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ΚΙΝΑ

Στη διάρκεια του περασμένου έτους σημειώθηκε τομή

Μείωση του τζίρου τους σε σχέση με πέρυσι εμφανί-

Το μέγεθος της κινεζικής οικονομίας, της δεύτερης
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Τιμή: €1,50

ΕΛΛΑΔΑ

στον κόσμο του χρήματος: οκταπλασιάσθηκαν τα δάνεια
που χορήγησαν οι τράπεζες σε επιχειρήσεις, τα οποία
συνδέονταν με στόχους επωφελείς για την κοινωνία ή
για το περιβάλλον. Ανάμεσά τους δάνεια οι όροι για τα
οποία εξαρτώνται από τους στόχους της εταιρείας σε
ό,τι αφορά τους ρύπους. Σελ. 13

Γενικός Δείκτης
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ΤΟΜΗ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Δάνεια με κοινωνικά κριτήρια
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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα
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105,8

Χαμηλότερος τζίρος στις εκπτώσεις

Φουσκώνει στοιχεία για οικονομία

ζουν επτά στις δέκα εμπορικές επιχειρήσεις στη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων. Ανάμεσα στους κερδισμένους φαίνεται να είναι οι μεγάλες αλυσίδες, που έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτούν προσφορές για
μακρύ χρονικό διάστημα. Φωνές για κατάργηση των ενδιάμεσων εκπτώσεων. Σελ. 16

μεγαλύτερης στον κόσμο, είναι κατά περίπου 12% μικρότερο από αυτό που αναφέρει επίσημα το Πεκίνο,
σύμφωνα με μελέτη οικονομολόγων την οποία δημοσίευσε το ινστιτούτο Brookings. Ανησυχία για το αν η
κινεζική οικονομία επιβραδύνεται σε μεγαλύτερο
βαθμό απ’ όσο αναγνωρίζει η κυβέρνηση. Σελ. 11

Κομβική αλλαγή στο μοντέλο οικονομίας

Στο «ράφι» το παλαιό σύστημα παροχής υπηρεσιών - Στροφή στη διαχείριση επενδυτικών ταμείων
Το μοντέλο της οικονομίας της Κύπρου
αλλάζει και στρέφεται πλέον στην
διαχείριση επενδυτικών ταμείων (fund
management). Όπως καταδεικνύουν
τα δεδομένα, η οικονομία γύρισε σελίδα στο μοντέλο που ακολουθούσε

επί χρόνια, αυτό της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, εστιάζοντας σε έναν τομέα που έχει πολύ
μικρή έκθεση. Στόχος να μπορέσει
να καταλάβει ένα μικρό κομμάτι της
πίττας που έχουν άλλες χώρες, όπως

η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Ο
τομέας των συλλογικών επενδυτικών
ταμείων κατέγραψε μια καλή άνοδο,
ενώ στο 4ο τρίμηνο του 2018 το συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση ανερχόταν στα 6,3 δισ. ευρώ, κατα-

γράφοντας αύξηση της τάξης του
10% σε σχέση με το 3ο τρίμηνο του
2018, 61% σε σχέση με το 2017 και
132% σε σχέση με το 2016. Οι Ελεγκτικοί Οίκοι - και όχι μόνο- έχουν
στήσει ειδικές ομάδες ειδικά γι’ αυτό

Aναψαν κόκκινο στις πτήσεις Boeing 737 Max 8

το μοντέλο υπηρεσιών, αφού η αλήθεια είναι πως η Κύπρος μόνο ως κέντρο υπηρεσιών μπορεί να λειτουργεί.
Νομοθεσίες εστιασμένες σε αυτόν
τον τομέα φέρνει η Κύπρος, καθώς
βελτιώνει και παλαιές. Σελ. 3

Φουρτούνες
λόγω καυσίμων
στη ναυτιλία

Ανησυχία και αναβρασμός
Οι αλλαγές στη χρήση των καυσίμων
τις οποίες προωθεί ο παγκόσμιος
ναυτιλιακός οργανισμός φέρνουν
τεράστια κύματα ανησυχίας και αναβρασμού. Από την 1η Ιανουαρίου
θα πρέπει να χρησιμοποιείται καύσιμο με περιεκτικότητα σε θείο
μόλις 0,5%. Φόβοι για ανεπάρκεια
καυσίμων για τις ανάγκες ανεφοδιασμού των πλοίων και αυξημένου
κόστους για τις ναυτιλιακές. Σελ. 8

Οι ΗΠΑ μέρος
της εξίσωσης
ασφάλειας

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Αναλύουν τα στοιχεία
για τιμές των αναλύσεων
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επαφές του Ορ-

γανισμού Ασφάλισης Υγείας με τα κλινικά
εργαστήρια τα οποία θα αρχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περιβάλλον ΓεΣΥ από τον Ιούνιο 2019. Κόκκινη
γραμμή για τα κλινικά εργαστήρια είναι η
διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους σε περιβάλλον ΓεΣΥ. Διαφωνίες φαίνεται να υπάρχουν και στα ποσά που θα δίδονται
για τις αναλύσεις. Σελ. 4

Ικανοποιημένη η Λευκωσία
Σε πανευρωπαϊκή απαγόρευση των πτήσεων με αεροσκάφη τύπου Boeing 737 Max 8 προχώρησε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας. Από την πλευρά της

Κυπριακής Δημοκρατίας, διευκρινίζεται ότι ο στόλος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην Κύπρο, δεν είναι τύπου Boeing. Πάντως, η Λευκωσία βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με τις ευρωπαϊκές αρχές και έχει συμμορφωθεί με την απαγόρευση πτήσεων του συγκεκριμένου αεροσκάφους. Σελ. 4

Θα πληρώνουν
ένα φόρο κάθε
μήνα στην Ελλάδα

Ραγδαία αύξηση ρομπότ στη βιομηχανία των ΗΠΑ
Περισσότερα ρομπότ

από οποιαδήποτε άλλη
χρονιά αγόρασαν πέρυσι οι αμερικανικές επιχειρήσεις, καθώς η βιομηχανία αυτοματοποίησης παράγει φθηνότερα και πιο ευέλικτα μηχανήματα. Ο αυτοματισμός καταλαμβάνει κάθε τομέα της οικονομίας, από τους ημιαγωγούς και τα ηλεκτρονικά
μέχρι την παραγωγή
τροφίμων. Σελ. 9

Από Ιούλιο έως Δεκέμβριο

Η Ελβετία ανανεώνει
το «χιλιάρικό» της

Εναν φόρο κάθε μήνα θα πληρώνουν
οι Ελληνες φορολογούμενοι από
τον Ιούλιο και μέχρι τα τέλη του έτους. Τα ραντεβού με την εφορία
ξεκινούν στα τέλη Ιουλίου, όταν οι
φορολογούμενοι θα κληθούν να καταβάλουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος. Στα τέλη Αυγούστου, θα ξεκινήσει και η πληρωμή
του ΕΝΦΙΑ. Σελ. 15

ΣΧΟΛΙΟ

Η Τριμερής Κύπρου, Ελλάδας και
Ισραήλ στα Ιεροσόλυμα θα επιβεβαιώσει πως η συνεργασία των
τριών χωρών εξελίσσεται σε θέματα
ασφάλειας, ενέργειας, επιχειρηματικότητας. Η παρουσία του ΥΠΕΞ
των ΗΠΑ μεταφράζεται ως απόδειξη της αμερικάνικης πολιτικής
να καταστούν «μέρος της εξίσωσης
ασφάλειας που αναπτύσσεται στο
γεωπολιτικό μας χώρο», δήλωσε ο
κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σελ. 5

Προς Brexit
χωρίς συμφωνία
Απερρίφθη η πρόταση
Tο βρετανικό κοινοβούλιο απέρριψε
τη συμφωνία που συνήψε η Μέι
κατά τον τελευταίο κύκλο συνομιλιών της με την Ε.Ε. Αυξημένες
οι πιθανότητες για Brexit χωρίς
συμφωνία, τονίζει ο Τουσκ. Σελ. 6

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Τραπεζική Ιφιγένεια
Αντίθετα με την κυρίαρχη τάση για ψη-

φιακό και «πλαστικό» χρήμα, η Ελβετία μένει πιστή στα χαρτονομίσματα μεγάλης αξίας, τα οποία ωστόσο ενοχοποιούνται για
χρήση από εγκληματικά στοιχεία. Την περασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκε για
πρώτη φορά το ανανεωμένο χιλιάρικο της
χώρας, δηλαδή το χαρτονόμισμα των
1.000 φράγκων. Σελ. 12

Το αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες
για το σπάσιμο και την πώληση του
Συνεργατισμού, έστω και αδίκως, έστω και τσάμπα -όπως το περιγράφει
το πόρισμα τελοσπάντων - ας το εξετάσουν στο Προεδρικό, στη Βουλή
και μεταξύ τους τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και πολύ καλά θα
πράξουν. Το αν υπάρχουν αστικές
ευθύνες για τις οποίες πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω το ζήτημα και
να προχωρήσουν ενάντια σε συγκεκριμένα πρόσωπα και σε ποινικό επίπεδο για την κατάρρευση της ΣΚΤ,
ας το αναλάβει η Νομική Υπηρεσία
και η Αστυνομία. Και πολύ καλά θα
πράξει. Στην πρώτη περίπτωση, θα

διαφανεί ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη για την πορεία της Τράπεζας
πριν και μετά του 2013 εποχή. Στη
δεύτερη περίπτωση, θα διαφανεί ποιος διευθυντής καταστήματος έδινε
με την έγκρισή του δάνεια σε πελάτες
με επιτόκιο μικρότερο από αυτό της
κατάθεσης και γίνονταν οι περίεργες
πράξεις που έχουν ακουστεί κατά
καιρούς.
Εάν μιλήσουμε όμως για ευθύνες,
θα πρέπει να αποδοθούν ευθύνες και
στη Βουλή, αφού μιλάμε για κλείσιμο
μιας τράπεζας. Υπενθυμίζω πως στα
μέσα του 2015 η Βουλή ήταν που ψήφισε την προστασία της πρώτης κατοικίας από εκποίηση που είναι κάτω

των 350 χιλιάδων ευρώ. Εκεί ήταν
που μπήκε και η ταφόπλακα για το
Συνεργατισμό. Από εκείνη τη στιγμή
ο Συνεργατισμός μετρούσε αντίστροφα το χρόνο μέχρι να έρθει τον Δεκέμβριο του 2017 και να του πει ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός (SSM)
πως χρειάζεται 820 εκατ. ευρώ κεφάλαια για να συνεχίσει να λειτουργεί.
Τα 820 εκατ. κεφάλαια προέκυπταν
από το μηδενισμό των εξασφαλίσεων
που είχε πίσω από Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια τα οποία ήταν για πρώτη
κατοικία και αξίας κάτω των 350 χιλιάδων ευρώ. Όταν ψηφίστηκε τότε
η νομοθεσία, κανείς δεν προέβλεψε
πως θα έβλαπτε κυρίως τον Συνερ-

γατισμό, την τράπεζα που ήταν αποκλειστικός μέτοχος το κράτος, δεν
θα είχε κανένα εργαλείο για να ανακτήσει τα ΜΕΔ του, άρα αναπόφευκτα
κάποια στιγμή και να κλείσει.
Στο παρόν σχόλιο δεν θέλω να
μπλέξω τον κύριο Πάμπο που με διαβάζει στο τάδε χωριό -που πλέον δεν
έχει και δίπλα του Συνεργατικό και
σιχτιρίζει έτσι κι αλλιώς- με λογιστικά
πρότυπα IFRS9, ελάχιστες απαιτήσεις
ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL) που δυσκολεύουν
τη ζωή όλων των τραπεζών για εξεύρεση κεφαλαίων και αντιλαμβάνονται
τραπεζίτες, καθηγητάδες, τουιτεράδες
και μερικοί του σιναφιού μου.

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

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

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξάλλου
μετά τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 που κατέληξε επισήμως ο Συνεργατισμός,
είπε ότι η ΣΚΤ απέτυχε διότι δεν κατάφερε να ανακτήσει τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνειά του. Άρα, δεν κατάφερε να μετατρέψει τα ΜΕΔ σε μετρητά, μέσω εκποίησης, debt to asset
και όλα αυτά τα εργαλεία.
Τέλος, μην ξεχνάμε πως στις πλάτες του Συνεργατισμού βρήκε ένα
λαμπρό μέλλον η Ελληνική Τράπεζα.
Άμα δεν βρισκόταν ένας Συνεργατισμός, το μέλλον για μία μικρή τράπεζα
όπως η Ελληνική που είχε επιχειρησιακό μοντέλο μεγάλης, ενδεχομένως
να μην ήταν τόσο λαμπρό.
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Εποχή ανάκτησης
και ανασυγκρότησης
Έφθασε η ώρα που το κράτος θα ανακτήσει έστω μέρος των
κεφαλαίων που διάθεσε προς την πρώην ΣΚΤ. Πώς;
Με το να της μεταβιβαστεί η ιδιοκτησία ακινήτων που
σήμερα είναι εγγεγραμμένα στο όνομα της Συνεργατικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων (Σ.Ε.ΔΙ.ΠΕ.Σ.).
Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αφορούν σε διάφορα είδη ακινήτων που μπορεί να κυμαίνονται από χωράφια, σε οικόπεδα
αλλά και κτήρια διαφόρων χρήσεων. Αυτό το στοκ προέκυψε
διαχρονικά από τις εργασίες και επενδύσεις των διαφόρων
και πολυάριθμων πάλαι ποτέ Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων, αλλά και μέσω των αναδιαρθρώσεων που έγιναν από
το 2014 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2018 – ενδεχομένως και
μεταγενέστερα, πλην των όσων ακινήτων μεταβιβάστηκαν
στην Ελληνική Τράπεζα ως μέρος της εξαγοράς. Η Ελληνική
Τράπεζα έχει τον πρώτο λόγο αγοράς κάποιων ακινήτων για
κάποιο χρονικό διάστημα ακόμη, χωρίς να είναι βέβαιο αν θα
προχωρήσει ή όχι με την μεταβίβαση τους προς όφελός της.
Τα ακίνητα αυτά βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την Κύπρο
και διοικητικά ανήκουν σε Δήμους και Κοινότητες. Και τα
δύο είδη τοπικών αρχών δηλώνουν πως έχουν ανάγκες και
πως θα ήθελαν να αποκτήσουν μέσω του κράτους κάποια από
αυτά τα ακίνητα. Είναι αντιληπτό πως αυτού του είδους συναλλαγές δεν μπορούν τόσο εύκολα να γίνουν, επειδή ο Big
Brotherθα τις θεωρήσει ως κρατική ενίσχυση. Κάτι δηλαδή
ανάλογο που έγινε με τις πρώην Κυπριακές Αερογραμμές και
θεωρήθηκε παράνομο. Άρα, (φαντάζομαι) στις σκέψεις του
κράτους είναι τέτοια ακίνητα, να δοθούν μεν στις τοπικές
αρχές, με ονομαστικό ενοίκιο δε. Μια τέτοια προσέγγιση
μπορεί να είναι καλή επειδή αφενός ικανοποιεί τα αιτήματα
των τοπικών αρχών και αφετέρου βάζει σε χρήση ακίνητα τα
οποία εναλλακτικά έχουν πολύ μικρό πεδίο χρήσεων αν ήταν
να διατεθούν προς πώληση σε ιδιώτες και δεν τα αφήνει σε
αχρησία να ερημώνονται. Φυσικά την ίδια ώρα αυτή η προσέγγιση καθηλώνει και την αξία των ακινήτων αυτών σε πολύ
χαμηλά επίπεδα επειδή όταν δεν υπάρχει εμπορική χρήση
και το ενοίκιο είναι ονομαστικό, τότε και η αγοραία αξία τους
είναι χαμηλή δηλαδή μπορεί να μην βγαίνει η αξία των
τούβλων, του πηλού και των μαρμάρων με τα οποία είναι κτισμένα. Γι’ αυτό λοιπόν δεν μπορεί το κράτος να αναμένει να
ανακτήσει μεγάλο ποσοστό από το θεωρητικό κεφάλαιο που
αναμένει. Αν όμως οι κοινότητες έχουν πραγματική ανάγκη
αυτά τα ακίνητα και μπορούν να τα βάλουν σε σωστή και ορθολογιστική χρήση, τότε ο φορολογούμενος στην τελική
κερδίζει. Πώς; Αν οι τοπικές αρχές δανείζονταν τα χρήματα
για να κτίσουν ή να αγοράσουν αυτά τα ακίνητα, ο φορολογούμενος θα πλήρωνε με φορολογίες την εξόφληση τους. Ενώ
με αυτό τον τρόπο πρακτικά δεν θα υπάρχει άλλο κόστος προς
τον φορολογούμενο πέρα από αυτό που ήδη ρούφηξε μέσω
της συνεισφοράς κεφαλαίων και της όποιας απομείωσης της
αξίας των περιουσιακών στοιχείων του Συνεργατισμού αποκτώντας τον. Και το ίδιο το κράτος έχει ανάγκες στέγασης υπηρεσιών του. Η αστυνομία για παράδειγμα είναι μια παραμελημένη υπηρεσία. Χαρακτηρίζεται από πολλούς πανάρχαιους
σταθμούς που πολλές φορές κάθονται σε φιλέτα γης. Πιστεύω
πως αυτή είναι και μια χρυσή ευκαιρία να γίνει μια σε βάθος
αναδιάρθρωση των ακινήτων που στεγάζουν τέτοιες υπηρεσίες.
Για παράδειγμα δεν εξυπηρετεί σε κάτι ο αστυνομικός σταθμός
Λυκαβηττού να κάθεται πάνω σε ένα τέτοιο φιλέτο γης. Θα
μπορούσε να μεταστεγαστεί σε ένα άλλο κτήριο που είναι υφιστάμενο και εκείνο το φιλέτο να στεγάσει με ορθολογιστικό
τρόπο είτε μιαν άλλη υπηρεσία του κράτους σε κάποιο πολυώροφο που θα κτιστεί ή να πουληθεί σε ιδιώτες με διαδικασία
προσφοροδότησης η ανάπτυξη του οποίου θα φέρει κόσμο
πίσω στο κέντρο της πόλης. Το θέμα, φυσικά, είναι ποιοι είναι
αυτοί που μπορούν να κάνουν μια τέτοια στρατηγική...

ΟΜΗΡΟΥ

Τα ΜΕΔ των πολιτικών, ο Φούλης και ο Τσακ Νόρις
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Μετά την πλήρη κάλυψη του Χάρη
από τον Ηealthy ήρθε και η πλήρης
κάλυψή του από τον Μεγάλο Αρχηγό Φούλη. Η αλήθεια είναι πως
τις τελευταίες ημέρες ο Φούλης
δεν παύει να εξηγεί ότι ο Χάρης
συνέβαλε όσο λίγοι για να ορθοποδήσει η οικονομία. Σε αρκετές
περιπτώσεις πάντως η στήριξη του
Χάρη από τον Συναγερμικό πρόεδρο παραξένεψε τους συνομιλητές του. Σύμφωνα πάντα με όσα
μου λέγει η Μάνταμ του Φούλη. Όπως μου εξήγησε, ο Μεγάλος Αρχηγός είναι πεπεισμένος πως τα
χάλια του Συνεργατισμού τα κληρονόμησε η κυβέρνηση Αναστασιάδη και οφείλονται στα κόκκινα
δάνεια που χορηγήθηκαν πριν από
το 2013. Και θεωρεί ότι η αντιπολίτευση εκμεταλλεύεται το θέμα λόγω των ευρωεκλογών και ότι δεν
πρόκειται αυτός να επιτρέψει ο
Χάρης να πάει θύμα της συγκυρίας.
Σύμφωνα πάντα με την Μάνταμ, ο
Φούλης είναι ιδιαίτερα σκεπτικός
και με την έλλειψη εμπιστοσύνης
που δείχνουν οι πολίτες στα κόμματα. Και δεν πρόκειται να κάτσει
με σταυρωμένα τα χέρια. Προτίθεται, μου είπε, να προβεί σε διορθωτικές κινήσεις. Μία από αυτές,
θα είναι η κατάθεση πρότασης νόμου, ίσως και την ερχόμενη Παρασκευή που να δεσμεύει τους βουλευτές να δηλώνουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους στο Πόθεν
Έσχες. Εάν κατατεθεί και εγκριθεί
η πρόταση, τον Ιούνιο θα μάθουμε
πολλά για τα ΜΕΔ και τα πολιτικά
εκτεθειμένα πρόσωπα...
Από άλλη πηγή όμως ακούω ότι
κάποιος προσπαθεί να ξεπεράσει
τον Φούλη. Πρόκειται για τον Οδυσσέα Τσακ Νόρις ο οποίος ετοιμάζεται για μια νέα έρευνα “η οποία υπόσχεται να αφήσει εποχή”.
Όπως μου ανέφερε η πηγή μου, η
έρευνα του Γ. Ελεγκτή υπολογίζεται να αρχίσει σε λίγες εβδομάδες.
“Ενδέχεται να μάθουμε όντως
πολλά, ενδέχεται όμως να γίνουμε
μάρτυρες σε ένα νέο κυνήγι φαντασμάτων” μου ανέφερε, σημειώνοντας ότι ο Οδυσσέας αφήνει
να εννοηθεί ότι θα κάνει φύλο και

σει την έρευνά του και να καταδείξει με στοιχεία, παρανομίες, παρατυπίες και παραλείψεις. Θα καταφέρει να το πετύχει χωρίς εκπλήξεις ή έστω χωρίς να θυματοποιήσει αθώους;
Κάποιοι στη Λευκωσία ανησυχούν
πολύ για την επικείμενη έκθεση
της Ευρωβουλής για την Τουρκία.
Αναμένεται σύντομα να τεθεί
προς έγκριση στην ολομέλεια και
οι ανησυχούντες υποστηρίζουν ότι
θα καταδείξει την απομόνωση της
Κύπρου σε ένα από τα πιο σοβαρά
θέματα που μας αφορούν: Την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας.
Παρά τη φιλότιμη προσπάθεια ευρωβουλευτών, του ΥΠΕΞ ακόμα
και του Healhty (με επιστολή προς
τον ίδιο τον Γιούνκερ), ο Ερντογάν
αντί να πιέζεται καταβάλλεται συντονισμένη προσπάθεια για να επιβραβευθεί. Όπως έλεγε Λευκωσιάτης
πολιτικός “μόνη μας ελπίδα είναι ο
Βέμπερ κι αυτός εάν και όταν εκλεγεί”...

«Μη βροντοχτυπάς τις χάντρες η δουλειά κάνει τους... μάγκες το γιαπί το πηλοφόρι το μυστρί».

φτερό όλα τα μη εξυπηρετούμενα
δάνεια που έκανε ο Συνεργατισμός σε πολιτικά εκτεθειμένα
πρόσωπα. Και δεν μιλάμε για μερικές δεκάδες αλλά για εκατοντάδες
περιπτώσεις. Ούτε πρόκειται για
ποσά που χωνεύονται εύκολα αφού τα εκατομμύρια ξεπερνούν τα
150 εκατομμύρια ευρώ.
“Αντιλαμβάνεστε πως το πόρισμα
του Οδυσσέα θα ξεπεράσει κατά
πολύ αυτό της Επιτροπής Αρέστη.
Οι 800 σελίδες παίζει να είναι μόνο ο πρόλογος... Και το κυριότερο:

Περιορισμένης
ορατότητας
Είναι κάτι ανάμεσα σε ξόρκι και γούρι. Ανάλογα με την περίσταση.
Ή είναι απλώς το χούι μου: να βλέπω κάθε μα κάθε μέρα τον
Παρθενώνα. Εστω μια γωνίτσα της Ακρόπολης. Είτε από τον
λοφίσκο του Νέου Κόσμου, με το βλέμμα να κάνει σλάλομ
ανάμεσα στις πολυκατοικίες και τα υπερξενοδοχεία, είτε από
πιο κοντά. Η ανάγκη να μεταλαβαίνεις μαρμάρινη ομορφιά
όταν σε κυκλώνει η ασχήμια, τσιμεντένια, γυάλινη και πλαστική,
είναι πιο δυνατή και από την ανάγκη του καθαρού αέρα. Αλλωστε,
κακά τα ψέματα, συμφιλιωθήκαμε πια με τον ρυπαρό αέρα της
Αθήνας. Η λέξη «νέφος» είναι απίθανο να μεταφράζεται αυτόματα
σε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό όσων γεννήθηκαν στην τρίτη
μ.Χ. χιλιετία. Με τα χρόνια η ψυχοθεραπευτική συνήθειά μου
δυσκολεύεται όλο και περισσότερο. Τα «σίγουρα» παρατηρητήρια,
αυτά που μου εξασφάλιζαν μερίδιο στην ωραιότητα, λιγοστεύουν
με κάθε μονοκατοικία που γκρεμίζεται για να υψωθεί στη θέση
της το πλουτοφόρο πολυώροφο. Τα νεοκλασικά, τα παραδοσιακά
ή όπως αλλιώς τα πούμε, μοιάζουν απαράδεκτες ανορθογραφίες
μέσα στην κανονικότητα του τσιμέντου. Αηδόνια μπορεί να
μη σύχναζαν στο κέντρο της Αθήνας, κατά τα λοιπά όμως ο
Γιώργος Σεφέρης επαληθεύτηκε πλήρως: «Τ’ αηδόνια και τα
λιόδεντρα / τα σάρωσαν οι πολυκατοικίες / οι άνθρωποι
σκόρπισαν εμπρός στις μηχανές». Κουκάκι, Νέος Κόσμος, Πετράλωνα, Παγκράτι κερδίζουν συνεχώς ύψος αλλά χάνουν το
μπόι που τους πρόσφερε η άμεση οπτική τους σύνδεση με το
κορυφαίο τοπόσημο: τον Παρθενώνα. Τώρα πια οι περιοχές
αυτές είναι «θέσεις περιορισμένης ορατότητας», για τις οποίες
πληρώνει κανείς φτηνότερο εισιτήριο στα θέατρα, μια και το
θέαμα που φτάνει μέχρι τα μάτια του είναι λειψό.
Η πόλη όμως –όσοι άρχουν στις επίσημες και τις ανεπίσημες
δομές της– δεν νοιάζεται για τους κατοίκους της όσο νοιάζεται
για τους αλλοδαπούς επισκέπτες της, αυτούς που θ’ αφήσουν
το έκτακτο χρήμα, ει δυνατόν μη φορολογήσιμο. Η σαρωτική
μόδα του Airbnb απειλεί να μετατρέψει το αθηναϊκό κέντρο
σε απέραντο ξενώνα. Τα νοίκια εκεί έφτασαν πια σε ύψη απαγορευτικά για τις κατηγορίες εκείνες που δίνουν πραγματική
ζωή σε μια πόλη, φοιτητές λ.χ. και οικογενειάρχες, που τα παιδιά
τους και στο τοπικό σχολείο θα πάνε (που αλλιώς θα μαραθεί)
και στις κούνιες θα παίξουν, έστω αυτές τις κούνιες τις παρατημένες στη μοίρα τους, τη μοίρα της φθοράς. Αλλά έρχονται
εκλογές. Τ’ αυτιά μας θα χορτάσουν χαρούμενες αγγελίες και
θα παρηγορήσουν το τραυματισμένο βλέμμα μας.

θα έχει μακρά διάρκεια σε τηλεοράσεις, εφημερίδες, ιστοσελίδες
και τις επιτροπές της Βουλής. Προβλέπεται μεγάλο... σήριαλ” συμπλήρωσε η πηγή μου.

θα εξαντλήσει το ακροατήριό του
στο θέαμα και στις εντυπώσεις κι
αν τελικά θα μείνει και... ουσία.
Δεν είναι δική μου η απορία αλλά
βουλευτών που παλαιότερα κρέμονταν από τα χείλη του Οδυσσέα.
Ένας από αυτούς έλεγε πολύ πρόσφατα πως “οι μισές κουβέντες
που ο Γενικός Ελεγκτής διαρρέει
κατά καιρούς αφήνουν εκτεθειμένους ανθρώπους που τρέχουν να
εξηγήσουν πως δεν είναι ελέφαντες”.
Θα είναι ευχής έργο να ολοκληρώ-

Η αλήθεια είναι πως η πρόσφατη
δράση του Οδυσσέα-Τσακ Νόρις
πείθει πως η νέα έρευνά του θα έχει μεγάλη δόση θεάματος. Κι αυτό θα ήταν επιθυμητό εάν ήταν
σκηνοθέτης σε καθημερινή σειρά
και όχι ο Γενικός Ελεγκτής. Η απορία που γεννάται είναι κατά πόσον

Η δράση της Ειρήνης Χαραλαμπίδου εξακολουθεί να ενοχλεί κάποια στελέχη του ΑΚΕΛ που ποτέ
δεν την δέχθηκαν ως “δικιά” τους.
Σύμφωνα με όσα μου λέει η αγαπημένη μου κυρία Γιαννούλλα, η
οποία ως γνωστόν ακούει όλα όσα
ψιθυρίζονται στους διαδρόμους
του ΑΚΕΛ και ακόμη περισσότερα,
κάποιοι παραπονούνται πως η Ειρήνη θεωρεί ότι είναι αυτή υποψήφια για την Ευρωβουλή. Ένας
μάλιστα υπέδειξε “ευτυχώς δηλαδή που δεν είναι υποψήφια γιατί
δεν θα έμενε τίποτα όρθιο”. Όπως
κι αν το εννοούσε αυτό...
ΚΟΥΪΖ: Σε ποιοι κόμμα υπάρχει
μεγάλο άγχος για την επικείμενη
αποκάλυψη στοιχείων μη εξυπηρετούμενων Δανείων του Συνεργατισμού; Αληθεύει πως κάποια
στελέχη προσεύχονται και άλλα
κάνουν ό,τι μπορούν οι αποκαλύψεις να αρχίσουν μετά τις ευρωεκλογές ή ακόμη καλύτερα να μην
αρχίσουν ποτέ;

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Ο ΑνδρέαςΑ. Ανδρέου, MRICSείναι CEO, APS AndreouProperty Strategy Chartered Surveyors
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Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Εκθεση
γλυπτικής
στην Γκλόρια
Την Παρασκευή 15 Μαρτίου ανοίγει
στην Γκαλερί Γκλόρια η έκθεση γλυπτικής του Χαράλαμπου Χριστοδούλου. Την έκθεση θα προλογίσει ο Ανδρέας Χατζηθωμάς. Ο γλύπτης χρησιμοποιεί ευρεία ποικιλία φυσικών
υλικών – μάρμαρο, ασβεστόλιθο, αμμόπετρα, πωρόλιθο, γρανίτη, ίασπη,
ξύλο, τερακότα και πέτρες του ποταμού. Η ανθρώπινη μορφή κυριαρχεί
στο έργο του, με ιδιαίτερη την παρουσία της μητρότητας και της γυναικείας μορφής.
Ο καλλιτέχνης το 1990 έκανε την
πρώτη ατομική έκθεση στην αίθουσα
«Μελίνα Μερκούρη», της Λευκωσίας.
Το 2007, συμμετείχε μαζί με τη Ρουμάνα ζωγράφο, Aurelia Stoie
M rginean σε έκθεση με την ευκαιρία
των εγκαινίων της κτιρίου «Αναστάσιου Γ. Λεβέντη» του Πανεπιστημίου
Κύπρου. Έλαβε επίσης μέρος σε δύο
ομαδικές εκθέσεις, μια του ΕΚΑΤΕ το
1992 και μία στην Γκαλερί Γκλόρια
το 2009.
Το 2011, στην έκθεση «Διάλογος»
που οργανώθηκε από το Υπουργείο
Παιδείας και Πολιτισμού και την Ρουμάνικη Πρεσβεία για τα εγκαίνια της
Αίθουσας Εκδηλώσεων των Πολιτιστικών Υπηρεσιών, παρουσίασε τα
έργα του μαζί με έργα ταπισερί της
Valentina Cican. Το 2015, έλαβε μέρος
στο Art Fair, που οργανώνεται από
το Chelsea Old Town Hall, στο Λονδίνο.
Ο Χαράλαμπος Χριστοδούλου γεννήθηκε στην κατεχόμενη Άχνα της
επαρχίας Αμμοχώστου. Αποφοίτησε
το 1955 από την Ανωτέρα Αγγλική

«O θείος Γιάννης» στη χώρα

Σχολή Αμμοχώστου (English High
School), το 1957 από το Διδασκαλικό
Κολλέγιο Κύπρου (Teachers’ Training
College) και το 1967 απέκτησε το πτυχίο Bachelor of Arts Degree in
Mathematics and History από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Με τη γλυπτική ξεκίνησε να ασχολείται με 1981.
Ζει και δουλεύει στην Λευκωσία.

Η έκθεση ανοίγει Παρασκευή 15 Μαρτίου στις 7:30 μ.μ. και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 29 Μαρτίου 2019.
Γκαλερί Γκλόρια, Ζήνωνος Σώζου 3, Λευκωσία 1075. Τηλ. 22762605

Συνεχίζονται στη Λευκωσία οι παραστάσεις
του Θεάτρου Versus με το καινούργιο έργο
του Αντώνη Γεωργίου «O θείος Γιάννης»
σε σκηνοθεσία Ευριπίδη Δίκαιου. Το έργο,
γραμμένο στην καθομιλουμένη κυπριακή
διάλεκτο, διαδραματίζεται στην Κύπρο,
αλλά δεν αφορά μόνο τον τόπο μας. Όπως
αναφέρει σε ο συγγραφέας «Ο θείος Γιάννης
είναι κατά κάποιο τρόπο το πνεύμα του
έργου. […] Είναι η συνειδητοποίηση πόσο
τρυφερά, αβάσταχτα τρυφερά και ανθρώπινα γελοίοι είμαστε μπροστά στο νόημα
της ζωής, ιδιαίτερα στο φθινόπωρο της ηλικίας μας, ενώ γύρω μας, έξω από το παράθυρο του μικρόκοσμου μας ένας κόσμος
σκληρός και πραγματικός περνάει με εμβατήρια και παρελάσεις.».
Ο σκηνοθέτης αναφέρει ότι «στην πορείαν, οι εμποτισμένες στο κείμενον θεματολογίες εγίναν πιο ανάγλυφες, εφκήκαν
στην επιφάνειαν τζιαι εμπόρεσα να κάμω
επιλογές για τες ευρύτερες εικόνες του έργου: ο εθελοτυφλισμός, η προσωπική περιχαράκωση έναντι μιας κοινωνίας τουλάχιστον αμέτοχης τζιαι πιθανώς καταπιεστικά
εγωπαθούς τζιαι εγωκεντρικής, η επέλαση

δυνάμεων καταστροφικών ενώ βυθιζούμαστεν συνεχώς στον κυκεώναν την καθημερινότητάς μας.»
Ο «θείος Γιάννης» είναι ένα σύγχρονο,
πολυπρόσωπο έργο που, εκκινώντας από
το τοπικό και το συγκεκριμένο, παρατηρεί
όσα συμβαίνουν γύρω και μέσα μας και αγγίζει διαπροσωπικά και κοινωνικά ζητήματα
του σήμερα.
Ένα έργο για τη μοναξιά του καθενός
μας στο φόντο της πραγματικότητας γύρω
του, μια ελεγεία για τον χρόνο που περνάει
και τον έρωτα.
Τα σκηνικά και τα κοστούμια είναι του
Λάκη Γενεθλή, ο φωτισμός του Αλεξάντερ
Γιότοβιτς. Τη μουσική σύνθεση και επιμέλεια
έχει αναλάβει ο σκηνοθέτης. Παίζουν: Κωνσταντίνος Αλκιβιάδης, Δημήτρης Αντωνίου,
Δήμητρα Δημητριάδου, Χάρης Ευριπίδου,
Σάββας Μενοίκου, Γιολάντα Χριστοδούλου
και Ευριπίδης Δίκαιος.

Παραστάσεις στο WhereHaus612 Λευκωσία, Παρασκευή 15, 22 και 29 Μαρτίου στις
8:30 μ.μ. Σάββατο 16, 23, 30 Μαρτίου στις 6:00
μ.μ. Κρατήσεις/ πληροφορίες: 99395970.

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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Στροφή στη Διαχείριση Επενδυτικών Ταμείων
Aλλαξε το μοντέλο παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που είχε αναπτύξει η Κύπρος επί σειρά ετών
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ο τραπεζικός τομέας στην Κύπρο έχει
ευθυγραμμισθεί με τα ευρωπαϊκά και
ευρύτερα διεθνή πρότυπα αναφοράς,
με οδηγίες, εποπτικά και κανονιστικά
πλαίσια τα οποία τον διέπουν. Ο τραπεζικός τομέας όμως είναι και άρρηκτα
συνδεδεμένος με τον τομέα της παροχής υπηρεσιών, των ίδιων υπηρεσιών
που έφερναν μεγάλα κέρδη σε τραπεζικά ιδρύματα, ελεγκτικούς οίκους και
δικηγόρους από το 2000 και εντεύθεν.
Η Κύπρος, λόγω του μεγέθους της, δεν
μπορεί να μετατραπεί σε χώρα πρωτογενών υλών και άλλων αγαθών και
θα πρέπει να παραμείνει κέντρο παροχής υπηρεσιών. Αυτό το προφίλ έχει
και δεν αλλάζει. Ωστόσο, το μοντέλο
της παροχής των χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών έχει αλλάξει προ πολλού
και πλέον εστιάζει στην αγορά των επενδυτικών ταμείων και συγκεκριμένα
στην διαχείριση των επενδυτικών ταμείων (fund management). Η παροχή
των επαγγελματικών υπηρεσιών στην
Κύπρο βρέθηκε προς τα τέλη του μνημονίου (2016) σε τέλμα και αναγκαστικά
θα χρειαζόταν να μετεξελιχθεί το μοντέλο που προσέφερε για πολλά χρόνια.
Άξιο αναφοράς το ότι από τις 300 χιλιάδες εταιρείες που ήταν εγγεγραμμένες στην Κύπρο, σήμερα είναι οι μισές, δηλαδή 150 χιλιάδες. Αν και οι απόψεις διίστανται για το μοντέλο που
θα ακολουθούσαν οι βασικοί παίχτες
στην Κύπρο, φαίνεται πως οι «Big Four»
έδειξαν το δρόμο. Εδώ και περίπου ένα
χρόνο έχουν δημιουργήσει ειδικά τμήματα που επικεντρώνονται στη διαχείριση των επενδυτικών ταμείων, ενώ
και οι τράπεζες πλέον το δηλώνουν ανοιχτά πως το κομμάτι του
«International Business» έχει συρρικνωθεί λόγω της αλλαγής του μοντέλου
των υπηρεσιών. Το ότι έχει συρρικνωθεί
βέβαια ένας συγκεκριμένος τομέας,
δεν σημαίνει αυτομάτως ότι δεν μπορεί
να αναπτυχθεί ένας άλλος και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένας τομέας που θα υποστηρίζει τη διαχείριση
επενδυτικών ταμείων. Μην ξεχνάμε
την οδηγία για τις εταιρείες κέλυφος
(shell companies), που έχει βάλει τίτλους
τέλους σε αυτό το μοντέλο.
Η Κύπρος μέχρι πρότινος δεν είχε
καμία εμπλοκή σε αυτό τον τομέα, της
διαχείρισης των επενδυτικών ταμείων.

Νομοθεσία ειδικά για τους Οργανισμούς
Εναλλακτικών Επενδύσεων
Τον Ιούλιο του 2018 δημοσιεύτηκε

Ο τομέας των συλλογικών επενδυτικών ταμείων, σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατέγραψε καλή άνοδο.
<
<
<
<
<
<
<

Η Ρωσία δε θα πρέπει πλέον να θεωρείται «στρατηγικός εταίρος», σύμφωνα με
το Ευρωκοινοβούλιο.
Άλλα κράτη, όπως η Ιρλανδία, η Μάλτα,
η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, πρωταγωνιστούν και έχουν όλη την «πίττα»
του τομέα στην Ευρώπη. Η Κύπρος δεν
μπορεί από τη μία μέρα στην άλλη να
«κλέψει» κομμάτι από αυτές τις χώρες,
αλλά μπορεί -όπως δηλώνουν οι αρμόδιοι- να καταφέρει να λάβει ένα μικρό
κομμάτι από αυτή την «πίττα». Αυτό
το μικρό κομμάτι -όπως συμπληρώνουν- είναι αρκετό ώστε να δώσει τα
μέγιστα στην οικονομία της Κύπρου
και δεν θα είναι αμελητέας ποσότητας
για τα μεγέθη της χώρας. «Δεν είναι αντίστοιχα τα οφέλη τα οποία μπορεί
να λάβει η Κύπρος σε σχέση με μια μεγάλη οικονομία – χώρα της Ευρώπης.
Προσμετρείται διαφορετικά εάν αποκτήσει η Κύπρος ένα 5% του Τομέα σε
σχέση με ένα 5% για την Ολλανδία για
παράδειγμα. Επί της ουσίας μπορούν
κάποιες εταιρείες να χρησιμοποιούν

τη χώρα για επενδύσεις, αλλά και να
συντονίζουν επενδύσεις μέσω της χώρας. Πρέπει η Κύπρος να γίνει ελκυστικός προορισμός για να δημιουργηθούν και να διαχειρίζονται επενδυτικά
ταμεία στην Κύπρο», σημείωσαν χαρακτηριστικά πηγές που γνωρίζουν τη
συγκεκριμένη τάση – μοντέλο παροχής
υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα
Στο πλαίσιο της παρουσίασης του
απολογισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου για το 2018, αναφέρθηκε πως ετοιμάζεται νομοσχέδιο για
«Fund administrators». Σύμφωνα με
την Κεφαλαιαγορά, ετοιμάζεται νομοσχέδιο για τη ρύθμιση και λειτουργία
των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες
αναφορικά με τη διοίκηση των ΟΕΕ
(fund administrators). Με βάση το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, ο διαχειριστής, ο οποίος είναι αδειοδοτημένος
και πλήρως εποπτευόμενος από την
Κεφαλαιαγορά, έχει το δικαίωμα να αναθέτει την παροχή υπηρεσιών αναφορικά με τη διοίκηση των οργανισμών
συλλογικών επενδύσεων σε τρίτους.
Με την εισαγωγή του εν λόγω νομοσχεδίου στο θεσμικό πλαίσιο, αναφέρει

η Κεφαλαιαγορά πως η λειτουργία της
παροχής υπηρεσιών αναφορικά με τη
διοίκηση των οργανισμών συλλογικών
επενδύσεων θα πρέπει να ασκείται από
αδειοδοτημένο και εποπτευόμενο οργανισμό της ΕΚΚ. Επίσης, στοχεύει
στη δημιουργία ενός καθεστώτος προληπτικής εποπτείας για εταιρείες που
ασκούν αυτές τις λειτουργίες, διασφαλίζοντας κλίμα εμπιστοσύνης και επαρκούς προστασίας των επενδυτών.
Και είναι ένα νομοσχέδιο που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2019.

Συλλογικές επενδύσεις
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου βάσει
των στοιχείων που παρουσίασε εν πολλοίς επιβεβαίωσε την αυξητική τάση
στον συγκεκριμένο τομέα, λέγοντας
πως στα κάτωθι στοιχεία έχουν συμπεριληφθεί και νέες ομάδες εποπτευομένων από την Κεφαλαιαγορά, περιλαμβανομένων των συλλογικών επενδύσεων, των διαχειριστών αμοιβαίων
κεφαλαίων και των παρόχων διοικητικών υπηρεσιών. Βάσει της ομιλίας
της, από το 2011 μέχρι και το 2018 η
ανάπτυξη του τομέα ξεπέρασε το 169%,
ενώ εντός του 2018 συνεχίστηκε η ε-

ο Ν.124(Ι)/2018 ο οποίος καταργεί
τους νόμους 131(Ι)/2014 και
11(Ι)/2015 και εισάγει στο εθνικό
θεσμικό πλαίσιο, ανάμεσα σε άλλα,
τους Καταχωρημένους ΟΕΕ οι οποίοι δεν θα αδειοδοτούνται από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου,
αλλά θα εποπτεύονται δια μέσου
του διαχειριστή τους, αφού θα αποτελούν πάντοτε αντικείμενο διαχείρισης εποπτευόμενου διαχειριστή. Οι Καταχωρημένοι ΟΕΕ (‘ΚΟΕΕ’) μπορούν να λειτουργούν ως ανοικτού ή κλειστού τύπου, λαμβάνοντας τη νομική μορφή του αμοιβαίου κεφαλαίου, της εταιρείας επενδύσεων (σταθερού ή μεταβλητού κεφαλαίου) και του ετερόρρυθμου συνεταιρισμού. Οι ΚΟΕΕ

ξέταση των αιτήσεων, διαδικασία μέσω
της οποίας έλαβαν έγκριση 58 οντότητες, εκ των οποίων 32 δραστηριοποιήθηκαν στις συλλογικές επενδύσεις,
18 στην παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και 8 στην παροχή διοικητικών
υπηρεσιών. Για τα του τρέχοντος έτους
είπε πως μόνο τον Ιανουάριο βρίσκονταν υπό εξέταση 107 αιτήσεις για αδειοδότηση νέων εποπτευόμενων οντοτήτων, οι οποίες περιλαμβάνουν
26 ΚΕΠΕΥ, 11 ΕΠΔΥ και 70 Εταιρείες
Διαχείρισης Συλλογικών Επενδύσεων
και Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και 45 προεγκρίσεις εταιρειών, οι
οποίες δύναται να λάβουν τελική άδεια
εντός του 2019.«Θα ήθελα να σταθώ
ιδιαίτερα στον τομέα των συλλογικών
επενδυτικών ταμείων, ο οποίος σε σύντομο χρονικό διάστημα κατέγραψε
μια καλή άνοδο, τόσο στο σύνολο του
αριθμού των εποπτευομένων όσο και
στο συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση. Το 4ο τρίμηνο του 2018 το συνολικό ενεργητικό υπό διαχείριση ανερχόταν στα 6,3 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 10% σε
σχέση με το 3ο τρίμηνο του 2018, 61%
σε σχέση με το 2017 και 132% σε σχέση

μπορούν να απευθύνονται μόνο σε
επαγγελματίες ή και σε επαρκώς ενημερωμένους επενδυτές. Επιπλέον, περιλαμβάνεται και η δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας ΟΕΕ
με τη μορφή ετερόρρυθμου συνεταιρισμού, με ξεχωριστή νομική
προσωπικότητα (υπό την αίρεση
της τροποποίησης του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου). Οι νέες αυτές κατηγορίες προσφέρουν εναλλακτικές
δυνατότητες για την προώθηση
διαφοροποιημένων επενδυτικών
προϊόντων, σε ένα καθεστώς προληπτικής εποπτείας, διασφαλίζοντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και επαρκούς προστασίας των επενδυτών.
με το 2016», ανέφερε σχετικά η Πρόεδρος της Επιτροπής.

Η ΕΕ διαλέγει Δύση
Μόλις χθες, την Τρίτη 12 Μαρτίου,
οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι η
ΕΕ θα πρέπει να κρατήσει ανοιχτό το
ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κυρώσεων στη Ρωσία αν αυτή συνεχίσει
να παραβαίνει το διεθνές δίκαιο. Το
ΕΚ υιοθέτησε το ψήφισμα στο οποίο
προβαίνει σε αποτίμηση της τρέχουσας
πολιτικής κατάστασης μεταξύ της ΕΕ
και της Ρωσίας. Η Ρωσία δε θα πρέπει
πλέον να θεωρείται «στρατηγικός εταίρος», σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο. «Το ΕΚ καταδικάζει τις παράνομες οικονομικές δραστηριότητες και
το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τη
Ρωσία, το οποίο μπορεί να ανέρχεται
σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ
που νομιμοποιούνται παράνομα σε ευρωπαϊκές χώρες σε ετήσια βάση, γεγονός το οποίο απειλεί την ευρωπαϊκή
ασφάλεια και σταθερότητα. Το ψήφισμα
τονίζει ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει
να τερματίσουν όλα τα προγράμματα
παροχής «χρυσής βίζας» ή διαβατηρίων,
από τα οποία επωφελούνται Ρώσοι ολιγάρχες», αναφέρει το δελτίο τύπου.
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Η αβεβαιότητα
καθήλωσε
τα Boeing
Πανευρωπαϊκή απαγόρευση των πτήσεων
από την Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Στην σκιά της αβεβαιότητας για τα αίτια
της τελευταίας αεροπορικής τραγωδίας
την Κυριακή, στο οποίο ενεπλάκη αεροσκάφος τύπου Boeing 737 Max της
Ethiopian Airlines, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας Αεροπορίας προχώρησε το βράδυ της Τρίτης σε καθολική
απαγόρευση των πτήσεων του συγκεκριμένου τύπου αεροσκάφους σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η ανησυχία για
την ασφάλεια των πτήσεων με τα συγκεκριμένα αεροσκάφη είχε οδηγήσει
στην καθήλωση του 40% των Boeing
737 Max 8, 371στο σύνολό τους, μέχρι
<
<
<
<
<
<
<

Σε πλήρη επικοινωνία και
συντονισμό με τις ευρωπαϊκές αρχές παραμένουν
πολιτική αεροπορία και
Υπ. Μεταφορών, δηλώνει
η Βασιλική Αναστασιάδου.
το μεσημέρι της Τρίτης. Ακολούθησαν
οι απαγορεύσεις πτήσεων για το συγκεκριμένο αεροσκάφος σειράς κρατών
ανάμεσα στα οποία και ευρωπαϊκά.
Για παράδειγμα σε προληπτική απαγόρευση των πτήσεων είχε προχωρήσει
η Γαλλική και Ιρλανδική Υπηρεσία της
Πολιτικής Αεροπορίας, ενώ τα υπουργεία Μεταφορών της Γερμανίας του
Βελγίου και της Νορβηγίας είχαν διατάξει το κλείσιμο του γερμανικού εναέριου χώρου για το συγκεκριμένο
αεροσκάφος. Σε ανάλογη απόφαση είχαν προβεί νωρίτερα την Τρίτη και οι
βρετανικές αρχές, απαγορεύοντας τις
πτήσεις του συγκεκριμένου αεροσκάφους πάνω από την επικράτεια της
χώρας, εκδίδοντας ως προληπτικό μέτρο οδηγία να σταματήσει κάθε πτήση

από κάθε εταιρία, είτε αναχωρεί, είτε
προσγειώνεται είτε υπερίπταται του
βρετανικού εναέριου χώρου. Εξάλλου,
στην καθήλωση των συγκεκριμένων
αεροσκαφών προχώρησε μέχρι νεωτέρας και η βρετανική εταιρεία ταξιδίων
TUI. Την ίδια ώρα η εταιρεία Norwegian
Air είχε ανακοινώσει πως θα καθηλώσει
προσωρινά τα αεροπλάνα Boeing 737
MAX 8. Η εταιρεία διαθέτει 18 επιβατικά
αεροπλάνα MAX και αναμένει να της
παραδοθούν δεκάδες άλλα μέσα στα
επόμενα χρόνια, αυξάνοντας τον αριθμό τους σε πάνω από 70 μέχρι το
τέλος του 2021.
Το δυστύχημα της Κυριακής το οποίο ήταν το δεύτερο με το ίδιο μοντέλο
αεροσκάφους, οδήγησε στην απόφαση
οκτώ χωρών εκτός ΕΕ για καθήλωση
των αεροσκαφών αυτού του τύπου.
Συγκεκριμένα Κίνα, Ινδονησία, Αυστραλία, Νότια Κορέα, Μεξικό, Μογγολία, Ινδία και Βιετνάμ έχουν λάβει
μέτρα μέχρι να λάβουν διαβεβαιώσεις
ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα
από την Boeing που να διασφαλίζουν
την ασφάλεια των πτήσεων.

Από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας επισημαίνεται ότι στον κυπριακό στόλο δεν περιλαμβάνονται αεροσκάφη τύπου Boeing 737 Max 8.
βήματα. Εξάλλου ο κ. Ανδρέας Πασπαλλίδης επισημαίνει ότι σε κάθε
περίπτωση η πολιτική αεροπορία ακολουθεί την πολιτική της ΕΕ στον
τρόπο χειρισμού ανάλογων ζητημάτων.
Δεδομένη είναι η συνεχής επικοινωνία
της πολιτικής αεροπορίας της Κύπρου
με τον ευρωπαϊκό οργανισμό για την
ασφάλεια της αεροπορίας στην Ευρώπη.

Ακολουθεί και η Κύπρος

Σε συμμόρφωση με την οδηγία της
Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας των
πτήσεων προχώρησε με τη σειρά της
και η Κύπρος. Από πλευράς Κυπριακής
Δημοκρατίας, διευκρινίζεται ωστόσο
ότι ο στόλος ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην Κύπρο, δέκα συνολικά αεροσκάφη (συνυπολογίζοντας την αμερικανική εταιρεία ελικοπτέρων PHI),
δεν είναι τύπου Boeing. Σημειώνεται
ότι μετά και το κλείσιμο της Cobalt,
ο κυπριακός στόλος έχει περιοριστεί
στο ένα αεροσκάφος τύπου AirbusA
319 της Cyprus Airways, και τα επτά
αεροσκάφη της TUS, τύπου Fokker
100 και 70. Πάντως ο προϊστάμενος
της μονάδας ασφάλειας πτήσεων του
τμήματος Πολιτικής Αεροπορίας Αν-

Η περίπτωσητης Blue Air

H Boeing αναμένεται να ολοκληρώσει την αναβάθμιση του λογισμικού σε όλο τον
στόλο της μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες.
δρέας Πασπαλλίδης ανέφερε ότι οι
πλείστες εταιρείες οι οποίες έχουν εντάξει στον στόλο τους τα αεροσκάφη
τύπου Boeing 737 Max, δεν είναι ευρωπαϊκέςκαι η γενικότερη εικόνα είναι
ότι αεροσκάφη τύπου Boeing737 Max,

δεν είναι συχνοί επισκέπτες των κυπριακών αιθέρων. Η αρμόδια Υπουργός
Μεταφορών Βασιλική Αναστασιάδου
υπογραμμίζει στην «Κ» ότι για το θέμα
η Κύπρος είναι σε πλήρη συντονισμό
με τις ευρωπαϊκές αρχές για τα όποια

Διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους
επιδιώκουν τα κλινικά εργαστήρια
Επιζητούν κατοχύρωση της ελάχιστης εγγυημένης τιμής μονάδας για κάθε ανάλυση
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Με γοργούς ρυθμούς καλείται ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας να κλείσει
ένα προς ένα τα μέτωπα που παραμένουν ανοικτά ενόψει της επικείμενης εφαρμογής του ΓεΣΥ. Μετά
τις συναντήσεις που πραγματοποίησε
ο Οργανισμός με γιατρούς και φαρμακοποιούς, σειρά παίρνουν τα κλινικά εργαστήρια τα οποία θα αρχίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους
σε περιβάλλον ΓεΣΥ από την πρώτη
φάση εφαρμογής του (Ιούνιος 2019).
Οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο
πλευρών φέρεται να πραγματοποι<
<
<
<
<
<
<

Στα 50 εκατ. ευρώ
το ύψος του σφαιρικού
προϋπολογισμού για
τα κλινικά εργαστήρια.
ούνται σε καλό κλίμα με τον ΟΑΥ να
τους δίνει την τελική του πρόταση
και τα κλινικά εργαστήρια να καταθέτουν τις ανησυχίες τους. Τα εργαστήρια που επιθυμούν να παρέχουν
εξετάσεις στα πλαίσια λειτουργίας
του ΓεΣΥ πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του περί Γενικού Συστήματος
Υγείας Νόμου και των δυνάμει αυτού
εκδιδόμενων Κανονισμών, εσωτερικών κανονισμών και αποφάσεων.
Οι εργαστηριακές εξετάσεις που
θα παρέχουν τα κλινικά εργαστήρια
σε περιβάλλον ΓεΣΥ, θα περιλαμβάνονται σε κατάλογο ο οποίος θα αναθεωρείται από τον ΟΑΥ και θα δημοσιεύεται σε ετήσια βάση. Ο κάθε δικαιούχος θα έχει το δικαίωμα πρόσβασης σε οποιοδήποτε εργαστήριο
της επιλογής του το οποίο είναι συμβεβλημένο με τον ΟΑΥ, αφού λάβει
πρωτίστως παραπεμπτικό από προσωπικό ή ειδικό ιατρό. Σημειώνεται
δε, πως οι εργαστηριακές εξετάσεις
που δεν περιλαμβάνονται στον Κατάλογο Εργαστηριακών Εξετάσεων
δεν θα αποζημιώνονται από τον Οργανισμό, ενώ για την έκδοση παραπεμπτικού για συγκεκριμένες εργαστηριακές εξετάσεις ισχύουν ειδικές
ρυθμίσεις όπως πρωτόκολλα/κατευθυντήριες οδηγίες, παραπομπή από

Τη δεδομένη στιγμή λειτουργούν 140 – 150 κλινικά εργαστήρια, τα οποία πραγματοποιούν συνολικά 12 εκατομμύρια αναλύσεις κάθε χρόνο.

Βλέπουν κανονισμούς ΠΙΣ και ΟΑΥ
Συνάντηση θα έχουν σήμερα Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και Παγκύπριος

Ιατρικός Σύλλογος, μετά την ακυρωθείσα συνάντηση της περασμένης Τετάρτης. Οι δύο πλευρές θα συζητήσουν επί των κανονισμών των ειδικών γιατρών
οι οποίοι βρίσκονται ενώπιον την Επιτροπής Υγείας κατά τις τελευταίες συνεδρίες. Υπενθυμίζεται, πως οι δύο πλευρές θα πραγματοποιούσαν συνάντηση
για να ανταλλάξουν απόψεις επί των κανονισμών των ειδικών ιατρών προκειμένου να διευκολύνουν τη διαδικασία συζήτησης κατά άρθρο, που λαμβάνει
χώρα στην Επιτροπή Υγείας. Ωστόσο, παρά την πρόσκληση από τον ΟΑΥ, ο Ιατρικός Σύλλογος δεν παρέστη στη συνάντηση λόγω του ότι ο Οργανισμός δεν
του είχε αποστείλει απαντημένα τα γραπτά ερωτήματα που του έθεσε σχετικά με τους κανονισμούς των ειδικών ιατρών. Η εν λόγω συνάντηση πραγματοποιείται προκειμένου να διευκολυνθούν οι διαδικασίες συζήτησης επί των
κανονισμών των ειδικών ιατρών κατά την αυριανή συνεδρία της Επιτροπής Υγείας, αφού οι δύο πλευρές είχαν πράξει κάτι αντίστοιχο κατά το διάστημα
που εξετάζονταν οι κανονισμοί των προσωπικών ιατρών, διευκολύνοντας έτσι σε μεγάλο βαθμό το έργο της Επιτροπής.

συγκεκριμένες ειδικότητες ή και προέγκριση από τον ΟΑΥ.

Ανησυχίες εργαστηρίων

Διασφάλιση της βιωσιμότητάς τους
επιδιώκουν τα κλινικά εργαστήρια
στα πλαίσια των διαβουλεύσεων με

τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Τα
κλινικά εργαστήρια θα αμείβονται
βάσει της τιμής μονάδας για την κάθε
εργαστηριακή ανάλυση που θα πραγματοποιούν, ενώ η κάθε μια από τις
αναλύσεις θα αντιστοιχεί σε ένα προκαθορισμένο αριθμό μονάδων ο οποίος

θα καθορίζει την αποζημίωσή τους.
Το ύψος της τιμής μονάδας καθορίζεται
βάσει του συνολικού όγκου εργασίας.
Δηλαδή, όσες περισσότερες αναλύσεις
θα γίνονται συνολικά τόσο θα πέφτει
η τιμή μονάδας και όσες λιγότερες θα
πραγματοποιούνται τόσο θα ανεβαίνει
η τιμή μονάδας, εντός πάντα των πλαισίων του σφαιρικού προϋπολογισμού.
Για παράδειγμα αν ένα εργαστήριο
πραγματοποιήσει μια ανάλυση, η οποία αντιστοιχεί σε πέντε μονάδες,
τότε για να υπολογίσει ο λειτουργός
πόσα θα λάβει από τον ΟΑΥ ως αποζημίωση, θα πρέπει να πολλαπλασιάσει
πέντε επί το ύψος της τιμής μονάδας.
Παρά το γεγονός, ωστόσο, ότι η μέση
τιμή μονάδας δεν έχει υπολογιστεί ακριβώς στο παρόν στάδιο, τα κλινικά
εργαστήρια εκφράζουν τις ανησυχίες
τους θεωρώντας πως θα κινηθεί στα
χαμηλά. Μάλιστα η πρώτη απαίτηση
που φέρεται να έχουν τα εργαστήρια
από τον ΟΑΥ, είναι να τους εγγυηθεί
την ελάχιστη τιμή μονάδας για να
διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και
να μην εξαναγκαστεί κανένα εξ αυτών
να κλείσει σε περιβάλλον ΓεΣΥ. Αξίζει
να σημειωθεί πως τη δεδομένη στιγμή
λειτουργούν 140 – 150 κλινικά εργαστήρια, τα οποία πραγματοποιούν συνολικά 12 εκατομμύρια αναλύσεις
κάθε χρόνο.
Για τα εργαστήρια αποτελεί κόκκινη
γραμμή να εξασφαλίσουν ότι όσα λειτουργούν τη δεδομένη στιγμή θα συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά
την εφαρμογή του ΓεΣΥ, εφόσον πληρούν τα κριτήρια της νομοθεσίας, παρέχοντας έτσι τις υπηρεσίες που τους
αναλογούν χωρίς να εξαναγκαστεί
κάποιο εξ αυτών να κλείσει εξαιτίας
της όποιας αδράνειας του συστήματος
ή λόγω ενός χαμηλού προϋπολογισμού.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ο
προϋπολογισμός που δίνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας στα κλινικά
εργαστήρια ανέρχεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ, ποσό το οποίο δεν
φέρεται να τα αφήνει ικανοποιημένα.
Εξάλλου, σύμφωνα με άλλες πηγές,
τα κλινικά εργαστήρια υπολογίζουν
πως για να ικανοποιηθούν οι ανησυχίες τους πρέπει ο προϋπολογισμός
που τους δίνει ο ΟΑΥ να αυξηθεί κατά
30-40%, κάτι το οποίο δεν μπορεί να
καταστεί εφικτό.

Δώδεκα αεροσκάφη τύπου Boeing
737 MAX 8 έχουν παραγγελθεί από την
εταιρεία Blue Air.Τα αεροσκάφη έχουν
παραγγελθεί από το καλοκαίρι του 2017,
από την εταιρεία Boeing και τα χρονοδιαγράμματα παραλαβής τους έχουν
αλλάξει. Έτσι βάσει προγραμματισμού
τα αεροσκάφη αναμένεται ότι θα ενσωματωθούν στο στόλο της εταιρείας
εντός του 2ου τριμήνου του 2019, ωστόσο με τις τελευταίες εξελίξεις δεν
αποκλείεται η ημερομηνία παράδοσης
τους να πάρει νέα παράταση. Επί του
παρόντος, η Blue Air χειρίζεται 25 αεροσκάφη τύπου Boeing 737, σειρές 737300, 737-400, 737-500, 737-700 si 737800, με χωρητικότητα μεταξύ 120 και
189 επιβατών.

Αναβαθμίζει
το λογισμικό
Σε αναβάθμιση του λογισμικού

σε όλα τα αεροσκάφη τύπου 737
MAX 8 αναμένεται να προχωρήσει η Boeing χωρίς ωστόσο η εταιρεία να συσχετίζει την απόφαση για αναβάθμιση με την συντριβή του αεροσκάφους. Η εταιρεία
αναμένεται να ολοκληρώσει την
αναβάθμιση του λογισμικού σε όλο τον στόλο της μέσα στις ερχόμενες εβδομάδες. Πρόκειται για
βελτιωμένο λογισμικό έλεγχο το
οποίο θα διασφαλίζει την ασφάλεια του αεροσκάφους. Στο μεταξύ οι απώλειες της εταιρείας έχουν ξεπεράσει τα 20 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε δύο ημέρες, λόγω της καθήλωσης των αεροσκαφών. Η μετοχή της Boeing
σημείωσε πτώση 3,2% και έπεσε
στα 387,19 δολάρια στο χθεσινό
άνοιγμα της Γουόλ Στριτ, έχοντας
ήδη σημειώσει πτώση 5% την
Δευτέρα.

Στο μάτι της Αστυνομίας
57.000 ιδιοκτήτες οχημάτων
Στο κυνήγι εντοπισμού των ιδιοκτητών
εκείνων που για οποιοδήποτε λόγο
δεν φρόντισαν να ανανεώσουν την
άδεια κυκλοφορίας τους επιδίδονται
η Αστυνομία και το Τμήμα Οδικών
Μεταφορών (ΤΟΜ) από χθες Τρίτη.
Η δίμηνη προθεσμία που είχε δοθεί
προκειμένου οι ιδιοκτήτες οχημάτων
να ανανεώσουν τις άδειες κυκλοφορίας ολοκληρώθηκε και πλέον ο λόγος
είναι σε Αστυνομία και ειδικά κλιμάκια
του ΤΟΜ. Από την Τρίτη και για τις
<
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Με τσουχτερά πρόστιμα,
διπλάσια του οφειλόμενου ποσού, κινδυνεύουν
όσοι δεν ανανέωσαν
τις άδεις κυκλοφορίας
των αυτοκινήτων τους.
επόμενες μέρες οι έλεγχοι στους κυπριακούς δρόμους θα συνεχισθούν.
Με βάση την εικόνα που έχει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών οι ανανεώσεις
των αδειών κυκλοφορίας για το 2019
κινήθηκε στα περσυνά επίπεδα, ωστόσο ο αριθμός των οχημάτων που
παραμένουν χωρίς ανανέωση είναι
σχετικά μεγάλος. Από το σύνολο των
εγγεγραμμένων οχημάτων ένα ποσοστό 91,78% οι ιδιοκτήτες τους φρόντισαν να καταβάλουν τα προβλεπόμενα τέλη εντός του χρονικού πλαισίου που είχε ορισθεί. Το υπόλοιπο
8% είτε πρόκειται για οχήματα τα οποία οι ιδιοκτήτες τους αμέλησαν να
ανανεώσουν τις άδειες κυκλοφορίας
είτε δεν έχουν προμηθευτεί το δελτίο
καταλληλόλητας, το γνωστό ΜΟΤ,

είτε είναι ακινητοποιημένα χωρίς να
έχει δηλωθεί η μη χρήση τους στο
Τμήμα Οδικών Μεταφορών.

Οι αμελείς

Με βάση στοιχεία από το μηχανογραφικό σύστημα του ΤΟΜ 638 χιλιάδες αδειούχα οχήματα μέχρι την
31/12/2018 παρουσιάζονται να έχουν
ανανεωμένη την άδεια κυκλοφορίας
τους είτε μέχρι τέλος του χρόνου είναι
μέχρι κάποια ενδιάμεση χρονική περίοδο που δίδεται από το ΤΟΜ ως επιλογή (Ιούνιο 2019, Σεπτέμβριο 2019).
Με βάση τα ίδια στοιχεία μέχρι το τέλος του 2018 τα αδειούχα οχήματα
ήταν 695 χιλιάδες. Σύμφωνα με το
Τμήμα Οδικών Μεταφορών από τις
638 χιλιάδες οχήματα που ανανεώθηκε
η άδεια κυκλοφορίας τους στα κρατικά
ταμεία μπήκαν 77 εκατ. ευρώ από
τα 100 εκατ. ευρώ που είναι το συνολικό ποσό των τελών κυκλοφορίας.

Οι συνέπειες

Με βάση τις πρόνοιες του σχετικού
νόμου οι ποινές για όσους εντοπισθούν να κυκλοφορούν στους δρόμους
οχήματα χωρίς άδεια κυκλοφορίας
είναι ιδιαίτερα τσουχτερές. Τα πρόστιμα που καλούνται να καταβάλουν
οι παραβάτες είναι σχεδόν του διπλάσιου ποσού των τελών κυκλοφορίας.
Π.χ Για ένα όχημα με τέλη κυκλοφορίας σε 12μηνη βάση 84 ευρώ ο παραβάτης ιδιοκτήτης θα καταβάλει 85
ευρώ για εξώδικο πρόστιμο εάν εντοπιστεί από την Αστυνομία, 10 ευρώ
για αμέλεια ανανέωσης της άδειας
κυκλοφορίας συν ένα 10% επί του
συνόλου των τελών κυκλοφορίας 8,5
ευρώ, σύνολο 103,4 ευρώ.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΜΑΡΑΣ

Στην τσιμπίδα της Αστυνομίας έπεσαν 73 ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι μετά από

έλεγχο διαπιστώθηκε πως δεν είχαν ανανεώσει τις άδειες κυκλοφορίας.
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Η παρουσία
των ΗΠΑ στο
Ισραήλ ενισχύει
την τριμερή
Θετική η Λευκωσία στη συμμετοχή της Ουάσιγκτον
στο νέο πλέγμα ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με μια τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Πρόδρομου Προδρόμου που ουσιαστικά
επιβεβαιώνει το πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ την
έντυπης «Κ» της Κυριακής, η Λευκωσία ανέδειξε
τη γεωπολιτική σημασία των όσων θα διαμειφθούν στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας
στο γειτονικό Ισραήλ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στην τοποθέτησή του στο Κυπριακό
Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέδειξε το νέο πλέγμα
ασφάλειας που δημιουργείται στη λεκάνη της
Ανατολικής Μεσογείου στον ευαίσθητο τομέα
της ασφάλειας. Το πιο σημαντικό στην τοποθέτηση της Λευκωσίας είναι η θεώρηση της
νέας κατάστασης από την παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο,
στην 6η Τριμερή Σύνοδο της Ιερουσαλήμ στις
20 Μαρτίου, η οποία μεταφράζεται ως απτή
απόδειξη της αμερικάνικης πολιτικής να καταστούν κατά τα λεγόμενα του κυβερνητικού

θα απασχολήσουν είναι αυτά της ασφάλειας
όπως αυτά πηγάζουν από τα ενεργειακά ζητήματα και επεκτείνονται στην αμυντική συνεργασία των τριών χωρών. Η πρόσφατη αναφορά του οικοδεσπότη της Τριμερούς, πρωθυπουργού του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου,
πως το γειτονικό κράτος είναι έτοιμο να προσφέρει τις ναυτικές υποδομές του, προκειμένου
να ενισχυθεί η ασφάλεια του αγωγού EastMed
αποτελεί μια πρώτη γεύση των όσων θα βρεθούν
στο τραπέζι της τριμερούς στην Ιερουσαλήμ.
Το κείμενο της Διακήρυξης που αναμένεται
μετά το πέρας των επαφών στην ουσία θα αποτυπώνει την πραγματικότητα που υπάρχει

Η Τριμερής Σύνοδος της Ιερουσαλήμ εκτιμάται ότι θα επιβεβαιώσει πως η συνεργασία των τριών χωρών εξελίσσεται σε θέματα ασφάλειας, ενέργειας, επι-

χειρηματικότητας με βάση τις συμφωνίες που έχουν προκύψει και το γενικό πλαίσιο της Τριμερούς.
στη συνεργασία Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ
στον στρατιωτικό τομέα όπου εκτός των άλλων
η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραχωρήσει
ζωτικό χώρο στην πολεμική αεροπορία του
Ισραήλ, που σε συνδυασμό με τη συνεργασία
με τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, βρίσκει

διέξοδο προς την πλευρά του Αιγαίου, τόσο
για σκοπούς άσκησης όσο και επιτήρησης από
αέρος.

«Ηνίοχος 2019»
Ένα ρεαλιστικό αποτύπωμα του πλέγματος
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Σημαντικό κομμάτι του πλαισίου
συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας αποτελούν και οι κοινές
συνέργειες από αέρος και θαλάσσης. Στο πνεύμα αυτό ΗΠΑ, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία και Κύπρος
θα λάβουν μέρος στη φετινή άσκηση «Ηνίοχος 2019».
εκπροσώπου «μέρος της εξίσωσης ασφάλειας
που αναπτύσσεται στο γεωπολιτικό μας χώρο».
Όπως εγκαίρως επισημάνθηκε και από την
«Κ» πως στην επόμενη Τριμερή θα τεθεί και
θα διαμορφωθεί το νέο πλαίσιο που θα ξεκινά
από την περιοχή και θα επεκτείνεται έως και
το Αιγαίο, η κυβέρνηση επικεντρώνεται στον
πυρήνα φιλοσοφίας των τριμερών συνεργασιών
που έχουν οικοδομηθεί και που αποκαλύπτουν
την αξιοπιστία της δυναμικής ασφάλειας και
σταθερότητας μέσα από τις συνεργασίες που
αναπτύσσει και η Κύπρος απέναντι σε πηγές
και συμπεριφορές έντασης και αποσταθεροποίησης. Για τη Λευκωσία η επόμενη σύναξη
των ηγετών Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ με τη
συμμετοχή των ΗΠΑ ουσιαστικά αναβαθμίζει
την Τριμερή σε Τετραμερή.

Επί της θαλάσσης
Η συνεργασία των τριών χωρών επί της θαλάσσης στην παρουσία των ΗΠΑ και όχι μόνο
έχει σαφέστατο προσανατολισμό την ενεργειακή
ασφάλεια ενόψει μάλιστα και μιας σημαντικής
εξέλιξης που είναι η υπογραφή της διακρατικής
συμφωνίας για τον EastMed, αλλά και της παρουσίας της αμερικάνικης ExxonMobil όχι μόνο
εντός της κυπριακής ΑΟΖ, αλλά προς την πλευρά
της Αιγύπτου και της Ελλάδας, όπου νοτίως της
Κρήτης και σε συνεργασία με TOTAL και Ελληνικά
Πετρέλαια, διεκδικούν δύο τεμάχια για έρευνες.

Με γαλλικό άρωμα
Με βάση τις κινήσεις που γίνονται, επί του
παρόντος στο παρασκήνιο, θέση στο νέο υπό
διαμόρφωση τοπίο έχει και η Γαλλία η οποία ως
γνωστόν έχει εκφράσει την επιθυμία της να καταστεί μέρος της άλλης Τριμερούς με την Αίγυπτο.
Και εδώ οι κινήσεις που φαίνεται να γίνονται
έχουν ως απώτερο στόχο την ενίσχυση παρουσίας
του Δυτικού συνασπισμού στην ευρύτερη περιοχή.
Η έντονη παρουσία της γαλλικής TOTAL στα ενεργειακά της κυπριακής ΑΟΖ εκ των πραγμάτων
δεν μπορεί να θεωρηθεί αποκομμένη από τις
διεργασίες για αναβάθμιση στρατιωτικών υποδομών της Εθνικής Φρουράς. Όπως είχε γράψει
η «Κ», η γαλλοκυπριακή συνεργασία αναμένεται
να πάρει σάρκα και οστά με την υπογραφή της
συμφωνίας εντός Μαρτίου. Στο πλαίσιο αυτό
προνοείται η δημιουργία ενός μεγάλου λιμανιού
στο Βασιλικό το οποίο θα χρησιμοποιείται από
τα γαλλικά πολεμικά πλοία και όχι μόνο.

Ο δυτικός συνασπισμός
Σε μια εβδομάδα οι τρεις ηγέτες στην επίσημη πρώτη του Αμερικανού ΥΠΕΞ ουσιαστικά
θα θέσουν τις βάσεις εκείνες προκειμένου να
εδραιωθεί η παρουσία του δυτικού συνασπισμού
στην περιοχή, όπως είχε επισημάνει η «Κ»
στην κυριακάτική έντυπη έκδοσή της. Μια
εξέλιξη η οποία από διπλωματικής απόψεως
θεωρείται η σημαντικότερη από συστάσεως
των τριμερών συνεργασιών τόσο προς Ανατολάς
με το Ισραήλ, την Ιορδανία και ενδεχομένως
με άλλες χώρες της περιοχής όσο και προς
Νότια με τη συμμετοχή της Αιγύπτου και τη
συμπερίληψη της Γαλλίας. Χωρίς να έχει ανακοινωθεί η ατζέντα της Τριμερούς στην Ιερουσαλήμ, θεωρείται βέβαιο πως τα θέματα που
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Πρωταθλητές ψηφιακής παραπληροφόρησης
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, δηλαδή
η πρόοδος της τεχνολογίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, blockchain κ.ά., θεωρείται ευπρόσδεκτος, ενδεχομένως
σωτήριος, αλλά συνιστά απειλή για την
ελληνική οικονομία.
Δυσάρεστα νέα μαθαίνουμε από πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Πώς είναι η ζωή
στην ψηφιακή εποχή». Η αυτοματοποίηση πολλών εργασιών που θα αναλαμβάνουν ρομπότ ή γίνονται μηχανικά
με καθοδήγηση αλγορίθμων, καταργεί
θέσεις εργασίας. Η πιθανότητα να αντικατασταθούν από μηχανές είναι
πάνω από 70%, πολύ σημαντική, για
το 30% των θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, σχεδόν το ένα τρίτο των απασχολουμένων. Αυτό προκύπτει από τη
φύση των εργασιών στην ελληνική οικονομία που σε μεγάλο βαθμό προσφέρονται για αντικατάσταση.
Η πρόοδος της τεχνολογίας απειλεί
πολλά επαγγέλματα, αλλά αυτό δεν
είναι το μόνο δυσάρεστο. Η ελληνική
οικονομία εμφανίζεται στη δύσκολη
περιοχή των «χαμηλών ευκαιριών» που
φέρνει η ψηφιακή εποχή. Μπορεί να
μη γίνει η απόλυτη καταστροφή, δηλαδή κατάργηση μεγαλύτερου ποσοστού των θέσεων εργασίας όπως κινδυνεύουν άλλες χώρες, αλλά δεν έχει
τις ευκαιρίες για εισοδήματα από «ψηφιακές εργασίες», όπως άλλοι. Η Ελλάδα
θεωρείται από τις χώρες που βλέπουν

συνεργασιών που βρίσκονται στο στάδιο της
εκκόλαψης για το κομμάτι της ασφάλειας αποτελεί
η φετινή πολυεθνική άσκηση της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας με την ονομασία «Ηνίοχος
2019». Η άσκηση ξεκινά την 1η Απριλίου και αξίζουν προσοχής οι αεροπορικές δυνάμεις που
έχουν δηλωθεί ότι θα λάβουν μέρος:
-Ελλάδα: F-16 BLOCK 30/50/52+/M, F-4, M2000, EMB-145H AEW&C
-ΗΠΑ: F-15
-Ισραήλ:F-16 & F-15
-Ιταλία: Μέχρι τώρα είχε δηλώσει αεροσκάφη
Tornado. Τώρα δηλώνουν ότι θα στείλουν F-35
-Κύπρος: AW-139
Πέρα από την παρουσία ΗΠΑ και Ισραήλ υπάρχουν δυο στοιχεία που προσδίνουν αξία στη
συγκεκριμένη άσκηση. Όπως μεταδίδεται από
την Ελλάδα, ενδεχομένως στην άσκηση να πάρουν μέρος για πρώτη φορά F-35 της Ιταλίας
με τις πληροφορίες να θέλουν και τα έξι πολεμικά
της ιταλικής πολεμικής αεροπορίας να λαμβάνουν
μέρος στον φετινό «Ηνίοχο». Το άλλο σημείο
της άσκησης αφορά την Κύπρο. Εκτός από το
ναυτικό της Εθνικής Φρουράς, το οποίο συμμετέχει τα τελευταία χρόνια σε πολυεθνικές ασκήσεις και η αεροπορία της ΕΦ θα δώσει και
φέτος το παρών της στην πολυεθνική από αέρος
άσκηση με ελικόπτερα Agusta Westland AW139.
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Οι Ελληνες χρησιμοποιούν
κυρίως το Διαδίκτυο για
«ενημέρωση», αν και
θεωρούν ότι «παραπληροφορούνται».
τη νέα εποχή ως χαμηλού σχετικά ρίσκου αλλά και χαμηλών ευκαιριών. Παραμένουν σε ψηφιακή στασιμότητα…
Κατά τα άλλα, η χώρα εμφανίζει χαμηλό επίπεδο χρήσης Διαδικτύου και
των αντίστοιχων εφαρμογών. Οι ψηφιακές δεξιότητες των ενηλίκων είναι
από τις χαμηλότερες των χωρών του
ΟΟΣΑ, μαζί με την Τουρκία και τη Χιλή.
Λιγότερο από ένα τέταρτο του πληθυσμού έχει δεξιότητες να χειριστεί οικιακά προγράμματα υπολογιστών και
να λύσει προβλήματα της καθημερινότητας. Μεγάλη είναι η ανισότητα
ανάμεσα στις νεότερες και τις παλιότερες γενιές, που είναι ψηφιακά αναλφάβητοι και κινδυνεύουν να μείνουν
εκτός αγοράς εργασίας. Οπως επίσης
διευρύνεται το άνοιγμα ανάμεσα στη
ζήτηση επαγγελματιών με ψηφιακές
δεξιότητες και την υπερβάλλουσα προσφορά των πολλών που δεν τις διαθέτουν.
Μπορεί οι Ελληνες να μη χρησιμοποιούν ιδιαίτερα το Διαδίκτυο, λιγοστοί

έκαναν αγορές το τελευταίο τρίμηνο,
δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές
υπηρεσίες του Δημοσίου όπως άλλες
χώρες, δεν αναζητούν εργασία από το
Ιντερνετ ούτε θέλουν να εργάζονται
διαδικτυακά από το σπίτι, χρησιμοποιούν
όμως την τεχνολογία για να «ενημερώνονται» και δηλώνουν θύματα παραπληροφόρησης. Σαν να έχουν εθιστεί
στο ψέμα!
Η ελληνική «πρωτιά» στον τομέα αυτό είναι ότι οι Ελληνες δηλώνουν σε
υψηλό ποσοστό (43%) ότι έπεσαν θύματα παραπληροφόρησης και ταυτόχρονα είναι πρωταθλητές ΟΟΣΑ επειδή
έχουν τη μικρότερη (λίγο πάνω από
10%) εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση.
Η έκθεση του ΟΟΣΑ επισημαίνει με
ενδιαφέρον ότι η υψηλότερη παραπληροφόρηση συμπίπτει συνήθως με
τη μικρότερη εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις. Και η περίπτωση της Ελλάδας είναι η πλέον χαρακτηριστική
αυτής της αρνητικής σχέσης. Περίπου
το ίδιο επίπεδο παραπληροφόρησης
με την Ελλάδα, δηλώνουν ότι έχουν υποστεί πολίτες της Ουγγαρίας και του
Μεξικού, αλλά εμπιστεύονται περισσότερο τις κυβερνήσεις τους από τους
Ελληνες. Αντίθετα το χαμηλότερο ποσοστό παραπληροφόρησης εμφανίζεται
σε χώρες όπως η Δανία, η Γερμανία
και η Ολλανδία, όπου οι πολίτες αισθάνονται και την υψηλότερη εμπιστοσύνη
στις κυβερνήσεις τους.

/ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Τι να (μην) περιμένουμε από την Ευρώπη
Υπάρχει μια συχνά επαναλαμβανόμενη αλλά λαθεμένη εκτίμηση ότι
η Ευρώπη τρέχει και εμείς, η Ελλάδα,
μένουμε πίσω. Μπορεί να εξυπηρετεί
τις ανάγκες μιας εύκολης αντιπολίτευσης στην εκάστοτε κυβέρνηση,
αλλά δεν αντανακλά την πραγματικότητα στη μεγάλη εικόνα της.
Δυστυχώς – ισχυρίζομαι. Γιατί αν η
Ευρώπη, πράγματι, έτρεχε στις ράγες
της ανάπτυξης, θα μπορούσαμε να
νιώσουμε μια σχετική ανακούφιση,
υπό το πρίσμα ότι μια εύρωστη και
δυναμική ευρωπαϊκή οικονομία θα
μπορούσε να παρασύρει στην άνοδό
της και μια μικρή χώρα που δεν αντιπροσωπεύει παρά μόνο το 2%
του ευρωπαϊκού ακαθάριστου προϊόντος – αρκεί αυτή η χώρα να μην
πέφτει σε τραγικά λάθη. Δυστυχώς,
όμως, η Ευρώπη δεν τρέχει.
Αντιθέτως, είναι διάχυτες οι ανησυχίες για την πορεία της. Το
ΔΝΤ μείωσε στο 1,6% την πρόβλεψή
του για την οικονομική μεγέθυνση
της ευρωζώνης. Ο ΟΟΣΑ, επίσης,
την Τρίτη αναθεώρησε πτωτικά τις
σχετικές προβλέψεις που είχε κάνει
τον Νοέμβριο, σε 1% και 1,2% (έναντι 1,8% και 1,6%) το 2019 και
το 2020. Έγκυροι αναλυτές μεγάλων
επενδυτικών οργανισμών κάνουν
ακόμη πιο δυσοίωνες προβλέψεις
– ο Mohamed El-Erian της Allianz
υποστηρίζει ότι δύσκολα η μεγέ-
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Δεν υπάρχει η ισχυρή
ατμομηχανή μεγέθυνσης,
που θα τραβούσε όλα
τα βαγόνια.
θυνση της ευρωζώνης θα αγγίξει
φέτος το 1%. Και πλέον, στις σημερινές συνθήκες, τα παραδοσιακά
εργαλεία τής (επίσης ανήσυχης)
ΕΚΤ δεν αρκούν για να προσφέρουν
ικανή στήριξη στην ευρωπαϊκή οικονομία.
Σε μια Ευρώπη που πεισματικά
αρνήθηκε να αντιμετωπίσει τα μεγάλα διαρθρωτικά προβλήματά της,
που (με πρωταγωνιστή τη Γερμανία)
επέλεξε να κρύβει κάτω από το χαλί
τα προβλήματα των τραπεζών της,
να αποστρέφει το βλέμμα από την
τεχνολογική υστέρηση και που επαφίονταν στην επεκτατική πολιτική
της Κίνας για τις εξαγωγές της, θετικές εκπλήξεις δεν αναμένονται.
Απειλές υπάρχουν: Ενα άτακτο
Brexit. Δεύτερη, οι ευρωεκλογές. Το
2014, η άνοδος της ακροδεξιάς στη
Βρετανία παρέσυρε τον Κάμερον να
υποσχεθεί (για να καταφέρει να επανεκλεγεί…) δημοψήφισμα για την
παραμονή της χώρας στην Ε.Ε. Πέντε
χρόνια μετά, το 2019, όλοι αναρωτιούνται τι αποτελέσματα θα έχει

μια νέα, μεγαλύτερη άνοδος της ακροδεξιάς, π.χ. στη Γαλλία. Εξ ου
και η αγωνία Μακρόν – που αποτυπώθηκε στο πρόσφατο άρθρο-έκκλησή του.
Δυστυχώς, η Ευρώπη δεν τρέχει.
Ασθμαίνει και διατρέχει κινδύνους.
Στον καμβά αυτού του ευρωπαϊκού
περιβάλλοντος, θα ήταν συνετό να
γίνεται η αποτίμηση και η στάθμιση
όσων κάνουμε κι όσων παραλείπουμε να κάνουμε στη χώρα μας.
Αυτό θα μας βοηθούσε να αποφύγουμε δυσάρεστες εκπλήξεις, να
περιορίζουμε αυταπάτες και να συνειδητοποιείται το μέγεθος της προσπάθειας που ορθώνεται μπροστά
μας.
Οσα πετυχαίνουμε σήμερα, ίσως
θα ήταν πολύ σημαντικά και σπουδαία για την πορεία της χώρας αν
τα είχαμε πετύχει έγκαιρα, πριν από
5-6 χρόνια, σε μια διαφορετική φάση
της Ευρώπης. Καθώς όμως όλα γίνονται με το σταγονόμετρο και με
καθυστέρηση, σήμερα είναι ανεπαρκή.
Κι αν είναι (και προφανώς είναι...)
λάθος ο μηδενισμός τους, εξίσου λάθος είναι η επανάπαυση. Εκτός των
άλλων, διότι δεν υπάρχει η ισχυρή
ατμομηχανή που θα τραβούσε όλα
τα βαγόνια.

kallitsiskostas@yahoo.com
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Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Στην ίδια γραμμή Τ/Κ και
Τουρκία για πολιτική ισότητα

Τσαβούσογλου και
Οζερσαϊ οικοδομούν
το «σχέδιο Β΄»

Βαριά γλώσσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση για Αγκυρα και ενταξιακή πορεία - παρωδία

Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Σε στενή συνεργασία με Τουρκοκύπριους πολιτικούς, η Άγκυρα ανοίγει
τον δρόμο για τη δρομολόγηση του
«Σχεδίου Β’» στο Κυπριακό, με σημείο
εκκίνησης τη θεωρία ότι σε καμία
περίπτωση δεν πρόκειται να αποδεχθεί πλήρως η ηγεσία του Νίκου Αναστασιάδη την αρχή της πολιτικής
ισότητας.
Στα πλαίσια της προαναφερόμενης
προοπτικής, τις προηγούμενες ώρες
η τουρκική πλευρά πραγματοποίησε
δυο σημαντικές επαφές. Με τη διπλωμάτη Τζέιν Λουτ τέθηκαν επί τάπητος οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και στην Αττάλεια, ο Τούρκος
Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου συναντήθηκε με τον
Κουντρέτ Όζερσαϊ. Οι δυο συζήτησαν
το Κυπριακό και τις επικείμενες κινήσεις της Άγκυρας στα περίχωρα
της Κύπρου.

Του ΜΙΧAΛΗ ΤΣΙΚΑΛA

Μετά τη συνάντησή του με την κ.
Λουτ στην Άγκυρα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου πέρασε το μήνυμα ότι η
πολιτική ισότητα των Τ/Κ είναι εκ
των ων ουκ άνευ. Αυτό δεν πρέπει να
προκαλεί έκπληξη εφόσον η τουρκική
διπλωματία το έχει αναγάγει σε μείζον
θέμα, ενώ το ίδιο μήνυμα το πέρασε
και χθες το περιβάλλον Ακιντζί, θέτοντάς το στον ευρύτερο άξονα προτεραιοτήτων της τ/κ πλευράς. Οπότε
και δεν αποκλείεται όπως λένε οι πληροφορίες να το θέσει και πάλι ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου αυτή τη φορά
στον Έλληνα ομόλογό του κ. Κατρούγκαλο με τον οποίο αναμένεται να έχουν συνάντηση στο περιθώριο διάσκεψης για τη Συρία, στις Βρυξέλλες.
Η εν λόγω συνάντηση θα είναι η πρώτη
που θα έχουν οι δυο ΥΠΕΞ, με τη δεύτερη να δρομολογείται για τις 21 Μαρτίου στην Αττάλεια. Διπλωματικές
πηγές επιμένουν πως οι συναντήσεις
αυτές εντάσσονται μέσα στον ανοιχτό
δίαυλο επικοινωνίας που άφησαν οι
Αλέξης Τσίπρας και Ταγίπ Ερντογάν
στο τελευταίο ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία. Ωστόσο,
αναμένουν οι ίδιες πηγές πως οι Τούρκοι μετά τις δημοτικές εκλογές αναμένεται να συζητήσουν για το Κυπριακό. Ο Γιώργος Κατρούγκαλος πάντως σημείωσε χθες ότι δεν εξαρτάται
από την ελληνική ή την ελληνοκυπριακή πλευρά το αν θα υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό, αλλά από το
αν η τουρκική πλευρά θα επιδείξει
μεγαλύτερη δημιουργικότητα και κυρίως να αποδείξει ότι θέλει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις αποφάσεις του ΟΗΕ.
Μετά τη συνάντηση στις Βρυξέλλες,
η ελληνική πλευρά αναμένεται να
προχωρήσει σε ενημέρωση για τα διαμειφθέντα προς την κυπριακή πλευρά.

Τα γενικά μηνύματα
Και ενώ την ίδια ώρα φαίνεται να
συμφωνεί η τ/κ ηγεσία με τον ΥΠΕΞ
της Τουρκίας ως προς την πολιτική
ισότητα, διαφωνούν όπως όλα δείχνουν στο αν υπάρχουν στο τραπέζι
άλλα πλαίσια λύσης ή όχι, κάτι που
επιβεβαιώνεται και από τα όσα με-

Η γραμμή

H Λευκωσία δεν έχει ενημερωθεί για την κάθοδο της κ. Λουτ ούτε και για το αν έχει λάβει τελικά το πρακτικό της 4ης Ιουλίου.
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«Ζητάμε από την ΕΕ να
αναστείλει τις διαδικασίες
ένταξης της Τουρκίας.
Πρόκειται για παρωδία».
ταδίδει η «Κ» αναφορικά με το τι
είπαν Τσαβούσογλου-Οζερσάι στην
Τουρκία. Από τα κατεχόμενα ωστόσο
οι πληροφορίες επιμένουν πως δεν
εξετάζονται από την πλευρά Ακιντζί
άλλα σχέδια λύσης. Έφταναν όμως
τα όσα αποκάλυψε η πλευρά Τσαβούσογλου για να προκαλέσουν την
παρασκηνιακή αντίδραση της Λευκωσίας, με πηγές να λένε πως υπάρχει
κίνδυνος να απομακρυνθεί η διαδικασία από τις παραμέτρους του ΟΗΕ.
Πρέπει να σημειωθεί πάντως πως
στη Λευκωσία υπάρχει η ελπίδα πως
θα καταδείξει η Τουρκία στις συναντήσεις που θα έχει με αξιωματούχους

της Ελλάδας τις προθέσεις της ώστε
να ξεκαθαρίσει και ευρύτερα το σκηνικό στο Κυπριακό. Για την ώρα πάντως η Λευκωσία δεν έχει ενημερωθεί
για την κάθοδο της κ. Λουτ ούτε και
για το αν έχει λάβει τελικά το πρακτικό της 4ης Ιουλίου, κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει με την επάνοδό της στην Κύπρο. Το μήνυμα
πάντως από την Τουρκία όπως το αναγιγνώσκουν διπλωμάτες είναι ότι
τώρα δεν μιλάει για τα ζητήματα των
εγγυήσεων και της ασφάλειας και
ότι επί της ουσίας είναι στα χέρια
Ερντογάν το θέμα.

Βαριά γλώσσα
Καταπέλτης την ίδια ώρα το Ευρωκοινοβούλιο εφόσον αργά το απόγευμα της Τρίτης έγινε γνωστή η θέση
για πλήρη διακοπή των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία. Κάτι που
φάνηκε ξεκάθαρα και από τα όσα είπε
η εισηγήτρια του φακέλου για την ε-

νταξιακή πορεία της Τουρκίας, Κάτι
Πίρι, που έκανε λόγο για παρωδία.
«Έχουμε ξεπεράσει όλες τις κόκκινες
γραμμές. Κράτος Δικαίου δεν υπάρχει,
συνεχίζεται η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοσιογράφοι
εξακολουθούν να φυλακίζονται. Γι’
αυτό επίσημα ζητάμε από την ΕΕ να
αναστείλει τις διαδικασίες ένταξης
της Τουρκίας. Πρόκειται για παρωδία!»,
δήλωσε σχετικά η κ. Πίρι. Ο δε Επίτροπος, αρμόδιος για τη διεύρυνση
Γιοχάνες Χαν, έκανε ονομαστική αναφορά στην Κύπρο . «Έχουμε επανειλημμένως τονίσει ότι η Τουρκία
θα πρέπει να αλλάξει στάση για να
βελτιωθούν οι σχέσεις μας», ανέφερε
ο Ευρωπαίος Επίτροπος που κάλεσε
την Άγκυρα να βελτιώσει τις σχέσεις
της «με όλα τα κράτη-μέλη και ειδικά
με την Κύπρο. Η Τουρκική κυβέρνηση
να μην προβαίνει σε προκλητικές δράσεις στο Αιγαίο και την Ανατολική
Μεσόγειο», κατέληξε.

Νέο «όχι» εισέπραξε η Μέι από το κοινοβούλιο
Απέρριψαν τη συμφωνία που συνήψε η πρωθυπουργός στις συνομιλίες της με την ΕΕ
Απερρίφθη η πρόταση της Βρετανίδας
πρωθυπουργού Τερέζα Μέι για την αποχώρηση της χώρας από την Ε.Ε. παρά την έκκληση που είχε απευθύνει
νωρίτερα προς τους βουλευτές του
βρετανικού κοινοβουλίου να υποστηρίξουν τη «βελτιωμένη συμφωνία»
που πέτυχε με τις Βρυξέλλες και να
μην διακινδυνέψουν ένα Brexit χωρίς
συμφωνία.
Συγκεκριμένα, οι Βρετανοί βουλευτές δεν στήριξαν με 391 ψήφους κατά
και 242 υπέρ τη συμφωνία «τελευταίας
στιγμής» που συνήψε η Μέι κατά τον
τελευταίο δύσκολο κύκλο συνομιλιών
της με την Ε.Ε.
Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση των
αποτελεσμάτων της κρίσιμης ψηφοφορίας για το μέλλον της Βρετανίας,
η Μέι ανακοίνωσε πως θα καταψηφίσει
μια αποχώρηση από την Ε.Ε. χωρίς
συμφωνία, ενώ σημείωσε ότι έχει αντιμετωπίσει προσωπικά το θέμα και
έχει επίγνωση της «ενδεχόμενης ζημίας» ενός Brexit χωρίς να υπάρξει
συμφωνία. «Λυπάμαι πολύ για την απόφαση», πρόσθεσε.
Αφού το κοινοβούλιο καταψήφισε
την πρόταση θα ακολουθήσει ψηφο-

Brexit, με την προγραμματισμένη ημερομηνία αποχώρησης να έχει ήδη
καθοριστεί η 29η Μαρτίου.
«Είναι η ώρα για γενικές εκλογές»,
δήλωσε από την πλευρά του, ο επικεφαλής των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν
κάνοντας μάλιστα λόγο για «τεράστια
ήττα» της κυβέρνησης. Σημείωσε δε
ότι η κυβέρνηση πρέπει να αποδεχθεί
ότι η συμφωνία της δεν έχει την αποδοχή της Βουλής των Κοινοτήτων.
Υπενθυμίζεται ότι οι Βρετανοί βουλευτές είχαν απορρίψει και στις 15 Ιανουαρίου με συντριπτική πλειοψηφία
(432 ψήφους έναντι 202) τη συμφωνία
που είχε συνάψει με τις Βρυξέλλες η
πρωθυπουργός με αποτέλεσμα η Μέι
να προχωρήσει σε επαναδιαπραγμάτευση με την Ενωση.

Η Τερέζα Μέι σημείωσε ότι έχει αντι-

ΕΕ: Αδιέξοδο στη Βρετανία

φορία σήμερα το απόγευμα, οπότε και
το κοινοβούλιο θα κληθεί να ψηφίσει
εάν στηρίζει ένα Brexit χωρίς συμφωνία
και εάν προκρίνει καθυστέρηση του

Απογοητευμένος εμφανίστηκε ο
Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
Ντόναλντ Τουσκ από το αποτέλεσμα
στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. «Δεν βλέπω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε με
το αδιέξοδο με το Λονδίνο», είπε χαρακτηριστικά.
«Λυπούμαστε για το αποτέλεσμα

μετωπίσει προσωπικά το θέμα και έχει
επίγνωση της «ενδεχόμενης ζημίας» ενός Brexit χωρίς να υπάρξει συμφωνία.

ΑΡΘΡΟ

της ψηφοφορίας. Από την ευρωπαϊκή
πλευρά έχουμε κάνει ό,τι ήταν εφικτό
για την επίτευξη μιας συμφωνίας…
είναι δύσκολο να δούμε τι μπορούμε
να κάνουμε περισσότερo. Με μόλις
17 ημέρες να απομένουν για την 29η
Μαρτίου, η ψηφοφορία αύξησε σημαντικά την πιθανότητα ενός Brexit
χωρίς συμφωνία… Αν υπάρξει η υποβολή ενός αιτιολογημένου αιτήματος
για παράταση από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι 27 της ΕΕ θα το εξετάσουν και
θα αποφασίσουν με ομοφωνία», πρόσθεσε.
Από την πλευρά του, ο Ευρωπαίος
διαπραγματευτής για το Brexit Μισέλ
Μπαρνιέ τόνισε ότι «οι προετοιμασίες
μας για “no-deal” είναι τώρα πιο σημαντικές από ποτέ».
Νωρίτερα, ο Μπαρνιέ είχε επισημάνει ότι η Βρετανία θα λάβει μια μεταβατική περίοδο στη μετά-Brexit εποχή, μόνο αν η Βουλή των Κοινοτήτων επικυρώσει τη Συμφωνία Αποχώρησης. «Να είμαι ξεκάθαρος: η μόνη
νομική βάση για μια μετάβαση είναι
η Συμφωνία Αποχώρησης. Καμία συμφωνία για αποχώρηση σημαίνει καμία
μετάβαση».

Σύμφωνα με καλά ενημερωμένες
πηγές της «Κ» η τουρκική πλευρά εστιάζει σε μια σειρά σημαντικών ζητημάτων.
Πρώτον, επαναλαμβάνει την γνωστή θέση της ότι η ηγεσία του Νίκου
Αναστασιάδη είναι αυτή που «οπισθοχωρεί» στο Κυπριακό, από τις συγκλίσεις της προηγούμενης περιόδου,
κυρίως στο ζήτημα της πολιτικής ισότητας. «Για ποιο λόγο απέτυχε η
Διάσκεψη του Κραν Μοντάνα την
στιγμή που η τουρκική πλευρά πραγματοποίησε ιστορικά βήματα στο ζήτημα των εγγυήσεων», είναι το ερώτημα που θέτουν πηγές οι οποίες
προσθέτουν ότι οι συνομιλίες απέτυχαν τη στιγμή που ο Νίκος Αναστασιάδης κατανόησε ότι δεν ήταν
σε θέση να προβάλλει και να υποστηρίξει την αρχή της πολιτικής ισότητας στο εσωτερικό της κοινότητας του.
Δεύτερον, η τουρκική πλευρά εκλαμβάνει το ζήτημα της πολιτικής
ισότητας ως κεντρικό σημείο του
νέου «ελληνοτουρκικού συνεταιρισμού» που θα οικοδομηθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Τ/Κ θα πρέπει
να εκπροσωπηθούν σε όλα τα επίπεδα
της ομοσπονδίας με ίσους όρους και
να έχουν αποτελεσματική συμμετοχή
σε όλους τους μηχανισμούς λήψης
αποφάσεων. Δίχως την αποδοχή αυτού του ζωτικής σημασίας όρου, ο
προαναφερόμενος συνεταιρισμός
στην Ανατολική Μεσόγειο θα είναι
ανέφικτος. Η ομοσπονδιακή λύση
στην οποία η ε/κ πλευρά θα είναι ελεύθερη να λαμβάνει τις δικές της
αποφάσεις και πρωτοβουλίες για λογαριασμό ολόκληρης της Κύπρου, είναι μια προοπτική την οποία δεν πρόκειται να αποδεχθεί η Τουρκία. Κάτι
τέτοιο δεν το επιτρέπουν και οι εσωτερικές πολιτικές ισορροπίες στη χώ-

ρα, με την συμμαχία του τουρκικού
κυβερνώντος κόμματος με τους Γκρίζους Λύκους να αναπτύσσει νέα δυναμική και κάποιοι κύκλοι της τουρκικής κυβέρνησης να οραματίζονται
ακόμη και την ενσωμάτωση του εθνικιστικού κινήματος στο κυβερνών
κόμμα μετά το τέλος των δημοτικών
εκλογών.
Τρίτον, ενδιάμεσου τύπου λύσεις
και αποφάσεις, όπως λ.χ. ένα νέο
κοινό ανακοινωθέν ή ακόμη μια ενδιάμεση στρατηγικού τύπου συμφωνία, πριν τις «προεδρικές εκλογές»
του 2020 δεν λύνουν κανένα από τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν την
παρούσα στιγμή οι εμπλεκόμενες
πλευρές στο Κυπριακό. Οι οποίες
χρειάζονται συνολικής υφής αποφάσεις και συμφωνίες, φρέσκιες ιδέες,
στις οποίες αναφέρεται ο ΓΓ των ΗΕ.

Τα κοινά βήματα
Στη σκιά των προαναφερομένων
πληροφοριών, ο Τούρκος Υπουργός
<
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<
<
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Η τουρκική πλευρά επαναλαμβάνει ότι η ηγεσία
του Νίκου Αναστασιάδη
είναι αυτή που «οπισθοχωρεί» στο Κυπριακό από
τις συγκλίσεις.
Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου
μαζί με τον «Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης» και «Υπουργό Εξωτερικών», Κουντρέτ Όζερσαϊ επιχειρούν
να χαράξουν την νέα πορεία της τ/κ
πλευράς στο Κυπριακό. Οι δυο συναντήθηκαν τις προηγούμενες ώρες
στην Αττάλεια, στο περιθώριο του
προεκλογικού προγράμματος του κ.
Τσαβούσογλου και συζήτησαν τις
τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό.
Σε γενικές γραμμές, οι τελευταίες
πληροφορίες θέλουν τον κ. Τσαβούσογλου και τον «Υπουργό Εξωτερικών», να συμφωνούν πλήρως σε ό,τι
αφορά τις υφιστάμενες πραγματικότητες και συνθήκες στο Κυπριακό
ενώ οραματίζονται μια συζήτηση
για τα εναλλακτικά σχέδια.
Από την εξίσωση δεν λείπει και
η ΑΟΖ. Τσαβούσογλου και Όζερσαϊ
εστίασαν στις επικείμενες γεωτρήσεις που οι τελευταίες πληροφορίες
τις θέλουν καταρχήν περισσότερες
από μια, σε περιοχές που διεκδικεί
η ελληνοκυπριακή πλευρά και δραστηριοποιούνται ξένες εταιρίες για
λογαριασμό της. Σε περίπτωση εντοπισμού ενεργειακών κοιτασμάτων, η τουρκική πλευρά θα δρομολογήσει στρατηγικές για την μεταφορά του φυσικού αερίου στην τουρκική αγορά. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν επαφές με τον διεθνή παράγοντα.

Μεβλούτ Τσαβούσογλου και Κουντρέτ Όζερσαϊ επιχειρούν να χαράξουν την νέα

πορεία της τ/κ πλευράς στο Κυπριακό.

Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΤΌΦΩΛΟΥ

Η μεγάλη αναμέτρηση
Oι εκλογές του Μαΐου για το Ευρωκοινοβούλιο έχουν τούτη τη φορά πολύ
ξεχωριστή σημασία. Διότι σήμερα η
Ευρώπη βρίσκεται στην κόψη του ξυραφιού, αντιμετωπίζοντας δύο βασικά
υπαρξιακά προβλήματα.
Το πρώτο είναι εάν θα διατηρηθεί
ως ενιαία οντότητα. Με ευημερία,
με δημοκρατία και προοπτική. Φαίνεται ότι συζητάμε το αυτονόητο,
αλλά δεν είναι καθόλου έτσι. Δυστυχώς, πρόκειται για αρκετά δύσκολη
υπόθεση στη συνέχεια. Το δεύτερο
πρόβλημα είναι εάν η Ευρώπη θα αποκτήσει το απαιτούμενο βάρος ενός
διεθνούς παίκτη στην παγκόσμια
σκηνή. Εάν θα έχει λόγο και θα επηρεάζει τις εξελίξεις με βάση και
τα δικά της συμφέροντα ή εάν θα
είναι αύριο κομμάτι του μενού στο
τραπέζι των δύο υπερδυνάμεων, των

Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.
Η ανάδειξή της σε διεθνή παίκτη,
προϋποθέτει ωστόσο τη συνοχή πάλι
και την ενότητα.
Οι ευρωεκλογές λοιπόν και κυρίως
οι εξελίξεις που θα δρομολογηθούν
από αυτές για την πορεία, τον χαρακτήρα και το μέλλον της οικονομικής
και της πολιτικής Ευρώπης αποκτούν
δυνάμει τεράστιο ενδιαφέρον. Υπάρχουν πολλά στοιχεία κρίσιμα στις εκλογές αυτές, τα οποία θα προσδιορίσουν την επόμενη ημέρα.
Το πρώτο σημαντικό είναι πόσοι
θα είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες που θα
πάνε στις κάλπες να ψηφίσουν για
την ανάδειξη των νέων ευρωβουλευτών. Πόσοι δηλαδή θα δώσουν το «παρών» συμμετοχής και πόσοι δυσαρεστημένοι ή απογοητευμένοι πολίτες
από τα ευρωπαϊκά δρώμενα θα γυρί-
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Εχει μικρή σημασία
αυτή τη φορά τι ποσοστά
θα πάρουν μεταξύ τους
οι Χριστιανοδημoκράτες,
οι Σοσιαλδημοκράτες
ή οι Φιλελεύθεροι.
σουν την πλάτη τους σε αυτή την άμεση διαδικασία. Διότι, κακά τα ψέματα, όλες οι αποφάσεις στην Ευρώπη
λαμβάνονται ερήμην των πολιτών της,
από τους ηγέτες ουσιαστικά των ισχυρότερων κρατών. Αυτοί όμως δεν λογοδοτούν στους Ευρωπαίους πολίτες,
λογοδοτούν μόνο στους ψηφοφόρους
εντός των εθνικών τους συνόρων και
με γνώμονα αυτούς λαμβάνουν τις α-

ποφάσεις. Ετσι, στις προηγούμενες
ευρωεκλογές το ποσοστό της αποχής
ξεπέρασε το 55%, πράγμα που θεωρήθηκε επικίνδυνα υψηλό. Εάν, για
παράδειγμα, τώρα το ποσοστό αυτό
διογκωθεί ασύμμετρα, θα πρόκειται
για αμφισβήτηση του ευρωπαϊκού
project και περαιτέρω απoνομιμοποίηση των αποφάσεων που λαμβάνονται
στο ανώτατο επίπεδο.
Το δεύτερο κρίσιμο στοιχείο είναι
το ίδιο το αποτέλεσμα των εκλογών.
Ποια θα είναι η διαφορά στην αναμέτρηση μεταξύ του άτυπου συνασπισμού
των φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων, από
τη μία, και του μπλοκ των αντιευρωπαϊκών και εθνικιστικών κομμάτων,
από την άλλη. Εχει μικρή σημασία
αυτή τη φορά τι ποσοστά θα πάρουν
οι Χριστιανοδημοκράτες, οι Σοσιαλδημοκράτες ή οι Φιλελεύθεροι. Το μεί-

ζον είναι τι ποσοστά θα κερδίσουν οι
φιλοευρωπαϊστές και τι θα αποσπάσουν
οι αντιευρωπαστές! Εάν καταγραφεί,
όπως τουλάχιστον προβλέπεται στις
δημοσκοπήσεις, θεαματική σε σχέση
με το παρελθόν άνοδος των ακραίων
και λαϊκιστικών δυνάμεων που αντιστρατεύονται και το κράτος δικαίου
και την ενιαία προοπτική της Ε.Ε., τότε
τα πράγματα θα γίνουν πιο σκοτεινά
για το μέλλον. Θα είναι σαν να έχει
κοπεί η Ευρώπη στα δύο. Οι φυγόκεντρες δυνάμεις θα επιταχυνθούν και
θα επιβραδυνθούν αναπόφευκτα οι
πρωτοβουλίες της ενοποίησης. Αρκεί
να σκεφτεί κανείς ότι τα αντιευρωπαϊκά
κόμματα ενδεχομένως να πάρουν την
πρωτιά στην Ιταλία, στην Αυστρία,
στην Πολωνία, στην Ουγγαρία, αλλά
και στη Γαλλία, που αποτελεί την καρδιά της Ευρώπης.

Το τρίτο αναμφίβολα ζήτημα είναι
ποια θα είναι η σύνθεση της επόμενης
Κομισιόν. Ποιος θα είναι ο νέος συσχετισμός δυνάμεων στο ίδιο το κορυφαίο υπερεθνικό όργανο, το οποίο
αποτελεί και το ισχυρό μοτέρ της ενοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι τους επιτρόπους τούς διορίζουν οι εθνικές
κυβερνήσεις, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, κάθε πέντε χρόνια. Μεταξύ
του 2014 και του 2019, όμως, πολλές
κυβερνήσεις άλλαξαν χέρια. Και σε
αρκετά κράτη-μέλη, οι συνασπισμοί
των κομμάτων που κυβερνούν αποτελούν και εκφράζουν δυστυχώς το αντιευρωπαικό στρατόπεδο. Πώς αλήθεια, λοιπόν, μία επίσης διχασμένη
Κομισιόν μπορεί να αποτελέσει στη
συνέχεια την εμπροσθοφυλακή του
ευρωπαϊκού εγχειρήματος; Μεγάλο εμπόδιο.
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Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Σφίγγει ο κλοιός για τον Χάρη
Θα επιμείνουν μέχρι τέλους σε παραίτησή του τα κόμματα μεταφέροντας το θέμα στη βουλή
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

«Το κατάντημα του Συνεργατισμού δεν
ήταν παρά η εμπλοκή των πολιτικών
δυνάμεων σε κάθε εκλογή τοπικής επιτροπής ΣΠΙ. Όταν δίδονταν δάνεια,
με υποθήκες νεκροταφεία, σε 90χρονες
για να τα ξοφλήσουν μετά από 30 χρόνια,
ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα;» έλεγε
την περασμένη Παρασκευή ο Νίκος Αναστασιάδης βάζοντας την προηγούμενη μέρα πανοπλία προστασίας στον
Χάρη Γεωργιάδη και πιστώνοντάς του
στην ουσία τη διάσωση της κυπριακής
οικονομίας. Μία κίνηση που στόχο είχε
να κλείσει το θέμα με την απάντηση
του «φταίνε όλοι» και να αλλάξει η ατζέντα της επικαιρότητας. Όσο όμως
κι αν κυβέρνηση και ΔΗΣΥ, θέλουν να
μετατοπίσουν τις ευθύνες του Συνεργατισμού στο «αμαρτωλό» παρελθόν
της περιόδου πριν το 2013 και να βάλουν
τελεία, τα κόμματα της αντιπολίτευσης
δεν φαίνονται πρόθυμα να κλείσουν
συνοπτικά το κεφάλαιο του πορίσματος
που παρουσιάζει τον Χάρη Γεωργιάδη
ως τον μεγαλύτερο υπεύθυνο της κατάστασης στον Συνεργατισμό από το
2014 και μετά. Αντιθέτως θα το αξιοποιήσουν πλήρως, ζητώντας ανάληψη
ευθυνών και στοχεύοντας κυρίως στην
παραίτηση του υπουργού Οικονομικών.
Το ΑΚΕΛ μεταφέρει τη συζήτηση στην
ολομέλεια της Βουλής, ενώ το ΔΗΚΟ
αφήνει ανοικτό το θέμα μη ψήφισης
κρίσιμων μεταρρυθμίσεων, στο ενδεχόμενο που δεν παραιτηθεί ο Χάρης
Γεωργιάδης.

Στη Βουλή

Το ΑΚΕΛ προτίθεται να μεταφέρει
το πόρισμα στη Βουλή. Ήδη ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΑΚΕΛ
Γιώργος Λουκαϊδης απέστειλε επιστολή
προς τον Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη
Συλλούρη με την εισήγηση να συζητηθεί
το πόρισμα στο κεφάλαιο Δ’ της Ολομέλειας της Βουλής την 4η Απριλίου.
«Κρίνουμε ότι το περιεχόμενο και τα
απορρέοντα του πορίσματος σε σχέση
με ένα τόσο κεφαλαιώδους σημασίας
για την οικονομία και κοινωνία ζήτημα,
είναι ιδιαίτερα σημαντικό που επιβάλλει
την συζήτηση στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Κατά δεύτερο
λόγο, η συζήτηση θα αποτελέσει συνέχεια του ανελλιπούς ενδιαφέροντος
που επέδειξε η Βουλή των Αντιπροσώ-

Πλήρη στήριξη
από τον ΔΗΣΥ
Την πλήρη στήριξή στο πρόσωπο του

ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ συναινούν στο να σταλεί το πόρισμα στη Βουλή και θα επιχειρήσουν να περάσουν το μήνυμα πως το
success story στο οποίο βασίστηκε ο Χάρης Γεωργιάδης αποτελεί μύθο.
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Ο ΔΗΣΥ υπογραμμίζει τις
ευθύνες των κομμάτων
πριν από το 2013 στηρίζοντας πλήρως τον υπουργό
Οικονομικών.
πων όλα αυτά τα χρόνια στα θέματα
του Συνεργατισμού, μέσω αυτεπάγγελτων συζητήσεων σε κοινοβουλευτικές
επιτροπές, ζητώντας ενημέρωση από
την Εκτελεστική Εξουσία για την πορεία
του Ιδρύματος», αναφέρεται στην επιστολή που απέστειλε το ΑΚΕΛ. Όμως
η αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα
μείνει εκεί. Αναμένεται να επεξεργαστεί
ενδελεχώς το πόρισμα και να στείλει
πτυχές του πορίσματος για μελέτη στις
αρμόδιες επιτροπές. Κίνηση που στόχο
έχει να παραμείνει το θέμα πρώτο στην
επικαιρότητα αλλά και να περάσει το
μήνυμα πως ο «θάνατος» του Συνερ-

γατισμού ήταν μία ιδεολογική επιλογή
των κυβερνώντων. Θα χρησιμοποιήσουν
προφανώς και την τοποθέτηση του
Χάρη Γεωργιάδη σε συνέντευξή του
στο euronews ότι αυτό που έγινε στον
Συνεργατισμό ήταν θετικό για την κυβέρνηση.

Η αποδόμηση

Εδώ και μέρες το κόμμα της Αριστεράς έχει θέσει πάντως ως μονόδρομο
την παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη
ενώ ο Άντρος Κυπριανού έθεσε ακόμη
και θέμα παραίτησης της κυβέρνησης
Αναστασιάδη. Στόχος στο ΑΚΕΛ είναι
να περάσει το μήνυμα πως το success
story στο οποίο βασίστηκε η κυβέρνηση
Αναστασιάδη για να επανεκλεγεί είναι
«ένα μεγάλο ψέμα» και γι΄ αυτό θα κτυπήσουν τον κύριο δημιουργό του που
δεν είναι άλλος από τον κ. Γεωργιάδη.
Πάντως μετά και την πλήρη κάλυψη
του Προέδρου στον υπουργό του, το
ΑΚΕΛ θα επιχειρήσει να γενικεύσει τις
ευθύνες πιέζοντας τον Πρόεδρο αλλά

Χάρη Γεωργιάδη, χαρακτηρίζοντάς τον
ως «ένας από τους ανθρώπους που συνέβαλαν να ορθοποδήσει η οικονομία»,
εξέφρασε ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου μιλώντας στο ραδιόφωνο Active την Τρίτη. Αφήνοντας αιχμές
για τους δεσμούς που είχε το ΑΚΕΛ με
τον Συνεργατισμό ανέφερε πως «είναι
λίγο προκλητικό να ασχολούνται με μία
πολιτική ευθύνη παραγράφοντας αυτό
που λέει το πόρισμα ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που ήταν η κύρια αιτία
δημιουργήθηκαν με δάνεια που δόθηκαν πριν το 2013 και ξέρουμε ποιοι ήταν
στα ηνία και ποιοι ήταν πίσω από αυτά».
Ο Αβέρωφ Νεοφύτου ξεκαθάρισε πως η
ολιγομελής επιτροπή που θα δει το πόρισμα δεν έχει σκοπό να βγάλει αντιπόρισμα, αλλά να το μελετήσει υπογραμμίζοντας βεβαίως τη διαφωνία του σε κάποιες από τις πτυχές της εν λόγω έκθεσης.
Ο ίδιος θα καταθέσει πρόταση νόμου για
να αναφέρουν οι βουλευτές εάν έχουν
μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο πλαίσιο
και του Πόθεν Έσχες που θα γίνει τον
προσεχή Ιούνιο.

και το Υπουργικό για τη στάση που τήρησε στο θέμα του Συνεργατισμού αλλά
και στις ευθύνες τους.

Παραπλάνηση των πολιτών

Στην παραίτηση του Χάρη Γεωργιάδη
θα επιμείνει και το ΔΗΚΟ. Ήδη το κόμμα
του Κέντρου προχώρησε σε συνεδρία
του εκτελεστικού γραφείου για να διαφανεί πώς θα χειριστούν πολιτικά το
ζήτημα, με τον πρόεδρο του κόμματος
να διαμηνύει πως παραμονή του Χάρη
Γεωργιάδη στο «πιο σημαντικό υπουργείο» προκαλεί αστάθεια και θα επιμείνουν σε αυτή. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας τέθηκε ζήτημα παραπλάνησης
της κοινής γνώμης γύρω από τον Συνεργατισμό δεδομένων και των λεχθέντων των κυβερνώντων προεκλογικά.
Στο ΔΗΚΟ έχουν ξεκινήσει από την επομένη του πορίσματος να παραλληλίζουν τη στάση του Νίκου Αναστασιάδη
με αυτήν του Δημήτρη Χριστόφια το
2011 γύρω από την αμφισβήτηση του
πορίσματος. Καθόλου τυχαία και η ε-

νορχηστρωμένη κίνηση στελεχών να
φέρουν στο προσκήνιο τις δηλώσεις
του Νίκου Αναστασιάδη και του Χάρη
Γεωργιάδη για το πόρισμα Πολυβίου
το 2011.
Το μεγάλο ερώτημα είναι κατά πόσο
η επιμονή για παραίτηση θα φτάσει μέχρι τέλους και αν το ΔΗΚΟ θα υλοποιήσει
τις αιχμές που αφήνει το τελευταίο διάστημα για μη ψήφιση κρίσιμων μεταρρυθμίσεων λόγω παραμονής του κ. Γεωργιάδη στο υπουργείο Οικονομικών.
Υπενθυμίζεται πως αρκετά ΔΗΚΟϊκά
στελέχη με το θέμα συγχώνευσης Ελληνικής και Συνεργατικής το περασμένο
καλοκαίρι, επέμεναν σε παραίτηση του
Χάρη Γεωργιάδη. Το σίγουρο είναι πως
για το ΔΗΚΟ δεν τελειώνει εδώ το όλο
ζήτημα και θα στηρίξει την πρόταση
του ΑΚΕΛ για συζήτηση του πορίσματος
στη Βουλή, ενώ θα υποστηρίξει την
πρόταση για δημοσιοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τις διαγραφές δανείων πολιτικά εκτεθειμένων
προσώπων.
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Προτεραιότητα
για τον Πρόεδρο
ο διοικητής
της Κεντρικής
Στις άμεσες προτεραιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι το θέμα
του Κεντρικού Τραπεζίτη και ποιος
θα αναπληρώσει την Χρυστάλλα Γιωρκάτζη μετά το πρώτο δεκαήμερο του
Απριλίου.
Η τελική δυάδα όπως την έχει καταγράψει πολλάκις η «Κ» είναι το εκτελεστικό μέλος της Κεντρικής και
πρώην έφορος αποκρατικοποιήσεων
Κωνσταντίνος Ηροδότου και το μη
εκτελεστικό μέλος της Κεντρικής
Τράπεζας, Ανδρέας Περσιάνης. Σημειώνεται πως η θητεία του κ. Περσιάνη στη θέση του ως μέλος στην
Κεντρική τελείωσε προ δεκαπενθημέρου.
Ο Πρόεδρος είναι ιδιαίτερα προβληματισμένος για το ποιος θα λάβει
τα ηνία της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου. Στόχος, να διατηρηθεί η
σταθερότητα στις τράπεζες της Κύπρου, που είναι τόσο συνδεδεμένες
με την οικονομία.
Ο Πρόεδρος την προηγούμενη εβδομάδα όπως πληροφορήθηκε η
«Κ» είχε και επικοινωνία επί του θέματος με το νυν Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος και πρώην υπουργό Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα.
Είναι αντιληπτό πως η θέση αυτή είναι νευραλγική και είναι ένα ζήτημα
που παραμένει ανοιχτό. Πλέον είναι
ένας μήνας πριν από την εκπνοή της
θητείας της κ. Γιωρκάτζη και δεν έχει
ανακοινωθεί ακόμα το πρόσωπο που
θα την αντικαταστήσει. Σημειωτέον
πως το πρόσωπο αυτό πρέπει να το
εγκρίνει και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, αν και όπως έχει τονιστεί
από ευρωπαϊκές πηγές, τον πρώτο
λόγο τον έχει το Κυπριακό κράτος
και η ΕΚΤ λειτουργεί υποστηρικτικά
στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Αν και η ΕΚΤ μπορεί να μην έχει
τον πρώτο λόγο για τον υποψήφιο
κεντρικό τραπεζίτη, τονίζεται πως
το πρόσωπο που ψάχνει ο ΠτΔ θέλει
να έχει τέσσερις παραμέτρους. Πρώτον, να έχει «γκρίζα μαλλιά», άρα εμπειρία στα οικονομικά. Δεύτερον
να «υψώνει ανάστημα» στα θέλω των
Ευρωπαίων. Τρίτον να είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής και τέταρτον
να μπορέσει να φέρει εις πέρας την
αναδιοργάνωση της Κεντρικής.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

ZHTEITAI ANALYST- ASSET MANAGER
H εταιρεία Resolute Asset Management (Cyprus) LTD, με αριθμό μητρώου εργοδότη HE 330467,
ζητά να προσλάβει προσοντούχο «ANALYST- ASSET MANAGER» με τα ακόλουθα προσόντα:
Απαιτούμενα προσόντα:
1. Αγγλική και Αραβική γλώσσα
2. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
3. Πτυχίο Project Management
4. Εμπειρία σε εργοτάξια κατά προτίμηση στη Μέση Ανατολή.
5. Δεξιότητες διαπραγμάτευσης.
6. COMPUTER SKILLS: Microsoft Office, Autocat, Photoshop
Καθήκοντα Θέσης:
1. REAL ESTATE αναλυτής με εμπειρία 3-4 χρόνια σε Project Management σε εργοτάξια στη Μέση Ανατολή,
ώστε να βοηθήσει την εταιρία στην επέκταση των εργασιών της προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής.
Προσφέρεται μισθός ανάλογος της κλίμακας Α8 και άλλα ωφελήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι να αποστέλλουν το CV τους στο Επ. Γραφείο Λευκωσίας,
τηλ. 22403000 και Φαξ 22873170 με αντίγραφο στην εταιρεία.
Στο βιογραφικό σημείωμα να σημειώνεται ο αριθμός μητρώου της εταιρίας.
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Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Τρικυμίες στη ναυτιλία λόγω καυσίμων
Χαοτική η κατάσταση στον κλάδο επισημαίνει ο πρόεδρος της Ενωσης Πλοιοκτητών Ανδρέας Χατζηγιάννης
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Στέλνουμε
έγγραφο στον IMO

Αντιμέτωπος ίσως με μία από τις μεγαλύτερες απειλές των τελευταίων χρόνων
είναι ο κλάδος της ναυτιλίας. Το πρόβλημα
που ξεπερνά τα κυπριακά και ευρωπαϊκά
και απλώνεται στα διεθνή ύδατα, έχει τις
ρίζες του στις αλλαγές που προωθεί στα
καύσιμα ο διεθνής ναυτιλιακός οργανισμός
IMO. Αλλαγές που θα ισχύσουν από την
1η Ιανουαρίου του 2020, και που θέλουν
τα καύσιμα που χρησιμοποιούν οι μηχανές
των πλοίων να μην ξεπερνούν σε περιεκτικότητα θείου το 0,5%, έναντι 3,5%. Η
αλλαγή άπτεται της προσπάθειας για περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων
από την δραστηριότητα των πλοίων, στο
περιβάλλον γενικότερα. Και μπορεί η φιλοσοφία να βρίσκει σύμφωνους τους φορείς, ωστόσο εκφράζεται έντονη ανησυχία
για το κατά πόσο η ποσότητα στα νέου
τύπου καυσίμων, θα είναι επαρκής για
να διασφαλίσει σε βάθος χρόνου την απρόσκοπτη λειτουργία και ως εκ τούτου
την κερδοφορία του τομέα.Πάντως οι
διεθνείς παραγωγοί ισχυρίζονται ότι δεν
θα υπάρχει ζήτημα ποσότητας ενώ ο διεθνής ναυτιλιακός οργανισμός ο οποίος

Πέραν του κανονισμού για την χρήση

<
<
<
<
<
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Από την 1η Ιανουαρίου
2020 αναμένεται να απαγορευτεί η χρήση καυσίμων
με περιεκτικότητα σε θείο
3,5%, εκτός της περίπτωσης
χρήσης scrubber.
αποφάσισε πριν από 18 μήνες ότι θα προχωρήσει με την νομοθεσία το βάσισε σε
μελέτη σύμφωνα με την οποία θα υπάρχει
η ποσότητα καυσίμων. Μπορεί όμως το
καύσιμο να υπάρχει σε ποσότητα αλλά
να μην είναι διαθέσιμο σε όλες τις αγορές,
ή ακόμα και αν υπάρχει ποσοτικά, να υπάρχει θέμα ποιότητας και της συμβατότητας του καυσίμου σχολιάζουν φορείς
της ναυτιλίας, εκφράζοντας την δυσπιστία
τους για την αποτελεσματικότητα της απόφασης του IMO.
Χαρακτηριστική είναι η δήλωση που
έρχεται διά στόματος του προέδρου της
Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών Ανδρέα
Χατζηγιάννη, ο οποίος υπογραμμίζει ότι
αν δεν ληφθούν άμεσα διορθωτικές αποφάσεις, η ναυτιλία οδηγείται σε χαοτική
κατάσταση. Χάος το οποίο αιτιολογείται
εφόσον τίθεται θέμα επαρκούς ποσότητας
καυσίμων, ώστε να καλύπτονται σε βάθος
χρόνου οι ανάγκες καυσίμων για την διακίνηση των πλοίων, όχι μόνο των κυπριακών αλλά διεθνώς. Αυτή την στιγμή
υπολογίζεται ότι οι ανάγκες καυσίμου
για την ναυτιλία ανέρχονται στα τρία εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Πρόκειται για ποσότητα η οποία
δεν είναι βέβαιο ότι μπορεί να παραχθεί
με βάση τα νέα δεδομένα. Είναι θέση
που εκφράζεται από την πλειοψηφία των

Πέραν του κόστους, εκφράζεται ανησυχία για το κατά πόσο τα καύσιμα τα οποία θα δημιουργούνται από τις προσμίξεις καυσίμων, θα είναι σταθερά και ασφαλή για τις μηχανές

και κατά συνέπεια για το πλήρωμα των πλοίων.

κυπριακών φορέων της ναυτιλίας ότι ο
IMO(Διεθνής ναυτιλιακός οργανισμός)
έχει υποχρέωση σε πρώτο επίπεδο να εξασφαλίσει ότι υπάρχει ποσότητα καυσίμου και μετά να προχωρήσει στις όποιες
απαγορεύσεις. Είναι σαφές ότι σε περίπτωση έλλειψης καυσίμου, οι επιπτώσεις
θα είναι αλυσιδωτές και θα ξεκινούν από
την αύξηση του κόστους συνεπεία της
αυξημένης ζήτησης και της μειωμένης
προσφοράς από την μια, και από την
άλλη, στην επισφαλή επιλογή πρόσμιξης
καυσίμων.

Η επιλογή των scrubbers
Ως μια πρώτη εναλλακτική, η οποία εντάσσεται στον κανονισμό του IMO, είναι
η χρήση των scrubbers, στην μηχανή των
πλοίων. Πρόκειται για μηχανισμό ο οποίος
μπορεί να μειώσει το θείο στην ενδεικνυόμενη ποσότητα, πάλι όμως και σε αυτή
την περίπτωση εκφράζονται επιφυλάξεις
τόσο για το κόστος εγκατάστασης του,
όσο και για το κατά πόσο τελικά η χρήση
του δεν επιφέρει την όποια επίπτωση στο
περιβάλλον. Σύμφωνα με τον κ. Χατζηγιάννη, ήδη κάποιες χώρες, με ισχυρή παράδοση στην ναυτιλία, όπως είναι η Κίνα
η Γερμανία, η Γαλλία και η Αυστραλία προσανατολίζονται στην απαγόρευση των
μηχανισμών scrubbers στα δικά τους χω-

Ν. Πηλείδου: Αμφιλεγόμενη απόφαση
Αμφιλεγόμενη χαρακτηρίζει το Υφυπουργείο Ναυτιλίας την οδηγία
του IMO για την μείωση του θείου.
Η Υφυπουργός ξεκαθαρίζει και υπογραμμίζει την συμφωνία της ως
προς το πόσο επωφελής θα είναι
για το περιβάλλον, ωστόσο εκφράζει
επιφυλάξεις για το πώς αυτή η οδηγία μπορεί να εφαρμοστεί μέσα
στους επόμενους εννέα μήνες, ώστε
να μπορεί να εφαρμοστεί από την
1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
Μιλώντας στην «Κ» η υφυπουργός
Ναυτιλίας Νατάσα Πηλείδου επισήμανε ότι τα κριτήρια τόσο για
την εκπομπή των ρύπων, όσο και
για το θέμα της χρήσης της νέας
μορφής καυσίμου είναι απόφαση
του διεθνούς ναυτιλιακού οργανισμού, στον οποίο η ΕΕ προβαίνει
σε εισηγήσεις εκπροσωπώντας τα
κράτη μέλη. Εκτός στην περίπτωση
που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσει να λάβει περιφερειακά μέτρα που ωστόσο μέχρι σήμερα δεν
έχουν ληφθεί. Οι εξελίξεις προκαλούν τεράστια ανησυχία στη βιομηχανία, επισημαίνει η Υφυπουργός,

ΑΠΟΨΗ

και προσθέτει ότι είναι από τη μια
τα θέματα ασφάλειας για τα πλοία
και από την άλλη η επάρκεια καυσίμων για την διεθνή ναυτιλία. «Για
κάποιους οι αποφάσεις είναι βοηθητικές για κάποιους άλλους ίσως
όχι», επισημαίνει η Υφυπουργός.

ρικά ύδατα. Πρόκειται την ίδια ώρα για
πολύ ακριβή τεχνολογία με το κόστος να
αγγίζει το εκατομμύριο, την οποία μόνο
πολύ μικρό ποσοστό του διεθνούς στόλου
έχει εγκαταστήσει στα πλοία του.Συγκεκριμένα, μόλις δύο χιλιάδες πλοία από το
σύνολο των 90 χιλιάδων του παγκόσμιου
στόλου εκτιμάται ότι θα έχουν εγκατεστημένα συστήματα scrubberμε την έναρξη
της εφαρμογής του κανονισμού. Υπάρχουν
ωστόσο περιπτώσεις ακόμα και κυπριακών
εφοπλιστών που προχώρησαν ήδη σε επενδύσεις πολλών δεκάδων εκατομμυρίων,
προκειμένου να εντάξουν στον στόλο τους
την συγκεκριμένη τεχνολογία. Από την
άλλη σύμφωνα με τον Αλέξανδρο Ιωσηφίδη,
τεχνικό διευθυντή του Κυπριακού Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου, η αγορά του νέου
καυσίμου δεν αναμένεται οικονομική. Μάλιστα το κόστος έχει υπολογιστεί ότι θα
είναι ακριβότερο σε σχέση με το υφιστάμενο γύρω στα 200-300 δολάρια τον τόνο.
Οι μέσες ανάγκες καυσίμου ανέρχονται
στους 30-50 τόνους την ημέρα, οπότε είναι
σαφές ότι πρόκειται για σημαντική διαφορά
στο κόστος. Η εγκατάσταση του scrubber
συνιστά μεγαλύτερη απώλεια εισοδημάτων
αν συνυπολογιστεί και ο χρόνος που απαιτείται για την εγκατάσταση, αφού ο
στόλος θα είναι αδρανής. Σε κάθε περίπτωση το κόστος του νέου καυσίμου πα-

νέου καυσίμου, θέμα συζήτησης αποτελεί και η μείωση της εκπομπής ρύπων, με τον διεθνή ναυτιλιακό οργανισμό να έχει ξεκινήσει από το 2018 πενταετές πλάνο πολιτικής για την μείωση των εκπομπών. Ο διεθνής οργανισμός ναυτιλίας έχει δεσμευτεί ότι το
2030 θα μειώσει κατά 40% τις εκπομπές. Σε αυτό το κομμάτι η Κύπρος
κάνει εισηγήσεις για το πώς τα υφιστάμενα πλοία θα μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα
πλοία τους. Μέχρι τις 22 Μαρτίου η
Κύπρος μέσω του Υφυπουργείου
Ναυτιλίας αναμένεται να αποστείλει
στον IMO έγγραφο επτά σελίδων με
συγκεκριμένες εισηγήσεις για λήψη
μεσοπρόθεσμων μέτρων ώστε να υπάρξει μείωση των εκπομπών θερμοκηπίου. Σύμφωνα με πληροφορίες,
το πλάνο προσδιορίζει τον τρόπο εξοικονόμησης καυσίμων και της μείωσης των εκπομπών, με εισήγηση να υπάρχει μεν εισήγηση για υιοθέτηση
συγκεκριμένων όρων για την μείωση
των εκπομπών, ωστόσο να εναπόκειται στην κάθε εταιρεία να διαμορφώνει τον τρόπο επίτευξης του στόχου ανάλογα με τον τύπο και την ηλικία του
πλοίου. Σημειώνεται ότι ο διεθνής
ναυτιλιακός οργανισμός αριθμεί 174
μέλη και 40 μέλη του Συμβουλίου
του, ένα εξ αυτών και η Κύπρος.

ραμένει ένας αστάθμητος παράγοντας,
ενώ εναπόκειται στον πλοιοκτήτη το πλάνο
που θα ακολουθήσει.

Επισφαλή καύσιμα
Από την άλλη υπάρχει ανησυχία όσον
αφορά τα καύσιμα τα οποία θα δημιουργηθούν με προσμίξεις ώστε να επιτυγχάνεται το καύσιμο με περιεκτικότητα
0,5% κατά πόσο θα είναι σταθερά και ασφαλή για τις μηχανές.Επισημαίνεται
ότι η πρόσμιξη καυσίμων ενδεχομένως
να έχει ασταθές αποτέλεσμα και υπάρχει
ο κίνδυνος για την ασφάλεια του πληρώματος. Υπάρχει κίνδυνος ακόμα και
στην περίπτωση που οι δεξαμενές καυσίμων περιέχουν έστω κάποια υπολείμματα παλαιού τύπου καυσίμου. Ως εκ
τούτου πρέπει να προηγηθεί ενδελεχής
καθαρισμός των δεξαμενών ώστε κατά
την εξέταση από τον επιθεωρητή το ποσοστό να μην είναι μεγαλύτερο του 0,5%.
Συνεπάγεται μια τεχνική διαδικασία για
τους πλοιοκτήτες για καθαρισμό των δεξαμενών. Ήδη αριθμός ναυτιλιακών φαίνεται ότι προχωρά στην αγορά και την
χρήση καθαρού καυσίμου στις δεξαμενές
τους καθαρό καύσιμο που πληροί τα κριτήρια ούτως ώστε να είναι έτοιμες 1η Ιανουαρίου του 2020 να δεχτούν το νέο
καύσιμο.

/ Της DR. JONILDA KUSHTA

Ατμοσφαιρική ρύπανση και ανθρώπινη ευημερία: ένας φαύλος κύκλος
Η ατμοσφαιρική ρύπανση, αποτέλεσμα
ανθρώπινων δραστηριοτήτων και βιομηχανικών εργασιών, βλάπτει την υγεία
του ανθρώπου και το περιβάλλον. Στα
μεγάλα αστικά κέντρα το μεγαλύτερο
πρόβλημα οφείλεται στις μεταφορές
ενώ η σημαντικότερη βιομηχανική
πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι
η παραγωγή ενέργειας. Η ατμοσφαιρική
ρύπανση λόγω της κατανάλωσης συμβατικών (κυρίως ορυκτών καυσίμων),
και οι συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις
για παραγωγή ενέργειας για την κάλυψη
των σύγχρονων αναγκών, έχει ενταχθεί
κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών με αισθητές επιπτώσεις στα
οικοσυστήματα και την ανθρώπινη υγεία.
Στην Ευρώπη παρουσιάζονται συχνά
υπερβάσεις στα πρότυπα ποιότητας
του αέρα σχετικά με τους κύριους ρύπους που ενέχουν σοβαρούς κινδύνους
για την υγεία (όζον, διοξείδιο του αζώτου
και αιωρούμενα σωματίδια) κυρίως σε
πυκνοκατοικημένες περιοχές όπως οι
πόλεις. Περίπου 90% του ευρωπαϊκού
αστικού πληθυσμού εκτίθεται σε συ-

γκεντρώσεις ρύπων που υπερβαίνουν
τα όρια ποιότητας του αέρα τα οποία
κρίνονται επιβλαβή για την ανθρώπινη
υγεία. Η μακροχρόνια και οξεία έκθεση
σε αυτούς τους ρύπους ενδέχεται να
προκαλέσει επιπτώσεις για την υγεία,
που ποικίλλουν από προσβολή του αναπνευστικού συστήματος έως πρόωρο
θάνατο. Παραδείγματος χάριν, τα λεπτόκοκκα αιωρούμενα σωματίδια (σωματίδια με διάμετρο μικρότερο από 2.5
μm) έχει υπολογιστεί ότι μειώνουν το
προσδόκιμο ζωής στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατά περισσότερο από οχτώ
μήνες.
Η ατμοσφαιρική ρύπανση καταστρέφει επίσης το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. Η όξυνση, ένα φαινόμενο
που επηρεάζει ευαίσθητα οικοσυστήματα που έχουν υποστεί όξινες εναποθέσεις πλεονάζοντος θείου και αζωτούχων ενώσεων, και ο ευτροφισμός, ένα
περιβαλλοντικό πρόβλημα που οφείλεται
στην απόρριψη πλεοναζόντων θρεπτικών στοιχείων στα οικοσυστήματα, παραμένουν σημαντικά ζητήματα. Αυτά
τα φαινόμενα επηρεάζουν και τα φυσικά

οικοσυστήματα αλλά και καλλιέργειες
γεωργικών περιοχών, ιδιαίτερα στη νότια, κεντρική και ανατολική Ευρώπη.
Οι περισσότερες γεωργικές καλλιέργειες
εκτίθενται σε επίπεδα όζοντος που υπερβαίνουν τον μακροπρόθεσμο στόχο
της ΕΕ για την προστασία της βλάστησης. Υπάρχουν διάφορες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης ανθρωπογενούς
προέλευσης όπως η καύση ορυκτών
καυσίμων για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, οι μεταφορές, η βιομηχανία
και τα νοικοκυριά, βιομηχανικές διεργασίες και χρήση διαλυτών σε βιομηχανίες χημικών και ορυκτών, γεωργία,
διαχείριση αποβλήτων και εκπομπές
πτητικών οργανικών ενώσεων από εργοστάσια. Ειδικά σε περιοχές όπως η
Μεσόγειος το πρόβλημα εντείνεται
λόγω φυσικών πηγών εκπομπών όπως
η έκκληση σωματιδίων θαλάσσιου άλατος και σωματιδίων ερημικής σκόνης,
φαινόμενα που μπορεί να ενταχθούν
λόγω ερημοποίησης μεγάλων εκτάσεων
οφειλόμενες στην κλιματική αλλαγή
(υψηλότερες θερμοκρασίες και λιγότερη
βροχόπτωση) αλλά και γεωπολιτικών

παραγόντων (εγκατάλειψη γεωργίας
και καλλιεργειών λόγω μετακίνησης
ανθρώπινου πληθυσμού) είτε λόγω ένοπλων συγκρούσεων είτε λόγω κλιματικής αλλαγής.
Η ΕΕ ήδη δρα σε πολλά επίπεδα για
τη μείωση τόσο της ατμοσφαιρικής όσο
και της έκθεσης σε αυτή με πληθώρα
νομοθετικών οργάνων, διακρατικών
συνεργασιών αλλά και μέσω ενημέρωσης και δράσεων διεθνών, εθνικών, περιφερειακών αρχών και μη κυβερνητικών οργανισμών, καθώς και μέσω της
έρευνας. Η δημιουργία και λειτουργία
του κέντρου δεδομένων για την ατμοσφαιρική ρύπανση της ΕΕ, Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ), αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την
εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
της ΕΕ καθώς επίσης και την αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας των πολιτικών
της ΕΕ και πιθανών βελτιώσεων στην
ευρωπαϊκή στρατηγική εστιάζοντας
στην ενέργεια, τις μεταφορές και τη
βιομηχανία.
Ως αποτέλεσμα, στην Ευρώπη, οι
εκπομπές πολλών ατμοσφαιρικών ρύ-

πων έχουν μειωθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Παρόλο όμως τις
μειώσεις στους ρυθμούς ανθρωπογενών
εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων η
ποιότητα του αέρα της Ευρώπης δεν
βελτιώνεται με τον ίδιο ρυθμό. Το εν
λόγω φαινόμενο είναι αποτέλεσμα πολύπλοκων παραμέτρων, κυριότεροι εκ
των οποίων είναι η απουσία γραμμικής
σχέση ανάμεσα στις μειωμένες εκπομπές και τις συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρύπων στον αέρα και η μεταφορά
ατμοσφαιρικών ρύπων σε μεγάλη απόσταση από άλλες χώρες του βόρειου ημισφαιρίου στην Ευρώπη καθώς και
από την βόρεια και ανατολική Ευρώπη
προς τις νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές.
Ως εκ τούτου ούτε το ίδιο το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
ούτε οι στρατηγικές αντιμετώπισής της
μπορούν να προσεγγίζονται με δράσεις
τοπικού χαρακτήρα. Tα παραπάνω στοιχεία συνηγορούν υπέρ μιας φιλόδοξης,
δραστήριας και πρωτοποριακής νομοθετικής και τεχνολογικής ευρωπαϊκής
και παγκόσμιας αντίδρασης, που δεν

περιορίζεται στις τρέχουσες νομοθετικές
ρυθμίσεις και υποστηρίζεται μέσω μαζικών ιδιωτικών και κρατικών επενδύσεων, με απώτερο στόχο μια αειφόρο
πορεία όπου η οικονομική ανάπτυξη
δεν υπονομεύει ούτε απειλεί το περιβάλλον και την βιωσιμότητα. Οι λύσεις
και οι δράσεις πίσω από την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης μπορούν να δημιουργήσουν επίσης προοπτικές ανάπτυξης και ευημερίας στις
υπανάπτυκτες οικονομίες που βιώνουν
αυτή τη στιγμή τις μεγαλύτερες επιπτώσεις λόγω των ακραίων καιρικών
συνθηκών και σχετικές κοινωνικοοικονομικές απώλειες.
Η Dr. Jonilda Kushta θα αναλύσει
το θέμα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
σε ανοικτή για το κοινό διάλεξη, στη
διάρκεια του Φεστιβάλ Επιστήμης
“SCYENCE Fair” που διοργανώνει το
Ινστιτούτο Κύπρου στις 15 και 16 Μαρτίου.

Η Dr. Jonilda Kushta είναι Ερευνήτρια Κέντρου Έρευνας Ενέργειας, Περιβάλλοντος
και Νερού Ινστιτούτου Κύπρου
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Ραγδαία η αύξηση χρήσης ρομπότ
στην αμερικανική βιομηχανία
Στον... αυτόματο οι πωλήσεις, που άγγιξαν τις 28.478 – «Απογείωση» 16% το 2018
Περισσότερα ρομπότ από οποιαδήποτε άλλη χρονιά αγόρασαν πέρυσι
οι αμερικανικές επιχειρήσεις, καθώς
η βιομηχανία αυτοματοποίησης παράγει φθηνότερα και πιο ευέλικτα
μηχανήματα, κατάλληλα για κάθε
είδος επιχείρησης. Ο αυτοματισμός
καταλαμβάνει, έτσι, κάθε τομέα της
οικονομίας, από τους ημιαγωγούς
και τα ηλεκτρονικά μέχρι την παραγωγή τροφίμων, και σε ορισμένους
τομείς η χρήση του αυξάνεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς.
Σύμφωνα με στοιχεία της αμερικανικής Ενωσης Προηγμένου Αυτοματισμού, που καταγράφει τις εξελίξεις στις αμερικανικές βιομηχανίες, ο αριθμός των ρομπότ που
αγόρασαν πέρυσι οι αμερικανικές
επιχειρήσεις έφτασε τις 28.478. Σημείωσε, έτσι, αύξηση κατά σχεδόν
16% σε σύγκριση με το αμέσως
προηγούμενο έτος.
Οπως τόνισε στο Reuters ο αντιπρόεδρος της εν λόγω ένωσης, Μπομ
Ντόιλ, ο αυτοματισμός κατακτά μεγάλο αριθμό βιομηχανιών και επεκτείνεται πολύ πέραν του τομέα των
αυτοκινητοβιομηχανιών και των
βιομηχανιών εξαρτημάτων αυτοκινήτων. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες
ήταν ο κατεξοχήν κλάδος που επιστράτευσε τον αυτοματισμό στις
μονάδες συναρμολόγησης αυτοκινήτων, όπως και ο κλάδος κατασκευαστών μεγάλων οικιακών συσκευών. Πράγματι οι παραδόσεις
ρομπότ πολλαπλασιάστηκαν σε όλους τους τομείς με μοναδική εξαίρεση τις αυτοκινητοβιομηχανίες,
που περιόρισαν τη χρήση ρομπότ,
έχοντας ολοκληρώσει τη διαδικασία
εξοπλισμού των νέων μοντέλων
φορτηγών.
Το 2018 ήταν η πρώτη χρονιά
μετά το 2010 που οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι βιομηχανίες εξαρτημάτων αυτοκινήτων είχαν μόνο
49% μερίδιο στην αγορά ρομπότ.
Μετά το 2010 οι αυτοκινητοβιομηχανίες κατείχαν πάνω από το 50%
των πωλήσεων ρομπότ ενώ το 2017
το ποσοστό αυτό εκτινάχθηκε στο
60%. Τώρα, όμως, τη σκυτάλη του
αυτοματισμού παίρνουν άλλοι κλάδοι
με εντυπωσιακή αύξηση των ρομπότ
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Ο αυτοματισμός καταλαμβάνει κάθε τομέα της
οικονομίας, από τους ημιαγωγούς και τα ηλεκτρονικά μέχρι την παραγωγή τροφίμων.
σε τομείς όπως η παραγωγή τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών.
Οι επιχειρήσεις του κλάδου αύξησαν
πέρυσι τις αγορές τους κατά 60%
σε σύγκριση με το 2017. Οπως τονίζει
ο Νταν Χάσλεϊ, υπεύθυνος πωλήσεων και μάρκετινγκ της Kawasaki
Robotics, «ο κλάδος των τροφίμων
και των ποτών αντιδρά πράγματι
στις συνθήκες της αγοράς εργασίας»,

αναφερόμενος στα υψηλά επίπεδα
απασχόλησης στις ΗΠΑ. Παράλληλα
και οι αγορές ρομπότ από τις βιομηχανίες ημιαγωγών και ηλεκτρονικών σημείωσαν αύξηση πάνω από
50% και στις βιομηχανίες μετάλλων
13%.
Ως ενδεικτική περίπτωση το
Reuters αναφέρει την οικογενειακή
επιχείρηση
Metro
Plastics
Technologies Inc., που απασχολεί
μόνο 125 υπαλλήλους και λειτουργεί
από τη δεκαετία του 1970. Πριν από
ένα χρόνο, τον Μάρτιο του 2018, αγόρασε το πρώτο της ρομπότ, που
μεταφέρει ολοκληρωμένα τμήματα
προϊόντων από τον χώρο της παραγωγής στον χώρο όπου θα ελεγχθεί
η ποιότητά τους.
Στο παρελθόν τη δουλειά αυτή έκαναν εργάτες. Οπως επισημαίνει

το Reuters, που παραθέτει αυτά τα
στοιχεία, έχει ενταθεί η πίεση στις
αμερικανικές επιχειρήσεις που στρέφονται όλο και περισσότερο στον
αυτοματισμό στην προσπάθειά τους
να μειώσουν το κόστος, περιορίζοντας τον αριθμό του προσωπικού
τους. Εξάλλου, ο σινοαμερικανικός
εμπορικός πόλεμος έχει αναγκάσει
ορισμένες αμερικανικές βιομηχανίες
να επαναπατρίσουν μονάδες παραγωγής τους από αναπτυσσόμενες
χώρες.
Η επιστροφή αυτών των μονάδων
στις ΗΠΑ, όμως, συνεπάγεται ότι
θα απασχολούν καλύτερα αμειβόμενους Αμερικανούς εργάτες, κάτι
που αυξάνει το κόστος της παραγωγής τους. Ετσι οι βιομηχανίες καταφεύγουν στον αυτοματισμό για
να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Ενδιαφέρον για την Universal Music από KKR - Tencent
Τόσο ο αμερικανικός επενδυτικός
κολοσσός KKR όσο και η κινεζική
Tencent Music Entertainment εξετάζουν το ενδεχόμενο να εξαγοράσουν έως και το ήμισυ της θρυλικής
δισκογραφικής εταιρείας Universal
Music, θυγατρικής του γαλλικού κολοσσού MME Vivendi. Μια τέτοια
συμφωνία υπολογίζεται πως θα έφθανε μέχρι και τα 20 δισ. ευρώ, σύμφωνα με αποκλειστικές πηγές του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters.
Η Universal Music είναι η μεγαλύτερη δισκογραφική εταιρεία στον
κόσμο. Συνεργάζεται με πλειάδα μουσικών διεθνούς βεληνεκούς, όπως
είναι η Lady Gaga, η Taylor Swift, η
Lana del Rey, η Ariana Grande, ο
Elton John, ο Drake, οι Rolling Stones,
οι U2 και ο Kendick Lamar. Προηγείται
της Sony Music και της Warner Music,
ενώ κατέχει τα δικαιώματα τραγουδιών που ανήκουν σε ιστορικά γκρουπ
και σε μεγάλους μουσικούς, όπως οι
Beatles και ο Bod Marley.
Ο Γάλλος μεγιστάνας και ιδιοκτήτης του 25% των μετοχών της Vivendi,
Βινσέν Μπολόρ, βρίσκεται επί του
παρόντος στη διαδικασία επιλογής
των τραπεζών που θα εποπτεύσουν
τη μερική πώληση της Universal
Music, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές
του Reuters. Επισήμως, ωστόσο, αρνήθηκαν να σχολιάσουν την είδηση
οι Vivendi, KKR και Tencent. Παρ’
όλα αυτά, η μετοχή της Vivendi ενισχύθηκε κατά 3,4% στο χρηματιστή-

Ο Γάλλος μεγιστάνας και ιδιοκτήτης του 25% των μετοχών της Vivendi, Βινσέν Μπολόρ, βρίσκεται επί του παρόντος στη διαδικασία επιλογής των τραπεζών που θα εποπτεύσουν τη μερική πώληση της Universal Music, σύμφωνα
με ανώνυμες πηγές του Reuters.
ριο του Παρισιού, καταγράφοντας
τα μεγαλύτερα κέρδη συγκριτικά με
τις υπόλοιπες εταιρείες που περιλαμβάνονται στον δείκτη Cac-40.
Εκτιμάται, ωστόσο, πως η συνεργασία με τη Vivendi δεν θα εύκολη.
Παράγοντες της μουσικής βιομηχανίας τονίζουν πως ενδεχομένως να
είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις
με τον Βινσέν Μπολόρ σε διοικητικά
θέματα της Universal Music στο πλαίσιο κοινοπραξίας. Ο λόγος είναι πως
ο μεγαλομέτοχος της Vivendi επιθυμεί
να αναλάβει ηγετικό ρόλο.

H Tencent Music Entertainment
Group, θυγατρική του κολοσσού παιχνιδιών και κοινωνικών μέσων
Tencent Holdings, ήδη έχει συνάψει
συμφωνία με την Universal Music
για την παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης. Πηγές του Reuters αποκάλυψαν πως η Tencent Music
Entertainment θα επιθυμούσε στενότερη συνεργασία με την Universal
Music μέσω της απόκτησης μεριδίου
στο μετοχικό της κεφάλαιο, αν και
τίποτα δεν είναι ακόμη βέβαιο. Παράλληλα, όμως, η ΚΚR φαίνεται πε-

ρισσότερο πρόθυμη να συνεργαστεί
με τον Βινσέν Μπολόρ και να υποστηρίξει τη διεθνή επέκταση της
Universal Music, ακόμη και εάν δεν
έχει τον πλήρη έλεγχο. Υπενθυμίζουμε
πως η KKR είχε επενδύσει στην
Bertlesmann, τη μεγαλύτερη εταιρεία
μέσω μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, πωλώντας την το 2013 με διπλάσια απόδοση.
Αξιοσημείωτο είναι ότι απόψεις
των αναλυτών διίστανται σε ό,τι αφορά την αποτίμηση της Universal
Music. Η JPMorgan θεωρεί πως ο δισκογραφικός κολοσσός είναι «μοναδικό» και αναντικατάστατο περιουσιακό στοιχείο, προσδιορίζοντας την
αξία του στα 44 δισ. ευρώ. Η Deutsche
Bank αποτιμά την Universal Music
στα 29 δισ. ευρώ, η Goldman Sachs
στα 35 δισ. ευρώ και η Exane BNP
Paribas στα 25 δισ. ευρώ. Ο επικεφαλής της Vivendi, Αρνό ντε Πουιφοντέν, είχε δηλώσει το 2017 πως ο
δισκογραφικός κολοσσός αξίζει πάνω
από 40 δισ. ευρώ. Τότε η Vivendi εξέταζε την εισαγωγή της Universal
Music στο χρηματιστήριο, αλλά το
σχέδιο αυτό τελικά δεν προχώρησε
λόγω των προκλήσεων που αντιμετωπίζει σήμερα η μουσική βιομηχανία. Πολλοί καταναλωτές αρνούνται
να δαπανούν χρήματα στην αγορά
άλμπουμ κατεβάζοντας τραγούδια
από το Διαδίκτυο ή μέσω διαφόρων
εφαρμογών, ή ακόμη ακούγοντας
ραδιόφωνο.
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Η British Airways
ανανεώνει τον στόλο της
με Boeing 777
Την Boeing αντί της Airbus επέλεξε η British
Airways για να αντικαταστήσει τον γερασμένο στόλο από Boeing 747 που διαθέτει.
Η IAG, μητρική εταιρεία της βρετανικής εταιρείας αλλά και της Iberia, θα παραγγείλει
μέχρι 42 Boeing 777 με τιμή τιμοκαταλόγου
16,35 δισ. ευρώ, προκειμένου να ανανεώσει
τα αεροσκάφη της μεγάλων αποστάσεων.
Η British Airways ανακοίνωσε χθες πως θα
αγοράσει 18 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου
777-9, τα οποία ανήκουν στην έκδοση με
τη μεγαλύτερη μεταφορική ικανότητα. Η
IAG ανακοίνωσε πως προτίθεται να αγοράσει
επιπλέον 24 αεροσκάφη του ίδιου τύπου,
με τιμή τιμοκαταλόγου 388,7 εκατ. ευρώ έκαστο, αν και συνήθως οι αεροπορικές εταιρείες εξασφαλίζουν έκπτωση επί της αρχικής τιμής. Η British Airways θα χρησιμοποιήσει τα 18 νέα αεροσκάφη ώστε να
αντικαταστήσει τα 34 γερασμένα Boeing
747 που διαθέτει και τα οποία θα τεθούν εκτός υπηρεσίας έως τις αρχές του 2024. Η
Airbus είχε προσπαθήσει να κερδίσει μερίδιο
της παραγγελίας με το αεροσκάφος ευρείας
ατράκτου Α350-1000, το οποίο διαθέτει ήδη
στον στόλο της η British Airways. Η παραγγελία για την έκδοση 777-9 της Boeing
αποτελεί σημαντικό νέο, καθώς η Boeing
ετοιμάζεται να αρχίσει την παραγωγή της
νέας έκδοσης με ανασχεδιασμένα φτερά.
Οι πωλήσεις της νέας έκδοσης είχαν υποχωρήσει αρκετά μετά τις αρχικές υψηλές
παραγγελίες. Ωστόσο η παραγγελία από μία
από τις πιο γνωστές αεροπορικές εταιρείες
του κόσμου αποτελεί σημαντική είδηση για
το πρόγραμμα 777Χ της Boeing. Αναλυτές
έχουν αμφισβητήσει κατά πόσον ταιριάζει
το μεγάλο μέγεθος του αεροσκάφους στις
ανάγκες της αγοράς. Το 777-9 διαθέτει τα
πιο μεγάλα φτερά που έχει κατασκευάσει
ποτέ η Boeing και μπορεί να μεταφέρει περισσότερους από 400 επιβάτες. Η παραγγελία
ανακοινώθηκε καθώς η IAG δημοσιοποιούσε
προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη για το
2018, ύψους 3,23 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά
9,5% σε ετήσια βάση. Οι αναλυτές είχαν
προβλέψει κατά μέσον όρο κέρδη ύψους
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Προσγείωση για την Airbus,
η οποία προσπάθησε να κερδίσει μερίδιο της παραγγελίας με το αεροσκάφος ευρείας ατράκτου Α350-1000.
3,15 δισ. ευρώ. Τα έσοδα της IAG αυξήθηκαν
το 2018 κατά 6,7% στα 24,4 δισ. ευρώ. «Αυτή
ήταν πολύ καλή απόδοση παρά τις τρεις
σοβαρές προκλήσεις (που αντιμετωπίσαμε):
αύξηση των τιμών των καυσίμων κατά 30%,
σημαντικές διακοπές στην εναέρια κυκλοφορία και δυσμενή επίπτωση ύψους 129 εκατομμυρίων ευρώ εξαιτίας συναλλαγματικών μεταβολών», είπε ο Γουίλι Γουόλς, διευθύνων σύμβουλος της IAG. Ωστόσο, η εταιρεία προέβλεψε πως η κερδοφορία της
το 2019 θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα υπό
την προϋπόθεση πως θα είναι σταθερές οι
τιμές των καυσίμων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η υψηλότερη από το αναμενόμενο κερδοφορία της IAG και οι προβλέψεις της εταιρείας για τις δαπάνες το
2019 θα έπρεπε να γίνουν ευνοϊκά δεκτές
από τους επενδυτές, σύμφωνα με αναλυτές
της Citigroup. Τον Ιανουάριο η εταιρεία
είχε ανακοινώσει πως δεν θα εγκαταλείψει
την προσπάθεια για εξαγορά της Norwegian
Air, μετά την απόρριψη δύο προσφορών
από τη νορβηγική εταιρεία. Ο Γουόλς είπε
πως η IAG αποεπένδυσε πλήρως από τη
Norwegian στα μέσα Φεβρουαρίου.
BLOOMBERG

Η γερμανική εταιρεία
μόδας Zalando
θέλει να γίνει Amazon
H Zalando, η εταιρεία με τις μεγαλύτερες
λιανικές πωλήσεις ειδών μόδας στην Ευρώπη, είναι και πάλι της μόδας. Η μετοχή
της έκλεισε χθες με άνοδο 23,76% καθώς
ανέφερε αύξηση πωλήσεων κατά 25% το
τέταρτο τρίμηνο του 2018. Τώρα η γερμανική εταιρεία θέτει πολύ αισιόδοξους
στόχους τα επόμενα πέντε με έξι έτη,
οπότε σκοπεύει να μπει περισσότερο στα
«χωράφια» της Amazon. Οι διαδικτυακές
πωλήσεις της γερμανικής εταιρείας ανήλθαν στο 1,7 δισ. ευρώ την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου και το προσαρμοσμένο
λειτουργικό κέρδος στα 118 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της εταιρείας είχε υποχωρήσει
κατά 44% το 2018 εξαιτίας της διπλής
προειδοποίησης για την κερδοφορία στην
οποία είχε προβεί εξαιτίας της πτώσης
των πωλήσεων στη διάρκεια του ασυνήθιστα θερμού καλοκαιριού στην Ευρώπη,
αλλά και εξαιτίας του αυξημένου ανταγωνισμού από την Amazon και την H&M.
Για το τρέχον έτος η Zalando θέτει ως
στόχο να αυξήσει τις πωλήσεις της μέσω
της ιστοσελίδας της κατά 20% με 25% και
να πετύχει προσαρμοσμένο λειτουργικό
κέρδος μεταξύ 175 εκατομμυρίων και 225
εκατομμυρίων ευρώ. Το 2018 ο ρυθμός
αύξησης πωλήσεων είχε επιβραδυνθεί
στο 20% από 23% το 2017. Ωστόσο, το
μεγάλο στοίχημα της εταιρείας είναι να
τριπλασιάσει το ύψος των πωλήσεών της
τα επόμενα πέντε με έξι έτη. Ο ρυθμός
αύξησης πωλήσεων αναμένεται να διαμορφωθεί στο 15% με 20% τα επόμενα
έτη, είπε χθες στη διάρκεια συνέντευξης
Τύπου ο Ρούμπιν Ρίτερ, συνδιευθύνων
σύμβουλος της Zalando. Η εταιρεία θεωρεί
πως τα επόμενα χρόνια το σημαντικότερο
μέτρο για την εταιρεία θα είναι η αξία των
προϊόντων που θα πουλάει μέσω της ιστοσελίδας της καθώς θα επεκτείνει το
«εταιρικό» της πρόγραμμα. Στο πλαίσιο

αυτού θα χρεώνει προμήθεια σε εταιρείες
μόδας ώστε αυτές να πωλούν τα προϊόντα
τους απευθείας μέσω της ιστοσελίδας της
Zalando, ενώ θα τους παρέχει υπηρεσίες
logistics αλλά και μάρκετινγκ, όπως ακριβώς κάνει με επιτυχία και η Amazon. Η
Zalando ανακοίνωσε πως επιθυμεί να τριπλασιάσει την αξία των προϊόντων που
θα πουλάει στα 20 δισ. ευρώ μέχρι το
2023-2024, από 6,6 δισ. ευρώ το 2018. Ελπίζει πως το «εταιρικό» της πρόγραμμα
θα της αποφέρει έσοδα που θα ανέρχονται
στο 40% των συνολικών εσόδων της, από
10% που είναι σήμερα. «Σκοπεύουμε να
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Για το τρέχον έτος, έχει
στόχο να αυξήσει τις πωλήσεις της μέσω της ιστοσελίδας της κατά 20% με 25%.
γίνουμε ο ένας προορισμός για τη μόδα,
όπου ο πελάτης θα μπορεί να εκπληρώσει
όλες του τις ανάγκες γι’ αυτήν», είπε χθες
ο Ντέιβιντ Σνάιντερ, συνδιευθύνων σύμβουλος της Zalando. Πρόσθεσε πως η ιστοσελίδα της εταιρείας έχει ήδη σήμερα
περισσότερες επισκέψεις πελατών από κορυφαίες εταιρείες μόδας όπως οι Inditex,
H&M, ASOS και Adidas. Το τέταρτο τρίμηνο,
η ιστοσελίδα της Zalando είχε 1 δισ. επισκέψεις και 1,3 εκατομμύρια ενεργούς
νέους πελάτες, τριμηνιαία αύξηση που
είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων πέντε
ετών. Την περασμένη εβδομάδα, η Morgan
Stanley είχε προειδοποιήσει πως η ευρωπαϊκή διαδικτυακή αγορά μόδας είναι πιο
ώριμη απ’ όσο εθεωρείτο, μειώνοντας την
τιμή-στόχο για τη μετοχή της Zalando και
της βρετανικής ASOS.
REUTERS

Περιουσίες στην Κούβα μπορούν να διεκδικούν Αμερικανοί
Η κυβέρνηση Τραμπ θα επιτρέψει για πρώτη
φορά στους Αμερικανούς πολίτες να μπορούν
να προσφεύγουν στα αμερικανικά δικαστήρια κατά των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κούβα και εκμεταλλεύονται περιουσιακά στοιχεία Κουβανοαμερικανών ή Αμερικανών πολιτών. Οικονομικοί
αναλυτές επισημαίνουν πως η κίνηση μπορεί
να υπονομεύσει τις προσπάθειες της Κούβας
να προσελκύσει ξένες επενδύσεις αλλά παράλληλα και να αποβεί εις βάρος αμερικανικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Κούβα.
Με την απόφασή της αυτή η κυβέρνηση
Τραμπ ουσιαστικά ενεργοποιεί διαφιλονικούμενο νόμο του οποίου η ισχύς είχε ανασταλεί αμέσως μετά την ψήφισή του το
1996. Εν ολίγοις οι Αμερικανοί πολίτες θα
έχουν εφεξής τη δυνατότητα να ενάγουν
ξένες εταιρείες αν αυτές εκμεταλλεύονται
περιουσιακά τους στοιχεία που κατασχέ-
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Πρόκειται για πρόβλεψη του
νόμου Χελμς-Μπάρτον και αφορά τις περιουσίες Κουβανοαμερικανών ή Αμερικανών πολιτών τις οποίες έχει κατασχέσει η κυβέρνηση της Αβάνας.
θηκαν τη δεκαετία του 1960. Πρόκειται για
πρόβλεψη του νόμου Χελμς-Μπάρτον και
αφορά τις περιουσίες Κουβανοαμερικανών
ή Αμερικανών πολιτών τις οποίες έχει κατασχέσει η κυβέρνηση της Αβάνας. Σύμφωνα, πάντως, με πηγές που μίλησαν στο
Reuters, θα προστεθεί σε αυτήν μια «μερική
εξαίρεση» με σκοπό να προστατευθούν αμερικανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις
χωρών συμμάχων των ΗΠΑ.

Κι αυτό, γιατί αν δεν προβλεφθούν εξαιρέσεις στην ισχύ του νόμου, μπορεί να υπάρξουν προσφυγές που θα οδηγήσουν σε
αιτήματα αποζημίωσης πολλών δισ. δολαρίων.
Ενδέχεται, άλλωστε, να φέρουν τα αμερικανικά δικαστήρια σε σύγκρουση με ευρωπαϊκές ή καναδικές εταιρείες που διατηρούν μεγάλες θυγατρικές στην Κούβα.
Και παράλληλα δεν μπορεί να αποκλειστεί
το ενδεχόμενο να αποβεί το μέτρο εις βάρος
αμερικανικών επιχειρήσεων που έχουν αρχίσει να επενδύουν στο νησί της Καραϊβικής
από τη θητεία του προηγούμενου προέδρου
Μπαράκ Ομπάμα και το άνοιγμά του προς
την Αβάνα.
Σίγουρα, πάντως, θα βρεθούν στο στόχαστρο των μηνυτών εταιρείες της Ρωσίας
και της Κίνας που έχουν επενδύσει στην
Κούβα. Οι προσφυγές αναμένεται να υπονομεύσουν τις προσπάθειες του Κουβανού

προέδρου Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ να προσελκύσει ξένους επενδυτές και να προωθήσει
τον τουρισμό στο νησί της Καραϊβικής προκειμένου να τονώσει τη χειμαζόμενη κουβανική οικονομία.
Επί 23 χρόνια όλοι ανεξαιρέτως οι πρόεδροι των ΗΠΑ ακύρωναν την επίμαχη πρόβλεψη και ο λόγος ήταν οι αντιδράσεις της
διεθνούς κοινότητας. Παράλληλα, πάντως,
οι κυβερνήσεις εξέφραζαν πάντα τον φόβο
πως αν ενεργοποιείτο ο νόμος, θα ακολουθούσε ομοβροντία από προσφυγές που αναπόφευκτα θα προκαλούσαν χάος στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα. Η απόφαση
της κυβέρνησης Τραμπ εκτιμάται, πάντως,
πως αποτελεί κίνηση πίεσης προς την Αβάνα,
καθώς η κυβέρνηση της Κούβας εξακολουθεί
να στηρίζει τον πρόεδρο της Βενεζουέλας
Nικολάς Μαδούρο, εν μέσω της τεράστιας
οικονομικής, πολιτικής αλλά και ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα του.

Με την ενεργοποίηση του νόμου από τον Τραμπ, οι Αμερικανοί θα έχουν εφεξής τη δυνατότητα να ενάγουν ξένες εταιρείες εάν αυτές εκμεταλλεύονται περιουσιακά στοιχεία τους που
κατασχέθηκαν τη δεκαετία του 1960.
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«Φουσκώνει»
τα στοιχεία για
την οικονομία
το Πεκίνο

Το πραγματικό ΑΕΠ είναι κατά 12%
χαμηλότερο, σύμφωνα με μελέτη
Το μέγεθος της κινεζικής οικονομίας,
της δεύτερης μεγαλύτερης στον κόσμο,
είναι κατά περίπου 12% μικρότερο απ’
αυτό που αναφέρει επίσημα το Πεκίνο,
σύμφωνα με μελέτη οικονομολόγων
την οποία δημοσίευσε το αμερικανικό
ινστιτούτο Brookings. Αμφιβολίες για
την ακρίβεια των κινεζικών επίσημων
στατιστικών στοιχείων εκφράζονται
εδώ και χρόνια, ωστόσο τα νέα δεδομένα
που παρουσιάστηκαν χθες ενισχύουν
την ήδη έντονη ανησυχία πως η κινεζική
οικονομία επιβραδύνεται σε μεγαλύτερο
βαθμό απ’ όσο αναγνωρίζει η κινεζική
κυβέρνηση. Πριν από μερικές ημέρες
ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ
κατηγόρησε ευθέως, πράγμα σπάνιο,
τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ για
την επιβράδυνση της οικονομίας και
είχε ανακοινώσει στόχο ανάπτυξης για
το 2019 μεταξύ 6% και 6,5%.
Στη μελέτη του Brookings αναλύονται τα στοιχεία για το ΑΕΠ της Κίνας
μεταξύ 2008 και 2016. Το βασικό συμπέρασμα είναι πως στα επίσημα κινεζικά στατιστικά στοιχεία υπερεκτιμάται το μέγεθος της κινεζικής οικονομίας κατά μέσον όρο κατά 1,7 ποσοστιαία μονάδα μεταξύ 2008 και 2016.
Το αποτέλεσμα είναι ότι στα τέλη
του 2016 το μέγεθος της κινεζικής οι-
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Ανησυχία για το αν
η κινεζική οικονομία
επιβραδύνεται σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ όσο αναγνωρίζει η κυβέρνηση.
κονομίας ήταν κατά 12% μικρότερο
από ό,τι δήλωνε το Πεκίνο. Το ίδιο χρονικό διάστημα το κινεζικό πραγματικό
ΑΕΠ (υπολογίζεται η επίπτωση του
πληθωρισμού) ήταν κατά μέσον όρο 2
ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερο τον
χρόνο. Ωστόσο ο Μάικλ Ζενγκ Σονγκ,
καθηγητής Οικονομικών στο Κινεζικό
Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ και
ένας εκ των συγγραφέων της μελέτης,
διευκρινίζει πως η εκτίμηση για το
πραγματικό ΑΕΠ δεν είναι τόσο ασφαλής
όσο η εκτίμηση για το ονομαστικό ΑΕΠ.
Οι κινεζικές αρχές φαίνεται ότι υπερεκτιμούν ιδίως τη συνεισφορά των επενδύσεων και της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ, ενώ οι εκτιμήσεις
τους για τη συνεισφορά της κατανάλωσης και του κλάδου των υπηρεσιών
φαίνεται πως είναι πολύ πιο ακριβείς.
Στη μελέτη δεν υπάρχει εκτίμηση για
τον ρυθμό ανάπτυξης της κινεζικής οι-

Πριν από μερικές ημέρες ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ κατηγόρησε ευθέως, πράγμα σπάνιο, τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ για την επιβράδυνση της οικονομίας, ενώ είχε ανακοινώσει στόχο ανάπτυξης για το 2019 μεταξύ 6% και 6,5%.
κονομίας το 2018 (σύμφωνα με το Πεκίνο
ήταν 6,6%) ούτε για το επίπεδο του
ΑΕΠ. Αν υποθέσει κανείς πως οι κινεζικές αρχές υπερεκτίμησαν το ΑΕΠ του
2018 στον ίδιο βαθμό που το είχαν κάνει
το 2016, τότε το 2018 ήταν κατά 1,6
τρισ. δολάρια χαμηλότερο από το επίσημο που ήταν 13,42 τρισ. δολάρια.
Σύμφωνα με τον Σονγκ και τον Τσανγκ Τάι Χσιε του Πανεπιστημίου του
Σικάγου, επίσης εκ των συγγραφέων
της μελέτης, το πρόβλημα οφείλεται
σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός πως οι
κινεζικές επαρχίες υπερεκτιμούν τα
στοιχεία για την ανάπτυξη, τα οποία
αποστέλλουν στην κινεζική στατιστική
υπηρεσία (NBS). Αιτία για αυτή την

τακτική είναι πως το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα αξιολογεί τις τοπικές
κυβερνήσεις ανάλογα με το κατά πόσον
επιτυγχάνουν αριθμητικούς στόχους,
γεγονός που έχει καταστήσει τον ρυθμό
ανάπτυξης του ΑΕΠ πολύ σημαντικό
πολιτικό στόχο. «Από τη στιγμή που
οι τοπικές κυβερνήσεις ανταμείβονται
για την επίτευξη του ρυθμού ανάπτυξης
και επενδύσεων, έχουν κίνητρο να
διαστρεβλώνουν τα τοπικά στοιχεία»,
αναφέρουν οι συγγραφείς της μελέτης.
Επί χρόνια το άθροισμα του ΑΕΠ που
αναφέρουν οι κινεζικές υπηρεσίες
είναι υψηλότερο από το εθνικό ΑΕΠ,
σαφές σημάδι υπερεκτίμησης του ΑΕΠ
σε τοπικό επίπεδο.

Οι αναλυτές ψηφίζουν Κερέ για διάδοχο του Ντράγκι
στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Καταλληλότερος για να διαδεχθεί
τον Μάριο Ντράγκι στην ηγεσία
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) είναι ο Μπενουά Κερέ, ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες
της πολιτικής ποσοτικής χαλάρωσης
στην Ευρωζώνη, καταλήγει σφυγμομέτρηση του πρακτορείου
Reuters όπου συμμετείχαν 50 οικονομολόγοι. Πιθανότερος, όμως,
διάδοχος του Ντράγκι είναι ο Φινλανδός Ερκι Λιικάνεν διότι έτσι θα
επιτυγχανόταν ένας πολιτικός συμβιβασμός μεταξύ των ισχυρότερων
κρατών-μελών της Ευρωζώνης.
Ο πρόεδρος της ΕΚΤ είναι ένας
από τους κύριους πρωταγωνιστές
μεταξύ των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ευρωζώνης. Κατά κοινή
ομολογία, ο Μάριο Ντράγκι έφερε
εις πέρας την αποστολή του με μεγάλη μαεστρία σε μια από τις πιο
κρίσιμες περιόδους του ευρώ. Ενόψει της λήξης της θητείας του,
έχουν προκύψει διάφοροι υποψήφιοι για να τον διαδεχθούν. Στην
αρχή είχε προβληθεί το όνομα του
Γενς Βάιντμαν, επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας.
Μετά κυκλοφόρησαν σενάρια για
τον κεντρικό τραπεζίτη της Γαλλίας
Βιλερουά ντε Γκαλό και τον Ολι Ρεν,
πρώην επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων. «Πιστεύω πως είναι πιθανότερο να υπερισχύσει ο Ολι Ρεν
ή ο Ερκι Λιικάνεν, δύο υποψήφιοι
από τη Φινλανδία, επειδή μια τέτοια
επιλογή θα ήταν ο καλύτερος συμβιβασμός μεταξύ των ισχυροτέρων
της Ευρωζώνης», σχολιάζει ο Φρεντερίκ Ντουκροζέ, στρατηγικός αναλυτής στην Pictet Wealth
Management.
H διαδικασία επιλογής του νέου
προέδρου της ΕΚΤ αναμένεται να
ξεκινήσει μετά τις ευρωεκλογές,

Ο Μάριο Ντράγκι υπηρέτησε τον ρόλο του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας με μεγάλη μαεστρία σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους του ευρώ.
στα τέλη Μαΐου. Οι υποψηφιότητες
αναμένεται να ενταχθούν σε μια
ευρύτερη συζήτηση για τους νέους
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν στη σφυγμομέτρηση του
Reuters θεωρούν πως ιδανικότερος
διάδοχος του Ντράγκι είναι ο Κερέ.
Ο Γάλλος οικονομολόγος και μέλος
του εκτελεστικού συμβουλίου της
ΕΚΤ ενορχήστρωσε τα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης, τα οποία βοή-

θησαν στην επιτάχυνση της ανάπτυξης στην Ευρωζώνη παρά τις
έντονες αντιρρήσεις του ευρωπαϊκού Βορρά και κυρίως του Βερολίνου. Στόχος των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης, και κυρίως του
προγράμματος αγοράς κρατικών
και αργότερα εταιρικών ομολόγων,
ήταν να καταπολεμηθεί ο κίνδυνος
του αποπληθωρισμού που είχε αρχίσει να καλλιεργείται λόγω της υποτονικής ανάπτυξης στην Ευρωζώνη επί μακρά χρονική περίοδο.
«Ο Κερέ θεωρείται ευρέως άξιος

για τον ρόλο αυτό λόγω των προσόντων και της εμπειρίας του
στους τομείς των μακροοικονομικών και των αγορών», προσθέτει
ο Ντουκροζέ της Pictet. Πάνω από
τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων είπαν πως ο Κερέ είναι ο καταλληλότερος διάδοχος του Ντράγκι στη
σφυγμομέτρηση του Reuters που
πραγματοποιήθηκε στις 4 με 5
Μαρτίου. Πάνω από το ένα πέμπτο
των ερωτηθέντων τάχθηκε υπέρ
της επιλογής του Λιικάνεν και του
Βάιντμαν.

Επιβράδυνση βλέπει το ΔΝΤ

Σύμφωνα με την πρόβλεψη του ΔΝΤ
από τον Ιανουάριο, «παρά τα μέτρα
δημοσιονομικής ενίσχυσης που αντισταθμίζουν σε κάποιο βαθμό τους υψηλότερους δασμούς που επιβάλλουν
οι ΗΠΑ, η κινεζική οικονομία θα επιβραδυνθεί εξαιτίας της συνδυαστικής
επίπτωσης της αναγκαίας σκλήρυνσης
του κανονιστικού πλαισίου του χρηματοπιστωτικού τομέα και των εμπορικών εντάσεων με τις ΗΠΑ». Το ΔΝΤ
εκτιμά πως το κινεζικό ΑΕΠ αναπτύχθηκε με ρυθμό 6,6% το 2018 (τον χαμηλότερο από το 1990), ενώ είχε αναπτυχθεί με ρυθμό 6,9% το 2017. Ωστόσο
το Ταμείο προβλέπει περαιτέρω επι-

βράδυνση της κινεζικής οικονομίας
στο 6,2% το 2020 και το 2021.
Επιπλέον, ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους που απειλούν την
παγκόσμια χρηματοπιστωτική σταθερότητα είναι, σύμφωνα με το ΔΝΤ, να
αποδειχθεί ισχυρότερη από το αναμενόμενο η επιβράδυνση της κινεζικής
οικονομίας, «με αρνητικές συνέπειες
για τους εμπορικούς εταίρους και τις
τιμές των πρώτων υλών παγκοσμίως».
Την Τρίτη, ο Κινέζος πρωθυπουργός
είχε παρουσιάσει μέτρα ενίσχυσης της
οικονομίας το 2019 ύψους 298 δισ. δολαρίων, κυρίως μέσω της μείωσης του
ΦΠΑ και της αύξησης των επενδύσεων
σε τοπικό επίπεδο.

Σε υψηλό δεκαετίας
το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ
Σε υψηλό δέκα ετών εκτοξεύθηκε πέρυσι
το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ παρά τον
στόχο της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ
να περιοριστεί με την επιβολή δασμών.
Το υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε χθες
πως το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο
των ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 18,8% τον Δεκέμβριο, οδηγώντας το συνολικό έλλειμμα
για όλο το 2018 στα 621 δισ. δολάρια από
τα 552,3 δισ. δολάρια ένα χρόνο πριν. Το
επιμέρους έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο
αγαθών των ΗΠΑ με την Κίνα, κατά της
οποίας η Ουάσιγκτον έχει κηρύξει εμπορικό
πόλεμο, εκτοξεύθηκε στο ρεκόρ των 419,2
δισ. δολαρίων το 2018. Παραδόξως, πρόκειται για το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα
εδώ και μία δεκαετία παρά την πολιτική
προστατευτισμού που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ
υπό τη διακυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.
Μέρος του αποδίδεται στην πτώση των εξαγωγών κατά 1,9% τον Δεκέμβριο, επιβεβαιώνοντας πως η πολιτική προστατευτισμού είναι φαύλος κύκλος και προκαλεί

επιπτώσεις σε όλες τις πλευρές. Ο Λευκός
Οίκος επέβαλε πέρυσι δασμούς σε κινεζικά
προϊόντα 250 δισ. δολαρίων. Το Πεκίνο αντέδρασε με τη φορολόγηση εισαγωγών
110 δισ. δολαρίων από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της αμερικανικής σόγιας
και άλλων αγροτικών εμπορευμάτων. Την
περασμένη εβδομάδα, η Ουάσιγκτον αποφάσισε να αναβάλει την επιβολή επιπλέον
δασμών σε προϊόντα 200 δισ. δολαρίων
από την Κίνα επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί
οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο.
Το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο αγαθών
των ΗΠΑ αυξήθηκε τον Δεκέμβριο κατά
10 δισ. δολάρια, φθάνοντας το ιστορικό υψηλό των 91,6 δισ. δολαρίων. Αυτή η μεγάλη
άνοδος του εμπορικού ελλείμματος τον
Δεκέμβριο ίσως να ανέκοψε περισσότερο
την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας
απ’ όσο είχε υπολογιστεί αρχικά. Ο ρυθμός
ανάπτυξης στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στο
2,6%, σε ετήσια βάση, το δ΄ τρίμηνο του
2018 από το 3,4% το γ΄ τρίμηνο.

Οι Νορβηγοί επανεξετάζουν
το πού θα επενδύουν
Η Νορβηγία αποφασίζει εάν θα διακόψει
πλήρως τις μεγάλες επενδύσεις της σε
μετοχές ενεργειακών ομίλων, που εκμεταλλεύονται κοιτάσματα και γεωτρήσεις
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Σύμφωνα
με την εκτίμηση του οργανισμού που
διαχειρίζεται τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια της σκανδιναβικής χώρας, δεν
έχει πλέον νόημα να υπάρχει διπλή έκθεσή της στην αγορά πετρελαίου. Είναι
η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου
και περίπου το 50% των εξαγωγών της
αφορά αυτά τα εμπορεύματα. Επιπλέον,
η Κεντρική Τράπεζα της Νορβηγίας διευκρίνισε πως η δυνητική αποεπένδυση,

η οποία θα διαρκέσει χρόνια, δεν στηρίζεται σε μια συγκεκριμένη τοποθέτηση
για τις προοπτικές του πετρελαίου. Εν
πρώτοις, όταν ανακοινώθηκε η απόφαση
το 2017, οι μετοχές των πετρελαϊκών υποχώρησαν, ενώ οι περιβαλλοντικές οργανώσεις πανηγύρισαν. Εάν τελικώς αποχωρήσει εντελώς από τον κλάδο η
Νορβηγία, αυτό ίσως επιτείνει τις πιέσεις
προς τους πετρελαϊκούς ομίλους να κινητοποιηθούν περισσότερο και να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικότερα την
κλιματική αλλαγή. Τα κρατικά επενδυτικά
κεφάλαια της Νορβηγίας διατηρούσαν
στα τέλη του 2018 μετοχές του κλάδου
ενέργειας αξίας 37 δισ. δολαρίων.

Επιβράδυνση στην Ευρωζώνη, ύφεση στην Ιταλία βλέπει ο ΟΟΣΑ το 2019
Προς τα κάτω αναθεώρησε ο ΟΟΣΑ
τις προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία το τρέχον και το επόμενο έτος λόγω των χαμηλότερων
προσδοκιών για την ανάπτυξη κυρίως στην Ευρωζώνη και ακολούθως
σε Κίνα, Βρετανία, ΗΠΑ και Καναδά.
Ο ΟΟΣΑ προβλέπει πως η Ευρωζώνη
θα βαδίζει με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 1% το 2019 και 1,2% το 2020
από 1,8% και 1,6%, αντίστοιχα, που
είχε προβλεφθεί τον Νοέμβριο. Υφεση προδιαγράφεται το 2019 στην
Ιταλία, ενώ σημαντική είναι επίσης
η αρνητική αναθεώρηση για την ανάπτυξη στη Γερμανία.
Η δραστηριότητα στην παγκόσμια
οικονομία θα ενισχυθεί σε ρυθμό
3,3% το 2019 και 3,4% το 2020 από
το 3,5% που είχε διατυπωθεί στην
έκθεση του Νοεμβρίου. «Οι αδυναμίες
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Παγκόσμια οικονομία:
Στο 3,3% το 2019 και 3,4%
το 2020 από το 3,5% που
είχε διατυπωθεί στην
έκθεση του Νοεμβρίου.
της Κίνας και η εξασθένηση της Ευρωζώνης σε συνδυασμό με την επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου
και του κλάδου μεταποίησης, τη μεγάλη αβεβαιότητα και τους κινδύνους
που διατρέχουν οι αγορές μπορεί να
υπονομεύσουν τη μεσοπρόθεσμη
προοπτική ανάπτυξης σε όλον τον
κόσμο», αναφέρεται στη χθεσινή
έκθεση του οργανισμού με τις ενδιάμεσες προβλέψεις. Στην Ιταλία

Ο ΟΟΣΑ αναμένει ενίσχυση της ανάπτυξης στη Βρετανία κατά 0,8% φέτος αντί του

1,4% που είχε ανακοινώσει τον περασμένο Νοέμβριο.

θα υπάρξει ύφεση κατά 0,2% το 2019
– θυμίζοντας τη συρρίκνωση της τάξεως του 1,7% που είχε σημειωθεί
το 2013. Το 2020, η οικονομική δραστηριότητα στην Ιταλία θα ενισχυθεί
μόνο κατά 0,5%. Σε αρνητική αναθεώρηση –κατά 0,8 ποσοστιαίες μονάδες– προχώρησε ο ΟΟΣΑ για τη
γερμανική οικονομία για το τρέχον
έτος.
Η ισχυρότερη οικονομία της Ευρωζώνης θα βαδίσει σε ρυθμό ανάπτυξης 0,7% το 2019 και 1,1% το
2020. Η επιβράδυνση της Κίνας και
ο εμπορικός πόλεμος που έχουν κηρύξει οι ΗΠΑ εναντίον του Πεκίνου
προκαλούν πλήγμα στις οικονομίες
που εξαρτώνται από τις εξαγωγές όπως είναι η γερμανική.
Η Κίνα αναμένεται να κινηθεί σε
ρυθμό ανάπτυξης 6,2% το 2019 από

6,3% που είχε προβλεφθεί τον Νοέμβριο. Ο ΟΟΣΑ, όμως, άφησε αμετάβλητες τις προβλέψεις για το 2020
στο 6%.
Χαμηλότερες είναι επίσης οι προβλέψεις για τη Βρετανία, καθώς η
προοπτική της οικονομίας έχει επιδεινωθεί λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας που επικρατεί για τη μετά
Brexit εποχή λιγότερο από ένα μήνα
πριν από την επίσημη προθεσμία
για την αποχώρηση της χώρας από
την Ε.Ε., τέλη Μαρτίου.
Ο ΟΟΣΑ αναμένει ενίσχυση της
ανάπτυξης στη Βρετανία κατά 0,8%
φέτος αντί του 1,4% που είχε ανακοινώσει τον περασμένο Νοέμβριο.
Ηπιότερη είναι η αναθεώρηση του
ΟΟΣΑ για τις ΗΠΑ, προβλέποντας
τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2,6% για
το 2019 αντί του 2,7% τον Νοέμβριο.
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Κόντρα στο ρεύμα,
η Ελβετία κάνει
λίφτινγκ στο «χιλιάρικο»
Παρουσιάστηκε το ανανεωμένο χαρτονόμισμα των 1.000 φράγκων
Αντίθετα με την κυρίαρχη τάση για
ψηφιακό και «πλαστικό» χρήμα, η Ελβετία μένει πιστή στα χαρτονομίσματα
μεγάλης αξίας, τα οποία, ωστόσο, ενοχοποιούνται για χρήση τους από εγκληματικά στοιχεία.
Την περασμένη Τρίτη παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το ανανεωμένο
χιλιάρικο της χώρας, δηλαδή το χαρτονόμισμα των 1.000 φράγκων, με νέο
σχεδιασμό και υψηλότερες προδιαγραφές ασφαλείας. Κι ενώ στην Ευρωζώνη προσεχώς δεν θα κυκλοφορεί
το χαρτονόμισμα των 500 ευρώ, η Ελβετία ακολουθεί άλλο δρόμο. Το δικό
της χιλιάρικο εντάσσεται στην ομάδα
των διεθνών χαρτονομισμάτων υψηλής
αξίας, όπως τα δεκαχίλιαρα Σιγκαπούρης και του Μπρουνέι (αξία 7.400 δολάρια και τα δύο μαζί).

Εκπληξη

Οι κοσμηματοπώλες της Ελβετίας
επιμένουν πως η χρήση του συγκεκριμένου χαρτονομίσματος ευνοεί την
εχεμύθεια. Στην παλιά πόλη της Ζυρίχης και στο κοσμηματοπωλείο Les
Millionnaires μια συναλλαγή με το
χαρτονόμισμα αυτό, αξίας 1.002 δολάριων ή 883 ευρώ, δεν είναι ασυνήθιστη. «Συχνά έρχεται κάποιος που αναζητεί δώρο και, θέλοντας να μην το
ανακαλύψει ο/η σύντροφος, το πληρώνει με ρευστό – έτσι η έκπληξη παραμένει», αναφέρει μία εκ των ιδιοκτητριών, που διατηρεί την ανωνυμία
της. Το εν λόγω κατάστημα πωλεί σκουλαρίκια, κολιέ και μπρασελέ από χρυσό
και πολύτιμους λίθους.

«Εδώ στο κατάστημά μας δεχόμαστε
χαρτονομίσματα 1.000 φράγκων στο
πλαίσιο μεγάλων αγορών», προσθέτει.
Διεθνώς ασκείται κριτική για τα χαρτονομίσματα, διότι θεωρείται πως ευνοούν το οικονομικό έγκλημα και την
φοροαποφυγή. Εξ ου και πολλές χώρες
υποχρεώθηκαν σε αλλαγές, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν θα
προχωρήσει σε έκδοση νέων 500άρικων. Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Κένεθ
Ρογκόφ συγκαταλέγεται στους υπέρμαχους της κατάργησης των χαρτονομισμάτων υψηλής αξίας. Και όσο
για το θέμα της εχεμύθειας και του α<
<
<
<
<
<

Τα χαρτονομίσματα μεγάλης αξίας θεωρείται ότι
ευνοούν τη φοροαποφυγή
και το οικονομικό έγκλημα.
πορρήτου, εκείνος συνιστά να προτιμούν οι άνθρωποι να δωρίζουν στην
εξωσυζυγική τους σχέση ένα φθηνό
δώρο 20 δολαρίων, οπότε να μην μπορεί
κανείς να τους μεμφθεί, και όχι κάτι
που απαιτεί χαρτονόμισμα των 1.000
φράγκων.
Επί δεκαετίες ολόκληρες η Ελβετία
περιφρουρούσε πάση δυνάμει το απόρρητο των τραπεζών της, προσφέροντας
καταφύγιο στα χρήματα των πλουσίων
του κόσμου. Η ευαισθησία της σε θέματα
απορρήτου παραμένει, όπως φάνηκε
πρόσφατα, όταν ο οργανισμός σιδηροδρόμων θέλησε να εκδώσει κάρτα δια-

δρομών. Η αντίδραση των πολιτών υπήρξε έντονη, διότι θεώρησαν πως με
τον τρόπο αυτό θα δίνονταν στον οργανισμό πληροφορίες για τις ταξιδιωτικές συνήθειες των επιβατών. Ο δε αντιπρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας
της Ελβετίας Φριτζ Τσούρμπριγκ είχε
επισημάνει πως τα χαρτονομίσματα υψηλής αξίας είναι ένας αποτελεσματικός
τρόπος να κάνεις συναλλαγές με μεγάλα
ποσά και αυτό αποδεικνύει και η επανεμφάνιση του χιλιάρικου. Κοντά στη
διάσημη λεωφόρο Μπανχοφστράσε
στο κέντρο της Ζυρίχης, περαστικοί
σταματούν να τσιμπήσουν κάτι για μεσημεριανό σε μια καντίνα.
Τα χαρτονομίσματα είναι δημοφιλή
στην Ελβετία. Ο ιδιοκτήτης της καντίνας Μάρτιν Χάις λέει πως συχνά τον
πληρώνουν με χαρτονόμισμα 200 φράγκων (177 ευρώ) για να αγοράσουν ένα
σάντουιτς σε πίτα, που κοστίζει μόλις
15 φράγκα (13 ευρώ).
Εν κατακλείδι και σύμφωνα με έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας της Ελβετίας, αυτά τα χαρτονομίσματα αποτελούν μόλις το 10% από τις αναλήψεις
χρημάτων που γίνονται από τα μηχανήματα (ATM). Το 20% των ερωτηθέντων στο πλαίσιο της έρευνας απάντησε πως όταν έχει λογαριασμούς
άνω των 1.000 φράγκων, τότε χρησιμοποιεί χαρτονομίσματα. Ακόμα και
η αγάπη των Ελβετών στο ρευστό έχει,
όμως, ένα όριο – ο επικεφαλής του
γραφείου του προϋπολογισμού στο
καντόνι του Τσουγκ αναφέρει ότι το
2016 καμία πληρωμή προς το δημόσιο
δεν έγινε με ρευστό.

Η νέα τάση στις δίαιτες που
αδυνατίζει τη Weight Watchers

Το Σίτι του Λονδίνου θεωρείται από τα πιο σημαντικά κέντρα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον κόσμο. Απασχολεί περίπου 513.000 άτομα, δηλαδή ένας στους 58 απασχολουμένους στη Βρετανία εργάζεται εκεί.

Αλλάζουν οι κανόνες
στο «παιχνίδι» των τραπεζών
Μεγάλο «χτύπημα» δέχτηκε το Σίτι του
Λονδίνου, ένα από τα ισχυρότερα κέντρα
παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον κόσμο και το μεγαλύτερο
στην Ευρώπη, καθώς υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι στην Ευρωπαϊκή Ενωση
συστήνουν αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας στη μετά Brexit εποχή. Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποφάσισαν να αλλάξουν τους
υπάρχοντες κανόνες για τις χρηματοοικονομικές εταιρείες εκτός Ε.Ε. ενόψει
της αποχώρησης της Βρετανίας, σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού
πρακτορείου Bloomberg και της εφημερίδας Financial Times.
Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση των κρατών-μελών, «η Κομισιόν αναλαμβάνει να αξιολογήσει τις
κεφαλαιακές απαιτήσεις που θα ισχύουν
σε χρηματοοικονομικές εταιρείες εκτός
της Ε.Ε., οι οποίες παρέχουν παρεμφερείς υπηρεσίες των τραπεζών». Αυστηρότερες προδιαγραφές θα εφαρμόζονται
σε δραστηριότητες με «συστηματική
σημασία», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Οι τομείς που θα επηρεαστούν
περισσότερο είναι η παροχή επενδυτικών υπηρεσιών π.χ. σε εξαγορές και
συγχωνεύσεις ή στην άντληση κεφαλαίων από τις αγορές. Για την παροχή
πιο παραδοσιακών τραπεζικών υπηρεσιών, όπως είναι η χορήγηση δανείων,
η Ε.Ε. ζητεί την εγκατάσταση υποκαταστημάτων.

Η Ε.Ε. ουσιαστικά προωθεί αλλαγές
στο πλαίσιο της οδηγίας MiFID II, η οποία τέθηκε σε ισχύ μόλις το 2018 και
περιλαμβάνει τους κανόνες λειτουργίας
των χρηματοοικονομικών εταιρειών εκτός της Ε.Ε.
Στο επίκεντρο των εργασιών της Ε.Ε.
είναι το καθεστώς ισοδυναμίας που θα
ισχύει για τις χρηματοοικονομικές εταιρείες του Σίτι του Λονδίνου μετά το
Brexit. Κάτω από αυτό το καθεστώς ι<
<
<
<
<
<

Αυστηρές οι προϋποθέσεις
για τις χρηματοοικονομικές εταιρείες εκτός Ε.Ε.
ενόψει αποχώρησης
της Μεγάλης Βρετανίας.
σοδυναμίας, οι Βρυξέλλες θα προσδιορίζουν εάν οι κανόνες στο χρηματοπιστωτικό σύστημα μιας χώρας είναι εξίσου αυστηροί με το αντίστοιχο πλαίσιο
της Ε.Ε.
Μόνον υπό αυτήν την προϋπόθεση
θα μπορούν οι χρηματοοικονομικές εταιρείες να παρέχουν υπηρεσίες στην
ενιαία ευρωπαϊκή αγορά.
Το Σίτι του Λονδίνου θεωρείται από
τα πιο σημαντικά κέντρα παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στον κόσμο. Απασχολεί περίπου 513.000 άτομα.
Δηλαδή ένας στους 58 εργαζόμενους

στη Βρετανία απασχολείται στο Σίτι
του Λονδίνου, συνεισφέροντας με 49,2
δισ. στερλίνες στο εθνικό εισόδημα
της χώρας και το 2,8% της οικονομικής
παραγωγής. Το οικονομικό έτος που έληξε τον Μάρτιο του 2017, το βρετανικό
δημόσιο εισέπραξε 72,1 δισ. στερλίνες
από τράπεζες και εταιρείες του Σίτι του
Λονδίνου.
Μετά το δημοψήφισμα για το Brexit
–το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 26
Ιουλίου του 2016 με τους Βρετανούς
να τάσσονται υπέρ της αποχώρησής
τους από την Ε.Ε.– η Φρανκφούρτη, το
Παρίσι, το Δουβλίνο και άλλες ευρωπαϊκές πόλεις καταβάλλουν προσπάθειες
για να αποσπάσουν ένα όλο και μεγαλύτερο μερίδιο από το Σίτι του Λονδίνου.
Παράλληλα, οι βρετανικές τράπεζες
αναθεωρούν προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τη μετά Brexit εποχή,
καθώς θα χάσουν την ελεύθερη πρόσβαση που είχαν στις αγορές κεφαλαίου
της Ε.Ε. ως κράτος-μέλος. Αρχικά η
βρετανική κυβέρνηση προσπάθησε
να διατηρήσει τους όρους ελεύθερης
πρόσβασης στις αγορές κεφαλαίου της
Ε.Ε. για τις βρετανικές χρηματοοικονομικές εταιρείες μετά το Βrexit, αλλά
η Ε.Ε. ξεκαθάρισε πως δεν έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ευνοϊκή μεταχείριση σε μια χώρα που επιλέγει
να αποχωρήσει από το κλαμπ των Βρυξελλών.

Οσοι επιθυμούν να χάσουν βάρος προτιμούν να επενδύσουν στη γενικότερη
ψυχική και σωματική ευεξία παρά να
προβούν σε δίαιτες. Τη νέα αυτή τάση
της αγοράς άργησε να συνειδητοποιήσει η αμερικανική εταιρεία Weight
Watchers (WW), που από τις αρχές
της δεκαετίας του ’60 βοηθάει τους
Αμερικανούς να χάσουν κιλά με παραδοσιακές μεθόδους, με αποτέλεσμα
η μετοχή της να υποχωρήσει αργά
το βράδυ της Τρίτης κατά περίπου
30%. Οι απώλειες της εταιρείας επιβάρυναν την εξαιρετικά αγαπητή στο
αμερικανικό κοινό Οπρα Γουίνφρεϊ,
η οποία, εκτός από μέτοχος με ποσοστό περισσότερο από 8%, υπήρξε επί
πολλά χρόνια το πρόσωπο-κλειδί της
WW.
Κατά την περίοδο μετά τα Χριστούγεννα, στην οποία στοχεύουν
τέτοιου είδους εταιρείες απώλειας
βάρους, η WW απέτυχε να προσελκύσει νέους πελάτες σημειώνοντας
ανώμαλη εκκίνηση στο νέο έτος. Υστερα από την ανακοίνωση των απογοητευτικών αποτελεσμάτων δ΄
τριμήνου του 2018, η WW προέβλεψε
πτώση έως και 36% της μετοχής της
το 2019.
Ενώ τα ποσοστά της παχυσαρκίας
αυξάνονται, όσοι είναι διατεθειμένοι
να πληρώσουν για τέτοιου είδους υπηρεσίες στρέφονται κατά κύριο λόγο

σε προγράμματα που κατευθύνουν
προς έναν υγιέστερο τρόπο ζωής και
όχι απλώς στην απώλεια βάρους. Παρά
τις προσπάθειες της WW να αλλάξει
το προφίλ της παρέχοντας πρόγραμμα
ευεξίας και να επεκταθεί με προγράμματα μέσω Διαδικτύου, η εταιρεία
έχει καθιερωθεί στον χώρο χάρη στους
συντηρητικούς τρόπους αδυνατίσματος που χρησιμοποιούσε επί δεκαετίες
και δεν έχουν πλέον απήχηση.
<
<
<
<
<
<

H διάθεση για γενικότερη
ευεξία, σε συνδυασμό
με την αδυναμία της
WW να καταστεί ελκυστική, οδήγησε τη μετοχή
της σε πτώση 30%.
Η Οπρα Γουίνφρεϊ, η οποία έχει εντυπωθεί στο κοινό για τη θετικότητά
της και την προώθηση της αυτοεκτίμησης, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην
πορεία της WW. Υστερα από πολλά
συναπτά έτη απωλειών, η WW είδε
το 2015 άνοδο στη μετοχή, καθώς
συνεργάστηκε με τη δημοφιλή Οπρα.
Η Οπρα Γουίνφρεϊ εμφανιζόταν στις
διαφημίσεις και προσείλκυε πελάτες
προτείνοντας να τρώνε ψωμί κατά

τη διάρκεια της δίαιτας. Οι πελάτες
που μαγνήτιζε με την προσωπικότητα
και την εμβέλειά της ήταν κατά κύριο
λόγο γυναίκες μέσης ηλικίας. Με αυτό
τον τρόπο, το 2017 η μετοχή της WW
σχεδόν τετραπλασιάστηκε και συνέχισε να έχει ανοδική τάση έως τον Ιούνιο του 2018. Η τάση της αγοράς
να προτιμά τη γενικότερη ευεξία σε
συνδυασμό με την αδυναμία της WW
να καταστεί ελκυστική σε ευρύτερο
κοινό, δηλαδή σε άντρες και νεότερες
γυναίκες, οδήγησε τη μετοχή στη
βουτιά.
Παράλληλα με την προσπάθειά
της να δώσει μια πληρέστερη οδηγία
για ψυχική και σωματική υγεία, η εταιρεία επιχείρησε να απομακρυνθεί
από την Οπρα Γουίνφρεϊ, με την οποία
είχε σχεδόν ταυτιστεί.
Ωστόσο, όταν η μετοχή υποχωρούσε στα μέσα του 2018, η WW άρχισε να την προωθεί ξανά στις διαφημίσεις της. Η Μίντι Γκρόσμαν, διευθύνουσα σύμβουλος της WW, δήλωσε απογοητευμένη από την έναρξη
του 2019 για την εταιρεία, ωστόσο υποστηρίζει «τη μακροπρόθεσμη στρατηγική, που εστιάζει σε ένα οικοσύστημα ολοκληρωμένης λύσης όσον
αφορά την ευεξία, ενισχύοντας το
σύστημα διαχείρισης βάρους, το οποίο
είναι το καλύτερο στην κατηγορία
του».

Οι απώλειες της WW επιβάρυναν την εξαιρετικά αγαπητή στο αμερικανικό κοινό Οπρα Γουίνφρεϊ, η οποία, εκτός από μέτοχος με ποσοστό περισσότερο από 8%, υπήρξε επί πολλά χρόνια το πρόσωπο–κλειδί της εταιρείας.
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Θέσεις εργασίας
Η επενδυτική τράπεζα BNP
Paribas προσφέρθηκε προ οκτώ
μηνών να χορηγήσει δάνειο με
μειωμένο επιτόκιο στην εταιρεία
L&Q που κατασκευάζει και ενοικιάζει οικονομικά προσιτές κατοικίες στο Λονδίνο, υπό έναν όρο: ότι μέσα σε διάστημα ενός έτους θα βοηθήσει 600 ανέργους
από τους ενοίκους των κατοικιών
της να βρουν δουλειά. Μέχρι
στιγμής η L&Q έχει επιτύχει τον
στόχο κατά 75%.

Επενδυτική ευκαιρία
Σχολιάζοντας τη στροφή των
τραπεζών στον δανεισμό προς επιχειρήσεις με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια, ο Καζετάν
Ζιζ, στέλεχος του προγράμματος
βιώσιμης ανάπτυξης σχετικού ινστιτούτου του Πανεπιστημίου του
Κέμπριτζ, μιλάει για την «επόμενη μεγάλη επενδυτική ευκαιρία»
και καλεί τις τράπεζες να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που
θα παρουσιαστούν.

Δάνεια με κοινωνικά κριτήρια στις επιχειρήσεις
Στήριξη αδύναμων ομάδων και μείωση εκπομπών ρύπων ζητούν διεθνείς τράπεζες από εταιρείες
Της ΡΟΥΜΠΙΝΑΣ ΣΠΑΘΗ

Το κέρδος μέσα από πράξεις ευεργετικές
για την κοινωνία και τους ανθρώπους
θα φαινόταν μέχρι προσφάτως σαν ουτοπία οραματιστών με βαθύτατο έλλειμμα ρεαλισμού. Και δύσκολα μπορεί
κανείς να φανταστεί τις τράπεζες, που
ασφαλώς κινούνται με γνώμονα το κέρδος, να προσφέρουν κίνητρα για να
ενθαρρύνουν δράσεις κοινωνικά επωφελείς. Στη διάρκεια του περασμένου
έτους, όμως, σημειώθηκε μια τομή στον
κόσμο του χρήματος: οκταπλασιάσθηκαν τα δάνεια που χορήγησαν οι τράπεζες σε επιχειρήσεις, τα οποία συνδέονταν υπό τη μία ή την άλλη έννοια
με στόχους επωφελείς για την κοινωνία
ή για το περιβάλλον. Ανάμεσά τους
δάνεια των οποίων η χορήγηση, το ύψος του επιτοκίου ή άλλοι όροι απο-

πληρωμής εξαρτώνται, για παράδειγμα,
με τους στόχους που θα επιτύχει μια
εταιρεία σε ό,τι αφορά τη μείωση των
εκπομπών ρύπων ή την αξιοποίηση
χρήσιμων τροφίμων που διαφορετικά
θα κατέληγαν σε χωματερές. Σύμφωνα
με στοιχεία της υπηρεσίας NEF του
Bloomberg, το είδος αυτό δανείων έφτασε πέρυσι στα 36,4 δισ. δολάρια.
Και όλα δείχνουν πως σύντομα πρόκειται αυτό το είδος δανεισμού να αποβεί προς όφελος των τραπεζών.
Σχετικό ρεπορτάζ του Bloomberg αναφέρεται μάλιστα στην περίπτωση
της βρετανικής εταιρείας στέγασης
London & Quadrant, που ζήτησε προ
μηνών δάνειο ύψους 132 εκατ. δολ. από
την BNP Paribas. Δέχθηκε τότε μια ασυνήθιστα γενναιόδωρη προσφορά
από την επενδυτική τράπεζα που της
πρότεινε έκπτωση στο επιτόκιο απο-

πληρωμής του δανείου, αν η London
& Quadrant βοηθήσει 600 ανέργους να
βρουν εργασία μέσα σε ένα χρόνο. Εκτοτε έχουν παρέλθει οκτώ μήνες και
η L&Q έχει επιτύχει τον στόχο κατά το
75% και σύντομα θα μπορεί να έχει
πρόσβαση στην πίστωση που έχει ζητήσει. Οπως επισημαίνει το Bloomberg,
μέχρι προσφάτως οι τράπεζες δεν είχαν
πραγματικά εμπλακεί στην κοινωνικά
υπεύθυνη χρηματοδότηση, εκτός από
κάποιες περιθωριακές πρωτοβουλίες.
Η «υπεύθυνη τραπεζική» ή «βιώσιμη
χρηματοδότηση», όπως συχνά αποκαλείται αυτό το είδος δανεισμού, ήταν
κυρίως συμβολικής φύσης. Για περισσότερο από μία δεκαετία οι τράπεζες
αναλάμβαναν την έκδοση των λεγόμενων «πράσινων ομολόγων» με τα οποία
αντλούσαν κεφάλαια οι εταιρείες για
να χρηματοδοτήσουν περιβαλλοντικά

έργα. Ακόμη και το περασμένο έτος οι
εκδόσεις πράσινων ομολόγων έφτασαν
μόλις τα 182 δισ. δολάρια, ποσό που
ωχριά αν συγκριθεί με το σύνολο των
παγκόσμιων εκδόσεων ομολόγων συνολικής αξίας 6 τρισ. δολαρίων το περασμένο έτος. Η νέα κατηγορία των κοινωνικά ευαίσθητων δανείων, όμως, που
σημείωσαν θεαματική αύξηση το 2018,
ίσως αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα που θα αλλάξει το τοπίο του δανεισμού. Είναι, ωστόσο, σαφές ότι σημειώνεται μια αλλαγή στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ο χρηματοπιστωτικός
τομέας συμμετέχει πλέον σε μια τάση
που αναπτύσσεται τα τελευταία χρόνια
και ευνοεί τις επενδύσεις με κοινωνικό
και περιβαλλοντικό πρόσημο. Την τάση
στηρίζει, άλλωστε, από το 2015 η πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών για τους
Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs),

που καλεί χώρες και κάθε είδους βιομηχανίες ανά τον κόσμο να χρηματοδοτήσουν τέτοιου είδους πολιτικές και
δράσεις. Την τελευταία δεκαετία οι λεγόμενες υπεύθυνες και βιώσιμες επενδύσεις με κοινωνικό αντίκτυπο έχουν
αυξηθεί σημαντικά, ενώ γνωρίζουν
πρωτοφανή αποδοχή από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική βιομηχανία.
Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας
Συμμαχίας για τις Βιώσιμες Επενδύσεις
(GSIA), μέσα μόνον σε μία διετία –από
το 2012 έως το 2014– οι επενδύσεις
αυτού του είδους σημείωσαν αύξηση
κατά 61% φτάνοντας από τα 13,3 τρισ.
δολ. στα 21,4 τρισ. δολ. Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε, οι κοινωνικά
ευαίσθητες επενδύσεις αυξήθηκαν περαιτέρω αλλά με χαμηλότερο ρυθμό και,
σύμφωνα με την GSIA, υπερβαίνουν σήμερα τα 23 τρισ. δολάρια.

Υψηλές επιδόσεις από τις εταιρείες με περιβαλλοντικές ευαισθησίες
Πραγματική στήριξη
Θα μπορούσε να αποτελέσει

σύνθημα μιας εκστρατείας υπέρ
των δανείων και των επενδύσεων με κοινωνικό και περιβαλλοντικό πρόσημο η φράση του
Μπιλ Γκέιτς, που έχει διοχετεύσει δισ. δολ. για τη βελτίωση της
ζωής των ανθρώπων: Κάνουμε
το μέλλον βιώσιμο όταν επενδύουμε στους φτωχούς, όχι όταν επιμένουμε να εξακολουθήσουν
να υποφέρουν.

Οι τράπεζες χορηγούν όλο και περισσότερη «βιώσιμη χρηματοδότηση», όπως συνήθως αποκαλεί ο χρηματοπιστωτικός τομέας τα δάνεια με κοινωνικά
ή περιβαλλοντικά κριτήρια. Η στροφή
τους αυτή αναμένεται να αποβεί προς
όφελος και των ίδιων των τραπεζών.
Σύμφωνα με τον Καζετάν Ζιζ, στέλεχος
του προγράμματος «βιώσιμης χρηματοδότησης» σε σχετικό τμήμα του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, «αν συνεχιστεί η τάση για δανεισμό με κοινωνικά
κριτήρια, θα αποτελέσει την επόμενη
μεγάλη επενδυτική ευκαιρία που θα
πρέπει να εκμεταλλευτούν οι τράπεζες».
Πηγές του χρηματοπιστωτικού τομέα

εκτιμούν πως, μέσα σε λίγα χρόνια,
όσες τράπεζες έχουν στο δανειακό τους
χαρτοφυλάκιο συμβόλαια αυτού του
είδους θα βρίσκονται σε πλεονεκτική
θέση. Θα έχουν τη δυνατότητα να προσελκύσουν επενδυτές με περιβαλλοντικές και κοινωνικές ευαισθησίες αλλά
και να μειώσουν το κόστος των δανείων
που θα χορηγούν.
Κι αυτό, γιατί τα δάνεια με κοινωνικά
ή περιβαλλοντικά κριτήρια χορηγούνται
συνήθως σε εταιρείες με μεγάλη κερδοφορία και εξακριβωμένα φερέγγυες,
που αποπληρώνουν τα δάνειά τους. Ενδεικτικές περιπτώσεις η L&Q, εταιρεία
που κατασκευάζει και ενοικιάζει φθηνές
κατοικίες στο Λονδίνο, και έχει βαθμο-

λογία τριών Α από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s. Κάτι ανάλογο ισχύει για τον βελγικό κολοσσό
των χημικών Solvay SA, τη γαλλική εταιρεία τροφίμων και γλυκών Danone
SA, την εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχείων Accor SA και την εταιρεία ύδρευσης και διαχείρισης υδάτων Thames
Water Ltd. Σύμφωνα με τη Σεσίλ Μοατρί,
διευθύντρια του τομέα «βιώσιμης χρηματοδότησης» στην επενδυτική τράπεζα
ΒΝΡ Paribas, «στις επαφές με τους πελάτες εντάσσονται όλο και περισσότερο
τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης».
Σημειωτέον ότι πέρυσι η ΒΝΡ Paribas
συνήψε τουλάχιστον 10 συμφωνίες
χρηματοδότησης με κριτήρια κοινωνικά

ή περιβαλλοντικά. Ασφαλώς η στροφή
του χρηματοπιστωτικού τομέα δεν είναι
θεαματική.
Ο δανεισμός με κοινωνικά ή περιβαλλοντικά κριτήρια εξακολουθεί να
αντιπροσωπεύει μια πολύ μικρή μερίδα
του συνολικού δανεισμού. Ανέρχεται
μόλις στο 7% των δανείων ύψους 507
δισ. δολαρίων που χορηγήθηκαν σε επιχειρήσεις το περασμένο έτος συνολικά
σε όλη την Ευρώπη. Στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει ένα ακόμη μικρότερο ποσοστό
του 1,2 τρισ. δολαρίων, στα οποία ανήλθαν πέρυσι τα δάνεια προς επιχειρήσεις. Ακόμη και στην αμερικανική
αγορά ξεχωρίζουν, πάντως, ορισμένες
πολύ μεγάλες συμφωνίες του είδους,

όπως το δάνειο με κοινωνικά κριτήρια
που πήρε τον Ιανουάριο η εταιρεία ανέγερσης αποθηκευτικών χώρων
Prologis. Υπάρχουν, πάντως, εμπόδια
που αποτρέπουν την περαιτέρω επέκταση του δανεισμού με κοινωνικά κριτήρια. Το κυριότερο είναι η απουσία
κοινά αποδεκτών κριτηρίων με τα οποία
θα αξιολογείται πόσο κοινωνικά υπεύθυνη είναι μια εταιρεία. Ορισμένα δάνεια
είναι συνδεδεμένα με αριθμητικά μετρήσιμους στόχους όπως η μείωση των
εκπομπών ρύπων, ενώ άλλα βασίζονται
σε έναν συνδυασμό από εκτιμήσεις
πολλών φορέων. Μένει να αποδειχθεί
κατά πόσον η νέα τάση θα είναι βιώσιμη
ή απλώς μια παροδική μόδα.

Από τη μείωση των ρύπων εξαρτώνται οι αμοιβές των υψηλόβαθμων στελεχών της Shell
Η στροφή του τραπεζικού τομέα στον
δανεισμό με κοινωνικά κριτήρια συνάδει
με την τάση που έχει αναπτυχθεί τελευταία μεταξύ επενδυτών: τις επενδύσεις με ευαισθησία για το περιβάλλον.
Μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανικοί
κολοσσοί υφίστανται πιέσεις από τους
επενδυτές και πιστωτές τους, οι οποίοι
προκειμένου να τους δανείσουν τους
καλούν να δεσμευθούν ότι θα μειώσουν
τις εκπομπές καυσαερίων και απαιτούν
μάλιστα συγκεκριμένους και δεσμευτικούς στόχους.
Ενδεικτική είναι η περίπτωση της
Shell, η οποία το περασμένο έτος υπέστη
συστηματικές πιέσεις από επενδυτές,
μεταξύ των οποίων η Εκκλησία της Αγγλίας και η ολλανδική επενδυτική

Robeco. Ο ενεργειακός κολοσσός δεσμεύθηκε όχι μόνον να μειώσει τις εκπομπές καυσαερίων αλλά έθεσε συγκεκριμένους στόχους για το τρέχον έτος.
Ανακοίνωσε, άλλωστε, ότι εφεξής οι αμοιβές των υψηλόβαθμων στελεχών
της θα εξαρτώνται από το πόσο θα
έχουν επιτύχει τους στόχους.
Κάτι ανάλογο έχει συμβεί με τη δανική ναυτιλιακή μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Moller Maersk, που έχει
δεσμευθεί να μηδενίσει τις εκπομπές
ρύπων μέχρι το 2050.
Πρόκειται για στόχο ιδιαίτερα φιλόδοξο, δεδομένου ότι η Maersk επιβαρύνει δυσανάλογα το περιβάλλον. Ο
λόγος είναι ότι τα εμπορικά χρησιμοποιούν ως καύσιμο ένα υποπροϊόν του
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Το δεύτερο σε μέγεθος συνταξιοδοτικό ταμείο της
Ολλανδίας αποεπενδύει
από εταιρείες με μεγάλες
εκπομπές ρύπων.
αργού, φθηνότερο αλλά πολύ πιο ρυπογόνο από το πετρέλαιο και από τη
βενζίνη, και ευθύνονται για το περίπου
3% των εκπομπών καυσαερίων παγκοσμίως. Εξάλλου, στα τέλη Νοεμβρίου
του 2017 οκτώ ενεργειακοί κολοσσοί,
Exxon Mobil, Shell, BP, Eni, Repsol,
Statoil, Total και Wintershall, υποσχέ-

θηκαν να μειώσουν τις εκπομπές ρύπων
στις μονάδες φυσικού αερίου ανά τον
κόσμο. Ολα αυτά συμβαίνουν υπό την
πίεση των επενδυτών που από το 2011
και μετά, τείνουν όλο και συχνότερα
να εξαρτούν τις επενδύσεις τους από
περιβαλλοντικούς στόχους. Από τον Απρίλιο του 2011 έχει μάλιστα ανακοινωθεί το «σχέδιο δημοσιοποίησης των
επιπέδων άνθρακα» (Carbon Disclosure
Project) ή CDP, πρωτοβουλία 34 θεσμικών επενδυτών με περιουσιακά στοιχεία
ύψους άνω των 7,6 τρισ. δολ. ανάμεσα
στους οποίους οι Aviva Investors, CCLA
Investment Management και Scottish
Widows Investment Partnership. Οταν
παρουσίασε την εν λόγω πρωτοβουλία
ιδρυτικό στέλεχος της Aviva Investors

προέβλεψε πως το «κόστος των εκπομπών καυσαερίων θα συνεκτιμάται εφεξής στον υπολογισμό της κερδοφορίας
τους».
Εκτοτε οι επενδυτές ζητούν από μεγάλες επιχειρήσεις να θέσουν σε εφαρμογή σχέδια μείωσης των εκπομπών
ρύπων. Ενίοτε ορίζουν μάλιστα οι ίδιοι
τους συγκεκριμένους στόχους της μείωσης.
Πέρυσι δημιουργήθηκε με τη στήριξη
θεσμικών επενδυτών, όπως η SAP αλλά
και βιομηχανιών όπως η Danone και η
Schneider Electric, το αμοιβαίο κεφάλαιο
Livelihoods Carbon Fund που σχεδιάζει
επενδύσεις ύψους 118 εκατ. δολ. με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα κατά 25 εκατ.

τόνους σε χρονοδιάγραμμα 20 ετών.
Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται οι επενδύσεις πολλών συνταξιοδοτικών
ταμείων με το βρετανικό Hackney που
αποφάσισε προ μηνών να αναδιαρθρώσει το χαρτοφυλάκιό του. Πρόκειται,
έτσι, να τοποθετήσει το 10% των κεφαλαίων του σε ένα νέο ταμείο, το MSCI
Low Carbon Target Fund, που έχει
στόχο την ελαχιστοποίηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Εδώ και
τρία χρόνια, άλλωστε, το δεύτερο σε
μέγεθος συνταξιοδοτικό ταμείο της Ολλανδίας, το PFZW, έχει αρχίσει να αποεπενδύει από εταιρείες με σχετικά
μεγάλες εκπομπές ρύπων και ήδη πλησιάζει τον στόχο που έχει θέσει για το
2020.
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Πρώτες υποψηφιότητες ΣΥΡΙΖΑ

Ανακοινώθηκαν 16 ονόματα προσώπων που θα μετάσχουν στο ευρωψηφοδέλτιο
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Πολλά ερωτήματα, περισσότερες ενστάσεις και αντιρρήσεις εκ μέρους
της αντιπολίτευσης –που κάνει λόγο
για εξυπηρέτηση προεκλογικών σκοπιμοτήτων– και, εκ νέου, αρνητικές
εντυπώσεις για τη νομοθετική τακτική της κυβέρνησης προκαλεί από
χθες και εντός Βουλής το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που, υπό τον τίτλο επεξεργασία
και εξέταση του σχεδίου νόμου του
υπουργείου Εσωτερικών «Προώθηση
της ουσιαστικής ισότητας των φύλων,
πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας – Ρυθμίσεις για την απονομή ιθαγένειας – Διατάξεις σχετικές
με τις εκλογές στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ», εισήχθη προς επεξεργασία και ψήφιση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Ο Αλ. Τσίπρας προσέρχεται στη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος, στην Κουμουνδούρου.
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Δεν σηματοδοτούν τη
στρατηγική ανοιγμάτων
που έχει προαναγγείλει
ο πρωθυπουργός – Στη
λίστα Μουζάλας, Κουρουμπλής, Αρβανίτης
και Πελεγρίνης.
φορίες, επισημοποιήθηκε ο «τίτλος»
που θα έχει η προσπάθεια συγκρότησης του μετώπου. Ετσι σε όλες τις
επόμενες εκδηλώσεις, που θα λάβουν
χώρα από εδώ και στο εξής, θα κάνει
την εμφάνισή του το όνομα «Προοδευτική Συμμαχία» που θα συνοδεύει
τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κ. Τσίπρας επιθυμεί
τα επόμενα βήματα να γίνουν τάχιστα.
Ηδη για σήμερα το απόγευμα είναι
προγραμματισμένη σύσκεψη στην
Κουμουνδούρου με εκπροσώπους όλων των πρωτοβουλιών που μετέχουν
στις διαδικασίες συγκρότησης του

μετώπου με στόχο την άμεση δημιουργία μιας διευρυμένης «εκλογικής
επιτροπής». Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μέχρι και την 25η Μαρτίου θα
έχει ανακοινωθεί ολόκληρο το ευρωψηφοδέλτιο, είτε σε ένα είτε σε δύο
ακόμα «κύματα».

«Μεγάλη συνδιάσκεψη»

Με το πέρας όλων των διεργασιών,
θα λάβει χώρα μια «μεγάλη συνδιάσκεψη», όπως το θέτει πηγή, με ομιλητή τον ίδιο τον πρωθυπουργό. Στα
αξιοσημείωτα της χθεσινής Πολιτικής
Γραμματείας και η αρνητική στάση
του Αλέξη Τσίπρα έναντι της υποψηφιότητας της κ. Εφης Αχτσιόγλου για
την Ευρωβουλή. Ο πρωθυπουργός απέκλεισε τα σενάρια «μετακόμισης»
της υπουργού Εργασίας στις Βρυξέλλες, δείχνοντας πως τη θέλει για τη
μάχη των εθνικών εκλογών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε και η συζήτηση που έγινε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενεργοποιήθηκε η στρατηγική
«δευτέρου γύρου». Πρακτικά αυτό

σημαίνει πως στον ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει
απόλυτη συνείδηση των χαμηλών
πτήσεων των κομματικών υποψηφίων
και ο στόχος είναι αρχικά να περάσουν
οι βασικοί υποψήφιοι στον δεύτερο
γύρο και εκεί να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό μέσω «προοδευτικών
συμμαχιών».
Την ίδια ώρα, ένα βήμα πιο κοντά
στο «προοδευτικό μέτωπο» ερχόταν
μέσω... Σκοπίων και ο κ. Θανάσης Θεοχαρόπουλος. Ο πρόεδρος της ΔΗΜΑΡ,
συνοδευόμενος από τον κ. Χατζησωκράτη –κάτι που ίσως αποτελεί προαναγγελία υποψηφιότητας του τελευταίου για την Ευρωβουλή–, βρέθηκε
στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, όπου είχε θερμό τετ α τετ
με τον πρωθυπουργό της χώρας Ζόραν
Ζάεφ. Ο κ. Θεοχαρόπουλος στις δηλώσεις του εξήρε τη συμφωνία των
Πρεσπών που, όπως είπε, μόνο «από
προοδευτικές, αριστερές και σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις μπορούν να
προωθηθούν», περιγράφοντας άτυπα
την προσδοκώμενη από τον κ. Τσίπρα
συμμαχία.

Eπίσκεψη Κυρ. Μητσοτάκη στη Μόρια
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Απονομή ιθαγένειας

Στο επίκεντρο των αντιδράσεων
βρίσκονται κυρίως οι διατάξεις αναφορικά με την απονομή ελληνικής
ιθαγένειας και τις προσλήψεις στον
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ελάχιστο χρόνο πριν από τις αυτοδιοικητικές εκλογές, ενώ πολλά σχόλια γίνονται και για την πρόβλεψη
ειδικού ελέγχου του Διαδικτύου,
μέσω επιτροπής, για την αποτροπή
–όπως λέγεται– των ψεύτικων ειδήσεων.
Οι πρώτες αντιδράσεις, πάντως,
κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, εκφράστηκαν για τις ταχύτατες διαδικασίες με τις οποίες η κυβέρνηση
προωθεί προς ψήφιση το εν λόγω
νομοθέτημα: κατά παράβαση του
Κανονισμού της Βουλής, προτάθηκε
και «επιβλήθηκε» από την πλειοψηφία η συζήτηση επί της αρχής,
επί των άρθρων, η ακρόαση φορέων
και η διαδικασία της «δεύτερης ανάγνωσης» – της τελικής συνεδρίασης πριν εισαχθεί προς ψήφιση
στην Ολομέλεια, εντός μόλις τεσσάρων ημερολογιακών ημερών.
«Είναι νομοσχέδιο που περιέχει
νομοθετικό ακτιβισμό χωρίς πραγ-

Με τα μέλη του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων «ΑΞΙΑ» συναντήθηκε χθες ο πρόεδρος της Ν.Δ. Κυρ. Μητσοτάκης.
νορα. Μήνυμα ότι είναι υποχρέωση
του κράτους να στέκεται δίπλα σε
όσους έχουν ανάγκη και ιδιαίτερα
στους πιο αδύναμους, όπως όσοι έχουν
χηρέψει, απηύθυνε ο κ. Μητσοτάκης
μετά τη χθεσινή του συνάντηση με
μέλη του Συλλόγου Συζύγων Θανόντων
«ΑΞΙΑ», με κύριο θέμα το πρόβλημα
που έχει δημιουργηθεί με τις συντάξεις
χηρείας εξαιτίας του άρθρου 12 του
νόμου Κατρούγκαλου. Ο ίδιος δεσμεύθηκε για την κατάργηση του άρθρου
12 που αφορά τα ηλικιακά κριτήρια
και το ποσοστό αναπλήρωσης της σύνταξης, που θα επανέλθει στο 70%
από 50% που είναι σήμερα, ενώ έδωσε
έμφαση στην ομαλή ένταξη των συζύγων θανόντων στην αγορά εργασίας.
Στο μέτωπο της οικονομίας, η Πειραιώς σχολίασε διά της Μαρίας Σπυράκη ότι η απόφαση του Eurogroup

της Δευτέρας επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα παραμένει «υπό αυστηρή επιτήρηση». «Η κυβέρνηση δεν προχωρά
στην πράξη σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις και για περισσότερα από
τρία χρόνια άφησε να κακοφορμίσει
το πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια,
χωρίς να εξασφαλίσει την πρώτη κατοικία πολιτών που έχουν ανάγκη»,
σημείωσε η εκπρόσωπος της Ν.Δ.,
προσθέτοντας ότι, αντίθετα, «επιδόθηκε σε ένα κρεσέντο παροχών και
διορισμών για προφανείς ψηφοθηρικούς λόγους. Αντί να λύνει τα προβλήματα, η κυβέρνηση ασχολείται με
τα ρουσφέτια». Κληθείσα να σχολιάσει
τις δηλώσεις του Ν. Δένδια (περί διαφορετικού ύφους από τον Αδ. Γεωργιάδη), σημείωσε: «Αλίμονο αν είχαμε
όλοι στη Ν.Δ. το ίδιο ύφος, αν είμασταν
όλοι ίδιοι. Οι διαφορές ύφους δεν συνιστούν ουσιώδεις διαφορές στην πο-

λιτική, η οποία καθορίζεται από τον
πρόεδρο και τα αρμόδια όργανα του
κόμματος».

«Σκανδαλώδεις διατάξεις»

Για ευθεία εύνοια προς τη Χρ. Αυγή,
αλλά και τους «ταραξίες και κουκουλοφόρους που καταστρέφουν καθημερινά ανενόχλητοι δημόσια και ιδιωτική περιουσία», κατηγόρησε η
Ν.Δ. την κυβέρνηση με αφορμή το
νομοσχέδιο του υπ. Δικαιοσύνης που
προβλέπει μειώσεις ποινών τόσο για
τη σύσταση εγκληματικής οργάνωσης
όσο και για την κατασκευή και κατοχή
μολότοφ. Η Πειραιώς κάνει λόγο για
«σκανδαλώδεις διατάξεις», ενώ σημειώνει ότι «η εύνοια της κυβέρνησης
προς τη Χρ. Αυγή δεν είναι καινούργια,
αφού εδώ και τέσσερα χρόνια καθυστερεί τη δίκη της με φαιδρά προσχήματα».

ματικό πολιτικό περιεχόμενο, νομοθετικό και ρυθμιστικό», σημείωσε ο
κ. Βορίδης και πρόσθεσε: «Φτιάχνετε,
επίσης, ένα δίκτυο διαχείρισης περιστατικών ασφαλείας που θα παρακολουθεί το ζήτημα των εκλογικών
αποτελεσμάτων και της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας, στην οποία τα κόμματα
δεν συμμετέχουν. Μόνο κράτος. Μόνο αποφάσεις του υπουργού».

«Διευθετήσεις»

Για «πακτωλό διευθετήσεων» μίλησε από την πλευρά της η κυρία
Eύη Χριστοφιλοπούλου (Δημοκρατική
Συμπαράταξη) θέτοντας επίσης θέμα
όσον αφορά την υπό σύσταση επι<
<
<
<
<
<

Για το νομοσχέδιο
του υπουργείου Εσωτερικών και την πρόβλεψη
για επιτροπή ελέγχου του
Διαδικτύου.
τροπή Διαδικτύου. «Πρόκειται για
ένα νομοθέτημα ενταγμένο απόλυτα
στις προεκλογικές σκοπιμότητες και
στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ», τόνισε εκ μέρους του ΚΚΕ
ο κ. Ι. Δελλής. Κριτική άσκησαν επίσης
η Χρυσή Αυγή και η Ενωση Κεντρώων.
Κλείνοντας τον πρώτο κύκλο συζήτησης για την επίμαχη επιτροπή
που θα αφορά το Διαδίκτυο, ο κ. Χαρίτσης μεταξύ άλλων είπε: «Μιλάμε
για μια δομή, μια υπηρεσία, η οποία
έχει αμιγώς τεχνικό και επιστημονικό
χαρακτήρα. Δημιουργείται και λειτουργεί όπως ακριβώς συμβαίνει σε
πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η
συγκεκριμένη επιτροπή πρώτη φορά
συστήθηκε και λειτούργησε πριν
από τις ευρωεκλογές του 2014, επί
υπουργίας του κ. Μιχελάκη. Αυτό
βοήθησε στο να αντιμετωπιστούν
κυβερνοεπιθέσεις προς το υπουργείο.
Εμείς, λοιπόν, λέμε ότι αυτό πρέπει
να πάρει τώρα μια μορφή πιο συγκροτημένη».

Συνάντηση
Κατρούγκαλου
με Τσαβούσογλου
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ν.Δ. / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

«Ντροπή» της κυβέρνησης και της χώρας είχε χαρακτηρίσει πρόσφατα τις
εικόνες από τη Μόρια ο Κυρ. Μητσοτάκης, κατηγορώντας τους κυβερνητικούς παράγοντες ότι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για το «κολαστήριο» της Μόριας και τη διαχειριστική
ανεπάρκεια στο προσφυγικό. Αναμένεται να το επαναλάβει σήμερα, κατά
τη διάρκεια της επίσκεψής του στη
Μυτιλήνη, όπου θα επισκεφθεί το Kέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης
Προσφύγων, κάτι που, όπως υπενθυμίζεται από την Πειραιώς, δεν έχει
κάνει μέχρι σήμερα ο πρωθυπουργός.
Ηταν μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο,
όταν ο κ. Μητσοτάκης είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι διασύρει τη
χώρα στο εξωτερικό, ότι «πουλάει»
ευαισθησία στα λόγια, αλλά με τις πράξεις της προσβάλλει τα αισθήματα αλληλεγγύης των Ελλήνων και κάθε έννοια ανθρώπινης αξιοπρέπειας στη
Μόρια, ενώ είχε αφήσει αιχμές ότι παρόλο που έχουν διατεθεί εκατοντάδες
εκατομμύρια για τη διαχείριση του
προσφυγικού, αυτά έχουν χαθεί στους
διαδρόμους της «κυβερνητικής αδιαφάνειας». Ο πρόεδρος της Ν.Δ. έχει επανειλημμένως υπογραμμίσει την ανάγκη αποσυμφόρησης των νησιών.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο μάλιστα,
στο περιθώριο συνόδου κορυφής του
ΕΛΚ, είχε ψέξει την κυβέρνηση ότι
είναι απούσα από τη συζήτηση για το
προσφυγικό, τόσο επειδή η έννοια
της ασφαλούς φύλαξης των συνόρων
«δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό της» όσο
και επειδή δεν αποδέχεται την ουσιαστική διάκριση μεταξύ προσφύγων
και οικονομικών μεταναστών. Ο κ.
Μητσοτάκης αναμένεται να επαναλάβει σήμερα τη σημασία που δίνει
στην αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων που είναι και ευρωπαϊκά σύ-

Iσχυρές ενστάσεις
από τα κόμματα
της αντιπολίτευσης
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

INTIMENEWS

Τα πρώτα 16 ονόματα ενόψει ευρωεκλογών ανακοίνωσε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ,
με το πέρας της πολύωρης συνεδρίασης
της Πολιτικής Γραμματείας του κόμματος. Το πρώτο αυτό «κύμα» δεν χαρακτηρίζεται από μεγάλα ανοίγματα
σε εκτός ΣΥΡΙΖΑ χώρους, καθώς, προφανώς, ο κ. Τσίπρας ήθελε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την «αμφιλεγόμενη» υπουργοποίηση των κ. Τόλκα και Μωραΐτη και θεώρησε πως οι
πρώτες ανακοινώσεις πρέπει να έχουν
σαφώς πιο έντονο «αριστερό» άρωμα.
Αυτό ωστόσο δεν σημαίνει πως στα
επόμενα «κύματα» ανακοινώσεων δεν
θα επιχειρηθεί το «γενναίο» άνοιγμα
σε άλλους χώρους, το οποίο ο πρωθυπουργός έδειξε και χθες κατά την τοποθέτησή του πως είναι απόλυτα αποφασισμένος να το υλοποιήσει.
Στο διά ταύτα, χθες ανακοινώθηκαν,
πλην των τριών εν ενεργεία ευρωβουλευτών, δηλαδή του κ. Δημήτρη
Παπαδημούλη, του κ. Στέλιου Κούλογλου και της κ. Κωνσταντίνας Κούνεβα, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Κώστας Αρβανίτης, οι πρώην υπουργοί
Παναγιώτης Κουρουμπλής και Γιάννης
Μουζάλας, η κ. Αννα Παπαδημητρίου-Τσάτσου, νομικός, κόρη του Δημήτρη Τσάτσου και πρώην αντιπεριφερειάρχης με τον κ. Γιάννη Σγουρό.
Επίσης, την ψήφο για την Ευρωβουλή
θα διεκδικήσουν ο πρώην υπουργός
Παιδείας και πρώην πρύτανης του
ΕΚΠΑ Θεοδόσης Πελεγρίνης, η πρώην
υφυπουργός Υγείας στη συγκυβέρνηση Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ Φωτεινή
Σκοπούλη, η κ. Ιωάννα Κοντούλη από
το οικολογικό κίνημα, η κ. Μυρσίνη
Λοΐζου, κόρη του Μάνου Λοΐζου, ο κ.
Δημήτρης Πλουμπίδης, πρόεδρος της
Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρίας και
γιος του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς Νίκου Πλουμπίδη, η κ. Οφούκ Μουσταφά, δικηγόρος και μέλος
της μουσουλμανικής μειονότητας, ο
κ. Μουχαμέντι Γιόνους, πρόεδρος του
Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων και,
τέλος, η κ. Ολγα Νάσση, από την ελληνική κοινότητα της Ιταλίας, και ο
κ. Γιώργος Χρηστάκης, στέλεχος του
αναπηρικού κινήματος.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληρο-
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Τα επόμενα βήματα στην προσπάθεια
διατήρησης των ελληνοτουρκικών
σχέσεων σε μια τροχιά ομαλοποίησης
θα αναζητήσουν απόψε στις Βρυξέλλες, αλλά και την ερχόμενη εβδομάδα
στην Αττάλεια, οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Γιώργος Κατρούγκαλος και Μεβλούτ Τσαβούσογλoυ.
Απόψε οι δύο υπουργοί θα συναντηθούν στο περιθώριο της Διάσκεψης
Κορυφής για τη Συρία (δείπνο εργασίας), ενώ την επόμενη εβδομάδα και
συγκεκριμένα την Πέμπτη ο κ. Κατρούγκαλος θα μεταβεί στην Αττάλεια,
ιδιαίτερη πατρίδα και εκλογική βάση
του κ. Τσαβούσογλου. Ο κ. Κατρούγκαλος, μάλιστα, θα μεταβεί στην
Τουρκία από το Ισραήλ, όπου θα παρευρεθεί για την τριμερή Σύνοδο Κορυφής, παρουσία του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο.
Στο «μενού» των συζητήσεων Κατρούγκαλου - Τσαβούσογλου θα είναι,
δίχως άλλο, η υλοποίηση όλων όσα
συζητήθηκαν ανάμεσα σε Αλέξη Τσίπρα και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τον
προηγούμενο μήνα, με τις υφιστάμενες
πολιτικές δυσκολίες που υπάρχουν
και στις δύο πλευρές. Για την Αθήνα,
βεβαίως, είναι σημαντικότερες, λόγω
της παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου. Ωστόσο και στην Αγκυρα η
ατμόσφαιρα είναι τεταμένη, λόγω των
δημοτικών εκλογών της 31ης Μαρτίου.
Δεδομένου ότι η τουρκική οικονομία
βρίσκεται επισήμως σε ύφεση (τρίτο
και τέταρτο τρίμηνο του 2018 έχει
καταγραφεί αρνητικό πρόσημο 1,6
και 2,4%) με τις προβλέψεις για το

μέλλον να είναι μάλλον μελανές, η
διατήρηση μεγάλων πόλεων, όπως η
Κωνσταντινούπολη και η Αγκυρα, αποτελεί σημαντικό πολιτικό στοίχημα
για τον κ. Ερντογάν.
Σε αμιγώς διμερές επίπεδο, εντός
των ερχόμενων εβδομάδων αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι πρώτες
επαφές ανάμεσα στις τεχνικές ομάδες
που θα συζητήσουν για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) στο
Αιγαίο. Στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας
<
<
<
<
<
<

Σήμερα, στις Βρυξέλλες,
με στόχο την περαιτέρω
εξομάλυνση των
ελληνοτουρκικών
σχέσεων.
γίνεται η απαραίτητη προεργασία
ώστε η ελληνική πλευρά να είναι έτοιμη για άμεση έναρξη των σχετικών
επαφών, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα ξεκινήσουν πριν
από τις αρχές Απριλίου. Την ίδια περίοδο αναμένεται να αρχίσει στην Αθήνα και η λειτουργία του μουσουλμανικού τεμένους στον Βοτανικό. Αν
και το ζήτημα λειτουργίας τεμένους
είναι αποκλειστικά υπόθεση του ελληνικού κράτους, είναι γνωστό ότι ατύπως η Αγκυρα προσπαθεί να το συνδέσει με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, δημιουργώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, ακόμη ένα πρακτικό εμπόδιο σε αυτό
το ζήτημα χαμηλής πολιτικής.

Μετωπική σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του Βαγγέλη Μαρινάκη
Σε ανοικτή σύγκρουση μεταξύ της κυβέρνησης και του εφοπλιστή Βαγγέλη
Μαρινάκη οδήγησε το δημοσίευμα της
εφημερίδας Documento, για τον τελευταίο. Το πρωτοσέλιδο θέμα προκάλεσε την άμεση αντίδραση του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ Ολυμπιακός πριν
καν κυκλοφορήσει το φύλλο, ενδεικτικό
της ενόχλησής του. Συγκεκριμένα, την
Παρασκευή το βράδυ στην επίσημη
σελίδα του Ολυμπιακού αναρτήθηκε
μακροσκελής ανακοίνωση, στην οποία

μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός κατηγορεί ευθέως την κυβέρνηση για στοχοποίηση όσον αφορά
το πρόσωπό του. Στην ανακοίνωση,
δε, γίνεται προσωπική αναφορά στον
πρωθυπουργό, ταυτίζοντάς τον με τον
εκδότη της εφημερίδας, τον κ. Βαξεβάνη.
«Οι πρόθυμοι της δημοσιογραφικής
υποκουλτούρας, σε αγαστή συνεργασία
με τις επιθυμίες της κυβέρνησης και
του ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνουν τη χι-

λιοπαιγμένη παράστασή τους, επιδιώκοντας να κατασκευάσουν διώξεις και
ενόχους, εκμεταλλευόμενοι εγκληματικές πράξεις για την εξυπηρέτηση
των πολιτικών επιδιώξεών τους», αναφέρει η ανακοίνωση, η οποία σε άλλο
σημείο τονίζει πως «οι γνωστοί τσιπροβαξεβάνηδες και οι ομόσταβλοί
τους, παίζοντας τα ρέστα τους, απέφυγαν να κρατήσουν και τα προσχήματα, καθιστώντας συνένοχη τη δημόσια τηλεόραση, την οποία όλοι οι

Ελληνες πολίτες πληρώνουμε, για να
φέρουν εις πέρας τις εγκληματικές τους
επιδιώξεις».
Το Μέγαρο Μαξίμου απάντησε με
μια ανακοίνωση που επιβεβαίωνε τον
«πόλεμο» μεταξύ των δύο πλευρών.
Συγκεκριμένα, η Ηρώδου Αττικού, ανεβάζοντας τους τόνους και επιχειρώντας από την πλευρά της να ταυτίσει
τον επιχειρηματία με τον πρόεδρο της
Ν.Δ. Κυρ. Μητσοτάκη, τον οποίο αποκαλεί «προσωπικό φίλο του κ. Μαρι-

νάκη», σημειώνει: «Ο κ. Μαρινάκης επιτίθεται απρόκλητα στην κυβέρνηση
με βαρύτατους χαρακτηρισμούς, αναδεικνύοντας το ήθος του. Εξαπολύει
από τα ΜΜΕ που ελέγχει προπαγανδιστικούς τραμπουκισμούς, αναδεικνύοντας την αντίληψή του για τη Δημοκρατία. Την ίδια στιγμή, όλως τυχαίως, απειλητικά μηνύματα στέλνονται
στα κινητά τηλέφωνα βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ, με αποστολείς γνωστούς υπαλλήλους του, ενώ στα γραφεία της

εφημερίδας Documento γίνεται διάρρηξη και βανδαλίζονται μετά τα μεσάνυχτα, αφού προηγουμένως ο ιδιοκτήτης τους, δημοσιογράφος Κώστας Βαξεβάνης, απειλείται ανοικτά με ανακοινώσεις, γιατί τόλμησε να δημοσιοποιήσει δραστηριότητες του επιχειρηματία που απασχολούν τη Δικαιοσύνη».
Η ανακοίνωση καταλήγει λέγοντας
πως «η εποχή που κυβερνούσαν τον
τόπο οι νταβατζήδες έχει περάσει ανεπιστρεπτί».
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Ουραγός στον ΟΟΣΑ
η Ελλάδα στα δίκτυα
οπτικών ινών
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Tην ένδεια της χώρας σε ευρυζωνικά
δίκτυα υπερυψηλών ταχυτήτων αναδεικνύει η τελευταία παρουσίαση
στατιστικών του ΟΟΣΑ σχετικά με
τη διείσδυση των ευρυζωνικών. Η
χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του
διεθνούς οργανισμού, βασίζεται σε
δίκτυα χαλκού κατά 99,8% και μόλις
το 0,2% βασίζεται σε δίκτυα οπτικών
ινών. Με την επίδοση αυτή η Ελλάδα
κατατάσσεται στην τελευταία θέση
(37η) μεταξύ των 37 χωρών-μελών
του ΟΟΣΑ.
Πρώτη χώρα στην κατάταξη είναι
η Κορέα, όπου περίπου τέσσερις στις
πέντε ευρυζωνικές συνδέσεις (78,5%)
που αξιοποιούνται στην ασιατική
χώρα βασίζονται εξ ολοκλήρου σε οπτικές ίνες. Ακολουθεί η Ιαπωνία με
διείσδυση 77,3% και στη συνέχεια
η Λιθουανία με διείσδυση 72,1%. Ο
μέσος όρος στις χώρες του ΟΟΣΑ ανέρχεται στο 24,8% αφού σε σύνολο
411 εκατ. ευρυζωνικών συνδέσεων
στη ζώνη του ΟΟΣΑ τα 101 εκατ.
<
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<
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Σε σύνολο 3,9 εκατομμυρίων ευρυζωνικών
συνδέσεων στη χώρα,
μόλις 7.000 βασίζονται
αμιγώς σε οπτικές ίνες.
συνδέσεις βασίζονται σε οπτικές ίνες.
Σε χαμηλά επίπεδα, αντίστοιχα με
εκείνα της Ελλάδα κυμαίνεται και η
διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω οπτικών ινών σε Βέλγιο
(0,56%), Βρετανία (1,52%) και Γερμανία (2,56%).
Στην Ελλάδα, σε σύνολο 3,9 εκατομμυρίων ευρυζωνικών συνδέσεων,
μόλις 7.000 συνδέσεις βασίζονται σε
οπτικές ίνες. Αναφερόμαστε σε συνδέσεις οπτικών ινών που φτάνουν
μέχρι το σπίτι (fiber to the home ή
FTTH), το κτίριο (fiber to the buliding
ή FTTB) και μέχρι την εγκατάσταση
(fiber to the premice ή FTTP). Aντίθετα, στη κατηγορία αυτή, ο ΟΟΣΑ
δεν περιλαμβάνει τις συνδέσεις που
αξιοποιούν οπτικές ίνες μέχρι την
καμπίνα (fiber to the cabinet ή FTTC)
και από εκεί κι έπειτα ακολουθεί σύρμα χαλκού. Τις συνδέσεις αυτές καταχρηστικά οι εγχώριοι πάροχοι (ΟΤΕ,
Vodafone, Wind) τις χαρακτηρίζουν

συνδέσεις οπτικών ινών και είναι εκείνες που σήμερα στη χώρα μας έχουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Προσφέρουν ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων 30 έως 50 Μbps, ενώ οι συνδέσεις FTTH/B/P προσφέρουν ταχύτητες άνω των 100 Mbps και ενίοτε
φτάνουν το 1 Gbps.
Tα στοιχεία του ΟΟΣΑ αναφέρονται
στον περασμένο Ιούνιο και δείχνουν
ότι μέσα σε ένα χρόνο (Ιούλιος 2017
- Ιούνιος 2018) οι συνδέσεις οπτικών
ινών παρουσίασαν αύξηση στη χώρα
μας της τάξης του 34%. Τη μεγαλύτερη αύξηση συνδέσεων οπτικών ινών σημείωσε πέρυσι η Ιρλανδία
(212%) και ακολούθησε το Βέλγιο
(70%). Τα ποσοστά αυτά δείχνουν
την ανωριμότητα των αγορών καθώς
οι ώριμες αγορές, όπως Κορέα, Ιαπωνία, Λιθουανία κ.ά., σημειώνουν
πολύ χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
των ευρυζωνικών συνδέσεων οπτικών
ινών – της τάξης του 5% ή και λιγότερο.
Συμπεριλαμβανομένων των χάλκινων ευρυζωνικών συνδέσεων (τεχνολογίες ADSL, VDSL κ.λπ.) η Ελλάδα
κατέχει ικανοποιητική θέση μεταξύ
των χωρών-μελών του ΟΟΣΑ. Kατάσσεται στη 14η θέση μεταξύ των 37
κρατών–μελών παρουσιάζοντας διείσδυση 36,1% στον πληθυσμό. Το
ποσοστό αυτό είναι κοντά σε εκείνα
της Πορτογαλίας (35,6%), που κατατάσσεται στη 15η θέση, και του Λουξεμβούργου (36,9%), που κατατάσσεται στη 13η θέση. Μάλιστα, η χώρα
μας μαζί με την Αυστραλία και την
Πορτογαλία είναι οι χώρες-μέλη του
ΟΟΣΑ που συνεχίζουν να αυξάνουν
αισθητά τη διείσδυση των ευρυζωνικών συνδέσεων. Και οι τρεις χώρες
πέρυσι πέτυχαν τη μεγαλύτερη αύξηση της διείσδυσης ευρυζωνικών,
που για κάθε χώρα ήταν της τάξης
των δύο ποσοστιαίων μονάδων.
Τέλος, χαμηλή είναι η διείσδυση
των ευρυζωνικών συνδέσεων μέσω
δικτύων κινητής, όπως επίσης και
οι συνδέσεις μηχανών με μηχανές
(machine-to-machine ή Μ2Μ).
Σε ό,τι αφορά τις ευρυζωνικές
συνδέσεις κινητής, η χώρα με ποσοστό διείσδυσης στον πληθυσμό
74,6% κατατάσσεται στην 31η θέση
μεταξύ των 37 χωρών-μελών του
ΟΟΣΑ. Τέλος, οι συνδέσεις M2M
αντιστοιχούν στο 3,3% του πληθυσμού της χώρας και την κατατάσσουν στην 35η θέση.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η
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Κάθε μήνα και ένα φόρο θα πληρώνουν
οι φορολογούμενοι το β΄ εξάμηνο
Από τον Ιούλιο έως το τέλος του έτους θα καταβληθούν 6,2 δισ. για εισόδημα, ΕΝΦΙΑ
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Από νωρίς ξεκινούν φέτος οι υποχρεώσεις των 6,2 εκατ. φορολογουμένων
οι οποίοι για πρώτη φορά καλούνται
να πληρώσουν κάθε μήνα, από τον Ιούλιο και μέχρι το τέλος του έτους,
περισσότερα από 6,2 δισ. ευρώ. Μάλιστα, οι χειρότεροι μήνες θα είναι ο
Σεπτέμβριος και ο Νοέμβριος, δηλαδή
οι μήνες ανάμεσα στις εθνικές εκλογές,
καθώς οι φορολογούμενοι θα πληρώσουν και φόρο εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ).
Ο λόγος που κάθε μήνα οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώνουν φόρους
έγκειται στην αλλαγή της εκκαθάρισης
του ΕΝΦΙΑ. Μέχρι πρότινος η εκκαθάριση του φόρου επί των ακινήτων
γινόταν στα τέλη Αυγούστου, με αποτέλεσμα η πρώτη δόση να καταβάλλεται τον Σεπτέμβριο. Φέτος όλα θα
γίνουν ένα μήνα νωρίτερα, άρα η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ να ξεκινήσει τον Αύγουστο, μήνα που οι περισσότεροι Ελληνες βρίσκονται στις παραλίες. Για
<
<
<
<
<
<

Η ηλεκτρονική πύλη του
Taxisnet για υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει
εντός του Μαρτίου.
φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων έχει αλλάξει σημαντικά τις
διαδικασίες που σχετίζονται κυρίως
με τα εκκαθαριστικά σημειώματα. Είτε
τα ζευγάρια υποβάλουν χωριστές δηλώσεις είτε μαζί, θα λάβουν ξεχωριστό
εκκαθαριστικό σημείωμα, ο καθένας
για τα εισοδήματα που δήλωσε. Εν συνεχεία, εφόσον δεν έχει άλλες υποχρεώσεις (π.χ. πληρωμή ΕΝΦΙΑ) και
προκύπτει επιστροφή φόρου, το ποσό
θα πιστωθεί σχετικά σύντομα στον
λογαριασμό του δικαιούχου. Σε διαφορετική περίπτωση η επιστροφή θα
συμψηφιστεί. Με βάση τον σχεδιασμό,
η πρώτη δόση του φόρου θα καταβληθεί μέχρι τις 31 Ιουλίου, η δεύτερη
μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου και η τρίτη
έως τις 30 Νοεμβρίου. Η ηλεκτρονική
πύλη του Taxisnet για την υποβολή
των φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει εντός του Μαρτίου
και οι φορολογούμενοι θα έχουν περιθώριο μέχρι το τέλος Ιουνίου για να
εκπληρώσουν την ετήσια φορολογική
τους υποχρέωση. Τα βασικά σημεία
των φετινών φορολογικών δηλώσεων

είναι τα εξής:
1. Μία κοινή φορολογική δήλωση, δύο
εκκαθαριστικά σημειώματα. Από φέτος
κάθε σύζυγος θα έχει το δικό του εκκαθαριστικό. Στην κοινή φορολογική
δήλωση από τους συζύγους διενεργείται ξεχωριστή βεβαίωση του φόρου
και εκδίδονται δύο εκκαθαριστικά σημειώματα. Ενα για κάθε σύζυγο. Πιστωτικά ποσά του ενός συζύγου δεν
συμψηφίζονται με τυχόν χρεωστικά
του άλλου και στην περίπτωση που έχουν και οι δύο πιστωτικά ποσά, επιστρέφονται στον κάθε δικαιούχο χωριστά. Για παράδειγμα, ζευγάρι υποβάλλει κοινή φορολογική δήλωση και
για τον σύζυγο προκύπτει πληρωμή
φόρου 600 ευρώ, ενώ για τη σύζυγο
επιστροφή 300 ευρώ. Τα δύο ποσά δεν
θα συμψηφιστούν. Ο σύζυγος θα πληρώσει τον φόρο και η σύζυγος θα εισπράξει την επιστροφή του φόρου ανεξάρτητα από την οφειλή του συζύγου.
2. Κάτοικοι εξωτερικού: Σε περίπτωση
που φορολογικός κάτοικος Ελλάδας
μεταφέρει την κατοικία του στο εξωτερικό, η δήλωση υποβάλλεται εμπρόθεσμα καθ’ όλη τη διάρκεια του φορολογικού έτους και το αργότερο έως
τις 31.12.2019.
3. Δηλώσεις των αποβιωσάντων: Υποβάλλονται σε χειρόγραφη μορφή στην
αρμόδια ΔΟΥ εμπρόθεσμα έως τις
31.12.2019. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται ενημέρωση του Τμήματος
Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της ΔΟΥ του αποβιώσαντος
πριν από την υποβολή της δήλωσης
με την ημερομηνία θανάτου και τα
στοιχεία των νομίμων κληρονόμων/εγγυτέρων συγγενών, προσκομίζοντας
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
4. Εντυπο Ε3 ανηλίκου: Η δήλωση του
γονέα με το Ε3 του ανήλικου τέκνου
υποβάλλεται σε χειρόγραφη μορφή
στην αρμόδια ΔΟΥ.
5. Πτώχευση: Σε περίπτωση πτώχευσης
υποβάλλονται δύο δηλώσεις, μία δήλωση από τον σύνδικο πτώχευσης για
τα εισοδήματα από την πτωχευτική
περιουσία σε χειρόγραφη μορφή στην
αρμόδια ΔΟΥ και μία δήλωση από τον
πτωχό για τα τυχόν εισοδήματα από
τη μη πτωχευτική περιουσία ηλεκτρονικά.
6. Δηλώσεις με επιφύλαξη: Οι δηλώσεις
με επιφύλαξη υποβάλλονται μέσω Διαδικτύου και εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών οι φορολογούμενοι
οφείλουν να προσκομίσουν στη ΔΟΥ
τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Πώς δηλώνονται τα εισοδήματα
από μισθώσεις τύπου Airbnb
Τα εισοδήματα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων τύπου Airbnb δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο στον κωδικό 60 της στήλης 16
του εντύπου Ε2 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης
περιουσίας). Επιλέγοντας τον κωδικό
61 της ίδιας στήλης, θα δηλώνονται
συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα
εισοδήματα που αποκτήθηκαν από
τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφορμών.
• Τέλος επιτηδεύματος: Διευρύνεται
ο αριθμός των φορολογουμένων
που απαλλάσσονται από την πληρωμή τέλους επιτηδεύματος. Στη
λίστα περιλαμβάνονται και οι αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών,
καθώς και όσοι έχουν πραγματοποιήσει έναρξη επιχειρηματικής

δραστηριότητας αλλά βρίσκονται
σε κατάσταση πτώχευσης ή αδράνειας. Σε περίπτωση που η αδράνεια
δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους
μήνες λειτουργίας.
• Δαπάνες με «πλαστικό χρήμα»: Στους
κωδικούς 049-050 «Δαπάνη αγοράς
αγαθών και παροχής υπηρεσιών»,
αναγράφονται από τους μισθωτούς,
τους συνταξιούχους και τους κατ’ επάγγελμα αγρότες τα χρηματικά
ποσά των δαπανών για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών που πλήρωσαν το 2018 με «πλαστικό χρήμα»
ή e-banking ή ηλεκτρονικό πορτοφόλι για τη διατήρηση της μείωσης
φόρου των 1.900-2.100 ευρώ, η οποία
ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο
8.636-9.545 ευρώ.

Kοινωνικές δαπάνες: από 25,4% του ΑΕΠ στο 20,6% το 2060
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και επιδείνωση της φτώχειας
στη χώρα μας δείχνουν τα στοιχεία
για την πορεία των κοινωνικών δαπανών ως ποσοστό του ΑΕΠ, έως το
2060. Μάλιστα, και ενώ σύμφωνα
με την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ
οι δημόσιες κοινωνικές δαπάνες
στην Ελλάδα το 2018 αποτελούσαν
το 25,4% του ΑΕΠ, έναντι 22,5%
κατά μέσο όρο στις χώρες της Ε.Ε.
των 27, η σχέση αυτή αντιστρέφεται
τα αμέσως επόμενα χρόνια, με αποτέλεσμα να διευρύνονται οι ανισότητες και στο εσωτερικό της Γηραιάς
Ηπείρου.
Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον
ΟΟΣΑ, από το 25,4% του ΑΕΠ που
αντιστοιχεί στις δημόσιες κοινωνικές
δαπάνες στην Ελλάδα, το 16,9% ήταν
για τις συντάξεις, το 4,8% για δαπάνες
υγείας, το 3,3% για τη στήριξη του
εισοδήματος των εργαζομένων και
ένα 0,4% για άλλες κατηγορίες κοινωνικών δαπανών. Αντίστοιχα, για
τον μέσο όρο των χωρών της E.E.,
το 9,2% ήταν για συντάξεις, το 5,7%
για την υγεία, το 4,5% για στήριξη
του εισοδήματος των εργαζομένων
και 3,1% για άλλες κατηγορίες κοινωνικών δαπανών.
Οπως εξηγούν μιλώντας στην «Κ»
ο ομότιμος καθηγητής του Παντείου
Σάββας Ρομπόλης και ο υποψήφιος

διδάκτωρ Βασίλης Μπέτσης, η εξέλιξη
αυτή οφείλεται κατά βάση στο γεγονός ότι ο πτωτικός ρυθμός μεταβολής των δημοσίων κοινωνικών δαπανών ήταν κατά τη συγκεκριμένη
περίοδο μικρότερος από τον πτωτικό
ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ στην Ελλάδα.
Βέβαια, αυτό που προκαλεί έντονο
προβληματισμό είναι οι μελλοντικές
προβολές της E.E. αναφορικά με το
ύψος των δημοσίων κοινωνικών δα-

πανών στην Ελλάδα ως ποσοστό του
ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, έως το 2020 οι
δαπάνες αυτές θα μειωθούν στο 22%
του ΑΕΠ, όταν η αντίστοιχη πρόβλεψη για τον μέσο όρο των χωρών της
Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα είναι στο 25,2%
του ΑΕΠ. Παράλληλα, η Ε.Ε. στις
προβολές της εκτιμά ότι οι κοινωνικές
δαπάνες στην Ελλάδα έως το 2060
θα μειωθούν στο 20,6% του ΑΕΠ,
ενώ ο μέσος όρος της Ε.Ε. θα αυξηθεί
στο 27%. Με άλλα λόγια, η Ελλάδα

θα δαπανά 25% λιγότερο από τον
μέσο όρο της Ε.Ε. για κοινωνική προστασία. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα
το 2060, από το 20,6% του ΑΕΠ για
κοινωνικές δαπάνες, θα δαπανά το
11,5% για συντάξεις (-32% σε σχέση
με το 2018), για την υγεία 6,3% (+31%
σε σχέση με το 2018), 2,5% για τη
στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων (-25% σε σχέση με το 2018)
και 0,3% για άλλες κατηγορίες κοινωνικών δαπανών. Αντίστοιχα, από
τον μέσο όρο του επιπέδου των δημοσίων κοινωνικών δαπανών των
χωρών της Ε.Ε., το 2060 θα δαπανάται
το 11,8% για συντάξεις (+28% σε
σχέση με το 2018), 7,3% για την υγεία
(από 5,7% το 2018), 4,4% για τη στήριξη του εισοδήματος των εργαζομένων και 3,4% για άλλες κατηγορίες
κοινωνικών δαπανών.
Σύμφωνα μάλιστα με τους δύο ειδικούς, αν λάβουμε υπόψη ότι η Ε.Ε.
έχει θέσει ως παραδοχή ότι το ΑΕΠ
της Ελλάδας θα μεταβάλλεται με
μέσο ετήσιο ρυθμό 0,8% και των χωρών της Ε.Ε. κατά 1,4%, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι, σε χρηματικές
μονάδες ανά άτομο και όχι ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι κατά κεφαλήν
κοινωνικές δαπάνες είναι δραματικά
χαμηλότερες, καθώς από 4.500 ευρώ
το 2017 στην Ελλάδα, έναντι 7.700
ευρώ στην Ε.Ε., το 2060 μειώνονται
σε 3.700 ευρώ στη χώρα μας και αυξάνονται στα 8.900 ευρώ στην Ε.Ε.
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Φώτα,Κάμερα,Πάμε!
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Αυτή την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή
μη χάσετε τον 13ο τόμο!
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ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Ζητούνται
600.000
επιπλέον
τουρίστες

Εξακόσιες χιλιάδες επιπλέον επισκέπτες, που θα διαλέξουν να μείνουν σε ξενοδοχείο και όχι σε κατάλυμα βραχυχρόνιας μίσθωσης,
πρέπει να προσελκύσει η Αθήνα
για να καλύψει τα νέα ξενοδοχεία
που αναμένεται να προστεθούν στο
δυναμικό της πόλης τα επόμενα
λίγα χρόνια. Αυτό επισημαίνουν
στην «Κ» μελετητές της αγοράς ξενοδοχειακών ακινήτων αλλά και
οικονομολόγοι, προκειμένου να καταδείξουν τις συνθήκες υπερπροσφοράς κλινών που διαμορφώνονται
από τις επενδύσεις που είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης είτε
θεωρούνται βέβαιες πως θα υλοποιηθούν εντός της επόμενης τριετίας. Και σε αυτά τα μεγέθη δεν περιλαμβάνονται καν οι 110 χιλιάδες
επιπλέον επισκέπτες που χρειάζονται για να γεμίσουν (με πληρότητα
70%) τα 855 νέα δωμάτια ξενοδοχείων που μπήκαν στην αγορά το
2018. Ούτε άλλα ξενοδοχεία που
ενδέχεται να προκύψουν από την
αξιοποίηση ακινήτων των ασφαλιστικών ταμείων, που βρίσκεται σε
εξέλιξη, ή άλλες αναπτύξεις.
Η εικόνα αυτή εξηγεί σε μεγάλο
βαθμό τις προβλέψεις αρκετών ξενοδόχων για χαμηλότερες πληρότητες αλλά και χαμηλότερες τιμές
στα ξενοδοχειακά καταλύματα της
πρωτεύουσας και της ευρύτερης
περιφέρειας της Αττικής.
Εάν σε αυτή την προβολή συνεκτιμηθεί και η αυξημένη προσφορά
κλινών από διαμερίσματα που είναι
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Μείωση τζίρου για επτά στις δέκα
επιχειρήσεις στις εκπτώσεις

διαθέσιμα για βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθίσταται αντιληπτό πως η
κερδοφορία του κλάδου ενδέχεται
να πιεστεί. Οι 600 χιλιάδες επιπλέον
επισκέπτες για την Αθήνα προκύπτουν από την αναγωγή των 4.745
δωματίων που αναμένεται να μπουν
στην αγορά σε πληρότητες της τάξης του 70% το έτος και μέση διάρκεια παραμονής των επισκεπτών
τεσσάρων ημερών (δωμάτια επί κλίνες, επί 365 ημέρες, επί 0,7, διά τέσσερα).
Ηδη το πρόβλημα έχει γίνει αισθητό: η Ενωση Ξενοδόχων Αθη<
<
<
<
<
<

Σε αυτά τα μεγέθη
δεν περιλαμβάνονται
οι 110 χιλιάδες επισκέπτες που χρειάζονται
για να γεμίσουν
τα 855 νέα δωμάτια
ξενοδοχείων που μπήκαν στην αγορά το ’18.
νών-Αττικής και Αργοσαρωνικού
(ΕΞΑΑΑ) δημοσίευσε στοιχεία για
τον Ιανουάριο τα οποία δείχνουν
πτώση της τάξης του 8,7% στις πληρότητες και μείωση κατά 10,1% στα
έσοδα ανά διαθέσιμο δωμάτιο.
Με βάση τα μηνιαία δελτία ΕΞΑΑΑ και GBR Consulting και τα στοιχεία κίνησης και απόδοσης ξενοδοχείων, η χρήση του 2018 έκλεισε
με οριακή αύξηση της πληρότητας
της τάξης του 1,5%, παρουσιάζοντας

l

Μικρά ήταν τα κέρδη για τους εμπόρους από το γεγονός ότι τα καταστήματα λειτούργησαν την
Κυριακή 20 Ιανουαρίου.

Για να γεμίσουν τα νέα ξενοδοχεία
της Αθήνας τα επόμενα χρόνια
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

παράλληλα προειδοποιητικά σημάδια για ανατροπή του θετικού
κλίματος.
Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια των λεγόμενων μηνών αιχμής,
δηλαδή τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, τον
Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, καταγράφηκαν αρνητικά πρόσημα
στην πληρότητα των ξενοδοχείων,
κάτι που παρατηρήθηκε και τον
Δεκέμβριο του 2018, με πτώση πληρότητας της τάξης του 2,7%. Η διά-

βρωση των μεριδίων των ξενοδοχείων στη συνολική αγορά φιλοξενίας της Αθήνας από την μεγέθυνση
του φαινομένου των βραχυχρόνιων
μισθώσεων τύπου Airbnb είναι εμφανής και στα στοιχεία των αεροπορικών αφίξεων: τον Ιανουάριο
του 2019, καταγράφηκε αύξηση
των αεροπορικών αφίξεων στο αεροδρόμιο της Αθήνας της τάξης
του 8,7%. Ομως οι πληρότητες των
ξενοδοχείων υποχώρησαν…

Από τον... ιό των προσφορών φαίνεται ότι
έχει προσβληθεί πλέον και το παραδοσιακό
λιανεμπόριο, με συνέπεια ο θεσμός των τακτικών εκπτώσεων να αποβαίνει για τα καταστήματα, ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου, ολοένα και λιγότερο αποδοτικός για τις πωλήσεις και τα κέρδη
τους. Μπορεί, λοιπόν, συνολικά οι πωλήσεις
στο λιανεμπόριο να εμφανίζουν αυξητική
τάση τη διετία 2017-2018, όμως την αύξηση
την καρπώνονται κατά βάση οι μεγαλύτερες
αλυσίδες του κλάδου, οι οποίες μπορούν
και να χρηματοδοτούν με μεγάλη διάρκεια
προσφορές. Οι μικρομεσαίοι ζητούν κατάργηση του θεσμού των ενδιάμεσων εκπτώσεων, ενώ φέρεται να υπάρχουν διαφωνίες ακόμη και μεταξύ τους για το ενδεχόμενο αλλαγής των χρονικών περιόδων
κατά τις οποίες πραγματοποιούνται οι τακτικές θερινές και χειμερινές εκπτώσεις.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΙΝΕΜΥ - ΕΣΕΕ), κατά τις χειμερινές
εκπτώσεις που ξεκίνησαν στις 14 Ιανουαρίου
2019 και ολοκληρώθηκαν στις 28 Φεβρουαρίου 2019, επτά στις δέκα επιχειρήσεις
δήλωσαν ότι ο τζίρος τους ήταν μικρότερος
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή
περίοδο. Μάλιστα, μία στις τρεις από αυτές
που δήλωσαν ότι υποχώρησε ο τζίρος τους,
είχαν απώλειες από 21% έως 40%. Βελτίωση
του τζίρου σημείωσε το 8% των επιχειρήσεων, ενώ στα ίδια επίπεδα με πέρυσι διαμορφώθηκε ο τζίρος κατά τις χειμερινές
εκπτώσεις για το 24% των εμπορικών καταστημάτων.
Ελαφρώς καλύτερη ήταν η εικόνα ειδικά
στην Αθήνα. Σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών
(ΕΣΑ) 63,5% των επιχειρήσεων δήλωσαν

ότι οι πωλήσεις τους στις πρόσφατες εκπτώσεις ήταν μικρότερες σε σύγκριση με
πέρυσι. Βελτιωμένο τζίρο είχε το 11%, ενώ
στα ίδια επίπεδα με πέρυσι ήταν οι πωλήσεις
επίσης για το 24% των επιχειρήσεων που
συμμετείχαν στην έρευνα.
Μικρά, εξάλλου, ήταν τα κέρδη για τους
εμπόρους από το γεγονός ότι τα καταστήματα λειτούργησαν την Κυριακή 20 Ιανουαρίου. Σε πανελλαδικό επίπεδο, βάσει της
έρευνας της ΕΣΕΕ, θετικά επέδρασε στις
πωλήσεις μόλις για το 6%, αρνητικά για το
26%, ενώ το 64% υποστήριξε ότι η επίδραση
ήταν ουδέτερη. Ειδικά στην Αθήνα ο τζίρος
στις 20 Ιανουαρίου ήταν χειρότερος από
πέρυσι για το 62,5% των επιχειρήσεων,
κάτι το οποίο σχετίζεται και με το γεγονός
ότι εκείνη την ημέρα πραγματοποιήθηκε
στο κέντρο της πρωτεύουσας συλλαλητήριο
κατά της συμφωνίας των Πρεσπών.
«Παρατηρείται κόπωση στον θεσμό των
εκπτώσεων», υποστήριξε χθες, στο πλαίσιο
συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων των δύο ερευνών, ο
πρόεδρος της ΕΣΕΕ Γ. Καρανίκας. Ο κ. Στ.
Καφούνης, πρόεδρος του ΕΣΑ, από την
πλευρά του απέδωσε την υποχώρηση του
τζίρου στην παρατεταμένη διάρκεια των
ενδιάμεσων εκπτώσεων του Νοεμβρίου,
καθώς και στη μετατροπή της «Black Friday»
ουσιαστικά σε «Black Week». Σύμφωνα με
τον κ. Καρανίκα το αίτημα για κατάργηση
των ενδιάμεσων εκπτώσεων βρίσκεται σε
καλό δρόμο, καθώς για πρώτη φορά φαίνεται
να υπάρχει σύγκλιση απόψεων σε αυτό το
ζήτημα. Ερωτηθείς δε, για το εάν η ΕΣΕΕ
προτίθεται να προτείνει να αρχίζουν για
παράδειγμα εν μέσω εορταστικής περιόδου
οι χειμερινές εκπτώσεις, ο ίδιος υποστήριξε
ότι υπάρχουν αντικρουόμενες απόψεις και
εντός του διοικητικού συμβουλίου της συνομοσπονδίας.

€69.00

Καθαρή όραση ακόμη και σε συνθήκες
πολύ χαμηλού φωτισμού
Προστασία ορατότητας από έντονες λάμψεις
Καλύτερη ορατότητα σε βάθος
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Υψηλότεροι οι «κόκκινοι» στόχοι των τραπεζών

Σκοπεύουν να μειώσουν τα NPEs πάνω από 50 δισ. ευρώ μέχρι το 2021 – Βασικό εργαλείο, η τιτλοποίηση μέσω του APS
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Επιθετικότερα και πιο εμπροσθοβαρή
θα είναι τα τριετή πλάνα για τη μείωση
των κόκκινων δανείων τα οποία θα υποβάλουν στον SSM οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στα τέλη Μαρτίου.
Ο στόχος για τη μείωση των NPEs
που θα δεσμευθούν να πετύχουν έως
και το 2021 οι Alpha, Εθνική, Eurobank
και Πειραιώς, σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις, θα είναι μεγαλύτερη των 50
δισ. ευρώ που είχε προβλεφθεί ήδη στα
πλάνα που είχαν υποβληθεί τον περασμένο Οκτώβριο και, σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, θα προσεγγίζει τα 60
δισ. ευρώ. Ο στόχος είναι εξαιρετικά φιλόδοξος σε σχέση και με τις προβλέψεις
για τον ρυθμό μεγέθυνσης του ΑΕΠ,
που αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 2%
και 2,3% και o οποίος, όπως εκτιμούν
τραπεζικά στελέχη, δεν μπορεί από
μόνος του να στηρίξει μια πιο επιθετική
μείωση των κόκκινων δανείων.
Μοιραία, το βάρος της μείωσης θα
σηκώσουν μηχανισμοί όπως το Asset
Protection Scheme (APS), δηλαδή η τιτλοποίηση κόκκινων δανείων με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου, με βάση
την πρόταση που έχει διαμορφώσει το
ΤΧΣ και η JPMorgan, ή η μεταφορά σε
SPV κόκκινων δανείων με παράλληλη
χρήση του αναβαλλόμενου φόρου που
έχει προτείνει η ΤτΕ. Η πρόταση του
<
<
<
<
<
<

Τα σχέδια είναι εξαιρετικά
φιλόδοξα σε σχέση και με τις
προβλέψεις για τον ρυθμό
μεγέθυνσης του ΑΕΠ.

Η πρόταση του ΤΧΣ αναμένεται να λάβει την έγκριση της DG Comp εντός του Απριλίου και προβλέπει τη μεταφορά κόκκινων ενυπόθηκων στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων ύψους 15 δισ. ευρώ.

ΤΧΣ αναμένεται να λάβει την έγκριση
της DG Comp εντός του Απριλίου και
προβλέπει τη μεταφορά κόκκινων ενυπόθηκων στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων ύψους 15 δισ. ευρώ. Κρίσιμη παράμετρος για την επιτυχία του
σχήματος είναι το κόστος που θα επωμιστούν οι τράπεζες ως προμήθεια που
θα καταβάλλεται στο Δημόσιο προκειμένου να κάνουν χρήση της εγγύησης
του Δημοσίου, το ύψος της οποίας, όπως
σημειώνουν οι τράπεζες, θα πρέπει να
είναι «ανεκτό» και όχι πάνω από το επίπεδο του 2%-2,5%. Η μεθοδολογία,
βάσει της οποίας η προμήθεια για τις

τράπεζες ήταν συνάρτηση του κόστους
που έχει το ασφάλιστρο κινδύνου του
ελληνικού Δημοσίου, οδηγούσε σε μια
εξαιρετικά ακριβή τιτλοποίηση. Ετσι η
νέα μεθοδολογία που επεξεργάστηκε η
JPMorgan βασίζεται στην ποιότητα των
δανείων (collateral value adjustment)
που θα μεταφέρουν στο APS. Η λύση
αυτή προϋποθέτει τη μεταφορά δανείων
που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες ανάκτησης, αξιολόγηση που θα πρέπει
να λάβει υπόψη της και το νέο πλαίσιο
για την προστασία της πρώτης κατοικίας,
που αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους θεσμούς,

στον βαθμό που αυτή η κατηγορία των
δανείων θα αποτελέσει τον κύριο όγκο
των δανείων που θα μεταφερθούν.
Στο τραπέζι είναι άλλωστε και η πρόταση της ΤτΕ για τη μείωση των κόκκινων
δανείων με χρήση του αναβαλλόμενου
φόρου, που δίνει τη δυνατότητα στις
τράπεζες να χρησιμοποιήσουν προς τη
σωστή κατεύθυνση τόσο τις προβλέψεις
όσο και τα σημαντικά κεφαλαιακά τους
αποθέματα. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, πιο κοντά στην πρόταση της ΤτΕ
είναι η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό, γιατί οι δύο τράπεζες έχουν
δεσμεύσει μεγαλύτερο ύψος κεφαλαίων

Hawaiian
Fashion night
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MARCH 16TH 2019
Lemon Park, Nicosia 8:30pm
Mother-Daughter, Father-Son
Beachwear Fashion Show
Complementary Diplomatico
Cocktails all night long
Tropicana Dancing Show
Hawaiian Finger Food

For the support of:
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DRESS
CODE

Organized by:
Χορηγοί
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HAWAIIAN
STYLE

Lefkosia
CYPRUS

Χορηγός Επικοινωνίας

για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα NPEs (π.χ. η Alpha Bank έχει απόθεμα
περί τα 2 δισ. ευρώ στα κεφάλαιά της)
και μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν με
πιο ευέλικτο τρόπο για τον σκοπό μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, δυνατότητα που περιορίζεται σημαντικά
σήμερα λόγω της νομοθεσίας περί αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων.
Το επόμενο διάστημα θα αποδειχθεί
κρίσιμο τόσο για την έκβαση της συμφωνίας για την πρώτη κατοικία, που
δεν θα κρίνει μόνο την τύχη των κόκκινων δανείων με υποθήκη την πρώτη
κατοικία, όσο και τους σχεδιασμούς των

τραπεζών για τα νέα πιο εμπροσθοβαρή
πλάνα που θα πρέπει να συμφωνήσουν
με τον SSM. Να σημειωθεί ότι με βάση
τα πλάνα που είχαν υποβληθεί στον
SSM στις αρχές Οκτωβρίου για τη μείωση
των κόκκινων δανείων έως και το 2021,
οι τράπεζες είχαν δεσμευθεί στη μείωση
των δανείων αυτών κατά 50 δισ. ευρώ
από το επίπεδο των 84 δισ. ευρώ που
ήταν τα NPEs στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2018. Συγκεκριμένα:
• Η Alpha Bank έχει δεσμευθεί για
μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στα 8 δισ. ευρώ από τα 22,5
δισ. ευρώ που ήταν το υπόλοιπο των
NPEs το γ΄ τρίμηνο του 2018. Η αγορά
προεξοφλεί ότι η νέα διοίκηση θα προχωρήσει σε πιο εμπροσθοβαρείς κινήσεις, αξιοποιώντας το κεφαλαιακό μαξιλάρι που διαθέτει η τράπεζα και δρομολογώντας τιτλοποιήσεις που μπορούν
να ενταχθούν είτε στο APS που προτείνει
το ΤΧΣ ή στο SPV που προτείνει η ΤτΕ.
• Η Εθνική Τράπεζα έχει δεσμευθεί
για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων στα 6 δισ. ευρώ από το επίπεδο
των 16,1 δισ. ευρώ (στοιχεία γ΄ τριμήνου
2018). Το νέο πλάνο προεξοφλείται πιο
εμπροσθοβαρές, αξιοποιώντας το υψηλό
επίπεδο προβλέψεων που διαθέτει η
τράπεζα και το οποίο της επιτρέπει να
κάνει χρήση των εργαλείων για τιτλοποίηση με μεγαλύτερη ευελιξία.
• Η Eurobank, μέσω και της συγχώνευσης με την Grivalia και των δύο τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων 7,5 + 2
δισ. ευρώ, έχει ανακοινώσει ήδη επιθετική μείωση των NPEs στο επίπεδο των
6,6 δισ. ευρώ στα τέλη του 2019 από το
σημερινό επίπεδο των 16 δισ. ευρώ
(στοιχεία 2018), στοχεύοντας στην περαιτέρω μείωση των NPEs στα 3,5 δισ.
ευρώ στο τέλος του 2021. Αν και το σχέδιο είναι αυτόνομο, η συμμετοχή στο
σχήμα του APS θα επιτρέψει την καλύτερη τιμολόγηση της τιτλοποίησης που
η διοίκηση έχει δρομολογήσει ήδη.
• Η Τράπεζα Πειραιώς, τέλος, που
έχει κληρονομήσει και το πιο βαρύ χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων, έχει δεσμευθεί για μείωση των NPEs στα 13
δισ. ευρώ από το επίπεδο των 27,6 δισ.
ευρώ (στοιχεία γ΄ τριμήνου 2018). Η διοίκηση της τράπεζας εξετάζει όλες τις
εναλλακτικές δυνατότητες που έχουν
πέσει στο τραπέζι, μεταξύ των οποίων
και η μεταβίβαση χαρτοφυλακίου NPEs
σε συνδυασμό με τη διαχείρισή τους.

Το πλαίσιο
για την α΄
κατοικία
Οδηγό για «ασφαλείς»
τιτλοποιήσεις θα αποτελέσει το νέο πλαίσιο
για την προστασία της
πρώτης κατοικίας, στην
ομπρέλα του οποίου,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τραπεζικών
στελεχών, θα ενταχθούν κόκκινα δάνεια
ύψους 11 δισ. ευρώ. Το
νέο πλαίσιο θα επιτρέψει στις τράπεζες να
δρομολογήσουν πλέον
με μεγαλύτερη βεβαιότητα τις τιτλοποιήσεις
που έχουν στα σχέδιά
τους και οι οποίες θα αποτελέσουν βασικό εργαλείο για τη μείωση
των NPEs το 2019. Η οριστικοποίηση των όρων βάσει των οποίων
θα προστατεύεται η
πρώτη κατοικία θα ομαλοποιήσει την αγορά
των στεγαστικών δανείων, που συγκεντρώνει μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα ύψους 27
δισ. ευρώ και θα επιτρέψει στις τράπεζες
να τιμολογήσουν με
μεγαλύτερη ακρίβεια
τα χαρτοφυλάκια που
θα βγουν προς τιτλοποίηση το προσεχές
διάστημα. Σύμφωνα με
τις ίδιες εκτιμήσεις, το
νέο πλαίσιο θα δώσει
τη δυνατότητα για ρυθμίσεις και θα αποκαταστήσει τις ταμειακές
ροές στο κρίσιμο χαρτοφυλάκιο των ενυπόθηκων δανείων, ενώ θα
ανοίξει τον δρόμο για
ρευστοποιήσεις της ακίνητης περιουσίας όσων οφειλετών δεν ενταχθούν σε ρύθμιση.
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Μεταχειρισμένα ρούχα,
η «νέα τάση» στη μόδα

Ενα νέο κίνημα έχει λάβει σάρκα
και οστά. Οι άνθρωποι που ανήκουν
σε αυτό απέχουν από την αγορά
καινούργιων ρούχων και επιλέγουν
μεταχειρισμένα. Είναι, άραγε, αυτή
η μεγαλύτερη αλλαγή που μπορεί
να πραγματοποιηθεί προς όφελος
του περιβάλλοντος;
Η Λορίν Κούντερι ψάχνει τα ενδύματα που είναι κρεμασμένα στο
κατάστημα της φιλανθρωπικής οργάνωσης Cancer Research Uk, στο
Γκουλ του ανατολικού Γιόρκσαϊρ.
«Κατεστραμμένη», λέει, αναφερόμενη σε μία σκισμένη μπλούζα.
«Αυτή η φούστα είναι μεγάλη, αλλά
πιστεύω ότι μπορώ να τη στενέψω»,
αναφέρει η Κούντερι, η οποία παρότι φαίνεται ότι ψωνίζει, στην
πραγματικότητα απλά κοιτάει τα
εμπορεύματα. Βρίσκεται, άλλωστε,
σε μία πολύ σημαντική αποστολή:
να μην αγοράσει καθόλου νέα ρούχα
έστω και μεταχειρισμένα. «Πιστεύω
<
<
<
<
<
<

Προσπαθώντας να σώσουν το περιβάλλον πολλοί λένε «όχι» στην αγορά καινούργιων ενδυμάτων και στρέφονται στα μεταχειρισμένα και στις ανταλλαγές.
11 εκατομμύρια καταλήγουν στις
χωματερές», εξηγεί η Μαρία Τσένογουεθ, επικεφαλής της φιλανθρωπικής οργάνωσης Τraid που
καταβάλλει προσπάθειες προκειμένου να σταματήσει το πέταμα
των ρούχων. «Δεν έχουμε αρκετούς
πόρους για να εξακολουθήσουμε
να ταΐζουμε αυτό το τέρας», κατέληξε η Τσένογουεθ. Η ίδια πιστεύει
ότι οι καταναλωτές στρέφονται όλο
και περισσότερο στην αγορά μεταχειρισμένων ρούχων, τονίζοντας
ότι καταγράφεται αύξηση της τάξεως του 30% στις αγορές από τα
καταστήματα της Traid κατά τη
διάρκεια του 2018, συγκριτικά με
το 2017. Οταν ήταν έφηβη, ο πατέρας της τής απαγόρευσε να αγοράζει μεταχειρισμένα ρούχα, φο-

βούμενος ότι κάποιος θα θεωρούσε
φτωχή την οικογένεια. Τον παράκουσε και μετέφερε ολόκληρους
σάκους με μεταχειρισμένα ρούχα
από τα παράθυρα του δωματίου
της. Σήμερα, η Τσένογουεθ θεωρεί
ότι αποτελεί «μία μεγάλη χειρονομία
ακτιβισμού η αγορά μεταχειρισμένων ενδυμάτων», μία αναγκαία επιλογή για όσους «δεν πιστεύουν
στην καταστροφή του περιβάλλοντος και στη συνέχιση αυτής της
υπερκατανάλωσης και του πετάματος».
Πόσο, όμως, δύσκολη είναι η μετάβαση σε έναν πιο βιώσιμο τρόπο
αγορών; Στη Βρετανία τα ενδύματα
έχουν την τέταρτη μεγαλύτερη οικολογική επίπτωση, μετά τις κατασκευές, τις μεταφορές και τα τρό-

φιμα. Τα περισσότερα αντικείμενα
μόδας πετιούνται σε λιγότερο από
έναν χρόνο από την αγορά τους
σύμφωνα με έκθεση του Μακίνσεϊ
για την κατάσταση της μόδας που
πραγματοποιήθηκε πέρυσι.
Η Κούντερι λατρεύει τα ρούχα
και ειδικότερα οτιδήποτε είναι
φτιαγμένο από βελούδο. Ομως, δεν
αγοράζει τίποτα. Το σύστημα ανταλλαγής ενδυμάτων στο οποίο
συμμετέχει της επιτρέπει να αποκτά
νέα κομμάτια χωρίς, ωστόσο, να
παραφορτώνει την ντουλάπα της.
Εκεί που αγόραζε τρία καινούργια
κομμάτια κάθε μήνα, σήμερα ανταλλάσσει δέκα με δεκαπέντε κομμάτια τον μήνα, κυρίως πράγματα
που έχει αποκτήσει με τις παλιότερες ανταλλαγές.

Αυτοί που ξυπνούν νωρίς το πρωί έχουν
λιγότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν
σοβαρά ψυχικά προβλήματα, συγκριτικά
με εκείνους που αρέσκονται να παραμένουν
ξύπνιοι μέχρι αργά το βράδυ.
Μια γενετική μελέτη μεγάλης κλίμακας
διαπίστωσε ότι αυτοί που είναι βιολογικώς
προγραμματισμένοι ώστε να ξυπνούν
νωρίς έχουν αυξημένες πιθανότητες να
νιώθουν ευτυχισμένοι και διατρέχουν μικρότερο κίνδυνο να εμφανίσουν κατάθλιψη
ή σχιζοφρένεια. Ταυτόχρονα, οι επιστήμονες που εκπόνησαν τη μελέτη, προειδοποιούν ότι οι νυχτερινοί τύποι κινδυνεύουν περισσότερο από ψυχιατρικά προβλήματα, καθώς χρειάζεται να καταπολεμήσουν το βιολογικό τους ρολόι, αφού
σχολεία και εργασίες αρχίζουν νωρίς το
πρωί.
Ο καθηγητής Μάικ Γουίντον, που συντόνισε την έρευνα στο πανεπιστήμιο
του Εξετερ, τόνισε: «Η ύπαρξη πολλών
συμμετεχόντων στη μελέτη μας σημαίνει
ότι διαθέτουμε στα χέρια μας τις ισχυρότερες αποδείξεις, σύμφωνα με τις οποίες
οι νυχτερινοί τύποι κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν ψυχικά νοσήματα,
όπως είναι η σχιζοφρένεια. Ωστόσο, πρέπει
να εκπονηθούν και περαιτέρω μελέτες
προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως
αυτή τη σχέση».
Για τους σκοπούς της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα γενετικά δεδομένα
250.000 συμμετεχόντων στην ιδιωτική εταιρεία γενετικών μελετών 23andMe,
όπως εξάλλου και 450.000 ανθρώπων που
συμμετείχαν στη μελέτη της Uk Biobank.
Από τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να δηλώσουν κατά πόσον ήταν «πρωινοί τύποι»
ή «νυχτερινοί». Στη συνέχεια το γονιδίωμά
τους αναλύθηκε, με αποτέλεσμα να αποκαλυφθούν κάποια γονίδια τα οποία ήταν
κοινά και φαίνονται να επηρεάζουν τα
πρότυπα ύπνου.
Η πρόσφατη έρευνα αυξάνει τον αριθμό
των περιοχών του γονιδιώματος, που είναι
γνωστό ότι επηρεάζουν το κατά πόσον κάποιος θα ξυπνάει νωρίς το πρωί, από 24 σε
351. Οπως τόνισε ο καθηγητής Γουίντον,
«η μελέτη απομονώνει έναν σημαντικό αριθμό γονιδίων, τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν λεπτομερώς, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς διαφορετικοί άνθρωποι έχουν
διαφορετικά βιολογικά ρολόγια».
Στη συνέχεια οι ερευνητές συνέκριναν
τα γενετικά δεδομένα που είχαν συγκεντρώσει με δεδομένα από τους καταγραφείς

Ο δρ Τζον Γουίνκεμαν, διευθυντής του
Κέντρου Υπνου στο νοσοκομείο Brigham &
Women’s της Μασαχουσέτης. Εκατομμύρια
Αμερικανοί ταλαιπωρούνται από αϋπνία.
<
<
<
<
<
<

Οι νυχτερινοί τύποι χρειάζεται
να καταπολεμήσουν το βιολογικό τους ρολόι, αφού σχολεία
και εργασίες αρχίζουν πρωί.
δραστηριότητας από 85.000 συμμετέχοντες
στην έρευνα της UK Biobank. Αυτό υπέδειξε τις γενετικές μεταβλητές που αναγνώρισαν οι ερευνητές και που μπορούν
να μεταβάλλουν τον χρόνο της φυσικής
έγερσης κατά 25 λεπτά, αλλάζοντας, παραδείγματος χάρη, τον χρόνο της έγερσης
από τις επτά το πρωί στις επτά και είκοσι
πέντε. Τα γονίδια που αναγνωρίστηκαν
επηρεάζουν το πότε κοιμάται και το πότε
ξυπνά κανείς, αλλά όχι την ποιότητα ή τη
διάρκεια του ύπνου.
Η διασύνδεση του βιολογικού ρολογιού
και της σχιζοφρένειας ήταν εξαιρετικά
προφανής, καθώς τα «νυχτοπούλια» είχαν
κατά 10% περισσότερες πιθανότητες να
εμφανίσουν την πάθηση. Επίσης, η έρευνα
έδειξε ότι αυτοί που ξυπνούν νωρίς κινδυνεύουν λιγότερο από κατάθλιψη, ενώ
αναφέρουν ότι είναι περισσότερο ευτυχισμένοι.

14:00
- 16:0
0

ΜΕ ΤΟΝ

Παναγιώτη
Κυριάκου

ΤΟ LOVE FM 100.7 ΚΑΙ Η EGYPTAIR
ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΤΟ ΤΥΧΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΠΟΥ ΘΑ ΤΑΞΙΔΕΨΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΕΠΙΛΕΞΕΙ!
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΙΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΕΣ ΣΑΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΤΕ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΩΝ ΟΝΕΙΡΩΝ ΣΑΣ
Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΝΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
ΤΟΥ ΤΑΣΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy
www.lovefm.com.cy

Η ΧΡΕΩΣΗ ΑΝΑ SMS ΕΙΝΑΙ 0.34 ΣΕΝΤΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α.

ότι πρέπει να αναρωτηθείς, το χρειάζομαι πραγματικά αυτό;», σημειώνει. Η Κούντερι ανήκει στους ανθρώπους που λατρεύουν τα ρούχα,
αλλά καταβάλλουν υπεράνθρωπες
προσπάθειες να αντισταθούν στην
αγορά τους, επικαλούμενοι λόγους
βιωσιμότητας.
Σύμφωνα με τη μη κερδοσκοπική
οργάνωση Wrap, που προωθεί τη
βιώσιμη διαχείριση των υδάτων, ο
μέσος όρος ζωής ενός ενδύματος
στη Βρετανία είναι τα 2,2 χρόνια.
Yπολογίζεται ότι παραμένουν αχρησιμοποίητα και κρεμασμένα απλώς στις κρεμάστρες ενδύματα
αξίας 30 δισ. στερλινών. Κι όμως,
εξακολουθούμε να ψωνίζουμε νέα
κομμάτια. «Κάθε εβδομάδα αγοράζουμε 38 εκατομμύρια ρούχα και

19

Οι «πρωινοί» τύποι
δεν κινδυνεύουν
από ψυχικά νοσήματα

Ενα νέο κίνημα ανθεί: «Οχι» στα καινούργια, «ναι» στις ανταλλαγές

«Κάθε εβδομάδα αγοράζουμε 38 εκατ. ρούχα
και τα 11 καταλήγουν
στις χωματερές», εξηγεί
η Μαρία Τσένογουεθ.
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Ανοδος πάνω
από τις 700
μονάδες στο Χ.Α.
Η αγορά δεν επηρεάστηκε από
τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του ΔΝΤ
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

+2,34% έκλεισαν Εθνική και Eurobank,
παρά τη νέα «επίθεση» του short fund
Oceanwood Capital Management στις
δύο συστημικές τράπεζες. Σύμφωνα με
τα στοιχεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
το fund στις 7 Μαρτίου προχώρησε σε
αύξηση των αρνητικών του θέσεων στην
Εθνική Τράπεζα στο 1,24% από 1,11%
πριν, ενώ στις 8 Μαρτίου προχώρησε σε
αύξηση των shorts του και στην Eurobank
στο 1,62% από 1,54%.
Οπως σημειώνει ο κ. Ηλίας Ζαχαράκης,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της
Fast Finance, τα funds που ποντάρουν
στην πτώση του τραπεζικού συνεχίζουν
να αυξάνουν θέσεις παίζοντας το στοίχημα ότι ο κλάδος θα πάει κάποια στιγμή
σε αναγκαστικές αυξήσεις κεφαλαίου
σε χαμηλές τιμές που θα τους δώσουν
την ευκαιρία να κλείσουν θέσεις. Αυτό
δεν σημαίνει πως απαραίτητα θα κερδίσουν. Πολλά θα εξαρτηθούν για τον
κλάδο από τις αποφάσεις του επόμενου
διαστήματος. Είναι δεδομένο ότι το επόμενο διάστημα θα έχει σημαντικές
συγκινήσεις με μια αγορά που πλέον απέκτησε και πάλι ενδιαφέρον ύστερα
από μεγάλο διάστημα και μπροστά της
έχει σημαντικά νέα να δώσει, χώρια ότι
είναι σε μια εκλογική χρονιά που κάποιοι
ποντάρουν στην αλλαγή πολιτικής όσον
αφορά τους φόρους και τις επενδύσεις.

Επιστροφή των αγοραστών σημειώθηκε
στο ελληνικό Χρηματιστήριο, οι οποίοι
έστειλαν τον Γενικό Δείκτη και πάλι πάνω
από τις 700 μονάδες και κοντά στα υψηλά
έξι μηνών, με την αγορά να επηρεάζεται
ελάχιστα από τη δημοσιοποίηση της έκθεσης του ΔΝΤ, ξεπερνώντας έτσι με ευκολία τις πιέσεις που ασκήθηκαν στα
μέσα της συνεδρίασης. Το Χ.Α. δεν επηρεάστηκε ούτε από το επιφυλακτικό
κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές αλλά ούτε
και από την αύξηση των short θέσεων
των hedge funds στις ελληνικές τράπεζες,
ενώ αντίθετα ακολούθησε τη βελτίωση
που σημειώθηκε στα ελληνικά ομόλογα
μετά τις ισχυρές πιέσεις της περασμένης
εβδομάδας.
O Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη
1,06% στις 703,91 μονάδες, ενώ ο τζίρος
διαμορφώθηκε στα 59,17 εκατ. ευρώ. Ο
δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 1,35%, ο δείκτης μεσαίας
κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά
0,37%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε
με κέρδη 3,73% στις 550,07 μονάδες,
μια ανάσα από υψηλά ημέρας.
Από τον κλάδο ξεχώρισε η Alpha Bank
η οποία σημείωσε άλμα της τάξης του
6,50%, ενώ η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε
με κέρδη 1,09%) και στο +1,36% και το

Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης Dax υποχώρησε κατά 0,17% και ο ιταλικός FTSE Mib σημείωσε οριακές απώλειες 0,03%.

Πτωτικά τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Αισιόδοξο ήταν το κλίμα στην αρχή
της συνεδρίασης των ευρωπαϊκών
χρηματιστηρίων, αλλά χάθηκε στη
συνέχεια με εξαίρεση το Λονδίνο. Ο
πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe
600 ξεκίνησε με κέρδη 0,5%, ωθούμενος από τα κέρδη των τραπεζικών
μετοχών και του κλάδου πρώτων υλών,
για να κλείσει με απώλειες 0,06%. Στη
Φρανκφούρτη, ο δείκτης Dax υποχώρησε κατά 0,17% και ο ιταλικός FTSE
Mib σημείωσε οριακές απώλειες 0,03%.
Στο Παρίσι, ο δείκτης Cac-40 εμφάνισε
ισχνή άνοδο (0,08%). Στο Λονδίνο, ο
δείκτης FTSE-100 ενισχύθηκε κατά
0,29%, ενώ μεγάλη ήταν η μεταβλητότητα της στερλίνας έναντι των υ-
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(Πηγή: Reuters)

New York/Nέα Yόρκη
(Σε δολάρια)

US BANCORP

51.08

-0.7384

PRUDENTIAL

1532.7991

-0.391

DAIMLER AG N

50.56

-0.19

VERIZON COMMS

57.92

0.5905

PERSIMMON

2235.81

1.875

DEUTSCHE BANK

7.858

-0.202

WALT DISNEY CO

114.85

0.0871

PEARSON

824

0.365

DEUTSCHE POST

28.45

0.38

Μετ. %

WELLS FARGO &

49.61

-0.3014

RECKIT BNCSR G

6127

-0.212

DT BOERSE N

113.35

0.25

206.03

-0.5167

WALMART INC

98.315

-0.1675

ROYAL BANK SCO

261.4444

0.661

DT LUFTHANSA A

22.69

0.22

ALCOA CORP

28.21

2.5073

ALLEGHANY CRP

612.11 -0.0686

ALTRIA GROUP

55.41

-1.0712

AMAZON COM

1681.64

0.6596

Πριν από
3M COMPANY

AMER EXPRESS C

110.89

1.2139

AMER INTL GROU

43.065

0.5722

AMGEN

184.19

0.0272

APPLE INC

180.74

1.0285

AVON PRODUCTS

2.69

BANK OF AMERIC

28.9567

0.0577

BAXTER INTL IN

75.42

0.3994

BOEING CO370

-7.5023

BRISTOL MYERS

50.765

-0.2652

CAMPBELL SOUP

35.47

-1.1978

CATERPILLAR IN

132.84

-0.2028

165.2

0.9595

CIGNA CORP
CHEVRON

124.48

-1.1029

0.6957

CISCO SYSTEMS

52.07

0.2889

CITIGROUP

62.14

-0.2728

CERVECERIAS

28.38

-0.3511
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-0.3898

65.98

0.1974

0.94157

-2.6298

DIANA SHIPPING

2.595

0.9728

ENTERGY CP

94.63

0.7131

EXELON CORP

49.5

0.8557

EXXON MOBIL

80.0632

0.355

176.65

0.1133

COCA-COLA CO
COLGATE PALMOL
DANAOS CORP

FEDEX CORP
FORD MOTOR CO

8.58 -0.3484

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

1997.2

-0.314

ASSOC.BR.FOODS 2255.08679

0.534

ANGLO AMERICAN
ADMIRAL GROUP

2133

1.571

ASHTEAD GRP.

1904.5

-0.885

ANTOFAGASTA

928.6

-1.213

AVIVA PLC

420

-0.403

ASTRAZENECA

6283

-0.507

BABCOCK INTL

513.45

0.274

BAE SYSTEMS

465.42

0.429

BARCLAYS

162.86

1.155

3086

0.85

BRIT AM TOBACC
BARRATT DEVLPM

607

0.931

BERKELEY GRP

3909

1.427

BR LAND CO

595.6

0.71

2433.99

0.369

BUNZL
BP

536.6

0.187

BURBERRY GRP

1860

0.297

218.35

1.346

2619.86139

0.421

CARNIVAL

4120

0

CENTRICA

121.9

0.329

BT GROUP
COCACOLA HBC A

COMPASS GROUP

1710.62264

0.088

CAPITA PLC

121.4

2.881

CRH

2379

-0.502

DIXONS CARPHO

132.75

3.107

DCC

6410

0.313

DIAGEO

3044

-0.295

DIRECT LINE

355.3

0.938

EXPERIAN

2030

0.794

138.73

0.7407

GENERAL DYNAMI

169.01

-0.295

9.76

-1.4141

GOLDM SACHS GR

196.47

0.2551

HALLIBURTON CO

28.1215

0.83

HARTFORD FINL

48.44

0.4979

HP INC

18.995

0.6102

HOME DEPOT INC

183.28

0.4604

HONEYWELL INTL

153.05

-0.0914

INTEL CORP

53.84

0.9185

JOHNSON JOHNSO

139.22

0.4763

JPMORGAN CHASE

103.93

-0.4025

LAZARD

36.16

-0.2483

MCDONALD’S COR

181.73

0.359

81.31

0.5441

IMP.BRANDS

MICROSOFT CP

113.94

0.9838

3M COMPANY

206.04

-0.5118

41.93

0.1912

INTERTEK GROUP

85.495

-0.3787

ITV

NORFOLK SOUTHE

179.25

-0.8792

JOHNSON MATTHE

PFIZER INC

41.757

0.6193

KINGFISHER
LAND SECS.

MERCK & CO

MORGAN STANLEY
NIKE INC CL B

0.449

DT TELEKOM N

15.005

0.04

0.404

E.ON SE NA

9.809

-0.04

RELX

1657

0.333

FRESENIUS MEDI

68.24

1.16

RIO TINTO

4170

0.47

48.3

0.13

ROYAL MAIL R

250.41

-2.781

HEIDELBERGCEME

64.2

0.28

ROLLS ROYCE PL

882.36

0.203

HENKEL AG&CO V

89.62

0.46

RSA INSRANCE G

509.8

0.592

INFINEON TECH

19.095

-0.155

225.23729

0.983

K+S AG NA

15.155

-0.165

2676.35

2.53

LINDE

194.75

0

SAGE GROUP

673.2

0.718

MERCK KGAA

98.94

1.52

ST JAMESS PLAC

1017.5

1.811

MUENCH. RUECK

209.1

0.1

RWE AG

22.04

0.36

ROYAL DTCH SHL

(Σε πέννες)

INTL BUS MACHI
GENERAL ELEC C

2349
2359.5

RDS ‘A

London/Λονδίνο

EASYJET

1184

1.937

FRESNILLO

808.34

1.596

GLENCORE

304

0.612

GLAXOSMITHKLIN
HIKMA

SAINSBURY(J)
SCHRODERS

SMITHS GROUP
SMITH&NEPHEW
SPORTS DI INT
SSE PLC
STANDRD CHART
SEVERN TRENT
TRAVIS PERKINS

-0.279

1479

1.163

THYSSENKRUPP A

12.345

0.045

269.54

1.772

VOLKSWAGEN VZ

143.98

-2.68

1203

-0.166

VONOVIA SE

46.17

0.39

613

0.262

SIEMENS N

96.11

0.33

2063

1.028

SAP SE

95.6

-0.24

1430.19

0.458

228.3

0.352

TUI AG

757.2

-0.916

TAYLOR WIMPEY

181.95

2.219

UNILEVER

4138.5

0.632

UNITED UTIL GR

861.4

0.914

VODAFONE GROUP

139.4

0.317

854.63

-0.234

4841.99746

0.478

WHITBREAD

Zurich /Zυρίχη
(Σε ελβ.φρ.)

Εταιρείες

Χθεσινό

ABBLTDN

19.115

-0.1

RICHEMONTN

71.44

-0.64

GEBERITN1

Μετ. %

401

-1.69

LAFARGEHOLCIM

49.74

0.12

NOVARTISN

90.98

0.11
-0.33

1512

0.132

ROCHEHOLDING

270.3

1660.77

-1.311

SGSN

2558

0.2

291.1

-0.21

HAMMERSON H

380.53

-0.105

SWATCHGROUPI

HARGREAVES LS

1749.5

1.098

ADECCON

52.22

0.27

JULIUSBAERN

42.94

0.61
-1.24

HSBC HOLDINGS

626.5

0.32

INTL CONSOL AI

533

-0.893

CSGROUPAG

11.905

4557.5

-0.153

GIVAUDANN

2527

0.16

959.2

0.293

NESTLESA

92.8

-0.11

2631.29749

-0.057

TRANSOCEANN

9.12

5.8

INTU PROPERTIE

109.93

0.405

SWISSCOMN

477.1

0.78

INMARSAT

445.34

-2.514

SWISSREN

97.9

0

4670

-1.994

UBSGROUPN

12.22

-0.12

132.7929

1.612

ZURICHINSURAN

327.5

0.12

INTERCONT HOTE
3I GROUP

3112

0.322

236.09

0.128

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

PROCTER & GAMB

100.175

0.5975

902

0.625

RAYTHEON CO

180.43

-0.9388

LEGAL & GENERA

273.9

1.257

Εταιρείες

ROCKWELL AUTOM

178.61

0.1289

LLOYDS BNK GRP

62.34

0.89

ADIDAS N

SCHLUMBERGER L

42.7

1.4734

LOND STOCK EXC

4669

0.538

SOUTHERN

1429.5

TESCO

WPP PLC

51.72

0.6226

MERLIN

STEALTHGAS

3.1101

0.6505

MARKS & SP.

TSAKOS ENERGY

3.1568

3.5016

MONDI

UNISYS CORP

13.135

0.2672

NATIONAL GRID

UNITED TECH CP

125.02

-0.7857

NEXT

UNITEDHEALTH G

244.88

0.7115

PROVIDENT FINC

ALLIANZ SE

FRESENIUS SE

Χθεσινό

Μετ. %

209.8

-2.8

196.66

-0.14

362.2

-0.992

BASF SE

66.8

-0.06

16600

1.089

BAY MOT WERKE

73.1

-0.08

1758

-0.312

BEIERSDORF

85.56

0.56

881.4

0.708

BAYER N AG

67.04

-1.36

5130

-0.039

COMMERZBANK

6.974

-0.13

569.42

-1.193

CONTINENTAL AG

140.45

0.75

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

Χθεσινό
31.41
4.518
79.23
1.8315
162
23.98
50.96
90.8
95.44
2.759
37.76
23.32
35.235
45.53
27.21
48.58
43.24
58.2

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

(Σε ευρώ)

Μετ. %
0.29
0.04
0.09
-0.41
0.51
1.05
0
-0.13
-0.31
-0.47
-0.26
-0.77
-0.41
-0.39
-0.2
0.5
0.14
0.41

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
1.60
21.82
13.92
1.04
5.50
53.98
15.16
15.77
1.80
2.136
2.80
8.79
1.46
16.82
4.35
14.10
0.52
11.96
5.46
11.424

S&P 500 παρουσίαζε άνοδο 0,42%
πριν από τη λήξη της χθεσινής συνεδρίασης στη Wall Street.
Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές του
πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι
φόβοι για μείωση της παγκόσμιας
προσφοράς. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, υψηλόβαθμος αξιωματούχος στη Σαουδική Αραβία δήλωσε
πως θα μειωθούν οι εξαγωγές πετρελαίου κάτω από τα επτά εκατ. βαρέλια,
σε ημερήσια βάση, τον Απρίλιο. Παράλληλα, οι εξαγωγές πετρελαίου μειώθηκαν από τη Βενεζουέλα λόγω διακοπής ηλεκτροδότησης. Στο Λονδίνο,
η τιμή του Brent υποχώρησε κατά
0,6%, στα 67 δολάρια το βαρέλι, ενώ

η τιμή του αργού πετρελαίου στη
Νέα Υόρκη κυμάνθηκε στα 57,63 δολάρια το βαρέλι με πτώση 1%.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο μεγαλοεπενδυτής Τζέρεμι Γκράχαμ που προέβλεψε τις κρίσεις του 2000 και του
2008 δήλωσε προχθές πως οι αποδόσεις των χρηματιστηρίων θα είναι
μετριοπαθείς μέσα στην επόμενη 20ετία ύστερα από τα υψηλά κέρδη του
παρελθόντος. «Τα τελευταία 100 χρόνια είχαμε συνηθίσει με αποδόσεις
ίσως και της τάξεως του 6% στις ΗΠΑ,
αλλά φαίνεται πως θα κινηθούν στο
2% με 3% την επόμενη 20ετία», σχολίασε ο κ. Γκράχαμ σε συνέντευξη
στο CNBC.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

το κλείσιμο

Eταιρείες

πολοίπων νομισμάτων ενόψει της κρίσιμης ψηφοφορίας για τη συμφωνία
του Brexit στο βρετανικό Κοινοβούλιο.
Στη Wall Street, ο δείκτης Dow Jones
παρουσίαζε απώλειες 0,48% λίγο πριν
από το κλείσιμο, δεχόμενος πιέσεις
από τη μετοχή της Boeing που έχανε
περίπου 6,5% εν μέσω της συνεδρίασης. Χθες, οι αποφάσεις για τη ματαίωση πτήσεων με το 737 Max έλαβε
διαστάσεις ντόμινο από την Κίνα
μέχρι την Ευρώπη. O Ευρωπαϊκός
Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) ανακοίνωσε την απαγόρευση των πτήσεων σε όλη την Ε.Ε.
ύστερα από δύο αεροπορικά δυστυχήματα εντός πέντε μηνών. Ο δείκτης

Μετ. %
1.61
21.82
13.94
1.10
5.47
55.00
15.12
15.86
1.78
-0.07
2.82
8.79
1.47
16.97
4.37
14.17
0.55
11.78
5.44
-0.47

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

Χθεσινό
1705
4798
1732
4339
3213
1487
638
2499
1524
566.2
2666.5
5145
7670
952
3467
3047
2730
1469.5
2735
1636
6780
843
1104
1334
569
3170
1365
603
3865
2717
1678
4798
930.7
423.4
5330
2278
2527.5
1117
2662
667
2315
65
1157
9594
4650
1253
973
7748
5153
3906
542
644
5180
9160
3160
5312
752.4
5400
2243
752.4
3570
1560
6618
5580

36.11

35.79

AIR LIQUIDE

111.35

111.45

Μετ. %
1.16
2.17
1.61
0.7
1.74
1.92
1.92
0
0.07
2.35
0.3
2.74
1.08
0.42
4.08
1.13
2.17
1.87
1.98
1.8
2.26
2.8
3.08
2.22
1.43
1.54
3.37
1.01
1.05
0.7
1.57
0.88
0.99
3.24
1.72

ALSTOM

37.75

37.82

AXA

22.15

22.17

BNP PARIBAS

43.05

43.33

1.22
1.73
1.18
1.99
1.36
0
2.03
1.43
1.11
2.79
1.14
0.18
2.55
1.32
2.85
3.54
0.58
4.57
0.96
0.93
0.01
0.37
1.59
0.01
0.56
1.43
0.61
1.64

BOUYGUES

31.74

32.01

CAPGEMINI

105.55

106.25

CARREFOUR

17.25

17.30

CASINO GUICHAR

45.22

44.78

CREDIT AGRICOL

10.88

10.89

DANONE

67.61

67.93

129.40

129.50

DASSAULT SYSTE
EDF

12.60

12.40

L’OREAL

228.30

227.30

L.V.M.H.

308.60

306.40

LAGARDERE S.C.

22.80

22.76

MICHELIN

100.70

101.55

PERNOD RICARD

154.95

155.20

PEUGEOT

21.39

21.55

487.60

487.50

PUBLICIS GROUP

49.87

50.22

RENAULT

58.56

58.73

SAINT-GOBAIN

31.92

31.38

SANOFI

77.40

76.96

SCHNEIDER ELEC

69.10

68.76

SOCIETE GENERA

26.30

26.36

SODEXO

98.10

97.58

STMICROELECTRO

14.09

14.15

KERING

TF1

8.52

8.44

THALES

106.65

107.50

TOTAL

50.66

50.76

VEOLIA ENVIRON

19.93

19.81

Χθεσινό

Μετ. %

Madrid/Mαδρίτη
Εταιρείες
ACS CONS Y SER

Χθεσινό

(Σε ευρώ)

38.52

-0.4137

AENA SME

158.95

0.7288

ACERINOX

9.076

1.3173

ACCIONA

91.86

0.0872

AMADEUS

65.36

-1.1195

BANKIA

2.397

-1.0322

BBVA

5.181

-0.3845

BANKINTER

6.85 -0.4939

CAIXABANK
DSTR INT ALIME

2.928

-0.1705

0.5866

-2.2333

ENDESA

22.78

1.1995

ENAGAS

25.46

-0.4691

FERROVIAL

20.66 -0.0967

FOMENTO DE CON

11.9

GRIFOLS

23.7

0.2962

IBERDROLA

7.634

0.6062

INT AIRLINES G

6.156

-1.5985

INDRA SISTEMAS
INDITEX

-1.4901

9.78

0.6173

26.27

-0.3414

MAPFRE

2.439

0.453

MERLIN PROP

11.405

-0.0876

ARCELORMITTAL

19.268

1.4853

OBR HUARTE LAI

1.0445 -0.9483

RED ELECTR COR

19.155

0.5248

REPSOL

14.79

-0.4376

BCO DE SABADEL

0.9376

1.0345

BANCO SANTANDE

4.142

0.1088

SACYR

2.281

2.4708

TELEFONICA

Paris/Παρίσι
Εταιρείες

ACCOR
(Σε γιέν)

7.57 -0.8643

(Σε ευρώ)

MEDIASET ES CO

6.732

0.0892

Μετ. %

TECNICAS REUN

23.38

0.3864
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

l
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ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,7120
1,1220
0,4800
0,0050

0,7400
1,1640
0,4840
0,0050

0,7209
1,1378
0,4804
0,0050

-0,7450
-3,9550
-0,1660
-0,1650

19.000
38.391
10.100
24.765

0,7140
1,1220
0,4800
0,0050

0,7280
1,1300
0,4960
0,0075

0,7140
1,1280
0,4800
0,0050

-2,46
-3,75
-0,41
-28,57

0,0310

0,0340

0,0326

0,3370

169.500

0,0285
0,1200

0,0340
0,1320

0,0340

9,68

1,3000

1,3400

1,3132

-2,6790

10.710

1,3100

1,3400

1,3100

-2,24

0,0000
0,1940
0,0660
0,2080
1,3800
0,0315
0,0000
0,0000
0,0020
0,0000
0,0000
0,0015
0,0000
0,2980
0,0000
0,0000
0,1470
0,0000
0,0000
0,0000
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,1050
0,2100
0,0730
0,0000
1,4000
0,0000
1,1100
0,0385
0,0040
0,0300
0,0000
0,0030
0,1420
0,0000
0,0910
0,0000
0,1600
0,0000
0,2740
0,1880
0,0050
0,5500
0,8800
0,0150
0,0000
0,0350
0,0120
0,0265

0,0015

-25,00

0,0000
0,0000
1,1300
0,2100
0,0000
1,0000
0,0000
0,0155
0,0000
0,0675
0,5550
0,0000
0,5800
0,0000
1,4700
0,0620
0,0000

0,0580
0,0150
1,1600
0,0000
0,2880
0,0000
0,1300
0,0000
0,1300
0,0810
0,5750
0,0000
0,6100
0,0400
1,4900
0,0000
0,0120

0,5850
0,0400
1,4700

0,86
1,27
0,68

0,0000
0,0000
0,3220
0,4320
0,0920
2,6400

0,0000
0,0440
0,0000
0,4760
0,0000
2,6800

2,6600

0,76

0,0000
0,0000
1,2800
0,2200
0,5900
0,2100

0,0325
0,0120
1,3400
0,0000
0,6150
0,2240

0,0110

-8,33

0,2100

-4,55

0,0800

0,0860

0,0000
0,0015

0,0000
0,0025

0,0020

33,33

0,0000

0,0355

42,0000

45,0000

40,0000
0,0000
0,0000
0,0000

48,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
101,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
110,0000
0,0000
110,0000

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ
HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD
ΤΡΚΗ
Bank of Cyprus Holdings Plc
ΔΗΕΠ
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)
ΛΕΠΕ
LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)
Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ
LOUIS PLC
ΤΣΟΚ
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD
Τεχνολογία
ΛΟΤΖ
LOGICOM PUBLIC LTD
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ
WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)
ΚΚΟΜ K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΠΑΝΔ
ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΦΙΛΟ
ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΑΤΑΣ
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
ΚΟΣΑ
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΛΙΠΕ
LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΜΙΝΕ
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΑΙΕΠ
ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ΑΚΕΠ
ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΓΙΕΠ
UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)
ΔΩΕΠ
ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ΕΛΕΠ
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΕΛΛΗ
ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD
ΕΞΕΠ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΕΣΕΦ
SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD
ΙΝΕΠ
INTERFUND INVESTMENTS PLC
ΙΣΕΠ
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ΚΑΕΠ
ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΚΕΑΕ
CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (Σ)
ΠΡΟΠ A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)
ΤΔΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)
ΤΕΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ (Σ)
ΤΖΕΠ
JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΤΚΕΠ
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (Σ)
ΤΟΕΠ
ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΦΑΣΤ
UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΧΑΕΠ
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)
Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN)
ΙΟΑΝ
CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)
ΛΙΝΑ
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΜΑΠΑ MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD
ΣΤΣΔ
CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)
ΑΓΡΟ
“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)”
ΑΜΑΘ AMATHUS PUBLIC LTD
ΚΛΑΡ
CLARIDGE PUBLIC LTD
ΚΩΝΣ
CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΛΕΠΤ
LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
ΛΟΞΕ
LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΝΤΟΔ
DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΣΑΛΑ
SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
ΣΙΤΟ
C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD
ΣΤΑΔ
STADEMOS HOTELS PLC
ΤΟΚΙ
TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)
ΧΑΣΕ
Ch. Charilaou Group Plc (Σ)
Βιομηχανίες
ΒΑΣΙ
G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD (AN)
ΝΤΙΑ
DISPLAY ART PLC (Σ)
ΔΒΚΔ
ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΚΕΤΣ
THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
ΚΥΘΡ
K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD
ΤΣΙΒ
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ
ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)
ΣΤΟ
C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΚΕΟ
KEO PLC
ΜΙΤΣ
ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
ΜΠΛΕ BLUE ISLAND PLC
ΦΡΟΥ
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

0,0015

0,5850
0,0400
1,4700

0,0015

0,5850
0,0400
1,4700

0,0015

0,5850
0,0400
1,4700

-0,0500

0,1280
0,9980
7,1380

35.000

1.000
2.500
6.600

2,6600

2,6600

2,6600

2,0000

3.000

0,0100

0,0110

0,0101

-0,1890

22.350

0,2100

0,2240

0,2101

-0,9940

22.800

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ
LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD
ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΡΕΕΠ
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)
ΣΛΕΠ
CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD
Υπηρεσίες καταναλωτών
ΡΟΧΑ
ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0020

0,0020

0,0020

0,0490

220.424

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –
ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2
ΙΝΓΚΑΡΤ Ingard Property Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)
ΙΝΓΚΑΡΤ2 INGARD PROPERTY BOND 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY (Ομόλογα)
ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΚΧ02Α18 KOXA 2,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2019)
ΚΧ03Α18 KOXA 2,75% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2020)
ΚΧ04Α18 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2021)
ΚΧ051Α15 ΚΟΧΑ 2,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2021)
ΚΧ05Α18 KOXA 3,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2022)
ΚΧ061Α13 ΚΟΧΑ 4,50% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2019)
ΚΧ071Α13 ΚΟΧΑ 4,75% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2020)
ΚΧ071Α16 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023)
ΚΧ071Α17 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024)
ΚΧ081Α13 ΚΟΧΑ 5,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2021)
ΚΧ091Α13 ΚΟΧΑ 5,25% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2022)
ΚΧ101Α11 KOXA 6.00% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021)
ΚΧ101Α13 ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023)
ΚΧ101Α15 ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025)
ΚΧ101Β11 ΚΟΧΑ 6,50% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021)
ΚΧ151Α05 ΚΟΧΑ 6.10% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020)
ΚΧ151Β04 ΚΟΧΑ 6.10% 2004 (1η ΣΕΙΡΑ 2004 ΛΗΞΗΣ 2019)
ΚΧ151Β05 ΚΟΧΑ 5.35% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020)

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

22-OIK_ΑΘΛΗΤΙΚΑ_KATHI 12/03/19 20:23 Page 22

22

l

ΑΘΛ Η Τ Ι Σ Μ ΟΣ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Αθλητική απόδοση και προδιάθεση

Ο καθηγητής Γ. Καχριμάνης μιλάει στην «Κ» για την επίδραση και προσαρμογή του DNA στα σπορ
Του ΝΙΚΟΥ ΓΑΒΑΛΑ

NBA και FIBA θα δημιουργήσουν επαγγελματικό πρωτάθλημα μπάσκετ

στην Αφρική, με ενεργό ρόλο του τέως προέδρου των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα.

Τζάμπολ πνοής
στην Αφρική
Οσο περνούν τα χρόνια, το ΝΒΑ
θέλει να απλώσει «τα φτερά» του
μπάσκετ ανά τον κόσμο, σε μία
προσπάθεια που κάνει για να φθάσει τη δημοτικότητα του ποδοσφαίρου. Με στοχευμένο μάρκετινγκ σε Ευρώπη και Ασία τα τελευταία χρόνια, το ΝΒΑ σπάει ρεκόρ ξένων παικτών κάθε νέα σεζόν και τηλεοπτικές συμφωνίες.
Τον Οκτώβριο του 2018 ανακοίνωσε πως για τη φετινή σεζόν
(2018-2019) το πρωτάθλημα θα
φιλοξενήσει 108 παίκτες από 42
διαφορετικές χώρες. Εκτός από
τη συγκεκριμένη προσπάθεια που
γίνεται τα τελευταία χρόνια, κατά
τη διάρκεια του All Star Weekend
στη Σάρλοτ, της Βόρειας Καρολίνας, το ΝΒΑ και η FIBA ανακοίνωσαν πως δημιουργούν ένα επαγγελματικό πρωτάθλημα μπάσκετ στην Αφρική, το οποίο θα
ονομάζεται
ABL
(African
Basketball League).
Η συγκεκριμένη λίγκα αναμένεται να αρχίσει από τον Ιανουάριο
του 2020. Θα λάβουν μέρος 12 ομάδες, οι οποίες θα αναμετρηθούν
μεταξύ τους για την πρόκριση
στις τελευταίες 12. Η λίγκα θα φιλοξενηθεί από τις Ανγκόλα, Αίγυπτο, Κένυα, Μαρόκο, Νιγηρία,
Ρουάντα, Σενεγάλη, Νότια Αφρική,
Τυνησία. Κάθε χώρα δεν θα έχει

παραπάνω από δύο ομάδες στη
διοργάνωση, και παίκτες από την
Αφρική θα έχουν το προνόμιο να
αγωνίζονται σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά επίσης μέσα από το
πρωτάθλημα θα βρίσκονται όλο
και πιο κοντά στον μαγικό κόσμο
του ΝΒΑ. Ο κομισάριος του ΝΒΑ
Ανταμ Σίλβερ ήταν εκείνος που
ανακοίνωσε την ίδρυση του νέου
πρωταθλήματος, ενώ το «παρών»
έδωσε και ο θρύλος του μπάσκετ
και νυν πρόεδρος των Σάρλοτ
Χόρνετς, Μάικλ Τζόρνταν. «Η
Basketball Africa League είναι σημαντικό βήμα στη συνεχή ανάπτυξη του μπάσκετ που επιδιώκουμε στην Αφρική. Σε συνδυασμό
με τα άλλα προγράμματά μας στην
αφρικανική ήπειρο, δεσμευόμαστε
να χρησιμοποιήσουμε το μπάσκετ
ως οικονομικό κινητήρα για να
δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες
στον αθλητισμό, τα μέσα ενημέρωσης και στην τεχνολογία σε
όλη την Αφρική», τόνισε.
Σύμφωνα με τον Σίλβερ, ο τέως
πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα θα είναι
μέρος αυτής της λίγκας, όμως ο
ρόλος του δεν έχει γίνει ακόμη
γνωστός. Μέσω μιας ανάρτησής
του στο Twitter, ο ίδιος φάνηκε
πολύ ευχαριστημένος με τη συγκεκριμένη εξέλιξη.

Ο πρωταθλητής γεννιέται ή γίνεται; Πώς
μπορούμε να επιλέξουμε το σωστό άθλημα για το παιδί; Πώς βοηθάει ο γονιδιακός έλεγχος σ’ αυτή την κατεύθυνση και ποιος ο ρόλος του στη θωράκιση της υγείας μας; Τις απαντήσεις
δίνει στην «Κ» ο καθηγητής της Γερμανικής Αθλητικής Σχολής (Deutsche
Sporthochschule) στην Κολωνία, Γιώργος Καχριμάνης, ο οποίος έχει σημαντική εμπειρία από τη μακρά παρουσία
του στον χώρο της επιστήμης και του
αθλητισμού. «Η αθλητική απόδοση επηρεάζεται από τη γενετική προδιάθεση
(ταλέντο) και την επίδραση των γονιδίων
στις προσαρμογές από την προπόνηση.
Τα γονίδια είναι συγκεκριμένες αλληλουχίες βάσεων του DNA τα οποία περιέχουν αποθηκευμένη μια συγκεκριμένη γενετική πληροφορία. Το DNA
βρίσκεται στον πυρήνα του κυττάρου
και το γονίδιο είναι μέρος του DNA και
υπεύθυνο για τα χαρακτηριστικά μας»,
αναφέρει αρχικώς.
<
<
<
<
<
<

«Για να γίνει κάποιος πρωταθλητής, πρέπει να γεννηθεί με ευνοϊκό γονότυπο. Το
πλεονέκτημα του θετικού
γονότυπου είναι τεράστιο».
Και αναλύει ο Γιώργος Καχριμάνης:
«Η επιστήμη της γενετικής, βιοϊατρικής,
της μοριακής βιολογίας, της διατροφογενετικής, της βιοπληροφορικής (ερμηνεία αλλαγών των γονιδίων), της βιοχημείας, παίζουν, πλέον, πρωτεύοντα
ρόλο στην εξέλιξη του αθλητή και στην
υγεία του ανθρώπου γενικότερα. Με
μια απλή εξέταση που γίνεται στο γραφείο μου και στο DNA health diagnostics
παίρνοντας γενετικό υλικό (λίγο σάλιο)
με μια μπατονέτα απ’ το στόμα του αθλητή, βρίσκουμε ποια είναι τα επίπεδα
των γονιδίων που είναι περισσότερα
στους οργανισμούς των αθλητών, ποια
είναι η γενετική τους προδιάθεση δηλαδή (θετικός γονότυπος), αν έχουν έφεση και τα απαραίτητα χαρακτηριστικά
για το άθλημα που επιθυμούν και ποιες
οι διατροφικές τους ανάγκες για διάρκεια
στην απόδοση και σωστή αποκατάσταση. Ετσι μπορούν να διαλέξουν σε ποιο
άθλημα αντοχής - δύναμης - ταχύτητας

Οπως τονίζει ο κ. Καχριμάνης «η αθλητική απόδοση επηρεάζεται από τη
γενετική προδιάθεση (ταλέντο) και την επίδραση των γονιδίων στις προσαρμογές από την προπόνηση». Ετσι, οι επιστήμονες με μια απλή εξέταση βρίσκουν τα γονίδια και συνθέτουν το ιδανικό γενετικό προφίλ φτιάχνοντας μια
βάση δεδομένων για την εξατομίκευση προπονήσεων και διατροφής.
έχουν κλίση και δουλεύοντας πάνω σ’
αυτά να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή
τους».
– Ποια είναι, λοιπόν, η χρησιμότητα
του γονιδιακού ελέγχου;
«Τεράστια. Οι επιστήμονες βρίσκοντας τα γονίδια συνθέτουν το ιδανικό
γενετικό προφίλ (αθλητικό και υγείας)
φτιάχνοντας μια βάση δεδομένων η οποία βοηθά στην 100% εξατομίκευση
των προπονήσεων αλλά και των διατροφολογικών αναγκών, όπου εντοπίζονται τα θετικά ή αρνητικά στοιχεία
που επηρεάζουν την απόδοση και την
υγεία κι έτσι επεμβαίνουν προς βελτίωσή
τους». Καταλήγοντας, υπογραμμίζει
πως με τον γονιδιακό έλεγχο επιχειρείται
η μεγιστοποίηση της απόδοσης με τη
λιγότερη δυνατή φθορά: «Φανταστείτε
τον οργανισμό του αθλητή σαν μια μηχανή η οποία πρέπει να δουλεύει συνέχεια στο μέγιστο και που πρέπει να
τη συντηρήσουμε με τα καλύτερα υλικά.

Το πλεονέκτημα του θετικού γονότυπου
είναι τεράστιο. Μελέτες δείχνουν ότι
αυτός που το έχει ξεκινάει από θέση ισχύος άνω του 60%. Επίσης εκτιμάται
ότι το 50% της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου –δείκτης αντοχής– είναι προκαθορισμένο και μάλιστα κληρονομείται
από τη μητέρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι
παρόλο που η αθλητική απόδοση επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες και μπορεί να βελτιωθεί, ο ρόλος
της κληρονομικότητας δεν είναι αμελητέος αλλά συμβάλλει στο να ξεχωρίζει
ο ένας αθλητής από τον άλλο. Για να
γίνει λοιπόν κάποιος πρωταθλητής πρέπει να γεννηθεί με ευνοϊκό γονότυπο.
Ξέροντας από την αρχή πού υπερτερεί,
διαλέγει το σωστό αγώνισμα και έχοντας
το γενετικό πλεονέκτημα έναντι των
άλλων που κάνουν την ίδια προπόνηση
με σωστό προπονητικό πλάνο, μπορεί
να φτάσει στον στόχο του που είναι ο
πρωταθλητισμός και γενικότερα να θω-

ρακίσει την υγεία του μειώνοντας τη
θνησιμότητα σε μεγάλο βαθμό».
Σύμφωνα με τον κ. Καχριμάνη, ανάμεσα σε άλλα, τα γονίδια ACE, AMPD1,
EPROR είναι υπεύθυνα για την υψηλή
αντοχή και τη σωστή οξυγόνωση των
μυών. Το MCT δείχνει τον δείκτη κόπωσης. Το ΝΟS-3 σχετίζεται με τη μυϊκή
δύναμη και κατευθύνεται σε αθλήματα
δύναμης. Το ACTN3 που σχετίζεται με
την ταχεία μυϊκή σύσπαση και βοηθάει
τους αθλητές να ξεκινούν με το πλεονέκτημα της ταχύτητας, οπότε τους
κατευθύνουμε σε αθλήματα ταχύτητας.
Το IL6 σχετίζεται με την υπερκόπωση
των μυών και ο αθλητής με θετικό γονότυπο σ’ αυτό δεν κουράζεται εύκολα.
Το BDNF σχετίζεται με τη διάθεση του
αθλητή.
Τα COL1A1, COL5A1 σχετίζονται με
την πρόληψη τραυματισμών, τη γρήγορη επούλωσή τους και έτσι στη γρήγορη αποκατάσταση του αθλητή.

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
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MARKET PLACE

H DP World Limassol
γιόρτασε την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας

GOOGLE

Σοβαρό κενό ασφαλείας στα
Windows 7 και στον Chrome
Η Google ανακάλυψε σοβαρό κενό ασφαλείας

στο λειτουργικό σύστημα Windows 7 και προειδοποίησε τους χρήστες του συστήματος (ότι ο υπολογιστής τους κινδυνεύει να παραβιαστεί από
χάκερ. Η Microsoft, που ενημερώθηκε σχετικά,
ανέφερε ότι εργάζεται για την αντιμετώπιση του
προβλήματος. Οι χάκερ εκμεταλλεύονται την
«τρύπα» στα Windows 7, σε συνδυασμό με ένα
ξεχωριστό σφάλμα που η Google βρήκε επίσης
στον Chrome. Η εταιρεία κυκλοφόρησε ήδη μια
ενημέρωση ασφαλείας για να κλείσει την «κερκόπορτα». Η Google ανέφερε πως έχει ενδείξεις
ότι κακόβουλοι χάκερ βρήκαν τρόπο να εκμεταλλεύονται ένα άγνωστο σφάλμα στο Chrome,
ώστε να μεταπηδούν σε άλλες εφαρμογές και
τελικά να παραβιάζουν τον υπολογιστή του χρήστη. Η Microsoft διαβεβαίωσε ότι θα λύσει το
πρόβλημα το συντομότερο δυνατό.

Ο Ήλιος βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια (πρωτόνια) υψηλής ενέργειας, τα οποία κατά περιοδικά διαστήματα πέφτουν πάνω στην προστατευτική
μαγνητόσφαιρα της Γης και προκαλούν γεωμαγνητικές καταιγίδες.

Καταστροφικές οι επιπτώσεις
μιας νέας ηλιακής καταιγίδας
Επιστήμονες προειδοποιούν για τις συνέπειες στον τεχνολογικό
εξοπλισμό από ενδεχόμενες ηλιακές εκρήξεις

APPLE

Μπαίνει στην συνδρομητική
τηλεόραση
Το animated GIF για την εκδήλωση της Apple με

τίτλο: “It’s show time”, δίνει ξεκάθαρα την εικόνα ότι η εταιρεία αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα τις κινήσεις της για τις συνδρομητικές υπηρεσίες TV streaming και news. Οι νέες τηλεοπτικές συνδρομητικές υπηρεσίες της εταιρείας
θα έχουν την τιμητική τους στο event της εταιρείας το οποίο θα λάβει χώρα στις 25 Μαρτίου. Η
Apple έχει ξαναχρησιμοποιήσει το “it’s show
time” στο παρελθόν, στα πλαίσια της ανακοίνωσης της παροχής ταινιών μέσω iTunes, παράλληλα με την παρουσίαση του ITV το 2006. Εκτός από την TV streaming υπηρεσία, η Apple αναμένεται να αποκαλύψει και την ειδησεογραφική
συνδρομητική υπηρεσία της με τίτλο “Apple
News”, η οποία αναμένεται να είναι το “Netflix”
της εταιρείας στον ενημερωτικό τομέα, με συνδρομές περιοδικών και εφημερίδων σε κοινή
πλατφόρμα.

FACEBOOK

Τέλος στο μπλε χρώμα
Η εταιρεία φαίνεται ότι ξεκίνησε να σκέφτεται το

ενδεχόμενο να αλλάξει προφίλ, και να απομακρύνει το μπλε χρώμα που αποτελεί το χαρακτηριστικό στοιχείο του Facebook και να δημιουργήσει στη θέση του ένα περιβάλλον πιο λευκό. Ήδη
η εταιρεία έχει ξεκινήσει τις δοκιμές στην
Android εφαρμογή του κοινωνικού δικτύου. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα η εφαρμογή
messenger προσφέρεται και σε dark mode. Σε
μια άλλη εξέλιξη, Mark Zuckerberg επικεντρώνεται στην ιδιωτική ανταλλαγή μηνυμάτων και την
ανοικοδόμηση των χαρακτηριστικών που σχετίζονται με την ιδιωτικότητα. Τα μηνύματα θα κρυπτογραφούνται επίσης «end-to-end».Ο CEO του
Facebook επίσης πρόσθεσε ότι αναμένει να κάνει
τόσο το Messenger όσο και το WhatsApp ταχύτερα, περισσότερο ιδιωτικά και ασφαλέστερα.

Disney

Tέλος του συστήματος «vault»
Ολόκληρη την ταινιοθήκη της Disney θα περι-

λαμβάνει η επερχόμενη υπηρεσία streaming
Disney+ όπως ανακοίνωσε ο CEO της εταιρείας
Disney, Bob Iger. Η κίνηση σηματοδοτεί το τέλος
του συστήματος «vault» της Disney, που επέτρεπε μόνο συγκεκριμένους τίτλους κινουμένων
σχεδίων να είναι διαθέσιμοι σε καταστήματα για
μία σύντομη χρονική περίοδο. Εν αναμονή της υπηρεσίας, η Disney πρόκειται να αποσύρει όλες
τις ταινίες και τις σειρές από το Netflix προς το
τέλος της χρονιάς, συμπεριλαμβανομένων και
των ταινιών της Pixar. Με το λανσάρισμα της υπηρεσίας streaming Disney+ περιμένουμε σε κάποια φάση να είναι διαθέσιμες και οι 57 κινηματογραφικές ταινίες της εταιρείας παραγωγής
Walt Disney Animation Studios καθώς και όλες
τις ταινίες από το σύμπαν του Star Wars αλλά και
της Marvel.

Μια πανίσχυρη ηλιακή καταιγίδα
-περίπου δέκα φορές ισχυρότερη από οποιαδήποτε έχει καταγραφεί στη σύγχρονη εποχή- εκτιμάται ότι είχε πλήξει
τη Γη πριν περίπου 2.600 χρόνια, σύμφωνα με μια νέα επιστημονική έρευνα, που βρήκε
τις σχετικές ενδείξεις θαμμένες
στους πάγους της Γροιλανδίας.
Οι επιστήμονες προειδοποίησαν ότι τέτοιες ηλιακές εκρήξεις είχαν συμβεί κατά καιρούς
και έχουν αφήσει το αποτύπωμά
τους στον πλανήτη μας. Μπορεί
οι άνθρωποι του 660 π.Χ. να
μην είχαν πολλά να φοβηθούν,
αλλά την επόμενη φορά που θα
συμβεί ένα τέτοιο συμβάν, πιθανώς θα έχει καταστροφικές
επιπτώσεις για τον τεχνολογικό
πολιτισμό της ανθρωπότητας,
που είναι τόσο εξαρτημένος
από τον ηλεκτρισμό και τα δίκτυα.
Ο Ήλιος βομβαρδίζει τη Γη
με σωματίδια (πρωτόνια) υψηλής ενέργειας, τα οποία κατά
περιοδικά διαστήματα πέφτουν
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Οι πιο πρόσφατες
ισχυρές ηλιακές καταιγίδες καταγράφηκαν γύρω στο 993-994
μ.Χ. και το 774-775
μ.Χ. Έρευνες έχουν
καταδείξει ότι τα τελευταία 3.000 χρόνια
έχουν καταγραφεί
τρεις ισχυρές ηλιακές
καταιγίδες.
πάνω στην προστατευτική μαγνητόσφαιρα της Γης και προκαλούν -εκτός από το θεαματικό
πολικό σέλας- γεωμαγνητικές
καταιγίδες που μπορεί να φέρουν προβλήματα στα δίκτυα
ηλεκτρισμού και τηλεπικοινωνιών. Ένα τέτοιο εκτεταμένο
ηλεκτρικό «μπλακ-άουτ» είχε
συμβεί σε όλη την καναδική επαρχία του Κεμπέκ το 1989 και

ένα δεκαπλάσιας ισχύος τέτοιο
περιστατικό είχε λάβει χώρα το
1859 (γνωστό ως «συμβάν Κάρινγκτον»), που θεωρείτο μέχρι
σήμερα η πιο ισχυρή γνωστή
γεωμαγνητική καταιγίδα που
έπληξε τη Γη.
Τώρα, όμως, ερευνητές, με
επικεφαλής τον περιβαλλοντικό
φυσικό Ράιμουντ Μούσελερ του
σουηδικού Πανεπιστημίου της
Λουντ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό της
Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών
των ΗΠΑ (PNAS), ανακοίνωσαν
ότι βρήκαν ενδείξεις -παγιδευμένα ραδιενεργά άτομα- μέσα
στους πάγους της Γροιλανδίας
που παραπέμπουν σε μια κατά
πολύ πιο ισχυρή γεωμαγνητική
καταιγίδα, η οποία είχε χτυπήσει
τη Γη περίπου το 660 π.Χ. Προηγούμενες έρευνες έχουν βρει
ενδείξεις για άλλες δύο πιο πρόσφατες ισχυρές ηλιακές καταιγίδες, μια περίπου το 993-994
μ.Χ. και άλλη μία το 774-775
μ.Χ. Η τελευταία, καθώς και η
παλαιότερη του 660 π.Χ., εκτι-

μάται ότι είχαν περίπου δεκαπλάσια ισχύ σε σχέση με την
ισχυρότερη της σύγχρονης εποχής, που είχε συμβεί το 1956,
ενώ δεν είναι σαφές πώς συγκρίνονται με την καταιγίδα
του «Κάρινγκτον» του 1859.
«Αυτά τα τεράστια φαινόμενα
αποτελούν ένα επαναλαμβανόμενο χαρακτηριστικό του Ήλιου. Τώρα πια γνωρίζουμε τρία
τέτοια ισχυρά συμβάντα κατά
τα τελευταία 3.000 χρόνια. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα που
δεν έχουμε ανακαλύψει ακόμη»,
ανέφερε ο Μούσελερ. «Είναι
ανάγκη να ψάξουμε συστηματικά γι’ αυτά τα επεισόδια στα
περιβαλλοντικά αρχεία, ώστε
να διαμορφώσουμε μια καλή ιδέα για τη στατιστική, δηλαδή
για τους κινδύνους τέτοιων συμβάντων. Αν μια τέτοια ηλιακή
καταιγίδα είχε συμβεί σήμερα,
μπορεί να είχε σοβαρές επιπτώσεις για την κοινωνία μας με
την υψηλή τεχνολογία της»,
πρόσθεσε.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η κύρια αιτία της εξαφάνισης
πολλών ζώων και φυτών
Τα ξένα είδη που εισβάλλουν σε
άλλα οικοσυστήματα, αποτελούν
τους βασικούς «ενόχους» για
τις πρόσφατες εξαφανίσεις πολλών φυτών και ζώων, σύμφωνα
με μια νέα βρετανική επιστημονική έρευνα. Οι «εισβολείς»
έχουν χειρότερη επίπτωση ακόμη και από το κυνήγι και την
αλιεία.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι
από το 1500 μέχρι σήμερα τα
ξενικά είδη ευθύνονται αποκλειστικά για την εξαφάνιση
126 ειδών, του 13% των συνολικά 953 επιβεβαιωμένων εξαφανισμένων ειδών παγκοσμίως.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου του Λονδίνου
(UCL), με επικεφαλής τον καθηγητή Τιμ Μπλάκμπερν, που
έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό για θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος
«Frontiers in Ecology and
Environment», εκτιμούν επίσης
ότι άλλες 300 εξαφανίσεις ειδών
οφείλονται εν μέρει στα ξενικά
είδη. Συνολικά, για τα 261 από
τα 782 είδη εξαφανισμένων ζώων (ποσοστό 33,4%, δηλαδή το
ένα στα τρία) και για τα 39 από
τα 153 εξαφανισμένα είδη φυτών (ποσοστό 25,5%, δηλαδή
το ένα στα τέσσερα) τα ξενικά
είδη έχουν βάλει το «δαχτυλάκι»
τους και συνιστούν μια από τις
αιτίες της εξαφάνισης - συχνά
την κύρια ή τη μοναδική αιτία.
Αντίθετα τα γηγενή είδη εκτιμάται ότι σχετίζονται μόνο με
το 2,7% των εξαφανίσεων ζώων
και με το 4,6% των εξαφανίσεων
φυτών.
Σύμφωνα με τον «κόκκινο
κατάλογο» της Διεθνούς Ένωσης για την Προστασία του Περιβάλλοντος (IUCN), εκτός από

Η DP World Limassol γιόρτασε την Παγκόσμια
Ημέρα της Γυναίκας, διοργανώνοντας μονοήμερο σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν όλες
οι γυναίκες που εργάζονται στην DP World
Limassol και είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν
τις απόψεις και σκέψεις τους για το όραμα του
Ομίλου DP World όσον αφορά την ενδυνάμωση
των γυναικών στον λιμενικό κλάδο. Σε δηλώσεις
του, ο Γενικός Διευθυντής της DP World Limassol,
Charles Meaby, ανέφερε : «Πιστεύουμε ότι κάνοντας τολμηρά βήματα για τη δημιουργία ενός
πολύμορφου χώρου εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, θα οδηγήσει σε καλύτερες ιδέες, πιο δυνατή συνεργασία και στη διαμόρφωση μίας δυναμικής κουλτούρας, που θα στηρίζει τον σκοπό
μας. Παγκόσμια δέσμευσή μας, ως οργανισμός,
είναι η αύξηση του ποσοστού των γυναικών
στο σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού μας
και σε αυτό το πλαίσιο λαμβάνουμε δραστικά
μέτρα για να επιταχύνουμε την πρόοδο μας».

Εκθεση του σχεδιαστή
Michael Anastassiades
Εγκαινιάστηκε στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών
Λευκωσίας (NiMAC) η έκθεση για την αναδρομική
δουλειά του αναγνωρισμένου σε διεθνές επίπεδο
σχεδιαστή Michael Anastassiades, με τίτλο
THINGS THAT GO TOGETHER η οποία έγινε
πραγματικότητα χάρη στη στήριξη των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας
και Πολιτισμού, αλλά και της Τράπεζας Κύπρου.
Ο Michael Anastassiades, όπως είναι γνωστός
στο εξωτερικό, ζει και εργάζεται στο Λονδίνο.
Έργα του παρουσιάζονται στις μόνιμες συλλογές
του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης και του Ινστιτούτου Τέχνης του Σικάγου.
Μιλώντας στους δημοσιογράφους, εκ μέρους
της Τράπεζας Κύπρου η Διευθύντρια Στρατηγικής
και Επικοινωνίας, Δάφνη Προδρόμου, ανέφερε:
«Η Τράπεζα Κύπρου δέχτηκε πρόθυμα να στηρίξει την έκθεση του Michael Anastassiades,
ενός καλλιτέχνη – υπόδειγμα, που αποδεικνύει
με την ίδια την δουλειά του, πως η καινοτόμος
ιδέα μπορεί να μεταφραστεί σε επιχειρηματικό
σχέδιο και να καταλήξει σε επιτυχία».

Βραβείο στην Hermes
Airports
Τη διάκριση της «Καλύτερης Διαχειρίστριας Εταιρείας Αεροδρομίων στη Μεσόγειο» απέσπασε
η Hermes Airports στα βραβεία Air Transport
2019 που διοργανώνει το βρετανικό περιοδικό
International Transport News. Τα «Air Transport
Awards» επιβραβεύουν τις εταιρείες που βρίσκονται στην κορυφή του ανταγωνισμού στον
τομέα των αερομεταφορών παγκοσμίως, συνεισφέροντας σημαντικά στην ευημερία και
πρόοδο του ευρύτερου κλάδου και της χώρας
τους. H Ελένη Καλογήρου, Ανώτατη Εκτελεστική
Διευθύντρια της Hermes Airports, δήλωσε πως
το βραβείο «Καλύτερης Διαχειρίστριας Εταιρείας
Αεροδρομίων στη Μεσόγειο» στα Air Transport
Awards έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά βραβείων που αναδεικνύουν την επιμονή της
Hermes στην αριστεία και την καινοτομία, ξεχωρίζοντας τα δύο αεροδρόμια της Κύπρου
στην ευρύτερη περιοχή.

Gastronomic Summit
από την Atlantica Hotels
& Resorts στην Αθήνα

Εκτιμάται ότι πίσω από την εξαφάνιση του 1/3 των ειδών των ζώων και το των εξαφανισμένων ειδών φυτών βρίσκονται τα ξενικά είδη.
τα ξενικά και δευτερευόντως
τα γηγενή είδη, για την εξαφάνιση των ζώων και φυτών ευθύνονται διάφοροι παράγοντες,
όπως το κυνήγι από τους ανθρώπους και η επέκταση των
γεωργικών καλλιεργειών που
καταστρέφουν τα φυσικά οικοσυστήματα και τα ενδιαιτήματα
των ζώων. Ανάμεσα στους ξενικούς εισβολείς ξεχωρίζουν θηλαστικά όπως οι αρουραίοι, οι
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Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα τα ξενικά
είδη ευθύνονται για
την εξαφάνιση 126
ειδών παγκοσμίως.

γάτες και οι αλεπούδες που όταν
π.χ. για πρώτη φορά εισβάλλουν
σε ένα νησί, ξεπαστρεύουν πολλά άλλα ζώα.
Το ίδιο συμβαίνει με φυτά
που εισάγουν σκοπίμως οι άνθρωποι σε ένα μέρος για λόγους
καλλιέργειας ή καλλωπισμού
κήπων, καθώς και με τροπικά
ψάρια που εισβάλλουν σε πιο
κρύα νερά.
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρωτοποριακή διοργάνωση υπό τον τίτλο «1st Gastronomic
Summit Training Days» που πραγματοποίησε
ο ξενοδοχειακός όμιλος Atlantica Hotels & Resorts
στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτού του νέου εταιρικού
θεσμού η Atlantica παρουσίασε στους σεφ των
ξενοδοχείων της από την Ελλάδα και την Κύπρο
ένα εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που περιελάμβανε εισηγήσεις και workshops από κορυφαίους επαγγελματίες και επιστήμονες. Την
πρωτοβουλία για τη διοργάνωση του Atlantica
Gastronomic Summit είχαν οι Χρήστος Γεωργανάς
και Ηλίας Κακούρης, Γενικός Διευθυντής και
Executive Chef αντίστοιχα του ροδίτικου TUI
Sensimar Atlantica Imperial Resort & Spa, ενώ
το συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβαν τα στελέχη της Atlantica Μαρία Κουτρούλη και Βαλεντία
Πατιστέα. Οι συνεδρίες πραγματοποιήθηκαν
στους χώρους του Soul Kitchen σε συνεργασία
με την Όλγα και Κορίνα Κατωπόδη
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Σε δύο χρόνια το ραντεβού
με τους «ποιοτικούς» επενδυτές

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα αναβαθμιστεί σε επενδυτική βαθμίδα η Ελλάδα
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Οι προσπάθειες ανάκτησης της πλήρoυς
πρόσβασης στις αγορές που έχει κάνει η
Ελλάδα, με την έκδοση 5ετούς ομολόγου
στα τέλη Ιανουαρίου και την έκδοση νέου
10ετούς ομολόγου την περασμένη εβδομάδα –την πρώτη έπειτα από εννέα χρόνια– αποτελούν θετικά βήματα για τη
χώρα, ωστόσο αποδεικνύουν πόσο δύσκολος παραμένει ο δρόμος επιστροφής
στην κανονικότητα. Το υψηλό τίμημα
που αναγκάστηκε να καταβάλει η Ελλάδα
–υπερδιπλάσιο από αυτό της Κύπρου και
της Πορτογαλίας για την περίπτωση του
10ετούς όπου το επιτόκιο διαμορφώθηκε
στο 3,90%, και έως και δεκαέξι φορές υψηλότερο σε σχέση με αυτό της Ισπανίας
στην περίπτωση του 5ετούς (3,6%)– για
να μπορέσει να προσελκύσει «καλής ποιότητας» επενδυτές, καταδεικνύει πως η

πλήρης επιστροφή της Ελλάδας στις αγορές
δεν αναμένεται να είναι ένα εύκολο εγχείρημα. Σε αυτό, τον κύριο λόγο έχει η
απόσταση της χώρας ακόμα από την κατηγορία του «επενδυτικού βαθμού», μία
αξιολόγηση η οποία αποτελεί οδηγό και
«προαπαιτούμενο» για τα μακροπρόθεσμα
χαρτοφυλάκια, τους real money επενδυτές,
οι οποίοι αντίθετα με τα hedge funds δεν
τείνουν να πωλούν τις θέσεις τους στην
παραμικρή αναταραχή των αγορών, καθώς
έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Οπως επισημαίνουν οι οικονομολόγοι,
το κόστος δανεισμού μιας χώρας συναρτάται άμεσα με την πιστοληπτική ικανότητά της, δηλαδή την αξιοπιστία της,
όπως αυτή βαθμολογείται από τους διεθνείς οίκους. Γι’ αυτό και οι δύο εκδόσεις
στις οποίες προχώρησε η Ελλάδα είχαν
συμβολικό χαρακτήρα και δεν είχαν στόχο
την άντληση χρηματοδότησης. Αν και

με αυτές τις κινήσεις ο ΟΔΔΗΧ, με τα 5
δισ. ευρώ που έχει αντλήσει συνολικά,
έχει συγκεντρώσει ήδη περίπου το 71%
του συνολικού στόχου για το 2019 (7 δισ.
ευρώ) «καλλωπίζοντας» και τον δείκτη
υπερκάλυψης, το μικρό ποσό των εκδόσεων υπογραμμίζει την αδυναμία άντλησης κεφαλαίων με «λογικά» επιτόκια. Το
γεγονός ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται στην
κατηγορία της «επενδυτικής βαθμίδας»
επιβαρύνει τις αποδόσεις των ομολόγων
της και τις καθιστά ευμετάβλητες, επηρεαζόμενες σημαντικά από οποιοδήποτε
εξωτερικό ή εσωτερικό σοκ. Τραπεζικές
πηγές επισημαίνουν πως η έκδοση του
10ετούς δεν ήταν καθόλου εύκολη, καθώς
η Ελλάδα (όπως και άλλες χώρες που είναι
εκτός «επενδυτικής βαθμίδας») δεν βρίσκεται στις στρατηγικές των μεγάλων επενδυτικών funds («investment grade
funds») και των ασφαλιστικών εταιρειών,

λόγω των σημαντικών περιορισμών που
έχουν στο να αγοράζουν χαμηλής αξιολόγησης χρέος, και όταν το κάνουν γίνεται
κατά παρέκκλιση. Υπενθυμίζεται πως η
Moody’s, η S&P και η DBRS βαθμολογούν
την Ελλάδα τέσσερα σκαλοπάτια κάτω
από την «επενδυτική βαθμίδα» και η Fitch
τρία. Οπως επισημαίνουν αναλυτές και
στελέχη των οίκων αξιολόγησης στην
«Κ», η επιστροφή της Ελλάδας στην κατηγορία του «επενδυτικού βαθμού» θα
είναι μια μακρά διαδικασία, ενώ θέτουν
δύο βασικά «προαπαιτούμενα» για την
επίτευξη αυτού του στόχου. Το ένα έχει
να κάνει με την πορεία του χρέους, η
οποία θα πρέπει να είναι σταθερά πτωτική
σε συνδυασμό με την ενίσχυση της ανάκαμψης της οικονομίας, και το άλλο αφορά
τον τραπεζικό κλάδο ο οποίος θα πρέπει
να δείξει σημαντικά σημάδια βελτίωσης.
Κλειδιά αποτελούν επίσης η συνέχιση

στην ποιότητα ενεργητικού των ελληνικών
τραπεζών. Για την Fitch, η επίτευξη περαιτέρω πρωτογενών πλεονασμάτων και
περισσότερες «αποδείξεις» ότι η ανάκαμψη
είναι διατηρήσιμη, θα ενισχύσει την άποψή της ότι το χρέος βρίσκεται σε σταθερή πτωτική πορεία.
Αλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν
να οδηγήσουν σε αναβαθμίσεις είναι ένα
ιστορικό συνέχισης της οικονομικής και
δημοσιονομικής πολιτικής σε συνδυασμό
με ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον και
το χαμηλότερο ρίσκο του τραπεζικού
τομέα στον κρατικό ισολογισμό.

Πτωτικά αρχίζει
την εβδομάδα
το ΧΑΚ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Αυξάνονται οι
ανησυχίες για τη
διεθνή οικονομία
Σύμφωνα με τις αναθεωρημένες εκτιμήσεις
του ΟΟΣΑ, η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας αναμένεται να παρουσιάσει επιβράδυνση στο 3,3% το 2019 και 3,4% το 2020
έναντι προηγούμενων εκτιμήσεων 3,5% και
για τα δύο έτη, κυρίως λόγω των εντάσεων
στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις και της αύξησης της πολιτικής αβεβαιότητας. Συγκεκριμένα, ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε επί τα χείρω
την εκτίμησή του για τον ρυθμό οικονομικής
μεγέθυνσης της Ευρωζώνης κατά 0,8 και 0,4
ποσοστιαίες μονάδες το 2019 στο 1,0% και
1,2% το 2020, αντίστοιχα. Η αναθεωρημένη
οικονομική έκθεση του ΟΟΣΑ ενέτεινε ακόμα
περισσότερο τις ήδη αυξημένες ανησυχίες
της αγοράς για την πορεία της διεθνούς οικονομίας, καθώς η δημοσίευσή της ακολούθησε σειρά ασθενών οικονομικών στοιχείων
και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
Χαρακτηριστικά στις ΗΠΑ, ο Δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών ISM στον μεταποιητικό
τομέα υποχώρησε σε χαμηλό δύο ετών 54,2
τον Φεβρουάριο, το προσωπικό εισόδημα
μειώθηκε τον Ιανουάριο για πρώτη φορά από
τον Νοέμβριο του 2015 και οι προσωπικές
δαπάνες υποχώρησαν κατά 0,5% τον Ιανουάριο, η μεγαλύτερη πτώση από τον Σεπτέμβριο
του 2009. Στην Ευρωζώνη, παρά την αύξηση
του Σύνθετου Δείκτη Υπευθύνων Προμηθειών
PMI σε υψηλό 4 μηνών 51,9 τον Φεβρουάριο,
ο αντίστοιχος δείκτης για τον τομέα της μεταποίησης υποχώρησε κάτω από το όριο των
50 μονάδων υποδεικνύοντας ύφεση.
Οι αυξημένες ανησυχίες της αγοράς για
την πορεία της διεθνούς οικονομίας έστρεψαν
για ακόμη μία φορά τους επενδυτές στην
ασφάλεια των κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ
και της Γερμανίας. Χαρακτηριστικά, έπειτα
από προσωρινή άνοδο τη Δευτέρα στο 2,77%,
το υψηλότερο επίπεδο από τα τέλη Ιανουαρίου εν μέσω αυξημένης αισιοδοξίας για
μειωμένο κίνδυνο άτακτης εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. στις 29
Μαρτίου, η απόδοση του 10ετούς κυβερνητικού τίτλου των ΗΠΑ βρέθηκε εκ νέου σε
πτωτική πορεία τις επόμενες ημέρες, υποχωρώντας την Πέμπτη κοντά στην περιοχή
του 2,68%, περίπου 8 μ.β. χαμηλότερα σε
σύγκριση με το κλείσιμο της προηγούμενης
εβδομάδας. Ανάλογη εικόνα παρουσίασαν
και οι γερμανικοί τίτλοι, με την απόδοση
του 10ετούς ομολόγου να υποχωρεί την Πέμπτη στο 0,11%, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δυόμισι ετών 0,08%
που είδαμε στα τέλη Φεβρουαρίου. Στις αγορές συναλλάγματος, το ευρώ/δολάριο κινήθηκε πτωτικά, καταγράφοντας χαμηλό
δύο εβδομάδων 1,1284 την Πέμπτη. Σε σύγκριση με το κλείσιμο της προηγούμενης
εβδομάδας, η ισοτιμία κατέγραφε την Πέμπτη
απώλειες περίπου 0,8%, ενώ από τις αρχές
του έτους οι απώλειες ανέρχονται σε 1,5%
μετά την ανεπιτυχή προσπάθεια στα τέλη
Ιανουαρίου να σπάσει το φράγμα του 1,1500.
* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

των μεταρρυθμίσεων και η απόλυτη τήρηση της μεταμνημονιακής συμφωνίας
με τους θεσμούς. Ολα αυτά δείχνουν πως
δύσκολα θα μπορέσει η χώρα να βρεθεί
στο «βάθρο» του investment grade μέσα
στην επόμενη διετία. Οπως σημειώνει
στην «Κ» ο επικεφαλής αξιολογήσεων
της Fitch για την Ελλάδα, Μισέλ Ναπολιτάνο, αν και δεν υπάρχουν γενικότερα
όροι που καθορίζουν την αναβάθμιση
μιας χώρας σε «επενδυτική βαθμίδα», ωστόσο για την Ελλάδα, ιδανικά, θα πρέπει
να υπάρξει σημαντική μείωση του δημόσιου χρέους και σημαντική βελτίωση

Σε πτωτικό κλίμα πραγματοποιήθηκαν σήμερα
οι συναλλαγές στο Χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη να πιέζεται καθοδικά από τις σημαντικές ζημιές στους τίτλους της Τράπεζας
Κύπρου και τις απώλειες σε Logicom και Ελληνικής. Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε στις
61,81 μονάδες παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό 1,25%. Ο Δείκτης FTSECy/SE 20 κατέγραψε
πτώση
1,23% κλείνοντας
στις 37,00 μονάδες. Η αξία των
συναλλαγών διαμορφώθηκε στις
€105.809. Μοιρασμένη εικόνα παρουσίασαν οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δεί<
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κτες. Μικρά κέρδη παρουσίασαν
Σημαντικές ζηο τομέας των Ξεμιές στους τίτλους νοδοχείων με
και η Εναλτης Τράπεζας Κύ- 0,25%
λακτική Αγορά με
πρου και απώλει- 0,10%. Αντίθετα,
ες σε Logicom και ζημιές κατέγραψαν η Κύρια ΑγοΕλληνικής.
ρά με 1,94% και
οι Επενδυτικές Εταιρείες με 0,45%. Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €43.680 (πτώση 3,75% τιμή κλεισίματος €1,12). Ακολούθησαν οι μετοχές της Logicom με €14.064 (πτώση 2,24%
- τιμή κλεισίματος €1,31), της Ελληνικής Τράπεζας με €13.696 (πτώση 2,46% - τιμή κλεισίματος €0,71), της Stademos Hotels με €9.702
(άνοδος 0,68% - τιμή κλεισίματος €1,47) και
της Τσιμεντοποιΐας Βασιλικού με €7.980 (άνοδος 0,76% - τιμή κλεισίματος €2,66). Από
τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης,
έξι κινήθηκαν ανοδικά και οκτώ κινήθηκαν
πτωτικά. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε σε 101.

Πώς θα αυξηθούν οι πιθανότητες αναβάθμισης της Ελλάδας
Για την BofA Merrill Lynch και τον επικεφαλής επενδύσεων συναλλάγματος
στην Ευρώπη, Αθανάσιο Βαμβακίδη,
το «κτίσιμο» μιας τακτικής πρόσβασης
στην αγορά θα αυξήσει τις πιθανότητες
αναβάθμισης των αξιολογήσεων της
χώρας, διευρύνοντας έτσι την επενδυτική βάση και στέλνοντας θετικά
μηνύματα στον δρόμο προς την επενδυτική βαθμίδα.
Η κατάκτηση ωστόσο αυτής της αξιολόγησης είναι μια μακροπρόθεσμη
προοπτική, αλλά η πρόοδος προς αυτή
την κατεύθυνση θα αυξήσει την πιθανότητα τα ελληνικά ομόλογα να γίνουν επιλέξιμα και πάλι στις πράξεις
χρηματοδότησης της ΕΚΤ. Η διαδικασία
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Το «κτίσιμο» μιας τακτικής πρόσβασης στην αγορά θα αυξήσει τις πιθανότητες αναβάθμισης των
αξιολογήσεων της χώρας.
αναβάθμισης της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα θα πάρει αρκετά χρόνια,
όπως επισημαίνει στην «Κ» η κ. Νίκολα
Τζέιμς, επικεφαλής αξιολογήσεων της
DBRS. Ο οίκος θέτει θετικές προοπτικές
στη χώρα, οι οποίες θα μπορούσαν να
οδηγήσουν στην κατηγορία του ΒΒ,
ένα επίπεδο κάτω του επενδυτικού

Το «κτίσιμο» μιας τακτικής πρόσβασης στην αγορά θα αυξήσει τις πιθανότητες
αναβάθμισης των αξιολογήσεων της χώρας.

βαθμού, ωστόσο για να συμβεί αυτό
θα πρέπει να υπάρξει διατήρηση της
μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, τήρηση της συμφωνίας ενισχυμένης εποπτείας και συνεχής πρόσβαση στις
αγορές. Για να οδηγηθεί η κλίμακα αξιολόγησης σε επενδυτικό βαθμό, η
Ελλάδα θα πρέπει να επιδείξει ισχυρή
δέσμευση για μεταρρυθμίσεις που θα
στηρίξουν τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας έτσι με τον καιρό
το υψηλό δημόσιο χρέος, καθώς και
να προχωρήσει σε μέτρα που θα εξυγιάνουν τους ισολογισμούς των τραπεζών. «Η πρόοδος σε αυτό απαιτεί
τεράστια πολιτική δέσμευση και μπορεί
να διαρκέσει πολλά χρόνια», τονίζει.

