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ΕΥΡΩΖΩΝΗ

Eνα «βαρύ κρύωμα» πιθανώς να είναι η αφορμή για

Σημαντικές προκλήσεις εκτιμά ο πρόεδρος του Ξενο-

Αν και θεωρητικά υπάρχουν οι μηχανισμοί στην Ευρω-
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ΕΛΛΑΔΑ

την αποχώρηση του Καρλ Λάγκερφελντ από τον χώρο
της μόδας και της υψηλής ραπτικής, φέρνοντας τον οίκο
Chanel ενόψει δύσκολων αποφάσεων, καθώς ο Γερμανός σχεδιαστής είναι επί 30 χρόνια ο δημιουργός των
κολεξιόν του. Οι ιδιοκτήτες δεν αποκάλυψαν ακόμα τα
σχέδιά τους. Σελ. 9

Γενικός Δείκτης
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ΟΙΚΟΣ CHANEL

Πονοκέφαλος λόγω Λάγκερφελντ
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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα
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Μάστιγα για τουρισμό τα Airbnb

Κίνδυνος από το ιταλικό χρέος

δοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός, πως θα αντιμετωπίσει φέτος ο τουρισμός εξαιτίας της διεθνούς συγκυρίας. Για αυτό τον λόγο ζητεί
άμεσα μέτρα στήριξης της ανταγωνιστικότητας του
κλάδου, αλλά και όρια στην ασυδοσία των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Σελ. 18

ζώνη για να αναχαιτίσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας
κρίσης δημοσίου χρέους από την Ιταλία, οι ευρωπαϊκές
τράπεζες παραμένουν εκτεθειμένες σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα της χώρας εκατοντάδων δισ.ευρώ. Ενδεχόμενη κρίση θα προκαλέσει μαζικό κύμα ρευστοποιήσεων σε όλη την Ευρώπη. Σελ. 12

Βρήκε προίκα 450 εκατ. για το Helix

Μετά το «όχι» της ΕΚΤ για να τα δώσει η Τράπεζα Κύπρου η Apollo τα εξασφάλισε από κοινοπρακτικό δάνειο
Η Apollo Global Management βρήκε
τελικά το ποσό που υπολειπόταν για
να καλύψει τα 1,3 δισ. ευρώ προκειμένου να αγοράσει δάνεια 2, 8 δισ.
από την Τράπεζα Κύπρου. Η Apollo
είχε καταβάλει στην τράπεζα μόνο

τα 450 εκατ. Τα υπόλοιπα 400 δάνεισε
η Pimco στην Apollo, ενώ για τα εναπομείναντα 450 εκατ. ευρώ είχε
πρόθεση η ίδια η Τράπεζα Κύπρου
να τα δανείσει στην Apollo. Αυτό δεν
έγινε κατορθωτό, αφού η ΕΚΤ έθεσε

βέτο. Πληροφορίες της «Κ» αναφέρουν
ότι τελικά βρέθηκε το υπολειπόμενο
«450άρι», από κοινοπρακτικό δάνειο
και το Helix θα γίνει πραγματικότητα.
Τα δύο μεγάλα ονόματα που προχώρησαν στο δανεισμό της Apollo είναι

η Barclays και η Nomura. Στο μεταξύ
μεγάλος πονοκέφαλος για τις τράπεζες
είναι τα αδιάθετα ακίνητα που έχουν
στους ισολογισμούς τους. Όπως πληροφορείται η «Κ», η Κεντρική Τράπεζα
σε συνεννόηση με τους επόπτες έχουν

Ελλάδα και Κύπρος στο διάστημα με τον Hellas Sat 4
Ο δορυφόρος Hellas Sat

4 εκτοξεύτηκε χθες βράδυ από το ευρωπαϊκό διαστημοδρόμιο στο Κουρού
της Γαλλικής Γουιάνας, από τη «μύτη» του εκτοξευτήρα Ariane 5, του
πλέον ισχυρού εκτοξευτήρα του πλανήτη. O νέος
δορυφόρος θα τοποθετηθεί στην τροχιακή θέση
της Ελλάδος και της Κύπρου στις 39 μοίρες ανατολικά, όπου θα «συναντήσει» τον Hellas Sat 3
που είναι ήδη σε τροχιά από το 2017. Ο δορυφόρος
Hellas Sat 4 θα παρέχει
καινοτόμες δορυφορικές
υπηρεσίες, διευρύνοντας
τις εργασίες της Hellas
Sat στην Ευρώπη, Μέση
Ανατολή και Νότια Αφρική
και είναι ένας από πιο
σύγχρονους στον κόσμο.

ΝΕΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΡΑΓΟΡΩΝ

Αναμένονται
επαφές για
τις εγγυήσεις

Πλήρωσαν
«λύτρα» ύψους
93,4 δισ. ευρώ

Τη δημιουργία οδικού χάρτη για την επίλυση προβλημάτων, εισηγήθηκε ο
Ταγίπ Ερντογάν στη συνάντησή του
με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας
Αλέξη Τσίπρα. Διαφαίνεται πως μέσα
σε αυτόν το χάρτη θα συμπεριλαμβάνεται και το Κυπριακό. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε την αναγκαιότητα
μιας βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό και
πως αναμένονται προπαρασκευαστικές
επαφές για τις εγγυήσεις. Σελ. 6

Εσοδα ύψους 93,4 δισ. ευρώ απέφερε στη Σα-

Τι είπαν Τσίπρας - Ερντογάν

Στα 1,6 δισ. ο τζίρος για
το λιανεμπόριο το 2018
Την ανοδική του πορεία συνεχίζει το λια-

νικό εμπόριο. Εκτιμάται ότι το 2018 σημειώθηκε αύξηση 5,5% του κύκλου εργασιών, ενώ ο τζίρος εκτοξεύτηκε στο 1,6
δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 400 εκατομμύρια σε σχέση με το 2017 που ανήλθε
στο 1,2 δισ.ευρώ. Η ίδια πορεία αναμένεται να συνεχισθεί και το 2019 καθώς οι υπεραγορές προβαίνουν σε νέα μεγάλα ανοίγματα. Σελ. 8

ΑΡΘΡΟ

Αισθητή μείωση φαίνεται να παρουσιά-

ζουν τα περιστατικά γρίπης Α, καθώς η
προσέλευση ασθενών στα δημόσια νοσηλευτήρια κατά τα τελευταία 24ωρα περιορίστηκε μετά την έξαρση που παρατηρήθηκε τις τελευταίες βδομάδες. Ο αριθμός των συνανθρώπων μας που έχασαν
τη ζωή τους ανήλθε στους πέντε, ενώ τα
καταγεγραμμένα σοβαρά περιστατικά
γρίπης είναι 39. Σελ. 4

Ποσό 1 δισ.
έδωσε η ΕΕ
για έργα μέσα
σε έξι χρόνια
Χρηματοδότηση έως 85%
Η Ευρωπαϊκή Eνωση έχει συγχρηματοδοτήσει πολλά έργα τα οποία
απολαμβάνουν οι Κύπριοι. Στα
περισσότερα έργα που έχει εμπλοκή μέσω των Ευρωπαϊκών
Ταμείων, η χρηματοδότηση φτάνει στο 85%. Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχουν
κατανεμηθεί στην Κύπρο 956 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων
τα 784 εκατομμύρια προέρχονται
από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής. Σελ. 4

Προβλήματα
στο Ταμείο
Συντάξεων
Δικηγόρων
Μονόδρομος τα μέτρα
Σοβαρά προβλήματα φαίνεται να
αντιμετωπίζει το Ταμείο Συντάξεων των Δικηγόρων και εάν δεν
αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σε
βάθος χρόνου, ενδεχομένως να
έχουν επιπτώσεις ακόμα και στη
βιωσιμότητα του Ταμείου. Το Ταμείο Συντάξεων των Δικηγόρων
παρουσιάζει αναλογιστικό έλλειμμα που ξεπερνά τα 150 εκατ. ευρώ,
κάτι που πιέζει ασφυκτικά για λήψη μέτρων. Σελ. 5

Του HOLGER SCHMIEDING*

Συγκρατημένη αισιοδοξία παρά τα γκρίζα σύννεφα

ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ

Υποχωρούν σταθερά
τα περιστατικά γρίπης Α

ουδική Αραβία η αμφιλεγόμενη επιχείρηση κατά της διαφθοράς που σχεδίασε και εκτέλεσε ο
πρίγκιπας διάδοχος Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν. Η
επιχείρηση ξεκίνησε προ 15 μηνών, όταν ο πρίγκιπας φυλάκισε στο ξενοδοχείο Ritz-Carlton
του Ριάντ 87 πάμπλουτους επιχειρηματίες κατηγορώντας τους για διαφθορά. Προκειμένου
να απελευθερωθούν από τη «χρυσή» φυλακή
τους κατέβαλαν υπέρογκα ποσά και μεταβίβασαν ακίνητη περιουσία στο κράτος. Σελ. 9

ζητήσει ήδη από τις τράπεζες που
διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους ακίνητα τα οποία «έχουν αποτύχει»
να πωλήσουν εντός τριών χρόνων,
να ανεβάσουν τις προβλέψεις τους
γι΄ αυτά κατά 10%. Σελ. 7

Υπάρχουν καλά και κακά νέα. Αναμένουμε πως η ανάπτυξη στην παγκόσμια οικονομία θα ενισχυθεί μέχρι
τα τέλη του τρέχοντος έτους. Αλλά
η κατάσταση θα επιδεινωθεί προτού
βελτιωθεί. Μια αλυσίδα αρνητικών
εξελίξεων ξεδιπλώνεται εδώ και ένα
12μηνο στην παγκόσμια οικονομία.
Αυτή η νοητή αλυσίδα ξεκινά από
τις εντάσεις στο παγκόσμιο εμπόριο,
αλλά δεν καταλήγει μόνον εκεί. Για
να αποκλιμακωθούν όλες αυτές οι εντάσεις, θα πρέπει να σημειωθεί πρόοδος όχι μόνο στο παγκόσμιο εμπόριο
αλλά και στην κινεζική οικονομία,
στη νομισματική πολιτική των ΗΠΑ
και στο Brexit.
Από τις 17 Ιανουαρίου, οπότε δόθηκε στη δημοσιότητα η τελευταία
ανασκόπησή μας για την παγκόσμια
οικονομία, τα στοιχεία για τις οικο-

νομίες της Ευρωζώνης και των ΗΠΑ
ήταν χειρότερα απ’ ό,τι αναμένονταν.
Ενισχύονται, κατά συνέπεια, οι φόβοι
μας πως ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Ενισχύονται, όμως, παράλληλα
οι πιθανότητες για τη βελτίωση του
τοπίου την άνοιξη και το καλοκαίρι
χάρις στη θετική στάση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed)
που υπερίσχυσε των αρνητικών ειδήσεων για το Brexit.
Από το φθινόπωρο του 2018 έχουν
υπάρξει τέσσερις βασικοί παράγοντες,
που έχουν οδηγήσει στην υποχώρηση
της ανάπτυξης σε Ευρώπη, τμήματα
της Ασίας και στις ΗΠΑ.
1. Από τον Μάρτιο του 2018 μια
σειρά ειδήσεων, που δεν αφορούν
μόνο τον μεταποιητικό κλάδο, έχει
πλήξει την Ευρωζώνη και άλλες οικονομίες που εξαρτώνται από τις ε-

ξαγωγές. Αν και η ζήτηση παρέμεινε
σταθερή μέχρι το α΄ εξάμηνο του
2018, μετά άρχισε να εξασθενεί. Η
προσωρινή αλλά ισχυρή άνοδος των
τιμών του πετρελαίου συνέδραμε
στην αποδυνάμωση της ανάπτυξης
το γ΄ τρίμηνο του 2018.
2. Μεγάλο πλήγμα σημειώθηκε
στο οικονομικό κλίμα. Νοικοκυριά
και επιχειρήσεις περιόρισαν δαπάνες
και επενδύσεις, αντίστοιχα.
3. Προς τα τέλη του 2018, η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας,
που έχει προκληθεί από τα διαρθρωτικά προβλήματα, επιδεινώθηκε από
τον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ
Τραμπ.
4. Η αμερικανική οικονομία, που
κατάφερε να διατηρήσει τη δυναμική
της στο μεγαλύτερο μέρος του 2018,
άρχισε να δέχεται πιέσεις προς τα

τέλη του περυσινού έτους. Ενας από
τους λόγους είναι πως αρχίζει να φθίνει η θετική επίδραση της φορολογικής μεταρρύθμισης που έθεσε σε
εφαρμογή ο Λευκός Οίκος ένα χρόνο
πριν. Οι οικονομικές συνθήκες στις
ΗΠΑ επιδεινώθηκαν, επίσης, από
την 35ήμερη αναστολή των υπηρεσιών του ομοσπονδιακού κράτους.
Μέσα στους επόμενους μήνες είναι
πολύ πιθανό να υπάρξει διέξοδο σε
κάποια προβλήματα της παγκόσμιας
οικονομίας. Πρώτον, οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Κίνας προχωρούν και, ενόψει των προεδρικών εκλογών το 2020, ίσως, να είναι πολύ
πιθανό να μην επιλέξει ο Αμερικανός
πρόεδρος την κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με το Πεκίνο. Δεύτερον, η
Κίνα συνεχίζει τις προσπάθειες για
την τόνωση της ζήτησης στην οικο-

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

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

νομία της, η οποία όμως ανταποκρίνεται λιγότερο σε σχέση με αντίστοιχα
μέτρα που είχαν υιοθετηθεί το 2015.
Τρίτον, οι κεντρικές τράπεζες συνειδητοποίησαν τους κινδύνους και φαίνονται διατεθειμένες να μην προχωρήσουν στις δρομολογημένες αυξήσεις
του κόστους δανεισμού. Τέταρτον, οι
κίνδυνοι ενός σκληρού Brexit έχουν
αυξηθεί, αλλά πιθανολογούμε πως τελικά θα αποφευχθεί είτε με μια συμφωνία είτε με νέο δημοψήφισμα. Οι
κίνδυνοι είναι μέρος της ζωής. Διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία για
την παγκόσμια οικονομία παρά τα
γκρίζα σύννεφα που επισκιάζουν τις
οικονομίες της Ευρωζώνης, της Κίνας
και άλλων οικονομιών της Ασίας.

* Ο κ. Holger Schmieding είναι επικεφαλής
οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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Betterment Tax
Αναφέραμε προχθές ακροθιγώς την επιβολή ενός φόρου
βελτίωσης της αξίας ακινήτων ή όπως είναι αγγλιστί
γνωστός ως, «Betterment Tax». Όσο και αν ακούεται
απλός, τόσο απλός δεν είναι στην πράξη.
Αυτοί που υποστηρίζουν την επιβολή ενός τέτοιου
φόρου εστιάζουν συνήθως στην αλλαγή ή καλύτερα αναβάθμιση των πολεοδομικών ζωνών. Έχει για παράδειγμα
ένα χωράφι το οποίο εμπίπτει σε γεωργική ζώνη. Στην
επόμενη αναθεώρηση των πολεοδομικών ζωνών, η πολεοδομία κρίνει πως ο ρυθμός πληθυσμιακής εξάπλωσης
είναι τέτοιος που επιβάλλεται να επεκτείνει την οικιστική
ζώνη. Γι’ αυτό το αναβαθμίζει από γεωργική χρήση σε
οικιστική χρήση. Ο ιδιοκτήτης άμεσα επωφελείται από
αύξηση της αξίας της περιουσίας του χωρίς να έχει κάνει
τίποτε. Άρα – λέει το επιχείρημα – αυτός ο ιδιοκτήτης
θα πρέπει να φορολογηθεί γι’ αυτό το δώρο από το κράτος.
Φυσικά αυτό το λογικό επιχείρημα όταν σταματήσει
ως εδώ, δεν λέει όλη την αλήθεια. Η αλήθεια είναι πως ο
ιδιοκτήτης φορολογείται μεν αλλά στην πώληση του ακινήτου δε. Αν παρέμενε γεωργικό τότε η αξία του θα
ήταν – ας πούμε €15/ μ², ενώ ως οικιστικό η αξία του είναι
€100/ μ². Ενώ τα νούμερα αυτά είναι καθαρά για σκοπούς
παραδείγματος, η ουσία είναι πως δείχνουν τι γίνεται με
τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών. Άλλο να πουλήσει
στα €15/ μ² και άλλο στα €100/ μ². Ο φόρος κεφαλαιουχικών
κερδών είναι 20% επί του
<
<
<
<
<
<
<
καθαρού κέρδους μεταξύ ακαι πώλησης. Άρα το
Αυτοί που υποστη- γοράς
κράτος εισπράττει πολύ περίζουν την επιβολή ρισσότερα όταν του το αναενός τέτοιου φόρου βαθμίζει και αυτός το πουλά.
Το τελευταίο σημείο είναι όεστιάζουν συνήθως μως αυτό που δημιουργεί
στην αλλαγή ή κα- ένα πρόβλημα σε αυτού του
είδους την φορολόγηση. Φολύτερα αναβάθμιση ρολόγηση υπάρχει αν το πουτων πολεοδομικών λήσει. Αν δεν το πουλήσει
ποτέ και απλά το έχει και κάζωνών.
θεται ή το υποθηκεύσει για
να πάρει χρήματα να κάνει
μια άλλη επένδυση, τότε το κράτος δεν έχει άμεσο όφελος.
Άρα ενδεχομένως ένα betterment tax να μπορούσε να
λειτουργήσει είτε ως ετήσιος φόρος ή ως εφάπαξ ποσό,
λόγω αναβάθμισης πολεοδομικής ζώνης, και μετά αν το
πουλήσει τότε θα μπορούσε να έχει χαμηλότερο φόρο κεφαλαιουχικών κερδών.
Το άλλο παράδειγμα έχει να κάνει με την καλυτέρευση
των υποδομών σε μια περιοχή ή ένα δρόμο. Σκεφτείτε
έναν εμπορικό δρόμο ο οποίος μετά από ανακατασκευή
έχει υπογειοποιημένες όλες τις υπηρεσίες και αποκτά
πλακόστρωτα με γρανίτες, γραμμικό φωτισμό, παγκάκια,
δεντροφύτευση, δωρεάν wifi, καλάθους σκουπιδιών με
πρότυπα ανακύκλωσης κλπ. Πριν είχε ένα δρόμο με λακκούβες, πεζοδρόμια με αποκολλημένες και σπασμένες
πλάκες και στυλλούθκια, ενώ ο φωτισμός ήταν ανεπαρκέστατος και τα σκουπίδια έκαναν παρέλαση. Είναι αυτοί
οι δρόμοι οι ίδιοι;
Παρόλο που είναι ο ίδιος δρόμος κατ’ όνομα, εντούτοις
το πριν και το μετά έχει αλλάξει άρδην την κατάσταση
προς το καλύτερο. Η προγενέστερη των έργων κατάσταση
απωθούσε τον κόσμο από το να επισκέπτεται, υπήρχε
χαμηλή επισκεψιμότητα και άρα χαμηλή εμπορικότητα
με αποτέλεσμα και οι αξίες των ακινήτων επί της οδού
να πάσχουν από καθήλωση. Μετά τα έργα αναβάθμισης,
όλα αυξάνονται και άρα οι αξίες των ακινήτων αυξάνονται.
Αυτή την αναβάθμιση των αξιών την επωφελείται με μετρήσιμο τρόπο ο κάθε ιδιοκτήτης που έχει ακίνητο επί
της πιο πάνω οδού. Ο μετρήσιμος τρόπος είναι τα πιο
ψηλά ενοίκια που θα χρεώνει επειδή τώρα είναι σε αναβαθμισμένη οδό και ο ενοικιαστής θα πληρώνει επειδή
τώρα θα έχει πιο πολλή εμπορική ζωή η εν λόγω οδός.
Αυξημένα ενοίκια σημαίνει (ceteris paribus) αυξημένες
αγοραίες αξίες των επηρεαζόμενων ακινήτων.
Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι απόλυτα λογικό η τοπική
αρχή να χρεώνει ένα «βελτιωτικό φόρο» αυτούς τους ιδιοκτήτες επειδή από έργο που χρηματοδοτείται από την
κοινωνία όλη, επωφελείται συγκεκριμένος αριθμός ατόμων
με αύξηση της αξίας της περιουσίας τους. Αν γίνει αυτό,
τότε η τοπική αρχή θα δύναται είτε να ελαφρύνει την φορολόγηση των υπολοίπων νοικοκυριών ή να αυξήσει το
εύρος των βελτιωτικών έργων υποδομής σε περισσότερες
γειτονιές έτσι ώστε όλοι να νιώσουν αναβαθμισμένοι.
Και φυσικά το κάθε επιχείρημα έχει και την ανάποδη
του. Όποιο έργο υποδομής αναπόφευκτα προκαλεί οχληρία
στους περίοικους, κανονικά θα πρέπει να υπάρχει ένας
μηχανισμός αποζημίωσης των επηρεαζόμενων. Ιδέες και
λύσεις υπάρχουν πολλές.
Και καταλήγουμε με το γνωστό και κλισέ σλόγκαν πως
«εδώ στην μπανανία, όλα αυτά είναι κουροφέξαλα..». Και
πώς να μην είναι. Εδώ ο άλλος κλείνει για τρία χρόνια
δημόσιο δρόμο επειδή θέλει να κτίσει ένα κτήριο και παραλύει το κέντρο. Ο άλλος κλείνει ολόκληρη γειτονιά
επειδή θα την αναβαθμίσει (και καλά κάνει) και οι επιχειρήσεις κλείνουν επειδή το έργο από τρεις μήνες διαρκεί
τελικά δώδεκα μήνες επειδή ο εργολάβος τελικά δεν ήξερε
100% τι είχε το υπέδαφος.
Όλα καλά. Χωλαίνουμε στον τρόπο επαρκούς αποζημίωσης για την κάθε αστοχία μας. Και επειδή οι ρήτρες
είναι και παραμένουν χάδι, πάντα τα ίδια έχουμε και θα
έχουμε.
Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS είναι CEO, APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors.

Ο άλλος κλείνει ολόκληρη γειτονιά επειδή θα την αναβαθμίσει
(και καλά κάνει) και οι επιχειρήσεις κλείνουν επειδή το έργο από τρεις μήνες διαρκεί τελικά δώδεκα μήνες επειδή ο εργολάβος τελικά δεν ήξερε 100% τι είχε το υπέδαφος.

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

ΟΜΗΡΟΥ

Ο Μύρωνας, η συνείδηση, ο Χατζής και το ουδέν κακόν...
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Μια ανησυχία επικρατεί στον Λόφο, όπως
μου έλεγε χθες ο κύριος Πάμπος που για δεκαετίες υπηρετεί στο Μέγαρο. Η ανησυχία αφορά τη συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ
του Healthy και των πολιτικών αρχηγών. Όπως μου έλεγε ο κύριος Πάμπος: “Δεν αποκλείεται να είναι μια από τις πιο επεισοδιακές συνεδρίες του Εθνικού επί θητείας Αναστασιάδη”.
Σύμφωνα με όσα ακούγονται, κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί ετοιμάζονται για “πραγματική
μάχη”. Μια “μάχη εντυπώσεων” η οποία και
λόγω του κλίματος και λόγω του προεκλογικού για τις ευρωεκλογές που αρχίζει, “αναμένεται και σκληρή και με διάρκεια”.
Για την ουσία της συνάντησης, ο Healthy θα
έχει να αντιμετωπίσει τον Άντρο και τον “έλεγχο πειστικότητας” που θα του κάνει, από
τη μία και όλους τους ενδιάμεσους που θα
του τα ψάλλουν για την αποκεντρωμένη και
τις παραχωρήσεις που θεωρούν ότι έκανε,
όχι τώρα αλλά από το Κραν Μοντανά...
Ένα ουϊσκάκι, όχι ποτήρι, μπουκαλάκι θα το
χρειαστεί ο Healthy την Παρασκευή.
Στην κατάθεση του θεμέλιου λίθου του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμμοχώστου μίλησαν ο Ηealthy αλλά και ο Νικολάτος. Για τι
άλλο, για την δικαιοσύνη. Εντύπωση μου
προκάλεσαν όσα βρήκε τη δύναμη να πει ο
πρόεδρος του Ανωτάτου. Ιδιαίτερα μου άρεσε η αυτοπεποίθησή του ότι «το Δικαστικό
Σώμα παρά τα πλήγματα που δέχθηκε πρόσφατα, θα συνεχίσει με μεγαλύτερο μάλιστα
ζήλο να επιτελεί την υψηλή αποστολή του
για απονομή της δικαιοσύνης άνευ φόβου
και πάθους, με εντιμότητα, αμεροληψία και
ανεξαρτησία. Το καθήκον ενός έντιμου δικαστή είναι να εκτελεί τα δικαστικά του καθήκοντα με θάρρος και αξιοπρέπεια και να απονέμει δικαιοσύνη σε όλους, με βάση τους
Νόμους και τη συνείδησή του».
Αυτό το τελευταίο, “τη συνείδησή του” μου
ακούστηκε λίγο σαν το μνήμα του αγίου Νεοφύτου. Ως η μαγική λεξούλα που όλα τα ενώνει, όλα τα αλλάζει, όλα τα εξαγνίζει, όλα τα
ισοπεδώνει...
Μετά τα όσα άκουσε τις τελευταίες εβδομάδες, δεν λέω ήταν άκρως τολμηρό να βγει
και να μιλήσει για τη συνείδησή του.
Αφού περίμενα από στιγμή σε στιγμή να αρπάξει το μικρόφωνο ο Healthy και να αρχίσει
να τραγουδά (λέμε τώρα) τη συνείδηση του
αγαπημένου του Κώστα Χατζή. Το ξέρετε εκείνο το τραγούδι-γροθιά στο στομάχι του

« Άτε Πρόεδρε, με το καλό να κόψουμε και την κορδέλα της μεταρρύθμισης το 2022».

Κώστα Χατζή σε στίχους του Ηλία Λυμπερόπουλου; Που τελειώνει:
“Δεν τα λέει μόνο σε μένα
Όταν πάω να κοιμηθώ
Τα λέει και σε εκείνον και σ’ αυτήν
Μα σηκώνουμε τους ώμους
Και της λέμε δεν βαριέσαι;
Μήπως θα σώσω εγώ αυτόν τον κόσμο;
Ένα μόνο που μας νοιάζει
Είν’ το πορτοφόλι
Τη συνείδησή μας στ’ άλλα
ήσυχη την έχουμε όλοι”
Ο Healthy συγκρατήθηκε και δεν άρπαξε το
μικρόφωνο, έτσι ο Μύρωνας είπε και άλλα.
Όπως «οι βασικές αρχές του Κράτους Δικαίου είναι ότι ουδείς είναι υπεράνω του Νόμου
και ότι όλοι είναι ίσοι ενώπιον του Νόμου.
Αυτές τις αρχές εφαρμόζουν καθημερινά τα

δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας» είπε και σημείωσε πως «η τρωθείσα εμπιστοσύνη του κοινού προς τη δικαιοσύνη και τους
λειτουργούς της, εξαιτίας των πρόσφατων
γεγονότων, θα πρέπει να ανακτηθεί με πολύ
κόπο και προσπάθεια».
Πόσο δύσκολο είναι τελικά να ανακτήσεις
αυτό που με τόση ευκολία χάνεται, έ;
Ο πρόεδρος του Ανωτάτου ευχήθηκε «αυτό
το θλιβερό γεγονός να αποτελέσει αφετηρία
για περαιτέρω βελτίωση του δικαστικού μας
συστήματος» και έριξε και το αρχαίο ρητό: «ουδέν κακόν αμιγές καλού».
Εν ολίγοις, μάλλον μας ήταν απαραίτητη αυτή
η περιπέτεια. Μάλλον την χρειαζόμαστε και
αν δεν υπήρχε ίσως θα έπρεπε να την είχαμε

εφεύρει, αφού θα αναβαθμίσει τη δικαιοσύνη και θα μας πάρει ένα επίπεδο πιο πάνω.
Και ο Healthy παρόμοια είπε αλλά με τον
τρόπο του: “Η μεταρρύθμιση του συστήματος
δικαιοσύνης είναι μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της κυβέρνησης. Μέχρι το 2022
θα παραδοθεί ένα νέο σύστημα που θα κάνει
όλους να νιώθουν περήφανοι”.
Υπονοώντας άραγε ότι μέχρι το 2022 αρκετοί
του Ανώτατου θα έχουν αφυπηρετήσει και έτσι η μεταρρύθμιση θα επέλθει από μόνη της,
με φυσικό, σχεδόν φυσιολογικό τρόπο;
ΚΟΥΪΖ: Σε ποιο κόμμα υπάρχει μεγάλη μουρμούρα για συγκεκριμένο υποψήφιο Ευρωβουλευτή; Αληθεύει ότι τα δύο επιχειρήματα που
ακούστηκαν είναι ότι ο υποψήφιος “δεν τραβάει” και ότι “μπορεί και να διώχνει κόσμο”;

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Η σφαγή του Αιώνα»: ποιήματα σε μάχη με τον χρόνο
Η πνευματική δημιουργία είναι πολλές
φορές μακρά κυοφορία, ενίοτε έχει επιπλοκές, άλλοτε είναι στρωτή και στην
ώρα του τοκετού ακόμα κάποτε παρουσιάζονται προβλήματα και είναι χρονοβόρος, αλλά στην περίπτωση της Αυγής
Λίλλη ο τοκετός ήταν γρήγορος, «εν μια
νυκτί» γεννήθηκαν 29 ποιήματα, που απαρτίζουν τη συλλογή «Η σφαγή του Αιώνα», που παρουσιάζεται σήμερα 6 Φεβρουαρίου 2019, στον πολυχώρο Γκαράζ
στη Λευκωσία. Είναι η δεύτερη ποιητική
συλλογή της Αυγής Λίλλη, μετά το «Πρόχειρες σημειώσεις πάνω σε ένα σωσίβιο»
το 2011.
Μα ο εύκολος τοκετός δεν σημαίνει
σε καμία περίπτωση γρήγορη σύλληψη
και για την Αυγή τα 29 ποιήματα ερχόντουσαν σταδιακά, σκέψεις που γίνονταν
λέξεις γονιμοποιούσαν τον πνευματικό
της ορίζοντα για διάστημα τριών ετών,
από το 2015 έως το 2018 και όπως είπε
ήδη η ποιήτρια «Μέσα μου εγώ εγκυμονώ
ένα ποίημα κι αν δεν το γεννήσω θα πεθάνω».
Λέει η ίδια: «Μου αρέσει να τα αποκαλώ
‘29 ποιήματα εν μια νυκτί’, διότι όταν
προσπαθούσα να τα βάλω στην ιδανική
σειρά μου θύμισαν σκέψεις που ξεδιπλώνονται σε μια βραδινή μάχη ενός ποιητικού υποκειμένου που προσπαθεί να αποκοιμηθεί, αλλά δεν τα καταφέρνει,
μέχρι να ξημερώσει, εισέρχεται ανέλπιστα
βαθιά στην ανθρώπινη ύπαρξη, τις απορίες, τα σφάλματα και τις επιθυμίες της,
και μόνον τότε βρίσκει γαλήνη, όταν βρίσκει κάτι μεγαλύτερο και υπερβατικότερο
από τα γήινα: την ποίηση».
Η ποίηση απάγκιό της, λοιπόν, μα τα
δημιουργήματά της τα άφησε λίγο μετά
τη γέννησή τους ελεύθερα, ως δημιουργός
έκανε το χρέος της έτεκε λέξεις και σύντομα, αφού τα σχημάτισε και τα εμπότισε
με το είναι της τα παρέδωσε στον κόσμο,
για να αναμετρηθούν και να ζήσουν στον

Η ποιητική συλλογή της Αυγής Λίλλη «Η σφαγή του Αιώνα» κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις

Θράκα.

χρόνο, ασχέτως διάρκειας, άλλωστε ο
Καρυωτάκης μίλησε και για τη φθορά:
«Στην άμμο τα έργα στήνονται μεγάλα
των ανθρώπων, και σαν παιδάκι τα γκρεμίζει ο Χρόνος με το πόδι» και η Αυγή
θέλησε να δώσει τη δική της μάχη, αψηφώντας το πόδι, στερεώνοντας την άμμο.
Η Αυγή Λίλλη σημειώνει ότι κοινός άξονας των 29 ποιημάτων που περιλαμβάνονται στη νέα ποιητική της συλλογής
είναι η σχέση μας με τον χρόνο, ο οποίος
από τη στιγμή που γεννιόμαστε μάς καθιστά φορείς θανάτου, του δικού μας και
των άλλων, προσφέροντάς μας, αλλά στε-

Στην παρουσίαση της συλλογής θα γίνει

απαγγελία ποιημάτων από την ηθοποιό Ιωάννα Κορδάτου και την ποιήτρια.

ρώντας μας κάθε μέρα που περνά κομμάτι
από τη ζωή που μέλλει να ζήσουμε και
τονίζει «Τα ποιήματα πραγματεύονται
το ζήτημα της άνισης μάχης που έχουμε
συνέχεια με τον χρόνο, ένα υπαρξιακό
αδιέξοδο του εσώτερου κόσμου του ανθρώπου που μεγαλώνει, ωριμάζει και αντιλαμβάνεται με πόνο ψυχής ότι αφήνει
πια τη νεότητα πίσω του». Η ποιήτρια αναζητεί τρόπους εξουδετέρωσης του χρόνου, ίσως να ακολουθεί εμμονικά αυτό
το μοτίβο, αλλά παίζει με τον χρόνο, και
το πόδι του θέλει να δέσει, ώστε να υπάρξει ανα-γέννηση. Η «Σφαγή του Αιώνα», λοιπόν, κατά την ποιήτρια είναι η
βαθύτερη και διαχρονικότερη επιθυμία
του ανθρώπου: Να υπερβεί τον χρόνο.
Μα γιατί σφαγή; Οι ζωές μας ορίζονται
από στιγμές, δηλαδή απειροελάχιστο
χρόνο ή ακόμα και από περιόδους ολόκληρες, που βιώνουμε τη χαρά, τη θλίψη,
τον έρωτα, την «αμαρτία», την ήττα, το
λάθος, μα και κάθε τραυματική ανάμνηση
και όλα αυτά είναι σφαγή, είναι μαχαίρι,
νύσσον άμα και τέμνον όργανο, που σχίζει
τον χρόνο και μας ορίζει, και άλλοτε μας
παρακινεί να ξεκινήσουμε και πάλι, «να
υπάρξουμε ξανά».
Στην παρουσίαση της συλλογής θα γίνει απαγγελία ποιημάτων από την ηθοποιό
και λάτρη της ποίησης Ιωάννα Κορδάτου
και την ποιήτρια. Απ’ ότι πληροφορούμαι
δεν θα γίνει γραμμική ανάγνωση, αλλά
οι δύο απαγγελείς θα προσπαθήσουν να
εξηγήσουν με γλυκό λόγο τη «Σφαγή του
Αιώνα». Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Βάιος
Λιαπής καθηγητής στο μεταπτυχιακό
πρόγραμμα Θεατρικές Σπουδές του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου και ο
ποιητής Γιώργος Χριστοδουλίδης.

Πληροφορίες:
Εκθεσιακός χώρος «Γκαράζ», Αμμοχώστου 16, Λευκωσία. Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου
2019, ώρα 7:30 μ.μ. Τηλέφωνο 99556226.
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Αρχισυντάκτης: ΜΙΧΑΛΗΣ T ΣΙΚΑΛΑΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
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«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ»
Eκδίδεται σε συνεργασία και μετά από άδεια της εταιρείας
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
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Η Ευρώπη έδωσε 1 δισ. στην Κύπρο για έργα
Στα περισσότερα μεγάλα έργα του νησιού υπάρχει εμπλοκή Ευρωπαϊκών Ταμείων, με χρηματοδότηση της τάξης του 85%
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Οι τελευταίες ενδείξεις από το Ευρωβαρόμετρο δεν είναι πολύ ενθαρρυντικές όσον αφορά στο πώς βλέπουν
οι Κύπριοι την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα λίγο καλύτερα αποτελέσματα
που καταγράφηκαν στην έκθεση του
φθινοπώρου του 2018 σε σχέση με την
άνοιξη του ίδιου χρόνου. Αντίστοιχη
απαισιοδοξία επικρατεί και για την
προσέλευση των Κυπρίων πολιτών
στην κάλπη για συμμετοχή στις Ευρωεκλογές του Μαΐου 2019, με τους
φορείς που εμπλέκονται στα ευρωπαϊκά
δρώμενα να κρατούν μικρό καλάθι.
Όση κριτική και να ασκήσουν οι πολίτες για αποφάσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και πως επηρεάζουν τις ζωές
τους, η αλήθεια είναι πως η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει συγχρηματοδοτήσει πολλά
έργα τα οποία απολαμβάνουν οι Κύπριοι. Εργα που δίχως τη συμβολή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα είχαν
γίνει κατορθωτά. Και αυτό, διότι στα
περισσότερα έργα που έχει εμπλοκή
μέσω των Ευρωπαϊκών Ταμείων, η
χρηματοδότηση φτάνει στο 85%. Για
την προγραμματική περίοδο 20142020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο
956 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 784
εκατ. προέρχονται από τα Ταμεία της
Πολιτικής Συνοχής. Πιο συγκεκριμένα,
454,5 εκατ. ευρώ από τα Διαρθρωτικά
Ταμεία, 318 εκατ. ευρώ από το Ταμείο
Συνοχής και 11,5 εκατ. ευρώ από την
«Πρωτοβουλία για την Απασχόληση
των Νέων». Τα υπόλοιπα 132 εκατ.
ευρώ παραχωρήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και 40 εκατ. ευρώ
από Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και
Αλιείας (ΕΤΘΑ). Ακόμα, η Κύπρος ως
Κράτος-Μέλος της ΕΕ έχει επωφεληθεί από την Πολιτική Συνοχής
και κατά τις προηγούμενες δύο προγραμματικές περιόδους, όπου εξασφαλίστηκαν κονδύλια ύψους 110 εκατ.
ευρώ για την περίοδο 2004-2006 και
640 εκατ. ευρώ για την περίοδο 20072013.

Και για απασχόληση

Εκτός των έργων που συγχρηματοδοτούνται, η Κύπρος έχει συνάψει
συμφωνία με την ΕΕ με τίτλο «Απασχόληση, Ανθρώπινοι Πόροι και Κοι-

Υποστηρίζονται και
άλλα προγράμματα
από την ΕΕ
Βελτίωση της αγοράς εργασίας με

Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 έχουν κατανεμηθεί στην Κύπρο 956 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 784 εκατ. προέρχονται από τα Ταμεία της Πολιτικής Συνοχής.
νωνική Συνοχή». Σύμφωνα με έγγραφα
της ΕΕ, βασικοί Στόχοι είναι «η προώθηση της απασχόλησης, με ιδιαίτερη
έμφαση στους νέους ηλικίας 15-29
ετών, ο εκσυγχρονισμός των θεσμών
της αγοράς εργασίας, η διασφάλιση
της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της
μη διάκρισης προς τις ευάλωτες ομάδες
πληθυσμού που αντιμετωπίζουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και
φτώχειας, η αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης
και η προώθηση της δια βίου μάθησης,
καθώς και η ενίσχυση της διοικητικής
ικανότητας των δημοσίων αρχών». Ο
συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται στα 163,3 εκατ.
ευρώ εκ των οποίων τα 129 εκατ.
ευρώ προέρχονται από το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, τα 11,5 εκατ. ευρώ
από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων, ενώ το υπόλοιπο
ποσό των 22,8 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί από εθνικούς πόρους. Αναλυτικότερα, για την βελτίωση των Προοπτικών Απασχόλησης του Ανθρώπι-
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Κατά τις προηγούμενες
δύο προγραμματικές περιόδους, εξασφαλίστηκαν
κονδύλια ύψους 110 εκατ.
ευρώ για την περίοδο
2004-2006 και 640 εκατ.
ευρώ για την περίοδο
2007-2013.
νου Δυναμικού θα δοθούν στην Κύπρο
51,1 εκατ. ευρώ, για την ενίσχυση της
απασχόλησης των νέων ηλικίας έως
29 ετών και διευκόλυνση της εισόδου
τους στην αγορά εργασίας 42 εκατ.
ευρώ, για την καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού
περί τα 32 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη
των δεξιοτήτων του Ανθρώπινου Δυναμικού και Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
36,5 εκατ. ευρώ, ενώ τέλος για την τε-

χνική Υποστήριξη του Προγράμματος
θα διατεθούν πόροι ύψους 1,7 εκατ.
ευρώ.

Μεγάλα έργα

Μπορεί να μην έχει γίνει πλήρως αντιληπτό, αλλά μία μεγάλη λίστα έργων
που έχουν γίνει ή είναι στη διαδικασία
να γίνουν, έχουν καλυφθεί χρηματικώς
κατά 85% από την ΕΕ.
Πιο πρόσφατο παράδειγμα, η βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει συγχρηματοδοτηθεί κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, με τον
Προϋπολογισμό του έργου να ανέρχεται
στα 35 εκατ. ευρώ, αφού ανήκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας και αειφόρου ανάπτυξης 2014
– 2020.
Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, αναπτύσσεται το Σύστημα
Πληροφορικής για την εισαγωγή και
την ανάπτυξη του Γενικού Συστήματος
Υγείας στην Κύπρο (ΓεΣΥ). Μέσω του

Η Ευρωπαϊκή Ενωση εγγύηση
και για την καθημερινότητά μας
Το Ευρωκοινοβούλιο διοργάνωσε σεμινάριο εν όψει των Ευρωεκλογών του Μαΐου
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Σαββατοκύριακο 2-3 Φεβρουαρίου 2019
διοργάνωσε το Cyprus Eurocamp,
ένα διήμερο σεμινάριο για τους δημοσιογράφους εν όψει των Ευρωπαϊκών εκλογών που θα γίνουν στις 26
Μαΐου. Στο πλαίσιο του πιο πάνω σεμιναρίου, διοργανώθηκε και ανοικτή
συζήτηση με θέμα: «Ευρωπαϊκές Εκλογές: Το Μέλλον της Ευρώπης και
το Μέλλον της Κύπρου» με ομιλητές
τον Ιωάννη Κασουλίδη, πρώην ευρωβουλευτή και πρώην υπουργό Εξωτερικών, τον Τάκη Χατζηγεωργίου,
ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ (Ενωτική
Αριστερά) και τον Μιχάλη Ατταλίδη,
πρώην πρέσβης και κάτοχος της Έδρας Jean Monnet 2011-2017. Οι
τρεις αξιωματούχοι στις τοποθετήσεις
τους ανέδειξαν τη σημασία της Ευρώπης και των ευρωεκλογών, καθώς
και την κρισιμότητα των στιγμών όσον αφορά το μέλλον της Ευρώπης
και συνεπακόλουθα αυτό της Κύπρου,
ως πλήρους κράτους μέλους της Ε.Ε.
Ο κ. Κασουλίδης στην τοποθέτησή
του έθεσε τρεις άξονες που στους οποίους στηρίχθηκε η Ευρώπη για να
οικοδομήσει το μέλλον της και τις
προκλήσεις που οφείλει η Ευρώπη
να αντιμετωπίσει προκειμένου να
τονώσει την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών στην Ε.Ε. κα τους
θεσμούς της. Σημαντικό, όπως είπε,
είναι να αντιληφθούν όλοι ότι το μεταναστευτικό δεν είναι μόνο πρόβλημα, αλλά μπορεί να έχει και θετικές
πτυχές για την Ευρώπη. Επίσης, μίλησε για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, καθώς και της πολυμέρειας που παρατηρείται στην Ευρώπη, ιδίως από τις ισχυρές χώρες. Τα
παραπάνω σύμφωνα με τον κ. Κασουλίδη μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τη σύμπραξη των ευρωπαϊκών χωρών και την ανταλλαγή
εμπειριών και γνώσεων. Αυτές οι
από κοινού δράσεις μπορούν να αναχαιτίσουν και τη ρητορική των ακροδεξιών δυνάμεων, οι οποίες εκμεταλλεύονται προς ιδίον όφελος
καίρια κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα, που αντιμετωπίζουν
τα κράτη μέλη. Ο κ. Κασουλίδης τό-

Οι κοινές ευρωπαϊκές ενέργειες και η κατανόηση των κρατών μελών μεταξύ τους μπορούν να οικοδομήσουν ένα στέρεο
μέλλον για τους λαούς της Ευρώπης, άρα και για την Κύπρο.
νισε ότι πολλά από τα ζητήματα της
καθημερινότητας του Κύπριου πολίτη
είναι πραγματικότητα διότι είναι νομοθεσίες και Οδηγίες της Ε.Ε.
Ο κ. Τάκης Χατζηγεωργίου από
το βήμα του σεμιναρίου τόνισε τις
δυσκολίες που έχει ένας Κύπριος ευρωβουλευτής στην ορθή εκτέλεση
των καθηκόντων του έναντι ενός
Γερμανού ή ενός Βέλγου, και αυτό
λόγω της ακριτικής θέσης της χώρας.
Επίσης, καθοριστικό για το μέλλον
της Ευρώπης ήταν η διεύρυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί για την
εμβάθυνσή. Ο Κύπριος ευρωβουλευτής είπε ότι η Ε.Ε. πρέπει να δώσει
το μήνυμα ότι οι Ευρώπη ανήκει σε
όλους και αυτό μπορεί να το καταφέρει με τη στάθμιση ψήφου για την
εκλογή π.χ. του προέδρου του Συμβουλίου της Ευρώπης, «θα δημιουργηθεί η αίσθηση στους πολίτες ότι
υπάρχει μία ομόσπονδη Ευρώπη και
ότι όλοι έχουν την ίδια συμμετοχή
στα όργανά της». Για την Κύπρο ο
κ. Χατζηγεωργίου είπε ότι ο μοχλός
έντασής μας ως Κύπρος έχει απομειωθεί, και εξέφρασε την άποψη –που
έχει καταθέσει στον Πρόεδρο της
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Οι τρεις ομιλητές μίλησαν για τα οφέλη που
απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες, άρα και οι
Κύπριοι, από πολιτικές
της Ε.Ε. που τα θεωρούμε
δεδομένα.
Δημοκρατίας και στον Τ/κ ηγέτη –
να μεταφερθεί μέρος των υπηρεσιών
του ΕΔΑΔ στην Κύπρο – αν λυθεί το
Κυπριακό θα μεταφερθεί στη χώρα
ένας ισχυρός πυλώνας της Ε.Ε.
Ο κ. Ατταλίδης στη δική του παρέμβαση τόνισε τον έντονο αντιευρωπαϊσμό από τη Ρωσία και τις ΗΠΑ,
και ότι η Ευρώπη αυτή τη φορά βρίσκεται στην «επίθεση» και όπως είπε
«διατρέχουμε τον κίνδυνο οι αντιευρωπαϊστές να μπουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο». Σημείωσε, επίσης, την έξαρση της θεσμικής κρίσης
της Ε.Ε. και ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί η αίσθηση ότι η Ε.Ε. είναι
υπερεθνική και ότι πάνω απ’ όλα τί-

θεται το ευρωπαϊκό συμφέρον. Ο κ.
Ατταλίδης μίλησε για την τεράστια
σημασία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Ένωση και τα κράτη
μέλη, αφού σε αυτό γίνεται ζύμωση
ιδεών και συζήτηση προβλημάτων
και ζητημάτων που τα αφορούν. Ο
πρώην πρέσβης μίλησε επίσης και
για τις ευθύνες της ίδιας της Ένωσης,
λέγοντας χαρακτηριστικά, «δεν έχουμε κάνει ό,τι πρέπει», ενώ τόνισε
ότι η Ε.Ε. είναι το πλαίσιο λύσης του
Κυπριακού και ότι οι γεωτρήσεις
στην ΑΟΖ μας γίνονται τη αρωγή
της Ε.Ε. και παρατήρησε ότι οι Κύπριοι πολίτες έχουν απογοητευτεί
από την Ε.Ε. διότι ανέμεναν μεγαλύτερη στήριξη από αυτή.
Στις τοποθετήσεις και των τριών
ομιλητών, αλλά και στη συζήτηση
που ακολούθησε έγινε λόγος και για
το ΒΡΕΧΙΤ και πώς αυτό θα επηρεάσει
την Κύπρο, αλλά και την Ευρωπαϊκή
Ένωση στην ολότητά της και ότι οι
κοινές ευρωπαϊκές ενέργειες και η
κατανόηση των κρατών μελών μεταξύ
τους μπορούν να οικοδομήσουν ένα
στέρεο μέλλον για τους λαούς της
Ευρώπης, άρα και για την Κύπρο.

Συστήματος Πληροφορικής που θα αναπτυχθεί θα διενεργούνται όλες οι
βασικές λειτουργίες που αφορούν στην
παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια του
Γενικού Συστήματος Υγείας. Το Σύστημα θα καλύπτει τις λειτουργικές διεργασίες του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ), των παρόχων και των δικαιούχων. Ο προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στα 13.4 εκατ. ευρώ, ενώ
και σε αυτό το έργο η συνεισφορά του
Ταμείου Περιφερειακής ανάπτυξης ανέρχεται στο 85%.
Με τη συγχρηματοδότηση του Ταμείου Συνοχής της ΕΕ προωθήθηκε η
κατασκευή Δρόμου Πρωταρχικής Σημασίας (Κάθετος Δρόμος) που συνδέει
το νέο Λιμάνι Λεμεσού με τον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού-Πάφου και γενικότερα το Εθνικό Δίκτυο Αυτοκινητοδρόμων. Το Έργο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Διευρωπαϊκού Οδικού
Δικτύου (ΔΕΔ-Μ). Ο συνολικός του Προϋπολογισμός ανέρχεται στα 100 εκατ.
ευρώ και πάλι η συνεισφορά του Ταμείου
Συνοχής ανέρχεται στο 85%.

συγχρηματοδοτήσεις πέραν των 36
εκατ. ευρώ μετά την αύξηση της ανεργίας στους νέους ως συνέπεια
της οικονομικής κρίσης. Τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα εξεύρεσης
εργασίας στους άνεργους νέους,
προγράμματα της Αρχής Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ), στο
οικονομικά αδρανές γυναικείο δυναμικό καθώς επίσης και στους μαθητευόμενους του συστήματος μαθητείας συνέβαλαν στη μείωση της ανεργίας στους νέους από 40% το
2013 στο 26% το 2017.
- Επέκταση του αποχετευτικού συστήματος σε πολλές περιοχές του νησιού με την ΕΕ να συγχρηματοδοτεί
το έργο με συνολικό ποσό πέραν των
100 εκατ. ευρώ.
- Εγκατάσταση 24 Πράσινων Σημείων
(Green Dots) σε όλη την Κύπρο για τη
δωρεάν διάθεση ανακυκλώσιμων απορριμμάτων/αντικειμένων και αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων με συνολική χρηματοδότηση πέραν των 44 εκατ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία της
ΕΕ.
- Αναβάθμιση του λιμανιού Λεμεσού
με κονδύλι 46 εκατ. ευρώ για την εκβάθυνσή του, την κατασκευή κρηπιδώματος και αίθουσας επιβατών. Το
έργο συνέβαλε σημαντικά στην βελτίωση της συνδεσιμότητας της χώρας
με το εξωτερικό τόσο για τη μεταφορά αγαθών αλλά και επιβατών. Ταυτόχρονα η επέκταση του λιμανιού βοηθά άμεσα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και έμμεσα μέσω της
προσέλκυσης ντόπιων και ξένων εταιριών.
- Αναβάθμιση του οδικού δικτύου παρά το νέο ΓΣΠ με συγχρηματοδότηση
πέραν των 27 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία τρίτης λωρίδας και κυκλικού
κόμβου τα οποία αποσκοπούσαν
στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Περιορίστηκαν αισθητά
τα περιστατικά γρίπης Α
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Σε ύφεση φέρεται να είναι η προσέλευση
στα δημόσια νοσηλευτήρια των περιστατικών γρίπης Α κατά τα τελευταία 24ωρα
μετά την έξαρση που παρατηρήθηκε τις
τελευταίες βδομάδες. Τα περιστατικά που
εξετάστηκαν τόσο στο Μακάριο Νοσοκομείο
όσο και στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού
φαίνεται να μειώθηκαν. Ο αριθμός των συνανθρώπων μας που έχασαν τη ζωή τους
ανήλθε στους πέντε, ενώ τα καταγεγραμμένα σοβαρά περιστατικά γρίπης είναι 39.
Ορισμένοι ασθενείς έχουν ήδη αναρρώσει.
Μιλώντας στην «Κ» για τα περιστατικά γρίπης η συντονίστρια της Μονάδας Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων του Υπουργείο Υγείας,
Μαρία Κολιού, ανέφερε πως αυτοί οι άνθρωπο δεν έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας
της γρίπης αλλά για επιπλοκές οι οποίες
σχετίζονται με τη γρίπη. Πρόσθεσε δε, πως
«οι τέσσερις εξ αυτών είχαν ήδη βεβαρημένο
ιστορικό, αφού έπασχαν από χρόνια νοσήματα και η γρίπη συνέβαλε στην επιδείνωσή τους. Όσον αφορά τα σοβαρά περιστατικά γρίπης που έχουν καταγραφεί,
είπε πως τα περισσότερα περιστατικά είναι
ενήλικες και μάλιστα προχωρημένης ηλικίας,
με μόνο τα τρία εξ αυτών να είναι παιδιά.
Σημείωσε δε ότι παρατηρείται ύφεση σχετικά με τις εισαγωγές περιστατικών στα
νοσοκομεία και ευχήθηκε να συνεχιστεί.
Κληθείσα να σχολιάσει αν τα νοσοκομεία
μπορούν να ανταποκριθούν στον επιθυμητό
βαθμό, η κ. Κολιού απάντησε πως στην
παρούσα φάση μπορούν να ανταποκριθούν,
όμως τις προηγούμενες βδομάδες στριμώχτηκαν σε ένα βαθμό λόγω του μεγάλου
αριθμού περιστατικών. Παράλληλα, υπογράμμισε πως το Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού ήταν αυτό που είχε στριμωχτεί λίγο
περισσότερο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Ερωτηθείσα κατά πόσο αυτή η έξαρση που
σημειώθηκε τις τελευταίες βδομάδες οφείλεται στο γεγονός ότι δεν εμβολιάζονται
οι πολίτες, η κ. Κολιού είπε ότι αυτό δεν ισχύει και πως δεν χρειάζεται να εμβολιάζεται
όλος ο κόσμος. «Εμείς αυτό που θέλουμε
είναι να εμβολιάζεται ο πληθυσμός υψηλού
κινδύνου, διότι αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν πιο πολύ να έχουν επιπλοκές από
τη γρίπη», σημείωσε. «Δεν νομίζω», συνέχισε, «ότι υπάρχει μείωση στο ποσοστό
των ατόμων που έχουν πρόβλημα και δεν
εμβολιάζονται». Πρόσθεσε ότι γίνονται
προσπάθειες να ανεβεί αυτό το ποσοστό
και πως το Υπουργείο Υγείας μέσω εγκυκλίων ενημερώνει το κοινό ούτως ώστε να
γνωρίζει ποιες ομάδες πληθυσμού πρέπει
να εμβολιάζονται. Σε αυτό το σημείο αξίζει
να αναφερθεί πως την περασμένη Δευτέρα

ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου
είχε συνάντηση με εκπροσώπους των νοσοκομείων με αφορμή την συμφόρηση που
υπήρξε τις τελευταίες βδομάδες λόγω της
εποχιακής γρίπης. Όπως είναι σε θέση να
γνωρίζει η «Κ», κατά τη συνάντηση ανταλλάχθηκαν απόψεις και δόθηκαν οδηγίες
στους εκπροσώπους των νοσοκομείων για
το πώς θα λειτουργούν σε περίπτωση που
παρουσιαστεί εκ νέου μια τέτοια μεγάλη
προσέλευση ασθενών. Μια από τις λύσεις
που φέρεται να έχει δώσει το Υπουργείο
Υγείας είναι να αγοράζονται υπηρεσίες
από τον ιδιωτικό τομέα, δίνοντας έτσι το
πράσινο φως κάποια εκ των σοβαρών περιστατικών να παραπέμπονται σε ιδιωτικά
νοσηλευτήρια.

Μακάριο Νοσοκομείο

Σε δηλώσεις στο κρατικό κανάλι ο Διευθυντής της παιδιατρικής πτέρυγας του
Μακάριου Νοσοκομείου Αβραάμ Ηλία, ανέφερε πως σήμερα τα πράγματα έχουν
βελτιωθεί, σημειώνοντας ότι παρατηρείται
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Στους πέντε οι νεκροί 39 σοβαρά περιστατικά
κατά το τελευταίο δίμηνο.
ύφεση στην προσέλευση ασθενών και μείωση των εισαγωγών των παιδιών στις παιδιατρικές πτέρυγες του Μακάριου Νοσοκομείου. Πρόσθεσε δε ότι «κατά την τελευταία βδομάδα δεν είχαμε σοβαρό κρούσμα
γρίπης Α, συνεπώς, όπως ήταν το αναμενόμενο, φαίνεται να μπαίνουμε σε ύφεση
αυτού του φαινομένου». Σημειώνεται πως
τη δεδομένη στιγμή στο Μακάριο Νοσοκομείο νοσηλεύονται συνολικά 28 παιδιά
στους παιδιατρικούς θαλάμους εκ των οποίων τα τέσσερα είναι με επιβεβαιωμένη
γρίπη Α, ενώ άλλα τέσσερα κατατάσσονται
στα ύποπτα περιστατικά και αναμένεται ο
εργαστηριακός τους έλεγχος. Επίσης ένα
παιδάκι 20 μηνών που έχει και αυτό γρίπη
Α, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παίδων με την κατάσταση του να
κρίνεται σταθερή.

Μέτρα πρόληψης

Παρά την ύφεση που φένεται να παρατηρείται οι ειδικοί εισηγούνται να τηρούνται
τα μέτρα πρόληψης προκειμένου να αποφευχθεί ανάλογη έξαρση. Αξίζει να σημειωθεί, πως σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, ο καλύτερος τρόπος προφύλαξης για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού
από τη νόσο είναι το εμβόλιο κατά της
γρίπης.
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Μονόδρομος
τα μέτρα στο
Ταμείο Συντάξεων
των Δικηγόρων
Πρόβλημα βιωσιμότητας σε βάθος 20ετίας εάν δεν
γίνουν ριζοσπαστικές τομές στa έσοδa και έξοδa
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ενώπιον σοβαρών αποφάσεων που θα κρίνουν
το μέλλον του Συνταξιοδοτικού τους, Φορέα
βρίσκονται οι δικηγόροι της Κύπρου. Το Ταμείο
Συντάξεων του κλάδου μετά από 53 χρόνια
ζωής, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα τα οποία εάν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σε
βάθος χρόνου, ενδεχομένως να έχουν επιπτώσεις
ακόμα και στη βιωσιμότητα του Ταμείου. Με
βάση τις αναλογιστικές μελέτες που έχουν γίνει
μέχρι σήμερα, φαίνεται πως το Ταμείο για να
συνεχίσει να καλύπτει τις συνταξιοδοτικές ανάγκες των μελών του, θα πρέπει τα επόμενα
χρόνια να αυξήσει τα έσοδα και να μειώσει τα
έξοδά του. Το Ταμείο Συντάξεων των Δικηγόρων,
παρουσιάζει αναλογιστικό έλλειμμα που ξεπερνά
τα 150 εκατ. ευρώ κάτι που πιέζει ασφυκτικά
για λήψη μέτρων. Το όλο θέμα που έχει απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του Ταμείου,

την καταχώρηση δικογράφων, στις αστικές υποθέσεις και τελευταία από τις ποινικές υποθέσεις. Ειδικά στο κομμάτι των αστικών αγωγών,
μια σημαντική πηγή εσόδων για το Ταμείο,
αυτό το οποίο υποστηρίζεται είναι πως καταγράφεται μείωση της τάξης του 25% σε σχέση
με το 2011. Ο τρίτος παράγοντας έχει να κάνει
με την επενδυτική πολιτική του Ταμείου.

Αναθεώρηση

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις του
2017, τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου ανέρχονταν στα 66,95 εκατ. ευρώ με την ακόλουθη κατανομή:
-Ίδια κεφάλαια .................................€125,175

Η μείωση των συντάξιμων αποδοχών είναι ένα από τα μέτρα που φαίνεται να υπάρχουν πάνω στο τραπέζι όπως επίσης και η δημιουργία ενός δεύτερου Ταμείου Συντάξεων, στο οποίο θα μεταφερθούν σταδιακά τα δικαιώματα του υφιστάμενου Ταμείου καθώς και των νέων μελών.
-Ξένα κεφάλαια ................................€125,175
-Κυβερνητικά ομόλογα.................€2,409,280
-Εταιρικά ομόλογα ...........................€296,250
-Διεθνή ομόλογα ...........................€1,439,864
-Ακίνητη περιουσία ......................€7,265,714

-Μετρητά .....................................€54,607,575
ΣΥΝΟΛΟ: .....................................€66,950,713
Στο επενδυτικό κομμάτι υπάρχει έντονος
προβληματισμός για μεταβολή της πολιτικής
που ακολουθείται, με απώτερο στόχο την αύ-

<
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Τα μέτρα

Σκέψεις για αύξηση του ετήσιου
τέλους των €480 που καταβάλουν
οι δικηγόροι στο Ταμείο Συντάξεων, για σκοπούς ανανέωσης
της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος.

Το πακέτο μέτρων που θα ληφθούν θα προκύψει από αναλογιστική μελέτη που θα ετοιμασθεί, ωστόσο πάνω στο τραπέζι φαίνεται
να υπάρχουν ήδη ή να απασχολούν την διοίκηση του Ταμείου, η αύξηση του ετήσιου
τέλους των €480 που καταβάλουν οι δικηγόροι
στο Ταμείο Συντάξεων, για σκοπούς ανανέωσης
της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος. Με
βάση υπολογισμούς που έχουν γίνει δεν αποκλείεται το συγκεκριμένο ποσό να διπλασιασθεί
ή και να τριπλασιαστεί ακόμα προκειμένου
να ισοσκελισθεί ένα κομμάτι εσόδων και εξόδων.
Το δεύτερο κομμάτι αφορά τα δικηγορόσημα
με την επιβολή τέλους εμφάνισης των δικηγόρων που θα επωμισθούν οι πολίτες που έχουν
συναλλαγές με τα Δικαστήρια. Από πλευράς
δικηγόρων υποστηρίζεται πως ένα κομμάτι εσόδων του Ταμείου θα απολεσθεί εάν μειωθούν
οι αγωγές των τραπεζών.

το οδηγεί στην εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης
η οποία θα καταδείξει την εικόνα που επικρατεί
καθώς και ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν
για αντιμετώπιση των προβλημάτων. Από πλευράς του Ταμείου, η εικόνα που παρουσιάζεται
δεν διαφέρει από αυτή Ταμείων άλλων κλάδων.
Το Ταμείο, όπως υποστηρίζεται, δεν αντιμετωπίζει
άμεσα προβλήματα που να έχουν επιπτώσεις
στην καταβολή των συντάξεων, όμως γίνεται
παραδεχτό πως στο κοντινό μέλλον οι δικηγόροι,
υπάρχει ισχυρό ενδεχόμενο να βρεθούν ενώπιον
της ανάγκης για λήψη δραστικών μέτρων, όπως
μείωση των συντάξεων, αύξησης του ετήσιου
τέλους που καταβάλλουν, ενώ ανοιχτό αφήνεται
το σενάριο να δημιουργηθεί και δεύτερο Ταμείο,
το λεγόμενο υβριδικό σύστημα.

Νέο ταμείο Συντάξεων
και μειώσεις
Στα πιθανολογούμενα μέτρα, συμπερι-

Τα αίτια του προβλήματος

λαμβάνεται η σύσταση ενός δεύτερου
Ταμείου Συντάξεων καθώς και η μείωση
των συντάξιμων αποδοχών. Το νέο Ταμείο, το λεγόμενο υβριδικό σύστημα, θα
συσταθεί με τα δεδομένα του σήμερα και
σε αυτό θα μεταβιβαστούν σταδιακά, τα
αναλογικά δικαιώματα των μελών του υφιστάμενου Ταμείων και των νέων δικηγόρων. Όπως υπολογίζεται το δεύτερο
Ταμείο, εάν και εφόσον συσταθεί, σε περίοδο 30 ετών θα απορροφήσει το υφιστάμενο. Μέχρι τότε θα λειτουργούν παράλληλα. Το τελευταίο πιθανολογούμενο
μέτρο είναι η μείωση των συντάξεων των
δικηγόρων. Όπως υποστηρίζεται, η σύνταξη των 1200 ευρώ τον μήνα θα υποχωρήσει. Όπως υποστηρίζεται από το Ταμείο αν ο υπολογισμός της σύνταξης σήμερα, γινόταν με τις πραγματικές δυνατότητες του Ταμείου, οι αποδοχές θα ήταν
μειωμένες κατά το ήμισυ.

Από το Ταμείο Συντάξεων των Δικηγόρων,
οι παράγοντες που έχουν προκαλέσει όξυνση
των προβλημάτων του, έχουν να κάνουν πρώτα
με την αύξηση των μελών του, τα έσοδα από
άλλες πηγές που δεν έχουν αυξηθεί, αλλά και
την απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου,
ειδικότερα μετά την κρίση του 2013. Στο κομμάτι
των νεών μελών του Ταμείου αυτό το οποίο υποστηρίζεται είναι πως τα τελευταία χρόνια
και σε ετήσια βάση, ο αριθμός των νέων μελών
του Ταμείου αυξάνεται κατακόρυφα. Όπως μας
λέχθηκε πριν δέκα χρόνια ο ρυθμός αύξησης
των μελών του Ταμείου κυμαινόταν ετησίως
από 50 έως 55 νέα μέλη. Σήμερα ο αριθμός των
νέων δικηγόρων σε ετήσια βάση κυμαίνεται
από 400 έως 500. Αύξηση, που όπως λέγεται,
δεν αυξάνει τα έσοδα του Ταμείου. Ο δεύτερος
σημαντικός παράγοντας αφορά την άντληση
εσόδων από άλλες πηγές, όπως τα τέλη των Δικαστηρίων, τα λεγόμενα δικηγορόσημα. Στο
Ταμείο Συντάξεων καταλήγουν τα τέλη από

ΑΠΟΨΗ

Τ

ΑΠΟΨΗ

/ Tης ΗΛΕΚΤΡΑΣ ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ*

Πιο πολλές γυναίκες στην πολιτική

ο 2019 θα κληθούμε να πάμε
στις κάλπες ουκ ολίγες φορές.
Θα μας ζητηθεί να επιλέξουμε
αντιπροσώπους που θα διαπραγματευθούν λύσεις στα προβλήματά
μας και θα προωθήσουν τα συμφέροντά μας. Δεδομένου ότι το 51%
του πληθυσμού της Ελλάδας είναι
γυναίκες, είναι άξιο απορίας γιατί
αυτό δεν αντικατοπτρίζεται στην
πολιτική ζωή.
Κατά μέσον όρο μόνο το 10% των
μελών των πολιτικών επιτροπών των
κομμάτων που μας εκπροσωπούν
στη Βουλή είναι γυναίκες. Μία στους
έξι βουλευτές είναι γυναίκα, ενώ ο
μ.ό. στον ΟΟΣΑ είναι μία στους τέσσερις – ποσοστό μάλιστα που έχει
μειωθεί κατά 5% από τις προηγούμενες εκλογές. Στον παγκόσμιο χάρτη
του ΟΗΕ για τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική σε υπουργικές
θέσεις η Ελλάδα καταλαμβάνει μόλις
την 74η θέση ανάμεσα σε 174 χώρες,
με χαμηλότερα ποσοστά από την Ουγκάντα και τα ΗΑΕ.
Μήπως ήρθε, επιτέλους, η ώρα να
ανανεώσουμε το πολιτικό μας σύστημα; Ισως η διαφορετικότητα στις
λίστες υποψηφίων να έδινε ένα θετικό
στίγμα σε μια περίοδο που η πίστη
στους πολιτικούς έχει υποστεί μεγάλο
πλήγμα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά

ξηση της αποδοτικότητας των περιουσιακών
στοιχείων του Ταμείου και κατ’ επέκταση των
εσόδων του. Ειδικότερα αυτό που φαίνεται να
απασχολεί είναι ο επενδυτικός προσανατολισμός, ενός μέρους από τα μετρητά του Ταμείου
τα οποία πριν την κρίση του 2013 απέδιδαν
σοβαρά κέρδη, ένεκα των υψηλών πιστωτικών
επιτοκίων. Τα έσοδα του Ταμείου από τις καταθέσεις μειώθηκαν αισθητά τα τελευταία
χρόνια από την πτώση των πιστωτικών επιτοκίων των τραπεζών.

και σε όλη την Ευρώπη. Αλλωστε, έρευνες έχουν καταδείξει ότι ανά τον
κόσμο οι γυναίκες σε πολιτικά πόστα
αναλαμβάνουν περισσότερες πρωτοβουλίες που προωθούν τα συμφέροντα των εκλογικών τους περιφερειών από τους άντρες συναδέλφους
τους, ιδίως σε θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης.
Το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη
καταρτισμένων γυναικών: τα επίπεδα
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι πλέον ίσα μεταξύ των δύο φύλων. Σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου
Φόρουμ Γυναικών σε Κοινοβούλια
και της Παγκόσμιας Τράπεζας, τα
εμπόδια δυστυχώς είναι μεγαλύτερα
για τις γυναίκες που θέλουν να ξεκινήσουν πολιτική σταδιοδρομία.
Ειδικότερα, οι γυναίκες τείνουν να
λαμβάνουν μικρότερα ποσά χρηματοδότησης για τις καμπάνιες τους.
Ερωτηθείσα για το ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισε ξεκινώντας την πολιτική της
καριέρα, Ελληνίδα βουλευτής ανέφερε την αναζήτηση χρηματοδότησης. Η έκθεση επίσης κατέδειξε ότι
οι γυναίκες υποψήφιες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη κοινωνική πίεση
(και συχνά δημόσια κριτική) για το
πώς θα αντεπεξέλθουν στον ρόλο
τους ως σύζυγοι ή μητέρες.

Για την εξάλειψη των διακρίσεων
και την ενίσχυση της συμμετοχής
των γυναικών στα κοινά απαιτούνται
θέληση και ολοκληρωμένες και συντονισμένες προτάσεις – όπως εφαρμόστηκαν στην Ισλανδία και
στη Σουηδία, οι οποίες σήμερα έχουν
ίσο αριθμό γυναικών και ανδρών
βουλευτών. Η δημιουργία προγραμμάτων εκπαίδευσης και στήριξης
για νέες υποψήφιες, η παροχή επιπλέον χρηματοδότησης και παιδικών
σταθμών αποτέλεσαν μερικά από
τα μέτρα τα οποία συνέβαλαν στην
αύξηση του αριθμού γυναικών στον
δημόσιο βίο.
Η Ελέανορ Ρούζβελτ, πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και πρόεδρος
της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, είχε πει ότι
«μια γυναίκα είναι σαν το τσάι –
δεν ξέρεις ποτέ πόσο ισχυρή είναι
μέχρι να μπει στο ζεστό νερό». Ισως
οι φετινές καυτές πολιτικές αναμετρήσεις σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι μια καλή
ευκαιρία να τεστάρουμε πόσο δυνατές είναι οι Ελληνίδες.

* Η κ. Ηλέκτρα Τσακαλίδου είναι υπάλληλος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Αμμάν της
Ιορδανίας. Οι απόψεις που εκφράζει είναι
προσωπικές.
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Η πληθυσμιακή μας συρρίκνωση
ι παράγοντες που επηρεάζουν τον

πληθυσμό μιας χώρας είναι τρεις:
η γονιμότητα, η θνησιμότητα και
η μετανάστευση. Αυτοί είναι, δεν υπάρχουν άλλοι. Πριν από λίγες ημέρες η
διαΝΕΟσις δημοσίευσε μια νέα έρευνα
για το πρώτο από αυτά, το θέμα της γονιμότητας. Η χώρα μας έχει έναν από
τους χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας
στον κόσμο, 1,38 παιδιά ανά γυναίκα,
και τις τελευταίες ημέρες είχα την ευκαιρία να ακούσω τη γνώμη πολλών
ανθρώπων γι’ αυτό το φαινόμενο. Το
πιο ενδιαφέρον συμπέρασμα ήταν η ετοιμότητα μιας αναπάντεχης πλειοψηφίας να σπεύσει σε αστήρικτες και αυτοσχέδιες ερμηνείες του φαινομένου.
Ηταν πάρα πολύ χρήσιμη η διαδικασία
αυτή. Συγκεκριμένα, μου υπενθύμισε
ότι οι γύρω μας παραμένουν πανέτοιμοι
να εκφέρουν άποψη για το πώς ζουν
τη ζωή τους οι άλλοι άνθρωποι. Επίσης,
έχουν ένα συγκεκριμένο, αυστηρό και
λεπτομερώς δομημένο μοντέλο ζωής
στο μυαλό τους, το οποίο δεν θεωρούν
απλά βέλτιστο για όλους, αλλά και το
μόνο αποδεκτό. Πολλοί, ας πούμε, νομίζουν ότι το θέμα της χαμηλής γονιμότητας έχει να κάνει με τις επιλογές
των σημερινών Ελλήνων, οι οποίοι υποτίθεται ότι δεν θέλουν να κάνουν
παιδιά για πολιτισμικούς και οικονομικούς λόγους, ενώ σχεδόν πάντα υπο-

νοείται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο της
ευθύνης αυτών των επιλογών το φέρουν
οι γυναίκες.
Βεβαίως, αυτοί οι άνθρωποι κάνουν
λάθος. Το πρόβλημά μας δεν είναι οι
Ελληνες (ή οι Ελληνίδες) που δεν θέλουν
να κάνουν παιδιά. Αλλωστε το ποσοστό
των γυναικών στην Αγγλία και στην
Ουαλλία που δεν κάνουν κανένα παιδί
είναι ακόμα μεγαλύτερο (20%), κι εκεί
ο δείκτης γονιμότητας είναι το αξιοπρεπέστατο 1,8. Το πρόβλημά μας είναι
άλλο: ότι οι ελληνικές οικογένειες που
θέλουν να κάνουν παιδιά αντιμετωπίζουν
εμπόδια και, ως εκ τούτου, συνήθως να
κάνουν λιγότερα παιδιά από όσα θα ήθελαν. Εχω μιλήσει με πολλούς τέτοιους
ανθρώπους τις τελευταίες ημέρες (όλοι
άνδρες). Με όσo περισσότερη ευγένεια
και φιλική διάθεση μπορώ, τους απαντώ
τα εξής:
1) Αν πιστεύετε ότι η λύση για το δημογραφικό είναι η επιστροφή σε μορφές
οικογένειας και κοινωνικές δομές που
υπήρχαν τα παλιά τα χρόνια, τότε η πιο
ρεαλιστική μεταρρύθμιση που θα μπορούσατε να υποστηρίξετε δεν είναι κάποια νέα επιδοματική πολιτική, αλλά η
επένδυση στην κατασκευή μιας χρονομηχανής για να επιστρέψετε στο 1960.
2) Το πώς ζουν οι άνθρωποι στην εποχή μας και το πώς διαμορφώνονται
οι οικογενειακές δομές ή οι ατομικές

προτεραιότητες σε μια κοινωνία δεν
είναι θέμα προσωπικής γνώμης του καθενός, αλλά αποτέλεσμα σαρωτικών
κοινωνικών δυνάμεων που ξεπερνούν
σύνορα. Οι κοινωνίες δεν πάνε προς τα
πίσω. Κι αν όντως θέλατε να αναγκάσετε
τις νέες Eλληνίδες να μην έχουν φιλοδοξίες και να κάνουν σώνει και καλά
περισσότερα παιδιά από όσα θέλουν,
ας μην τις στέλνατε μαζικά στα πανεπιστήμια τις προηγούμενες δεκαετίες
και τώρα είναι ένα τεράστιο και εντελώς
απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για
την κοινωνία και την οικονομία μας.
3) Για να λυθεί το πρόβλημα της χαμηλής γονιμότητας στην Ελλάδα, δεν
χρειάζεται να αναγκάσουμε ανθρώπους
που δεν θέλουν να κάνουν παιδιά να
τα κάνουν με το ζόρι. Αρκεί να σταματήσουμε να προσθέτουμε εμπόδια σε
αυτούς που θέλουν.
Και, τέλος, τους λέω κι αυτό, απόλυτα
ενδεικτικό του πώς βλέπουν οι άνθρωποι
τον κόσμο:
4) Ο δείκτης γονιμότητας στην Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ ξανά να ξαναφτάσει το 2,1 παιδιά ανά γυναίκα –το
νούμερο που χρειάζεται για να αναπληρώνονται οι γενιές και το οποίο δεν φτάνει απολύτως καμία ευρωπαϊκή χώρα–
, κάποια στιγμή θα πρέπει να ανοίξει
και στη χώρα μας η συζήτηση για το
θέμα της μετανάστευσης.
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Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Κινητικότητα
στο Κυπριακό
ανήγγειλε
ο Τσίπρας
Στο εσωτερικό παραμένει το χάσμα στο θέμα
της πολιτικής ισότητας και των εγγυήσεων
Των ΜΙΧAΛΗ ΤΣΙΚΑΛA
και ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Η συνάντηση Τσίπρα-Ερντογάν αναμενόταν από όλες τις απόψεις ως κομβική, τόσο ως προς τις εξελίξεις στις
διμερείς σχέσεις όσο και στα μεγάλα
θέματα της εξωτερικής πολιτικής όπως
το Κυπριακό. Αμφότεροι έθιξαν το πού
στέκουν αναφορικά με τις εξελίξεις
και στο μεταναστευτικό όπου η στάση
της μιας χώρας επηρεάζει την άλλη
αλλά και στο Κυπριακό. Στο τελευταίο
θέμα, αποφεύχθηκαν τα μεγάλα λόγια
και από τον Ερντογάν και από τον Τσίπρα ως προς τη συνέχεια, όπως επίσης
αποφεύχθηκε και το blame game. Έχοντας κάνει τον πρόλογο ο Πρόεδρος
της Τουρκίας πέριξ της δημιουργίας
οδικού χάρτη για την επίλυση προβλημάτων, διαφαίνεται πως μέσα σε
αυτόν θα συμπεριλαμβάνεται και το
<
<
<
<
<
<
<

Τα Ηνωμένα Εθνη
κατανοούν τους προβληματισμούς της τ/κ πλευράς
σχετικά με την ίση και αποτελεσματική εκπροσώπηση
των Τ/Κ σε όλες τις δομές
της νέας ομοσπονδίας.
Κυπριακό. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας
τόνισε πως μέσα από αυτό τον οδικό
χάρτη θα δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης που θα βοηθήσει στην
επίλυση προβλημάτων. Από την άλλη
πλευρά, συμπληρώνοντας ο Έλληνας
Πρωθυπουργός τόνισε την αναγκαιότητα μιας βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό
και πως αναμένονται προπαρασκευαστικές επαφές για τις εγγυήσεις. «Τόνισα την ανάγκη για δίκαιη και βιώσιμη
λύση προς όφελος του συνόλου του
κυπριακού λαού που θα καθιστά την
επανενωμένη ομοσπονδιακή Κύπρο
μια κανονική χώρα της ΕΕ. Πιστεύω
ότι οφείλουμε σε αυτή τη νέα προσπάθεια να αποφύγουμε λάθη του παρελθόντος και για αυτό κατέθεσα την άποψη να συμφωνήσουμε σε προπαρασκευαστικές συναντήσεις στο κρίσιμο θέμα της ασφάλειας.

Τόνισα τη σημασία που έχει ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου στην ανατολική Μεσόγειο και η ενέργεια να
αποτελέσει γέφυρα συνεργασίας και
όχι εμπόδιο και αντικείμενο συγκρούσεων», είπε για το θέμα ο Έλληνας
Πρωθυπουργός.
Αυτή η εξέλιξη των προπαρασκευαστικών επαφών, μπορεί να είναι η απαρχή για κινητικότητα στο Κυπριακό,
ωστόσο μένει να φανούν οι πραγματικές προθέσεις της Τουρκίας για το
ζήτημα. Υπενθυμίζεται ότι αναμενόταν
και το τέλος αυτής της συνάντησης
για να οριοθετηθεί η συνάντηση της
κ. Λουτ με τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας.

Προπαρασκευαστικές επαφές για τις εγγυήσεις το επόμενο διάστημα, βάσει των όσων είπαν Αλέξης Τσίπρας και Ταγίπ Ερντογάν.

Οι εξελίξεις εντός
Μετά τις συναντήσεις με την κ.
Λουτ ζητούμενο είναι πλέον αφενός
να γίνει η ανοιχτού τύπου συνάντηση
μεταξύ Αναστασιάδη και Ακιντζί και
να ξεκινήσει η αξιωματούχος επαφές
με τις εγγυήτριες. Το πρώτο φαίνεται
να είναι το εύκολο μέρος στην εξίσωση,
εφόσον αμφότεροι Αναστασιάδης και
Ακιντζί πέραν του blame game θεωρείται πως βλέπουν θετικά ένα χωρίς
ατζέντα τετ α τετ. Αυτή, εκτιμάνε
πηγές, η ανοιχτή συζήτηση που αναμένεται, ίσως αποτελέσει και την καλύτερη βάση πάνω στην οποία μπορεί
να στηθεί μια νέα αρχή με ορίζοντα
τις συνομιλίες. Η χρονική συγκυρία
από την άλλη πλευρά έχει τη σημασία
της. Η ε/κ πλευρά δεν θέλει να χαθεί
άλλος χρόνος ενώ η Τουρκία κυρίως
προτάσσει μια σειρά από λόγους βάσει
των οποίων οι εξελίξεις στο Κυπριακό
οριοθετούνται τον Ιούνιο.

Μικρό καλάθι
Το αν θα επιμείνει η Τουρκία σε
αυτή την προσέγγιση αναφορικά με
τον Ιούνιο, θα είναι ακόμη πιο βέβαιο
μετά τη συνάντηση ΤσαβούσογλουΛουτ η οποία και έπεται. Άπαντες ανέμεναν το πέρας της συνάντησης
Τσίπρα-Ερντογάν για να διαφανεί πότε
θα λάβει χώρα η συνάντησή της με
τον ΥΠΕΞ της Τουρκίας. Ήδη όμως
πηγές δεν αποκλείουν έτσι κι αλλιώς
να ξεκινήσει η διπλωμάτης τις επαφές
με τις άλλες εγγυήτριες. Ωστόσο, και
σε αυτή την περίπτωση το καλάθι είναι
μικρό και η απόσταση ανάμεσα στις

Βήματα στην αποτελεσματική συμμετοχή φέρεται να ζήτησε η κ. Λουτ από την τουρ-

κοκυπριακή πλευρά.

πλευρές μεγάλη, με τον Ιούνιο να φαντάζει σαν το μικρότερο των θεμάτων.
Διπλωματικές πηγές με τις οποίες επικοινώνησε η «Κ» δεν θέλησαν να
μπουν στα βαθιά των όσων έχουν ειπωθεί μεταξύ της κ. Λουτ και των Αναστασιάδη-Ακιντζί, ωστόσο υποστηρίζεται ότι έχει περάσει ειδικά η Κυπριακή
Δημοκρατία συγκεκριμένα μηνύματα
προς την Τουρκία. Τόσο όσον αφορά
τη διαπραγμάτευση αυτή καθαυτή όσο
και σχετικά με τη συμπεριφορά της Άγκυρας στην ΑΟΖ. «Το ζητούμενο είναι
οι ξεκάθαρες θέσεις από την Άγκυρα.

Αυτό το ζήτησε η Λευκωσία και πέρασε
το μήνυμα στην κ. Λουτ» είπε πηγή
στην εφημερίδα. Από την άλλη στα κατεχόμενα δεσπόζει το ότι εκ των βασικών θεμάτων που έθιξε ο Ακιντζί ήταν
η πολιτική ισότητα και οι εγγυήσεις.

Aποτελεσματική συμμετοχή
«Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια
ηγεσία του Νίκου Αναστασιάδη, η οποία οπισθοχωρεί από τις συγκλίσεις
που επιτεύχθηκαν τα τελευταία χρόνια,
με μεγάλους κόπους και πολλές μάχες»,
σημειώνουν στην «Κ» τ/κ πηγές που

παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις
στο Κυπριακό. Σύμφωνα με αυτές τις
πηγές, η τ/κ πλευρά μεταβίβασε αυτό
το κλίμα στην κ. Λουτ. Ωστόσο, η τελευταία, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές,
ζήτησε βήματα καλής θελήσεως στο
θέμα της πολιτικής ισότητας. Τα Ηνωμένα Έθνη κατανοούν τους προβληματισμούς της τ/κ πλευράς σχετικά
με την ίση και αποτελεσματική εκπροσώπηση των τ/κ σε όλες τις δομές της
νέας ομοσπονδίας. Ωστόσο, εξίσου
σημαντική είναι και η λειτουργικότητα
του νέου κράτους, ένα σημείο στο
οποίο αποδίδει μεγάλη σημασία η ε/κ
πλευρά. Το σκεπτικό του ΟΗΕ στο όλο
ζήτημα είναι σχετικά απλό. Οι δυο
πλευρές καλούνται να εξισορροπήσουν
ανάμεσα στον στόχο της αποτελεσματικής εκπροσώπησης και της εξουδετέρωσης του προβληματισμού της ε/κ
πλευράς για τ/κ βέτο σε περίπτωση ομοσπονδιακής λύσης. Στο τελευταίο
η πλευρά που καλείται να πραγματοποιήσει ουσιαστικά βήματα είναι η τ/κ
που πρέπει να αποδείξει με ουσιαστικό
τρόπο ότι η αποτελεσματική συμμετοχή
της δεν θα ισοδυναμεί με «βέτο» και
συνεπώς την επισκίαση της λειτουργικότητας.

Ποια η θέση Ακιντζί
Στο θέμα της πολιτικής ισότητας, η
ηγεσία Ακιντζί προσφεύγει σε σειρά επιχειρημάτων για να διατηρήσει την
πάγια γραμμή της. Από την μια, υπενθυμίζει ότι ζητήματα όπως η εκ περιτροπής προεδρία και η αποτελεσματική
συμμετοχή των τ/κ έχουν συμφωνηθεί
την προηγούμενη περίοδο. Για αυτόν
τον λόγο δεν υπάρχει λόγος για να ε-

πανεξεταστεί το όλο ζήτημα. Και έτσι
εφόσον έχει συμφωνηθεί το όλο ζήτημα,
αυτό που απομένει είναι η συμφωνία
για την εκπροσώπηση των τ/κ σε όλες
τις δομές της ομοσπονδίας. Οι τ/κ έτσι
σύμφωνα με τα όσα προτάσσουν θα
πρέπει να έχουν πρόσβαση και λόγο
στις αποφάσεις που αφορούν όλες τις
λειτουργίες και όλους του θεσμούς της
ομοσπονδίας κι αυτό για να μην μετατραπεί σε μια κρατική οντότητα που
ελέγχουν οι ε/κ, οι οποίοι αποτελούν
πληθυσμιακά την πλειοψηφία. Σύμφωνα
με την τ/κ ηγεσία, ακόμη και σε περίπτωση που γίνει τελικά αποδεκτή η
ιδέα της αποκεντρωμένης ομοσπονδίας,
η αρχή της πολιτικής ισότητας, έτσι όπως προβάλλεται από την ίδια, θα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της τελικής συμφωνία για το Κυπριακό.

Εγγυήσεις
Στο συγκεκριμένο ζήτημα, η απάντηση της τ/κ ηγεσίας στην κ. Λουτ
υπήρξε η εξής: Το ζήτημα των εγγυήσεων δεν αφορά μονάχα τις δυο κοινότητες. Αφορά και τις τρεις εγγυήτριες
δυνάμεις. Για αυτόν τον λόγο, ο ΟΗΕ
καλείται να απευθυνθεί σε Λονδίνο,
Αθήνα και Λευκωσία για το ξεκαθάρισμα του τοπίου στο όλο ζήτημα. Αξίζει
να σημειωθεί ότι η ηγεσία του κ. Ακιντζί, σε μια πρώτη ανάλυση, δεν αντιτίθεται στην ιδέα της συνέχισης των
συνομιλιών στο ζήτημα των εγγυήσεων
από το σημείο που διακόπηκαν. Ωστόσο, υπενθυμίζει τον συνολικό χαρακτήρα της λύσης του Κυπριακού και
το γεγονός ότι η τελική συμφωνία θα
βασιστεί σε υποχωρήσεις και συμβιβαστικού χαρακτήρα χειρονομίες.

Με επίθεση σε ΕΛΑΜ-Αναστασιάδη μπαίνει στη μάχη το ΑΚΕΛ

Eθεσε το πολιτικό του αφήγημα ο Aντρος Κυπριανού κατά την παρουσίαση των υποψηφίων του κόμματος για τις ευρωεκλογές
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

νωση αποδείχτηκε ότι δεν είναι αυτό
που οι δογματικοί σωματοφύλακές της
παρουσίασαν στο λαό. Τους πήρε χρόνια πολλά για να το καταλάβουν, χρειάστηκε δυστυχώς μόνο ένα βράδυ για
να το ζήσουμε. Το ξημέρωμα του μοιραίου εκείνου Eurogroup του Μάρτη
του 2013 ήταν υπεραρκετό», ανέφερε
χαρακτηριστικά ο κ. Κυπριανού.
«Ο κ. Αναστασιάδης και οι Ευρωπαίοι ομοϊδεάτες του πήραν σε βάρος
του λαού μας τις πιο σκληρές, τις πιο
αντιλαϊκές αποφάσεις. Έφεραν στην
Κύπρο σύσσωμο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα για να οργανώσουν προεκλογικές φιέστες. Επιστράτευσαν το κόμμα
της ευρωπαϊκής Δεξιάς για να μας πείσουν για τους ισχυρούς φίλους και
συμμάχους τους», σημείωσε για να
προσθέσει πως «δυο μήνες αργότερα
μαζί τους κούρεψαν τις καταθέσεις
και επέβαλαν στο λαό σκληρή λιτότητα
και αντιλαϊκά μέτρα».

Με σφοδρή επίθεση σε ΕΛΑΜ και κυβέρνηση Αναστασιάδη μπαίνει στην
προεκλογική μάχη το ΑΚΕΛ. Αρχίζοντας
την παρουσίαση των έξι εκλεκτών για
τις ευρωεκλογές κατά την ομιλία του
το βράδυ της Τρίτης, ο Άντρος Κυπριανού υπογράμμισε πως αυτή τη φορά,
σε αντίθεση προφανώς με την αδιαφορία που επικρατούσε στο παρελθόν,
η Αριστερά θα πρέπει να συμμετάσχει
μαζικά. Πρώτα γιατί μία δυνατή Αριστερά στην Ευρώπη θα ανακόψει πρώτα και κύρια την επέλαση της Ακροδεξιάς, αλλά και τις πολιτικές λιτότητας
των δεξιόστροφων κομμάτων στην
Ευρώπη. Κυριότερα όμως ότι σε κυπριακό επίπεδο υπογράμμισε πως θα
<
<
<
<
<
<
<

Για εύηχα συνθήματα γύρω
από τον ρόλο της ΕΕ κατηγόρησε την κυβέρνηση
Αναστασιάδη ο Aντρος Κυπριανού σημειώνοντας πως
οι ομοϊδεάτες του ΔΗΣΥ
έδειξαν το σκληρό τους
πρόσωπο επί Eurogroup.
πρέπει να σταλεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα
κριτικής προς τον Νίκο Αναστασιάδη
και τις πολιτικές του, ούτως ώστε να
καμφθεί ο αυταρχισμός και η αλαζονεία
που, όπως υποστηρίζει, έχει η κυβέρνηση κατά τη δεύτερη θητεία.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Άντρος
Κυπριανού προειδοποίησε πως στη
σημερινή ΕΕ επικρατεί η κυριαρχία
του νεοφιλελευθερισμού η οποία,
όπως είπε, επέτρεψε «να σηκώσει κεφάλι η ακροδεξιά και ο νεοφασισμός
στην Ευρώπη και στην Κύπρο. Η δημαγωγία και το δήθεν αντισυστημικό

Σε επανάληψη με Βέμπερ

Τώρα είναι η ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είτε θα λυθεί το Κυπριακό με έντιμο συμβιβασμό, είτε θα ανοίξουμε

την πόρτα στον εφιάλτη της διχοτόμησης, ανέφερε ο Άντρος Κυπριανού κατά την παρουσίαση των υποψηφίων το βράδυ της Τρίτης.

προφίλ είναι το μεγαλύτερο τους όπλο». Αυτό, όπως είπε, αποδείχτηκε
στην περίπτωση της Κύπρου φωτογραφίζοντας το ΕΛΑΜ ότι προωθεί
τον τραμπουκισμό την ξενοφοβία,
τον λαϊκισμό και τον ρατσισμό όπως
και η Χρυσή Αυγή.
«Θα τους αφήσουμε λοιπόν να αποτελειώσουν ό,τι απέμεινε από το
ευρωπαϊκό κεκτημένο και το κοινωνικό
Κράτος;» διερωτήθηκε κατά την ομιλία
του καλώντας όλους όσοι αντιλαμβάνονται «το αδιέξοδο στο οποίο οδηγείται η Ευρώπη να ενώσουν δυνάμεις»

για μία Ευρώπη που να βασίζεται στην
αλληλεγγύη των λαών της και τις κατακτήσεις των εργαζομένων της.
«Η Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά/
Βόρεια Πράσινη Αριστερά εργάζεται
αδιάκοπα για την προώθηση προτάσεων που στοχεύουν στην προστασία
των αδυνάτων, στην κατοχύρωση των
πολιτικών, κοινωνικών και εργασιακών
δικαιωμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Άντρος Κυπριανού ξεκαθαρίζοντας πως διεκδικεί για τους εργαζόμενους και εργάζεται με συνέπεια για
την προώθηση και την εφαρμογή ορθής

και ολοκληρωμένης πολιτικής για τα
μεγάλα ζητήματα της εποχής μας.

Τα μεγάλα λόγια
Κατά την ομιλία του Άντρου Κυπριανού δεν έμεινε στο απυρόβλητο
ούτε ο Νίκος Αναστασιάδης αλλά ούτε
ο Δημοκρατικός Συναγερμός καταγγέλλοντάς τους ίδιους αλλά και τους
«ομοϊδεάτες» του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος για σκληρές και αντιλαϊκές
αποφάσεις παρά τα μεγάλα λόγια και
τις εύηχες ρητορείες γύρω από το οικοδόμημα της ΕΕ. «Η Ευρωπαϊκή Έ-

Στο ίδιο πλαίσιο έψεξε και τον Αβέρωφ Νεοφύτου με την πανηγυρική
εμφάνιση του υποψηφίου της ευρωπαϊκής Δεξιάς για την προεδρία της
Κομισιόν Μάνφρεντ Βέμπερ, τον οποίο
όπως είπε ο ΔΗΣΥ πλάσαρε ως Μεσσία.
Όπως εξήγησε ο Άντρος Κυπριανού,
οι εκλογές είναι η ευκαιρία αντίστασης
στον εφησυχασμό που καλλιεργείται
από την Κυβέρνηση και τον ΔΗΣΥ καθώς όπως ανέφερε με την έναρξη της
δεύτερης θητείας η κυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ έδειξε το πραγματικό
της πρόσωπο που είναι αυταρχισμός
και αλαζονεία, αναξιοκρατία και νεποτισμός, διαπλοκή και διαφθορά.
«Η εντύπωση που δίνουν οι κυβερνώντες είναι ότι λειτουργούν απλώς
ως χορηγοί διαβατηρίων. Ως ρυθμιστές
των deals μιας μικρής οικονομικής ολιγαρχίας που μόνη της έγνοια είναι
το κέρδος. Δεν έχουν όραμα για την

οικονομία. Δεν έχουν μακρόπνοη στρατηγική», ανέφερε ο Άντρος Κυπριανού
υπογραμμίζοντας πως σε αυτές τις ευρωεκλογές δεν κρίνεται μόνο ένα εκλογικό αποτέλεσμα αλλά το δικαίωμα
του λαού σε όλα αυτά που «κατακρεουργεί η διακυβέρνηση Αναστασιάδη-ΔΗΣΥ».

Ο εφιάλτης της διχοτόμησης
Από την ομιλία του Άντρου Κυπριανού δεν παραλείφθηκε το Κυπριακό,
με τον Άντρο Κυπριανού να προειδοποιεί πως ο χρόνος μετρά αντίστροφα
και ο Νίκος Αναστασιάδης είτε δεν το
συνειδητοποιεί είτε αδιαφορεί. «Τώρα
είναι η ώρα να πούμε τα πράγματα με
το όνομά τους. Είτε θα λυθεί το Κυπριακό
με έντιμο συμβιβασμό, είτε θα ανοίξουμε
την πόρτα στον εφιάλτη της διχοτόμησης», ανέφερε ο κ. Κυπριανού.
Όπως εξήγησε, στόχος ένα «σύγχρονο πρότυπο αρμονικής συμβίωσης
δύο κοινοτήτων διαφορετικής εθνικότητας, γλώσσας και θρησκείας που θα
συνδιαχειρίζονται το κοινό τους κράτος.
Θα είναι χώρα που θα έχει καταφέρει
να διώξει τους στρατούς και θα διοχετεύει όλες της τις δυνάμεις και τους πόρους στις κοινωνικές επενδύσεις και
στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτό το όραμα φιλοδοξούμε να κάνουμε πράξη».
Μιλώντας για το ψηφοδέλτιο του
κόμματος ξεκαθάρισε πως συνδυάζει
την εμπειρία, την ανανέωση αλλά και
τη συμμετοχή ανθρώπων από τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Μιλώντας
για τη συμμετοχή του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ στο ψηφοδέλτιο ξεκαθάρισε πως
δεν είναι μέλος του ΑΚΕΛ. «Ανήκει
στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς.
Συμμερίζεται μαζί μας την ανάγκη επίτευξης λύσης του Κυπριακού στη
βάση των συμφωνημένων αρχών και
όχι μόνο. Η επανένωση του τόπου μας,
είναι στόχος ζωής για το ΑΚΕΛ», κατέληξε ο κ. Κυπριανού.
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Εφυγαν τα σύννεφα που βάραιναν το Helix
Βρέθηκαν τα 450 εκατ. που αναζητούσε η Apollo μετά το «όχι» των Ευρωπαίων για να τα δώσει η ίδια η Τράπεζα Κύπρου
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Επίσημα ρίχνεται
και στην πώληση
δανείων η Ελληνική

Τον Αύγουστο του 2018 η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε πως συμφώνησε να
πωλήσει δάνεια 2,8 δισεκατομμυρίων
ευρώ στην Apollo Global Management,
με τα 2,7 δισεκατομμύρια εξ αυτών
να είναι Μη Εξυπηρετούμενα. Το τίμημα της πώλησης ήταν στα 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ, όμως, μόνο τα
450 εκατ. ευρώ κατέβαλε η Apollo
στην Τράπεζα Κύπρου. Τα υπόλοιπα
400 δάνεισε η Pimco στην Apollo, ενώ
για τα εναπομείναντα 450 εκατ. ευρώ
είχε πρόθεση η ίδια η Τράπεζα Κύπρου
να τα δανείσει στην Apollo για να ολοκληρωθεί πράξη. «Η Τράπεζα προτίθεται να επενδύσει ποσό ύψους 450
εκατ. στο ομολογιακό δάνειο (senior
debt) σε σχέση με αυτή τη συναλλαγή,
γεγονός που υπόκειται σε εποπτική
έγκριση», αναφερόταν χαρακτηριστικά
στην έκθεση που συνόδευε την ανακοίνωση της πώλησης δανείων. Κάτι
τέτοιο δεν έγινε κατορθωτό, αφού η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έθεσε
βέτο. Όπως υποστήριξε η ΕΚΤ, δεν
γίνεται με αυτό τον τρόπο σωστή μείωση ρίσκου (de-risking), άρα και η
Τράπεζα είχε κινήσει διαδικασίες για
να εξεύρουν από κοινού τα χρήματα
μαζί με την Apollo. Υπήρξε μία δυστοκία στο όλο πλάνο, αφού μέχρι και

Η «Κ» είχε γράψει πως η Ελλη-
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Προβλέψεις 10% πάνω σε
ακίνητα τα οποία δεν έχουν
αξιοποιηθεί από τις τράπεζες τα τελευταία τρία χρόνια ζητούν οι επόπτες.
πριν μία εβδομάδα δεν είχαν βρεθεί
τα χρήματα. Ωστόσο, πληροφορίες
της «Κ» αναφέρουν ότι τελικά βρέθηκε
το ζητούμενο – υπολειπόμενο «450άρι»,
το οποίο προέκυψε φυσικά από κοινοπρακτικό δάνειο. Τα δύο μεγάλα ονόματα που προχώρησαν στο δανεισμό
της Apollo είναι η Barclays και η
Nomura. Το όλο εγχείρημα της πώλησης του χαρτοφυλακίου των 2,8 δισ.
δανείων με τα 2,7 δισ. να είναι Μη Εξυπηρετούμενα στην Apollo, έπειτα
από 8 μήνες θα γίνει πραγματικότητα.
Αρχικός σκοπός για το εν λόγω πλάνο

Barclays και Nomura, δύο εκ των μεγάλων ονομάτων, που θα συμμετάσχουν στο κοινοπρακτικό δάνειο των 450 εκατ. ευρώ.
του Helix ήταν να μεταφερθούν σε
μια εταιρεία εξυπηρέτησης δανείων
που θα εξαγοραστεί από την Apollo
και θα την λειτουργούσε η ίδια η Apollo
εντός Μαρτίου. Εν τέλει, μετά την καθυστέρηση με το κοινοπρακτικό δάνειο, η λειτουργία της εταιρείας θα
γίνει εντός Απριλίου, με πιθανότερες
ημερομηνία στο πρώτο δεκαήμερο
του μηνός.
Η συμφωνία μεταξύ Τράπεζας Κύπρου και Apollo προνοεί την μεταφορά
114 υπαλλήλων στην συγκεκριμένη
εταιρεία για να εξυπηρετήσουν τα δά-

νεια που απέκτησε η Apollo, προερχόμενη από την ομάδα της Τράπεζας
Κύπρου που ηγείται ο Nick Smith και
που ειδικεύεται στην εξυπηρέτηση
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (η ομάδα του Nick Smith προϋπήρχε της
Pepper, δηλαδή του εξωτερικού
servicer που προσελήφθη για να μειώσει τα ΜΕΔ της η Τράπεζα και λειτουργούν πλέον παράλληλα). Ο χώρος
που θα στεγαστεί το τμήμα αυτό θα
είναι κτήριο που έχει στην κατοχή
της η Τράπεζα Κύπρου.
Η πώληση του πακέτου των ΜΕΔ

SUNDAY

NIGHT

MOVIE

7+,6681'$<
7+,668
81'$<

MOVIES BEST HOVDIES!

THE BEST PLACE

FOR M

+2:72%($/$7,1/29(5
 ¢¢§¢¤¥§
×Î×Å¾Â&RPHG\

¬¥¥¤¬¥¤¬
¤¡ËÊÎÐÆ¾ÏÂÊ¼ÏÂØËÆÑÆÔÎ¼ÏÐØÛÊÈÌÐÍ¿ÕÐÏ
ÐÑÐ¾Ð¼ÙÆÊÑÆÕ¡ËÆÊ¼Ë×ÂÑ¶ÕÐÔÑ¾ÕÊÉ
ÆÓ×Î¼ÏÉÕÐÚÏÂÈÌ¡ÛÆÕÂÊÏÂÎÆÕÂÌÐÎ¾ÔÆÊÔÕÐ
ÇÕ×ÙÊÌ¿ÔÑ¾ÕÊÕÉØÂÅÆÍÇ½ØÕÐÚÂÍÍ¡ÐÔÌÐÑ¿Ø
ÕÉØÛ×½ØÕÐÚÆ¾ÏÂÊÏÂÃÓÆÊÎÊÂ¡ÍÍÉµÙÐÓÉÈ¿¶
ÑÐÚÏÂÎÑÐÓÆ¾ÏÂÔÚÏÕÉÓÆ¾ÕÂÂÌÓÊÃ¡ÕÐÚ
ÈÐÁÔÕÂ

&20,1*6221




www.mesimvria.com

§Ð.ÂÏ¡ÍÊÊÂÕ¾ÖÆÕÂÊ

¼ÔÉ



¼ÔÉ ¼ÔÉ

αφορά χαρτοφυλάκιο που αποτελείται
από 14 χιλιάδες και πλέον δάνεια σε
μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις,
που εξασφαλίζονται με κάτι περισσότερο από 9 χιλιάδες ακίνητα. Το δανειακό χαρτοφυλάκιο που αγόρασε η
Apollo είναι φυσικά σε χαμηλότερη
τιμή από τη συμβατική αξία των δανείων, αξία που ανέρχεται στα 5,8 δισ.
ευρώ.
Η Τράπεζα Κύπρου είχε πωλήσει
ένα μικρό πακέτο δανείων στην
CDBBank ύψους 22 εκατ. ευρώ εντός
του 2017, στη συνέχεια προχώρησε

νική Τράπεζα εντός του 2019
θα πωλήσει δάνεια ύψους 1
δισ. Πλέον στο ενημερωτικό
της δελτίο που απευθύνεται
στους επενδυτές για την επικείμενη αύξηση κεφαλαίου
150 εκατ. ευρώ, αναφέρει
πως όπως και με την πώληση του χαρτοφυλακίου ΜΕΔ
στην B2Kapital και σύμφωνα
με τη στρατηγική της για τα
ΜΕΔ, αξιολογεί κατά πόσο επιπρόσθετες πιθανές πωλήσεις χαρτοφυλακίων ΜΕΔ θα
μπορούσαν να επιταχύνουν τη
μείωση των προβληματικών
της δανείων.
Στο πλαίσιο αυτό, κατά το
πρώτο εξάμηνο του 2019, η
Τράπεζα έχει ξεκινήσει ένα
στάδιο προετοιμασίας για να
επανεξετάσει τη βιωσιμότητα
διαφόρων μεθόδων μείωσης
ΜΕΔ, με στόχο τον εντοπισμό
της επιλογής που ανταποκρίνεται καλύτερα στους στρατηγικούς στόχους της Ελληνικής.
Το ποσό που ψάχνει να πωλήσει σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες και τις διεργασίες που έχουν γίνει μέχρι
στιγμής, θα ανέρχεται στα
800 εκατ. ευρώ με 1 δισ. ευρώ.

στην πώληση των 2,8 δισ. ευρώ, αλλά
και προσφάτως πώλησε άλλο ένα μικρό
πακέτο ύψους 33,7 εκατ. ευρώ στην
APS, την εταιρεία που εξυπηρετεί τα
δάνεια της Ελληνικής Τράπεζας. Αναλυτικότερα, όπως περιγράφει το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, πρόκειται για το project ονόματι «Velocity»,
που αφορά δάνεια συμβατικής αξίας
245 εκατ. ευρώ, αλλά με την καθαρή
τους αξία να ανέρχεται στα 33,7 εκατ.
ευρώ. Η τράπεζα έχει δηλαδή διαγράψει – λάβει προβλέψεις για το 86% της
αξίας τους. Το πακέτο δανείων απο-

τελείται από 9,7 χιλιάδες δανειολήπτες
με μέσο ποσό συναλλαγής τις 12,5 χιλιάδες ευρώ (8,8 χιλ. ιδιώτες και 900
μικρομεσαίες επιχειρήσεις). Παρ’ όλες
τις κινήσεις μείωσης των μη εξυπηρετούμενών της καθώς και τις κινήσεις
που κάνει με το ειδικό τμήμα ακινήτων
της τη Remu, για την Τράπεζα Κύπρου
παραμένει ο μεγάλος όγκος δανείων
που έχει στην κατοχή της.

Προβλέψεις πάνω 10%
Μεγάλος πονοκέφαλος για τις τράπεζες είναι τα αδιάθετα ακίνητα που
έχουν στους ισολογισμούς τους και
αποκτήθηκαν μέσω της ανταλλαγής
χρέους προς ακίνητα (debt to asset)
ή μέσω εκποιήσεων. Αν και το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Τράπεζα
Κύπρου αλλά σε όλες τις τράπεζες της
Κύπρου που έχουν αποκτήσει ακίνητα,
ωστόσο εστιάζεται σε αυτήν ως το
«μεγαλύτερο γαιοκτήμονα».
Υπενθυμίζεται πως, η Τράπεζα Κύπρου διαθέτει ακίνητα ύψους 1,55 δισ.
ευρώ στο χαρτοφυλάκιό της, ακόμα
και μετά την πώληση του fund που
είχε «παρκάρει» ακίνητα λογιστικής
αξίας 166 εκατ. ευρώ, ονόματι Cyreit
Variable Capital Investment Company
και πώλησε στην Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ.
Όπως πληροφορείται η «Κ», η Κεντρική Τράπεζα σε συνεννόηση με
τους επόπτες έχουν ζητήσει ήδη από
τις τράπεζες που διαθέτουν στο χαρτοφυλάκιό τους ακίνητα τα οποία επί
της ουσίας «έχουν αποτύχει» να τα
πωλήσουν εντός 3 χρόνων, να ανεβάσουν τις προβλέψεις τους γι΄ αυτά. Το
ποσοστό που ζητά η Κεντρική και
είναι υπό διαπραγμάτευση ακόμα ώστε
να ανεβάσουν οι τράπεζες τις προβλέψεις για αδιάθετα ακίνητα, είναι 10%.
Δικαιολογία αυτού, το ακίνητο που αποκτήθηκε κατά την διαδικασία του
debt to asset πριν τρία χρόνια είναι
ότι είχε μία «χ» τιμή και με την πάροδο
του χρόνου πλέον έχει 10% μείον της
«χ» τιμής. Για την Τράπεζα Κύπρου
για παράδειγμα, τα αδιάθετα ακίνητα
που έχουν παρέλθει και τα 3 χρόνια
αξιοποίησής τους, ανέρχονται σε 150
– 200 εκατ. ευρώ. Για τις άλλες τράπεζες
το ποσό είναι σίγουρα μικρότερο, αλλά
είναι ένα πρόβλημα που έχουν ενώπιόν
τους και πρέπει να λάβουν επιπρόσθετες προβλέψεις.
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Νέα ανοίγματα
και το 2019 για
τις υπεραγορές
Σχεδόν 13.000 τ.μ. οι νέες προσθήκες από
ΑΛΦΑΜΕΓΑ, ΜΕΤΡΟ και Παπαντωνίου
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Την καλύτερη περίοδό του φαίνεται
ότι διανύει το λιανικό εμπόριο, με τα
θετικά πρόσημα του ’18 να πήραν ήδη
την σκυτάλη για το 2019. Πάντως τα
στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας,
ο πλέον έγκυρος τρόπος μέτρησης του
κύκλου εργασιών του λιανικού, συνηγορούν για την καλή πορεία του τομέα.
Τα τελευταία αφορούν τον Νοέμβριο
του 2018 και κάνουν λόγο για αύξηση
3,5% του όγκου του κύκλου εργασιών
και 4,4% αύξηση της αξίας του. Σε επίπεδο των έντεκα μηνών από Ιανουάριο μέχρι Νοέμβριο του 2018, υπολογίζεται ότι ο δείκτης αξίας σημείωσε
αύξηση 5,6% σε σύγκριση με την ίδια
περίοδο του 2017. Για όλο το 2018 οι
εκτιμήσεις του Παγκύπριου συνδέσμου
λιανικού εμπορίου, τις οποίες μεταφέρει
στην «Κ» ο γενικός γραμματέας του,
Μάριος Αντωνίου, μιλούν για αύξηση
5,5%. Ο δε τζίρος εκτιμάται ότι εκτοξεύτηκε στο 1,6 δισ., ευρώ, αυξημένος
κατά 400 εκατομμύρια σε σχέση με το
2017 που ανήλθε στο 1,2 δισ.ευρώ.
Ο κ. Αντωνίου επισημαίνει ότι επισκεψιμότητα και συναλλαγές στα καταστήματα ήταν αυξημένα όλο τον
προηγούμενο χρόνο, ενώ με το δεξί
μπήκε και το 2019, παρά το γεγονός
ότι ο Γενάρης δεν είναι παραδοσιακά
δυνατός μήνας. Η αύξηση της κατανάλωσης αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό
στις τουριστικές ροές στην Κύπρο, με
τα 3,9 εκατομμύρια των επισκεπτών
του προηγούμενου έτους να αποδεικνύονται εξαιρετικά ωφέλιμα και για
το λιανικό.
Πέραν φυσικά των εκτιμήσεων και
των στοιχείων όπως καταγράφονται
από την στατιστική υπηρεσία, ένας
άλλος δείκτης για την πορεία του λιανικού εμπορίου είναι τα επενδυτικά
πλάνα των υπεραγορών, ένας τομέας
που συγκεντρώνει την μερίδα του λέοντος των συναλλαγών του λιανικού
εμπορίου. «Για να προχωρούν σημαίνει
ότι υπάρχει ανάγκη στην αγορά, σίγουρα δεν θα προχωρούσαν σε οποιαδήποτε επέκταση αν δεν υπήρχε βεβαιότητα, καθώς αυτό θα επρόκειτο
για πολύ επιπόλαια κίνηση ιδιαίτερα
μετά την οικονομική κρίση, είναι θέση
η οποία εκφράζεται τόσο από τον Σύνδεσμο Λιανικού Εμπορίου όσο και από
τον Σύνδεσμο Υπεραγορών και τον
πρόεδρο του Ανδρέα Χατζηαδάμου.Επισημαίνεται ότι ο τομέας των υπεραγορών είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικός
και μπορεί να σηκώσει το βάρος των
νέων επεκτάσεων και των νέων καταστημάτων.
Πάντως ήδη άρχισε να κάνει την
εμφάνιση της και η άλλη άποψη. Ότι
δηλαδή η αγορά πλησιάζει σιγά σιγά

σε επίπεδα κορεσμού, καθώς ναι μεν
αυξάνεται η φυσική παρουσία των καταστημάτων, ωστόσο είναι ίσως δυσανάλογη της αύξησης της συνολικής
κατανάλωσης. Βασικοί παράγοντες
του λιανικού τομέα αναφέρουν στην
«Κ» ότι με το φιλελευθεροποιημένο ωράριο των καταστημάτων είναι στην
ουσία σαν να λειτουργούν σε 25-30%
περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, ή
αλλιώς μπορούν να εξυπηρετήσουν
25-30% περισσότερους καταναλωτές.

Οι νέες υπεραγορές
Ηδη το 2018 στο κάδρο των υπεραγορών μπήκαν νέοι παίκτες, ενώ υφιστάμενοι ζύγιασαν την αγορά και
είδαν ότι μπορούσαν να προχωρήσουν

Tα θετικά πρόσημα που καταγράφει ο τομέας του λιανικού δείχνουν ότι η αγορά μπορεί να σηκώσει το βάρος των νέων καταστημάτων, επισημαίνουν σύνδεσμοι λιανικού ε-

μπορίου και υπεραγορών. Ωστόσο, οι νέες επεκτάσεις ανακατεύουν ξανά την τράπουλα της κατανάλωσης και το στοίχημα είναι η διατήρηση και αύξηση των μεριδίων αγοράς.
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Στο 1,6 δισ., ο τζίρος
του λιανεμπορίου τροφίμων,
ενώ τα στοιχεία δείχνουν
αύξηση 4,4% στην αξία
και 3,5% στον όγκο
των πωλήσεων στο λιανικό.
Με θετικό πρόσημο
μπήκε ο Ιανουάριος.

Δύο καταστήματα ΑΛΦΑΜΕΓΑ μέχρι τέλος καλοκαιριού, αναβάθμιση στο υφιστάμενο δίκτυο της Lidl,
άφιξη Παπαντωνίου στην
Λευκωσία και κάθοδος του
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ στη Λεμεσό
μέχρι τέλος του έτους.

σε νέα καταστήματα. Κάποιοι άλλοι
δε μετατόπισαν τα πλάνα τους για το
2019 μεγαλώνοντας έτσι ακόμα περισσότερο την πίτα της αγοράς.
Στην πρώτη περίπτωση, έχουμε την
αλυσίδα Spar η οποία άνοιξε το πρώτο
κατάστημα της στην Κύπρο και συγκεκριμένα στην Λάρνακα τον περασμένο Αύγουστο. Επί του παρόντος,
δεν φαίνεται να υπάρχουν στα άμεσα
σχέδια της εταιρείας νέα καταστήματα,
παρά το γεγονός ότι αρχικά είχε γίνει
λόγος για άνοιγμα τριών υπεραγορών
μέχρι τέλος του 2018. Αυτό που εξετάζει
ωστόσο η εταιρεία είναι η μετατροπή
υφιστάμενων υπεραγορών του ομίλου
Ermes σε Spar.
Στα μεγάλα ανοίγματα του 2018 ήταν και το δεύτερο κατάστημα της υπεραγοράς Αθηαινίτης στο Nicosia
Mall, ενώ δύο νέα καταστήματα άνοιξε
σε Κίτι και Λακατάμεια η αλυσίδα υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ. Σύμφωνα με
ενημέρωση από την εταιρεία, μέσα
στους επόμενους μήνες αναμένεται
να προστεθούν νέα καταστήματα στο
δίκτυο της. Συγκεκριμένα, λίγο μετά
το Πάσχα(τέλη Απριλίου), υπολογίζεται
ότι θα πάρει σάρκα και οστά η νέα υπεραγορά στα Πολεμίδια, ενώ άλλη
μία υπεραγορά ΑΛΦΑΜΕΓΑ αναμένεται
να λειτουργήσει στην Πάφο το καλοκαίρι και συγκεκριμένα Ιούνιο- Ιούλιο.
Οι εργασίες και για τα δύο έργα ξεκί-

χονδρικής της MetroAEBE στη Λεμεσό.
Σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας
αναφέρεται ότι το επενδυτικό πλάνο
για το 2019 θα ανέλθει στα 40 εκατ.
ευρώ. Η εταιρεία αναμένεται να ανοίξει
οκτώ νέα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα και στο πλάνο της περιλαμβάνονται οι ανακαινίσεις για καταστήματα
του αρχικού δικτύου MyMarket και
των Κέντρων Διανομής.
Στην περίπτωση της Κύπρου, η επένδυση ύψους περίπου 9 εκατ. ευρώ,
αποτελεί σταθμό τόσο για τη Metro,
καθώς είναι η πρώτη επιχειρηματική
δραστηριότητα εκτός ελληνικών συνόρων, όσο και για την Κύπρο, όπου
δεν υπάρχει ακόμα κατάστημα της κατηγορίας Cash&Carry.
Ο χώρος πώλησης του καταστήματος θα είναι περίπου 3.000 τ.μ., ενώ
οι συνολικές κτιριακές εγκαταστάσεις
θα ξεπερνούν τις 11.000 τ.μ. Αναλόγως
των επιδόσεων αυτού του πρώτου καταστήματος, η Metro θεωρεί ότι στην
κυπριακή αγορά δυνητικά μπορούν
να δημιουργηθούν άλλα τρία
Cash&Carry. Πρόκειται πάντως για το
πρώτο κατάστημα χονδρικής πώλησης
στην Κύπρο, ένα κατάστημα δηλαδή
το οποίο αναλαμβάνει το ρόλο του μεσάζοντα για να εξυπηρετεί επαγγελματίες, όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια,
μπαρ, περίπτερα και μπακάλικα, μέσω
της πώλησης μεγαλύτερων και περισ-

Ηδη άρχισε να κάνει την εμφάνιση της και η άλλη άποψη. Ότι η αγορά πλησιάζει σιγά
σιγά σε επίπεδα κορεσμού, καθώς ναι μεν αυξάνεται η φυσική παρουσία των καταστημάτων, ωστόσο είναι ίσως δυσανάλογη της αύξησης της συνολικής κατανάλωσης.
νησαν και τρέχουν παράλληλα, ενώ η
έκταση της κάθε υπεραγοράς υπολογίζεται στις 3,5-4 χιλιάδες τ.μ.
Στην εκπνοή του ’19 ο Παπαντωνίου
Σχεδόν ένας χρόνος χρειάστηκε μέχρι η υπεραγορά Παπαντωνίου να
λάβει την πολεοδομική άδεια για το
πρώτο άνοιγμα υπεραγοράς στην πρωτεύουσα. Πλέον αναμένει και την έγκριση από τον δήμο Έγκωμης στην
αίτηση για άδεια οικοδομής που κατέθεσε και ακολούθως θα αρχίσει τις
εργασίες ανέγερσης της υπεραγοράς,
με τον χώρο πωλήσεων να εκτείνεται
σε 2.800 τμ. Το πράσινο φως δεν αναμένεται να δοθεί πριν από το πρώτο
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τρίμηνο του 2019, ενώ η χρονική διάρκεια των εργασιών υπολογίζεται στους
8-9 μήνες. Με αυτά τα δεδομένα αναμένεται ότι η υπεραγορά θα μπει στον
χάρτη του λιανικού εμπορίου της Λευκωσίας περί τα τέλη 2019 με πιο ρεαλιστικό σενάριο τις αρχές 2020. Πέραν
της μεγάλης υπεραγοράς στην Λευκωσία, στα πλάνα της εταιρείας περιλαμβάνονται σε πιο μακροπρόθεσμο
επίπεδο, η λειτουργία μικρότερων καταστημάτων, τόσο στην αγορά της
Λευκωσίας όσο και της Λεμεσού.

Παράταση για ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ
Περί τα τέλη του 2019 αναμένεται
να εγκαινιαστεί το πρώτο κατάστημα

σότερων συσκευασιών σε χαμηλές τιμές. Αυτό που ξεκαθαρίζεται από την
εταιρεία είναι ότι το κατάστημα στην
Κύπρο δεν θα διατηρήσει την επωνυμία
METROAEBE, λόγω της λειτουργίας
της υπεραγοράς ΜΕΤΡΟ στο νησί, κάτι
που ενδεχομένως να προκαλούσε σύγχυση στους καταναλωτές και στα συμφέροντα των δύο εταιρειών.
Επενδύσεις 16 εκατ. από την Lidl
Αν και δεν αναμένεται να δούμε
νέο κατάστημα LIDL μέσα στο 2019,
εντούτοις το επενδυτικό πλάνο της εταιρείας για το 2019 είναι στα 16 εκατ.
ευρώ, 6 εκατ. περισσότερα σε σχέση
με το επενδυτικό πλάνο του 2018. Από
το ποσό αυτό τα οκτώ εκατομμύρια
θα απορροφηθούν σε προσφορές και
εμπλουτισμό των προϊόντων της εταιρείας, ενώ τα 3 εκατ., ευρώ αφορούν
εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος δικτύου, ήτοι ανακαινίσεις και επεκτάσεις
των 17 καταστήματων της εταιρείας.
Όπως πληροφορείται η «Κ» τα υπόλοιπα πέντε εκατομμύρια, θα αξιοποιηθούν για την επέκταση του δικτύου
της εταιρείας με στόχο μέχρι το 2021
ο αριθμός των καταστημάτων της να
φτάσει στα 21 παγκύπρια. Διευκρινίζεται πάντως ότι νέο κατάστημα Lidl
δεν αναμένεται για το 2019, ενώ το
τελευταίο κατάστημα της αλυσίδας ήταν η υπεραγορά της Μουτταγιάκκας
αρχές του 2018.
Υπολογίζεται ότι μέχρι τέλος του
χρόνου, θα ανακαινιστούν εξ ολοκλήρου τέσσερα καταστήματα ενώ θα
γίνει αντικατάσταση των συστημάτων
ψύξης όλων των καταστημάτων, με
φιλικά προς τος περιβάλλον ψυγεία
τελευταίας τεχνολογίας. Στο πλαίσιο
της ολοκλήρωσης του έργου της επέκτασης και αναβάθμισης του logistic
centre το κόστος του οποίου ήταν στα
28,5 εκατ. ευρώ, ενώ με το τέλος της
αναβάθμισης, το logistic centre στην
Αραδίππου αναμένεται να φτάσει συνολικά τα 33.393 τ.μ.

/ Του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΩΡΑΤΤΑ

ΑΣΔΥΚ: Δέκα θέσεις για το 2019
Για το 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ανεξάρτητης Συντεχνίας Δημοσίων
Υπαλλήλων Κύπρου (ΑΣΔΥΚ) διεκδικεί
να έχει μια πιο σημαντική παρουσία
στα συνδικαλιστικά δρώμενα της Κύπρου διατηρώντας, ως κόρη οφθαλμού,
την ανεξαρτησία και αυτονομία της
συνδικαλιστικής της δράσης, χαρακτηριστικό το οποίο συνιστά το κύριο
στοιχείο της ταυτότητάς της.
Ως συνδικαλιστική οργάνωση, έχουμε θέσει συγκεκριμένους στόχους
για το 2019 τους οποίους θα εργαστούμε
για να προωθήσουμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο και έχουμε επεξεργαστεί ένα πλαίσιο αποτελούμενο
από τα ακόλουθα δέκα σημεία τα οποία
θα καθοδηγούν τις ενέργειές μας:
1. Προώθηση της εφαρμογής του
ΓεΣΥ σύμφωνα με τα δεδηλωμένα χρο-

νοδιαγράμματα. Η ΑΣΔΥΚ, ως μέλος
της Κοινωνικής Συμμαχίας για την εφαρμογή του ΓεΣΥ, υποστηρίζει με συνέπεια και παρρησία την εφαρμογή
του μεγαλόπνοου αυτού σχεδίου.
2. Ομαλή μετάβαση του προσωπικού/μελών μας (γιατρών, γραμματειακού προσωπικού, τηλεφωνητών, ακτινολόγων, πυρηνικών φυσικών κλπ)
από τα κρατικά νοσηλευτήρια στα νοσηλευτήρια του OKΥΠΥ.
3. Η Μεταρρύθμιση της Δημόσιας
Υπηρεσίας αποτελεί προτεραιότητα
για την ΑΣΔΥΚ. Παρά το γεγονός ότι
αυτή δεν φαίνεται να είναι στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης, εμείς
είμαστε έτοιμοι να ενισχύσουμε κάθε
προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσουμε
και την υποστήριξή μας στη ψηφιο-

ποίηση της δημόσιας υπηρεσίας με
στόχο τον εκσυγχρονισμό της και την
αύξηση της παραγωγικότητάς της.
Διεκδικούμε μια καλύτερη δημόσια υπηρεσία και ως αποτέλεσμα επιδιώκουμε τη βελτίωση της εικόνας των
δημοσίων υπαλλήλων στην κυπριακή
κοινωνία.
4. Παρακολούθηση της έκβασης
των προσφυγών που έχουν κατατεθεί
από μέλη της ΑΣΔΥΚ στο Διοικητικό
Δικαστήριο.
5. Εκπαίδευση και ενημέρωση των
δημοσίων υπαλλήλων σε νομικά θέματα
που τους αφορούν μέσα από διαλέξεις
οι οποίες θα υλοποιηθούν από τον Νομικό Σύμβουλο της Συντεχνίας.
6. Τερματισμό του καθεστώτος εργαζομένων ως Αορίστου Χρόνου στο
Δημόσιο και δημιουργία παράλληλης

δομής θέσεων προαγωγής για τους εργαζόμενους συναδέλφους που ήδη υπηρετούν χρόνια με το καθεστώς αυτό.
7. Συνέχιση και καθιέρωση της συνεργασίας με άλλες συντεχνίες για
διεκδίκηση ισότιμης συμμετοχής μας
στη χάραξη πολιτικής μέσω της Μικτής
Επιτροπής Προσωπικού (ΜΕΠ).
8. Ανάπτυξη και προώθηση αναλυτικής πρότασής μας για αξιοκρατία
στις προσλήψεις/ διορισμούς/ προαγωγές αλλά και αξιολόγηση των ΔΥ,
με συγκεκριμένες προτάσεις μας που
θα εκσυγχρονίζουν/μεταρρυθμίζουν
εκ βάθρων τις υφιστάμενες δομές.
9. Υποβολή και προώθηση του αιτήματός μας για αλλαγή στα Σχέδια
Υπηρεσίας που αφορούν συνδυασμένες
κλίμακες. Έτσι η ανέλιξη από τη χαμηλότερη στην ψηλότερη κλίμακα να

μη γίνεται όταν η χαμηλότερη κλίμακα
ολοκληρώνεται, αλλά να γίνεται αυτόματα από το σημείο στο οποίο η κατώτερη κλίμακα συναντά την κατώτερη
βαθμίδα της ανώτερης κλίμακας. Το
μέτρο αυτό θεωρούμε ότι είναι το μόνο
δίκαιο για ανάκτηση στο ελάχιστο των
όσων χάθηκαν από το προσωπικό της
δημόσιας υπηρεσίας από το 2012 μέχρι
το 2018.
10. Συχνά ενημερωτικά δελτία σχετικά με τα φαινόμενα διαφθοράς (δεύτερη η Κύπρος σε διεθνή κατάταξη)
και φαινόμενα φοροδιαφυγής. Ως συνδικαλιστές δεν ενδιαφερόμαστε μόνο
για την ευημερία των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς αυτή είναι αδύνατο να
επιτευχθεί όσο ο κόσμος παραμένει
αδρανής μπροστά στη διαπλοκή του
κομματικού και του τραπεζικού συ-

στήματος. Ως ΑΣΔΥΚ έχουμε χρέος να
στηλιτεύουμε αυτά τα φαινόμενα και
ως φορέας κοινωνικής αντίδρασης να
προτείνουμε μέτρα για διαρθρωτικές
αλλαγές.
Η ΑΣΔΥΚ είναι εδώ με σκοπό και
στόχους. Θέλει την πρόοδο των δημοσίων υπαλλήλων αλλά παράλληλα θέλει
και θα αγωνιστεί για την πρόοδο της
κοινωνίας μας. Όταν η φωνή της ΑΣΔΥΚ
ακούγεται περισσότερο, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν περισσότερη δύναμη.
Με τις δράσεις μας μέσα στο 2019, με
την καλύτερη επικοινωνία μας με τους
δημόσιους υπαλλήλους, μπορούμε να
κατακτήσουμε τους στόχους μας!

Ο Δρ Γεώργιος Χωραττάς είναι πρόεδρος της
ΑΣΔΥΚ
ghorattas@gmail.com
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Οι 87 «χρυσοί» κρατούμενοι
στο Ritz-Carlton πλήρωσαν 93,4 δισ.
Το ποσό αυτό ανέκτησε η Σ. Αραβία από την επιχείρηση κατά της διαφθοράς

Οι μέτοχοι της Ryanair πιέζουν επί μακρό χρονικό διάστημα για τη διοικητική αναδιάρθρωση της εταιρείας, καθώς το τελευταίο διάστημα η κερδοφορία της βρίσκεται υπό
διαρκή πίεση.

H αεροπορική χαμηλών
ναύλων Ryanair
μετατρέπεται σε όμιλο
Σε δραστικές αλλαγές στη διοίκησή της
προβαίνει η αεροπορική Ryanair, που ίδρυσε και διευθύνει ο Μάικλ Ο’ Λίρι.
Μετά ένα χρόνο με έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ εκείνου και των συνδικάτων των εργαζομένων, με απεργίες και
ακυρώσεις πτήσεων, με ζημίες και αβεβαιότητα λόγω εξόδου της Βρετανίας
από την Ευρωπαϊκή Ενωση, ο κ. Ο’ Λίρι
αποχωρεί από την καθημερινή διαχείριση
της εταιρείας. Οι διαπραγματεύσεις εργοδοσίας - εργαζομένων ανατίθενται σε
πιο χαμηλόβαθμα στελέχη από τον διευθύνοντα σύμβουλο και η Ryanair επιμερίζεται σε τέσσερις θυγατρικές. Πρό<
<
<
<
<
<

Οι τέσσερις θυγατρικές σε Ιρλανδία, Βρετανία, Αυστρία,
Πολωνία θα συγκροτούν την
εταιρεία συμμετοχών
Ryanair Holdings υπό τη διοίκηση του Μάικλ Ο’ Λίρι.
κειται για τις Ryanair DAC για τις ιρλανδικές δραστηριότητες, Ryanair UK για
τη Βρετανία, Laudamotion για την Αυστρία και Ryanair Sun για την Πολωνία.
Ολες μαζί θα συγκροτούν την εταιρεία
συμμετοχών Ryanair Holdings, η οποία
σε δομή θα προσομοιάζει με εκείνη της
IAG/British Airways - Iberia και ο Μάικλ
Ο’ Λίρι θα αναλάβει διευθύνων σύμβουλός
της. Επιπλέον, του χρόνου θα φύγει από
τη Ryanair και ο πρόεδρος του διοικητικού
συμβουλίου Ντέιβιντ Μπόντερμαν, ο οποίος βρίσκεται στη θέση αυτή από το
1996. Πάντως, οι επενδυτές και οι μέτοχοι
ασκούσαν επί μακρόν πιέσεις στην ιρλανδική εταιρεία φθηνών ναύλων για διοικητική αναδιοργάνωση, δεδομένου
πως η αεροπορική εταιρεία είναι αντιμέτωπη με κάμψη κερδών λόγω δραστικής μείωσης των τιμών στα εισιτήρια
και σκληρού ανταγωνισμού.

Συγκεκριμένα, η Ryanair το διάστημα
Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2018 (τρίτο τρίμηνο για το οικονομικό της έτος 20182019) εμφάνισε ζημίες 19,6 εκατ. ευρώ,
όταν την ίδια περίοδο του 2017 είχε
κέρδη 106 εκατ. ευρώ. «Eίναι απογοητευτικά τα αποτελέσματα, αλλά είμαστε
ήσυχοι ότι αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με τους πιο χαμηλούς ναύλους»,
τόνισε ο κ. Ο’ Λίρι. Επίσης, προειδοποίησε
ότι τα ετήσια έσοδά της θα υστερήσουν
από τον στόχο, ο οποίος είχε ήδη αναθεωρηθεί προς τα κάτω λόγω φόβων για
δυσμενείς εξελίξεις στο Brexit. Σε μια
τέτοια προοπτική εκτιμάται πως η αξία
της στερλίνας ως προς το ευρώ θα αποδυναμωθεί και θα αναγκάσει τους Βρετανούς να περικόψουν τα ταξίδια. Και
αυτές οι προβλέψεις επηρέασαν αρνητικά
την τιμή της μετοχής της Ryanair, η
οποία χθες είχε απώλειες στο Δουβλίνο.
Ειδικότερα σημείωσε πτώση έως και
κατά 4,9% και στη συνέχεια περιόρισε
τις απώλειες στο 4,3% στα 10,91 ευρώ.
Οι επενδυτές επηρεάστηκαν από τις προβλέψεις της Ryanair ότι πιθανώς για όλο
το διάστημα του 2019 να μειωθούν περαιτέρω οι τιμές των εισιτηρίων. Ο αναλυτής της Sanford C. Bernstein Ντάνιελ
Ρέσκα τόνισε ότι ο ανασχηματισμός είναι
καλοδεχούμενος. Ωστόσο, ενδεχομένως
να λειτουργήσει δυσμενώς για την εταιρεία με τα πολύ χαμηλά κόστη, επειδή
οδηγεί σε μια πιο περίπλοκη δομή, η
οποία ίσως αναπόφευκτα αυξήσει τα λειτουργικά έξοδα.
Ο Μάικλ Ο’ Λίρι τόνισε πως «με τη
νέα δομή και στρατηγική θα έχουν άριστες προοπτικές ανάπτυξης οι Ryanair,
Sun, Laudamotion και όποιες άλλες πιθανώς προστεθούν». Τα τελευταία χρόνια,
ο κ. Ο’ Λίρι, διαβόητος για τη συγκρουσιακή συμπεριφορά του και την αγένειά
του, απομακρυνόταν από τα φώτα της
δημοσιότητας – η εταιρεία ήθελε να δημιουργήσει μια άλλη, πιο φιλική ταυτότητα προς τους καταναλωτές της.
BLOOMBERG, AFP

H ώρα της συνταξιοδότησης
για τον 74χρονο Μπιλ Γκρος
Επειτα από σταδιοδρομία σχεδόν μισού
αιώνα με ιλιγγιώδη άνοδο και κάπως άδοξο επίλογο την τελευταία τετραετία,
ο Μπιλ Γκρος, ο βασιλιάς των ομολόγων
και συνιδρυτής του μεγαλύτερου επενδυτικού ταμείου ομολόγων στον κόσμο,
PIMCO, αποφάσισε να συνταξιοδοτηθεί.
Ο 74χρονος διαχειριστής κεφαλαίων
που έγινε διάσημος μετατρέποντας την
PIMCO σε κολοσσό ανακοίνωσε χθες
ότι παραιτείται από την επενδυτική
Janus Henderson Global Unconstrained
Bond Fund, στην οποία βρισκόταν την
τελευτάια τετραετία. Σε αυτήν γνώρισε
την απογοήτευση, καθώς το κεφάλαιο
που διαχειριζόταν προσωπικά δεν είχε
καθόλου καλές αποδόσεις.
<
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Ενας από τους σημαντικότερους διαχειριστές
κεφαλαίων και συνιδρυτής
του fund PIMCO.
Οπως ανακοίνωσε ο ίδιος, η συνταξιοδότησή του είναι προσωπική του επιλογή και η πρόθεσή του είναι να διαχειρίζεται εφεξής μόνον τα προσωπικά
περιουσιακά στοιχεία του και το φιλανθρωπικό ίδρυμά του. Μιλώντας στην
τηλεόραση του Bloomberg, ο Γκρος τόνισε πως «κοιτάζοντας πίσω στην απόδοση του κεφαλαίου στην Janus
Henderson Global, τα τελευταία τέσσερα
χρόνια βλέπω πως ήταν απογοητευτική».
Είχε τοποθετήσει σε αυτό 700 εκατ. δολάρια από την προσωπική περιουσία
του, αλλά το κεφάλαιο που διαχειριζόταν
προσωπικά σημείωσε απώλειες 4% το
2018. Αρχισαν να το εγκαταλείπουν οι
επενδυτές και τα κεφάλαιά του περιορίστηκαν κάτω από το ένα δισ. δολάρια

όταν ένα χρόνο νωρίτερα ανέρχονταν
σε 2,24 δισ. δολάρια.
Ο Γκρος εντάχθηκε στην Janus
Henderson Global στα τέλη του 2014
λίγο μετά την αιφνιδιαστική αποχώρησή
του από την PIMCO, η οποία είχε προκαλέσει προβληματισμό στην πελατεία
και στους συμβούλους του ταμείου και
είχε οδηγήσει τους επενδυτές να αποσύρουν εκατοντάδες δισ. δολάρια. Υπήρξε συνιδρυτής της το 1971 και ήταν
αυτός που τη μετέτρεψε σε πραγματικό
γίγαντα με κεφάλαια ύψους 2 τρισ. δολαρίων. Το 1987, ίδρυσε ο ίδιος το προσωπικό του επενδυτικό κεφάλαιο στην
PIMCO, που το 2013 έφθασε να διαχειρίζεται σχεδόν 300 δισ. δολάρια. «Κανένας άλλος διαχειριστής κεφαλαίων
δεν έχε δημιουργήσει τόσο πλούτο για
άλλους ανθρώπους όσο ο Μπιλ Γκρος»,
τόνιζε η επενδυτική Morningstar τον
Ιανουάριο του 2010, όταν τον χαρακτήρισε διαχειριστή κεφαλαίων της δεκαετίας.
Χθες, άλλωστε, ο Σκοτ Μίνερντ, διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής
Guggenheim Partners, τόνισε για τον
Γκρος πως «είναι όχι μόνον αληθινός
ηγέτης και μεγάλος φιλάνθρωπος, αλλά
και προσωπικός ήρωας». Τα τελευταία
20 χρόνια, ο Γκρος είχε προσφέρει 800
εκατ. δολάρια για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Το άστρο του είχε αρχίσει, πάντως,
να δύει όσο ακόμη ήταν στην PIMCO,
της οποίας οι αποδόσεις άρχισαν να
μειώνονται από τις αρχές του 2014 , οπότε και παραιτήθηκε ο διευθύνων σύμβουλος Μοχάμεντ Ελ Εριάν. Λίγους μήνες αργότερα, στις 26 Σεπτεμβρίου 2014,
ο Γκρος ανακοίνωνε την αποχώρησή
του ένα λεπτό πριν ανοίξουν οι αγορές
της Νέας Υόρκης. Ενας μικρός αριθμός
επενδυτών τον ακολούθησε τότε στη
νέα του επιλογή, το Janus Capital.

Περίπου 15 μήνες αφότου είχε αρχίσει η αμφιλεγόμενη, για τον τρόπο
με τον οποίον έγινε, επιχείρηση
της Σαουδικής Αραβίας κατά της
διαφθοράς, ο πρίγκιπας διάδοχος
Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν ανακοίνωσε
τα αποτελέσματά της. Το κράτος
ανέκτησε ποσό ύψους 93,4 δισ. ευρώ από 87 επιχειρηματίες, ορισμένοι
εκ των οποίων είναι μεταξύ των
πλέον πλούσιων ανθρώπων της χώρας και διέθεταν σημαντική εξουσία
υπό τον βασιλιά Φαχντ.

«Χρυσή» φυλακή
Η επιχείρηση κατά της διαφθοράς
είχε προκαλέσει πρωτοσέλιδα σε
ολόκληρο τον κόσμο πριν από 15
μήνες όταν οι Αρχές της Σαουδικής
Αραβίας είχαν συγκεντρώσει ορισμένους από τους πλουσιότερους
και ισχυρότερους επιχειρηματίες
της χώρας στο πολυτελές ξενοδοχείο
Ritz-Carlton του Ριάντ κατηγορώντας τους για διαφθορά. Εδώ και
περίπου ένα χρόνο, οι επιχειρηματίες έχουν αρχίσει να εγκαταλείπουν
το ξενοδοχείο-χρυσή φυλακή, σε
πολλές περιπτώσεις όντας φτωχότεροι κατά μερικά δισ. ευρώ, αλλά
σε κάθε περίπτωση έχοντας το κεφάλι τους στους ώμους τους. Η επιτροπή καταπολέμησης της διαφθοράς ανακοίνωσε πως το ποσό
των 93,4 δισ. ευρώ που ανέκτησε
αποτελείται από μετρητά, ακίνητα,
εταιρείες και μετοχές. Η κυβέρνηση
της Σαουδικής Αραβίας έχει αποκαλύψει ελάχιστα στοιχεία για τους
οικονομικούς συμβιβασμούς που
έκανε με ορισμένους κατηγορουμένους, πέρα από το ότι έγινε πληρωμή ύψους 870 εκατ. ευρώ από
τον πρώην επικεφαλής της εθνικής
φρουράς της χώρας. Πριν από περίπου τέσσερις μήνες, ο πρίγκιπας
διάδοχος είχε δηλώσει στο
Bloomberg ότι έχει συγκεντρωθεί
ποσό ύψους 30,5 δισ. ευρώ από τους
κατηγορουμένους. Σύμφωνα με το
ειδησεογραφικό πρακτορείο, είναι
δύσκολο να επαληθευθούν οι ισχυρισμοί της επιτροπής καταπολέμησης της διαφθοράς εξαιτίας της αδιαφάνειας που καλύπτει τη σαουδαραβική αγορά, όπου εταιρείες
σπάνια αποκαλύπτουν στοιχεία για
τα οικονομικά τους και για την αξία
των ακινήτων τους, επένδυση που
προτιμούν οι περισσότεροι πλούσιοι
Σαουδάραβες.
Οι Αρχές της Σαουδικής Αραβίας
έχουν περιορίσει την ελευθερία κινήσεων πολλών από τους πλούσιους
πρώην κρατούμενους, απαγορεύοντάς τους την έξοδο από τη χώρα
και παρακολουθώντας τους στενά.
Ο πλέον γνωστός από τους συλλη-

Ο πλέον γνωστός από τους συλληφθέντες ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Αλουαλίντ
μπιν Ταλάλ αλ Σαούντ. Σύμφωνα με το Bloomberg, η καθαρή περιουσία του μειώθηκε κατά 3,5 δισ. ευρώ, στα 13,10 δισ.,
στη διάρκεια της φυλάκισής του. Ο Αλουαλίντ είχε απελευθερωθεί έπειτα από 83 ημέρες κράτησης και είχε εμφανιστεί
σημαντικά αδυνατισμένος, αλλά επαινώντας την ηγεσία του βασιλείου.
<
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Η Σαουδική Αραβία ανέκτησε μετρητά, ακίνητα,
εταιρείες και μετοχές.
φθέντες ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος της Σαουδικής Αραβίας, πρίγκιπας Αλουαλίντ μπιν Ταλάλ αλ Σαούντ, ο οποίος απελευθερώθηκε τον
Ιανουάριο του 2018. Σύμφωνα με το
Bloomberg, η καθαρή περιουσία του
μειώθηκε κατά 3,5 δισ. ευρώ στα
13,10 δισ. στη διάρκεια της φυλάκισής του. Ο Αλουαλίντ είχε απελευθερωθεί μετά 83 ημέρες κράτησης και είχε εμφανιστεί σημαντικά
αδυνατισμένος, αλλά επαινώντας
την ηγεσία του βασιλείου. Λίγες ημέρες μετά την απελευθέρωσή του
είχε πει στο Bloomberg ότι είχε υπογράψει εμπιστευτική συμφωνία
με την κυβέρνηση και πως οι επιχειρήσεις του έχουν επιστρέψει στο
κανονικό. Η μετοχή του επενδυτικού
ομίλου του με ονομασία Kingdom
Holdings έχει υποχωρήσει κατά
22%. Ο Αλουαλίντ διαθέτει το 95%
της εταιρείας, καθώς και περιου-

σιακά στοιχεία ύψους 2,3 δισ. ευρώ
εκτός Μέσης Ανατολής.
Ο δισεκατομμυριούχος Μοχάμεντ
αλ Αμούντι είναι ο δεύτερος πλουσιότερος άνθρωπος της Σαουδικής
Αραβίας και ένας από τους τελευταίους επιχειρηματίες που απελευθερώθηκαν, στα τέλη Ιανουαρίου
2019. Εξι εβδομάδες νωρίτερα, οι
Αρχές της Σαουδικής Αραβίας είχαν
επιβεβαιώσει πως είναι φυλακισμένος με κατηγορίες διαφθοράς και
δωροδοκίας και πως θα δικαζόταν.
Στη διάρκεια της φυλάκισής του η
καθαρή περιουσία του μειώθηκε
κατά 1,2 δισ. ευρώ, στα 7,6 δισ.
ευρώ. Εφτιαξε την περιουσία του
χάρη σε κρατικό συμβόλαιο που
είχε κερδίσει κατά τη βασιλεία του
βασιλιά Φαχντ, ενώ πλέον μεγάλο
μέρος της περιουσίας του βρίσκεται
εκτός Σαουδικής Αραβίας. Διαθέτει
τη μεγαλύτερη εταιρεία καυσίμων
της Σουηδίας και είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στην πατρίδα του,
Αιθιοπία, όπου διαθέτει ορυχεία
χρυσού, ξενοδοχεία και αγροτικές
εκτάσεις. Η κατάσταση στην οποία
βρίσκονται τα περιουσιακά του στοι-

χεία και ποιος τα ελέγχει είναι ασαφής, σύμφωνα με το Bloomberg.
O Αλ Αμούντι είναι υγιής και έχει
καλή διάθεση, ενώ έχει συναντηθεί
με υψηλόβαθμα στελέχη των εταιρειών του, σύμφωνα με πηγή που
μίλησε στο Bloomberg.
O Σαλέχ Κάμελ είναι αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας στον χώρο
των χρηματοοικονομικών αλλά και
στον κλάδο της υγείας. Απελευθερώθηκε τον Ιανουάριο του 2018 με
την καθαρή περιουσία του να έχει
μειωθεί στη διάρκεια της φυλάκισής
του κατά 611 εκατ. ευρώ, στα 2,6
δισ. ευρώ συνολικά. Ο Κάμελ ήταν
επίσης από τους πρώτους Σαουδάραβες «βαρώνους. των μέσων ενημέρωσης και στη δεκαετία του 1970
είχε δημιουργήσει μία από τις πρώτες εταιρείες τηλεοπτικών παραγωγών στη Σαουδική Αραβία, ενώ
ήταν από τους πρώτους επενδυτές
στον τοπικό μιντιακό γίγαντα
Middle East Broadcasting Center.
H κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο
του 60% της εταιρείας MBC, περιλαμβανομένων και μετοχών που ανήκαν στον Κάμελ.

Πολλά ερωτήματα στον οίκο Chanel
για τη μετά Λάγκερφελντ εποχή
Οι δύο ιδιοκτήτες δεν έχουν αποκαλύψει τα επόμενα βήματά τους
Eνα βαρύ κρύωμα πιθανώς να είναι
η αφορμή για την αποχώρηση του
Καρλ Λάγκερφελντ από τον χώρο
της μόδας και της υψηλής ραπτικής.
Ο 85χρονος σχεδιαστής είναι υπεύθυνος για τον οίκο Σανέλ (Chanel)
τα τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια και σχεδιάζει έως και οκτώ συλλογές τον χρόνο. Είναι διάσημος και
εύκολα αναγνωρίσιμος, με τα σκούρα
γυαλιά, τη λευκή αλογοουρά και την
ανελέητη γλώσσα. Τον Δεκέμβριο,
σε ανακοίνωσή του ο οίκος ανέφερε
πως είναι ιδιαίτερα κουρασμένος για
<
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Ο Γερμανός «πατριάρχης
της μόδας» κατόρθωσε
με τις ιδέες του να δημιουργήσει έναν υγιή οίκο
διεθνούς ακτινοβολίας.
να παραστεί στη χειμερινή επίδειξη
μόδας στο Παρίσι, ευχόμενός του
ταχεία ανάρρωση από το «βαρύ κρύωμα». Αυτό απασχόλησε τις εφημερίδες περισσότερο από τα κοστούμια
τουίντ και τις κεντημένες στο χέρι
τουαλέτες, που παρουσιάστηκαν
στην επίδειξη. Ο Γερμανός «πατριάρχης της μόδας» κατόρθωσε με τις ιδέες του να δημιουργήσει έναν υγιή
οίκο διεθνούς ακτινοβολίας, συνδυάζοντας τα υπερπολυτελή και πανάκριβα κομμάτια με πιο προσιτά αντικείμενα, που έχουν το λογότυπο
Chanel, αποφέροντας σε αυτόν έσοδα
9,7 δισ. δολαρίων και κέρδη 2,7 δισ.
δολαρίων τον χρόνο.

Ταυτότητα
Βέβαια, όπως επισημαίνει η Ντελφίν Ντιόν, καθηγήτρια με ειδίκευση
στον κλάδο ειδών πολυτελείας στη

Ο 85χρονος Λάγκερφλεντ είναι υπεύθυνος για τις κολεξιόν του οίκου Chanel τα
τελευταία τριάντα και πλέον χρόνια και σχεδιάζει έως και οκτώ συλλογές τον
χρόνο. Τον Δεκέμβριο, σε ανακοίνωσή του ο οίκος ανέφερε πως είναι ιδιαίτερα
κουρασμένος για να παραστεί στη χειμερινή επίδειξη μόδας στο Παρίσι, και του
ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση από το «βαρύ κρύωμα».
Σχολή Διοίκησης HEC του Παρισιού,
«ο Λάγκερφελντ έχει για πολλά χρόνια ταυτιστεί με το πνεύμα και την
αισθητική του Σανέλ, οπότε δύσκολα
φαντάζεσαι το επόμενο βήμα – άλλωστε, η προσωπικότητα και η αύρα
του είναι σημαντικές». Οι ιδιοκτήτες
του οίκου, τα αδέλφια Αλέν και Ζεράρ Βερτχάιμερ, δεν έχουν ορίσει
διάδοχο. Θυμίζουμε πως τα τελευταία χρόνια, όταν αποχωρούσαν
από τα καθήκοντά τους σχεδιαστές

όπως ο Αλμπέρ Eλμπά της Lanvin
ή η Φοίβη Φιλό της Celine, κυκλοφορούσαν φήμες πως θα τους αντικαθιστούσε ο Καρλ Λάγκερφελντ.
O τελευταίος αφίχθη στον οίκο της
Σανέλ το 1983, όταν είχαν περάσει
12 χρόνια από τον θάνατο της δημιουργού του. Οι Βερτχάιμερ ήθελαν
να τον αναζωογονήσουν, εξ ου και
προσέλαβαν τον Λάγκερφελντ. Αυτός είχε κερδίσει το βραβείο Γούλμαρκ το 1965, στα 21 του, και είχε

γίνει δημιουργικός διευθυντής στην
Chloe και στην ιταλική Fendi, στην
οποία ακόμη και σήμερα έχει εποπτικό ρόλο στη γυναικεία σειρά.
Στον Σανέλ έδωσε εντονότερα θηλυκά χαρακτηριστικά στα τουίντ
κοστούμια και ενίσχυσε τα διακοσμητικά στοιχεία, όπως οι πέρλες,
οι αλυσίδες και το λογότυπο με το
διπλό αρχικό C. O oίκος Σανέλ διατηρεί αμετάβλητη την εικόνα της
πανάκριβης κομψότητας με τις τουαλέτες των 15.000 δολαρίων και τις
δερμάτινες επενδεδυμένες τσάντες
των 5.000 δολαρίων, αλλά έχει και
απήχηση σε πολύ ευρύτερο κοινό.
Διαθέτει κραγιόν μαζικής κατανάλωσης κάτω από 30 δολάρια και αρώματα κάτω των 100 δολαρίων.
Πολλοί για την επιτυχία αυτή χαρακτηρίζουν τον Καρλ Λάγκερφελντ
«ιδιοφυΐα του μάρκετινγκ». Ο οίκος
απασχολεί διεθνώς 20.000 υπαλλήλους και αποτιμάται στα σχεδόν 50
δισ. δολάρια. Οι ιδιοκτήτες του Αλέν
και Ζεράρ Βερτχάιμερ, και οι δύο
κοντά στα 70 τους, δεν έχουν αποκαλύψει τον σχεδιασμό τους για το
μέλλον. Ωστόσο, αναδιοργάνωσαν
τη δομή του Σανέλ και όλες οι επιμέρους θυγατρικές του υπήχθησαν
σε μία εταιρεία συμμετοχών με έδρα
το Λονδίνο. Επίσης, ανανεώθηκε
ο ιστότoπος Chanel, προστέθηκαν
σε αυτόν και γυαλιά ηλίου, προϊόντα
μακιγιάζ και αρώματα, ενώ τελικά
μπήκαν και τιμές. Ο σύμβουλος εταιρειών ειδών πολυτελείας Μάριο
Ορτέλι επισημαίνει πως οι Βερτχάιμερ προετοιμάζονται για αλλαγές,
που μπορεί να είναι από την προσθήκη ανδρικής σειράς ρούχων μέχρι την πώληση του οίκου, αλλά
δεν πρόκειται να ανακοινώσουν τίποτε πριν το οριστικοποιήσουν.
BLOOMBERG
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Στον πυρετό του χρυσού
οι κεντρικές τράπεζες
αναδυόμενων οικονομιών

Αγόρασαν εκατοντάδες τόνους για να μειώσουν την εξάρτησή τους από το δολάριο

Η πληθώρα νέων εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων σχετίζεται και με την ακμή της Σίλικον Βάλεϊ και των εταιρειών τεχνολογίας, που ευνοούνται από τη ροή καινοτομικών κεφαλαίων.

Ολο και πιο νέοι οι πολύ
πλούσιοι Αμερικανοί
Η νέα γενιά των πολύ πλούσιων Αμερικανών είναι πολύ πιο νέα από τις προηγούμενες. Ο μέσος όρος ηλικίας των Αμερικανών με καθαρή περιουσία άνω
των 25 εκατ. δολαρίων είναι μόλις τα 47
έτη, ενώ το 2014 ήταν τα 58 έτη. Κατά
μέσον όρο οι Αμερικανοί με καθαρή περιουσία τουλάχιστον ενός εκατ. δολαρίων
είναι 62 ετών, ηλικία που είναι σχεδόν
αμετάβλητη εδώ και πολλά χρόνια. Αξίζει
να αναφερθεί στο σημείο αυτό ότι μετά
το ξέσπασμα της κρίσης ο αριθμός των
Αμερικανών εκατομμυριούχων έχει διπλασιαστεί.

Μετατοπίσεις
Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν ανωτέρω
προέρχονται από μελέτη της εταιρείας
ερευνών αγοράς και διαχείρισης πλούτου
Spectrem Group. Ο πρόεδρός της, Τζορτζ
Γουόλπερ Τζούνιορ, διευκρινίζει πως
μέσα από τα στοιχεία της έρευνας απο<
<
<
<
<
<

Ο μέσος όρος ηλικίας των
Αμερικανών με καθαρή περιουσία άνω των 25 εκατ. δολαρίων είναι μόλις τα 47 έτη.
τυπώνεται η απαρχή μιας τεράστιας διαγενεακής μεταφοράς του πλούτου στην
Αμερική. Το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε
από τη Spectrem Group ήταν μικρό, με
185 Αμερικανούς που είχαν καθαρή περιουσία 25 εκατ. δολαρίων και άνω. Εντούτοις, τα πορίσματα εναρμονίζονται
με άλλα συναφή, που αφορούν το πλουσιότερο 0,1% του πληθυσμού στις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με έκθεση των οικονομολόγων
Εμανουέλ Σάεζ και Γκάμπριελ Ζούκμαν
του Πανεπιστημίου του Μπέρκλεϊ στην
Καλιφόρνια, οι άνω των 65 ετών έχουν
στα χέρια τους περισσότερο από το ένα
τρίτο του πλούτου της χώρας. Ο αριθμός
τους δεν έχει όμως αυξηθεί με τον ίδιο
ρυθμό που αυξήθηκε το ποσοστό των η-

λικιωμένων επί του συνολικού αμερικανικού πληθυσμού. Και αυτό γιατί πλούσιοι
γίνονται ολοένα και νεότεροι.
Το ερώτημα που ανακύπτει είναι από
πού προέρχεται ο συσσωρευμένος πλούτος. Η ομάδα των νεότερων εκατομμυριούχων και δισεκατομμυριούχων οφείλει
την περιουσία της και σε κληρονομιές
και στις δικές της δραστηριότητες. «Ισως
να υπάρχουν πιο πολλοί αυτοδημιούργητοι, σαν τον Μαρκ Ζούκερμπεργκ,
από ό,τι το 1960, αλλά υπάρχουν και πιο
πολλοί και πολλές σαν την κληρονόμο
Πάρις Χίλτον», αναφέρουν οι Σάεζ και
Ζούκμαν. Στις ΗΠΑ, σχεδόν 172.000
νοικοκυριά έχουν καθαρή περιουσία
τουλάχιστον 25 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα
με την Spectrem έναντι των 84.000 το
2008. Οι εννιά στους δέκα κάτω των 38
ετών έκαναν λόγο για οικογενειακή περιουσία και διασυνδέσεις, που τους βοήθησαν. Το ίδιο, όμως, ποσοστό των νεαρών
πλουσίων είπε πως ρόλο έπαιξε και η
σκληρή δουλειά και το ότι έφτιαξαν δική
τους επιχείρηση.
Η πληθώρα νέων εκατομμυριούχων
και δισεκατομμυριούχων σχετίζεται και
με την ακμή της Σίλικον Βάλεϊ και των
εταιρειών τεχνολογίας, που ευνοούνται
από τη ροή καινοτομικών κεφαλαίων. Η
αρχική δημόσια εγγραφή για διάθεση
μετοχών μιας νεοφυούς επιχείρησης ή
μια γενναιόδωρη χρηματοδότηση μπορεί
να κάνει εν μια νυκτί έναν άνθρωπο δισεκατομμυριούχο. Αντιθέτως, οι προκάτοχοί τους και οι παλιότερες γενιές έκτιζαν
αργά και σταθερά μέσα στο διάβα δεκαετιών τις αυτοκρατορίες τους.Οι Ανταμ
Μπάουεν και Τζέιμς Μόνσις, δημιουργοί
του ηλεκτρονικού τσιγάρου Juul και ζάπλουτοι, είναι λίγο παραπάνω από 40 και
30 αντίστοιχα. Βέβαια, οι πλούσιοι Αμερικανοί των 75 ετών και άνω απαρτίζουν
τη μοναδική ηλικιακή ομάδα με αύξηση
του μέσου όρου της περιουσίας τους την
περίοδο 2007-2016, σύμφωνα με στοιχεία
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.
BLOOMBERG

Στα υψηλότερα επίπεδα από το 1971
και την κατάργηση του κανόνα του
χρυσού από τον τότε πρόεδρο των
ΗΠΑ, Ρίτσαρντ Νίξον, έφτασαν πέρυσι οι αγορές του πολύτιμου μετάλλου από τις κεντρικές τράπεζες
ανά τον κόσμο. Πρόκειται για την
κορύφωση μιας τάσης που καταγράφεται από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έως σήμερα.
Καθοριστικός παράγοντας, το περασμένο έτος, στάθηκε όμως η προσπάθεια πολλών αναδυόμενων αγορών να μεταβάλουν τη σύνθεση
των διαθεσίμων τους μειώνοντας
τη μερίδα που αντιπροσωπεύει σε
αυτά το δολάριο.
Ανάμεσά τους η Ρωσία αλλά και
η Τουρκία και το Καζαχστάν, ενώ
τελευταία στρέφονται στον χρυσό
και ορισμένες χώρες από την Κεντροανατολική Ευρώπη.
Συνεπακόλουθο της αυξημένης
ζήτησης για το πολύτιμο μέταλλο,
η ανοδική πορεία της τιμής του. Τις
τελευταίες ημέρες έχει εκτιναχθεί
στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων οκτώ μηνών και χθες το βράδυ
κυμαινόταν στα 1.321,69 δολάρια
<
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<
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Ρωσία, Τουρκία, Καζαχστάν και ορισμένες
χώρες από την Κεντροανατολική Ευρώπη
στρέφονται στον χρυσό.
η ουγγιά. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο
Συμβούλιο Χρυσού που έδωσε χθες
τα στοιχεία αυτά στη δημοσιότητα,
ο συνολικός όγκος του πολύτιμου
μετάλλου στα θησαυροφυλάκια των
κεντρικών τραπεζών αυξήθηκε κατά
651,5 τόνους. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 74%
σε σύγκριση με τα επίπεδα του αμέσως προηγούμενου έτους.
Σε ό,τι αφορά την αξία αυτών των
διαθεσίμων χρυσού, το Φόρουμ Νομισματικών και Χρηματοπιστωτικών
Ιδρυμάτων που έχει έδρα στο Λονδίνο, την υπολογίζει σε περίπου 1,4
τρισ. δολάρια. Η Τράπεζα της Ρωσίας
ήταν εκείνη που στη διάρκεια του
2018 προχώρησε στις περισσότερες
αγορές χρυσού από όλες τις κεντρικές
τράπεζες, ενώ αγόρασε και τον μεγαλύτερο όγκο χρυσού στην ιστορία
της. Αύξησε, έτσι, τα διαθέσιμά της
κατά 274,3 τόνους και σύμφωνα με
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού,
η Μόσχα χρηματοδότησε αυτές τις
αγορές με τα έσοδα που προσπορίστηκε από την πώληση ομολόγων
του αμερικανικού δημοσίου. Ωστόσο,
ο χρυσός που βρίσκεται στα θησαυροφυλάκια της Τράπεζας της Ρωσίας
εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μόνον το 18% του συνόλου των διαθεσίμων της. Το αντίστοιχο ποσοστό
στην Τράπεζα της Γερμανίας φτάνει
στο 69% και στις ΗΠΑ στο 74%. Αναλυτές της αγοράς εκτιμούν πως
η Τράπεζα της Ρωσίας αγόρασε ως

Ο συνολικός όγκος του πολύτιμου μετάλλου στα θησαυροφυλάκια των κεντρικών τραπεζών αυξήθηκε κατά
651,5 τόνους το 2018 σε σχέση με το 2017. Η ποσότητα αυτή αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 74% σε σύγκριση με
τα επίπεδα του αμέσως προηγούμενου έτους.
επί το πλείστον χρυσό από την εγχώρια παραγωγή προκειμένου να
παρακάμψει πλήρως το δολάριο.
Σε ό,τι αφορά τις κεντρικές τράπεζες
των ευρωπαϊκών χωρών έχουν προσφάτως αρχίσει να αυξάνουν τα
διαθέσιμά τους σε χρυσό. Η Ουγγαρία, για παράδειγμα, δεκαπλασίασε τα διαθέσιμά της σε χρυσό
που βάσει εκτιμήσεων ανέρχονται
σε 31,5 τόνους και καταγράφουν
το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.
Σύμφωνα με ανεξάρτητες εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η στροφή των κεντρικών τραπεζών στον χρυσό είχε
ως αποτέλεσμα να μειωθεί το μερίδιο του δολαρίου στα διαθέσιμα
των κεντρικών τραπεζών. Το Ταμείο

εκτιμά πως το τρίτο τρίμηνο του
περασμένου έτους βρισκόταν στα
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων πέντε ετών το μερίδιο του δολαρίου στα διαθέσιμα των κεντρικών τραπεζών. Υπήρξαν, πάντως,
και ορισμένες κεντρικές τράπεζες
που κινήθηκαν αντίθετα προχωρώντας σε πωλήσεις χρυσού στη
διάρκεια του 2018. Ανάμεσά τους
οι κεντρικές τράπεζες της Αυστραλίας, της Γερμανίας, της Σρι Λάνκα,
της Ινδονησίας και της Ουκρανίας
που πούλησαν συνολικά 15,6 τόνους
του πολύτιμου μετάλλου.
Αναφορικά με το τρέχον έτος,
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού
προεξοφλεί πως θα συνεχισθούν
οι ίδιες τάσεις που εκδηλώθηκαν

στη διάρκεια του περασμένου έτους. Εκτιμά, ειδικότερα, πως η εντεινόμενη αβεβαιότητα στην αγορά και η επιστροφή πολλών οικονομιών στον προστατευτισμό
θα καθιστά τον χρυσό διαρκώς πιο
ελκυστικό ως ασφαλές καταφύγιο
για επενδυτές και για κράτη. Προεξοφλεί, άλλωστε, πως ακόμη και
παράγοντες όπως τα αυξημένα επιτόκια στις ΗΠΑ και το ισχυρό
δολάριο δεν θα έχουν παρά περιορισμένο αντίκτυπο στη ζήτηση,
την τιμή και γενικότερα στην αγορά
χρυσού. Βασίζει τις εκτιμήσεις της
στο γεγονός ότι η Fed δείχνει ήδη
να αναθεωρεί την απόφασή της
για στροφή σε περιοριστική νομισματική πολιτική.

Συνεργασία της Ford με τη VW
στα επαγγελματικά οχήματα

Αρκετά πιθανή και η κοινή πορεία τους στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα
Τη συνένωση των δυνάμεών τους
ανακοίνωσαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθεσης Αυτοκινήτου στο
Ντιτρόιτ, η αμερικανική Ford και η
γερμανική Volkswagen (VW), ώστε
να αντιμετωπίσουν με περισσότερα
πολεμοφόδια τις προκλήσεις του
μέλλοντος και τις επιπτώσεις από
την επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας. Οι δύο ισχυρές αυτοκινητοβιομηχανίες πρόκειται να συνεργαστούν στα οχήματα επαγγελματικής χρήσεως, ενώ θα εξετάσουν
και τις πιθανότητες να επεκτείνουν
μελλοντικά την κοινή τους δράση
και στην ηλεκτροκίνηση και στην
αυτόνομη οδήγηση.
Αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία τους σημαίνει πως οι δύο όμιλοι
θα μπορέσουν να εξοικονομήσουν
δισεκατομμύρια δολάρια σε κόστος.
«Δεδομένου του επιπέδου της νέας
τεχνολογίας, που εισέρχεται στον
κλάδο, καθώς και της παρουσίας νέων παικτών, όπως οι Tesla και
Waymo, οι αυτοκινητοβιομηχανίες
δεν μπορούν να κινηθούν μόνες και
πρέπει να συμμαχήσουν», δήλωσε
ο Τζιμ Χάκετ, επικεφαλής της Ford.
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Η κίνηση αυτή θα περιορίσει κατά αρκετά δισ.
δολ. το κόστος λειτουργίας των δύο ομίλων.
Ο ομόλογός του Χέρμπερτ Ντίες,
της Volkswagen, τόνισε ότι έχει αναπτυχθεί σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο ομίλων, όπως αναφέρει
το www.businessinsider.com. Διευκρίνισαν, πάντως, ότι δεν πρόκειται να κάνουν κάποια συγχώνευση ή να ανταλλάξουν μεταξύ τους
μετοχές των εταιρειών, αλλά ότι σε
πρώτη φάση θα ξεκινήσουν με πωλήσεις ημιφορτηγών και αγροτικών
αυτοκινήτων μεσαίου μεγέθους το
2022. Κατά τις εκτιμήσεις των Ford
και VW, τα πρώτα βελτιωμένα λειτουργικά κέρδη θα φανούν το 2023.

Πιέσεις
Επιπλέον, ανέφεραν ότι θα συγκροτηθεί κοινή επιτροπή, στην οποία θα συμμετέχουν και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των Ford και

Volkswagen (Τζιμ Χάκετ και Χέρμπερτ Ντίες). Υπό τη δική της αιγίδα
θα τεθεί η αμερικανογερμανική συμμαχία, η σύμπηξη της οποίας δείχνει
τις συνεχώς διογκούμενες πιέσεις
στον κλάδο.
Οι πιέσεις αυτές σχετίζονται με
τις επενδύσεις στην ηλεκτροκίνηση,
στην αυτόνομη οδήγηση και στη
νέα τεχνολογία αντιρρύπανσης, ώστε να μειωθούν περαιτέρω οι εκπομπές ρύπων και να ικανοποιηθούν
οι διεθνώς αυστηρότερες προδιαγραφές. Επιπροσθέτως ο Τζιμ Φάρλεϊ,
πρόεδρος της Ford με αρμοδιότητα
την παγκόσμια αγορά, τόνισε ότι η
συνεργασία δεν σημαίνει πως θα
κατασκευαστεί ένα αγροτικό με την
υπογραφή Ford - VW για τις ΗΠΑ,
όπου κυριαρχεί η Ford. Σημαίνει,
όμως, πως η Ford θα κατασκευάζει
νέα μεσαίου μεγέθους αγροτικά και
για τις δύο εταιρείες, τα οποία θα
απευθύνονται στην αγορά της Ευρώπης, της Νοτίου Αμερικής και της
Αφρικής.
Επίσης, η Ford θα κατασκευάζει
μεγαλύτερα φορτηγά εμπορικής
χρήσεως για τη Γηραιά Ηπειρο, ενώ

η VW θα κατασκευάσει ένα ημιφορτηγό πόλης.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις της
VW, το ημιφορτηγό αυτό θα μπορούσε να κατασκευαστεί στο εργοστάσιο της Ford στην Τουρκία. Ο
διευθύνων σύμβουλος της γερμανικής εταιρείας Χέρμπερτ Ντίες προσέθεσε πως, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Ford, υπέγραψαν μνημόνιο συναντίληψης για ανάπτυξη
ηλεκτρικών και αυτόνομων οχημάτων.
H συνένωση δυνάμεων με τη
Volkswagen είναι μεγάλο στοίχημα
για τον Τζιμ Χάκετ, τον επικεφαλής
της Ford, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα το 2017 με την εντολή να επισπεύσει τη λήψη αποφάσεων και
να μειώσει τα έξοδα. Ηδη προανήγγειλε χιλιάδες απολύσεις και πιθανό
κλείσιμο εργοστασίων στην Ευρώπη,
ενώ τον Δεκέμβριο η Volkswagen
είχε ανακοινώσει περαιτέρω ελάττωση δαπανών κατά 3 δισ. ευρώ, ώστε να βελτιώσει την κερδοφορία
και να χρηματοδοτήσει τη στροφή
της στην ηλεκτροκίνηση.
REUTERS, BLooMBERG

O Τζιμ Φάρλεϊ, πρόεδρος της Ford με αρμοδιότητα την παγκόσμια αγορά, τόνισε ότι η συνεργασία δεν σημαίνει πως θα κατασκευαστεί ένα αγροτικό με την υπογραφή Ford - VW για τις ΗΠΑ, όπου κυριαρχεί η Ford. Σημαίνει, όμως, πως η Ford θα κατασκευάζει νέα μεσαίου μεγέθους αγροτικά και για τις δύο εταιρείες, τα οποία θα απευθύνονται στην αγορά της Ευρώπης,
της Νοτίου Αμερικής και της Αφρικής.
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Κίνδυνος για την Ευρώπη
η ρευστοποίηση ιταλικού χρέους
Στα 425 δισ. ευρώ η έκθεση των ευρωπαϊκών τραπεζών σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα της χώρας
Αν και θεωρητικά υπάρχουν οι μηχανισμοί στην Ευρωζώνη για να
αναχαιτίσουν τον κίνδυνο εξάπλωσης μιας κρίσης δημοσίου χρέους
από την Ιταλία, οι ευρωπαϊκές τράπεζες παραμένουν εκτεθειμένες
σε κρατικά και εταιρικά ομόλογα
της χώρας που υπολογίζονται σε
εκατοντάδες δισ. ευρώ. Στοιχεία
της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής
(ΕΒΑ) δείχνουν πως τη μερίδα του
λέοντος από το ιταλικό χρέος των
1,5 τρισ. ευρώ κατέχουν οι εγχώριες
τράπεζες με έδρα το Μιλάνο και
τη Ρώμη. Ωστόσο, το ξέσπασμα
μιας κρίσης θα προκαλέσει μαζικό
κύμα ρευστοποιήσεων σε όλη την
Ευρώπη, εκθέτοντας επίσης τις
τράπεζες στη Φρανκφούρτη, στο
Παρίσι και στη Μαδρίτη.
Οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν
επενδύσει σε κρατικά και εταιρικά
ομόλογα της Ιταλίας 425 δισ. ευρώ.

Αντιμέτωπη
με ελλείμματα
ενδέχεται να
βρεθεί η Γερμανία
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Το ξέσπασμα μιας κρίσης
θα προκαλέσει μαζικό
κύμα ρευστοποιήσεων
σε όλη την Ευρώπη.
Μια γεύση των πιθανών επιπτώσεων πήραν οι επενδυτές το δ΄ τρίμηνο του 2018 από τη σφοδρότατη
σύγκρουση Ρώμης και Βρυξελλών
για το ύψος του δημοσιονομικού
ελλείμματος το 2019. Η σύγκρουση
αυτή οδήγησε σε μεγάλη αύξηση
του κόστους εξυπηρέτησης του ιταλικού χρέους μέσα σε λίγους μήνες, αν και βρέθηκε συμβιβασμός
λίγο πριν από τη λήξη του περασμένου έτους. Προς το παρόν επικρατεί ψυχραιμία στις αγορές, παρά
την ανακοίνωση στοιχείων την περασμένη εβδομάδα που έδειξαν
πως η ιταλική οικονομία βρέθηκε
σε τεχνητή ύφεση το δ΄ τρίμηνο
του 2018. Αλλά δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο στη χώρα το κλίμα
σταθερότητας. Κυβερνά ένας συνασπισμός που φαίνεται αποφασισμένος να εκπληρώσει τις προ-

εκλογικές υποσχέσεις του, δοκιμάζοντας τα όρια του προϋπολογισμού. Από την άλλη πλευρά, οι
Βρυξέλλες προειδοποιούν πως είναι
καθήκον της Ρώμης να είναι συντηρητική στις δημόσιες δαπάνες.
Η Ε.Ε. υπενθυμίζει στην Ιταλία
πως οφείλει να δαμάσει το χρέος
της, το οποίο αναλογεί στο 132%
του ΑΕΠ. Σε ποσοστιαίους όρους
είναι το δεύτερο υψηλότερο στην
Ευρωζώνη μετά το ελληνικό χρέος,
που φθάνει περίπου στο 182% του
ΑΕΠ. Οι δανειακές ανάγκες της Ιταλίας ξεπερνούν τα 400 δισ. ευρώ
ανά έτος, αυξάνοντας τις πιέσεις
στις εγχώριες τράπεζες για να συγκεντρώσουν περισσότερα κρατικά
ομόλογα στους ισολογισμούς τους.
Θεωρητικά υπάρχει ο Ευρωπαϊκός
Μηχανισμός
Σταθερότητας
(European Stability Mechanism,

ESM), που μπορεί να παρέμβει εάν
η Ιταλία αποκλειστεί από τις αγορές. Πρακτικά, όμως, τα διαθέσιμα
κεφάλαια του ESM υπολογίζονται
στα 410 δισ. ευρώ, τα οποία θα εξαντληθούν μέσα σε έναν χρόνο
εάν διατεθούν σε πακέτο οικονομικής στήριξης για την Ιταλία, τονίζει το Bloomberg. Επιπροσθέτως,
οι ιταλικές τράπεζες παραμένουν
ευάλωτες διότι δεν έχουν απαλλαχθεί από το βάρος των κόκκινων
δανείων στους ισολογισμούς τους.
Οπως τονίζει το πρακτορείο
Bloomberg, «μια κυβερνητική κρίση μπορεί να συμπαρασύρει το
τραπεζικό σύστημα και μια τραπεζική κρίση μπορεί να βυθίσει
την κυβέρνηση». Αυτή η αλληλεξάρτηση κυβερνήσεων και τραπεζών υπήρξε καθοριστικός παράγοντας στην κλιμάκωση της κρί-
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σης δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη το 2010. Σήμερα, το ποσοστό
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
που έχουν οι ιταλικές τράπεζες
στους ισολογισμούς τους εξακολουθεί να είναι από τα υψηλότερα
στην Ευρωζώνη.

Καμπανάκι για ανάπτυξη
Ο επικεφαλής της Τράπεζας της
Ιταλίας, Ιγνάσιο Βίσκο, προειδοποίησε πρόσφατα πως οι ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας θα είναι χαμηλότεροι απ’ όσο προβλέπονταν
αρχικά. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί
να βλάψει τις ιταλικές τράπεζες εάν
κλονιστεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην οικονομία και την ικανότητα της κυβέρνησης να επιτύχει
τους δημοσιονομικούς στόχους της.
Η UniCredit έχει συγκεντρώσει
ιταλικά ομόλογα 66,8 δισ. ευρώ στους

ισολογισμούς της, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή
Τραπεζική Αρχή τον Ιούνιο του 2018.
Οι τοποθετήσεις της Intesa Sanpaolo
διαμορφώθηκαν στα 47,3 δισ. ευρώ.
Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων της
Banca Monte dei Paschi di Sienna
υπολογίζεται στα 25 δισ. ευρώ και
της Banco PM στα 20,5 δισ. ευρώ.
«Η προοπτική της ιταλικής οικονομίας είναι λιγότερο ευνοϊκή
σήμερα σε σχέση με έναν χρόνο
πριν», είχε σχολιάσει ο κ. Βίσκο προ
ημερών στο πλαίσιο ομιλίας που
πραγματοποίησε στη Ρώμη. Η κεντρική τράπεζα της Ιταλίας προβλέπει πως ο ρυθμός ανάπτυξης της
ιταλικής οικονομίας θα διαμορφωθεί
στο 0,6% το 2019 και στο 1% το
2020, αν και ελλοχεύουν κίνδυνοι
για επιδείνωση των συνθηκών.
Bloomberg

Sunglasses
Prescription glasses
Contact lenses

¸»¶Ä¸ª¹Ã¹ º°¹ »¸Á¹°¹Ã¹

DAILY AND MONTHLY

ËçòÞ æáëñî åðáæÜ÷

Contact lens solution

Η επιβράδυνση της οικονομίας της Γερμανίας πιθανώς να οδηγήσει τη χώρα σε δημοσιονομικό
έλλειμμα σχεδόν 25 δισ. ευρώ έως το 2023. Τα
σχετικά αναφέρει ως πρόβλεψη σε έγγραφό του
το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, επικαλούμενο τη μείωση δημοσίων εσόδων. Το εν
λόγω έγγραφο περιήλθε στην κατοχή του πρακτορείου Reuters. Yπενθυμίζεται ότι, εξαιτίας
των εμπορικών διενέξεων μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
και των ανησυχιών για την έκβαση της εξόδου
της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, οι εκτιμήσεις για την οικονομία της Γερμανίας άλλαξαν. Προσφάτως, το Βερολίνο αναθεώρησε
δραστικά προς τα κάτω τις προβλέψεις για τον
φετινό ρυθμό ανάπτυξης από το 1,8% στο 1%.
Φαίνεται, όπως εκτιμούν και διεθνείς οργανισμοί, πως η απρόσκοπτη δεκαετούς διάρκειας
ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας στην Ευρωζώνη φθάνει προς το τέλος της. Σύμφωνα με
το έγγραφο, που ετοιμάστηκε για να το παρουσιάσει ο υπουργός Οικονομικών Ολαφ Σολτς στα
λοιπά μέλη του υπουργικού συμβουλίου, σε ετήσια
βάση θα υπάρχει δημοσιονομικό έλλειμμα 5 δισ.
ευρώ έως το 2023. Εν τω μεταξύ, η εξέλιξη αυτή
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προηγούμενη
πορεία της οικονομίας. Το 2018, η Γερμανία παρουσίασε πλεόνασμα στον προϋπολογισμό της,
το οποίο προσέγγιζε τα 11 δισ. ευρώ. Η δημιουργία
ελλείμματος, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο
του υπουργείου, είναι ένας από τους κινδύνους
για τον γερμανικό προϋπολογισμό. Ενας άλλος
σχετίζεται με τις δαπάνες που θα προκύψουν
για το γερμανικό δημόσιο από την κατάργηση
του συστήματος παραγωγής ενέργειας με τη χρήση γαιάνθρακα και την αντικατάστασή του από
ήπιες μορφές ενέργειας. Πάντως, ο υπουργός Οικονομικών, που προέρχεται από τους Σοσιαλδημοκράτες, ζήτησε από τους συναδέλφους του να
κάνουν οικονομία στα υπουργεία τους, ενώ ανακοίνωσε ότι οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων θα «παγώσουν» κατά το τρέxον έτος.
REUTERS
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Σε θέση άμυνας
ο Τραμπ ενώπιον
του Κογκρέσου

Αναζητεί συνεργασία με
τους Δημοκρατικούς για
την προώθηση της ατζέντας του, παρά το αγεφύρωτο χάσμα για το τείχος στα
σύνορα με το Μεξικό.
τρηση του 2020 και προσδιορίζει τις
προτεραιότητές του για την επόμενη
διετία.
Πίσω από τον Τραμπ, οι τηλεθεατές
θα παρατηρούν καθ’ όλη της διάρκεια
της ομιλίας του τις αντιδράσεις του
Μάικ Πενς, ο οποίος, ως αντιπρόεδρος
της χώρας, προεδρεύει της Γερουσίας
και της Νάνσι Πελόσι η οποία εξελέγη
πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων μετά τη νίκη των Δημοκρατικών στις εκλογές του Νοεμβρίου. Η

REUTERS
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Ο Ντόναλντ Τραμπ στο βήμα του συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών που του έδωσε το προεδρικό χρίσμα, τον Ιούλιο του 2016.
χόμενο αστέρι του κόμματος, που έφτασε πολύ κοντά στο να γίνει η πρώτη γυναίκα και η πρώτη μαύρη κυβερνήτης της Τζόρτζια, τον Νοέμβριο.
Μεταξύ των πολιτών που έχουν προσκαλέσει οι Δημοκρατικοί στα θεωρεία
της Βουλής περιλαμβάνονται παράτυποι, νεαροί μετανάστες που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στα σύ-

νορα. Από την πλευρά τους, οι Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ προσκάλεσαν, μεταξύ άλλων, τον 11χρονο
Τζόσουα Τραμπ, ο οποίος, αν και δεν
έχει καμία συγγενική σχέση με το
προεδρικό ζεύγος, υπέστη τον χλευασμό των συμμαθητών του λόγω του
επωνύμου του.
REUTERS, ΑΠΕ

Νέα έκκληση Γκουαϊδό προς τον στρατό
ΚΑΡΑΚΑΣ. Ο αυτοανακηρυχθείς πρόεδρος της Βενεζουέλας Χουάν Γκουαϊδό απηύθυνε νέα έκκληση προς
τον στρατό της χώρας να εγκαταλείψει τον πρόεδρο Μαδούρο και «να
στηρίξει τη μετάβαση στη δημοκρατία». «Στρατιώτες, συνεχίζουμε να
σας περιμένουμε. Η στιγμή είναι τώρα», είπε τη Δευτέρα ο 35χρονος
Γκουαϊδό, απευθυνόμενος σε πλήθος
υποστηρικτών του στο Καράκας.
<
<
<
<
<
<

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ συγκεντρώνει ανθρωπιστική βοήθεια στην Κολομβία, στα σύνορα με τη Βενεζουέλα,
αλλά παραμένει άγνωστο πώς θα φθάσει η βοήθεια αυτή στο εσωτερικό
της χώρας χωρίς τη συνεργασία της
κυβέρνησης ή χωρίς η κυβέρνηση
να τη μοιράσει ως δική της κοινωνική
παροχή.
Ο Νικολάς Μαδούρο ξεκαθάρισε
χθες ότι δεν σκοπεύει να παραιτηθεί

REUTERS

«Να στηρίξει τη μετάβαση
στη δημοκρατία» – Δεν
παραιτείται ο Νικολάς
Μαδούρο.

Η γέφυρα Σιμόν Μπολιβάρ ανάμεσα στην Κολομβία και στη Βενεζουέλα.

από το προεδρικό αξίωμα και να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές για όσο
διαρκεί η θητεία του.
Παράλληλα, όμως, η Ρωσία, η σημαντικότερη υποστηρίκτρια της Βενεζουέλας στη διεθνή σκηνή, αναγνώρισε ότι η κατάσταση δεν επιλύεται
με αδιαλλαξία, αλλά με διάλογο. Η Μόσχα προέκρινε την προοπτική διαλόγου
ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας, υποστηρίζοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση
«θα συμβεί μία ακόμη αλλαγή καθεστώτος, όπως αυτές που έχει κάνει
πολλές φορές η Δύση».
Αντιθέτως, η «ομάδα της Λίμας»,
στην οποία μετέχουν 14 χώρες του
δυτικού ημισφαιρίου, απηύθυνε έκκληση για οικονομική ασφυξία της
χώρας, ώστε να καταρρεύσει το καθεστώς. «Το καθεστώς Μαδούρο πρέπει να χάσει την πρόσβαση στα περιουσιακά στοιχεία της Βενεζουέλας
στο εξωτερικό και να αποκλειστεί από
τις αγορές πετρελαίου και χρυσού»,
ανακοίνωσε η ομάδα που συνεδρίασε
χθες στον Καναδά. Το Μεξικό, που
διαφωνεί με την απόπειρα του Γκουαϊδό για ανατροπή του Μαδούρο, δεν
παρέστη.
REUTERS, A.P.

Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να επέμβει στη βόρεια Συρία εναντίον
των Κούρδων μαχητών, εν ανάγκη
και μόνη της, εάν οι ΗΠΑ δεν τηρήσουν τις υποσχέσεις τους σχετικά με
τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας. Αυτό
διεμήνυσε ο Ταγίπ Ερντογάν κατά
τη διάρκεια ομιλίας του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος
κόμματος ΑΚΡ, εκφράζοντας την έντονη δυσφορία του για την καθυστέρηση στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων με την Ουάσιγκτον.
«Δεν μας έχουν παρουσιάσει ικανοποιητικό σχέδιο (για τη δημιουργία
ζώνης ασφαλείας). Φυσικά, είμαστε
πιστοί στα συμφωνηθέντα, αλλά η
υπομονή μας δεν είναι απεριόριστη»,
τόνισε ο Τούρκος πρόεδρος στην ομιλία του, η οποία μεταδόθηκε σε
ζωντανή σύνδεση από το εθνικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Αν οι Αμερικανοί δεν εκπληρώσουν την υπόσχεσή τους «να εκκαθαρίσουν την
περιοχή από τους τρομοκράτες» (δηλαδή τους Κούρδους μαχητές της πολιτοφυλακής YPG), «τότε θα ασχοληθούμε εμείς με το ζήτημα», προσέθεσε, δίνοντας στις ΗΠΑ περιθώριο
μόνο «λίγων εβδομάδων» για να διώξουν τους Κούρδους από την πόλη
Μανμπίτζ. Τον περασμένο μήνα, ο
πρόεδρος Τραμπ προειδοποίησε τον
Ερντογάν να μην επιτεθεί εναντίον
των Κούρδων, απειλώντας ότι θα
προκαλέσει «οικονομική καταστροφή» στην Τουρκία.
Στην ίδια ομιλία, ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την Ε.Ε. ότι περιφρονεί τη δημοκρατία με τη στάση
της υπέρ της ανατροπής του Νικολάς
Μαδούρο. «Ξέρουμε τώρα τι είναι η
Ε.Ε. Από τη μια πλευρά, μιλάτε για ε-

EPA

Πελόσι και το κόμμα της κατήγαγαν
την πρώτη νίκη τους επί του Τραμπ
στην οξεία διαμάχη για το τείχος κατά
των μεταναστών, στα σύνορα με το
Μεξικό, εξαιτίας της οποίας ανεστάλη
η λειτουργία σειράς κυβερνητικών υπηρεσιών για 35 ημέρες.
Στην ομιλία του, ο Τραμπ αναμενόταν να επιμείνει στην ανάγκη χρηματοδότησης του τείχους, χωρίς ωστόσο να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπως απειλούσε, καθώς μεγάλη μερίδα των
Ρεπουμπλικανών, συμπεριλαμβανομένου του ηγέτη τους στη Γερουσία,
Μιτς Μακόνελ, απορρίπτουν ένα τόσο
ακραίο μέτρο. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμενόταν να προσφέρει κλάδο ελαίας στους Δημοκρατικούς με στόχο την προώθηση συναινετικών λύσεων σε άλλα, σημαντικά ζητήματα της νομοθετικής ατζέντας του όπου μπορεί να υπάρξει
διακομματική σύγκλιση (επενδύσεις
στις υποδομές, μείωση του κόστους
των φαρμάκων και της νοσοκομειακής
περίθαλψης κ.ά.). Η κρίση στη Βενεζουέλα, η αποχώρηση αμερικανικών
δυνάμεων από τη Συρία και το Αφγανιστάν και η εμπορική διαμάχη με
την Κίνα αναμενόταν να απασχολήσουν επίσης την προεδρική ομιλία.
Για την καθιερωμένη απάντηση
στην ομιλία Τραμπ, οι Δημοκρατικοί
επέλεξαν τη Στέισι Εϊμπραμς, ανερ-
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Ερντογάν: Θα μπούμε
μόνοι μας στη Συρία
εάν χρειαστεί

Ομιλία για την «Κατάσταση της Ενωσης»
στα μισά της προεδρικής θητείας του
Στα μισά της θητείας του, ο Ντόναλντ
Τραμπ επρόκειτο να εκφωνήσει την
καθιερωμένη, σε ετήσια βάση, προεδρική ομιλία για την «Κατάσταση
της Ενωσης» χθες το βράδυ (σήμερα
στις 4 π.μ., ώρα Ελλάδας), σε κοινή
συνεδρίαση των δύο νομοθετικών
σωμάτων του Κογκρέσου. Η ομιλία
του Αμερικανού προέδρου εγκαινιάζει
ατύπως την εκστρατεία για την επανεκλογή του στην προεδρική αναμέ-

l

Ο Ταγίπ Ερντογάν εκφωνεί ομιλία ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας
του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ.
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Δυσφορεί με τη στάση των
ΗΠΑ στο Κουρδικό και
καυτηριάζει την Ε.Ε. για
την τοποθέτησή της στην
κρίση της Βενεζουέλας.
κλογές και δημοκρατία και ύστερα,
με τη βία και την πανουργία, θα ανατρέψετε μια κυβέρνηση», δήλωσε
ο Ταγίπ Ερντογάν. Η Τουρκία, όπως
και η Ρωσία, είναι από τις λίγες χώρες
που έχουν ταχθεί αναφανδόν υπέρ
του αμφισβητούμενου προέδρου της
Βενεζουέλας.
REUTERS

Επίθεση των Ταλιμπάν
με 26 νεκρούς στην Κουντούζ
ΚΑΜΠΟΥΛ. Επίθεση εναντίον στρατιωτικής βάσης εξαπέλυσαν χθες τα
ξημερώματα οι Ταλιμπάν, με στόχο
μέλη των σωμάτων ασφαλείας του
Αφγανιστάν, προκαλώντας τον θάνατο 26 στρατιωτών.
Η επίθεση στα βόρεια της επαρχίας
Κουντούζ πραγματοποιήθηκε λίγες
ώρες προτού εκπρόσωποι των Ταλιμπάν συναντηθούν στη Μόσχα με
επιφανείς Αφγανούς, όπως τον πρώην
πρόεδρο Χαμίντ Καρζάι, στελέχη της
αντιπολίτευσης και αρχηγούς φατριών, χωρίς όμως τη συμμετοχή στελεχών της κυβέρνησης της Καμπούλ.
Οι Ταλιμπάν αρνούνται να συνδιαλλαγούν με την κυβέρνηση του προέδρου Γκάνι, χαρακτηρίζοντάς την
«ανδρείκελο των ΗΠΑ».
Στην επίθεση κατά του στρατώνα
στην Κουντούζ, οι Ταλιμπάν εισέβαλαν
στις 2 το πρωί στη βάση και σκότωσαν
23 στρατιώτες και τρία μέλη της τοπικής αστυνομίας. Η μάχη διήρκεσε
για περίπου δύο ώρες, έως την άφιξη
ενισχύσεων, που έτρεψαν τους επιτιθέμενους σε φυγή.
Νωρίτερα χθες, εκπρόσωπος των
Ταλιμπάν ανέφερε ότι οι δυνάμεις

των ισλαμιστών ανταρτών πραγματοποίησαν δύο ακόμη επιθέσεις στην
επαρχία Μπαγκλάν, που οδήγησαν
στον θάνατο 21 ανθρώπων. Οι Ταλιμπάν έχουν εντείνει προσφάτως τις
επιχειρήσεις τους εναντίον του στρατού, σε μία προσπάθεια να διατηρήσουν το εδαφικό πλεονέκτημα ενόψει
<
<
<
<
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Στη Μόσχα επρόκειτο
να συναντηθούν, χθες, εκπρόσωποί τους με πολιτικούς παράγοντες
του Αφγανιστάν.
πιθανής εκεχειρίας.
Εκπρόσωποι των Ταλιμπάν και του
αφγανικού πολιτικού κόσμου, που
επρόκειτο να συναντηθούν χθες για
τη διήμερη άτυπη σύνοδο στη Μόσχα, δεσμεύθηκαν να συνεχίσουν
τις επαφές με στόχο την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τη λήξη
του εμφυλίου πολέμου.

A.P.

«Οχι σκληρά σύνορα», λέει η Βρετανίδα Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι
ΛΟΝΔΙΝΟ. Μία εβδομάδα αφότου η βρετανική Βουλή εξουσιοδότησε τη Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι να
ζητήσει επαναδιαπραγμάτευση των
όρων της συμφωνίας με την Ε.Ε., η
Μέι μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες.
Ομως, σύμφωνα με την παρομοίωση
που χρησιμοποίησε το BBC, στην έδρα
των ευρωπαϊκών θεσμών «επικρατεί
παγωνιά, με πιθανότητα παγετού».
Κατά την αυριανή συνάντησή της
με τον επικεφαλής της Κομισιόν ΖανΚλοντ Γιούνκερ, η Τερέζα Μέι θα υποστηρίξει ότι αν δεν υπάρξουν νομικά
δεσμευτικές αλλαγές στη συμφωνία,
η Ε.Ε. θα βρεθεί αντιμέτωπη με την

προοπτική άτακτης εξόδου της Βρετανίας στις 29 Μαρτίου. Ενα τέτοιο
ενδεχόμενο θα αποτελέσει πλήγμα για
την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά τα
προβλήματα θα είναι πολύ σφοδρότερα
για τη Βρετανία, ως εκ τούτου το επιχείρημα της Μέι είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας.
«Η θέση της Ευρωπαϊκής Ενωσης
είναι σαφής», δήλωσε ο εκπρόσωπος
της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς.
«Μια ακόμη φορά, περιμένουμε να ακούσουμε τι έχει να μας πει η πρωθυπουργός». Πολλοί παρατηρητές υποψιάζονται ότι οι δύο πλευρές «ροκανίζουν τον χρόνο» έως τις παραμονές

της βρετανικής εξόδου, οπότε η διαπραγμάτευση θα μπει στην τελική ευθεία. «Από πολιτική σκοπιά, ακόμη υπάρχει χρόνος», δήλωσε χθες η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ,
κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Ιαπωνία.
Εν τω μεταξύ, ενόψει της διαπραγμάτευσης με την Ε.Ε. η Βρετανίδα πρωθυπουργός επισκέφθηκε χθες τη Βόρεια
Ιρλανδία, προκειμένου να επαναλάβει
τη δέσμευσή της ότι δεν θα υπάρξουν
«σκληρά» σύνορα ανάμεσα στην Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία.
Η διάσχιση των ιρλανδικών συνόρων
χωρίς εμπόδια «είναι ο θεμέλιος λίθος

γύρω από τον οποίο έχει συγκεντρωθεί
η κοινότητα της Βόρειας Ιρλανδίας για
να ζήσει με ειρήνη και ευημερία», δήλωσε η Βρετανίδα πρωθυπουργός. «Δεν
θα κάνω τίποτα που θα το έθετε σε
κίνδυνο».
Ομως, ο μηχανισμός που περιλαμβάνεται στη συμφωνία αποχώρησης
της Βρετανίας από την Ε.Ε. και διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξουν σκληρά
σύνορα (backstop) προβλέπει ότι η
Βρετανία θα παραμείνει σε τελωνειακή
ένωση με την Ε.Ε. ώστε να αποτραπούν
οι τελωνειακοί έλεγχοι. Αυτό δεν ικανοποιεί τους οπαδούς της καθαρής ρήξης της Βρετανίας με την Ε.Ε., οι οποίοι

ζητούν από τη Μέι να επιτύχει τροποποιήσεις. Το βρετανικό σίριαλ παρακολουθείται και στη Σουηδία, όπου
το αντιευρωπαϊκό κόμμα των Σουηδών
Δημοκρατών θέτει σε δεύτερη μοίρα
τη ρητορική περί αποχώρησης από
την Ε.Ε. Ο επικεφαλής του κόμματος
Γίμι Οκεσον υποστήριξε χθες στο σουηδικό ραδιόφωνο ότι οι δυσκολίες που
συναντά η Βρετανία δείχνουν σαφώς
«ότι η Ε.Ε. κάνει ό,τι μπορεί για να περιπλέξει τη βρετανική αποχώρηση».
«Θα ήταν ανευθυνότητα να φύγει η
Σουηδία προτού δούμε πώς πάνε τα
πράγματα στη Βρετανία», προσέθεσε,
υποστηρίζοντας ότι το κόμμα του θα

συνεργαστεί με κόμματα άλλων χωρών
«για να αλλάξει την υπερεθνική ένωση».
Ο Οκεσον και όσοι βιάζονται να αντλήσουν γρήγορα συμπεράσματα, μάλλον
θα χρειαστεί να περιμένουν. Διπλωμάτες και αξιωματούχοι της Ε.Ε. θεωρούν όλο και πιθανότερη μια καθυστέρηση της βρετανικής εξόδου. «Μπορεί να είναι μόνο για λίγες εβδομάδες,
έως τα τέλη Μαΐου ή τις αρχές Ιουλίου»,
δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης που
ασχολείται με το Brexit. «Δεν ξέρουμε
αν θα μας οδηγήσει κάπου, απλά θα
εξαγοράσουμε λίγο χρόνο», προσέθεσε.
REUTERS, A.P.
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Ναρκοθετημένες συνομιλίες στην Αγκυρα

Τσίπρας και Ερντογάν ανέπτυξαν τις πάγιες θέσεις των δύο χωρών, στον απόηχο της απόφασης της Τουρκίας για τους «οκτώ»
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Σε διαδικασία παράλληλων μονολόγων
εξελίχθηκαν οι δηλώσεις των δύο ηγετών Ελλάδας και Τουρκίας, Αλέξη
Τσίπρα και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν,
μετά σχεδόν δυόμισι ώρες κατ’ ιδίαν
συνάντησης. Η συνάντηση των δύο
ανδρών είχε ήδη ναρκοθετηθεί από
το πρωί, όταν το τουρκικό υπουργείο
Εσωτερικών δημοσιοποίησε κατάλογο
επικηρυγμένων γκιουλενιστών που
έχουν διαφύγει στο εξωτερικό, με
πρώτους στη λίστα τους οκτώ στρατιωτικούς, οι οποίοι έχουν λάβει πολιτικό άσυλο από την ελληνική Δικαιοσύνη. Παρ’ όλα αυτά, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας και ο πρόεδρος της
Τουρκίας συμφώνησαν σε μια διαδικασία αναζωογόνησης των διαύλων
επικοινωνίας, για τη δημιουργία ενός
επιχειρηματικού φόρουμ που θα γίνει

στη Θεσσαλονίκη, αλλά και Μέτρα
Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ)
σε διάφορους τομείς. Τα στρατιωτικά
ΜΟΕ θα συζητήσουν την επόμενη εβδομάδα στη σύνοδο υπουργών Αμυνας του ΝΑΤΟ οι τέως αρχηγοί των
Ενόπλων Δυνάμεων και νυν υπουργοί
Ευάγγελος Αποστολάκης και Χουλουσί
Ακάρ.
Για το διπλωματικό σκέλος, ρόλοκλειδί θα έχει ο γ.γ. του υπουργείου
Εξωτερικών Δημήτρης Παρασκευόπουλος. Την ευρύτερη λογική που
διέπει τις δύο πλευρές περιέγραψε,
πρακτικά, ο κ. Ερντογάν, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη δημιουργίας
ενός οδικού χάρτη. «Οι δύο πλευρές
θα πρέπει να εντοπίσουμε έναν οδικό
χάρτη προτού ξεκινήσουμε τον διάλογο», είπε ενδεικτικά ο Τούρκος πρόεδρος.
Για ακόμα μία φορά ο κ. Ερντογάν

έθεσε ευθέως το ζήτημα επιστροφής
των οκτώ στρατιωτικών. «Δεν πρέπει
αυτοί που είναι φυγάδες και προέρχονται από αυτά τα κινήματα (σ.σ.:
αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στους
γκιουλενιστές-FETO και το PKK) να
βρίσκουν καταφύγιο στην Ελλάδα».
Επ’ αυτού προσέθεσε: «Εφιστώ την
προσοχή της γειτονικής χώρας: Η Ελλάδα να φερθεί ανάλογα στους φυγάδες, αυτοί ευθύνονται για τους νε<
<
<
<
<
<

Κατά τη συνάντηση συμφωνήθηκε οι υπουργοί
Αμυνας, Ακάρ και Αποστολάκης, να συζητήσουν
για στρατιωτικά Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

κρούς», και υπογράμμισε ότι «πρέπει
να σεβαστούμε αυτούς που έχασαν
τη ζωή τους τη 15η Ιουλίου, το ίδιο
πρέπει να κάνει και η Ελλάδα».
Σημειώνεται ότι η ερώτηση που
ετέθη στον κ. Τσίπρα από την Τουρκάλα δημοσιογράφο του A Haber
είχε ως θέμα την επιστροφή των
«οκτώ» στην Τουρκία. Και στις δύο
περιπτώσεις, αρχικά σχολιάζοντας
την τοποθέτηση του κ. Ερντογάν,
εν συνεχεία απαντώντας στη δημοσιογράφο, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε
στην αυτονομία της Δικαιοσύνης
στην Ελλάδα και στη διάκριση των
εξουσιών. «Η ελληνική Δικαιοσύνη
έχει πάρει σαφείς αποφάσεις. Εχω
να πω ότι η Ελλάδα ως κράτος δικαίου οφείλει να κάνει σεβαστές τις
αποφάσεις της Δικαιοσύνης», είπε
ο κ. Τσίπρας, τονίζοντας, ωστόσο,
ότι «στην Ελλάδα οι πραξικοπημα-

τίες δεν είναι καλοδεχούμενοι».
Τόσο ο κ. Ερντογάν όσο και ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκαν στις επικείμενες
συζητήσεις για το Κυπριακό. Ο Ελληνας
πρωθυπουργός ξεκάθαρα μίλησε για
την ανάγκη προπαρασκευαστικών συνομιλιών όσον αφορά το ζήτημα της
ασφάλειας, το οποίο αποτελεί και την
πλέον σημαντική διαφορά ανάμεσα
στην Αθήνα και την Αγκυρα, ως εγγυήτριες δυνάμεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο κ. Ερντογάν τόνισε ότι
για την Αγκυρα η ισοτιμία των Τουρκοκυπρίων με τους Ελληνοκυπρίους
είναι προϋπόθεση. Επιπλέον, και οι
δύο άνδρες αναφέρθηκαν στην ανάγκη
ενίσχυσης των εμπορικών σχέσεων.
Ο κ. Ερντογάν, μάλιστα, περιέγραψε
ως ανεπαρκές το συνολικό ύψος των
εμπορικών συναλλαγών των δύο χωρών
(3,5 δισ. ευρώ), προαναγγέλλοντας ότι
ο ίδιος σκοπεύει να επισκεφθεί τη Θεσ-

σαλονίκη συνοδεία επιχειρηματιών,
όταν πραγματοποιηθεί το επόμενο φόρουμ οικονομικής συνεργασίας των
δύο χωρών.
Ο κ. Τσίπρας χώρισε τις σχέσεις
των τελευταίων ετών σε δύο σκέλη,
με διαχωριστικό χρονικό σημείο την
απόπειρα πραξικοπήματος τον Ιούλιο
του 2016. Με αυτή την αφορμή, αναφέρθηκε στην έντονη ρητορική
της Αγκυρας, τις παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου, επικίνδυνα
περιστατικά σε θάλασσα και αέρα,
καθώς, επίσης, τις υποθέσεις των «οκτώ», αλλά και των δύο Ελλήνων
στρατιωτικών που κρατήθηκαν επί
εξάμηνο στην Αδριανούπολη. Ο κ.
Τσίπρας υπεραμύνθηκε των ανοικτών
διαύλων, λέγοντας ότι η άμεση και
διαρκής επικοινωνία με τον κ. Ερντογάν απέτρεψε «επικίνδυνες κλιμακώσεις».

Επικήρυξη των οκτώ
λίγο πριν από την άφιξη
του πρωθυπουργού
Ενδειξη της βαρύτητας και της ιδιαίτερης σημασίας που αποδίδει ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν, στην υπόθεση των
οκτώ Τούρκων στρατιωτικών, είναι
η ανάρτηση των ονομάτων τους από
το υπουργείο Εσωτερικών της γείτονος ως επικηρυγμένων έναντι
700.000 ευρώ για καθέναν, χθες, ημέρα άφιξης του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην Αγκυρα. Αν και
οι οκτώ ανακηρύχθηκαν ως καταζητούμενοι μαζί με ακόμη 66 Τούρκους που κατηγορούνται για συμμετοχή στην οργάνωση FETO (Γκιουλενιστές), ο χρόνος επιλογής ανάρτησης της λίστας από το υπουργείο Εσωτερικών αποτελεί μια υψηλού συμβολισμού υπενθύμιση προς
την Αθήνα και απόδειξη ότι, παρά
τις αμετάκλητες και τελεσίδικες α<
<
<
<
<
<

Σαφές μήνυμα προς
την ελληνική πλευρά
ότι η υπόθεση δεν έχει
λησμονηθεί από
τον Τούρκο πρόεδρο.
ποφάσεις της Ελληνικής Δικαιοσύνης, η υπόθεση παραμένει «κόκκινο
πανί» για τον κ. Ερντογάν. Αλλωστε,
οι οκτώ βρίσκονται στην κορυφή
της σχετικής λίστας. Διπλωματικές
πηγές ανέφεραν ότι σίγουρα μια τέτοια κίνηση δεν συνεισφέρει στη
διαχείριση του ζητήματος και σε κάθε περίπτωση έχει αποφανθεί η Ελληνική Δικαιοσύνη.
Το συνολικό κονδύλι που διαθέτει
η Αγκυρα για την επικήρυξη των 74
προσώπων που αναρτήθηκαν χθες
στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας, αγγίζει τα
12,7 εκατ. και για τους 74 καταζητούμενους για συμμετοχή στην απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου
2016 και στην οργάνωση του Φετουλάχ Γκιουλέν (FETO). Υπενθυμίζεται ότι η Αγκυρα είχε εκδώσει προ
μηνών και ερυθρά αγγελία διεθνών
αναζητήσεων μέσω της Interpol για
τους οκτώ, που, πάντως, ουδέποτε
μεταβιβάστηκε, καθώς όσοι καταζητούνται από την Αγκυρα δεν κα-

Για 700.000 ευρώ ο καθένας επικηρύχθηκαν οι Τούρκοι αξιωματικοί.
τηγορούνται για ποινικά αδικήματα
αλλά για τις πολιτικές πεποιθήσεις
τους.
Σε γενικές γραμμές, οι Τούρκοι κάνουν κατάχρηση του συγκεκριμένου
εργαλείου, κάτι που έχει προκαλέσει
την ενόχληση και άλλων χωρών. Αιωρείται, ωστόσο, ένα ερώτημα για
την επικήρυξη των οκτώ πρώην στρατιωτικών που έχουν λάβει πολιτικό
άσυλο από την Ελληνική Δημοκρατία.
Αν ζητείται από όσους φιλοδοξούν
να διεκδικήσουν την επικήρυξη στους
οκτώ, να δράσουν στο έδαφος μιας
ξένης χώρας, η οποία και έχει αποδώσει καθεστώς πολιτικού ασύλου.
Παρότι, ξεκάθαρα, η επικήρυξη αποτελεί μέσο πολιτικής πίεσης προς
την Ελλάδα και τις άλλες χώρες που
η Αγκυρα κατηγορεί για υπόθαλψη
Γκιουλενιστών, είναι σαφές ότι οι υπαινιγμοί που προκύπτουν, επιβαρύνουν, αν μη τι άλλο, μια ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα σχετικά με το
συγκεκριμένο ζήτημα.
ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΕΔΟΣ

Ο πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υποδέχεται τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα.

Συνδέουν τη Χάλκη με τους μουφτήδες
Στην Κωνσταντινούπολη θα εξελιχθεί
σήμερα το δεύτερο σκέλος της επίσκεψης του πρωθυπουργού Αλέξη
Τσίπρα στην Τουρκία. Ο κ. Τσίπρας
θα ξεναγηθεί από τον Οικουμενικό
Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, ενώ θα
επισκεφθεί την Αγία Σοφία και θα συναντήσει ομογενείς. Ο Οικουμενικός
Πατριάρχης και ο κ. Τσίπρας συναντήθηκαν και στην Αγκυρα, όπου και
παρεκάθησαν στο δείπνο που παρέθεσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν στον Ελληνα πρωθυπουργό. Ως προς την πιθανότητα
επαναλειτουργίας της Θεολογικής
Σχολής της Χάλκης, η οποία έχει κλείσει από το 1971, ο κ. Ερντογάν ήταν
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Σήμερα η επίσκεψη
του πρωθυπουργού
στη Θεολογική Σχολή
και στην Αγία Σοφία.
σαφής. Αυτή είναι απόλυτα συνδεδεμένη με τη δυνατότητα της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης
να εκλέγει τους δικούς της μουφτήδες.
«Τώρα είμαστε σε ένα σημείο που δυστυχώς δεν υπάρχει εκπαίδευση στη
Θεολογική Σχολή. Βεβαίως, ο κ. Τσίπρας και οι προγενέστεροι πρωθυπουργοί το έχουν φέρει πολλές φορές
στην ατζέντα. Εγώ κάθε φορά που

έρχεται στην ατζέντα το θέμα της
Σχολής, όταν μας το θέτουν, τους λέω
ελάτε κι εσείς στη δυτική Θράκη να
λύσουμε το θέμα των μουφτήδων»,
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ερντογάν.
Ο πρόεδρος της Τουρκίας έκανε, επίσης, μια αναδρομή στα μαθητικά
χρόνια του, ενθυμούμενος επίσκεψή
του στη Χάλκη με τον καθηγητή Θεολογίας του και τις πληροφορίες για
τους 38.000 τόμους που περιείχε η βιβλιοθήκη της Σχολής. Ο κ. Ερντογάν,
πάντως, διαχώρισε τη θέση του από
το κλείσιμο της Σχολής. «Δεν φταίμε
εμείς όμως για αυτό, δεν ήμασταν εμείς
κυβερνήτες τότε», είπε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις διευκολύνσεις που έκανε ο ίδιος στο Οι-

κουμενικό Πατριαρχείο, προκειμένου
η Ιερά Σύνοδος (Ι.Σ.) να αποκτήσει επαρκή αριθμό μητροπολιτών, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει
δυνατότητα ανάδειξης νέων κληρικών
από τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης
που είναι κλειστή. Είπε, ενδεικτικά,
ότι η Ι.Σ. του Πατριαρχείου είχε φθάσει
να έχει 7 επισκόπους και ο ίδιος ζήτησε
από τον κ.κ. Βαρθολομαίο μια λίστα.
«Δώστε μας μια λίστα ποιοι θέλετε να
είναι στην Ιερά Σύνοδο κι εγώ να τους
δώσω ιθαγένεια τουρκική, έτσι ώστε
να μπορεί να λειτουργεί η Ιερά Σύνοδος», είπε ο κ. Ερντογάν και συμπλήρωσε ότι «αυτή τη στιγμή η Ιερά Σύνοδος και τα 15 μέλη της έχουν υπηκοότητα και λειτουργεί κανονικά».

Ανησυχία για τα αποτελέσματα της επίσκεψης εκφράζει η Νέα Δημοκρατία

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ελπίδα η επίσκεψη να φέρει θετικά νέα στο θέμα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, στο οποίο «ήρ-

θε η ώρα η Τουρκία επιτέλους να κάνει μια κίνηση καλής θέλησης».

Ειδική αναφορά στο ταξίδι του Αλέξη
Τσίπρα στην Αγκυρα έκανε ο Κυριάκος
Μητσοτάκης κατά τη χθεσινή του
παρέμβαση ενώπιον των «γαλάζιων»
τομεαρχών, τονίζοντας ότι «όχι μόνο
εμείς, αλλά όλοι οι Ελληνες ανησυχούν
για το ταξίδι Τσίπρα στην Τουρκία»,
καθώς η Τουρκία επικήρυξε τους
οκτώ, «αγνοώντας προκλητικά», όπως
είπε, τελεσίδικες αποφάσεις της ελληνικής Δικαιοσύνης, ενώ ο εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας μιλά
ανοικτά για «τουρκική μειονότητα
στη Θράκη» και οι παραβιάσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση. «Αυτό
είναι το κλίμα στο οποίο ο κ. Τσίπρας
πάει να συζητήσει με τον κ. Ερντογάν», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης. «Οι
17 ώρες που διαπραγματευόταν για
να μας φέρει ένα νέο μνημόνιο, όσα
έκανε στο Σκοπιανό δεν μαρτυρούν
μεγάλη ικανότητα διαπραγμάτευσης.
Τα αποτελέσματα της προηγούμενης
επίσκεψης του κ. Ερντογάν στην Αθήνα δεν ήταν τα καλύτερα. Ας αφήσει, λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή τα σοβαρά ζητήματα των ελληνοτουρκικών
σχέσεων να τα χειριστεί η επόμενη
κυβέρνηση», τόνισε. Πρόσθεσε ότι
η Ν.Δ. λέει πάντα «ναι» στον διάλογο
με την Τουρκία, αλλά «μέσα σε ένα
σταθερό πλαίσιο που θα είναι ωφέλιμο

<
<
<
<
<
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Ο κ. Μητσοτάκης
κάλεσε τον κ. Τσίπρα
να αφήσει την επόμενη
κυβέρνηση να χειριστεί
την ατζέντα
των ελληνοτουρκικών
σχέσεων.
για τις σχέσεις των δύο χωρών». Ο κ.
Μητσοτάκης εξέφρασε, ωστόσο, την
ελπίδα η επίσκεψη να φέρει θετικά
νέα στο θέμα της Θεολογικής Σχολής
της Χάλκης, στο οποίο «ήρθε η ώρα
η Τουρκία επιτέλους να κάνει μια κίνηση καλής θέλησης».
Νωρίτερα, ο τομεάρχης Εξωτερικών
της Ν.Δ. Γιώργος Κουμουτσάκος, αναφερόμενος στην επικήρυξη των οκτώ μίλησε για «προκλητική κίνηση
που υπονομεύει την επίσκεψη του κ.
Τσίπρα πριν αυτή ξεκινήσει». «Επικήρυξε τους οκτώ Τούρκους στρατιωτικούς, αγνοώντας επιδεικτικά τις
τελεσίδικες αποφάσεις της ανεξάρτητης ελληνικής Δικαιοσύνης που
τους έχει χορηγήσει άσυλο. Δυστυχώς,
επιβεβαιωνόμαστε πολύ γρήγορα. Η
επίσκεψη αυτή είναι, από ελληνικής

πλευράς, κακά προετοιμασμένη και
μόνο κακούς οιωνούς φέρνει για τα
ελληνικά συμφέροντα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η κυβέρνηση
αναλαμβάνει τεράστια εθνική ευθύνη», σημείωσε.
«Η περιοχή δεν θα γίνει άγρια Δύση,
όσο κι αν το προσπαθούν κάποιοι
στην Τουρκία», σχολίασε το Ποτάμι
με αφορμή την επικήρυξη των οκτώ.
«Ας πούμε ότι αφήνουμε κατά μέρος
τις παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από την Τουρκία. Την
αόριστη, αλλά σαφή, έγερση ζητήματος “νησιών” από την τουρκική
προεδρία. Με ποιο δικαίωμα η κυβέρνηση της Τουρκίας επικηρύσσει ανθρώπους που έχουν δικαιωθεί, αμετάκλητα, από την ελληνική Δικαιοσύνη και που απολαύουν καθεστώς
πολιτικού πρόσφυγα – όχι μόνο στην
Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη;
Μερίδιο ευθύνης έχει και η κυβέρνηση
του κ. Τσίπρα, γιατί δεν φρόντισε να
ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι η τύχη των
οκτώ στρατιωτικών δεν εντάσσεται
στη διμερή ατζέντα», σημειώνει σε
ανακοίνωσή του, προσθέτοντας ότι
υποστηρίζει τις προσπάθειες βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων,
αλλά χωρίς «εκπτώσεις» σε θέματα
αρχών.
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Ενισχυμένος κατά 2,6% ο τζίρος
των σούπερ μάρκετ το 2018
Ισχυρές πιέσεις ασκούν οι μεγάλες αλυσίδες στη μικρή λιανική
Της ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

18η η Ελλάδα σε δαπάνες
έρευνας και ανάπτυξης στην Ε.Ε.
Αυξήθηκαν το 2017 οι δαπάνες έρευνας
και ανάπτυξης (Ε&Α) τόσο στη χώρα μας
όσο και στην Ενωμένη Ευρώπη. Σύμφωνα
με τη Eurostat, το 2017 οι δαπάνες Ε&Α
ανήλθαν σε 318,1 δισ. ευρώ στην Ε.Ε.,
εκ των οποίων τα 2,03 δισ. ευρώ αφορούσαν την Ελλάδα. Η χώρα με τις υψηλότερες δαπάνες Ε&Α τη συγκεκριμένη
χρονιά ήταν η Γερμανία με δαπάνες ύψους
99,1 δισ. ευρώ. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι
δαπάνες ανήλθαν στο 2,07% για την Ευρωπαϊκή Ενωση και 1,03% για την Ελλάδα.
Συνεχίζει δηλαδή να υστερεί σε σχέση
με τον μέσο όρο της Ε.Ε. Πάντως, το χάσμα φαίνεται να υποχωρεί οριακά δεδο<
<
<
<
<
<

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι δαπάνες ανήλθαν στο 2,07% για
την Ευρωπαϊκή Ενωση και
στο 1,03% για την Ελλάδα.
μένου ότι το 2016 οι δαπάνες Ε&Α στην
Ελλάδα είχαν ανέλθει σε 0,99% του ΑΕΠ,
έναντι 2,04% που ήταν στην Ε.Ε. Η τελευταία ωστόσο υστερεί σε σχέση με
τους άλλους ανεπτυγμένους πόλους του
πλανήτη, όπως είναι οι ΗΠΑ (2,76%), η
Ιαπωνία (3,28%) και η Κορέα (4,22%). Η
Κίνα, με δαπάνες ύψους 203,2 δισ. ευρώ,
βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την Ε.Ε.
ως ποσοστό του ΑΕΠ (2,06%).
Η Ελλάδα παρουσίασε σημαντική αύξηση δαπανών μέσα στο 2017. Κυρίως
ήταν οι επιχειρήσεις που συνέβαλαν προς
την κατεύθυνση αυτή, αφού πλέον συμβάλλουν με το 49% της ετήσιας δαπάνης
Ε&Α. Το ποσοστό αυτό είναι υπερδιπλάσιο

από το αντίστοιχο του 2007 και το οποίο
είχε ανέλθει σε μόλις 22%. Αντίθετα, την
εποχή εκείνη ήταν κυρίως τα δημόσια
ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα
(ΑΕΙ) που καθοδηγούσαν τις δαπάνες σε
Ε&Α σε ποσοστό περίπου 77%. Ετσι, παραμένει άξιο θαυμασμού πως οι ελληνικές
επιχειρήσεις, ζώντας μέσα στην οικονομική κρίση, αυξάνουν τις δαπάνες τους
σε Ε&Α. Αντίθετα, η συμβολή του κρατικού τομέα διατηρείται περίπου σταθερή
σε απόλυτα μεγέθη, αλλά ποσοστιαία συνεχώς συρρικνώνεται. Παραμένει ωστόσο
ακόμη υψηλή (50%) σε σχέση με τον
μέσο όρο της Ε.Ε. (28%). Επίσης, ως ποσοστό του ΑΕΠ την τελευταία δεκαετία
οι δαπάνες Ε&Α στην Ελλάδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, παρόλο που σε απόλυτα
μεγέθη η αύξηση ήταν χαμηλότερη. Η
μείωση ωστόσο του ΑΕΠ κατά 25% συνετέλεσε και αυτή στη θεαματική άνοδο
του δείκτη Ε&Α στη χώρα μας. Πάντως,
τόσο Ελλάδα όσο και Ε.Ε. υστερούν στον
στόχο που έχει η θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διαχρονικός στόχος της Κομισιόν είναι ο δείκτης Ε&Α να ανέλθει στο
3% του ΑΕΠ, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί
για τις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. Μόνον
η Σουηδία (3,33%), η Αυστρία (3,16%), η
Δανία (3,06%) και η Γερμανία (3,02%) κατάφεραν να ξεπεράσουν το 2017 τον διαχρονικό στόχο της Κομισιόν. Στον αντίποδα βρίσκονται οι χώρες της Ρουμανίας,
της Μάλτας, της Βουλγαρίας, της Κροατίας, της Λιθουανίας και της Σλοβακίας
με δείκτη δαπανών Ε&Α χαμηλότερο του
1%. Η Ελλάδα, με δείκτη οριακά υψηλότερο από την ποσοστιαία μονάδα, κατατάσσεται στη 18η θέση μεταξύ των 28
κρατών-μελών της Ε.Ε.

Στα επίπεδα του 2015 και πολύ μακριά
από τα προ μνημονίου επίπεδα επανήλθε ο τζίρος των σούπερ μάρκετ
το 2018. Η ανάκαμψη αυτή, για δεύτερη συνεχή χρονιά, οφείλεται, βεβαίως, σε σημαντικό βαθμό στην επαναλειτουργία του δικτύου της
πρώην «Μαρινόπουλος» υπό την
«Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης» (ΕΥΣ), χωρίς φυσικά να παραγνωρίζεται, για παράδειγμα, η θετική
επίδραση της μείωσης της ανεργίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της IRI, ο
τζίρος των σούπερ μάρκετ ενισχύθηκε κατά περίπου 2,6% το 2018 σε
σύγκριση με το 2017, έναντι αύξησης
2,3% το 2017 σε σύγκριση με το
2016. Σε απόλυτους αριθμούς και
λαμβάνοντας υπόψη, πρώτον, ότι
<
<
<
<
<
<

Το μερίδιο των μικρών
καταστημάτων (έως 400
τ.μ.) φθάνει στο καθόλου
ευκαταφρόνητο 13,1%.
οι μετρήσεις δεν περιλαμβάνουν τη
νησιωτική Ελλάδα και, δεύτερον,
ότι δεν συγκαταλέγονται τα επί
ζυγίω (χύμα) προϊόντα, καθώς και
τα προϊόντα bazaar (ρούχα, εξοπλισμός κουζίνας κ.ά.), ο τζίρος διαμορφώθηκε το 2018 σε 5,23 δισ.
ευρώ από 5,1 δισ. ευρώ το 2017 και
5 δισ. ευρώ το 2016. Το 2015, οι πωλήσεις είχαν διαμορφωθεί σε 5,3
δισ. ευρώ, ενώ το 2009 ανέρχονταν
σε 6,1 δισ. ευρώ.
Το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων γίνεται στα μεγάλα σούπερ
μάρκετ (1.000 έως 2.500 τ.μ.), με το
μερίδιό τους να ανέρχεται σε 39,4%,
ακολουθούν τα μεσαία καταστήματα
(400 έως 1.000 τ.μ.) με μερίδιο 35,8%,

ενώ τα υπερμάρκετ (καταστήματα
πάνω από 2.500 τ.μ.) έχουν μερίδιο
στις συνολικές πωλήσεις 11,7%. Οι
πωλήσεις σε αυτό τον τύπο καταστημάτων αυξήθηκαν κατά 15,9%
το 2018 σε σύγκριση με το 2017, γεγονός που αποδίδεται στην επαναλειτουργία των υπερμάρκετ της
«Μαρινόπουλος» μετά τη μεταβίβασή τους στην ΕΥΣ.
Καθόλου ευκαταφρόνητο δεν είναι
το μερίδιο των μικρών καταστημάτων (έως 400 τ.μ.), καθώς φθάνει το
13,1%. Πρόκειται για τα μικρά καταστήματα που αναπτύσσουν ολοένα και περισσότερο οι οργανωμένες
αλυσίδες λιανεμπορίου, είτε με ιδιόκτητα καταστήματα είτε μέσω

δικαιόχρησης (franchising), και τα
οποία ασκούν ισχυρές πιέσεις στην
κατηγορία της λεγόμενης μικρής
λιανικής, που περιλαμβάνει τα περίπτερα, τα μίνι μάρκετ, τα καταστήματα ψιλικών που δεν ανήκουν
σε αλυσίδες.
Σε αυτά τα συνολικά 24.000 σημεία πώλησης εκτιμάται ότι γίνεται
τζίρος ίσος με το 23% της συνολικής
αξίας των λεγόμενων ταχυκίνητων
αγαθών, δηλαδή των βασικών ειδών
σούπερ μάρκετ που αγοράζονται
συχνότερα από τους καταναλωτές
(π.χ. γαλακτοκομικά, αναψυκτικά
κ.ά.). Συγκριτικά πλεονεκτήματα
αυτού του τύπου καταστημάτων είναι, όπως ανέφερε χθες σε συνέδριο

για τη μικρή λιανική ο κ. Στ. Κομνηνός από την Exceed Consulting, η
εγγύτητα, το διευρυμένο ωράριο
λειτουργίας, αλλά και η προσωπική
επαφή. Επίσης, συχνά μικροί προμηθευτές που δυσκολεύονται να τοποθετήσουν τα προϊόντα στα ράφια
των μεγάλων σούπερ μάρκετ τα δοκιμάζουν πρώτα στη μικρή λιανικής,
κάτι που συνέβη με συγκεκριμένες
μάρκες κρουασάν και ενεργειακού
ποτού.
Για να ανταγωνιστούν, ωστόσο,
τις αλυσίδες, πρέπει να βελτιώσουν
την καθαριότητα και την αισθητική
και να παρέχουν νέες υπηρεσίες, όπως, για παράδειγμα, η κατ’ οίκον
παράδοση παραγγελιών.

Ρεκόρ εισπράξεων το 2018 από
κατασχέσεις και ρυθμίσεις οφειλών

Επειτα από οκτώ έτη οι πωλήσεις
καινούργιων Ι.Χ. ξεπέρασαν τις 100.000

Στα 5,5-6 δισ. ευρώ εκτιμώνται τα έσοδα από κατασχέσεις και ρυθμίσεις
οφειλών το 2018, ποσό το οποίο αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του υπουργείου Οικονομικών. Οι δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, ακινήτων, μισθών και συντάξεων οδήγησαν στην αύξηση των εισπράξεων
του Δημοσίου το 2018, αδειάζοντας
ταυτόχρονα και τους τραπεζικούς
λογαριασμούς των οφειλετών, κυρίως
των μικροοφειλετών. Σύμφωνα με
πληροφορίες, οι φορολογούμενοι το
2018 άφησαν απλήρωτους φόρους άνω των 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ,
κάτι που οφείλεται στην πολιτική
των υψηλών φορολογικών συντελεστών που συνοδεύονται από έκτακτες
φορολογίες, όπως η εισφορά αλληλεγγύης αλλά και ο εξωπραγματικός
ΕΝΦΙΑ.
Πάντως, τα δικαστικά τμήματα των
εφοριών έχουν εντολή για το 2019
να εντείνουν τις πιέσεις προς τους
οφειλέτες του Δημοσίου προκειμένου
να ενταχθούν στη ρύθμιση των 12
δόσεων, διαφορετικά θα ενεργοποιούνται αναγκαστικά μέτρα είσπραξης
ακόμα και για οφειλές μόλις 500 ευρώ.
Ανώτατο στέλεχος της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφέρει ότι οι εισπράξεις είναι αποτέλεσμα κατά κύριο λόγο των οχλήσεων των υπηρεσιών της φορολογικής
διοίκησης προς τους οφειλέτες, προκειμένου οι τελευταίοι να πληρώσουν
τα χρέη τους. Ηλεκτρονικά μηνύματα
και τηλεφωνική ενημέρωση ανάγκασαν τα τελευταία χρόνια τους οφειλέτες να συμμορφωθούν. Μάλιστα,
υποστηρίζει ότι η αύξηση των εισπράξεων οφείλεται πρωτίστως στη
φορολογική συμμόρφωση.
Βέβαια, για να μπορέσει η φορολογική διοίκηση να καταφέρει και να
πάρει από τα νοικοκυριά τα λιγοστά

Σε επίπεδα άνω των 100.000 οχημάτων
επανήλθαν για πρώτη φορά από το 2010
οι πωλήσεις των καινούργιων επιβατικών
αυτοκινήτων το 2018. Η επίδοση αυτή
της αγοράς είναι θετική μεν, όχι ικανή
όμως για να αντισταθμίσει τις τεράστιες
απώλειες που υπέστη ήδη από την πρώτη χρονιά εισόδου της ελληνικής οικονομίας σε πρόγραμμα δημοσιονομικής
προσαρμογής και απέχει πολύ από τις
επιδόσεις προ του 2010, όταν οι πωλήσεις
καινούργιων επιβατικών ξεπερνούσαν
κατά πολύ τα επίπεδα των 200.000 οχημάτων ετησίως. Σύμφωνα, λοιπόν,
με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),
το 2018 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά
στην Ελλάδα 103.322 καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα έναντι 88.001 το
2017, καταγράφοντας αύξηση 11,7%.
Το 2010 ήταν η τελευταία χρονιά που
οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών
αυτοκινήτων είχαν διαμορφωθεί πάνω
από τις 100.000 και συγκεκριμένα σε
140.722 οχήματα, καταγράφοντας κατακόρυφη πτώση σε σύγκριση με το
2009, όταν οι πωλήσεις καινούργιων επιβατικών ανήλθαν σε 220.192. Το 2011
οι πωλήσεις υποχώρησαν σε 97.539 αυτοκίνητα και μειώθηκαν σχεδόν στο ήμισυ το 2012, υποχωρώντας σε 58.299
που αποτελεί και τη χειρότερη χρονιά
έως σήμερα για την αγορά αυτοκινήτου.
Το 2004, έτος των Ολυμπιακών Αγώνων
της Αθήνας, του Euro και της γενικότερης
ευημερίας, ήταν η χρονιά με τις περισσότερες πωλήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων, φτάνοντας τότε τις
288.483. Οπως επισημαίνει ο Σύνδεσμος
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ), παρά την πέμπτη κατά σειράν χρονιά αύξησης των πωλήσεων
καινούργιων επιβατικών, η αγορά αυτοκινήτου βρίσκεται κατά 61,6% χαμηλότερα από τον μέσο όρο της περιόδου
2000-2009.

Ξεπερνούν τα 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ οι απλήρωτοι φόροι το 2018. Η πολιτική
της υπερφορολόγησης είχε ως αποτέλεσμα τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες στα χρόνια των μνημονίων αυξήθηκαν κατά 188%.
που τους έχουν απομείνει από τους
μισθούς και τις συντάξεις τους, έπρεπε
να προχωρήσει κατά την περίοδο
2015-2018 στην αποστολή 4.850.000
ηλεκτρονικών κατασχετηρίων.
Είναι ενδεικτικό ότι η υπερφορολόγηση είχε ως αποτέλεσμα τη διόγκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών,
που στα χρόνια των μνημονίων αυξήθηκαν κατά 188%. Στο διάστημα
αυτό εκτοξεύτηκαν οι ηλεκτρονικές
κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και
γενικότερα η εφορία προχώρησε –
όπως υποχρεούνταν από τον νόμο–
σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών. Είναι ενδεικτικό ότι ήδη έχει
δημοσιευθεί πρόγραμμα για 14 πλειστηριασμούς από τις 13 Φεβρουαρίου

έως τις 6 Μαρτίου για χρέη που έχουν
δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια
στην εφορία και είναι σημαντικού ύψους.
Για παράδειγμα:
• Στις 13 Φεβρουαρίου εκπλειστηριάζεται πολυτελές ακίνητο στην Καρδιανή της Τήνου με οικία 484 τ.μ., ξενώνες και πισίνα, με την τιμή πρώτης
προσφοράς να διαμορφώνεται στο 1,4
εκατ. ευρώ.
• Οικόπεδο με ένα βιομηχανικό κτίριο
βγαίνει στον πλειστηριασμό στις 5 Απριλίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πρόκειται για οικόπεδο 4.781,87 τετραγωνικών μέτρων και κτίριο 390 τ.μ. Η
τιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται
στις 215.440 ευρώ.

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν και
οι πωλήσεις εισαγόμενων μεταχειρισμένων επιβατικών. Συνολικά, το 2018
κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην
Ελλάδα 60.178 εισαγόμενα από το εξωτερικό μεταχειρισμένα επιβατικά, έναντι
42.226 το 2017, καταγράφοντας αύξηση
42,5%. Το 2018 κυκλοφόρησαν για πρώτη
φορά στην Ελλάδα, είτε ως καινούργια
είτε ως μεταχειρισμένα, εισαγόμενα
από το εξωτερικό 227.653 οχήματα, εκ
των οποίων 163.500 ήταν επιβατικά αυτοκίνητα, 1.320 λεωφορεία, 26.027 φορ-

τηγά και 36.806 μοτοσικλέτες άνω των
50 κ.ε. Τα μερίδια αγοράς στην κατηγορία
των καινούργιων επιβατικών διαμορφώθηκαν το 2018 ως εξής: Toyota 11,4%,
Volkswagen 8,7%, Peugeot 8%, Nissan
7,6%, Fiat 6,9%, Opel 6,7%, Suzuki 5,7%,
Hyundai 5,5%, Citroen 5,2%, Renault
4,1% και λοιπές εταιρείες 30,2%.
Δεν έλειψαν, βεβαίως, και οι πωλήσεις
πολυτελών αυτοκινήτων. Ενδεικτικά
το 2018 πωλήθηκαν στην Ελλάδα μία
καινούργια Aston Martin, 3 Bentley, 8
Maserati, 2 Tesla και βεβαίως 72 Porsche.
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Κατάργηση εισφορών και σύνταξη
€700 για όλους πάνω από τα 67
Η οικονομολόγος της Markit κ. Βέλμπρεκ - Ρότσα εξηγεί στην «Κ» την πρόταση
Συνέντευξη στην
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Μεταξύ των κλάδων που μπορούν να ενισχύσουν σημαντικά την ανάπτυξη είναι η ναυπηγική (κυρίως σκαφών αναψυχής και κρουαζιερόπλοιων), η αεροναυπηγική και μηχανολογικός εξοπλισμός, αναφέρει η μελέτη της IHS Markit για την ελληνική οικονομία.

Προϋπόθεση για ισχυρή
και διατηρήσιμη ανάπτυξη
οι ξένες επενδύσεις
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

Την ανάγκη και τις δυνατότητες για «δραστική αλλαγή» του οικονομικού μοντέλου
συζήτησαν προχθές στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς) οικονομολόγοι και εκπρόσωποι της βιομηχανίας, στην παρουσίαση της αναλυτικής μελέτης της
IHS Markit για την ελληνική οικονομία.
Η έκθεση, που εκπονήθηκε για λογαριασμό του Global Citizen Foundation
(βλ. ρεπορτάζ στο χθεσινό φύλλο της
<
<
<
<
<
<

Σύμφωνα με την έκθεση της
IHS Markit, σειρά από μέτρα
δημοσιονομικής ελάφρυνσης δεν επαρκούν για επιστροφή σε υψηλή ανάπτυξη.
«Κ»), εξετάζει μία σειρά από μέτρα δημοσιονομικής ελάφρυνσης (μείωση ΦΠΑ,
εταιρικού φόρου, φόρου εισοδήματος,
αλλά και κατάργηση εισφορών για εργοδότες και εργαζόμενους, με παράλληλη
μείωση των συντάξεων).
Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, παρά
τις θετικές επιπτώσεις ειδικά του τελευταίου εξ αυτών στην ανάπτυξη, δεν επαρκούν. Αναγκαία προϋπόθεση για τη
διατηρήσιμη ταχύρρυθμη ανάπτυξη,
σύμφωνα με την έκθεση, είναι η αύξηση
των ξένων άμεσων επενδύσεων (ΞΑΕ)
στη χώρα – τομέας στον οποίο η Ελλάδα
διαχρονικά, ακόμα και πριν από την κρίση, υπολείπονταν σημαντικά έναντι ανταγωνιστικών χωρών του ευρωπαϊκού
Νότου (Ισπανία, Πορτογαλία). Οι κλάδοι
στους οποίους εστιάζει είναι κάπως απροσδόκητοι: ναυπηγική (κυρίως σκαφών
αναψυχής και κρουαζιερόπλοιων), αεροναυπηγική και μηχανολογικός εξοπλισμός.
Οπως εξήγησε στην παρουσίαση της
έκθεσης η βασική συντάκτρια Ελίζαμπεθ
Βάλμπρουκ-Ρόσα, chief international
economist της IHS Markit, η είσοδος
της Ελλάδας στη διεθνή παραγωγική αλυσίδα σε αυτούς τους κλάδους θα έχει
θετικές επιπτώσεις (spillover effects)

σε πολλούς άλλους τομείς. Η αύξηση
των ΞΑΕ, τόνισε, θα λύσει το χρηματοδοτικό πρόβλημα, καθώς οι ξένοι επενδυτές θα εισφέρουν δικούς τους πόρους
στην ελληνική οικονομία, και θα μετατρέψει τον φαύλο κύκλο δημοσιονομικής
ασφυξίας και ύφεσης σε έναν ενάρετο
κύκλο αυξημένης ανάπτυξης και διογκούμενης εμπιστοσύνης.
Σχολιάζοντας την έκθεση, ο Θεόδωρος
Φέσσας, πρόεδρος του ΣΕΒ, μίλησε για
πολύ καλά μελετημένη πρόταση, αλλά
διερωτήθηκε αν είναι πραγματοποιήσιμη. «Η κυρίαρχη λέξη είναι “εμπιστοσύνη” – στους θεσμούς, στη συνέχεια
και τη συνέπεια της πολιτείας», είπε,
προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι
κλάδοι όπου υπάρχει δυνατότητα προσέλκυσης ξένων επενδύσεων.
Ο Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής
του ΙΟΒΕ, εξέφρασε πιο έντονα τον σκεπτικισμό του. «Φοβάμαι ότι η ευκαιρία
να αλλάξει πραγματικά η ελληνική οικονομία χάθηκε», είπε. Ο κ. Βέττας έθεσε
ζητήματα όπως τα θεσμικά εμπόδια στις
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, η διαγενεακή
δικαιοσύνη –ειδικά στις προτεινόμενες
αλλαγές στο Ασφαλιστικό– και το ευρύτερο πρόβλημα μιας ευρωπαϊκής πολιτικής που δεν επιτρέπει στις χώρες
του Νότου ταυτόχρονα να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της υπερχρέωσης
και της ανταγωνιστικότητας. «Αν δεν
ανοίξουμε την οικονομία σε ξένες επιχειρήσεις αλλά και εργαζόμενους», κατέληξε, «το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο: δεν θα είναι καταστροφικό,
αλλά τα εισοδήματα θα είναι χαμηλά».

Μεταρρυθμίσεις
Τέλος, ο Παναγιώτης Λιαργκόβας, πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, τόνισε ότι για την
προσέλκυση ξένων επενδύσεων η χώρα
εξακολουθεί να χρειάζεται μία «μεταρρυθμιστική επανάσταση», καθώς πολλές
από τις αλλαγές των προηγούμενων ετών
έγιναν μόνο εν μέρει ή με τη λάθος σειρά.
Πρόσθεσε ότι οι υπερβολικά υψηλοί στόχοι για το πρωτογενές πλεόνασμα συμβάλλουν στο τέλμα στο οποίο έχει εγκλωβιστεί η οικονομία.

Πρώτα μάς υπέβαλε σε ψυχρολουσία
με την εκτίμησή της ότι, αν συνεχίσουμε με την κεκτημένη ταχύτητα,
χωρίς δραστικές παρεμβάσεις, θα
χρειαστούν 20 χρόνια για να επιστρέψουμε στο ΑΕΠ του 2008. Μετά,
μας σόκαρε με την πρότασή της να
καθιερωθεί ενιαία σύνταξη 700 ευρώ
για όλους και να καταργηθούν οι
συντάξεις κάτω από τα 67 χρόνια,
προκειμένου να εξοικονομηθούν
16,4 δισ. ευρώ και να χρηματοδοτηθεί έτσι η πλήρης κατάργηση των
ασφαλιστικών εισφορών.
Στη συνέχεια, μας εξέπληξε προτείνοντας ως κλάδους για προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων
την αεροναυπηγική, τη ναυπηγική
και την κατασκευή μηχανημάτων.
Το σίγουρο είναι πως η μελέτη
<
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Οι μεγαλύτερες με
διαφορά δαπάνες του
ελληνικού κράτους
είναι οι συνταξιοδοτικές.

Η κ. Βέλμπρεκ - Ρότσα αναφέρει ότι οι φόροι στην Ελλάδα «είναι μεταξύ
των υψηλοτέρων, αλλά όχι οι υψηλότεροι στην Ευρώπη».

της γνωστής εταιρείας οικονομικών
μελετών και αναλύσεων IHS Markit
(μεταξύ άλλων, βγάζει τον δείκτη
υπευθύνων προμηθειών PMI) για
το πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να
πετύχει βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία
έγινε για λογαριασμό της Global
Citizen Foundation και παρουσιάστηκε στο Μουσείο Μπενάκη την
περασμένη Τετάρτη, ξέφυγε από
την πεπατημένη, τάραξε τα νερά
και μας έβαλε σε σκέψεις.
Ζητήσαμε από την επικεφαλής
οικονομολόγο για τα διεθνή οικονομικά της IHS Markit Ελίζαμπεθ
Βέλμπρεκ - Ρότσα, υπεύθυνη για

τη μελέτη, να μας εξηγήσει, σε συνέντευξή της στην «Κ», το σκεπτικό
πίσω από τις ρηξικέλευθες και ενίοτε αμφιλεγόμενες προτάσεις
της. Και πρώτα απ’ όλα για την ενιαία σύνταξη των 700 ευρώ.
«Η μείωση στις συντάξεις είναι
απαραίτητη», μας είπε, από τη στιγμή που επικεντρώνεσαι στην κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για την τόνωση της ανάπτυξης.
«Αν εξετάσει κανείς τις δαπάνες του
ελληνικού κράτους, οι μεγαλύτερες
με διαφορά είναι οι συνταξιοδοτικές.
Ακόμη και οι μισθοί των δημοσίων
υπαλλήλων που σε άλλες χώρες είναι

η μεγαλύτερη δαπάνη, στην Ελλάδα
είναι 11% του ΑΕΠ, μικρή σε σχέση
με τις συντάξεις».
Παρ’ όλα αυτά, είναι επώδυνο και
άδικο για όσους έχουν πληρώσει υψηλές εισφορές, ενώ άλλοι δεν πλήρωσαν καθόλου, της αντιτείναμε.
Μας εξήγησε ότι «πρόκειται για άσκηση», ένα απλό μοντέλο από τη
στιγμή που η εταιρεία δεν διαθέτει
λεπτομερή στοιχεία για τις συντάξεις
και ίσως θα μπορούσε να βρεθεί
ένας άλλος τρόπος για να καταλήξει
κανείς στο ίδιο δημοσιονομικό αποτέλεσμα.
Το ζητούμενο πάντως είναι να α-

ντισταθμιστεί το υψηλό κόστος της
κατάργησης των ασφαλιστικών εισφορών (21,6 δισ. ευρώ).
Σημειώνεται ότι ανάλογη πρόταση έχει διατυπώσει στο παρελθόν
ο Στέφανος Μάνος, που συνεισέφερε στη μελέτη της IHS Markit.
O γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, πάντως, στην εκδήλωση
για την παρουσίαση της μελέτης
αναρωτήθηκε «τι θα πει ο δικαστής»
που θα κληθεί να αποφασίσει για
τη μείωση της σύνταξής του στα
700 ευρώ, ενώ έχει πληρώσει υψηλές
εισφορές. «Επικεντρωθήκαμε στις
εισφορές, αφού πρώτα εξετάσαμε
πόσο θα κοστίσει και τι αποτέλεσμα
θα έχει η μείωση του ΦΠΑ, του φόρου εισοδήματος και του εταιρικού
φόρου», είπε η κ. Βέλμπρεκ - Ρότσα.
"Διαπιστώσαμε ότι η ώθηση στην
οικονομία, αν κοπούν οι τρεις αυτοί
φόροι, δεν είναι επαρκής, είτε επειδή
η βάση είναι χαμηλή είτε επειδή θα
προκαλέσουν αύξηση των εισαγωγών και απώλειες στις αποταμιεύσεις.
Αντιθέτως, αν μειώσεις τις εισφορές,
το θετικό αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο, καθώς αυξάνεις το εισόδημα
των εργαζομένων και μειώνεις το
κόστος των εργοδοτών, ενισχύοντας
την ανταγωνιστικότητα. Αυτό, όμως,
κοστίζει πάνω από 20 δισ. και πρέπει
να αντισταθμιστεί με κάποιον τρόπο».
Για τους φόρους, η κ. Βέλμπρεκ Ρότσα λέει ότι στην Ελλάδα «είναι
μεταξύ των υψηλοτέρων, αλλά όχι
οι υψηλότεροι στην Ευρώπη». Σημειώνει ωστόσο ότι, όσο αυξάνονται,
τόσο μειώνεται η εισπραξιμότητά
τους, ότι «κάποιοι δεν μπορούν να
αποφύγουν την πληρωμή τους, αλλά
υπάρχουν πολλοί που μπορούν». Στο
πλαίσιο αυτό, η μελέτη προτείνει ενιαίο συντελεστή 20% για τον ΦΠΑ,
τους φόρους εισοδήματος φυσικών
προσώπων και τα εταιρικά κέρδη.

Πενταετής φοροαπαλλαγή για νέες επενδύσεις
Oύτε η μείωση φόρων ούτε ακόμη
και η κατάργηση των ασφαλιστικών
εισφορών, με κάλυψη του κόστους
τους μέσω μείωσης των συντάξεων,
είναι αρκετές για την τόνωση της
ανάπτυξης με βιώσιμο τρόπο, σύμφωνα με τη μελέτη της Markit.
Δεδομένης της έλλειψης τραπεζικής χρηματοδότησης και του προσανατολισμού της πλειονότητας
των ελληνικών βιομηχανιών στην
εγχώρια αγορά, η κ. Βέλμπρεκ -Ρότσα
υποστηρίζει ότι «κάτι πρέπει να
γίνει για να επιταχύνουμε την οικονομική μεταμόρφωση και την επιστροφή της Ελλάδας σε βιώσιμο
δρόμο».
Αυτό το κάτι είναι η προσέλκυση
άμεσων ξένων επενδύσεων. Με πρόσθετες άμεσες ξένες επενδύσεις 2
δισ. ευρώ τον χρόνο –σε συνδυασμό
με τα δημοσιονομικά μέτρα–, η μελέτη εκτιμά ότι η ανάπτυξη μπορεί
να επιταχυνθεί έτσι ώστε να φτάσει
το ΑΕΠ στο επίπεδο του 2008 σε λιγότερο από 10 χρόνια.

Στο σχόλιό μας ότι η προσέλκυση
ξένων επενδύσεων «είναι μια θλιβερή ιστορία για την Ελλάδα», απαντά ότι αυτό συμβαίνει επειδή η χώρα έχει «παράδοση αλλαγών στις
κατευθύνσεις πολιτικής, όχι επαρκείς
εγγυήσεις στους ξένους επενδυτές
για τα επόμενα 10-15 χρόνια για το
δημοσιονομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο και ίσως δεν υπήρξε ενεργή αναζήτηση ξένων επενδυτών».
Η ίδια προτείνει ως πρώτο μέτρο
τη φορολογική απαλλαγή για νέες
επενδύσεις για 5 χρόνια, καθώς επίσης και ένα σταθερό δημοσιονομικό περιβάλλον, επιτάχυνση της
απονομής δικαιοσύνης και ολοκλήρωση του κτηματολογίου.
Εκφράζει βεβαιότητα για την επιλογή των μελετητών –ως κλάδων
προτεραιότητας για την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων– την αεροναυπηγική, τη ναυπηγική (σκαφών αναψυχής και κρουαζιεροπλοίων) και
την κατασκευή μηχανημάτων. «Επικεντρωθήκαμε σε βιομηχανίες

που χρειάζονται επιπλέον επενδύσεις στην Ευρώπη, για τις οποίες υπάρχει ζήτηση διεθνώς», λέει.
Επιπλέον, «το κλειδί είναι να προκληθεί η ανάπτυξη άλλων κλάδων,
διασυνδεδεμένων με αυτές». Σημειώνει επίσης ότι κάποιες από τις προτεινόμενες δραστηριότητες υπήρχαν
ή και υπάρχουν ακόμη στην Ελλάδα
και άρα υπάρχουν δεξιότητες. Εξηγεί
ότι ο τουρισμός είναι ήδη πολύ ανεπτυγμένος και δεν οδηγεί στην
ανάπτυξη άλλων κλάδων, ενώ η πορεία του είναι υψηλού κινδύνου. Αντίστοιχα, η αγροτική βιομηχανία
δεν έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία.
«Επομένως, ναι, είναι κάτι καινούργιο, αλλά έτσι μεταμορφώνεται η
οικονομία, αλλιώς εξαρτάσαι πάντα
από αυτούς τους δύο κλάδους», υποστηρίζει.
Βλέπει κινδύνους για την Ελλάδα
μετά την έξοδο από το μνημόνιο;
τη ρωτήσαμε. Απαντά προσεκτικά
ότι «το τραπεζικό σύστημα είναι ακόμη εύθραυστο» και «χρειάζονται

να γίνουν πολλά ακόμη για να αποφευχθεί η επιστροφή σε μια χρηματοοικονομική κρίση». Δεύτερος
κίνδυνος είναι η οπισθοχώρηση στις
μεταρρυθμίσεις, ενόψει εκλογών.
Μακροπρόθεσμα είναι το δημογραφικό και η μετανάστευση που
πρέπει να αντιστραφούν. Φυσικά,
υπάρχουν και οι εξωτερικοί κίνδυνοι.
Για την αύξηση του κατώτατου
μισθού κατά 10,9%, που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, είπε
ότι «σαφώς η αγοραστική δύναμη
έχει μειωθεί σημαντικά και είναι
λογικό κάποια στιγμή, όταν οι συνθήκες αρχίσουν να βελτιώνονται,
όπως τώρα, να επωφεληθούν, ιδίως
οι χαμηλόμισθοι». Προσθέτει όμως
ότι «σε μία δόση, το ποσοστό είναι
μεγάλο. Γιατί οι επιχειρήσεις πρέπει
να πληρώσουν. Επομένως θα υπάρξουν πιθανώς επιπτώσεις στις νέες
προσλήψεις, αλλά και μεγαλύτερη
ζήτηση στο προσωπικό να αυξήσει
την παραγωγικότητα».

Ολο και περισσότερες
οι κερδοφόρες επιχειρήσεις
Κυριαρχούν βιομηχανία, εμπόριο, τουρισμός και υπηρεσίες
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Περισσότερες σε σύγκριση με το 2016
ήταν το 2017 οι κερδοφόρες επιχειρήσεις, οδηγώντας έτσι σε συνολική αύξηση των κερδών του εταιρικού κλάδου.
Σύμφωνα με την ανάλυση των δημοσιευμένων ισολογισμών 10.319 εταιρειών –εξαιρουμένων των τραπεζών
και των ασφαλειών–, το 63% των εταιρειών, ποσοστό που μεταφράζεται
σε 6.498 επιχειρήσεις, ήταν κερδοφόρο
έναντι 59,7% το 2016, και 37% ή 3.821
εταιρείες –έναντι 40,3% το 2016– ήταν
ζημιογόνες.
Από την ανάλυση των ισολογισμών
προκύπτει ότι ο συνολικός κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων παρουσίασε
αύξηση 10,1% φτάνοντας στα 116,96
δισ. ευρώ. Από τους εξεταζόμενους
τομείς, μικρή μείωση του κύκλου εργασιών εμφάνισε μόνο ο τομέας των
τεχνικών εταιρειών. Το 2018, πάντως,
καταγράφεται μια ενίσχυση του εν
λόγω κλάδου λόγω της μερικής ανάκαμψης που παρατηρείται κυρίως στις
ιδιωτικές κατασκευές.
Διαφορετική είναι η εικόνα στα μεικτά κέρδη. Λόγω αύξησης του κόστους
πωληθέντων κατά 11,3%, τα μεικτά
κέρδη αυξήθηκαν με μικρότερο ρυθμό,
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Τα προ φόρων, τόκων
και αποσβέσεων κέρδη
(EBITDA) σε όλους τους τομείς διευρύνθηκαν 17,1%.
κατά 6,5%, με αποτέλεσμα την ελαφρά
συρρίκνωση του περιθωρίου μεικτού
κέρδους σε 21,5% το 2017 από 22,2%
το 2016. Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος σημειώθηκε σημαντική
βελτίωση, κατά 26,3%, με αποτέλεσμα
τα λειτουργικά κέρδη να ανέλθουν σε
5,93 δισ. ευρώ το 2017. Το θετικό της
υπόθεσης είναι ότι ανάλογη αύξηση,
25,5%, καταγράφηκε και στα τελικά,
καθαρά αποτελέσματα του συνόλου
των εταιρειών. Συγκεκριμένα, το 2017
καταγράφηκαν κέρδη προ φόρων ύψους 4,43 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά
25,5% έναντι της προηγούμενης χρήσης.
Ανά τομέα η εξέλιξη των προ φόρων
κερδών έχει ως εξής:
• Στη βιομηχανία, που αποτελεί και
τον μεγαλύτερο κλάδο, τα κέρδη ανήλθαν το 2017 σε 2,256 δισ. ευρώ έναντι 1,66 δισ. ευρώ, καταγράφοντας
αύξηση 35,8%.

• Στο εμπόριο, τα προ φόρων κέρδη
διαμορφώθηκαν το 2017 σε 921,2 εκατ.
ευρώ έναντι 889,4 εκατ. ευρώ το 2016,
καταγράφοντας αύξηση 3,57%.
• Στον τομέα του τουρισμού, καταγράφηκε επίσης θεαματική αύξηση,
73,8%, στα 284 εκατ. ευρώ το 2017
από 163,8 εκατ. ευρώ το 2016.
• Με κέρδη 65,7 εκατ. ευρώ, από
ζημιές 143,4 εκατ. ευρώ το 2016, έκλεισε
το 2017 για τις τεχνικές εταιρείες.
• Στις υπηρεσίες παρατηρείται υποχώρηση των προ φόρων κερδών,
κατά 5,83%, με συνέπεια αυτά να διαμορφωθούν το 2017 σε 903,8 εκατ.
ευρώ από 959,8 εκατ. ευρώ το 2016.
Τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (EBITDA) σε όλους τους
τομείς διευρύνθηκαν κατά 17,1% σε
σύγκριση με το 2016 και έφτασαν στο
ποσό των 12,48 δισ. ευρώ ευρώ.
Το σύνολο του ενεργητικού των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 3,8% το
2017, ανερχόμενο σε 188,79 δισ. ευρώ.
Την υψηλότερη (ποσοστιαία) αύξηση
κατέγραψε ο λογαριασμός των διαθεσίμων (11,1%), ενώ οριακή ήταν η μεταβολή των συνολικών απαιτήσεων
(0,3%).
Από πλευράς παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 2,8% οι δε

Στη βιομηχανία, που αποτελεί και τον μεγαλύτερο κλάδο, τα κέρδη ανήλθαν το 2017 σε 2,256 δισ. ευρώ έναντι 1,66 δισ. ευρώ,
καταγράφο-ντας αύξηση 35,8%.
μεσομακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
και προβλέψεις διευρύνθηκαν κατά
5,2%. Μικρότερη ποσοστιαία αύξηση
εμφάνισαν οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, καθώς ενισχύθηκαν

το 2017 σε σύγκριση με το 2016 κατά
3,8%. Ιδιαιτέρως σημαντικό για τη βιωσιμότητα των εταιρειών είναι η βελτίωση βασικών χρηματοοικονομικών
δεικτών. Ενδεικτικά, επισημαίνεται η

αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων
κεφαλαίων σε 6,08% το 2017 από 4,98%
το 2016. Επίσης, οριακή θετική μεταβολή εμφάνισαν τα περιθώρια λειτουργικού και καθαρού κέρδους.
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Η άνοδος του τουρισμού
δεν είναι στον... αυτόματο πιλότο
Στήριξη της ανταγωνιστικότητας του κλάδου ζητεί ο πρόεδρος του ΞΕΕ Αλ. Βασιλικός
Συνέντευξη στον ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟ

Το 70% των πολιτών της Ε.Ε. χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για να βρίσκει πληροφορίες για
προϊόντα και υπηρεσίες.

Προτελευταίοι οι Ελληνες
στη χρήση του Internet
στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Προτελευταία, με τελευταία τη Ρουμανία,
είναι η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ενωση
σε ό,τι αφορά το ποσοστό του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο,
στοιχείο που παραπέμπει σε τεχνολογική
υστέρηση και σχετίζεται σε σημαντικό
βαθμό και με τον μικρό αριθμό ευρυζωνικών συνδέσεων στη χώρα μας. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της
ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας
(Eurostat), το 72% των πολιτών στην
<
<
<
<
<
<

Στη χώρα μας χρησιμοποιείται κυρίως για την αναζήτηση
πληροφοριών για αγαθά και
υπηρεσίες και για τη λήψη
και την αποστολή e-mails.
Ελλάδα δήλωσε ότι χρησιμοποίησε το
Internet τους τρεις προηγούμενους μήνες. Πρόκειται για ποσοστό αρκετά χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο,
που είναι 85%.
Στην τελευταία θέση βρίσκεται η Ρουμανία με το αντίστοιχο ποσοστό να
είναι 71%, ενώ δύο θέσεις πάνω από
την Ελλάδα βρίσκονται ακόμη δύο χώρες
του ευρωπαϊκού Νότου, η Ιταλία (74%)
και η Πορτογαλία.

Πρώτη η Δανία

Σχεδόν καθολική, αντιθέτως, είναι η
χρήση του Διαδικτύου στη Δανία, όπου
το 98% των πολιτών δήλωσε το 2018
ότι χρησιμοποίησε το Ιnternet τους
τρεις προηγούμενους μήνες.
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης
χρησιμοποιούν το Internet κυρίως για
να στέλνουν και να λαμβάνουν e-mails

(σε ποσοστό 73%), για τηλεφωνικές
κλήσεις και βιντεοκλήσεις (42%), για
την είσοδο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (56%), για να βρίσκουν πληροφορίες
για προϊόντα και υπηρεσίες (70%), για
τη διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών
(Ιnternet banking), με το σχετικό ποσοστό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης
να διαμορφώνεται σε 54%, για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών (19%),
για να κλείσουν ραντεβού με κάποιο
επαγγελματία (17%), για να αναζητήσουν πληροφορίες για θέματα υγείας
(52%), για να παίξουν ή να «κατεβάσουν» παιχνίδια (29%), για να ακούσουν
μουσική π.χ. μέσω διαδικτυακού ραδιοφώνου (48%), για να δουν τηλεόραση
(36%), για να παρακολουθήσουν διαφημιστικά βίντεο (26%), για να δουν
βίντεο μέσω υπηρεσιών διαμοιρασμού,
όπως είναι για παράδειγμα το YouTube
(53%), και τέλος για να δουν βίντεο
από εμπορικές υπηρεσίες ή από υπηρεσίες διαμοιρασμού (57%).
Στην Ελλάδα το Διαδίκτυο χρησιμοποιείται κυρίως για την αναζήτηση πληροφοριών για αγαθά και υπηρεσίες
(65%), για τη λήψη και την αποστολή
e-mails (54%), αλλά και για τη συμμετοχή
σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (53%).
Ενδιαφέρον παρουσιάζει, επίσης, το
γεγονός ότι το 43% των Ελλήνων χρησιμοποιεί το Internet για να βρει πληροφορίες σχετικά με ζητήματα υγείας.

Χαμηλά στο εμπόριο

Εξαιρετικά χαμηλή είναι η χρήση του
Διαδικτύου στην Ελλάδα στο εμπόριο
και συγκεκριμένα για την πώληση αγαθών (μόλις το 3% αξιοποιεί το Internet
για αυτόν τον σκοπό) και για το κλείσιμο
ραντεβού με κάποιον επαγγελματία (7%).

Σημαντικές προκλήσεις εκτιμά ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), Αλέξανδρος
Βασιλικός, πως θα αντιμετωπίσει
φέτος ο τουρισμός εξαιτίας της διεθνούς συγκυρίας. Για αυτό τον λόγο
ζητεί άμεσα μέτρα στήριξης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου, αλλά
και όρια στην ασυδοσία των βραχυχρόνιων μισθώσεων, που, όπως θα
παρουσιάσει το ΞΕΕ σε μελέτη τις
επόμενες ημέρες, αποτελούν απειλή
και όχι όφελος για την κοινωνία. Δεν
ανησυχεί πάντως για «φούσκα» στην
αγορά των ξενοδοχειακών ακινήτων
της Αθήνας, αν και σημειώνει πως
κάθε επένδυση εμπεριέχει και ρίσκα.
Τονίζει επίσης την ανάγκη εκσυγχρονισμού των υποδομών του κράτους για να μπορέσει να αναβαθμιστεί το συνολικό προϊόν και την επέκταση του προϊόντος από το «ήλιος
& θάλασσα» και στον πολιτισμό.
– Μπορεί να συνεχιστεί με τους
ρυθμούς των τελευταίων ετών η
ανάπτυξη του τουρισμού και φέτος;
– Υπάρχουν πολλοί λόγοι, από το
Brexit μέχρι την ανάκαμψη αντα<
<
<
<
<
<

«Πρέπει να μπουν
όρια και κανόνες στην
ασυδοσία των βραχυχρόνιων μισθώσεων».

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ) Αλέξανδρος Βασιλικός σημειώνει ότι υπάρχει ανάγκη
εκσυγχρονισμού των υποδομών του κράτους, για να μπορέσει να αναβαθμιστεί το συνολικό προϊόν, και επέκτασης του
προϊόντος από το «ήλιος και θάλασσα» και προς τον πολιτισμό.

γωνιστικών αγορών στην ευρύτερη
γειτονιά μας, όπως Αίγυπτος, Τυνησία, Τουρκία, οι οποίοι δημιουργούν
αβεβαιότητες κι εύλογες ανησυχίες.
Η διατήρηση της δυναμικής του
2018 δεν είναι καθόλου δεδομένη.
Γι’ αυτό και οι ξενοδόχοι χτυπάμε
εγκαίρως το προειδοποιητικό «καμπανάκι» πως οι επιτυχίες δεν έρχονται «με τον αυτόματο». Χρειάζονται γρήγορα ανακλαστικά για να
στηριχτεί η ανταγωνιστικότητα του
προϊόντος μας. Χρειάζονται αποφάσεις που θα αποδώσουν άμεσα, όπως
η ελάφρυνση των βαρών του ξενοδοχείου και αποφάσεις που θα έχουν
να κάνουν με πιο μεσομακροπρόθεσμους στόχους. Αλλιώς ο τουρισμός κινδυνεύει να πέσει θύμα της
προεκλογικής παράλυσης και της
αδράνειας, κι αυτό πρέπει να το αποφύγουμε για το καλό και της οικονομίας και της χώρας συνολικά.
– Υπάρχουν ενδείξεις «φούσκας»
στην ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας;
– Η παραγωγικότερη αξιοποίηση
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων
της Αθήνας και η οργανωμένη προβολή τους μπορούν να δημιουργή-

σουν ακόμη περισσότερες ευκαιρίες
ανάπτυξης. Εδώ κεντρικό ρόλο θα
παίξουν οι υποδομές, καθώς η Αθήνα
βρίσκεται πίσω σε σχέση με τους
ανταγωνιστές της. Σκεφτείτε πως
ακόμη παραμένει ζητούμενο ένα
μεγάλο διεθνών προδιαγραφών συνεδριακό κέντρο. Σκεφτείτε, επίσης,
από πόσα κύματα έχει περάσει η επένδυση στο Ελληνικό. Χρειαζόμαστε σχέδιο και χρειαζόμαστε άλλες
ταχύτητες προκειμένου η Αθήνα να
δώσει αυτό που πραγματικά μπορεί
να δώσει στην τουριστική δυναμική
της χώρας. Από κει και πέρα κάθε
επιχειρηματική επένδυση εμπεριέχει
τα ρίσκα της, μέσα από τη συνεκτίμηση όλων των δεδομένων του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο υλοποιείται.
– Ρεαλιστικά, πόσο απειλητική
για τον ελληνικό ξενοδοχειακό
κλάδο είναι η ραγδαία αύξηση των
βραχυχρόνιων μισθώσεων;
– Θα σας έλεγα πως η απειλή είναι
πρωτίστως κοινωνική. Το πιο σημαντικό δεν είναι τι χάνει ο ξενοδόχος,
είναι τι χάνει η κοινωνία. Ασφαλώς
και συνιστά πρακτική αθέμιτου ανταγωνισμού, όπως βεβαιώνουν α-

ξιόπιστες μελέτες και έρευνες. Ομως
εγείρονται και τεράστια κοινωνικά
ζητήματα που έχουν να κάνουν με
την ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, τα
ενοίκια των νοικοκυριών, την αλλοίωση της φυσιογνωμίας ολόκληρων
περιοχών, τα σοβαρά προβλήματα
στέγασης ειδικών κατηγοριών όπως
εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί κ.ά. σε
δημοφιλείς προορισμούς. Η απειλή
λοιπόν είναι υπαρκτή σε πολλά επίπεδα. Επειδή όμως δεν μπορούμε
να γυρίσουμε πίσω, πρέπει να εστιάσουμε εκεί που μπορούμε. Δηλαδή
στην ύπαρξη κανόνων και στον έλεγχο εφαρμογής τους. Χωρίς όρους
και χωρίς όρια δεν μιλάμε για ελευθερία. Μιλάμε για ασυδοσία.
– Ποιο είναι μεγαλύτερο «αγκάθι»
στον ελληνικό τουρισμό;
– Η χώρα έχει μείνει πίσω και στο
τουριστικό προϊόν της. Οταν μιλάμε
για υποδομές, δεν ζητάμε θαύματα.
Υποδομές σημαίνει λιμάνια, μαρίνες,
αεροπορικές συνδέσεις, καινοτόμες
λύσεις προσβασιμότητας, όπως θα
ήταν για παράδειγμα τα υδροπλάνα,
αλλά και για συνεδριακά κέντρα ή
γήπεδα γκολφ. Χρειάζεται λοιπόν
βούληση, ολοκληρωμένο σχέδιο υ-

λοποίησης με σαφή χρονοδιαγράμματα και στόχευση των διαθέσιμων
χρηματοδοτικών εργαλείων εκεί που
κάθε ευρώ επένδυσης μπορεί να αποδώσει υπερπολλαπλάσιες αξίες.
– Πώς η Ελλάδα μπορεί να προσεγγίσει νέες αγορές και παράλληλα να επιμηκύνει τη σεζόν;
– Για να πετύχουμε «δύο στα δύο»,
η απάντηση είναι μία. Θεματικός εμπλουτισμός του προϊόντος μας. Οταν, για παράδειγμα, σήμερα, όλες
οι παγκόσμιες έρευνες πιστοποιούν
τη ραγδαία αυξανόμενη τάση μεταξύ
των επισκεπτών για επιλογή ενός
προορισμού με κριτήριο τη γαστρονομία, πρέπει να επενδύσουμε σε
αυτή την κατεύθυνση. Κι αυτό άλλωστε ανέδειξε και το ΞΕΕ με το Ελληνικό Πρωινό. Η επένδυση και η
προσπάθεια σε αυτά που είμαστε
καλύτεροι είναι ο δρόμος που οδηγεί
και σε νέες αγορές και στην καταπολέμηση της εποχικότητας του «ήλιος - θάλασσα - μπιτς μπαρ». Εχουμε
πολιτισμό, έχουμε ιστορία, έχουμε
σύγχρονη τέχνη, μπορούμε να δώσουμε πλέον και με τη βοήθεια της
τεχνολογίας εκπληκτικές διαστάσεις
στο προϊόν μας.

Ταιριάζει σε Alpha, Πειραιώς το σχέδιο
ΤτΕ για μείωση κόκκινων δανείων
Λόγω αποδοτικότερης χρήσης προβλέψεων, υψηλών κεφαλαιακών αποθεμάτων
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Notice of Appointment
of a Liquidator
under Section 204
of the
BVI Business Company Act.

SPRINGHOLD LIMITED
("the Company")

(In Voluntary Liquidation)
Company No. 623461

NOTICE is hereby given pursuant to section
204(1)(b) of the BVI Business Companies Act,
2004 that the Company is in voluntary
liquidation. The voluntary liquidation
commenced on the 28th January 2019.The
Liquidator is Ms Barbara Panayides of 31
Gladstonos Street, 1095 Nicosia, Cyprus.

Dated 29 January 2019

Barbara Panayides
Voluntary Liquidator

Η πρόταση της ΤτΕ για τη μείωση των κόκκινων δανείων με χρήση του αναβαλλόμενου φόρου δίνει τη δυνατότητα στις τράπεζες να χρησιμοποιήσουν προς τη σωστή
κατεύθυνση τόσο τις προβλέψεις όσο και
τα σημαντικά κεφαλαιακά τους αποθέματα.
Αυτό επισημαίνουν τραπεζικές πηγές, σημειώνοντας ότι πιο κοντά στην πρόταση
της ΤτΕ είναι η Alpha Bank και η Τράπεζα
Πειραιώς. Αυτό γιατί οι δύο τράπεζες έχουν
δεσμεύσει μεγαλύτερο ύψος κεφαλαίων
για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα NPEs (π.χ. η Alpha Bank έχει απόθεμα περί
τα 2 δισ. ευρώ στα κεφάλαιά της) και μπο<
<
<
<
<
<

Η πρόταση της ΤτΕ στοχεύει
στο πλέον προβληματικό
σκέλος των χαρτοφυλακίων
των τραπεζών, στα δάνεια
σε βαθιά καθυστέρηση.
ρούν να τα χρησιμοποιήσουν με πιο ευέλικτο τρόπο για τον σκοπό μείωσης των
δανείων σε καθυστέρηση, δυνατότητα που
περιορίζεται σημαντικά σήμερα λόγω της
νομοθεσίας περί αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Οπως εξηγούν αρμόδια τραπεζικά στελέχη, όλες οι τράπεζες θα έχουν μετά τη
μεταφορά των δανείων καλύτερη ποιότητα
κεφαλαίων με μικρότερη συμμετοχή σε
αυτά των αναβαλλόμενων φορολογικών
απαιτήσεων. Σε κάθε περίπτωση, οι τράπεζες θα συμμετάσχουν εθελοντικά στο
σχήμα που προτείνει η ΤτΕ, αφήνοντας
στη διακριτική ευχέρεια της κάθε μιας

Αρμόδια τραπεζικά στελέχη τονίζουν ότι όλες οι τράπεζες θα έχουν μετά τη μεταφορά των
δανείων καλύτερη ποιότητα κεφαλαίων με μικρότερη συμμετοχή σε αυτά των αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
να επιλέξει εάν της ταιριάζει περισσότερο
το μοντέλο του υπουργείου Οικονομικών
ή αυτό της ΤτΕ.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, η πρόταση
της ΤτΕ στοχεύει στο πλέον προβληματικό
σκέλος των χαρτοφυλακίων των τραπεζών,
δηλαδή στα δάνεια που είναι σε βαθιά καθυστέρηση και έχουν καταγγελθεί, δίνοντας
τη δυνατότητα για ουσιαστική μείωσή
τους, χωρίς την ανάγκη αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, το σχέδιο
προβλέπει μείωση των NPEs περίπου στο
μισό (από τα 80 δισ. ευρώ σήμερα) με παράλληλη διατήρηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας σε διψήφιο επίπεδο και

για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες. Με
βάση ενδεικτικά στοιχεία μπορεί να προκύψει κατά μέσον όρο επιβάρυνση έως
τρεις ποσοστιαίες μονάδες (3%) του δείκτη
βασικού δείκτη κεφαλαιακών απαιτήσεων
(CET1), η οποία ωστόσο μπορεί να αναπληρωθεί σε βάθος τριετίας, λαμβάνοντας
υπόψη την οργανική κερδοφορία των τραπεζών. Επιπλέον, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΤτΕ, οι τράπεζες θα έχουν
τη δυνατότητα να διατηρήσουν τον συνολικό δείκτη κεφαλαίων στα υφιστάμενα
επίπεδα με έκδοση ομολογιών χαμηλής εξασφάλισης (Tier II), δεδομένης της ουσιαστικής εξυγίανσης των χαρτοφυλακίων

τους. Να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση, διά
στόματος του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, έχει δεσμευθεί ότι θα
εξετάσει το σχήμα που προτείνει η ΤτΕ.
Για τον σκοπό αυτό αναμένεται η σύσταση
ομάδας εργασίας.
Η πρόταση έχει πάντως παρουσιαστεί
στις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές των τραπεζών αλλά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
η σύμφωνη γνώμη της οποίας είναι αναγκαία για την υλοποίησή της. Στο πλαίσιο
αυτό ο διευθυντής Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας της ΤτΕ Σπύρος Παντελιάς
είχε την προηγούμενη εβδομάδα επαφές
στη Φρανκφούρτη και στις Βρυξέλλες, παρουσιάζοντας στις εποπτικές αρχές τις επιπτώσεις του προτεινόμενου σχεδίου στα
κεφάλαια κάθε τράπεζας.
Σημειώνεται ότι στο βασικό σενάριο οι
κεφαλαιακές ανάγκες έχουν υπολογιστεί
σε 3 ποσοστιαίες μονάδες (περί τα 3-5 δισ.
ευρώ για όλο το τραπεζικό σύστημα) και η
επίπτωση διαφοροποιείται ανά τράπεζα.
Τα νέα σενάρια που έχει «τρέξει» η ΤτΕ εκμηδενίζουν τις κεφαλαιακές ανάγκες των
τραπεζών σε βάθος τριετίας, καθώς περιορίζουν τις προβλέψεις που θα υποχρεωθούν
να πάρουν οι τράπεζες από το 2019 με βάση
τους νέους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πλήρη κάλυψη με προβλέψεις
και των παλαιών μη εξυπηρετούμενων δανείων σε βάθος οκταετίας, δηλαδή έως και
το 2026. Με βάση τα σχετικά σενάρια, περιορισμένη υπολογίζεται ότι μπορεί να
είναι και η επίπτωση για το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο σύμφωνα με το βασικό σενάριο θα καλύψει μέσω του αναβαλλόμενου
φόρου τη διαφορά από την τιμή μεταβίβασης
των κόκκινων δανείων στο SPV και το ποσό
που θα ανακτηθεί από την ανάθεση αυτών
των δανείων από ανεξάρτητο διαχειριστή.
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Το μικροβίωμα
και η εμφάνιση
Αλτσχάιμερ
μονες επισημαίνουν ότι οι νέες μελέτες
μετέβαλαν τον τρόπο με τον οποίο
«βλέπουν» τον εγκέφαλο.
Ενας από τους σκεπτικιστές, που
διατύπωναν αμφιβολίες γι’ αυτή τη
θεωρία, ήταν ο Σανγκράμ Σινόντια,
νευροβιολόγος στο πανεπιστήμιο του
Σικάγο. Επειτα από σειρά πειραμάτων,
σήμερα υποψιάζεται ότι κάποια είδη
μικροβίων στο έντερο, ίσως και μόνο
ένα, μπορεί να επηρεάζουν την εξέλιξη
της νόσου Αλτσχάιμερ, πιθανώς απελευθερώνοντας κάποια χημικά τα
οποία μεταβάλλουν τον τρόπο δράσης
των ανοσοκυττάρων στον εγκέφαλο.
Οι επιστήμονες γνώριζαν ότι μικρόβια
ζουν μέσα μας. Ωστόσο, το μικροβίωμα
άργησε να ανακαλυφθεί. Στις αρχές
του 2000, η επιστήμη του μικροβιώματος
έκανε ένα μεγάλο άλμα, όταν οι επιστήμονες ανακάλυψαν πώς να αποκωδικοποιήσουν τις αλληλουχίες DNA από
αυτά τα μικρόβια. Ετσι οι ερευνητές
χρησιμοποίησαν αυτή τη νέα τεχνολογία
προκειμένου να κατανοήσουν πώς το
μικροβίωμα επηρεάζει σημεία του αν-

Το μικροβίωμα, το πλήθος βακτηρίων που ζουν στο υγιές ανθρώπινο
έντερο, διαδραματίζει κομβικό ρόλο, όπως δείχνουν οι τελευταίες έρευνες, στην
εμφάνιση παθήσεων του εγκεφάλου.
θρώπινου σώματος, που είναι γεμάτα
βακτήρια, όπως είναι το έντερο και το
δέρμα. Λίγοι, όμως, είναι εκείνοι που
αναρωτήθηκαν τι συνέβαινε στον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος, άλλωστε, προστατεύεται από μία μικροβιακή εισβολή
από το λεγόμενο φράγμα αίματος-εγκεφάλου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες
μόνο πολύ μικρά μόρια μπορούν να το
διαπεράσουν. Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε, το μικροβίωμα μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των ποντικών,
ενώ διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά που
πάσχουν από αυτισμό διαθέτουν παράξενα μικροβιακά είδη στα περιττώματά τους. Ταυτόχρονα, καταγράφηκαν διαφορές στις μικροβιακές αποικίες
και ατόμων που πάσχουν από άλλες
ασθένειες του εγκεφάλου. Αυτοί οι

συσχετισμοί δεν αποδεικνύουν τη
σχέση αιτίου και αιτιατού. Ο εντοπισμός ενός ασυνήθους μικροβιώματος
σε άτομα που έχουν Αλτσχάιμερ δεν
σημαίνει ότι τα βακτήρια προκαλούν
τη νόσο. Μπορεί να συμβαίνει και το
αντίθετο. Οι ασθενείς συχνά αλλάζουν
τις διατροφικές τους συνήθειες, έτσι
ώστε να ευνοείται η ύπαρξη κάποιων
μικροβίων στο έντερο.Ο Σαρκίς Μαζμανιάν, μικροβιολόγος από το Καλτέκ,
ανακάλυψε ένα είδος μικροβίου που
μπορεί να πυροδοτήσει τη νόσο του
Πάρκινσον στα ποντίκια. Τώρα πειραματίζεται με φάρμακα, τα οποία μπορούν να παρεμποδίσουν τα σήματα
που στέλνει το μικρόβιο στο πνευμονογαστρικό νεύρο.
NEW YORK TIMES

Προ των πυλών η επισιτιστική κρίση
Οι ξαφνικές απώλειες καλλιεργειών,
ζώων και ψαριών, που οφείλονται σε
έναν συνδυασμό γεωπολιτικών παραγόντων, όπως είναι ο πόλεμος, και ακραίων καιρικών φαινομένων, αυξήθηκαν από το 1961 έως το 2013. Αυτό
διαπιστώνουν σε έκθεσή τους ερευνητές
του πανεπιστημίου της Τασμανίας. Ειδικότερα, οι ερευνητές διαπίστωσαν
ότι αυτές οι ξαφνικές απώλειες αυξήθηκαν σταθερά κατά τη διάρκεια κάθε
δεκαετίας. Η έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature
Sustainability, επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η άμεση λήψη μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν μελλοντικές

καταστροφές. Οι συντάκτες της κατέγραψαν 226 αιφνίδιες απώλειες σε 134
χώρες, κατά τη διάρκεια των τελευταίων
53 ετών. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες μελέτες, οι ερευνητές μελέτησαν
αυτά τα φαινόμενα σε συνδυασμό με
τη γεωργία αλλά και τις υδατοκαλλιέργειες.
Τα ακραία καιρικά φαινόμενα πρόκειται να επιδεινωθούν στο πέρασμα
του χρόνου εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Οταν τα κράτη, που ήδη πασχίζουν για να θρέψουν τους πολίτες τους,
βρίσκονται αντιμέτωπα με συρράξεις,
τότε ο κίνδυνος λιμού ελλοχεύει. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι περίπου το
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Το Οσλο απαγορεύει
τα αυτοκίνητα και
πριμοδοτεί ποδηλάτες

Κάποια μικρόβια στο έντερο μπορεί
να επηρεάζουν την εξέλιξη της νόσου
Το 2014, ο Τζον Κρίαν, καθηγητής
στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο του Κορκ
στην Ιρλανδία, παρακολούθησε ένα
συνέδριο στην Καλιφόρνια για τη νόσο
Αλτσχάιμερ. Δεν ήταν ειδικός στην άνοια. Ο Κρίαν μελετούσε το μικροβίωμα, τα τρισεκατομμύρια μικρόβια που
υπάρχουν στο υγιές ανθρώπινο έντερο.
Ωστόσο, ο δρ Κρίαν και άλλοι επιστήμονες βρήκαν αποδείξεις ότι αυτά τα
μικρόβια πιθανώς να επηρέαζαν τη
συμπεριφορά και τον εγκέφαλο. Ισως
το μικροβίωμα, όπως τόνισε στο συνέδριο, να σχετιζόταν με την εμφάνιση
του Αλτσχάιμερ.
Πολλά έχουν αλλάξει έκτοτε. Η έρευνα εξακολουθεί να αποδεικνύει εντυπωσιακούς συνδέσμους ανάμεσα
στο μικροβίωμα και στον εγκέφαλο.
Οι επιστήμονες βρίσκουν στοιχεία
που υποδεικνύουν ότι το μικροβίωμα
μπορεί να διαδραματίζει κάποιο ρόλο
όχι μόνο στο Αλτσχάιμερ αλλά και στη
νόσο του Πάρκινσον, την κατάθλιψη,
τη σχιζοφρένεια, τον αυτισμό και σε
άλλες παθήσεις. Πολλοί νευροεπιστή-
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ένα τέταρτο των διατροφικών πόρων
είναι προσβάσιμο μέσω του εμπορίου.
Πολλά κράτη δεν θα μπορούσαν να σιτίσουν τους πληθυσμούς τους χωρίς εισαγωγές, γεγονός που τα κάνει ιδιαίτερα
ευάλωτα στις ξαφνικές απώλειες τροφίμων των εμπορικών τους εταίρων.
Καθώς η συχνότητα των αιφνίδιων
απωλειών μεγαλώνει, αφήνει ανοικτό
αυτό που ο Ρίτσαρντ Κοτρέλ, μεταπτυχιακός φοιτητής θαλάσσιων επιστημών
στο πανεπιστήμιο της Τασμανίας, χαρακτηρίζει «συρρικνούμενα παράθυρα»
ανάμεσα σε δύο τέτοια φαινόμενα, γεγονός που καθιστά σχεδόν αδύνατη
την αποκατάσταση και την προετοι-

FEEL GOOD

μασία για την επόμενη αιφνίδια απώλεια.
Επίσης στην έκθεση, οι ερευνητές επισημαίνουν ότι οι χώρες που εξαρτώνται από το εμπόριο, θα πρέπει να εξεύρουν τρόπους για την αποθήκευση
των τροφίμων, έτσι ώστε να είναι έτοιμες
για την επόμενη αιφνίδια απώλεια καλλιεργειών, και ούτω καθεξής, σε άλλα
μέρη του κόσμου. Επίσης, τα κράτη
πρέπει να επενδύσουν πόρους σε «έξυπνες κλιματικές» πρακτικές, όπως είναι η διαφοροποίηση των ειδών φυτών
και ζώων και να ενισχύσουν την ποιότητα του εδάφους προκειμένου να αποκατασταθεί γρήγορα έπειτα από περιόδους πλημμυρών ή ξηρασίας.

ΟΣΛΟ. Αν αποφασίσετε να οδηγήσετε στο κέντρο της νορβηγικής
πρωτεύουσας, θα πρέπει να είστε
προετοιμασμένοι ότι δεν θα μπορείτε να σταθμεύσετε, καθώς ο δήμος του Οσλο κατήργησε τις τελευταίες περίπου 700 θέσεις πάρκινγκ. Οι θέσεις αυτές θα αντικατασταθούν με ποδηλατοδρόμους,
παρτέρια λουλουδιών, «μικροπάρκα»
και παγκάκια, με στόχο τη δημιουργία μιας πρωτεύουσας εντελώς απαλλαγμένης από αυτοκίνητα.
Το Οσλο προχώρησε για πρώτη
φορά σε μερική απαγόρευση της
κυκλοφορίας αυτοκινήτων τη δεκαετία του 1970, επενδύοντας μεγάλα κεφάλαια στην ενίσχυση των
συγκοινωνιών τη δεκαετία του 1980.
Το 2015, η εκλογή προοδευτικού
συνασπισμού στο δημοτικό συμβούλιο άνοιξε τον δρόμο για ριζική
αλλαγή. Ο δήμος επέβαλε αρχικά
πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας
αυτοκινήτων στο εμπορικό κέντρο
της πόλης, καθώς η πλειονότητα
των κατοίκων δεν διέθετε αυτοκίνητα. Οι διαμαρτυρίες των εμπόρων
όμως, που εξέφρασαν φόβους για
μείωση της πελατείας τους, οδήγησαν τον δήμο στην υιοθέτηση σταδιακής προσέγγισης, που άρχισε με
την κατάργηση θέσεων στάθμευσης.
Οι ελάχιστες θέσεις πάρκινγκ που
απέμειναν ήταν για την αποκλειστική χρήση ανάπηρων οδηγών ή
τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων,
με ορισμένους εμπορικούς δρόμους
να είναι ανοικτοί για δύο ώρες κάθε
πρωί για την τροφοδοσία καταστημάτων. Οι υπόλοιποι οδηγοί που επισκέπτονται το Οσλο θα πρέπει
τώρα να σταθμεύουν σε πάρκινγκ
στην περιφέρεια της πρωτεύουσας
και να μετακινούνται με συγκοινωνία. «Πόλεις όπως το Οσλο ήταν
χτισμένες για να ευνοούν την οδήγηση εδώ και δεκαετίες. Ηρθε η
ώρα να αλλάξουν τα πράγματα»,
λέει η αντιδήμαρχος της πρωτεύουσας Χάνε Μαρκούζε.
Για να στηρίξει την πρωτοβουλία
αυτή, ο δήμος του Οσλο πραγματοποίησε μεγάλες επενδύσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες πριμοδοτώντας
την ασφάλεια των ποδηλατών. «Η
πόλη πρέπει να καταστεί ασφαλής
και άνετη για τους ποδηλάτες. Προ-

February i’m in

with Athens!

Πεζοί μπροστά στο προσβάσιμο με
τραμ και μετρό εμπορικό κέντρο
του Γερμπανετόρ στο Οσλο.
<
<
<
<
<
<

Κατάργηση θέσεων
στάθμευσης, δημιουργία
ποδηλατοδρόμων και
ενίσχυση του δικτύου
συγκοινωνιών.
σθέσαμε νέες γραμμές τραμ και μετρό, ενώ αυξήσαμε τα δρομολόγια
και μειώσαμε τις τιμές των εισιτηρίων. Το δίκτυο ποδηλατοδρόμων
έγινε πυκνότερο και οι κάτοικοι
λαμβάνουν επιδότηση για την αγορά
ηλεκτρικών ποδηλάτων. Το σύστημα
κοινόχρηστων ποδηλάτων κατέγραψε το 2018 πάνω από τρία εκατομμύρια μετακινήσεις», λέει ο Ρούνε
Γκιές, επικεφαλής ποδηλατικών υπηρεσιών του Οσλο. Οι αλλαγές αυτές συνοδεύθηκαν, όπως ήταν φυσικό, από κάποιες αντιδράσεις, κυρίως από κατόχους οχημάτων και
καταστηματάρχες. Οι ανησυχίες
των εμπόρων για ερήμωση του κέντρου διαψεύσθηκαν όμως καθώς
οι δρόμοι που πεζοδρομήθηκαν, γέμισαν κόσμο και έγιναν από τους
πλέον δημοφιλείς της πόλης. Το περασμένο φθινόπωρο, η κατάργηση
εκατοντάδων θέσεων στάθμευσης
οδήγησε σε αύξηση της τάξης του
10% στον αριθμό των πεζών στο
κέντρο σε σχέση με το 2014. Το παράδειγμα του Οσλο ακολουθούν και
άλλες πόλεις, όπως η Μαδρίτη, η οποία περιορίζει πλέον την πρόσβαση
αυτοκινήτων στο κέντρο.

Το LOVE FM 100.7, η Orthodoxou
Aviation και η BLUE AIR αναζητούν το
τυχερό ζευγάρι που θα ταξιδέψει στην
Αθήνα με όλα τα αεροπορικά έξοδα
πληρωμένα, θα απολαύσει διαμονή για
δύο νύχτες στο ιστορικό ξενοδοχείο
5 αστέρων KING GEORGE και θα δει
την απόλυτη επιτυχία του θεατρικού
χειμώνα «Έγκλημα στο Όριαν Εξπρές»
στο Θέατρο Κάτιας Δανδουλάκη.

Καθημερινά 07:00 - 10:00

Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΣΑΣ
ΕΚΠΟΜΠΗ
ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ.
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ
* Ισχύουν όροι και κανονισμοί.
ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ.
Η χρέωση ανά sms είναι 0,39 σεντς συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy
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Σε υψηλά δύο
μηνών έκλεισε
το Χρηματιστήριο
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

εκκαθάριση των NPLs από τα τραπεζικά
χαρτοφυλάκια διαμορφώνει προϋποθέσεις για αντιστροφή του πολύμηνου σκηνικού υποτιμητικής κερδοσκοπίας στον
κλάδο. Από την υπόλοιπη υψηλή κεφαλαιοποίηση ξεχώρισαν οι Βιοχάλκο
(7,24%), Τέρνα Ενεργειακή (+4,03%) και
ΔΕΗ (3,42%).
Ο Φεβρουάριος έχει ξεκινήσει με ανοδικές διαθέσεις, με τις τράπεζες να διαφοροποιούν τη συμπεριφορά τους κινούμενες με μειωμένη μεταβλητότητα σε
σύγκριση με το προηγούμενο διάστημα
και την υπερπουλημένη Πειραιώς να οδηγεί την ανοδική κίνηση του τραπεζικού
δείκτη, χωρίς ωστόσο να συνδυάζεται
με ουσιαστική συναλλακτική αναβάθμιση,
σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής
επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ. Ετσι,
ο Γενικός Δείκτης επιδίωξε την υπέρβαση
των 650 μονάδων, ζώνη όπου οι δυσκολίες
είναι ήδη αρκετές ενώ ακόμη περισσότερες θα υπάρξουν στην περιοχή των
660-665 μονάδων.
Θα χρειαστούν επομένως νέοι καταλύτες και οριστικοποίηση των μεθοδεύσεων μείωσης των κόκκινων δάνειων
προκειμένου να διατηρηθεί το κλίμα επανόδου της εμπιστοσύνης στο χρηματιστήριο, ενώ κρίσιμη είναι η έκθεση της
Fitch για την ελληνική οικονομία, που
αναμένεται την Παρασκευή.

Η τραπεζική αντίδραση που ξεκίνησε
κατά τη συνεδρίαση της Παρασκευής,
σε συνδυασμό με τη «συμβολή» αρκετών
τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης,
οδήγησε χθες το ελληνικό Χρηματιστήριο
στο πρώτο κλείσιμο πάνω από τις 650
μονάδες από τις 6 Δεκεμβρίου, παρόλο
που ο τζίρος επιμένει να κινείται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Οι αναλυτές εξηγούν πως αυτό το χαρακτηριστικό δείχνει ότι το Χ.Α. υπάρχει στο ραντάρ μόνο
μιας μικρής ομάδας επενδυτών, με τους
long επενδυτές να παραμένουν στο περιθώριο.
O Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη
0,85% στις 652,71 μονάδες, ενώ o τζίρος
διαμορφώθηκε στα 34,2 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε
με άνοδο 0,53%, o δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε κέρδη 1,48%, ενώ
ο τραπεζικός δείκτης ενισχύθηκε κατά
3,41%, στις 408,37 μονάδες.
Η Πειραιώς για μία ακόμη συνεδρίαση
ξεχώρισε σημειώνοντας άνοδο 15,08%
καταγράφοντας άλμα της τάξης του 31,2%
από την Παρασκευή, η Alpha Bank έκλεισε στο +5,62% και η Εθνική στο
+3,11%, ενώ με απώλειες 1,33% έκλεισε
η Eurobank. Οι αναλυτές επισημαίνουν
πως η συνέχιση της διαδικασίας για την

New York/Nέα Yόρκη
(Σε δολάρια)

Πριν από
3M COMPANY

WALT DISNEY CO

111.83

WELLS FARGO &

48.94 -0.2446

WALMART INC

το κλείσιμο

Μετ. %

200.42

0.1049

95.495

0.0268
0.765

London/Λονδίνο

29.15

0.2063

(Σε πέννες)

643.9405

1.5839

Εταιρείες

ALTRIA GROUP

48.895

-0.4378

ANGLO AMERICAN

1970

0.51

AMAZON COM

1652.8678

1.1974

ASSOC.BR.FOODS

2427.4845

-0.537

AMER EXPRESS C

103.59

0.1644

ADMIRAL GROUP

2155

1.031

AMER INTL GROU

43.45

-1.25

ASHTEAD GRP.

2005

2.088

AMGEN

187.56

0.7412

ANTOFAGASTA

894.9385

1.452

APPLE INC

ALCOA CORP
ALLEGHANY CRP

Χθεσινό

Μετ. %

173.69

1.4248

AVIVA PLC

422.66711

0.716

AVON PRODUCTS

2.61

-1.1364

ASTRAZENECA

5709

2.532

BANK OF AMERIC

28.635

-0.8483

BABCOCK INTL

541.72673

0.967

BAE SYSTEMS

517.63923

1.755

160.52

1.338

BAXTER INTL IN
BOEING CO

72.52 -0.0689

BARCLAYS

407.21

2.5718

BRISTOL MYERS

50.22

-1.2389

BRIT AM TOBACC

CAMPBELL SOUP

35.245

0.6712

BARRATT DEVLPM

CATERPILLAR IN

131.08

0.1528

BERKELEY GRP

CIGNA CORP

189.2

-1.4942

BR LAND CO

CHEVRON

118.91

-0.6932

BUNZL

CISCO SYSTEMS

47.235

-0.2429

2772.79457

3.731

549.5108

-0.219

3810

0.237

570.2

-0.105

2460.31342

1.475

BP

544.49126

5.172

1852.92601

3.872

233.95

1.387

63.6

-0.7181

BURBERRY GRP

CERVECERIAS

28.74

0.7008

BT GROUP

COCA-COLA CO

49.37

0.2437

COCACOLA HBC A

CITIGROUP

2662.793

1.288

4430

1.839

COLGATE PALMOL

64.84

-0.5369

CARNIVAL

DANAOS CORP

0.905

-1.7906

CENTRICA

DIANA SHIPPING

3.075

2.1595

COMPASS GROUP

ENTERGY CP

89.21

0.0224

CAPITA PLC

EXELON CORP

47.245

-0.2007

CRH

EXXON MOBIL

75.15

0.4411

DIXONS CARPHO

FEDEX CORP

182.8

0.0383

DCC

FORD MOTOR CO

8.68

-0.2299

DIAGEO

INTL BUS MACHI

135.24

0.037

GENERAL DYNAMI

172.21

-1.3745

EXPERIAN

1986.76525

1.752

1292.10334

2.043

DIRECT LINE

140.55

2.741

1652.88222

2.297

116

-0.727

2303

2.083

133.7426

-0.996

6510

2.656

2965.5

1.419

345.9

0.699

GENERAL ELEC C

10.315

1.0284

EASYJET

GOLDM SACHS GR

197.82

0.0506

FRESNILLO

966.6

-0.474

HALLIBURTON CO

GLENCORE

304.48138

0.646

1522.6

2.878

RECKIT BNCSR G
ROYAL BANK SCO
RDS 'A
ROYAL DTCH SHL
RELX
RIO TINTO
ROYAL MAIL R
ROLLS ROYCE PL
RSA INSRANCE G
SAINSBURY(J)
SCHRODERS
SAGE GROUP
ST JAMESS PLAC
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

Εταιρείες
ABBLTDN
RICHEMONTN
GEBERITN1
LAFARGEHOLCIM
NOVARTISN
ROCHEHOLDING
SGSN
SWATCHGROUPI

32.0824

-0.5197

48.04

1.866

HP INC

22.65

0.4435

HIKMA

1636.85644

1.621

HOME DEPOT INC

185.3

-0.6061

HAMMERSON H

369.8

-0.698

HONEYWELL INTL

147.74

-0.1284

HARGREAVES LS

1701

1.826

NESTLESA

49.9

1.3816

HSBC HOLDINGS

653.5

2.093

TRANSOCEANN

JOHNSON JOHNSO

133.08

0.1505

INTL CONSOL AI

661.717

0.729

SWISSCOMN

JPMORGAN CHASE

103.68

-0.5468

INTERCONT HOTE 4440.38955

2.263

SWISSREN

LAZARD

38.86

-5.5879

3I GROUP

903.2931

2.575

UBSGROUPN

MCDONALD'S COR

177.89

0.1915

IMP.BRANDS

2568

2.495

ZURICHINSURAN

77.22

0.4553

INTU PROPERTIE

116.75

-2.789

INMARSAT

372.6

1.168

5110

3.024

MERCK & CO

GLAXOSMITHKLIN

MICROSOFT CP

106.95

1.1443

3M COMPANY

200.4

0.0949

INTERTEK GROUP

42.365

-0.2237

ITV

133.21426

1.944

82.7

0.866

JOHNSON MATTHE

3101.3878

1.798

MORGAN STANLEY
NIKE INC CL B
NORFOLK SOUTHE

167.6

-1.3828

KINGFISHER

231.3

3.444

PFIZER INC

42.22

-0.5184

LAND SECS.

870.6

0.184

PROCTER & GAMB

97.56 -0.4794

263.8868

0.992

LEGAL & GENERA

175.8139

0.6664

LLOYDS BNK GRP

58.12256

0.398

ROCKWELL AUTOM

169.73

0.0295

LOND STOCK EXC

4647.609

0.605

SCHLUMBERGER L

44.705

0.2354

MERLIN

353.4

2.435

48.73

0.2469

MARKS & SP.

81467

1.894

RAYTHEON CO

SOUTHERN

3.4

0.295

MONDI

1894.25

1.801

TSAKOS ENERGY

3.29

2.1739

NATIONAL GRID

847.3

1.998

UNISYS CORP

13.11

-0.757

NEXT

4931

2.091

STEALTHGAS

UNITED TECH CP

119.92

0.6547

PROVIDENT FINC

519.8

-1.141

UNITEDHEALTH G

268.36

0.0559

PRUDENTIAL

1535.89251

1.552

US BANCORP

51.235 -0.6496

PERSIMMON

2433

1.291

VERIZON COMMS

54.14

PEARSON

928.6971

1.571

0.185

5960
246.73676
2460
2487
1739
4303
286.3
915
516.36667
292.61061
2685.11128
652.4
953.67059
1501
1439.31145
274.8218
1190.41577
632.62175
2006
1238.17726
224.00361
1211
168.45
4222.70126
832.8
141.06
882
4940

Zurich /Zυρίχη

HARTFORD FINL

INTEL CORP

Αργά χθες το βράδυ, οι δείκτες στη Wall Street εμφάνιζαν άνοδο εν αναμονή της Ομιλίας για την Κατάσταση του Εθνους από τον πρόεδρο Τραμπ.

Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ανοδικά κινήθηκαν χθες οι αγορές
σε Ευρώπη και ΗΠΑ, καθώς τα καλά
αποτελέσματα που ανακοίνωσαν
πολλές εταιρείες καλλιέργησαν αισιοδοξία μεταξύ επενδυτών. Επισκίασαν, έτσι, τις ανησυχίες για το
Brexit και τον σινοαμερικανικό εμπορικό πόλεμο.
Με την πετρελαϊκή BP να σημειώνει αύξηση κερδών κατά 65% το
τέταρτο τρίμηνο και να ακολουθούν
οι Burberry Group, British American
Tobacco, Unilever, GlaxoSmithKline
με σημαντικά κέρδη, ο δείκτης FTSE
100 του Λονδίνου έκλεισε με άνοδο
2,04%. Η ίδια ευφορία επικράτησε
στη Γερμανία, με τις Merck, Adidas,
Bayer, Deutsche Telekom,Continental

και Henkel να σημειώνουν άνοδο
από 2% έως 4%. Οδήγησαν, έτσι, τον
δείκτη Xetra DAX της Φρανκφούρτης
σε άνοδο 1,71%. Με άνοδο 1,66% έκλεισε ο δείκτης CAC 40 του Παρισιού
μετά την άνοδο από 2,5% έως 4%
που σημείωσαν στη γαλλική αγορά
οι μετοχές των εταιρειών Dassault
Systemes, L’Oreal, Louis Vuitton,
Legrand, Hermes International, όπως
και αυτές των γαλλικών τραπεζών
BNP Paribas και Credit Agricole.
Στην Ιταλία η είδηση ότι συρρικνώθηκε ο τομέας υπηρεσιών της
χώρας δεν επηρέασε την αγορά του
Μιλάνου και ο δείκτης FTSE MIB έκλεισε με κέρδη 1,16%.
Ο προβληματισμός για το υψηλό

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

REUTERS

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε
κατά 0,85%, στις 652,71 μονάδες

ADECCON
JULIUSBAERN
CSGROUPAG
GIVAUDANN

1.568
1.437
1.948
2.304
1.518
0.844
1.705
1.893
0.583
1.49
1.955
1.493
0.909
1.659
2.121
-0.433
1.27
2.173
1.441
2.172
1.896
1.765
0.03
2.973
0.458
2.143
2.202
0.755

(Σε ελβ.φρ.)

Χθεσινό
19.595
70.78
396.9
48.65
89.18
268.5
2449
287.6
51.24
39.68
12.14
2453
87.4
8.83
464.5
96.68
13.015
315.4

Μετ. %
2.08
3.18
2
3.03
1.23
0.98
1.49
1.09
1.87
4.97
2.27
1.78
1.72
1.03
1.31
0.75
2.36
0.45

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
E.ON SE NA
FRESENIUS MEDI

Χθεσινό
202.8
187.6
66.16
73.61
90.6
69.28
6.404
136.95
52.91
7.796
26.13
115.8
22.45
14.485
9.762
66.44

Μετ. %
6.05
1.74
1.41
0.37
2.06
1.71
0.198
3.1
0.74
0.14
0.51
0.2
0.29
0.33
0.151
2.36

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

47.07
61.8
87.96
19.275
17.05
194.8
96.68
198.3
21.69
15.52
149.32
44.64
96.33
92.9

Χθεσινό
30.99
4.524
76.8
1.9045
158.6
23.13
50.7
80.78
84.92
2.753
37.28
18.93
33.905
44.09
27.905
48.82
44.5
55.8

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

1.24
0.68
1.78
-0.125
0.03
0.05
2.92
0.8
0.12
-0.035
1.66
0.2
1.33
1.93

(Σε ευρώ)

Μετ. %
2.31
0.65
0.93
2.37
1.34
1.36
0.08
1.43
1.53
1.59
0.92
1.45
0.56
2.25
1.2
2.34
1.07
1.97

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
1.57
21.02
11.18
1.01
5.17
57.18
14.94
15.32
1.32
1.9928
52.16
2.77
7.33
2.85
1.38
18.97
4.16
13.81
0.50
11.17

Μετ. %
1.55
20.76
11.12
1.02
5.19
55.76
14.79
15.25
1.30
1.59
51.90
2.80
7.33
2.85
1.48
18.83
4.11
13.96
0.49
11.04

5.36

5.31

9.9

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 CHEMICA
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

Εταιρείες
AJINOMOTO
ASAHI GROUP HL
ASTELLAS PHARM
BRIDGESTONE CO

Μετ. %
0.24
0.3
-4.69
0.38

0.38
0.53
0.85
0
0.77
0.99
-0.49
1.38
1.57
1.93
-2.7
-2.49
-0.44
1.23
1.75
0.06
1.13
-0.23
1.68
0.58
0.28
0.83
-1.35
-0.46
-0.13
-0.9
-0.59
7.28
-0.26
-0.66
-0.35
-0.23
-0.09
0.2
1.11
2.06
0
0.78
0.84
1.44
-7.08
-0.21
1.19
-0.36
-0.68
-0.18
-0.15
-1.15
-0.47
0
0.15
1.57
0.86
-0.21
1.57
0.58
0.37
0.39
1.04

(Σε ευρώ)

2.17

(Σε γιέν)

Χθεσινό
1677.5
4618
1668
4252

3185
1508
591
2497
1440
558.6
2540
4686
7622
1055
3430
3054
3405
1608.5
2784
1568
6260
867
1026
1382
580.4
3152
1387.5
648
3755
2742
1867
4618
930.9
439.3
5700
2150
2599
1052
2458
637
2178
65
1159
9174
4845
1221
948
6811
5037
3956
558
659
5140
8530
3080
5400
814.7
5870
2430
814.7
3485
1639
6752
4855

Paris/Παρίσι
Εταιρείες

Tokyo/Tόκιο

εδρο Τραμπ. Μεγάλη άνοδο σημείωναν οι μετοχές εταιρειών υψηλής
τεχνολογίας, αλλά και εταιρείες καλλυντικών και οίκων μόδας, όπως οι
Estee Lauder και Ralph Lauren. Υστερα από ένα ταραχώδες 2018, οι
αμερικανικές μετοχές σημειώνουν
μεγάλα κέρδη, με τους δείκτες S&P
και Dow Jones να έχουν ήδη συγκεντρώσει κέρδη περίπου 9% από την
αρχή του έτους και τον δείκτη υψηλής τεχνολογίας Nasdaq να έχει ενισχυθεί κατά 11,4% από την αρχή
του 2019. Ανοδο σημείωσαν, άλλωστε, οι τιμές του πετρελαίου, με το
αργό ΗΠΑ να κυμαίνεται το βράδυ
στα 53,79 δολάρια το βαρέλι και το
Brent στα 62,16 δολάρια το βαρέλι.

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
ROYAL DUTCH SH
UNILEVER DR
VOPAK
WOLTERS KLUWER

χρέος της Ρώμης και η είδηση ότι
η ιταλική κυβέρνηση σχεδιάζει να
εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για
να το μειώσει οδήγησαν σε άνοδο
τις αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων της Ιταλίας, που έφθασαν
χθες στο 2,79%.
Παράλληλα, οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας υποχωρούσαν στο 0,17%, όπως επίσης
και των δεκαετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου, που μειώθηκαν κατά δύο μονάδες βάσης,
στο 2,71%.
Την ίδια στιγμή, ανοδικά κινείτο
και η Wall Street σε κλίμα αισιοδοξίας
εν αναμονή της Ομιλίας για την Κατάσταση του Εθνους από τον πρό-

Χθεσινό

Μετ. %

CAPGEMINI

97.14

CARREFOUR

17.66

17.23

44.08

43.75

CASINO GUICHAR
CREDIT AGRICOL

96.06

9.96

9.71

DANONE

64.89

64.26

DASSAULT SYSTE

116.70

112.00

EDF

14.90

14.57

L'OREAL

219.90

211.80

L.V.M.H.

291.15

282.60

LAGARDERE S.C.

23.20

23.09

MICHELIN

94.80

93.98

148.80

145.50

PERNOD RICARD
PEUGEOT
KERING

21.92

21.89

451.20

442.10

PUBLICIS GROUP

55.30

54.10

RENAULT

60.49

60.14

SAINT-GOBAIN

31.68

29.80

SANOFI

76.84

76.06

SCHNEIDER ELEC

63.58

62.54

SOCIETE GENERA

26.06

25.75

SODEXO

94.30

92.08

STMICROELECTRO

13.83

13.95

TF1

6.97

7.07

THALES

102.05

99.42

TOTAL

48.90

48.09

VEOLIA ENVIRON

18.66

18.31

Χθεσινό

Μετ. %

Madrid/Mαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες
ACS CONS Y SER

36.21

0.976

AENA SME

151.8

1.0652

ACERINOX

9.58

0.7361

ACCIONA

84.84

1.4105

66.1

1.9432

AMADEUS
BANKIA

2.497

2.8418

BBVA

5.223

1.0056

BANKINTER

6.63

0.607

CAIXABANK

2.936

0.5135

0.7002

63.1027

DSTR INT ALIME
ENDESA

21.99

0.9179

ENAGAS

25.58

0.7483

19.765

0.7904

FERROVIAL
FOMENTO DE CON

12.88

0.1555

GRIFOLS

23.64

2.0725

IBERDROLA

7.234

0.584

INT AIRLINES G

7.514

0

INDRA SISTEMAS

9.225

2.1029

INDITEX

25.04

3.0029

MAPFRE

2.477

0.6501

MERLIN PROP

11.42

-1.4243

ARCELORMITTAL

20.645

0.0727

OBR HUARTE LAI

0.7358

1.0437

RED ELECTR COR

20.24

0

REPSOL

15.405

1.149
-0.1156

39.05

37.96

BCO DE SABADEL

0.864

107.00

106.15

BANCO SANTANDE

4.105

1.8358

ALSTOM

36.19

35.14

SACYR

2.133

1.6683

AXA

20.52

20.39

TELEFONICA

7.609

1.9973

BNP PARIBAS

41.14

40.11

MEDIASET ES CO

6.304

-0.4736

BOUYGUES

31.15

30.66

TECNICAS REUN

23.37

-0.2561

ACCOR
AIR LIQUIDE

Audit.Tax.Advisory

Closer to you

nexia.com.cy
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Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

l

21

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,6900

0,6960

0,6902

-0,9460

100.800

0,6880

0,6980

0,6900

-1,43

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,0000

1,0280

1,0097

-3,4320

63.153

1,0060

1,0160

1,0160

-1,74

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4820

0,4820

0,4820

1,8000

1.388

0,4840

0,4880

0,4820

3,88

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0050

0,0100

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0,0270

0,0295

0,0271

-0,0040

2.070

0,0270

0,0295

0,0295

0,00

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1320

0,1390

0,1321

0,0100

14.000

0,0000

0,1360

0,1390

5,30

1,3700

1,4300

0,0000

0,1050
0,0775

1,97

1,4000

3,70

0,0385

10,00

0,0260

0,00

1,1700

0,86

0,4820

4,78

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΑΙΕΠ

0,0770
1,4000

0,0775
1,4000

0,0772
1,4000

0,2390
3,2800

5.000
298

0,2060

0,2240

0,0685

0,0775

0,0000

0,0000

1,4000

1,4300

0,0000

0,0000

0,0000

1,2100

0,0355

0,0385

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0020

0,0040

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0290

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)

0,0420

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0010

0,0000

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1420

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,3300

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0910

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0260

0,0000

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1390

0,1510

ΙΣΕΠ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΚΕΑΕ

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,1880

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

0,0015

0,0030

ΤΔΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)

0,0000

0,5500

ΤΕΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,0000

ΤΖΕΠ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0150

ΤΚΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,0000

ΤΟΕΠ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0350

ΦΑΣΤ

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0120

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0265

0,0385

0,0235

0,0385

0,0260

0,0385

0,0242

0,4080

-0,1790

5.000

23.104

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN)

0,0000

0,0580

ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0165

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

1,1200

1,1700

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,2100

0,2300

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)

0,0000

0,2880

ΑΓΡΟ

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

1,0000

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,1200

0,1260

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0000

0,0190

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1300

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0630

0,0740

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,5500

0,6100

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,5850

0,6100

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0330

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

0,0000

1,3200

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0610

0,0000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0120

1,1700

1,1700

1,1700

0,7260

451

Βιομηχανίες
ΒΑΣΙ

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD

0,1080

0,1200

ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

0,0525

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,3040

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4620

0,4820

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0900

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,6000

2,6400

0,4820

0,4820

0,4820

2,2000

100

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0325

ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0120
1,3500

ΚΕΟ

KEO PLC

1,2500

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,3080

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,6200

0,6300

ΦΡΟΥ

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

0,2200

0,2400

0,0800

0,0860

0,0000

0,2740

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΚΑΕΠ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0010

0,0030

0,0000

0,0425

45,0000

51,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΡΟΧΑ

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

47,1000

48,5000

ΙΝΓΚΑΡΤ Ingard Property Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ2 INGARD PROPERTY BOND 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (Ομόλογα)

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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Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019

Mια ανέλπιστη επιστροφή

Πώς ο Τζόκοβιτς, από το ναδίρ, βρέθηκε ξανά στο ζενίθ της καριέρας του
Του ΝΙΚΟΥ ΓΑΒΑΛΑ

Βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Λογικό, καθώς ο
Νόβακ Τζόκοβιτς είναι υπερασπιστής
τριών συνεχόμενων γκραν σλαμ,
του Γουίμπλεντον, του Αμερικανικού
και του Αυστραλιανού Οπεν. Εχοντας
κατακτήσει 15 γκραν σλαμ, απειλεί
τόσο τον Ναδάλ όσο και τον Φέντερερ, οι οποίοι έχουν από 17 και 20
αντίστοιχα. Χωρίς υπερβολή, μοιάζει
να απολαμβάνει την απόλυτη ευτυχία. Ωστόσο, πίσω από τη λαμπερή
βιτρίνα υπήρχαν πολλά προβλήματα
τα οποία δοκίμασαν τις αντοχές του
Σέρβου τενίστα.
Το 2016, χρονιά που κυριάρχησε
στο Αυστραλιανό Οπεν και στο Ρολάν Γκαρός, κατακτώντας επίσης
τέσσερα Μάστερς (Ιντιαν Γουέλς,
Μαϊάμι, Μαδρίτη και Καναδά), στον
ουρανό δεν υπήρχε απειλητικό σύννεφο. Ομως, από τις αρχές του 2017,
ο Νόλε άρχισε να έρχεται αντιμέ-

Mπορεί οι Καταριανοί φίλαθλοι να μετρούν αντίστροφα για το Μουντιάλ, όμως η FIFA αρχίζει
να βιώνει τις... παρενέργειες της επιλογής της για το 2022.

Ο «γόρδιος δεσμός»
του Παγκοσμίου
Κυπέλλου του Κατάρ

<
<
<
<
<
<

Από τις αρχές του 2017,
ο Νόλε άρχισε να έρχεται
αντιμέτωπος με τη δύσκολη πλευρά του πρωταθλητισμού. Διότι όφειλε να διαχειριστεί ήττες
εκτός προγράμματος.

Υστερα από έναν μεγάλο κατήφορο τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ο Τζόκοβιτς επέστρεψε
στην κορυφή του τένις.

τωπος με τη δύσκολη πλευρά του
πρωταθλητισμού. Διότι όφειλε να
διαχειριστεί ήττες εκτός προγράμματος. Για παράδειγμα, στη Μελβούρνη αποκλείστηκε πρόωρα από
το Νο 117 της παγκόσμιας κατάταξης, τον Ντένις Ιστόμιν. Στο Ρολάν
Γκαρός γνώρισε τη συντριβή από
τον Ντόμινικ Τιμ με 3-0 σετ, ενώ
στο Γουίμπλεντον έχασε από το Νο
41 της παγκόσμιας κατάταξης, Σαμ
Κουέρι. Τίποτα δεν πήγαινε καλά
και άπαντες έψαχναν να βρουν μια
εξήγηση για την ελεύθερη πτώση.
Τότε, τα μέσα ενημέρωσης της Σερβίας είχαν βγάλει στην επιφάνεια
πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες
ήταν σε κρίση ο γάμος του με τη
Γέλενα Ρίστιτς. Η αυτοπεποίθηση
του Τζόκοβιτς βρισκόταν στο ναδίρ.
Μάλιστα, μετά τον αποκλεισμό του

από το Ρολάν Γκαρός, απέλυσε όλη
του την ομάδα, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο επί σειράν ετών
προπονητής του, Μάριαν Βάιντα.
Ο άνθρωπος που είχε μεγάλο μερίδιο
στις επιτυχίες του στα κορτ.
Αμεσα άλλαξε προσανατολισμό
και προσπάθησε να βρει λύσεις στα
αγωνιστικά του προβλήματα μέσω
του διαλογισμού. Οι άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν κοντά του αφαίρεσαν από τη διατροφή του τη ζωική
πρωτεΐνη και τον έφεραν κοντά
στον βουδισμό. Σε ρόλο συμβούλων,
είχε δίπλα του τον Αντρε Αγκασι
και τον Ράντεκ Στέπανεκ. Ομως, οι
δύο βετεράνοι τενίστες δεν του πρόσφεραν καμία ουσιαστική βοήθεια.
Υστερα από 51 συνεχόμενες παρουσίες σε γκραν σλαμ, υποχρεώθηκε να αποσύρει τη συμμετοχή

του από το Αμερικανικό Οπεν του
2017. Χρειάστηκε να υποβληθεί σε
επέμβαση στον αγκώνα, για να ξεπεράσει τις έντονες ενοχλήσεις που
είχε από το Γουίμπλεντον. Επέστρεψε στη δράση τον Μάρτιο του 2018,
γνωρίζοντας την ήττα από τον 1ο
γύρο στα Μάστερς του Ιντιαν Γουέλς
(από τον άγνωστο Γιαπωνέζο Τόρο
Ντάνιελ) και του Μαϊάμι (από τον
Γάλλο Μπενουά Περ).
Τότε σήκωσε το τηλέφωνο και
κάλεσε τον Μάριαν Βάιντα να επιστρέψει δίπλα του για να δώσει λύσεις στα αγωνιστικά προβλήματά
του. Ο γάμος του ορθοπόδησε και
ο Βάιντα συμφώνησε, με την προϋπόθεση να έχει ο ίδιος τον πρώτο
και τον τελευταίο λόγο στην προετοιμασία του. Οταν ξεκίνησαν πάλι
τις προπονήσεις, έπρεπε να βελ-

τιώσει το επίπεδο της φυσικής κατάστασής του, καθώς λόγω της ειδικής διατροφής που έκανε, έχασε
μυϊκή μάζα, ενώ φρόντισε να ανακτήσει την αυτοπεποίθησή του.
Πέρυσι στο Γουίμπλεντον έκανε
μια δεύτερη αρχή στην καριέρα του
κατακτώντας τον πρώτο τίτλο γκραν
σλαμ ύστερα από δύο και πλέον χρόνια. Επειτα, κυριάρχησε στο Αμερικανικό Οπεν, επικρατώντας στον
τελικό του Χουάν Μάρτιν ντελ Πότρο
με 3-0 σετ.
Πήρε και το Μάστερς στη Σαγκάη,
και στις αρχές Νοεμβρίου αναρριχήθηκε ξανά στην κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης. Με την εμφάνισή του στον φετινό Αυστραλιανό
Οπεν όπου «διέλυσε» στον τελικό
τον Ράφα Ναδάλ, δείχνει ότι επέστρεψε για να μείνει...

Τον επόμενο μήνα θα μάθουμε εάν τελικά
το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο στα τέλη
του 2022 στο Κατάρ θα διεξαχθεί με 32 ή
με 48 ομάδες, όπως επιθυμεί η ηγεσία της
διεθνούς ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας
(FIFA), κάτι που αφήνουν πλέον ανοικτό
και οι διοργανωτές του αραβικού κρατιδίου.
Ωστόσο, στο σχέδιο ελλοχεύουν γεωπολιτικοί κίνδυνοι.
Ο πρόεδρος της FIFA Τζάνι Ινφαντίνο
ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες από
το Μαρόκο ότι η πλειονότητα των εθνικών
ομοσπονδιών είναι υπέρ της άμεσης επέκτασης των τελικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις 48 ομάδες και ότι η τελική απόφαση θα έχει ληφθεί έως τον Ιούνιο ώστε
να μπορούν να προσαρμοστούν σε τυχόν
επέκταση του Μουντιάλ οι διοργανωτές.
Ωστόσο, οι νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση πρόκειται να ληφθεί
κατά τη σύνοδο της FIFA στις 14-15 Μαρτίου
στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, όταν και πρόκειται
να κλείσει και σειρά από άλλα ζητήματα.
Οι Καταριανοί, που αρχικά έβλεπαν
με σκεπτικισμό την πρόταση επέκτασης,
εμφανίζονται τώρα πιο θετικοί. Ο γενικός
γραμματέας της επιτροπής προετοιμασίας
της διοργάνωσης Χασάν Αλ-Ταουάντι άφησε ανοικτό το θέμα τη Δευτέρα δηλώνοντας ότι «η FIFA συνεργάζεται επ’
αυτού του θέματος με το Κατάρ, το ζήτημα
είναι υπό μελέτη. Αναμένουμε τα αποτελέσματα της μελέτης και θα λάβουμε
την απόφασή μας».
Εκεί όμως που υπάρχει πρόβλημα είναι
με την πρόταση του κ. Ινφαντίνο για φι-

λοξενία σε γειτονικές του Κατάρ χώρες κάποιων από τους πρόσθετους αγώνες που
θα απαιτηθούν για ένα Μουντιάλ 48 ομάδων.
Μπορεί να μένουν ακόμη τέσσερα χρόνια
παρά τρεις μήνες έως την έναρξη του προσεχούς Παγκοσμίου Κυπέλλου (στις 21 Νοεμβρίου 2022), αλλά κανείς δεν ξέρει αν
αρκεί ο χρόνος αυτός για να αμβλυνθούν
οι εντάσεις μεταξύ του Κατάρ και των Αράβων γειτόνων του, οι οποίοι για πολιτικούς
λόγους έχουν επιβάλει εμπάργκο στο εμιράτο που φθάνει στα όρια του πλήρους αποκλεισμού. Ούτε πολιτικά αεροπλάνα του
Κατάρ επιτρέπουν να πετούν στον εναέριο
χώρο τους. Η δε ένταση μεταξύ του Κατάρ
και των γειτόνων του είναι τόση σήμερα,
ώστε κατέστησε εκρηκτική την ατμόσφαιρα
στον ημιτελικό του Ασιατικού Κυπέλλου
στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μεταξύ των
γηπεδούχων και του Κατάρ πριν από μερικές
ημέρες. Στη νίκη των Καταριανών στο χορτάρι με 4-0 οι οπαδοί των Εμιράτων πέταξαν
εναντίον των νικητών κάθε λογής αντικείμενα, μεταξύ των οποίων και παπούτσια,
που για τους Αραβες αποτελεί κορυφαία
προσβολή. Με τη Σαουδική Αραβία, τα
ΗΑΕ, την Αίγυπτο, το Μπαχρέιν, την Ιορδανία και άλλες χώρες να έχουν διακόψει
από το 2017 τις διπλωματικές τους σχέσεις
με την Ντόχα κατηγορώντας την για διασυνδέσεις με την ισλαμιστική τρομοκρατία,
το Κατάρ έχει μόνο την Τουρκία και το
Ιράν να στραφεί για τυχόν φιλοξενία αγώνων
εκτός της επικράτειάς του. Κι αυτό, αν συμβεί, θα ρίξει κι άλλο λάδι στην αραβική
φωτιά στην περιοχή...
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MARKET PLACE

15η αιμοδοσία από
την Leptos Estates

SMARTPHONES

Πρώτη η Samsung στην Κύπρο
Στο 44,9% αντιστοιχεί το ποσοστό των πωλήσε-

ων smartphones για την Samsung σύμφωνα με
στοιχεία του Statcounter. Παρά το γεγονός ότι η
εταιρεία είναι στην πρώτη θέση, εντούτοις καταγράφεται μείωση σε σχέση με τον περσινό Ιανουάριο (51,33%). Στη δεύτερη θέση ακολουθεί
η Apple με 21,52%, ενώ στο 13,15% βρίσκεται η
Huawei που σημείωσε άνοδο 5% μέσα σε περίοδο δύο μηνών. Ποσοστό 4,9% έχει η εταιρεία
Xiaomi, λίγο πιο κάτω η LG με 4,78% και στην τελευταία θέση η Lenovo με 2,15%.

Οι «AuDi-o-Mentia» μέσω της ιατρικής τεχνολογίας και της τεχνολογίας των έξυπνων σπιτιών δημιουργούν το πρώτο έξυπνο κέντρο ημέρας στην

Ελλάδα.

VIBER

Προχωρά σε αναβαθμίσεις
Αλλάζει ριζικά η υπηρεσία Viber, προσθέτοντας

σύντομα την δυνατότητα για ομαδική κλήση. Θα
παρέχει στους χρήστες της, άμεση πρόσβαση σε
ιδιωτικές και ομαδικές συνομιλίες. Θα προσφέρει επίσης τη δυνατότητα συνομιλίας με άλλα μέλη κάποιας κοινότητας χωρίς να χρειάζεται η ανταλλαγή τηλεφωνικού αριθμού. Επιπλέον θα επιτρέπει την πραγματοποίηση ομαδικών φωνητικών κλήσεων έως πέντε ατόμων. Οι αλλαγές θα
γίνουν μέσα στις επόμενες μέρες.

YOUTUBE

Αφαιρεί τα Downvotes
Την απενεργοποίηση των αρνητικών ψήφων ή

downvotes στα βίντεο που αναρτώνται στο
Youtube εξετάζει η πλατφόρμα. Στόχος είναι να
προστατέψει τον δημιουργό από στοχευμένες
αρνητικές βαθμολογίες. Μέχρι σήμερα, ο μόνος
τρόπος να αποφύγεις τα downvotes στα videos είναι να αφαιρέσεις εντελώς τη δυνατότητα βαθμολογίας από τις ρυθμίσεις. Αυτή, όμως, η επιλογή
αφαιρεί ταυτόχρονα από τους χρήστες τη δυνατότητα να εκφράσουν την ειλικρινή άποψή τους για
το περιεχόμενο που παρακολουθούν. Γι’ αυτό, η
ομάδα του επικεφαλής του τμήματος περιεχομένου του YouTube,κ. Tom Leung φαίνεται να εξετάζει ήδη άλλες εναλλακτικές επιλογές. Μία από
αυτές είναι να ζητά από κάθε χρήστη που βαθμολογεί αρνητικά ένα video να εξηγεί τους λόγους
για την απόφαση του. Ως τελευταία επιλογή, το
YouTube ενδεχομένως να αφαιρέσει ολοκληρωτικά τα downvotes, αν και είναι η λιγότερο δημοκρατική επιλογή από τη στιγμή που δεν είναι όλες
οι αρνητικές ψήφοι κακοπροαίρετες.

SPOTIFY

Προς εξαγορά της Gimlet Media
Κοντά στην εξαγορά της Gimlet Media είναι η

Spotify, μια εταιρεία με 200 εκατομμύρια χρήστες. Η αξία της Gimlet εκτιμάται κοντά στα 70 εκατομμύρια δολάρια ενώ το ύψος της συμφωνίας εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 200 εκατομμύρια δολάρια. Η Gimlet δραστηριοποιείται στις
παραγωγές podcast που λειτουργούν ως audio
on demand, καθώς ηχογραφούνται και ακολούθως ανεβαίνουν στο διαδίκτυο.
Τα podcasts είναι μια ανερχόμενη αγορά, η οποία
παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία χρόνια, με 67
εκατομμύρια ακροατές στις ΗΠΑ.

ΗUAWEI

Με το πρώτο αναδιπλώμενο
smartphone στο MWC 2019
Το πρώτο αναδιπλώμενο έξυπνο κινητό τηλέφω-

νο αναμένεται ότι θα παρουσιάσει η Huawei στο
Mobile World Congress που θα πραγματοποιηθεί
στη Βαρκελώνη από 25 – 28 Φεβρουαρίου.
Προηγουμένως, στις 20 Φεβρουαρίου θα παρουσιαστεί επίσημα το αναδιπλώμενο κινητό της
Samsung. Πέραν αυτής της καινοτομίας, στο συνέδριο αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν και συσκευές με την τεχνολογία 5G, ενώ στόχος όλων
των μεγάλων κατασκευαστών είναι οι μεγαλύτερες ταχύτητες.

Με το σύνθημα «Κάθε δωρητής αίματος είναι
ένας αποταμιευτής ζωής », δεκάδες εθελοντές
αιμοδότες μέλη της Διεύθυνσης και υπάλληλοι
της εταιρείας Leptos Estates, ηλικίας από 22
έως και 60 ετών, συμμετείχαν στην αιμοδοσία
που διοργάνωσε η εταιρεία σε συνεργασία με
την Συντονιστική Επιτροπή Αιμοδοσίας και
Διαφώτισης Επαρχίας Πάφου (ΣΕΑΔ) και την
υποστήριξη από την ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου ΙΑΣΙΣ. Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα
οι εθελοντές αιμοδότες της Leptos Estates έχουν δώσει χιλιάδες φιάλες αίματος για τις ανάγκες των ασθενών , για παιδιά που πάσχουν
από μεσογειακή αναιμία, για τραυματίες από
τροχαία ατυχήματα και άλλες έκτακτες περιπτώσεις. Επισημαίνεται ότι η ανταπόκριση
των αιμοδοτών της εταιρείας σε κάθε αιμοληψία
είναι πάρα πολύ ικανοποιητική , γεγονός που
αποδεικνύει έμπρακτη κοινωνική ευαισθησία,
αλληλεγγύη και εθελοντική δράση.

Μια start up κατά της άνοιας
Η πρόταση έχει λάβει μεγάλη αναγνώριση τα τελευταία δυο χρόνια
Η ελληνική καινοτομία για την
άνοια «ακούει» στο όνομα AuDio-Mentia (ένα λογοπαίγνιο των
αγγλικών λέξεων Audio και
Dementia, που σημαίνουν Ήχος
και Άνοια). Συγκεκριμένα, μια
ομάδα από φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με έδρα
τη Λαμία και του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου
Πειραιά, ένωσαν δυνάμεις προκειμένου να βρουν μια λύση που
θα απευθύνεται σε όλους τους
ασθενείς (και τους οικείους τους)
και θα βοηθάει στο έργο των ιατρών και του προσωπικού υγείας,
ειδικών της μουσικοθεραπείας
και της άνοιας.

Πώς λειτουργεί
Όπως εξηγεί ο Επίκουρος Καθηγητής Αθανάσιος Κακαρούντας ο οποίος επιβλέπει την ομάδα, η πρότασή τους στηρίζεται στην ιδέα των έξυπνων σπιτιών, στις τεχνολογίες των έξυπνων ηχείων και των φορητών
συσκευών, και έχει κύρια εφαρμογή στα πρώτα στάδια, όπου
μπορεί να εκπαιδευτεί ο ασθενής
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Ο ασθενής μπορεί να
εκπαιδευτεί και να συσχετίσει ήχους με οικείους του. Έτσι, κάθε
φορά που κάποιος οικείος εισέρχεται στην
οικία, το έξυπνο σπίτι
τον αναγνωρίζει.
και να συσχετίσει ήχους με οικείους του. Έτσι, κάθε φορά
που κάποιος οικείος εισέρχεται
στην οικία, το έξυπνο σπίτι τον
αναγνωρίζει, μέσω μοναδικού
αναγνωριστικού κωδικού που
εκπέμπεται από μια ψηφιακή
συσκευή, και μέσω του εγγύτερου στον ασθενή ηχείου, ακούγεται ο ήχος που έχει συσχετιστεί με αυτή την ταυτότητα. Σε
βάθος χρόνου, η αναγνώριση
είναι πιο εύκολη ενώ και ειδικές
σύνοδοι μουσικοθεραπείας μπορούν να πραγματοποιηθούν στο
σπίτι του ασθενή». Στόχος της
ομάδας δεν είναι η αντικατάσταση των ειδικών υγείας από

ένα σύστημα, αλλά αντίθετα η
παροχή ενός νέου εργαλείου
στη διάθεσή τους, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε σύνοδο μουσικοθεραπείας οποιουδήποτε, οπουδήποτε και αν βρίσκεται. Έτσι θα
κλιμακώσουν τη συμμετοχή ασθενών στη μουσικοθεραπεία,
από την Ελλάδα (και τον κόσμο),
και θα αποκτήσουν πρόσβαση
στα οφέλη της μουσικοθεραπείας σε εικοσιτετράωρη βάση.
Η πρόταση της ομάδας AuDio-Mentia συνεχίζει ο επίκουρος
καθηγητής, έχει λάβει μεγάλη
αναγνώριση τα τελευταία δυο
χρόνια, λαμβάνοντας πολλά βραβεία σε διεθνή και εθνικά συνέδρια και διαγωνισμούς. Ειδική
μνεία θα πρέπει να γίνει στον
διεθνή επιστημονικό οργανισμό
IEEE, ο οποίος χρηματοδότησε
την αγορά εξοπλισμού μέσω του
προγράμματος EPICS, ώστε να
δημιουργηθεί ο πρότυπος εξοπλισμός στη Λαμία, και οι νέοι
να μάθουν την αξιοποίηση της
νέας τεχνολογίας για τη δημιουργία ελληνικών λύσεων τεχνολογίας στον χώρο της υγείας.
Επιπλέον, σύμφωνα με τον ίδιο,

η βασική τεχνολογία της αναγνώρισης ενός οικείου και η αναπαραγωγή του ήχου, έχει γίνει
ανοικτή κι ελεύθερη, έχει παρουσιαστεί σε επιστημονικές
εκθέσεις και με βάση αυτή, εκπαιδεύονται μαθητές (με την έγκριση του υπουργείου Παιδείας)
στην αξιοποίηση ανοικτών τεχνολογιών, ώστε να προτείνουν
τις δικές τους λύσεις.
Μετά και από δύο χρόνια ωρίμανσης της ιδέας και της προτεινόμενης τεχνολογίας, η ομάδα
δραστηριοποιείται προς τη δημιουργία της πρώτης start-up
στο πεδίο της ιατρικής τεχνολογίας και των έξυπνων σπιτιών,
στη Στερεά Ελλάδα, καθώς και
τη δημιουργία του πρώτου Έξυπνου Κέντρου Ημέρας στην
Ελλάδα. Η ομάδα απαρτίζεται
από τη Λένα Μπούμπα, Αργύρη
Γκογκίδη, Ιωάννα Χαραλάμπου,
Αργυρώ Νταλιάνη, υπό την επίβλεψη του κ. Κακαρούντα
(Παν/μιο Θεσσαλίας), και την επιστημονική υποστήριξη των
Dr. Vasileios Kokkinos (Dpt. of
Neurological Surgery, University
of Pittsburgh) και την Εύη Κοκκίνου (Υποψήφια PhD).

Αλλάζουν χρώμα οι ωκεανοί
λόγω κλιματικής αλλαγής
Πιο έντονο μπλε και πράσινο χρώμα θα αποκτήσουν σταδιακά οι
ωκεανοί του πλανήτη έως το τέλος του αιώνα μας, εξαιτίας της
κλιματικής αλλαγής που προκαλεί
σημαντικές αλλαγές στο φυτοπλαγκτόν των θαλασσών, σύμφωνα με εκτιμήσεις Αμερικανών
και Βρετανών επιστημόνων.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τη Στέφανι Ντούντκιεβιτς του
Τμήματος Επιστημών της Γης,
της Ατμόσφαιρας και του Πλανήτη του Πανεπιστημίου ΜΙΤ
των ΗΠΑ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό
“Nature Communications”, εκτιμούν ότι έως το 2100 πάνω
από το 50% των ωκεανών της
Γης θα έχει αλλάξει χρώμα. Οι
σταδιακές αλλαγές θα είναι ορατές από τους δορυφόρους.
Καθώς αυξάνονται οι παγκόσμιες θερμοκρασίες, οι κοινότητες του θαλάσσιου φυτοπλαγκτόν (επιφανειακών μικροοργανισμών που φωτοσυνθέτουν)
θα απορροφούν και θα αντανακλούν περισσότερο ή λιγότερο
φως, ανάλογα με την περιοχή.
Έτσι οι υποτροπικές περιοχές
του ωκεανού με μπλε χρώμα αναμένεται να αποκτήσουν ολοένα πιο έντονη μπλε απόχρωση,
καθώς θα αντανακλούν ακόμη
λιγότερο φυτοπλαγκτόν και ζωή
γενικότερα, σε σχέση με σήμερα.
Από την άλλη, περιοχές του ωκεανού πιο πράσινες σήμερα,
όπως κοντά στους πόλους, θα
γίνουν ακόμη πιο βαθυπράσινες,
καθώς οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα προκαλέσουν μεγαλύτερη ανάπτυξη του φυτοπλαγκτόν.
«Οι αλλαγές δεν θα φαίνονται
τεράστιες με γυμνό μάτι και ο
ωκεανός θα δείχνει ακόμη πιο
μπλε στις υποτροπικές περιοχές

Στρατηγική συνεργασία
CIM και Gan Direct
Η Gan Direct, η πρώτη direct ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο, και το Cyprus Institute
of Marketing - The Cyprus Business School,
ένας από τους κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της χώρας, ανακοίνωσαν την υπογραφή μνημονίου στρατηγικής συνεργασίας
σε θέματα εκπαίδευσης και καινοτομίας. Το
μνημόνιο ενισχύει το υφιστάμενο πλαίσιο σύμπραξης που αφορούσε την προσφορά υποτροφιών από την Gan Direct για φοίτηση στο
CIM. Σκοπός της στρατηγικής συνεργασίας
είναι, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη κοινών δράσεων που θα συμβάλλουν στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την ενίσχυση της αντίληψης των
σπουδαστών για το ρόλο του marketing στον
κλάδο της ασφάλισης, αλλά και τη γενικότερη
σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης με το
πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

H Cyta εκπαιδεύει τους
μαθητές-επιχειρηματίες
του Junior Achievement
Η Cyta διαχρονικά στηρίζει προγράμματα που
απευθύνονται στους νέους, όπως το Junior
Achievement Cyprus (www.jacyprus.org), μέλος του παγκόσμιου μη-κερδοσκοπικού οργανισμού που ειδικεύεται στην παροχή εκπαίδευσης σε θέματα νεανικής επιχειρηματικότητας, Junior Achievement Worldwide.
Στο πλαίσιο αυτό, διοργάνωσε για 3η συνεχή
χρονιά εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο “The
Power of Social Media in Branding and
Communication: Πώς να αναδείξετε την εταιρεία σας μέσω των Κοινωνικών Δικτύων”.
Στο σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε στις
25 Ιανουαρίου 2019, στο αμφιθέατρο των Κεντρικών Γραφείων της Cyta, συμμετείχαν “μαθητές-επιχειρηματίες” που λαμβάνουν μέρος
στο φετινό πρόγραμμα “Μαθητική Επιχείρηση
της Χρονιάς”, μαζί με τους καθηγητές τους.
Η εκπαίδευση στα Κοινωνικά Δίκτυα έγινε
από τον ειδικό σε θέματα ψηφιακής επικοινωνίας και κοινωνικών δικτύων, κ. Τάσο Βελιάδη και επικεντρώθηκε στη σημασία των
κοινωνικών δικτύων ως μέσων επικοινωνίας
προϊόντων και υπηρεσιών. Την εκδήλωση χαιρέτισε η Εκτελεστική Διευθύντρια του Junior
Achievement Κύπρου, κ Αντιγόνη Κωμοδίκη.

Το φυτοπλαγκτόν περιέχει χλωροφύλλη, που απορροφά κυρίως το μπλε του φάσματος του φωτός για να
παράγει άνθρακα μέσω της φωτοσύνθεσης, με αποτέλεσμα ο ωκεανός να φαίνεται να έχει πρασινωπή απόχρωση.
και πιο πράσινος κοντά στον Ισημερινό και στους πόλους. Όμως θα είναι αρκετά διαφορετικός, ώστε να επηρεάζει όλη την
υπόλοιπη τροφική αλυσίδα που
βασίζεται στο φυτοπλαγκτόν»,
δήλωσε η Ντούτκιεβιτς.
Το χρώμα του ωκεανού εξαρτάται από το πόσο φως του Ήλιου αλληλεπιδρά με οτιδήποτε
υπάρχει μέσα στο νερό. Τα μόρια
του νερού απορροφούν σχεδόν
όλο το ηλιακό φως με εξαίρεση
το μπλε τμήμα του φάσματος,
το οποίο αντανακλάται, με αποτέλεσμα οι σχετικά γυμνές από
ζωή περιοχές του ανοιχτού ωκεανού να φαίνονται από το διάστημα ότι έχουν βαθύ μπλε χρώμα. Αν όμως μέσα στο νερό υ-
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Μέχρι το 2100 πέραν
του 50% θα αποκτήσουν πιο έντονο μπλε
και πράσινο χρώμα.
πάρχουν οργανισμοί, που απορροφούν και αντανακλούν διαφορετικά μήκη κύματος του φωτός, τότε το χρώμα του ωκεανού
αλλάζει. Για παράδειγμα, το φυτοπλαγκτόν περιέχει χλωροφύλλη, που απορροφά κυρίως το
μπλε τμήμα (και πολύ λιγότερο
το πράσινο) του φάσματος του
φωτός για να παράγει άνθρακα
μέσω της φωτοσύνθεσης, με αποτέλεσμα το πράσινο να αντα-

νακλάται από τον ωκεανό, ο οποίος έτσι φαίνεται να έχει πρασινωπή απόχρωση.
Από το τέλος της δεκαετίας
του 1990, οι δορυφόροι παρακολουθούν συνεχώς το χρώμα
των ωκεανών. Οι μετρήσεις αυτές
επιτρέπουν να εξαχθούν συμπεράσματα για το πώς εξελίσσεται
το φυτοπλαγκτόν διαχρονικά.
Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή που ανεβάζει τη θερμοκρασία (και)
των ωκεανών, αλλάζει σταδιακά
τη σύνθεση του φυτοπλαγκτ’ομ
και κατά συνέπεια το χρώμα των
ωκεανών, καθώς διαφορετικά
είδη φυτοπλαγκτόν απορροφούν
και αντανακλούν διαφορετικά
το φως.

Βραβείο για την Remedica
Με το βραβείο Χρυσός Προστάτης του Περιβάλλοντος για την χρονιά 2018 τιμήθηκε η
φαρμακευτική βιομηχανία Remedica. Τα Βραβεία διοργανώθηκαν από το Κυπριακό Κέντρο
Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης
(ΚΥ.Κ.Π.Ε.Ε.) με την υποστήριξη άλλων συνεργαζόμενων φορέων, στο πλαίσιο των Παγκύπριων Περιβαλλοντικών Βραβείων για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις. Η απονομή των
βραβείων πραγματοποιήθηκε σε ειδική Επίσημη Τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο από τον
Εξοχότατο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη. Το βραβείο παρέλαβε
ο Διευθύνων Σύμβουλος της Remedica, Δρ.
Μιχάλης Νεοπτολέμου.
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Τα spreads υποχωρούν,
αλλά οι κίνδυνοι παραμένουν
Η Ελλάδα αποτελεί «ειδική» περίπτωση», τονίζουν διεθνείς οίκοι
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Φρένο πάτησε το ράλι των ελληνικών ομολόγων, το οποίο ακολούθησε την έξοδο
της Ελλάδας στις αγορές την περασμένη
εβδομάδα, με τις αποδόσεις όλων των
κρατικών τίτλων να κινούνται σταθεροποιητικά χθες και το νέο 5ετές ομόλογo
να διατηρεί τα ισχυρά κέρδη που σημείωνε έως την Παρασκευή στη διατραπεζική αγορά. Οι αναλυτές επισημαίνουν
πως η ισχυρή ζήτηση που συγκέντρωσαν
τα ελληνικά ομόλογα οδηγεί το οικονομικό
επιτελείο στον σχεδιασμό της επόμενης
έκδοσης, ωστόσο εκτιμούν πως είναι δύσκολο να διατηρηθεί το τρέχον ευνοϊκό
κλίμα. Οπως τονίζουν, αν και η Ελλάδα
θέλει να μιμηθεί την Πορτογαλία, συνεχίζει να αποτελεί... «ειδική περίπτωση».
Αξίζει να σημειώσουμε πως η απόδοση
του 5ετούς ομολόγου λήξης Απριλίου
2024 διαμορφώθηκε χθες στο 3,29% ε-

λαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με τα επίπεδα της Παρασκευής και σχεδόν 9%
χαμηλότερα από την απόδοση της έκδοσης (3,60%), ενώ μικρή πτώση σημείωσε και η απόδοση του ομολόγου λήξης
Ιανουαρίου 2028, στο 3,88%, συνεχίζοντας
έτσι να κινείται στα χαμηλότερα επίπεδα
από τον Ιούλιο του 2018. Οπως σημειώνει
η Societe Generale, το τελευταίο διάστημα
η Ελλάδα έχει ευνοηθεί από το θετικό
διεθνές κλίμα και τη βελτίωση της παγκόσμιας διάθεσης για ρίσκο. Ο λόγος
που ο ΟΔΔΗΧ αποφάσισε να βγει τώρα
στις αγορές παρά την ύπαρξη του μεγάλου
«μαξιλαριού» ρευστότητας είναι ότι οι
ελληνικές αρχές θεωρούν πως μία τέτοια
κίνηση αναμένεται να προσελκύσει τους
επενδυτές πίσω στα ελληνικά περιουσιακά
στοιχεία, εντυπωσιάζοντας τους οίκους
αξιολόγησης και οδηγώντας σε αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας
της χώρας. Με λίγα λόγια, όπως τονίζει

η Societe Generale, η ελληνική κυβέρνηση
επιδιώκει να μιμηθεί την επιτυχία της
Πορτογαλίας, η οποία μετά την επιτυχημένη έκδοση ομολόγων –σε σχετικά
χαμηλές αποδόσεις– περιόρισε τους φόβους των οίκων, αν και είχε προηγηθεί
σημαντική ανάκαμψη της ανάπτυξης
της οικονομίας της. Ομως η Ελλάδα αποτελεί μία ειδική πιστωτική περίπτωση,
ένα αίνιγμα για τους οίκους αξιολόγησης,
τονίζει. Εχει πολύ υψηλό κατά κεφαλήν
εισόδημα αλλά και υψηλό χρέος σε σύγκριση με άλλες χώρες με αξιολόγηση
στην κατηγορία «Β», ενώ είναι η μόνη
που διαθέτει cash buffer με τη «σφραγίδα»
της Ε.Ε. Από την πλευρά της η γερμανική
DZ Bank προειδοποιεί πως αν και τα ελληνικά spreads μειώθηκαν τις τελευταίες
ημέρες, οι κίνδυνοι γύρω από την Ελλάδα
παραμένουν. Οπως παρατηρεί, το νέο
5ετές ομόλογο είχε απόδοση (3,60%) παρόμοια με αυτή του 7ετούς ομολόγου

λήξης Φεβρουαρίου 2025, και για αυτόν
τον λόγο η ζήτηση αποδείχθηκε αντίστοιχα υψηλή, με την αντίδραση της αγοράς να είναι θετική στη συνέχεια. Αυτή
η επιτυχία θα ωθήσει την όρεξη της Ελλάδας για περισσότερες εκδόσεις στο επόμενο διάστημα, όπως σημειώνει, ενώ
εκτιμά πως, από πλευράς καμπύλης αποδόσεων, ένα νέο 7ετές ομόλογο λήξης
2026 θα μπορούσε να αποτελέσει την
πρώτη επιλογή του οικονομικού επιτελείου της ελληνικής κυβέρνησης στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο, παρά την επιτυχία της έκδοσης του 5ετούς ομολόγου,
η DZ Bank θεωρεί πως η τρέχουσα καλή
επίδοση των ελληνικών ομολόγων δεν
αναμένεται να διατηρηθεί. Με τις κάλπες
να αναμένεται να στηθούν το επόμενο
διάστημα στην Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση αρχίζει να επιβραδύνει τον ρυθμό των μεταρρυθμίσεων και κάνει προεκλογικές παραχωρήσεις. Πρόσφατα, ε-

Η γερμανική DZ Bank χαρακτηρίζει επιτυχή την έκδοση του 5ετούς ομολόγου
και εκτιμά ότι πολύ σύντομα η Ελλάδα θα βγει και πάλι στις αγορές, κατά πάσα πιθανότητα με 7ετές ομόλογο.
πισημαίνει, αποφασίστηκε η αύξηση
του κατώτατου μισθού κατά 11% σε 650
ευρώ τον μήνα. Ετσι, είναι πολύ πιθανό

Μικρά κέρδη στο ΧΑΚ
έπειτα από ένα
διπλό σερί πτωτικών
συνεδριάσεων

ΑΝΑΛΥΣΗ

Ετοιμη για
αλλαγή πολιτικής
η Federal Reserve
Σε συμφωνία με τις προσδοκίες της αγοράς,
η αρμόδια επιτροπή για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε αμετάβλητο το εύρος διακύμανσης του βασικού
επιτοκίου federal funds rate στο 2,25%2,50%, στη διήμερη συνεδρίαση στις 29-30
Ιανουαρίου. Η επιτροπή υποβάθμισε ελαφρώς
την εκτίμησή της για τον ρυθμό ανάπτυξης
και χαρακτήρισε τις πληθωριστικές πιέσεις
«ήπιες», δηλώνοντας ότι προτίθεται να δείξει
υπομονή όσον αφορά τις μελλοντικές «προσαρμογές» του παρεμβατικού επιτοκίου
της, εγκαταλείποντας την προγενέστερη εκτίμησή της για «επιπλέον σταδιακές αυξήσεις στο μέλλον». Επιπροσθέτως, η Fed
τόνισε ότι βασικό εργαλείο άσκησης της
νομισματικής πολιτικής της είναι το ύψος
του παρεμβατικού της επιτοκίου, δηλώνοντας
ωστόσο έτοιμη να τροποποιήσει την πολιτική
των επανεπενδύσεων του κεφαλαίου των
αξιογράφων που λήγουν και βρίσκονται
στην κατοχή της μέσω του QE όταν αυτό
κριθεί απαραίτητο με βάση τις εκάστοτε οικονομικές και χρηματοπιστωτικές εξελίξεις.
Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε
μετά τη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής,
ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ δήλωσε
πως παρά τις θετικές προοπτικές για την αμερικανική οικονομία, τους τελευταίους
μήνες τα σημάδια επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας, η αυξημένη πολιτική
αβεβαιότητα, η παρατεταμένη εμπορική
διαμάχη ΗΠΑ - Κίνας, οι πιο περιορισμένες
χρηματοπιστωτικές συνθήκες, καθώς και
οι σχετικά περιορισμένες πληθωριστικές
πιέσεις στις ΗΠΑ αποτελούν παράγοντες
που συνιστούν αυξημένη προσοχή όσον αφορά την προοπτική σφιχτότερης νομισματικής πολιτικής. Με τη Fed να βρίσκεται
πιθανότατα κοντά στο τέλος του τρέχοντος
ανοδικού κύκλου των επιτοκίων, η ισοτιμία
ευρώ/δολάριο ανήλθε σε υψηλό 3 εβδομάδων 1,1514 την Πέμπτη, πριν υποχωρήσει
μερικώς στην περιοχή του 1,1468 στις αγορές της Ευρώπης την Παρασκευή, μετά
τις δηλώσεις του προέδρου της κεντρικής
τράπεζας της Γερμανίας ότι η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να
συνεχίσει να επιβραδύνεται το 2019. Στις
αγορές κυβερνητικών ομολόγων, η απόδοση
του 10ετούς αμερικανικού τίτλου υποχώρησε σε χαμηλό 4 εβδομάδων 2,62% την
Πέμπτη, ενώ η απόδοση του 2ετούς αντίστοιχου τίτλου διαπραγματευόταν επίσης
σε χαμηλό 4 εβδομάδων, 2,45%, στον απόηχο της συνεδρίασης της Fed. Ανοδική
πορεία ακολούθησαν και οι τιμές των γερμανικών ομολόγων, με την απόδοση του
10ετούς τίτλου να πέφτει στο 0,148% ενδοσυνεδριακά την Πέμπτη, πολύ κοντά
στο χαμηλό έτους 0,146% που σημειώθηκε
στις 3 Ιανουαρίου.
* Tομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών
Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

οι τιμές των ελληνικών ομολόγων να κινηθούν πολύ χαμηλότερα το επόμενο
διάστημα, ως συνέπεια.

Μικρά κέρδη παρουσίασε την Τρίτη το Χρηματιστήριο, ύστερα από δύο συνεχόμενες
πτωτικές συνεδριάσεις, ωθούμενο από τα
κέρδη των επενδυτικών εταιρειών.
Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε άνοδο 0,47%
κλείνοντας στις 61,36 μονάδες, ενώ ο Δείκτης
FTSE/CySE 20 κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό
0,49% κλείνοντας στις 36,70 μονάδες. Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε
στις €138.041 με τις δύο τράπεζες, που είχαν
απώλειες, να κατέχουν το 96% του συνολικού
όγκου.
Οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου συμπλήρωσαν οκτώ
<
<
<
<
<
<
<
συνεδριάσεις
συνεχόμενης
Ο Γενικός Δείκτης
πτώσης.
παρουσίασε άνοδο
Η συνεδρία
χαρακτηρίστη0,47% κλείνοντας
κε από πολλές
στις 61,36 μονάδες.
διακυμάνσεις,
με την άνοδο
να παρουσιάζεται λόγω των συναλλαγών που
εκδηλώθηκαν το τελευταίο ημίωρο της διαπραγμάτευσης.
Με κέρδη έκλεισαν όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Την μεγαλύτερη άνοδο
παρουσίασαν οι Επενδυτικές Εταιρείες με
3,58% και ακολούθησαν ο τομέας των Ξενοδοχείων με 1,26%, η Εναλλακτική Αγορά με
0,95% και η Κύρια Αγορά με 0,46%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Ελληνικής Τράπεζας
με €69.571 (πτώση 1,43% - τιμή κλεισίματος
€0,70). Ακολούθησαν οι μετοχές της Τράπεζας
Κύπρου με €63.765 (πτώση 1,74% - τιμή κλεισίματος €1,01) της A. Tsokkos Hotels με
€1.849 (άνοδος 5,30% - τιμή κλεισίματος
€0,14), της Δήμητρα Επενδυτική με €669 (άνοδος 3,88% - τιμή κλεισίματος €0,48) και
της SFS Group με €559 (χωρίς μεταβολή –
τιμή κλεισίματος €0,03).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, επτά κινήθηκαν ανοδικά, δύο πτωτικά
και δύο παρέμειναν αμετάβλητες.

Κρίσιμη αγορά τα Βαλκάνια για επενδύσεις και εξαγωγές ελληνικών επιχειρήσεων
Σημαντική για την επενδυτική παρουσία
και τον εξαγωγικό προσανατολισμό των
ελληνικών επιχειρήσεων παραμένει η
αγορά των βαλκανικών χωρών, σύμφωνα
με όσα προκύπτουν από τις παρουσιάσεις
που έκαναν στη Θεσσαλονίκη στελέχη
των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) των ελληνικών
πρεσβειών στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία,
τη Σερβία, την Αλβανία, τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη και την ΠΓΔΜ. Στην εκδήλωση
που διοργανώθηκε από τον Οργανισμό
Enterprise Greece και το Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του υπουργείου
Εξωτερικών, υπογραμμίσθηκε ότι στις
περισσότερες αγορές των βαλκανικών

χωρών υπάρχει πρόσφορο έδαφος για
την υλοποίηση επενδύσεων αλλά και
την εξέταση νέων συνεργασιών.
Αλβανία: Η Ελλάδα είναι η πρώτη επενδύτρια χώρα στην Αλβανία τα τελευταία 15-20 χρόνια. Το 2018 παρατηρήθηκε σταδιακή αποεπένδυση μεγάλων
επιχειρήσεων (μεταξύ των οποίων και
τραπεζών), πλην όμως καταγράφεται
προσέλκυση μικρότερων επενδύσεων
σε τομείς όπως η γεωργία, η ναυτιλία
και ο τουρισμός. Στα θετικά «μηνύματα»
της αλβανικής αγοράς προς το ελληνικό
επιχειρείν είναι ότι τα τρόφιμα δεν υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς, με
εξαίρεση τη φέτα.
Βοσνία - Ερζεγοβίνη: Οι τομείς του

τουρισμού, της ενέργειας, της πληροφορικής και των επικοινωνιών αποτελούν
πεδία για τη δραστηριοποίηση των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών. Το 2017,
οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν
σε 80 εκατομμύρια ευρώ. Τα προϊόντα
που εξάγονται στη Βοσνία - Ερζεγοβίνη
είναι αλουμίνιο και προϊόντα αλουμινίου,
δομικά υλικά, φρούτα - λαχανικά και πλαστικά.
Βουλγαρία: Στα 2,28 δισ. ευρώ διαμορφώνεται η αξία των ελληνικών επενδύσεων στη Βουλγαρία, αγορά στην οποία
οι ελληνικές τράπεζες αντιπροσωπεύουν
λίγο παραπάνω από το 10% του συνολικού
τραπεζικού ενεργητικού της χώρας. Το
κόστος ίδρυσης μιας εταιρείας ανέρχεται

στα δύο λέβα (περίπου ένα ευρώ). Η Βουλγαρία βρίσκεται στην πέμπτη θέση ως
αγοραστής ελληνικών προϊόντων και
στην 11η θέση ως προμηθευτής.
ΠΓΔΜ: Τρίτος σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της ΠΓΔΜ είναι η Ελλάδα,
με το συνολικό απόθεμα των ελληνικών
επενδύσεων στη χώρα αυτή να είναι περίπου 474 εκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα
ως προμηθευτής της ΠΓΔΜ έχει την τρίτη
θέση, ενώ στις εξαγωγές βρίσκεται στην
πέμπτη θέση.
Ρουμανία: Το απόθεμα των ελληνικών
επενδύσεων στη Ρουμανία ανέρχεται σε
1,36 δισ. ευρώ και στη χώρα είναι ενεργές
περί τις 500 επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων. Η Ρουμανία αποτελεί ελκυστικό

επενδυτικό προορισμό και η Ελλάδα έχει
πολύ καλές προοπτικές για αύξηση των
εξαγωγών της σε σειρά προϊόντων, με
έμφαση στα φρέσκα φρούτα και τα λαχανικά.
Σερβία: Σε 1,5 δισ. ευρώ διαμορφώνεται το σύνολο των ελληνικών επενδύσεων στη Σερβία και οι ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
στη χώρα αυτή είναι 150. Το 2018, ο
όγκος του διμερούς εμπορίου (Ελλάδας
- Σερβίας) έφτασε το μισό δισ. ευρώ, επίπεδο-ρεκόρ. Ευκαιρίες για τις ελληνικές
επιχειρήσεις καταγράφονται σε τομείς
όπως η ενέργεια, η γεωργία και ιδιαίτερα
στους τομείς των τροφίμων - ποτών και
των κατασκευών.

