όλους τους προορισμούς της. Με το καλοκαίρι να έχει μπει για
τα καλά, η Cobalt Air μέσω της ιστοσελίδας
Cobalt Holidays δίνει τη δυνατότητα στον
κόσμο να κλείσει το ταξίδι του αλλά και τον
τόπο διαμονής του σε μια προνομιακή τιμή
χωρίς προκαταβολή. Οι προσφορές της εταιρείας περιλαμβάνουν πτήσεις και ξενοδοχεία,
και είναι διαθέσιμες στη νέα ιστοσελίδα
www.cobaltholidays.com.
Η Cobalt Holidays απευθύνεται στις ανάγκες
οικογενειών για οικονομικές διακοπές, είτε
ζευγαριών που επιθυμούν κοντινές ή μακρινές
αποδράσεις. Η Cobalt Air μέσα σε δυο μόλις
χρόνια παρουσίας στον τομέα των αερομεταφορών κατάφερε να ξεπεράσει τις προσδοκίες
του επιβατικού κοινού και να εξελίσσεται συνεχώς μέσω των καινοτόμων υπηρεσιών που
προσφέρει. Πρόσφατα, ανακοίνωσε τη συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας που συνήψε
με μια από τις σημαντικότερες αεροπορικές
εταιρείες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων,
την Etihad Airways, με στόχο να διασυνδέσει
την Κύπρο με διάφορους προορισμούς της
Μέσης και Ευρύτερης Ανατολής.

οι άνθρωποι να κρατήσουν ξανά ένα φλιτζάνι καφέ ή την οδοντόβουρτσά τους, θα
βελτιώσει δραστικά την ποιότητα της ζωής
και την αυτονομία τους». Η νέα γονιδιακή
θεραπεία δεν είναι ακόμη έτοιμη να δοκιμαστεί κλινικά σε ανθρώπους με προβλήματα κινητικότητας καθώς θα πρέπει να
προηγηθούν και άλλες μελέτες σε μεγαλύτερα ζώα, έτσι ώστε να διασφαλισθεί
ότι η θεραπεία θα είναι ασφαλής.

SAMSUNG

Τέλος Ιουνίου
το νέο Chromebook
Περί τα τέλη Ιουνίου και συγκεκριμένα στις 24

του μήνα αναμένεται να κυκλοφορήσει το νέο
Chromebook Plus V2 της Samsung σύμφωνα
με ανακοίνωση της εταιρείας. Αναμένεται δε
ότι θα διαθέτει αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με το μοντέλο του 2017. Όπως
για παράδειγμα πιο γρήγορο επεξεργαστή καθώς στην θέση του επεξεργαστή ARM που
διέθετε το πρώτο μοντέλο Chromebook Plus η
εταιρεία τοποθέτησε έναν επεξεργαστή της
Intel, και πιο συγκεκριμένα τον ταχύτερο Intel
Celeron 3965Y. Πρόσθεσε επίσης και μία rearfacing camera η οποία βασίζεται σε αισθητήρα 13 Megapixels. Σημειώνεται επίσης ότι το
πληκτρολόγιο του σχεδιάστηκε για να μπορεί
να αντέχει σε μικροατυχήματα με υγρά. Το νέο
Chromebook Plus V2 διαθέτει 4GB RAM και
32GB αποθηκευτικού χώρου με την οθόνη του
να διαθέτει διαγώνιο 12,2 ιντσών και να υποστηρίζει 1920 x 1080 pixels - ανάλυση που δυστυχώς είναι μικρότερη της οθόνης του πρωτότυπου μοντέλου που υποστήριζε 2400 x
1600 pixels. Το σύστημα 2-in-1 επίσης διαθέτει front-facing camera στο 1,0 Megapixel και
διαθέτει built-in pen/ stylus. Η τιμή πώλησης
του Samsung Chromebook Plus V2 κυμαίνεται
στα $499,99 και είναι περίπου $50 ακριβότερο από το πρώτο μοντέλο.

Βρέθηκαν βάτραχοι της εποχής των δεινοσαύρων
Μικροσκοπικοί βάτραχοι παγιδευμένοι μέσα
σε κεχριμπάρι ηλικίας 99 εκατομμυρίων ετών, οι οποίοι ζούσαν την εποχή των δεινοσαύρων, ανακαλύφθηκαν στη βόρεια
Μιανμάρ από Κινέζους και Αμερικανούς επιστήμονες. Είναι τα αρχαιότερα απολιθώματα βατράχων μέσα σε κεχριμπάρι που
έχουν ποτέ βρεθεί.
Τα τέσσερα απολιθώματα, παρά το μικρό
μέγεθός τους (περίπου δύο εκατοστά το
καθένα), αποτελούν ένα σπάνιο «παράθυρο»
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Τέσσερα απολιθώματα ενώ
η ηλικία τους υπολογίζεται
περίπου 99 εκατομμύρια έτη.

Το συγκεκριμένο είδος βατράχου είναι προϊστορικό. Ονομάσθηκε Electrorana limoa και εμφανίζει αρκετές ομοιότητες με τους σημερινούς βατράχους.

σε ένα χαμένο κόσμο. Για ένα «εύρημαθαύμα» έκανε λόγο η επικεφαλής ερευνήτρια
δρ Λίντα Σινγκ του Πανεπιστημίου Γεωεπιστημών της Κίνας, στο Πεκίνο.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, που έκαναν
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό, η ανακάλυψη δείχνει ότι οι βάτραχοι, οι οποίοι
εγκλωβίστηκαν στο κολλώδες ρετσίνι κά-

ποιου δέντρου, ζούσαν σε τροπικά δάση
την εποχή προτού εξαφανισθούν οι δεινόσαυροι. Οι βάτραχοι έχουν μια μακρά εξελικτική ιστορία τουλάχιστον 200 εκατομμυρίων ετών στη Γη. Το συγκεκριμένο προϊστορικό είδος, που ονομάσθηκε Electrorana
limoa, εμφανίζει αρκετές ομοιότητες με
τους σημερινούς βατράχους.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για πολύ σημαντική ανακάλυψη καθώς ο εντοπισμός
βατράχων μέσα σε κεχριμπάρι συμβαίνει
πολύ σπάνια.
Οι προηγούμενοι που είχαν βρεθεί στη
Δομινικανή Δημοκρατία και στο Μεξικό,
είχαν ηλικία μόνο 40 και 25 εκατομμυρίων
ετών αντίστοιχα.

Τιμήθηκαν οι άριστοι
στο συνέδριο της
Prime Insurance
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το
Παγκύπριο Συνέδριο της Prime Insurance, το
οποίο φιλοξενήθηκε στους χώρους του ξενοδοχείου Hilton Park, στη Λευκωσία, την Παρασκευή 15 Ιουνίου. Στην εκδήλωση, με τίτλο
“Fast Forward - Πορεία Ανάπτυξης και Επιτυχίας”, έλαβαν μέρος πάνω από 300 σύνεδροι
καθώς και επίσημοι προσκεκλημένοι της εταιρείας από τον ασφαλιστικό και επιχειρηματικό κόσμο της Κύπρου και της Ελλάδας.
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, τιμήθηκαν
για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους τη χρονιά
που πέρασε, οι άριστοι ασφαλιστικοί σύμβουλοι
και πράκτορες της Prime Insurance, σε Κύπρο
και Ελλάδα. “Είμαστε εδώ σήμερα για να τιμήσουμε όλους τους συνεργάτες μας, αλλά ιδιαίτερα αυτούς που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις
τους την χρονιά που μας πέρασε”, σημείωσε
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Prime Insurance
κ. Μιχάλης Μιχαηλίδης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την εντυπωσιακή ανάπτυξη που σημείωσε η εταιρεία. “Το 2017
ήταν χρονιά ρεκόρ σε όλα τα επίπεδα”, κατέληξε, για να καλέσει όλους σε εγρήγορση για
ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
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Αύξηση 31% των άμεσων
- ξένων επενδύσεων το 2017
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008 ανήλθαν οι εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ) το 2017 στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 4,046 δισ. δολάρια έναντι 3,069
δισ. δολάρια το 2016, καταγράφοντας
αύξηση 31%. Καθοριστικό ρόλο σε αυτή
την ενίσχυση των ΞΑΕ διαδραμάτισε η
παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη Fraport, διαδικασία η
οποία ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του
2017 και στην οποία κάνει ειδική αναφορά
η έκθεση για την πορεία των ΞΑΕ παγκοσμίως «World Investment Report
2018». Την έκθεση δημοσιοποίησε χθες
η UNCTAD (United Nations Conference
on Trade and Development), η αρμόδια
υπηρεσία του ΟΗΕ για το παγκόσμιο εμπόριο και την ανάπτυξη. Στην έκθεση
επίσης γίνεται αναφορά σε μία ακόμη
αποκρατικοποίηση, η οποία υπεγράφη
φέτος και αφορά την παραχώρηση σε ιδιώτες του 67% της ΟΛΘ Α.Ε. (Οργανισμός
Λιμένος Θεσσαλονίκης).
Σημαντική αύξηση καταγράφηκε και
στο συνολικό απόθεμα των ΞΑΕ στην Ελλάδα, καθώς στο τέλος του 2017 τα συνολικά ξένα επενδεδυμένα κεφάλαια στη
χώρα ανέρχονταν σε 32,37 δισ. δολάρια
έναντι 25,17 δισ. δολάρια το 2016. Η αύ-

<
<
<
<
<
<

Εφθασαν τα 4,046 δισ. δολάρια έναντι 3,069 δισ. δολάρια
το 2016.
ξηση αυτή δεν είναι μόνο σε απόλυτους
αριθμούς, αλλά διαπιστώνεται και σε
όρους ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, το απόθεμα
των ΞΑΕ στην Ελλάδα το 2017 ανήλθε σε
17,3% του ΑΕΠ (με βάση την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ για ΑΕΠ 187,1 δισ.
το 2017) έναντι 14,1% του ΑΕΠ το 2016.
Το 2017, σύμφωνα με τα στοιχεία της
έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν 16 εξαγορές ή συγχωνεύσεις ελληνικών επιχειρήσεων από ξένα κεφάλαια συνολικής
αξίας 2,04 δισ. δολαρίων έναντι 17 εξαγορών και συγχωνεύσεων το 2016 καθαρής αξίας 1,5 δισ. δολαρίων. Την ίδια
ώρα, ωστόσο, «έφυγαν» από την Ελλάδα
κεφάλαια ύψους 672 εκατ. δολαρίων,
όπως προκύπτει από τα στοιχεία για τις
εκροές ΞΑΕ.
Το 2017 συνεχίστηκε ωστόσο η αποεπένδυση ελληνικών επιχειρήσεων από
το εξωτερικό, με τις πωλήσεις ελληνικών
συμμετοχών να φτάνουν την περασμένη
χρονιά τις 5 και την καθαρή αξία των
συναλλαγών αυτών να διαμορφώνεται

σε 914,9 εκατ. δολάρια έναντι 3,46 δισ.
δολάρια το 2016. Η αποεπένδυση των
ελληνικών επιχειρήσεων από το εξωτερικό, απόρροια των προβλημάτων που
αντιμετώπισαν στο εσωτερικό της χώρας
τα τελευταία χρόνια, είχε ως συνέπεια
στο τέλος του 2017 το απόθεμα εκροών
ΞΑΕ, δηλαδή το σύνολο των επενδεδυμένων κεφαλαίων από ελληνικές επιχειρήσεις σε άλλες χώρες, να έχει υποχωρήσει σε 22,56 δισ. δολάρια, αυξημένο
σε σύγκριση με το 2016 (19,22 δισ. δολάρια), αλλά λιγότερα από τα μισά σε σύγκριση με τα πρώτα χρόνια του μνημονίου. Σημειώνεται ότι το 2011 το απόθεμα
εκροών ΞΑΕ ήταν 48 δισ. δολάρια.
Σε παγκόσμιο επίπεδο η έκθεση καταγράφει δραστική υποχώρηση των ΞΑΕ
το 2017, κατά 23% σε σύγκριση με το
2016, στα 1,43 τρισεκατομμύρια δολάρια.
Η υποχώρηση αυτή αποδίδεται κατ’
αρχάς στη μείωση των διακρατικών εξαγορών και συγχωνεύσεων κατά 22%,
καθώς και στην υποχώρηση της αξίας
των αναγγελθεισών απολύτως καινούργιων επενδύσεων, των εκ του μηδενός
επενδύσεων (greenfield investments
που απαιτούν την κατασκευή για παράδειγμα εξαρχής ενός εργοστασίου) κατά
14% το 2017 σε σύγκριση με το 2016.
Για το 2018 η UNCTAD προβλέπει αύ-

ξηση των ΞΑΕ το πολύ έως 10% σε σύγκριση με το 2017. Αν και οι εκτιμήσεις
για την οικονομική ανάπτυξη και τον
παγκόσμιο ρυθμό δείχνουν αύξηση, όπως
επίσης και για τις τιμές των εμπορευμάτων, αποτρεπτικά στη ροή των ΞΑΕ αναμένεται να επιδράσουν οι τάσεις προστατευτισμού και ο «εμπορικός πόλεμος»
που κήρυξαν οι ΗΠΑ σε συνδυασμό με
το νέο φορολογικό καθεστώς που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ.
Κάθε άλλο παρά συμπτωματικό είναι
το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται στην
έκθεση της UNCTAD, πρόσφατα αρκετές
χώρες θέσπισαν μέτρα αυστηρότερου
ελέγχου των ξένων επενδυτών με στόχο
τον περιορισμό της εξαγοράς γης και φυσικών πόρων από ξένα κεφάλαια.
Στη φετινή έκθεση, τέλος, αναδεικνύεται και μία άλλη διάσταση, η οποία αναμένεται να καθορίσει σε σημαντικό βαθμό
τους επενδυτικούς προορισμούς των ξένων κεφαλαίων τα επόμενα χρόνια. Η
τέταρτη βιομηχανική επανάσταση και
η εισαγωγή ολοένα και περισσότερων
αυτοματοποιημένων συστημάτων στη
διαδικασία της βιομηχανικής παραγωγής,
καθιστά λιγότερο ελκυστικές χώρες των
οποίων το μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα είναι η προσφορά φθηνού εργατικού δυναμικού.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ενίσχυση των ΞΑΕ διαδραμάτισε η παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων στη Fraport.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Το QE τελειώνει
τον Δεκέμβριο,
η αύξηση
επιτοκίων αργεί
Στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής
που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, το
διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε
ομόφωνα την ολοκλήρωση του προγράμματος αγοράς καθαρών στοιχείων ενεργητικού (QE) στο τέλος του 2018 με μείωση
του ρυθμού μηνιαίων αγορών το τέταρτο
τρίμηνο του έτους στα 15 δισ. ευρώ έναντι
30 δισ. ευρώ που ισχύει έως τον Σεπτέμβριο, υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία
θα συνεχίσουν να επιβεβαιώνουν την εκτίμησή της για σταδιακή άνοδο του πληθωρισμού προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο.
Επίσης, άλλαξε τη φρασεολογία της μελλοντικής καθοδήγησης (forward guidance)
αναφέροντας ότι τα βασικά επιτόκια πρόκειται να παραμείνουν στα τωρινά (χαμηλά)
επίπεδα «για τουλάχιστον μέχρι και το
καλοκαίρι του 2019» και για όσο διάστημα
χρειαστεί, προκειμένου να διασφαλιστεί
ότι η πορεία του πληθωρισμού θα εξακολουθεί να συμβαδίζει με τις τρέχουσες
προσδοκίες για πορεία διαρκούς προσαρμογής.
Η αλλαγή αυτή οδήγησε σε πτωτική
αναθεώρηση των εκτιμήσεων της αγοράς
για την πορεία των επιτοκίων, η οποία
τιμολογούσε πριν από την ανακοίνωση
της ΕΚΤ πιθανότητα περίπου 80% για
αύξηση 10 μ.β. στα επιτόκια νωρίτερα,
τον Ιούλιο. Σε αντίθεση με την ΕΚΤ, η
αρμόδια επιτροπή για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της ομοσπονδιακής
τράπεζας των ΗΠΑ έστειλε μήνυμα στις
αγορές μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη,
οπότε ολοκληρώθηκε η διήμερη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της, για
περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων δεδομένου του σταθερού ρυθμού βελτίωσης
της οικονομικής δραστηριότητας των
ΗΠΑ και ανόδου του πληθωρισμού κοντά
στον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2,0%.
Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της επιτροπής, η μέση πρόβλεψη
είναι τώρα για δύο ακόμη αυξήσεις των
25 μ.β. στα επιτόκια μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους, επιπλέον τρεις το 2019
και μία ακόμη το 2020, με το παρεμβατικό
επιτόκιο να αναμένεται στο 3,4% το 2020,
υψηλότερα από το εκτιμώμενο μακροχρόνιο (longer run) επιτόκιο 2,9%.
Στις αγορές συναλλάγματος, ύστερα
από προσωρινή άνοδο σε υψηλό τεσσάρων εβδομάδων 1,1850 την Πέμπτη αμέσως μετά την ανακοίνωση για ολοκλήρωση του προγράμματος της ΕΚΤ στο
τέλος του έτους, η ισοτιμία ευρώ/δολ. εισήλθε γρήγορα σε πτωτική πορεία στο
άκουσμα της είδησης ότι η αύξηση των
επιτοκίων θα καθυστερήσει περισσότερο
από όσο αναμενόταν. Νωρίς την Παρασκευή βρέθηκε στο 1,1545, κοντά στο
χαμηλό έτους 1,1506 που είδαμε στο τέλος
Μαΐου, πριν ανακάμψει λίγο πάνω από
το 1,1600 στην αγορά της Ευρώπης, παραμένοντας όμως 1,3% χαμηλότερα σε
εβδομαδιαία βάση. Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις της ΕΚΤ, το ΑΕΠ
της Ευρωζώνης αναμένεται τώρα να αυξηθεί 2,1% το 2018 έναντι 2,4% προηγούμενης εκτίμησης, ο πληθωρισμός προβλέπεται ότι θα αυξηθεί 1,7% ενώ ο δομικός 1,1%.
* Τομέας οικονομικής ανάλυσης και έρευνας
Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Με απώλειες έκλεισε
το ΧΑΚ την Τρίτη
Με απώλειες έκλεισε, για τρίτη συνεχόμενη
ημέρα, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με
τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει την τρίτη
ποσοστιαία πτώση 0,19% και να κλείνει στις
68,11 μονάδες. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε πτώση σε ποσοστό 0,22% κλείνοντας
στις 40,67 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών
ανήλθε σε € 159.329. Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, με ζημιές
έκλεισαν οι δείκτες της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,27%, ενώ χωρίς μεταβολή έκλεισαν
τα Ξενοδοχεία. Άνοδο παρουσίασε η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,08% και οι Επενδυτικές σε ποσοστό 0,28%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Interfund Investmen
με 77.500 ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,155 –
άνοδος 3,33%), της Τράπεζας Κύπρου με 49.147
ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,83 –πτώση 0,86%),
της CTO Public με 30.200 ευρώ (τιμή κλεισίματος
0,01 –πτώση 4,76%), της Blue Island με 1.200
ευρώ (τιμή κλεισίματος 0,60 –χωρίς μεταβολής
και της Δωδώνη Επενδύσεις με 395 ευρώ (τιμή
κλεισίματος 0,002 –άνοδος 33,33%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν ανοδικά, 2 πτωτικά και 4
παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε στις 26.
Εξάλλου το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
ανακοίνωσε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των Ομολόγων της εταιρείας INGARD
PROPERTY BOND DESIGNATED ACTIVITY
COMPANY από χθες Τρίτη, 19 Ιουνίου 2018,
καθότι έχουν εκλείψει οι λόγοι της αναστολής,
μετά από τη δημοσιοποίηση εκ μέρους της εταιρείας αυτής της Εξαμηνιαίας Οικονομικής
Έκθεσης για την περίοδο που έληξε στις
30/6/2017.

Επενδύσεις 1,7 δισ. δολ. από Ελληνες πλοιοκτήτες το πεντάμηνο του 2018
Κλιμακώνεται η επενδυτική δραστηριότητα
της ελληνικής πλοιοκτησίας στη δευτερογενή
αγορά των ποντοπόρων πλοίων, με τον Μάιο
να εμφανίζεται ως ένας από τους πλέον δραστήριους σε αγοραπωλησίες μήνες.
Οι ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακές
παραμένουν πρώτες σε αγορές μεταχειρισμένων πλοίων μέχρι στιγμής το 2018, με το πεντάμηνο να δείχνει επενδύσεις συνολικού ποσού 1,752 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Ειδικότερα, η ελληνική πλοιοκτησία αγόρασε
129 μεταχειρισμένα ποντοπόρα, ενώ παράλληλα
πούλησε 84 παλαιότερα πλοία έναντι 1,545
δισεκατομμυρίων. Επιπλέον έδωσαν προς διάλυση άλλα 41 παλαιά πλοία.

Μείωση ηλικίας
Με αυτό τον τρόπο συνεχίζει να μειώνεται
η μέση ηλικία του ελληνόκτητου στόλου και
αυξάνεται τόσο η συνολική του χωρητικότητα
όσο και το πλήθος του. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από την τελευταία έκθεση του ναυλομεσιτικού οίκου Allied Shipbroking.
Συγκεκριμένα, το πρώτο πεντάμηνο του
2018 οι Ελληνες επιχειρηματίες του κλάδου επένδυσαν 930,4 εκατ. δολ. για 77 φορτηγά,
732,7 εκατ. για 36 δεξαμενόπλοια, 74,3 εκατ.
για 12 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
και 14,2 εκατ. για 1 δεξαμενόπλοιο μεταφοράς
υγροποιημένου αερίου.
Οσον αφορά τις πωλήσεις παλαιότερου

Παραμένει πρωταγωνίστρια στις αγοραπωλησίες πλοίων η ελληνική πλοιοκτησία.

τονάζ στις οποίες προχώρησαν, αυτές στη
μεγάλη τους πλειονότητα ήταν φορτηγά ξηρού
φορτίου και συγκεκριμένα 42 τέτοια πλοία
που πουλήθηκαν έναντι 527,9 εκατ. δολ., 33
δεξαμενόπλοια που εκποιήθηκαν έναντι 55,3
εκατ. και 2 πλοία εμπορευματοκιβωτίων έναντι
50,3 εκατ. Οι μεγαλύτεροι πωλητές όμως ήταν
οι Γερμανοί, που εκποίησαν 88 πλοία, εκ των
οποίων τα 58 εμπορευματοκιβωτίων, σε μια
σαφή ένδειξη πως συνεχίζεται η συρρίκνωση
των μεριδίων τους στον κλάδο των boxships.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως, αμέσως
μετά τους Ελληνες, οι δεύτεροι μεγαλύτεροι
σε αξία αγοραστές πλοίων ήταν οι Κινέζοι και
τρίτοι οι Γερμανοί.
Στη διάρκεια του πρώτου πεντάμηνου του
2018 άλλαξαν χέρια συνολικά 692 πλοία συνολικής αξίας 8,6 δισ. δολ.
Η ανάκαμψη στη ναυλαγορά και τις τιμές
των πλοίων, κυρίως των φορτηγών, οφείλεται
τόσο στην ταχύτερη της αναμενόμενης αύξηση
της ζήτησης για πρώτες ύλες, καθώς η παγκόσμια οικονομία ανακάμπτει, αλλά και στη συγκράτηση της αύξησης της διαθέσιμης μεταφορικής δυναμικότητας.
Σε αυτό το περιβάλλον, ο δείκτης-βαρόμετρο
για τις ναυλαγορές του ξηρού φορτίου, ο Baltic
Dry Index (BDI), κινείται άνω των 1.400 μονάδων, δηλαδή κατά 70% υψηλότερα από ό,τι
πριν από 12 μήνες.
ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΠΕΛΛΟΣ

