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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

Γενικός Δείκτης

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΙΝΑ

Επιβράδυνση και όχι συρρίκνωση της ανάπτυξης στη

Οι εξελίξεις στο λιανεμπόριο είναι ραγδαίες και αγγί-

Εξαγοράζοντας εξειδικευμένες εταιρείες υψηλής τε-

γερμανική οικονομία διαβλέπει η Bundesbank το 2019,
τονίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για επικείμενη ύφεση στην ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης. Βραχυπρόθεσμα, όμως, οι οικονομικές συνθήκες
στη Γερμανία θα είναι δύσκολες, σύμφωνα με έκθεση
της κεντρικής τράπεζας της χώρας. Σελ. 9

ζουν και τον κλάδο των καταστημάτων ευκολίας ή της
λεγόμενης μικρής λιανικής. Η μικρή λιανική πώληση
έχει καταστεί «αντικείμενο του πόθου» για τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο συνολικός τζίρος των
καταστημάτων ευκολίας υπολογίζεται σε περίπου 3,5
δισ. ευρώ. Σελ. 15

χνολογίας της Δύσης και χρηματοδοτώντας την εξέλιξή
τους, η Κίνα έχει κατορθώσει να αναδειχθεί σε ηγετική
δύναμη στην τεχνολογία ημιαγωγών. Οι εταιρείες της
Δύσης διαπιστώνουν ότι έχουν διευκολύνει τον οικονομικό γίγαντα της Ασίας να εξελιχθεί σε παγκόσμια δύναμη στους επεξεργαστές. Σελ. 10
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Υπερδύναμη στους επεξεργαστές

Οκταπλάσια κάλυψη και εμπιστοσύνη

Στο 2,75% έκλεισε το επιτόκιο για το 1 δισ. ευρώ που άντλησε η Κυπριακή Δημοκρατία με το 15ετές ομόλογο
Ικανοποίηση εκφράζεται από την αντίδραση των επενδυτών στο δεκαπενταετές ομόλογο που εξέδωσε
χθες η Κύπρος. Οι προσφορές ήταν
ισχυρές από την αρχή, όπως επίσης
υψηλό ήταν και το ποσοστό καθοδήγησης (guidance) όταν άνοιξε το

βιβλίο των προσφορών. Το ενδιαφέρον των επενδυτών όταν «άνοιξε
η αυλαία» κάλυπτε πέντε φορές το
ζητούμενο ποσό και συνέχισε ισχυρό
μέχρι και το κλείσιμο του βιβλίου
των προσφορών, φτάνοντας αισίως
από πενταπλάσιο σε οκταπλάσιο. Η

Κύπρος άντλησε 1 δισ. ευρώ από
τους επενδυτές, με επιτόκιο 2,75%.
Οι επενδυτές έκριναν πως η χώρα
είναι σε τέτοια κατάσταση που τυγχάνει εμπιστοσύνης για να της δανείσουν 1 δισ. ευρώ και να τους αποπληρώσουν τρεις νέοι πρόεδροι.

Χρηματιστηριακοί κύκλοι σημείωσαν
στην «Κ» πως η τιμή του 2,75% που
έλαβε η Κύπρος για το 15ετές ομόλογο είναι δίκαιη, ενώ διόρθωσαν
την στρέβλωση του 10ετούς ομολόγου EMTN που είχε προχωρήσει τον
Σεπτέμβριο του 2018. Ο υπουργός

Νέα δύναμη στα υπεραυτοκίνητα
Τα χειροποίητα super
cars της σουηδικής
Koenigsegg αποτελούν
εν δυνάμει απειλή για
τις μεγάλες δυνάμεις
αυτής της ιδιαίτερης αγοράς, όπως οι
Ferrari και Lamborghini.
Μέχρι σήμερα η σουηδική εταιρεία κατασκευάζει ετησίως πολύ περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων που πωλούνται
προς 2 εκατ. έκαστο. Ομως, έως το 2022 σχεδιάζει να μπορεί να ανταποκριθεί σε μαζικότερη παραγωγή. Το μοντέλο που θα παρουσιάσει θα έχει τελική ταχύτητα 401 χλμ./ώρα, κάτι
που σημαίνει ότι από
πλευράς επιδόσεων δεν
θα υστερεί έναντι των
θρυλικών ανταγωνιστών
του. Σελ. 11

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διορθωτικά μέτρα για
κατεχόμενες περιουσίες
Φόρμουλα για τις κατεχόμενες περιουσίες

αναζητεί η κυβέρνηση και εντός των επόμενων 2-3 μηνών αναμένονται ανακοινώσεις. Η απώλεια χρήσης ε/κ περιουσιών
στα κατεχόμενα από το 1974 και εντεύθεν
υπολογίζεται ότι αγγίζει τα 16 δισ. ευρώ,
ποσό που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί
να καλυφθεί από την πολιτεία. Αναμένεται
να δοθούν πολεοδομικά κίνητρα. Σελ. 5

Σπίτι στο χωριό
με μόλις ένα ευρώ

Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης,
μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης
του 15ετούς, ανέφερε ότι υπάρχει
ισχυρή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης και διασφάλιση της σταθερότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. Σελ. 3

Ξεθώριασε
στην Κομισιόν
ο φάκελος για
το χαλλούμι
Διεργασίες στο εσωτερικό
Δύσκολα θα προλάβει ο φάκελος
για το χαλλούμι να πάρει το πράσινο φως από την Κομισιόν, πριν
από την αλλαγή της σύνθεσής της
το ερχόμενο φθινόπωρο. Στο μεταξύ οι εμπλεκόμενοι στο εσωτερικό εξετάζουν επιμέρους σημεία
που μπορούν να διαφοροποιηθούν
ώστε το χαλλούμι να διατηρήσει
τις εξαγωγές του στα υφιστάμενα
ψηλά επίπεδα. Σελ. 4

Με Altamira
θα συνεχίσει
η ΚΕΔΙΠΕΣ
Επαναδιαπραγμάτευση όρων

Θα ρυθμιστούν
δάνεια 10 δισ.
ευρώ στην Ελλάδα

Ανώμαλη προσγείωση για αεροπορικές χαμηλού κόστους
Μακραίνει ο
κατάλογος των
ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών που προσγειώνονται οριστικά, μην αντέχοντας το κόστος των καυσίμων. Δέκατη στη
σειρά, η βρετανική Flybmi, που
συνέδεε τη
Βρετανία με 25
ευρωπαϊκές πόλεις. Σελ. 9

Προστασία πρώτης κατοικίας
Στις 180.000 ανέρχονται οι δανειολήπτες
που μπορούν να ενταχθούν στο νέο
καθεστώς προστασίας πρώτης κατοικίας,
σύμφωνα με εκτιμήσεις των τραπεζών.
Αυτό σημαίνει ότι καλύπτεται το 45%
των δανειοληπτών που έχουν στεγαστικό ή επαγγελματικό δάνειο με υποθήκη την α΄ κατοικία. Η συνολική αξία
των δανείων που μπορούν να ρυθμιστούν υπολογίζεται σε 10 δισ. Σελ. 18

ΣΧΟΛΙΟ

Τη συνεργασία με την Altamira
φαίνεται ότι θα συνεχίσει η ΚΕΔΙΠΕΣ και δεν θα προχωρήσει σε
νέο διαγωνισμό. Το πιθανότερο
είναι η επαναδιαπραγμάτευση
των όρων με την ξένη εταιρεία.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΙΠΕΣ Ανδρέας
Χαραλάμπους δήλωσε ότι θα αξιολογηθεί η συνεργασία με την εταιρεία και ότι θα γίνει η καλύτερη
επιλογή. Σελ. 3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σελ. 6

4 Ακιντζί: Ανοιχτός στην αποκέντρωση επιμένει στην πολιτική ισότητα.

4 Καρογιάν: Θέλει πάνω από 3,6%
για συμμετοχή στο Εθνικό.

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Ευρώπη, μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας
Xωριά της Ιταλίας και της Ελβετίας ερημώ-

νουν, καθώς οι νεότεροι αναζητούν ευκαιρίες στα αστικά κέντρα. Οι τοπικές αρχές
προσφέρουν οικονομικά, κυρίως, κίνητρα
για να προσελκύσουν νέους κατοίκους. Ετσι, σε κάποια χωριά προσφέρονται 9.000
ευρώ ανά οικογένεια που θα εγκατασταθεί
και σε άλλα πωλούνται σπίτια προς μόλις ένα ευρώ. Σελ. 12

Kατά τη νέα πρόεδρο των Χριστιανοδημοκρατών της Γερμανίας Ανεγκρετ Κραμπ - Κάρενμπαουερ, η Ρωσία επιχειρεί να αποσταθεροποιήσει
την Ευρώπη. Κατά την καγκελάριο
της Γερμανίας Αγκελα Μέρκελ, προκαλεί σοκ ο ισχυρισμός του Ντόναλντ
Τραμπ ότι τα γερμανικά αυτοκίνητα
απειλούν την ασφάλεια των ΗΠΑ. Οι
συγκεκριμένες απόψεις διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της Διάσκεψης για
την Ασφάλεια που πραγματοποιήθηκε
στο Μόναχο και ασφαλώς οι δύο κυρίες δεν περιορίστηκαν σε μονόπλευρες τοποθετήσεις. Η μεν κ. Κραμπ Κάρενμπαουερ έκανε γενικά προσπάθεια εξισορρόπησης μεταξύ ΗΠΑ
και Ρωσίας, ενώ η φράου Μέρκελ

φρόντισε να είναι σαφής στα «όχι»
της απέναντι στην Ουάσιγκτον, υπερασπιζόμενη ταυτόχρονα τις πολιτικές της χώρας της.
Πιο αναλυτικά, η καγκελάριος της
Γερμανίας δεν δίστασε να εκφράσει
τη δυσαρέσκειά της για την ουσιαστική κήρυξη εμπορικού πολέμου
κατά της Ευρώπης και ιδιαίτερα κατά
της χώρας της από τον σημερινό πρόεδρο των ΗΠΑ, ενώ παράλληλα τον
επέκρινε ευθέως ή εμμέσως για τις
αποφάσεις του να αποσύρει τις αμερικανικές δυνάμεις από τη Συρία, να
καταγγείλει τη συμφωνία με το Ιράν
και να εγκαταλείψει τη συμφωνία
για τους πυραύλους μέσου βεληνεκούς με τη Ρωσία. Δεν παρέλειψε ε-

πίσης να τονίσει ότι η Γερμανία δεν
πρόκειται να κάνει πίσω στην κατασκευή του Nord Stream 2 και στην
προμήθεια φυσικού αερίου από τη
Ρωσία.
Ολες οι πληροφορίες οδηγούν στο
συμπέρασμα ότι ο πρόεδρος Τραμπ
δεν προτίθεται να ρίξει νερό στο
κρασί του και επομένως η διάσταση
απόψεων μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαίων
στο σύνολό τους όχι μόνο θα ενταθεί
στο εμπόριο και στην ασφάλεια, αλλά
και θα διευρυνθεί, τουλάχιστον έως
τις αμερικανικές εκλογές. Σε αυτό
συνηγορεί η θερμή ανταπόκριση που
επεφύλαξε η πλειονότητα των παρισταμένων στην ομιλία της Αγκελα
Μέρκελ, αλλά και η ομιλία του Αμε-

ρικανού αντιπροέδρου Μ. Πενς που
δεν άφησε περιθώρια αλλαγής της
γραμμής Τραμπ. Αλλωστε, πολλοί θεωρούν ότι με Τραμπ ή όχι η αποστασιοποίηση στις αμερικανοευρωπαϊκές
σχέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη.
Είναι σαφές από τις τοποθετήσεις
των δύο κυριών που εκπροσώπησαν
το πολιτικό σύστημα της Γερμανίας
στη διάσκεψη, αλλά και από δηλώσεις άλλων Ευρωπαίων ηγετών κατά
καιρούς, πως η Ευρώπη νιώθει ότι
απειλείται. Δεν έχει τόση σημασία
αν η αίσθηση αυτή είναι δικαιολογημένη ή όχι, ούτε αν απειλείται περισσότερο από τις ΗΠΑ ή τη Ρωσία.
Σημασία έχει ότι αισθάνεται μετέωρη
μεταξύ των δύο, δίχως δικές της

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

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

στρατιωτικές δυνάμεις που θα εγγυώνται την ασφάλειά της, δίχως
κοινή εξωτερική πολιτική για να εκφράζεται με μία φωνή, με αυξανόμενη αμφισβήτηση της συνοχής της
από εσωτερικές δυνάμεις και κράτη-μέλη και στο κατώφλι της υλοποίησης του Brexit.
Για να αντιμετωπίσει τις ανασφάλειές της και να γίνει υπολογίσιμη
οντότητα, είναι φανερό ότι η Ευρώπη
πρέπει να αποκτήσει ταχέως κοινό
στρατό, κοινή εξωτερική πολιτική
και κοινό υπουργό Οικονομικών. Βασική όμως προϋπόθεση είναι να ξεπεράσει τις ενοχές της ή να αναλάβει
παράλληλα αναγκαίες πρωτοβουλίες
στο πλαίσιο της Ε.Ε. η Γερμανία.
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Επιτέλους
15ετές ομόλογο
Ποτέ δεν κατανόησα τους λόγους που δεν προβαίναμε σαν
χώρα στην έκδοση ενός 15ετούς κρατικού ομολόγου. Φυσικά,
ούτε διαχειριστής δημοσίου χρέους είμαι, ούτε κεντρικός τραπεζίτης αλλά ούτε και Υπουργός Οικονομικών, έτσι ώστε να
έχω όλα τα δεδομένα μπροστά μου για να μπορώ να κρίνω στο
100% την μέχρι σήμερα πρακτική. Ή καλύτερα την μέχρι
πριν δέκα τόσα χρόνια πρακτική… Αν συνυπολογίσουμε πως
ήμασταν και για κάποια χρόνια εκτός αγορών και το τι ακολούθησε έκτοτε, σίγουρα μια 15ετής έκδοση ήταν η τελευταία
μας «αμματοπόνηση».
Σήμερα, με τα οικονομικά δεδομένα όπως διαμορφώθηκαν,
την «κλινική εικόνα» που παρουσιάζουμε σαν χώρα και τις
προδιαγραφόμενες προοπτικές, ωρίμασαν οι συνθήκες για μια
τέτοια έκδοση. Και φάνηκε. Με οκτώ φορές υπερκάλυψη, αντλήθηκε ποσό €1δισ. με επιτόκιο 2,75%. Αυτό αποτελεί ένα
ουσιαστικό στοιχείο προόδου επειδή εδραιώνει την εμπιστοσύνη
των ξένων επενδυτών προς την χώρα μας και θέτει τις βάσεις
για πιο υγιή αναπτυξιακή προοπτική διασφαλίζοντας καλύτερες
συνθήκες οικονομικής σταθερότητας.
Τα κεφάλαια που έχουν αντληθεί φαντάζομαι θα χρησιμοποιηθούν για αναχρηματοδότηση και αποπληρωμή δημόσιου
χρέους που ωριμάζει ή/ και αποπληρωμή μέρους του Ρωσικού
δανείου που μας στοιχίζει πολύ ακριβά.
Επειδή δεν είμαστε όλοι εδώ οικονομολόγοι (και ούτε είναι
προαπαιτούμενο!), απλά να αναφέρουμε πως η πρακτική της
αναχρηματοδότησης δημοσίου χρέους μέσω της έκδοσης ομολόγων συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας ωρίμανσης είναι
η πλέον κοινή πρακτική που ακολουθείται από κράτη και επαφίεται στους διαχειριστές του δημοσίου χρέους να κρίνουν
πότε ωριμάζουν οι συνθήκες για έκδοση ομολόγων 2ετούς,
5ετούς, 10ετούς ή όποιας διάρκειας (βραχείας, μέσης ή μεγάλης
διάρκειας), αναλόγως των εκάστοτε συνθηκών και αναγκών
που προκύπτουν.
Νιώθω την ανάγκη να πω τα πιο πάνω βασικά και επουσιώδη
για πολλούς, επειδή δεν έφτασε να βγει η ανακοίνωση πως
βγαίνουμε με 15ετές ομόλογο στις αγορές και άρχισαν διάφοροι
από τα μέσα κοινωνικής αποχαύνωσης να αναρτούν δηλώσεις
του τύπου: «ε μπράβο ρε… δανεικά πάνω στα δανεικά, πολλά
καλή η δουλειά σας….», ή του στυλ: «κανεί τζιαι εφάετε τζιαι
σπάσετε…». Άλλος πιο «γνωστικός» πάλι είπε: «Με επιτόκιο
2,75% ποιος δεν θα σας εδάνειζε ρεεε…!».
Διαβάζοντας αναρτήσεις σαν αυτές, δε λέω, ψυχαγωγείσαι,
αλλά την ίδια ώρα σε πνίγει η αδικία του να έχει αυτών η ψήφος
την ίδια βαρύτητα με τη δική σου. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι
είναι η δημοκρατία… Η έκδοση είναι – υπό τις συνθήκες – απόλυτα επιτυχής από πλευράς ενδιαφέροντος. Η οκταπλάσια
υπερκάλυψη το αποδεικνύει. Η απόδοση στο ομόλογο είναι
αρκετά καλή και δείχνει πως σαν χώρα τυγχάνουμε καλύτερης
εμπιστοσύνης σε 15ετή ορίζοντα από χώρες όπως η Ιταλία
(3,30%), η Ελλάδα (4,40%) και η Κίνα (3,35%). Φυσικά, υπάρχουν
και πολλές χώρες που έχουν πολύ χαμηλότερου κόστους
δανεισμό με ομόλογα 15ετούς διάρκειας, αλλά δεν έζησαν όσα
εμείς τα τελευταία δέκα χρόνια και δεν πρέπει να ξεχνάμε από
πού ερχόμαστε. Σε ένα άλλο επίπεδο, η ύπαρξη πλέον ενός
15ετούς ομολόγου, επιτρέπει την καλύτερη αποτίμηση και οριζόντια σύγκριση επενδυτικών ευκαιριών στην χώρα μας –
ένα κενό που υπήρχε και τώρα καλύφθηκε. Μπράβο στο ΥΠΟΙΚ
και στον Χάρη Γεωργιάδη και αναμένουμε συνέχεια στη σταθερότητα και στη σωστή οικονομική διαχείριση. Ας ελπίσουμε
ότι θα δούμε και fine tuning εκεί και όπου απαιτείται έτσι ώστε
η οικονομική ανάκαμψη να έχει πιο στέρεες βάσεις αλλά και
εύρος.

ΟΜΗΡΟΥ

Ο ξεχασιάρης Έιντε, η πάπια και το... χρυσόψαρο
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Το πρωί της Παρασκευής θα συναντηθούν
το Υψηλόν Μικρόν, άλλως Φούλης, με τον
Healthy. Σκοπός της συνάντησης να ενημερώσει ο Φούλης τον Healthy για όσα του είπε, ή μάλλον δεν του είπε, ο Ακιντζί. Οι δυo
τους τα είπαν για λίγο χθες βράδυ στη δεξίωση του ΔΗΣΥ για τους υποψήφιους ευρωβουλευτές. Ο Φούλης πάντως επέστρεψε από την Κερύνεια χωρίς πολλές, πολλές ελπίδες...
Η αντιπαράθεση ΑΚΕΛ - κυβέρνησης για τα
πρακτικά που αναζητούν η Λουτ και τόσοι
άλλοι προκαλεί νευρικότητα. Όχι μόνο στον
Λόφο αλλά και στο ίδιο το ΑΚΕΛ. Η κυρία
Γιαννούλλα, η οποία ως γνωστόν ακούει όλα
όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του
κόμματος και ακόμη περισσότερα, με ενημέρωσε πως μικρή μερίδα στελεχών φοβάται
“μήπως το ΑΚΕΛ απομονωθεί και χάσει το
παιχνίδι των εντυπώσεων”. Ένα από τα στελέχη που δεν βλέπουν με καλό μάτι την “μηδενιστική κριτική” διερωτήθηκε μάλιστα “τι
θα απαντήσουμε εάν τελικά βρεθούν τα
πρακτικά και οι παράμετροι Γκουτέρες ενσωματωθούν στην έκθεση της Λουτ;”.
Η κυρία Γιαννούλλα θεωρεί πως η προτροπή
του Προδρόμου στο ΑΚΕΛ να τοποθετηθεί
κατά πόσον στηρίζει την προσπάθεια του
Healthy να συμπεριληφθούν στους “όρους
αναφοράς” οι έξι παράμετροι του Γκουτέρες
μάλλον “έχει δυσκολέψει πολύ τη θέση κάποιων”.
Η μεγάλη απορία όλων όσοι παρακολουθούν
την αντιπαράθεση είναι πώς συμβαίνει να
μην συμφωνούν οι αντιμαχόμενοι εάν τηρούνταν ή όχι επίσημα πρακτικά στο Κρανς
Μοντανά την 4η Ιουλίου 2017. Κι αυτό γιατί
όλοι γνώριζαν και συμμετείχαν στην Διαπραγματευτική Ομάδα...
Αλήθεια ο Τσελεπής θυμάται κάτι απ’ όλα
αυτά ή καλύπτεται και αυτός όπως και ο Άντρος από τις διευκρινίσεις του... ξεχασιάρη
Έιντε;
Μιας και αναφέρθηκα στον αστρολόγο κύριο Έιντε, σας μεταφέρω ενημέρωση που
είχα για τη συνάντησή του με τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Όπως μου λέχθηκε, ο Έιντε έπαιξε κανονικά την πάπια αλλά και το... χρυσόψαρο. Δεν ήξερε και δεν θυμόταν τίποτα!
Και παρέπεμψε για τα πρακτικά και “όλες τις
πληροφορίες” στην Σπέχαρτ και στην Λουτ!
Πάντως ο Helathy, σε αντίθεση με το ΑΚΕΛ,
δεν φαίνεται καθόλου απαισιόδοξος για τα
πρακτικά. Με όσους μιλά δείχνει μια σιγου-

Στην πρόσφατη συνέντευξή του στον «Πολίτη» ο Healthy ανέφερε πως η Κερύνεια και η
επαρχία της είχαν 12.000 κατοίκους το 1974.
Τη δήλωση κατήγγειλε με ανακοίνωσή του ο
Δήμος Κερύνειας ως... εξωφρενική.

Τουρκοκύπριοι. Σε ποσοστιαία αναλογία, αλλά και σε απόλυτους αριθμούς, η επαρχία
Κερύνειας είχε μακράν τους λιγότερους
Τουρκοκύπριους κατοίκους, αλλά και το μικρότερο ποσοστό τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας (12%)”, αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου.
Γνωστός πολιτικός που διάβασε την ανακοίνωση διερωτήθηκε φωναχτά: Διαφέρει πολύ η άγνοια του Αναστασιάδη για τους κατοίκους της Κερύνειας από την άγνοια Χριστόφια για το πού βρίσκεται το Μαρί;

Σε κάποιο άλλο κόμμα υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις για την χρήση του κομματικού
μηχανισμού υπέρ συγκεκριμένου υποψήφιου. Δύο υποψήφιοι ευρωβουλευτές παραπονέθηκαν ήδη για “διακρίσεις” ενώ κάποια
στελέχη υποστηρίζουν ότι η στήριξη στον
συγκεκριμένο υποψήφιο διχάζει και στελέχη και τη βάση του κόμματος.

“Να διορθώσουμε τον κ. Αναστασιάδη, λοιπόν: Οι Δήμοι και μόνο Κερύνειας, Λαπήθου
και Καραβά είχαν 12.000 κατοίκους. Ο συνολικός πληθυσμός, δε, της επαρχίας μας, σύμφωνα με την απογραφή του 1973, ήταν
32.586 ψυχές. Εξ αυτών, μόλις 4.382 ήσαν

Μπορεί μόλις χθες να ανακοινώθηκε επίσημα το όνομα του Λουκά Φουρλά, ως υποψήφιου του ΔΗΣΥ για τις ευρωεκλογές, αλλά ο
προεκλογικός του χρονολογείται εδώ και ένα περίπου μήνα. Η είδηση έφθασε κοντά
μου από την Πινδάρου. Σύμφωνα με όσα

ΚΟΥΪΖ: Σε ποιο κόμμα άρχισαν τα παρατράγουδα με τους υποψήφιους ευρωβουλευτές; Αληθεύει πως χρειάστηκε η μεσολάβηση του κομματάρχη για να κατευνάσει τα
πνεύματα πριν καλά, καλά αρχίσει ο προεκλογικός;

ριά ότι αυτά θα βρεθούν και θα ενσωματωθούν τελικά στην έκθεση της Λουτ. Κάτι τέτοιο φέρεται να του έχει υποσχεθεί το Γκουτέρες girl. Εκτός κι αν του το υποσχέθηκε όντας σίγουρη πως τα πρακτικά δεν πρόκειται
να βρεθούν;

μου λέχθηκαν, ο προεκλογικός δεν έγινε από τον ίδιο τον Φουρλά αλλά από άλλα άτομα
που πιστεύουν σ’ αυτόν...

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Καθώς αρχίζει στην Αμερική η μακρά προεκλογική εκστρατεία
για τις προεδρικές εκλογές του ’20, καλό είναι να αρχίσουν και
οι ανάλογοι σχεδιασμοί των ηγεσιών και των αρμόδιων συμβούλων
τους στο εσωτερικό των ελληνικών κομμάτων εξουσίας. Η
προσοχή της Αθήνας δεν περιορίζεται στις ΗΠΑ, όπως αποδεικνύουν οι επαφές του πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης το τελευταίο διάστημα με κορυφαίους
πολιτικούς της Ευρώπης, της Ρωσίας (επίκειται επίσκεψη Μητσοτάκη στη Μόσχα) κ.ά. Ωστόσο, η υπερδύναμη παραμένει ο
καθοριστικός παράγων ισχύος σε σημαντικά και ευαίσθητα ζητήματα που μας αφορούν άμεσα και στη διαχείριση των οποίων
ελλοχεύουν γνωστοί κίνδυνοι. Η προσοχή των τελευταίων μηνών
επικεντρώθηκε, ευλόγως, στο ζήτημα της ονομασίας και στη
σχέση με τον προς Βορράν περιορισμένης ισχύος γείτονα, αλλά
το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν εξελίξεις στις πολύ πιο
δύσκολες σχέσεις με τον εξ Ανατολών, που είναι πιο επικίνδυνος
και απρόβλεπτος. Οι περιοδικές επίσημες επαφές του πρωθυπουργού και υπουργών, όπως και του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης και των σκιωδών υπουργών του, με τη σημερινή
αμερικανική κυβέρνηση προφανώς θα συνεχιστούν, αλλά καθώς
το προεκλογικό σκηνικό στις ΗΠΑ αρχίζει να σχηματοποιείται,
καλό θα ήταν να αρχίσουν και οι πρώτες επαφές και προσβάσεις
προς τους σοβαρότερους πιθανούς αντιπάλους του Ντόναλντ
Τραμπ. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η συνάντηση του κ. Τσίπρα
με τον πρώην αντιπρόεδρο Τζο Μπάιντεν στο Μόναχο, όπως
και με στελέχη του Κογκρέσου. Και το διπλωματικό επιτελείο
του κ. Μητσοτάκη καλείται να κάνει τους δικούς του υπολογισμούς
και να προβεί σε ανάλογες κινήσεις. Η Ιστορία μάς διδάσκει ότι
η δυνατότητα επικοινωνίας και κατ’ επέκταση η προοπτική επιρροής είναι αυξημένες τώρα που ο κάθε υποψήφιος είναι πιο
εύκολα προσβάσιμος. Την ώρα που το επιτελείο του δεν έχει
ακόμη αποκρυσταλλωμένες απόψεις για επιμέρους ζητήματα,
μεταξύ αυτών και τα ελληνικού ενδιαφέροντος, αλλά βρίσκεται
στη φάση του σχεδιασμού, έχουμε μεγαλύτερες δυνατότητες
να επηρεάσουμε τη διαμόρφωσή τους. Και στη συνέχεια, όταν
το κατεστημένο εξωτερικής πολιτικής του κόμματος κληθεί να
σχεδιάσει την επίσημη στρατηγική του υποψηφίου προέδρου,
δεν μπορεί να αγνοήσει τις ήδη υπάρχουσες θέσεις του.
Υπό αυτό το πρίσμα, το προσεχές διάστημα, καθώς θα ανακοινώνονται οι υποψήφιοι για το χρίσμα του Δημοκρατικού
Κόμματος για την προεδρία, ενδείκνυται για κάποιες πρώτες επαφές. Η όλη διαδικασία είναι μακρά, αλλά ξεκινά τους επόμενους
μήνες.

«Θα με θυμηθείς, να το θυμηθείς...»

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

O ΑνδρέαςΑ. Ανδρέου, MRICS είναι CEO, APS Andreou Property Strategy Chartered Surveyors.

Με υποψήφιους
προέδρους
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Προσωπικές εικαστικές δημιουργίες «Made for Oscar»
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «The Cyprus
Oscar Wilde Festival», που διοργανώνεται
υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ιρλανδίας
στη Λευκωσία, καλλιτέχνες από την Κύπρο
κλήθηκαν να εμπνευστούν από τα έργα
και τη ζωή του Ιρλανδού συγγραφέα Όσκαρ
Ουάιλντ και να παρουσιάσουν πρωτότυπα
εικαστικά έργα. Βέβαια, όπως σημειώνουν
οι διοργανωτές, παραφράζοντας κατά τι
τον συγγραφέα «Η τέχνη δεν εκφράζει
παρά τον εαυτό της», έτσι και οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες (εικονογράφοι, κεραμοποιοί, κουκλοποιοί, ζωγράφοι και άλλοι) προσπάθησαν να αφουγκραστούν
τον συγγραφέα και να εκφραστούν δι’ εκείνου.
Στην έκθεση θα λάβουν μέρος εικαστικοί καλλιτέχνες με διαφορετικές αφετηρίες
και από διαφορετικά πεδία και τα έργα
τους θα συνομιλήσουν για τέσσερις ημέρες
στον εκθεσιακό χώρο του Πρόζακ στη
Λευκωσία, για να δείξουν ποιο είναι το αποτύπωμα που έχει αφήσει στο δικό τους
σύμπαν, καλλιτεχνικό ή όχι, η πολυτάραχη
ζωή και το σπουδαίο έργο του Ιρλανδού
δημιουργού Όσκαρ Ουάιλντ.
Σύμφωνα με τη Ρεβέκκα Κατσαρή, μία
εκ των διοργανωτών του Φεστιβάλ και υπεύθυνη για την έκθεση «Made for Oscar»,
αρχικά κλήθηκαν κάποιοι καλλιτέχνες
των οποίων τη δουλειά γνώριζαν, ωστόσο,
αρκετοί άλλοι όταν έμαθαν για τη διοργάνωση του Φεστιβάλ ζήτησαν να λάβουν
μέρος, επειδή τους αρέσει το έργο του Όσκαρ Ουάιλντ. Στην έκθεση θα παρουσιαστούν εικαστικά έργα, κούκλες, κεραμικές δημιουργίες, αλλά και γραφιστικά
έργα. Όλα τα έργα έχουν το δικό τους χαρακτηριστικό και δίνουν το δικό τους ιδιαίτερο στίγμα σε μία έκθεση που θα
είναι ανοικτή για το κοινό, σε έναν ζεστό
εκθεσιακό χώρο, στο καφενείο Πρόζακ.
Στην έκθεση θα λάβουν μέρος οι: Adi
Atassi, ζωγράφος, Chloe Finn, illustrator,
Άννι Δαμιανού, illustrator, Σουζάνα Πετρή,

Στην έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στο
Πρόζακ στη Λευκωσία, θα παρουσιαστούν έργα διαφόρων καλλιτεχνών, εμπνευσμένα από
τη ζωή και το έργο του συγγραφέα Όσκαρ Ουάιλντ. Η εκ των διοργανωτών του Φεστιβάλ
Ρεβέκκα Κατσαρή σημειώνει ότι το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών ήταν πολύ μεγάλο.
κεραμοποιός, Ερμίνα Εμμανουήλ, print
maker, Χαριτίνη Κυριάκου, εικαστική καλλιτέχνης, Κατερίνα Ατταλίδου, εικαστική
καλλιτέχνης, Lash Dolls (κούκλες), Kiwie,
κοσμήματα, και Diodora Jeweller (κοσμήματα).
Όπως μου λέει η Ρεβέκκα, οι καλλιτέχνες
που θα εκθέσουν έργα τους έδειξαν μεγάλο
ενθουσιασμό και ενδιαφέρον, κάτι που
κάνει ακόμη πιο δυνατές τις δημιουργίες
τους, και σημειώνει: «Βλέποντας τα έργα
μπορείς να καταλάβεις ότι έχουν δημιουργηθεί από το σύμπαν του Όσκαρ Ουάιλντ». Όλα τα έργα των δημιουργών που
δημιουργήθηκαν ειδικά για την έκθεση
θα διατίθενται προς πώληση σε καθορισμένη τιμή, με τα έσοδα να πηγαίνουν αποκλειστικά στους καλλιτέχνες.

Η έκθεση «Made for Oscar» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του «The Cyprus
Oscar Wilde Festival», ενός φεστιβάλ που
είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στον σπουδαίο Ιρλανδό συγγραφέα Όσκαρ Ουάιλντ,
που συνδιοργανώνεται από την Πρεσβεία
της Ιρλανδίας στην Κύπρο. Το Φεστιβάλ
θα αρχίσει την Παρασκευή 1Μαρτίου και
θα διαρκέσει έως τις 16 Μαρτίου και θα
περιλαμβάνει παραστάσεις, μουσική, προβολές ταινιών, εργαστήρια, έκθεση εικαστικών δημιουργιών, στρογγυλό τραπέζι
για τα ζητήματα ΛΟΑΤ δικαιωμάτων, λογοτεχνικές συναντήσεις και άλλες παράλληλες δράσεις.
Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες ο εγγονός, βιογράφος και θεματοφύλακας του
έργου του Όσκαρ Ουάιλντ, Μέρλιν Χόλαντ,

μέσω της Πρέσβειρας της Ιρλανδίας στην
Κύπρο, Ντίρντρε Νίφαλουιν, έστειλε τον
δικό του προσωπικό χαιρετισμό στους
διοργανωτές ευχόμενος την επιτυχία του
φεστιβάλ. Στο μήνυμά του μεταξύ άλλων
σημείωσε: «Ο παππούς μου θα είχε κολακευτεί από το φεστιβάλ της Κύπρου που
γίνεται προς τιμή του σήμερα».

Πληροφορίες: Καφενείο Πρόζακ, Μέδοντος 3Α, Λευκωσία. Η έκθεση «Made for
Oscar» θα είναι ανοικτή Παρασκευή – Σάββατο 1-2 Μαρτίου και Τρίτη – Τετάρτη 5-6 Μαρτίου, από τις 5:00 μ.μ. έως τις 9:00 μ.μ. Η είσοδος για όλες τις ημέρες είναι ελεύθερη.
Επικοινωνία: Σελίδα facebook: The Cyprus
Oscar Wilde Festival
Τηλέφωνο: 96753271

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Αρχισυντάκτης: ΜΙΧΑΛΗΣ T ΣΙΚΑΛΑΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

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

Νίκου Κρανιδιώτη 7Ε, 3ος όροφος, 2411 Έγκωμη, Λευκωσία, Κύπρος
e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ n Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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«Επενδυτική φρενίτιδα» για το 15ετές ομόλογο
Στο 2,75% έκλεισε το επιτόκιο για το 1 δισ. ευρώ που άντλησε η Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του EMTN
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Συνέχεια στην «επενδυτική φρενίτιδα»
έδωσε η Κυπριακή Δημοκρατία με την
έκδοση αυτή τη φορά 15ετούς ομολόγου.
Οι προσφορές για το ομόλογο EMTN
που προχώρησε σε έκδοση χθες Τρίτη,
19 Φεβρουαρίου, ήταν ισχυρές από την
αρχή, όπως επίσης υψηλό ήταν και το
ποσοστό καθοδήγησης (guidance) όταν
άνοιξε το βιβλίο των προσφορών. Συγκεκριμένα άνοιξε στο 3,03%, ποσοστό
υψηλό για δανεισμό 15ετίας και ποσοστό
που δεν θα συνέφερε την Κύπρο να
προχωρήσει. Το ενδιαφέρον των επενδυτών όταν «άνοιξε η αυλαία» κάλυπτε
πέντε φορές το ζητούμενο ποσό και συνέχισε ισχυρό μέχρι και το κλείσιμο του
βιβλίου των προσφορών, φτάνοντας αισίως από πενταπλάσιο σε οκταπλάσιο.
Πενταπλάσιο ήταν το ενδιαφέρον και
για το 5ετές της Ελλάδας, το 30ετές της
Ιταλίας και το 10ετές της Ισπανίας, άρα
και στην περίπτωση της Κύπρου εκ του
αποτελέσματος διαφάνηκε πως οι επεν-

μπορούσε ως κράτος, όπως ξαναέγραψε
η εφημερίδα, να εξέδιδε ένα 7ετές το
οποίο θα της έφερνε αποδόσεις γύρω
στο 1,50%, δηλαδή πολύ καλές και να
ήταν μια αναμφισβήτητη επιτυχία. Επιτυχία όμως μπορεί να χαρακτηριστεί
δειλά – δειλά και ο 15ετής δανεισμός,
διότι κατάφερε εν πολλοίς να κερδίσει
την εμπιστοσύνη επενδυτών που της
δάνεισαν για ένα τόσο μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Σε 5ετή και 7ετή ομόλογα έρχονται
επενδυτές που χρησιμοποιούν τη δευτερογενή αγορά και πωλούν. Δεν περιμένουν να φτάσει στο τέλος του το
ομόλογο και να λάβουν την τιμή που
συμφώνησαν.
Τις τράπεζες CITI, Goldman Sachs
International και HSBC όρισε ως ανάδοχους για την έκδοση του 15ετούς ομολόγου η Κυπριακή Δημοκρατία. Σημειώνεται πως η Κυπριακή Δημοκρατία
έχει βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας
Ba2 (σταθερή)/ BBB- (σταθερή)/ BBB(σταθερή)/ΒΒBL (σταθερή) (Moody’s/
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Χρηματιστηριακοί κύκλοι
σημείωσαν στην «Κ» πως η
τιμή του 2,75% που έλαβε
η Κύπρος για το 15ετές είναι δίκαιη, ενώ διόρθωσαν
την στρέβλωση του 10ετούς
ομολόγου EMTN που είχε
προχωρήσει τον Σεπτέμβριο του 2018.

O στόχος για το 15ετές ήταν
να καταφέρει να δανειστεί
με ελαφρώς καλύτερο
επιτόκιο από αυτό που
πέτυχε η ΚΔ, στο 2.65%.
Ωστόσο, η οκταπλάσια
ζήτηση για την έκδοση
είναι και αυτό που πρέπει
να υπογραμμισθεί.

δυτές κινήθηκαν κατά τον ίδιο τρόπο.
Η αρχική καθοδήγηση ήταν στο 3% για
άντληση 1,5 δισ., ωστόσο οι τράπεζες
που «δούλεψαν» εκ μέρους της Δημοκρατίας έκριναν πως θα ήταν καλύτερο
να αντλήσει 1 δισ. ευρώ για να μειωθεί
και το επιτόκιο. Και έτσι έγινε. Η Κύπρος
στην έκδοση χρέους την Τρίτη 19 Φεβρουαρίου άντλησε 1 δισ. ευρώ από
τους επενδυτές, με επιτόκιο 2,75%. Πρακτικά αυτό τι σημαίνει; Οι επενδυτές έκριναν πως η χώρα είναι σε τέτοια κατάσταση που τυγχάνει εμπιστοσύνης
για να της δανείσουν 1 δισ. ευρώ και
να τους αποπληρώσουν τρεις νέοι πρόεδροι. Μην ξεχνάμε πως σε βάθος 15ετίας
υπάρχει περίπτωση να υπάρξουν τρεις
διαφορετικές πολιτικές. Παράλληλα, το
15ετές κατάφερε να φέρει διαφορετικής
ποιότητας επενδυτές, που επιλέγουν
πιο σταθερές επενδύσεις σε σχέση με
επενδυτές που προσεγγίζουν επενδύσεις
μικρής διάρκειας. Το 15ετές μπορεί να
είναι EMTN «medium term», αλλά επί

Το ποσοστό καθοδήγησης στην αρχή ήταν υψηλό, στο 3,02%, αλλά το τελικό αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό για τη χώρα.
της ουσίας δεν είναι ένα μεσοπρόθεσμο
ομόλογο, είναι ένα μακροπρόθεσμο.
Χρηματιστηριακοί κύκλοι σημείωσαν
στην «Κ» πως η τιμή του 2,75% που
έλαβε η Κύπρος για το 15ετές είναι
δίκαιη, ενώ διόρθωσαν την στρέβλωση
του 10ετούς ομολόγου EMTN που είχε
προχωρήσει τον Σεπτέμβριο του 2018.
Εξήγησαν πως το 10ετές στο 2,40% που
είχε δανειστεί ναι μεν ήταν ο φθηνότερος
10ετής δανεισμός που υπήρξε ποτέ για
τη χώρα, ωστόσο δεν ήταν μία δίκαιη
τιμή και θα μπορούσαν να της είχαν
δανείσει με επιτόκιο πιο κοντά στο
2,30% και πιο κοντά σε δανεισμούς άλλων κρατών, όπως για παράδειγμα της
Πορτογαλίας. Συμπλήρωσαν όμως ότι
με το 15ετές οι επενδυτές έδειξαν απτώς
την εμπιστοσύνη τους προς τη χώρα,
αντικατοπτρίζοντάς τη στο επιτόκιο
του 2,75%.
Πρόσθεσαν δε πως, ο στόχος για το
15ετές ήταν να καταφέρει να δανειστεί
με ελαφρώς καλύτερο επιτόκιο από αυτό
που πέτυχε η ΚΔ, στο 2.65%. Ωστόσο,
η οκταπλάσια ζήτηση για την έκδοση
είναι και αυτό που πρέπει να υπογραμμισθεί, κατέληξαν.

Το βάρος στις τράπεζες
Η Κύπρος, για να επιτύχει ακόμα καλύτερους δανεισμούς στα επόμενα έτη

Χάρης: Επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης
και της οικονομικής σταθερότητας
Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γε-

ωργιάδης μετά την ολοκλήρωση της
έκδοσης του 15ετούς ανέφερε ότι υπάρχει ισχυρή επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης και διασφάλιση της σταθερότητας και της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας. «Ηταν, είπε, μια
πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη, η έκδοση του πρώτου 15ετούς ομολόγου
στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ηταν μια εξαιρετικά μεγάλη
υπερκάλυψη, οκτώ φορές, με ένα
πολύ καλό επιτόκιο». Και πρόσθεσε:
«Δεν μπορεί να υπάρξει πιο ισχυρή
επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης και
δεν μπορεί να υπάρξει πιο ουσιαστική πράξη που διασφαλίζει τη σταθερότητα και τη θετική προοπτική για
την οικονομία μας».Οπως σημείωσε,
«οι συνθήκες ανάπτυξης που θα ωφελήσουν το σύνολο των συμπολιτών μας είναι με τέτοιες κινήσεις που
δημιουργούν ακριβώς και εδραιώνουν ένα περιβάλλον σταθερότητας,
εμπιστοσύνης και θετικής προοπτι-

κής». Εξάλλου σε ανάρτησή του στο
Twitter ο Υπουργός Οικονομικών έγραψε: « Έχει ολοκληρωθεί η έκδοση
του πρώτου 15ετούς ομολόγου της
Κυπριακής Δημοκρατίας στις διεθνείς αγορές: €1 δισ, επιτόκιο 2,75%,
με συνολική προσφορά €8 δισ!».

ώστε να αναχρηματοδοτήσει παλαιά
χρέη με μεγάλα επιτόκια, θα πρέπει να
συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, μια σωστή
δημοσιονομική πολιτική και όλες τις
διαδικασίες που θα τις επιτρέψουν να
συνεχιστεί το μπαράζ αναβαθμίσεων
από τους Οίκους Αξιολόγησης. Το επόμενο σημαντικό ραντεβού είναι με τον
Οίκο Moody’s στα τέλη Μαρτίου. Είναι
ο Οίκος που δεν έχει εμπιστευτεί ακόμα
την Κύπρο για να την θέσει στην επενδυτική βαθμίδα. Το βάρος ωστόσο δεν
πέφτει μόνο στην Κυβέρνηση, αλλά και
στις τράπεζες που δραστηριοποιούνται
στο νησί, με το να ενισχύσουν την πιστοληπτική ικανότητά τους.Οι αναβαθμίσεις που βλέπουμε από τους οίκους
ανά καιρούς για τις τρεις πλέον συστημικές τράπεζες της χώρας θα πρέπει να
συνεχιστούν. Και πώς θα γίνει αυτό; Με
το να περνούν επιτυχώς τα stress tests,
να μειώνουν τα Μη Εξυπηρετούμενα
Δάνειά τους και να έχουν επαρκή κεφάλαια. Η κινητικότητα πάντως στη
μείωση των ΜΕΔ των κυπριακών τραπεζών είναι υπαρκτή και χρειάζεται να
συνεχιστεί.

Οι μακροπρόθεσμοι
Την Τρίτη η Κύπρος απέδειξε πως
μπορεί να προσελκύσει και μακροπρόθεσμους επενδυτές, παρόλο που θα

S&P/Fitch/DBRS). Όρισε τις παραπάνω
τράπεζες για έκδοση Ευρωπαϊκού Ομολόγου (ΕΜΤΝ) 15-ετούς διάρκειας
σε ευρώ (Reg S benchmark, με Ρήτρες
Συλλογικής Δράσης).

Χαμόγελα στον ΔΗΣΥ
Ο ΔΗΣΥ από μεριάς του ανέφερε
πως «η χθεσινή μέρα είναι σημαντική.
Μετά από την επιστροφή της χώρας
σε επενδυτική βαθμίδα τον περασμένο
Σεπτέμβριο, την έκδοση λίγες μέρες
μετά του δεκαετούς ομολόγου, έχουμε
σήμερα ακόμη μια χειροπιαστή πράξη
που δείχνει το δρόμο για το πως θα συνεχίσουμε, ως χώρα και ως οικονομία
να κινούμαστε σε ρυθμούς ανάπτυξης.
Είναι ακόμη ένα απτό αποτέλεσμα της
σωστής στρατηγικής και πολιτικής της
διακυβέρνησης του Προέδρου Αναστασιάδη και του υπουργού των Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη. Είναι επίσης
μια σημαντική απόδειξη πως οι θυσίες
όλων των πολιτών αποδίδουν».

Θα επαναδιαπραγματευθεί με την Altamira η ΚΕΔΙΠΕΣ

Το νέο ΔΣ του πρώην Συνεργατισμού θα προχωρήσει σε αξιολόγηση της συνεργασίας με την εταιρεία
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η εταιρεία δηλώνει πως οι εισροές επηρεάστηκαν θετικά από δύο κυρίως
κατηγορίες.
Πρώτον, από τις εισπράξεις ετήσιων
δόσεων εξυπηρετούμενων χορηγήσεων
κυρίως χορηγήσεων προς δήμους. Δεύτερον, από τις εισπράξεις σημαντικών
ποσών εισπρακτέων από πωλήσεις ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν πριν
τη συναλλαγή με την Ελληνική Τράπεζα.
Αναλυτικότερα, από χορηγήσεις ανήλθαν τα 53,4 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 25,2 εκατ. αφορούν εισπράξεις
από εξυπηρετούμενες χορηγήσεις Δήμων, ενώ οι εισπράξεις από τα ΜΕΔ ανήλθαν στα 28,2 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη διαχείριση ακινήτων
και υπηρεσίες σύμφωνα με τα στοιχεία
ανήλθαν στα 48 εκατ. ευρώ, από τα οποία οι εισπράξεις από διαχείριση ακινήτων ανήλθαν στα 37,4 εκατ. ευρώ,
εισπράξεις από ενοίκια 1,4 εκατ. ευρώ
και 9,1 εκατ. ευρώ από υπηρεσίες της
Altamira και του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.

Σε επαναδιαπραγμάτευση θα προχωρήσει η ΚΕΔΙΠΕΣ με την Altamira,
όπως παρουσιάζονται τα δεδομένα και
όχι σε νέο διαγωνισμό, συνεχίζοντας
επί της ουσίας τη συνεργασία της με
τον Κρατικό Φορέα Διαχείρισης Δανείων. Το καλοκαίρι του 2017 η ισπανική Altamira συνήψε συμφωνία με
την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα
ώστε να γίνει ο ειδικός διαχειριστής
– εξυπηρετητής των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων που είχε στο χαρτοφυλάκιό της και ανέρχονταν στα 7,2
δισεκατομμύρια ευρώ. Η κυβέρνηση,
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Η Altamira έχει συμφωνήσει να πληρώνεται βάσει
της απόδοσής της, δηλαδή
αναλόγως των δανείων που
καταφέρνει να εξυπηρετεί
και δεν λαμβάνει πάγια
πληρωμή.
ως ο μεγαλύτερος μέτοχος τότε της
ΣΚΤ, δεν αποφάσισε να προχωρήσει
σε διαγωνισμό αναφορικά με τον Οίκο
που θα αναλάμβανε να διαχειριστεί
αυτό το χαρτοφυλάκιο και έκρινε πως
η καλύτερη επιλογή, βάσει και των
διεθνών κριτικών που είχε, ήταν η ισπανική Altamira Asset Management.
Γι΄ αυτή την κίνηση της άμεσης ανάθεσης ασκήθηκε έντονη κριτική, αφού
ένα από τα θέματα που εγέρθηκε όταν
λήφθηκε η απόφαση για διαχωρισμό
και πώληση του Συνεργατισμού στην
Ελληνική, ήταν τι θα γίνει με τη συμφωνία που είχε προχωρήσει η ΣΚΤ με
την Altamira.
Το κρίσιμο καλοκαίρι του 2018, λοιπόν, και όταν η Βουλή συζητούσε το
πακέτο των νομοσχεδίων για την βελτίωση του πλαισίου αντιμετώπισης
των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων,
ελέχθη από την Κυβέρνηση πως θα
ξαναγίνει διαγωνισμός για τον διαχειριστή που θα αναλάβει τα ΜΕΔ του

Μέσα σε τέσσερις μήνες λειτουργίας τα έσοδα της πρώην Συνεργατικής ανήλθαν σε 101,3 εκατ. ευρώ.
Φορέα. Ωστόσο, τα δεδομένα έχουν
ως εξής και με το ακόλουθο κόστος:
Στη συμφωνία που είχε συναφθεί υπάρχει ρήτρα που εάν σπάσει η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών θα
πρέπει να καταβληθεί στην Altamira
χρηματικό «πέναλτι» το οποίο κυμαίνεται στα 100 – 130 εκατ. ευρώ. Επίσης,
ένας καινούργιος διαγωνισμός θα πρέπει να γίνει εντός 15 μηνών, που θα
έχει μεγάλο κόστος αφού ο ισπανός
διαχειριστής θα σταματήσει να εξυπηρετεί τα προβληματικά δάνεια του
Φορέα. Τέλος, εάν συναφθεί συμφωνία
με άλλη εταιρεία ΜΕΔ, μέχρι να μάθει
τα συστήματα, τα διαδικαστικά και
άλλα για την εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου των ΜΕΔ,
θα περάσει αρκετός χρόνος που και
αυτό θα σημαίνει κόστος.
Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί
το πιθανότερο είναι η επαναδιαπραγμάτευση των όρων με την ξένη εταιρεία, θέση που υποστήριξε και κατά

τη χθεσινή διάσκεψη τύπου της ΚΕΔΙΠΕΣ ο Πρόεδρός της και Διευθυντής
Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας του Υπουργείου Οικονομικών, Ανδρέας Χαραλάμπους. Όπως
δήλωσε, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
της ΚΕΔΙΠΕΣ θα προχωρήσει σε μία
αξιολόγηση της συνεργασίας με την
εταιρεία, υποστηρίζοντας παράλληλα
πως μια τακτή αξιολόγηση της συνεργασίας ενός οργανισμού με τις εταιρείες
που έχει συνάψει συμφωνία αποτελεί
πάντα μια καλή πρακτική. Εντούτοις,
ο κ. Χαραλάμπους εξήγησε πως όλες
οι επιλογές είναι ανοικτές και θα επιλεγεί η καλύτερη.
Υπενθυμίζεται πως η Altamira έχει
συμφωνήσει να πληρώνεται βάσει της
απόδοσής της, δηλαδή αναλόγως των
δανείων που καταφέρνει να εξυπηρετεί
και δεν λαμβάνει πάγια πληρωμή. Η
Altamira Asset Management (Cyprus)
Ltd είναι από την αρχή του έτους ο
διαχειριστής των χορηγήσεων που έ-

χουν καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών και των ακινήτων που δεν αφορούν ίδια χρήση. Η συνεργασία
αυτή συνεχίζεται με την ΚΕΔΙΠΕΣ και
σύμφωνα με τον Κατάλογο Δεσμεύσεων
υπόκειται σε αξιολόγηση από ανεξάρτητο οίκο. Ο Κατάλογος Δεσμεύσεων
προβλέπει επίσης ότι η διοίκηση της
εναπομείνασας οντότητας θα ασκείται
από εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες
με εμπειρία στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και ακινήτων.

Εισροές 101 εκατ.
Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρουσιάστηκαν κατά την παρουσίαση
του πλαισίου διακυβέρνησης της ΚΕΔΙΠΕΣ και τα αποτελέσματα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων της
πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας για την περίοδο μέχρι το τέλος
του 2018, μέσα σε τέσσερις μήνες λειτουργίας ανήλθαν σε 101,3 εκατ. ευρώ.

Στα 90 εκατ. οι εκροές
Από την άλλη, οι συνολικές ταμειακές εκροές κατά τη διάρκεια των πρώτων τεσσάρων μηνών λειτουργίας της
ΚΕΔΙΠΕΣ ανήλθαν σε 90 εκατ. ευρώ.
Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες
της ΚΕΔΙΠΕΣ αφορούν κυρίως τις δαπάνες του διαχειριστή (Altamira) και
τις δαπάνες προσωπικού. Κατά την
περίοδο πριν το τέλος του 2018 μεγάλο
μέρος αντιστοιχούσε στην εξόφληση
υποχρεώσεων που αφορούσε κυρίως
στην καταβολή της πρώτης δόσης του
σχεδίου εθελουσίας εξόδου. Η δεύτερη
και η τρίτη δόση σημειώνεται πως θα
καταβληθούν τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο του 2019.
Το ανθρώπινο δυναμικό της ΚΕΔΙΠΕΣ στις 31/12/2018 ανερχόταν σε
289 άτομα ενώ άλλα 242 άτομα της
Altamira είναι προσωπικό της πρώην
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.
Επίσης 98 άτομα που αποχώρησαν με
το σχέδιο εθελούσιας εξόδου εργοδοτούνται σε προσωρινή βάση για την
ομαλή συνέχιση των εργασιών και την
υποστήριξη της Ελληνικής Τράπεζας,

η οποία θα παρέχεται, βάσει της μεταβατικής συμφωνίας εξυπηρέτησης
μεταφοράς εργασιών, μέχρι τον Νοέμβριο του 2019.
Οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί από την ΚΕΔΙΠΕΣ αφορούν τις
αποζημιώσεις του σχεδίου εθελουσίας
εξόδου οι οποίες θα καταβληθούν σε
τρεις δόσεις, τις υποχρεώσεις που συνδέονται με τη μεταφορά εργασιών
προς την Ελληνική Τράπεζα, περιλαμβανομένου του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων το οποίο εκτιμήθηκε αρχικά σε
155 εκατ. ευρώ και τις άλλες υποχρεώσεις της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Τι έχει η ΚΕΔΙΠΕΣ
Υπενθυμίζεται ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 ολοκληρώθηκε η συμφωνία
μεταφοράς του καλού Συνεργατισμού
προς την Ελληνική Τράπεζα. Με τη
συναλλαγή μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα, μεταξύ άλλων, όλες
οι καταθέσεις πελατών, οι πλείστες εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και τα ομόλογα που κατείχε η πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα. Στα πλαίσια
της συμφωνίας μεταφέρθηκαν στην
Ελληνική Τράπεζα 1.100 υπάλληλοι
ενώ η Ελληνική Τράπεζα έχει αναλάβει
το δίκτυο υποκαταστημάτων της πρώην ΣΚΤ. Η συμφωνία περιλάμβανε επίσης τη δημιουργία ενός Σχεδίου Εγγύησης Δανείων (Asset Protection
Scheme). Προηγήθηκε η παροχή κρατικής στήριξης προς την ΣΚΤ για τη
στήριξη της ρευστότητάς της τον Απρίλιο του 2018 η οποία ανερχόταν
σε 3,6 δισ. ευρώ.
Τα περιουσιακά στοιχεία που παρέμειναν στην πρώην Συνεργατική
Κυπριακή Τράπεζα είναι τα εξής:
• Χορηγήσεις ονομαστικής αξίας
7,3 δισ. ευρώ
• Ακίνητη περιουσία στις ελεύθερες
περιοχές ύψους 681 εκατ. ευρώ και
όλη η ακίνητη περιουσία στις κατεχόμενες περιοχές
• Μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες 81 εκατ. ευρώ
• Συμμετοχές σε εταιρείες εμπορικού τομέα και άλλα περιουσιακά στοιχεία 121 εκατ. ευρώ
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Τρέχουν να προλάβουν για το χαλλούμι
Δύσκολα θα υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα πριν αλλάξει η ηγεσία και η σύνθεση της Κομισιόν που εξετάζει τον φάκελο
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

γείο Γεωργίας εκτιμά ότι αν και εφόσον
έρθει η στιγμή που το χαλλούμι θα κατοχυρωθεί ως ΠΟΠ, τότε πρέπει πρωτίστως να διατηρηθεί ως ένα ποιοτικό
τοπικό προϊόν το οποίο σιγά σιγά θα
αποκτήσει την τιμή που του αρμόζει.
Υπολογίζεται ότι η μέση τιμή πώλησης
του χαλλουμιού στα εξίμισι ευρώ το
κιλό κάνει το χαλούμι από τα φθηνότερα τυριά στην Ευρώπη.
«Δεν μπορεί ένα προϊόν το οποίο
παράγεται μόνο σε μια χώρα, τόσο περιζήτητο να έχει αυτή την τιμή. Μετά
την κατοχύρωση, σταδιακά θεωρούμε
ότι θα πρέπει να αυξηθεί η τιμή», δηλώνει σχετικά ο κ.Καδής.
Σημειώνεται ότι για το 2018 τα έσοδα
από τις εξαγωγές χαλουμιού ανήλθαν
το 2018 στα 200 εκατ. ευρώ. Από το
σύνολο των εξαγωγών, φαίνεται ότι
υπερτερούν οι διάφορες παραλλαγές

Όση κινητοποίηση δεν είχε επιδειχθεί
τα περασμένα τρία χρόνια, διάστημα
κατά το οποίο ο φάκελος για την κατοχύρωση του χαλλουμιού ως ΠΟΠ εκκρεμούσε ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καταγράφεται τις τελευταίες
εβδομάδες. Συντονισμένα και σε διαφορετικά επίπεδα τόσο από πλευράς
του Υπουργείου Γεωργίας, των ευρωβουλευτών, αλλά κυρίως του Υπουργείου Εξωτερικών. Και αυτό καθώς
όπως ξεκαθαρίστηκε πολλάκις και τονίστηκε εκ νέου κατά την χθεσινή συζήτηση του θέματος στην Επιτροπή
Γεωργίας της Βουλής, το θέμα είναι
πρωτίστως πολιτικό. Ο αναβρασμός
που παρατηρείται δεν προκαλεί εντύπωση, αν ληφθεί υπόψη η γνωστή και
με δυσμενείς διαστάσεις για την Κυπριακή Δημοκρατία, απώλεια του εμπορικού σήματος του χαλλουμιού
στην Βρετανική αγορά. Οι επιπτώσεις
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Δεν αποκλείεται το θέμα
των αιτήσεων κατά του
εμπορικού σήματος της
Κύπρου να τεθεί εκ νέου σε
συζήτηση στο Προεδρικό,
κάτι που ωστόσο δεν αναμένεται να γίνει πριν από
τον Μάρτιο.
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Εντατικές επαφές και έντονες πιέσεις σε Κομισιόν σε
επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών και Γεωργίας αλλά
και σε επίπεδο ευρωβουλευτών.
αυτής της απώλειας δεν ξεδιπλώθηκαν
ακόμα στην πραγματική τους διάσταση,
καθώς στην ουσία η Δημοκρατία κρατιέται ακόμα από τον τίτλο του κοινοτικού εμπορικού σήματος. Αυτό
είναι πλέον το μόνο οχυρό το οποίο
προστατεύει το παραδοσιακό προϊόν
της Κύπρου τόσο εντός ΕΕ, όσο και
στη Βρετανία. Η Βρετανία είναι όμως
ουσιαστικά εκτός ΕΕ και μένει να αποσαφηνιστούν οι όροι της αποχώρησης της. Όταν επιτευχθεί η συμφωνία,
τότε τα κοινοτικά σήματα μετατρέπονται σε βρετανικά.

Στενεύουν τα περιθώρια
Στο μεταξύ ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την αλλαγή φρουράς στην
Κομισιόν που αναμένεται το προσεχές
Φθινόπωρο. Τότε η υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπό τον Ζαν Κλοντ
Γιούνκερ ολοκληρώνει την θητεία της,
ενώ από τον ερχόμενο κιόλας μήνα
μέχρι και το τέλος Μαΐου, η Ευρωβουλή
ζει σε προεκλογικούς ρυθμούς.Αυτό
μεταφράζεται σε σχετικό μούδιασμα
και δυστοκία για την λήψη αποφάσεων
και δη για ένα θέμα κατοχύρωσης προϊόντος το οποίο έχει συνδεθεί με το Κυπριακό. Εξάλλου και χθες ενώπιον της
Βουλής ο Υπουργός Γεωργίας υπογράμμισε ότι δεν είναι τεχνοκρατικό το
θέμα αλλά πολιτικό. Είναι γι΄ αυτό που
σε παρασκηνιακό επίπεδο ενεπλάκη
και το Υπουργείο Εξωτερικών αλλά
και η νομική υπηρεσία. Πηγές από το
Προεδρικό εκτιμούν ότι οι όποιες προσπάθειες καταβληθούν από κυπριακής

Από την στιγμή που το χαλλούμι θα κατοχυρωθεί ως ΠΟΠ, τότε θα αποκτήσει και την τιμή που του αρμόζει αναφέρει ο Υπουργός Γεωργίας. Προσθέτει ότι το χαλλούμι είναι

στην υφιστάμενη του τιμή πώλησης, από τα φθηνότερα τυριά της Ευρώπης.

πλευράς δύσκολα θα αντιστρέψουν
τα εις βάρος της δεδομένα, ώστε να
ξεμπλοκάρει ο φάκελος πριν από τον
Σεπτέμβριο. Από εκεί και έπειτα, αρνητικά προσμετράται η αλλαγή της
σύνθεσης της Κομισιόν με την είσοδο
των νέων επιτρόπων. Αλλαγή που μεταφράζεται σε νέα παράταση για κατοχύρωση του εθνικού μας προϊόντος,
χωρίς να μπορεί να προβλεφθεί φυσικά
και η οπτική γωνία της νέας επιτροπής
για το θέμα. Πάντως, όπως είναι σε
θέση να γνωρίζει η «Κ», τον προηγούμενο μήνα σε επίπεδο Υπουργού Γεωργίας έγιναν κάποιες άτυπες επαφές
με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ το
θέμα τέθηκε και στον Ευρωπαίο Επίτροπο για θέματα Γεωργίας Φιλ Χόγκαν.

Η συνάντηση
Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή υπό
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στο Προεδρικό φαίνεται ότι κατάφερε να συγκεράσει τις διαφωνίες μεταξύ των
πλευρών. Θετικά αποτιμάται πάντως
το γεγονός ότι επιτεύχθηκε τουλάχιστον για πρώτη φορά στο εσωτερικό
συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων
πλευρών. Κάτι που αποδεικνύει εξάλλου
και το γεγονός ότι τόσο οι αιγοπροβατοτρόφοι και οι αγελαδοτρόφοι όσο

και οι τυροκόμοι όρισαν κοινούς εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα λειτουργούν εκ μέρους και των τριών ομάδων
και θα μεταβούν το επόμενο διάστημα
στις Βρυξέλλες. Ξεκαθαρίζεται πάντως
ότι ο φάκελος δεν τροποποιείται αν
και κάποιες παράμετροι του φακέλου
εγείρουν προβληματισμούς. Κοινή
θέση των πλευρών φαίνεται να είναι
η σημασία της εξέλιξης του προϊόντος.

Τι θα αλλάξει
Με αυτό το δεδομένο λοιπόν, αν
και εφόσον το πρότυπο όπως έχει κατατεθεί στον φάκελο περάσει, τότε
δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Διαφοροποιήσεις ωστόσο οι οποίες απαιτούν σωστή τεκμηρίωση και θα είναι συμφωνημένες μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων πλευρών, αγελαδοτρόφων, αιγοπροβατοτρόφων και τυροκόμων. Το
θέμα της τεκμηρίωσης θα αναλάβουν
οι κοινοί εμπειρογνώμονες. Ήδη μετά
από συζητήσεις τέθηκαν κάποιες εισηγήσεις για σημεία μέσα στο πρότυπο
τα οποία φαίνεται να υπάρχει συμφωνία
ότι χρήζουν βελτίωσης. Ωστόσο, η
συζήτηση παρέμεινε σε πρώιμο στάδιο,
εν αναμονή των εξελίξεων, αν θα υπάρξουν, με τον φάκελο του χαλλουμιού
σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΑΠΟΨΗ

Ως πρώτη εισήγηση καταγράφεται
η ανάγκη να ενταχθούν όλες οι φυλές
των ζώων που χρησιμοποιούνται μέσα
στο πρότυπο. Όπως διευκρινίζει ο υπουργός Γεωργίας Κώστας Καδής, ο
φάκελος περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένες φυλές αγελάδων και αιγοπροβάτων. Ωστόσο, πέραν αυτών των
φυλών, υπάρχουν κι άλλες που το γάλα
τους αξιοποιείται για σκοπούς παρασκευής του χαλλουμιού τις τελευταίες
δεκαετίες. Ωστόσο, δεν περιλήφθηκαν
στο πρότυπο. «Θα μπορούσαμε με μια
σωστή τεκμηρίωση να τις εντάξουμε
ώστε να καλυφθούν οι περισσότερες
ανάγκες για γάλα που έχουμε», επισημαίνει ο κ. Καδής.
Δεύτερο σημείο είναι οι περιορισμοί
στην διατροφή των ζώων, το γάλα των
οποίων χρησιμοποιείται για την παρασκευή του χαλλουμιού. Υπάρχει σημείο μέσα στον φάκελο που αναφέρει
ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ή ακόμα
και το σύνολο της διατροφής των αγελάδων και των αιγοπροβάτων, θα
πρέπει να προέρχεται από τροφές οι
οποίες παράγονται στην Κύπρο. Ωστόσο, τίθεται ζήτημα για το αν θα υπάρχει η δυνατότητα για παραγωγή
του όγκου των ζωοτροφών που απαιτείται, σε περιόδους ανομβρίας στην
Κύπρο. Μέσα στον τρόπο που τρέφο-

νται μπαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ή το σύνολο της διατροφής τους
πρέπει να προέρχεται από τροφές που
παράγονται στην Κύπρο. Αυτό είναι
ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τεκμηριωθεί και να διαφοροποιηθεί.
Με ζητούμενο την διατήρηση των
εξαγωγών χαλλουμιού στα υφιστάμενα
επίπεδα, δεν αποκλείεται να εξεταστούν
τα περιθώρια ευελιξίας για αλλαγές
στο παραγόμενο προϊόν, κατά τρόπο
ώστε ο όρος χαλλούμι να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα χαλλούμι με θυμάρι ή τσίλι κ.ο.κ. Υπογραμμίζεται ωστόσο ότι το αν θα μπορούν τα μη παραδοσιακά χαλλούμια
να θεωρούνται ως τέτοια, επαφίεται
στην Κομισιόν.

Αύξηση των τιμών
Μπορεί η αύξηση των εξαγωγών
μας να αποτελεί στόχο, ωστόσο οι δυνατότητες μας δεν είναι απεριόριστες,
ειδικά από την στιγμή που μετά την
κατοχύρωση το χαλλούμι θα παράγεται
μόνο στην Κύπρο. Άρα αυτόματα οι
ποσότητες του χαλλουμιού στην ευρωπαϊκή κυρίως αγορά θα μειωθούν.
Είναι σαφές ότι οι δυνατότητες της
Κύπρου είναι περιορισμένες, και κάποια
στιγμή θα φτάσουμε στο όριο των εξαγωγών. Είναι γι΄ αυτό που το Υπουρ-

του χαλλουμιού σε σχέση με το παραδοσιακό. Κάτι που φαίνεται ότι έπεισε
όλες τις πλευρές να ξαναδούν τους όρους ώστε να μην πέσουν οι εξαγωγές.

Άλλες ενέργειες
Νέες νομικές μάχες θα δώσει η Κυπριακή Δημοκρατία για το εμπορικό
σήμα του χαλλουμιού, αυτή τη φορά
για να αποτραπεί η απώλεια του κοινοτικού σήματος που κατέχει, αφού
αυτή τη στιγμή, υπάρχουν τρεις αιτήσεις για διαγραφή του εμπορικού σήματος όπως αναφέρθηκε χθες από την
Νομική Υπηρεσία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Γεωργίας, με την Κυπριακή Δημοκρατία να ετοιμάζεται να
δώσει νέες νομικές μάχες για το εμπορικό σήμα. Στο μεταξύ γίνονται προσπάθειες για διαμεσολάβηση του Παγκύπριου Συνδέσμου Αγελαδοτρόφων
αλλά και του συνδέσμου Τυροκόμων
ούτως ώστε εκείνοι που κινούνται ενάντια στο εμπορικό σήμα (εταιρεία
John&Paschalis Ltd) να αποσύρουν τις
αιτήσεις για την διαγραφή του εμπορικού σήματος σε Βρυξέλλες και Κύπρο.
Πάντως, όπως τονίζει ο νομικός εκπρόσωπος της Παγκύπριας Οργάνωσης
Αγελαδοτρόφων Χαράλαμπος Προύντζος «είναι κοινός στόχος να μην χαθεί
το σήμα. Προσπαθούμε να μεσολαβήσουμε ώστε να αποσυρθούν οι αιτήσεις
για διαγραφή των σημάτων». Δεν αποκλείεται μάλιστα το θέμα να τεθεί
εκ νέου σε συζήτηση στο Προεδρικό,
ωστόσο όχι πριν από τον Μάρτιο.

/ Toυ ΑΝΔΡΕΑ ΔΡΥΜΙΩΤΗ*

Μήπως πρέπει να διδαχθούμε από την Κύπρο;
Στα μέσα Δεκεμβρίου βρέθηκα στην
Κύπρο για ένα τριήμερο. Είχα αρκετά
χρόνια να πάω στην Πατρίδα μου και
η ευκαιρία να γιορτάσουμε τα 85α γενέθλια ενός πολύ αγαπητού στενού
συγγενή υπήρξε καταλυτική. Οι εκπλήξεις φάνηκαν από τη στιγμή που
πάτησα το πόδι μου στο νησί. Στον έλεγχο διαβατηρίων οι περισσότεροι επιβάτες χρησιμοποιούσαν τα περίπου
20 αυτόματα συστήματα ελέγχου, ώστε
η διαδικασία ολοκληρωνόταν σε δευτερόλεπτα. Στην επιστροφή μου, στο
αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» είδα με ικανοποίηση ότι παρόμοια συστήματα
έχουν εγκατασταθεί και εδώ, αλλά
είναι ακόμα πολύ λίγα και η χρήση
τους είναι μάλλον πιλοτική. Εστω.
Το ταξί που μας μετέφερε από τη
Λάρνακα στη Λευκωσία ήταν ένα ολοκαίνουργιο και πεντακάθαρο αυτόματο Mercedes! Γενικά όλα τα ταξί
στην Κύπρο είναι καινούργια. Μάλιστα,
σε μια άλλη μετακίνηση μου το ταξί
ήταν μια λιμουζίνα BMW της σειράς
7! Μπορεί να είναι συμπτωματικό,
αλλά δεν συνάντησα κανέναν οδηγό
ταξί να καπνίζει, ούτε να μερακλώνει
με βαριά λαϊκά τραγούδια στο ραδιόφωνο, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα
μας. Επιπλέον κανένας οδηγός δεν
χρησιμοποίησε το κινητό τηλέφωνό
του, γιατί το πρόστιμο είναι τσουχτερό.
Αν θυμάμαι καλά 85 ευρώ (με πρόθεση
να γίνουν 300) πληρωτέο επιτόπου!
Αν δεν υπάρχουν μετρητά, δέχονται
και κάρτες, αλλιώτικα καλά ξεμπερδέματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην
Κύπρο η ποινή είναι πρόστιμο ή φυλακή. Δεν υπάρχει εξαγοράσιμη ποινή
φυλάκισης! Η πρώτη προγραμματισμένη συνάντηση ήταν με συγγενείς και
φίλους στην καφετερία της υπεραγοράς
«ΑλφαΜέγα» στη Λευκωσία. Το πρώτο
πράγμα που παρατήρησα ήταν οι ώρες
λειτουργίας του καταστήματος: Δευτέρα
- Σάββατο 07.00 - 21.00 και Κυριακή

09.00 - 21.00. Από περιέργεια μπήκα
στο site της εταιρείας για να διαπιστώσω
αν το ίδιο ωράριο ακολουθούν και τα
υπόλοιπα καταστήματά της σε όλη την
Κύπρο. Πράγματι, παντού ισχύει το ίδιο
ωράριο εκτός από δύο περιπτώσεις
όπου το ωράριο είναι ακόμα πιο διευρυμένο! Η μία περίπτωση δεν έχει τόση
σημασία, αλλά η δεύτερη περίπτωση
αξίζει να σημειωθεί, γιατί ακριβώς δείχνει ότι το ωράριο πρέπει να ακολουθεί
τον πελάτη και όχι ο πελάτης το ωράριο.
Αφορά την υπεραγορά στη Μαρίνα Λεμεσού (για την οποία γράφω παρακάτω),
η οποία λειτουργεί Δευτέρα - Πέμπτη
08.00 - 22.00 και Παρασκευή - Κυριακή
08.00 - 23.00! Οπως καταλαβαίνετε, η
πρώτη μου κουβέντα με τον επιχειρηματία ήταν για το ωράριο, το οποίο εδώ
στην Ελλάδα αποτελεί ταμπού. Και
στην Κύπρο υπήρξαν αντιδράσεις, αλλά
στο τέλος πέτυχαν τη λειτουργία των
υπεραγορών τις Κυριακές. Μου έδωσε
μάλιστα δύο πολύ σημαντικά στοιχεία
που αναδεικνύουν ότι η λειτουργία των
καταστημάτων τις Κυριακές ωφελεί
τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους
εργαζομένους. Για την επιχείρηση ο
τζίρος την Κυριακή είναι ο δεύτερος
καλύτερος τζίρος της εβδομάδας μετά
τον τζίρο του Σαββάτου. Αλλά και για
τους εργαζομένους υπάρχει σημαντικό
όφελος. Οι ετήσιες υπερωριακές αποδοχές τους για την εργασία την Κυριακή
ξεπερνούν τα 55 εκατομμύρια ευρώ!
Για τις 2.500 εργαζομένους στις υπεραγορές της Κύπρου αυτό είναι ένα σημαντικό πρόσθετο εισόδημα.
Συζητώντας για το θέμα του ωραρίου,
μου είπε ότι μελετάνε τη δυνατότητα
να ανοίξουν μία υπεραγορά σε κάθε
μεγάλη πόλη της Κύπρου, η οποία να
λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα για
όλο το 24ωρο. Ελληνες και Χριστιανοί
Ορθόδοξοι στην Κύπρο δεν έχουν κανένα ταμπού για τη λειτουργία καταστημάτων τις Κυριακές. Μόνο εμείς

Η Μαρίνα Λεμεσού περιλαμβάνει 170.000 τ.μ. θάλασσα, 41.400 τ.μ. κατοικίες και
6.600 τ.μ. για εμπορική χρήση. Οι πωλήσεις κατοικιών έχουν αποφέρει ήδη 400 εκατ. ευρώ. Ακόμα και τα διαμερίσματα στις πολυκατοικίες πωλούνται προς 10.00015.000 ευρώ το τ.μ.!
εδώ, παρ’ όλη την ανεργία, δεν θέλουμε
να διευρύνουμε το ωράριο για να απορροφήσουμε ανέργους.
Στα εστιατόρια το κάπνισμα απαγορεύεται και φυσικά το μέτρο τηρείται παντού, ακόμα και στα λαϊκά
σουβλατζίδικα. Οταν προσπάθησα
να ανοίξω συζήτηση για το θέμα του
καπνίσματος, οι συνομιλητές μου φάνηκαν να εκπλήσσονται. Η απαγόρευση είναι απαγόρευση και κανένας
δεν διανοείται να μην τηρήσει τον
Νόμο. Ακόμα και στην περίφημη ιδιωτική λέσχη «Ενωσις Νέων Trust»
(κάτι σαν την Αθηναϊκή Λέσχη), που
επισκέφθηκα την Κυριακή, το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο σε ένα ξεχωριστό χώρο. Αξίζει να σημειωθεί ότι
την ημέρα εκείνη οι περισσότεροι
θαμώνες παρακολουθούσαν (χωρίς
τσιγάρο) στην τηλεόραση τον αγώνα
Ομόνοιας - Αποέλ, μια αιώνια μάχη
μεταξύ των δύο αντιπάλων. Το El
Classico της Κύπρου! Παρά το γεγονός

ότι πέρασα τα πρώτα 19 μου χρόνια
στη Λευκωσία, μου ήταν αδύνατο να
προσανατολιστώ. Είναι πραγματικά
πολύ μεγάλη η ανάπτυξη της πόλης
προς όλες τις κατευθύνσεις, ακόμα και
στο ύψος. Δύο ουρανοξύστες με περισσότερους από 30 ορόφους χτίζονται
(από ξένες εταιρείες) στη Λευκωσία,
για να καλύψουν τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση.
Ελάτε τώρα να δούμε την περίπτωση
της Μαρίνας της Λεμεσού. Μια μικρή
αναδρομή στην ιστορία είναι απαραίτητη για να αντιληφθούμε το μέγεθος
και την επιτυχία του εγχειρήματος.
Πριν από την εισβολή του 1974, οι πόλεις με τη μεγαλύτερη τουριστική δραστηριότητα ήταν η Αμμόχωστος και η
Κερύνεια. Οι υπόλοιπες τρεις παραθαλάσσιες πόλεις της Κύπρου, Λάρνακα,
Λεμεσός και Πάφος, ήταν εντελώς υποβαθμισμένες. Το 1974, η Κύπρος έχασε περίπου το 30% των εδαφών της
και το 50% της οικονομίας της. Οι Κύ-

πριοι, αντί να κλαίνε τη μοίρα τους, αναζήτησαν άλλους τρόπους ανάπτυξης.
Η Λεμεσός ουσιαστικά ξαναχτίστηκε
και έγινε μια σύγχρονη πόλη με μοναδικά ξενοδοχεία πολυτελείας. Η Πάφος
απέκτησε το δικό της αεροδρόμιο και
αναπτύχθηκε τουριστικά. Το ίδιο και
η Λάρνακα με την κοντινή Αγία Νάπα.
Εκεί όμως που έγινε η μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι η Μαρίνα της Λεμεσού.
Με προσχώσεις και τη δημιουργία δύο
τεχνητών νησιών (σημ. έτσι η Κύπρος
απέκτησε νέα εδάφη) αναπτύχθηκε
μια μοναδική δραστηριότητα με τεράστιες οικονομικές συνέπειες για την
Κύπρο. Είναι πραγματικά δύσκολο να
περιγράψει κανείς με λόγια τη Μαρίνα
Λεμεσού. Οποιος ενδιαφέρεται να δει
τι σημαίνει ανάπτυξη και αξιοποίηση
δεν έχει παρά να επισκεφθεί το επίσημο
site: www.limassolmarina.com Θα προσπαθήσω να σας παραθέσω επιγραμματικά μερικά στοιχεία για να διαπιστώσετε την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των Ελληνοκυπρίων.
Η σύμβαση υπογράφηκε στις 25/1/2010
και η έναρξη των εργασιών ξεκίνησε
τον Μάιο του 2010. Οι πρώτες επαύλεις
παραδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τον
Μάρτιο του 2015. Η Μαρίνα περιλαμβάνει 170.000 τ.μ. θάλασσα, 41.400 τ.μ.
κατοικίες και 6.600 τ.μ. για εμπορική
χρήση. Οι πωλήσεις κατοικιών έχουν
αποφέρει ήδη 400 εκατομμύρια ευρώ.
Ακόμα και τα διαμερίσματα στις πολυκατοικίες πωλούνται προς 10.00015.000 ευρώ το τ.μ.! Οι ιδιοκτήτες ανήκουν σε περισσότερες από 30 εθνικότητες αποδεικνύοντας την ευρύτατη
αποδοχή του έργου. To όλο έργο έχει
αναβαθμίσει την Κύπρο στον παγκόσμιο
ναυτικό χάρτη σκαφών αναψυχής. Οι
επαύλεις εφάπτονται με ιδιωτικές θέσεις
ελλιμενισμού για σκάφη αναψυχής μήκους μέχρι και 60 μέτρων, κάτι πρωτόγνωρο για την Ανατολική Μεσόγειο. Τέλος, έχουν δημιουργηθεί περισσότερες

από 1.000 θέσεις εργασίας. Μια σύγκριση με την περίπτωση του Ελληνικού
τα λέει όλα. Εμείς τρωγόμαστε να μη
γίνει το έργο και οι Κύπριοι το τελείωσαν. Θα τελείωνα το σημερινό κείμενο
εδώ, αλλά στις 26 Ιανουαρίου 2019
διάβασα στην «Κ» μια είδηση που μου
έκανε τόση εντύπωση, που υποχρεωτικά πρέπει να την αναδείξω. Αντιγράφω: «Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Πανεπιστημίου της Κύπρου αναλαμβάνει ο κ. Γιώργος Δαυίδ,
όπως ανακοινώθηκε από την προεδρία
της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία
πριν από λίγες ημέρες κατέληξε στις
αποφάσεις της για τα νέα μέλη των
Δ.Σ. σε ημικρατικούς οργανισμούς της
Κύπρου. Ο γνωστός επιχειρηματίας υπήρξε την προηγούμενη περίοδο (20152018) αντιπρόεδρος του συγκεκριμένου
συμβουλίου…»
Τα σχόλια είναι περιττά. Οταν σε
μια χώρα Πρόεδρος του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου αναλαμβάνει ένας καταξιωμένος επιχειρηματίας, η χώρα σίγουρα θα πάει μπροστά. Η ανάπτυξη
μόνο από τους επιχειρηματίες έρχεται.
Για να θυμηθούμε και τον George
Bernard Shaw: «Αυτοί που μπορούν
κάνουν, οι υπόλοιποι διδάσκουν!».
Ετσι ακριβώς και ο 85χρονος επιχειρηματίας αποφάσισε στα 65 του χρόνια
να δημιουργήσει μια νέα αυτοκρατορία
και φυσικά τα κατάφερε. Εμείς εδώ
στην Ελλάδα μεγαλώνουμε τα παιδιά
μας με όνειρο μια θέση στο Δημόσιο
και σύνταξη στα 50. Ετσι όμως δεν
μπορούμε να πάμε μπροστά!

ΥΓ. Στο δείπνο για τα γενέθλια είχαμε
την ευκαιρία να απολαύσουμε τον
Πρόεδρο Αναστασιάδη να τραγουδάει
με επιτυχία Χατζή! Είναι η αδυναμία
του.
* Ο κ. Ανδρέας Δρυμιώτης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων.
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Μελετούν μέτρα
και κίνητρα για
τις περιουσίες
στα κατεχόμενα
Στα 16 δισ. ευρώ υπολογίζεται η απώλεια χρήσης από το 1974
μέχρι σήμερα - Διορθωτικά μέτρα υπόσχεται η κυβέρνηση
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Στην επαναφορά ενός πάγιου αιτήματος του
προσφυγικού κόσμου, αυτού της σταδιακής κάλυψης από την πολιτεία της απώλειας χρήσης
των περιουσιών τους στις κατεχόμενες περιοχές,
προχώρησε η Παγκύπρια Επιτροπή Προσφύγων.
Η ΠΕΠ με επιστολή της στον Υπουργό Εσωτερικών βάζει εκ νέου στο τραπέζι την απαίτηση
των προσφύγων να καλυφθούν από το κράτος
οι απώλειες που έχουν υποστεί από το 1974 και
εντεύθεν ένεκα της τουρκικής εισβολής και κατοχής του βορείου τμήματος της Κύπρου. Η
ΠΕΠ στην επιστολή προς τον Κωνσταντίνο Πετρίδη ουσιαστικά ζητά τη νομοθετική ρύθμιση
του όλου ζητήματος επικαλούμενη την ενίσχυση
των δεσμών οικογενειών προσφύγων με τις κατεχόμενες περιοχές, αλλά και ως ένα μέτρο αναχαίτισης των προσφυγών στην Επιτροπή Ακινήτων που έχει συστήσει στα κατεχόμενα η
Τουρκία με τη διάθεση των περιουσιών σε εξευτελιστικές τιμές. Μια απάντηση στο αίτημα
των προσφύγων έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στη συνέντευξή
του στον «Πολίτη» όπου ουσιαστικά δεν άφησε
και πολλά περιθώρια ικανοποίησης του αιτήματος
έτσι όπως διατυπώνεται από την ΠΕΠ. Ωστόσο,
ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε γνωστό

περιουσιών στα κατεχόμενα υπολογίζεται σε
2.014.000 σκάλες από τις οποίες το 1.405.000
σκάλες αφορά ιδιωτικές περιουσίες οι 551.000
του δημοσίου και οι 58.000 σκάλες εκκλησιαστική
περιουσία. Το σύνολο της γης των κατεχομένων
περιοχών ανέρχεται σε 2.145.000 σκάλες, συν
180.000 σκάλες η νεκρή ζώνη, η αξία της οποίας
υπολογίζεται στα 82,1 δισ. ευρώ σε τιμές του
2009. Σε Ε/κ πρόσφυγες ανήκει το 79,13% που
σε αριθμούς ανέρχεται στα 65 δισ. ευρώ.

Ετήσια βοήθεια

Ένα κομμάτι της μελέτης του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών καλύπτει και

Από πλευράς κυβερνήσεως αυτό το οποίο ξεκαθαρίζεται είναι τους επόμενους δυο με τρεις μήνες θα ανακοινωθούν νέα σχέδια και πολεοδομικά κίνητρα για
προσιτή στέγαση τα οποία θα καλύπτουν και πρόσφυγες.
το κομμάτι τις ετήσιας βοήθειας προς εκτοπισθέντες προκειμένου να ανακοπεί η συσσώρευση
απωλειών. Σε τιμές 2009 η μελέτη ανεβάζει
την ετήσια βοήθεια στα 1,23 δισ. ευρώ ποσό
που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να διατεθεί
με τα οικονομικά δεδομένα του σήμερα όπως
εκτιμάται από τον Φορέα. Από τα στοιχεία που
αντλήθηκαν φαίνεται πως από το 1974 μέχρι
και το 2000 το ύψος της συνολικής βοήθειας
που διατέθηκε από το κράτος ανήλθε στα 4,08
δισ. ευρώ και αφορούσε βοήθεια από το Ταμείο
Ανακουφίσεων Εκτοπισθέντων και Ποθόντων,
χαμηλότοκα δάνεια, διαγραφή χρεών, φορολογικών εκπτώσεων, πρόσβαση σε τ/κ περιουσίες.

<
<
<
<
<
<
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Ζητούμενο για την κυβέρνηση
είναι η σύνδεση της προσφυγικής πολιτικής με την ιδιοκτησία
στα κατεχόμενα μέσω του
μητρώου που συμπληρώθηκε.

Οριστικές απώλειες

Πέρα από τους υπολογισμούς που γίνονται
για το κομμάτι της απώλειας χρήσης των περιουσιών στα κατεχόμενα και που στην ουσία
σχετίζεται με το αίτημα του προσφυγικού
κόσμου, στη μελέτη καταγράφονται και οι οριστικές απώλειες ε/κ περιουσιών κυρίως κτιριακές εγκαταστάσεις.
Στην κατηγορία οικιστικές μονάδες και ιδιωτικές επιχειρήσεις οι απώλειες ανέρχονται
στα 7 δισ. ευρώ σε τιμές του 2009. Ανά κατηγορία,
η αξία των οικιστικών μονάδων που καταστράφηκαν ανέρχεται στα 3,5 δισ. ευρώ, άλλα κτίρια
2 δισ. ευρώ, εμπορεύματα 1 δισ. ευρώ, μεταφορικά μέσα 0,5 δισ. ευρώ.

πως η κυβέρνηση μελετά την εξαγγελία μέτρων
υπό τη μορφή προγραμμάτων που θα απευθύνονται στους πρόσφυγες στο πλαίσιο της νέας
στεγαστικής πολιτικής. Οι ανακοινώσεις που
αναμένονται τους επόμενους 2 με 3 μήνες θα
αφορούν νέα σχέδια και πολεοδομικά κίνητρα
για προσιτή στέγαση. Επίσης ζητούμενο για
την κυβέρνηση είναι η σύνδεση της προσφυγικής
πολιτικής με την ιδιοκτησία στα κατεχόμενα
μέσω του μητρώου που συμπληρώθηκε. Ταυτόχρονα ο Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής
Βαρών θα προχωρήσει σε μελέτη για το πως
μπορεί να διασυνδεθεί η περιουσία στα κατεχόμενα με την προσφυγική πολιτική.

Κόστος εισβολής

Η μελέτη εκτός από τις ευρύτερες επιπτώσεις
στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων,
υπολογίζει και το καθαρό κόστος εισβολής για
εκτοπισθέντες και παθόντες το οποίο μέχρι
αρχές του 2000 είχε ανέλθει στα 6,84 δισ. ευρώ
σε τιμές του 1995. Εδώ υπάρχει η σημείωση
πως το ποσό δεν έχει επικαιροποιηθεί, με το
συμπέρασμα ότι το συσσωρευμένο καθαρό κόστος είναι πολύ μεγαλύτερο σήμερα και αδύνατον
να καλυφθεί από τις τρέχουσες κρατικές δαπάνες,
σε εύλογα χρονικά πλαίσια.

Η απώλειες σε νούμερα

Μια εικόνα για το κομμάτι των ε/κ περιουσιών
στα κατεχόμενα δίνει μια μελέτη του Κεντρικού
Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών που επικαιροποιήθηκε το 2012 και στην οποία εκτός από
τα μεγέθη και τις αξίες των περιουσιών γίνεται
υπολογισμός και των απωλειών που έχουν υποστεί οι πρόσφυγες. Στη μελέτη η απώλεια
χρήσης περιουσιών στα κατεχόμενα υπολογίζεται
στα 15,78 δισ. ευρώ νούμερο κοντά στο ΑΕΠ
της Κύπρου για το 2017 που ήταν στα 21,65
δισ. δολάρια. Στη μελέτη παρουσιάζονται ενδιαφέροντα στοιχεία για το σύνολο των ε/κ περιουσιών καθώς και την αξία τους στα κατεχόμενα στη βάση στοιχείων που έχουν αντληθεί
από κυβερνητικά τμήματα. Το σύνολο των ε/κ

Κόστος στο ΑΕΠ

Στο κομμάτι των μακροοικονομικών επιπτώσεων τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν απώλεια
στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ από το 1975 μέχρι και
το 2000 6.637 ευρώ, όταν το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
για το 2016 ήταν στις 21.300 ευρώ. Λαμβάνοντας
υπόψη ένα πληθυσμό της τάξης των 700 χιλιάδων
κατοίκων, η μελέτη ανεβάζει τις συνολικές απώλειες εισοδήματος για την κυπριακή οικονομία
στα 4,65 δισ. ευρώ.

ΑΠΟΨΗ

ΑΠΟΨΗ

/ Toυ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΌΦΩΛΟΥ

Οι ανισότητες και η παιδεία
Εάν όντως η πολιτική αποτελεί τη συμπυκνωμένη έκφραση των συγκρουόμενων
συμφερόντων στην οικονομία, τότε η οικονομική κρίση των τελευταίων δέκα χρόνων
θα εξακολουθεί να παραμένει ανεπίλυτη
για μακρύ χρονικό διάστημα και να τροφοδοτεί με τη σειρά της τον λαϊκισμό και τον
εθνικισμό, φαινόμενα τύπου Τραμπ και
Brexit.
Η πραγματική αιτία που οδήγησε στη
βαθιά και πολυεπίπεδη κρίση από το 2008,
ήταν η τρομακτική διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων και οι κοινωνικοί
αποκλεισμοί που άρχισαν κατ’ ακολουθία
να δημιουργούνται, ανατρέποντας τα ιστορικά δεδομένα ενός μοντέλου ανάπτυξης 60 και πλέον χρόνων στη Δύση.
Το χειρότερο όλων ήταν ότι αυτή η σαρωτική κρίση των τελευταίων δέκα ετών
επέτεινε δραματικά τις κοινωνικές ανισότητες, αντί να οδηγήσει στο κλείσιμο της
«ψαλίδας» φτωχών και πλουσίων και αυτό
είναι μία ευθύνη που βαρύνει αποκλειστικά
την πολιτική τάξη. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μεγάλη Βρετανία έως τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, υπήρξε η
ίδια σχεδόν εξέλιξη.
Η οικονομική ελίτ στις χώρες της Δύσης,
μετά τη δεκαετία του 1980, για το μόνο
πράγμα που δείχνει να ενδιαφέρεται είναι
για τους φορολογικούς «παραδείσους»,
τίποτε περισσότερο. Είναι ευθύνη των πολιτικών πάντοτε η συνοχή και η ισορροπία
του κοινωνικού συστήματος, ας μη γελιόμαστε. Εκεί πρέπει να απευθυνθούμε…

Αντιθέτως λοιπόν με όλα όσα έπρεπε να
συμβούν, «παραιτήθηκαν» από την αποστολή τους οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις, το κοινωνικό κράτος και όλοι οι μηχανισμοί εξισορρόπησης των ταξικών αντιθέσεων υποβαθμίστηκαν και το άνοιγμα
των ανισοτήτων μεταξύ των παραγωγικών
ομάδων του πληθυσμού διογκώθηκε επικίνδυνα.
Με άλλα λόγια, οι πλούσιοι έγιναν κατά
πολύ πλουσιότεροι κατά την περίοδο της
κρίσης και οι φτωχοί κατά πολύ φτωχότεροι,
με αποτέλεσμα να προκληθεί ένας ανατροφοδοτούμενος φαύλος κύκλος, με ανυπολόγιστες πολιτικές συνέπειες. Αυτό το αδιέξοδο πληρώνουμε οι περισσότερες χώρες
του δυτικού ημισφαιρίου.
Το πλέον χαρακτηριστικό είναι ότι η άλλοτε κραταιά μεσαία τάξη δεν μπορεί τούτη
την ώρα να επιβιώσει και να αισθανθεί ασφαλής στην πορεία της. Με χαμηλότερα
εισοδήματα, με ανέργους εκπαιδευμένους
άλλοτε επαγγελματίες, χωρίς την κρατική
πρόνοια και κυρίως χωρίς τη δυνατότητα
των απαραίτητων σπουδών για τα παιδιά
της, η πρώην μεσαία κοινωνική τάξη τσακίστηκε κυριολεκτικά από την κρίση και
αντιδρά τώρα τυφλά, με έναν τρόπο κραυγαλέο και ανατρεπτικό απέναντι στο παραδοσιακό σύστημα, χωρίς επί της ουσίας
προοπτική καμία.
Αυτό είναι το μείζον σήμερα πρόβλημα...,
η έλλειψη προσδοκιών από τη μεγάλη πλειοψηφία του πληθυσμού, η οποία φαίνεται
να οδηγείται απογοητευμένη και ταπεινω-

μένη στην οποιαδήποτε κάθε φορά εκλογική
διαδικασία.
Η εκπαίδευση και η παιδεία για παράδειγμα, που δημιουργούσαν πάντοτε την
ειδοποιό διαφορά στον δυτικό πολιτισμό
και το μοντέλο ανάπτυξης, έχουν γίνει πλέον
μία ακριβή υπηρεσία για τη μεγάλη πλειοψηφία, ένα δημόσιο αγαθό που δεν είναι
καθόλου εύκολο να κερδηθεί από τους περισσότερους. Δεν είναι λίγο αυτό ως εξέλιξη.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό γεγονός, πολύ
δραματικό. Είναι μία τεράστια ανατροπή,
ιστορικά μία απρόβλεπτη οπισθοδρόμηση.
Είναι μια κοινωνική ήττα για την πολυπληθέστερη τάξη και αυτό μετράει πολιτικά.
Η πρόσβαση στη γνώση και στην επιστημονική εκπαίδευση, έπειτα από πολλές
δεκαετίες έγιναν ένα ταξικό πάλι προνόμιο,
πραγματικά είναι απίστευτο! Πώς να μην
υπάρξουν κάθε λογής αντιδράσεις; Η νέα
φάση της τεχνολογίας, η παγκοσμιοποίηση
και η ψηφιακή οικονομία έχουν αναποδογυρίσει τα πάντα, από τα εκπαιδευτικά συστήματα μέχρι τα παραδοσιακά επαγγέλματα
και τα επιστημονικά δεδομένα.
Πώς λοιπόν να μην αγωνιά, να μη διαμαρτύρεται η ισχυρή άλλοτε μεσαία τάξη,
για το πώς θα επιβιώσουν και θα εξελιχθούν
υπό αυτές τις συνθήκες τα παιδιά της; Πώς
να μην προβληματίζεται για το πώς θα κατακτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και τη
σύγχρονη διαρκώς αναπτυσσόμενη μόρφωση τα παιδιά της, στοιχείο απαραίτητο
για ένα μίνιμουμ εισοδηματικό επίπεδο και
εύλογο στάτους διαβίωσης;

/ Του ΗΛΙΑ ΜΑΓΚΛΙΝΗ

Boeing εναντίον Airbus
Από μια ειρωνεία της τύχης, τη
χρονιά που το ιστορικό αμερικανικό Boeing 747, γνωστότερο
ως «Τζάμπο», κλείνει τα 50 του,
η ευρωπαϊκή Airbus αποφασίζει
να διακόψει, μέσα στο 2021, την
παραγωγή του Α380, του διώροφου θηρίου (χωρητικότητας
544 επιβατών) που φιλοδόξησε
να είναι η ευρωπαϊκή απάντηση
στο Τζάμπο.
Οι αριθμοί είναι αμείλικτοι:
Η Airbus προέβλεπε, από το
2007 που παρέδωσε το πρώτο
Α380, ότι θα πωλούσε 1.200 μονάδες αεροσκαφών αυτού του
τύπου. Εως σήμερα έχει πουλήσει μόλις 234.
Πέρα από τους αριθμούς όμως: Το Α380 δεν απέκτησε ποτέ
την αίγλη, τον μύθο του Β747.
Δεν είναι καν ένα τόσο ωραίο
αεροπλάνο όσο το Β747. Το τελευταίο, με το περίφημο «καρούμπαλο», το πιλοτήριο και
την πρώτη θέση στον επάνω όροφο, είχε μια ιδιαιτερότητα που
δεν είχε ποτέ κανένα άλλο αεροπλάνο πολιτικών αερογραμμών. Δεν είναι, θέλω να πω, μια
υποκειμενική και μόνο σκέψη
περί αισθητικής πάνω στη γραμμή ενός αεροπλάνου. Το Α380
δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου
από τα προηγούμενα μοντέλα

της Airbus, με εξαίρεση το συνολικό «φούσκωμα» στην άνω
πλευρά της ατράκτου. Είναι εκπληκτικό το ότι οι σχεδιαστές
του Τζάμπο το ρίσκαραν επικίνδυνα με το «καρούμπαλο» και
όμως τους βγήκε.
Δεν είχε παρουσιαστεί ξανά
κάτι ανάλογο με το Τζάμπο το
1969, όταν έκανε την εμφάνισή
του για πρώτη φορά. Κυρίως όμως, κι εδώ αδικήθηκε το Α380,
το Τζάμπο εμφανίστηκε σε μια
εποχή δόξας για τις αερογραμμές. Ηταν η χρυσή εποχή τότε
να είσαι ιπτάμενος χειριστής,
φροντιστής ή αεροσυνοδός, σε
μια τέτοια εταιρεία, ήταν η χρυσή εποχή για τη δική μας Ολυμπιακή Αεροπορία (Ο.Α.). Το
1969, η Ο.Α. πραγματοποιούσε
απευθείας πτήσεις στη Νέα Υόρκη με το Β707, τετρακινητήριο
και αυτό, ουσιαστικά τον «προκάτοχο» του Τζάμπο.
Μέσα στη δεκαετία του ’70,
η Ο.Α. απέκτησε δύο Τζάμπο,
ενώ, αν δεν κάνω λάθος προστέθηκε και ένα τρίτο λίγο αργότερα. Με το «Ζευς», αν θυμάμαι σωστά την ονομασία του, ο
γράφων πραγματοποίησε το
1981 το πρώτο του ταξίδι στη
Νέα Υόρκη, εμπειρία αλησμόνητη για ένα εντεκάχρονο παι-

δί.
Ηταν λοιπόν ο χρυσούς αιών
της πτήσης όταν έκανε την εμφάνισή του το Τζάμπο. Και όχι
τυχαία, πολύ γρήγορα, από την
αίγλη του δανείστηκε η τηλεόραση και ο κινηματογράφος.
Ποιος ξεχνάει ότι στους τίτλους
έναρξης της θρυλικής τηλεοπτικής σειράς «Χαβάη 5-0», με
το διάσημο μουσικό θέμα, φιγουράριζε η «κοιλιά» ενός Τζάμπο που προσγειώνεται, μέσα
από ευρυγώνιο φακό;
Επειτα, η δεκαετία του ’70
ήταν η εποχή των ταινιών καταστροφής: «Τζάμπο 747 εν κινδύνω», «Τζάμπο Τζετ στο Τρίγωνο των Βερμούδων» και άλλα
πολλά. Το Τζάμπο της Boeing
είχε φωτογένεια που μπορούσε
να συγκριθεί μόνο με την αντίστοιχη φωτογένεια των πολεμικών αεροσκαφών του Β΄ Παγκοσμίου. Και εκεί, η Boeing
είχε τη μερίδα του λέοντος, με
τα βαριά βομβαρδιστικά «φρούρια» Β-17 και Β-29 να κλέβουν
τις εντυπώσεις.
Το Α380 εμφανίστηκε σε μια
εποχή κατά την οποία αυτή η
αίγλη της πτήσης δεν υπάρχει
πια. Οι φθηνές εταιρείες δεν
χρειάζονται διώροφα αεροπλάνα. Είναι το τέλος των μύθων.
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Ανοιχτός στην αποκέντρωση,
επιμένει στην πολιτική ισότητα
Ο Μουσταφά Ακιντζί αναμένει συγκεκριμένη πρόταση από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
Του ΜΙΧAΛΗ ΤΣΙΚΑΛA

θέμα της πολιτικής ισότητας ως εξής:
«Εκ περιτροπής προεδρία με αναλογία
2:1. Λήψη αποφάσεων με απλή πλειοψηφία με μια μόνο θετική ψήφο, με
έναν μηχανισμό επίλυσης διαφορών/
σε περιπτώσεις όπου τα θέματα άπτονται ζωτικών συμφερόντων των
δύο πλευρών». Μετά που δόθηκαν οι
διευκρινίσεις προς την ε/κ πλευρά,
δηλαδή την 4η Ιουλίου, για την πολιτική ισότητα αναφέρεται : «Το θέμα
αυτό πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω
σε ό,τι αφορά τη μια αναγκαία τ/κ ψήφο (πότε και σε ποια σώματα, σε συνδυασμό με τον μηχανισμό επίλυσης
διαφορών). Την ίδια στιγμή πρέπει
να συζητηθούν κάποια εναπομείναντα
θέματα σε ό,τι αφορά τον διαμοιρασμό
εξουσίας, συμπεριλαμβανομένης και
της απαίτησης της τ/κ πλευράς για
εκ περιτροπής προεδρία».

Στο περιεχόμενο της συζήτησης που
θα έχουν Αναστασιάδης-Ακιντζί επικεντρώνεται τώρα η ε/κ πλευρά, έστω
κι αν από την πρώτη στιγμή που έγινε
γνωστή η ημερομηνία άπαντες τόνιζαν
πως θα επρόκειτο για μια ανοιχτή συνάντηση χωρίς προκαθορισμένη ατζέντα. Διαφαίνεται πλέον πως άλλαξαν
τα δεδομένα και η ε/κ πλευρά θέλει
από τη συνάντηση να διαπιστώσει
πού στέκεται ο Ακιντζί μετά από τόσο
καιρό. Έτσι, αν και δεν έχει λάβει η
ε/κ πλευρά ακόμη τη γνωμάτευση για
το ποιες εξουσίες είναι δυνατό να αποκεντρωθούν, αυτό θα είναι το βασικό
θέμα συζήτησης με τον Τ/Κ ηγέτη.
Αυτό θέλει και ο Ακιντζί, όπως δήλωσε
στη συνέντευξή του στη «Χαβαντίς»,
τονίζοντας ότι περιμένει συγκεκριμένη
πρόταση από τον Αναστασιάδη για το
τι εννοεί με τον όρο αποκεντρωμένη
ομοσπονδία. Ωστόσο, η πρόταση για
την αποκεντρωμένη δεν θα καταστεί
πραγματικότητα χωρίς να υπάρξει
πρώτα διαπραγμάτευση, οπότε και η
γνωμάτευση να έρθει θα έχει συμβου-

Οι υπαναχωρήσεις

<
<
<
<
<
<
<

Ακόμη να παραληφθεί
η γνωμάτευση για το
ποιες εξουσίες είναι
δυνατό να αποκεντρωθούν.
λευτικό χαρακτήρα. Την ίδια ώρα η
τ/κ πλευρά επιμένει στη σημαντικότητα
της πολιτικής ισότητας, που είναι επίσης θέμα που έχει τη δική του ιστορία.
Επί τούτου, διπλωματικές πηγές επιμένουν πως πρόκειται για υπαναχώρηση εκ μέρους της τ/κ πλευράς και
ότι το έχει καταδείξει και ο γ.γ. σε έκθεσή του. Οι ίδιες πηγές επιμένουν
πως στο τελευταίο δείπνο στο Κρανς
Μοντάνα είχε πει ακόμη πιο προχωρημένα πράγματα για το θέμα, που όμως δεν θέλουν να αποκαλύψουν τώρα.
Ο δε γ.γ. στην έκθεσή του τον Σεπτέμβριο του 2017, μερικούς μήνες μετά
το Κρανς Μοντάνα, αναφέρει ότι «by
the end of the Conference, the sides
had reached practically full agreement
on the federal executive and effective
participation. With regard to equivalent
treatment, although some differences
remained, they were limited in scope
principally to the issue of free
movement of persons, which officials
of the European Commission present
in the negotiations qualified as limited
and possible to accommodate through
practical solutions». Δηλαδή, «μέχρι
το τέλος της Διάσκεψης, οι πλευρές
είχαν πρακτικά καταλήξει σε πλήρη
συμφωνία για την ομοσπονδιακή εκτελεστική εξουσία και την αποτελεσματική συμμετοχή. Όσον αφορά την
ισότιμη μεταχείριση, μολονότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν ορισμένες
διαφορές, περιορίζονταν κυρίως στο
ζήτημα της ελεύθερης διακίνησης των
προσώπων, το οποίο οι αξιωματούχοι

Ο γ.γ. στην έκθεσή του μερικούς μήνες μετά το Κρανς Μοντάνα, αναφέρει ότι μέχρι

το τέλος της Διάσκεψης, οι πλευρές είχαν πρακτικά καταλήξει σε πλήρη συμφωνία
για την ομοσπονδιακή εκτελεστική εξουσία και την αποτελεσματική συμμετοχή.

Ανοίγει την απόσταση το πλαίσιο
Προσώρας κυβέρνηση και ΑΚΕΛ ανοίγουν τη μεταξύ τους απόσταση με άξο-

να τη συζήτηση για το πρακτικό της 4ης Ιουλίου. Το ΑΚΕΛ έθεσε το ερώτημα
στο πού αποσκοπεί η συζήτηση για το πλαίσιο της 4ης Ιουλίου που άνοιξε από το πουθενά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και πώς εξυπηρετείται η υπόθεση της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, όταν ο Πρόεδρος αφήνει υπονοούμενα και αιχμές για την Γενική Γραμματεία. Στα ερωτήματα απάντησε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέγοντας πως στο ΑΚΕΛ «αποφεύγουν
να απαντήσουν στο ερώτημα που ετέθη και χτες (προχτές) δηλαδή κατά πόσο εισηγείται ή και αποδέχεται να προχωρήσουμε σε διαπραγμάτευση στη
βάση των σημειώσεων που παρουσίασε ο κ. Ε.Μ. Έϊντε στις 2 Ιουλίου 2017,
οι οποίες διαφοροποιούσαν αισθητά τις έξι παραμέτρους που είχε προτείνει
ο Γενικός Γραμματέας στις 30 Ιουνίου 2017. Πρόκειται για εκείνες τις σημειώσεις οι οποίες στη συνέχεια χρειάστηκε να αντικατασταθούν από νέα παρέμβαση του ίδιου του Γενικού Γραμματέα, στις 4 Ιουλίου 2017».

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ήταν
παρόντες στις διαπραγματεύσεις αξιολόγησαν ως περιορισμένο και δυνατόν να διευθετηθεί μέσω πρακτικών
λύσεων».

Ο όρος της πολιτικής ισότητας
Ο όρος της πολιτικής ισότητας κάνει την εμφάνισή του το 1991. Το ψήφισμα 716/1991 υιοθετεί τον ορισμό,
όπως αυτός περιγράφεται για πρώτη
φορά στην έκθεση του γ.γ. του ΟΗΕ
Πέρεζ ντε Γκουεγιάρ, ημερ. 8.3.1990
(S/21183): «Παρ’ όλο που η πολιτική
ισότητα δεν σημαίνει ίση αριθμητική
συμμετοχή (των δύο κοινοτήτων) σε
όλους τους κλάδους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και της διοίκησης,
πρέπει να αντανακλάται μεταξύ άλλων

με διάφορους τρόπους: στον όρο
(requirement) το ομοσπονδιακό σύνταγμα του κυπριακού κράτους να εγκρίνεται ή να τροποποιείται με τη
συγκατάθεση και των δύο κοινοτήτων,
στην αποτελεσματική συμμετοχή και
των δύο κοινοτήτων σε όλα τα όργανα
και τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής
κυβέρνησης, σε διασφαλίσεις που να
εγγυώνται ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν θα έχει εξουσία να υιοθετήσει οποιαδήποτε μέτρα εναντίον
των συμφερόντων της μιας εκ των
δύο κοινοτήτων, και στην ισότητα
και τις ταυτόσημες εξουσίες των δύο
ομόσπονδων κρατών». Στο άτυπο έγγραφο της 30ης Ιουνίου πάνω στο οποίο γίνεται όλη η συζήτηση το τελευταίο διάστημα, αναφέρεται στο

Από την ε/κ πλευρά αντιστάθμισμα
στην τ/κ επιχειρηματολογία κι εφόσον
υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά, αναμένεται να είναι το επόμενο διάστημα
σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας, οι υπαναχωρήσεις που έχει
κάνει η τ/κ πλευρά. Η συζήτηση αυτή
θα κινηθεί πέριξ συγκεκριμένων σημείων και δη της εδαφικής αναπροσαρμογής και του πόσοι εκτοπισμένοι
επιστρέφουν, του τι γίνεται με τον
χάρτη που απέσυρε η τ/κ πλευρά, στο
πλαφόν αναφορικά με τους ε/κ που θα
μπορούν να αγοράζουν περιουσία ή
να εγκαθίστανται στην υπό τ/κ διοίκηση πολιτεία, την κατανομή των τεσσάρων ανεξάρτητων αξιωματούχων.
Αυτά είναι εκ των βασικών που έχει
καταγράψει η ε/κ πλευρά ως υπαναχωρήσεις από την τ/κ πλευρά ενώ είχε
κατά θέμα συμφωνηθεί το εξής περιεχόμενο:
l Είχε συμφωνηθεί πως οι εδαφικές
αναπροσαρμογές θα προνοούσαν ή
θα έδιναν το δικαίωμα σε 75.000 εκτοπισμένους να επιστρέψουν υπό ελληνοκυπριακή διοίκηση. Τελικά ο αριθμός
αυτός έπεσε στις 55.000. Το σημείο
αυτό συνδέεται και με το χάρτη που
δεν θα περιελάμβανε τελικά αν γίνονταν αποδεχτές οι 55.000, ευαίσθητες
για την ελληνοκυπριακή πλευρά περιοχές.
l Είχε συμφωνηθεί ότι οι τέσσερις
ελευθερίες είναι βασικό προαπαιτούμενο και μέρος του κεκτημένου. Ανέκυψε στη Γενεύη το πλαφόν, δηλαδή
ποσοστό Ελληνοκυπρίων κατ΄ έτος
που θα τους επιτρεπόταν να αγοράζουν
ή να εγκαθίστανται στην υπό τουρκοκυπριακή διοίκηση πολιτεία.
l Είχε συμφωνηθεί η κατανομή τεσσάρων ανεξάρτητων αξιωματούχων
(Γενικός Εισαγγελέας, Γενικός Ελεγκτής,
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, Επίτροπος Διοίκησης), κατά ίσον τρόπο
μεταξύ των δύο κοινοτήτων, υπό την
αίρεση ότι στα λοιπά των Σωμάτων η
αναλογία συμμετοχής θα ήταν 2 προς
1. Από εδώ προέκυψε και η θετική ψήφος για κάθε απόφαση που θα ελαμβάνετο.
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Ο εφησυχασμός
δεν επιτρέπεται
Μπαίνοντας με βροχές, ο νέος χρόνος
δίνει μία αισιόδοξη νότα για το 2019,
αν και φαίνεται ότι δεν θα είναι μία
εύκολη χρονιά, παρά την καιρική ευφορία. Η πορεία της οικονομίας τα τελευταία χρόνια, η οποία κατέγραψε υψηλούς θετικούς ρυθμούς οικονομικής
μεγέθυνσης, τα συνεχή πρωτογενή
πλεονάσματα, η σταδιακή μείωση της
ανεργίας, ο περιορισμός του όγκου
των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
και η αναβάθμιση της κυπριακής οικονομίας σε επενδυτική βαθμίδα, μεταξύ άλλων, προδιαθέτουν θετικά για
το τι θα ακολουθήσει, αφήνοντας πίσω
τις κακές αναμνήσεις των προηγούμενων χρόνων.
Οι προκλήσεις όμως συνεχίζονται.
Τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια παραμένουν ψηλά και πρέπει να μειωθούν
σημαντικά το 2019. Το θεσμικό πλαίσιο
που έχει δημιουργηθεί δεν έχει βοηθήσει στο βαθμό που αναμένετο, όμως
μπήκε το νερό στο αυλάκι με την έννοια
ότι η εργαλειοθήκη που υπάρχει -για
αντιμετώπιση του προβλήματος- έχει
ενισχυθεί και είναι παρόμοια πλέον,
όχι όμως στον ίδιο βαθμό αποτελεσματική με αυτήν που υπάρχει στις
χώρες της Ε.Ε.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το τραπεζικό
σύστημα έχει να αντιμετωπίσει το αυξημένο κόστος παροχής υπηρεσιών
λόγω του αυστηρότερου εποπτικού
και ρυθμιστικού πλαισίου, καθώς και
τον ανταγωνισμό που προέρχεται
πλέον από FinTechs και το λεγόμενο
Shadow Banking. Επιπρόσθετα, λόγω
του ότι το ρυθμιστικό και εποπτικό
πλαίσιο που διέπει τις FinTechs και το
Shadow Banking δεν είναι το ίδιο απαιτητικό και αυστηρό όσο εκείνο των
τραπεζών, δημιουργεί ανισορροπίες
και ανταγωνιστικά μειονεκτήματα στο
τραπεζικό σύστημα.
Περαιτέρω, η αντιμετώπιση του
κινδύνου για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και αντιμετώπισης της τρομοκρατίας συνεπάγεται αυξημένα κόστη
για τις τράπεζες, οι οποίες πλέον αναγκάζονται να δαπανήσουν επιπρόσθετα, σημαντικά κονδύλια για αναβάθμιση
των συστημάτων τους καθώς και σε
νέες τεχνολογίες και επιπλέον εξειδικευμένο προσωπικό, γεγονός που συμβάλλει ακόμη περαιτέρω στην αύξηση
του κόστους παρεχόμενων υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα, η εισαγωγή και η εφαρμογή της νέας Οδηγίας για πληρωμές PSD2 σε συνδυασμό με το open
banking που επιχειρείται, το οποίο
δίνει πρόσβαση σε λογαριασμούς πελατών σε μη τραπεζικά ιδρύματα είναι
μια επιπρόσθετη πρόκληση στις παραδοσιακές υπηρεσίες που προσφέρουν
οι τράπεζες που αυξάνει τον ανταγωνισμό και κατ’ επέκταση περιορίζει τα
εισοδήματά τους.
Οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο,
το ηλεκτρονικό έγκλημα δια μέσου
του διαδικτύου, οι χάκερς κ.λπ. υποχρεώνουν τις τράπεζες και όχι μόνο,
να επενδύουν σημαντικά ποσά σε συστήματα προστασίας, αυξάνοντας έτσι
το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά ταυτόχρονα και το κόστος
διεκπεραίωσης εργασιών.
Η μείωση δε της παραγωγής στη
Γερμανία τα δύο τελευταία τρίμηνα,

η αύξηση του προστατευτισμού στο
Διεθνές Εμπόριο, η αλλαγή όσον αφορά
τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (τερματισμός του προγράμματος της ποσοτικής
χαλάρωσης), η τάση για σταδιακή αύξηση των επιτοκίων στις ΗΠΑ, καθώς
και οι επικείμενες εκλογές στο Ευρωκοινοβούλιο, καθώς και η νέα θητεία
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιτείνουν
το περιβάλλον αστάθειας και επηρεάζουν αρνητικά τις αγορές.
Στη χώρα μας επίσης παραμένουν
σημαντικές προκλήσεις. Τα γεγονότα
που ακολούθησαν των αποφάσεων
του Eurogroup του 2013 δεν βοήθησαν
στην αλλαγή της νοοτροπίας μας. Ο
εκσυγχρονισμός στη Δημόσια Υπηρεσία παραμένει ένα σημαντικό στοίχημα.
Οι αγκυλώσεις στην αγορά εργασίας
παραμένουν, οι ζητούμενες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της Παιδείας προχωρούν αργά, ενώ χρειάζονται σημαντικές αλλαγές στην υλικοτεχνική υποδομή των σχολείων / Γυμνασίων /
Λυκείων μας. Η εφαρμογή του ΓεΣΥ
και η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών
υγείας, με ή χωρίς ΓεΣΥ για το σύνολο
του πληθυσμού τίθενται υπό αμφισβήτηση. Σε επίπεδο θεσμών δε, πολλά
έχουν να γίνουν σε ρυθμιστικό και εποπτικό επίπεδο, ενώ στον τομέα της
δικαιοσύνης οι καθυστερήσεις που
παρατηρούνται στην απονομή της επηρεάζουν αρνητικά την οικονομική
δραστηριότητα. Σημειώνεται δε, ότι
η προσέλκυση των πολύ ζητούμενων
ξένων επενδύσεων στο νησί μας είναι
συνυφασμένη με τη γρήγορη και αποτελεσματική απονομή δικαιοσύνης.
Η αυξημένη ανεργία μεταξύ των
νέων πτυχιούχων μας και η παροχή
επίσης χαμηλών μισθών σ’ αυτούς που
ευρίσκουν εργασία επηρεάζει αρνητικά
την οικονομική δραστηριότητα, καθότι
δεν τους επιτρέπει εύκολα να δημιουργήσουν οικογένεια και το δικό τους
νοικοκυριό και δεύτερο δημιουργεί
δημογραφικές ανησυχίες σε σχέση με
το μέλλον της χώρας μας και περαιτέρω
πιέσεις στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Τέλος, η αυξανόμενη δημαγωγία,
καθώς και τα γεωπολιτικά γεγονότα
και προκλήσεις που λαμβάνουν χώρα
στην Ανατολική Μεσόγειο γύρω από
την Κύπρο, δύνανται να επηρεάσουν
την οικονομία και ευημερία της χώρας
μας αρνητικά και μάλιστα ξαφνικά και
αστραπιαία. Ως εκ τούτου, δεν επιτρέπεται εφησυχασμός, θα πρέπει δε να
επικρατήσουν βασικά δεδομένα και
στοιχεία όπως η συνεργασία, ο διάλογος
και η κατανόηση μεταξύ μας. Θα πρέπει
επίσης μακριά από μικροπολιτικά συμφέροντα, να επιλέγονται στις διάφορες
θέσεις άτομα με αξιοκρατικά κριτήρια,
τα οποία θα έχουν ως στόχο την προσφορά και το καλώς νοούμενο συμφέρον των Οργανισμών που υπηρετούν
και την πατρίδα μας, για να μπορούμε
να ατενίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον
των επόμενων γενεών.

Ο Δρ. Μιχάλης Καμμάς είναι Οικονομολόγος, Γενικός Διευθυντής Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.
*Οι απόψεις που εκφράζονται στο άρθρο
είναι προσωπικές.

Θέλει συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο ο Μάριος Καρογιάν
Του το υποσχέθηκε ο Πρόεδρος Aναστασιάδης νοουμένου ότι η ΔΗΠΑ θα πάρει ποσοστό πάνω από 3,6% στις ευρωεκλογές
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την υπόσχεση ότι αν λάβει το ποσοστό
που προϋποθέτει το εκλογικό μέτρο
(πάνω δηλαδή από 3,6%) θα συμμετέχει
στο Εθνικό Συμβούλιο, έδωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης στον Πρόεδρο της Δημοκρατικής
Παράταξης Μάριο Καρογιάν. Αυτό φέρεται να μετέφερε ο τελευταίος στις
πρόσφατες προεκλογικές συγκεντρώσεις
που διοργανώνει η ηγεσία του νεοσυσταθέντος κόμματος και στις οποίες
διεμήνυσε πως πρώτιστος στόχος της
Δημοκρατικής Παράταξης είναι ένα ποσοστό πάνω από 3,6% που θα επιτρέψει
στο κόμμα να μπει στο Εθνικό Συμβούλιο.
Με αυτό ως πρώτο βήμα θεωρείται από
στελέχη πως θα μπορέσει η ΔΗΠΑ να
έχει σημαντικό ρόλο και λόγο στο σώμα,
παρουσία στα τηλεοπτικά πάνελ για
μία δυναμική παρουσία στις βουλευτικές
εκλογές του 2021.
Στελέχη της Δημοκρατικής Παράταξης χρησιμοποιούν ως παράδειγμα
το προηγούμενο που είχε γίνει επί Γιώργου Λιλλήκα όταν ο τελευταίος μπήκε
με τις ευλογίες του Προέδρου στο Εθνικό
Συμβούλιο προτού γίνει κοινοβουλευτική
δύναμη. Η Συμμαχία Πολιτών, όπως και
η Δημοκρατική Παράταξη, είχε δημιουργηθεί μετά τις προεδρικές εκλογές,
με πρώτη επίσημη παρουσία τις ευρωεκλογές. Υπενθυμίζεται βεβαίως ότι ο
Γιώργος Λιλλήκας μέχρι και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών όπου έλαβε
ποσοστό 6,78% έκανε συνεχείς εκκλήσεις στον Πρόεδρο –έστειλε και γνωμάτευση στον γενικό εισαγγελέα- για

τη συμμετοχή του στο συμβουλευτικό
σώμα επικαλούμενος και την τότε σύμπλευση του –ανεξάρτητου- βουλευτή
Νίκου Κουτσού με το κίνημα. Αυτό έκανε
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη να ανοίξει τις πόρτες του
Εθνικού Συμβουλίου στη Συμμαχία Πολιτών. Στη Δημοκρατική Παράταξη διευκρινίζουν πάντως πως ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης δεν πρόκειται να τους
χαρίσει καθώς θα συμμετέχουν νοουμένου ότι θα αναλάβουν το ποσοστό
που προνοείται για να θεωρείται η ΔΗΠΑ
<
<
<
<
<
<
<

Η Δημοκρατική Παράταξη
θέλει πρωτίστως να λάβει
ποσοστό που θα της επιτρέψει να συμμετέχει στο
Εθνικό Συμβούλιο και κατ’
επέκταση να έχει περισσότερη παρουσία σε ΜΜΕ.
κοινοβουλευτική δύναμη. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι ο Πρόεδρος
του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος έχει
στείλει το μήνυμα στο Προεδρικό πως
αν ενισχύει υπόγεια την ΔΗΠΑ θα αποτελέσει casus belli για τον ίδιο και
το κόμμα του και αυτό φέρεται να το
λαμβάνει υπόψη του το Προεδρικό. Πιο
συγκεκριμένα, σε συνάντηση που είχε
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εξέφρασε την ετοιμότητά του να βοηθήσει
σε πολιτικές της εσωτερικής διακυβέρνησης με τις οποίες συμφωνεί, νοου-

Ο Καρογιάν άρχισε ήδη να στήνει πλάνο για τις βουλευτικές εκλογές του 2021.
μένου ότι και η κυβέρνηση δεν θα πολεμά υπογείως το ΔΗΚΟ προωθώντας
και υποβοηθώντας τη ΔΗΠΑ. Αξίζει να
σημειωθεί πάντως πως βάσει και των
τελευταίων συναντήσεων που πραγματοποιεί ανά επαρχία ο Μάριος Καρογιάν
και δημοσιοποιεί στα κοινωνικά μέσα

δικτύωσης, υπάρχει έντονη παρουσία
προσώπων, που σίγουρα δεν περνά απαρατήρητη από το Δημοκρατικό Κόμμα.

Από τον ευρύτερο χώρο
Στη ΔΗΠΑ ξεκαθαρίζουν πως στόχος
δεν είναι να αποτελούν το αντιΔΗΚΟ

αλιεύοντας ψήφους από τη συγκεκριμένη δεξαμενή. Η παρουσία βεβαίως
της Αντιγόνης Παπαδοπούλου ως αριστίνδην, στέλνει το δικό της μήνυμα.
Η ίδια ξεκαθάρισε πρόσφατα σε συνέντευξή της στο OMEGA πως παραμένει
Δηκοϊκή με ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται
χωρίς να παραλείπει να ρίξει βολές προς
τη Δηκοϊκή ηγεσία. «Συγγνώμη αλλά
αγάπησα το ΔΗΚΟ, ήμουν η φωνή του
ΔΗΚΟ στην Ευρώπη και όχι μόνο, αγάπησα τον αγώνα των γυναικών του
Δημοκρατικού Κόμματος, στη ΓΟΔΗΚ
και εξοστρακίστηκα. Αυτή τη στιγμή,
ούτε αποστάτης είμαι, ούτε τίποτα.
Έχω σβηστεί από το αρχείο, με έχει
διαγράψει η ηγεσία του κόμματος, ο
κόσμος του ΔΗΚΟ είναι εγκλωβισμένος
στο ΔΗΚΟ και παραμένει εκεί και υπάρχουν και οι άλλοι που τους έδιωξε
η ηγεσία και ίδρυσαν την Δημοκρατική
Παράταξη». Έκανε λόγο και για ανίερες
συμμαχίες στον χώρο του Κέντρου φωτογραφίζοντας τη σύμπλευση ΔΗΚΟΘεοχάρους. «Η Δημοκρατική Παράταξη», όπως είπε, «είναι μια κίνηση που
θα κινηθεί στον κεντρώο χώρο με όλες
τις αδυναμίες που εντοπίζονται σε αυτόν, με όλες τις ανίερες συμμαχίες που
έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, με την
κακή πορεία που έχει πάρει αυτός ο
χώρος, και μιλώ ιδιαίτερα για το Δημοκρατικό Κόμμα, μετά την ανάληψη της
ηγεσίας από την ηγεσία που έχει σήμερα, για την οποία είχα προειδοποιήσει
ότι θα οδηγούσε σε διάσπαση, αλλά
δεν θέλω να μιλήσω για το χθες, θέλω
να μιλήσω για το σήμερα».
Πέραν όμως της υποψηφιότητας

της Αντιγόνης Παπαδοπούλου που μυρίζει ΔΗΚΟ, τόσο ο δημοτικός σύμβουλος Αγλαντζιάς και εκπρόσωπος τύπου
της ΔΗΠΑ Μαρίνος Κλεάνθους όσο και
ο Γιάννος Λακκοτρύπης που συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο θυμίζουν ΔΗΚΟ
και αναμένεται να κερδίσουν ψήφους
από τη Δηκοϊκή δεξαμενή. Θα πρέπει
να σημειωθεί πως και οι δύο, όπως επίσης οι Βάκης Ιακώβου και Μιχάλης
Ιωάννου, θεωρούνται νέα στελέχη και
πετυχημένα στον χώρο τους. Κάτι άλλωστε που υποσχέθηκε κατά την ίδρυση
της Δημοκρατικής Παράταξης ο Μάριος
Καρογιάν, ξεκαθαρίζοντας πως η Δημοκρατική Παράταξη θα δώσει το βήμα
σε νέα επιστημονικά καταρτισμένα
στελέχη.

Και η Νέα Δημοκρατία
Το δικό του ενδιαφέρον πάντως έχει
και η συμμετοχή του δεύτερου αριστίνδην Λευτέρη Δημητρίου του Κυπριακού
Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών. Ο
κ. Δημητρίου ήταν σύμβουλος του Αντώνη Σαμαρά και εκπρόσωπος της
Νέας Δημοκρατίας στην Κύπρο. Βάσει
και φωτογραφιών που αναρτά στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης φέρεται να διατηρεί σχέσεις και με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας. Σύμφωνα με πολιτικούς
κύκλους, η συμμετοχή του κ. Δημητρίου
θα φέρει κοντά ψήφους από την Δεξιά
και συγκεκριμένα Ελλαδίτες που κατοικούν πλέον στην Κύπρο. Όπως λέγεται,
δεδομένης και της στενής του σχέσης
με τον Αντώνη Σαμαρά η υποψηφιότητά
του μπορεί να αποτελέσει ανάχωμα και
προς το ΕΛΑΜ.
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Σείεται οικονομικά η Τουρκία ενόψει δημοτικών
Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης με μείγμα λαϊκισμού-εθνικισμού-συντηρητισμού
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Αντιμέτωπη με τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, βυθισμένη σε μεγάλα
προβλήματα κυρίως στο πεδίο της διπλωματίας, λίγο πριν τις δημοτικές εκλογές, η κυβέρνηση του Ρετζέπ Ταγγίπ
Ερντογάν επιχειρεί να επουλώσει τις
πληγές με σημεία πώλησης τροφίμων
σε αστικά κέντρα της Τουρκίας. Για
πρώτη φορά ύστερα από πολλές δεκαετίες, το τουρκικό κράτος παρακάμπτει
τους παραγωγούς και διαθέτει απευθείας σε προνομιακές τιμές τρόφιμα,
τα οποία δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν οι Τούρκοι καταναλωτές από την
αγορά εξαιτίας των απαγορευτικών τιμών. Το νέο μέτρο της κυβέρνησης
προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα.
Οι υποστηρικτές της συντηρητικής κυβέρνησης «χειροκροτούν» τη λήψη του
νέου μέτρου ωστόσο δεν λείπουν και
<
<
<
<
<
<
<

Το τουρκικό κράτος
παρακάμπτει τους παραγωγούς και διαθέτει απευθείας σε προνομιακές
τιμές τρόφιμα, τα οποία
δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν οι Τούρκοι καταναλωτές.
όσοι δηλώνουν ότι το νέο μέτρο δεν
λύνει τα βασικά προβλήματα στην
τουρκική οικονομία, ενώ παραγωγοί,
έμποροι και καταστηματάρχες ασκούν
κριτική στην τουρκική κυβέρνηση από
την δική τους σκοπιά. Παρόμοια αρνητική στάση τηρούν και οι Τούρκοι
οικονομολόγοι, οι οποίοι εξακολουθούν
να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου.
Εστιάζουν στο καταστροφικό οικονομικά 2018, οι επιπτώσεις του οποίου
σήμερα γίνονται αισθητές στην κοινωνικοοικονομική ζωή της Τουρκίας
και παράλληλα, προειδοποιούν για τις
ισχυρές αναταράξεις που ακολουθούν.

Τι είχε γίνει

Οι αναλυτές καταρχήν υπενθυμίζουν
ότι η μεγάλη οικονομική κρίση στην
Τουρκία ξεκίνησε πριν από περίπου
ένα έτος. Τότε, το ξένο κεφάλαιο άρχισε

να αποχωρεί από την τουρκική αγορά,
με τις πρώτες επιπτώσεις αυτής της εξέλιξης να κάνουν αισθητή την παρουσία τους σε διάφορους τομείς, ενώ οι
επιπτώσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη
την τουρκική οικονομία.
Στη συνέχεια, στα μέσα του 2018,
εν μέσω προεκλογικής περιόδου, ο
Πρόεδρος Ερντογάν ήρθε σε ανοιχτή
αντιπαράθεση με την αντιπολίτευση
και τους συμμάχους της χώρας του και
επιστράτευσε τον λαϊκισμό και το αμάλγαμα εθνικισμού-συντηρητισμού
για να κρατηθεί στην εξουσία. Το καλοκαίρι η κρίση κορυφώθηκε, με τις
ΗΠΑ και την Τουρκία να φτάνουν στα
πρόθυρα ρήξης και την τουρκική λίρα
να σημειώνει ιστορικό χαμηλό. Τα χειρότερα αποφεύχθηκαν την υστάτη όταν η Τουρκία υποχρεώθηκε να οπισθοχωρήσει στην υπόθεση του φυλακισμένου Αμερικανού πάστορα. Παρόλα
αυτά, η πραγματική οικονομία συνέχισε
να εκπέμπει ανησυχητικά μηνύματα.
Η μια μετά την άλλη οι επιχειρήσεις
κήρυσσαν πτώχευση ή στην καλύτερη
περίπτωση διακανονισμό, ο τραπεζικός
τομέας της χώρας την ίδια περίοδο δέχθηκε ισχυρά πλήγματα και η οικονομική κρίση έπληξε ανεξαιρέτως όλες
τις κοινωνικές τάξεις της Τουρκίας.

Οι κινήσεις εντυπωσιασμού

Αντιμέτωπη με αυτήν την εικόνα
μόλις λίγους μήνες πριν τις δημοτικές
εκλογές, με τις τελευταίες σφυγμομετρήσεις να δείχνουν ότι η διαιώνιση
της εξουσίας του συντηρητικού κόμματος σε διάφορες μεγάλες πόλεις δεν
θεωρείται πλέον δεδομένη, η κυβέρνηση για μια ακόμη φορά βρήκε καταφύγιο στον λαϊκισμό και σε ευκαιριακού τύπου μέτρα με ημερομηνία
λήξης.
Παράλληλα με τη λειτουργία των
νέων κέντρων παροχών τροφίμων, η
κυβέρνηση συνέχισε να υποστηρίζει
νευραλγικής σημασίας τομείς της τουρκικής οικονομίας με κρατικά κονδύλια,
δημόσια έργα και άλλου είδους κίνητρα.
Το έργο της κυβέρνησης διευκόλυναν
οι αντοχές που παρουσίασε ο τραπεζικός τομέας, μια εξέλιξη που οι Τούρκοι
οικονομολόγοι σχετίζουν με την πτώση
της ζήτησης στην τουρκική αγορά και
την επιβράδυνση των συνολικών ρυθμών της τουρκικής οικονομίας. Την
ίδια στιγμή, η κυβέρνηση άλλαξε την

Σφυγμομετρήσεις δείχνουν ότι η διαιώνιση της εξουσίας του συντηρητικού κόμματος σε διάφορες μεγάλες πόλεις δεν θεωρείται πλέον δεδομένη, η κυβέρνηση για μια ακό-

μη φορά βρήκε καταφύγιο στον λαϊκισμό και σε ευκαιριακού τύπου μέτρα με ημερομηνία λήξης.
ημερομηνία της ένταξης των κερδών
της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας
στον κρατικό προϋπολογισμό. Μέχρι
σήμερα, τα κέρδη της Κεντρικής Τράπεζας έμπαιναν στον προϋπολογισμό
τον Απρίλιο. Φέτος η ένταξη τους έγινε
τον Ιανουάριο, μόλις δυο μήνες πριν
τις δημοτικές εκλογές. Την ίδια στιγμή,
η κυβέρνηση επέτρεψε την εξαγορά
της στρατιωτικής θητείας. Με αυτόν
τον τρόπο εξασφαλίστηκε ένα νέο σημαντικό κονδύλιο για τον κρατικό προϋπολογισμό.
Με αυτόν τον τρόπο, ο νέος προϋπολογισμός της Τουρκίας έδωσε πλεόνασμα και η κυβέρνηση έσπευσε να
επωφεληθεί πολιτικά από αυτήν την
εξέλιξη, προμηνύοντας ότι τα χειρότερα
για την τουρκική οικονομία έχουν
πλέον τελειώσει.
Για τον οικονομολόγο Μαχφί Εγιλμέζ
το νέο μήνυμα της κυβέρνησης, του
Υπουργού Οικονομικών και γαμπρού

του Τούρκου Προέδρου, δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Αν δεν
μεσολαβούσε το «τέχνασμα» της κυβέρνησης με τα κέρδη της Κεντρικής
Τράπεζας, το έλλειμμα του κρατικού
προϋπολογισμού θα ήταν 29,3 δισ.
τουρκικές λίρες. Σήμερα τα έξοδα του
κράτους παρουσιάζουν ανοδική πορεία
της τάξης του 68%, την στιγμή που τα
κέρδη από τους φόρους αγγίζουν μόλις
το 7%. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι
τους. Το τέλος της κρίσης δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα προεκλογικό πυροτέχνημα της κυβέρνησης Ερντογάν.

Η επιδείνωση

Με την επισήμανση του κ. Εγιλμέζ
συμφωνούν και οι επίσημοι αριθμοί
του τουρκικού κράτους. Από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα ο βιομηχανικός
τομέας της Τουρκίας έχει σημειώσει
πτώση της τάξης του 9,8%, με μεγάλες
βιομηχανικές μονάδες της χώρας να

ζητούν υποστήριξη από την κυβέρνηση
για να καταφέρουν να σταθούν στα
πόδια τους. Την ίδια στιγμή, ο πληθωρισμός καλπάζει. Ήδη έχει αγγίξει το
20% και οι οικονομολόγοι προβλέπουν
την αύξηση αυτού του ποσοστού κατά
την επόμενη περίοδο. Πτώση σημειώνουν και οι χονδρικές πωλήσεις, κατάσταση που επηρεάζει το ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών της τουρκικής οικονομίας.
Όπως ήταν αναμενόμενο οι τελευταίες εξελίξεις επηρεάζουν και το ποσοστό της ανεργίας. Επισήμως το τουρκικό κράτος προβάλλει το 12,3% ως
ποσοστό ανεργίας αλλά οικονομολόγοι
και αναλυτές αμφισβητούν την ορθότητα αυτού του ποσοστού, προειδοποιώντας ότι η κοινωνικοοικονομική
κατάσταση των Τούρκων πολιτών επιδεινώνεται τόσο στα προάστια των
μεγάλων πόλεων όσο και στην ανατολική ενδοχώρα.

Διέξοδος το ΔΝΤ;
Από τη σκοπιά του κ. Εγιλμέζ την ε-

πόμενη περίοδο, στο πεδίο της οικονομίας, η Τουρκία θα βρεθεί αντιμέτωπη με πληθωρισμό, ελλειμματικό
πληθωρισμό, υψηλή ανεργία και εμβάθυνση της οικονομικής ύφεσης.
Με αυτήν την πρόβλεψη συμφωνεί
και ο μαρξιστής οικονομολόγος Κορκούτ Μποράταβ, ο οποίος προβάλλει την άποψη ότι μονάχα μια «σοσιαλιστική αναθεώρηση» της όλης
κατάστασης θα μπορούσε να προλάβει τα χειρότερα στην τουρκική οικονομία. Ωστόσο, εφόσον στην
Τουρκία η τουρκική Αριστερά αδυνατεί να προβάλει μια εναλλακτική
κυβερνητική γραμμή, η προσφυγή
στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ) παραμένει μονόδρομος.

Η σημασία της Διαχείρισης Κινδύνου
στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον
Καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να επεκτείνονται, οι διευθύνσεις των επιχειρήσεων
επιδιώκουν να έχουν υπό έλεγχο τους διάφορους κινδύνους ούτως ώστε να επωφελούνται από όλες τις ευκαιρίες που θα επιτρέψουν στους οργανισμούς τους να αναπτυχθούν και να επιτύχουν τους στόχους τους
αντιμετωπίζοντας τους κινδύνους αυτούς.
Καθώς οι επιχειρηματικοί κίνδυνοι συνεχίζουν να αυξάνονται, οι οργανισμοί κρίνουν
απαραίτητη την εφαρμογή κάποιου είδους
επίσημου συστήματος διαχείρισης κινδύνων.
Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα Διαχείρισης
Επιχειρησιακών Κινδύνων (ΔΕΚ) μπορεί να
βοηθήσει τους οργανισμούς να διαχειριστούν
τους κινδύνους και να μεγιστοποιήσουν τις
ευκαιρίες που προκύπτουν. Οργανισμοί από
διάφορες βιομηχανίες, δημόσιες και ιδιωτικές,
έχουν βιώσει πολλά πλεονεκτήματα από την
ενίσχυση των προγραμμάτων διαχείρισης κινδύνων.
Μια επιτροπή αποτελούμενη από πέντε ιδιωτικούς οργανισμούς, με εξειδίκευση στη
διαχείριση κινδύνου, παραχώρησε ένα ορισμό
της ΔΕΚ το 2004. Αυτή η Επιτροπή, αποκαλούμενη ως Επιτροπή Υποστήριξης Οργανισμών (Committee of Sponsoring Organizations,
COSO) όρισε τη ΔΕΚ ως μια διαδικασία, η
οποία πραγματοποιείται από το διοικητικό
συμβούλιο, τη διοίκηση και το λοιπό προσωπικό
του οργανισμού, που εφαρμόζεται στον καθορισμό στρατηγικής και σε όλη την επιχείρηση,
με σκοπό τον εντοπισμό δυνητικών γεγονότων
που μπορεί να επηρεάσουν τον οργανισμό
και τη διαχείριση του κινδύνου έτσι ώστε να
είναι σε ένα επίπεδο ρίσκου το οποίο ο οργανισμός είναι διατεθειμένος να δεχτεί, παρέχοντας εύλογη βεβαιότητα σχετικά με την
επίτευξη των στόχων.
Πιο απλά, η ΔΕΚ είναι ένας τρόπος για την
αποτελεσματική διαχείριση του κινδύνου σε
ολόκληρο τον οργανισμό μέσω της χρήσης
ενός κοινού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων.
Αυτό το πλαίσιο μπορεί να ποικίλει ευρέως
μεταξύ οργανισμών, αλλά συνήθως περιλαμβάνει άτομα, κανόνες και εργαλεία. Αυτό σημαίνει ότι άτομα με καθορισμένες ευθύνες
χρησιμοποιούν καθιερωμένες, επαναλαμβανόμενες διαδικασίες (δηλ. κανόνες) και το
κατάλληλο επίπεδο τεχνολογίας (δηλ. εργαλεία)
για τον μετριασμό του κινδύνου.
Πολλοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην εφαρμογή της ΔΕΚ καθώς επίσης
και με τον προσδιορισμό του τρόπου και του
επιπέδου εφαρμογής της στον οργανισμό
τους. Οι διευθυντές λένε συχνά ότι γνωρίζουν
ήδη τους κινδύνους για τους αντίστοιχους
τομείς της επιχείρησης. Υπό αυτές τις συνθήκες,
είναι σημαντικό να διαπιστωθεί η αξία που
παρέχει η ΔΕΚ και πως καθιστά δυνατή τη
βελτίωση των προοπτικών και της διαχείρισης
των κινδύνων και των δεδομένων κινδύνου.
To συγκροτημένο σύστημα διαχείρισης
κινδύνων μπορεί να παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:
Προβολή των Κινδύνων ως Ευκαιρίες

Σάββας Ρήγας
Συνέταιρος
Η διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων
(ΔΕΚ) εξετάζει τον κίνδυνο ολιστικά, λαμβάνοντας υπόψη την αντιμετώπιση και εκμετάλλευση του κινδύνου. Με άλλα λόγια, η
ΔΕΚ βοηθά στη χρήση του κινδύνου ως ευκαιρία. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει
αύξηση ανταγωνιστικών θέσεων ή καλύτερη
αξιοποίηση της αγοράς. Επειδή η ΔΕΚ βοηθάει
στην αναγνώριση κινδύνων νωρίς, περιορίζεται
ο αιφνιδιασμός σε περιπτώσεις κινδύνου.
Αυτό σημαίνει ότι οι διευθυντές μπορούν να
αναγνωρίσουν πιθανούς μελλοντικούς κινδύνους, προειδοποιώντας τις επιχειρήσεις
και βελτιώνοντας την αξία της ανάλυσης δεδομένων.
Λαμβάνονται Καλύτερες Αποφάσεις
Τα δεδομένα κινδύνου που λαμβάνονται
από την διαχείριση επιχειρησιακών κινδύνων
είναι ζωτικής σημασίας στη λήψη αποφάσεων
σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης. Τα δεδομένα
περιλαμβάνουν την κατάσταση των παραγόντων
κινδύνου, πιθανούς νέους κινδύνους και
στρατηγικές για τη καταπολέμηση ή λειτουργία
με κίνδυνο. Η συγκέντρωση και η κοινοποίηση
αυτών των δεδομένων βοηθά στην κατανόηση
των πιο σημαντικών κινδύνων στους οποίους
πρέπει να εστιάζεται η προσοχή.
Τροποποίηση της Κουλτούρας Κινδύνου
του Οργανισμού
Αφότου αρχίσει η εξέταση για πιθανούς
κινδύνους για την επιχείρηση, οι διευθυντές
θα έχουν περισσότερη επίγνωση των πιθανών
μελλοντικών κινδύνων. Αυτή η επίγνωση αλλάζει την κουλτούρα της διοίκησης του οργανισμού, ενθαρρύνοντας την ανοιχτή συζήτηση για τον τρόπο μετρίασης του κινδύνου
και καθιστώντας έτσι την επιχείρηση πιο επιτυχημένη. Συχνά, η συνεργασία με μια συμβουλευτική εταιρεία που ασχολείται με τη
διαχείριση κινδύνων ενισχύει τη διαδικασία

δημιουργώντας ένα τυποποιημένο πλαίσιο
για την αξιολόγηση του κινδύνου.
Αποτελεσματικότητα των επιχειρηματικών
διαδικασιών
Οι συμβουλευτικές εταιρείες για τη ΔΕΚ
μπορούν να βοηθήσουν στην δημιουργία
ενός συνεπούς τρόπου αξιολόγησης του κινδύνου, διασφαλίζοντας ότι δαπανείται ο
σωστός βαθμός πόρων για τη διαχείριση του
κινδύνου. Επειδή πολλές ρυθμιστικές αρχές
έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν δεδομένα
από τα προγράμματα ΔΕΚ, η χρήση διαχείρισης
επιχειρησιακού κινδύνου μπορεί επίσης να
συμβάλλει στην μείωση του χρόνου και των
πόρων που δαπανούνται σε ελέγχους και επιθεωρήσεις. Η διαχείριση του κόστους και
η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους
είναι πρόσθετα οφέλη που θα κάνουν μια επιχείρηση πιο αποτελεσματική.
Τα οφέλη της διαχείρισης επιχειρηματικών
κινδύνων προσφέρουν στα ηγετικά στελέχη
επιχειρήσεων και σε άλλους ενδιαφερόμενους
ένα διαρθρωμένο διανοητικό πλαίσιο που
βοηθά στον σχεδιασμό και στην αντιμετώπιση
αλλαγών ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Μέσω όλων
των πλεονεκτημάτων που προαναφέρθηκαν,
η ΔΕΚ μπορεί να επιτρέψει την καλύτερη
διαχείριση κόστους και την προβολή κινδύνου
που σχετίζεται με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες ενός οργανισμού. Παρέχει επίσης
τη δυνατότητα καλύτερης διαχείρισης της αγοράς, του ανταγωνισμού και των οικονομικών
συνθηκών και αυξάνει τον έλεγχο και την ενοποίηση των διάφορων λειτουργιών διαχείρισης κινδύνου.
Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη
ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στο
Λονδίνο και τη Μάλτα, προσφέρει ένα πλήρες
φάσμα νομικών, φορολογικών, λογιστικών,
συμβουλευτικών και οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε διεθνείς επενδυτές
που δραστηριοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Η εταιρεία διαθέτει πολλά
χρόνια εμπειρίας και μια ομάδα έμπειρων
στελεχών που παραμένουν σε ετοιμότητα
για να βοηθήσουν άτομα και επιχειρήσεις σε
όλη τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας,
στην Κύπρο.
Στοιχεία επικοινωνίας:

srigas@treppides.com
www.treppides.com
Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9,
Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Kristelina Tower, 12 Arch.
Makarios III Avenue, Mesa Geitonia, CY
4000 Limassol, Cyprus
London: Office 3.1, 12 Hay Hill,
Mayfair, London W1J 8NR
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road,
Swatar, Birkirkara BKR 4012
Tel.: +357 22678944, +357 25822722

Η Centaur Financial Services Ltd (η « Εταιρεία»), ΚΕΠΕΥ με αριθμό άδειας
018/03, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταφοράς των εργασιών και
του πελατολογίου της στην μητρική της εταιρεία, Fiduserve Asset
Management Ltd, κάτοχο αριθμού άδειας Διαχειριστή Εναλλακτικών
Επενδύσεων AIFM20/56/2013, σε πλήρη συμμόρφωση
με όλες τις σχετικές νομοθεσίες και κανονισμούς.
Ως αποτέλεσμα της της απορρόφησης των εργασιών της Εταιρείας,
οι ανάγκες υφιστάμενων και νέων πελατών θα εξυπηρετούνται καλύτερα
με την παροχή όχι μόνο υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίων
με διακριτική ευχέρεια, αλλά και με την δυνατότητα επένδυσης
σε ευρείας γκάμας επενδυτικά ταμεία.
Με την μεταφορά των εργασιών της, η άδεια της Εταιρείας σαν ΚΕΠΕΥ
έχει καταστεί αχρείαστη και η Εταιρεία προχώρησε σε αίτηση προς
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για εκούσια παραίτηση από
την συγκεκριμένη άδεια όπως προνοούσε η σχετική Νομοθεσία.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με συνεδρία της ενέκρινε την αίτηση της
Εταιρείας, και η άδεια ΚΕΠΕΥ 018/03 θεωρείται ως παραιτηθείσα από
τις 11 Φεβρουαρίου 2019. Όλες οι εργασίες της Εταιρείας συνεχίζουν
ανεπηρέαστες κάτω από την Fiduserve Asset Management Ltd.
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Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Ξέσπασε εμφύλιος στον ΠΙΣ λόγω του ΓεΣΥ
Αναταράξεις από την επιστολή - παραίτηση του παιδίατρου Aλκη Παπαδούρη προς το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

διέπει τη λειτουργία του Ιατρικού Σώματος, υπάρχει η δυνατότητα να διαγραφεί ένα μέλος το οποίο έχει καταγράψει τρεις συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες από τις συνεδρίας του
ΣΙΣ, κάτι το οποίο δεν έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Ερωτηθείς γιατί δεν προχώρησαν
στη διαγραφή του κ. Παπαδούρη, απάντησε πως δεν είναι υπόλογοι να
δώσουν εξηγήσεις, ενώ παράλληλα αποκάλυψε πως ανάλογα έπραξαν και
με ένα άλλο συνάδελφο τους, ο οποίος
«δεν ξαναήρθε στις συνεδριάσεις, όχι
για λόγους ΓεΣΥ αλλά λόγω του ότι έχασε στις εκλογές του Ιατρικού Σώματος».
Κληθείς να αποκαλύψει σε ποιον
αναφέρεται, απάντησε πως πρόκειται
για τον τέως πρόεδρο του ΠΙΣ, Ανδρέα
Δημητρίου. «Τότε, συνέχισε, ο Ανδρέας
Δημητρίου θίχτηκε από κάποιες καταστάσεις και σταμάτησε να προσέρχεται στις συνεδριάσεις αλλά δεν τον
διαγράψαμε ούτε αυτόν».

Αναταράξεις στις τάξεις του ιατρικού
κόσμου σημειώνονται το τελευταίο
48ωρο, μετά την επιστολή του παιδιάτρου Άλκη Παπαδούρη στην ηγεσία
του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος, υποβάλλοντας την παραίτησή του και
αφήνοντας αιχμές κατά της ηγεσίας
του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου
ότι συνεργάζεται με φορείς που σκοπό
έχουν την προώθηση μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων. Στην εν λόγω επιστολή ο κ. Παπαδούρης αναφέρει,
μεταξύ άλλων, πως μετά τις εξελίξεις
που έχει παρακολουθήσει το τελευταίο
διάστημα (δημιουργία πλατφόρμας ιδιωτικής ιατρικής, μνημόνιο συναντίληψης) με ιδιαίτερη του λύπη δηλώνει
ότι η πορεία που ακολουθεί το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος ουδόλως τον
εκφράζει ούτε συνδικαλιστικά αλλά
ούτε και ηθικά ή δεοντολογικά. Οπως
εξηγεί, «στοχεύει σε ιδέες κοινωνικής
αδικίας και ανισότητας και χειραγωγείται από μεγάλα συμφέροντα και πο-

Ενέργειες

<
<
<
<
<
<
<

«Εάν αποδειχτεί ότι κάποιος εμπλέκεται σε αυτή
την πλατφόρμα θα πάρουμε θέση», τονίζει ο Βάσος
Οικονόμου.
λιτικές ξένες προς την ιατρική και ιπποκρατική ηθική και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στη διάσπαση του ιατρικού κόσμου».
Η παραίτηση του κ. Παπαδούρη κινητοποίησε άμεσα το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος το οποίο συγκάλεσε
συνεδρία το βράδυ της Τρίτης προκειμένου να συζητήσει τα όσα αναφέρονται στην επιστολή και στη συνέχεια να τοποθετηθεί συλλογικά μέσω
γραπτής ανακοίνωσης. Μιλώντας στην
«Κ» για το περιεχόμενο της επιστολής
ο πρόεδρος του ΠΙΣ Πέτρος Αγαθαγγέλου απέρριψε κατηγορηματικά τους
ισχυρισμούς του τέως, πλέον, μέλους
του ΣΙΣ ότι μέλη του Ιατρικού Συμβουλίου τα οποία διαπραγματεύονται
για το ΓεΣΥ συμμετέχουν σε σχεδιασμούς για την εξασφάλιση προσωπικών συμφερόντων όπως η «πλατφόρμα
ιδιωτικής ιατρικής».

Ο πρόεδρος του ΠΙΣ Πέτρος Αγαθαγγέλου απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του τέως, πλέον, μέλους του ΣΙΣ ότι μέλη του Ιατρικού Συμβουλίου, τα οποία διαπραγ-

ματεύονται για το ΓεΣΥ, συμμετέχουν σε σχεδιασμούς για την εξασφάλιση προσωπικών συμφερόντων όπως η «πλατφόρμα ιδιωτικής ιατρικής.
Ωστόσο, δεν θέλησε να τοποθετηθεί
περαιτέρω πριν από τη συνεδρίαση
του Συμβουλίου Ιατρικού Σώματος.
Σημειώνεται πως το Συμβούλιο Ιατρικού Σώματος απαρτίζεται από 25 μέλη,
με πρόεδρο τον Πέτρο Αγαθαγγέλου,
αντιπρόεδρο τον Μάριο Καραϊσκάκη,
γραμματέα την Αναστασία Συμεού,
τον εκπρόσωπο Τύπου Βάσο Οικονόμου και τους τοπικούς προέδρους της
κάθε επαρχίας να αποτελούν τη δια-

πραγματευτική ομάδα του Παγκύπριου
Ιατρικού Συλλόγου για το ΓεΣΥ. Παράλληλα, ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, σε χθεσινές του δηλώσεις, ανέφερε ότι κάποια μέλη της
ηγεσίας του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου δεν θέλουν την εφαρμογή του
ΓεΣΥ, για τους δικούς τους λόγους,
παραπέμποντας στην παραίτηση του
κ. Παπαδούρη. Πρόσθεσε ότι «αυτό
πρέπει να το αντιληφθεί η ιατρική

κοινότητα και ο κάθε γιατρός να αξιολογήσει ατομικά τι έχει να κερδίσει,
τι έχει να προσφέρει στο ΓεΣΥ, διότι
είναι μια κοινωνική προσφορά, την
οποία οφείλουμε όλοι να αγκαλιάσουμε».

Τρεις απουσίες «αποβολή»
Στο ίδιο πλαίσιο ο εκπρόσωπος Τύπου και πρόεδρος της επιτροπής δεοντολογίας του ΠΙΣ, Βάσος Οικονόμου,

μίλησε στην «Κ» για την παραίτηση
του Άλκη Παπαδούρη, αλλά και τι προβλέπει η νομοθεσία του Ιατρικού Σώματος σε σχέση με τα μέλη που δεν
παρευρίσκονται στις συνεδρίες του
ΣΙΣ.
Συγκεκριμένα ο κ. Οικονόμου διευκρίνισε στην «Κ» πως ο Άλκης Παπαδούρης έχει να παραστεί σε συνεδρία
από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ
εξήγησε πως βάσει νομοθεσίας που

Τουριστική ένεση από το Cyprus Sunshine Cup
Το 23ο Cyprus Sunshine Cup (21-24 Φεβρουαρίου) είναι προ των πυλών και μερικοί από
τους σπουδαιότερους ποδηλάτες στον κόσμο,
μαζί με επαγγελματικές ομάδες, βρίσκονται
ήδη στην Κύπρο, προκειμένου να λάβουν μέρος σε έναν από τους πιο σημαντικούς αγώνες
Mountain Bike στον κόσμο. Περίπου 3.000
διανυκτερεύσεις επωφελούνται η Ορεινή
Λάρνακα και η Λεμεσός την περίοδο της διοργάνωσης, αφού πολλοί πρωτοκλασάτοι ποδηλάτες προετοιμάζονται στην Κύπρο αυτή
την εποχή – συνδυάζοντάς το και με συμμε<
<
<
<
<
<
<

Η μεγάλη διεθνής διοργάνωση
Mountain Bike συγκεντρώνει
κάθε χρόνο ολοένα και περισσότερους ποδηλάτες από διάφορα
σημεία του πλανήτη, δίνοντας
πνοή στις ορεινές περιοχές του
νησιού και όχι μόνο.
τοχή στο Cyprus Sunshine Cup – μιας και οι
διαδρομές στην Ευρώπη είναι καλυμμένες
από χιόνι και λάσπη.
Εδώ και δέκα ημέρες βρίσκονται στην Κύπρο η Χρυσή Ολυμπιονίκης του Ρίο 2016
Anna van der Breggen από την Ολλανδία και
η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια Annika Langvad
από τη Δανία. Όλο το χειμώνα πέρασε στο
νησί μας η Githa Michiels, Βελγίδα χάλκινη
του περασμένου ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Προβολή ως προορισμός
Πέρα από τις αφίξεις επαγγελματιών και

Στο φετινό Cyprus Sunshine Cup θα συμμετέχουν αθλητές από τρεις ηπείρους και 31 χώρες.
ερασιτεχνών ποδηλατών, η παρουσία στην
Κύπρο τόσων πολλών ποδηλατών που κυνηγούν τους πολύτιμους πόντους του Cyprus
Sunshine Cup στην κούρσα πρόκρισης για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκυο 2020,
προβάλλει το νησί μας ως ιδανικό προορισμό
ποδηλασίας σε όλες τις γωνιές της γης. Είναι
χαρακτηριστικό πως δημοσιεύματα για τον
αγώνα της Κύπρου υπάρχουν στις ΗΠΑ, λόγω
της συμμετοχής πέντε Αμερικανών αθλητών
στη διοργάνωση – ανάμεσά τους ο πρωταθλητής της χώρας Howard Grotts. Οι επαγγελματίες αθλητές με τις πολυπληθείς ομάδες
τους αλλά και οι ερασιτέχνες ποδηλάτες ε-

πιλέγουν για διαμονή είτε κάποιο από τα ξενοδοχεία της Λεμεσού, είτε αγροτουριστικά
καταλύματα της Ορεινής Λάρνακας. Ο αγώνας
κινείται στο τρίγωνο Λεύκαρα – Σκαρίνου –
Λυθροδρόντας, έτσι μικρές επιχειρήσεις (καταστήματα, εστιατόρια, καφενεία) ζωντανεύουν για λίγες μέρες, μέσα στον άλλοτε
ξηρό τουριστικά Φεβρουάριο και παίρνουν
μια σημαντικότατη πνοή.

Ελκυστικές διαδρομές
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, οι υπεύθυνοι έχουν δημιουργήσει τις κατάλληλες
υποδομές, ώστε να μπορούν κορυφαίοι α-

θλητές να προετοιμάζονται στην Κύπρο έχοντας διαθέσιμα όλα τα μέσα που χρειάζονται. Έτσι η Κύπρος καθίσταται ιδανικός αθλητικός τουριστικός προορισμός. Οι διαδρομές στις ορεινές περιοχές της Κύπρου
είναι πανέμορφες και ελκύουν επαγγελματίες
και ερασιτέχνες ποδηλάτες που γνωρίζουν
αυτή την εναλλακτική πλευρά που έχει να
προσφέρει το νησί.
Ο Ολυμπιονίκης και πολυνίκης των «Αυξεντείων» (πρώτου σκέλους του Cyprus
Sunshine Cup) Jaroslav Kulhavy, μετά τον
περσινό αγώνα, κέρδισε το φημισμένο Cape
Epic, τον σημαντικότερο αγώνα Mountain
Bike στον κόσμο, μαζί με τον Grotts που και
πέρσι ήταν στην Κύπρο. Και φέτος, όπως
κάνει εδώ και πάνω από δέκα χρόνια, ο
Kulhavy ξεκινάει τη χρονιά του από την Κύπρο. Στο φετινό Cyprus Sunshine Cup θα
συμμετέχουν αθλητές από τρεις ηπείρους
και 31 χώρες: Αυστρία, Βέλγιο, Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Δανία, Ελβετία, Ελλάδα,
ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ισραήλ, Ιταλία, Κόστα Ρίκα,
Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο,
Μάλτα, Μεγάλη Βρετανία, Ν. Κορέα, Ολλανδία,
Ουγγαρία, Ουκρανία, Πολωνία, Ρουμανία,
Ρωσία, Σερβία, Σλοβενία, Σουηδία και Τσεχία.
Πέρα από την κυπριακή φύση, τις όμορφες
διαδρομές και τα γραφικά χωριά της Κύπρου,
οι ξένοι επιστρέφουν κάθε χρόνο στο νησί
μας και χάρη στην αυθεντική κυπριακή φιλοξενία.
Ο Δήμος Λευκάρων και η Κοινότητα Λυθροδόντα οργανώνουν εκδηλώσεις για να
γιορτάσουν το πέρασμα του Cyprus Sunshine
Cup και φιλεύουν τους ποδηλάτες με τοπικά
εδέσματα, ενώ οι ξένοι αθλητές έχουν να το
λένε για τη θέρμη με την οποία τους αγκαλιάζει
ο κόσμος της υπαίθρου, απ’ όπου και αν διέρχονται.

Σχετικά με τις κατηγορίες που εξαπέλυσε ο κ. Παπαδούρης σε βάρος μελών του ΠΙΣ ο κ. Οικονόμου τόνισε
πως δεν πρόκειται να χαριστεί σε κανέναν και θα εισηγηθεί στο σώμα να
τον καλέσουν προκειμένου να τους αναφέρει τι είδους πληροφορίες έχει
στην κατοχή του και κατά πόσο μπορούν να τεκμηριωθούν. Πρόσθεσε δε,
πως στην κοινωνία που ζούμε καλώς
ή κακώς δεν αρκεί η ενοχή κάποιου.
Για να τον καταδικάσεις πρέπει να αποδείξεις την ενοχή του. «Όταν ο κ.
Παπαδούρης αναφέρει ότι έχει πληροφορίες εμείς θέλουμε να μας εξηγήσει
ποιες είναι.
Τέτοιες πληροφορίες έχω και εγώ
που είμαι μέσα στο Συμβούλιο αλλά
θέλω να μπορέσω να τεκμηριώσω και
να αποδείξω, αν όντως κάποιοι που
ενώ είναι μέσα στη διαπραγματευτική
ομάδα του ΣΙΣ, υποσκάπτουν το ΓεΣΥ»,
υπογράμμισε. Ο κ. Οικονόμου σημείωσε πως θεωρεί ότι μπορεί να μην
είναι ποινικό αδίκημα αλλά είναι θέμα
ηθικής τάξης και δεοντολογίας. «Εάν
αποδειχτεί ότι κάποιος από αυτούς εμπλέκεται σε αυτήν την πλατφόρμα
θα πάρουμε θέση και θα ασχοληθούμε,
διότι δεν πρέπει να υπάρχει εξαίρεση»,
κατέληξε.

EKK: Θέλει να
εποπτεύονται και
τα κρυπτονομίσματα
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) εξέδωσε έγγραφο διαβούλευσης, προτείνοντας την
υιοθέτηση στο εθνικό δίκαιο των διατάξεων
της 5ης οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος (“AMLD5”).
Από την έναρξη λειτουργίας του Κόμβου Καινοτομίας της ΕΚΚ, η Επιτροπή έχει έρθει σε επαφή με διάφορους φορείς οι οποίοι ασχολούνται
με δραστηριότητες κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων, ορισμένες από τις οποίες δεν φαίνεται
να εμπίπτουν στο υφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, η ΕΚΚ θεωρεί επείγουσα την
υιοθέτηση στο εθνικό δίκαιο διατάξεων της
AMLD5 σχετικά με δραστηριότητες κρυπτογραφικών περιουσιακών στοιχείων.
Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της
Financial Action Task Force (FATF), η ΕΚΚ εισηγείται επίσης τη μεταφορά των ακόλουθων
δράσεων κάτω από τις υποχρεώσεις για την καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος/
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT),
οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στην οδηγία
AMLD5:
α) ανταλλαγή μεταξύ κρυπτο-περιουσιακών
στοιχείων,
β) μεταφορά εικονικών περιουσιακών στοιχείων και
γ) συμμετοχή ή και παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την προσφορά ενός εκδότη ή και την πώληση ενός κρυπτο-περιουσιακού στοιχείου.
Κατά την άποψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, η επέκταση αυτή είναι απαραίτητη, καθώς θα αντιμετωπίσει με πιο ολοκληρωμένο τρόπο τους κινδύνους ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που απορρέουν από δραστηριότητες κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων.
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Βέρτιγκο για τις αεροπορικές
εταιρείες χαμηλού κόστους
Η βρετανική Flybmi είναι η δέκατη που χρεοκοπεί την τελευταία διετία
Μακραίνει ο κατάλογος των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών που προσγειώνονται οριστικά μην αντέχοντας
το κόστος των καυσίμων και όσα φέρνει μαζί της η επικείμενη απόσχιση
της Βρετανίας από την Ε.Ε. Δέκατη
στη σειρά, η βρετανική British
Midland Regional Limited, γνωστή
ως Flybmi, που συνέδεε τη Βρετανία
με 25 ευρωπαϊκές πόλεις, ανακοίνωσε
διακοπή των πτήσεών της το Σάββατο
το βράδυ. Η είδηση αναφέρεται σε
σχετικό ρεπορτάζ της ιταλικής οικονομικής εφημερίδας Il Sole 24 Ore
και σκιαγραφεί την εικόνα του χειμαζόμενου κλάδου των μικρών αεροπορικών εταιρειών και των εταιρειών
χαμηλού κόστους.
Η Flybmi είναι, βέβαια, μια μικρή
εταιρεία που διέθετε βάση στο αεροδρόμιο East Midlands στο κέντρο της
Βρετανίας και στο Λεστεσίερ, περίπου
<
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Το υψηλό κόστος των καυσίμων αποτελεί τη βασική
αιτία για την κατάρρευση
των ευρωπαϊκών low cost
αεροπορικών εταιρειών.

Η Flybmi απασχολούσε 376 υπαλλήλους σε Βρετανία, Γερμανία, Σουηδία και Βέλγιο, ενώ διαθέτει στόλο 17 αεροσκαφών.
Στη διάρκεια του 2018 μετέφερε 522.000 επιβάτες.

190 χιλιόμετρα βόρεια του Λονδίνου.
Η Flybmi είχε συνάψει συμφωνίες με
Lufthansa, Turkish Airline, Air France,
Loganair και Air Dolomiti και μοιραζόταν μαζί τους την εκτέλεση πτήσεων
με τους ίδιους κωδικούς. Απασχολούσε
376 υπαλλήλους σε Βρετανία, Γερμανία, Σουηδία και Βέλγιο, ενώ διαθέτει
στόλο 17 αεροσκαφών. Στη διάρκεια
του 2018, μετέφερε 522.000 επιβάτες.
Στην ανακοίνωση διακοπής των πτήσεών της, αποδίδει την οδυνηρή απόφαση στο υψηλό κόστος των καυσίμων αλλά και των εκπομπών καυσαερίων. Οπως τόνισε, χρειάζεται να
πληρώνει υψηλό κόστος για τις εκπομπές καυσαερίων εξαιτίας «της απόφασης που έλαβε η Ε.Ε. να αποκλείσει

τις αεροπορικές εταιρείες της Βρετανίας από τη συμμετοχή στο σύστημα
ανταλλαγής εκπομπών καυσαερίων».
Δεν παρέλειψε, βέβαια, να επικαλεστεί
και την αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει το Brexit και η οποία εντείνεται
όσο πλησιάζει η 29η Μαρτίου, καθώς
η απόσχιση της Βρετανίας από την
Ε.Ε. μπορεί να δημιουργήσει εμπόδια
στη δραστηριότητα των βρετανικών
εταιρειών. Εχει προηγηθεί μόλις πριν
από λίγες ημέρες η πτώχευση της γερμανικής Germania, εταιρείας χαμηλού
κόστους με βάση το Βερολίνο, της ένατης που κατέρρευσε στην Ευρώπη
σε διάστημα μικρότερο των δύο ετών.
Οι πτωχεύσεις στον κλάδο ήταν αλλεπάλληλες το 2017, οπότε κατέρρευ-

σαν η βρετανική Monarch, η γερμανική Air Berlin, ενώ υπήχθη σε τριμερή
εποπτεία η ιταλική Alitalia. Το φθινόπωρο του 2018 πτώχευσαν αρκετές
μικρότερες αεροπορικές, η λετονική
Primera, η κυπριακή Cobalt, η γερμανική Azuraair, η λιθουανική Small
Planet Airlines και η ελβετική Skywork.
Και βέβαια, η ναυαρχίδα του κλάδου
των αερομεταφορέων χαμηλού κόστους, η Ryanair, αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας. Το τρίτο τρίμηνο του 2018 ανακοίνωσε ζημία για
πρώτη φορά από το 2014, ύψους 22
εκατ. ευρώ. Ακόμη και η νορβηγική
Air Shuttle αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Σε ό,τι αφορά τον πάλαι ποτέ κρα-

τικό αερομεταφορέα της Ιταλίας, την
Alitalia, εξακολουθεί να πετάει χάρη
στις εγγυήσεις του ιταλικού κράτους,
ύψους 900 εκατομμυρίων ευρώ, των
οποίων η αποπληρωμή έχει αναβληθεί
επανειλημμένως και τώρα εκκρεμεί
για τις 30 Ιουνίου του τρέχοντος έτους.
Αύριο πρόκειται να συναντηθούν στο
Λονδίνο εκπρόσωποι της εταιρείας
διαχείρισης των Ιταλικών Σιδηροδρόμων με αντιπροσωπεία των αεροπορικών εταιρειών Delta και EasyJet.
Στόχος της συνάντησης είναι η αναζήτηση τελικής συμφωνίας για την
από κοινού εξαγορά του 30% με 40%
της «νέας Alitalia», όπως σχολίασαν
στην I l Sole 24 Ore πηγές της ιταλικής
βιομηχανίας.
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Βερολίνο: διαμάχη
για την αγορά ακινήτων
ΒΕΡΟΛΙΝΟ. «Σε ποιον ανήκει η πόλη;».
Το φιλοσοφικό ερώτημα θέτει ρεπορτάζ του περιοδικού Spiegel, που
περιγράφει το δίλημμα ανάμεσα στην
προστασία ενοικιαστών ή των ιδιοκτητών στην αγορά ακινήτων στο
Βερολίνο και ειδικότερα στην εμβληματική λεωφόρο του Καρλ Μαρξ, η
οποία πριν από την επανένωση ανήκε
στο ανατολικό κομμάτι της πόλης.
Το περιοδικό αναρωτιέται αν θα πρέπει να παρέμβει το κράτος στην προαναφερθείσα διαμάχη και αν ναι, τα
συμφέροντα τίνος καλείται να υπερασπιστεί.
Τη διένεξη πυροδότησε η σχεδιαζόμενη πώληση οικιστικών συγκροτημάτων στη λεωφόρο που περιλαμβάνει 670 διαμερίσματα, ακριβώς
στο σημείο όπου η Καρλ Μαρξ Αλεε
τέμνει την οδό της Παρισινής Κομμούνας. Η τοπική αρχή του Φριντριχσχάιν - Κρόιτσμπεργκ έσπευσε να
αναλάβει πρωτοβουλία προκειμένου
η επένδυση να μην εκτοξεύσει στα
ύψη τα ενοίκια. Επιπλέον, η κυβέρνηση του κρατιδίου του Βερολίνου
εντόπισε στα συμβόλαια της δεκαετίας του ’90 διατάξεις που προστατεύουν την αγορά ακινήτων στην
περιοχή από τις... ορέξεις μεγαλοεπενδυτών.
Παρόμοια ήταν, επίσης, η στάση
του δικαστηρίου του κρατιδίου που
μπλόκαρε τη συνολική πώληση των
διαμερισμάτων, αν και ακόμη δεν
έχει εκδοθεί οριστική απόφαση. Το
παράδειγμα της λεωφόρου Καρλ Μαρξ
αποδεικνύει πόσο φορτισμένη είναι
η διαμάχη για την αγορά ακινήτων
στο Βερολίνο. Και σε άλλες γερμανικές
πόλεις ανεβαίνουν τα ενοίκια και η
στέγη είναι περιορισμένη. Πουθενά,
όμως, δεν έχει ιδεολογικοποιηθεί σε
τέτοιο βαθμό το θέμα, φέρνοντας σε
αντιπαράθεση τους επενδυτές και
τους ενοικιαστές.
Ηδη έχουν εγκαινιαστεί δεκάδες
πρωτοβουλίες κατά της εκτόξευσης
των ενοικίων στην πρωτεύουσα και
η βασική αποστολή είναι η συγκέντρωση υπογραφών προκειμένου να
πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα για
το θέμα. Πίσω από τις κινητοποιήσεις
των πολιτών κρύβεται η άποψη πως
μόνο το κράτος μπορεί να εγγυηθεί

Η διάσημη λεωφόρος Καρλ Μαρξ Αλεε.
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Η εμβληματική λεωφόρος Καρλ Μαρξ Αλεε θέτει εκ νέου το ζήτημα του
εξευγενισμού της πόλης.
ότι το ύψος των ενοικίων θα παραμείνει υποφερτό. Ο απόηχος στην
πόλη είναι τόσο μεγάλος ώστε ακόμη
και στελέχη της τοπικής κυβέρνησης
τάσσονται υπέρ ενός σχεδίου δραστικής κρατικοποίησης της στέγης
στο Βερολίνο. Το κόμμα της Αριστεράς έχει ήδη διακηρύξει ότι στηρίζει
ένα δημοψήφισμα για το θέμα, ενώ
στα μέσα Μαρτίου θα συζητηθεί το
ίδιο πρόβλημα στο συνέδριο των
Πρασίνων.
Το πρόβλημα είναι το εξής: μεταξύ
Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2018
μειώθηκε ο αριθμός των αδειών οικοδόμησης κατά 3,7%, ενώ η ζήτηση
για στέγη αυξήθηκε σε πολλαπλάσιο
ποσοστό. Στο πλαίσιο αυτό αποδεικνύεται αναποτελεσματικό μέτρο το
«φρένο ενοικίων», αφού η αγορά
είναι αυτή που πρωτίστως ρυθμίζει
το ύψος τους.

Επιβράδυνση για τη γερμανική οικονομία βλέπει η Bundesbank
Αντισταθμιστικό ρόλο θα έχουν η ισχυρή απασχόληση και η αύξηση των μισθών - Οι προβλέψεις για τη φετινή ανάπτυξη στο 1%
Επιβράδυνση και όχι συρρίκνωση της
ανάπτυξης στη γερμανική οικονομία
διαβλέπει η Bundesbank το 2019, τονίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για επικείμενη ύφεση στην ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης.
Βραχυπρόθεσμα, όμως, οι οικονομικές
συνθήκες στη Γερμανία θα είναι δύσκολες, σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση
της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας.
Δεν προβλέπεται από την Bundesbank
αύξηση των παραγγελιών στη μεταποίηση, εξαιρουμένου του κλάδου αυτοκινητοβιομηχανιών, που φαίνεται
να προσαρμόζεται στα αυστηρότερα
κριτήρια στις δοκιμές εκπομπής ρύπων
της Ε.Ε. μετά τη μεγάλη πτώση πωλήσεων που υπέστη το φθινόπωρο. Η
Bundesbank αναμένει πως αντισταθμιστικό ρόλο θα διαδραματίσουν η ισχυρή απασχόληση και η αύξηση των
μισθών, διατηρώντας εύρωστη τη ζήτηση στη γερμανική οικονομία. Η γερμανική οικονομία κατάφερε να διαφύγει
από τον κίνδυνο τεχνητής ύφεσης το
δ΄ τρίμηνο του 2018. Δεν σημειώθηκε
καμία μεταβολή στον ρυθμό ανάπτυξης
ύστερα από συρρίκνωση της τάξεως
του 0,2% την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. Για να υπάρξει τεχνητή ύφεση, θα πρέπει να σημειωθεί πτώση
της οικονομικής δραστηριότητας επί
δύο συναπτά τρίμηνα. Ηταν η πρώτη
φορά, όμως, από το 2015 που σημειώθηκε συρρίκνωση της ανάπτυξης το
τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου. Συν
τοις άλλοις, οι βιομηχανικές παραγγελίες υποχώρησαν κατά 1,6% τον Δε-

ναγκάσει τις γερμανικές επιχειρήσεις
να προχωρήσουν σε περικοπές κόστους.

Σε εγρήγορση η ΕΚΤ

Δεν προβλέπεται από την Bundesbank (φωτ.) αύξηση των παραγγελιών στη μεταποίηση, εξαιρουμένου του κλάδου αυτοκινητοβιομηχανιών, που φαίνεται να προσαρμόζεται
στα αυστηρότερα κριτήρια στις δοκιμές εκπομπής ρύπων της Ε.Ε. μετά τη μεγάλη πτώση πωλήσεων που υπέστη το φθινόπωρο. Οικονομικοί αναλυτές φοβούνται μήπως η επιδείνωση του κλίματος στην παγκόσμια οικονομία αναγκάσει τις γερμανικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε περικοπές κόστους.
κέμβριο συγκριτικά με τον Νοέμβριο
λόγω της αδύναμης ζήτησης από το
εξωτερικό. «Δεν υπάρχει κανένα σημάδι
που να προμηνύει πως η επιβράδυνση
της οικονομίας θα εξελιχθεί σε ύφεση»,
σχολιάζει η Bundesbank.
Επιχειρηματικοί παράγοντες εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους για την
πορεία της γερμανικής οικονομίας το
2019, δεδομένων των κινδύνων που
εγκυμονούν από διάφορες πλευρές.
«Το Brexit είναι μεγάλο μπέρδεμα, οι

ρυθμοί ανάπτυξης έχουν επιβραδυνθεί
στην Κίνα και η αμερικανική οικονομία
έχει χάσει την ορμητικότητά της»,
σχολιάζει ο Βέρνερ Λίμπερχερ, επικεφαλής της εταιρείας παραγωγής συστημάτων φιλτραρίσματος Mann +
Hummel, η οποία απασχολεί 20.000
άτομα στη νοτιοδυτική Γερμανία. Από
γεωπολιτική άποψη, υπάρχουν πολλοί
λόγοι για να ανησυχεί κανείς, ιδιαίτερα
για μια οικονομία που εξαρτάται σε
μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές. Η ε-

ξωτερική συγκυρία είναι επισφαλής.
Εχει επικρατήσει ευρύτερο κλίμα αβεβαιότητας από τον εμπορικό πόλεμο
ΗΠΑ - Κίνας, την πολιτική προστατευτισμού που εφαρμόζει γενικά η Ουάσιγκτον και τον λαϊκισμό στην Ε.Ε.
Προβληματισμένο είναι και το Βερολίνο. Η γερμανική κυβέρνηση αναθεώρησε τον Ιανουάριο προς τα κάτω
τις προβλέψεις για τη φετινή ανάπτυξη
στο 1% από το 1,8% που είχε δημοσιευθεί το φθινόπωρο. Εάν οι προβλέψεις

αυτές επιβεβαιωθούν, τότε η γερμανική
οικονομία θα παρουσιάσει τις χαμηλότερες προβλέψεις από το 2013. Τέλη
Ιανουαρίου ανακοινώθηκε, παράλληλα,
πτώση του δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης Ifo στις 99,1 μονάδες
από τις 101 έναν μήνα πριν, αντανακλώντας το χαμηλότερο επίπεδο που
έχει καταγραφεί από τον Φεβρουάριο
του 2016. Οικονομικοί αναλυτές φοβούνται μήπως η επιδείνωση του κλίματος στην παγκόσμια οικονομία α-

Είναι σημαντική η εξασθένηση της
ανάπτυξης στην ευρωπαϊκή οικονομία
και επομένως είναι πιθανόν να επανεξετάσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) τον προσανατολισμό της
σχετικά με την πορεία των επιτοκίων
στην Ευρωζώνη εάν αποδειχθεί πως
η κατάσταση δεν είναι «προσωρινή»,
δήλωσε χθες ο Φρανσουά Βιλερουά
ντε Γκαλό, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ. Σε συνέντευξη που
έδωσε στην ισπανική εφημερίδα El
Pais, ο κ. Γκαλό τόνισε πως «το μείζον
ερώτημα είναι κατά πόσον είναι προσωρινή» η επιδείνωση των οικονομικών
συνθηκών στην Ευρωζώνη.
Παράλληλα, ο Πέτερ Πράετ, επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, είπε
στη γερμανική εφημερίδα BoersenZeitung πως θα εξετασθεί η προοπτική
για την παροχή ενός νέου γύρου φθηνών δανείων τον επόμενο μήνα εάν
υπάρξει επιδείνωση των συνθηκών
πίστωσης και της οικονομίας. Μετά
την τεχνητή ύφεση που παρουσίασε
η ιταλική οικονομία και την επιβράδυνση της ανάπτυξης στη Γερμανία,
οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βρίσκονται
σε εγρήγορση, καθώς διαπιστώνουν
πως η Ευρωζώνη γίνεται ευάλωτη στην
επιδείνωση του κλίματος της παγκόσμιας οικονομίας.
ΒLOOMBERG, REUTERS

Νέα «φούσκα» ακινήτων απειλεί οικονομία και τράπεζες στην Ισλανδία
Η Ισλανδία ήταν ένα παράδειγμα προς
μίμηση για το πώς χειρίστηκε –άνευ
μνημονίου– την τραπεζική της κρίση.
Σήμερα, όμως, δέκα χρόνια μετά και
έχοντας ζήσει τη ζωηρή ανάπτυξη της
τουριστικής αγοράς, ο ρυθμός επιβραδύνεται και το ίδιο συμβαίνει και με
την πορεία της οικονομίας. Παράλληλα,
ελλοχεύει ο κίνδυνος μιας νέας «φούσκας», η οποία απειλεί και την οικονομία εν γένει αλλά και το χρηματοπιστωτικό σύστημα ειδικότερα. Εξαιτίας της αθρόας μετάβασης τουριστών
στο όμορφο νησί, κτίστηκαν με δανεισμό εκατοντάδες υπερπολυτελή
διαμερίσματα που απευθύνονταν σε
τουρίστες. Πολλά παραμένουν στα αζήτητα. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τα
τελευταία επίσημα στοιχεία, παρατηρείται σοβαρή έλλειψη στην προσφορά
προσιτής στέγης για τους ντόπιους.

<
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Παρατηρείται σοβαρή
έλλειψη στην προσφορά
προσιτής στέγης
για τους ντόπιους.
Και αυτό προκαλεί εντεινόμενη κοινωνική δυσαρέσκεια, εφόσον χρειάζονται σχεδόν 8.000 διαμερίσματα για
να καλυφθούν οι ανάγκες. Η κατάσταση
αυτή δυσκολεύει και τις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αυτήν την περίοδο
διεξάγονται μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων.
Η αρχιτέκτων Χιλντιγκούνουρ Χαραλντστότιρ κατασκεύασε κτίριο 38
πολυτελών διαμερισμάτων με μάρμαρο
Πράγας και έργα διάσημου Ισλανδού
καλλιτέχνη, που δουλεύει με βιτρό.

Tα νέα διαμερίσματα στη χώρα αυξήθηκαν 17% το 2017-2018 με άνοδο των
τιμών των ακινήτων κατά 3%. Το τετραγωνικό μέτρο σε αυτά μπορεί να κοστίζει 7.000 δολάρια.

Πουλήθηκαν τα 23 από αυτά, μέχρι
που ξεκίνησε η επιβράδυνση της αγοράς πριν από ένα χρόνο και πλέον.
«Μειώσαμε τις τιμές μας, αλλά δεν
είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να το
κάνουμε, διότι πλέον έχουν φθάσει
στα επίπεδα του κόστους», επισημαίνει
η κ. Χαραλντστότιρ.
Ισως η αρχιτέκτων και οι συνάδελφοί της να μην εκτίμησαν σωστά τη
χρονική συγκυρία. Η τράπεζα Arion
Βank σε έκθεσή της αναφέρει ότι η
αγορά στέγης στην Ισλανδία αναδιπλώνεται. Η οικονομία τώρα επιβραδύνεται, ενόσω οι αφίξεις τουριστών
μειώνονται. Η Isavia, αρμόδια διαχειρίστρια αεροδρομίων, προβλέπει μείωση 2,4% στον αριθμό τους σε σύγκριση με το ρεκόρ του 2018. Tα νέα
διαμερίσματα στη χώρα αυξήθηκαν
17% το 2017-2018 με αύξηση τιμών

ακινήτων κατά 3%. Το τετραγωνικό
μέτρο σε αυτά μπορεί να κοστίζει
7.000 δολάρια. Η όλη οικοδομική άνθηση χρηματοδοτήθηκε με βραχείας
διάρκειας δάνεια και τώρα, όπως και
προ κρίσης, το ποσοστό τους επί των
συνολικών αυξήθηκε πολύ. Αποτελούν
το ένα πέμπτο του χαρτοφυλακίου
των ισλανδικών τραπεζών. Η δε κεντρική τράπεζα προβλέπει ανάπτυξη
1,8% το τρέχον έτος, ήτοι την πιο αργή
από το 2012. Επιπλέον το 1,8% είναι
κατά σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα
χαμηλότερο από την εκτίμηση της
Τράπεζας τον Νοέμβριο. Βέβαια, η ανάκαμψη της Ισλανδίας μετά την κρίση
έχει ολοκληρωθεί, η ανεργία είναι σε
ναδίρ δεκαετίας και το κατά κεφαλήν
εισόδημα είναι 30% υψηλότερο από
τον ευρωπαϊκό μέσον όρο.
BLOOMBERG
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Η Ford σχεδιάζει
να μεταφέρει
παραγωγή
εκτός Βρετανίας
To σκληρό Βrexit θα κοστίσει
στην αμερικανική εταιρεία 1 δισ. δολ.
Κώδωνα κινδύνου κρούει η Ford, ευελπιστώντας να εισακουστεί από τη
Βρετανίδα πρωθυπουργό Τερέζα Μέι
ενόψει του ενδεχόμενου μη συντεταγμένου Brexit. Σύμφωνα με έγκυρη
πηγή που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Times, η αμερικανική
αυτοκινητοβιομηχανία προειδοποίησε
ότι θα μεταφέρει μέρος της παραγωγής
της από τη Βρετανία λόγω της εξόδου
της από την Ε.Ε. «Απλώς ξεκαθάρισαν
ότι η Βρετανία δεν είναι η μοναδική
επιλογή τους, αλλά υπάρχουν και άλλες», τόνισε η πηγή. Ανάλογου περιεχομένου ήταν οι προειδοποιήσεις και
άλλων ξένων εταιρειών προς την κ.
Μέι. Οπως αναφέρει η καλά πληροφορημένη πηγή, οι εκπρόσωποι των
ομίλων ήταν ευγενικοί προς την πρωθυπουργό, αλλά ήταν πολύ πιο αιχμηροί μιλώντας για τη ζημία που μπορεί να προκαλέσει το Brexit σε σύγκριση με αντίστοιχη συνάντηση προ
ενός μηνός.
Εν τω μεταξύ, να υπενθυμίσουμε
δύο πράγματα: πρώτον, ότι μόλις την
περασμένη εβδομάδα η Nissan ανακοίνωσε ότι ακυρώνει τα σχέδιά της
να κατασκευάσει το X-Trail SUV, ένα
νέο μοντέλο αυτοκινήτου πολλαπλών
δραστηριοτήτων στη Βρετανία. Αρχικά,
το 2016, μόλις λίγο μετά το δημοψήφισμα για την έξοδο της Βρετανίας
από την Ε.Ε., ο τότε ακόμα κραταιός
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Η βρετανική αγορά
είναι η τρίτη μεγαλύτερη
για την αμερικανική
αυτοκινητοβιομηχανία.
επικεφαλής της Nissan και της Renault
Κάρλος Γκοσν είχε διαμηνύσει πως
δεν επηρεάζονται από την έκβασή
του τα σχέδια της εταιρείας. Σήμερα,
η Nissan αποφασίζει υπό συνθήκες
μεγάλης αβεβαιότητας για τη μη παραγωγή του προαναφερθέντος μοντέλου. Συν τοις άλλοις, μία ακόμα αυτοκινητοβιομηχανία της Βρετανίας, η
Jaguar Land Rover, ενημέρωσε το
προσωπικό της ότι στις αρχές Απριλίου
θα κλείσει μία εβδομάδα επιπλέον τα
τέσσερα εργοστάσιά της, σκεπτόμενη
ότι ίσως υπάρξουν προβλήματα λόγω
Brexit. Η εβδομάδα αυτή προστίθεται
στο διάστημα για το οποίο ήδη έχει
αποφασιστεί το κλείσιμο των εργοστασίων για λόγους συντήρησης. Επισήμως η Βρετανία αποχωρεί από
την Ευρωπαϊκή Ενωση στις 29 Μαρτίου.
Η Ford έχει σημαντική παρουσία
στη χώρα με εργοστάσια στο Μέρσισαϊντ, στο Ντάγκεναμ και στο Μπρίτζεντ, όπου απασχολεί άνω των 5.500
εργατών. Σε όλη τη Βρετανία οι εργα-

Η Ford έχει σημαντική παρουσία στη χώρα, με εργοστάσια στο Μέρσισαϊντ, στο Ντάγκεναμ και στο Μπρίτζεντ, όπου απασχολεί άνω των 5.500 εργατών. Σε όλη τη Βρετανία, οι εργαζόμενοι στη Ford είναι συνολικά περίπου 13.000.
ζόμενοι στη Ford είναι συνολικά περίπου 13.000. Η δε Βρετανία είναι η
τρίτη μεγαλύτερη αγορά της εταιρείας.
Σε ανακοίνωσή της, η Ford ανέφερε
ότι ένα μη συντεταγμένο Βrexit θα
της κοστίσει περί το 1 δισ. δολάρια,
ενώ θα επηρεάσει δυσμενώς τις δραστηριότητές της σε Βρετανία και Ευρώπη.
Ηδη η αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει ανακοινώσει πως σε όλη
τη Γηραιά Ηπειρο, όπου έχει δραστηριότητες, θα κάνει μεγάλες περικοπές
δαπανών. Στο πλαίσιο αυτό, θα κοπούν
έως και 1.000 θέσεις εργασίας, ανεξαρτήτως των εξελίξεων με το Brexit.

Πριν από λίγες ημέρες, ο πρόεδρος
της Ford Ευρώπης Στίβεν Αρμστρονγκ
δήλωσε ότι αποχώρηση της Βρετανίας
χωρίς συγκεκριμένη συμφωνία πιθανώς να σημάνει περαιτέρω απώλεια
θέσεων εργασίας. Επιπροσθέτως, δεν
απέκλεισε το ενδεχόμενο να κλείσουν
βρετανικά εργοστάσια. Τέλος, αναφέρεται πως τα αυτοκίνητα Ford είναι
τα δημοφιλέστερα στη Βρετανία μεταξύ των λοιπών εμπορικών σημάτων.

Εξαγωγές γαλλικών κρασιών
Μπορεί το 2018 να ήταν μια θαυμάσια χρονιά για τις εξαγωγές γαλλικών

κρασιών και οινοπνευματωδών, οι οποίες πρώτη φορά στην ιστορία έφθασαν τα 13 δισ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της ομοσπονδίας εξαγωγέων FEVS.
Ωστόσο, όπως προσθέτει η FEVS, επικρατεί μεγάλη ασάφεια όσον αφορά
τις εξελίξεις στο Βrexit και τις επιπτώσεις του στις δραστηριότητές της. «Απλά θα καταστρέψει την αγοραστική
δύναμη των ανθρώπων», παρατηρεί
ο πρόεδρος της ομοσπονδίας, Αντουάν
Λεξιά. «Με πτώση της στερλίνας ως
προς το ευρώ, όπως όλοι ξέρουμε στον
κλάδο μας, θα επηρεαστούν οι πωλήσεις». Εξ ου και οι Γάλλοι προετοιμάζονται για σκληρό Brexit και ενισχύουν

τα εκεί αποθέματά τους. Ορισμένοι οινοπαραγωγοί και παραγωγοί οινοπνευματωδών έχουν μεριμνήσει να καλύψουν τη ζήτηση έως και τον Σεπτέμβριο
του 2019, δηλαδή έξι μήνες μετά την
αποχώρηση. Αρκεί να σκεφθεί κανείς
ότι κάθε μέρα περίπου 200 φορτηγά
με κρασί και οινοπνευματώδη ποτά
διασχίζουν τα σύνορα μεταξύ Γαλλίας
και Βρετανίας. Πάντως, το 2018 οι εξαγωγές προς τη Βρετανία μειώθηκαν
0,6% στο 1,3 δισ. ευρώ. «Με την έξοδο
της Βρετανίας από την Ε.Ε., η βιομηχανία κρασιού θα πρέπει να πληρώσει
δασμούς», τόνισε ο κ. Λεξιά.
REUTERS

Το «κρυφό» παιχνίδι του Πεκίνου
για να ηγηθεί στην υψηλή τεχνολογία
Κρατικοί κινεζικοί φορείς πίσω από σημαντικές εξαγορές εταιρειών της Δύσης
Εξαγοράζοντας εξειδικευμένες εταιρείες υψηλής τεχνολογίας της Δύσης
και χρηματοδοτώντας την εξέλιξή
τους, η Κίνα έχει κατορθώσει να αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη στην
τεχνολογία ημιαγωγών.
Συχνά, μάλιστα, το επιτυγχάνει
αθόρυβα, καθώς επενδύει μέσα από
ένα πλέγμα φαινομενικώς ιδιωτών
επενδυτών. Πίσω τους, όμως, κρύβονται κρατικοί φορείς. Και βέβαια
οι εταιρείες της Δύσης διαπιστώνουν
κατόπιν εορτής ότι έχουν διευκολύνει τον οικονομικό γίγαντα της
Ασίας να εξελιχθεί σε παγκόσμιας
κλίμακας δύναμη στους μικροεπεξεργαστές και να αναβαθμίσει τεχνολογικά ακόμη και τις ένοπλες
δυνάμεις του.
Οπως εξηγεί αναλυτικό ρεπορτάζ
των Financial Times, η άνοδος της
κινεζικής NavTech αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα των μεθόδων
που μετέρχεται το Πεκίνο για να
δημιουργήσει ισχυρές βιομηχανίες
ημιαγωγών.

Η σουηδική Silex
Η NavTech, που είχε ειδικευτεί
στην υψηλή τεχνολογία δορυφόρων
και αμυντικού εξοπλισμού, το 2015
εξαγόρασε τη σουηδική Silex
Microsystems. Απέκτησε, έτσι, την
τεχνογνωσία της στην παραγωγή
επιταχυνσιόμετρων, γυροσκοπίων
και άλλων μικροσκοπικών αισθητήρων.
Σύντομα ανακοίνωσε την ανέγερση μονάδας παραγωγής στο
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Οι εταιρείες της Δύσης
διαπιστώνουν κατόπιν
εορτής ότι έχουν διευκολύνει την Κίνα να εξελιχθεί σε παγκόσμιας κλίμακας δύναμη στους
μικρο-επεξεργαστές.
Πεκίνο αξίας 300 εκατ. δολαρίων,
η οποία θα βασίζεται στην «τεχνολογία της Silex» στα μικροηλεκτρομηχανικά συστήματα. Πρόκειται
για τα συστήματα που ενσωματώνονται στους μικροεπεξεργαστές,
οι οποίοι με τη σειρά τους αποτελούν κεντρικό στοιχείο κάθε είδους
υψηλής τεχνολογίας: από τα κινητά
τηλέφωνα και τις ιατρικές συσκευές
μέχρι τα αυτοκινούμενα οχήματα.
Οπως τονίζει η βρετανική εφημερίδα, στην εξαγορά της Silex
πίσω από μια σειρά κινεζικών επενδυτικών εταιρειών holding βρίσκονταν κρατικά ταμεία της Κίνας.
Η νέα μονάδα βρίσκεται τώρα σε
ένα κρατικά ελεγχόμενο βιομηχανικό πάρκο και χρηματοδοτείται
από το κρατικό ταμείο στήριξης
της βιομηχανίας ημιαγωγών, το
λεγόμενο Ταμείο Ενσωματωμένων
Κυκλωμάτων του Πεκίνου. Η κατάκτηση της τεχνογνωσίας των
μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων εντάσσεται στις προσπάθειες του Πεκίνου να περιορίσει

την εξάρτηση της Κίνας από τις
εισαγωγές τεχνολογίας στρατηγικής σημασίας. Αποτελεί παράλληλα
εγγενές στοιχείο του προγράμματος
«Made in China 2025», στο οποίο
έχει ήδη επενδύσει εκατοντάδες
δισ. δολάρια το Πεκίνο.
Η βρετανική εφημερίδα παραθέτει την εκτίμηση του Γέρκερ
Χέλστρομ, αναλυτή στη Σουηδική
Υπηρεσία Αμυντικών Ερευνών,
που θεωρεί πιθανό να έχει άθελά
της η Σουηδία διευκολύνει την τεχνολογική αναβάθμιση των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων. Σημαντικότεροι ανταγωνιστές της Silex
είναι
η
ευρωπαϊκή
STMicroelectronics, η καναδική
Teledyne Dalsa και η ταϊβανέζικη
TSMC. Δεν είναι, όμως, η μοναδική
σουηδική εταιρεία μικροηλεκτρομηχανικών συστημάτων που εξαγοράστηκε από κινεζική. Προ δύο
ετών η επίσης σουηδική Norstel
εξαγοράστηκε έναντι απροσδιόριστου τιμήματος από την κινεζική
An Χin Capital.
Το πλέγμα επενδυτικών οχημάτων της Κίνας που έχουν χρηματοδοτήσει εξαγορές δυτικών εταιρειών ημιαγωγών καταδεικνύει τι
είδους πρόκληση αντιμετωπίζουν
οι ρυθμιστικές αρχές των δυτικών
χωρών στην προσπάθειά τους να
κρατήσουν υπό τον έλεγχό τους
την τεχνολογία στρατηγικής σημασίας. Το 2017 η αμερικανική υπηρεσία ελέγχου ξένων επενδύσεων, γνωστή ως Cfius, απέτρεψε

την εξαγορά της αμερικανικής εταιρείας ημιαγωγών Lattice από
την Canyon Bridge Capital
Partners. Ο λόγος ήταν πως οι επενδυτές στηρίζονταν από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Κίνας
China Reform Holdings που διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 30 δισ.
δολαρίων. Δεν έχει καταστεί δυνατόν, όμως, να αποτραπούν άλλες
εξίσου σημαντικές εξαγορές. Το
2015 η αμερικανική εταιρεία ημιαγωγών OmniVision που σχεδιάζει αισθητήρες εικόνας, εξαγοράστηκε από Κινέζους επενδυτές
μεταξύ των οποίων και η ιδιωτική
επενδυτική Hua Capital. Πίσω από
αυτήν βρίσκεται όμως ο βασικός
μέτοχος της κρατικής κινεζικής εταιρείας μικροεπεξεργαστών
Tsinghua Unigroup.

Αντιδράσεις στην Ευρώπη
Η κινεζική επέλαση στην ευρωπαϊκή τεχνολογία έχει εξωθήσει
πολλούς Ευρωπαίους πολιτικούς
να ζητήσουν τη θέσπιση ευρωπαϊκού ελεγκτικού μηχανισμού αντίστοιχου της αμερικανικής Cfius.
Ενας τέτοιος φορέας θα μπορούσε
να εμποδίσει την εξαγορά στρατηγικής σημασίας τεχνολογίας από
εταιρείες τρίτων χωρών. Το εύλογο
αίτημά τους, όμως, έχει προσκρούσει στις αντιρρήσεις αρκετών χωρών της Ε.Ε. με αποτέλεσμα να υποβαθμιστεί η πρόταση σε «ένα
πλαίσιο συντονισμού» και τίποτε
περισσότερο.

Η Κίνα έχει κατορθώσει να αναδειχθεί σε ηγετική δύναμη στην τεχνολογία ημιαγωγών εξαγοράζοντας δυτικές εταιρείες. Συχνά, μάλιστα, το επιτυγχάνει αθόρυβα, καθώς επενδύει μέσα από ένα πλέγμα φαινομενικώς ιδιωτών επενδυτών. Πρόκειται για ένα στρατηγικό σχέδιο του Πεκίνου, στο πλαίσιο
του προγράμματος «Made in China 2025», στο οποίο έχει ήδη επενδύσει εκατοντάδες δισ. δολάρια.

Η Ε.Ε. θέλει να σπάσει το μονοπώλιο δολαρίου στις συναλλαγές προϊόντων ενέργειας
Η Ευρωπαϊκή Ενωση εντείνει τις προσπάθειες για να καταπολεμήσει το μονοπώλιο του δολαρίου στη διαπραγμάτευση πετρελαίου και άλλων προϊόντων
ενέργειας, έχοντας δρομολογήσει σήμερα συνάντηση με τις διοικήσεις κάποιων από τους ισχυρότερους ενεργειακούς ομίλους στην Ευρώπη, σύμφωνα
με το πρακτορείο Reuters. Απώτερος
στόχος της Ε.Ε. είναι να διασώσει τη
διεθνή συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν μετά την απόφαση
της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ
να αποσυρθούν οι ΗΠΑ και να επαναφέρει τις κυρώσεις εις βάρος της Τεχεράνης.
Η σημερινή συνάντηση αποτελεί μέρος προγραμματισμένων διαβουλεύσεων
μέχρι τα μέσα του 2019, που αποσκοπούν
στο να προωθηθεί το ευρώ σε διεθνείς
συναλλαγές πηγών ενέργειας. Εκπρό-
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Εκπρόσωποι της Ε.Ε. θα
συναντηθούν κεκλεισμένων των θυρών με εκπροσώπους εταιρειών πετρελαίου, αερίου και παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος.
σωποι της Κομισιόν θα συναντηθούν
κεκλεισμένων των θυρών στις Βρυξέλλες
με εκπροσώπους εταιρειών πετρελαίου,
φυσικού αερίου και παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, όπως η OMV, η Eni,
η Fluxys και Engie. «Η Ε.Ε. πραγματοποιεί τις μεγαλύτερες εισαγωγές ενέργειας, δαπανώντας, κατά μέσον όρο,
300 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση την τελευταία πενταετία. Περίπου το 85% του

Η σημερινή συνάντηση της Κομισιόν με ευρωπαϊκούς κολοσσούς ενέργειας αποτελεί μέρος προγραμματισμένων διαβουλεύσεων, που αποσκοπούν στο να προωθηθεί
το ευρώ σε διεθνείς συναλλαγές πηγών ενέργειας.

ποσού αυτού πληρώνεται σε δολάρια»,
αναφέρεται σε επίσημα έγγραφα που
απέκτησε το Reuters. Η Ε.Ε. δεν είναι
μόνη σε αυτήν την προσπάθεια. Η Ρωσία
και η Κίνα εδώ και καιρό επιδιώκουν
να καθιερωθεί η χρήση των άλλων νομισμάτων στη διεθνή διαπραγμάτευση
εμπορευμάτων εκτός του δολαρίου. «Η
Ουάσιγκτον δεν συμπαθεί καρτέλ όπως
ο ΟΠΕΚ», σχολίασε ένας από τους συμμετέχοντες στη σημερινή συνάντηση.
Οι κυρώσεις των ΗΠΑ δεν ισχύουν
μόνον εις βάρος του Ιράν αλλά θα ισχύσουν και για τρίτες χώρες που θα συνεχίσουν να συναλλάσσονται με το
Ιράν, είτε αγοράζοντας πετρέλαιο είτε
πραγματοποιώντας επενδύσεις ή προωθώντας προϊόντα στη χώρα. Η Ε.Ε.,
όμως, επιθυμεί να συνεχίσει να προμηθεύεται πετρέλαιο από το Ιράν αλλά και
να διατηρήσει σε ισχύ τη διεθνή συμ-

φωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα της
Τεχεράνης. Ετσι οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να παρακάμψουν τις αμερικανικές
κυρώσεις χωρίς όμως να έρθουν σε απευθείας σύγκρουση με την Ουάσιγκτον
και έχουν θέσει επί τάπητος διάφορες
λύσεις.
Ορισμένοι παίκτες στον ευρωπαϊκό
κλάδο ενέργειας τηρούν επιφυλακτική
στάση για το κατά πόσον είναι εφικτό
να βρεθεί λύση και δεν θα παραστούν
στη σημερινή συνάντηση. Υποστηρίζουν
πως η ενσωμάτωση του ευρώ σε ένα
διεθνές σύστημα πληρωμών είναι μακροχρόνια διαδικασία. Αμφιβολίες έχουν
εκφραστεί στους κύκλους της ΕΚΤ. «Πέραν της προώθησης ενός τέτοιου σχεδίου, χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, σταθερότητα και πρόθυμοι επενδυτές», δήλωσε υψηλόβαθμος τραπεζίτης στο
Reuters.
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Το χειροποίητο σουηδικό super
car που «χτυπάει» τη Ferrari
Στόχος της Κoenigsegg είναι η μαζική παραγωγή του μοντέλου της έως το 2022

H Huawei αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως.

Ευκαιρία ενίσχυσης
για τη Samsung
τα προβλήματα της Huawei

Η Koenigsegg ευελπιστεί έως το 2022 να μπορεί να κατασκευάζει εκατοντάδες οχήματα ετησίως αντί ενός εκατ. δολαρίων έκαστο. Εν τω μεταξύ, όλα θα αφορούν ένα και μοναδικό μοντέλο με ταχύτητα 249 μιλίων την ώρα, δηλαδή 401 χιλιόμετρα την ώρα.
Η κραταιά και διάσημη Ferrari, η ιταλική αυτοκινητοβιομηχανία με
το πιο αναγνωρίσιμο εμπορικό σήμα στον κόσμο, ίσως αρχίσει να
αισθάνεται ότι απειλείται. Στη Σουηδία, η Κoenigsegg κατασκευάζει
υπερπολυτελή χειροποίητα αμάξια,
που σε λίγο θα είναι έτοιμα να κάνουν τις κατακόκκινες Ferrari να...
φάνε σκόνη. Σημειωτέον, όπως αναφέρει το Bloomberg, πως μέσα
στα επόμενα χρόνια η ιταλική εταιρεία θέλει να διπλασιάσει την
κερδοφορία της ενισχύοντας τις
πωλήσεις μοντέλων όπως το Monza
με τιμή 1,8 εκατ. δολάρια, το
LaFerrari Aperta με 2,1 εκατ. δολάρια και το σπορ Ρurosangue, το
οποίο θεωρείται ένα από τα γρηγορότερα αυτοκίνητα εντός και εκτός δρόμου. Ομως, για να το κατορθώσει αυτό η Ferrari θα πρέπει
να κονταροχτυπηθεί με τον 46χρονο Σουηδό επιχειρηματία Κρίστιαν
Φον Κένιγκσεγκ, ιδρυτή της
Koenigsegg.

Διά χειρός
Τα τελευταία 17 χρόνια, δηλαδή
από το 2002, η Koenigsegg πουλάει
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Από το 2002, η
Koenigsegg πουλάει καμιά δωδεκαριά χειροποίητα αμάξια τον χρόνο,
αντί 2 εκατ. δολ. έκαστο.
καμιά δωδεκαριά χειροποίητα αμάξια τον χρόνο, αντί 2 εκατ. δολαρίων έκαστο.
Ο ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας ευελπιστεί έως το 2022
να μπορεί να κατασκευάζει εκατοντάδες οχήματα ετησίως αντί 1
εκατ. δολαρίων έκαστο. Εν τω μεταξύ, όλα θα αφορούν ένα και μοναδικό μοντέλο με ταχύτητα 249
μιλίων την ώρα, δηλαδή 401 χιλιόμετρα την ώρα. Λίγα χρόνια μετά,
προσδοκά να εκτινάξει την παραγωγή στα χιλιάδες αμάξια ετησίως,
οπότε η Koenigsegg θα αποτελεί
ευθεία ανταγωνίστρια των Ferrari,
Bugatti και Lamborghini. «Hδη
κάποιοι προτιμούν τα δικά μας αυτοκίνητα από εκείνα της Ferrari»,
τονίζει ο φον Κένιγκσεγκ, παρoυσιάζοντας τις εγκαταστάσεις της

εταιρείας στα περίχωρα της πόλης
Ανγκελχομ, στη νοτιοδυτική Σουηδία. «Τα αυτοκίνητά μας είναι ακόμα απίστευτα ακριβά, αλλά δυνητικά ο όγκος των πωλήσεων αυξάνεται πολύ». Τον περασμένο μήνα η Koenigsegg συνήψε συμφωνία
με την NEVS, μία εταιρεία κινεζικών
συμφερόντων, που αγόρασε τα περιουσιακά στοιχεία της σουηδικής
Saab.
Μαζί θα ξεκινήσουν την κατασκευή του νέου μοντέλου το 2021
σε παλαιό εργοστάσιο της Saab,
το οποίο στις καλές εποχές παρήγαγε 200.000 αυτοκίνητα τον χρόνο
και απασχολούσε 8.000 άτομα. Η
εικόνα πόρρω απέχει από την καθημερινότητα της Koenigsegg, η
οποία απασχολεί μόλις 225 άτομα.
Με χειρωνακτικές μεθόδους κατασκευάζουν περίτεχνα αμάξια, ενώ
το εργοστάσιο πιο πολύ θυμίζει λέσχη φίλων αυτοκινήτου με άνετες
καρέκλες, ένα ποδοσφαιράκι, ένα
μισοτελειωμένο παζλ και oύτε ένα
ρομπότ στον ορίζοντα.
Σχεδόν όλα τα εξαρτήματα κατασκευάζονται εντός του εργοστασίου: οι θήκες των λαμπτήρων με

ανθρακονήματα, οι τροχοί, το σασί
και οι κινητήρες. Απαξάπαντα φέρουν την υπογραφή του ανθρώπου
που τα κατασκεύασε. Ομάδες εργαζομένων κάθονται γύρω από ένα
τραπέζι και κουβεντιάζουν, γυαλίζοντας στο χέρι τμήματα αυτοκινήτου.
Σε έναν περίκλειστο χώρο δύο
άνθρωποι με αναπνευστήρες δίνουν σχήμα σε εξαρτήματα από
ανθρακονήματα, χρησιμοποιώντας
λεπτοφτιαγμένα εργαλεία που ταιριάζουν σε εργαστήριο γλυπτικής.
«Ενα από τα πράγματα που θέλω
να κάνω εδώ είναι να δημιουργώ
τεχνολογία, η οποία μπορεί να βελτιώσει την αυτοκίνηση», λέει ο Κρίστιαν Φον Κένιγκσεγκ.
Βέβαια, όπως επισημαίνει ο Φίλιπ
Χατσόι, αναλυτής της Jefferies στο
Λονδίνο, η σουηδική εταιρεία έχει
πολύ δρόμο μπροστά της για να απειλήσει τους μεγάλους παίκτες.
Τα 90 χρόνια ιστορίας δίνουν στη
Ferrari τη δυνατότητα να επαναφέρει διάσημα μοντέλα και να τα
εκσυγχρονίσει, κάνοντάς τα περιζήτητα και πάλι.

μετά το ξέσπασμα της οικονομικής
κρίσης πριν από μία δεκαετία. Την
ίδια στιγμή, όμως, η φορολόγηση
των πλουσιότερων πολιτών και επιχειρήσεων έχει υποχωρήσει στα
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών.
«Ενώ οι επιχειρήσεις και οι κροίσοι απολαμβάνουν φορολογική ασυλία, εκατομμύρια κορίτσια δεν
διαθέτουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και γυναίκες πεθαίνουν εξαιτίας ιατρικών ελλείψεων στον
τοκετό», λέει η Μπιανιάμα.
Η Oxfam εκτιμά ότι η αντιμετώπιση της φορολογικής ανισότητας
θα επιτρέψει την καταπολέμηση
πολλών δεινών. Εάν το πλουσιότερο 1% στον πλανήτη πλήρωνε
μόλις 0,5% επιπλέον φόρους για
τον πλούτο που κατέχει, το ποσό
αυτό θα επέτρεπε την εκπαίδευση
262 εκατομμυρίων παιδιών, τα οποία δεν έχουν σήμερα πρόσβαση
στην πρωτοβάθμια παιδεία, και θα
προσέφερε αναγκαία ιατρική περίθαλψη σε 3,3 εκατομμύρια ανθρώπους.

Οι 26 πλουσιότεροι διαθέτουν όσα το 50% των
φτωχότερων κατοίκων
της Γης, σύμφωνα με
έκθεση της ανθρωπιστικής οργάνωσης Oxfam.
χων του πλανήτη αυξήθηκαν κατά
12% το περασμένο έτος –ποσόν
αντίστοιχο με 2,5 δισ. δολάρια την
ημέρα– ενώ τα 3,8 δισεκατομμύρια
άνθρωποι, που αποτελούν το φτωχότερο 50% του παγκόσμιου πληθυσμού, υπέστησαν μείωση της
τάξης του 11% στα εισοδήματά
τους. «Αυτό δεν είναι αναπόφευκτο,
είναι όμως απαράδεκτο», ανέφερε
σε συνέντευξή της η Ουίνι Μπιανιάμα, εκτελεστική διευθύντρια
της Oxfam International.
Στην έκθεσή της, που βασίστηκε
σε στοιχεία του Credit Suisse
Wealth Databook και του ετήσιου
καταλόγου δισεκατομμυριούχων
του περιοδικού Forbes, η οργάνωση
αναφέρει ότι ο αριθμός δισεκατομμυριούχων σχεδόν διπλασιάσθηκε

Δίκαιο μερίδιο

Η 14χρονη Αΐντα μελετά στο σπίτι της στη φτωχή πολιτεία του Μαρανάο
στη βόρεια Βραζιλία. Συνολικά 3,8 δισεκατομμύρια άνθρωποι αποτελούν το
φτωχότερο 50% του παγκόσμιου πληθυσμού.
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Βασικός στόχος της Samsung
είναι να κυριαρχήσει στην
ανά-πτυξη των δικτύων 5G.
στον κλάδο με μερίδιο 28% στην παγκόσμια
αγορά τηλεπικοινωνιών.
Για να μην εξαφανιστεί πλήρως η Huawei
από τα δίκτυα 5G, η Ενωση Διαχειριστών
Κινητής Τηλεφωνίας (GSMA) καλεί τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να θέσουν ένα κοινό
καθεστώς προστασίας του δικτύου. Σύμφωνα
με την GSMA, ο ενδεχόμενος αποκλεισμός
από τα δίκτυα θα ανέβαζε το κόστος για
τους παρόχους και για τους πελάτες. Εκτός
αυτού, σε περίπτωση που αποκλειστεί η
Huawei παγκοσμίως, η GSMA εκτιμά πως
η χρήση των δικτύων 5G θα καθυστερήσει
σημαντικά σε σχέση με το προσδοκώμενο.

Σήμερα ο τεχνολογικός κλάδος καλύπτει το 3% των θέσεων εργασίας στη Νέα Υόρκη. Πάντως,
ο μεγαλύτερος «εργοδότης» στη Νέα Υόρκη είναι ο τομέας υγείας. Απασχολεί το 18% του ανθρωπίνου δυναμικού της μητρόπολης, με τον κλάδο του λιανικού εμπορίου και τον χώρο της εστίασης να καταλαμβάνουν την 2η και την 3η θέση.

Μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης πριν από μία δεκαετία
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τις κινήσεις άλλων εταιρειών», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας στο Reuters.
Ο εξοπλισμός της Huawei που χρησιμοποιείται στα δίκτυα τηλεπικοινωνιών έχει
απαγορευθεί στις ΗΠΑ, ενώ τις ανησυχίες
της Ουάσιγκτον για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών συμμερίζονται η Αυστραλία
και η Νέα Ζηλανδία, που επίσης έχουν αποκλείσει την κινεζική εταιρεία. Πολλές
χώρες της Ευρώπης εξετάζουν το ενδεχόμενο
να ακολουθήσουν, ωστόσο η κίνηση αυτή
ενδεχομένως να προκαλέσει μεγάλη αναταραχή στην επικείμενη χρήση του δικτύου
5G. Η Huawei, που αρνείται τις κατηγορίες,
αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο εξοπλισμού

BLOOMBERG

Διπλάσιοι οι δισεκατομμυριούχοι
ΝΤΑΒΟΣ. «Εκτός ελέγχου» χαρακτήρισε η ανθρωπιστική οργάνωση
Oxfam την εισοδηματική ανισότητα, επισημαίνοντας ότι πλήττει
κατά προτεραιότητα τις γυναίκες.
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε η
οργάνωση στην έκθεση που κοινοποίησε στους συμμετέχοντες
στην ετήσια συνάντηση επιχειρηματιών και κυβερνητικών αξιωματούχων στο θέρετρο Νταβός στις
ελβετικές Αλπεις.
Η Oxfam, η οποία προσπαθεί
εδώ και δεκαετίες να εστιάσει την
προσοχή στο θέμα της ανισότητας,
αναφέρει στην έκθεσή της ότι οι
περιουσίες των δισεκατομμυριού-

Χρυσή ευκαιρία για την επέκταση της
Samsung στον χώρο του δικτύου 5ης γενιάς
(5G) προσφέρει η απαγγελία κατηγοριών
για βιομηχανική κατασκοπεία από τις αμερικανικές αρχές εναντίον της κινεζικής
Huawei, που αποτελεί τον μεγαλύτερο πάροχο εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως.
Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του
Reuters, η Samsung εκμεταλλευόμενη την
ανησυχία γύρω από την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών που προσφέρει ο μεγαλύτερος
ανταγωνιστής της, μεταφέρει υψηλόβαθμα
στελέχη και πολλούς υπαλλήλους στον τομέα
δικτύου. Πέρα από την εσωτερική αναδιάρθρωση, η νοτιοκορεατική εταιρεία τηλεπικοινωνιών προβαίνει σε επενδύσεις ύψους
22 δισ. δολαρίων μέσα στα επόμενα τρία
χρόνια σε τεχνολογία 5G και σε άλλους
τομείς. «Σκοπεύουμε να ενισχύσουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες στον
τομέα του δικτύου, προκειμένου να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες που προσφέρει η αγορά σε μια περίοδο που η Huawei είναι αντικείμενο ανησυχιών σχετικά με την ασφάλεια», δήλωσε στο Reuters στέλεχος της
Samsung.
Μάλιστα, η Samsung σε συνεργασία με
τη γαλλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών
Orange, της οποίας ο βασικός προμηθευτής
είναι η Huawei, πρόκειται να πραγματοποιήσει δοκιμαστική λειτουργία του δικτύου
της 5G στη Γαλλία φέτος. «Η Samsung εστιάζει στο να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης
με τους συνεργάτες της και να κυριαρχήσει
στην παγκόσμια αγορά 5G ανεξάρτητα από

«Οι κυβερνήσεις οφείλουν τώρα
να προωθήσουν πραγματικές μεταρρυθμίσεις εξασφαλίζοντας ότι
εταιρείες και εύποροι ιδιώτες θα
αναλάβουν δίκαιο μερίδιο των φορολογικών βαρών, το οποίο θα επενδύσουν σε δωρεάν ιατρική περίθαλψη και εκπαίδευση για όλους,
και ειδικότερα για κορίτσια και γυναίκες, που σήμερα τα στερούνται»,
λέει η Μπιανιάμα.
Η εκτελεστική διευθύντρια της
Oxfam συμμετέχει τακτικά στο
φόρουμ του Νταβός, υποστηρίζοντας ότι η αποτελεσματική καταπολέμηση της αδικίας θα προέλθει
από τις κυβερνήσεις και τους πλούσιους επενδυτές.
A.P.

Η Νέα Υόρκη, ανταγωνιστής
της Σίλικον Βάλεϊ
H Νέα Υόρκη εξελίσσεται σε τεχνολογικό
κόμβο, με τη Σίλικον Βάλεϊ να αποκτά έναν
ανταγωνιστή στην Ανατολική Ακτή των
ΗΠΑ. Αν και η Amazon ματαίωσε σχέδιο
για τη δημιουργία κεντρικών γραφείων στη
Νέα Υόρκη, οι υπόλοιποι τεχνολογικοί κολοσσοί των ΗΠΑ επεκτείνουν την παρουσία
τους από τη Δυτική Ακτή, όπου κυριαρχεί
η Σίλικον Βάλεϊ, σε κάθε περιφέρεια της
Νέας Υόρκης. Η Google επιθυμεί να διπλασιάσει το προσωπικό της στη Νέα Υόρκη,
δρομολογώντας την κατασκευή εγκαταστάσεων που θα κοστίσουν 1 δισ. δολάρια. Ανάλογα σχέδια έχουν ανακοινώσει η
Facebook, η Apple, η Uber και άλλες εταιρείες
τεχνολογίας.
«Υπάρχει άνθηση του τεχνολογικού κλάδου σε κάθε πλευρά της Νέας Υόρκης», σχολιάζει ο Γουίλιαμ Ρούντιν, κατασκευαστής
και πρόεδρος του Συμβουλίου Ακινήτων της
Νέας Υόρκης, σε δημοσίευμα των New York
Times. Σήμερα, ο τεχνολογικός κλάδος καλύπτει το 3% των θέσεων εργασίας στη Νέα
Υόρκη έναντι του 4% στη Wall Street. Βέβαια,
ο μεγαλύτερος «εργοδότης» στη Νέα Υόρκη
είναι ο τομέας υγείας. Απασχολεί το 18%
του ανθρωπίνου δυναμικού της μητρόπολης,
με τον κλάδο του λιανικού εμπορίου και τον
χώρο της εστίασης να καταλαμβάνουν την
2η και την 3η θέση.
Η πολύπλευρη οικονομία της Νέας Υόρκης
αποτελεί πόλο έλξης για τους ισχυρούς παίκτες της Σίλικον Βάλεϊ εδώ και χρόνια, παρατηρούν οι New York Times. Από τα μέσα
της δεκαετίας του 2000, οι θέσεις εργασίας
των τεχνολογικών εταιρειών στη Νέα Υόρκη
ήταν διοικητικές και αφορούσαν κυρίως το
μάρκετινγκ και τη διαφήμιση. Τελευταία,
όμως, το προσωπικό που διαθέτουν αφορά
τον κορμό των δραστηριοτήτων τους. Πιο
απλά, οι τεχνολογικοί κολοσσοί αναζητούν
ταλαντούχα στελέχη στον αμιγή τεχνολογικό
τομέα, όπως είναι οι προγραμματιστές και
οι μηχανικοί λογισμικών. Βέβαια, αυτή η
κατηγορία των εργαζομένων παραμένει α-
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Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου της τεχνολογίας ενισχύουν
διαρκώς την παρουσία τους
στην αμερικανική μητρόπολη.
κόμη ένα χαμηλό ποσοστό στον πληθυσμό
της Νέας Υόρκης σε σχέση με τη Σίλικον
Βάλεϊ ή το Σιάτλ.
Η Wall Street παραμένει ο ισχυρότερος
παράγοντας στην οικονομία της μητρόπολης,
διότι πληρώνει τους υψηλότερους μισθούς.
Οι εργαζόμενοι στον χρηματοπιστωτικό
κλάδο της Νέας Υόρκης κερδίζουν πάνω
από 400.000 δολάρια ανά έτος, σχεδόν τριπλάσια από τις εταιρείες τεχνολογίας. Κατά
συνέπεια, η Wall Street συνεισφέρει με
υψηλό ποσοστό στα φορολογικά έσοδα της
πολιτείας και της πόλης της Νέας Υόρκης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν
οι New York Times, η Wall Street καλύπτει
το 18% όλων των αμοιβών, ο τομέας της υγείας το 10% και ο τεχνολογικός κλάδος το
5%. Αν και είναι αναμφισβήτητη η επέκταση
της παρουσίας των πρωταγωνιστών της Σίλικον Βάλεϊ στη Νέα Υόρκη, είναι λίγες οι
εταιρείες που διατηρούν εκεί την έδρα τους.
«Το κύρος και η ισχύς της Νέας Υόρκης έχει
να κάνει με το ότι μεγάλοι όμιλοι διατηρούν
εκεί τα κεντρικά γραφεία τους», αναφέρει
η Κάθριν Γουάλντ, πρόεδρος και διευθύνουσα
σύμβουλος του φορέα εκπροσώπησης εταιρειών Partnership for New York City, όπου
οι τεχνολογικές εταιρείες δεν έχουν ακόμη
τόσο ισχυρή παρουσία. Μερίδα αναλυτών
τηρεί επιφυλάξεις για το πόσο θα ωφεληθεί
η Νέα Υόρκη από την εξέλιξή της σε τεχνολογικό κόμβο. Αντιθέτως, φοβούνται μήπως
μια τέτοια τάση εντείνει την εισοδηματική
ανισότητα στη μητρόπολη. Υπάρχει κίνδυνος
να επιδεινωθεί η ανισότητα, σχολιάζει ο
Νταν Γουάνγκ, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
Κολούμπια, στους New York Times.
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Πωλούνται σπίτια με 1 ευρώ στα χωριά της Ιταλίας

Προσφέρονται έως και 9.000 ευρώ σε οικογένειες και μπόνους για τα παιδιά, προκειμένου να ζωντανέψει η ύπαιθρος
Τα πανέμορφα χωριά της Ιταλίας (και
ενίοτε και της Ελβετίας) κινδυνεύουν
να... εξαφανιστούν από τον χάρτη, μιας
και οι νεότεροι κάτοικοί τους τα εγκαταλείπουν μαζικά, αναζητώντας περισσότερες ευκαιρίες στα αστικά κέντρα. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις
η αντίδραση των τοπικών αρχόντων
και κοινωνιών είναι η ίδια: να χορηγήσουν χρηματικά κίνητρα σε ντόπιους
και ξένους προκειμένου να κατοικήσουν
στα χωριά, να δημιουργήσουν οικογένεια –εάν δεν έχουν ήδη– και να διαμορφώσουν μόνιμη εγκατάσταση εκεί.
Αυτό που διαφέρει είναι το είδος των
κινήτρων και των προϋποθέσεων είτε
πρόκειται για 9.000 ευρώ ανά οικογένεια
στη Λοκάνα της βόρειας Ιταλίας είτε
για τα σπίτια με 1 ευρώ στη Σαρδηνία
και στη Σικελία.
Ωστόσο, ας πάρουμε τα πράγματα
από την αρχή, ξεκινώντας από την Ελβετία, και συγκεκριμένα από το ειδυλλιακό χωριό Aλμπίνεν, στο καντόνι
Βαλέ στο νότιο μέρος της χώρας. Στην
καρδιά των ελβετικών Αλπεων, το Αλμπίνεν θεωρείται ένα όμορφο ορεινό
χωριό, ενώ 6 χλμ. μακριά βρίσκονται

Διαμερίσματα με
ενοίκιο 150 ευρώ
Στις πόλεις της Σικελίας, Παρ-

τάνα, Καλταμπελότα, Τζουλιάνα, Σικουλιάνα και Τσαντσάνα,
που προσελκύουν ξένους συνταξιούχους και έχουν πάρει
νέα πνοή, παρέχονται διαμερίσματα 50 τετραγωνικών μέτρων αντί ενοικίου 150 ευρώ.
Το δε πρωινό στα κοντινά καφέ κάνει μόλις 2 ευρώ. Βέβαια, τα πράγματα αποδείχθηκαν πιο δαπανηρά για την
Τάβια Μακνόταν, όπως αναφέρει το www.
businessinsider.com. Εφυγε
από την Αυστραλία, έφθασε
στο Γκάντζι της Σικελίας, όπου μπορούσε να αποκτήσει
σπίτι με 1 ευρώ και διαπίστωσε ότι τελικά θα της κόστιζε
15.100 ευρώ με τους φόρους
και τα μεσιτικά έξοδα – και
αυτό την απέτρεψε να το αγοράσει. Η Ολλανδή σχεδιάστρια μόδας Μαράι Kράφσμα,
πάντως, είναι ενθουσιασμένη
με το σπίτι που απέκτησε με
τον σύντροφό της αντί 1 ευρώ
στην Ολολάι της Σαρδηνίας, όπως αναφέρει στο CNN. «Εχουμε σχεδόν ολοκληρώσει
την ανακαίνιση και ανυπομονούμε να εγκατασταθούμε»,
λέει. Η δαπάνη ανήλθε σε
75.000 ευρώ και είναι μια καλή τιμή για τα δεδομένα της Ιταλίας. Τέλος, η κ. Kράφσμα
διευκρίνισε πως δεν την ενόχλησε η διαβόητη γραφειοκρατία στην Ιταλία, μιας και ήταν προετοιμασμένη γι’ αυτήν
και είχε και τη βοήθεια των
τοπικών αρχών.
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Χρειάζεται μακρόπνοος
σχεδιασμός ανάπτυξης των
τοπικών κοινωνιών, ώστε
να μην τις εγκαταλείπουν
οι κάτοικοι, λέει ο καθηγητής Αντρέα Ούγκαρι.

Στα ιταλοελβετικά σύνορα, στο χωριό Μποργκομετζαβάλε, ο δήμαρχος προσφέρει εγκαταλελειμμένα κτίσματα –αγροικίες, αποθήκες, στάβλους κ.λπ.– αντί 1 ευρώ και μόνο, ενώ δίνει και χρήματα στους νεοφερμένους. Η κωμόπολη δημιουργήθηκε το 2016 με τη συγχώνευση δύο υπό εξαφάνισιν χωριών. Για κάθε νεογέννητο προσφέρονται
1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε κάθε έναν που θα ξεκινήσει επιχείρηση στο χωριό.

οι διάσημες θερμές πηγές της Λόικερμπαντ. Το χωριό συνολικά λογίζεται
μέρος της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς της Ελβετίας λόγω της
αρχιτεκτονικής και της θέσεώς του.
Ωστόσο, είναι αραιοκατοικημένο με
μόλις 240 κατοίκους, ενώ μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις έκλεισε το σχολείο του. Οι δουλειές είναι λίγες και οι
νέοι μεταναστεύουν.
Ο δήμος του Αλμπίνεν προσδοκά
να προσελκύσει τουλάχιστον δέκα
οικογένειες τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα
με
τον
ιστότοπο
www.daytranslations.com. Βάσει ορισμένων κριτηρίων, προσφέρει 22.200
ευρώ κατά κεφαλήν σε επίδοξους κατοίκους και 8.900 ευρώ για κάθε παιδί.
Ποια είναι τα κριτήρια; Να μην ξεπερνούν σε ηλικία τα 45 χρόνια, να δεσμευθούν να μείνουν στο Αλμπίνεν

για μια δεκαετία και να επενδύσουν
τουλάχιστον 179.000 ευρώ για αγορά
ή κατασκευή κατοικίας, η οποία θα
είναι και η κύρια. Συν τοις άλλοις, εάν
πρόκειται για ξένους, πρέπει να έχουν
άδεια παραμονής. Στην ιταλική πλευρά
των Αλπεων, τώρα, τα πράγματα είναι
αρκετά απλούστερα, έως ένα βαθμό
τουλάχιστον.
Στην πανέμορφη Λοκάνα στο Πιεμόντε, στη βόρεια Ιταλία, που συνορεύει
με τη Γαλλία και την Ελβετία, ο δήμαρχος Τζιοβάνι Μπρούνο Ματιέτ προσφέρει σε ορίζοντα τριετίας έως και
9.000 ευρώ σε οικογένειες Ιταλών και
ξένων που θα μετακομίσουν εκεί. Αρκεί
να έχουν ένα παιδί και ελάχιστες ετήσιες
αποδοχές 6.000 ευρώ. «Στις αρχές του
20ού αιώνα είχαμε 7.000 κατοίκους και
σήμερα μετά βίας φθάνουμε τους 1.500,
γιατί πολλοί φεύγουν για το Τορίνο να

δουλέψουν στα εργοστάσια», λέει ο κ.
Ματιέτ στο CNN. Στην Ιταλία συνολικά,
στο πέρασμα των τελευταίων 30 ετών,
ένα στα τέσσερα μικρά χωριά έχει εξαφανιστεί, ενώ σήμερα υπάρχουν 139
με λιγότερους από 150 κατοίκους. «Θέλουμε να προσελκύσουμε κυρίως νεαρά
άτομα, αλλά και εν γένει επαγγελματίες
που μπορούν να εργάζονται εξ αποστάσεως ή άλλους που θέλουν πραγματικά να αρχίσουν μια νέα δουλειά
εδώ», παρατηρεί ο δήμαρχος της Λοκάνα.
Η περιοχή είναι παράδεισος για υπαίθριες δραστηριότητες και μέρος
του τεράστιου εθνικού αλπικού πάρκου
Γκραν Παραντίζο. Μπορείς να κάνεις
αναρρίχηση, πεζοπορία, κολύμπι, πατινάζ και ψάρεμα στη λίμνη Τσερεζόλε
και ένα σωρό άλλα. Η Λοκάνα είναι
πλούσια, χάρη στην υδροηλεκτρική ε-

νέργεια, που παράγει και πουλάει στο
δημόσιο.
Λίγο βορειότερα, στα ιταλοελβετικά
σύνορα, ο Αλμπέρτο Πριόνι, δήμαρχος
του Μποργκομετζαβάλε, προσφέρει εγκαταλελειμμένα κτίσματα –αγροικίες,
αποθήκες, στάβλους κ.λπ.– αντί 1 ευρώ
και μόνο, ενώ δίνει και χρήματα στους
νεοφερμένους. «Η κωμόπολη δημιουργήθηκε το 2016 με τη συγχώνευση δύο
υπό εξαφάνιση χωριών», λέει. «Αν και
διαθέτουμε πολλά χρήματα για επενδύσεις, μας λείπουν η νεολαία και τα
παιδιά. Ετσι για κάθε νεογέννητο προσφέρω 1.000 ευρώ και 2.000 ευρώ σε
κάθε έναν που θα ξεκινήσει επιχείρηση
εδώ». Βέβαια, όσοι σπεύσουν στο Μποργκομετζαβάλε, που σημαίνει «η πόλη
στο μέσον της πεδιάδας», θα πρέπει
να έχουν κεφάλαιο να επισκευάσουν
τα κτίσματα εντός διετίας και να τα

χρησιμοποιήσουν για εγκατάσταση
και όχι ως θερινές κατοικίες.
Ωστόσο, η λύση αυτή ίσως να μην
είναι βιώσιμη, όπως αναφέρει το CNN.
«Οι ξένοι λατρεύουν την ομορφιά της
Ιταλίας και λαχταρούν να ζουν σαν κάνουν συνεχώς διακοπές κάτω από τον
ήλιο. Κι αυτό βραχυπρόθεσμα λειτουργεί. Εντούτοις, χρειάζεται μακρόπνοος
σχεδιασμός ανάπτυξης των τοπικών
κοινωνιών, ώστε να μην τις εγκαταλείπουν οι κάτοικοι», επισημαίνει ο καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Λούις της Ρώμης, Αντρέα
Ούγκαρι. Ορισμένοι είχαν προτείνει τη
μεταφορά των προσφύγων και των μεταναστών σε ερημωμένα ιταλικά χωριά,
αλλά ο Ματέο Σαλβίνι, ένας εκ των αντιπροέδρων της κυβέρνησης και επικεφαλής της ακροδεξιάς Λέγκας του
Βορρά, αντιτίθεται σθεναρά.

Μείωση 4,6% στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ευρωζώνη
Ακόμη μία δυσοίωνη είδηση συμπληρώνει από χθες την εικόνα μιας Ευρωζώνης σε επιβράδυνση, και πρόκειται για την πτώση που σημείωσαν
οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Ιανουάριο για πέμπτο συναπτό μήνα. Η είδηση έρχεται σε μια στιγμή που η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης
έχει περιέλθει σε στασιμότητα και
φλερτάρει με την ύφεση, η Ιταλία διολισθαίνει σε τεχνική ύφεση, η αβεβαιότητα περιβάλλει την Ισπανία ενόψει πρόωρων εκλογών και η Βρετανία φαίνεται να οδεύει προς ένα
σκληρό Brexit. Αφορά, άλλωστε, τον
ίδιο μήνα που η ΕΚΤ παραδέχθηκε
ότι έχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι για την
οικονομία της Ευρωζώνης.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ενωσης
Ευρωπαϊκών Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, οι πωλήσεις αυτοκινήτων
περιορίστηκαν στο 1,23 εκατ. σημειώνοντας πτώση 4,6% σε σύγκριση με
την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Η πτώση γενικεύθηκε σε
όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές,
σε Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, Ιταλία
και Ισπανία. Από τις πέντε μεγαλύτερες
οικονομίες της Ευρωζώνης, στην Ισπανία, που οδεύει προς πρόωρες εκλογές μετά την απόρριψη του σχεδίου
προϋπολογισμού της κυβέρνησης,
κατεγράφη η μεγαλύτερη πτώση πωλήσεων που ήταν 8%.
Ακολουθεί η Ιταλία με πτώση 7,5%.
Εχουν, έτσι, πληγεί η Audi και η

Audi και Porsche, δύο από τα πλέον κερδοφόρα σήματα της Volkswagen, κατέγραψαν διψήφια μείωση των πωλήσεών τους.
Porsche, δύο από τα πλέον κερδοφόρα
σήματα της Volkswagen, καθώς κατέγραψαν διψήφια μείωση των πωλήσεών τους.
Κι ενώ η Volkswagen αντιμετωπίζει
ακόμη τις συνέπειες του σκανδάλου
των ρύπων, στο σύνολό του ο κλάδος
της αυτοκινητοβιομηχανίας επιβαρύνεται περαιτέρω από την αβεβαιότητα γύρω από το Brexit.
Στην αρχή της εβδομάδας η Renault
προειδοποίησε πως δεν θα επιτύχει
τους στόχους και τις προβλέψεις της
για κέρδη σε περίπτωση σκληρού

Brexit. Τις ίδιες ημέρες η Ford Motor
Co. προέβλεψε πως ένα σκληρό Brexit
θα είναι «καταστρεπτικό» για τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας και
τις μονάδες παραγωγής του.
Στους αποσταθεροποιητικούς παράγοντες προστίθεται η πρόθεση του
Αμερικανού προέδρου να αλλάξει τους
κανόνες του διεθνούς εμπορίου. Αύριο
αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα
των αμερικανικών αρχών για το κατά
πόσον αποτελούν οι εισαγωγές αυτοκινήτων κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ. Από τη στιγμή που

θα παρουσιαστούν τα πορίσματα της
έρευνας, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος θα εισηγηθεί
στον πρόεδρο Τραμπ μέτρα για την
αντιμετώπιση του προβλήματος.
Οι εξελίξεις θα συμπέσουν με τα
στοιχεία που θα ανακοινωθούν για
την αγορά αυτοκινήτων στην Κίνα.
Μέχρι στιγμής σημειώνεται κάμψη
στις πωλήσεις αυτοκινήτων στην
Κίνα, με εξαίρεση, όμως, τον κλάδο
των αυτοκινήτων πολυτελείας και
των λεγόμενων οχημάτων ελεύθερου
χρόνου.

Δηλώσεις για Italexit
ώθησαν ανοδικά
τις αποδόσεις των 10ετών
Επανήλθαν σε ανοδική πορεία χθες
οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων του ιταλικού δημοσίου,
όταν δηλώσεις βουλευτή της Λέγκας επανέφεραν τη συζήτηση
περί αποχώρησης της Ιταλίας από
την Ε.Ε. Η εμπρηστική δήλωση
ήλθε για ακόμη μία φορά από τα
χείλη του Κλάουντιο Μπόργκι,
που αναφέρθηκε σε μια τέτοια
προοπτική για την τρίτη οικονομία
της Ευρωζώνης στην περίπτωση
που δεν υπάρξουν αλλαγές στην
Ε.Ε. μετά τις εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ετσι οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων
του ιταλικού δημοσίου σημείωσαν
χθες άνοδο κατά 9 μονάδες βάσης,
φτάνοντας στο 2,89%.
Την ίδια άνοδο σημείωσαν και
οι αποδόσεις των διετών ομολόγων
φτάνοντας στο 0,57%. Σχολιάζοντας την εξέλιξη, ο Πίτερ Τσάτβελ,
στέλεχος της Mizuho στο Λονδίνο,
τόνισε πως «είναι γνωστές στην
αγορά οι απόψεις του κ. Μπόργκι
αλλά πιθανώς ο ίδιος δεν αντιλαμβάνεται πώς λειτουργεί η αγορά».
Οπως διευκρίνισε ο εν λόγω αναλυτής, όταν ο κ. Μπόργκι επαναλαμβάνει αυτά τα σχόλια, οι επεν-

δυτές αντιμετωπίζουν το χρέος
της χώρας ως πιο επισφαλές και
αυτό επηρεάζει τις εταιρείες και
τελικά τα οικονομικά της Ιταλίας.
Σε ό,τι αφορά το spread από τα
δεκαετή ομόλογα του γερμανικού
δημοσίου, διευρύνθηκε στις 11
μονάδες βάσης.
Την ανοδική πορεία ακολούθησαν τα δεκαετή ομόλογα του ισπανικού δημοσίου που σημείωσαν αρχικά άνοδο στο 1,27% για
να υποχωρήσουν όμως αργότερα
στο 1,25% σημειώνοντας άνοδο
μόλις μιας μονάδας βάσης. Σύμφωνα με αναλυτές της Morgan
Stanley, έχουν μεν αυξηθεί οι πιθανότητες να διολισθήσει δημοσιονομικά η Ισπανία, αλλά η συνολική εικόνα της ισπανικής οικονομίας είναι θετική γι’ αυτό και
οι αποδόσεις των ισπανικών ομολόγων παραμένουν σταθερές. Σύμφωνα, πάντως, με αναλυτές της
Rabobank, θα διευρυνθούν τα
spreads των ισπανικών ομολόγων
όταν θα πλησιάζουν οι εκλογές.
Θεωρούν μάλιστα πιθανότερο να
υποστεί μεγαλύτερες πιέσεις η Ισπανία καθώς δεν έχει μειώσει
το χρέος της.

Η Γερμανία έχει τον δεύτερο χαμηλότερο βασικό μισθό στη Δυτική Ευρώπη
Τον δεύτερο χαμηλότερο βασικό μισθό
στη Δυτική Ευρώπη εξακολουθεί να
έχει η μεγαλύτερη και ισχυρότερη
οικονομία της Ε.Ε., η Γερμανία, με
μικρότερο μόνον εκείνον της Βρετανίας. Η εικόνα προκύπτει από σχετική έκθεση του γερμανικού Ινστιτούτου Οικονομικών και Κοινωνικών
Ερευνών Hans-Bockler, που δίνει μεν
στοιχεία για την Ελλάδα και τις άλλες
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, κάνοντας, όμως, σαφή διαχωρισμό από
τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, στις
οποίες δεν τις συγκαταλέγει. Υποστηρίζει, πάντως, πως στις χώρες του
ευρωπαϊκού Νότου οι αποδοχές των
εργαζομένων αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς.
Για την Ελλάδα αναφέρει, έτσι, πως
ο βασικός μισθός αυξήθηκε για πρώτη
φορά ύστερα από επτά χρόνια, με το
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Το ωρομίσθιο των 9,19 ευρώ
που ισχύει στη Γερμανία
ισοδυναμεί με μηνιαίες καθαρές αποδοχές 1.146 ευρώ.
ωρομίσθιο να φθάνει στα 3,76 ευρώ.
Την ίδια στιγμή, στην Ισπανία, τονίζει
πως το βασικό ωρομίσθιο αυξήθηκε
κατά 11%, φθάνοντας στα 5,45 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά, όμως, τη Γερμανία, το
εν λόγω ινστιτούτο την κατατάσσει
στην προτελευταία θέση ως προς το
επίπεδο του βασικού μισθού της, με
το ωρομίσθιο στα 9,19 ευρώ. Χαμηλότερος είναι μόνο στη Βρετανία,
όπου ανέρχεται σε 7,83 στερλίνες,
ποσό που μετά την υποχώρηση της
στερλίνας ισοδυναμεί μόλις με 8,85

Ο Γερμανός υπουργός Εργασίας Χιουμπέρτους Χέιλ δήλωσε πως θα διαπραγματευθεί
με τους εταίρους στην Ε.Ε. τη θέσπιση ενιαίου βασικού μισθού όταν η Γερμανία αναλάβει την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το 2020.

ευρώ. Το Ινστιτούτο Hans-Bockler επισημαίνει ότι οι μισθοί στη Γερμανία
είναι μεν πολύ υψηλότεροι από τις
χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, αλλά
οι Γερμανοί εργαζόμενοι συχνά κινδυνεύουν να βρεθούν σε ένδεια. Συγκεκριμένα, το εν λόγω ινστιτούτο υποστηρίζει πως ένα στους πέντε Γερμανούς βρίσκεται στα όρια της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
Ο λόγος είναι πως το ωρομίσθιο των
9,19 ευρώ που ισχύει στη Γερμανία
ισοδυναμεί με μηνιαίες καθαρές αποδοχές ύψους 1.146 ευρώ, ποσό που,
σύμφωνα πάντα με το Ινστιτούτο
Hans-Bockler, μόλις που υπερβαίνει
τα όρια της φτώχειας και αντιπροσωπεύει μόνον το 48% του διάμεσου εισοδήματος στη χώρα.
Στον αντίποδα βρίσκονται παραδόξως χώρες όπως η Τουρκία, της ο-

ποίας ο βασικός μισθός αντιπροσωπεύει σχεδόν το 74% του διάμεσου
εισοδήματος, ενώ στην Πορτογαλία
φθάνει στο 61%.
Σχετικό ρεπορτάζ της Wall Street
Journal αναφέρει πως στα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. οι μισθοί έχουν αυξηθεί κατά
μέσον όρο κατά 2,7%. Στις χώρες της
Δυτικής Ευρώπης, όμως, οι μισθοί αυξάνονται με αργούς ρυθμούς. Προ μηνών, πάντως, ο Γερμανός υπουργός Εργασίας Χιουμπέρτους Χέιλ δήλωσε πως
θα διαπραγματευθεί με τους εταίρους
στην Ε.Ε. τη θέσπιση ενιαίου βασικού
μισθού, όταν η Γερμανία αναλάβει την
προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,
το 2020. Στην περίπτωση αυτή, θα δρομολογηθεί ένα μέτρο που μπορεί να
προστατεύσει από τον κίνδυνο της
φτώχειας πάνω από 20 εκατομμύρια
πολίτες της Ε.Ε.
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Προς αναστολή
η παράδοση F-35
στην Τουρκία

Καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισε η εκστρατεία των ομογενειακών οργανώσεων Ελλήνων και Αρμενίων στις
Ηνωμένες Πολιτείες.
ενέκριναν το νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό του 2019. Η έγκριση του
προϋπολογισμού είχε καθυστερήσει
λόγω της γνωστής διαμάχης του προέδρου Τραμπ με την ελεγχόμενη από
τους Δημοκρατικούς Βουλή των Αντιπροσώπων για τη χρηματοδότηση
του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό.
Με τον συγκερασμό των διαφορετικών
κειμένων, το ενιαίο σχέδιο των δύο
επιτροπών προωθείται πλέον για την
τελική του επικύρωση από τις ολομέλειες της Βουλής και της Γερουσίας.

EPA
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Υστερα από επίμονες προσπάθειες
ομογενειακών οργανώσεων Ελλήνων
και Αρμενίων στις Ηνωμένες Πολιτείες
–του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής
Ηγεσίας (HALC) και της Αρμενικής Εθνικής Επιτροπής Αμερικής (ANCA)–
στο νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό περιελήφθησαν δύο σημαντικές
διατάξεις που θέτουν περιορισμούς
στη στρατιωτική βοήθεια προς την
Τουρκία. Η πρώτη από αυτές απαγορεύει την πώληση όπλων στη Διεύθυνση Προσωπικού Ασφαλείας του
Τούρκου προέδρου, εκτός εάν ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ
Πομπέο είναι σε θέση να βεβαιώσει
ότι προσήχθησαν στην αμερικανική
Δικαιοσύνη τα μέλη της προσωπικής
ασφάλειας του Ερντογάν που κατηγορούνται για ξυλοδαρμό διαδηλωτών.
Το επίμαχο περιστατικό είχε συμβεί
τον Μάιο του 2017, κατά τη διάρκεια
επίσκεψης του Τούρκου προέδρου
στην Ουάσιγκτον, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ.
Η δεύτερη και σημαντικότερη διάταξη αναστέλλει την παράδοση των
F-35 στην Τουρκία λόγω της επιμονής
της Αγκυρας να προμηθευτεί ρωσικούς αμυντικούς πυραύλους S-400,
παρά τις προειδοποιήσεις της Ουάσιγκτον. Η κοινή απόφαση των δύο
επιτροπών αξιώνει από τους υπουργούς Εξωτερικών και Αμυνας να υποβάλουν μέχρι την 1η Νοεμβρίου

Μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενεάς F-35, που προορίζεται για το
Ισραήλ, σε δοκιμαστική πτήση στο Τενεσί τον Μάιο του 2018.
του τρέχοντος έτους έκθεση στο Κογκρέσο για το θέμα των S-400 και για
το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων
στην Τουρκία. Παράλληλα, οι δύο ομογενειακές οργανώσεις ξεκίνησαν
νέα εκστρατεία συγκέντρωσης υπογραφών σε επιστολή που απευθύνεται
προς το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το

Πεντάγωνο. Η επιστολή τάσσεται υπέρ της ματαίωσης της πώλησης F35, χαρακτηρίζοντας αναξιόπιστο
σύμμαχο την Τουρκία και σημειώνοντας ότι παραβιάζει συστηματικά
τα κυρίαρχα δικαιώματα Ελλάδας,
Αρμενίας και Κύπρου.
CONGRESS.GOV

Δεκαέξι πολιτείες κατά του Ντόναλντ Τραμπ
ΣΑΝ ΦΡΑΝΣΙΣΚΟ. Δεκαέξι αμερικανικές
πολιτείες προσέφυγαν στο ομοσπονδιακό δικαστήριο εναντίον της απόφασης του Αμερικανού προέδρου να
παρακάμψει το Κογκρέσο προφασιζόμενος έκτακτη ανάγκη. «Αντίθετα με
τη βούληση του Κογκρέσου, ο πρόεδρος
χρησιμοποίησε το πρόσχημα μιας τεχνητής “κρίσης” παράνομης μετανά<
<
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<
<
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Προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη για την απόφασή του
να παρακάμψει το Κογκρέσο, προφασιζόμενος
έκτακτη ανάγκη.
στευσης για να κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και να αποσπάσει
κονδύλια που προορίζονταν για τον εντοπισμό ναρκωτικών, για δαπάνες
του στρατού και της αστυνομίας και
να τα διοχετεύσει στην κατασκευή τείχους στα σύνορα Ηνωμένων Πολιτειών
- Μεξικού», ανέφερε η προσφυγή. Στο
κείμενο παρατίθεται η δήλωση του
ίδιου του προέδρου, όταν ανακοίνωνε
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Ο Σάντερς διεκδικεί
εκ νέου το χρίσμα
των Δημοκρατικών

Κόκκινο φως από τις επιτροπές
του Κογκρέσου λόγω των S-400
Περισσότερο αβέβαιη από κάθε άλλη
φορά διαγράφεται η προοπτική παράδοσης των αμερικανικών μαχητικών
αεροσκαφών πέμπτης γενεάς F-35
στην Τουρκία, ύστερα από την κοινή
απόφαση που έλαβαν επί του θέματος
οι επιτροπές της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας.
Σε κοινή τους συνεδρίαση, οι αρμόδιες επιτροπές των δύο νομοθετικών
σωμάτων του αμερικανικού Κογκρέσου

l

Οι 16 πολιτείες υποστηρίζουν ότι η απόφαση του Τραμπ τους στερεί πόρους για
να τους αφιερώσει στο τείχος.

την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
(«δεν ήταν ανάγκη να το κάνω αυτό»).
Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο πρόκειται να προσφύγουν και αυτοί με τη
σειρά τους στη Δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι ο πρόεδρος υφάρπαξε τις
αρμοδιότητες του Σώματος. Παράλληλα,
ο κοινοβουλευτικός έλεγχος συνεχίζεται
με νέες έρευνες για τα σχέδια του πρώην συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του
Λευκού Οίκου, Μάικλ Φλιν, να μεταφέρει αμερικανική πυρηνική τεχνολογία
στη Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με
την κατάθεση πληροφοριοδότη από
το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στην
αρμόδια επιτροπή του Κογκρέσου, οι
ενέργειες του Φλιν ήταν πιθανότατα
παράνομες. Σύμφωνα με το δίκτυο
ΝBC, ο πληροφοριοδότης εκτιμά ότι ο
πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να επιδιώκει τη μεταφορά πυρηνικής τεχνογνωσίας στη Σαουδική Αραβία. «Οι έρευνες είναι ιδιαίτερα σημαντικές γιατί
φαίνεται ότι οι προσπάθειες της κυβέρνησης να μεταφέρει ευαίσθητη πυρηνική τεχνολογία στη Σαουδική Αραβία συνεχίζονται», δήλωσε ο επικεφαλής της επιτροπής ελέγχου της Βουλής, Ελάιτζα Κάμιγκς.
REUTERS, A.P.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Το χρίσμα του Δημοκρατικού Κόμματος για τις προεδρικές
εκλογές του 2020 θα διεκδικήσει και
πάλι ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς.
Ο 77χρονος Σάντερς, που αποκαλεί
τον εαυτό του «δημοκρατικό σοσιαλιστή», ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του μέσω email σε υποστηρικτές
του. Στο μήνυμά του, ο Σάντερς δεσμεύθηκε ότι θα οικοδομήσει ευρύ
μέτωπο, με στόχο να αντιμετωπίσει
τα μεγάλα συμφέροντα που λυμαίνονται την κυβέρνηση και την πολιτική σκηνή της Ουάσιγκτον. «Η
εκστρατεία μας θα επιδιώξει να δημιουργήσει μία κυβέρνηση, η οποία
θα εργάζεται για τους πολλούς και
όχι για τους λίγους», ανέφερε ο Σάντερς στο μήνυμά του. Ο γερουσιαστής του Βερμόντ αναμένεται να αντιμετωπίσει ερωτήματα για την ηλικία του και τη θέση του σε ένα
κόμμα, όπως το Δημοκρατικό, που
πραγματοποιεί συνειδητή προσπάθεια προώθησης νέων φωνών, κυρίως
από γυναίκες και μέλη μειονοτήτων.
Μεταξύ των διεκδικητών του χρίσματος ξεχωρίζουν ο Αφροαμερικανός γερουσιαστής Κόρι Μπούκερ, η
Κάμαλα Χάρις, η Κίρστεν Τζίλιμπραντ, η Εϊμι Κλόμπουσαρ και η Ελίζαμπεθ Ουόρεν. Ο Μπέρνι Σάντερς,
που υπήρξε δήμαρχος του Μπέρλινκτον στο Βερμόντ, εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων το 1990 ως
ανεξάρτητος. Το 2006, εξελέγη στη
Γερουσία, ενώ το 2018 επανεξελέγη
για τρίτη συνεχόμενη εξαετή θητεία.
Η προεκλογική εκστρατεία του με
αντίπαλο τη Χίλαρι Κλίντον προκάλεσε μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς ο
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Ο ανεξάρτητος γερουσιαστής του
Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, τον Ιανουάριο του 2019.
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Ερωτήματα εγείρουν οι
αντίπαλοί του για την
προχωρημένη ηλικία του,
καθώς είναι 77 ετών.
Σάντερς αρνήθηκε να δεχθεί δωρεές
από «επιτροπές πολιτικής δράσης»,
για να εξασφαλίσει σημαντικά ποσά
από πολίτες. Η προχωρημένη ηλικία
του Σάντερς, ο οποίος θα είναι του
χρόνου 78 ετών, δημιουργεί ερωτήματα για την ικανότητά του να διεκδικήσει το ύπατο αξίωμα.
REUTERS

«Στηρίξτε Γκουαϊδό», το μήνυμα
της Ουάσιγκτον προς τον στρατό
ΜΑΪΑΜΙ. Εκκληση στις ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας να στηρίξουν
τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν
Γκουαϊδό έκανε χθες ο Αμερικανός
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, απευθύνοντας παράλληλα αυστηρή προειδοποίηση προς το σώμα των αξιωματικών της χώρας. «Δεν θα βρείτε καταφύγιο, ούτε και διέξοδο. Θα χάσετε
τα πάντα. Επιδιώκουμε ειρηνική μετάβαση εξουσίας, αλλά όλες οι πιθανότητες είναι ανοικτές», είπε ο Τραμπ
μιλώντας σε πανεπιστήμιο του Μαϊάμι.
Αξιωματικοί και απλοί στρατιώτες παραμένουν πιστοί και υπάκουοι στον
πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο, επέμεινε
από την πλευρά του ο υπουργός Αμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντιμίρ Παντρίνο.
Απαντώντας εξάλλου στις επιθετικές
δηλώσεις του Τραμπ, ο Μαδούρο κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο
για τα «ναζιστικού ύφους» λόγια του.
«Ποιος διοικεί τις ένοπλες δυνάμεις
της Βενεζουέλας; Ο Τραμπ από το
Μαϊάμι; Πιστεύουν ότι η χώρα μας
τους ανήκει», είπε ο Μαδούρο. Στο
μεταξύ, συναυλία συμπαράστασης
στον δοκιμαζόμενο λαό της Βενεζου-

έλας διοργανώνει το Σάββατο και την
Κυριακή, στα σύνορα Βενεζουέλας
και Κολομβίας, ο Βρετανός δισεκατομμυριούχος Ρίτσαρντ Μπράνσον,
που στηρίζει τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Χουάν Γκουαϊδό. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση Μαδούρο θα διορ<
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Πιστοί στον Μαδούρο
οι αξιωματικοί και απλοί
στρατιώτες, σύμφωνα
με τον υπουργό Αμυνας
της Βενεζουέλας.
γανώσει και αυτή συναυλία, από την
άλλη πλευρά των συνόρων. Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο υπουργός Τύπου
της Βενεζουέλας Χόρχε Ροντρίγκεζ
ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της
«κυβερνητικής» συναυλίας θα μοιραστούν 20.000 κιβώτια αμερικανικής
ανθρωπιστικής βοήθειας που βρίσκονται σε αποθήκες της κολομβιανής
κωμόπολης Κουκουτά.

A.P.

Θα υπάρξουν και νέες αποχωρήσεις αν δεν αλλάξει γραμμή ο Κόρμπιν
Εάν δεν υπάρξουν αλλαγές στη γραμμή
των Εργατικών, θα εκδηλωθούν και
νέες αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Την προειδοποίηση αυτή απηύθυνε προς τον
ηγέτη του κόμματος Τζέρεμι Κόρμπιν
ο –δεύτερος τη τάξει– Τομ Γουάτσον
με μήνυμά του που προβλήθηκε σε βίντεο, στον απόηχο της αποσκίρτησης
επτά βουλευτών από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Οι επτά βουλευτές, που αποχώρησαν
τη Δευτέρα, επιδιώκουν δεύτερο δημοψήφισμα για την ακύρωση του
Brexit, ενώ κατηγορούν τον Κόρμπιν
για υπεραριστερή πολιτική και ανοχή
σε κρούσματα αντισημιτισμού. Στο
μήνυμά του, ο Γουότσον σημειώνει
ότι μερικές φορές «δεν αναγνωρίζει

το κόμμα του» και κάλεσε τον Κόρμπιν
να προσεγγίσει όλες τις πτέρυγες, προσθέτοντας ότι δεν θεωρεί τους αποχωρήσαντες προδότες και δεν γιορτάζει
για την αποχώρησή τους. Από την
πλευρά του, ο Κόρμπιν προσπάθησε
να αποδραματοποιήσει το επεισόδιο
και δήλωσε ότι το κόμμα του διατηρεί
ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για το
Brexit, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στη λαϊκή ψήφο.

Νέες συνομιλίες
Σήμερα, τα βλέμματα στρέφονται
και πάλι στις Βρυξέλλες, όπου μεταβαίνει η Τερέζα Μέι για νέες συνομιλίες με τον πρόεδρο της Κομισιόν,
Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σε μία ακόμη
προσπάθεια να αποσπάσει κάποιες

υποχωρήσεις, ώστε να μπορέσει να
περάσει το σχέδιό της από τη Βουλή
των Κοινοτήτων. Πάντως, ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς επανέλαβε χθες ότι οι
«27» δεν είναι διατεθειμένοι να ξανανοίξουν προς διαπραγμάτευση το
σχέδιο συμφωνίας για τους όρους
του Brexit και ξεκαθάρισε ότι δεν
είναι δυνατόν να τεθεί χρονικός περιορισμός στο λεγόμενο δίχτυ ασφαλείας (backstop) για το ιρλανδικό σύνορο. Νωρίτερα, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είχε δηλώσει ότι η Βρετανία έχει
τη δυνατότητα, αν το επιλέξει, να
καθυστερήσει επί μακρόν την αποχώρησή της από την Ε.Ε. η οποία,
βάσει νόμου που έχει ψηφίσει η Βουλή
των Κοινοτήτων, προβλέπεται να

συμβεί στις 29 Μαρτίου. Σε αυτή την
περίπτωση, η Βρετανία θα κληθεί να
συμμετάσχει στις ευρωεκλογές του
προσεχούς Mαΐου, κάτι που προς το
παρόν απορρίπτει η κυβέρνηση Μέι.

«Exit» από τη Honda
Στο μεταξύ, η ιαπωνική εταιρεία
Honda ανακοίνωσε το κλείσιμο του
εργοστασίου της στο Σουίντον, όπου
περίπου 3.500 εργαζόμενοι συναρμολογούν αυτοκίνητα τύπου Civic και αντιμετωπίζουν το φάσμα της ανεργίας.
Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η απόφασή
της ήταν άσχετη με το Brexit, αν και
αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η επικείμενη έξοδος από την Ε.Ε. επιτάχυνε
τη δυσμενή εξέλιξη. Για την ιστορία,
η περιφέρεια του Σουίντον ψήφισε

υπέρ του Brexit σε ποσοστό 55% στο
δημοψήφισμα του 2016. Μιλώντας στο
συνέδριο της Ενωσης Κατασκευαστών,
ο υπουργός Επιχειρηματικότητας Γκρεγκ Κλαρκ τόνισε ότι η αβεβαιότητα
γύρω από το Brexit πρέπει να τελειώσει
γρήγορα ώστε οι επιχειρήσεις να έχουν
ξεκάθαρη εικόνα για το μέλλον.
Παρά την ομιχλώδη ατμόσφαιρα
για το Brexit, η βρετανική στερλίνα
σημείωσε άνοδο έναντι του δολαρίου,
καθώς τα στοιχεία για την κατάσταση
της αγοράς εργασίας στο Ηνωμένο
Βασίλειο φαίνονται ενθαρρυντικά. Οι
μισθοί αυξάνονταν με ρυθμό της τάξεως του 3,4% στα τέλη του 2018, το
μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί την τελευταία δεκαετία.
REUTERS, GUARDIAN

Ο ηγέτης των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν δέχεται αυξανόμενη πίεση από ομάδα βουλευτών του κόμματός του, οι οποίοι επιθυμούν δεύτερο δημοψήφισμα
για την ακύρωση του Brexit.
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Το Μαξίμου καλύπτει Πολάκη

Καμία αναφορά στον αναπληρωτή υπουργό – Πυρά κατά του διοικητή της ΤτΕ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
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«Σεβασμό στην αρχή
της πολιτικής ουδετερότητας οφείλουν να αποδεικνύουν όλες οι πλευρές»,
αναφέρεται σε κυβερνητική ανακοίνωση.
αυτόν τον σεβασμό «ακόμη και όταν
ο διοικητής της έχει διαφοροποιηθεί
σε κρίσιμα ζητήματα της οικονομικής
πολιτικής», ενώ κλιμακώνοντας την
αντιπαράθεση προσθέτει πως «τον
ίδιο όμως σεβασμό στην ανεξαρτησία
και στην αρχή της πολιτικής ουδετερότητας οφείλουν να αποδεικνύουν
όλες οι πλευρές». Παράλληλα, δε, αποφεύγει κάθε αναφορά στην επιλογή
του κ. Πολάκη να τηλεφωνήσει στον
κεντρικό τραπεζίτη.
Είναι δεδομένο πως στο Μαξίμου
δεν θέλουν να δοθεί καμία συνέχεια
στο θέμα και επιθυμούν να κλείσει.
Εξ ου και κυβερνητικές πηγές προτάσσουν το πόρισμα της Τράπεζας
της Ελλάδος, που κρίνει «νομότυπο»
το δάνειο που πήρε ο κ. Πολάκης.
Προφανώς προς την ίδια κατεύθυνση
«να κλείσει το θέμα» ήταν και η ανασκευαστική δήλωση του αναπληρωτή
υπουργού, ο οποίος έσπευσε να υποστηρίξει πως δεν υπήρξε καμία μα-

INTIMENEWS

Με μία ανακοίνωση που παρέχει ευθέως
κάλυψη στον αναπληρωτή υπουργό
Υγείας κ. Πολάκη, το Μέγαρο Μαξίμου
επιχείρησε χθες να διασκεδάσει τις
εντυπώσεις από την πρωτοφανή ενέργεια παρέμβασης ενός μέλους της
εκτελεστικής εξουσίας έναντι μιας ανεξάρτητης αρχής, όπως είναι η Τράπεζα της Ελλάδος. Η ανακοίνωση του
πρωθυπουργικού γραφείου σημειώνει
μεν αρχικά πως «η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει εδώ και τέσσερα
ολόκληρα χρόνια ότι σέβεται απολύτως
την κείμενη νομοθεσία που προβλέπει
την ανεξαρτησία της Τράπεζας της
Ελλάδος», από κει και πέρα όμως αφήνει διπλή αιχμή για τη στάση του
κ. Στουρνάρα. Συγκεκριμένα, ακολουθεί η φράση πως η κυβέρνηση δείχνει

Στο Μαξίμου, επιθυμούν να κλείσει το θέμα, ενώ στην ίδια κατεύθυνση ήταν η ανασκευαστική δήλωση Πολάκη πως δεν υπήρξε μαγνητοφώνηση.

«Φρένο» Γ. Παπανδρέου στα σενάρια
Αποστάσεις από την επιλογή των κ. Μωραΐτη και Τόλκα, οι οποίοι υπήρξαν υφυ-

πουργοί του, πήρε χθες ο Γιώργος Παπανδρέου με δήλωσή του, η οποία ήρθε σε ένα χρονικό σημείο όπου η παραφιλολογία για «φλερτ» με τον ΣΥΡΙΖΑ φούντωσε εκ
νέου. Ο κ. Παπανδρέου τονίζει πως είναι ιστορική υποχρέωσή του, αλλά και ευθύνη
«απέναντι στην ιστορία και στην παράταξή μας, την προοδευτική παράταξη» να συμβάλει στην ανασυγκρότησή της και στη διατήρηση της πολιτικής της αυτονομίας «απέναντι στη συντήρηση – είτε αυτή έχει δεξιό είτε αριστερό μανδύα». Και τούτο, όπως σημειώνει, «δεν αφορά τις κάθε φορά ανάγκες της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά
τη χώρα και τους Ελληνες», συμπληρώνοντας πως «για τους σκοπούς αυτούς εργαζόμαστε όλοι στο Κίνημα Δημοκρατών Σοσιαλιστών, όπως και μέσα από τη συμμετοχή μας στο Κίνημα Αλλαγής». Οσον αφορά τις δύο «μεταγραφές» του ΣΥΡΙΖΑ, οι βολές δεν ήταν ονομαστικές αλλά σαφείς, στο σημείο όπου κάνει λόγο για «ευτελισμό
της πολιτικής και της δημοκρατίας» και για «τυχοδιωκτικές επιδιώξεις που υπηρετούν ιδιοτελείς σκοπιμότητες».

γνητοφώνηση της συνομιλίας του με
τον κ. Στουρνάρα, αλλά όσα είδαν το
φως της δημοσιότητας ήταν αποτέλεσμα ρεπορτάζ, δηλαδή μεταφοράς
της συνομιλίας σε κάποιο δημοσιογραφικό μέσο.
Την ίδια ώρα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ,
στην ίδια ακριβώς γραμμή με την Ηρώδου Αττικού, υποβάθμιζαν το θέμα.
Ενδεικτική η τοποθέτηση της κ. Σβίγκου, εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, η ο-

ποία για το μεν δάνειο σημείωσε πως
«είναι σύννομο», παραπέμποντας
στην απόφαση της ΤτΕ, για τη δε ηχογράφηση υποστήριξε πως «δεν υπάρχει κάποιο ηχογραφημένο ντοκουμέντο στο δημοσίευμα». Χθες το
βράδυ μάλιστα, προς επίρρωσιν της
βούλησης να αλλάξει η ατζέντα, ανακοινώθηκε υπουργικό συμβούλιο για
σήμερα στη 1 το μεσημέρι.
Αυτό που πάντως δεν θέλει το Μα-

ξίμου να συμβεί είναι η συμπεριφορά
Πολάκη να λειτουργήσει αποτρεπτικά
για πιο μετριοπαθή στελέχη του ευρύτερου χώρου, που επιδιώκει να προσεγγίσει. Ενδεικτική είναι η περίπτωση
της ΔΗΜΑΡ, η οποία βρίσκεται σε μεταβατική φάση και φλερτάρει με πιθανή συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ, «υπό προϋποθέσεις». Τις προηγούμενες
ημέρες, συνεργάτες του κ. Θεοχαρόπουλου σημείωναν στην «Κ» πως όλα
τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά, αρκεί
να αποφασίσει και ο ΣΥΡΙΖΑ «αν είναι
με τη σοσιαλδημοκρατία ή με τον κ.
Πολάκη». Η φράση λεγόταν τότε σημειολογικά, αποδείχθηκε όμως «προφητική». Δεν είναι άλλωστε τυχαίο
πως χθες ο κ. Τσούκαλης, εκ των συνεργατών του κ. Θεοχαρόπουλου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον αναπληρωτή υπ. Υγείας μέσω των social
media. Αποστάσεις, διακριτικές μεν,
σαφείς δε, από τον κ. Πολάκη κράτησε
ο κ. Φίλης, ο οποίος νωρίτερα είχε υποστηρίξει (Θέμα 104,6) πως δεν γνωρίζει το θέμα και πρέπει να ερευνηθεί,
προσθέτοντας πως «δεν είναι στον
δικό μου χαρακτήρα να ηχογραφώ
κανέναν».
Την ίδια ώρα, όμως, ο κ. Φίλης ήταν
πολύ πιο ξεκάθαρος στο ζήτημα της
λεγόμενης συγκρότησης της Κεντροαριστεράς, ασκώντας ουσιαστικά κριτική στις πρόσφατες υφυπουργοποιήσεις των κ. Μωραΐτη και Τόλκα. Με
άρθρο του έκρουσε τον κώδωνα του
κινδύνου για πιθανή «ιταλοποίηση»
του ΣΥΡΙΖΑ. Εφερε δηλαδή ως παράδειγμα την περίπτωση της ιταλικής
Αριστεράς, η οποία διαλύθηκε «μετά
μια σύντομη περίοδο ψευδαισθήσεων
κυβερνητικής πρωτοβουλίας, καθώς
η μεγάλη ιστορική παράδοση της Αριστεράς ανεπαισθήτως κεντροποιήθηκε».
Τέλος, το μπρα ντε φερ μεταξύ Παπανδρέου - ΚΙΝΑΛ και στη μέση ο...
ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζεται, με αφορμή τη
φημολογούμενη παρουσία του πρώην
πρωθυπουργού στην εκδήλωση που
διοργανώνει ο ΣΥΡΙΖΑ με τη συμμετοχή του Ούντο Μπούλμαν. Συνεργάτες της κ. Γεννηματά σημείωναν
στην «Κ» πως αν ο κ. Παπανδρέου παραστεί «θα υπάρχουν συνέπειες», αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Εισαγγελική παρέμβαση για το τηλεφώνημα
Της ΙΩΑΝΝΑΣ ΜΑΝΔΡΟΥ

Παρενέβη τελικώς η Εισαγγελία της
Αθήνας μετά τη δημοσιοποίηση της
ιδιωτικής συνομιλίας ανάμεσα στον
αναπληρωτή υπουργό Υγείας Παύλο
Πολάκη και στον κεντρικό τραπεζίτη
Γιάννη Στουρνάρα, σχετικά με το δάνειο των 100.000 ευρώ που έλαβε ο
Παύλος Πολάκης από την Αttica Bank,
τη στιγμή που για τη νομιμότητα της
χορήγησής του έχει προκληθεί σάλος
και η Τράπεζα της Ελλάδος ανέλαβε
να διερευνήσει τις συνθήκες παροχής
του συγκεκριμένου δανείου.
Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Πρωτοδικών Ευάγγελος Ιωαννίδης διέταξε αυτεπάγγελτα έρευνα, για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη με την ηχογράφηση (παράνομη καταγραφή)
<
<
<
<
<
<

Εφόσον επιβεβαιωθούν
οι σχετικές αναφορές,
η Βουλή θα έχει τον λόγο
για άρση της βουλευτικής
ασυλίας του αναπληρωτή
υπουργού.
και εν συνεχεία δημοσιοποίηση της
συνομιλίας Πολάκη - Στουρνάρα.
Αντικείμενο της έρευνας που θα ακολουθήσει είναι αν η καταγραφή της
ιδιωτικής συνομιλίας έγινε χωρίς τη
συναίνεση του Γιάννη Στουρνάρα και
στη συνέχεια θα εξεταστούν θέματα
που αφορούν τη διαρροή της σε μέσα
ηλεκτρονικής ενημέρωσης.
Βασικός μάρτυρας για την πορεία
της υπόθεσης θα αναδειχθεί εκ των
πραγμάτων ο διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, καθώς, όπως σημείωναν δικαστικές πηγές, στην περίπτωση που επιβεβαιώσει
τις πληροφορίες ότι ο Παύλος Πολάκης
ήταν εκείνος που ηχογράφησε και έδωσε στη δημοσιότητα την ιδιωτική
τους συνομιλία, τότε η Βουλή θα έχει
τον λόγο για την άρση της βουλευτικής
του ασυλίας, προκειμένου να κινηθούν
οι διαδικασίες δίωξης από τη Δικαιοσύνη εις βάρος του αναπληρωτή υπουργού για κατηγορίες που διώκονται
σε βαθμό κακουργήματος.
Η διαβίβαση της σχετικής δικογραφίας (Πολάκη - Στουρνάρα) στη Βουλή
θα φέρει την κυβερνητική πλειοψηφία
στη δύσκολη θέση να λάβει απόφαση
για την άρση ασυλίας υπουργού της
κυβέρνησης ή να αρνηθεί την άρση

της για κατηγορία κακουργηματικής
φύσεως, η οποία εκθέτει τον Παύλο
Πολάκη στον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Δικαιοσύνη και τις κυρώσεις του νόμου.
Η περίπτωση Πολάκη, που θα οδηγηθεί πιθανότατα στη Βουλή για άρση
ασυλίας, είναι η δεύτερη κατά σειράν,
έπειτα από εκείνη του Πάνου Καμμένου τον οποίο μήνυσε ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς,
ζητώντας την ποινική του δίωξη για
συκοφαντίες, απειλές και εξυβρίσεις
εις βάρος του, αλλά και κατονομάζοντάς τον ως ηθικό αυτουργό για τις
απειλές του δέχεται για τη συμφωνία
των Πρεσπών και καταγγέλλοντας ότι
έχει ποινικές ευθύνες για όσα έχει πει
εις βάρος της κυβέρνησης για χρηματοδότηση από τον επιχειρηματία διεθνούς εμβέλειας George Soros.
Οι υποθέσεις με ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες υπουργών της κυβέρνησης και η διαδικασία για την άρση
της ασυλίας τους, είτε πρόκειται για
τον Παύλο Πολάκη είτε τον Πάνο Καμένο, είναι βέβαιον ότι προκαλούν
πονοκεφάλους στο Μέγαρο Μαξίμου,
ενώ για τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας οι κυρώσεις του νόμου για τις
πράξεις για τις οποίες ελέγχεται είναι
βαριές, καθώς ο νόμος προβλέπει πολυετείς καθείρξεις.

INTIMENEWS

Διετάχθη έρευνα για να διαπιστωθεί αν ηχογραφήθηκε η συνομιλία με Στουρνάρα

Ο νόμος προβλέπει πολυετείς καθείρξεις για τις πράξεις για τις οποίες ελέγχεται
ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης.

Ν.Δ.: Μέθοδοι υποκόσμου από την κυβέρνηση
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε η
Νέα Δημοκρατία για την υπόθεση
Πολάκη, κατηγορώντας την κυβέρνηση για «μεθόδους υποκόσμου»
και ζητώντας την παρέμβαση της
Δικαιοσύνης, ενώ έβαλε στο ίδιο κάδρο παρακμής τη δημόσια αντιπαράθεση Νίκου Κοτζιά και Πάνου
Καμμένου, κατηγορώντας τους ότι
διασύρουν διεθνώς τη χώρα.
Υπενθυμίζοντας το κοντράστ ανάμεσα στις τελευταίες κινήσεις
και επαφές του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στην Αθήνα όσο και στο
Μόναχο, οι οποίες επικεντρώθηκαν
στην προσέλκυση επενδύσεων και
στις προτάσεις κατά τη συνάντηση
που είχε τη Δευτέρα με τους εκπροσώπους των συστημικών τραπεζών
για την προστασία της πρώτης κατοικίας και τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, η Πειραιώς υπογράμμισε
ότι «την ώρα που η Ν.Δ. αγωνίζεται

να φέρει στη χώρα επενδύσεις για
να δημιουργηθούν νέες δουλειές,
η καταρρέουσα κυβέρνηση δεν διστάζει να χρησιμοποιεί ακόμα και
μεθόδους υποκόσμου για να παραμείνει λίγο ακόμα στην εξουσία».
«Ο κ. Πολάκης είναι ο καθρέφτης
του κ. Τσίπρα. Μόνο που ο κ. Τσίπρας
δεν μπορεί άλλο να κρύβεται, ούτε
και η Δικαιοσύνη, που οφείλει να
παρέμβει», σημείωσε η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Νέας
Δημοκρατίας Σοφία Ζαχαράκη.
Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της
Δευτέρας, λίγο μετά τη δημοσιοποίηση του υποτιθέμενου περιεχομένου του διαλόγου ανάμεσα
στον κ. Πολάκη και τον διοικητή
της Τράπεζας της Ελλάδος, η Νέα
Δημοκρατία μίλησε για «κατάντια»
στην οποία οδηγεί την Ελλάδα η
κυβέρνηση και για απόπειρα «εκβιασμού» του κεντρικού τραπεζίτη,
ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό
ότι εξακολουθεί να καλύπτει τον

«ανεκδιήγητο» υπουργό του, ενώ
μετατρέπει την Ελλάδα σε μπανανία.

Για Κοτζιά - Καμμένο
Στο ίδιο κάδρο, διασυρμού της
χώρας διεθνώς, έβαλε η Νέα Δημοκρατία και τη δημόσια αντιπαράθεση
Νίκου Κοτζιά και Πάνου Καμμένου,
καθώς, όπως σημείωσε ο τομεάρχης
Εξωτερικών της Ν.Δ., «όχι μόνο αλληλοεκβιάζονται, αλλά και υβρίζονται
πλέον με όρους χαμαιτυπείου». «Θα
ήταν άνευ σημασίας αν δεν επρόκειτο για τους δύο ανθρώπους που
διαχειρίστηκαν επί τέσσερα ολόκληρα χρόνια τα ζωτικότερα συμφέροντα της χώρας, την εξωτερική
της πολιτική και την ασφάλειά της»,
σημείωσε ο Γιώργος Κουμουτσάκος,
προσθέτοντας ότι ακόμα και μετά
την απομάκρυνσή τους βλάπτουν
τη χώρα. «Αυτούς, όμως, επέλεξε ο
κ. Τσίπρας. Αυτούς εμπιστεύθηκε.
Να τους χαίρεται», κατέληξε.
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Γ. Στουρνάρας:
Βάναυση
θεσμική εκτροπή
Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αντίδραση
του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννη Στουρνάρα σε σχέση με την
«υπόθεση Πολάκη» και τη μεταξύ τους
συνομιλία που δημοσιοποιήθηκε.
Ο κ. Στουρνάρας σε εκτενή δήλωσή
του, αφού σημειώνει αρχικά πως «στα
τέσσερα και πλέον χρόνια που έχω
την τιμή να μου έχει ανατεθεί η θέση
του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, αποφεύγω, για προφανείς λόγους,
δηλώσεις που θα μπορούσαν να τύχουν
πολιτικής εκμετάλλευσης», προσθέτει
πως η «πρωτοφανής χθεσινή (προχθεσινή) ενέργεια εκπροσώπου της
εκτελεστικής εξουσίας να επιχειρήσει
με τρόπο ανήκουστο να επηρεάσει
τον τρόπο που ασκώ τα καθήκοντά
μου, με υποχρεώνει να προβώ σε αυτονόητες διευκρινίσεις, αλλά και ενέργειες».
Συνεχίζοντας τη δήλωσή του ο διοικητής της ΤτΕ κάνει λόγο για ένα «ιστορικά πρωτοφανές σε οποιαδήποτε
ευρωπαϊκή χώρα» γεγονός που είναι
η παρέμβαση υπουργού μιας κυβέρνησης, «αποτυπώνοντας με μηχανικό
μέσο τηλεφωνική συνομιλία που δεν
διεξήχθη δημόσια και γνωστοποιώντας,
επιλεκτικά, παραποιημένα αποσπάσματα σε φίλιο Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση
προς ίδιο συμφέρον».
Ο κ. Στουρνάρας προσθέτει πως
«πρόκειται για ενέργειες που έγιναν
χωρίς τη συναίνεσή μου και κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων του
Ποινικού Κώδικα, για τις οποίες οι
αρμόδιες δικαστικές Αρχές οφείλουν
να επέμβουν αυτεπαγγέλτως.
Η ανήκουστη προσπάθεια του υπουργού κ. Παύλου Πολάκη να επηρεάσει τη Διοίκηση της Τράπεζας της
Ελλάδος και εμένα προσωπικά στον
τρόπο άσκησης των καθηκόντων μας
αποτελεί βάναυση θεσμική εκτροπή.
Καλώ ευθέως τον πρωθυπουργό και
την κυβέρνηση να διαφυλάξουν εμπράκτως την κατοχυρωμένη στο
ευρωπαϊκό και ελληνικό δίκαιο ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος»,
καταλήγει. Το θέμα της αντιπαράθεσης
Στουρνάρα - Πολάκη σχολίασε και ο
εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς. «Η Ευρω-
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Ο διοικητής της ΤτΕ έκανε λόγο για ένα
ιστορικά πρωτοφανές γεγονός σε οποιαδήποτε ευρωπαϊκή χώρα.
<
<
<
<
<
<

Την υποχρέωση όλων
για σεβασμό της ανεξαρτησίας των κεντρικών
τραπεζών και των
κεντρικών τραπεζιτών
επισημαίνει η Κομισιόν.
παϊκή Επιτροπή επιβεβαιώνει την εκ
της Συνθήκης υποχρέωση όλων για
σεβασμό της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών και των κεντρικών
τραπεζιτών», ανέφερε και παρέπεμψε
για περισσότερες απαντήσεις στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, «η οποία είναι πιο αρμόδια για να τοποθετηθεί επί του περιστατικού», όπως
είπε ο ίδιος.
Στη Φρανκφούρτη παρακολουθούν
με προσοχή τα γεγονότα που εξελίσσονται τα τελευταία εικοσιτετράωρα
στην Αθήνα και αναμένεται το θέμα
να συζητηθεί σήμερα στο διοικητικό
συμβούλιο εφόσον το θέσει ο κ. Στουρνάρας.

Το «γαλάζιο»
ευρωψηφοδέλτιο
Νέα πρόσωπα, κάποια από τα οποία
θα σηματοδοτήσουν τη διεύρυνση
της Ν.Δ. πέραν των κομματικών τειχών, αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα η Πειραιώς, δίνοντας στη δημοσιότητα, κατά πληροφορίες της
«Κ», περί τα 15 ονόματα υποψηφίων
για την Ευρωβουλή που κατέρχονται
για πρώτη φορά υποψήφιοι – πρόσωπα που δεν έχουν διεκδικήσει
ποτέ την ψήφο ούτε σε ευρωεκλογές
ούτε σε εθνικές εκλογές.
Οι ανακοινώσεις αναμένεται να
ακολουθήσουν τη λογική των ανακοινώσεων για τα ψηφοδέλτια για
τις εθνικές εκλογές που προηγήθηκαν, καθώς αναμένεται να ανακοινωθούν κάποια από τα ονόματα που
θα στελεχώσουν το ευρωψηφοδέλτιο
της Ν.Δ. –κυρίως οι πρωτοεμφανιζόμενοι– και όχι όλα. Σημειώνεται,
εξάλλου, ότι τις επαφές με τους υποψηφίους έχει αναλάβει προσωπικά
ο Κυριάκος Μητσοτάκης και μόνο ο
ίδιος γνωρίζει προσωπικά το συνολικό
παζλ της ευρωλίστας, όπως και τον
χρόνο τον οποίο θα επιλέξει για να
ανακοινώσει και κάποια ονόματαέκπληξη.
Η λογική της ανακοίνωσης μόνο
των πρωτοεμφανιζομένων έχει στόχο
να τους δώσει την ευκαιρία της αναγνωρισιμότητας και να αποτελέσει
αφορμή για δημόσιο βήμα, καθώς
δεν αποτελούν ονόματα γνωστά στο
ευρύτερο κοινό.
Ανάμεσα στα νέα πρόσωπα που
θα ανακοινωθούν σήμερα, είναι,
σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ»
η Καλυψώ Γούλα και ο Γιώργος Κρεμλής.
Η κ. Γούλα, δικηγόρος, αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης του
Γιάννη Μπουτάρη και στενή συνεργάτις του μέχρι πρότινος. Η υποψηφιότητά της προφανώς επιδιώκεται
να δώσει στίγμα και τοπικών φορέων
με εμπειρία στα κοινά, που αναμένεται να προκαλέσει ενδιαφέρον στη
Θεσσαλονίκη. Ο κ. Κρεμλής, στέλεχος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το
1981, σηματοδοτεί την ευρωπαϊκή
εμπειρία.
Υποψήφιος θα είναι και ο πρόεδρος
της ΟΝΝΕΔ Κώστας Δέρβος, ο οποίος
συνέδεσε το όνομά του με την επανίδρυση της «γαλάζιας» νεολαίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες, έτερο όνομα που θα ανακοινωθεί σήμερα
είναι αυτό του 33χρονου Στέλιου Κυμπουρόπουλου, ψυχιάτρου στο Αττικό Νοσοκομείο με έντονη δράση

σε θέματα αναπηρίας και ιατρικής,
αλλά και του Γιάννη Πάιδα, προέδρου
της ΑΔΕΔΥ (ΔΑΚΕ).
Τη διεύρυνση της Ν.Δ., στρατηγική
επιλογή του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος
επιμένει ότι η Ν.Δ. έγινε δυνατή και
πέτυχε μεγάλες νίκες όποτε είδε έξω
και πέρα από τα τείχη του κόμματος,
επιδιώκεται να σηματοδοτήσουν οι
υποψηφιότητες του πρέσβη ε.τ. Αλέξανδρου Μαλλιά και του καθηγητή
στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Παύλου Ελευθεριάδη. Αμφότεροι προέρχονται από
το Ποτάμι. «Κλειδωμένες» φαίνεται
ότι είναι ακόμη οι υποψηφιότητες
του δημάρχου Σάμου Μιχάλη Αγγελόπουλου και του εμπειρογνώμονα
<
<
<
<
<
<

Δεκαπέντε νέα πρόσωπα
θα ανακοινώσει σήμερα ο
κ. Μητσοτάκης – Μεταξύ
αυτών οι κ.κ. Καλυψώ
Γούλα, Κρεμλής, Κυμπουρόπουλος, Μαλλιάς,
Ελευθεριάδης και Αγγελόπουλος.
σε θέματα Αγροτικής Πολιτικής και
πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Αγροτικής Πολιτικής Δημήτρη Μελά, αλλά και του 29χρονου
Θεόδωρου Καλαμπόκη, ο οποίος είναι
αντιπρόεδρος του συλλόγου αποφοίτων LSE, μέλος της ΟΝΝΕΔ, ενώ είχε
ενεργή συμμετοχή στην προεκλογική
καμπάνια του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Σημειώνεται ότι υποψήφιοι θα
είναι όλοι οι νυν ευρωβουλευτές (Μανώλης Κεφαλογιάννης, Γιώργος Κύρτσος, Ελίζα Βόζενμπεργκ, Θοδωρής
Ζαγοράκης), πλην της Μαρίας Σπυράκη, η οποία θα κατέλθει υποψήφια
στην Α΄ Θεσσαλονίκης. Επικεφαλής
της μάχης για την Ευρωβουλή, την
οποία ο πρόεδρος της Ν.Δ. στο τελευταίο συντονιστικό των «γαλάζιων»
τομεαρχών ανήγαγε σε «μητέρα των
μαχών» και «δημοψήφισμα για την
πολιτική αλλαγή στη χώρα», εφόσον
δεν προηγηθούν οι εθνικές κάλπες,
είναι ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ενώ
υποψήφιες θα είναι ακόμη οι ΑνναΜισέλ Ασημακοπούλου και Κατερίνα
Μάρκου.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ
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Αγορές με λίστα
Μία εβδομάδα για την αγορά
των βασικών ειδών διατροφής
και νοικοκυριού υπολογίζεται ότι ξοδεύει κάθε χρόνο η ελληνική οικογένεια. Μόνο που τώρα
που μειώθηκαν τα χρήματα, η
βόλτα στο σούπερ μάρκετ δεν
σημαίνει υπερχειλισμένα καρότσια και δαπάνες για προϊόντα
που δεν περιλαμβάνονται στη
λίστα αγορών.

Περισσότερα και μικρότερα σούπερ μάρκετ

Οι μεγάλες αλυσίδες προσαρμόζονται στις νέες καταναλωτικές συνήθειες που προκάλεσε η κρίση
Λιγότερα τετραγωνικά
Με ετήσιο ρυθμό 5% αναπτύσ-

σονται τα καταστήματα ευκολίας
στην Ευρώπη. Τα επόμενα χρόνια
αναμένεται επιτάχυνση της ανάπτυξής τους με τον ετήσιο ρυθμό
να φτάνει το 7% έως το 2025. Η
ενίσχυση των καταστημάτων ευκολίας αναμένεται να οδηγήσει
σε μείωση του μέσου μεγέθους
των σούπερ μάρκετ κατά 35%
την προσεχή δεκαετία.

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Οταν το 1973 ο οικονομολόγος Ερνστ
Φρίντριχ Σουμάχερ εξέδωσε τη μελέτη
υπό τον τίτλο «Small is Beautiful» (δηλαδή το μικρό είναι όμορφο) προφανώς
στο μυαλό του δεν είχε ούτε τα περίπτερα, ούτε τα μίνι μάρκετ, ούτε τη
συνολική κατηγορία των λεγόμενων
«καταστημάτων ευκολίας» (κατά τον
αγγλικό όρο convenience stores). Αλλωστε, τα μίνι μάρκετ τα προηγούμενα
χρόνια βολικά μπορεί να ήταν, αλλά
όμορφα σίγουρα δεν ήταν.
Τα τελευταία χρόνια, οι εξελίξεις
στο λιανεμπόριο είναι ραγδαίες και
αγγίζουν και τον κλάδο των καταστημάτων ευκολίας ή ευρύτερα της λεγόμενης μικρής λιανικής και όχι μόνον
από άποψης βελτίωσης αισθητικής
του χώρου.
Η μείωση του χρόνου που έχουν ή
που θέλουν να διαθέσουν πλέον οι κα-

ταναλωτές για την πραγματοποίηση
των αγορών τους από το σούπερ μάρκετ, η οικονομική κρίση, πρώτα σε
παγκόσμιο επίπεδο και κατόπιν και
στην Ελλάδα, η επιθυμία για μετακινήσεις μόνο σε κοντινές αποστάσεις
και η αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών στις νεότερες γενιές έχουν
πλέον καταστήσει τη μικρή λιανική
«αντικείμενο του πόθου» για τις μεγάλες
αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Ο συνολικός
τζίρος των καταστημάτων ευκολίας
υπολογίζεται σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ
και μόνο στην Αττική εκτιμάται σε
περίπου 500 εκατ. ευρώ, ποσό διόλου
ευκαταφρόνητο. Σύμφωνα δε με στοιχεία της Nielsen, το μερίδιο των καταστημάτων ευκολίας στον συνολικό
τζίρο του λιανεμπορίου τροφίμων υπολογίζεται ότι το 2017 ήταν 16%.
Δεδομένου ότι την ίδια ώρα τα μικρά
σούπερ μάρκετ, εμβαδού 100 έως 399
τ.μ. (οι λεγόμενες σουπερέτες στη

<
<
<
<
<
<

Ο συνολικός τζίρος
των καταστημάτων
ευκολίας υπολογίζεται
σε περίπου 3,5 δισ. ευρώ.
γλώσσα του λιανεμπορίου), έχουν μερίδιο αγοράς περίπου στο 11%, γίνεται
πολύ πιο εύκολα αντιληπτό για ποιο
λόγο οι μεγάλες αλυσίδες διεκδικούν
αυτό το συνολικό 27% του τζίρου. Κι
αυτό, παρά το γεγονός, ότι από τους
αριθμούς και μόνο φαινομενικά η μικρή λιανική είναι ένας κλάδος που
φθίνει.
Πράγματι, λόγω της οικονομικής
κρίσης που οδήγησε σε συρρίκνωση
του διαθέσιμου εισοδήματος, ο αριθμός
των καταστημάτων ευκολίας έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen,

το 2017 ο αριθμός των καταστημάτων
ευκολίας είχε υποχωρήσει σε 25.770
από 30.047 το 2008, μείωση δηλαδή
κατά 14,23%. Την ίδια περίοδο μειώθηκε ακόμη περισσότερο ο αριθμός
των περιπτέρων: από 9.837 το 2008,
το 2017 έφτασαν να είναι 6.008. Μέσα
δηλαδή σε μία δεκαετία είχαν χαθεί
κάτι λιγότερο από 4.000 περίπτερα ή
είχε μειωθεί ο αριθμός τους κατά
38,9%. Η μείωση των λεγόμενων αυθόρμητων αγορών (τσίχλες, σνακ, σοκολάτες κ.ά.), το λαθρεμπόριο στα
προϊόντα καπνού που οδήγησε τους
καπνιστές σε προμήθεια τσιγάρων
από μη νόμιμα σημεία πώλησης, η
δραματική υποχώρηση της αγοράς εφημερίδων και περιοδικών έπληξε τις
πωλήσεις της μικρής λιανικής, επιχειρήσεις ατομικές στην πλειονότητά
τους, με συνέπεια πολλές να οδηγηθούν στο «λουκέτο».
Τότε, θα αναρωτηθεί εύλογα κά-

ποιος, για ποιο λόγο οι μεγάλες αλυσίδες έχουν ήδη μπει ή θέλουν να εισέλθουν ακόμη πιο δυναμικά σε αυτόν
τον χώρο; Η ζήτηση όχι μόνο για τα
κλασικά προϊόντα που βρίσκει κάποιος
σε ένα μίνι μάρκετ, αλλά και για πολλά
άλλα διαφορετικά, καθώς και για επιπλέον υπηρεσίες που τα καταστήματα αυτά μπορούν να προσφέρουν,
υπάρχει. Υπό την προϋπόθεση ότι
αυτά είναι καθαρά, μοντέρνας αισθητικής και διαφοροποιούνται σε προϊόντα και υπηρεσίες.
Αυτός, άλλωστε, είναι βασικός λόγος
για να θεωρούν οι μεγάλες αλυσίδες
ότι στο τέλος της ημέρας «bigger is
better» (μτφ. το μεγαλύτερο είναι καλύτερο), υπό την έννοια σε αυτή την
περίπτωση ότι οι «μεγάλοι» του λιανεμπορίου είναι αυτοί που έχουν τα
κεφάλαια και την τεχνογνωσία για να
μετατρέψουν τα ψιλικατζίδικα της γειτονιάς σε convenience stores.

Οι νέοι δεν έχουν χρόνο και χρήμα για ψώνια στα υπερμάρκετ
Πρώτη η Βρετανία
Ο «παράδεισος» του
convenience store στην Ευρώπη
θεωρείται το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το μερίδιό τους το 2016 στον τζίρο του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων ανήλθε σε 21,1%
και ο συνολικός τζίρος τους υπολογίζεται σε 40,1 δισ. στερλίνες.
Μέχρι το 2023 εκτιμάται ότι ο
συνολικός τζίρος θα φτάσει τα
47,2 δισ. στερλίνες.

Σύμφωνα με μελέτη που έχει πραγματοποιήσει το Ινστιτούτο Ερευνας Λιανεμπορίου και Καταναλωτικών Αγαθών
(ΙΕΛΚΑ), η ελληνική οικογένεια υπολογίζεται ότι αγοράζει τρόφιμα 650
φορές τον χρόνο, ενώ ειδικά για την
αγορά βασικών ειδών διατροφής και
νοικοκυριού υπολογίζεται ότι ξοδεύει
170 ώρες τον χρόνο ή περίπου 7 ημέρες.
Από αυτές τις 170 ώρες, τις 85 τις περνά
στο σούπερ μάρκετ, χωρίς σε αυτές
να συνυπολογίζονται όσες χρειάζεται
για τις μετακινήσεις από και προς το
κατάστημα. Και μπορεί τα προηγούμενα χρόνια η επίσκεψη στο σούπερ
μάρκετ –και ειδικά σε ένα υπερμάρκετ– να ήταν και μια μορφή διασκέ-

δασης, τώρα όμως κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Από τη μελέτη του ΙΕΛΚΑ προκύπτει ότι τα ελληνικά νοικοκυριά
προσπαθούν να μειώσουν αυτές τις
85 ώρες και επιλέγουν το πιο κοντινό
κατάστημα (σε ποσοστό 69%), χρησιμοποιούν καλάθι και όχι καρότσι (σε
ποσοστό 50%), επιλέγουν σε ποσοστό
40% να πληρώνουν σε ταμείο εξπρές
ή σε ταμείο αυτοεξυπηρέτησης (self
checkout), πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ όχι σε ώρες αιχμής (34%).
Η τάση αυτή δεν είναι ελληνική,
αλλά παγκόσμια. Την περασμένη Τετάρτη ο νέος επικεφαλής της «ΑΒ Βασιλόπουλος» κ. Βασίλης Σταύρου επεσήμανε από το βήμα της ετήσιας γε-

νικής συνέλευσης του ECR Ελλάδος
(σύνδεσμος προμηθευτών και λιανεμπόρων) ότι τα πλέον πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το 2018 στις ΗΠΑ
οι καταναλωτές ξόδεψαν περισσότερα
χρήματα σε εστιατόρια και μπαρ από
αυτά που δαπάνησαν στο σούπερ μάρκετ. Ο χρόνος, λοιπόν, είναι περισσότερο ίσως από ποτέ χρήμα, πολυτέλεια,
όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σταύρου. Και οι μεγαλύτερες γενιές μπορεί
να θέλουν, αλλά δεν μπορούν λόγω υποχρεώσεων ή οικονομικών δυσκολιών
να τον ξοδέψουν περιδιαβαίνοντας
τους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ,
οι δε νεότερες γενιές, ακόμη και να
μπορούν, δεν θέλουν να περνούν την

ώρα τους μπροστά από ένα ράφι με
μακαρόνια και χαρτιά υγείας.
Το γεγονός, λοιπόν, ότι τα καταστήματα ευκολίας βρίσκονται εντός του
αστικού ιστού αποτελεί το μεγαλύτερο
ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα. Συνήθως, πάντα, υπάρχει ένα σε κοντινή
απόσταση, προσβάσιμο με τα πόδια.
Ανάλογης σημασίας πλεονέκτημα είναι
και το ευέλικτο ωράριο.
Τα καταστήματα αυτά δεν έχουν
περιορισμούς στη λειτουργία τους και
επιτρέπεται να είναι ανοιχτά ακόμη
και τη νύχτα, όπως επίσης και τις Κυριακές. Για τον λόγο αυτό, άλλωστε,
θεωρούνται από πολλούς ο «δούρειος
ίππος» των μεγάλων λιανεμπορικών

αλυσίδων για την πλήρη απελευθέρωση
του ωραρίου λειτουργίας.
Τρίτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα,
το οποίο έχει αναδειχθεί τα τελευταία
χρόνια, είναι ότι στα καταστήματα ευκολίας ο καταναλωτής μπορεί να δοκιμάσει προϊόντα μικρών προμηθευτών.
Οι τελευταίοι, καθώς ο δρόμος για το
ράφι του μεγάλου σούπερ μάρκετ είναι
συνήθως δύσκολος και ακριβός, τοποθετούν τα προϊόντα τους –εν είδει δοκιμής– στη μικρή λιανική. Πλέον, κάποια σήματα πωλούνται αποκλειστικά
στα σημεία αυτά (π.χ. γνωστό ενεργειακό ποτό, μπάρες δημητριακών
κ.ά.), καθιστώντας το μίνι μάρκετ προορισμό για συγκεκριμένες αγορές.

Οι συνεργασίες με τα πρατήρια καυσίμων και οι προσδοκίες από την ηλεκτροκίνηση
Ενας από τους πλέον γνωστούς τρόπους
στην Ελλάδα για να εισέλθουν οι μεγάλες
αλυσίδες στην κατηγορία του
convenience store ήταν μέσω της συνεργασίας τους με εταιρείες εμπορίας
πετρελαιοειδών. Από τα συνολικά 71
καταστήματα ΑΒ Shop & Go που έχει
αναπτύξει η «ΑΒ Βασιλόπουλος», τα 44
λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων
Shell. Η θυγατρική της ΕΚΟ «Καλυψώ»
προχώρησε από το 2014 σε συνεργασία
με τη βορειοελλαδίτικη αλυσίδα σούπερ
μάρκετ «Μασούτης» στη δημιουργία
των Express Market εντός των πρατηρίων της ΕΚΟ, με τον αριθμό των καταστημάτων που συστεγάζονται με πρα-

τήρια καυσίμων να ανέρχεται σε 30. Η
ΕΚΟ έχει ανάλογη συνεργασία και με
την «ΟΚ! Anytime Markets A.E.», αλυσίδα
με πλούσια εμπειρία στην κατηγορία
των καταστημάτων ευκολίας. Το επόμενο
διάστημα δεν αποκλείεται να ανακοινωθεί νέα συνεργασία ανάμεσα στους
βενζινοπώλες και σε λιανεμπορική αλυσίδα για την ανάπτυξη καταστημάτων
ευκολίας εντός πρατηρίων καυσίμων.
Σύμφωνα με ειδικούς αναλυτές της
αγοράς, η τάση της συγκατοίκησης της
μικρής λιανικής με τα πρατήρια καυσίμων θα επεκταθεί περαιτέρω σε παγκόσμιο επίπεδο και δεν θα περιορίζεται
σε αγορές που κάνει κάποιος π.χ. νερού

ή ενός σνακ για τον δρόμο.
Οπως επισημάνθηκε πρόσφατα σε
συνέδριο για τα καταστήματα ευκολίας
(σ.σ. διοργανώθηκε από την Boussias
Communications) η επικράτηση τα επόμενα χρόνια της ηλεκτροκίνησης στα
αυτοκίνητα θα δημιουργήσει την ακόλουθη ανάγκη: την ώρα που θα φορτίζει
ένα αυτοκίνητο στους σταθμούς φόρτισης που θα μοιάζουν έως ένα βαθμό
με τα σημερινά πρατήρια καυσίμων, ο
οδηγός - καταναλωτής θα μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την ώρα για να κάνει
τις αγορές τους σε βασικά είδη διατροφής
και νοικοκυριού. Και αυτό διότι ακόμη
και εάν μειωθεί σημαντικά τα επόμενα

χρόνια ο χρόνος που απαιτείται για τη
φόρτιση του αυτοκινήτου, εκτιμάται
ότι δεν μπορεί να μειωθεί κάτω από τα
15 λεπτά.
Εάν επιστρέψουμε στο παρόν, θα
δούμε ότι πέρα από τα πρατήρια καυσίμων οι μεγάλες αλυσίδες έχουν αναπτύξει και αλλού καταστήματα ευκολίας.
Η «ΑΒ Βασιλόπουλος» έχει 21 «ΑΒ City»
και 27 ακόμη «ΑΒ Shop & Go». Η ΑΝΕΔΗK «Κρητικός» αναπτύσσει στις γειτονιές των αστικών κέντρων τα καταστήματα με το σήμα «Κρητικός Top
Market» (μέσω δικαιόχρησης), ενώ πιο
επιφυλακτική σε αυτόν τον τομέα είναι
ακόμη η Metro ΑΕΒΕ. Διαθέτει δύο κα-

ταστήματα ευκολίας, ένα στα Ιλίσια και
ένα στη Θεσσαλονίκη. Η «Σκλαβενίτης»
διαθέτει μικρά καταστήματα, τα Fresh
Market με έμφαση στα νωπά προϊόντα.
Λίγα, πάντως, από τα παραπάνω καταστήματα αντιστοιχούν σε convenience
stores με την έννοια του διευρυμένου
ωραρίου λειτουργίας. Από πλευράς αλυσίδων, αυτό ισχύει καθολικά, δηλαδή
για όλο το δίκτυο, μόνο στην περίπτωση
της «ΟΚ! Anytime Markets A.E.», της
οποίας τα 103 καταστήματα λειτουργούν
καθημερινά έως τις 11 το βράδυ, ακόμη
και τις Κυριακές.
Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί αλυσίδες που λειτουργούν κυρίως με τη μέ-

θοδο του franchising, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην
κατηγορία των καταστημάτων ευκολίας.
Τέτοιες είναι για παράδειγμα η «Kiosky’s
One Stop All» (19 καταστήματα), όπου
μάλιστα διαθέτει και έτοιμο καφέ, καθώς
και μικρογεύματα (σφολιατοειδή, σάντουιτς κλπ.). To μοντέλο που συνδυάζει
εστίαση, καφέ και μικρή λιανική αναπτύσσει στη Βόρεια Ελλάδα από το 2003
με πάνω από 30 σημεία η Today Group
με τα καταστήματα Today’s Delicious
Stores. Αλυσίδα καφεπαντοπωλείου
είναι και η «Γρήγορα» που αναπτύχθηκε
επίσης στη Βόρεια Ελλάδα πριν από
δύο χρόνια, όπως και η «Υes Stores».
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Ξεπέρασαν το 1,9 δισ. οι εισπράξεις
από μισθώσεις τύπου Airbnb το '18
Grant Thornton: Απώλεια δημοσίων εσόδων, αύξηση ενοικίων οι κύριες συνέπειες
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Στο 10% της ετήσιας τουριστικής δαπάνης υπολογίζεται το μέγεθος της
οικονομίας του διαμοιρασμού, δηλαδή
των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου
Airbnb και των συναφών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με
μελέτη της Grant Thornton.
Στη μελέτη, που έγινε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, εκτιμάται ότι
τα μεγέθη της οικονομίας του διαμοιρασμού καταγράφουν ετήσια ποσοστιαία αύξηση 25% με συνολικά
έσοδα το 2018 που υπολογίζονται
άνω του 1,9 δισ. ευρώ.

Αρνητικές συνέπειες
Μία από τις αρνητικές συνέπειες
της αναπτυξιακής αυτής δυναμικής
που καταγράφει η μελέτη της Grant
Thornton είναι και η απώλεια δημοσίων εσόδων και «συνακόλουθα ο
περιορισμός πόρων κοινωνικής πολιτικής, η απώλεια θέσεων εργασίας
(36.560 την τελευταία τριετία), η αλλοίωση του εργασιακού μοντέλου
και η δημιουργία της αθέατης εργασίας».
Η έρευνα της Grant Thornton εντοπίζει ως σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις των βραχυχρόνιων μισθώσεων
τη μετατόπιση ακινήτων από τις μα-

κροχρόνιες στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, «που οδηγεί σε αύξηση των τιμών
ενοικίασης και επιβάρυνση των οικονομικά ασθενεστέρων», καθώς και
«την κατά 21% επιβάρυνση των όγκων
απορριμμάτων προς διαχείριση, με
ό,τι αυτό σημαίνει για το περιβάλλον».
Ειδικότερα στην Αθήνα, εκτιμάται
ότι κάθε ένα ακίνητο που πάει σε βραχυχρόνιες μισθώσεις στερεί δύο ακίνητα από τις μακροχρόνιες.
<
<
<
<
<
<

Προδιαγραφές λειτουργίας
και όριο στις διανυκτερεύσεις προτείνει η έκθεση.
Η όλη αυτή δυναμική εκτιμάται πως
οδηγεί τα ενοίκια από 8,3% έως 9,3%
υψηλότερα ετησίως. Είναι χαρακτηριστικό πως σε περιοχές τόσο της Αθήνας όσο και του υπολοίπου της χώρας παρατηρείται μια έντονη ανισορροπία μεταξύ του πλήθους των προσφερόμενων ακινήτων για μακροχρόνια μίσθωση σε σχέση με τη βραχυχρόνια. Ειδικότερα, η αναλογία ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης ως
προς το σύνολο φτάνει μέχρι το 95%,
ενώ η αναλογία των τιμών αγγίζει το
5:1 μεταξύ βραχυχρόνιας και μακροχρόνιας μίσθωσης.
Στην ουσία, «εκτοπίζονται» ακίνητα

από τις μακροχρόνιες στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και προκαλείται ανισορροπία στην ανάπτυξη του τουριστικού και του υπόλοιπου οικιστικού
περιβάλλοντος με αύξηση των τιμών
ενοικίασης.
Δεδομένου του προφίλ των ενοίκων
μακροχρόνιων μισθώσεων (μισθωτοί,
φοιτητές, μονογονεϊκές οικογένειες,
χαμηλοσυνταξιούχοι), προκύπτει ότι
δημιουργείται εντέλει μια επιβάρυνση
των οικονομικά αδύναμων ομάδων.
Επιπλέον, το φαινόμενο των βραχυχρόνιων μισθώσεων οδηγεί στη
μείωση των δημοσίων εσόδων (η καθαρή απώλεια δημοσίων εσόδων από
την τριετία 2016-2018 εκτιμάται περίπου στα 300 εκατ. ευρώ) και συνακόλουθα στον περιορισμό πόρων κοινωνικής πολιτικής, στην απώλεια θέσεων εργασίας (36.560 την τελευταία
τριετία), αλλοίωση του εργασιακού
μοντέλου με αβέβαιες συνθήκες και
δημιουργία της αθέατης εργασίας.
Οι καθαρές απώλειες προκύπτουν
από τα δημόσια έσοδα που χάνονται
από τον ξενοδοχειακό κλάδο, μειωμένες κατά το εκτιμώμενο φορολογικό
έσοδο που δημιουργεί η οικονομία
διαμοιρασμού.
Η καθαρή απώλεια που προκύπτει
ως απόρροια, καθώς η φορολογία
των ξενοδοχείων είναι σαφώς μεγαλύτερη από εκείνη των βραχυχρόνιων

μισθώσεων, έχει στερήσει πόρους
από κοινωνικές πολιτικές. Η πρόβλεψη για επιβάρυνση των βραχυχρόνιων μισθώσεων με τέλος χαρτοσήμου εκτιμάται πως δεν θα διαφοροποιήσει ουσιαστικά το τελικό (αρνητικό) αποτέλεσμα.
Επίσης, η Grant Thornton εκτιμά
πως επαυξάνεται το φαινόμενο «υποτροπής» στο περιβάλλον (21% μεγαλύτερη επιβάρυνση στη διαχείριση
απορριμμάτων), ενώ προκαλείται κοινωνική αντιμαχία. Αλλά υπάρχουν
και αρνητικές επιπτώσεις σε επίπεδο
κοινωνικής συνοχής, με αλλοίωση
του αστικού περιβάλλοντος και στρεβλή ανάπτυξη.

Τα εμπορικά
Τα εμπορικά καταστήματα και οι
υπηρεσίες εστίασης αναπροσαρμόζονται και στρέφονται σχεδόν αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των αναγκών των επισκεπτών. Αποτέλεσμα
αυτού είναι η περαιτέρω αλλοίωση
της φυσιογνωμίας των περιοχών και
η μετατροπή τους σε τουριστικά
«γκέτο». Τέλος, διαπιστώνεται αύξηση δικαστικών διαμαχών, με συνδυαστική πρόκληση ζητημάτων δημόσιας ασφάλειας. Ως εκ τούτου ελλοχεύει άμεσα ο κίνδυνος γενικότερης υποβάθμισης του τουριστικού
προϊόντος της χώρας.

Προτεινόμενες παρεμβάσεις
που καταγράφονται
στη διεθνή πρακτική
Εκτιμάται ότι η ύπαρξη αρνητικών συνεπειών στην Ελλάδα οι οποίες έχουν
και κοινωνική διάσταση, δεδομένου
ότι κάνουν δαπανηρότερη την ενοικίαση ακινήτων πρώτης κατοικίας
για τους οικονομικά ασθενέστερους,
μπορεί να αντιμετωπιστεί με τη θέσπιση ορίων και πλαισίου όχι μόνο
για τη φορολογική μεταχείριση των
βραχυχρόνιων μισθώσεων, αλλά και
για τη γεωγραφική και ποσοτική διασπορά τους.
Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα
της μελέτης της Grant Thornton, ο
πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος Αλέξανδρος
Βασιλικός ανέφερε πως «δεν είναι τι
χάνουν οι ξενοδόχοι, είναι τι χάνει
η κοινωνία, όσο η συγκεκριμένη δραστηριότητα παραμένει επί της ουσίας
χωρίς ρύθμιση και έλεγχο εφαρμογής
των ρυθμίσεων». «Η φορολόγηση
δεν επιλύει κοινωνικά προβλήματα»,
προσέθεσε, «γι’ αυτό και θεωρούμε
υποχρέωσή μας να ξεκινήσουμε άμεσα έναν ευρύ κοινωνικό διάλογο
με φορείς της κοινωνίας των πολιτών,
στη βάση των συμπερασμάτων της
μελέτης και πολύ σύντομα να καταθέσουμε συγκεκριμένες εφαρμόσιμες
προτάσεις, με γνώμονα την κοινωνία
και τις ανάγκες της». Συγκεκριμένα,
οι προτεινόμενες παρεμβάσεις που
καταγράφονται στη διεθνή πρακτική
και αναφέρονται στη μελέτη είναι:
1. Να δημιουργηθούν προδιαγραφές
λειτουργίας των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.

2. Να καθοριστεί άμεσα όριο στις
διανυκτερεύσεις.
3. Να προβλεφθούν σαφείς υποχρεώσεις που οφείλουν να έχουν οι ιδιοκτήτες των ακινήτων.
Η ανάπτυξη της δραστηριότητας
βραχυχρόνιων μισθώσεων και τα προβλήματα που αυτή προκάλεσε οδήγησαν στην εφαρμογή περιοριστικών
όρων σε πολλές αναπτυγμένες οικονομίες. Μεταξύ άλλων μέτρων προβλέπονται:
1. Η εγγραφή του ακινήτου σε σχετικό μητρώο και η τήρηση τεχνικών
και λειτουργικών προδιαγραφών.
2. Ο προσδιορισμός ορίου στις ημέρες μίσθωσης και ο καθορισμός μέγιστου αριθμού ακινήτων ανά ιδιοκτήτη προς διάθεση.
3. Η εξασφάλιση της προστασίας
των κατοίκων με πρόβλεψη
κανόνων/οδηγιών κοινωνικής συμπεριφοράς.
4. Η φορολόγηση με πρόβλεψη ισοδύναμης φορολογικής επιβάρυνσης.
5. Η θέσπιση σχετικού νομοθετικού
πλαισίου με σαφείς κανόνες λειτουργίας.
6. Η ύπαρξη μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των κανονιστικών ρυθμίσεων που τίθενται.
7. Η συνεργασία ρυθμιστικών αρχών
με διαμεσολαβητές υπηρεσιών οικονομίας διαμοιρασμού με σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας για την τεχνική
σύνδεση των συστημάτων και την ανταλλαγή δεδομένων.

Επιβάρυνση του περιβάλλοντος
«Προκειμένου να διερευνηθεί το ζήτημα
της ύπαρξης περιβαλλοντικής επίδρασης
λόγω της ανάπτυξης της οικονομίας διαμοιρασμού στη διαμονή, χρειάζεται να
ληφθεί υπόψη το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που δημιουργείται από έναν επισκέπτη σε ένα ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης, ως απόρροια του όγκου απορριμμάτων σε συνάρτηση με την επιβάρυνση
των αστικών δικτύων μεταφοράς και με
τη μη συνετή οικιακή ενεργειακή κατανάλωση που προκαλεί», αναφέρει η Grant
Thornton στη μελέτη της για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ετσι, διαπιστώνει πως
ο εκτοπισμός των ακινήτων της μακροχρόνιας μίσθωσης από εκείνα της βραχυχρόνιας προκαλεί 21% επιβάρυνση στη
διαχείριση των απορριμμάτων στα αστικά
κέντρα. Επίσης, η χαμηλότερη τιμή διαμονής σε σχέση με τα ξενοδοχεία εκτιμάται
πως οδηγεί σε περισσότερες αστικές μετακινήσεις που επιβαρύνουν τα αστικά
δίκτυα και απαιτούν μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας, η οποία συνδέεται και

με τη μη συνετή κατανάλωση ενέργειας.
Ως εκ τούτου προκαλείται το φαινόμενο
της «υποτροπής» (rebound effect), δηλαδή
της μεγαλύτερης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος λόγω αύξησης μετακινήσεων
και πρόκλησης μεγαλύτερου όγκου απορριμμάτων.
Σοβαρότερες ενδεχομένως είναι οι επιπτώσεις σε επίπεδο κοινωνικής συνοχής
που απαριθμεί η Grant Thornton. Αναφέρεται κατ’ αρχήν στην «έλλειψη διασφάλισης και προστασίας των δικαιωμάτων
των μόνιμων κατοίκων των περιοχών»
αλλά και στην «πρόκληση έντονης δυσφορίας από τη συνεχόμενη εναλλαγή των ενοίκων των βραχυχρόνιων μισθώσεων».
Επίσης, μιλάει για «αύξηση φαινομένων
μη κοινωνικά επιτρεπτών συμπεριφορών»
και «δημιουργία αυξανόμενων προβλημάτων στην καθημερινότητα των μόνιμων
κατοίκων». Παράλληλα, τα εμπορικά και
οι υπηρεσίες εστίασης αναπροσαρμόζονται
και στρέφονται στην εξυπηρέτηση των
αναγκών των επισκεπτών.

Μείωση 7% στις αεροπορικές θέσεις για Ελλάδα
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Μείωση της τάξεως του 7% στον
αριθμό των θέσεων που προγραμματίζουν οι αεροπορικές για την
Ελλάδα καταγράφει η τελευταία
μελέτη του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ελλάδος, InSETE Intelligence, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες της
αγοράς για τις προοπτικές της φετινής σεζόν. Ιδιαίτερα μάλιστα, καθώς χώρες καίριες για τον εισερχόμενο τουρισμό όπως η Γερμανία
δείχνουν ακόμα μεγαλύτερη μείωση, έως και 16%.
Σύμφωνα με τη μελέτη, οι προοπτικές της τουριστικής κίνησης στα
περιφερειακά αεροδρόμια της Ελλάδας βάσει του προγραμματισμού
των θέσεων των αεροπορικών εταιρειών στις 31/01/19 για τη θερινή
περίοδο του 2019 δείχνουν τάσεις
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Η πτώση αυτή μπορεί εν
μέρει να θεωρηθεί και ως
διόρθωση, εξηγεί το
InSETE Intelligence.
σταθεροποίησης με ενδεχόμενη ελαφρά καθοδική τάση. Πιο συγκεκριμένα, μετά την ιδιαιτέρως υψηλή
αύξηση 21% στον προγραμματισμό
θέσεων για την περυσινή σεζόν και
σε συνέχεια επαναλαμβανόμενων
αυξήσεων τα προηγούμενα χρόνια,
φέτος παρατηρείται μια πτώση της
τάξεως του 7%. Η πτώση αυτή μπορεί εν μέρει να θεωρηθεί και ως
διόρθωση, εξηγεί το InSETE
Intelligence.
Σημαντικό ρόλο για τη μειωμένη
ζήτηση αεροπορικών θέσεων κατά
τη θερινή περίοδο του 2019 δια-

δραματίζει, κατ’ αρχάς, η επιβράδυνση της οικονομίας στην Ευρωζώνη – οι οικονομίες της Ευρωζώνης
προβλέπεται το 2019 να αναπτυχθούν με μικρότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σύγκριση με το 2018
αλλά και σε σύγκριση με προηγούμενες προβλέψεις. Δεύτερον, η μη
ολοκλήρωση της συμφωνίας της
Ε.Ε. με το Ηνωμένο Βασίλειο για
τους όρους του Brexit και η ανασφάλεια που δημιουργεί. Τρίτον, η
δυναμική επάνοδος της Τουρκίας
ως τουριστικού προορισμού (με
πολύ ανταγωνιστικές τιμές). Τέταρτον, η χρεοκοπία της Germania, η
οποία είχε προγραμματίσει 381.000
θέσεις. «Είναι πιθανή η απορρόφηση
μέρους των χαμένων θέσεων από
άλλες αεροπορικές εταιρείες, που
θα αποτυπωθεί στον επόμενο προγραμματισμό», σημειώνεται στη
μελέτη. Πέμπτον, το ζεστό περυσινό

καλοκαίρι στην Ευρώπη, που επηρέασε την ταξιδιωτική συμπεριφορά
στις χώρες αυτές, είτε οδηγώντας
σε «staycations» είτε σε αναβολή
της λήψης της απόφασης για διακοπές στο εξωτερικό.
Εξετάζοντας τις επιμέρους αγορές,
μειώσεις καταγράφονται στον προγραμματισμό θέσεων προς τα περιφερειακά αεροδρόμια από τις αγορές της Γερμανίας (-16%), του Ην.
Βασιλείου (-6%), της Ρωσίας (-14%),
της Σουηδίας (-21%) και της Ελβετίας
(-27%). Αυξήσεις καταγράφονται
από τις αγορές της Γαλλίας (+15%),
της Πολωνίας (+4%), της Τουρκίας
(+51%), της Ιταλίας (+3%) και της
Ρουμανίας (+23%). Oμως στις αγορές της Γερμανίας και του Ην. Βασιλείου οφείλεται το 68% (- 884.000
θέσεις) της απώλειας θέσεων που
καταγράφεται για το 2019 σε σύγκριση με το 2018.

Σημαντικό ρόλο για τη μειωμένη ζήτηση αεροπορικών θέσεων κατά τη θερινή περίοδο του
2019 διαδραματίζουν η επιβράδυνση της οικονομίας στην Ευρωζώνη, το Brexit και η ανασφάλεια που δημιουργεί και η δυναμική επάνοδος της Τουρκίας ως τουριστικού προορισμού.
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Φώτα,Κάμερα,Πάμε!

,

Αυτή την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή
μη χάσετε τον 11ο τόμο!
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180.000 οφειλέτες στο νέο καθεστώς
προστασίας της πρώτης κατοικίας
Στα 10 δισ. ευρώ υπολογίζεται το ύψος των δανείων που θα ρυθμιστούν
Εφθασαν τα 2,18 δισ., με τη μεγαλύτερη αύξηση να καταγράφεται στις τηλε-

Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Στις 180.000 υπολογίζονται οι οφειλέτες
που πληρούν τα δύο βασικά κριτήρια
και μπορούν να ωφεληθούν από τη
ρύθμιση στην οποία συμφώνησαν κυβέρνηση και τράπεζες για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πρόκειται
για περίπου τέσσερις στους δέκα δανειολήπτες με κόκκινο στεγαστικό δάνειο ή κόκκινο δάνειο που έχει υποθήκη
την πρώτη κατοικία, ο αριθμός των οποίων υπολογίζεται στις 400.000, ενώ
το ύψος των δανείων που θα ρυθμιστεί
μέσα από το νέο καθεστώς υπολογίζεται
ότι θα φτάσει τα 10 δισ. ευρώ.
Οι κύριες προϋποθέσεις με βάση τις
οποίες θα αποφασίζεται εάν ο δανειολήπτης είναι επιλέξιμος να μπει στην
<
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Πρόκειται για περίπου
τέσσερις στους δέκα δανειολήπτες με κόκκινο στεγαστικό δάνειο ή κόκκινο
δάνειο που έχει υποθήκη
την πρώτη κατοικία.
πλατφόρμα, προκειμένου να ρυθμίσει
την οφειλή του προς τις τράπεζες, είναι:
• Να έχει στις 31 Δεκεμβρίου 2018 ληξιπρόθεσμη οφειλή προς τις τράπεζες,
δηλαδή δάνειο σε καθυστέρηση πάνω
από 3 μήνες.
• Το υπόλοιπο της οφειλής, όπως διαμορφώνεται ύστερα από τους τόκους,
δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 130.000
ευρώ.
• Η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει
τις 250.000 ευρώ.
Στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί
στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους
θα πρέπει να επανυποβάλουν αίτηση
και όσοι έχουν ήδη προσφύγει στον νόμο
Κατσέλη. Πρόκειται για 135.000 - 140.000
δανειολήπτες η αίτηση των οποίων εκκρεμεί σήμερα και για τους οποίους θα
πρέπει να πιστοποιηθεί ότι πληρούν τα
παραπάνω κριτήρια. Οποιος επιλέξει
την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, αντί της
υποβολής αίτησης στην πλατφόρμα ή

Στην πλατφόρμα που θα δημιουργηθεί στην Ειδική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους θα
πρέπει να επανυποβάλουν αίτηση και όσοι έχουν ήδη προσφύγει στον νόμο Κατσέλη.
Πρόκειται για 135.000 - 140.000 δανειολήπτες η αίτηση των οποίων σήμερα εκκρεμεί.

της προτεινόμενης ρύθμισης από την
τράπεζα, θα πρέπει να καταβάλει το 30%
της δόσης μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσής του. Οποιος δεν καταβάλει τρεις
δόσεις θα χάσει την προστασία και η
κατοικία του θα βγει αυτομάτως σε πλειστηριασμό.
Στη νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα που έχουν οφειλή από στεγαστικό
δάνειο με υποθήκη την πρώτη τους κατοικία, και οι έμποροι που έχουν πάρει
επιχειρηματικό δάνειο ή άλλο δάνειο
με προσημείωση ακίνητο που έχουν
δηλώσει ως πρώτη κατοικία. Το άνοιγμα
της διαδικασίας και για αυτή την κατηγορία δανειοληπτών ανοίγει τη βεντάλια των δικαιούχων που, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις των τραπεζών, θα
φτάσουν έως και τις 180.000 και οι
οποίοι θα μπορούν να ρυθμίσουν την
οφειλή τους με συγκεκριμένους όρους,
οι οποίοι είναι οι εξής:
• Δυνατότητα αποπληρωμής της οφειλής σε διάστημα έως και 25 χρόνια.
• Ρύθμιση του δανείου με καθορισμένο
επιτόκιο, δηλαδή Εuribor + 2%.
• Πιθανό «κούρεμα» της οφειλής με
βάση τραπεζικά κριτήρια και εφόσον
το υπόλοιπο του δανείου υπερβαίνει
το 120% της εμπορικής αξίας του ακινήτου.
Η απόφαση για το «κούρεμα» θα λαμβάνει υπόψη, εκτός από εισοδηματικά,
και περιουσιακά κριτήρια και θα αποφασίζεται κατά περίπτωση.
• Επιδότηση από το κράτος για όσους
έχουν εισόδημα έως 12.500 ευρώ όταν
πρόκειται για μονομελή οικογένεια,
και 21.000 ευρώ όταν πρόκειται για
ζευγάρι, όριο που προσαυξάνεται κατά
5.000 ευρώ για κάθε παιδί, έως τρία.
Το Δημόσιο έχει προϋπολογίσει κονδύλι 200 εκατ. ευρώ για το 2019 και
200 εκατ. ευρώ για το 2020, το οποίο
θα διατεθεί για την επιδότηση των νοικοκυριών που δεν μπορούν να καλύψουν τη δόση του δανείου, όπως αυτή
θα διαμορφωθεί μετά το «κούρεμα»
της οφειλής που θα προτείνει η τράπεζα.
Στόχος είναι το νέο πλαίσιο να ψηφιστεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου, οπότε
και λήγει η παράταση που έχει δοθεί
σήμερα στο άρθρο 9 του νόμου Κατσέλη, έτσι ώστε να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή.

Δύσκολα προσελκύουν κεφάλαια
επενδυτών οι επιχειρήσεις
Αντλησαν μόλις 5,5 δισ. μέσω συγχωνεύσεων, εξαγορών, ομολόγων το 2018
Tου ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Συνεχίζουν τις χαμηλές πτήσεις
οι επενδύσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις. Αν και πέρυσι ήταν
αυξημένες σε σχέση με εκείνες
του 2017, εντούτοις, σύμφωνα
με την PwC, παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, παρά την πανθομολογούμενη μείωση των αξιών,
αδυνατούν να ελκύσουν επενδυτικά κεφάλαια.
Η μελέτη με τίτλο «Εξαγορές
και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων
στην Ελλάδα 2018» που παρουσίασε χθες η PwC δείχνει ότι πέρυσι οι ελληνικές επιχειρήσεις
άντλησαν 5,5 δισ. ευρώ. Το ποσό
αυτό είναι αυξημένο κατά 7% σε
σχέση με το 2017 και στην αύξηση αυτή συνέβαλαν καθοριστικά οι κινήσεις εξαγορών και
συγχωνεύσεων (Ε&Σ) οι οποίες
πέρυσι υπερδιπλασιάστηκαν. Από
συναλλαγές ύψους 1,9 δισ. ευρώ
πρόπερσι, το 2018 ανήλθαν σε
3,8 δισ. ευρώ. Σε αντίθεση όμως
με τις συμφωνίες Ε&Σ, πέρυσι
σημειώθηκε μεγάλη μείωση των
ομολογιακών εκδόσεων όπως και
στα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων. Ειδικότερα πέρυσι σημειώθηκαν τέσσερις ομολογιακές
εκδόσεις, με πιο σημαντική εκείνη
του ΟΤΕ (400 εκατ. ευρώ). Από
τις εκδόσεις αυτές αντλήθηκαν
635 εκατ. ευρώ έναντι 1,87 δισ.
ευρώ που είχαν αντλήσει οι ελληνικές επιχειρήσεις μέσω εννέα
ομολογιακών εκδόσεων το 2017.
Ακόμη, μείωση κατά 26% παρουσίασαν τα έσοδα από τις αποκρατικοποιήσεις. Τα έσοδα
από ρευστοποιήσεις κρατικών
περιουσιακών στοιχείων ανήλθαν
σε 1,0 δισ. ευρώ, αντί 2,8 δισ.
ευρώ που ήταν ο στόχος και 1,4
δισ. ευρώ που ήταν το 2017. Η
απόκλιση του στόχου στα έσοδα
των αποκρατικοποιήσεων πέρυσι
αποδίδεται στην καθυστέρηση
μεγάλων συμφωνιών όπως του
ΔΑΑ (500 εκατ. ευρώ), του Ελληνικού (300 εκατ. ευρώ), της ΔΕΠΑ
(500 εκατ. ευρώ) και των ΕΛΠΕ
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Για το 2019, σύμφωνα
με την PwC υπάρχουν
έτοιμες για υλοποίηση
συναλλαγές Ε&Σ αξίας
2 δισ. και αποκρατικοποιήσεις 2,7 δισ.
(500 εκατ. ευρώ).
Σύμφωνα με τον κ. Κυριάκο
Ανδρέου, επικεφαλής του συμβουλευτικού τμήματος της PwC,
Κυριάκο Ανδρέου, η παραπάνω
πορεία είναι αποτέλεσμα της αναιμικής ανάπτυξης που συντελείται στην ελληνική οικονομία
τα τελευταία χρόνια. Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι η αύξηση του ΑΕΠ
μπορεί να είναι και χαμηλότερη
του 2%. Σύμφωνα με την PwC η
πορεία αυτή της ελληνικής οικο-

νομίας γίνεται μέσα σε ένα μακροοικονομικό πλαίσιο χαμηλής
επικινδυνότητας, καθώς το ελληνικό Δημόσιο δεν έχει μεγάλες
αποπληρωμές δανείων, τουλάχιστον σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα
(μέχρι το 2022). Ωστόσο πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον δομικών αδυναμιών του κράτους,
αλλά και του τραπεζικού συστήματος, να βοηθήσει την ανάπτυξη
των ελληνικών επιχειρήσεων.
Αναφορικά με τις Ε&Σ, τα στελέχη της PwC τις χαρακτήρισαν
ενθαρρυντικές. Αν και ένα μεγάλο
μέρος των συναλλαγών (0,8 δισ.
ευρώ) χαρακτηρίζεται «υποχρεωτικό», εντούτοις, όπως σημείωναν φέτος, υπήρχαν περισσότερες Ε&Σ που υλοποιήθηκαν
στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Ως «υποχρεωτικές» συναλλαγές χαρακτηρίζονται κυρίως
εκείνες που γίνονται στο πλαίσιο

αποεπένδυσης των συστημικών
τραπεζών της χώρας.
Για το 2019, σύμφωνα με την
PwC υπάρχουν έτοιμες για υλοποίηση συναλλαγές Ε&Σ ύψους
2,0 δισ. ευρώ και αποκρατικοποιήσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ. Στις
Ε&Σ, κυρίαρχη θέση φαίνεται να
λαμβάνει η ναυτιλία, η οποία όμως
δεν έχει σχέση με την ελληνική
πραγματικότητα. Για παράδειγμα
φέτος κυρίαρχη θέση θα έχει η
συγχώνευση της Capital Product
Tankers με την DSS Holdings, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι
η μεγαλύτερη συναλλαγή που υλοποιήθηκε ήταν εκείνη της απορρόφησης της Poseidon
Containers από την Global Ship
Lease, ύψους 690 εκατ. ευρώ.
Στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων κυρίαρχο ρόλο φέτος
θα έχει ο ΔΑΑ (1,6 δισ. ευρώ) και
τα ΕΛΠΕ.

πικοινωνίες και στις μεγάλες οικιακές συσκευές.

Ενισχύθηκαν κατά 5,4%
οι πωλήσεις ηλεκτρικών,
ηλεκτρονικών συσκευών
Ενισχυμένες κατά 5,4% σε σύγκριση
με το 2017 ήταν οι πωλήσεις των
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών το 2018, φτάνοντας τα 2,18
δισ. ευρώ, με τη μεγαλύτερη αύξηση
να καταγράφεται και στις μεγαλύτερες σε αξία κατηγορίες του κλάδου, δηλαδή στις τηλεπικοινωνίες
και στις μεγάλες οικιακές συσκευές.
Ιδιαιτέρως ενισχυμένες ήταν οι πωλήσεις της αγοράς ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών συσκευών κατά το
τέταρτο τρίμηνο του 2018, με την
αύξηση του τζίρου να αποδίδεται
σε καθοριστικό βαθμό στις εκτεταμένες, κυρίως σε διάρκεια, προσφορές που έγιναν στο πλαίσιο του θεσμού της Black Friday. Σύμφωνα
με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η
GfK οι πωλήσεις κατά το τέταρτο
τρίμηνο διαμορφώθηκαν σε 684 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση
4,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2017.
Η μεγαλύτερη κατηγορία, αυτή
των τηλεπικοινωνιών, σημείωσε
πωλήσεις συνολικά το 2018 ύψους
666 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2017 της
τάξης του 9,5%. Στο τέταρτο τρίμηνο
οι πωλήσεις της κατηγορίας ξεπέρασαν τα 200 εκατ. ευρώ, φτάνοντας
τα 207 εκατ. ευρώ και σημειώνοντας
αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2017 κατά 5,8%. Η ενίσχυση των πωλήσεων στην κατηγορία αποδίδεται στις προσφορές
σε κινητά τηλέφωνα στο πλαίσιο
της Black Friday, αλλά και κατά την
περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ
αξιοσημείωτη αύξηση παρατηρήθηκε στις πωλήσεις των ακουστικών,
συσκευών bluetooth κ.ο.κ.
Στη δεύτερη μεγαλύτερη κατηγορία, αυτή των μεγάλων οικιακών

συσκευών, οι πωλήσεις στο σύνολο
του έτους διαμορφώθηκαν σε 480
εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση
σε σύγκριση με το 2017 κατά 5,8%.
Η κατηγορία ενισχύεται κυρίως από
την αύξηση των πωλήσεων εντοιχιζόμενων κουζινών, στεγνωτηρίων,
κυρίως λόγω Black Friday, αλλά και
αντικατάστασης παλαιών ψυγείων
με καινούργιους και μεγαλύτερους
ψυγειοκαταψύκτες.
Στην κατηγορία «Προϊόντα Πληροφορικής» οι πωλήσεις αυξήθηκαν
το 2018 κατά 2%, φτάνοντας τα 475
εκατ. ευρώ με την ανάπτυξη να προέρχεται κυρίως από προϊόντα που
σχετίζονται με τα παιχνίδια
(gaming). Η Black Friday και οι χριστουγεννιάτικες εκπτώσεις συνέβαλαν καθοριστικά στην ενίσχυση
των πωλήσεων τηλεοράσεων, υποκατηγορία που παρουσίαζε από την
αρχή του 2018 ανοδική πορεία, λόγω
κυρίως του Μουντιάλ. Συνολικά, η
κατηγορία των ηλεκτρονικών καταναλωτικών αγαθών, όπου υπάγονται και οι τηλεοράσεις, κατέγραψε πωλήσεις 347 εκατ. ευρώ το
2018, αυξημένες κατά 5,4% σε σύγκριση με το 2017.
Στα 158 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος των μικρών οικιακών
συσκευών, αυξημένος κατά 4,8%
σε σύγκριση με το 2017, λόγω της
ανόδου των πωλήσεων στις γεννήτριες ατμού, στις ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, αλλά και στις ανδρικές ξυριστικές μηχανές περιποίησης γενειάδας (προφανώς διότι
η γενειάδα αποτελεί μόδα τα τελευταία χρόνια). Τέλος, στα 32 εκατ.
ευρώ διαμορφώθηκε το 2018 ο τζίρος
στα είδη εξοπλισμού γραφείου και
αναλώσιμα και στα 28 εκατ. ευρώ
στα φωτογραφικά είδη.

Η διαδικασία πτώχευσης
επιχειρήσεων καθυστερεί
υπερβολικά, λέει η Λαγκάρντ
H ολοκλήρωση της διαδικασίας μιας πτώχευσης
στην Ελλάδα χρειάζεται περίπου εννεαπλάσιο
χρόνο απ’ ό,τι στην Ιρλανδία, επισήμανε η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ σε
ομιλία της στο Μόναχο για την οικονομική
σύγκλιση στην Ευρώπη.
Η κ. Λαγκάρντ μίλησε για την ανάγκη επανεκκίνησης της οικονομικής σύγκλισης
των χωρών Βορρά - Νότου, η οποία –όπως
είπε– σταμάτησε πριν από 20 χρόνια, ενώ η
κατάσταση επιδεινώθηκε περαιτέρω από την
παγκόσμια οικονομική κρίση το 2007. Για
την επίτευξη του σκοπού αυτού, η ίδια είπε
ότι είναι αναγκαία η προώθηση μεταρρυθμίσεων και στάθηκε ιδιαίτερα σε τρεις κατηγορίες: την αγορά εργασίας, το επιχειρηματικό κλίμα και τις επενδύσεις στην καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην Ελλάδα, όπως και στην Ιταλία και την Ισπανία,
για να επισημάνει ότι τα επίπεδα ανεργίας
τους κυμαίνονται μεταξύ 10% και 20%, ενώ
στους νέους είναι πάνω από 30%. Αντίθετα,
στις βόρειες χώρες της Ευρωζώνης, όπως η
Γερμανία και η Ολλανδία, το επίπεδο της ανεργίας είναι κάτω από 4% και η ανεργία των
νέων είναι κάτω από 7%. Για την αντιμετώπιση
του προβλήματος αυτού, η κ. Λαγκάρντ είπε
ότι είναι σημαντικές οι μεταρρυθμίσεις στην
αγορά εργασίας και ειδικότερα η διευκόλυνση
των συμβάσεων, των προσλήψεων και των
απολύσεων. Στην Πορτογαλία, όπου έγιναν
μεταρρυθμίσεις σ’ αυτή την κατεύθυνση, είπε,
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Εύσημα απένειμε στην Πορτογαλία και για τις μεταρρυθμίσεις
που έκανε προκειμένου να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα.
οι εταιρείες είναι πλέον πιο πρόθυμες να προσλάβουν και προσφέρουν περισσότερες μόνιμες θέσεις απασχόλησης και όχι προσωρινές.
Εύσημα απένειμε στην Πορτογαλία και για
τις μεταρρυθμίσεις που έκανε προκειμένου
να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα, καθώς
πλέον χρειάζονται λιγότερες από 5 μέρες για
την ίδρυση μιας εταιρείας έναντι ενός μηνός
στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Αντίθετα,
την Ελλάδα επικαλέσθηκε ως αρνητικό παράδειγμα για την αργή διαδικασία πτωχεύσεων.
Μίλησε ακόμη για την ανάγκη να μειωθούν
τα εμπόδια στον ανταγωνισμό στα επαγγέλματα και το λιανικό εμπόριο, γενικώς, στη
Νότια Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά την έρευνα και
την ανάπτυξη τόνισε ότι στην Ιταλία, την
Πορτογαλία και την Ισπανία οι σχετικές δαπάνες είναι μόλις πάνω από 1% του ΑΕΠ, οι
μισές σε σύγκριση με χώρες όπως η Γερμανία
και η Γαλλία. Το εγχείρημα της Ενωμένης Ευρώπης, είπε η κ. Λαγκάρντ, μπορεί να δουλέψει
μόνο όταν όλη η Ευρώπη είναι πετυχημένη.
Και αυτό απαιτεί οικονομική σύγκλιση.
ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ σημείωσε ότι η ανεργία στους νέους σε Ελλάδα, Ιταλία και
Ισπανία κυμαίνεται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.
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Οσοι σηκώνονται νωρίς ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις της ημέρας

Ερευνητές δημιούργησαν ένα σύστημα σύνθεσης κειμένου, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
κακόβουλους σκοπούς.

Το σύστημα που γράφει ειδήσεις
και κείμενα δεν είναι fake news
Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν ένα συγγραφικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης,
το οποίο είναι τόσο δημιουργικό στη γραφή
πειστικών κειμένων, που πήραν την ασυνήθιστη, ομολογουμένως, απόφαση να μπλοκάρουν την ελεύθερη χρήση του, από φόβο
μήπως αξιοποιηθεί κακόβουλα για τη συγγραφή ψευδών ειδήσεων (fake news), οι οποίες θα παραπλανούν τον καθένα.
Το σύστημα με την ονομασία GPT2, που
μπορεί να συγγράψει ειδήσεις και λογοτεχνικά
κείμενα, είναι δημιούργημα της μη κερδοσκοπικής εταιρείας OpenAI, με έδρα το Σαν
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Το πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης GPT2 τροφοδοτείται
με κείμενα (από λέξεις έως
μια σελίδα) και ακολούθως
μπορεί να «εμπνευστεί»
και να γράψει τη συνέχεια.
Φρανσίσκο, η οποία μεταξύ άλλων υποστηρίζεται από τον Ιλον Μασκ (Space X και Tesla).
Οι δημιουργοί του συστήματος ανακοίνωσαν
ότι αποφάσισαν να μην ακολουθήσουν την
πεπατημένη και να μη δώσουν ελεύθερα στο
κοινό την έρευνά τους, αλλά αντίθετα να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο διαλόγου
σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις ενός τέτοιου
συστήματος.
Το σύστημα τροφοδοτείται με κείμενα
(από λέξεις έως μία σελίδα) και στη συνέχεια
μπορεί να «εμπνευστεί» και μόνο του να γράψει τη συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι
ακόμα και αν το κείμενο έχει συνοχή, απέχει
από την πραγματικότητα, καθώς χρησιμοποιεί

αναφορές και «τσιτάτα», τα οποία είναι όλα
κατασκευασμένα. Οι προτάσεις βασίζονται
σε πληροφορίες που έχουν δημοσιευθεί διαδικτυακά, αλλά η σύνθεση είναι μοναδική.
Ωστόσο κάποιες φορές το σύστημα «γεννά»
κείμενα ή καλύτερα αποσπάσματα κειμένων,
τα οποία δεν έχουν και πολύ νόημα από δομικής άποψης ή περιέχουν ανακρίβειες που
προκαλούν γέλιο. Σε ένα δείγμα της δουλειάς
του συστήματος, το οποίο δόθηκε προς εξέταση στο βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο
BBC, το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ανέφερε ότι μία πορεία διαμαρτυρίας είχε διοργανωθεί από έναν άνθρωπο, ο οποίος ονομαζόταν Πάντι Πάουερ, ονομασία που γνωρίζουν όσοι έχουν βρεθεί στη Βρετανία και
ότι πρόκειται για την επωνυμία μιας αλυσίδας
γραφείων στοιχημάτων.
Και η ίδια η κατασκευάστρια ομάδα του συστήματος παραδέχεται ότι παρατήρησε πολλές
περιπτώσεις αποτυχίας. «Σε πολλές περιπτώσεις
επαναλαμβάνεται το κείμενο, άλλοτε υπάρχουν
λογικές ανακολουθίες, όπως παραδείγματος
χάρη γίνονται αναφορές σε υποθαλάσσιες
πυρκαγιές, ενώ συχνά παρατηρείται και ασυνήθιστη μεταβολή της θεματολογίας», επισημαίνουν οι ερευνητές.
Η αρχική «εκπαίδευση» του GPT2 έγινε με
μια βάση δεδομένων που περιείχε περίπου
δέκα εκατομμύρια άρθρα. Στη συνέχεια το
σύστημα τεχνητής νοημοσύνης μαθαίνει μόνο
του να προσαρμόζεται τόσο στο στυλ όσο και
στο περιεχόμενο του κειμένου που πρέπει να
γράψει. Μπορεί επίσης να μεταφράσει κείμενα
και να κάνει την περίληψή τους. Δεν λείπουν
πάντως και οι αμφισβητίες, σύμφωνα με το
BBC και τον «Γκάρντιαν», οι οποίοι θεωρούν
υπερβολικούς τους ισχυρισμούς της OpenAI
και επισημαίνουν ότι, έως τώρα, δεν έχει υπάρξει σχετική επιστημονική δημοσίευση.

Η λειτουργία του εγκεφάλου των
ανθρώπων που ξυπνούν αργά το
πρωί και εκείνων που σηκώνονται
από το κρεβάτι όταν χαράζει, είναι
διαφορετική, όπως υποδεικνύει
πρόσφατη μελέτη. Προκειμένου
να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα οι επιστήμονες ανέλυσαν,
με τη βοήθεια μαγνητικής τομογραφίας, την εγκεφαλική λειτουργία αυτών που κοιμούνται γύρω
στις 2.30 τα ξημερώματα και ξυπνούν περίπου στις 10.30 το πρωί
και αυτών που σηκώνονται από
το κρεβάτι τους τα χαράματα.
Οι δοκιμασίες στις οποίες υποβλήθηκαν οι συμμετάσχοντες στην
έρευνα πραγματοποιήθηκαν μεταξύ
8 π.μ. και 8 μ.μ. και κατέγραψαν
ότι οι ξενύχτηδες είχαν μικρότερη
συνδεσιμότητα στις περιοχές του
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Σύμφωνα με έρευνα, οι
ξενύχτηδες έχουν περιορισμένη δύναμη προσοχής, βραδύτερες αντιδράσεις και αυξημένη νύστα.
εγκεφάλου που συνδέονται με τη
διατήρηση της συνείδησης. Ταυτόχρονα είχαν περιορισμένη ικανότητα διατήρησης προσοχής, βραδύτερες αντιδράσεις και αυξημένη
νύστα. Ετσι, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ξενύχτηδες βρίσκονται σε δυσμενή θέση ως προς τις απαιτήσεις της τυπικής εργασιακής ημέρας. Επίσης,
οι επιστήμονες επισήμαναν ότι υπάρχει ανάγκη εκπόνησης περαιτέρω έρευνας για να αποκωδικοποιηθούν οι συνέπειες αναφορικά
με την υγεία των ξενύχτηδων που
αναγκάζονται να λειτουργούν σύμφωνα με τα προγράμματα του σχολείου ή της εργασίας, στα οποία
δεν προσαρμόζονται.
Προκειμένου να πραγματοποιήσουν τη μελέτη τους, οι επιστήμονες επέλεξαν 38 ανθρώπους, οι
οποίοι ήταν είτε ξενύχτηδες είτε
πήγαιναν στο κρεβάτι πριν από τις
11 το βράδυ και ξυπνούσαν στις
6.30 το πρωί, αναλύοντας τη λειτουργία του εγκεφάλου τους χρησιμοποιώντας την απεικονιστική

ΤΟ Νο1 ΠΡΩΙΝΟ
ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Οσοι ξενυχτούν φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη δυσκολία προσαρμογής στα πρωινά εργασιακά και σχολικά ωράρια.
μέθοδο της μαγνητικής τομογραφίας. Από όσους συμμετείχαν στην
έρευνα ζητήθηκε να εκτελέσουν
μια σειρά δραστηριοτήτων από τις
8 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ., και να καταγράψουν πόσο νυσταγμένοι ήταν.
Αυτοί που σηκώνονταν πολύ
πρωί ένιωθαν λιγότερη νύστα και
οι αντιδράσεις τους ήταν ταχύτερες
στα τεστ που έγιναν νωρίς το πρωί.
Επίσης, φάνηκε ότι τα κατάφερναν
καλύτερα τις πρωινές ώρες συγκριτικά με αυτούς που ξενυχτούσαν.
Αντιθέτως, οι ξενύχτηδες ένιωθαν
λιγότερη νύστα και είχαν ταχύ χρόνο αντιδράσεων στα τεστ που πραγ-

ματοποιήθηκαν περίπου στις 8
μ.μ., χωρίς να τα καταφέρνουν ωστόσο καλύτερα από όσους ξυπνούν πολύ πρωί. Η συνδεσιμότητα
στις περιοχές του εγκεφάλου που
ευθύνονταν για την καλύτερη απόδοση και τα χαμηλότερα επίπεδα
νύστας, ήταν πολύ μεγαλύτερη σε
αυτούς που ξυπνούσαν νωρίς, σε
όλες τις χρονικές στιγμές της ημέρας, γεγονός που υποδεικνύει ότι
η συνδεσιμότητα στους ξενύχτηδες
γενικότερα παρουσιάζει προβλήματα κατά τη διάρκεια ολόκληρης
της εργασιακής ημέρας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 40%

έως 50% του πληθυσμού υποστηρίζει ότι προτιμά να πέφτει στο
κρεβάτι αργά και να σηκώνεται
μετά τις 8.20 π.μ.
Οπως τόνισε η βασική ερευνήτρια δρ Ελιζ Φέισερ-Τσάιλντς του
Κέντρου Υγείας Ανθρώπινου Εγκεφάλου, του Πανεπιστημίου του
Μπέρμιγχαμ, τα πράγματα για
τους ξενύχτηδες είναι δύσκολα,
καθώς πρέπει να σηκώνονται νωρίς το πρωί για να πάνε στο σχολείο
ή στη δουλειά. Στην πραγματικότητα, βρίσκονται σε μια διαρκή
μάχη με τις προτιμήσεις τους και
τους εσωτερικούς ρυθμούς τους.

FEEL GOOD

Καθημερινά 07:00 - 10:00
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
06:00 -10:00

ΤΑΣΟΣ
ΤΡΥΦΩΝΟΣ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
ΑΡΤΕΜΙΟΥ

19.3%
LOVE FM
100.7

14%

KΛΙΚ FM

13.4%
MIX FM

12.9% 12.1%
SFERA
SUPER FM

* ΣΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ 18-44 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΚΡΟΑΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ
SYMMETRON-IMR-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (1/10/2018 - 31/12/2018)
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Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Δεν «κράτησε»
τα κέρδη του
το Χρηματιστήριο
Αν και ενδοσυνεδριακά ενισχυόταν
1,14%, έκλεισε με οριακή πτώση 0,07%
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Συνεδρίαση αποκόμισης βραχυπρόθεσμων
κερδών ήταν η χθεσινή, με τον Γενικό
Δείκτη και τον τραπεζικό δείκτη να βρίσκουν «τοίχο» στις 675 μονάδες και στις
470 μονάδες αντιστοίχως, και έπειτα από
ισχυρά ενδοσυνεδριακά κέρδη να παραδίδονται τελικά στα χέρια των πωλητών.
Οι τραπεζικές μετοχές έκλεισαν σημαντικά
χαμηλότερα από τα υψηλά ημέρας –αν
και, πλην της Eurobank, όλες κινήθηκαν
στα θετικά– με τους λίγους επενδυτές του
Χ.Α. να ενεργοποιούν το «κουμπί» των
ρευστοποιήσεων μετά το ισχυρό ράλι που
σημείωσε ο κλάδος από τα πρόσφατα χαμηλά του και το οποίο είχε αγγίξει ακόμη
και το 40% (Πειραιώς). Αν και οι απώλειες
για τον Γενικό Δείκτη ήταν πολύ οριακές
και ήρθαν στις τελικές δημοπρασίες, η εικόνα της αγοράς γενικότερα ήταν αρνητική,
με τους αγοραστές να απέχουν από την
πλειονότητα των τίτλων της υψηλής, της
μεσαίας και της μικρής κεφαλαιοποίησης,
κάτι που, σύμφωνα με τους αναλυτές, δεν
αποτελεί καλό σημάδι για τη συνέχεια. Ο
Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,07%,
στις 666,96 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά
είχε φθάσει το +1,14% (675,06 μονάδες),
και ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 36,35 εκατ.
ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης

New York/Nέα Yόρκη

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο

Μετ. %

3M COMPANY

207.83

-0.4932

ALCOA CORP

28.24

-0.1061

647.85

-0.1526

ALLEGHANY CRP
ALTRIA GROUP

49.0499

0.6358

AMAZON COM

1629.525

1.3418

AMER EXPRESS C

106.95 -0.4004

UNISYS CORP

14.035

1.7029

NEXT

UNITED TECH CP

128.315

0.4344

PROVIDENT FINC

UNITEDHEALTH G

270.29 -0.3098

US BANCORP

51.42

0.2144

VERIZON COMMS

55.485

0.5892

WALT DISNEY CO

113.42

0.7372

WELLS FARGO &

49.48

0.5282

WALMART INC

103.37

3.3803

London/Λονδίνο

AMER INTL GROU

42.98

1.5595

AMGEN

187.46

-0.4672

Εταιρείες

(Σε πέννες)

Χθεσινό

Μετ. %

170.6016

0.1066

ANGLO AMERICAN

1954.6

0.649

2.8301

8.433

ASSOC.BR.FOODS

2345.12597

1.726

BANK OF AMERIC

29.13

0.0687

ADMIRAL GROUP

2153

1.032

BAXTER INTL IN

73.45

0.0272

ASHTEAD GRP.

2010

-0.446

ANTOFAGASTA

890

1.344

AVIVA PLC

420.4

-0.497

ASTRAZENECA

6093

-1.023

BABCOCK INTL

547.94

-1.933

511.6

-2.515

159

0.557
-0.319

BOEING CO

416.64

-0.3182

BRISTOL MYERS

51.345

-0.629

CAMPBELL SOUP

35.06

0.7761

CATERPILLAR IN

136.4522

0.1852

198.085

0.1087

BARCLAYS

119.39

0.0335

BRIT AM TOBACC

2809

CIGNA CORP
CHEVRON

BAE SYSTEMS

49.68

0.5058

BARRATT DEVLPM

568.8

1.21

64.435

0.2567

BERKELEY GRP

3840

0.603

CERVECERIAS

28.03

-0.2491

BR LAND CO

583.4

-0.512

COCA-COLA CO

45.17

-0.1547

CISCO SYSTEMS
CITIGROUP

COLGATE PALMOL
DANAOS CORP
DIANA SHIPPING
ENTERGY CP
EXELON CORP

66.7

0.3309

0.865

4.2169

3

-0.6623

BP
BURBERRY GRP

0.256
-0.429

COCACOLA HBC A

2549

2.691

CARNIVAL

4293

1.982

0.2662

CENTRICA

139.16665

0.982

78.31

0.7721

COMPASS GROUP

181.08

0.9927

CAPITA PLC

8.76

2.5761

CRH

GENERAL DYNAMI

137.99

-0.029

175.0615

-0.1019

GENERAL ELEC C

10.001

-0.8821

GOLDM SACHS GR

197.89

-0.3073

HALLIBURTON CO

31.99

0.4396

HARTFORD FINL

48.98

0.513

HP INC

-0.2
-0.223

1959.5

BT GROUP

FEDEX CORP
INTL BUS MACHI

2490
536.40276
234.18076

89.64 -0.2448
48.025

BUNZL

EXXON MOBIL
FORD MOTOR CO

DIXONS CARPHO

1716

-0.838

117.0127

0.3

2388.22222

0.42

133

0.758

DCC

6685

-0.521

DIAGEO

3020

-0.788

DIRECT LINE

350.2

0.373

EXPERIAN

2020.01799

-0.64

EASYJET

1284.89976

-0.936

FRESNILLO

983.2

0.327

23.34

0.2577

GLENCORE

301.95

-0.132

HOME DEPOT INC

192.135

-0.1325

GLAXOSMITHKLIN

1570.6

-0.025

HONEYWELL INTL

153.23

-0.0587

HIKMA

1715

-0.204

HAMMERSON H

INTEL CORP

51.5

-0.3097

135.87

-0.374

JPMORGAN CHASE

105.02

-0.5021

LAZARD

36.885

0.422

MCDONALD’S COR

180.02

0.0278

JOHNSON JOHNSO

MERCK & CO

79.1 -0.8896

MICROSOFT CP

108.26

3M COMPANY

207.84 -0.4884

MORGAN STANLEY
NIKE INC CL B
NORFOLK SOUTHE
PFIZER INC
PROCTER & GAMB

0.037

7.593

-0.163

DEUTSCHE POST

26.39

0.28

PRUDENTIAL

1528.63639

-0.783

DT BOERSE N

110.75

-1

PERSIMMON

2431

0.455

DT LUFTHANSA A

22.38

0.31

PEARSON

900.6039

-0.988

DT TELEKOM N

14.48

0.1

RECKIT BNCSR G

6179.5583

-2.319

E.ON SE NA

9.699

0.061

255.8

1.508

FRESENIUS MEDI

67.48

-0.96

2411

-0.145

FRESENIUS SE

46.68

-0.49

ROYAL BANK SCO
RDS ‘A
ROYAL DTCH SHL

2422.5

-0.103

HEIDELBERGCEME

64.4

2.22

RELX

1676.5

-0.945

HENKEL AG&CO V

87.84

-0.44

4404

0.836

INFINEON TECH

19.77

-0.085

271.7

-1.984

K+S AG NA

16.445

-0.145

ROLLS ROYCE PL

964.67476

0.288

LINDE

194.75

0.15

RSA INSRANCE G

535.52088

0.336

MERCK KGAA

96.96

-0.1

287.9

0.735

MUENCH. RUECK

205

1.3

2676.13738

-1.075

RWE AG

22.38

0.12

ROYAL MAIL R

SAINSBURY(J)
SCHRODERS

660

0

THYSSENKRUPP A

13.16

0.125

930.66311

-2.152

VOLKSWAGEN VZ

143.18

0.44

SAGE GROUP
ST JAMESS PLAC
SMITHS GROUP

1461

-1.417

VONOVIA SE

44.15

-0.08

SMITH&NEPHEW

1438

-0.828

SIEMENS N

94.05

0.15

SPORTS DI INT

274.5

-0.831

SAP SE

94.02

-0.19

SSE PLC
STANDRD CHART

1201

-0.083

605.91361

-2.116

2016

1.741

SEVERN TRENT
TRAVIS PERKINS

1277

0.196

TESCO

226.6

1.478

TUI AG

852.8

3.245

TAYLOR WIMPEY

166.1

0.911

UNILEVER

4209

-1.128

UNITED UTIL GR

846.2

1.903

VODAFONE GROUP

141.5

-0.45

WPP PLC

845.6

-0.635

WHITBREAD

4960

0.081

Zurich /Zυρίχη

(Σε ελβ.φρ.)

CAPGEMINI

102.00

102.30

CLARION

2498

-0.08

CARREFOUR

18.07

17.99

CREDIT SAISON

1569

0.45

CASINO GUICHAR

43.80

43.85

DAIWA SEC GROU

577.7

1.82

CREDIT AGRICOL

10.46

10.45

SUBARU

2865

0.42

DANONE

66.39

65.91

FUJIFILM HOLDI

5043

0.2

DASSAULT SYSTE

127.35

128.45

7771

0.39

EDF

13.39

13.60

HINO MOTORS

1030

-0.19

L’OREAL

223.10

224.70

HITACHI

3498

-0.4

L.V.M.H.

297.25

295.10

HONDA MOTOR

3014

0.37

LAGARDERE S.C.

22.48

22.60

IHI

3225

-1.68

MICHELIN

101.30

102.25

149.45

150.00

ISUZU MOTORS

1594

0.95

PERNOD RICARD

KAWASAKI HVY I

2834

-0.74

PEUGEOT

(Σε ευρώ)

KAJIMA CORP

1598

0.19

KERING

KEIO

6390

2.24

873

-1.02

1079

0

1417
585.8

21.57

21.37

475.20

475.40

PUBLICIS GROUP

48.64

48.83

RENAULT

58.92

58.91

SAINT-GOBAIN

32.79

32.74

0.28

SANOFI

74.67

75.39

0.12

SCHNEIDER ELEC

67.88

68.08

Χθεσινό

Μετ. %

AALBERTS INDUS

31.32

-1.85

KOBE STEEL

AEGON

4.635

-0.58

KONICA MINOLTA

AKZO NOBEL

82.24

-1.51

JTEKT

ALTICE EUROPE

1.847

-2.15

MITSUB UFJ FG

ASML HOLDING

161.14

-0.53

MITSUBISHI COR

3193

0.06

BOSKALIS WESTM

24.05

0.21

MITSUBISHI ELE

1438

-0.45

GEMALTO

50.72

0

MITSUBISHI MOT

636

-0.63

HEINEKEN

87.78

0.07

NEC CORPORATIO

3745

0.13

KONINKLIJKE DS

93.56

-2.93

NIKKON HLDG

2853

0.14

KPN KON

2.733

-0.04

NIKON CORP

1750

-0.23

NN GROUP

37.99

0.42

NIPPON SUISAN

4788

-0.41

OCI

18.955

0.58

NISSAN MOTOR C

945.4

-0.28

PHILIPS KON

49.02

-0.29

NTT DOCOMO

2606

0.7

VOPAK

43.45

-0.09

OBAYASHI CORP

1061

0.66

55.2

-0.43

ODAKYU ELEC RA

2500

1.75

667

0.76

2229

0.91

274.6

0.48

2475

-0.72

SWATCHGROUPI

283.3

-1.32

52.5

-0.76

JULIUSBAERN

40.03

-1.43

CSGROUPAG

11.855

-0.88

GIVAUDANN

2444

-0.08

ADECCON

NESTLESA

89.5

-0.58

TRANSOCEANN

8.64

-4

4602.5

-0.54

SWISSCOMN

452.2

0.2

SWISSREN

944.2

0.361

2637.35128

-0.341

UBSGROUPN

INTU PROPERTIE

118.15

-0.922

ZURICHINSURAN

INMARSAT

388.4

2.399

97.14

-0.04

12.845

-0.81

322.6

0.53

JOHNSON MATTHE

3104

-0.289

Εταιρείες

42.755

0.8373

KINGFISHER

229.2

-0.348

ADIDAS N

LAND SECS.

881.4

-0.519

ALLIANZ SE

LEGAL & GENERA

269.3

0.861

LLOYDS BNK GRP

58.37

0.086

LOND STOCK EXC

4636.09262

-1.435

BEIERSDORF

91.4

-0.72

363.1

0.861

BAYER N AG

67.8

-0.36

743

-0.034

COMMERZBANK

6.615

-0.115

1881.06323

-0.186

CONTINENTAL AG

845.3

0.356

DAIMLER AG N

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

Χθεσινό

Μετ. %

201.8

3.25

191.04

1.52

BASF SE

65.86

-0.28

BAY MOT WERKE

71.04

0.45

139

0.65

50.46

0.06

WOLTERS KLUWER

OJI HOLDINGS

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

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
1.58
20.84
12.22
1.04
5.23
56.00
15.20
15.17
1.48
2.0555
51.64
2.77
8.33
2.85
1.41
18.74
4.20
14.47
0.54
11.95
5.32
11.416

AIR LIQUIDE

FUJITSU LTD

UNILEVER DR

-0.923

NATIONAL GRID

0

2041

-4.008

MONDI

31.25

631

CITIZEN WATCH

NIPPON PAPER I

650.2149

2.4096

42.43

30.82

0.4

636.24461

-1.7647

42.24

BOUYGUES

27.725

INTL CONSOL AI

3.4

BNP PARIBAS

-0.52

ROYAL DUTCH SH

HSBC HOLDINGS

3.34

0.31

1529

-0.15

-0.711

MARKS & SP.

3208

CASIO COMPUTER

393.9

0.2623

0.3192

CANON INC

GEBERITN1

183.3496

48.715

20.78

0.58

-0.297

MERLIN

37.55

20.79

0.89

-0.579

1.8242

37.59

AXA

5650

-0.564

0.2029

ALSTOM

-0.68

450.3

132.3

45.77

-0.03

4372

NISSAN CHEMICA

5171.53871

177.75

1689

NOMURA HOLDING

SGSN

Μετ. %
1.59
20.86
12.21
1.06
5.23
56.36
15.18
15.26
1.46
-0.46
51.64
2.72
8.33
2.84
1.38
18.90
4.18
14.62
0.53
11.87
5.33
-1.4

39.79
107.00

BRIDGESTONE CO

-1.23

ROCHEHOLDING

39.85
106.80

ASTELLAS PHARM

-0.32

0

ACCOR

0.4

45.73

0.75

γοητευτικά ετήσια κέρδη λόγω υψηλότερων δαπανών. Ο κλαδικός δείκτης
των αυτοκινητοβιομηχανιών έκλεισε
με ελαφρά άνοδο παρά την αβεβαιότητα για τυχόν δασμούς στα αυτοκίνητα από την Ουάσιγκτον. Το αργό
Νέας Υόρκης είχε άνοδο 0,6%, στα
55,94 δολάρια το βαρέλι. Στο Λονδίνο,
ο FSTE 100 έκλεισε με απώλειες 0,56%,
ενώ στη Φρανκφούρτη ο DAX έκλεισε
με άνοδο 0,09%. Στο Παρίσι, ο CAC
40 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με
πτώση 0,16%, στο Μιλάνο ο FTSE
MIB με -0,50%και στη Μαδρίτη ο
ΙBEX έκλεισε με κάμψη της τάξεως
του 0,21%.
BLOOMBERG, REUTERS

Μετ. %

0.36

34.745

48.4

προς το δολάριο στο 1,1347 δολάριο.
«Σήμερα οι επενδυτές βρίσκονται
σε μεγαλύτερη εγρήγορση, εντοπίζοντας όλους τους παράγοντες που
επηρεάζουν τις κινήσεις των δεικτών,
όπως οι επιπλέον δασμοί ή η κλιμάκωση της εμπορικής διένεξης», τονίζει
η Κριστίνα Χούπερ, υπεύθυνη στρατηγικής διεθνών αγορών της Invesco.
Στη Γηραιά Ηπειρο, ο πανευρωπαϊκός
δείκτης STOXX 600 εκτινάχθηκε στις
αρχές της εβδομάδας στα υψηλότερα
επίπεδά του από πέρυσι στις 10 Οκτωβρίου και χθες έκλεισε με απώλειες
0,2%. Η τιμή της μετοχής της HSBC
εξασθένησε δραστικά κατά 4%, αφότου η τράπεζα ανακοίνωσε απο-

(Σε ευρώ)

Χθεσινό

4788

RANDSTAD

90.04

Εταιρείες

1668.5

0.13

NOVARTISN

Paris/Παρίσι

ASAHI GROUP HL

-0.06

ITV

SCHLUMBERGER L

AJINOMOTO

72.66

INTERTEK GROUP

ROCKWELL AUTOM

Μετ. %

19.745

377.1

IMP.BRANDS

Χθεσινό

RICHEMONTN

1679.75414

3I GROUP

Εταιρείες

ABBLTDN

HARGREAVES LS

INTERCONT HOTE

Εταιρείες

(Σε γιέν)

Χθεσινό

LAFARGEHOLCIM

Μετ. %

Amsterdam/Aμστερνταμ

Tokyo/Tόκιο

Εταιρείες

0.1667

1.3556

TSAKOS ENERGY

DEUTSCHE BANK

-1.114

-0.5622

0.0697

STEALTHGAS

στα αποτελέσματα τριμήνου της
Walmart. To τελευταίο τρίμηνο του
2018 ήταν το καλύτερο για τον όμιλο
λιανεμπορίου σε μία δεκαετία κι αυτό
επηρέασε θετικά τις μετοχές των εταιρειών του κλάδου. Ο δείκτης Dow
Jones και ο S&P 500 είχαν άνοδο 0,24%
και 0,37% αντιστοίχως. Ο δείκτης του
δολαρίου έναντι ενός «καλαθιού» νομισμάτων υποχώρησε 0,3%, ενόψει
ομιλιών στελεχών της Ομοσπονδιακής
Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) εντός της εβδομάδας και της δημοσίευσης των
πρακτικών της. Ολα τα ανωτέρω θα
ρίξουν φως στη Fed και την πιο συγκρατημένη προσέγγιση της αύξησης
επιτοκίων. To ευρώ ενισχύθηκε 0,3%

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

0.062

84.9

99.815

SOUTHERN

Πτωτικά κινήθηκαν χθες οι δείκτες
των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων,
εξαιτίας απογοητευτικών αποτελεσμάτων για το 2018 από τον τραπεζικό κολοσσό της HSBC, ενώ το αρχικό αγοραστικό ενδιαφέρον και η
αισιοδοξία για τις σινοαμερικανικές
συνομιλίες εξατμίστηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης. Χθες ξεκίνησε
στην Ουάσιγκτον ο νέος γύρος επαφών
μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων διαπραγματευτών, προσδοκώντας να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο προηγούμενος γύρος είχε διεξαχθεί την προηγούμενη εβδομάδα στο Πεκίνο. Στην
αμερικανική αγορά πριν από το κλείσιμο οι δείκτες εμφάνιζαν άνοδο χάρη

4861

42.06

184.7386

RAYTHEON CO

Νευρικότητα επικράτησε στις ευρωπαϊκές αγορές

488.4

RIO TINTO

AVON PRODUCTS

APPLE INC

Τα απογοητευτικά αποτελέσματα της HSBC για το 2018 επιβάρυναν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και άσκησαν πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές.

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

EPA

έκλεισε με άνοδο 0,47%, ο δείκτης μεσαίας
κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση 0,48%
και ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη
0,54%, στις 452,97 μονάδες, αν και είχε
φθάσει μέχρι και τις 470,03 μονάδες
(+4,33%). Η Πειραιώς έκλεισε στο +3,58%,
ενώ ενδοσυνεδριακά είχε φθάσει το
+7,95% η Alpha Bank έκλεισε στο +0,45%
και σε χαμηλά ημέρας, ενώ είχε αγγίξει το
+5,45% η Εθνική έκλεισε στο +1,38%
από το +3,90% στα υψηλά ημέρας και η
Eurobank έκλεισε με απώλειες 0,54% από
+3,22% που είχε σημειώσει κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Οι εξελίξεις του τελευταίου διαστήματος, όπως η κινητικότητα
της κυβέρνησης για την εκπλήρωση των
προαπαιτουμένων ενόψει του Eurogroup
του Μαρτίου, διαμορφώνουν βελτίωση
κλίματος, χωρίς ωστόσο η ανοδική κίνηση
του Χ.Α. να αποκτά δυναμική που να συμβάλλει σε δραστηριοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των επενδυτών, σημειώνει
ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ. Για να κινηθεί
υψηλότερα η αγορά, απαιτούνται αυξημένες συναλλαγές και μετουσίωση των
κινήσεων του οικονομικού επιτελείου σε
χειροπιαστά αποτελέσματα, διαδικασία
που θα επιτρέψει την αναβάθμιση της πιστοληπτικής μας ικανότητας από τους οίκους, όπως επισημαίνει.

OSAKA GAS
PIONEER
RICOH CO LTD

66

0

1117

0.09

SECOM

9419

1.3

SEVEN & I HLDG

5014

1.17

SHARP CORP

1266

-4.45

SHIMIZU CORP
SHISEIDO

942

0.75

7208

-0.63

SONY CORP

5149

1.36

SMFG

4048

0.32

SUMITOMO CHEM

560

0

SUZUKI

662

1.53

TAISEI CORP

5010

0.8

TDK CORPORATIO

8830

0

TOBU RAILWAY

3100

0.32

TOKIO MARINE H

5557

1.33

TORAY INDUSTRI

783.6

-1.67

TREND MICRO

5330

1.33

TOPY INDS LTD

2382

-0.67

TORAY INDUSTRI

783.6

-1.67

TOSHIBA CORP

3410

0.29

TOYOBO

1630

-0.67

TOYOTA MOTOR C

6697

0.63

YAMAHA CORP

5300

0.19

SOCIETE GENERA

25.04

25.18

SODEXO

94.94

94.98

STMICROELECTRO

14.48

14.63

TF1

7.95

7.88

106.95

107.15

TOTAL

49.51

49.51

VEOLIA ENVIRON

19.30

19.16

Χθεσινό
37.5
153.9
9.554
82.82
68.74
2.587
5.189
6.928
3.05
0.6354
21.65
24.66
19.86
12.72
23.83
7.228
7.396
9.555
25.77
2.456
11.345
19.816
0.7968
19.345
15.11
0.9494
4.084
2.093
7.6
6.428
22.71

Μετ. %
-0.1332
0.0325
-0.4169
-0.3849
-0.3768
1.0547
-0.727
0.1735
-0.1637
-0.0943
-0.2304
-0.7246
-0.2261
0.3155
-0.2512
-0.1933
-0.2159
0.0524
0.507
0.7383
0.3095
-1.2902
1.2452
-0.4118
-0.5594
0.6787
-0.8738
-1.5059
0.5025
0.187
0.3979

THALES

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

l
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ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,6960

0,7100

0,7008

-0,8650

82.964

0,7000

0,7100

0,7020

-1,40

ΕΤΔ19

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Δικαιώματα_Κ)

0,0047

0,0070

0,0058

-0,0060

214.724

0,0051

0,0067

0,0068

44,68

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,0000

1,0360

1,0170

-0,8820

60.070

1,0040

-2,14

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

1,0020

1,0180

0,4720

0,4900
0,0075

0,0045

0,00

0,0310

-3,13

1,3500

-1,46

0,5800

1,75

0,4600

0,00

0,6000

0,00

46,0000

2,22

0,0045

0,0045

0,0045

-0,0010

5.800

0,0045

0,0290

0,0310

0,0296

0,0590

2.908

0,0290

0,0310

0,1200

0,1330

1,3400

1,3500

0,1050

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

1,3500

1,3900

1,3576

-0,3640

4.015

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)

0,0000

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,2040

0,2240

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0705

0,0770

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0000

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,3700

1,4300

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0000

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,2100

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0420

ΑΙΕΠ

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)

0,0450

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0010

0,0020

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1420

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0000

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0910

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0000

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1320

0,1500

ΙΣΕΠ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΚΑΕΠ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,2740

ΚΕΑΕ

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,1880

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

0,0020

0,0050

ΤΔΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)

0,0000

0,5500

ΤΕΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,8800

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

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN)

0,0000

0,0580

ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0160

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

1,1400

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

0,0000

0,1400

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0000

0,0190

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1290

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0000

0,0000

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,5500

0,5750

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,5800

0,5900

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0350

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

0,0000

1,3100

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0620

0,0000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0120

0,5800

0,5800

0,5800

1,0000

2

Βιομηχανίες
ΒΑΣΙ

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD

0,1140

0,1200

ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

0,0525

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,3020

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4540

0,4600

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0915

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,6200

2,6600

0,4600

0,4600

0,4600

-0,1900

1.000

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0325

ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0110
1,3400

ΚΕΟ

KEO PLC

1,2400

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0000

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,5700

0,6000

ΦΡΟΥ

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

0,2260

0,2380

0,0760

0,0860

0,5950

0,6400

0,5996

-0,0450

21.186

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0015

0,0030

0,0000

0,0425

46,0000

49,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΡΟΧΑ

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2

46,0000

49,0000

48,9900

399,0030

3.010

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

45,0000

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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Ο Γιάννης
γιγαντώνεται

Οι κορυφαίοι των αδικημένων

Οι δέκα σπουδαιότεροι τερματοφύλακες ξέφυγαν από τη σκιά των συμπαικτών τους
Του ΣΤΑΘΗ ΔΗΜΟΛΑ

«Ποιος θα κάτσει τέρμα;». Η ερώτηση
που κάθε πιτσιρικάς έτρεμε στις ποδοσφαιρικές αλάνες. Κανείς δεν ήθελε και
οι επιλογές πάντα ήταν δύο: Θα καθόταν
ή ο πιο μικρός της παρέας ή ο πιο... παχουλός. Αυτή η «λογική» δεν απείχε και
πολύ από την επιλογή των τερματοφυλάκων στις αρχές του προηγούμενου
αιώνα, όταν κάτω από την εστία έμπαινε
συνήθως αυτός που είχε το μικρότερο
ταλέντο ως ποδοσφαιριστής. Κατ’ επέκταση οι γκολκίπερ της εποχής ήταν
λιγότερο προβεβλημένοι και περισσότερο
αδικημένοι σε σύγκριση με τους συμπαίκτες τους. Με την πάροδο του χρόνου αυτό άλλαξε, και αυτό οφείλεται σε
<
<
<
<
<
<

Εκτός από ταλέντο όλοι διέθεταν ισχυρή προσωπικότητα, «όπλο» απαραίτητο
για τη νευραλγική θέση
κάτω από τα δοκάρια.

Ο Πελέ πανηγυρίζει πρόωρα, όπως και οι φίλαθλοι. Κανείς δεν περίμενε ότι ο Μπανκς θα κατάφερνε να αποκρούσει εκείνη την κεφαλιά.

προσωπικότητες όπως ο Γκόρντον Μπανκς που απεβίωσε πρόσφατα, και συγκαταλέγεται στην κορυφαία δεκάδα των
τερματοφυλάκων όλων των εποχών.
Ρικάρντο Θαμόρα (1901-1978): Ο
πρώτος «σταρ» της θέσης. Οι αποκρούσεις του ήταν τόσο θεαματικές που πανηγυρίζονταν σαν... γκολ. Με θητεία σε
Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται ο κορυφαίος προπολεμικός γκολκίπερ.
Γκιούλα Γκρόσιτς (1926-2014): Ο
τερματοφύλακας που άξιζε στη σπουδαία
Ουγγαρία της δεκαετίας του ’50. Κατάφερε να σταθεί ως ισάξιο μέλος πλάι
στον Πούσκας και στους λοιπούς αστέρες των «Μαγυάρων». Ηταν επίσης από
τους πρώτους που έπαιζαν καλά με τα
πόδια μακριά από την περιοχή του.

Λεβ Γιασίν (1929-1990): Ο Σοβιετικός
θεωρείται ο κορυφαίος όλων. Η «μαύρη
αράχνη» τα είχε όλα. Προσόντα, ταλέντο,
εξυπνάδα και ισχυρή προσωπικότητα.
Είναι ο μοναδικός τερματοφύλακας που
έχει κερδίσει Χρυσή Μπάλα.
Γκόρντον Μπανκς (1937-2019): Δεν
είναι μόνο η «απόκρουση του αιώνα»
στην κεφαλιά του Πελέ. «Φύλακας» της
εθνικής Αγγλίας για μία δεκαετία και
μέλος της χρυσής ομάδας του 1966. Εκπληκτικά αντανακλαστικά και ολύμπια
ψυχραιμία.
Ντίνο Τζοφ (1942-): Σε ηλικία 40 ετών
γεύθηκε τη χαρά της κατάκτησης του
Μουντιάλ με την εθνική Ιταλίας. Ανίκητος
και ατρόμητος στις εξόδους, όσο μεγάλωνε
χρησιμοποιούσε την εμπειρία του με αποτέλεσμα να γίνεται καλύτερος.

Ζεπ Μάιερ (1944-): Δεν τον αποκαλούσαν τυχαία «γάτο». Ευέλικτος, ήρεμος και με τεράστια αυτοπεποίθηση
γινόταν... κέρβερος κάτω από την εστία
της Δυτικής Γερμανίας και της Μπάγερν
Μονάχου.
Λαδισλάο Μαζουρκιέβιτς (19452013): Ισως ο λιγότερο αναγνωρίσιμος
της λίστας. Ο Γιασίν τον είχε χαρακτηρίσει «ισάξιό του», ενώ δεν θεωρείται
μόνο ο κορυφαίος Ουρουγουανός, αλλά
ο Νο 1 Λατινοαμερικανός τερματοφύλακας όλων των εποχών.
Ρινάτ Ντασάεφ (1957-): Η δεκαετία
του ’80 τού ανήκει. Παρότι δεν πέρασε
ποτέ τα σύνορα της Σοβιετικής Ενωσης,
θεωρείται ένας από τους κορυφαίους όλων των εποχών. Ανίκητος στον αέρα
και με εντυπωσιακές εκτινάξεις κέρδισε

το προσωνύμιο «Σιδερένια Κουρτίνα».
Πίτερ Σμάιχελ (1963-): Ισχυρός και
επιβλητικός. Ο «Ξανθός Γίγαντας» της
Δανίας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
ήταν ένας πλήρης τερματοφύλακας με
μεγάλη επιρροή στο παιχνίδι της ομάδας
του. Ο σερ Αλεξ Φέργκιουσον τον έχει
χαρακτηρίσει τον κορυφαίο όλων των
εποχών.
Ολιβερ Καν (1969-): Οι συμπαίκτες
στη Γερμανία και στην Μπάγερν Μονάχου ένιωθαν σιγουριά και οι αντίπαλοι
τρόμο. Παθιασμένος και με τρομερά φυσικά προσόντα ήταν ο τερματοφύλακας
που κανείς επιθετικός δεν... χαιρόταν
όταν έρχονταν τετ α τετ.
Η φανέλα με το νούμερο «11» περιμένει
τον Τζίτζι Μπουφόν ο οποίος συνεχίζει
ακάθεκτος στα 41 του.

Στη Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας διεξήχθη το 68ο All Star
Game του ΝΒΑ, σε μία ακόμη
μεγαλειώδη παγκόσμια γιορτή
του μπάσκετ, με εξαιρετική ατμόσφαιρα από το κοινό, πολλά
χαμόγελα από τους πρωταγωνιστές, εντυπωσιακές φάσεις,
καρφώματα και, όπως αναμενόταν, άμυνες... με τα μάτια.
Δυστυχώς όμως, η ομάδα του
Γιάννη Αντετοκούνμπο ηττήθηκε από την ομάδα του Λεμπρόν Τζέιμς με 178-164 παρά
την εντυπωσιακή εμφάνιση του
24χρονου Ελληνα σούπερ σταρ.
Η ομάδα του «Greek Freak»
ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο
δυναμικά, όμως στο δεύτερο
μέρος ο «καυτός» Κέβιν Ντουράντ έβαλε μπροστά την Team
LeBron. Εν τέλει, η ομάδα του
«βασιλιά» πήρε τη νίκη, την ίδια
ώρα που ο Ντουράντ αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης.
Ο 30χρονος άσος των πρωταθλητών σε μόλις 25 λεπτά συμμετοχής σημείωσε 31 πόντους
και επτά ριμπάουντ. Για την
Team Giannis, ο Αντετοκούνμπο
κέρδισε το βραβείο του πρώτου
σκόρερ του αγώνα με 38 πόντους
(17/23 σουτ), ενώ επίσης «μάζεψε» 11 ριμπάουντ και μοίρασε
πέντε ασίστ.
Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Γιάννης ευχαρίστησε και τους Ελληνες υποστηρικτές του στην Ελλάδα,
που ξενυχτούν για να παρακολουθούν καθημερινά, ζωντανά,
τα κατορθώματά του: «Κατ’ αρχάς, θέλω να τους ευχαριστήσω
για τη στήριξη. Στηρίζουν την
οικογένειά μου και την ομάδα
μου. Ξέρω ότι ξενυχτάνε κάθε
βράδυ και κάθονται και μας βλέπουν. Ελπίζω με την εμφάνισή
μου να τους έκανα περήφανους.
Θα γυρίσω τώρα στους Μιλγουόκι για τα τελευταία 25 παιχνίδια
στη σεζόν και θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο πιο βαθιά
γίνεται στα πλέι οφ».
Το Σαββατοκύριακο στη Σάρλοτ ήταν πλούσιο από θέαμα
για τους αθλητές και τους φιλάθλους. Εκτός από το All Star
Game της Κυριακής, πραγματοποιήθηκαν τρεις διαγωνισμοί

Πλούσιο θέαμα προσέφερε ξανά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη
γιορτή του ΝΒΑ ανάμεσα στους
άλλους αστέρες του πρωταθλήματος, όμως τη νίκη πήρε η ομάδα του Λεμπρόν Τζειμς.
<
<
<
<
<
<

Πρωταγωνιστής
με 38 πόντους και
στο All Star Game
ο Αντετοκούνμπο
το Σάββατο το βράδυ και το
Rising Stars Game την Παρασκευή. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η ομάδα της Αμερικής
(Team USA) κέρδισε την ομάδα
του Κόσμου (Team World) με
161-144. MVP αναδείχθηκε ο
Κάιλ Κούζμα των Λος Αντζελες
Λέικερς. Στον διαγωνισμό επιδεξιοτήτων, νικητής αναδείχθηκε ο Τζέισον Τέιτουμ των Μπόστον Σέλτικς, κερδίζοντας στον
τελικό τον Τρε Γιανγκ με τρίποντο από το κέντρο. Επειτα από
έναν εκπληκτικό διαγωνισμό
τριπόντων, ο Τζο Χάρις των
Μπρούκλιν Νετς επικράτησε
του Στεφ Κάρι και σήκωσε το
τρόπαιο, ενώ νικητής των καρφωμάτων ήταν ο Χαμιντού Ντιάλο των Θάντερ.

ΠΑΜΕ

ΓΗΠΕΔΟ
ΛΕΠΤΟ ΠΡΟΣ ΛΕΠΤΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ
ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 15:00  22:00

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΙ

ΜΑΡΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΖΑΒΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ Κ
ΟΣΙΑΡΗΣ

23-OIK_TECH_KATHI 2/19/19 11:03 PM Page 23

geek.com.cy

Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

l

23

MARKET PLACE

Eξι χρόνια
«Αποστολή Νερό»

NETFLIX

Σταματά ήρωες της Marvel
Μετά το διαζύγιο της Netflix με την Disney ανα-

πόφευκτα έχουν επηρεαστεί και οι παραγωγές
της πλατφόρμας που αφορούν ήρωες της
Marvel. Ως εκ τούτου, και η ανακοίνωση για το
κόψιμο των Jessica Jones και The Punisher. Η τρίτη και τελευταία σεζόν για την Jessica Jones αναμένεται σε μερικές εβδομάδες, ενώ το The
Punisher έχει βγει στον αέρα του Netflix η δεύτερη σεζόν από τον περασμένο μήνα. Ήδη η
Netflix έχει ακυρώσει τις παραγωγές των Luke
Cage, Iron Fist και Daredevil, ενώ όλες οι παραγωγές της Disney θα αποσυρθούν από την πλατφόρμα μόλις βγει στον αέρα η δική της συνδρομητική υπηρεσία Disney+ (κατά τον Απρίλιο). Οι
συνδρομητές του Netflix θα μπορούν να παρακολουθήσουν τις «κομμένες» σειρές για πολύ καιρό ακόμα, καθώς η παραγωγή τους έχει γίνει από
την ίδια την εταιρεία.

Ορισμένες μεταλλάξεις στο DNA του καρχαρία του επιτρέπουν να κάνει εκπληκτικά γρήγορη αποκατάσταση των τραυμάτων του χάρη στην άμεση
πήξη του αίματος του, καθώς επίσης να προστατεύεται από τον καρκίνο.

Το DNA του λευκού καρχαρία
στη μάχη κατά του καρκίνου

Περισσότερα από 40.000 κυβικά μέτρα νερού
εξοικονομούνται κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα
των δράσεων του Προγράμματος Μη Συμβατικών Υδατικών Πόρων «Αποστολή Νερό», το
οποίο υλοποιείται από τον διεθνή οργανισμό
Global Water Partnership-Mediterranean (GWPMed) σε συνεργασία με την Α/φοι Λανίτη και
την Coca-Cola. Στο πλαίσιο του προγράμματος
εγκαταστάθηκαν 17 συστήματα ανακύκλωσης
γκρίζου νερού και συλλογής βρόχινου νερού
σε σχολεία, γήπεδα και περιβαλλοντικά κέντρα,
ενώ υλοποιήθηκαν δύο έργα που εξασφαλίζουν
πρόσθετους υδατικούς πόρους. Μετά από έξι
χρόνια συνεχούς δράσης για την αντιμετώπιση
της λειψυδρίας, το Πρόγραμμα ολοκληρώνει
τον κύκλο του. Την Παρασκευή, 8 Φεβρουαρίου
παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματά σε εκδήλωση
στη Λευκωσία. Μέσα από την εφαρμογή του
Προγράμματος επωφελήθηκαν περισσότεροι
από 83.000 κάτοικοι του νησιού.

Επιστήμονες για πρώτη φορά αποκωδικοποίησαν πλήρως το γονιδίωμα του

H ΙΣΤΟΡIΑ ΤΟΥ SMS

Μηνύματα στο κινητό
Στις 3 Δεκεμβρίου του 1992, στάλθηκε το πρώτο

μήνυμα σε κινητό τηλέφωνο. Στα πρώτα τους
βήματα, τα σύντομα γραπτά μηνύματα δεν ήταν
ιδιαίτερα δημοφιλή. Η εκρηκτική άνοδος των
smartphones, σε συνδυασμό με την εμφάνιση
των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων
(messaging), αλλά και την πρωτοφανή διείσδυση
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οδήγησαν αρκετούς στο συμπέρασμα ότι το SMS δεν θα μακροημερεύσει. Κι όμως, σχεδόν 28 χρόνια μετά
την πρώτη του «εμφάνιση», το SMS συνεχίζει να
αποτελεί ένα πολυχρηστικό μέσο γραπτής επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από δισεκατομμύρια χρήστες. Καθημερινά, αποστέλλονται πάνω από 18 δισ. SMS ανά τον κόσμο. Ο βασικότερος λόγος είναι ότι SMS μπορούν να λάβουν όλοι
οι κάτοχοι κινητών τηλεφώνων, σε αντίθεση με
τα messaging apps που απαιτούν την κατοχή
smartphones, ενώ είναι ιδιαίτερα αξιόπιστα, καθώς δεν απαιτούν 3G ή 4G συνδεσιμότητα και παραδίδονται ακόμη και σε περιοχές με περιορισμένη κάλυψη.

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

Ψεύτικα πορτρέτα ανθρώπων
Πορτρέτα ανύπαρκτων ανθρώπων δημιουργεί η

ιστοσελίδα This Person Does Not Exist.com και
δίνει μια πρώτη ιδέα για το μέχρι πού μπορεί να
φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Η ιστοσελίδα έχει
δημιουργηθεί από τον Philip Wang, προγραμματιστή της Uber, και χρησιμοποιεί αλγόριθμο της
Nvidia για να δημιουργεί πορτρέτα ανθρώπων
που δεν υπάρχουν. Ο αλγόριθμος έχει εκπαιδευτεί με τη βοήθεια μιας τεράστιας βάσης δεδομένων που περιλαμβάνει τα πρόσωπα πραγματικών
ανθρώπων και στη συνέχεια χρησιμοποιεί το
νευρωνικό δίκτυο GAN (Generative Adversarial
Network) για να δημιουργεί διαρκώς νέα πρόσωπα. Όπως δήλωσε ο κ. Wang, «κάθε φορά που ανανεώνεις τη σελίδα, το νευρωνικό δίκτυο δημιουργεί ένα νέο πρόσωπο από την αρχή. Οι περισσότεροι δεν μπορούν να συλλάβουν πόσο καλή
θα είναι η τεχνητή νοημοσύνη στη σύνθεση εικόνων στο προσεχές μέλλον».

H μελέτη του DNA του λευκού
καρχαρία μπορεί να βοηθήσει
τους επιστήμονες στη μάχη κατά του καρκίνου, καθώς και
στην ανακάλυψη νέων τρόπων
για την ταχύτερη αποκατάσταση των τραυμάτων. Το γονιδίωμα του λευκού καρχαρία είναι περίπου μιάμιση φορά μεγαλύτερο από το ανθρώπινο.
Διαθέτει επίσης μια πληθώρα
γενετικών μεταλλάξεων, οι οποίες πιθανώς εξηγούν την μεγάλη εξελικτική επιτυχία και
την μακροζωία του μεγάλου
λευκού καρχαρία.
Οι επιστήμονες από τις ΗΠΑ,

<
<
<
<
<
<
<

Τα πολύ μεγαλόσωμα
ζώα έχουν αναπτύξει
στην πορεία της εξέλιξης ανώτερες αμυντικές και αντικαρκινικές ικανότητες.
τη Ρωσία και την Πορτογαλία,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των
ΗΠΑ (PNAS), ανακοίνωσαν ότι
ορισμένες μεταλλάξεις στο DNA

κάτι που διαπιστώνεται ιδιαίτερα
στον μεγάλο λευκό καρχαρία.
Οι καρχαρίες υπάρχουν στη
Γη εδώ και πάνω από 400 εκατομμύρια χρόνια, περισσότερα
από σχεδόν κάθε άλλο σπονδυλωτό ζώο (ο σύγχρονος άνθρωπος εμφανίσθηκε πριν περίπου
300.000 χρόνια). Ο σημερινός
λευκός καρχαρίας, που έχει πίσω
του ως είδος μια εξελικτική ιστορία τουλάχιστον 16 εκατομμυρίων ετών, μπορεί να φθάσει
σε μήκος τα έξι μέτρα και σε
βάρος του 3,2 τόνους, ενώ βουτάει σε βάθος έως 1.200 μέτρων
για να βρει τη λεία του.

Τελειώνουν «οι μπαταρίες» της ενέργειας
Η τήξη των παγετώνων θα επηρεάσει και την υδροηλεκτρική ενέργεια
Για τους περιπατητές που αναζητούν έναν τόπο για ολοήμερη
εκδρομή στην κεντρική Ελβετία,
η γέφυρα του παγετώνα Τριφτ
αποτελεί δημοφιλή προορισμό.
Βρίσκεται σε μικρή απόσταση
από το Γκάντμεν και από εκεί
απέχει μερικά χιλιόμετρα περπάτημα στο βραχώδες έδαφος.
Όσοι καταφέρνουν να ξεπεράσουν τον τρόμο που προκαλεί
η συρμάτινη γέφυρα, η οποία
βρίσκεται σε ύψος 100 μ. από
το έδαφος, ανταμείβονται με
καταπληκτική θέα. Ωστόσο, ο
ίδιος ο παγετώνας Τριφτ δεν
φαίνεται πια, καθώς τον τελευταίο αιώνα συρρικνώθηκε με
ταχύτατο ρυθμό, αφήνοντας πίσω του μια ιριδίζουσα λίμνη.
Ο παγετώνας Τριφτ αποτελεί
ένα ακόμα θύμα της κλιματικής
αλλαγής, ένας από τους χιλιάδες
παγετώνες του πλανήτη μας
που συρρικνώνονται καθώς οι
θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Η
τήξη των παγετώνων συμβάλλει
στην άνοδο της στάθμης των
υδάτων, προκαλεί πλημμύρες
και τελικά θα σημαίνει λιγότερο
νερό για ύδρευση και άρδευση.
Όμως η τήξη των παγετώνων
πρόκειται να επηρεάσει και την
υδροηλεκτρική ενέργεια. Τα εργοστάσια υδροηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτό στην Μπιτς,
κοντά στον ποταμό Ροδανό, παρέχουν το 60% της ηλεκτρικής

Η καλύτερη στο Private
Banking η Τρ. Κύπρου
Το περιοδικό «Euromoney» ανέδειξε, για τέταρτη συνεχή χρονιά, την Τράπεζα Κύπρου
ως την καλύτερη τράπεζα στον τομέα του
Private Banking στην Κύπρο για το 2019. Η
βράβευση καταδεικνύει το υψηλό επίπεδο
των υπηρεσιών που προσφέρεται στους πελάτες του Private Banking της Τράπεζας Κύπρου από τη Διεύθυνση Wealth & Markets
και επιβεβαιώνει την επιτυχή στρατηγική της
Τράπεζας στην παροχή εξατομικευμένων και
ολοκληρωμένων επενδυτικών υπηρεσιών στον
τομέα της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.Το βραβείο έχει ιδιαίτερη αξία για την Τράπεζα αφού αυτό απονέμεται κατόπιν ψηφοφορίας ανάμεσα στους πελάτες οι οποίοι αξιολογούν την ποιότητα των τραπεζικών και
επενδυτικών υπηρεσιών που λαμβάνουν.

Με νέα ιστοσελίδα
η Hermes Airports
Τα ρυάκια που δημιουργούνται από την τήξη των παγετώνων μεταφέρουν ύδατα, τα οποία συμβάλλουν

στην παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.
ενέργειας που χρησιμοποιείται
στην Ελβετία. Η βροχή και το
λιωμένο χιόνι είναι οι πιο συνήθεις πηγές ύδατος για την
παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας στην Ελβετία.

Η πραγματικότητα
Είναι αδιαμφισβήτητη πραγματικότητα ότι οι παγετώνες
λιώνουν με μεγάλη ταχύτητα.
Οι περισσότεροι από τους 1.500
ελβετικούς παγετώνες συρρικνώνονται κάθε χρόνο από το
2001 και υπολογίζεται ότι πολλοί
θα έχουν εξαφανιστεί μέχρι το
2090. Ιδιαίτερα κακή χρονιά ήταν το 2017, όταν 20 παγετώνες

που βρίσκονται υπό επιτήρηση
έχασαν περίπου το 3% του όγκου τους εξαιτίας του πολύ ξηρού χειμώνα και του εξαιρετικά
θερμού θέρους. Αλλά και η χρονιά που πέρασε δεν ήταν καλύτερη. Επί του παρόντος, η τήξη
των παγετώνων σε πολλά μέρη
του κόσμου, όπως οι Άλπεις, αυξάνει τη ροή των χειμάρρων και
των ποταμών, γεμίζοντας τις
δεξαμενές ύδατος γρηγορότερα
και ενισχύοντας την παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος. Ωστόσο,
οι πάγοι θα συρρικνωθούν τόσο
πολύ, που θα στερέψουν οι χείμαρροι και θα περιοριστεί η δημιουργία υδροηλεκτρικής ενέρ-

γειας. Σύμφωνα με κάποια προγνωστικά μοντέλα, τις επόμενες
δεκαετίες, η συρρίκνωση των
παγετώνων θα οδηγήσει στη
μείωση της παραγωγής ενέργειας ακόμα και κατά 5% σε ορισμένες περιοχές της χώρας.
Όταν οι παγετώνες επεκτείνονται, δημιουργούν κοιλάδες που
αποκαλύπτονται μετά τη συρρίκνωσή τους. Και αυτές ακριβώς
οι πεδιάδες μπορεί να σηματοδοτήσουν μια ανέλπιστη ευκαιρία, καθώς μπορεί να αποτελέσουν εξαιρετικά σημεία για τη
συλλογή και την αποθήκευση
ύδατος για την υδροηλεκτρική
ενέργεια.

Η Hermes Airports λειτουργεί με νέα αναβαθμισμένη ιστοσελίδα, ώστε να προσφέρει στους
χρήστες πιο εύκολη και πιο γρήγορη πλοήγηση
καθώς και τη δυνατότητα χρήσης της ιστοσελίδας από άτομα με αναπηρίες καθώς έχει
δημιουργηθεί με βάση το πρότυπο WCAG
(Web Content Accessibility Guidelines). Ο επανασχεδιασμός της ιστοσελίδας της Hermes
Airports (www.hermesairports.com) έγινε με
κριτήριο να προσφέρει μια ανθρωποκεντρική
αίσθηση και να εξυπηρετεί καλύτερα τόσο το
κοινό, όσο και τους συνεργάτες της εταιρείας.
Η ανανεωμένη ιστοσελίδα χρησιμοποιεί αναβαθμισμένη τεχνολογία που προσαρμόζεται
άμεσα με όλες τις συσκευές (Η/Υ, tablet,
smartphones). Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας
παρουσιάζεται με τρόπο που να δίνει έμφαση
στις υπηρεσίες των δύο αεροδρομίων, αλλά
και προτάσεις για περιήγηση, εκδηλώσεις και
άλλα στην Κύπρο στο τρέχον διάστημα.

Ανακαλύφθηκε το απολίθωμα ενός ακόμη Τιτανόσαυρου

GOOGLE

Κατά των fake news
Σε αρκετές ενέργειες προχωρεί η Google ώστε

να καταπολεμήσει το πρόβλημα των Fakenews, από συνεργασίες με δίκτυα που ασχολούνται με
την πιστοποίηση των ειδήσεων μέχρι και επενδύοντας $300 εκατ. για την πρωτοβουλία Google
News Initiative. Στο συνέδριο MSC (Munich
Security Conference) η Google ανέφερε ότι ξεκινά να ελέγχει την ποιότητα μιας είδησης και την
αξιολογεί με βάση ειδικούς αλγορίθμους που δεν
αντικατοπτρίζουν την ιδεολογία αυτού που τη
γράφει, κάτι που γίνεται από ξεχωριστή ομάδα
ανθρώπων. Επιπλέον τονίζει ότι και τα μέσα ενημέρωσης θα χρειαστεί να βελτιώσουν το περιεχόμενο που δημοσιεύουν, διότι θα παίξουν τεράστιο
ρόλο στην καταπολέμηση των fake news.

του καρχαρία του επιτρέπουν
να κάνει εκπληκτικά γρήγορη
αποκατάσταση των τραυμάτων
του χάρη στην άμεση πήξη του
αίματός του, καθώς επίσης να
προστατεύεται από τον καρκίνο
χάρη στην ταχεία αποκατάσταση των βλαβών στο DNA του.
Αντίθετα με ό, τι θα περίμενε
κανείς, τα πολύ μεγαλόσωμα
ζώα δεν παθαίνουν καρκίνο συχνότερα από τους ανθρώπους
(παρόλο που υφίστανται περισσότερες μεταλλάξεις), επειδή έχουν αναπτύξει στην πορεία
της εξέλιξης ανώτερες αμυντικές
και αντικαρκινικές ικανότητες,

Οι Τιτανόσαυροι περπατούσαν σε τέσσερα πόδια και ήταν η πιο εξαπλωμένη ομάδα σαυρόποδων δεινοσαύρων. Εμφανίστηκαν πριν 125
εκατ. χρόνια και ορισμένοι εξελίχτηκαν σε εντυπωσιακό μέγεθος.

Επιστήμονες ανακάλυψαν στη
νοτιοδυτική Τανζανία το απολίθωμα ενός φυτοφάγου δεινόσαυρου με μακρύ λαιμό και μακριά ουρά, ο οποίος υπήρξε ένα
πρώιμο και σχετικά μικρόσωμο
μέλος της οικογένειας των Τιτανόσαυρων. Είχε μήκος περίπου οκτώ μέτρων, βάρος ενός
τόνου, έζησε πριν από 100 έως
110 εκατομμύρια χρόνια και ονομάστηκε Mnyamawamtuka
moyowamkia από τους ερευνητές με επικεφαλής τον καθηγητή
του Πανεπιστημίου του Οχάιο
Πάτρικ Ο’Κόνορ, που έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό PLoS One.
Οι Τιτανόσαυροι, που περπατούσαν σε τέσσερα πόδια, ήταν η πιο εξαπλωμένη ομάδα
σαυρόποδων δεινοσαύρων. Εμφανίστηκαν πριν περίπου 125
εκατ. χρόνια και ορισμένοι από
αυτούς εξελίχτηκαν σε εντυπωσιακό μέγεθος, όπως ο Παταγωτιτάν της Αργεντινής που
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Ο Mnyamawamtuka
moyowamkia ,
μήκους οκτώ μέτρων
έζησε πριν από 100
έως 110 εκατ. χρόνια.
είχε μήκος 37 μέτρων και βάρος
70 τόνων. Μέχρι σήμερα έχουν
ανακαλυφθεί περίπου 60 είδη
της οικογένειας των Τιτανόσαυρων. Το νέο τανζανικό απολίθωμα, που ανακαλύφθηκε σε
μια απόκρημνη πλαγιά πάνω από την όχθη του ποταμού Μτούκα, είναι καλά διατηρημένο για
τα δεδομένα των δεινοσαύρων,
αφού περιλαμβάνει περίπου το
45% του σκελετού.
Το όνομα του δεινόσαυρου
στη γλώσσα σουαχίλι σημαίνει
«ζώο του Μτούκα με ουρά σε
σχήμα καρδιάς», επειδή τα οστά
της ουράς του έχουν ένα ασυνήθιστο σχήμα καρδιάς.

10 xρόνια Enterprise
Europe Network Cyprus
Δέκα χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Κύπρου
συμπλήρωσε το Enterprise Europe Network
Cyprus (EEN-Cy), μέλος του πανευρωπαϊκού
δικτύου Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου φορέα παροχής εξειδικευμένων επιχειρηματικών υπηρεσιών στον κόσμο, με
περισσότερους από 600 οργανισμούς-μέλη και
παρουσία σε 60 και πλέον χώρες στην Ευρώπη,
τη Μέση Ανατολή, την Ασία και την Αμερική.
Συντονιστής του δικτύου είναι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) και σε αυτό συμμετέχουν
ως μέλη το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) και το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Κύπρου. Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης
των δέκα χρόνων λειτουργίας του δικτύου
στην Κύπρου, παρουσιάστηκε το συνολικό
του έργο και οι δράσεις του σε εκδήλωση που
έγινε στην Λευκωσία.
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Οι τρεις προϋποθέσεις για έκδοση 10ετούς ομολόγου
Ο νέος νόμος Κατσέλη, το πλαίσιο μείωσης των κόκκινων δανείων και η ολοκλήρωση της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Τα σχέδια για την έκδοση ενός δεκαετούς
ομολόγου, που είχαν «παγώσει» εδώ
και ένα χρόνο, ξαναζεσταίνει τώρα το
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης,
με πιθανό χρονικό ορίζοντα, μάλιστα,
τον Μάρτιο. Η έκδοση θα αφορά βεβαίως
ένα χαμηλό ποσό και αναμένεται να
πραγματοποιηθεί σε «προστατευμένο»
περιβάλλον (όπως έγινε και με το 5ετές,
που προηγήθηκε), αποσκοπώντας κυρίως στη δημιουργία θετικών εντυπώσεων, ενώ η τελική απόφαση για την
υλοποίησή της τελεί υπό προϋποθέσεις,
που δεν είναι ακόμη διασφαλισμένες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές που γνωρίζουν τους
κυβερνητικούς σχεδιασμούς, της μεγάλης
απόφασης για την έκδοση του πρώτου
δεκαετούς ομολόγου, μετά την υπαγωγή
της χώρας στα μνημόνια, πρέπει να προηγηθούν τρία σημαντικά βήματα: έγκριση
από τους θεσμούς του διάδοχου σχήματος
του νόμου Κατσέλη, έγκριση του νέου
πλαισίου για τη μείωση των κόκκινων

δανείων και μια θετική απόφαση του
Eurogroup της 11ης Μαρτίου για το 1
δισ. ευρώ και την επιτυχή ολοκλήρωση
της 2ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης.
Στην πραγματικότητα, όλα καταλήγουν
στην κατάσταση των τραπεζών, καθώς
είναι σαφές ότι η επενδυτική κοινότητα
την αντιμετωπίζει ως το μεγαλύτερο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας. Ετσι,
όπως εξηγούν οι πηγές, μόνο εφόσον
αρθεί, έως ένα βαθμό τουλάχιστον, η αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει σήμερα
το μέλλον του τραπεζικού συστήματος,
μπορεί να ελπίζει κανείς ότι οι αγορές
θα δουν με θετικό μάτι την έκδοση ενός
τόσο μακροπρόθεσμου τίτλου εκ μέρους
της Ελλάδας. Προς το παρόν, οι θεσμοί,
κυρίως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
επιφυλάσσονται να απαντήσουν αφού
πρώτα μελετήσουν την πρόταση για το
διάδοχο σχήμα του ν. Κατσέλη, την οποία
αναμένεται να πάρουν στα χέρια τους
την ερχόμενη εβδομάδα. Σημειώνεται
ότι, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, είχαν
διατυπώσει επιφυλάξεις για το υψηλό
όριο αντικειμενικής αξίας της προστα-

τευόμενης πρώτης κατοικίας (250.000
ευρώ). Θα εξετάσουν, πάντως, τώρα και
τις άλλες παραμέτρους, ενώ το γεγονός
ότι οι τραπεζίτες έχουν συμφωνήσει
είναι ένα θετικό στοιχείο.
Ως προς τις προτάσεις για τη μείωση
των κόκκινων δανείων, υπάρχουν ερωτήματα ως προς την αντιμετώπισή τους
από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Ενιαίο
Εποπτικό Μηχανισμό (SSM). Οπως είναι
γνωστό, προς συζήτηση είναι δύο προτάσεις, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας, για ένα σχήμα προστασίας
ενεργητικού (APS), την οποία υιοθέτησε
ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, και της Τράπεζας της Ελλάδος
για ένα όχημα ειδικού σκοπού (SPV) με
χρήση του αναβαλλόμενου φόρου. Η
πρώτη, για το APS, που βασίζεται στο ιταλικό μοντέλο, αναμένεται να αποσταλεί
στους θεσμούς την ερχόμενη εβδομάδα.
Στην ιδανική περίπτωση που θα γίνονταν
δεκτά και τα δύο σχήματα, εκτιμάται ότι
το 2021 το ποσό των κόκκινων δανείων
θα μπορούσε να περιοριστεί σε μονο-

ψήφιο νούμερο, κάτι που θα εξέπεμπε
ασφαλώς ένα θετικό σήμα στις αγορές.
Εστω, όμως, και το ένα σχέδιο να γίνει
δεκτό εντός του επόμενου μήνα, όπως
εκτιμούν οι πηγές, θα βελτιωνόταν το
κλίμα για μια νέα έξοδο στις αγορές.
Η έκθεση των θεσμών για τη δεύτερη
μεταμνημονιακή αξιολόγηση και η απόφαση των υπουργών για την παραχώρηση του οφέλους του 1 δισ. ευρώ
(επιστροφές κερδών των κεντρικών τραπεζών της Ευρωζώνης από ελληνικά ομόλογα και επιτοκιακού κέρδους επί δανείων του δεύτερου προγράμματος) θα
εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από τη
συμφωνία στο διάδοχο σχήμα του ν.
Κατσέλη, αλλά όχι μόνο. Υπάρχουν ένα
σωρό άλλες εκκρεμότητες και η γνωστή
δυσανεξία της Γερμανίας για τη μη εφαρμογή των συμφωνηθέντων και ειδικότερα για την παράταση του χαμηλού
ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά, που πλήττονται
από τις μεταναστευτικές ροές, που
μπορεί να επηρεάσουν τις τελικές αποφάσεις. Πάντως, πηγές της αγοράς ομολόγων επισημαίνουν ότι αν τα τρία αυτά

Προς το παρόν, οι θεσμοί, κυρίως η
EKT, επιφυλάσσονται να απαντήσουν
αφού πρώτα μελετήσουν την πρόταση
για το διάδοχο σχήμα του ν. Κατσέλη.
βήματα γίνουν ομαλά (ακόμη περισσότερο
αν μεσολαβήσει και μια αναβάθμιση από
τη Moody’s που αναμένεται να δώσει
την αξιολόγησή της την 1η Μαρτίου)
και δεν έχει εν τω μεταξύ προκληθεί κάποια αναταραχή στις διεθνείς αγορές,
θα ήταν σκόπιμο να αποτολμήσει η κυ-

Με απώλειες
έκλεισε την Τρίτη
το Χρηματιστήριο
Κύπρου

ΑΝΑΛΥΣΗ

Πιέσεις στο ευρώ
λόγω ανησυχιών
για την Ευρωζώνη
Αποφεύχθηκε τελικά νέο μερικό κλείσιμο της
ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ
(shutdown) μετά την έγκριση από τον πρόεδρο
Ντόναλντ Τραμπ νομοσχεδίου που προβλέπει
κονδύλι ύψους 1,4 δισ. δολαρίων για περίφραξη
και άλλες μορφές ασφάλειας των συνόρων, αν
και το εν λόγω ποσό είναι αρκετά χαμηλότερο
από τα 5,7 δισ. δολάρια που απαιτούσε αρχικά
για την κατασκευή τείχους στα σύνορα με το
Μεξικό. Εν τω μεταξύ, οι συζητήσεις για την εμπορική διαμάχη ΗΠΑ και Κίνας φαίνεται να
εξελίσσονται θετικά, με την αγορά να αισιοδοξεί
ότι, στο όχι πολύ μακρινό μέλλον, οι δύο πλευρές
θα καταλήξουν τελικά σε κάποια συμφωνία. Επίσης, σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις του
Αμερικανού προέδρου, ενδέχεται να παραταθεί
η τρέχουσα προθεσμία για σύναψη τελικής
συμφωνίας μέχρι την 1η Μαρτίου, γεγονός που
αν πραγματοποιηθεί οι ΗΠΑ δεν θα προχωρήσουν σε αύξηση των δασμών σε εισαγωγές αγαθών από την Κίνα ύψους 250 δισ. δολάρια
στις 2 Μαρτίου, όπως αρχικά ο Αμερικανός πρόεδρος είχε απειλήσει. Οι θετικές αυτές εξελίξεις
συνέβαλαν στη βελτίωση της πορείας των περισσότερων διεθνών χρηματιστηρίων σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα ενώ οι
εβδομαδιαίες απώλειες στις αγορές κρατικών
ομολόγων ΗΠΑ και Γερμανίας ήταν σχετικά
περιορισμένες. Η ανησυχία των επενδυτών για
την πορεία της διεθνούς οικονομίας παραμένει
αμείωτη, ενώ, μόλις έξι εβδομάδες πριν από
την προγραμματισμένη έξοδο του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ε.Ε., το Κοινοβούλιο της
χώρας δεν έχει ακόμη εγκρίνει τους όρους
εξόδου, διατηρώντας τον φόβο στις αγορές για
σενάριο «άτακτης εξόδου». Στην ψηφοφορία
του Κοινοβουλίου της Μ. Βρετανίας την Πέμπτη,
οι βουλευτές καταψήφισαν το κάλεσμα της κυβέρνησης για συνέχιση των διαπραγματεύσεων
με τους Ευρωπαίους ηγέτες για τα ιρλανδικά
σύνορα, με την αγορά να εστιάζει την προσοχή
της στην επόμενη ψηφοφορία στις 27 Φεβρουαρίου. Στις αγορές συναλλάγματος, το ευρώ κινήθηκε πτωτικά έναντι του δολαρίου σε εβδομαδιαία βάση, μη καταφέρνοντας να επωφεληθεί
από μια σειρά ασθενών οικονομικών στοιχείων
από τις ΗΠΑ τα οποία δημιούργησαν ανησυχίες
πως η αποδυνάμωση της διεθνούς οικονομίας
αρχίζει να επηρεάζει την αμερικανική οικονομία.
Μεταξύ άλλων, οι λιανικές πωλήσεις υποχώρησαν
1,2% μηνιαίως τον Δεκέμβριο –η μεγαλύτερη
πτώση των τελευταίων εννέα ετών περίπου–
ενώ ο κινητός μέσος όρος των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων για τις νέες αιτήσεις επιδόματος ανεργίας ανήλθε στο υψηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 13 μηνών. Η ισοτιμία ευρώ/δολ.
κατέγραψε την Πέμπτη νέο χαμηλό για το
τρέχον έτος 1,1245 μετά τα ασθενή στοιχεία
για το ΑΕΠ 4ου τριμήνου της Γερμανίας πριν
ανακάμψει μερικώς στην περιοχή του 1,1270
την επόμενη ημέρα, παραμένοντας όμως 0,5%
χαμηλότερα σε εβδομαδιαία βάση.
* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

βέρνηση την έκδοση του δεκαετούς κατά
την αμέσως επόμενη έξοδό της στην αγορά, παρά αργότερα. Μια άποψη την
οποία φαίνεται να συμμερίζονται –επί
του παρόντος τουλάχιστον– και στο οικονομικό επιτελείο, καθώς εξυπηρετεί
και τις εκλογικές σκοπιμότητες της κυβέρνησης. Οπως εξηγούν οι πηγές, αργότερα είναι πιο πιθανό να δυσκολέψουν
οι συνθήκες στις αγορές, λόγω ευρωεκλογών, αλλά και του ελληνικού εκλογικού
σκηνικού, ακυρώνοντας κάθε σχέδιο έκδοσης 10ετούς ομολόγου. Αντίθετα, τώρα
οι συνθήκες είναι ευνοϊκές, η απόδοση
του δεκαετούς έχει υποχωρήσει σημαντικά τις τελευταίες ημέρες (την Παρασκευή βρισκόταν στο 3,82%) και αν δεν
συμβεί κάποια απροσδόκητη αρνητική
εξέλιξη (τη φοβούνται κυρίως από την
Ιταλία) και κλείσουν θετικά τα προαναφερθέντα τρία μέτωπα, θα μπορέσει ίσως
η Ελλάδα να κάνει το μεγάλο βήμα.
Η HSBC εκτιμούσε σε ανάλυσή της
την περασμένη Πέμπτη ότι το επόμενο
βήμα για την Ελλάδα θα είναι η έκδοση
ενός δεκαετούς ομολόγου.

Με απώλειες έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις 60,68
μονάδες παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό
0,72%, ενώ ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε απώλειες 0,74% κλείνοντας στις 36,33
μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε
στις €140.680,33.
Σε ό,τι αφορά στους επιμέρους χρηματιστηριακούς
<
<
<
<
<
<
<
δείκτες, ζημιές
παρουσίασε ο
Ο Γενικός Δείκτης
δείκτης της
υποχώρησε στις
Κύριας Αγοράς
σε ποσοστό
60,68 μονάδες πα1,14%, ενώ ο
ρουσιάζοντας πτώ- δείκτης της Εναλλακτικής
ση σε ποσοστό
Αγοράς κατέ0,72%.
γραψε κέρδη
σε ποσοστό
0,08%. Οι δείκτες των Επενδυτικών Εταιρειών
και των Ξενοδοχείων δεν παρουσίασαν μεταβολή.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου
με €61.091,77 (πτώση 2,14% - τιμή κλεισίματος
€1,004), της Ελληνικής Τράπεζας με
€58.140,31 (πτώση 1,40% - τιμή κλεισίματος
€0,70), της ΜΠΛΟΥ ΑΙΛΑΝΤ Δ. Ε. ΛΤΔ με
€12.702 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος
€0,60), της LOGICOM με €5.450,85 (πτώση
1,46% - τιμή κλεισίματος €1,35) και της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤ ΛΤΔ(Δ) με
€1.247,41 (άνοδος 44,68% - τιμή κλεισίματος
€0,007).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, δύο κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις κινήθηκαν πτωτικά και τρεις παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε
125.

Με μείωση τιμών, κέρδισαν μερίδια αγοράς οι εξαγωγείς
«Σανίδα σωτηρίας» στις ελληνικές επιχειρήσεις και στην εθνική οικονομία εξακολουθούν να δίνουν οι εξαγωγές.
Παρά τις αντίξοες συνθήκες στο παγκόσμιο εμπόριο που ήδη είναι ορατές –σημειωτέον πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Εμπορίου εκτιμά ότι το παγκόσμιο εμπόριο θα ενισχυθεί το 2019 κατά 3,7%
από προβλεπόμενη ανάπτυξη 3,9% το
2018–, τα στοιχεία του Δείκτη Υπευθύνων
Προμηθειών στην ελληνική μεταποίηση
(PMI) δείχνουν ότι ο ρυθμός αύξησης
των νέων παραγγελιών από το εξωτερικό
κατέγραψε τον Ιανουάριο του 2019 ρεκόρ
αύξησης για τους τελευταίους 12 μήνες.
Μάλιστα, όπως επισημαίνεται από την

IHS Markit, η οποία καταρτίζει τον εν
λόγω δείκτη, η αύξηση των νέων εργασιών από το εξωτερικό για 16ο συνεχή
μήνα συνδέεται με την απόκτηση νέων
πελατών. Ο δείκτης PMI παρέμεινε σχεδόν σταθερός τον Ιανουάριο του 2019,
καθώς διαμορφώθηκε στις 53,7 μονάδες
από 53,8 μονάδες τον Δεκέμβριο του
2018.
Βεβαίως, για να διατηρήσουν τους
πελάτες τους στο εξωτερικό, πολλώ δε
μάλλον να αποκτήσουν νέους, οι ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να μειώσουν για δεύτερο συνεχή μήνα τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους, ενώ από το φθινόπωρο του

2017 είχαν αρχίσει να τις αυξάνουν,
καθώς πλέον κάποιες από τις αγορές και
τους πελάτες τους θεωρούνταν ώριμοι.
Προς την κατεύθυνση της μείωσης των
τιμών εργοστασίου συνέβαλε και η επιβράδυνση της αύξησης του κόστους εισροών (πρώτες ύλες κ.ά. που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των προϊόντων).
Συγκεκριμένα, η επιβάρυνση κόστους
που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι μεταποιητικές επιχειρήσεις τον Ιανουάριο
του 2019 αυξήθηκε με τον βραδύτερο
ρυθμό που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2016. Το γεγονός δε ότι και
πάλι το κόστος εισροών αυξήθηκε οφείλεται κυρίως στις ανατιμήσεις των πρώ-

των υλών, των υλικών συσκευασίας και
των αγροτικών προϊόντων. Οι αυξημένες
παραγγελίες από το εσωτερικό, αλλά κυρίως από το εξωτερικό, έχουν ως αποτέλεσμα να καταγράφεται στη μεταποίηση ο υψηλότερος βαθμός αισιοδοξίας
για την παραγωγή μέσα στο επόμενο
έτος από τον Ιούλιο του 2012, οπότε ξεκίνησε η συλλογή των σχετικών στοιχείων. Μία από σημαντικότερες συνέπειες
της αύξησης των παραγγελιών ήταν η
αύξηση της απασχόλησης, η δεύτερη εντονότερη σε ό,τι αφορά τη δημιουργία
θέσεων εργασίας στα χρόνια που γίνεται
η έρευνα για την κατάρτιση του δείκτη
PMI. Τις τάσεις που αποτυπώνονται στον

δείκτη PMI επιβεβαιώνουν και τα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για τον δείκτη κύκλου εργασιών στη βιομηχανία, αυτός που αφορά
τις πωλήσεις της εξωτερικής αγοράς ενισχύθηκε τον Νοέμβριο του 2018 κατά
11,6% σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του
2017, ενώ η αύξηση του δείκτη κύκλου
εργασιών εγχώριας αγοράς ήταν την
ίδια ώρα 3%. Επιπλέον, ο δείκτης τιμών
παραγωγού εξωτερικής αγοράς υποχώρησε κατά 4,9% τον Δεκέμβριο του 2018
σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του 2018,
ενώ σε ετήσια βάση η μείωση ήταν 0,3%.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

