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Γενικός Δείκτης

ΕΛΛΑΔΑ

DEUTSCHE BANK ΚΑΙ COMMERZBANK

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας μπορεί να εί-

Η εικόνα της αγοράς των ελληνικών ομολόγων έχει υ-

Η δρομολογούμενη συγχώνευση των Deutsche Bank

ναι τελικά πιο αδύναμες, καθώς ως μικρή και ανοιχτή οικονομία επηρεάζεται από την επιβράδυνση στην παγκόσμια ανάπτυξη». Τον προβληματισμό αυτό διατυπώνει ο
γενικός γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Ανχελ Γκουρία σε συνέντευξη στην«Κ». Σελ. 16

ποστεί εντυπωσιακή αλλαγή σε σχέση με τις ημέρες
των έντονων πιέσεων του 2018, και το ανοδικό μομέντουμ που έχει «χτιστεί» από τα τέλη Ιανουαρίου υπερβαίνει τα όποια εμπόδια προκύπτουν. Η επιστροφή
των funds στους ελληνικούς τίτλους εξηγείται από έξι
λόγους. Σελ. 24

και Commerzbank δημιουργεί θεωρητικά έναν τραπεζικό γίγαντα. Ομως και οι δύο γερμανικές τράπεζες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και δεν είναι λίγοι
εκείνοι που υποστηρίζουν πως όταν ενώνεις δύο μεγάλες τράπεζες με μεγάλα προβλήματα, τότε δημιουργείς, απλώς, ένα μεγαλύτερο πρόβλημα. Σελ. 10
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Απαίτηση για ισχυρό Κεντρικό τραπεζίτη
Πολλοί οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις από αυτά που έρχονται και τα κενά που αφήνει η Διοικήτρια
Παρελθόν θα αποτελεί από την 10η
Απριλίου η σημερινή διοικήτρια της
Κεντρικής Τράπεζας Χρυστάλλα
Γιωρκάτζη. Αύριο αναμένεται να αποχαιρετίσει και τυπικά πλέον τη
θέση της Διοικήτριας, στο πλαίσιο
του σεμιναρίου για τις «καθυστε-

ρήσεις στην Κύπρο στην απονομή
δικαιοσύνης». Μετά από πέντε χρόνια, για την οικονομία της Κύπρου
αποχωρεί αφήνοντας πολλά κενά
για τον επόμενο. Το όνομα του διαδόχου της δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από τον Πρόεδρο Αναστασιά-

δη. Στη λίστα του βρίσκονται τα ονόματα του πρώην Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων και νυν εκτελεστικού
μέλους της ΚΤΚ, Κωνσταντίνου Ηροδότου, του πρώην μη εκτελεστικού μέλους της ΚΤΚ Ανδρέα Περσιάνη, και του πρώην εκτελεστικού

συμβούλου της ΚΤΚ, Γιώργου Συρίχα. Μεταξύ του διοικητή και του
Προέδρου πρέπει να υπάρχει αγαστή
συνεργασία κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Να
είναι ισχυρή προσωπικότητα, να
δηλώνει παρών στα όποια γεγονότα

Κροκοδείλια δάκρυα για το περιβάλλον

και να μπορεί να ορθώνει ανάστημα
στην ΕΚΤ. Υπάρχουν αρκετά έργα
εξάλλου που πρέπει να φέρει εις πέρας ο επόμενος Διοικητής, με σημαντικότερο την επιτυχή αναδιοργάνωση του μοντέλου της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου. Σελ. 4

Η ΕΕ έβαλε
στο στόχαστρο
τη «χρυσή βίζα»
Ψήφισμα της Ευρωβουλής
Στο στόχαστρο της ΕΕ μπαίνουν
οι «χρυσές βίζες». Η ολομέλεια
του Ευρωκοινοβουλίου υιοθέτησε
πακέτο εισηγήσεων για καταπολέμηση του φορολογικού εγκλήματος. Για την Κύπρο και άλλες
έξι χώρες αναφέρεται ότι δεν
είναι αυστηρές σε φορολογικά
θέματα. Εκφράζεται ανησυχία
για τη «χρυσή βίζα» και τα διαβατήρια. Σελ. 5

Αναμένεται
αναβάθμιση
από Moody’s

ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το ΓεΣΥ θα καλύπτει
και Τουρκοκύπριους
ΟΑΥ και κυβέρνηση καταβάλλουν προ-

σπάθειες ώστε οι Τουρκοκύπριοι που διαμένουν στα κατεχόμενα, αλλά εργάζονται
στις ελεύθερες περιοχές, να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του ΓεΣΥ. Ηδη
οι Τ/Κ άρχισαν να καταβάλλουν το ποσοστό της εισφοράς που τους αναλογεί ως
εργαζόμενοι, όπως και κάθε πολίτης της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Σελ. 8

Οι Τούρκοι προτιμούν
να έχουν δολάρια

Οι πέντε μεγάλες πετρελαϊκές του κόσμου –ΒP, Chevron, ΕxxonMobil, Total και Shell– δεν φείδονται χρημάτων όταν πρόκειται να ασκήσουν θεσμική πίεση και να εξα-

σφαλίσουν πως δεν πρόκειται να ψηφιστούν νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος και την ανάσχεση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής. Αυτά αποτυπώνονται σε έρευνα της Influence Map, μιας εταιρείας συγκέντρωσης δεδομένων και ανάλυσης με στόχο να επηρεάσει θετικά τα εμπλεκόμενα μέρη στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Σελ. 11

Τορπίλη
στην ακτοπλοΐα
λόγω καυσίμων

Δυναμική διείσδυση της Apple στο τηλεοπτικό θέαμα
Δυναμικά στο πεδίο του τηλεοπτι-

κού θεάματος των βιντεοπαιχνιδιών, της ενημέρωσης και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών διεισδύει η Apple. Ανακοίνωσε ότι θα αναβαθμίσει την υπηρεσία AppleTV
με τη δημιουργία τόσο δικού της
πρωτογενούς τηλεοπτικού περιεχομένου με τη συνδρομή «αστεριών»
του Χόλυγουντ, όσο και παρέχοντας
τη δυνατότητα συνδρομής σε υπηρεσίες streaming τρίτων όπως το ΗΒΟ και το Hulu. Παρουσίασε επίσης
τη δική της νέα πιστωτική κάρτα
Apple Card. Σελ. 9

Για ελληνικές εταιρείες
Προ κρίσιμων αποφάσεων βρίσκονται
οι ελληνικές ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις,
καθώς η άνοδος στις τιμές των καυσίμων και οι προοπτικές για περαιτέρω
αυξήσεις λόγω των νέων κανονισμών
για τις εκπομπές θείου απειλούν τόσο
τη λειτουργική κερδοφορία όσο και,
σε ορισμένες περιπτώσεις, την ικανότητά τους να εξυπηρετούν τον δανεισμό τους. Σελ. 18

ΣΧΟΛΙΟ

Αξιολόγηση την Παρασκευή
Καλή αξιολόγηση από τον Moody’s
την Παρασκευή αναμένει η Λευκωσία. Πρόκειται για τον μοναδικό
οίκο που δεν έχει την Κύπρο στην
επενδυτική βαθμίδα. Η Κύπρος όμως χρειάζεται να τεθεί και από
τον Moody’s σε επενδυτική, ώστε
να μπει στις χώρες με τους δείκτες
αγοράς ομολόγων iBoxx. Σελ. 6

Θα τρέχουν με
τεχνολογία 5G
Αρχίζουν οι διαδικασίες
Τέλος του 2019 αναμένεται να αρχίσει η επίσημη διαδικασία αδειοδότησης για τις ραδιοσυχνότητες
του δικτύου 5G. Δόθηκαν πειραματικές άδειες σε Cyta, MTN και
Primetel. Ο ρόλος των σχέσεων
Huawei με ΕΕ. Σελ. 8

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Due diligence για να κλείσουν τα στόματα
Καθώς η τουρκική λίρα υποτιμάται συνε-

χώς, οι Τούρκοι μετατρέπουν τις αποταμιεύσεις τους σε δολάρια για να τις προστατεύσουν. Μόνο την περασμένη εβδομάδα
οι καταθέσεις σε δολάρια αυξήθηκαν κατά
4 δισ. ευρώ και πλέον έχουν φθάσει τα 176
δισ. δολ. Το ποσοστό αποταμιεύσεων σε
δολάρια αγγίζει το 50% του συνόλου και είναι το υψηλότερο από το 2006. Σελ. 6, 12

Επικρίνουν ξανά οι Ευρωπαίοι το Πρόγραμμα των Πολιτογραφήσεων. Αυτή
τη φορά μέσω της ειδικής επιτροπής
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που
συστάθηκε για την καταπολέμηση
του φορολογικού εγκλήματος. Και
καλά κάνουν. Διαπιστώνουν ότι επτά
χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ολλανδία) παρουσιάζουν χαρακτηριστικά «φορολογικών παραδείσων» και διευκολύνουν επιθετικές
πρακτικές φορολογικού σχεδιασμού,
ενώ παράλληλα ανησυχούν εκ νέου
για τα προγράμματα των Πολιτογραφήσεων και διαβατηρίων για επεν-

Contact us: 8000 50 30
cybarco.com

δυτές, τα οποία όπως τονίζουν, θα
πρέπει να καταργηθούν σταδιακά.
Ειδική αναφορά γίνεται δε, στα προγράμματα της Κύπρου και της Μάλτας
λόγω των αδύναμων μηχανισμών δέουσας επιμέλειάς τους. Και εκεί είναι
το πρόβλημα που μετά από 10 μήνες
δεν έχει λυθεί. Ήταν Μάιος του 2018
όταν η Κυβέρνηση συμπεριέλαβε στο
βελτιωτικό πακέτο για το Πρόγραμμα
των Πολιτογραφήσεων το λεγόμενο
«due diligence». Ήτοι, τον ενισχυμένο
έλεγχο διακρίβωσης των πραγματικών
στοιχείων και δεδομένων για κάθε
αιτητή που θέλει να συμμετάσχει στο
Πρόγραμμα, επωμίζοντας κιόλας το

Akamas Bay Villas

όποιο κόστος. Όμως, έχει φτάσει
τέλος Μαρτίου και ακόμα δεν έχει
προχωρήσει ούτε στο διαγωνισμό
στον οποίο θα επιλεγεί ο Οίκος που
θα ελέγχει τον όποιο αιτητή.
Ο καθορισμός του αναμενόμενου
χρόνου εξέτασης της αίτησης που υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο
από τους τρεις στους έξι μήνες εφαρμόστηκε αμέσως με την εξαγγελία
των βελτιώσεων. Το όριο των 700 διαβατηρίων που δόθηκαν εντός του
2018 αλλά και από εδώ και πέρα στους
ξένους επενδυτές ετησίως, είχε επίσης
άμεση ισχύ. Ωστόσο, η μεγαλύτερη
αλλαγή, που θα έκλεινε και στόματα,

όχι απλώς δεν είχε άμεση εφαρμογή,
αλλά έπειτα από ένα χρόνο μετά τις
αποφάσεις του Υπουργικού και δεν
έχει προχωρήσει.
Ένας «κακός ευρωπαϊκός νους»
λοιπόν δικαίως θα ονομάσει το Πρόγραμμα της Κύπρου αμφιλεγόμενο
και ότι δεν λαμβάνει υπόψη της τις
συστάσεις του συνόλου στο οποίο
μετέχει. Οι ευρωπαίοι «γκρινιάζουν»
ολοένα και συχνότερα για τα διαβατήρια και όπως όλοι γνωρίζουμε όταν
η γκρίνια γίνεται συχνή δεν έχει
καλά αποτελέσματα. Μην ξεχνάμε
πως η Κύπρος έχει αποκομίσει αρκετά
οικονομικά οφέλη και δεν πρέπει να

Trilogy Limassol Seafront

τα απολέσει απότομα. Μήπως θα
πρέπει να προχωρήσει το κράτος
στην απευθείας ανάθεση του ελέγχου
της δέουσας επιμέλειας (due
diligence) σε ξένο Οίκο ώστε να μειώσει την όποια καθυστέρηση της
διαδικασίας; Εξάλλου, δεν θα είναι
η πρώτη φορά που προχωρά σε μια
απευθείας ανάθεση. Τα Μη Εξυπηρετούμενα του Συνεργατισμού τα ανέλαβε με απευθείας ανάθεση η
Altamira. Ας βρει η Κυβέρνηση έναν
Οίκο υπεράνω υποψίας και διεθνούς
βεληνεκούς όπως η Altamira και ας
του αναθέσει το έργο του ελέγχου
των επενδυτών.

Limassol Marina
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Επενδύσεις εύρους
και βάθους
Δημιουργήσαμε ένα νέο προϊόν. Ένα προϊόν το οποίο
ανταποκρίνεται στη διεκδίκηση ιθαγένειας μέσω επενδύσεων από άτομα τρίτων χωρών. Το μέτρο – με τα
καλά του και τα κακά του – βοήθησε τα μέγιστα στο να
ανακάμψει ο τομέας των ακινήτων και κατ’ επέκταση
η οικονομία. Κάποιοι, είτε ηθελημένα ή από υπεραπλούστευση ή ακόμα και από ηλιθιότητα, βγήκαν σε
δημόσιες διαφημίσεις που ούτε λίγο ούτε πολύ καλούσαν
τους ξένους να έρθουν στην Κύπρο να αγοράσουν διαβατήριο. Αυτό στην πορεία ανησύχησε τις Βρυξέλλες
οι οποίες μας έκρουσαν επανειλημμένα τον κώδωνα
του κινδύνου.
Σε αυτό βοήθησαν και κάποια υποβολιμαία δημοσιεύματα διεθνών εντύπων πίσω από τα οποία είναι ηλίου
φαεινότερο πως κρύβονταν ξένα οικονομικά συμφέροντα.
Ας μην ξεχνάμε πως δεν είμαστε η μόνη χώρα που
παρέχει τέτοια προγράμματα και άρα στη διεθνή σκακιέρα
άρχισαν κάποιοι να χάνουν δουλειά. Και ως γνωστό
από το τι ίσχυε πριν το 2013 για τα τραπεζικά, τέτοια
οικονομικά κέντρα έχουν την τάση να είναι «μονοφάηδες»… Εμείς έχοντας παρατάξει τα όποια επιχειρήματά
μας προς τις Βρυξέλλες, προβήκαμε σε κάποιες διορθώσεις
στο μέτρο έτσι ώστε να είναι και να φαίνεται καλύτερο.
Δεν πιστεύω πως θα καταργηθεί εντελώς, αλλά είναι
πολύ πιθανό να χρειαστεί περαιτέρω fine- tuning σε
μελλοντικά στάδια αναλόγως των επικρατουσών συνθηκών.
Άρα έχουμε πρόγραμμα αίτησης απόκτησης ιθαγένειας
μέσω επενδύσεων. Αυτό το μέτρο μέχρι τώρα ωφελεί
μόνο κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες ακινήτων και
δη τα εσχάτως «μοδάτα» ψηλά κτήρια και κάποιες επαύλεις σε θέρετρα μικτών χρήσεων. Οι υπόλοιποι
τομείς που δυνητικά θα μπορούσαν να επωφεληθούν
βρίσκονται ακόμα πίσω σε σειρά προτίμησης. Επιπλέον,
η κύρια πόλη η οποία επωφελείται είναι η Λεμεσός με
τις υπόλοιπες πόλεις να ακολουθούν μάλλον ανεμικά.
Αυτό το μικρού εύρους ενδιαφέρον που μετουσιώνεται
σε πράξεις συναλλαγών είχε και έχει σαν αποτέλεσμα
την αύξηση τιμών αλλά και ενοικίων σε βαθμό που ένα
σεβαστό ποσοστό Λεμεσιανών να διαμαρτύρεται πως
πλέον δεν του είναι εύκολο να βρει στέγη λόγω κόστους
– είτε ως αγοραστής ή ως ενοικιαστής. Και δικαιολογημένα.
Υπάρχει γεωγραφική παραμόρφωση τιμών. Το ίδιο
ή και καλύτερο προϊόν μπορεί να πωλείται και να ενοικιάζεται πιο φθηνά στις άλλες πόλεις παρά στη Λεμεσό.
Φυσικά η Λεμεσός μπορεί συνολικά να διαθέτει ένα πιο
πλήρες πακέτο. Και αυτό αναγνωρίζεται από πολλούς
αγοραστές. Άρα η διαφοροποίηση μπορεί να είναι δικαιολογημένη σε κάποιο βαθμό. Δεν μπορεί όμως να
είναι σε απόλυτο βαθμό αιτιολογημένη.
Ένας τρόπος να βελτιωθεί η κατάσταση είναι να αυξηθεί ο ανταγωνισμός. Και ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί
αν γεωγραφικά δημιουργηθούν επιπλέον επιλογές. Θα
πρέπει και οι άλλες πόλεις να μπουν δυναμικά στον
χορό και να προωθήσουν τους εαυτούς τους σαν επενδυτικοί προορισμοί. Η Λάρνακα παρέχει άριστες προοπτικές. Η Πάφος και η Αμμόχωστος επίσης. Η Λευκωσία
είναι η πρωτεύουσα και θα πρέπει να μετεξελιχθεί μεταξύ
άλλων σε έναν ποιοτικό πολιτιστικό προορισμό. Έχει
όλα τα φόντα. Με τον τρόπο αυτό μετατρέπουμε μια
«κλειστή» τοπική αγορά σε «ανοικτή» και όλοι μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κερδίζουν. Ιδιαίτερα η
Λεμεσός, καθώς οι διορθωμένες τιμές και ενοίκια θα εξασφαλίσουν πως δεν θα δημιουργηθεί μια φούσκα που
θα σκάσει στα μούτρα μας.
Η δε σχετική πολεοδομική αταξία που παρατηρείται
στη Λεμεσό σε ό,τι αφορά στη δημιουργία ψηλών κτηρίων
θα πρέπει να αποφευχθεί στις υπόλοιπες πόλεις. Θα
πρέπει τα Τοπικά Σχέδια να προσαρμοστούν στο νέο επενδυτικό περιβάλλον και να καθορίζουν περιοχές στις
οποίες θα μπορούν να ανεγείρονται χωρίς να επηρεάζουν
την υφιστάμενη δόμηση. Αυτό θα δημιουργήσει την
έννοια της παλιάς και της νέας πόλης – κάτι που συναντάμε στο εξωτερικό – με το παραδοσιακό και το σύγχρονο
να συνυπάρχουν δίπλα – δίπλα χωρίς να επισκιάζει το
ένα το άλλο.
Επίσης, θα πρέπει να δοθεί μια προώθηση του μέτρου
επενδύσεων και σε άλλους τομείς της οικονομίας μας.
Για παράδειγμα σε τομείς όπως η γεωργία και η κτηνοτροφία. Δεν γίνεται από τη μια να θέλουμε να πατεντάρουμε το χαλούμι (άσχετα αν τα έχουμε κάνει μπίλιες)
και από την άλλη να μην μπορούμε να παράγουμε ικανές
ή έστω επαρκείς ποσότητες αιγοπρόβειου γάλακτος και
να γυρεύουμε να αλλάζουμε τις αναλογίες με ό,τι γάλα
έχουμε για να μας βολεύει. Αν είναι θέμα κεφαλαίων η
απόκτηση ικανότητας παραγωγής, τότε ας φέρουμε
μέσα επενδυτές για να κατασκευάσουμε φάρμες με αμνοερίφια. Είναι ένας τομέας που μπορεί να συνεισφέρει
εκατοντάδες εκατομμύρια στην οικονομία.
Ο Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Επενδύσεων
θα πρέπει να διευρύνει το φάσμα προώθησης της Κύπρου
ως επενδυτικού προορισμού. Η οικονομία μας θα πρέπει
να αποκτήσει και εύρος και βάθος. Δεν μπορεί να
εστιάζει μόνο σε επιμέρους τομείς. Δεν τον μέμφομαι,
αλλά ίσως είναι ο μόνος οργανισμός που έχει την αποστολή και τον τρόπο να κάνει αυτό το πράγμα.
O Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS είναι CEO, APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors

Η Λεμεσός επωφελείται από τις επενδύσεις σε ακίνητα.

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

ΟΜΗΡΟΥ

Η πορεία, ο Συνεργατισμός, το Μαρί και μια μάχη στο ΑΚΕΛ
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

“Οργή λαού, όπως με το Μαρί”.
Με αυτό το σύνθημα απευθύνθηκε πολιτικός της αντιπολίτευσης
σε μέλη του κόμματός του, τα οποία προέτρεψε να συμμετάσχουν στο σημερινό συλλαλητήριο
έξω από το Προεδρικό. Όλα σχεδόν τα κόμματα της αντιπολίτευσης και πολλές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων οι αγροτικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις του τόπου, καλούν τα μέλη τους να πορευθούν σήμερα από την ΠΑΣΥΔΥ
στο Προεδρικό αντιδρώντας στο
κλείσιμο του Συνεργατισμού. Από
τον Λόφο ακούω πως υπάρχει μια
μεγάλη ανησυχία μήπως και η πορεία λάβει τις διαστάσεις της μεγάλης πορείας των εκπαιδευτικών
του περασμένου καλοκαιριού.
“Ξέρουμε πως όσα φέρνει η ώρα
δεν τα φέρνει ο χρόνος”, σχολίαζε
η πηγή μου από τον Λόφο συμπληρώνοντας πως “η αντίδραση για το
Μαρί φαίνεται να οργανώνεται αντίστροφα”.
Παρόμοια άποψη πάντως έχει και
στέλεχος του ΔΗΣΥ που δεν έκρυψε την αγωνία του για τις εξελίξεις. “Ακόμα και στις λαϊκές κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης αντιγράψαμε τον Χριστόφια. Σίγουρα μπορούσαμε καλύτερα”, σχολίασε αναφερόμενος στις αντιδράσεις που σημειώνονται. Ο ίδιος πάντως προέβλεψε προ πολλού πως
“χωρίς θυσία έστω και μίας Ιφιγένειας δεν πρόκειται να υπάρξει εξιλέωση”.
Την ίδια ώρα οι υπερπτήσεις γαλλικών μαχητικών στο FIR Λευκωσίας, που θα μπορούσαν να έδιδαν
μια νότα αισιοδοξίας, μάλλον υπερκαλύφθηκαν από την... λάθος
παραίτηση του Αρέστη.
Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά,
στην αντιπολίτευση ήρθε και δωράκι από την Ευρωβουλή η λίστα
των “φορολογικών παραδείσων”
στην οποία φιγουράρει σε περίοπτη θέση και η Κύπρος. Λες και άκουσαν όλες τις προσευχές του Άντρου Κυπριανού, οι ευρωβουλευτές όχι μόνο επικρίνουν ανοικτά
την Κύπρο ως φορολογικό παρά-

«Τι σου είναι η ζωή! Μόλις κατάλαβα τι τραβούσε ο Τάσσος καταλαβαίνω και τι τραβούσε ο Χριστόφιας».

δεισο αλλά μας κατηγορούν μαζί
και την Μάλτα για τις “χρυσές βίζες” και τα “χρυσά διαβατήρια”.
Με καλές ειδήσεις επιστρέφει από
τις ΗΠΑ ο Νίκος Χριστοδουλίδης
για τη συνεργασία στο ενεργειακό
αλλά και στον τομέα της άμυνας.
Μάλιστα η πρόταση Χριστοδουλίδη
για δημιουργία περιφερειακού οργανισμού συνεργασίας στη Μέση
Ανατολή αντιμετωπίστηκε πολύ
θετικά. Ωστόσο, την πολυπόθητη,
τελική απάντηση για τη συνάντηση
Healthy-Τραμπ μάλλον δεν την
φέρνει, παρά την πρόοδο που έχει
γίνει στο θέμα. Όπως ακούω η
πρόοδος αφορά το γεγονός ότι “η
συνάντηση από κουβέντες μετατράπηκε σε επίσημη πρόταση και
μπήκε στις ατζέντες των ΥΠΕΞ των
δύο χωρών”. Πηγή μου από την ομογένεια εδώ και εβδομάδες επιμένει πως “η συνάντηση των προέδρων θα γίνει”.

Όσα θετικά και να λέγονται δημόσια από πολιτικούς για τις αυξημένες εγγραφές νέων ψηφοφόρων
στους εκλογικούς καταλόγους, κάποιοι ανησυχούν. Και μάλιστα πολύ. Από στέλεχος μεγάλου κόμματος μαθαίνω πως “είναι από τις λίγες φορές που δεν μπορεί να προβλεφθεί η προέλευση των νέων
ψηφοφόρων” και πως για κάποιους, δυνητικά αυξάνονται οι ψηφοφόροι των αντίπαλων κομμάτων.
Κανείς πια δεν κρύβει πως οι ευρωεκλογές θα είναι θρίλερ και κάποιοι υποψήφιοι έχουν το θάρρος
να το δηλώσουν πως ήδη ζουν το
θρίλερ από τώρα...

‘Εντονη διαμάχη έχει ξεσπάσει μεταξύ των Τουρκοκυπρίων ψηφοφόρων του κινήματος “Γιασεμί” και
του ΑΚΕΛ και ιδιαίτερα του Τουρκοκύπριου υποψηφίου του κόμμα-

τος Νιαζί Κιζιλγιουρέκ. Η αντιπαράθεση φάνηκε ήδη από τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι έξι
του “Γιασεμί” με τις ευθείες βολές
του Σενέρ Λεβεντ προς τον Νιαζί
και συνεχίστηκε με συνεντεύξεις
που έδωσαν και ο Λεβέντ και ο
Νιαζί σε ΜΜΕ αλλά και με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο ΑΚΕΛ όμως υπάρχει μεγάλη ανησυχία ότι “ο πόλεμος από τον
Λεβέντ, τον σύντροφό του Ιμπραχήμ Αζίζ και τους άλλους γνωστούς
Τουρκοκύπριους θα στοιχίσει στο
κόμμα”. Εκείνο που είναι σίγουρο
είναι πως κάποια πρώην στελέχη
του κόμματος τόσο στη Λευκωσία
όσο και στη Λεμεσό έχουν ήδη συνταχθεί με το “Γιασεμί” και βοηθούν ανοικτά πια τους Τουρκοκύπριους, κάτι που θορύβησε ιδιαίτερα την ΑΚΕΛική ηγεσία. Ως αντίδραση στην όλη κατάσταση βρί-

σκεται σε εξέλιξη οργανωμένη εκστρατεία υπέρ του Νιαζί, κάτι που
όμως προκαλεί εσωτερικές αναταράξεις. Ορισμένοι μιλούν για διακρίσεις και υπερβολική στήριξη
του Τουρκοκύπριου πολιτικού εις
βάρος των άλλων υποψηφίων. Υπήρξαν μάλιστα και ορισμένες έντονες αντιδράσεις και καταβλήθηκε προσπάθεια να διασκεδαστούν.
Χωρίς επιτυχία, σύμφωνα με την
πηγή μου...
ΚΟΥΪΖ: Ποιος κομματάρχης θα ζητήσει νομοθετική ρύθμιση για έλεγχο των καναλαρχών στο πρότυπο του ελέγχου που γίνεται για
τους βουλευτές; Πηγή μου αναφέρει πως στόχος του κομματάρχη είναι να καταδειχθεί η όποια σχέση
έχουν καναλάρχες με τράπεζες και
άλλους οικονομικούς οργανισμούς
και πώς τους επηρεάζουν στην κάλυψη των θεμάτων που προβάλλουν τα κανάλια τους...

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

Απελευθέρωση του τόπου μέσα από εικόνες
Μπορούν πέντε νέοι να περιδιαβούν στη
Νεκρή Ζώνη και να δημιουργήσουν ένα μικρού μήκους ντοκιμαντέρ; Είναι δύσκολο,
θα έλεγε κάποιος. Παρ’ όλα αυτά, πέντε παιδικοί φίλοι, ο εικαστικός Δημήτρης Οικονόμου, ο Ιωάννης Μπεκιάρης, που ασχολείται
με υπολογιστές και τεχνολογία, ο αρχιτέκτονας Αλέξης Μαύρος, οι Στέλιος Αλετράρης
και Σταύρος Χαραλάμπους που ασχολούνται
με τη διοίκηση επιχειρήσεων και τη διοργάνωση εκδηλώσεων, κατάφεραν και πέρασαν στη Νεκρή Ζώνη και δημιούργησαν
το μικρού μήκους εικονικής πραγματικότητας
(Virtual Reality - VR) ντοκιμαντέρ «The
Green Line» διάρκειας έξι λεπτών. Το ντοκιμαντέρ τους θα κάνει πρεμιέρα στην
Κύπρο στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, την Παρασκευή, 29 Μαρτίου και θα προβάλλεται
όλο τον Απρίλιο κάθε Τετάρτη και Κυριακή.
Στόχος των δημιουργών του «The Green
Line» είναι να μοιραστεί σε όλον τον κόσμο
αυτός ο χώρος, θέλησαν, μέσω της δουλειάς
τους με αυτό το ντοκιμαντέρ να μπει καθένας
όπως θέλει στη Νεκρή Ζώνη και όπως νιώθει.
Στο «The Green Line» οι δημιουργοί καταγράφουν εικόνες από την Πράσινη Γραμμή
στην Κύπρο, εκεί όπου ο χρόνος μοιάζει να
έχει σταματήσει στο 1963. Τον Ιανουάριο
του 2016 τους παραχωρήθηκε άδεια για να
εισέλθουν εντός της Πράσινης Γραμμής,
συνοδεία των Ηνωμένων Εθνών. Οι πέντε
φίλοι, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία VR
σε 360 μοίρες, κινηματογράφησαν ό,τι έχει
απομείνει από τα εγκαταλελειμμένα χωριά
Σελέμανι και Βαρίσεια, καθώς και το εγκαταλελειμμένο Αεροδρόμιο Λευκωσίας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην περίπτωση
του «The Green Line» έχει ότι πέντε νέοι
κατάφεραν να ξεπεράσουν διαχωριστικές
γραμμές και να πείσουν έναν διεθνή οργανισμό για την ιδέα τους. Οι πέντε φίλοι,
όπως μου λέει ο Δημήτρης, αποφάσισαν να
ασχοληθούν με την Πράσινη Γραμμή όταν
επανήρχισαν οι διαπραγματεύσεις για το
Κυπριακό πριν από πέντε περίπου χρόνια.

Η ομάδα του «The Green Line», συνοδευόμενη από άνδρες της UNFICYP, κατέγραψε εικόνες από τα εγκαταλελειμμένα χωριά Βαρίσεια και
Σελέμανι, καθώς και από το Αεροδρόμιο Λευκωσίας.
«Θέλαμε να κάνουμε όλοι μαζί κάτι. Ήμασταν
φίλοι από τα σχολικά μας χρόνια και σκεφτόμασταν ότι θέλαμε να δημιουργήσουμε
κάτι. Ήρθε η ιδέα της Πράσινης Γραμμής
και η τεχνολογία VR. Τότε, σκεφτήκαμε τι
θα γίνει με εκείνο το κομμάτι γης, εάν και
εφόσον υπάρξει μια λύση. Σαν χώρος είναι
μοναδικός στον κόσμο. Τον ίδιο καιρό άρχισε
να αναπτύσσεται έντονα το VR, και ο Ιωάννης
παρευρέθηκε σε εκδήλωση όπου παρουσιαζόταν αυτή η τεχνολογία και μας την
πρότεινε. Έτσι, αποφασίσαμε ότι θα πρέπει
να προχωρήσουμε με VR καταγραφή της
Πράσινης Γραμμής. Μάλιστα, τον ίδιο καιρό
το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας έφερε την πρώτη κάμερα με ικανότητα καταγραφής σε VR
στην Κύπρο. Παρουσιάσαμε την πρότασή
μας, που έγινε δεκτή με πολύ ενθουσιασμό
από το Πανεπιστήμιο. Αυτό ήταν η αρχή».
Η προσπάθεια αυτή, όπως μου τονίζει ο
Δημήτρης, δεν έχει καμία πολιτική ή άλλη
προέκταση. «Εμείς θελήσαμε να κάνουμε
μία αντικειμενική καταγραφή του χώρου
και σκεφτήκαμε ότι πρέπει να μοιραστούν
αυτές οι εικόνες, πριν έλθει κάποια λύση
και να δείξουμε σήμερα πώς είναι αυτός ο
χώρος», πρόσθεσε.
Η ιδέα υπήρχε, η τεχνολογία είχε επιλεχθεί, το μόνο που έλειπε είναι η άδεια εισόδου στη Νεκρή Ζώνη, δύσκολο εγχείρημα,

που όμως δεν αποθάρρυνε την ομάδα. «Αποταθήκαμε στο Γραφείο Τύπου της
UNFICYP και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή
τα πράγματα προχωρούσαν κάπως αργά»,
ανέφερε τονίζοντας χαρακτηριστικά : «Μην
ξεχνάς ότι τότε άρχιζαν εκ νέου οι συνομιλίες
και όλοι ήταν κάπως σκεπτικοί και προσεκτικοί. Η τεχνολογία, επίσης, που θέλαμε
να χρησιμοποιήσουμε ήταν τόσο νέα που
μέχρι να καταφέρουμε να τους πείσουμε
να μας δεχθούν για να δουν τι ακριβώς θέλαμε να κάνουμε μας πήρε κάποιον χρόνο.
Όμως, μόλις κλείσαμε το πρώτο ραντεβού
και τους δείξαμε δείγματα δουλειάς όχι
μόνο δέχθηκαν, αλλά κατενθουσιάστηκαν
και από εκεί και πέρα ήταν σε όλα πολύ υποστηρικτικοί».

Σε αυτή τη δουλειά συνεργάστηκαν επίσης
ο Ευαγόρας Μπεκιάρης και ο Μάνος Στρατή,
οι οποίοι έκαναν το soundtrack της ταινίας,
στη φωτογραφία συνεργάστηκε ο Τ/Κ Kerim
Belet. Στην παραγωγή και στα VR effect
πολύ υποστηρικτική ήταν η εταιρεία Polar
Effect, με έδρα της την Ολλανδία, αλλά με
ιδιοκτήτη Κύπριο.
Όπως με πληροφορεί ο Δημήτρης, αυτή
την περίοδο βρίσκονται σε συνομιλίες με
τα Ηνωμένα Έθνη και την UNFICYP για
να γίνει μία τριλογία, με τις επόμενες ταινίες
να εστιάζουν στην Πράσινη Γραμμή στη
Λευκωσία και στη φυσική ομορφιά της
Πράσινης Γραμμής στην Πάφο, όπου η
φύση κάνει το θαύμα της, ανενόχλητη,
εδώ και εξήντα χρόνια.

1ο βραβείο Καλύτερης VR Ταινίας
Η ιδέα για το ντοκιμαντέρ πρωτοπαρουσιάστηκε στο Άμστερνταμ το 2017,
στο πλαίσιο του φεστιβάλ VRDays. Έπειτα,
το «The Green Line» έλαβε μέρος στο Cannes
Next, το οποίο προωθεί καινοτομίες στον
κινηματογράφο. Το ντοκιμαντέρ διάρκειας
έξι λεπτών έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο
71ο Φεστιβάλ Καννών το 2018 και προτάθηκε για υποψηφιότητα σε 16 διεθνή φεστιβάλ ταινιών, κερδίζοντας τέσσερις φορές
το πρώτο βραβείο «Καλύτερης VR Ταινίας».

Πληροφορίες

Το «The Green Line» θα προβάλλεται τον Απρίλιο στη Λεβέντειο Πινακοθήκη, κάθε Τετάρτη
(14:00 – 22:00), Σάββατο (10:00 – 17:00) και
Κυριακή (10:00 – 17:00). Η παραγωγή έγινε από τη Full View Productions, με την υποστήριξη του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, της Polar
Effect Productions και της UNFICYP.Η είσοδος
για το κοινό θα είναι δωρεάν.
Περισσότερα για το πρότζεκτ

www.greenlineproject.com.cy.

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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Επισκεφθείτε το www.kathimerini.com.cy
 και γνωρίστε τους υποψηφίους

Στηρίζουν

Ελεγκτές της διαδικασίας
Oδηγεί με ασφάλεια
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Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Ηγγικεν η ώρα για ισχυρό Διοικητή της Κεντρικής
Πολλοί οι κίνδυνοι και οι προκλήσεις από αυτά που έρχονται και από αυτά που άφησε η αποχωρούσα Διοικήτρια Χρ. Γιωρκάτζη
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

διαφορετικά συμβόλαια όπως αρχικά
ισχυριζόταν, ένα με πρόνοια και ένα
χωρίς. Σύμφωνα με το ζήτημα που
είχε προκύψει, η θυγατέρα της Χρυστάλλας Γιωρκάτζη εργαζόταν στο
δικηγορικό γραφείο Α.Γιωρκάτζης
Δ.Ε.Π.Ε. το οποίο και εκπροσωπούσε
τον Α. Βγενόπουλο στις αγωγές ενάντια στην Κυπριακή Δημοκρατία, αξιώνοντας κοντά 1,05 δισ. ευρώ. Οι
αξιώσεις του κ. Βγενόπουλου δεν είχαν
αποτέλεσμα όπως διαφάνηκε από τις
σχετικές αποφάσεις του δικαστηρίου.

Η νυν Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Χρυστάλλα Γιωρκάτζη ανέλαβε τα ηνία της Κεντρικής
Τράπεζας στις 11 Απριλίου 2014. Μετά
από πέντε κομβικά χρόνια για την οικονομία της Κύπρου αποχωρεί αφήνοντας πολλά κενά για τον επόμενο.
Αύριο, την Πέμπτη 28 Μαρτίου, αναμένεται να αποχαιρετίσει και τυπικά
πλέον τη θέση της Διοικήτριας, στα
πλαίσια του σεμιναρίου για τις «καθυστερήσεις στην Κύπρο στην απονομή δικαιοσύνης». Η θητεία της επίσημα λήγει την 10η Απριλίου, έχοντας την τιμή να παρακολουθήσει
ένα τελευταίο Eurogroup, στις 5 Απριλίου. Το όνομα του αντικαταστάτη
της δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ωστόσο
στη λίστα του ψηλά βρίσκεται το όνομα του πρώην Εφόρου Αποκρατικοποιήσεων και νυν εκτελεστικού μέλους της ΚΤΚ, Κωνσταντίνου Ηροδότου. Στην ίδια λίστα βρίσκονται βέβαια,
όπως έχει επανειλημμένα αναφέρει
η «Κ», τα ονόματα του πρώην μη εκτελεστικού μέλους της ΚΤΚ Ανδρέα
Περσιάνη, αλλά και του πρώην εκτελεστικού συμβούλου της ΚΤΚ, Γιώργου
Συρίχα. Η λίστα διέθετε περισσότερα
ονόματα, αλλά όπως διαρρέει από το

Ή τράπεζες ή funds
Το μοντέλο των υπηρεσιών στην
Κύπρο είναι η παροχή υπηρεσιών όπως είναι γνωστό. Πλέον, το μοντέλο
αυτό του «international business»
έχει περάσει στη διαχείριση των επενδυτικών ταμείων και προσπαθεί
η Κύπρος να «κλέψει» ένα κομμάτι
από τη διεθνή πίτα. Η νέα διοίκηση
της Κεντρικής σε συνεργασία με την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου
θα πρέπει να διασφαλίσουν την ομαλή
πορεία αυτού του μοντέλου. Θέσεις
όπως φαίνεται να έχουν εκφραστεί
κατά καιρούς από επίσημα χείλη της
Κεντρικής για «είτε τράπεζες είτε υπηρεσίες» είναι εντελώς ατυχείς και
ο νέος Διοικητής θα πρέπει να είναι
γνώστης πως αυτές οι δύο λέξεις είναι
αλληλένδετες. Υπηρεσίες δίχως τράπεζες και τράπεζες δίχως υπηρεσίες
δεν είναι εφικτές.
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Ο μισθός των 156 χιλιάδων
ευρώ το χρόνο που λαμβάνει ο Διοικητής άφησε παγερά αδιάφορους άλλους
υποψηφίους που έχουν ετήσιο εισόδημα πολλαπλάσιο στις θέσεις που ήδη
βρίσκονται.

AML

Ο Κωνσταντίνος Ηροδότου μεγάλο φαβορί, παρέα με τον Ανδρέα Περσιάνη και τον Γιώργο Συρίχα. Όλοι είναι ή ήταν στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
λόφο του Προεδρικού οι παχυλές απολαβές του Διοικητή δεν ικανοποιούν
τους επίσης παχυλούς μισθούς των
τραπεζιτών που υπήρχαν στο «short
list».
Ο μισθός των 156 χιλιάδων ευρώ
το χρόνο που λαμβάνει ο Διοικητής
πλέον των ωφελημάτων, άφησε παγερά αδιάφορους τους υποψηφίους
που έχουν ετήσιο εισόδημα πολλαπλάσιο στις θέσεις που ήδη βρίσκονται. Το «status» όμως του Διοικητή
της Κεντρικής, ενός ατόμου που θα
έχει ασυλία, κύρος και δύναμη στα
κυπριακά δεδομένα φαίνεται να υπάρχει στα παραπάνω πρόσωπα. Μάλιστα, η επικοινωνία που θα έχει ο
Διοικητής της ΚΤΚ με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας θα πρέπει να είναι
εξαιρετική. Από ότι έχει διαφανεί από
τις τρεις τελευταίες αναθέσεις του
Διοικητού, ούτε ο πρώην Διοικητής
Αθανάσιος Ορφανίδης είχε εξαιρετική
σχέση με τον Δημήτρη Χριστόφια,

ούτε ο Πανίκος Δημητριάδης με τον
Νίκο Αναστασιάδη, αλλά ούτε και η
κ. Γιωρκάτζη με τον τελευταίο. Είναι
και το βασικό συστατικό που ψάχνει
ο Πρόεδρος, όπως πληροφορείται η
«Κ», να υπάρχει αγαστή συνεργασία
με τον Διοικητή που θα αναλάβει την
Κεντρική και να μην τον εκθέσει,
όπως και έγινε. Υπάρχουν αρκετά
έργα εξάλλου που πρέπει να φέρει εις
πέρας ο επόμενος Διοικητής, με σημαντικότερο την επιτυχή αναδιοργάνωση του μοντέλου της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου.

Απούσα στο Συνεργατισμό
Η Διοικήτρια κ. Γιωρκάτζη, ως πρώτο στόχο με το που έλαβε την θέση
της Διοικήτριας, έβαλε –και πολύ ορθά
έκανε- τη διαχείριση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων. Τα ΜΕΔ τότε
είχαν φτάσει τα 27 δισ. ευρώ και τα
χρέη των μεγάλων χρεωστών μέσω

του εργαλείου της ανταλλαγής ακινήτων (debt to asset) απέδωσε τα μέγιστα, φτάνοντάς τα στα 21 δισ. ευρώ.
Μετά το 2016 που έγιναν όλες οι μεγάλες αναδιαρθρώσεις, υπήρξε μια
μεγάλη κόπωση στη μείωσή τους. Τα
νομοσχέδια για την περαιτέρω μείωσή
τους δεν περνούσαν και όπως είχε ειπωθεί από αρμοδίους, η Κεντρική
Τράπεζα δεν προσπαθούσε τα μέγιστα.
Μόνο όταν έφτασε ο «κόμπος στο
χτένι» με εκροές καταθέσεων και με
τη σύμφωνη γνώμη της Βουλής, έγινε
κατορθωτό να περάσουν νομοσχέδια,
αλλά και να μειωθούν τα ΜΕΔ. Εν έτει
2019 πλέον τα ΜΕΔ ανέρχονται στα
10 δισ. ευρώ, όμως χρειάστηκε να θυσιαστεί μία τράπεζα. Μην ξεχνάμε
πως στις εκροές καταθέσεων συνέβαλαν και δηλώσεις μελών της ΚΤΚ
πολύ πριν από την ολοκλήρωση της
πώλησης της Συνεργατικής Κυπριακής

Τράπεζας στη Βουλή, λέγοντας πως
αν δεν πετύχαινε ο διαχωρισμός και
η πώληση της ΣΚΤ θα ήταν καταστροφική εξέλιξη για την οικονομία. Το
να ακούγεται από χείλη προσώπου
της ΚΤΚ έχει άλλη βαρύτητα.
Εκτός των άλλων, όπως διαμηνύουν
τραπεζικοί κύκλοι που ήταν παρόντες
στη συναλλαγή, η Κεντρική Τράπεζα
της Κύπρου ήταν απούσα και πίσω
από τον μανδύα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. «Εάν ήταν τόσο
καταστροφική η εξέλιξη να μην επιτυγχάνετο μια συμφωνία μεταξύ των
δύο τραπεζών και ήταν αυτή η θέση
της ΚΤΚ, δεν ήταν δόκιμο να μην συμμετέχει ενεργά και να είναι απλός παρατηρητής», σημειώνουν χαρακτηριστικά.

Αναδιοργάνωση του μοντέλου
Όποιος και να είναι ο νέος Διοικητής της Κεντρικής, σίγουρα δεν θα

κυβερνήσει για αρκετό χρονικό διάστημα με το ίδιο μοντέλο που έχει η
Κεντρική. Γίνονται οι τελευταίες πινελιές του νομοσχεδίου που έχει ενώπιόν του το Υπουργείο Οικονομικών
για ένα και πλέον χρόνο, νομοσχέδιο
που αν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα χαιρέτισε, επισήμανε αλλαγές
που η ΚΔ έχει υιοθετήσει. Εν μέσω
της οικονομικής ανεξαρτησίας που
επιζητά η ΕΚΤ για την ΚΤΚ για να διασφαλίζεται η αυτονομία της, υπάρχει
και όρος να αποτρέπονται οι συγκρούσεις συμφερόντων.
Κάτι που στο μακρινό 2014 όταν
ανέλαβε η Χρυστάλλα Γιωρκάτζη την
Κεντρική με δική της πρωτοβουλία
είχε τροποποιήσει το συμβόλαιό της
και είχε αφαιρέσει την πρόνοια που
αφορούσε ζητήματα ασυμβίβαστου
και σύγκρουσης συμφερόντων. Η Επιτροπή Θεσμών το είχε εξετάσει και
είχε διαφανεί πως δεν υπήρχαν δύο

Η καταπολέμηση των εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες (AML) είναι απαραίτητο να συνεχιστεί. Από
τότε που ήρθαν οι Αμερικάνοι και θέλησαν να βάλουν την Κύπρο να επιλέξει μεταξύ Αμερικής και Ρωσίας και
να εφαρμόσει όλα τα ενδεδειγμένα
πρότυπα, η Κύπρος εφαρμόζει κατά
γράμμα όλες τις εντολές. Ετοιμάζεται
εξάλλου η Πέμπτη οδηγία AML.

Mea Culpa και ΠΕΠ
Μεγάλος σάλος ξέσπασε μετά την
έρευνα της Ερευνητικής Επιτροπής
για την κατάρρευση του Συνεργατισμού. Εκεί, γίνεται λόγος για δάνεια
Πολιτικά Εκτεθειμένων Προσώπων
στην πρώην Συνεργατική, που φτάνουν τα 128 εκατ. ευρώ.
Η Διοικήτρια είχε σταματήσει ανάλογη έρευνα το 2015 όταν είχε διαρρεύσει ένας κατάλογος και της κατασχέθηκαν οι υπολογιστές με το υλικό από την αστυνομία, λέγοντας
τρία και πλέον χρόνια αργότερα πως
δεν θα έπρεπε να σταματήσει τον έλεγχο. Είχε δηλώσει στο Economy
Today πριν περίπου ένα χρόνο πως
«ξέρει πολλά για πολλούς», άρα και ο
επόμενος Διοικητής θα μάθει αρκετά
πράγματα, απλώς θα πρέπει να κρίνει
πώς θα τα χειριστεί διακριτικά.

Στα τυφλά η ΕΕ για το Brexit
Στην Ολομέλεια και τα συμπεράσματα της Συνόδου του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για οικονομία και κλιματική αλλαγή
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Δυο μήνες πριν οι κάλπες ανοίξουν για
την ανάδειξη της νέας Ευρωβουλής,
και στο Στρασβούργο το κλίμα που
για το αύριο του Ηνωμένου Βασιλείου
στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι έχει έντονα
χαρακτηριστικά αβεβαιότητας. Η σύγχυση που επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό του Λονδίνου έχει μετατοπισθεί
και στην έδρα του ΕΚ με ευρωπαίους
αξιωματούχους να δηλώνουν αδυναμία
να εκτιμήσουν έστω και κατά προσέγγιση τι θα γίνει με την έξοδο της
Μεγάλης Βρετανίας μετά και τις τελευταίες εξελίξεις στη βρετανική πρωτεύουσα. Η εικόνα που βγαίνει από
αξιωματούχους του ΕΚ μπερδεύει περισσότερο το σκηνικό που έχει στηθεί
με αποτέλεσμα το Στρασβούργο να
προετοιμάζεται για όλα τα σενάρια.
Το θέμα του Brexit θα είναι το κυρίαρχο
στην προτελευταία Ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη το πρωί στην
παρουσία του Προέδρου του Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ και του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν
Κλοντ Γιούνκερ. Στις 9 η ώρα το πρωί
(10 η ώρα Κύπρου) θα ξεκινήσει η προγραμματισμένη συζήτηση με το τι μέλει γενέσθαι με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Την Ολομέλεια θα απασχολήσουν επίσης
τα συμπεράσματα της εαρινής συνόδου
των αρχηγών των κρατών μελών της
ΕΕ που έγινε την περασμένη εβδομάδα
και επικεντρώθηκε στην ενίσχυση
της οικονομίας, στην κλιματική αλλαγή, στις σχέσεις της ΕΕ με την Κίνα,
καθώς και στην καταπολέμηση της
απο-πληροφόρησης. Στην Ολομέλεια,
όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος τύπου

του σώματος, την Δευτέρα το απόγευμα θα τεθούν δυο ημερομηνίες. Η
πρώτη είναι η 22α Μαΐου 2019 στην
περίπτωση που η Βρετανική Βουλή
ψηφίσει υπέρ ενός συμφωνημένου
Brexit και η 12η Απριλίου 2019 στην
περίπτωση πως δεν υπάρξει συμφωνία
επί του Brexit. H συγκεκριμένη ημερομηνία έχει να κάνει και με το σενάριο
να προκύψει η ανάγκη να δοθεί μια
γενναιόδωρη αναβολή στους Βρετανούς. Σε μια τέτοια περίπτωση στο
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Ευρωπαίοι αξιωματούχοι
θεωρούν ότι υπό τις περιστάσεις το σενάριο να δοθεί
μια παράταση χρόνου στους
Βρετανούς ενισχύει το εσωτερικό ρεύμα που επικρατεί
στην Μεγάλη Βρετανία και
υποστηρίζει παραμονή της
χώρας στην ΕΕ.
Στρασβούργο προετοιμάζονται για το
ενδεχόμενο οι Βρετανοί πολίτες να
κληθούν να συμμετάσχουν στις επικείμενες εκλογές του Μαΐου. Στο πνεύμα αυτό στο Στρασβούργο θεωρείται
πως η 12 Απριλίου είναι η τελευταία
ημερομηνία προκειμένου οι Βρετανοί
να μπορούν να προετοιμασθούν για
εκλογές.

Ομιχλώδες τοπίο
Το θέμα του Brexit ήταν ένα από
τα βασικά θέματα που κυριάρχησαν
στις ενημερώσεις που έγιναν από πλευράς αξιωματούχων του ΕΚ σε δημο-

σιογράφους από την Κύπρο που επισκέπτονται την έδρα του Ευρωκοινοβουλίου. Το σύνολο των ευρωπαίων
αξιωματούχων στο ερώτημα αν το
Brexit είναι μια τελειωμένη υπόθεση
για την ΕΕ δήλωσαν αδυναμία να απαντήσουν με σαφήνεια. Αυτό που
προκύπτει από τις ενημερώσεις που
έγιναν στην κυπριακή δημοσιογραφική
αποστολή είναι πως η ΕΕ φαίνεται να
έχει προετοιμασθεί για τρία σενάρια.
Το πρώτο αφορά την περίπτωση που
υπάρξει συμφωνία, το δεύτερο να μην
υπάρξει συμφωνία και το τρίτο το πιο
αισιόδοξο να δοθεί μια παράταση
στους Βρετανούς. Στο Στρασβούργο
φαίνεται πως το τρίτο σενάριο είναι
αυτό το οποίο δημιουργεί προσδοκίες
για μια μελλοντική στροφή της Βρετανίας. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μας
έλεγαν πως η παράταση χρόνου στο
Brexit αυτή τη στιγμή μπορεί να αποφέρει κάτι θετικό τόσο για την ΕΕ
όσο και τη Μεγάλη Βρετανία. Η αίσθηση που επικρατεί στο Στρασβούργο
είναι πως από ένα Brexit θα υπάρξουν
μόνο χαμένοι και αυτοί θα είναι τόσο
η Βρετανία όσο και η ΕΕ.

12 Απριλίου
Στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεωρούν πως η θολή κατάσταση που έχει δημιουργηθεί θα έχει
ξεδιαλύνει μέχρι τις 12 Απριλίου. Η
ενδεχόμενη απόφαση η Μεγάλη Βρετανία να προετοιμασθεί για τις επικείμενες ευρωεκλογές ουσιαστικά θα
ενισχύσει τις απόψεις εκείνες που θέλουν να δοθεί περιθώριο χρόνου στους
Βρετανούς με την ελπίδα της πιθανής
αλλαγής πολιτικού σκηνικού στο Λονδίνο. Μια άποψη που στηρίζεται σε
δημοσκοπικά στοιχεία, όπως μας λέ-

Η συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για Brexit και συμπεράσματα της Συνόδου των αρχηγών κρατών μελών της ΕΕ. Στην Ολο-

μέλεια σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει θα τεθούν δυο ημερομηνίες που αφορούν συμφωνία για Brexit και μη συμφωνία.

χθηκε, που δείχνουν να αυξάνεται το
ποσοστό των βρετανών που δεν επιθυμούν το Brexit. Όπως εκτιμάται
στην έδρα του ΕΚ μια ενδεχόμενη
φυγή της Μεγάλης Βρετανίας θα ενισχύσει τους ευρωσκεπτικιστές αλλά
και τις ακροδεξιές τάσεις σε κράτη
μέλη της ΕΕ που ενδεχομένως να ενισχύσουν την παρουσία τους και σε
θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Το μέλλον της ΕΕ
Με ό,τι μπορεί να αφήσει πίσω του
ένα ενδεχόμενο Brexit, το στίγμα των
επικείμενων ευρωεκλογών έδωσε ο
Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας
και Διαχείρισης Ανθρωπιστικών Κρί-

σεων Χρήστος Στυλιανίδης. Στίγμα
που εδράζεται στην άποψη πως «η
Δημοκρατία είναι και προσωπική ευθύνη».
Περιγράφοντας το ευρωπαϊκό γίγνεσθαι ο κ. Στυλιανίδης έκανε λόγο
για μια Ευρώπη που βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι και πως είναι ευθύνη
του κάθε πολίτη να αποφασίσει για
το μέλλον του. Προτάσσοντας απόψεις
που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για
αναβίωση του έθνους κράτους ο κ.
Στυλιανίδης είπε πως σε όλες τις εκλογές αλλά ειδικά σε αυτές, υπάρχει
προσωπική ευθύνη. Και οι επόμενες
γενιές της Κύπρου συμπλήρωσε δικαιούνται ένα ακόμα πιο ευρωπαϊκό

μέλλον. «Ενδεχομένως το πόσο ευρωπαϊκό θα είναι το μέλλον της Κύπρου
θα εξαρτηθεί από αυτές τις εκλογές,
όχι μόνο για τα αποτελέσματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο την
Κύπρο, αλλά το αποτέλεσμα των Ευρωεκλογών θα επηρεάσουν, έστω και
σε μικρό βαθμό, τα αποτελέσματα γενικότερα στην Ευρώπη». Η «Κ» ρώτησε
τον κύπριο Επίτροπο εάν στα 16 χρόνια που η Κύπρος είναι μέλος της ΕΕ,
είναι η Κύπρος που δεν κατάφερε να
έρθει κοντά στην Ε.Ε ή ΕΕ στην Κύπρο
με τον κ. Στυλιανίδη να απαντά πως
η Κύπρος είναι μέλος της Ευρώπης
και η ευρωπαϊκή ομπρέλα καλύπτει
την Κύπρο.
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Στο μάτι του ΕΚ
οι «χρυσές βίζες»
και διαβατήρια
Πέρασε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πακέτο
μέτρων με αναφορά στην Κύπρο σε δυο σημεία
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

με τη μορφή δημοσιευμάτων κυρίως στο βρετανικό τύπο.

Στο κυνήγι και καταπολέμηση πάσης φύσεως
φορολογικών αδικημάτων μπαίνει η Ε.Ε. Με
πλατιά πλειοψηφία πέρασε από την Ολομέλεια
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο πακέτο εισηγήσεων που ετοίμασε Ειδική
Επιτροπή, η οποία είχε συσταθεί μετά τις αποκαλύψεις για τα Panama Papers, και
Paradise Papers. Το ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε
με 505 ψήφους υπέρ, 63 κατά και 87 αποχές
ένα πακέτο από οκτώ εισηγήσεις της Ειδικής
Επιτροπής για καταπολέμηση του φορολογικού
εγκλήματος σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Στο πακέτο που πέρασε από την Ολομέλεια υπάρχουν και δυο σημεία με κυπριακό
ενδιαφέρον. Το πρώτο αφορά τους «φορολογικούς παραδείσους» όπου η Κύπρος συγκαταλέγεται στη λίστα των επτά ευρωπαϊκών
χωρών. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με
το επενδυτικό πρόγραμμα απόκτησης διαβατηρίων όπου ουσιαστικά το ευρωκοινοβούλιο

Το υπόλοιπο πακέτο
Οι συστάσεις της επιτροπής για το Οικονομικό Έγκλημα, τη Φοροδιαφυγή και τη Φοροαποφυγή (ΤΑΧ3) η προετοιμασία των οποίων
κράτησε πάνω από ένα χρόνο, καλύπτουν
σειρά ζητημάτων, από την αναθεώρηση του
συστήματος αντιμετώπισης του οικονομικού
εγκλήματος, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής (κυρίως μέσω της ουσιαστικής βελτίωσης της συνεργασίας σε όλους τους τομείς
μεταξύ των πολυάριθμων εμπλεκόμενων αρχών)
μέχρι τη σύσταση νέων οργάνων σε επίπεδο
ευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο.
Η λίστα ευρημάτων και συστάσεων περιλαμβάνει επίσης:

Το πακέτο μέτρων για καταπολέμηση φορολογικών εγκλημάτων υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με 505 ψήφους υπέρ,

63 κατά και 87 αποχές. Ένα στοιχείο με ενδιαφέρον ήταν και ο μεγάλος αριθμός τροπολογιών που είχαν κατατεθεί.

-Κάλεσμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
να ξεκινήσει να ετοιμάζει άμεσα πρόταση για
μια ευρωπαϊκή οικονομική αστυνομία και μια
μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών
της ΕΕ.
-Πρόταση για τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού
εποπτικού μηχανισμού εναντίον του «ξεπλύματος χρήματος».

-Παρότρυνση για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου φορολογικού οργάνου στο πλαίσιο
του ΟΗΕ.
-Έντονη ανησυχία για τη γενικότερη έλλειψη
πολιτικής βούλησης από τα κράτη μέλη στο
Συμβούλιο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και του οικονομικού εγκλήματος.

Οι θέσεις των Ομάδων
Η εισηγήσεις της Ειδικής Επιτροπής υπερψηφίστηκαν από την Ολομέλεια του ΕΚ εν
μέσω διψήφιου αριθμού τροπολογιών. Το συγκεκριμένο νομοθέτημα μέχρι και την Δευτέρα
το βράδυ, όπως φάνηκε στην παρουσίαση της
ατζέντας της Ολομέλειας, ήταν αμφίβολο αν
θα λαμβανόταν απόφαση με αποτέλεσμα να
πήγαινε στην επόμενη ευρωβουλή. Αυτό που
έχει αξία είναι και η τοποθετήσεις που έγιναν
για της συστάσεις της Ειδικής Επιτροπής. Ο
πρόεδρος της επιτροπής ΤΑΧ3, Petr Je ek (Φιλελεύθεροι, Τσεχία), στην τοποθέτησή του έκανε λόγο για «κράτη μέλη που δεν προσπαθούν
αρκετά και σε επίπεδο ΕΕ το Συμβούλιο είναι
ξεκάθαρο ο πιο αδύναμος κρίκος. Χωρίς πολιτική
βούληση υπέδειξε ο πρόεδρος της επιτροπής
δεν μπορεί να υπάρξει πρόοδος. Το ίδιο έντονος
παρουσιάστηκε και ο συνεισηγητής Lud k
Niedermayer (ΕΛΚ, Τσεχία), ο οποίος προέτρεψε
για λήψη μέτρων «σχετικά με την αυξανόμενη
διασύνδεση των οικονομιών μας καθώς και
με την ψηφιοποίησή τους, καθώς αυτά τα φαινόμενα επηρεάζουν τη φορολογία». Ωστόσο,
τήρησε αποστάσεις στο ενδεχόμενο τομείς
αρμοδιότητας για τη φορολογία να φύγουν
από την δικαιοδοσία των κρατών μελών. Από
πλευράς Σοσιαλιστών, ο επίσης συνεισηγητής
Δανός Jeppe Kofod (Σοσιαλιστές, Δανία), εκθείασε το αποτέλεσμα της εργασίας που όπως
είπε έχει κάνει ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
όσον φορά τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. «Εντός της ευρωπαϊκής αγοράς χρειαζόμαστε ένα ελάχιστο επίπεδο εταιρικής φορολόγησης, το τέλος του φορολογικού ανταγωνισμού και περισσότερα εμπόδια για την
εισροή «βρώμικου χρήματος».
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Με εξαίρεση τις δυο συστάσεις
που αφορούν και την Κύπρο, οι
υπόλοιπες έξι έχουν να κάνουν
μεταξύ άλλων με τη σύσταση ευρωπαϊκού μηχανισμού καταπολέμησης των φορολογικών αδικημάτων αλλά και βάσης με πληροφορίες ανάλογων αδικημάτων.
υποδεικνύει πως πρέπει να τερματιστεί από
τις χώρες που το έχουν υιοθετήσει. Στα γενικότερα σημεία του συγκεκριμένου νομοθετήματος ουσιαστικά η Ε.Ε. προχωρά στην δημιουργία οικονομικής αστυνομίας αλλά και
μονάδας πληροφοριών εντός της επικράτειας
της Ε.Ε.

Οι υποδείξεις
Τα σημεία που αφορούν την Κύπρο και που
ουσιαστικά συντηρούν ένα κλίμα να παρουσιαστεί η Κυπριακή Δημοκρατία ότι δεν είναι
αυστηρή απέναντι σε φορολογικά θέματα
είναι δυο. Όπως καταγράφεται στο κείμενο
της Ειδικής Επιτροπής που υιοθέτησε το ευρωκοινοβούλιο διαπιστώνεται πως «επτά
χώρες της ΕΕ (Βέλγιο, Κύπρος, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα και Ολλανδία)
παρουσιάζουν χαρακτηριστικά «φορολογικών
παραδείσων» και διευκολύνουν επιθετικές
πρακτικές φορολογικού σχεδιασμού. Τόσο
στο αρχικό κείμενο των εισηγήσεων όσο και
στο τελικό που ψήφισε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν περιέρχονται περισσότερα στοιχεία
για τις φερόμενες διευκολύνσεις που παρέχουν
τα επτά κράτη μέλη της Ε.Ε. Εν αντιθέσει στο
επόμενο σημείο με κυπριακό ενδιαφέρον στο
τελικό κείμενο γίνονται ειδικές αναφορές. Τι
λέει η Ειδική Επιτροπή εδώ; Στα ευρήματα
και συστάσεις εκφράζεται η «ανησυχία για
τα προγράμματα «χρυσής βίζας» και διαβατηρίων για επενδυτές, τα οποία πρέπει να καταργηθούν σταδιακά, με ειδική αναφορά στα
προγράμματα της Μάλτας και της Κύπρου
λόγω των αδύναμων μηχανισμών δέουσας επιμέλειάς τους». Το συγκεκριμένο ζήτημα
δεν είναι πρώτη φορά που τίθεται δημόσια

ΑΠΟΨΗ

Οι αποκαλύψεις
Η απόφαση της Ολομέλειας ήταν το επιστέγασμα αποκαλύψεων τα τελευταία πέντε
χρόνια υποθέσεων (LuxLeaks, Panama Papers,
Football Leaks και Paradise Papers), που οδήγησαν στη σύσταση της Ειδικής Επιτροπής
την 1η Μαρτίου 2018. Με την υιοθέτηση της
έκθεσης, ολοκληρώθηκε η δωδεκάμηνη εντολή
της επιτροπής, κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν 18 ακροαματικές διαδικασίες για θέματα
αυξημένου ενδιαφέροντος, δέκα ανταλλαγές
απόψεων με υπουργούς οικονομικών και Επιτρόπους, και τέσσερις διερευνητικές αποστολές
- στις ΗΠΑ, στη Νήσο του Μαν, στη Δανία και
την Εσθονία, καθώς και στη Λετονία.

στο Ιντερνετ, και για το πώς τα social
media χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία
προπαγάνδας από σκοτεινές δυνάμεις
που θέλουν να επηρεάσουν εκλογικές
διαδικασίες ανά τον κόσμο, είναι χρήσιμη και διαρκής.
Από τη συζήτηση και την ανάλυση,
ωστόσο, προκύπτει πια ένα βασικό
πρόβλημα: οι μεγάλες επιχειρήσεις που
διαθέτουν τις πλατφόρμες των social
media. Κι όταν μιλάμε για πλατφόρμες,
στον δυτικό κόσμο εννοούμε κυρίως
αυτές που ανήκουν σε τρεις εταιρείες:
το Twitter, το Facebook και το Google.
Τα περισσότερα viral ψέματα σε εκείνες
γεννιούνται, οι περισσότερες καμπάνιες
παραπληροφόρησης εκεί διαχέονται
σε κοινό εκατομμυρίων.
Σήμερα οι περισσότεροι Ελληνες
που έχουν πρόσβαση στο Ιντερνετ λαμβάνουν την ενημέρωσή τους από τα
social media, παρά από την τηλεόραση.
Αυτοί, λοιπόν, φτιάχνουν τα «πακέτα
πληροφορίας» που καταναλώνουν καθημερινά μόνοι τους και οι αλγόριθμοι
της κάθε πλατφόρμας εξασφαλίζουν
ότι ποτέ δεν θα βλέπουν πράγματα που
δεν τους ενδιαφέρουν, σχεδόν ποτέ
δεν θα συναντούν απόψεις με τις οποίες
δεν συμφωνούν ήδη.
Αυτές οι γιγάντιες εταιρείες, λοιπόν,
οι οποίες πλέον έχουν κατοχυρώσει
μια ολιγοπωλιακή ισχύ σε παγκόσμιο

ΑΠΟΨΗ

/ Του ΘΟΔΩΡΗ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Εκλογές, ψέματα και πλατφόρμες
Η συζήτηση για την παραπληροφόρηση

-Τη διαπίστωση ότι τα εμπορικά συστήματα
αρμπιτράζ μερισμάτων («CumEx») μπορούν
να αντιμετωπιστούν μόνο με πολυμερείς, αντί
για διμερείς, φορολογικές συμβάσεις.
-Προτάσεις για την προστασία μαρτύρων
δημοσίου συμφέροντος και ερευνητών δημοσιογράφων οι οποίοι θα πρέπει να προστατεύονται, καθώς και τη σύσταση ενός ευρωπαϊκού
ταμείου για την αρωγή των ερευνητών δημοσιογράφων.

επίπεδο, ελέγχουν αυτές τις πλατφόρμες, οι οποίες κάποτε, τις ρομαντικές
εποχές, νομίζαμε ότι θα φέρουν μια
νέα εποχή επικοινωνίας και συμφιλίωσης ανάμεσα σε ανθρώπους και λαούς.
Δεν έγιναν ακριβώς έτσι τα πράγματα.
Οποιος μπαίνει στο Ιντερνετ το βλέπει,
το μίσος ξεχειλίζει, τα ψέματα ξεχύνονται ακατάσχετα, οι θεωρίες συνωμοσίας θεριεύουν. Εχουμε φτάσει στο
σημείο κόσμος να πεθαίνει.
Τι μπορεί να γίνει ώστε οι πλατφόρμες αυτές να πάψουν να έχουν αυτό
τον διαβρωτικό ρόλο στις ανθρώπινες
κοινωνίες, όμως;
Πριν από λίγες ημέρες είχα την ευκαιρία να κουβεντιάσω στους Δελφούς
με τον Κρίστοφερ Γουάιλι, τον διάσημο,
πια, υπάλληλο της Cambridge Analytica,
που αποκάλυψε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία ανάλυσης δεδομένων συγκέντρωσε τα προσωπικά δεδομένα 87 εκατομμυρίων χρηστών του Facebook,
χωρίς τη συγκατάθεσή τους, και τα
χρησιμοποίησε για να υλοποιήσει μια
καμπάνια για την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ στις εκλογές του 2016.
Ο Γουάιλι, ένας 30χρονος Καναδός
που βρέθηκε στο Οικονομικό Φόρουμ
των Δελφών για να μιλήσει στο παράλληλο πρόγραμμα «Digital Disruption
Sessions» της Valuecom, μου είπε διάφορα ενδιαφέροντα πράγματα, με σημαντικότερο το ότι οι περιβόητες πλατ-

φόρμες μπορούν να λύσουν το πρόβλημα με τεχνικές λύσεις, αλλά δεν θέλουν.
«Κάθε φορά που κάτι γίνεται, βγαίνουν και λένε “συγγνώμη, θα γίνουμε
καλύτεροι”, και μετά δεν κάνουν τίποτε», μου είπε ο Γουάιλι. «Το μόνο
που τους ενδιαφέρει είναι η τιμή της
μετοχής τους».
Το θέμα της παραπληροφόρησης
και των fake news έχει όντως πολλές
πτυχές και θα πρέπει να συνεχίσουμε
να το συζητάμε και να επενδύουμε
στην εκπαίδευση και όλα αυτά, αλλά
κάποια στιγμή θα πρέπει να αρχίσουμε
να κουβεντιάζουμε και για το πώς θα
πρέπει να πειστούν –ή να εξαναγκαστούν– οι εταιρείες που ελέγχουν αυτές
τις πλατφόρμες να φτιάξουν την απαραίτητη τεχνική υποδομή για να προστατεύουν εμάς, τους χρήστες τους.
«Φανταστείτε ότι το 2016 είδαμε να
χακάρουν τα social media», μου είπε
ο Κρίστοφερ Γουάιλι. «Φανταστείτε
τώρα να μπορούν να χακάρουν το σπίτι
σας ή τα παιχνίδια των παιδιών σας ή
το αυτοκίνητό σας».
Ξέρουμε ήδη ποιες εταιρείες θα ελέγχουν τις πλατφόρμες του κοντινού
μέλλοντος. Εως τώρα δεν κάνουμε αρκετά για να εξασφαλίσουμε ότι θα χρησιμοποιούν τη σχεδόν απεριόριστη
ισχύ τους με τρόπο που δεν θα μας
βάζει σε κίνδυνο.

/ Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Η προστασία της πρώτης κατοικίας και ο πήχυς
Οι Βρυξέλλες δεν θέλησαν να χρεωθούν την ευθύνη μιας κρίσης στις
σχέσεις τους με την Ελλάδα παραμονές ευρωεκλογών – θα έμενε μετέωρο το επιχείρημα ισχυρών ευρωπαϊκών κυβερνήσεων ότι η σημερινή
Ελλάδα είναι η απτή απόδειξη της επιτυχούς πολιτικής τους για την επίλυση του «ελληνικού προβλήματος»,
με εκλογικό κόστος γι’ αυτές.
Η Αθήνα δεν ήθελε να δοθεί η εικόνα στις αγορές ότι ξανάγινε το
«μαύρο πρόβατο» της Ευρώπης ούτε
να ξετυλίξει μια νέα αλυσίδα συγκρούσεων με τους δανειστές, που
θα μπορούσε να αναθερμάνει τη φιλολογία εάν βγήκαμε ή όχι από τα
μνημόνια ή/και να συρθεί υποχρεωτικά σε πρόωρες εκλογές τον Μάιο
– απλά, γιατί η χώρα δεν θα άντεχε
να είναι σε παρατεταμένο πόλεμο με
τα ευρωπαϊκά κέντρα ώς το φθινόπωρο. Το κόστος θα ήταν πολύ μεγάλο.
Ετσι, αφού η Αθήνα απείλησε «θα
νομοθετήσω μονομερώς» και οι Βρυξέλλες απάντησαν «αν το κάνεις,
κόβω κάθε συζήτηση», ο κ. Τσίπρας
συνομίλησε με τον κ. Μοσκοβισί (ίσως τον κ. Ντράγκι και άλλους ισχυρούς Ευρωπαίους...) και φαίνεται ότι
προκρίθηκε να μπουν στη θήκη τα
μαχαίρια και να αναβληθεί η προαγγελθείσα κατάθεση του νομοσχε-
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Η διαπραγμάτευση
με την πλάτη στον τοίχο
και η «ευκαιρία»
για ψηφοθηρία.
δίου για την προστασία πρώτης κατοικίας για την ερχόμενη βδομάδα
(μετά την αυριανή συνεδρίαση του
EWG). Οταν ξημερώματα Παρασκευής, στις 3 μ.μ., έληξε η μαραθώνια
(από τις 8 μ.μ. της Πέμπτης) τηλεδιάσκεψη των κ. Τσακαλώτου - Χουλιαράκη - Λιάκου με τους κ. Κοστέλο
- Τρούντι, η επικρατούσα κοινή αίσθηση ήταν ότι το θέμα θα έχει κλείσει πριν από το Eurogroup της 5ης
Απριλίου «με ανεκτό τρόπο» – ώστε
να μας δοθεί ψήφος ανοχής.
Πολλά συμπεράσματα μπορούν
να βγουν. Θα περιοριστώ σε ένα: το
πολιτικό σύστημα δεν διδάσκεται
από τα λάθη του.
Πρώτον, το πολιτικό σύστημα
σπεύδει να αντιμετωπίσει τα σοβαρά
προβλήματα την τελευταία στιγμή
– ή μετά αυτήν. Το θέμα της προστασίας της πρώτης κατοικίας έπρεπε να είχε επιλυθεί στα τέλη 2017,
πήραμε παράταση έως τέλη 2018,
ξαναπήραμε έως τέλος Φεβρουαρίου
– δεν εμφανίστηκε αιφνιδίως. Αλλά

οι αρμόδιοι έκαιγαν χρόνο, με αποτέλεσμα να επιληφθούν όταν βρέθηκαν με την πλάτη στον τοίχο, δηλαδή τότε όταν έχουν τη μικρότερη
διαπραγματευτική δύναμη. Αυτό γίνεται από την πρώτη στιγμή, συνεχίζεται και σήμερα – παρά τις ήττες
που έχει υποστεί η χώρα.
Δεύτερον, όταν το πολιτικό σύστημα –έστω την τελευταία στιγμή–
υποχρεώνεται να λύσει σοβαρά προβλήματα, τείνει να αγνοεί τα πραγματικά δεδομένα και ρέπει σε άρρωστες φαντασιώσεις ότι, με πρόσχημα
το πρόβλημα, έχει την ευκαιρία να
ικανοποιήσει κάθε πικραμένο «πελάτη».
Ετσι, π.χ., ορίζεται κάποιος «ινστρούκτορας» να διευθύνει τους «τεχνοκράτες», τους θέτει ψηφοθηρικά
κριτήρια ως προτεραιότητες και, μετά, οι «τεχνοκράτες» σπάνε το κεφάλι
τους να βρουν επιχειρήματα για να
υποστηρίξουν το ψηφοθηρικό σχέδιό
του. Συνήθως, αυτό το σχέδιο αποτυγχάνει.
Γιατί, συνήθως, ο ψηφοθηρικός
πήχυς τίθεται ψηλά και η (εκάστοτε)
κυβέρνηση καταλήγει να περνάει
από κάτω. Σύντομα θα φανεί αν αυτό
συνέβη και στο θέμα της προστασίας
της πρώτης κατοικίας.

kallitsiskostas@yahoo.com
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Ο Moody’s θα βάλει
στο iBoxx την Κύπρο
Μεγάλα τα οφέλη από μια επικείμενη αναβάθμιση
της Κύπρου από τον μοναδικό Οίκο που την έχει εκτός
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η Κύπρος βρίσκεται εντός επενδυτικής
βαθμίδας από τον Σεπτέμβριο του
2018. Από τότε, έχουν επιτευχθεί άλλες
δύο διαδοχικές αναβαθμίσεις από Οίκους Αξιολόγησης και έχουν εκδοθεί
δύο φορές ομόλογα 10ετούς και 15ετούς διαρκείας. Οι αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων στις διεθνείς αγορές παραμένουν ικανοποιητικές παρά
το ύψος του δημοσίου χρέους και παρά
<
<
<
<
<
<
<

Μία αναβάθμιση, όπως
τονίστηκε, θα είναι αρκετή
για να μπει σε αυτό
το «κλαμπ» και να την
βλέπουν περισσότεροι
επενδυτές.
το ότι δεν την έχουν θέσει όλοι οι
Οίκοι Αξιολόγησης εντός επενδυτικής
βαθμίδας. Ο Οίκος που την έχει εκτός
επενδυτικής βαθμίδας είναι ο Οίκος
Moody’s, ο οποίος την αξιολόγησε
πριν την επίτευξη της συμφωνίας της
Ελληνικής Τράπεζας με την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, γεγονός που
όπως έχουν αναφέρει τρεις Οίκοι, τους

ώθησε για να την επαναφέρουν εντός
μετά το 2011. Ο Moody’s θεώρησε
πως η Κύπρος πρέπει να βρίσκεται
δύο βαθμίδες μακριά από την επενδυτική βαθμίδα τον Ιούλιο του 2018,
όπου και την αξιολόγησε σε Ba2, θέτοντας τις προοπτικές της οικονομίας
από θετικές σε σταθερές. Η Κύπρος
όμως χρειάζεται να τεθεί και από τον
Moody’s σε επενδυτική, ώστε να μπει
στις χώρες με τους δείκτες αγοράς ομολόγων iBoxx.
Όπως εξηγούν χρηματιστηριακές
πηγές, αν και ο Moody’s έχει την Κύπρο
δύο βαθμίδες μακρυά από την επενδυτική βαθμίδα, έστω και μία αναβάθμιση θα την βάλει στην κατηγορία
iBoxx λόγω των αναβαθμίσεων των
άλλων Οίκων. Για να μπει μία χώρα
στον iBoxx, πρέπει ο μέσος όρος των
αξιολογήσεων από τους βασικούς Οίκους Αξιολόγησης να βρίσκεται πάνω
από ένα συγκεκριμένο σημείο. Μία αναβάθμιση, όπως τονίστηκε, θα είναι
αρκετή για να μπει σε αυτό το «κλαμπ»
και να την βλέπουν περισσότεροι επενδυτές. Πρόσθεσαν δε, πως ενδεχομένως μια καλή αξιολόγηση από
τον Moody’s την ερχόμενη Παρασκευή
το βράδυ να ρίξει και τα επιτόκια στα
ομόλογα που έχει εκδώσει η χώρα.
Μία αναζήτηση στο διαδίκτυο δείχνει
πως οι δείκτες της αγοράς ομολόγων

iBoxx αποτελούν δείκτες αναφοράς
για επαγγελματική χρήση και περιλαμβάνουν ομολογιακά δάνεια υψηλής
ρευστότητας. Όπως αναφέρεται, επιτρέπουν στους επενδυτές να αναλύουν
και να επιλέγουν σημεία αναφοράς
που αντικατοπτρίζουν το επενδυτικό
τους προφίλ.

Τι βλέπουν για Moody’s
Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών ανέφεραν πως παραδοσιακά ο Οίκος Moody’s ήταν από τους πιο συντηρητικούς Οίκους, γι΄ αυτό κι άλλωστε ενώ είχε ανακοινωθεί η συμφωνία με την Ελληνική από τον Ιούνιο,
τον Ιούλιο προχώρησαν μόνο στην αναβάθμιση από Ba3 και θετικό
«outlook» σε Ba2 και σταθερό
«outlook». Ανέμεναν την πλήρη μετάβαση των στοιχείων στην Ελληνική
–όπως και συνέβη 3 Σεπτεμβρίου- και
το πώς θα γινόταν ομαλά η απορρόφησή τους. Πλέον, εκτιμούν πως θα
προχωρήσει σε διπλή αναβάθμιση ο
Οίκος, αφού όπως διαμήνυσαν, δεν
συντρέχει λόγος για να μην συνταθούν
με τους άλλους τρεις Οίκους.
Ο Οίκος είχε δει τα ακόλουθα και
είχε αναβαθμίσει το κυπριακό αξιόχρεο
την τελευταία φορά στο Ba2 από το
Ba3. Η έκθεση που συνόδευε την αξιολόγηση περιέγραφε τα εξής:

Μια καλή αξιολόγηση από τον Moody’s την ερχόμενη Παρασκευή το βράδυ ενδεχομένως να ρίξει και τα επιτόκια στα ομόλογα που

έχει εκδώσει η χώρα.
- Τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη του
τραπεζικού συστήματος της Κύπρου,
στο πλαίσιο της οποίας η εκκαθάριση
της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας
με την πώληση των υγειών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεών
της, μείωσε σημαντικά τους συστημικούς κινδύνους που προέρχονταν
από τον τραπεζικό τομέα.
- Η πτώση του δημοσίου χρέους σε
σχέση με τον ισολογισμό της κυβέρνησης, με βάση την ισχυρή ονομαστική
ανάπτυξη και το πρωτογενές πλεόνα-

σμα, ανεξαρτήτως από την εφάπαξ
συναλλαγή που αύξησε το δημόσιο
χρέος και σχετίζεται με την ενίσχυση
της ρευστότητας για την ιδιωτικοποίηση του Συνεργατισμού.
- Ο Οίκος είχε αναφέρει τελικώς
πως οι σταθερές προοπτικές για την
αξιολόγηση σε Ba2 της Κύπρου εξισορροπούν την ισχυρή δημοσιονομική
δυναμική της, όμως ασκούνται πιέσεις
για υψηλότερες δημόσιες δαπάνες.
Είχε τονίσει δε πως υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με το βαθμό στον οποίο

τα νομικά εργαλεία που έδωσε η Βουλή
για την αντιμετώπιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων τον ίδιο μήνα
θα επέτρεπαν τη σημαντική μείωσή
τους. του λόγου μη εξυπηρετούμενων
δανείων (NPL).
‘Εκτοτε, έχει απορροφηθεί ομαλά
η Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα, έχουν πωληθεί 2,8 δισ. δάνεια από την
Τράπεζα Κύπρου και οι εκποιήσεις αναμένεται να γίνουν και ηλεκτρονικές
εκποιήσεις. Τα εργαλεία αν και δειλά,
εφαρμόζονται από τις τράπεζες.

Συνεχίζεται ο «πυρετός»
στην τουρκική οικονομία
«Η Αγκυρα έχει χάσει την πειστικότητά της εδώ και καιρό»
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Η έκθεση του ΓΓ των ΗΕ για τις καλές του υπηρεσίες αναμένεται στις 15 Απριλίου.

Ερχεται η έκθεση Γκουτέρες,
αλλά ακόμη η Τζέιν Λουτ
Σκοπός είναι να φανεί ότι συνεχίζεται η πρωτοβουλία για όρους αναφοράς
Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Η 15η Απριλίου είναι η μέρα κατά την οποία ο ΓΓ των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες
θα δώσει σύμφωνα με πληροφορίες την
έκθεση των καλών του υπηρεσιών για
την Κύπρο και αφού ενημερωθούν και
τα μέλη του ΣΑ των ΗΕ. Στην έκθεση
θα καταγράφεται η δουλειά της κ. Λουτ
ως προς τη σύναψη των όρων αναφοράς
και τις προσπάθειες επανέναρξης διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό. Ωστόσο, για την ώρα η κ. Λουτ δεν έχει
ενημερώσει ακόμη για την επόμενη κάθοδό της στο νησί, γεγονός που δημιουργεί νέες υποθέσεις στο παρασκήνιο
αναφορικά με το ότι τα ΗΕ δεν εκμεταλλεύονται στο έπακρο τον παράγοντα
χρόνο για να καταδείξουν πρόοδο. Κι
αυτό γιατί πληροφορίες επέμεναν το
προηγούμενο διάστημα πως η κ. Λουτ
θα περίμενε να διαπιστώσει και τα συμπεράσματα από τη συνάντηση των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Τουρκίας για να γνωστοποιήσει πότε θα συνεχίσει τη δουλειά
της στους όρους αναφοράς. Κάτι τέτοιο
όμως δεν έγινε.

Το επόμενο ραντεβού
Αυτό που φαίνεται πάντως από πλευράς χρόνου να βάζει τα πράγματα σε μια
σειρά, είναι η επόμενη συνάντηση μεταξύ
αξιωματούχων Ελλάδας και Τουρκίας
που είναι προγραμματισμένη για τις 12
του Απρίλη. Αυτό ήταν άλλωστε και το
θετικό που καταγράφεται στις επαφές
μεταξύ των δυο χωρών, εφόσον η απόσταση που τις χωρίζει σε πολλά διμερή
θέματα αλλά και στο Κυπριακό, είναι δεδομένη. Όλα δείχνουν πως η κ. Λουτ θα
έρθει στην Κύπρο πριν τις 12 του Απρίλη
ενώ το σημαντικό είναι το τι θα πράξει
με το πρακτικό της 4ης Ιουλίου. Η ε/κ
πλευρά επιμένει πως η κ. Λουτ έχει ενημερωθεί αλλά την ίδια ώρα κανείς δεν
είναι σε θέση ν’ απαντήσει πώς θα αξιο-

ποιηθεί η ενημέρωση αυτή ως προς τους
όρους αναφοράς, ενώ δεν πρέπει να παραμερίζεται και η τ/κ θέση στο ζήτημα
η οποία απέχει από εκείνη της ε/κ πλευράς.
Κι ενώ συζητούνται τα προαναφερόμενα
σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο
εκτιμήσεων, εκείνο που φαίνεται να κερδίζει έδαφος είναι η συνένωση της κινητής
τηλεφωνίας.

Η κινητή τηλεφωνία
Από τ/κ πλευράς στάλθηκε χθες το
μήνυμα πως όσα είχε να κάνει η τ/κ
πλευρά έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες της και ότι αναμένει την ε/κ η-

γεσία. Όπως προκύπτει η εταιρεία
Comfone είχε χωριστές συναντήσεις
με τους παρόχους των δύο πλευρών με
τους οποίους εξέτασε τεχνικά θέματα,
και όπως είπε ο Φειδίας Πηλείδης της
δικοινοτικής τεχνικής επιτροπής για
την επιχειρηματικότητα, τα οικονομικά
και εμπορικά θέματα, σκοπός ήταν να
διαφανεί «το πώς θα γίνει η σύνδεση,
με ποιους θα συμβληθούν, τι θα αναφέρουν τα έγγραφα και οι τεχνικοί τρόποι
που θα γίνει τούτο». Ως προς τα άλλα
ΜΟΕ δεν διαφαίνεται προς το παρόν
κάποια προσπάθεια κυρίως για το άνοιγμα και άλλων οδοφραγμάτων.

Χριστοδουλίδης: Μήνυμα της πολιτικής
υποστήριξης των ΗΠΑ στις τριμερείς
Από την Αμερική όπου και βρίσκεται ο

ΥΠΕΞ Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε σε
κοινή του συζήτηση στο πλαίσιο του
συνεδρίου του AIPAC, της μεγαλύτερης οργάνωσης του αμερικανο-εβραϊκού λόμπι με τον Αλέξη Παπαχελά, διευθυντή της εφημερίδα «Η Καθημερινή» της Αθήνας, και τον εκτελεστικό
διευθυντή του Συμβουλίου Ελληνοαμερικανικής Ηγεσίας (HALC) Έντι Ζεμενίδη, ότι η ίδρυση ενός περιφερειακού οργανισμού για την ασφάλεια και
τη συνεργασία στη Μέση Ανατολή είναι το περαιτέρω βήμα που πρέπει να
αναληφθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Αναφερόμενος στις εξελίξεις
στην περιοχή, και σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι ο κύριος πυλώνας της εξωτερικής
πολιτικής της Κύπρου είναι να ενισχύσει τις σχέσεις της με τις γειτονικές
χώρες, δηλαδή τη Μέση Ανατολή και
τις χώρες του Κόλπου.«Εργαζόμαστε
σε δύο επίπεδα. Πρώτον σε διμερές ε-

πίπεδο με όλες τις γειτονικές χώρες
και σε τριμερή βάση, με τους τριμερείς
μηχανισμούς που έχουμε ξεκινήσει με
την Ελλάδα, επειδή πιστεύουμε ότι αν
συνεργαστούμε, μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τις κοινές προκλήσεις της περιοχής και να είμαστε πιο αποτελεσματικοί». Πρόσθεσε ότι από
την ενέργεια - που ήταν αρχικά το κύριο ζήτημα στις τριμερείς - τώρα συζητούνται επίσης η ενεργειακή ασφάλεια, η άμυνα, επιχειρήσεις έρευνας –
διάσωσης, η υγεία και όλα τα θέματα
που απασχολούν τις χώρες της περιοχής. Σχετικά με το ρόλο των ΗΠΑ, ο κ.
Παπαχελάς τόνισε τη σημασία του να
δίδονται ξεκάθαρα μηνύματα από την
αμερικανική κυβέρνηση, σε σχέση με
την πολιτική της στην περιοχή και παρουσίασε ως τέτοια ξεκάθαρα μηνύματα αυτά που έστειλε η αμερικανική
κυβέρνηση προς την Τουρκία, πριν την
έναρξη των ερευνών της ΕΧΧΟΝ στην
κυπριακή ΑΟΖ.

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν τις κρίσιμες
δημοτικές εκλογές, η τουρκική οικονομία βρίσκεται αντιμέτωπη με νέα
προβλήματα και προκλήσεις. Η τουρκική λίρα κατρακυλά, τη στιγμή που
η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας
τρέχει να προλάβει τις εξελίξεις ενώ
οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα νέα
μέτρα δεν πρόκειται μακροπρόθεσμα
να δώσουν τέλος στα δεινά της τουρκικής οικονομίας. Την Παρασκευή η
τιμή των ξένων νομισμάτων στην
τουρκική αγορά σημείωσε νέα, εντυπωσιακή άνοδο. Μέσα σε λίγες ώρες,
η αντιστοιχία του αμερικανικού δολαρίου έναντι της τουρκικής λίρας
σκαρφάλωσε από το 5,45-5,50 στο
5,80 και παράλληλα ανοδική περίοδο
κατέγραψε και το ευρώ. Η εξέλιξη
αυτή υποχρέωσε την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας να λάβει νέα μέτρα,
διακόπτοντας εργασίες επαναγοράς
ενώ προχώρησε στην αύξηση του
συνολικού ορίου στην αγορά των
swaps από το 10% στο 20%. Με τέτοιου είδους βήματα, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας επιχειρεί να εφαρμόσει πιο αυστηρή πολιτική για την
τουρκική λίρα και να αυξήσει την
νομισματική ρευστότητα. Παρά ταύτα
η ανοδική πορεία των ξένων νομισμάτων έναντι της τουρκικής λίρας
συνεχίζεται με τους Τούρκους αναλυτές να προειδοποιηθούν για τις επιπτώσεις της επιδείνωσης της κρίσης.

Ενόψει της Κυριακής
Το παραπάνω συμπέρασμα των
Τούρκων αναλυτών έχει ως σημείο
αναφοράς τη νέα κατρακύλα της
λίρας που την προηγούμενη Παρασκευή έχασε το 5% της αξίας της ενώ
με τα προαναφερόμενα μέτρα κατάφερε να επανακτήσει μόλις το 1% με
2% της αξίας της. Όλα αυτά συνέβησαν την στιγμή που η κυβέρνηση
Ερντογάν εξακολουθεί να παρεμβαίνει
στην τουρκική οικονομία δια μέσου
των τραπεζών δημοσίων συμφερόντων. Τις προηγούμενες εβδομάδες
οι τουρκικές τράπεζες τροφοδοτούσαν
την τουρκική αγορά με ζεστό
χρήμα,προσπάθεια που πλέον έχει
εντατικοποιηθεί, με τις ιδιωτικές τράπεζες να σπεύδουν να τονώσουν τα
αποθέματα ξένου νομίσματος στην
τουρκική αγορά. Η διοίκηση της τουρκικής Κεντρικής επιχειρεί να καθησυχάσει την τουρκική αγορά τονίζοντας ότι οι διακυμάνσεις στην τουρκική οικονομία, κυρίως στα ξένα νομίσματα, είναι «περαστικές». Ο Διοικητής της Μουράτ Τσετίνκαγια, δηλώνει ότι πλέον έχουν επιστρατευτεί
όλα τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των νέων προβλημάτων,
αποφεύγοντας ωστόσο, την αναφορά
στις λεπτομέρειες της νέας πτώσης
της τουρκικής λίρας, όταν αναλυτές
επιμένουν στο γεγονός ότι η κρίση

Την περασμένη Παρασκευή η τουρκική λίρα έχασε το 5% της αξίας της και ύστερα
από διάφορα μέτρα που ελήφθησαν κατάφερε να επανακτήσει μόλις το 1% με 2%
της αξίας της.
στην τουρκική οικονομία θα έχει συνέχεια μετά τις δημοτικές εκλογές
αυτής της Κυριακής. Η τουρκική αγορά αναμένει παρόμοιες «κρίσεις
πανικού» όπως αυτή της προηγούμενης Παρασκευής, μετά τις εκλογές,
δίχως να αποκλείει παρόμοια ενδεχόμενα κατά τα επόμενα εικοσιτετράωρα. Η δε Κεντρική αναμένεται
ότι θα επιμείνει στη νέα περίοδο στα
υψηλά επιτόκια.

Η νέα κατρακύλα
Για τον Τούρκο αναλυτή Ερντάλ
Σαγλάμ η απάντηση αυτών των ερωτημάτων είναι πολυδιάστατη. Μόλις
πριν από λίγες ημέρες, η τουρκική
κυβέρνηση αντέδρασε σε έντονο ύφος στην απόφαση για την αναγνώριση της ισραηλινής κατοχής στα υψώματα του Γκολάν. Αυτή η εξέλιξη
οδηγεί τον ξένο επενδυτή στο συμπέρασμα ότι από την σκοπιά των
δυτικών συμφερόντων, η Τουρκία
πλέον δεν είναι ένα «ασφαλισμένο
λιμάνι».
Την ίδια στιγμή, κορυφώνεται η
αντιπαράθεση των ΗΠΑ με την Τουρκία στο ζήτημα των S-400. Παράλληλα,
στο ζήτημα της Βενεζουέλας, η Τουρκία επιλέγει το «αντίπαλο στρατόπεδο» προς μεγάλη απογοήτευση της
Ουάσιγκτον και άλλων δυτικών πρωτευουσών. Τέλος, πρόσφατες δημοσκοπήσεις δεν αποκλείουν την απώλεια σημαντικών αστικών κέντρων
για λογαριασμό της κυβερνητικής
συμμαχίας, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να δώσει διαστάσεις στην εσωτερική αστάθεια της Τουρκίας.

Η οικονομική επεξήγηση
Παράλληλα, με τις προαναφερόμενες εξελίξεις, ο κ. Σαγλάμ επισημαίνει ότι υπάρχει μια σειρά εξελίξεων, οικονομικής υφής, που επιδεινώνουν την συνολική κατάσταση
της τουρκικής οικονομίας. Η κυβέρνηση και η Κεντρική Τράπεζα επιχειρούν να επέμβουν στην οικονομία
και να ελέγξουν την κατρακύλα της

τουρκικής λίρας. Αυτά τα μέτρα, παρά
το γεγονός ότι βραχυπρόθεσμα εμποδίζουν τον εκτροχιασμό των εξελίξεων στη οικονομία, αυξάνουν
τις πιέσεις που δέχεται η τουρκική
οικονομία. Η αβεβαιότητα και ο προβληματισμός του κάθε επενδυτή αυξάνεται με το άκουσμα του κάθε νέου
μέτρου της τουρκικής κυβέρνησης.
Την ίδια ώρα, κυρίως οι δυτικές πρωτεύουσες δεν βλέπουν με καλό μάτι
τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης Ερντογάν στην ελεύθερη αγορά. Παράλληλα, πολλά από τα μέτρα της
κυβέρνησης δεν ικανοποιούν τις ιδιωτικές τράπεζες. Η δε χρήση των
δημόσιων τραπεζών από την κυβέρνηση εξοργίζει τόσο τις διοικήσεις
των δημόσιων τραπεζών όσο και τους
ξένους επενδυτές. Σύμφωνα με τον
κ. Σαγλάμ, η τουρκική κυβέρνηση
έχει απολέσει την πειστικότητά της
στην εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό εδώ και καιρό. Στη νέα περίοδο,
η Τουρκία χρειάζεται επειγόντως πειστικές στρατηγικές και προτάσεις.

Οι Τουρκικές Αερογραμμές
Η διαιώνιση της κρίσης θέτει σε
κίνδυνο και σημαντικές εταιρείες όπως οι Τουρκικές Αερογραμμές. Ο εθνικός αερομεταφορέας της Τουρκίας,
τα τελευταία χρόνια ήρθε στο προσκήνιο με σειρά εντυπωσιακών επενδύσεων και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετεξελίχθηκε σε μια
από τις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως. Ωστόσο, σήμερα
λέγεται παρασκηνιακά πως λόγω των
επιπτώσεων της μεγάλης οικονομικής
ύφεσης, η τουρκική κυβέρνηση ετοιμάζεται να παραχωρήσει το 49%
των μετοχών των Τουρκικών Αερογραμμών στο Κατάρ. Παρά το γεγονός
ότι μέχρι την στιγμή που γραφόταν
το συγκεκριμένο δημοσίευμα αυτή
η πληροφορία δεν επιβεβαιωνόταν
επισήμως στην Άγκυρα, δείχνει ωστόσο το πόσο ευάλωτη είναι η θέση
των μεγάλων τουρκικών εταιρειών
στη νέα περίοδο.
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Πολιτικά δεν έκλεισε ο Συνεργατισμός
Ντόμινο πολιτικών εξελίξεων προκάλεσε η παραίτηση του προέδρου της επιτροπής Γιώργου Αρέστη στο πολιτικό σκηνικό
των εργοστασίων, των οικοπέδων
στους νόμιμους δικαιούχους τους,
που δεν είναι άλλοι από τα μέλη των
Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
των Ταμιευτηρίων των Δασκάλων,
των Καθηγητών, των Αστυνομικών,
των Δημοσίων Υπαλλήλων κ.α.

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την ίδια ώρα που ο Χάρης Γεωργιάδης
αμφισβητούσε επίσημα το πόρισμα
του Συνεργατισμού αλλά και την αντικειμενικότητα κάποιων εκ των μελών
της διερευνητικής επιτροπής σε συνέντευξη Τύπου, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επιχειρούσε να αλλάξει την
ατζέντα καταψηφίζοντας τον προϋπολογισμό του ΡΙΚ. Κίνηση που άλλαξε
για λίγο τη σειρά της επικαιρότητας,
αλλά όχι τόσο ώστε να κλείσει το κεφάλαιο του Συνεργατισμού. H συμβολική παραίτηση του Προέδρου της διερευνητικής επιτροπής Γιώργου Αρέστη
από την προεδρία της «Πειθαρχικής
Επιτροπής της Αρχής Δημόσιας Εποπτείας του Ελεγκτικού Επαγγέλματος»
εις ένδειξη διαμαρτυρίας για τη στάση
του Προέδρου της Δημοκρατίας και
του υπουργού Οικονομικών απέναντι
στο πόρισμα, προκάλεσε κύκλο αντιδράσεων ενώ πραγματοποιείται σήμερα
πορεία διαμαρτυρίας για τον Συνεργατισμό, την οποία στηρίζουν τα κόμ-

Πίσω και το ΑΚΕΛ

Την πορεία διαμαρτυρίας στηρίζουν,
σύμφωνα με ανακοινώσεις, ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών και Οικολόγοι,
ωστόσο σύμφωνα με ασφαλείς πηγές
μεγάλη εμπλοκή φέρεται να έχει το ΑΚΕΛ γύρω από την διοργάνωση. Θα
πρέπει να σημειωθεί πως ο Άντρος Κυπριανού σε συνέντευξή του στον Active
εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της
κυβέρνησης, αναφερόμενος σε κυβερνώντες και ΔΗΣΥ λέγοντας χαρακτηριστικά : Δεν έχω συναντήσει πιο θρασείς και ανήθικους».

Πάει Βουλή το πόρισμα
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Πάει Βουλή το πόρισμα,
ενώ σήμερα πραγματοποιείται πορεία διαμαρτυρίας
υπό τις ευλογίες της αντιπολίτευσης.

Σε στενωπό βρίσκεται κυβέρνηση και ΔΗΣΥ λόγω Συνεργατισμού δεχόμενοι πυρά για απαξίωση του πορίσματος και αμφισβήτηση των θεσμών.

ματα της αντιπολίτευσης. Επόμενος
σταθμός η συζήτηση του πορίσματος
στην Ολομέλεια της Βουλής την 4η Απριλίου. Κίνηση που καταδεικνύει πως
ο Συνεργατισμός είναι κάθε άλλο από
κεφάλαιο τόσο για την κυβέρνηση όσο
και για τα κόμματα.

ποίηση της παραίτησης, ο κ. Αρέστη
μίλησε στο κρατικό ραδιόφωνο για
προσβλητική αμφισβήτηση του πορίσματος από πλευράς της κυβέρνησης.
Όπως είπε γίνεται μία προσπάθεια αποδόμησης του πορίσματος και αλά
καρτ απαξίωσής του.

Παραίτηση με συμβολισμούς

Μία σειρά γεγονότων

Η απόφαση του Προέδρου της διερευνητικής επιτροπής Γιώργου Αρέστη
να παραιτηθεί από την προεδρία της
«Πειθαρχικής Επιτροπής της Αρχής
Δημόσιας Εποπτείας του Ελεγκτικού
Επαγγέλματος» εις ένδειξη διαμαρτυρίας για την στάση που τήρησαν ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο υπουργός Οικονομικών ήταν αρκετή
για να προκαλέσει μία σειρά αντιδράσεων και να ανακινήσει εκ νέου το θέμα. Ενδεικτικό ότι μετά τη δημοσιο-

Μία σειρά κινήσεων από πλευράς
της κυβέρνησης φαίνεται πως υπήρξε
ο λόγος που οδήγησε τον Γιώργο Αρέστη σε παραίτηση. Ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης σε συνέντευξη Τύπου μίλησε για fake news
στο πόρισμα, ενώ σε συνέντευξή του
στην «Κ» είχε διερωτηθεί για την επιλογή του Γιώργου Γεωργίου ως μέλους
της ερευνητικής επιτροπής δεδομένου
ότι όπως είπε ήταν ανθυποψήφιος του
Νικόλα Χατζηγιάννη στον Συνεργα-

τισμό. Τοποθέτηση που αποτελούσε
ευθεία μομφή στις επιλογές του γενικού
εισαγγελέα ο οποίος και διόρισε τον
κ. Γεωργίου. Ακολούθησαν βεβαίως
και οι δηλώσεις του Νίκου Αναστασιάδη, που παραλλήλισε το πόρισμα με
την υπόθεση της Πετράνας Μίλκοβα
θέλοντας να υπογραμμίσει την αντιφατικότητα των ευρημάτων του πορίσματος. Κίνηση που φέρεται πως αποτέλεσε την κορυφή του παγόβουνου
για την παραίτηση Αρέστη.
Όπως είχε αναφέρει η «Κ» την περασμένη Κυριακή, από πλευράς της
κυβέρνησης διαρρέετο ότι οι σχέσεις
Γιώργου Αρέστη και υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη δεν ήταν
και οι καλύτερες. Όχι μόνο για την κόντρα και την ανταλλαγή ειρωνειών
κατά τη διάρκεια κατάθεσης του Χάρη
Γεωργιάδη ενώπιον της ερευνητικής

επιτροπής, αλλά και γιατί, όπως σημείωναν κυβερνητικές πηγές, ο κ. Αρέστη είχε παραιτηθεί από την Επιτροπή Αποκλεισμού Οικονομικών Φορέων μετά την επιμονή του κ. Γεωργιάδη να μην του εγκρίνει συγκεκριμένο συνεργάτη. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ της εποχής, υποστήριξε πως
αφέθηκε χωρίς απαραίτητη στήριξη
σε τεχνικό και ανθρώπινο επίπεδο.

Η πορεία

Για την παραίτηση Γιώργου Αρέστη
αντέδρασαν όλα τα κόμματα πλην
του ΔΗΣΥ επιρρίπτοντας ευθύνες
στην κυβέρνηση για απαξίωση του
πορίσματος και αμφισβήτηση των θεσμών. Σήμερα μάλιστα πραγματοποιείται πορεία διαμαρτυρίας που συνδιοργανώνουν αγροτικές και εκπαιδευτικές οργανώσεις έξω από την ΠΑ-

ΣΥΔΥ με πορεία προς το Προεδρικό
για τα τεκταινόμενα στον Συνεργατισμό. Την εκδήλωση στηρίζουν οι
αγροτικές οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ, ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΕΥΡΩΑΓΡΟΤΙΚΟΣ, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, οι Εκπαιδευτικές
Οργανώσεις ΟΕΛΜΕΚ, ΠΟΕΔ, ΟΛΤΕΚ
και ο Σύνδεσμος Αστυνομίας Κύπρου.
Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας θα συμμετάσχουν και οργανώσεις συνταξιούχων. Στόχος της πορείας είναι η
διαμαρτυρία για τα όσα έγιναν στον
Συνεργατισμό και οδήγησαν στο κλείσιμο, ζητώντας απόδοση ευθυνών,
τερματισμό της διαδικασίας αποξένωσης της περιουσίας του Συνεργατισμού και της εξεύρεσης τρόπου για
να επιστραφούν οι περιουσίες αυτές,
συμπεριλαμβανομένων των κτιρίων,
των αποθηκών, των συσκευαστηρίων,

Όμως η πορεία διαμαρτυρίας δεν
θα είναι η τελευταία κίνηση γύρω από
τον Συνεργατισμό. Στις 4 Απριλίου αναμένεται να συζητηθεί το πόρισμα
στην Ολομέλεια της Βουλής. Ήδη τα
κόμματα της αντιπολίτευσης αναμένεται να στρέψουν τα βέλη τους γύρω
από τις ευθύνες του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη, αλλά και
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ο οποίος έβαλε ασπίδα γύρω από τον κ.
Γεωργιάδη διαμηνύοντας πως δεν θα
τον θυσιάσει ως άλλη Ιφιγένεια. Το
πώς θα κινηθεί ο ΔΗΣΥ είναι ένα ζήτημα ανοικτό. Δεδομένων όμως και
των προηγούμενων τοποθετήσεων
του Αβέρωφ Νεοφύτου για ευθύνες όλων των κομμάτων στο διαχρονικό
«φαγοπότι» του Συνεργατισμού, αναμένεται πως έτσι θα κινηθεί και ενώπιον
της Βουλής. Θα πρέπει να σημειωθεί
πως ο ΔΗΣΥ έχει ήδη διορίσει ολιγομελή
επιτροπή στον ΔΗΣΥ για μελέτη του
πορίσματος, η οποία φαίνεται πως δεν
έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Ήδη κόμματα
τα οποία δεν συμμετείχαν στον Συνεργατισμό όπως Συμμαχία Πολιτών,
Οικολόγοι και ΕΛΑΜ θα επιρρίψουν
ευθύνες στα κόμματα που συμμετείχαν
στην επιτροπεία μεταξύ άλλων, ενώ
το ΑΚΕΛ διά του Άντρου Κυπριανού
έχει διαμηνύσει πως το κόμμα είναι
έτοιμο να συζητήσει τις ευθύνες του
ΑΚΕΛ πριν το 2013.

Πονοκέφαλος διαρκείας οι ανείσπρακτοι φόροι

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018, το σύνολο των οφειλόμενων φόρων, συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων, ανήλθε στα €2,6 δισ.
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Η τριμηνιαία έκθεση του εφόρου φορολογίας Παναγιώτη Τσαγγάρη στη
Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά
με τις καθυστερημένες οφειλές καταδεικνύει πλέον τις διαστάσεις που έχει
προσλάβει το φαινόμενο παρά τα μέτρα
που έχουν αποφασιστεί και παρθεί.
Εν προκειμένω, από τον Ιούλιο του
2017 εφαρμόζεται το Σχέδιο Ρύθμισης
Ληξιπρόθεσμων Φορολογικών Οφειλών, με το οποίο οι φοροοφειλέτες έχουν την επιλογή να ρυθμίσουν με
δόσεις τις φορολογικές τους οφειλές
για φορολογικά έτη/περιόδους μέχρι
τις 31/12/2015, επωφελούμενοι ποσοστού έκπτωσης στους τόκους και επιβαρύνσεις από 50% μέχρι 95%, ανάλογα με τη ρύθμιση που θα επιλέξουν και με την προϋπόθεση να έχουν
συμμορφωθεί με την υποχρέωση υποβολής δήλωσης και εξόφλησης μετέπειτα φορολογικών οφειλών και οφειλών που δεν εντάσσονται στο σχέδιο. Με το εν λόγω Σχέδιο, μέχρι σήμερα έχουν ρυθμίσει τις φορολογικές
τους οφειλές πέραν των 18.000 φορολογουμένων για σύνολο φορολογικών
οφειλών περίπου €0,5δισ. Ωστόσο,
σύμφωνα με τα στοιχεία που κατατέ-
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θηκαν και συζητήθηκαν στη Βουλή
την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την
31η Δεκεμβρίου 2018, το σύνολο των
οφειλόμενων φόρων συμπεριλαμβανομένων τόκων και επιβαρύνσεων, ανήλθε στα €2,6 δισ. Το καθαρό ποσό
εισπράξιμου φόρου, πριν την διενέργεια οποιωνδήποτε εισπρακτικών μέτρων, κατά την ίδια περίοδο, ανήλθε
στα €1,06 δισ. ενώ το αμέσως απαιτητό
ποσό φόρου μετά από τη διενέργεια
εισπρακτικών μέτρων περιορίζεται
στα €692 εκ.

Το καθαρό ποσό εισπράξιμου φόρου, πριν την
διενέργεια οποιωνδήποτε
εισπρακτικών μέτρων,
ανήλθε στα €1,06 δισ.

Τα άλλα μέτρα

Την έκθεση του τμήματος φορολογίας ακολούθησαν σχόλια και πολιτικές επικρίσεις με την Ελένη Μαύρου, εκ μέρους του ΑΚΕΛ, να τονίζει
«τα στοιχεία που κατέθεσε το Τμήμα
Φορολογίας στη Βουλή για την κατάσταση των οφειλόμενων φόρων αμφισβητούν την φοροεισπρακτική ικανότητα του κράτους, την ώρα μάλιστα που η Βουλή στο παρελθόν έδωσε σειρά νομοθετικών εργαλείων
για διευκόλυνση της όλης διαδικασίας».
Σύμφωνα με τα όσα προκύπτουν, το
Τμήμα Φορολογίας έχει στη διάθεσή
του εισπρακτικά μέτρα τα οποία χρησιμοποιεί για σκοπούς διαχείρισης

Έχει νομοθετικά εργαλεία το τμήμα φορολογίας για την είσπραξη οφειλόμενων

ποσών.

APPOINTMENT
GIMEIN FINANCE LIMITED
(In Voluntary Liquidation)
Company Number: 637057
Notice is hereby given pursuant to Section 204(1)(b) of the BVI Business Companies Act, 2004 that
the Company is in voluntary liquidation. The voluntary liquidation commenced on 5th March, 2019.
The Liquidator is Ms Leyla Beydieva of Promachon Eleftherias, 33, DEANA Beach Apartments Block
1, Flat/Office 12, 4103, Limassol, Cyprus.
19th March, 2019
Sgd.

Leyla Beydieva
Liquidator

χρέους, τα οποία συνοψίζονται στην
ποινική δίωξη για σκοπούς ΦΠΑ και
παρακρατηθέντες φόρους και την αστική δίωξη για όλα τα υπόλοιπα είδη
φόρων, στην τοποθέτηση εμπράγματου βάρους σε ακίνητη περιουσία
(MEMO), στην κατάσχεση ποσού από
τραπεζικούς λογαριασμούς και στη
δήμευση κινητής περιουσίας. Παράλληλα, από το Σεπτέμβριο 2018, βρίσκεται σε εξέλιξη εκστρατεία τοποθέτησης εμπράγματων βαρών σε ακίνητη περιουσία (ΜΕΜΟ) κατά την
οποία έχουν ειδοποιηθεί πέραν των
3.000 φορολογουμένων για την εξέλιξη
αυτή καλούμενοι να διευθετήσουν τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις. Στα
άμεσα σχεδία του Τμήματος είναι και
η δημιουργία εντεταλμένων ομάδων
διαχείρισης χρέους ανά επαρχιακό
αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, οι οποίες

θα προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες
οχλήσεις χρησιμοποιώντας όλα τα
διαθέσιμα εργαλεία για να προβούν
στην είσπραξη των φορολογικών οφειλών.

Ποσά που δεν θα εισπραχθούν

Μεγάλο μέρος της συζήτησης που
βρίσκεται σε εξέλιξη αφορά και τα
ποσά εκείνα που δεν πρόκειται για
σωρεία λόγων να εισπραχθούν. Όπως
για παράδειγμα προκύπτει κώλυμα
λόγω του ότι μπορεί να έχουν κατατεθεί ενστάσεις και να βρίσκεται σε
εξέλιξη διαδικασία πτώχευσης ή να
μην υπάρχει καμία πηγή εισοδήματος.
Σημειώνεται, ωστόσο, από πηγές πως
το φαινόμενο της φοροδιαφυγής είναι
παγκόσμιο φαινόμενο και δύσκολα
μπορεί να μετρηθεί με απόλυτη ακρίβεια. Σε πρόσφατη έκδοσή της η ΕΕ
κατέταξε την Κύπρο κοντά στο μέσο
όρο της απόκλισης ΦΠΑ (VATGap) όλων ων κρατών μελών. Σε σχέση με
το φορολογικό χάσμα των άμεσων φόρων είναι αρκετά πιο δύσκολο να υπολογιστεί, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
άρχισε μια προσπάθεια να υιοθετήσει
κάποιες μεθόδους οι οποίες θα δώσουν
τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να
προβαίνουν σε τέτοιο υπολογισμό.

RADIODEEJAY LIMITED
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Κύκλος εργασιών
Κόστος πωληθέντων
Μικτό κέρδος
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Έξοδα διάθεσης
Έξοδα διοίκησης
Άλλα έξοδα
Λειτουργικά αποτελέσματα
Χρηματοοικονομικά έξοδα
Αποτελέσματα πριν τη φορολογία
Φορολογία
Ζημιά για τη χρήση
Λοιπά συνολικά έσοδα
Συνολικά έσοδα για τη χρήση

Σημ
5

6

7
8
10
11

2017
€
307.532
(102.905)
204.627
(15.160)
(189.252)
(3.017
(2.802)
(5.565)
(8.367)
(2.294)
(10.661)
(10.661)

2016
€
332.703
(120.000)
212.703
34.628
(18.868)
(233.357)
(557.470)
(562.364)
(5.611)
(567.975)
(567.975)
(567.975)
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Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Χρονιά
διαδικασιών
για 5G το 2019

Η θέση της Huawei
για εμπορικό πόλεμο
Σε επικοινωνία με το γραφείο της

Αρχίζει τέλη του έτους η επίσημη διαδικασία
για αδειοδότηση των νέων ραδιοσυχνοτήτων
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Μέχρι τέλος του 2019 αναμένεται ότι
το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
θα είναι έτοιμο για να ξεκινήσει την
επίσημη διαδικασία αδειοδότησης για
τις ραδιοσυχνότητες του δικτύου 5G.
Σύμφωνα με τον Γιώργο Κωμοδρόμου,
Διευθυντή του Τμήματος Ηλεκτρονικών
Επικοινωνιών, ήδη έχουν δοθεί πειραματικές άδειες σε Cyta, MTN και
Primetel οι οποίες έχουν εκδηλώσει
το ενδιαφέρον τους ώστε να ξεκινήσουν
τις δοκιμές. Δεν πρόκειται φυσικά για
υπηρεσία η οποία θα προσφέρεται στο
κοινό, αλλά για εσωτερική υπηρεσία
για τα δοκιμαστικά των παρόχων. Σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού,
όσοι ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν
ραδιοσυχνότητες για τεχνολογία 5G
θα υποβάλουν το ενδιαφέρον τους στο
τμήμα Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών. Σε
περίπτωση που οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τον αριθμό των αδειών
(ο αριθμός των οποίων δεν έχει αποφασιστεί), τότε το ΤΗΕ θα προχωρήσει
με πλειστηριασμό.

Προς το παρόν πιλοτικά
Ήδη η Cyta έχει θέσει στην πρώτη
γραμμή των προκλήσεων της για το
2019 την ανάπτυξη δικτύου 5G. Εχει
θέσει σε λειτουργία το πιλοτικό δίκτυο
5G. Μετά την τρίμηνη εφαρμογή του
θα ξεκινήσει η εγκατάσταση και εμπορική του αξιοποίηση.
Νέα αναμένονται σύντομα από πλευράς MTN σχετικά με το δίκτυο 5G ως
αποτέλεσμα της πρόσφατης στρατηγικής συνεργασίας της εταιρείας με
την Huawei για την ανάπτυξη του δικτύου 5G στην Κύπρο, αρχικά μέσω
κοινών ερευνητικών δοκιμών και στη
συνέχεια σε εμπορικό επίπεδο. Ο σχεδιασμός από πλευράς εταιρείας αφορά
την δημιουργία ειδικής ομάδας εργασίας, η οποία θα αναλάβει να διαμορφώσει τις προϋποθέσεις για ομαλή ει-

σαγωγή και ανάπτυξη του 5G δικτύου
στη χώρα.
Στην περίπτωση της Cablenet η εταιρεία λειτουργεί στη βάση συμφωνίας
με την Cyta, αξιοποιώντας το δίκτυο
της για υπηρεσίες 3G και 4G και ακολούθως όταν θα είναι έτοιμο, και το δίκτυο 5G. Ωστόσο, τα πλάνα της εταιρείας για το δίκτυο 5G ενδέχεται να
διαφοροποιηθούν αν ο διαγωνισμός ο
οποίος προχωρεί περί τα μέσα του 2019
το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών
για αύξηση των συχνοτήτων σε υφιστάμενα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
Στον διαγωνισμό συμμετέχουν μόνο
Primetel και Cablenet. «Αν κερδίσουμε
εμείς τον διαγωνισμό και είμαστε σε
θέση να ξεκινήσουμε δικό μας δίκτυο,
τότε θα δούμε και να κάνουμε τις ενέργειες για πιλοτικό πρόγραμμα, όμως
είναι κάτι το οποίο θα πάρει χρόνο»,
δηλώνει στην «Κ» ο chief commercial
officer της Cablenet Περικλής Θεοδωρίδης.
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο και
η εταιρεία Primetel έχει θέσει σε λειτουργία την πρώτη πιλοτική πλατφόρμα
δοκιμών 5G, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού Έρευνας & Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ορίζοντας 2020». H ομάδα Έρευνας και
Καινοτομίας της PrimeTel εργάζεται
για την εγκατάσταση της πρώτης πλατφόρμας 5G στη Λεμεσό σε συνεργασία
με τη Space Hellas Κύπρου και την
Avanti HYLAS 2. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα πρόκειται να ολοκληρωθεί σε
τρία στάδια, με σκοπό να αποτελέσει
πεδίο πειραματισμού καινοτόμων τεχνολογιών κινητής και δορυφορικής
τηλεφωνίας, καθιστώντας την τεχνολογία 5G καθολικά προσβάσιμη.

Μέχρι τέλος του 2020
Από την πλευρά του ο διευθυντής
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών εκφράζει ανησυχία καθώς ενώ
τα χρονοδιαγράμματα που θέτει η ΕΕ

Βαρόμετρο για την προώθηση του δικτύου 5G αναμένεται να αποτελέσουν οι εξελίξεις στις σχέσεις της εταιρείας Huawei με την

ΕΕ. Ο Επίτροπος του Γραφείου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων Γιώργος Μιχαηλίδης ανέφερε ότι αν υπάρξει οποιοσδήποτε περιορισμός στην Huawei για προώθηση προϊόντων, σημαίνει ότι η ανάπτυξη 5G θα καθυστερήσει τόσο ευρωπαϊκά όσο και στην Κύπρο.
<
<
<
<
<
<
<

Μέχρι τέλος του 2020 θα
πρέπει όλες οι χώρες- μέλη να έχουν τουλάχιστον
μια πόλη με κάλυψη τεχνολογίας 5G σύμφωνα με
την ευρωπαϊκή οδηγία.
κάνουν λόγο για τέλος του 2020, εντούτοις δεν υπάρχουν ούτε πρότυπα
ούτε έχουν κυκλοφορήσει τερματικές
συσκευές για εφαρμογή της τεχνολογίας 5G. Τα βλέμματα είναι στραμμένα
στο παγκόσμιο συνέδριο για την επέκταση του 5G το οποίο θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Νοέμβριο, ενώ
και η ΕΕ ετοιμάζει σχετικές αποφάσεις.
«Πιστεύουμε ότι οι πάροχοι γενικά σε
Κύπρο αλλά και Ευρώπη δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο
πάντως οι πάροχοι δεν βιάζονται γιατί
θέλουν πρώτα να αποσβέσουν τις επενδύσεις τους στις προηγούμενες τεχνολογίες και μετά να προχωρήσουν
στις νέες τεχνολογίες», εξηγεί ενώ επισημαίνει ότι οι μόνοι που είναι σε
κινητικότητα για το νέο δίκτυο είναι
στην ουσία οι κατασκευαστές του
νέου εξοπλισμού.
Από την πλευρά του ο Επίτροπος
του Γραφείου Ηλεκτρονικών Επικοι-

νωνιών και Ταχυδρομείων Γιώργος
Μιχαηλίδης, ανέφερε ότι αν υπάρξει
οποιοσδήποτε περιορισμός στην
Huawei για προώθηση προϊόντων,
σημαίνει ότι η ανάπτυξη 5G θα καθυστερήσει τόσο ευρωπαϊκά όσο και
στην Κύπρο. Αυτή την στιγμή, όπως
ανέφερε, πέραν του 90% των καταναλωτών εξυπηρετούνται από προϊόντα της Huawei, όπως ΜΤΝ και Cyta
(4G). Η σχέση της εταιρείας με την
κυπριακή αγορά δεν περιορίζεται
εδώ, αφού η Huawei συνεργάζεται
με όλους τους τηλεπικοινωνιακούς
φορείς της χώρας για την ανάπτυξη
της ψηφιακής κοινωνίας στην Κύπρο.
Η παρουσία της εταιρείας στην
Κύπρο μετρά δέκα χρόνια, ως προμηθευτής υπηρεσιών Τεχνολογικών
Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ICT), ενώ έχει αναπτύξει ευρείες
εταιρικές συνεργασίες με όλους τους
τηλεπικοινωνιακούς παρόχους στη
χώρα με στόχο την παροχή υψηλού
επιπέδου υπηρεσιών Πληροφορικής
& Επικοινωνιών και την ταχεία μετάβαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας που θα οδηγήσει
στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας της Κύπρου.
Είναι γι΄ αυτό που οι όποιες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο φαίνεται να επηρεάζουν αναπόφευκτα την μετάβαση και της

Κύπρου στο δίκτυο 5G. Στην περίπτωση της Κύπρου, και το κατά πόσο
έχουν ζητηθεί οι όποιες διευκρινίσεις
ή έχουν γίνει συστάσεις από τις κυπριακές αρχές προς την εταιρεία, το
γραφείο της Huawei Κύπρου σχολίασε
ότι η εταιρεία συμμορφώνεται απόλυτα με όλους τους σχετικούς νόμους
που αφορούν την ηλεκτρονική ασφάλεια και είναι σε επικοινωνία με τις
αρμόδιες τοπικές αρχές.
Πάντως, μόλις στις αρχές Μαρτίου
η Huawei προσέφυγε στην δικαιοσύνη κατά της αμερικανικής κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι ο νόμος
ο οποίος περιορίζει τις δραστηριότητές της σε αμερικανικό έδαφος είναι αντισυνταγματικός, ενώ επικαλείται κινεζικό νόμο ο οποίος απαιτεί
από τις εταιρείες να συνεργάζονται
με το εθνικό σύστημα πληροφοριών.
Οι τελευταίες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό
μέτωπο έρχονται από την Γερμανία
και είναι υπέρ της κινεζικής εταιρείας.
Συγκεκριμένα, η Καγκελάριος της
χώρας Άγγελα Μέρκελ τάχθηκε την
περασμένη εβδομάδα υπέρ της συμμετοχής της κινεζικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών
Huawei στον διαγωνισμό για την ανάθεση της δημιουργίας δικτύου 5G
παρά τις έντονες αντιδράσεις, οι οποίες εκφράζονται κυρίως από τις
ΗΠΑ.

Huawei Κύπρου για το πώς έχει επηρεάσει ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΚίναςΗΠΑ τις εμπορικές σχέσεις της εταιρείας
με την ευρωπαϊκή αγορά, τονίστηκε ότι η
Huawei στην Ευρώπη εργάζεται πάντα
στενά με όλους τους στρατηγικούς της
συνεργάτες και προάγει πάντα την τεχνολογική εξέλιξη των δικτύων αλλά και τη
διαφάνεια στις συνεργασίες της. Μας αναφέρθηκε μάλιστα ότι κατά την διεξαγωγή του Mobile World Congress (MWC)
στην Βαρκελώνη τον Φεβρουάριο, πολλοί παγκόσμιοι και Ευρωπαϊκοί οργανισμοί δήλωσαν τη στενή τους στρατηγική
συνεργασία με την Huawei. Όπως αναφέρει η εταιρεία, σεβόμενη την εμπιστοσύνη της Ευρωπαϊκής αγοράς εγκαινίασε
στις 5 Μαρτίου 2019 στις Βρυξέλες το Κέντρο Διαφάνειας της Κυβερνοασφάλειας
με στόχο να προσφέρει στις κυβερνητικές υπηρεσίες, τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες, τις κλαδικές ενώσεις και τους
οργανισμούς τυποποίησης, μία πλατφόρμα όπου μπορούν να επικοινωνούν και να
συνεργάζονται για την εξισορρόπηση της
ασφάλειας και της ανάπτυξης στην ψηφιακή εποχή. Τονίζει ότι η περιφρούρηση της κυβερνοασφάλειας θεωρείται
κοινός στόχος μεταξύ των εμπλεκομένων
μερών, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων εξοπλισμού, των τηλεπικοινωνιακών φορέων και των ρυθμιστικών αρχών,
καθώς και ότι η εταιρεία έχει θέσει ως
προτεραιότητα την κυβερνοασφάλεια
και την προστασία της ιδιωτικότητας των
χρηστών. Η προσέγγιση της Huawei στο
θέμα της κυβερνοασφάλειας συνοψίζεται στο «Ασφάλεια ή Τίποτα». Τα κέντρα
διαφάνειας της κυβερνοασφάλειας της
Huawei είναι ανοικτά στους πελάτες και
τους ανεξάρτητους οργανισμούς δοκιμών. Καλούνται να διεξάγουν δίκαιες, αντικειμενικές και ανεξάρτητες δοκιμές ασφαλείας και επαληθεύσεις σύμφωνα με
τα αναγνωρισμένα, στο κομμάτι αυτό,
πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές του
κλάδου. Αυτά τα κέντρα είναι εξοπλισμένα με περιβάλλοντα δοκιμών μόνο για
τον σκοπό αυτό, προκειμένου να παρέχουν στους πελάτες και τα τρίτα μέρη,
προϊόντα, λογισμικά, τεχνικά έγγραφα
και εργαλεία δοκιμών της Huawei καθώς
και την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη.
Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο κ.
KenHu, Rotating Chairman της Huawei
«η εμπιστοσύνη είναι απαραίτητο να βασίζεται σε δεδομένα, τα δεδομένα πρέπει να μπορούν να επαληθευτούν και η επαλήθευση πρέπει να βασίζεται σε κοινά
πρότυπα. Πιστεύουμε ότι αυτό είναι ένα
αποτελεσματικό μοντέλο για την εδραίωση της εμπιστοσύνης στην ψηφιακή εποχή».

Πρόσβαση και για τους Τουρκοκύπριους στο ΓεΣΥ

Ενέργειες από ΟΑΥ και κυβέρνηση για να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους και να λαμβάνουν υπηρεσίες υγείας
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Εντονες προσπάθειες καταβάλλουν Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας και κυβέρνηση, προκειμένου να διευθετηθεί το
πλαίσιο πρόσβασης των Τουρκοκυπρίων,
των εγκλωβισμένων και των εξαρτώμενών τους τέκνων, στο Γενικό Σύστημα
Υγείας. Βάσει των αρχικών σχεδιασμών,
οι Τ/Κ που εργάζονται στις ελεύθερες
περιοχές αλλά διαμένουν στα κατεχόμενα, θα καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους στο ταμείο του Συστήματος
Υγείας όπως και οι υπόλοιποι πολίτες
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ωστόσο,
δεν έχουν συμπεριληφθεί στους δικαιούχους του ΓεΣΥ και έτσι δεν θα έχουν
το δικαίωμα να λαμβάνουν υπηρεσίες
υγείας από την 1η Ιουνίου όταν αυτό
τεθεί σε εφαρμογή. Προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα το Συμβούλιο του
Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας εξέτασε
το θέμα και τοποθετήθηκε θετικά στη
συμπερίληψη των Τ/Κ, οι οποίοι εργάζονται στις ελεύθερες περιοχές, στους
δικαιούχους του ΓεΣΥ. Εξάλλου, το θέμα
είναι πολιτικό και το Συμβούλιο του ΟΑΥ
ζήτησε την άποψη του Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα με πληροφορίες
της «Κ», το Υπουργείο Εξωτερικών παρουσιάστηκε θετικό και πρότεινε να συμπεριληφθεί αυτή η ομάδα ανθρώπων
στους δικαιούχους. Από εκεί και πέρα,
ωστόσο, τίθενται και άλλα θέματα, όπως
το κατά πόσο θα καλύπτονται τα εξαρ-

στους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης
ή έχουν άδεια μόνιμης διαμονής.
• Τα εξαρτώμενα τέκνα των προαναφερόμενων δικαιούχων.
• Πρόσφυγες και πρόσωπα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας
που έχουν τη συνήθη διαμονή τους στις
ελεγχόμενες από την Κ.Δ. περιοχές και
είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή πρόσωπα με καθεστώς συμπληρωματικής
προστασίας σύμφωνα με τον περί Προσφύγων Νόμο.

τώμενα τέκνα αυτών των πολιτών και
αν θα συμπεριληφθούν και άλλες ομάδες
πληθυσμού όπως οι εγκλωβισμένοι. Μάλιστα, ο ΟΑΥ απευθύνθηκε στην κυβέρνηση και αναμένει να του δώσουν μια
κατεύθυνση για το πώς θα πράξει με το
όλο ζήτημα και ποιες άλλες ομάδες τελικώς θα συμπεριληφθούν στους δικαιούχους του ΓεΣΥ. Μιλώντας στην «Κ» η
<
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«Αυτοί που πληρώνουν
και δεν ζουν στις ελεύθερες περιοχές να δικαιούνται να έχουν πρόσβαση
στο ΓεΣΥ», τονίζει η Έφη
Καμίτση.
αναπληρώτρια διευθύντρια του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας Έφη Καμίτση,
ανέφερε πως «εμείς δεν συνδέουμε το
αν είσαι δικαιούχος με το κατά πόσο
πληρώνεις, επειδή αυτό το θέμα είναι
πολιτικό». «Γι’ αυτό, συνέχισε, είπαμε
ότι αυτοί που πληρώνουν και δεν ζουν
στις ελεύθερες περιοχές να δικαιούνται
να έχουν πρόσβαση στο ΓεΣΥ, αφού υπάρχει μερίδα Τ/Κ οι οποίοι εργάζονται
στις ελεύθερες περιοχές και ζουν στα
κατεχόμενα». Εξήγησε δε, πως αυτοί οι
πολίτες έτσι και αλλιώς θα καταβάλλουν
εισφορές για το ΓεΣΥ γι’ αυτό θέλουν

Επιπλέον σεμινάρια

Νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια για εκμάθηση του συστήματος πληροφορικής για το ΓεΣΥ
ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας για τους παρόχους της πρωτοβάθμιας.
να τους καλύψουν και αυτούς. Καταλήγοντας είπε ότι όπως είναι τώρα τα
πράγματα οι Τ/Κ, που εργάζονται στις
ελεύθερες περιοχές θα πλήρωναν εισφορές αλλά δεν θα δικαιούνταν να
έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ΓεΣΥ.

Οι δικαιούχοι του ΓεΣΥ
Πέρα των πιο πάνω ρυθμίσεων που
γίνονται ούτως ώστε να έχουν περισσότερες ομάδες πληθυσμού πρόσβαση
στην υγεία ενόψει εφαρμογής του ΓεΣΥ,
δικαιούχοι είναι όλοι οι πολίτες που δια-

μένουν νόμιμα στις ελεύθερες περιοχές
της Κύπρου και εμπίπτουν σε μια από
τις πιο κάτω κατηγορίες:
• Όλοι οι Κύπριοι πολίτες ανεξαρτήτως ηλικίας που διαμένουν στις ελεύθερες
περιοχές.
• Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που έχουν άδεια μόνιμης διαμονής στις
ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές.
• Πολίτες Τρίτων Χωρών που έχουν
τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες
από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές
και έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης

Στην ανακοίνωση διοργάνωσης περισσότερων ενημερωτικών σεμιναρίων
για εκμάθηση του συστήματος πληροφορικής για όλες τις επαρχίες προχώρησε
χθες ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας.
Μετά το ενημερωτικό σεμινάριο που
πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο για τα κλινικά εργαστήρια σειρά
παίρνουν οι φαρμακοποιοί. Συγκεκριμένα, σήμερα από τις 16.00 μέχρι τις
19.00 το απόγευμα, οι φαρμακοποιοί
θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στα γραφεία του Οργανισμού
Ασφάλισης Υγείας ενημερωτικό σεμινάριο για να εκπαιδευτούν στο πώς θα
εκτελούν τις συνταγές των φαρμάκων
μέσω του συστήματος πληροφορικής
του ΓεΣΥ. Επιπρόσθετα, χθες ο ΟΑΥ ανακοίνωσε τη διοργάνωση περαιτέρω
σεμιναρίων για την εκμάθηση του συστήματος πληροφορικής σε όλες τις πό-

λεις για όλους τους παρόχους υγείας
(προσωπικοί και ειδικοί ιατροί, φαρμακοποιοί και κλινικά εργαστήρια) που
θα συμμετάσχουν στην πρώτη φάση
του ΓεΣΥ. Τα σεμινάρια αυτά θα έχουν
τη δυνατότητα παρακολουθήσουν και
το υποστηρικτικό προσωπικό των παρόχων, το οποίο θα χρησιμοποιεί το σύστημα πληροφορικής. Σύμφωνα με την
ανακοίνωση του Οργανισμού οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να
εκπαιδευτούν για τον τρόπο λειτουργίας
τους στο ΓεΣΥ μέσω του συστήματος
πληροφορικής του ΓεΣΥ για τη διεκπεραίωση δραστηριοτήτων που, μεταξύ
άλλων, περιλαμβάνουν:
• δημιουργία επίσκεψης δικαιούχων
• έκδοση παραπεμπτικών
• συνταγογράφηση
• υποβολή απαιτήσεων
• εκτέλεση συνταγών από φαρμακοποιούς
• διεκπεραίωση εργαστηριακών εξετάσεων από εργαστήρια
Επιπλέον, θα παρουσιαστεί στους
συμμετέχοντες συμπληρωματικό υλικό
εκπαίδευσης, όπως η ηλεκτρονική πλατφόρμα μάθησης, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για εγγεγραμμένους παρόχους
του ΓεΣΥ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να υποβάλουν ηλεκτρονικά το αίτημα
συμμετοχής του στην ιστοσελίδα του
Γενικού
Συστήματος
Υγείας
(https://surveys.gesy.org.cy/s/providerkick-off-seminars).
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Η Apple διεισδύει
ενεργότερα στο πεδίο
τηλεοπτικού θεάματος
Με το δικό της «Netflix» επιχειρεί να καταστεί ξανά εταιρεία
παροχής ψυχαγωγικών και χρηματοικονομικών υπηρεσιών
Η Apple εντείνει τις προσπάθειές της
για μεγαλύτερη διείσδυση στο πεδίο
του τηλεοπτικού θεάματος, των βιντεοπαιχνιδιών, της ενημέρωσης και των
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Κατά
κάποιο τρόπο επιχειρεί να «εφεύρει»
ξανά τον εαυτό της ως εταιρεία παροχής
ψυχαγωγικών και χρηματοικονομικών
υπηρεσιών και να μειώσει έτσι την εξάρτησή της από τα iPhones, τα iPads,
τους iMacs και τις άλλες συσκευές της,
που εμφανίζουν πλέον μια επιβράδυνση
πωλήσεων.
Η αμερικανική εταιρεία, δεύτερη
πλέον σε χρηματιστηριακή αξία μετά
τη Microsoft, σε εκδήλωση στην έδρα
της στην Καλιφόρνια, ανακοίνωσε ότι
θα αναβαθμίσει την υπηρεσία AppleTV
με τη δημιουργία τόσο δικού της πρωτογενούς τηλεοπτικού περιεχομένου
με τη συνδρομή «αστεριών» του Χόλιγουντ, όσο και παρέχοντας τη δυνατότητα συνδρομής σε υπηρεσίες
streaming τρίτων όπως το ΗΒΟ και το
Hulu.
Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος
της Τιμ Κουκ παρουσίασε μια νέα συνδρομητική υπηρεσία για βιντεοπαιχνίδια (gaming), τη δική της νέα πιστωτική κάρτα Apple Card σε συνεργασία με τη Goldman Sachs και τη
Master Card,
Η πιστωτική κάρτα θα κυκλοφορή-
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Θα αναβαθμίσει την υπηρεσία AppleTV με τη δημιουργία δικού της πρωτογενούς τηλεοπτικού περιεχομένου με τη συνδρομή «αστεριών» του Χόλιγουντ.
σει αρχικά στις ΗΠΑ φέτος το καλοκαίρι, τόσο σε φυσική μορφή όσο και
σε ηλεκτρονική, ενσωματωμένη στο
iPhone. Η δεύτερη θα συνοδεύεται ως κίνητρο για χρήση της από τους
καταναλωτές- από επιστροφή μετρητών

2% στην αξία κάθε αγοράς με την ηλεκτρονική κάρτα, ενώ δεν θα επιβαρύνεται με καμία συνδρομή. Έως το
τέλος του 2019 θα είναι διαθέσιμη σε
περισσότερες από 40 χώρες.
Η νέα συνδρομητική υπηρεσία τηλεοπτικού streaming, που θα ανταγωνισθεί το Netflix, την Amazon, τη
Disney (που πρόσφατα εξαγόρασε την
21st Century Fox) και την ΑΤ&Τ (που
εξαγόρασε την Time Warner), θα ξεκινήσει φέτος το φθινόπωρο και θα
είναι απαλλαγμένη από διαφημίσεις.
Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών»
γνωστοί σκηνοθέτες (π.χ. Στίβεν Σπίλμπεργκ) και ηθοποιοί (Στιβ Κάρελ, Τζένιφερ ‘Ανιστον, Ρις Γουίδερσπουν
κ.α.), καθώς και η Όπρα Γουίνφρεϊ,
που θα δημιουργήσουν νέες ταινίες,
σειρές και εκπομπές για τη νέα
AppleTV+.
Για πρώτη φορά μια υπηρεσία της
Apple θα είναι διαθέσιμη και προσβάσιμη όχι μόνο στις δικές της 1,4 δισεκατομμύρια συσκευές διεθνώς, αλλά
επίσης από συσκευές (τηλεοράσεις,
τηλέφωνα, τάμπλετ κλπ) ανταγωνιστών
της όπως οι Samsung, LG, Sony κ.α. Η
AppleTV+ θα είναι διαθέσιμη σε περισσότερες από 100 χώρες, όμως η εταιρεία δεν αποκάλυψε το ύψος της
συνδρομής που θα πληρώνουν οι χρήστες. Η νέα συνδρομητική ενημερωτική

Η νέα πλατφόρμα gaming Apple Arcade θα προσφέρει 200 βιντεοπαιγνίδια, από τα οποία πάνω από τα μισά θα είναι αποκλειστικά.
πλατφόρμα AppleNews+ θα προσφέρει
πρόσβαση σε πάνω από 300 ηλεκτρονικές εφημερίδες και περιοδικά, όπως
η «Γουόλ Στριτ Τζέρναλ», οι «Τάιμς
του Λος ‘Αντζελες», τα New Yorker,
Marie Claire, Vogue, Esquire, National
Geographic, Rolling Stone, Popular
Science κ.α. Θα κοστίζει 9,99 δολάρια
το μήνα και θα είναι άμεσα διαθέσιμη

στις ΗΠΑ και στον Καναδά, ενώ αργότερα θα έλθει και στην Ευρώπη.
Τέλος, η νέα πλατφόρμα gaming
Apple Arcade θα προσφέρει 200 βιντεοπαιγνίδια, από τα οποία πάνω
από τα μισά θα είναι αποκλειστικά.
Θα είναι προσβάσιμα μέσω επιτραπέζιων, φορητών υπολογιστών και «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων, ενώ θα

είναι δυνατό επίσης να τα παίξει κανείς
και χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο
(offline), αντίθετα με τη νέα online
πλατφόρμα gaming Google Stadia. Θα
ξεκινήσει σε περίπου 150 χώρες φέτος
το φθινόπωρο, αλλά δεν έχει ακόμη
ανακοινωθεί το ύψος της συνδρομής,
σύμφωνα με το BBC και το πρακτορείο
Reuters.

Στα χέρια λαϊκιστών το 70%
των μεγαλύτερων οικονομιών
Επιβράδυνση παγκόσμιας οικονομίας λόγω της πολιτικής που ακολουθούν

Θετική για συγχώνευση
με Fiat Chrysler η Peugeot
«Συζητούμε με οποιονδήποτε μπορεί να ενισχύσει τη θέση μας»
O πρόεδρος της FFP, της εταιρείας συμμετοχών που ανήκει στην οικογένεια
Πεζό (Peugeot), δήλωσε το ενδιαφέρον
του για μια ενδεχόμενη συγχώνευση
με την ιταλοαμερικανική Fiat Chrysler.
Αποτέλεσμα ήταν να ενισχυθεί η τιμή
της μετοχής τόσο της Peugeot Citroen
(PSA) έως και κατά 5,2% όσο και του
ομίλου Fiat Chrysler Automobiles
(FCA) έως και κατά 2,7%. Η άνοδος
αυτή ενίσχυσε συνολικά τον κλαδικό
δείκτη του αυτοκινήτου κατά 2,5%.
Mιλώντας στην έγκριτη γαλλική εφημερίδα Les Echos, ο Ρομπέρ Πεζό είπε
ότι «τόσο με τον ιταλοαμερικανικό όμιλο όσο και με άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες μπορούμε να συνδυάσουμε
τις δραστηριότητες και να ευθυγραμμιστούμε». Αυτά τόνισε ερωτώμενος
σχετικά με τις προοπτικές εξαγορών
και συγχωνεύσεων που αφορούν τον
όμιλο συμμετοχών της οικογένειάς
του, όπως αναφέρει το ειδησεογραφικό
πρακτορείο Reuters.
Είναι ενδιαφέρον πως σε κάτι ανάλογο είχε αναφερθεί και o διευθύνων
σύμβουλος της Peugeot Citroen, Κάρλος Ταβάρες, στις αρχές του μήνα, με
αφορμή το Διεθνές Σαλόνι Αυτοκινήτου στη Γενεύη. Oπως χαρακτηριστικά
τόνιζε τότε στο δημοσίευμά του το
Bloomberg, η αυτοκινητοβιομηχανία
PSA είναι πολύ μικρή για να ικανοποιήσει τη φιλοδοξία του. Βέβαια, ο
όμιλος έχει διευρυνθεί αφότου αγόρασε
από την General Motors την

Opel/Vauxhall. Σύμφωνα με έγκυρες
πηγές, ο κ. Ταβάρες είχε επαφές με
συμβούλους του για να εξετάσει ενδεχόμενες κινήσεις. Η FCA είναι ελκυστική επιλογή λόγω του κορυφαίου
σήματος Jeep και της παρουσίας της
στις ΗΠΑ, όπως και η GM, ενώ ενδιαφέρον έχει και η Jaguar Land Rover.
Υπενθυμίζεται ότι στην περίπτωση
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Η Peugeot πραγματοποιεί
το 90% των πωλήσεών της
στην ευρωπαϊκή αγορά.
της ιταλοαμερικανικής Fiat Chrysler
Automobiles, τον Φεβρουάριο ο νέος
της διευθύνων σύμβουλος Μάικ Μάνλεϊ είχε υπογραμμίσει ότι η εταιρεία
του ενδιαφέρεται να αναζητήσει ευκαιρίες για συμμαχίες και συγχωνεύσεις, αρκεί να έχουν νόημα και να ενισχύουν τη θέση της.
Ο Μάικ Μάνλεϊ ανέλαβε τα ηνία το
2018, μετά τον θάνατο του εμβληματικού Σέρτζιο Μαρκιόνε, ο οποίος
ήταν εκείνος που εμπνεύστηκε τη δημιουργία της FCA κόντρα σε όλα τα
προγνωστικά. Γιατί, όμως, η εν λόγω
εταιρεία αναφέρεται συχνά πυκνά ως
πιθανή εταίρος; Ο λόγος είναι ότι χάρη
στην Chrysler διατηρεί δυναμική παρουσία στην αμερικανική αγορά αυτοκινήτου, στην οποία η πρόσβαση

αποτελεί ζητούμενο για κάθε ευρωπαϊκή εταιρεία του κλάδου. Τα περισσότερα κέρδη της FCA προέρχονται
από τις ΗΠΑ, ενώ ένα ακόμα στοιχείο
συνιστά δέλεαρ για την PSA. Πρόκειται
για τα δημοφιλή εμπορικά σήματα
που έχει στην κατοχή της και είναι εκείνα των Jeep, RAM και Maserati.
Σύμφωνα με τον Αρντ Ελινγκχορστ,
αναλυτή της αυτοκινητοβιομηχανίας
στην Evercore ISI, «η Peugeot Citroen
είναι καθαρόαιμη παίκτρια της ευρωπαϊκής αγοράς, οπότε θα είχε στρατηγική σημασία γι’ αυτή να αποκτήσει
εταιρεία με μεγαλύτερο εύρος σε διεθνή κλίμακα». Η PSA αποκομίζει σχεδόν το 90% των πωλήσεών της από
την Ευρωπαϊκή Ενωση. Αλλωστε, η
εν λόγω εταιρεία διαθέτει επαρκή ρευστότητα 9 δισ. ευρώ για να μπορέσει
να προβεί σε νέες επιχειρηματικές
συμφωνίες.
Αναλυτές και επενδυτές δείχνουν
συγκρατημένοι ως προς το να στοιχηματίσουν σε μια κίνηση στο άμεσο
μέλλον, σκεπτόμενοι τυχόν θέματα
ανταγωνισμού. «Αν και πιστεύουμε
ότι στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας θα επιχειρηθεί μια συγχώνευση ή εξαγορά από μέρους διεθνών
παικτών, δεν προβλέπουμε πως θα υλοποιηθεί σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα», υπογραμμίζει, τέλος, ο αναλυτής
του κλάδου Αντρέα Μπαλόνι της
Mediobanca Securities.
REUTERS, BLOOMBERG
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Η διεθνής οικονομία αναπτύχθηκε 2,1% το α΄ 3μηνο
του 2019, ρυθμός που είναι
ο χαμηλότερος από την εποχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.
ηγέτες υπόσχονται να υπερασπιστούν
τον λαό έναντι διεφθαρμένων ελίτ, όσους προσφέρουν λύσεις βασισμένες
στην κοινή λογική αντί για πολύπλοκες
πολιτικές λύσεις, και όσους υπερασπίζονται την εθνική στρατηγική έναντι
της κοσμοπολίτικης ενσωμάτωσης ή
της διεθνούς συνεργασίας.
Με βάση αυτό τον ορισμό, λαϊκιστικές θεωρούνται οι κυβερνήσεις σε
ΗΠΑ, Βραζιλία, Μεξικό, Ινδία, Ιταλία
και Τουρκία. Με βάση τα κριτήρια του
Freedom House, Κίνα, Ρωσία και Σαουδική Αραβία θεωρούνται μη δημοκρατικά, λαϊκιστικά καθεστώτα.

Οι αιτίες
Το ξέσπασμα της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και η διαχείρισή της ευνόησαν την πολιτική ενίσχυση πιο ακραίων μορφών πολιτικής
τόσο από τη Δεξιά όσο και την Αριστερά, καθώς οι ψηφοφόροι ήταν εξαγριωμένοι από την αύξηση της ανεργίας, την επιβολή της λιτότητας
και την άνοδο της οικονομικής ανισότητας.
Η οικονομική διάσωση πολλών τραπεζών που είχαν θεωρηθεί υπεύθυνες
για την πρόκληση της παγκόσμιας
κρίσης, χωρίς μάλιστα να αποδοθούν
ποτέ ευθύνες επί της ουσίας, έπαιξε

EPA

Η Fiat Chrysler αποτελεί μια ελκυστική επιλογή για την Ρeugeot λόγω της ισχυρής παρουσίας της στην αμερικανική αγορά.

Σχεδόν το 70% των είκοσι σημαντικότερων οικονομιών του πλανήτη ελέγχεται σήμερα από λαϊκιστικές κυβερνήσεις ή από απολυταρχικά καθεστώτα, σύμφωνα με ανάλυση του
Bloomberg Economics.
Στην Ευρώπη, λαϊκιστές ηγούνται ή
συμμετέχουν στις κυβερνήσεις 11 εκ
των 28 κρατών-μελών. Η δυσοίωνη αλλαγή στην ομάδα των 20 μεγαλύτερων
οικονομιών, του λεγόμενου G20, οφείλεται εν μέρει στην άνοδο στην εξουσία
του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ, των
Λουίτζι ντι Μάιο και Ματέο Σαλβίνι
στην Ιταλία και του Ζαΐρ Μπολσονάρο
στη Βραζιλία. Το 2016 οι λαϊκιστές ήλεγχαν μόλις το 33% των χωρών του
G20, ακολούθησε όμως η αλλαγή προέδρου στις ΗΠΑ στις αρχές του 2017
και κυβέρνησης σε Ιταλία και Βραζιλία
το 2018.
Εξίσου σημαντικός λόγος, μακροπρόθεσμα, είναι η γιγάντωση της κινεζικής οικονομίας μετά τις αρχές της
δεκαετίας του 2000. Το Bloomberg
Economics ορίζει ως λαϊκιστές όσους

Ο οικονομικός προστατευτισμός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει
ήδη οδηγήσει σε επιβράδυνση του διεθνούς εμπορίου, με αρνητικές συνέπειες για
την παγκόσμια οικονομία.
επίσης ρόλο στην άνοδο του λαϊκισμού.
Η άνοδος του λαϊκισμού οδήγησε
σε αλλαγή πολιτικής φιλοσοφίας που
τελικά επηρέασε και την ασκούμενη
οικονομική πολιτική, ενώ σύμφωνα
με την ανάλυση υπάρχουν «εντεινόμενα σημάδια πως η κακή πολιτική
πλήττει την ανάπτυξη».
Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg
Economics, η παγκόσμια οικονομία
αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,1% το πρώτο
τρίμηνο του 2019 – ρυθμός που είναι
ο χαμηλότερος από την εποχή της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.
Ο οικονομικός προστατευτισμός
του Αμερικανού προέδρου έχει ήδη
οδηγήσει σε επιβράδυνση του διεθνούς
εμπορίου με αρνητικές συνέπειες για
την παγκόσμια οικονομία. Αλλο παράδειγμα προβληματικής πολιτικής
είναι η Ιταλία, όπου η κυβέρνηση συνεργασίας 5 Αστέρων και Λέγκας και
η επεκτατική δημοσιονομική της πολιτική οδήγησε στο ξεπούλημα των
ιταλικών κρατικών ομολόγων το δεύτερο εξάμηνο του 2018 ενώ η ιταλική
οικονομία επέστρεψε στην ύφεση το
ίδιο διάστημα, για πρώτη φορά από
το 2013.
Αλλες κυβερνήσεις είναι ανήσυχες
από την αλλαγή πολιτικής και την αρνητική επίπτωση στην παγκόσμια ανάπτυξη. Ο Γάλλος υπουργός Οικο-

νομικών Μπρινό Λε Μερ εκμεταλλεύεται τη γαλλική προεδρία στην Ομάδα
των 7 (G7) πιέζοντας για σημαντική
μεταρρύθμιση.
Σε πρόσφατη συνέντευξη ο Λε Μερ
δήλωσε πως «αν δεν εφεύρουμε έναν
νέο καπιταλισμό, θα επικρατήσουν
βλακώδεις οικονομικές λύσεις που θα
μας οδηγήσουν απευθείας στην οικονομική ύφεση». Κατά τον Τομ Ορλικ,
επικεφαλής οικονομολόγο του
Bloomberg Economics, είναι σοβαρή
η απειλή εάν μειωθεί περισσότερο
από το αναμενόμενο η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, οι ανταγωνιστικοί
και εσωστρεφείς ηγέτες των μεγάλων
οικονομιών αποτύχουν να συνεργαστούν, με αποτέλεσμα να μη δοθεί
συντονισμένη απάντηση.
Στη Γηραιά Ηπειρο, κόμματα που
χαρακτηρίζονται λαϊκιστικά ελέγχουν
ή υποστηρίζουν κυβερνήσεις σε 11
από τα 28 κράτη-μέλη ενώ είναι πιθανή
η ενίσχυση των λαϊκιστικών στις επερχόμενες ευρωεκλογές. Σύμφωνα με το
Bloomberg, λαϊκιστικές είναι οι κυβερνήσεις σε Ελλάδα, Πολωνία, Ιταλία και
Τσεχία. Λαϊκιστικά κόμματα υποστηρίζουν κυβερνήσεις σε Ισπανία (προκηρύχθηκαν πρόωρες εκλογές τον Απρίλιο), Φινλανδία (η κυβέρνηση κατέρρευσε πρόσφατα, λίγες εβδομάδες
πριν από τη λήξη της θητείας της), Δανία, Αυστρία, Βουλγαρία και Λετονία.
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Deutsche Bank - Commerzbank:
ένας γίγαντας με πήλινα πόδια
Δεν έχουν τα εχέγγυα για να δημιουργήσουν έναν νέο ισχυρό τραπεζικό κολοσσό
Η Γερμανία, που ως γνωστόν αρέσκεται
να κάνει κατήχηση στους εταίρους
της, υποστηρίζει ότι πρέπει να διαλύονται οι άσωτες και προβληματικές
τράπεζες παρά να επιβαρύνονται οι
φορολογούμενοι για τις διασώσουν.
Κινδυνεύει, όμως, να διαπιστώσει ότι
κρατάει τεχνητά στη ζωή δύο ημιθανείς
τράπεζες με χρήματα των φορολογουμένων κι ενώ είχε προειδοποιηθεί για
τους κινδύνους του εγχειρήματος. Στην
αρχή της εβδομάδας η επισημοποίηση
του ειδυλλίου ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της Γερμανίας, την
Deutsche Bank και την Commerzbank,
έγινε δεκτή από τις αγορές με ενθουσιασμό. Οι μετοχές των δύο τραπεζών
σημείωσαν προσωρινά άνοδο για να
υποχωρήσουν τις επόμενες ημέρες, αντανακλώντας, ίσως, προβληματισμό
για τις παθογένειές τους.
Οι δύο τράπεζες ανακοίνωσαν επισήμως τις διαπραγματεύσεις για τη
μεταξύ τους συγχώνευση την περασμένη Κυριακή. Πίσω από την προσέγγιση βρίσκεται το Βερολίνο, που
πριμοδοτεί τη δημιουργία «εθνικού
τραπεζικού πρωταθλητή» ικανού να
ανταγωνιστεί τους τραπεζικούς κολοσσούς των ΗΠΑ.
Αν ευοδωθούν τα σχέδιά του, η νέα
τράπεζα θα συγκεντρώνει ενεργητικό
ύψους 1,8 τρισ. ευρώ και θα είναι η
τρίτη σε μέγεθος τράπεζα της Ευρώπης,
μετά τη βρετανική HSBC και τη γαλλική
BNP Paribas.
Σε παγκόσμιο επίπεδο θα είναι δέκατη και η αθροιστική χρηματιστηριακή αξία της δεν θα υπερβαίνει τα
26,2 δισ. ευρώ. Με κριτήριο τα διεθνή
μεγέθη, μπορεί να θεωρηθεί μικροσκοπική. Οπως επισημαίνουν οικονομικοί αναλυτές, οι αμερικανικές τράπεζες τις οποίες υποτίθεται ότι θα κληθεί να ανταγωνιστεί έχουν πολλαπλάσια
χρηματιστηριακή αξία. Δεν έγκεινται,
όμως, σε αυτά τα μεγέθη το πρόβλημα
και οι κίνδυνοι της συγχώνευσης. Τόσο
η Deutsche Bank όσο και η
Commerzbank είναι δύο οργανισμοί
νεκροζώντανοι. Ο πάλαι ποτέ πανίσχυρος κολοσσός της Deutsche Bank
έχει διανύσει μια δεκαετία ατελέσφορων προσπαθειών αναδιάρθρωσης,
σκανδάλων, προστίμων και μάταιων
αλλαγών ηγεσίας. Με τη μετοχή της
να έχει σημειώσει συνολική πτώση
τουλάχιστον 70% από το 2010, η τράπεζα παραμένει εγκλωβισμένη σε έναν
φαύλο κύκλο μειωμένων εσόδων, δυσβάσταχτου κόστους, υποβαθμίσεων
και ακριβής χρηματοδότησης.
Αν
συγχωνευθεί
με
την

Τα ένοχα μυστικά
των γερμανικών
ταμιευτηρίων
Εστίες κινδύνου αποτελούν τα εκ πρώτης όψεως πρότυπα τραπεζικής σύνεσης ταμιευτήρια της Γερμανίας.
Πρόκειται για τις 385 μικρές τοπικές
τράπεζες, τις Sparkassen, που η Γερμανία διασφάλισε ότι δεν θα ελέγχονται από την ΕΚΤ και τον Ευρωπαϊκό
Εποπτικό Μηχανισμό Τραπεζών (SSM).
Το Βερολίνο επέμεινε να εμπίπτουν
στη δικαιοδοσία της ΕΚΤ και του SSM
μόνον τράπεζες με υψηλά επίπεδα ενεργητικού.
Οι τράπεζες αυτές συγκεντρώνουν
τις αποταμιεύσεις των Γερμανών πολιτών και, σύμφωνα με τον καναδικό
οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης
DBRS, περίπου το 60% των Γερμανών
συναλλάσσεται με τα Sparkassen. Θεωρητικά το ότι απευθύνονται στις μικρές τοπικές κοινωνίες τις εξωθεί σε
συντηρητικές επιλογές. Δεν πιέζονται
να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους,
τα οποία και επανεπενδύουν ή τα διοχετεύουν στα ταμεία του κράτους.
Από τη δεκαετία του 1970 δεν έχει
αναφερθεί πτώχευση κανενός
Sparkassen. Οπως αναφέρει σχετικό
ρεπορτάζ του Bloomberg, οι επικριτές
τους επικαλούνται την υπόθεση
Landesbanken, ενός δικτύου επενδυτικών τραπεζών που επένδυε χρήματα των Sparkassen. Τα επένδυσε
σε τιτλοποιημένα δάνεια χαμηλής εξασφάλισης στις ΗΠΑ, στα γνωστά
subprime, που οδήγησαν σε κατάρρευση τραπεζικούς κολοσσούς και
προκάλεσαν την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, και τα Sparkassen
χρειάστηκαν την αρωγή του γερμανικού κράτους. H διάσωσή τους κόστισε στους Γερμανούς φορολογουμένους πάνω από 30 δισ. ευρώ.
Εχουν στενές πολιτικές διασυνδέσεις και χορηγούν δάνεια σε Γερμανούς

πολιτικούς. Οπως επισημαίνει το ινστιτούτο Halle, η ποιότητα των δανείων τους τείνει να επιδεινώνεται όταν είναι έτος εκλογών, καθώς οι πολιτικοί δανείζονται προς άγραν ψήφων.
Σύμφωνα, άλλωστε, με εκτιμήσεις της
ΕΚΤ, τα γερμανικά ταμιευτήρια παραδοσιακά αγοράζουν περισσότερα
κρατικά ομόλογα μετά τις εκλογές,
καθώς επιδιώκουν την εύνοια της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης. Η εύνοια
έχει τίμημα. Προ μερικών εβδομάδων,
η Κάτω Σαξονία χορήγησε με τις ευ<
<
<
<
<
<

H διάσωσή τους
κόστισε στους Γερμανούς
φορολογουμένους πάνω
από 30 δισ. ευρώ.
λογίες του Βερολίνου εγγυήσεις ώστε
τα γερμανικά ταμιευτήρια να διασώσουν την προβληματική τράπεζα Nord
LB. Η Nord LB βρισκόταν στα όρια
πτώχευσης, καθώς είχε χορηγήσει
δάνεια σε ναυτιλιακές εταιρείες που
δεν τα αποπλήρωσαν. Πέρυσι εμφάνισε
τη χειρότερη εικόνα στα τεστ κοπώσεως της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ). Τον Μάρτιο του 2018, άλλωστε, η Fitch προειδοποίησε ότι το
μεγαλύτερο μέρος του ενεργητικού
των Sparkassen αποτελείται από στεγαστικά δάνεια με επιτόκια «κλειδωμένα» στα υφιστάμενα χαμηλά επίπεδα,
ενώ οι καταθέσεις τους υπόκεινται σε
τυχόν μεταβολές στα επίπεδα των επιτοκίων της ΕΚΤ. Αν αυξηθούν τα επιτόκια, οι καταθέσεις θα πρέπει αυτομάτως να ανατιμηθούν και τα
Sparkassen θα δεχθούν πλήγμα ισχυρότερο από τις μεγάλες τράπεζες.
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Σε παγκόσμιο επίπεδο η νέα τράπεζα θα είναι δέκατη και η αθροιστική χρηματιστηριακή αξία της δεν θα υπερβαίνει τα 26,2
δισ. ευρώ.
<
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Οι μετοχές των δύο τραπεζών σημείωσαν προσωρινά
άνοδο για να υποχωρήσουν τις επόμενες ημέρες,
αντανακλώντας, ίσως, προβληματισμό για τις παθογένειές τους.
Commerzbank ίσως δεχθεί προσωρινή
ώθηση, αλλά είναι απίθανο να λύσει
τα προβλήματά της. Η συγχώνευση
δεν θα περιορίσει τον ανταγωνισμό
από τις τράπεζες του δημόσιου τομέα,

που βρίσκουν φτηνότερη χρηματοδότηση. Δεν θα τη βοηθήσει, άλλωστε,
να διευθετήσει τις νομικές εκκρεμότητές της. Σε ό,τι αφορά την
Commerzbank, έχει διασωθεί δύο φορές από το γερμανικό κράτος, που στη
διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης ανέλαβε το 25% των μετοχών της
και ελέγχει ακόμη το 15%. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες αναδιάρθρωσης, δεν κατορθώνει να αποδώσει
κέρδη στους μετόχους της.
Οικονομικοί αναλυτές επισημαίνουν
πως το καίριο ερώτημα στην περίπτωση της συγχώνευσης είναι τι θα γίνει
αν η νέα τράπεζα παρουσιάσει πρόβλημα. Υποτίθεται ότι ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ (SSM) θα
αναλάβει την εκκαθάριση και διάλυση

κάθε προβληματικής τράπεζας εγκαίρως ώστε να αποτραπεί η μετάδοση
νέας κρίσης.
Ποτέ έως τώρα, όμως, δεν έχει δοκιμάσει να αντιμετωπίσει κάτι με τα
μεγέθη της Deutsche Bank και πολλώ
δε μάλλον με το μέγεθος μιας Deutsche
Bank - Commerzbank. Τον προβληματισμό αυτόν απηχούσαν και οι δηλώσεις του Αντρέα Ενρια, επικεφαλής
του SSM, που τόνισε πως για να δημιουργηθεί ένα νέος τραπεζικός γίγαντας από τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες
της Γερμανίας, θα πρέπει να διαθέτει
επιπλέον κεφάλαια και νομική δομή
που να επιτρέπει στις εποπτικές αρχές
την εκκαθάρισή του σε περίπτωση
χρεοκοπίας. Και φαίνεται πως αυτά
τα εχέγγυα δεν υπάρχουν.

Τον Μάρτιο του 2018, άλλωστε, η Fitch προειδοποίησε ότι το μεγαλύτερο μέρος
του ενεργητικού των Sparkassen αποτελείται από στεγαστικά δάνεια με επιτόκια
«κλειδωμένα» στα υφιστάμενα χαμηλά επίπεδα, ενώ οι καταθέσεις τους υπόκεινται σε τυχόν μεταβολές στα επίπεδα των επιτοκίων της ΕΚΤ.

«Χειρόφρενο»
στις αυξήσεις επιτοκίων
από τη Fed για το 2019
Με προσαρμογή στους χαμηλότερους
ρυθμούς ανάπτυξης της αμερικανικής
οικονομίας και ενδεχομένως με εκδήλωση κάποιας ανησυχίας για την επιβράδυνση ισοδυναμούν οι αποφάσεις
που ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ.
Μετά την ολοκλήρωση της διήμερης
συνεδρίασής της, η Federal Reserve
(Fed) ανακοίνωσε ότι διατηρεί αμετάβλητα στο 2,5% τα επιτόκια του δολαρίου, αλλά και ότι δεν προτίθεται πλέον
να προχωρήσει σε καμία περαιτέρω
αύξηση του κόστους δανεισμού κατά
το τρέχον έτος.
Διαψεύδει, έτσι, τις εκτιμήσεις της
αγοράς, που προεξοφλούσε ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ θα ανακόψει μεν κάπως την πορεία που
έχει δρομολογήσει τα τελευταία τρία
χρόνια προς την επιβολή πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής, αλλά
και πάλι θα προχωρήσει σε μία μόνον
αύξηση των επιτοκίων εντός του έτους.
Εν ολίγοις, ότι θα αρκεστεί να επιβραδύνει τον βηματισμό της προς την πιο
περιοριστική νομισματική πολιτική
με μία μόνον αύξηση των επιτοκίων
του δολαρίου και όχι με δύο, όπως
είχε αφήσει να εννοηθεί τον Δεκέμβριο.
Τώρα η Fed προγραμματίζει μόνον
αύξηση του κόστους δανεισμού, την
οποία και τοποθετεί πλέον στο 2021
και όχι το επόμενο έτος, για το οποίο
μόλις τον Δεκέμβριο σχεδίαζε μία ακόμη αύξηση των επιτοκίων. Οπως τόνισε στη σχετική της ανακοίνωση, δεν
διαβλέπει την ανάγκη να ανακόψει
τον πληθωρισμό.
Παράλληλα, ανήγγειλε ότι περιορίζει

τις μηνιαίες πωλήσεις από τους τίτλους
συνολικής αξίας 4 τρισ. δολαρίων που
έχει συγκεντρώσει στο χαρτοφυλάκιό
της και αποτελούν κληροδότημα της
παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
της περιόδου 2007-2009. Αρχής γενομένης από τον Μάιο, μειώνει τις μηνιαίες πωλήσεις τίτλων από τα 30 δισ.
δολάρια σε 15 δισ. δολάρια. Σημειωτέον
<
<
<
<
<
<

Προβλέπει μειωμένο
ρυθμό ανάπτυξης,
χαμηλότερο πληθωρισμό
και ελαφρώς υψηλότερη
ανεργία.
ότι κατά τη διάρκεια του περασμένου
έτους η Fed μείωσε το χαρτοφυλάκιό
της κατά περισσότερο από 350 δισ.
δολάρια, καταγράφοντας την πλέον
ραγδαία μείωση από την αρχή της κρίσης. Από τον Σεπτέμβριο, άλλωστε,
θα αρχίσει να επανεπενδύει τα έσοδα
από τις πωλήσεις τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων σε ομόλογα του αμερικανικού δημοσίου μέχρι την αξία
των 20 δισ. δολαρίων τον μήνα.
Οπως επισημαίνουν στο Reuters οικονομικοί αναλυτές, η Fed προσανατολίζεται, έτσι, να συγκεντρώσει στο
χαρτοφυλάκιό της μόνον τίτλους του
αμερικανικού δημοσίου. Η μείωση των
πωλήσεων τίτλων εντείνει την αίσθηση
ανησυχίας από πλευράς της ομοσπονδιακής τράπεζας των ΗΠΑ.
Πρόκειται για σαφή στροφή της πολιτικής της Fed, που στη διάρκεια της

διετίας 2017-2018 προχώρησε σε επτά
αυξήσεις των επιτοκίων του δολαρίου.
Ερχεται, άλλωστε, σε αντίθεση με τα
σχέδια που ανακοίνωσε μετά τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, όταν εν
μέσω επιβράδυνσης της παγκόσμιας
οικονομικής ανάπτυξης και συντονισμένης πτώσης των χρηματιστηρίων,
η Fed δήλωνε αποφασισμένη να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις των
επιτοκίων πιθανώς δύο ακόμη φορές
στη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
Οι αποφάσεις της συνάδουν, πάντως,
με το γεγονός ότι η Fed υποβάθμισε
όλες τις προβλέψεις της για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό της μεγαλύτερης οικονομίας στον κόσμο. Προβλέπει τώρα μειωμένο ρυθμό ανάπτυξης, χαμηλότερο πληθωρισμό και ελαφρώς υψηλότερη ανεργία. Ειδικότερα προεξοφλεί πως το αμερικανικό
ΑΕΠ θα αυξηθεί μόλις κατά 2,1% φέτος,
ενώ η προηγούμενη πρόβλεψη μιλούσε
για ανάπτυξη 2,3%. Σε ό,τι αφορά τον
πληθωρισμό στις ΗΠΑ εκτιμά ότι φέτος
δεν θα υπερβεί το 1,8%, ενώ τον Δεκέμβριο μιλούσε για 1,9%. «Η αύξηση
της οικονομικής δραστηριότητας επιβραδύνθηκε από τους συμπαγείς
ρυθμούς της το τέταρτο τρίμηνο του
περασμένου έτους», τόνισε στη σχετική της ανακοίνωση, στην οποία τονίζει, παράλληλα, ότι «τα τελευταία
στοιχεία καταδεικνύει μικρότερη αύξηση των δαπανών των νοικοκυριών
και των επενδύσεων των επιχειρήσεων
το πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ ο
πληθωρισμός έχει συνολικά υποχωρήσει». Τέλος, εκτιμά πως η ανεργία
θα αυξηθεί ελαφρώς και θα φθάσει
στο 3,7%.

REUTERS

Θα παραμείνουν στο 2,5%, λόγω των φόβων για επιβράδυνση

Ο επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας Τζερόμ Πάουελ διαψεύδει τις εκτιμήσεις της αγοράς ότι η Fed θα ανακόψει μεν την πορεία που έχει δρομολογήσει τα τελευταία τρία χρόνια προς την επιβολή πιο περιοριστικής νομισματικής πολιτικής, αλλά και πάλι θα προχωρήσει σε μία μόνον αύξηση των επιτοκίων εντός του έτους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει στους δασμούς
Οι δασμοί που έχει επιβάλει η αμερι-

κανική κυβέρνηση στα κινεζικά προϊόντα ενδέχεται να μην ανακληθούν για
«σημαντικό» χρονικό διάστημα. Στην
ανακοίνωση αυτή προέβη χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
Προσέθεσε, πάντως, πως οι διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο για τη σύναψη
εμπορικής συμφωνίας οδεύουν καλώς
και σύντομα «θα επιτευχθεί ομαλά η

συμφωνία». Τόσο ο ίδιος ο κ. Τραμπ όσο και ορισμένα μέλη της κυβέρνησης
της Ουάσιγκτον έχουν ταχθεί υπέρ της
διατήρησης των δασμών τουλάχιστον
όσο εξελίσσεται η διαπραγμάτευση με
το Πεκίνο.
Κίνητρο όσων υποστηρίζουν αυτή τη
θέση είναι να λειτουργούν οι δασμοί
στα κινεζικά προϊόντα ως μοχλός πίεσης προς το Πεκίνο. «Δεν εξετάζουμε

την ανάκληση των δασμών, αντιθέτως
εξετάζουμε τη δυνατότητα να εξακολουθήσουμε να τους επιβάλουμε για
κάποιο χρονικό διάστημα», τόνισε ο κ.
Τραμπ ενώπιον των δημοσιογράφων
στο Λευκό οίκο. Ο ίδιος προσέθεσε
πως η αμερικανική πλευρά πρέπει να
έχει διασφαλίσει ότι, αν καταλήξει σε
συμφωνία με την Κίνα, θα δεσμευθεί
και η Κίνα μαζί της.
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Τα... κροκοδείλια δάκρυα
των πετρελαϊκών για το περιβάλλον

Τεχνολογία
Οι πέντε πετρελαϊκές χρησιμοποιούσαν σε μέγιστο βαθμό τα κοινωνικά
δίκτυα, ούτως ώστε να διαδώσουν
την ατζέντα τους και να αποδυναμώσουν την οποιαδήποτε σοβαρή νομοθετική απόπειρα να αντιμετωπιστεί
το πρόβλημα. Λόγου χάριν, στην περίπτωση των ενδιάμεσων εκλογών
στις ΗΠΑ διοχετεύθηκαν 2 εκατ. δολάρια σε διαφημίσεις στο Facebook
και το Instagram, μέσω των οποίων
προβάλλονταν τα οφέλη της αυξημένης παραγωγής ορυκτών καυσίμων.
Επιπλέον, οι Chevron και ΒΡ έδωσαν
αρκετά εκατομμύρια δολάρια για να
μην θεσπιστεί ενεργειακός φόρος
στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Τελικά
το κατόρθωσαν. Η δεύτερη εταιρεία
έδωσε συνολικά 13 εκατ. δολάρια για
τον σκοπό αυτό. Από τα συνολικά κεφάλαια και των δύο πετρελαϊκών, το
1 εκατομμύριο δολάρια αφορούσε μόνον τα κοινωνικά δίκτυα, όπως αναφέρει ο Guardian.

Η εταιρεία που «ποντάρει»
σε δικαστικές μάχες
που μπορεί να κερδίσει
Μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια η
τιμή της μετοχής της βρετανικής εταιρείας επενδύσεων Burford Capital εκτινάχθηκε κατά 1.500%(!) στο χρηματιστήριο του Λονδίνου. Οσοι επενδυτικοί
όμιλοι τη διαθέτουν αισθάνονται πολύ
ικανοποιημένοι, ενώ οι αναλυτές συνιστούν σε όσους δεν την κατέχουν,
να το κάνουν. Πρόκειται για μια επιχείρηση η οποία προσφέρει κεφάλαια
σε δικηγορικές εταιρείες ή ενάγοντες,
ώστε να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας
αγωγές, με αντάλλαγμα ένα μέρος της
αποζημίωσης, η οποία θα επιδικαστεί.
Αυτήν τη στιγμή η Burford Capital έχει
πολύ υψηλές αποδόσεις, όντας παρούσα
σε μια καινούργια και πολλά υποσχόμενη αγορά. Η χρηματιστηριακή αξία
της φθάνει τα 4,42 δισ. ευρώ και είναι
η μετοχή με την υψηλότερη απόδοση
στην αγορά ΑΙΜ για τις μικρότερης κεφαλαιοποίησης εταιρείες του χρηματιστηρίου του Λονδίνου.
Είναι χαρακτηριστικά όσα επισημαίνει ο Τζούλιαν Κέιν, διευθυντής του
τμήματος μετοχών βρετανικών ομίλων
στην εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων
BMO Global Asset Management, η οποία διατηρεί μετοχές της Burford
Capital. «Eνα από τα βασικά ταλέντα
της ομάδας που έχει δημιουργήσει την
εταιρεία, είναι ότι ασχολείται με νομικές

υποθέσεις τις οποίες αξίζει να παρακολουθήσει. Είναι πάρα πολύ επιλεκτική
στις αγωγές, στις οποίες εγκύπτει και
τις οποίες χρηματοδοτεί, και έτσι εξηγούνται και οι πολύ υψηλές αποδόσεις
της». Πάντως, θα πρέπει να αναφερθεί
πως δεν είναι μόνον οι οίκοι διαχείρισης
κεφαλαίων, οι οποίοι θέλουν να αποκομίσουν οφέλη από την επιτυχία της
Burford Capital. Πέρυσι τον Δεκέμβριο,
η εταιρεία ανακοίνωσε πως επένδυσε
σε αυτήν 1,42 δισ. ευρώ ένα ανώνυμο
κρατικό επενδυτικό ταμείο. Οι άνθρωποι, οι οποίοι ίδρυσαν την Burford
Capital το 2009, ήταν ο πρώην γενικός
σύμβουλος της Time Warner, Κρίστοφερ
Μπόγκαρτ και ο Τζόναθαν Μόλοτ, καθηγητής Νομικής στο Πανεπιστήμιο
Τζορτζτάουν.
O κ. Μόλοτ, με μεγάλη τεχνογνωσία
στη χρηματοδότηση νομικών υποθέσεων, ασκεί καθήκοντα επικεφαλής
του τμήματος επενδύσεων της Burford
Capital. Τέλος, αν και η δεδομένη αγορά
αναπτύσσεται, ορισμένοι όπως η αναλύτρια της Canaccord Genuity, Πόρσια
Πάτελ, επισημαίνουν πως όσο η Burford
θα στρέφεται σε διαφορετικά χρηματοδοτικά σχήματα, τόσο πιο πιθανό είναι να υποχωρεί η εντυπωσιακή απόδοση της μετοχής της.
BLOOMBERG

Οι πέντε πετρελαϊκές χρησιμοποιούσαν σε μέγιστο βαθμό τα κοινωνικά δίκτυα, ούτως ώστε να διαδώσουν την ατζέντα
τους και να αποδυναμώσουν την οποιαδήποτε σοβαρή νομοθετική απόπειρα να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής.
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Μέσω λόμπινγκ επιδίωξαν να καθυστερήσουν ή
να διακόψουν νομοσχέδια
για την αντιμετώπιση της
υπερθέρμανσης του πλανήτη.
Ο συντάκτης της έρευνας Εντουαρντ Κόλινς ανέλυσε τις εταιρικές
δαπάνες που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Επισήμανε δε τα εξής:
«Οι ενεργειακοί κολοσσοί κόπτονται
για την κλιματική αλλαγή, αλλά αυτό
ολοένα και περισσότερο ακούγεται
υποκριτικό. Μπορεί δημοσίως να α-

σπάζονται τον σκοπό της συγκράτησης της υπερθέρμανσης της Γης,
αλλά ταυτόχρονα εμποδίζουν τη λήψη
δεσμευτικών μέτρων.
Υποστηρίζουν τις εναλλακτικές
του χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, αλλά οι σχετικές επενδύσεις
(195 εκατ. δολάρια τον χρόνο κατά
μέσο όρο) ωχριούν μπροστά στη μαζική τοποθέτηση κεφαλαίων στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους
στο πεδίο των ορυκτών καυσίμων».
Αυτές οι περιβαλλοντικά φιλικές δράσεις των BP, Shell, Total, ExxonMobil
και Chevron είναι παραπλανητικές,
όπως αναφέρει η μελέτη της
InfluenceMap. Το 2019, οι ανωτέρω
κολοσσοί θα κάνουν συνολικά επενδύσεις 115 δισ. δολαρίων, εκ των ο-

ποίων μόλις το 3% θα αφορά έργα
χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.
Απαντώντας στην έρευνα, η Shell απέρριψε τα ευρήματά της, τονίζοντας
πως στηρίζει ξεκάθαρα τους στόχους
της Συμφωνίας του Παρισιού για το
κλίμα με τη συγκράτηση της ανόδου
της θερμοκρασίας της Γης κάτω των
1,5 βαθμών Κελσίου. Από την πλευρά
της, τέλος, η Chevron δεν δέχεται τα
ευρήματα της InfluenceMap, επισημαίνοντας ότι η ίδια αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες και συνεργάζεται με
τους αρμόδιους αξιωματούχους προκειμένου να σχεδιαστούν πολιτικές
μείωσης των εκπομπών ρύπων και
να έχουν οι καταναλωτές πρόσβαση
σε προσιτή, αξιόπιστη και πιο καθαρή
ενέργεια.

Τεράστιες ζημίες της ρωσικής
Rosneft στη Βενεζουέλα

Η εταιρεία πληρώνει τη συμμαχία του Κρεμλίνου με το καθεστώς Μαδούρο
Ολόκληρη περιουσία έχει χάσει ο ρωσικός πετρελαϊκός κολοσσός Rosneft,
εξαιτίας της επιλογής του να επενδύσει στην πετρελαϊκή εταιρεία της
Βενεζουέλας PDVSA. Από εσωτερικά
έγγραφα της ρωσικής εταιρείας που
περιήλθαν εις γνώσιν του Reuters,
συμπεραίνεται πέραν πάσης αμφιβολίας πως η διοίκηση της Rosneft
εκώφευε στις προειδοποιήσεις στελεχών της για το ύψος της ζημίας.
Και η αιτία αυτής της προβληματικής
και ζημιογόνου επενδυτικής επιλογής
προφανώς δεν είναι άλλη από τη συμμαχία ανάμεσα στο Κρεμλίνο και το
Καράκας, που ανάγεται στα χρόνια
του Ούγκο Τσάβες, προκατόχου του
Νικολάς Μαδούρο.

BLOOMBERG

Οι προειδοποιήσεις
Μελετώντας τα σχετικά έγγραφα,
το Reuters υπολόγισε πως η Rosneft
έχει επενδύσει περίπου 9 δισ. δολάρια
σε κοινοπραξίες με εταιρείες της Βενεζουέλας. Και, βέβαια, δεν τα έχει
πάρει πίσω. Οπως ανέφερε το Reuters,
από τα εσωτερικά έγγραφα της εταιρείας προκύπτει ότι στελέχη του ρωσικού κολοσσού ενημέρωναν τους
προϊσταμένους τους σχετικά με τις
ζημίες από το 2015 και εξέφραζαν έντονα την ανησυχία τους. Από τα έγγραφα αυτά προκύπτει πρώτα απ’
όλα ότι η ρωσική εταιρεία θεωρούσε
δεδομένο ότι οι κοινοπραξίες της με
την PDVSA τής όφειλαν εκατοντάδες
εκατομμύρια δολάρια. Παράλληλα,
όμως, προκύπτει πως η εταιρεία είχε
παραπλανηθεί από τους εταίρους της
στη Βενεζουέλα. Την άφηναν να πιστεύει πως δαπανούσαν εκατομμύρια
δολάρια για «κοινωνικά προγράμματα» σε μια απόμερη περιοχή, όπου
αποδείχθηκε τελικά ότι ζουν μόνον
μερικές εκατοντάδες άνθρωποι.
«Φαίνεται να είναι το μόνιμο πρόβλημα», σχολίαζε τον Νοέμβριο του
2015 ορκωτός λογιστής της Rosneft
σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email)
προς τους συναδέλφους του. Στο ίδιο
μήνυμα τόνιζε πως η PDVSA δεν κατόρθωνε να δικαιολογήσει την «τρύπα» των 700 εκατ. δολαρίων που είχε
εντοπιστεί στους ισολογισμούς της
κοινοπραξίας της με τον ρωσικό κολοσσό. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν
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Σύμφωνα με τα έγγραφα, η εταιρεία είχε παραπλανηθεί από τους εταίρους της στη Βενεζουέλα, καθώς την άφηναν να πιστεύει πως δαπανούσαν εκατομμύρια δολάρια για «κοινωνικά προγράμματα» σε μια απόμερη περιοχή, όπου αποδείχθηκε
τελικά ότι ζουν μόνον μερικές εκατοντάδες άνθρωποι.
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Από έγγραφα που
περιήλθαν εις γνώσιν του
Reuters, συμπεραίνεται
πως η διοίκηση εκώφευε
στις προειδοποιήσεις
στελεχών της.
ήταν παρά ένα από τα αμέτρητα εσωτερικά έγγραφα της Rosneft, επίσημες επιστολές, μνημόνια και κατάλογοι με στοιχεία, που διέρρευσαν
στο Reuters. Πρόδιδαν όλα τον ίδιο
προβληματισμό και την ίδια ανησυχία
για τις ζημίες και καλύπτουν όλα την
περίοδο από το 2012 έως το 2015. Η-

ταν η εποχή που οι μεγάλες διεθνείς
πετρελαϊκές εγκατέλειπαν τη Βενεζουέλα ή τουλάχιστον «πάγωναν» τις
καινούργιες επενδύσεις τους εκτιμώντας ότι εγκυμονούσε κινδύνους
η πολιτική της κυβέρνησης του Καράκας.
Την ίδια περίοδο, όμως, ο ρωσικός
κολοσσός, που ανήκει κατά κύριο
λόγο στο ρωσικό κράτος, επένδυε
όλο και περισσότερα στην τοπική
PDVSA και στις κοινοπραξίες που
είχε δημιουργήσει μαζί της. Οπως
προκύπτει από τα έγγραφα που διέρρευσαν στο Reuters, τα υψηλόβαθμα
στελέχη της εταιρείας κάποια στιγμή
ενημέρωσαν σχετικά τον διευθύνοντα
σύμβουλο, Ιγκόρ Σετσίν, στενό συνεργάτη και παλιό φίλο του Ρώσου

προέδρου από τις αρχές της δεκαετίας
του 1990. Σύμφωνα μάλιστα με το
Reuters, ο Σετσίν συχνά ζητούσε να
δει ο ίδιος τα μηνύματα που έστελνε
το Κρεμλίνο στον Μαδούρο προτού
σταλούν και προσέθετε τη φράση
«ζήτω η επανάσταση» στα ισπανικά.
Οταν πύκνωσαν οι προειδοποιήσεις,
έδωσε πάντως εντολή να ληφθούν
μέτρα για να προστατευθεί η εταιρεία.
Στα τέλη του 2015 άρχισαν να μειώνονται τα προβλήματα της Rosneft
καθώς παρενέβησαν οι μέτοχοι ώστε
να ελέγξουν την κατάσταση. Ο ρωσικός κολοσσός διατηρεί, πάντως,
μεγάλες επενδύσεις σε μια εταιρεία
και σε μια χώρα που αντιμετωπίζουν
βαθύτατη οικονομική κρίση.

Η Burford Capital προσφέρει κεφάλαια σε δικηγορικές εταιρείες ή ενάγοντες, ώστε να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας αγωγές, με αντάλλαγμα ένα μέρος της αποζημίωσης.

Τα ακριβά ρολόγια, θύματα
του εμπορικού πολέμου
Οταν ο Ρικάρντο Γουαδαλούπε μπήκε
στο κατάστημα των πολυτελών ελβετικών ρολογιών Hublot στο Λας Βέγκας,
αντιλήφθηκε πως κάτι δεν πήγαινε
καλά. «Η μπουτίκ μας είχε ελάχιστο
κόσμο», είπε ο διευθύνων σύμβουλος
της ωρολογοποιίας Hublot, η οποία
συγκαταλέγεται στις εταιρείες του ομίλου LVMH. «Λιγότεροι Κινέζοι πλέον
μετακινούνται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, οπότε έχουμε και λιγότερη κίνηση», τονίζει ο κ. Γουαδαλούπε. Η
μειωμένη ζήτηση από τη συγκεκριμένη
τεράστια ομάδα καταναλωτών συνιστά
και το κύριο μέλημα των στελεχών
των διεθνών ομίλων ωρολογοποιίας,
που συγκεντρώθηκαν στη Βασιλεία
της Ελβετίας στο πλαίσιο κλαδικής έκθεσης.
Οι εταιρείες κατασκευής ρολογιών
επισημαίνουν ότι βρέθηκαν παγιδευμένες μεταξύ διασταυρούμενων πυρών,
εξαιτίας του σινοαμερικανικού εμπορικού πολέμου. Οχι επειδή ή μία ή η
άλλη χώρα αποφάσισαν να επιβάλλουν
δασμούς στα προϊόντα τους, αλλά επειδή
η μεταξύ τους διένεξη έχει αρνητικές
συνέπειες στις προοπτικές ανάπτυξης
τόσο της αμερικανικής όσο και της κινεζικής αγοράς. Και αυτό αποτυπώνεται
στο ότι οι Κινέζοι και οι Κινέζες ελαττώνουν τις μετακινήσεις τους προς το
εξωτερικό για αγορές και περιορίζουν
τις δαπάνες τους, οπότε και η αύξηση
στις εξαγωγές των ελβετικών ρολογιών
έχει αποδυναμωθεί από τα μέσα του
2018. «Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για
εμάς, που μας φοβίζει και περισσότερο,
είναι ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ Κίνας
και Ηνωμένων Πολιτειών, εξαιτίας των
όσων διακυβεύονται», παρατηρεί ο διευθύνων σύμβουλος της ωρολογοποιίας
Zenith, Ζιλιέν Τορνάρ.
Αν και υπάρχουν και άλλες απειλές,
όπως τα «κίτρινα γιλέκα» στη Γαλλία
καθώς και η έξοδος της Βρετανίας από
την Ευρωπαϊκή Ενωση, όπως πρόσθεσε
ο κ. Τορνάρ, ωστόσο είναι πιο εντοπισμένες. Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι οι
αγορές των Κινέζων καταναλωτών ισοδυναμούν σχεδόν με το ένα τρίτο
των συνολικών στον κλάδο των ειδών
πολυτελείας σε παγκόσμια κλίμακα,
ενώ συνεισφέρουν κατά τα δύο τρίτα
στην αύξηση των πωλήσεών του. Η Κίνα, εντούτοις, εμφανίζει σήμερα την
πιο αργή οικονομική ανάπτυξη στα τελευταία τριάντα χρόνια, γεγονός που
κάνει και τους πολίτες της να δείχνουν
αυτοσυγκράτηση, όταν έρχεται η στιγμή
να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Σημειώνεται ότι η ωρολογοποιία Richemont,
στην οποία ανήκουν τα εμπορικά σήματα Cartier και Baume & Mercier, τον
Νοέμβριο ανέφερε ότι οι πωλήσεις της
στην Κίνα επιβραδύνονται και προειδοποίησε ότι είτε η εξασθένηση του
γουάν είτε ο εμπορικός πόλεμος θα ε-

EPA

Οι πέντε μεγάλες πετρελαϊκές του κόσμου –ΒP, Chevron, ΕxxonMobil,
Total και Shell– δεν φείδονται χρημάτων όταν πρόκειται να ασκήσουν
θεσμική πίεση και να εξασφαλίσουν
πως δεν πρόκειται να ψηφιστούν νόμοι στις Ηνωμένες Πολιτείες για τη
μείωση του ανθρακικού τους αποτυπώματος και την ανάσχεση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
Αυτά αποτυπώνονται σε έρευνα της
InfluenceMap, μιας εταιρείας συγκέντρωσης δεδομένων και ανάλυσης
με στόχο να επηρεάσει θετικά τα εμπλεκόμενα μέρη στην αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, οι πέντε μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στον κλάδο του πετρελαίου και του φυσικού αερίου δαπάνησαν στην Αμερική περί τα 200
εκατ. δολάρια για τον σκοπό αυτό,
σύμφωνα με συναφές ρεπορτάζ της
βρετανικής εφημερίδας The Guardian.
Επιδίωξαν να διακόψουν την προώθηση νομοσχεδίων για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη ή να τα καθυστερήσουν, αλλά
ακόμα και να ελέγξουν τις πολιτικές
αποφάσεις για το θέμα σε ομοσπονδιακό και πολιτειακό επίπεδο.
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«Επένδυσαν» 200 εκατ. στην ανάσχεση πολιτικών κατά της κλιματικής αλλαγής

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Η μειωμένη ζήτηση από τους Κινέζους
καταναλωτές συνιστά και το κύριο μέλημα των στελεχών των διεθνών ομίλων
ωρολογοποιίας, που συγκεντρώθηκαν
στη Βασιλεία της Ελβετίας στο πλαίσιο
κλαδικής έκθεσης.
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Οι Κινέζοι έχουν μειώσει τα
ταξίδια τους στο εξωτερικό
και αυτή η εξέλιξη έχει αντίκτυπο στις πωλήσεις
πολυτελών ειδών
και κυρίως ρολογιών.
πηρεάσουν περισσότερο αρνητικά τις
πωλήσεις της.
Από τη δική της πλευρά, η Hublot
αναμένει αύξηση πωλήσεων μειωμένη
δραστικά κατά 50% εν συγκρίσει με
την περσινή μείωση του 16%. Η
Chopard, αυτόνομη ωρολογοποιία που
δεν ανήκει σε όμιλο, τα ρολόγια της οποίας τιμώνται από 4.000 ευρώ έως και
178.000 ευρώ, υπογραμμίζει ότι πιθανώς
δεν θα έχει την υψηλή μονοψήφια αύξηση πωλήσεων που είχε το 2018. Πάντως, παρά το τεταμένο κλίμα λόγω
του σινοαμερικανικού πολέμου και άλλων παραγόντων, η κατάσταση έχει
και θετικά στοιχεία.
Οπως υπενθυμίζει ο επικεφαλής της
Breitling, Ζορζ Κερν, η ωρολογοποιία
αποκατέστησε τις ισορροπίες της γρήγορα μετά την κρίση του 2009 και το
2011 ήταν καλά. «Εμπορικοί πόλεμοι,
φυσικές καταστροφές ή η έξοδος της
Βρετανίας ανακόπτουν τη ζήτηση, αλλά
τα πράγματα γρήγορα επανέρχονται»,
τόνισε, εν κατακλείδι. «Η ταχύτερη ανάκαμψη ήλθε μετά την κρίση του 2009
και οι χρονιές που ακολούθησαν ήταν
εξαιρετικές».
BLOOMBERG
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Η υποχώρηση
της λίρας στρέφει
τους Τούρκους
στο δολάριο
Σε μαζική αποταμίευση, όχι στο τουρκικό νόμισμα αλλά σε δολάρια, στρέφει τους Τούρκους η συνεχιζόμενη
υποτίμηση της τουρκικής λίρας και
η συνεπακόλουθη επιτάχυνση του
πληθωρισμού. Την ανησυχία επιτείνει ο φόβος πως, ενόψει των δημοτικών εκλογών, η κυβέρνηση
μπορεί να καταφύγει σε δημοφιλείς
πολιτικές όπως η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω εκτίναξη των
τιμών. Καθώς η τουρκική οικονομία
βυθίζεται στη βαθύτερη ύφεση
που έχει γνωρίσει μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση,
νοικοκυριά και επιχειρήσεις της
Τουρκίας αυξάνουν πυρετωδώς
την αποταμίευσή τους σε σκληρό
νόμισμα επί 10 συναπτές εβδομάδες.
Την περασμένη εβδομάδα οι αποταμιεύσεις σε δολάρια αυξήθηκαν
κατά 4 δισ. σημειώνοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 2012. Ανέρχονται πλέον σε 176 δισ. δολάρια. Οικονομικοί αναλυτές εκτιμούν
πως το «μαξιλάρι» αυτό της αποταμίευσης μπορεί να διευκολύνει
τις επιχειρήσεις της χώρας που αντιμετωπίζουν δυσθεώρητα χρέη

σε ξένο νόμισμα και δυσκολεύονται
να τα αποπληρώσουν μετά την πτώση της τουρκικής λίρας. Το ποσοστό
των αποταμιεύσεων σε δολάρια εγγίζει τώρα το 50% του συνόλου και
είναι το υψηλότερο από το 2006.
Η αιτία δεν είναι άλλη από την ελεύθερη πτώση που γνώρισε η τουρκική λίρα το περασμένο έτος, όταν
έχασε το 40% της αξίας της έναντι
του δολαρίου και διολίσθησε στα
χαμηλότερα επίπεδα από το 2001.
Την ευθύνη έφερε σε μεγάλο βαθμό
η κυβέρνηση Ερντογάν, που παρενέβαινε στο έργο της κεντρικής τράπεζας εμποδίζοντας την αύξηση των
επιτοκίων.
Το φθινόπωρο η Τράπεζα της
Τουρκίας προχώρησε επιτέλους σε
αύξηση των επιτοκίων κατά 625 μονάδες βάσης και η τουρκική λίρα
άρχισε να ανακάμπτει. Παραμένει,
πάντως, υποτιμημένη κατά 30% έναντι του δολαρίου και εξακολουθεί
να διολισθαίνει σχεδόν σε καθημερινή βάση. Στη διάρκεια του Μαρτίου έχει υποχωρήσει κατά περισσότερο από 2%.
Στο μεταξύ, πλησιάζουν οι δημοτικές εκλογές και η τουρκική οικονομία είναι σε ύφεση. Οπως επιση-
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Οι καταθέσεις σε αμερικανικό νόμισμα
έχουν φτάσει σε 176 δισ. δολάρια

Η αιτία της στροφής σε δολάρια δεν είναι άλλη από την ελεύθερη πτώση που γνώρισε η τουρκική λίρα το περασμένο έτος, όταν έχασε το 40% της αξίας της έναντι του
δολαρίου και διολίσθησε στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2001. Την ευθύνη έφερε σε μεγάλο βαθμό η κυβέρνηση Ερντογάν, που παρενέβαινε στο έργο της κεντρικής
τράπεζας εμποδίζοντας την αύξηση των επιτοκίων.
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Το ποσοστό των αποταμιεύσεων σε δολάρια εγγίζει
τώρα το 50% του συνόλου
και είναι το υψηλότερο
από το 2006.
μαίνει ο Ενρίκ Γκιουλμπέρ, αναλυτής
στη Nomura International στο Λονδίνο, «αν δεν κατορθώσει να τονώσει
τον δανεισμό με άλλο τρόπο, η κυβέρνηση Ερντογάν ίσως αρχίσει να
πιέζει και πάλι την κεντρική τράπεζα
ώστε να χαλαρώσει τη νομισματική
της πολιτική και να αδιαφορήσει
για τον διψήφιο πληθωρισμό». Μέχρι
στιγμής η κεντρική τράπεζα δεν

Ανορθόδοξες μέθοδοι

δείχνει διαθέσεις να αναθεωρήσει
την περιοριστική νομισματική πολιτική της και να επισπεύσει τη μείωση των επιτοκίων. Δεν αποκλείεται,
όμως, να το κάνει. Η πλειονότητα
των οικονομικών αναλυτών εκτιμά
πως δεν θα προχωρήσει σε μείωση
των επιτοκίων πριν από το τέλος
του έτους. Μερίδα, όμως, παραγόντων της αγοράς προβλέπει πως δεν
θα μπορέσει να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια παρά μόνον μέχρι
τον Ιούνιο.
Το ενδεχόμενο αυτό εντείνει την
πίεση στους Τούρκους καταθέτες
που προσπαθούν να περιφρουρήσουν τις αποταμιεύσεις τους. Παρά
τις προσπάθειες της κυβέρνησης
Ερντογάν, ο πληθωρισμός παραμένει
επίμονα σε επίπεδα γύρω στο 20%.

Στην προσπάθειά της να αναχαιτίσει
τον πληθωρισμό, η κυβέρνηση έχει
καταφύγει σε ανορθόδοξες μεθόδους.
Στις περιοχές όπου ζουν τα φτωχότερα
στρώματα του τουρκικού λαού, που
αριθμεί 82 εκατ. άτομα, θέσπισε τους
τελευταίους μήνες δημοτικά μανάβικα
που πωλούν φτηνά οπωροκηπευτικά.
Παράλληλα, οι τοπικές αρχές επέβαλαν πρόστιμα σε όσα καταστήματα
διατηρούσαν υψηλές τιμές. Το αποτέλεσμα ήταν, πάντως, να προκαλέσουν τριβές με τα σούπερ μάρκετ,
που διαμαρτύρονται για αθέμιτο ανταγωνισμό από τις κρατικές λαϊκές
αγορές.
Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης

Στα χαμηλά έξι ετών η μεταποίηση στην Ευρωζώνη
Διαψεύσθηκε η ελπίδα πως η οικονομία της Ευρωζώνης αρχίζει να επιταχύνεται ή, τουλάχιστον, να σταθεροποιείται, καθώς η μεταποιητική
δραστηριότητα υποχώρησε τον
Μάρτιο στο χαμηλότερο επίπεδο
των τελευταίων έξι ετών.
Στη Γερμανία η μεταποίηση συρρικνώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό
των τελευταίων 6,5 ετών και στη
Γαλλία συρρικνώθηκαν τόσο οι υπηρεσίες όσο και η μεταποίηση,
σύμφωνα με την έρευνα υπευθύνων
παραγγελιών (PMI) της εταιρείας
Markit.
Τα στοιχεία υποδηλώνουν περαιτέρω επιβράδυνση το δεύτερο τρίμηνο και συνολικά ανάπτυξη το
2019 όχι υψηλότερη από 1%. Η αδύναμη ζήτηση παγκοσμίως και η
πολιτική αβεβαιότητα έπληξαν ακόμη περισσότερο την οικονομία
της Ευρωζώνης τον Μάρτιο, με τον
σύνθετο δείκτη PMI (συνδυάζει μεταποίηση και υπηρεσίες) της Markit
να υποχωρεί στο τρίτο χαμηλότερο
σημείο από τον Νοέμβριο του 2014.
Η νέα πτώση της δραστηριότητας

οφείλεται κυρίως στην έντονη συρρίκνωση της μεταποίησης εξαιτίας
της δραματικής πτώσης των νέων
παραγγελιών στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2012 (περίοδος κατά
την οποία η Ευρωζώνη βρισκόταν
σε ύφεση). Ο κλάδος των υπηρεσιών
αποδείχθηκε πιο ανθεκτικός, αν και
κινείται πλέον σε σαφώς χαμηλότερο
επίπεδο σε σύγκριση με τον μέσο
όρο του 2018. Στη Γερμανία η οικονομική δραστηριότητα (σύνθετος
PMI) διαμορφώθηκε τον Μάρτιο στο
χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων
σχεδόν έξι ετών. Η μεταποιητική
δραστηριότητα υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο
του 2012, ενώ έχει υποχωρήσει τους
14 από τους τελευταίους 15 μήνες.
Οι νέες παραγγελίες στη βιομηχανία
υποχώρησαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2009.
«Η αβεβαιότητα σε σχέση με το
Brexit και με τις εμπορικές σχέσεις
ΗΠΑ - Κίνας, η επιβράδυνση στην
αυτοκινητοβιομηχανία και γενικότερα η πιο αδύναμη ζήτηση παγκοσμίως εξακολουθούν να αποτελούν

Η αδύναμη ζήτηση παγκοσμίως και η
πολιτική αβεβαιότητα έπληξαν ακόμη
περισσότερο την οικονομία της Ευρωζώνης.

δεν θα μπορούσαν ποτέ να ανακόψουν
την άνοδο των τιμών καθώς όλα τα υπόλοιπα είδη πρώτης ανάγκης που
πωλούνται στα σούπερ μάρκετ παραμένουν ακριβά. Οπως, άλλωστε, τονίζει
ο Ενρίκ Γκιουλμπέρ, αναλυτής της
Nomura International στο Λονδίνο,
αν η κυβέρνηση θέλει να στραφούν
οι εγχώριοι επενδυτές στην τουρκική
λίρα και να περιοριστεί η ζήτηση για
ξένο νόμισμα, «πρέπει να αποκλιμακωθεί ο πληθωρισμός με αξιόπιστο
και βιώσιμο τρόπο». Κάτι ανάλογο τονίζει και ο Πιοτρ Ματίς της Rabobank.
Οπως τονίζει, όταν χαθεί η εμπιστοσύνη, χρειάζεται πολύς χρόνος για να
αποκατασταθεί.

Προμήνυμα ύφεσης
για τις Ηνωμένες Πολιτείες

μεγάλο βάρος», εξήγησε ο Φιλ Σμιθ,
οικονομολόγος της IHS Markit. Εξίσου δεινή είναι η κατάσταση και
στη Γαλλία, με τον σύνθετο δείκτη
PMI να δείχνει σαφή συρρίκνωση
της δραστηριότητας στον ιδιωτικό
τομέα, εξαιτίας της μεγάλης μείωσης
των νέων παραγγελιών και των εξαγωγών. «Τα στοιχεία της έρευνας
υποδηλώνουν πως η οικονομία της
Ευρωζώνης πιθανότατα αυξήθηκε
κατά 0,2% το πρώτο τρίμηνο», σχολίασε ο Κρις Γουίλιαμς, επικεφαλής
οικονομολόγος της IHS Markit. «Οι
προοπτικές είναι ακόμη πιο δυσοίωνες καθώς το επίπεδο της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης και ο όγκος
ανεκτέλεστων παραγγελιών υποδηλώνουν πως η ανάπτυξη θα είναι ακόμη πιο ασθενής το δεύτερο τρίμηνο του 2019», πρόσθεσε. Οποιαδήποτε περαιτέρω απώλεια αναπτυξιακής δυναμικής το δεύτερο τρίμηνο θα ενισχύσει την αμφιβολία
για το κατά πόσον θα καταφέρει η
οικονομία (της Ευρωζώνης) να αναπτυχθεί με ρυθμό υψηλότερο από
1% το 2019.

Η απόδοση των γερμανικών δεκαετών
ομολόγων υποχώρησε χθες κάτω από
το 0%, για πρώτη φορά από το 2016,
ενώ αντιστράφηκε η καμπύλη απόδοσης των αμερικανικών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κρατικών
ομολόγων για πρώτη φορά από το 2017,
εξαιτίας της διάψευσης της προσδοκίας
για ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας. Στην Ιαπωνία η βιομηχανική
παραγωγή υποχώρησε τον Μάρτιο στο
χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων
τριών ετών και στις ΗΠΑ στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούνιο του 2017.
Η απόδοση του γερμανικού δεκαετούς ομολόγου είχε υποχωρήσει σημαντικά την Πέμπτη, μία ημέρα αφότου
η Fed είχε προβλέψει πως δεν θα αυξήσει άλλο τα επιτόκια δανεισμού εντός
του 2019. Χθες συνεχίστηκε η πτώση
της απόδοσής του που υποχώρησε στο
-0,022%. Η απόδοση του γαλλικού δεκαετούς υποχώρησε κατά σχεδόν 6
μονάδες βάσης στο 0,3455% και του
ισπανικού υποχώρησε κατά σχεδόν 4
μονάδες βάσης στο 1,079%. Ωστόσο

το πιο ανησυχητικό σημάδι είναι πως
η απόδοση του αμερικανικού έντοκου
γραμματίου τριών μηνών έγινε χθες
υψηλότερη από την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου, με τη διαφορά μάλιστα να αγγίζει τις δύο μονάδες βάσης.
«Αυτό αντανακλά την εκτίμηση περί
επιβράδυνσης της ανάπτυξης και πιθανής ύφεσης το 2020. Είναι αρκετά
σαφές», είπε στο Reuters ο Τζέιμς Λεμπάς, επικεφαλής αναλυτής στην
Janney Montgomery Scott. Με βάση
ιστορικά δεδομένα, υπάρχει ισχυρή
συσχέτιση μεταξύ της αντιστροφής
της καμπύλης απόδοσης στις ΗΠΑ
και της ύφεσης της οικονομίας. Τελευταία φορά που είχε αντιστραφεί
η καμπύλη απόδοσης μεταξύ έντοκου
τρίμηνου γραμματίου και δεκαετούς
ομολόγου ήταν τον Αύγουστο του
2007. «Ουσιαστικά αυτό που μας λέει
η καμπύλη απόδοσης είναι πως όσα
έχει κάνει μέχρι τώρα η Fed δεν επαρκούν ώστε να υπάρξει ανάκαμψη
της οικονομίας», συμπλήρωσε ο Λεμπάς.

Αν επιθυμούν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να αποτρέψουν κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου, μπορούν
να αποφύγουν την επιβολή υψηλότερων
δασμών στα αυτοκίνητα με το να κατασκευάσουν περισσότερα εργοστάσια
παραγωγής στις ΗΠΑ, δήλωσε χθες ο
Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.
«Εχουν BMW, έχουν Mercedes, έχουν
πολλά πολύ καλά αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ», είπε χθες ο Τραμπ
σε συνέντευξη που παραχώρησε στο
τηλεοπτικό δίκτυο Fox News. Είπε
πως η κατάληξη της διαπραγμάτευσης
με την Ευρώπη θα είναι οι ευρωπαϊκές
αυτοκινητοβιομηχανίες να «κατασκευάσουν τα εργοστάσιά τους στις ΗΠΑ
και δεν θα έχουν καθόλου δασμούς».
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη
πως θα αποδεχόταν την εξάλειψη των

δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής
Ενωσης σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, αλλά όχι και στα αυτοκίνητα,
εάν δεν αυξήσουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες την παραγωγή τους στις ΗΠΑ.
Ερωτηθείς κατά πόσον αποτελούν
οι εισαγωγές αυτοκινήτων απειλή για
την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά. Ωστόσο, πρόσθεσε: «Αυτό που αποτελεί απειλή για
την εθνική ασφάλεια είναι ο ισολογισμός μας», αναφερόμενος προφανώς
στο μεγάλο εμπορικό έλλειμμα των
ΗΠΑ. «Πρέπει να έχουμε –έχουμε ανάγκη– έναν ισχυρό ισολογισμό. Διαφορετικά δεν έχεις εθνική ασφάλεια»,
συμπλήρωσε. Οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αυξήσει δραστικά την παραγωγή τους στις ΗΠΑ
την τελευταία δεκαετία και πλέον αυτή

REUTERS

Ο Τραμπ πιέζει για αύξηση παραγωγής ευρωπαϊκών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είπε πως θα αποδεχόταν την εξάλειψη
των δασμών μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ενωσης σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, αλλά όχι και στα αυτοκίνητα, εάν δεν αυξήσουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες την
παραγωγή τους στις ΗΠΑ.

είναι υψηλότερη από τις εισαγωγές αυτοκινήτων από την Ευρώπη, υποστήριξε
η Ενωση Γερμανικών Αυτοκινητοβιομηχανιών. Τον περασμένο μήνα, το
γερμανικό οικονομικό ινστιτούτο Ifo
είχε παρουσιάσει μελέτη σύμφωνα
με την οποία, αν τελικά αυξήσει ο
Τραμπ τους δασμούς στις εισαγωγές
αυτοκινήτων από την Ευρώπη στο
25%, όπως έχει απειλήσει, από το
2,5% που είναι σήμερα, τότε οι εξαγωγές αυτοκινήτων θα υποχωρήσουν
κατά 18,4 δισ. ευρώ τον χρόνο.
Το 2018, οι εξαγωγές αυτοκινήτων
από τη Γερμανία στις ΗΠΑ είχαν ανέλθει
περίπου στα 40 δισ. ευρώ. Με την ευρωπαϊκή οικονομία να επιβραδύνεται
ήδη, ενδεχόμενη επιβολή υψηλότερων
δασμών από τις ΗΠΑ και επιβολή αντιποίνων από την Ε.Ε. αναμένεται να ο-

“BDO. What matters to you, matters to us”
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δηγήσουν σε κλιμάκωση του εμπορικού
πολέμου με ακόμη πιο αρνητικές συνέπειες για την ανάπτυξη στην Ευρώπη.
Αναφερόμενος στις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Κίνα, που φαίνεται
να έχουν εισέλθει στην τελική ευθεία,
ο Τραμπ είπε πως οι συνομιλίες εξελίσσονται καλά ακόμη και αν έχουν προκύψει ενδείξεις περί σημαντικών διαφωνιών. «Νομίζω πως πιθανότατα θα
έχουμε συμφωνία. Εκτιμώ πως την
έχουν ανάγκη απεγνωσμένα», είπε ο
Αμερικανός πρόεδρος. Ερωτηθείς εάν
έχει υπάρξει πρόβλημα στις διαπραγματεύσεις μετά τη δήλωσή του στις αρχές της εβδομάδας πως θα διατηρήσει
για κάποιο χρονικό διάστημα τους δασμούς 25% σε εισαγωγές από την Κίνα,
ύψους 250 δισ. δολαρίων τον χρόνο, ο
Τραμπ απάντησε: «Οχι, καθόλου».
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Στην αντεπίθεση πέρασε ο Τραμπ

Μετά το απαλλακτικό πόρισμα Μιούλερ για τις σχέσεις του με τη Ρωσία
Λιγότερο από δύο εικοσιτετράωρα κράτησε η ανακούφιση των Ρεπουμπλικανών για το απαλλακτικό πόρισμα
του ειδικού ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ
σχετικά με τις υποψίες περί σύμπραξης
του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μόσχα
στις εκλογές του 2016. Αντί να αφήσουν
πίσω τους αυτή την υπόθεση, που ταλαιπώρησε την πολιτική ζωή της χώρας
τους επί δύο χρόνια, ο Αμερικανός
πρόεδρος και οι συνεργάτες του πέρασαν στην αντεπίθεση, απαιτώντας
ρεβανσιστικές έρευνες εναντίον των
πολιτικών τους αντιπάλων και στελεχών της δημόσιας διοίκησης.
«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που
έκαναν πραγματικά τρομερά πράγματα,
θα έλεγα ακόμη και πράγματα που συνιστούν προδοσία της πατρίδας μας»,
δήλωσε χθες ο Τραμπ μέσω Twitter.
«Πρέπει να εξετάσουμε την περίπτωσή
τους», πρόσθεσε. Σε άλλη ανάρτηση,
εξαπέλυσε για πολλοστή φορά επίθεση
εναντίον της πλειονότητας των καταξιωμένων μέσων ενημέρωσης: «Επί
δύο χρόνια προώθησαν αυτό το παραλήρημα περί συνέργειας με τη Ρωσία,
ενώ ήξεραν από την πρώτη στιγμή ότι
δεν υπήρχε συνέργεια. Είναι οι πραγματικοί εχθροί του λαού και το πραγματικό κόμμα της αντιπολίτευσης», έγραψε σχετικά.
Από την πλευρά του, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ,
ο οποίος έπαιξε γκολφ με τον Τραμπ
στην εξοχική του κατοικία στη Φλόριντα το Σαββατοκύριακο, δήλωσε ότι,
ως πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Γερουσίας, θα ζητήσει έρευνα για την προεκλογική εκστρατεία
της Χίλαρι Κλίντον και για ενδεχόμενη
προκατάληψη εναντίον του Τραμπ
από ηγετικά κλιμάκια του FBI και του
υπουργείου Δικαιοσύνης. «Ο κ. Μιούλερ
διερεύνησε εξονυχιστικά την προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, αλλά
όχι και την άλλη πλευρά», δήλωσε ο
Γκράχαμ.
Την Κυριακή το βράδυ, ο υπουργός
Δικαιοσύνης Ουίλιαμ Μπαρ έδωσε στη
δημοσιότητα τετρασέλιδη σύνοψη
των μακρόχρονων ερευνών που διε-

Πορτρέτο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ φιγουράρει πλάι σε παραδοσιακές ρωσικές κούκλες, στη βιτρίνα κατα-

στήματος με σουβενίρ για τουρίστες στο κέντρο της Μόσχας.
<
<
<
<
<
<
<

Ερευνες για τους
Δημοκρατικούς και το FBI
ζητούν ηγετικά στελέχη
των Ρεπουμπλικανών, ενώ
ο Αμερικανός πρόεδρος
εξαπολύει και πάλι μύδρους εναντίον του Τύπου.
ξήγαγε ο ειδικός ανακριτής Ρόμπερτ
Μιούλερ και ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Στη σύνοψη αναφέρεται ότι ο ειδικός ανακριτής δεν
βρήκε κανένα στοιχείο περί συνέργειας
του Τραμπ ή οποιουδήποτε άλλου Αμερικανού πολίτη με τη Ρωσία με στόχο

να επηρεάσουν την προεδρική αναμέτρηση του 2016. Οσον αφορά τις υποψίες περί παρεμπόδισης του έργου
τηςΔικαιοσύνης από τον Τραμπ, αναφέρεται ότι ο Μιούλερ ούτε ενοχοποίησε ούτε απάλλαξε τον Αμερικανό
πρόεδρο.
Μετά τις ανακοινώσεις Μπαρ, οι
Δημοκρατικοί ζήτησαν να δημοσιοποιηθεί το πλήρες πόρισμα του Μιούλερ. Σε μια σπάνια περίπτωση δικομματικής σύγκλισης, η επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής ψήφισε χθες ομόφωνα απόφαση με την οποία καλεί
τον Μπαρ να δώσει στη δημοσιότητα
όλα τα υλικά της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των μυστικών παρακολουθήσεων του Τραμπ από το FBI
και των συζητήσεων στο υπουργείο

Δικαιοσύνης για την πιθανή αντικατάστασή του. Ο ίδιος ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι επιθυμεί να έρθουν όλα τα
υλικά στο φως.

Συνελήφθη ο Μ. Αβενάτι
Το κλίμα ευφορίας στον Λευκό Οίκο
ήρθε να ενισχυθεί και από τη σύλληψη
του Μάικλ Αβενάτι, δικηγόρου από το
Λος Αντζελες που είχε αναλάβει την
υπόθεση της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς, η οποία κατηγόρησε τον Τραμπ
ότι προσπάθησε να εξαγοράσει τη σιωπή της για μια περιστασιακή σεξουαλική σχέση τους. Ο Αβενάτι κατηγορείται ότι προσπάθησε να εκβιάσει τη
βιομηχανία Nike, ζητώντας 25 εκατομμύρια δολάρια.
REUTERS

Φρενήρες
πολιτικό παζάρι
στη Βρετανία
Υπέρ της συμφωνίας τάσσονται
Μπόρις Τζόνσον, Τζέικομπ Ρις -Μογκ
Ενα προς ένα, τα «κάστρα» της αντίστασης του Συντηρητικού Κόμματος
απέναντι στη συμφωνία αποχώρησης
που διαπραγματεύθηκε η Τερέζα Μέι
με την Ευρωπαϊκή Ενωση πέφτουν,
με «βαριά ονόματα» όπως ο Μπόρις
Τζόνσον και ο Τζέικομπ Ρις-Μογκ να
τάσσονται πλέον υπέρ της συμφωνίας.
Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η
απόπειρα της Βουλής των Κοινοτήτων
να συμφωνήσει σε κάποια από τις πιθανές εναλλακτικές οδούς.
«Αν καταψηφίσουμε εκ νέου, υπάρχει μια έντονη αίσθηση ότι δεν θα
<
<
<
<
<
<

Διαδοχικές ψηφοφορίες
σήμερα στη Βουλή
των Κοινοτήτων –
Το αποτέλεσμα
δεν είναι δεσμευτικό
για την κυβέρνηση.
φύγουμε καθόλου από την Ε.Ε. Αυτός
είναι ο κίνδυνος», δήλωσε ο πρώην
υπουργός Εξωτερικών Μπόρις Τζόνσον σύμφωνα με την εφημερίδα
Telegraph. Σε παρόμοιο κλίμα κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Τζέικομπ
Ρις-Μογκ. «Πλέον, υπάρχουν μόνο
δύο επιλογές, είτε η συμφωνία της
Τερέζα Μέι είτε η ακύρωση του Brexit»,
δήλωσε ο Ρις-Μογκ προς μεγάλη ικα-

νοποίηση του κυβερνητικού επιτελείου. Πριν καν γίνει γνωστή και η
μεταστροφή του Τζόνσον, δημοσιογραφικές πληροφορίες εκτιμούσαν
ότι περίπου τα μισά από τα μέλη της
ομάδας των σκληροπυρηνικών τάσσονται πλέον υπέρ της συμφωνίας.
Αγνωστη παραμένει η στάση του
Βορειοϊρλανδικού Συντηρητικού Κόμματος DUP, του οποίου οι ψήφοι θα
ήταν απαραίτητες για την έγκριση
της συμφωνίας. Στέλεχος του κόμματος δήλωσε, χθες, ότι το DUP προτιμά
τη μετάθεση της ημερομηνίας εξόδου
αντί της υπάρχουσας συμφωνίας αποχώρησης. Εν συνεχεία, ωστόσο,
πηγές του κόμματος σημείωσαν ότι
αυτή δεν είναι η κομματική γραμμή.
Το τρίτο εμπόδιο που θα χρειαστεί
να ξεπεράσει η Βρετανίδα πρωθυπουργός, πιθανώς παραλλάσσοντας
ελαφρά το κείμενο της συμφωνίας,
είναι η άρνηση του προέδρου της
Βουλής Τζον Μπέρκοου να τη φέρει
προς ψήφιση εφόσον είναι ταυτόσημη
με το προηγούμενο κείμενο, που απορρίφθηκε.
Το ύστατο βέλος στη φαρέτρα της
Βρετανίδας πρωθυπουργού είναι το
ίδιο της το αξίωμα, με τους παρατηρητές να εκτιμούν ότι μπορεί να συμφωνήσει να παραιτηθεί, εφόσον λάβει
ικανοποιητικές εγγυήσεις ότι οι διαφωνούντες θα υπερψηφίσουν τη συμφωνία της.
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Μεγάλες κινεζικές
επενδύσεις στη Σερβία
Επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ θα πραγματοποιήσει η Κίνα στη
Σερβία, με το Βελιγράδι να αναλαμβάνει την κατασκευή ηλεκτρικών λεωφορείων και ημιφορτηγών, σύμφωνα
με πληροφορίες του ειδησεογραφικού
πρακτορείου Tanjung. Τη συμφωνία
αναμένεται να υπογράψει ο Κινέζος
πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ με τον Σέρβο
ομόλογό του, Αλεξάντρ Βούτσιτς, στα
τέλη Απριλίου στο Βελιγράδι. Η κινεζική επένδυση, όμως, προκαλεί την
ανησυχία της Ουάσιγκτον, που θεωρεί
ότι η πρωτοβουλία «Ζώνη και Δρόμος»
αποτελεί συγκεκαλυμμένη προσπάθεια
του Πεκίνου να επεκτείνει τη γεωπολιτική επιρροή του σε χώρες των Βαλκανίων. Το Πεκίνο έχει ήδη επενδύσει
στα ορυχεία χαλκού της σερβικής RTB
Bor, καθώς και στη χαλυβουργία
Smederevo έξω από το Βελιγράδι.
Στο μεταξύ, έκκληση για αγαστή
και εποικοδομητική συνεργασία,
με σεβασμό της ευρωπαϊκής ενότητας και των διεθνών εμπορικών
θεσμών, απηύθυνε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν στη συνάντηση που είχε στο Παρίσι με τον
Κινέζο πρόεδρο Σι, την καγκελάριο
της Γερμανίας, Αγκελα Μέρκελ, και
τον πρόεδρο της Κομισιόν ΖανΚλοντ Γιούνκερ.
Σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει
τον Γάλλο πρόεδρο, ο Σι Τζινπίνγκ
υπογράμμισε ότι η συνεργασία αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των
σινοευρωπαϊκών σχέσεων, παρά τον
ανταγωνισμό και τις διαφορές μεταξύ
των δύο πλευρών. «Η συνεργασία
είναι ισχυρότερη από τον ανταγωνισμό. Πρέπει να ενισχύσουμε τη
θετική ενέργεια. Συνεργαζόμαστε

Τον Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκαν χθες
στο Παρίσι ο Εμανουέλ Μακρόν, η Αγκελα Μέρκελ και ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.
<
<
<
<
<
<

Ο Γάλλος πρόεδρος
κάλεσε τον Κινέζο
ομόλογό του να σεβασθεί
την ευρωπαϊκή ενότητα.
στενά και βοηθούμε ο ένας τον άλλο
και δεν πρέπει να κοιτάμε συνέχεια
πίσω μας με καχυποψία, ενώ προχωρούμε μπροστά», είπε ο πρόεδρος
Σι. Από την πλευρά της, η καγκελάριος Μέρκελ τόνισε ότι η Ε.Ε. πρέπει
να παίξει ενεργό ρόλο στην πρωτοβουλία «Ζώνη και Δρόμος», εφόσον
αυτή θα εγγυάται εμπορική αμοιβαιότητα.
REUTERS

Πράσινο φως από ΗΠΑ
για τουρκική ζώνη στη Συρία
Σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των αντιθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και
Αγκυρας, η κυβέρνηση Τραμπ εμφανίζεται διατεθειμένη να συναινέσει
στη δημιουργία «ζώνης ασφαλείας»
στη βόρεια Συρία, χωρίς οποιαδήποτε
στρατιωτική παρουσία της κουρδικής
πολιτοφυλακής YPG.
«Εργαζόμαστε από κοινού με την
Τουρκία για τη δημιουργία ασφαλούς
ζώνης σε κάποιο βάθος, κατά μήκος
των συνόρων Συρίας - Τουρκίας. Σε
αυτή τη ζώνη δεν θα υπάρχουν δυνάμεις της YPG γιατί η Τουρκία αισθάνεται ανήσυχη γύρω από τους
δεσμούς της οργάνωσης αυτής με το
ΡΚΚ», δήλωσε ο ειδικός απεσταλμένος
των ΗΠΑ Τζέιμς Τζέφρι, στη διάρκεια
συνέντευξης Τύπου, στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.
Παρ’ όλα αυτά, οι τριβές μεταξύ
Ουάσιγκτον και Αγκυρας εξακολουθούν να συνδαυλίζονται από την επιλογή της κυβέρνησης Ερντογάν
να αγοράσει ρωσικούς πυραύλους S400. Στη διάρκεια ακρόασης ενώπιον
της επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων
της Βουλής, ο Αμερικανός υπουργός

Αμυνας Πάτρικ Σάναχαν δήλωσε ότι
η κυβέρνησή του επιθυμεί να αγοράσει η Τουρκία πυραύλους Patriot
αντί των S-400, προκειμένου να μην
τεθεί υπό αίρεση η συμφωνία για παράδοση αμερικανικών αεροσκαφών
F-35 στην Αγκυρα.
Στο μεταξύ, δυνάμεις της Τουρκίας
και της Ρωσίας ξεκίνησαν χθες συντονισμένες περιπολίες στην περιοχή
γύρω από την πόλη Τελ Ριφάτ, η οποία
ελέγχεται από τους Κούρδους, στη
βόρεια Συρία.
Την ίδια στιγμή, χιλιάδες Σύροι
κατέβαιναν σε διαδηλώσεις σε αρκετές πόλεις εναντίον της απόφασης
του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ να αναγνωρίσει ισραηλινή
κυριαρχία στα Υψώματα του Γκολάν.
Το Ισραήλ κατέλαβε αυτό το τμήμα
του συριακού εδάφους στον Πόλεμο
των Εξι Ημερών, το 1967, αλλά τα Ηνωμένα Εθνη θεωρούν τα Υψώματα
κατεχόμενη, συριακή γη. Το σύνολο
των αραβικών κρατών, η Ε.Ε. και η
Ρωσία καταδίκασαν την επιλογή του
Τραμπ.
REUTERS

Ευρωβουλή υπέρ κατάργησης
της αλλαγής ώρας το 2021

Το τέλος μιας ακόμη σύσκεψης στην Ντάουνινγκ Στριτ. Η βρετανική κυβέρνηση
συνεχίζει να επιδιώκει την έγκριση της συμφωνίας αποχώρησης.
Εν μέσω φρενήρους πολιτικού παζαριού, διενεργούνται σήμερα στη
Βουλή διαδοχικές ενδεικτικές ψηφοφορίες, ώστε να διαπιστωθεί αν κάποια
από τις εναλλακτικές λύσεις διαθέτει
πλειοψηφία. Οι λύσεις που θα τεθούν
σε ψηφοφορία κυμαίνονται από την
άμεση έξοδο από την Ε.Ε. χωρίς συμ-

φωνία ώς την ανάκληση του άρθρου
50 και την παραμονή της Βρετανίας
στην Ε.Ε., με όλες τις αποχρώσεις πιθανής μελλοντικής σχέσης στο ενδιάμεσο. Το αποτέλεσμα των ψηφοφοριών δεν είναι δεσμευτικό για την
κυβέρνηση.
REUTERS, A.P.

Υπέρ της κατάργησης της αλλαγής
ώρας το 2021 τάχθηκε με συντριπτική
πλειοψηφία χθες το Ευρωκοινοβούλιο, με αποτέλεσμα η πρόταση να
παραπέμπεται τώρα στα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Οι ευρωβουλευτές ψήφισαν
με 401 ψήφους υπέρ έναντι 192 κατά
και 51 αποχές να καταργηθεί η εξάμηνη παράδοση, που χρονολογείται
εδώ και δεκαετίες. Οι βουλευτές όμως
ακόμη δεν έχουν αποφασίσει αν θα
πρέπει να υιοθετηθεί η θερινή ή η
χειμερινή ώρα. Πολλές χώρες-μέλη
της Ενωσης θέσπισαν την αλλαγή
ώρας στη διάρκεια της πετρελαϊκής
κρίσης του 1970 σε μια προσπάθεια
να εξοικονομήσουν ενέργεια. Από
το 1996 όλες οι χώρες της Ε.Ε. αλλάζουν ταυτόχρονα τα ρολόγια τους.
Μια ευρωπαϊκή διαβούλευση με την
κοινή γνώμη πέρυσι σε δείγμα 4,6
εκατ. πολιτών απέδειξε ωστόσο ότι

το 84% τάσσεται κατά της αλλαγής
ώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε
προτείνει, τον Σεπτέμβριο του 2018,
νέα οδηγία που θέτει τέρμα στις αμφιλεγόμενες αλλαγές των δεικτών
του ρολογιού, μία ώρα μπροστά την
τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και
μία ώρα πίσω την τελευταία Κυριακή
του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με την
πρόταση της Κομισιόν, η κατάργηση
της αλλαγής της ώρας θα μπορούσε
να γίνει το 2019.
Τα κράτη-μέλη ωστόσο χρειάζονταν
χρόνο για να το σκεφθούν: στη σύνοδό τους τον Δεκέμβριο οι Ευρωπαίοι
υπουργοί Μεταφορών αποφάσισαν
να συντονιστούν ώστε να αποφευχθεί
ένα συνονθύλευμα από διαφορετικές
χρονικές ζώνες. Υπενθυμίζεται ότι η
Ε.Ε. θα έχει 27 μέλη μετά την αποχώρηση της Βρετανίας, η οποία έχει
πει ότι θα παραμείνει στο παρόν σύστημα μετά το Brexit.
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Διάβημα προς την Αγκυρα

Για την παρενόχληση του ελικοπτέρου του Ελληνα πρωθυπουργού στο Αγαθονήσι
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Ανησυχία προκαλεί στην Αθήνα η τουρκική επιλογή κλιμάκωσης στο Αιγαίο,
όχι μεγάλο χρονικό διάστημα μετά τη
συμφωνία για αναθέρμανση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης
(ΜΟΕ), στο ανώτατο δυνατό επίπεδο.
Χθες, ο πρέσβης της Τουρκίας στην
Αθήνα Μπουράκ Οζουγκέργκιν κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών, όπου
και του επιδόθηκε διάβημα για την
παρενόχληση του ελικοπτέρου Σινούκ
που μετέφερε την 25η Μαρτίου τον
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα από την
Αίγινα στο Αγαθονήσι (την επίδοση
διαβήματος ζήτησε από την πρώτη
στιγμή η Ν.Δ.). Εκτός από το περιστατικό το οποίο περιέγραψε αμέσως αφότου προσγειώθηκε στο Αγαθονήσι
ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, προχθές, κατά
την 25η Μαρτίου, ημέρα εθνικής αλλά
και θρησκευτικής εορτής, οκτώ τουρκικά μαχητικά πραγματοποίησαν συνολικά 47 παραβιάσεις του Εθνικού
Εναέριου Χώρου. Η τουρκική αεροπορική κινητικότητα σε μία ημέρα
που με βάση το μνημόνιο Παπούλια Γιλμάζ παραβιάζει και τα δύο χαρακτηριστικά, εθνικής και θρησκευτικής
εορτής, αντιμετωπίζεται από την Αθήνα ως μια ένδειξη αμφιθυμίας, που
δεν αιτιολογείται αποκλειστικά με κριτήρια προεκλογικής έντασης.

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Παρουσιάστηκε
το πρόγραμμα της
Νέας Δημοκρατίας
για τις υποδομές
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΙΑΛΙΟΥ
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Προβληματισμός στην
Αθήνα και για το μπαράζ
παραβιάσεων κατά την 25η
Μαρτίου, ενώ συζητείται
η αναβίωση του μνημονίου Παπούλια - Γιλμάζ.

Στο υπουργείο Εξωτερικών κλήθηκε χθες ο πρέσβης της Τουρκίας στην Αθήνα Μπουράκ Οζουγκέργκιν, όπου και του επεδόθη διάβημα για την παρενόχληση του Σινούκ που μετέφερε τον πρωθυπουργό στο Αγαθονήσι.

Η βαρύτητα που έχει αποδώσει ο
πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ
Ερντογάν στην προεκλογική καμπάνια
για τις δημοτικές εκλογές της ερχόμενης Κυριακής αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν παράγοντα που ενισχύει
την τουρκική νευρικότητα. Συμμετέχει
σε αυτή ο ίδιος, απευθύνει ομιλίες δύο
και τριών ωρών, έχοντας μετατρέψει
τις εκλογές για τους μεγάλους δήμους
σε κεντρικό πολιτικό ζήτημα. Επιπλέον,
με ραγδαίους ρυθμούς τα στοιχεία της
τουρκικής οικονομίας βαίνουν επιδεινούμενα, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη πίεση στον κ. Ερντογάν. Ως
προς καθαυτό το περιστατικό που αφορά την παρενόχληση του Σινούκ
που μετέφερε τον κ. Τσίπρα, εκτιμάται
πως εντάσσεται στην πάγια τουρκική

αντίληψη ότι το Αγαθονήσι (κατοικημένο νησί του Νομού Δωδεκανήσου)
εντάσσεται στις λεγόμενες «γκρίζες
ζώνες». Υπενθυμίζεται ότι και πέρυσι
τον Απρίλιο, το ελικόπτερο που μετέφερε τον κ. Τσίπρα από τη Ρόδο στη
Ρω είχε δεχθεί παρενόχληση από τουρκικά μαχητικά. Τη Δευτέρα, τα μαχητικά της Πολεμικής Αεροπορίας (Π.Α.)
βρίσκονταν ήδη στον αέρα, καθώς το
ΓΕΑ γνώριζε ήδη από το Σάββατο για
τη μετακίνηση του πρωθυπουργού
στο Αγαθονήσι. Τα τουρκικά μαχητικά
πετούσαν σε χαμηλό ύψος (6.000 πόδια)
όταν κατευθύνθηκαν προς το πρωθυπουργικό ελικόπτερο, το οποίο βρισκόταν σε ύψος 1.500 ποδιών. Το Σινούκ χαμήλωσε άμεσα στα 500 πόδια
πάνω από το Αιγαίο, ενώ τα ελληνικά

μαχητικά προχώρησαν στην αναχαίτιση, μη επιτρέποντας την ολοκλήρωση της παρενόχλησης, δηλαδή την
πτήση των τουρκικών πάνω από το
ελικόπτερο που μετέφερε τον κ. Τσίπρα. Η απόσταση που χώριζε το Σινούκ
από τα τουρκικά ελικόπτερα αποτελεί
και τη λεπτομέρεια που επικαλούνται
οι Τούρκοι προκειμένου να αρνηθούν
την παρενόχληση. Πάντως, έμπειροι
παρατηρητές τόνιζαν ότι οι επιβαίνοντες στο Σινούκ μπορούσαν να έχουν
πολύ καθαρή και άνετη οπτική επαφή
με όσα συνέβαιναν ανάμεσα στα ελληνικά και τα τουρκικά μαχητικά.
Τις προηγούμενες ημέρες, πάντως,
οι δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργου Τσιρώνη για τη γεωγραφία
του Καστελλόριζου προκάλεσαν σύγ-

χυση αλλά και πολιτικές αντιδράσεις.
Ο κ. Τσιρώνης φάνηκε να μην αντιλαμβάνεται ότι οι εθνικές θέσεις για
τις θαλάσσιες ζώνες του συμπλέγματος
της Μεγίστης δεν επηρεάζονται από
τη γεωγραφική θέση των νησιών, αλλά
επαφίενται στο πάγιο ελληνικό αίτημα
για καθορισμό τους με βάση το διεθνές
δίκαιο. Στα ζητήματα «χαμηλής» πολιτικής που συμφωνήθηκαν ανάμεσα
σε Αγκυρα και Αθήνα φαίνεται πως υπάρχει πλέον πρόοδος. Χθες, οι επιχειρηματίες της ακτοπλοϊκής εταιρείας
που έχει αναλάβει τη σύνδεση Λαυρίου
- Σμύρνης ανακοίνωσαν ότι πλέον στην
ιστοσελίδα της (aegeanseaways.com)
είναι δυνατή η αγορά εισιτηρίων για
τα δρομολόγια που ξεκινούν στις 2 Ιουνίου.

Με γερές δόσεις ρεαλισμού και αυτοκριτικής και κυρίαρχη τη διάθεση να ενισχυθεί ο ρόλος της ιδιωτικής οικονομίας στον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση δημοσίων έργων παρουσιάστηκε χθες
το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για τις υποδομές. Ανάμεσα
στα έργα που προτείνεται να προωθηθούν μέσα στην επόμενη τετραετία είναι ο οδικός άξονας Ελευσίνας - Υλίκης, η επέκταση της
Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού
μέχρι τη λεωφόρο Βουλιαγμένης
και η κατασκευή εργοστασίου διαχείρισης απορριμμάτων στην Αττική.
«Το μοντέλο “υποδομές για τις
υποδομές” χρεοκόπησε», ανέφερε
ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας
Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η Νέα Δημοκρατία έχει εκπονήσει ένα συνεκτικό και ολοκληρωμένο σχέδιο
εθνικής εμβέλειας για τις υποδομές,
με εργαλεία που θα βελτιώσουν
την ποιότητα και ταχύτητα ολοκλήρωσης των έργων και την ενεργή συμμετοχή του ιδιωτικού
τομέα, με απόλυτη έμφαση στη
σχέση κόστους - οφέλους για κάθε
έργο». Ο κ. Μητσοτάκης δεν απέφυγε να ασκήσει κριτική σε παλαιότερες επιλογές της παράταξής
του: «Η αλήθεια είναι ότι κάποιες
από τις συμβάσεις παραχώρησης
είχαν όρους λεόντειους υπέρ των
ιδιωτών. Αυτά τα λάθη δεν θα επαναληφθούν, έχουμε μεγαλύτερη
εμπειρία. Ομως η Ν.Δ. έστω και με
καθυστερήσεις ή λάθη παρήγαγε
αποτέλεσμα, δεν υπάρχει μεγάλο
έργο των τελευταίων ετών που να
μην έχει τη σφραγίδα της. Αντίθετα,
από τα έργα και τις ημέρες του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε... μόνο ημέρες». Σημαντική ήταν η αναφορά του κ.
Μητσοτάκη στην Αττική Οδό: «Η
επέκταση της σύμβασής της θα τεθεί σε διαγωνισμό πριν από τη λήξη
της το 2024. Λέμε όχι σε ύποπτες
επεκτάσεις μικρής διάρκειας», δήλωσε.
Οπως ανέφεραν ο αντιπρόεδρος
της Νέας Δημοκρατίας Κωστής Χατζηδάκης και ο τομεάρχης για τις
υποδομές Κώστας Α. Καραμανλής,
η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας

για τις υποδομές βασίζεται στην
ενίσχυση του ρόλου του ιδιωτικού
τομέα τόσο σε σχεδιαστικό όσο
και σε χρηματοδοτικό επίπεδο.
Μια νέα ιδέα που παρουσιάστηκε
χθες ήταν οι «προτάσεις καινοτομίας», προτάσεις έργων από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίες θα κατατίθενται στο δημόσιο προς αξιολόγηση με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.
Οσον αφορά τις υποδομές, ξεχώρισε ο οδικός άξονας Ελευσίνας
- Υλίκης (50 χλμ.) για την παράκαμψη του αστικού συγκροτήματος
της πρωτεύουσας (είχε προωθηθεί
το 2005-2008 επί υπουργίας Γιώρ<
<
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«Οχι» Μητσοτάκη
στην επέκταση της
σύμβασης της Αττικής
Οδού χωρίς ανοικτό
διαγωνισμό – «Δεν θα
επαναληφθούν τα λάθη
στις συμβάσεις παραχώρησης», ανέφερε.
γου Σουφλιά, αλλά τελικώς δεν
προχώρησε), η επέκταση της Δυτικής Περιφερειακής Υμηττού έως
τη λεωφόρο Βουλιαγμένης και η
ολοκλήρωση του ΒΟΑΚ με έναν,
ενιαίο διαγωνισμό. Πολλές αναφορές έγιναν στο ζήτημα των απορριμμάτων στην Αττική. «Η κατάσταση παίρνει διαστάσεις εθνικής απειλής», ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης. «Πρέπει να προωθήσουμε ταχύτατα έργα ΣΔΙΤ, όπως αυτό
που έγινε πρόσφατα στο Βελιγράδι
και περιελάμβανε και καύση, χωρίς
βέβαια να υπαναχωρούμε από τις
ευρωπαϊκές δεσμεύσεις μας για
την ανακύκλωση. Ηταν ουτοπική
η φαντασίωση του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι
κάτοικοι των πυκνοκατοικημένων
περιοχών όπως η Καλλιθέα και το
Φάληρο μπορούν να διαχειριστούν
μόνοι τα απορρίμματά τους. Στο
σημείο που έχουν φθάσει τα πράγματα, την επόμενη ημέρα θα χρειαστεί μια πυροσβεστική παρέμβαση στη Φυλή και άμεση προκήρυξη
διαγωνισμών για έργα ΣΔΙΤ».

Ενδοκυβερνητική κόντρα για παροχές και επιδόματα
Ο Ευκλείδης Τσακαλώτος διέψευσε τον Τάσο Πετρόπουλο για το «δώρο Πάσχα» – Ποιες ευνοϊκές ρυθμίσεις προωθούνται
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Το κονδύλι
των 658 εκατ.

Ενδοκυβερνητικές προστριβές προκαλεί
η προεκλογική πλειοδοσία θετικών
μέτρων στην οποία επιδίδονται υπουργοί και στελέχη όσο η χώρα εισέρχεται
σε τροχιά εκλογών. Χθες, φωτιές άναψαν στο οικονομικό επιτελείο αλλά
και στο Μαξίμου οι δηλώσεις του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης
Τάσου Πετρόπουλου, με τις οποίες άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο να καταβληθεί ένα έκτακτο επίδομα υπό
μορφή δώρου Πάσχα σε δημόσιους υπαλλήλους και συνταξιούχους.
Ο κ. Πετρόπουλος, σε συνέντευξή
του στον ραδιοφωνικό σταθμό
News24/7, αναφέρθηκε και στο θέμα
των διαβουλεύσεων με τους δανειστές
για την πρώτη κατοικία, εκτιμώντας
ότι δεν πρέπει να κατατεθούν στη Βουλή οι σχετικές διατάξεις πριν από το
Eurogroup της 5ης Απριλίου.

Τη σπίθα της κυβερνητικής κό-
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Λίγο πριν από το Πάσχα,
αναμένονται και
οι πρώτες πληρωμές
του επιδό-ματος ενοικίου.

Σχολιάζοντας το θέμα των δώρων, ο κ. Τσακαλώτος δεν έκρυψε την ενόχλησή του για τις δηλώσεις του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης, λέγοντας χαρακτηριστικά,
«πρώτη φορά το ακούω, ρωτήστε τον κ. Πετρόπουλο».

Η επίμαχη αναφορά του υφυπουργού
που προκάλεσε την «κόντρα» είναι η
εξής: «Ακούγεται ότι θα δώσουμε εκτάκτως ένα επίδομα, διότι πραγματικά
υπάρχει ένα μέρος το οποίο μπορούμε
να δώσουμε. Αυτές όμως είναι αποφάσεις που η κυβέρνηση παίρνει κεντρικά
και ο πρωθυπουργός ανακοινώνει».
Αμέσως σήμανε συναγερμός τόσο
στα αρμόδια υπουργεία Εργασίας και
Οικονομικών όσο και στο Μέγαρο Μαξίμου.
Κυβερνητικές πηγές αναφερόμενες
στο θέμα του δώρου Πάσχα υποστήριζαν πως δεν υπάρχει κανένας σχετικός
σχεδιασμός. Αντίστοιχες διαρροές υπήρχαν και από το υπουργείο Εργασίας.
Οσο για το σχέδιο νόμου που αφορά
την προστασία της πρώτης κατοικίας,
οι κυβερνητικές πηγές άφηναν να διαρρεύσει ότι είναι έτοιμο να κατατεθεί
στη Βουλή και να ψηφιστεί.

Οταν μάλιστα κλήθηκε να σχολιάσει
το θέμα των δώρων ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, δεν
έκρυψε την ενόχλησή του και δήλωσε
χαρακτηριστικά, «πρώτη φορά το ακούω, ρωτήστε τον κ. Πετρόπουλο».
Ερωτηθείς για τις διαβουλεύσεις σχετικά με την προστασία της πρώτης
κατοικίας και το πλαίσιο που θα διαδεχθεί τον νόμο Κατσέλη υποστήριξε
πως θα υπάρξουν εξελίξεις, «αδειάζοντας» εκ νέου τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης. Λίγες ώρες αργότερα
το νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή.
Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις
διαστάσεις που έλαβε το θέμα της ενδοκυβερνητικής πολυφωνίας, ο κ. Πετρόπουλος ανέφερε στο ΑθηναϊκόΜακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων
πως ουδέποτε δήλωσε ότι πρόκειται
να καταβληθεί δώρο Πάσχα στους συνταξιούχους. «Αντιθέτως, υπογράμμισα

ότι τα θέματα αυτά αποτελούν αντικείμενο της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, ο οποίος τα ανακοινώνει»,
διευκρίνισε ο υφυπουργός.
Στο υπουργείο Εργασίας, πάντως,
κι ενώ η χώρα θα κινείται σε προεκλογική τροχιά, σχεδιάζουν να ρίξουν στη
μάχη νέες ευνοϊκές διατάξεις, με αιχμή
τη ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και τη διάταξη
για το «πάγωμα» των περικοπών στις
συντάξεις χηρείας. Λίγο πριν από το
Πάσχα, άλλωστε, αναμένονται και οι
πρώτες πληρωμές του επιδόματος ενοικίου, μαζί με τα αναδρομικά.
Ειδικά για τη ρύθμιση οφειλών, παρά
τη μεγάλη καθυστέρηση, στο υπουργείο Εργασίας δηλώνουν έτοιμοι. Μάλιστα, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο
να προβλέπει και ρύθμιση για τα χρέη
των επιχειρήσεων και όχι μόνο των
μη μισθωτών.

Σε αυτή την περίπτωση, βέβαια, δεν
θα υπάρχει η ευνοϊκή πρόβλεψη για
επανυπολογισμό των οφειλών για τη
15ετία 2002-2016. Θα προβλέπεται
μόνο μείωση των προσαυξήσεων που
μπορεί να ανέρχεται ακόμη και στο
100%, στην περίπτωση που η οφειλή
εξοφληθεί εφάπαξ. Η ελάχιστη μηνιαία
δόση αναμένεται να οριστεί στα 50
ευρώ με ετήσια προσαύξηση δόσης
5%.
Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους
θα προβλέπεται ως επιλογή ο επανυπολογισμός των οφειλών της περιόδου
2002-2016 με βάση το καθεστώς του
ΕΦΚΑ και «κούρεμα» των προσαυξήσεων κατά 85%. Η διάρκεια ισχύος της
ρύθμισης για όλους θα είναι 3μηνη.
Εφόσον ισχύσει το χρονοδιάγραμμα
που θέτει αυτή τη φορά το υπουργείο
Εργασίας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα

υποβολής αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει, για όλους τους οφειλέτες, προς
το τέλος Απριλίου. Για τον λόγο αυτό,
το μέτρο εκτιμάται πως θα προωθηθεί
στη Βουλή εντός του Απριλίου. Με το
ίδιο νομοσχέδιο, που θα έχει τη μορφή
πολυνομοσχεδίου-σκούπα σχεδιάζεται
να διευθετηθούν, δεκάδες άλλα ασφαλιστικά θέματα, μεταξύ των οποίων
και η αναστολή της εφαρμογής του ηλικιακού ορίου στις συντάξεις της χηρείας. Οπως επανέλαβε την προηγούμενη εβδομάδα ο κ. Πετρόπουλος, ο
χρόνος αναστολής θα εξαρτηθεί άμεσα
από το ύψος της ανεργίας, θα ισχύει
δηλαδή έως ότου η ανεργία πέσει κάτω
από το 10%.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με
τον νόμο Κατρούγκαλου μόνο οι σύζυγοι που τη στιγμή του θανάτου ήταν
πάνω από 55 ετών δικαιούνται τη σύνταξη χηρείας διά βίου.

ντρας που εκτυλίσσεται εις
βάρος εκατομμυρίων συνταξιούχων οι οποίοι αγωνιούν και
ελπίζουν ότι θα τους επιστραφούν τα ποσά που παρανόμως
–σύμφωνα με την απόφαση
του ΣτΕ– έχουν περικοπεί, άναψε το υπό κατανομή κονδύλι της τάξεως των 658 εκατ.
που πιστοποιήθηκε πρόσφατα
από το υπουργείο Οικονομικών και «φωτογράφισε» στην
πρόσφατη έκθεσή της η Κομισιόν. Tα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας δέχονται συνεχώς εισηγήσεις για την τύχη του κονδυλίου, τελική απόφαση όμως
δεν φαίνεται να έχει ληφθεί,
εν αναμονή δε και της απόφασης του ΣτΕ που αφορά τους
δημοσίους υπαλλήλους. Τo
κόστος των διεκδικούμενων αναδρομικών ποσών –σε περίπτωση που επιστρέφονταν σε
όλους τους συνταξιούχους – ανέρχεται 4,2 δισ. τον χρόνο.
Για τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους, η δημοσιονομική επιβάρυνση στον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης είναι της τάξεως
των 3,9 δισ. σε μεικτή βάση,
μόνο για την επιστροφή των αναδρομικών. Παράλληλα, η ετήσια δαπάνη για την εφεξής
χορήγηση των επιδομάτων
στους υπαλλήλους, αγγίζει τα
700 εκατ. σε μεικτή βάση. Να
σημειωθεί εδώ ότι οι μεν περικοπές των συντάξεων αφορούν περίπου 1,2 εκατ. συνταξιούχους, ενώ η κατάργηση
των δώρων αφορά τους πάντες δηλαδή 2,5 εκατ. συνταξιούχους και περίπου 650.000
δημοσίους υπαλλήλους.
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3 στους 4
οφειλέτες
του Δημοσίου
εκτός ρύθμισης
Μόλις 1 εκατ. έχει ρυθμίσει - Γιατί
η κυβέρνηση πιέζει για τις 120 δόσεις
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αδυνατούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους
στην εφορία τρεις στους τέσσερις οφειλέτες του Δημοσίου, καθώς η οικονομική
τους κατάσταση δεν τους επιτρέπει να
πληρώσουν τις οφειλές τους στη μοναδική ρύθμιση που βρίσκεται σε ισχύ,
αυτή των 12 δόσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από ένα εκατομμύριο οφειλέτες της εφορίας αλλά
και των ασφαλιστικών ταμείων έχουν
ρυθμίσει τα χρέη τους, είτε πρόκειται
για φόρο εισοδήματος είτε για ΕΝΦΙΑ
<
<
<
<
<
<

Περίπου 2 εκατ. φορολογούμενοι έχουν χρέη έως
500 ευρώ, ενώ 1,5 εκατ.
χρωστούν από 500 ευρώ
έως 10.000 ευρώ.
είτε ακόμα και για τις ασφαλιστικές εισφορές. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι αυτοί
που δεν κατάφεραν να είναι συνεπείς
απέναντι στην εφορία, με αποτέλεσμα
περίπου 300.000 φορολογούμενοι να έχουν χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων
που θεσπίστηκε από την παρούσα κυβέρνηση το 2015, εξαιτίας της αδυναμίας
να αντεπεξέλθουν ταυτόχρονα στις τρέχουσες υποχρεώσεις αλλά και στις υποχρεώσεις καταβολής των δόσεων.
Η αδυναμία αυτή των φορολογουμένων αναγκάζει την κυβέρνηση να ζητήσει
από τους πιστωτές της χώρας μια νέα
ρύθμιση, στην οποία θα μπορέσουν να
ενταχθούν όσοι πραγματικά μπορούν
να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Παράλληλα, και η αξιωματική αντιπολίτευση
έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά της
ρύθμιση έως και 120 δόσεων για τους
οφειλέτες του Δημοσίου, αναγνωρίζοντας
τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν
κατά την περίοδο της κρίσης.
Βέβαια, οι θεσμοί παγίως διαφωνούν με
τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, οι οποίες στέλνουν
λάθος μήνυμα στους φορολογούμενους.
Υποστηρίζουν δε ότι όσο θεσπίζονται νέες

ρυθμίσεις τόσο θα αυξάνονται τα χρέη
προς το Δημόσιο δεδομένου ότι θα περιμένουν μια νέα ρύθμιση.
Η κυβέρνηση αντιτάσσει στις αιτιάσεις
των πιστωτών τα ποιοτικά στοιχεία των
οφειλετών, που δείχνουν ότι περίπου 2
εκατ. φορολογούμενοι έχουν χρέη έως
500 ευρώ, ενώ 1,5 εκατ. χρωστούν από
500 ευρώ έως 10.000 ευρώ. Τα στοιχεία
αυτά καταδεικνύουν, σύμφωνα με την
κυβέρνηση, ότι δεν πρόκειται για «μπαταχτσήδες», αλλά για φορολογούμενους
που αδυνατούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 12 δόσεων.
Από τους θεσμούς, πάντως, εστάλη
μήνυμα προς την κυβέρνηση να προχωρήσει στην εκπόνηση σχεδίου που
θα λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια για την ένταξη στη ρύθμιση. Δηλαδή, εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια καθώς και κριτήρια βιωσιμότητας. Αυτό σημαίνει ότι στη ρύθμιση
θα ενταχθούν μόνο όσοι αποδεικνύουν
ότι μπορούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ:
• Οι φορολογούμενοι που χρωστούν στη
φορολογική διοίκηση έως 500 ευρώ ανέρχονταν σε 2.219.151 ή στο 54,6% του
συνόλου των οφειλετών. Σε σύγκριση με
τον Δεκέμβριο του 2017, αυξήθηκαν κατά
0,78% ή κατά 17.241. Οι οφειλέτες αυτοί
δεν απειλούνται με κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, αλλά μόνο με κατασχέσεις σε εισοδήματα και υπόλοιπα τραπεζικών καταθέσεων. Να σημειωθεί ότι
το όριο χρέους πάνω από το οποίο η εφορία μπορεί να κατάσχει ακίνητα και
κινητά περιουσιακά στοιχεία είναι τα
500 ευρώ.
• Οι φορολογούμενοι με χρέη άνω των
100.000 ευρώ στη φορολογική διοίκηση
έφθασαν σε 42.897 το 2018. Σε σύγκριση
με τον Δεκέμβριο του 2017, αυξήθηκαν
κατά 5,83% ή κατά 2.363.
• Οι φορολογούμενοι που χρωστούν ποσά από 10.001 έως 100.000 ευρώ ανέρχονται σε 256.821 ή στο 6,32% του συνόλου. Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των οφειλών προς τη φορολογική
διοίκηση διαμορφώθηκε στα 104,36 δισ.
ευρώ.

Ελάχιστη δόση 25-30 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους
Μετά το Eurogroup της 5ης Απριλίου
και κατά πάσα πιθανότητα στα τέλη
Απριλίου θα γίνει γνωστό εάν η κυβέρνηση θα πάρει το πράσινο φως
από τους θεσμούς για την κατάθεση
στη Βουλή ρύθμισης για την αποπληρωμή των οφειλών τους σε 120
δόσεις.
Στη ρύθμιση που έχουν ετοιμάσει
στο υπουργείο Οικονομικών, με τη
βοήθεια τη φορολογικής διοίκησης,
εντάσσονται μισθωτοί, συνταξιούχοι
και όσοι δεν εντάσσονται στη ρύθμιση του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Στη ρύθμιση τη εφορίας θα περιλαμβάνονται περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια, κάτι που δεν ισχύει στη ρύθμιση των Ταμείων
(προς το παρόν). Ταυτόχρονα, η κυ-

βέρνηση επεξεργάζεται και ένα δεύτερο σχέδιο το οποίο προβλέπει την
αύξηση των δόσεων στην πάγια ρύθμιση από 12 που είναι σήμερα σε 3648. Η νέα ρύθμιση του υπουργείου
Οικονομικών χωρίς τις παρατηρήσεις
ή και τις αλλαγές των θεσμών προβλέπει:
• Αποπληρωμή δόσεων έως και 120
δόσεις.
• Ελάχιστή δόση 25-30 ευρώ.
• Διαγραφή των οφειλών από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης
καταβολής. Ανάλογα με το ύψος της
οφειλής αλλά και τον χρόνο που δημιουργήθηκαν αυτές, θα κλιμακώνεται το «κούρεμα» στις προσαυξήσεις, το οποίο θα φθάνει στην πλήρη
διαγραφή σε ορισμένες περιπτώσεις.
• Για τους μικρούς οφειλέτες η ρύθ-

μιση θα είναι γενναιόδωρη, δεδομένου ότι το πλήθος των οφειλετών
έχει χρέη μεταξύ 3.000-5.000 ευρώ.
• Διαγραφή του 95% των οφειλών
από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί
από τη φορολογική διοίκηση.
• Αυστηρά εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Πάγια ρύθμιση
Το νέο πλαίσιο προβλέπει την αποπληρωμή των χρεών σε 36-48 δόσεις υπό προϋποθέσεις. Η βασική
ρύθμιση, όπως αναφέρει, θα ανέρχεται σε 24 δόσεις και θα φθάνει τις
48 εάν οι οφειλέτες πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, με βασικότερο όλων τη δυνατότητα αποπληρωμής
της οφειλής. Δηλαδή εάν το εισόδημα
επιτρέπει στον οφειλέτη να ενταχθεί

στη ρύθμιση. Εάν δεν είναι «βιώσιμος» θα εξαιρείται από τη ρύθμιση.
Σήμερα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές
μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε
12 μηνιαίες δόσεις και είναι δυνατόν
να φθάσουν υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις τις 24.
Η υπαγωγή στην πάγια ρύθμιση
και η υποβολή τόσο της αίτησης όσο
και της απαιτούμενης υπεύθυνης δήλωσης μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής εφαρμογής του
συστήματος Τaxisnet, που είναι διαθέσιμη μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.aade.gr. Με την υπαγωγή στη
ρύθμιση, αποτρέπεται η επιβολή του
μέτρου της κατάσχεσης ή, αν το μέτρο
αυτό έχει ήδη επιβληθεί, αναστέλλεται.

Εισόδημα από ενοίκια 200 ευρώ τον μήνα δηλώνουν κατά μέσο όρο οι ιδιοκτήτες
Του ΘΑΝΟΥ ΤΣΙΡΟΥ

Με λιγότερα από 200 ευρώ τον μήνα εμφανίζονται να καλύπτουν τις στεγαστικές τους ανάγκες οι ενοικιαστές ακινήτων, αν πιστέψει κανείς τα όσα δηλώνονται στις φορολογικές δηλώσεις.
Τα νοικοκυριά που ζουν στο ενοίκιο έχουν ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο,
αλλά οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων
ακινήτων εμφανίζονται ότι εισπράττουν
κάτω από δύο δισ. ευρώ σε ετήσια βάση.
Η δήλωση χαμηλότερων εισοδημάτων
από ενοίκια είναι το αποτέλεσμα της
οικονομικής κρίσης, που έριξε τις μισθώσεις. Είναι όμως και απόρροια της
αύξησης των φορολογικών συντελεστών
των ενοικίων, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν
έως και το 45%, αλλά και της κατάργησης
της έκπτωσης φόρου για τους ενοικιαστές πρώτης κατοικίας, η οποία στέρησε
και το τελευταίο κίνητρο για αναγραφή
των πραγματικών ποσών στη φορολογική δήλωση. Με την έναρξη της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για
το επίδομα ενοικίου, το περιεχόμενο
των φορολογικών δηλώσεων όσον αφορά τα εισοδήματα από ενοίκια επανέρχεται στο προσκήνιο. Δεκάδες χιλιάδες ενοικιαστές καλούνται πλέον
να πιέσουν τους ιδιοκτήτες καταρχάς

για την υποβολή του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, καθώς χωρίς αυτό δεν καταβάλλεται επίδομα. Στο υπουργείο Οικονομικών ελπίζουν ότι αυτή η διαδικασία θα γίνει ένας «μοχλός πίεσης»
προς τους ιδιοκτήτες για να εμφανίσουν
μεγαλύτερα ποσά στις φορολογικές
τους δηλώσεις.
Από την επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων προκύπτει ότι το συνολικό δηλωθέν εισόδημα από ενοικιάσεις κατοικιών (χωρίς, δηλαδή, να προσμετρούνται τα εισοδήματα από καταστήματα κ.λπ.) ανέρχεται στα 2,8-2,9
δισ. ευρώ, με το ποσό αυτό να μοιράζεται
σε περίπου 860-870 χιλιάδες ιδιοκτήτες.
Αν «απομονωθεί» η ενοικίαση των διαμερισμάτων και των κατοικιών που
χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία,
τότε το ποσό του συνολικού εισοδήματος περιορίζεται κάτω από τα δύο
δισ. ευρώ. Δεδομένου ότι ενοίκιο για
την κύρια κατοικία τους πληρώνουν
τουλάχιστον ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, προκύπτει ετήσιο ποσό ενοικίου
ανά νοικοκυριό της τάξεως των 2.000
ευρώ, δηλαδή λιγότερο από 200 ευρώ
σε μηνιαία βάση.
Ακόμη και εν μέσω κρίσης, το ποσό
αυτό δεν μπορεί να ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα, καθώς τουλά-

χιστον στα μεγάλα αστικά κέντρα οι
μισθώσεις είναι πολύ μεγαλύτερες. Ομως, τα στοιχεία που αποτυπώνονται
στις δηλώσεις επηρεάζονται κυρίως

από το φαινόμενο της μερικής δήλωσης
του μισθώματος (δηλαδή, άλλο ποσό
να καταβάλλεται πραγματικά και άλλο
να αποτυπώνεται στο μισθωτήριο). Η

μέτρηση των νοικοκυριών που πληρώνουν ενοίκιο για την κύρια κατοικία
τους έγινε με αφορμή την προετοιμασία
για την καταβολή του επιδόματος στέγασης. Ο συνολικός αριθμός εκτιμήθηκε
σε πάνω από ένα εκατομμύριο, για να
προκύψει τελικώς ότι το επίδομα θα εισπράξουν περίπου ο ένας στους τέσσερις
βάσει των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες φάνηκε ότι δεκάδες χιλιάδες
αιτήσεις δεν μπορούσαν να προχωρήσουν λόγω της παντελούς έλλειψης ηλεκτρονικού μισθωτηρίου ή της ύπαρξης
μισθωτηρίου το οποίο έχει ήδη λήξει.
Λόγω των συγκεκριμένων ελλείψεων,
δεν μπορούν να προχωρήσουν δεκάδες
χιλιάδες επιδόματα ενοικίων. Η πίεση
ήδη μεταφέρεται στους ιδιοκτήτες, οι
οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν τα ανανεωμένα μισθωτήρια. Μάλιστα, από
το περιεχόμενο της απόφασης για την
καταβολή του επιδόματος προκύπτει
ότι τα μισθωτήρια θα πρέπει να έχουν
συγκεκριμένες «προδιαγραφές» προκειμένου ο ενοικιαστής να μη χάνει το
επίδομα:
1. Η ισχύς του μισθωτηρίου να καλύπτει
και τους επόμενους μήνες και σε καμία
περίπτωση να μην λήγει πριν από το
τέλος Σεπτεμβρίου του 2019.

2. Το αναγραφόμενο μίσθωμα να μην
είναι μικρότερο από το ύψος του επιδόματος που δικαιούται ο ιδιοκτήτης
του ακινήτου. Το ύψος του επιδόματος
ενοικίου (το οποίο κυμαίνεται από τα
70-210 ευρώ) δεν έχει συνδεθεί με το
ύψος του δηλωθέντος ενοικίου. Αν κάτι
τέτοιο συνέβαινε, το υπουργείο Οικονομικών θα είχε ακόμη περισσότερες
πιθανότητες να εντοπίσει αδήλωτα ενοίκια.
Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, οπότε θα κορυφωθεί η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χορήγησης του
επιδόματος ενοικίου, το υπουργείο Οικονομικών προσδοκά και σε κέρδη
από αυτή τη διαδικασία. Το πρώτο ζητούμενο είναι να κατατεθούν μαζικά
ηλεκτρονικά μισθωτήρια, ώστε να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική διασταύρωση για τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων από ενοίκια. Το δεύτερο
ζητούμενο είναι να σχηματιστεί καλύτερη εικόνα για το ποιοι αποκτούν
εισοδήματα από ενοίκια στην Ελλάδα.
Ειδικά το τελευταίο, έχει πολύ μεγάλη
ελεγκτική αξία για την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία θα
κληθεί να αντιμετωπίσει ελεγκτικά το
επόμενο διάστημα και το «φαινόμενο
Airbnb».
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Δεν αρκεί ο τουρισμός για βιώσιμη ανάπτυξη

Ο γ.γ. του ΟΟΣΑ, Ανχελ Γκουρία, προτείνει να δοθεί έμφαση στη μεταποίηση και στις δεξιότητες των εργαζομένων

δεύουν και καταρτίζουν τους εργαζομένους τους. Πρέπει να επισημάνω
εδώ ότι οι εγχώριες εταιρείες προβαίνουν σε λίγες επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη. Η περισσότερη
έρευνα και ανάπτυξη στην Ελλάδα
είναι «εισαγόμενη» από το εξωτερικό.
Θα δείτε λοιπόν ότι τελικά η αύξηση
του κατώτατου μισθού θα αποδειχθεί
ένα θετικό βήμα. Υποστήριξα την
αύξηση του κατώτατου μισθού στις
ΗΠΑ. Το έπραξα και στην Ισπανία,
διότι ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Οι επιχειρήσεις δεν πρόκειται να χρεοκοπήσουν από αυτές τις αυξήσεις.

Συνέντευξη στη ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

«Οι προοπτικές της ελληνικής οικονομίας
μπορεί να είναι τελικά πιο αδύναμες,
καθώς ως μικρή και ανοιχτή οικονομία
επηρεάζεται από την επιβράδυνση
στην παγκόσμια ανάπτυξη». Τον προβληματισμό αυτό διατυπώνει ο γενικός
γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) Ανχελ Γκουρία σε συνέντευξη
που παραχώρησε αποκλειστικά στην
«Καθημερινή» της Κυριακής, κατά την
πρόσφατη επίσκεψή του στην Ελλάδα.
Ο ίδιος θεωρεί ότι η μορφή προστασίας
της Ελλάδας από τους αρνητικούς εξωτερικούς παράγοντες είναι η ανάπτυξη της μεταποίησης και η εστίαση
στις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού. Με πάθος τάσσεται υπέρ της
αύξησης του κατώτατου μισθού, ενώ
επιρρίπτει ευθύνες στους δανειστές
για τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν
κατά την εφαρμογή της πρώτης εργαλειοθήκης ανταγωνισμού. Ο κ. Γκουρία
βρέθηκε στην Αθήνα από τις 18 έως
τις 20 Μαρτίου για να συμμετάσχει
στη συνάντηση της Επιτροπής Πολιτικής Περιφερειακής Ανάπτυξης του
ΟΟΣΑ σε επίπεδο υπουργών.

– Τι μπορεί να κάνει η Ελλάδα για να
περιορίσει τις επιπτώσεις της επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας στην ελληνική;
– Να αυξήσει την παραγωγικότητα,
την ανταγωνιστικότητα και φυσικά
να εστιάσει στις επενδύσεις. Εχετε,
βεβαίως, θετικές επιδόσεις στον τουρισμό. Ομως, τι γίνεται με τη μεταποίηση και τους άλλους κλάδους υπηρεσιών; Πρέπει να προσανατολιστείτε και σε άλλους κλάδους υπηρεσιών, βασισμένων στη γνώση. Αυτό
που επιμένω, επίσης, ότι χρειάζεται
είναι: δεξιότητες, δεξιότητες, δεξιότητες! Και χρειάζεται, προκειμένου
να προετοιμαστεί το εργατικό δυναμικό
για ένα ψηφιακό μέλλον.
– Μα πώς θα γίνει αυτό όταν έχουμε
ένα ανεπαρκές εκπαιδευτικό σύστημα και ταυτόχρονα το φαινόμενο
του «brain drain»;
– Ηδη παράγετε τη γνώση, παράγετε
τα μυαλά. Μερικές φορές, βεβαίως,
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– Σύμφωνα με τις προβλέψεις του
ΟΟΣΑ τον περασμένο Νοέμβριο, ο
ρυθμός ανάπτυξης της Ελλάδας το
2019 θα είναι 2,2% και 2,1% το 2020.
Σήμερα πιστεύετε ότι θα επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις; Είναι
αισιόδοξες ή απαισιόδοξες;
– Το πρόβλημα δεν είναι εάν οι προβλέψεις αυτές είναι αισιόδοξες ή απαισιόδοξες. Το πρόβλημα είναι το τι
συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο. Η
Ελλάδα είναι μία μικρή, ανοιχτή οικονομία και επομένως πρόκειται να
επηρεασθεί από οτιδήποτε συμβαίνει
στον υπόλοιπο κόσμο, είτε αυτό αφορά
το παγκόσμιο εμπόριο, είτε τις επενδύσεις είτε τους ρυθμούς ανάπτυξης
των άλλων χωρών. Δυστυχώς, η παγκόσμια ανάπτυξη είναι ασθενής. Το
παγκόσμιο εμπόριο είναι ασθενές. Οι
επενδύσεις είναι ασθενείς. Χώρες
όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία,
το Ηνωμένο Βασίλειο, ακόμη και η
Ολλανδία, αναπτύσσονται με ρυθμούς
χαμηλότερους από αυτούς που αναμέναμε. Εχουμε λοιπόν επιβράδυνση
της ανάπτυξης στην παγκόσμια οικονομία. Επομένως, για λόγους που η
Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί
να ελέγξει, μπορεί να έχει τελικά μια
πιο αδύναμη προοπτική σε ό,τι αφορά
τους ρυθμούς ανάπτυξης.

– Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι λόγω των εθνικών εκλογών φέτος, η κυβέρνηση επιδίδεται σε παροχές. Τι θα συμβουλεύατε την ελληνική κυβέρνηση, αλλά
και τα κόμματα της αντιπολίτευσης
που διεκδικούν την εξουσία;
– Ειλικρινά, πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας, ο Ευκλείδης, ο
κ. Δραγασάκης, η κυβέρνησή του συνολικά έχουν δώσει πολύ ξεκάθαρες
ενδείξεις: όταν πρέπει να εφαρμόσουν
δύσκολες αποφάσεις, το πράττουν,
διότι αυτές είναι μέρος της προσπάθειας ανασυγκρότησης της ελληνικής
οικονομίας, μέρος της συμφωνίας με
τους θεσμούς. Ωστόσο, τώρα έχουμε
μια κατάσταση που η Ελλάδα δεν είναι
σε πρόγραμμα και ήδη μπορεί να βγει
μόνη της στις αγορές. Επομένως, αυτό
είναι κάτι που η Ελλάδα κατάφερε
χάρη στις δικές της προσπάθειες, τις
δικές της θυσίες, τη δική της δουλειά.
Δεν πρόκειται να χαραμίσει αυτή τη
δουλειά λόγω των εκλογών.

«Εμείς διαγνώσαμε τα προβλήματα, κάναμε τις συστάσεις και η δική μας ιδέα ήταν να εφαρμοσθούν σταδιακά, όχι όλες από την πρώτη στιγμή. Αυτό που έγινε τελικά δεν
ήταν δική μας επιλογή. Δεν προβλέψαμε, όμως, πόσο δημοφιλείς θα ήταν οι προτάσεις μας για την εργαλειοθήκη στην τρόικα», λέει ο Ανχελ Γκουρία.
<
<
<
<
<
<

Η περισσότερη
έρευνα και ανάπτυξη
στην Ελλάδα
είναι «εισαγόμενη»
από το εξωτερικό.
χάνετε αυτά τα μυαλά, διότι φεύγουν
για το εξωτερικό. Ωστόσο, τα έχετε
ήδη παραγάγει, έχετε το δυναμικό
διότι διαθέτετε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, έχετε το ταλέντο. Ο
λόγος που δεν μένουν εδώ είναι λόγω
της έλλειψης ευκαιριών, και ήταν αναμενόμενο με τους αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Τώρα όμως βρίσκεστε
σε ανάπτυξη, θα μπορέσετε σταδιακά
να διατηρήσετε τα ταλέντα στην Ελλάδα, διότι θα υπάρχουν περισσότερες
ευκαιρίες.
– Αναφέρεστε επανειλημμένως στο
πρόβλημα της χαμηλής παραγωγικότητας. Θεωρείτε ότι αντέχει στην
παρούσα φάση η ελληνική οικονομία
και οι ελληνικές επιχειρήσεις την
πρόσφατη αύξηση του κατώτατου
μισθού;
– Ειλικρινά, όταν σκέφτεσαι να
αυξήσεις τον κατώτατο μισθό από
τα 586 ευρώ στα 650 ευρώ, πρέπει
να ρωτάς τον εαυτό σου: μπορεί μια
οικογένεια να ζήσει με 650 ευρώ; Ε-

Εσοδα με διεύρυνση φορολογικής βάσης
– Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ
η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τους υψηλότερους φόρους.
Την ίδια ώρα, όμως, τα κρατικά ταμεία χρειάζονται έσοδα. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σωστό μείγμα πολιτικής για τους φόρους;

– Κατ’ αρχάς υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στους ονομαστικούς φόρους και τους πραγματικούς
φόρους. Και το ερώτημα για την Ελλάδα είναι τελικά ποιοι είναι οι
πραγματικοί φόροι που πληρώνουν
οι Ελληνες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, σε σχέση με αυτά που παράγουν. Εάν υπάρχει μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση, τότε μπορεί
μια χώρα να μειώνει τους φορολογικούς συντελεστές. Το θέμα λοιπόν
είναι να διευρύνεις τη φορολογική
βάση και μετά, σχεδόν ως διά μαγείας, έχεις περισσότερα έσοδα, αλλά
δίνεις και κίνητρο στους φορολογουμένους να πληρώνουν. Ενα ακόμη σημαντικό θέμα που πρέπει να

πομένως, υποστηρίζω την αύξηση
του κατώτατου μισθού. Το θέμα δεν
είναι οι επιχειρήσεις, το θέμα είναι
οι οικογένειες. Μπορεί μια οικογένεια
να φάει, μπορεί μια οικογένεια να

διερευνηθεί, είναι εάν πληρώνουν
οι εταιρείες –οι μισθωτοί είναι «αιχμάλωτοι»– και κυρίως εάν πληρώνουν ένα δίκαιο μερίδιο φόρων. Ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο ο ΟΟΣΑ έχει αναπτύξει το σχέδιο για τη «Διάβρωση της φορολογικής βάσης και
τη μεταφορά κερδών» (Base
Erosion Profit Shifting – BEPS). Σημαντικό επίσης είναι το εργαλείο για
την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Ετσι, για κάθε Ελληνα που έχει
χρήματα στο εξωτερικό και τα έχει
αποκρύψει, οι αρμόδιες υπηρεσίες
στην Ελλάδα θα λαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες. Θα καλούν τον
πολίτη οι ελληνικές υπηρεσίες και
θα του λένε: «Συγγνώμη, έχω κάποιες πληροφορίες ότι έχετε χρήματα
στο εξωτερικό που δεν τα έχετε δηλώσει. Γιατί δεν περνάτε να πιούμε
έναν καφέ;». Οι πολίτες αυτοί θα έχουν την επιλογή είτε να πιουν έναν
καφέ είτε να φορέσουν μια στολή
με οριζόντιες ρίγες.
στείλει τα παιδιά της στο σχολείο,
μπορεί μια οικογένεια να πληρώσει
τις δαπάνες για τις μετακινήσεις της,
μπορεί μια οικογένεια να αγοράσει
φάρμακα με 650 ευρώ;
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Πρέπει να προσανατολιστείτε και σε άλλους κλάδους υπηρεσιών, βασισμένων στη γνώση. Αυτό που
επιμένω, επίσης, ότι χρειάζεται είναι: δεξιότητες,
δεξιότητες, δεξιότητες!
– Ομως υπάρχουν αντιδράσεις από
τον ιδιωτικό τομέα...
– Δεν έχω δει ούτε μια φορά να αυξάνεται ο κατώτατος μισθός και να
μη διαμαρτύρεται ο ιδιωτικός τομέας.
Εχω υποστηρίξει την αύξηση του κατώτατου μισθού στη Γερμανία – και
σας διαβεβαιώ ότι είναι πολύ υψηλότερος από αυτόν στην Ελλάδα. Και
τότε ο ιδιωτικός τομέας έλεγε ότι θα
χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Δεν
χάθηκε ούτε μία θέση εργασίας και
τελικά οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από την αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης. Οι εταιρείες
πάντα θα διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις των μισθών. Θα πρέπει, όμως,
να υπάρχει η επίγνωση ότι δεν μπορείς
να έχεις υψηλή παραγωγικότητα, εάν
πληρώνεις τους εργαζομένους με μισθούς στα όρια της επιβίωσης.
Η υψηλή παραγωγικότητα επιτυγχάνεται όταν οι επιχειρήσεις εκπαι-

– Ο ΟΟΣΑ έγινε πολύ διάσημος στην
Ελλάδα λόγω των εργαλειοθηκών ανταγωνισμού και ειδικά μετά την
πρώτη, το 2013, η οποία προκάλεσε
και πολλές αντιδράσεις. Εξι χρόνια
μετά, πώς θα χαρακτηρίζατε την αποτελεσματικότητα των συστάσεων
αυτών στην ελληνική οικονομία
– Ηταν πολύ αποτελεσματικές οι
εργαλειοθήκες και αυτό είναι θετικό.
Θεωρώ, πάντως, ότι οι συστάσεις αυτές
έχουν καταστήσει την ελληνική οικονομία πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική, πιο ανοιχτή, προσφέρει πιο
πολλές επιλογές σε αυτόν που είναι
ο κυρίαρχος. Και κυρίαρχος είναι ο
καταναλωτής, όχι οι προμηθευτές. Ωστόσο, με την πρώτη εργαλειοθήκη,
δεν γίναμε διάσημοι, γίναμε μάλλον
διαβόητοι. Από τον ΟΟΣΑ ζητήθηκε
να κάνουμε ανάλυση των συνθηκών
ανταγωνισμού, διότι αυτός έλειπε
στην Ελλάδα. Είχατε πολλά μονοπώλια
σε πολλούς κλάδους και δεν είχατε επιλογές για τον λαό. Εγώ, όταν μιλάω
για ανταγωνισμό, εννοώ επιλογές για
τον λαό, όχι για μία ή δύο εταιρείες.
Αυτό που κάναμε, λοιπόν, ήταν να
προτείνουμε εκατοντάδες συστάσεις.
Αυτό που συνέβη τελικά δεν ήταν υπό
τον έλεγχό μου, δεν ήταν υπό τον έλεγχο του ΟΟΣΑ. Η τρόικα, όπως λέγατε
τότε τους θεσμούς, είπε: «Αυτή είναι
μια θαυμάσια δουλειά του ΟΟΣΑ για
τον ανταγωνισμό. Μας αρέσει. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή για την Ελλάδα. Πόσες είναι οι συστάσεις; Εκατοντάδες; Να τις εφαρμόσει όλες η
Ελλάδα». Η δική μας πρόθεση δεν
ήταν αυτή. Εμείς διαγνώσαμε τα προβλήματα, κάναμε τις συστάσεις και η
δική μας ιδέα ήταν να εφαρμοσθούν
σταδιακά, όχι όλες από την πρώτη
στιγμή. Αυτό που έγινε τελικά δεν
ήταν δική μας επιλογή. Δεν προβλέψαμε, όμως, πόσο δημοφιλείς θα ήταν
οι προτάσεις μας στην τρόικα.

Τρεις στους τέσσερις επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα κάτω του αφορολογήτου
Το 74,7% των ελεύθερων επαγγελματιών δήλωσε εισοδήματα έως 10.000
ευρώ, όπως προκύπτει από τα στατιστικά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων, όταν το 2011 το
ποσοστό αυτό ανερχόταν στο 69%.
Αντίστοιχα εισοδήματα δήλωσε το
51,8% των μισθωτών και των συνταξιούχων με το συνολικό δηλωθέν εισόδημα να φθάνει τα 12,13 δισ. ευρώ.
Από την επεξεργασία των στοιχείων
διαφαίνεται ότι το εισόδημα των επαγγελματιών χρόνο με το χρόνο περιορίζεται και συγκεκριμένα από 5,02 δισ.
ευρώ, που δήλωναν ότι είχαν αποκτήσει
το 2014 πέρυσι, εμφάνισαν εισοδήματα
της τάξης 3,44 δισ. ευρώ με το μέσο
εισόδημά τους να κινείται στα όρια
του σημερινού αφορολόγητου ορίου
των μισθωτών και συνταξιούχων, δηλαδή στις 8.636 ευρώ. Ωστόσο, τα στοιχεία συνολικά δείχνουν τη συρρίκνωση
των εισοδημάτων. Ειδικότερα:
• Το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών
από 12.338 που ήταν το 2014 προσγειώθηκε στις 11.556 το 2017.
• Εξι στις δέκα οικογένειες δήλωσαν
το 2017 εισόδημα χαμηλότερο των
10.000 ευρώ.
• Στα 6.370.099 φορολογικές δηλώσεις
που υποβλήθηκαν το 2018 (εισοδήματα
2017), εισόδημα χαμηλότερο των
10.000 ευρώ δήλωσαν 3.964.567 φο-

ρολογούμενοι σε οικογενειακό επίπεδο,
καθώς οι δηλώσεις συζύγων υποβάλλονται από κοινού. Δηλαδή το 58,9%
των νοικοκυριών δηλώνει εισοδήματα
έως 10.000 ευρώ, κάτι που αφενός δείχνει τις συνέπειες της οικονομικής
κρίσης και αφετέρου την απόκρυψη
εισοδημάτων εξαιτίας των υψηλών
φορολογικών συντελεστών.
• Με μηδενικό εισόδημα εμφανίζονται
στην εφορία 644.790 οικογένειες, ενώ
το 2014 οι φορολογούμενοι με μηδενικό εισόδημα ανέρχονταν στις
564.611.
• Ο αριθμός των νοικοκυριών με εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ περιορίστηκε στις 19.869 καταγράφοντας
μείωση της τάξης του 24% σε σχέση
με το 2014.
• Στην παγίδα των τεκμηρίων πιάστηκαν πέρυσι 1,9 εκατ. φορολογούμενοι ή σχεδόν ένας στους τρεις, οι
οποίοι φορολογήθηκαν για μεγαλύτερα εισοδήματα ύψους 6,78 δισ. ευρώ. Από αυτούς 697.290 είναι μισθωτοί
και 515.509 συνταξιούχοι.
• Στα 8,32 δισ. ευρώ ανήλθε ο φόρος
εισοδήματος που πλήρωσαν τα 8,9 εκατομμύρια φορολογούμενοι.
• Στα 25,4 δισ. ευρώ οι δαπάνες που
δηλώθηκαν με πλαστικό χρήμα. Κατά
μέσον όρο οι φορολογούμενοι εμφάνισαν δαπάνες 3.600 ευρώ.
• Περισσότεροι από 1 εκατ. φορολο-

γούμενοι εμφανίζονται να φιλοξενούν
στο σπίτι τους κάποιο φίλο ή συγγενή.
Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων δήλωσαν συνολικά για το 2017
ποσόν εισοδήματος 6,192 δισ. ευρώ

προερχόμενο από ενοίκια, ενώ πέρυσι
είχαν δηλώσει 6,107 δισ. ευρώ από
την ίδια πηγή. Το εισόδημά τους μειώθηκε δηλαδή κατά 85 εκατ. ευρώ.
Οι φόροι από το 2010 μέχρι και το
2015 αυξήθηκαν κατά 600% και πλέον,

ενώ την ίδια στιγμή τα εισοδήματα
μειώθηκαν κατά 32,%. Σύμφωνα με
στοιχεία:
• Το 2010 το Δημόσιο εισέπραξε από
τη φορολόγηση των ακινήτων 487
εκατ. ευρώ, ενώ το δηλoύμενο εισό-

δημα από ακίνητα ανερχόταν στα
8,87 δισ. ευρώ.
• Το 2011 οι φόροι των ακινήτων έφθασαν το 1,17 δισ. ευρώ, ενώ το δηλούμενο εισόδημα τα 7,98 δισ. ευρώ
(1.584.059 φορολογούμενοι είχαν εισοδήματα από ακίνητα).
• Το 2012 οι φόροι των ακινήτων διαμορφώθηκαν στα 2,75 δισ. ευρώ, ενώ
το εισόδημα από ακίνητα στα 6,8 δισ.
ευρώ.
• Το 2013 οι φόροι των ακινήτων αυξήθηκαν περαιτέρω και διαμορφώθηκαν στα 2,991 δισ. ευρώ, με το δηλούμενο εισόδημα να μειώνεται στα 6,22
δισ. ευρώ.
• Το 2014 οι φόροι των ακινήτων έσπασαν το φράγμα των 3 δισ. ευρώ
και συγκεκριμένα εισπράχθηκαν 3,474
δισ. ευρώ, με το δηλούμενο εισόδημα
να περιορίζεται στα 6,08 δισ. ευρώ.
• Το 2015 οι φόροι στα ακίνητα ανήλθαν στα 3,18 δισ. ευρώ, με το δηλούμενο εισόδημα να υποχωρεί στα 6,05
δισ. ευρώ.
• Το 2016 οι φόροι στα ακίνητα ανήλθαν
στα 3,53 δισ. ευρώ, με το δηλούμενο
εισόδημα από ακίνητα να περιορίζεται
και να φθάνει τα 6,1 δισ. ευρώ.
• Το 2017 οι φόροι στα ακίνητα διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα με το
δηλούμενο εισόδημα από ακίνητα να
περιορίζεται και να φθάνει τα 6,19
δισ. ευρώ.
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Φώτα,Κάμερα,Πάμε!

.

Αυτή την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή
μη χάσετε τον 15ο τόμο!
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Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τορπίλη τα ακριβά καύσιμα
για την ελληνική ακτοπλοΐα

Τη διετία 2016-18 το κόστος τους έχει αυξηθεί 50% και συνεχίζει ανοδικά
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

THE SLEEPING BEAUTY

Προ κρίσιμων αποφάσεων βρίσκονται
οι ελληνικές ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις,
καθώς η άνοδος στις τιμές των καυσίμων και οι προοπτικές για περαιτέρω
αυξήσεις λόγω των νέων κανονισμών
για τις εκπομπές θείου απειλούν τόσο
τη λειτουργική κερδοφορία όσο και,
σε ορισμένες περιπτώσεις, την ικανότητά τους να εξυπηρετούν τον δανεισμό τους.
Είναι χαρακτηριστικό της σοβαρότητας του προβλήματος πως μέσα
στην τελευταία διετία (2016-2018) το
κόστος των καυσίμων έχει αυξηθεί
κατά 50% ενώ ήδη από την αρχή του
2019 έως σήμερα έχει σημειωθεί περαιτέρω ανατίμηση της τάξης του
23%, εξηγεί στην «Κ» ο πρόεδρος του
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού
Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ) Μιχάλης Σακέλλης.
Αυτό σημαίνει πως κατά τη διετία
2017/2018 τα αποτελέσματα των ακτοπλοϊκών επιβαρύνθηκαν κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ από τα καύσιμα,
ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 15%
του κύκλου εργασιών του κλάδου, συμπληρώνει. Αλλά και για το 2020 αναμένεται περαιτέρω αύξηση της τάξης του 20%, μόνον και μόνον από
την υποχρέωση χρήσης καυσίμων
χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο (έως
0,5%) τα οποία είναι σαφώς ακριβότερα
από αυτά που χρησιμοποιούνται σήμερα. Αν και ως εναλλακτική επιτρέπεται η χρήση πλυντηρίδων
(scrubbers) που συγκρατούν το θείο
από τα σημερινά, φθηνότερα καύσιμα,
το κόστος για την εγκατάστασή τους
είναι υψηλό, ενώ ακόμα κάποια από
αυτά (open loop) ελέγχονται για το
περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα. Εξάλλου το 2020, 32 από τα 45 πλοία
των τριών μεγάλων εταιρειών θα έχουν
ηλικία άνω των 20 ετών, κάτι που,
σύμφωνα με τη συμβουλευτική εταιρεία XRTC, περιορίζει τη βιωσιμότητα
της επένδυσης σε τέτοια συστήματα
καθαρισμού των καυσαερίων.
Ετσι, μεγάλες εταιρείες όπως η
Attica Group και η ANEK, που είναι
εκτεθειμένες και στις πιο ενεργοβόρους γραμμές της Αδριατικής και της
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Κατά τη διετία 2017-2018, τα αποτελέσματα των ακτοπλοϊκών επιβαρύνθηκαν κατά περίπου 100 εκατ. ευρώ από τα καύσιμα, ποσόν που αντιστοιχεί σχεδόν στο 15% του κύκλου εργασιών του κλάδου.
<
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<
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Αναζητούνται πόροι για
την ανανέωση του στόλου
– Επιτακτική η ανάγκη
λήψης μέτρων, όπως η
μείωση του ΦΠΑ.
Κρήτης, αξιολογούν την προοπτική
υλοποίησης ναυπηγικών προγραμμάτων αντικατάστασης των πλοίων
τους με νέα πλοία που θα χρησιμοποιούν ως καύσιμο το υγροποιημένο
φυσικό αέριο. Αλλά για να υλοποιηθούν τέτοια προγράμματα, χρειάζονται
χρηματοδοτήσεις που δεν είναι εύκολα
διαθέσιμες με τη σημερινή κατάσταση
του τραπεζικού συστήματος. Εναλλακτικά, επιδιώκεται η ένταξη αυτών
των προγραμμάτων σε χρηματοδοτούμενες από κοινοτικούς πόρους
δράσεις, κάτι που ακόμα όμως παραμένει αδιευκρίνιστο κατά πόσον είναι
εφικτό. Στην ελληνική ακτοπλοΐα, ε-

ξαιρουμένων των πορθμείων στο Αιγαίο και στο Ιόνιο, το 2018 ήταν δρομολογημένα 74 πλοία, 53 συμβατικά
και 21 ταχύπλοα. Από τα 74 πλοία τα
10 ή το 13,5% είναι ηλικίας άνω των
40 ετών. Στο τέλος της επόμενης δεκαετίας τα 41 πλοία ή το 55,5% θα
είναι ηλικίας άνω των 40 ετών με αποτέλεσμα τα αμέσως επόμενα χρόνια
να είναι αναγκαία η αντικατάστασή
τους.
Και καθώς όλη αυτή η διαδικασία
σημαίνει πως, στην καλύτερη περίπτωση, νέα πλοία στις ελληνικές θάλασσες δεν είναι εύκολο να έρθουν
πριν από μία τριετία, το σύνολο της
ακτοπλοϊκής αγοράς συμφωνεί πως
χρειάζονται άμεσα βραχυπρόθεσμα
μέτρα εκτόνωσης της πίεσης που δέχονται ώστε να μην εισέλθουν σε
έναν νέο φαύλο κύκλο. Να σημειωθεί
εδώ πως η ακτοπλοΐα δεν έχει ενισχυθεί από την αύξηση του τουρισμού
στον βαθμό που μπορεί κάποιος να
φαντάζεται, εξαιτίας του αυξανόμενου
μεριδίου των αερομεταφορών στην

κάλυψη των συγκοινωνιών με τα νησιά. Τι προτείνουν οι ακτοπλόοι; Κατ’
αρχάς, τη μείωση των συντελεστών
ΦΠΑ στο 13% ή ακόμα και στο 6% ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη των
αυξημένων λειτουργικών εξόδων χωρίς
να αυξηθεί το μεταφορικό κόστος.
Δεύτερον, την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών όπως κάνουν οι
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες που
επίσης επιστρέφουν την παρακράτηση
της φορολογίας των ναυτικών από
τις εταιρείες. Τρίτον, την καταβολή
κάθε δυνατής προσπάθειας για την
εισαγωγή της έννοιας της νησιωτικότητας στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ώστε να εξασφαλιστούν πόροι για τη χρηματοδότηση
λιμενικών έργων, άγονων γραμμών
και η κάλυψη μέρους έστω του κόστους για την προσαρμογή στους νέους κανονισμούς καυσίμων. Και, τέταρτον, την ίση κατανομή των κεφαλαίων που διατίθενται από εθνικούς
πόρους στις θαλάσσιες συγκοινωνίες
σε σχέση με τις χερσαίες.
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Συγκρατημένη αισιοδοξία
για την ελληνική
οικονομία από την HSBC
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

«Μισογεμάτο» βλέπει το ποτήρι για την
Ελλάδα η HSBC, μετά το ταξίδι της αντιπροσωπείας της στη χώρα μας, όπου
συναντήθηκε με την κυβέρνηση, την
αξιωματική αντιπολίτευση, τους τραπεζίτες, εκπροσώπους των θεσμών και
αξιωματούχους από τον ΟΔΔΗΧ, το
ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ. Οπως επισημαίνει,
οι ελληνικές τράπεζες παραμένουν βασική πηγή ανησυχίας, ενώ, παρά την
ανάκαμψη της οικονομίας, η απουσία
επενδύσεων αποτελεί μεγάλο βαρίδι
στην ανάπτυξη.
Η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει επηρεαστεί από την επιβράδυνση της
παγκόσμιας ανάπτυξης, ενώ η μεταμνημονιακή εποπτεία έχει κινηθεί ομαλά και, παρότι το Eurogroup δεν έδωσε το πράσινο φως για την εκταμίευση του 1 δισ. ευρώ λόγω της διαφωνίας για τον νέο νόμο Κατσέλη, και οι
δύο πλευρές είναι θετικές για επίτευξη
συμφωνίας έως το Eurogroup της 5ης
Απριλίου. Οπως προειδοποιεί, το στοιχείο που λείπει από την ανάκαμψη μέχρι στιγμής είναι οι επενδύσεις, οι οποίες είναι κατά δύο τρίτα χαμηλότερα
από τα προ της κρίσης επίπεδα. Η έλλειψη επενδύσεων θα μπορούσε να αποτελέσει βαρίδι στην αναπτυξιακή
δυναμική της Ελλάδας, υπογραμμίζει.
Στους μεγαλύτερους κινδύνους για
τη χώρα η HSBC τοποθετεί τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό λόγω των εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων, τις
επιπτώσεις της αύξησης του κατώτατου
μισθού, τις εξωτερικές ανισορροπίες
καθώς και τις επικείμενες εκλογές,
λόγω των προεκλογικών παροχών, που
μπορεί να έχουν σημαντικές δημοσιονομικές επιπτώσεις.
Στο δημοσιονομικό μέτωπο, η Ελλάδα
διαθέτει ένα «μαξιλάρι» ρευστότητας
άνω των 40 δισ. ευρώ και, παρότι δεν
υπάρχει σαφής στρατηγική για το τι
θα γίνει με τμήμα αυτού του ποσού,
ωστόσο θα μπορούσε να διατεθεί για
την αποπληρωμή μέρους των δανείων
του ΔΝΤ, τη μείωση των εκδόσεων εντόκων γραμματίων, την εξόφληση
των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή για τη
δημιουργία «κακής τράπεζας» για να
διευκολυνθεί η μείωση των NPLs. Η
Ελλάδα, πάντως, θα μπορούσε να προχωρήσει σε νέα έξοδο στις αγορές,
ώστε να πετύχει τον ετήσιο στόχο του
ΟΔΔΗΧ.
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Η Ελλάδα δεν έχει επηρεαστεί από την
επιβράδυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης,
ενώ η μεταμνημονιακή εποπτεία έχει κινηθεί ομαλά, εκτιμά η HSBC.
<
<
<
<
<
<

Ως μεγαλύτερο κίνδυνο
θεωρεί τον δημοσιονομικό
εκτροχιασμό λόγω των
εκκρεμών δικαστικών
αποφάσεων.
Ενα θέμα το οποίο συζητήθηκε εκτενώς κατά τις συναντήσεις ήταν το
όριο που έχει επιβάλλει η ΕΚΤ στις θέσεις που μπορούν να έχουν οι ελληνικές
τράπεζες στα ελληνικά ομόλογα. Αυτό
αποτελεί μεγάλη ανησυχία για τους επενδυτές, περιορίζοντας την ικανότητα
των τραπεζών να ενεργούν στη δευτερογενή αγορά, μειώνοντας έτσι τη
ρευστότητα. Πάντως, όπως τονίζεται,
το ζήτημα αυτό είναι απίθανο να προχωρήσει άμεσα.
Οσον αφορά τις τράπεζες, συνεχίζουν
να βελτιώνουν την ποιότητα του ενεργητικού τους, ενώ εμφανίζονται βέβαιες
ότι μπορούν να επιτύχουν την εξυγίανση των ισολογισμών τους.
Τα μηνύματα όμως σχετικά με την
ομαλοποίηση της εικόνας του κλάδου
είναι μεικτά, με τους μετόχους να
έχουν αποκλίνουσες απόψεις για την
πιθανότητα, τη χρησιμότητα και τη
χρονική στιγμή πιθανών λύσεων για
όλο τον κλάδο, καθώς και για τη δομή
και την αποτελεσματικότητα του συνολικού πλαισίου για την αντιμετώπιση
των προβληματικών περιουσιακών
στοιχείων.
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Η μελέτη
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D, ωμέγα-3 ιχθυέλαια, ψευδάργυρο,
σελήνιο κ.ά.), ενώ οι άλλοι μισοί ψευδοσυμπληρώματα (πλασίμπο). Οπως
διαπιστώθηκε, τα πραγματικά συμπληρώματα διατροφής δεν ήταν πιο αποτελεσματικά από τα εικονικά (πλασίμπο)
για την πρόληψη της κατάθλιψης.
«Επειδή η κατάθλιψη είναι ένα τόσο
κοινό πρόβλημα, ώστε θα μπορούσαμε
να αναφερθούμε ακόμα και σε πανδημία, η εύρεση αποτελεσματικών και
ευρέως διαθέσιμων τρόπων για την
πρόληψή της σε επίπεδο πληθυσμού,
αποτελεί σημαντικό στόχο. Η νέα μελέτη δείχνει με πειστικό τρόπο ότι τα
διατροφικά συμπληρώματα δεν βοηθούν», δήλωσε ο καθηγητής ψυχολογίας
Εντ Γουάτκινς του βρετανικού Πανεπιστημίου του Εξετερ.

Το συμπέρασμα
Οι ερευνητές της μελέτης κατέληξαν
στο συμπέρασμα, όπως είπε η καθηγήτρια του Ελεύθερου Πανεπιστημίου
του Αμστερνταμ, ότι «μια υγιεινή διατροφή, ιδίως μεσογειακού στυλ, πλούσια σε φρούτα, λαχανικά, δημητριακά
ολικής άλεσης, ψάρια, όσπρια και ελαιόλαδο, καθώς επίσης φτωχή σε κόκκινο κρέας και γαλακτοκομικά με πλήρη
λιπαρά, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο
για την εμφάνιση κατάθλιψης. Ειδικά
σε ανθρώπους με παχυσαρκία, η απώλεια βάρους μπορεί επίσης να οδηγήσει
στη μείωση των συμπτωμάτων της κατάθλιψης. Αντιθέτως, τα υπάρχοντα
στοιχεία δεν υποστηρίζουν τη χρήση
διατροφικών συμπληρωμάτων ως μέσο
πρόληψης της κατάθλιψης».

«Επειδή η κατάθλιψη είναι ένα τόσο κοινό πρόβλημα, η εύρεση αποτελεσματικών
και ευρέως διαθέσιμων τρόπων για την πρόληψή της σε επίπεδο πληθυσμού αποτελεί σημαντικό στόχο», λένε Ευρωπαίοι ειδικοί.

Ενα σημαντικό βήμα στην παροχή βοήθειας σε νεαρά καρκινοπαθή αγόρια
έτσι ώστε να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους έκαναν επιστήμονες, χάρη
στη βοήθεια ενός μικρού και χαριτωμένου πιθήκου που ονομάζεται Γκρέιντι.
Η αντικαρκινική θεραπεία μπορεί να
καταστρέψει τους μη πλήρως ανεπτυγμένους όρχεις των νεαρών αγοριών.
Ετσι το ένα τρίτο των επιζησάντων
της νόσου αντιμετωπίζει πρόβλημα
στειρότητας όταν ενηλικιώνεται.
Η μικρή Γκρέιντι είναι το πρώτο
πρωτεύον που γεννήθηκε με κατεψυγμένα τμήματα όρχεων τα οποία αφαιρέθηκαν προτού ο πατέρας της φθάσει
στην εφηβεία. Οπως επισημαίνουν οι
ερευνητές, η νέα μέθοδος, λεπτομέρειες
της οποίας αποκαλύπτονται στο περιοδικό Science, μπορεί σύντομα να
χρησιμοποιείται ευρέως. Η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία μπορούν
να καταστρέψουν την ικανότητα του
ασθενούς να αποκτήσει παιδιά. Πολλές
γυναίκες και νεαρά κορίτσια καταψύχουν τα ωάριά τους ή και ολόκληρες
τις ωοθήκες τους προκειμένου να τεκνοποιήσουν μετά την ολοκλήρωσή
της αντικαρκινικής θεραπείας. Οι άνδρες έχουν τη δυνατότητα να καταψύξουν ένα δείγμα σπέρματος. Ωστόσο, δεν μπορούν να πράξουν το
ίδιο και νεαρά αγόρια που δεν έχουν
μπει ακόμα στην εφηβεία. Πώς, όμως,
γεννήθηκε η Γκρέιντι; Οι επιστήμονες
του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ
και του Εθνικού Ινστιτούτου Παιδιατρικής Υγείας και Ανθρώπινης Ανά-
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Ελπίδες γονιμότητας σε νεαρά καρκινοπαθή αγόρια με τη γέννηση του μικρού πιθήκου
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Κατά τη διάρκεια της μελέτης (εκπονήθηκε με την ονομασία The
MoodFood, δηλαδή τροφή για διάθεση),
στην οποία συμμετείχαν 13 επιστημονικοί οργανισμοί από εννέα ευρωπαϊκά κράτη, οι μισοί συμμετάσχοντες
λάμβαναν επί ένα έτος διατροφικά συμπληρώματα (φυλλικό οξύ, βιταμίνη
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Η Γκρέιντι έδειξε τον δρόμο

Τα συμπληρώματα
δεν «θωρακίζουν»
κατά της κατάθλιψης
Ασχημα τα νέα για όποιον πιστεύει ότι
μπορεί να «θωρακίσει» την ψυχική του
υγεία και να προλάβει την κατάθλιψη
με τη βοήθεια διατροφικών συμπληρωμάτων. Σύμφωνα με νέα διεθνή έρευνα, τα διατροφικά συμπληρώματα
είναι αναποτελεσματικά στην πρόληψη
της πάθησης. Η καθημερινή λήψη διατροφικών συμπληρωμάτων δεν βοηθά,
αντιθέτως η βελτίωση της διατροφής,
ιδίως όταν είναι μεσογειακή, μπορεί
να συμβάλει πιο αποτελεσματικά, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Οι ερευνητές, με επικεφαλής την καθηγήτρια
Μαρτζολάιν Βίσερ του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του Αμστερνταμ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό ιατρικό περιοδικό JAMA
(Journal of the American Medical
Association), ανέλυσαν στοιχεία για
περισσότερους από 1.000 υπέρβαρους
ανθρώπους από διάφορες ευρωπαϊκές
χώρες, οι οποίοι θεωρούνταν ότι αντιμετώπιζαν αυξημένο κίνδυνο κατάθλιψης. Μεταξύ των άλλων επιβαρυντικών παραγόντων, και τα παραπανίσια κιλά έχουν συνδεθεί με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης σοβαρής
κατάθλιψης.
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Εντεκα μηνών είναι σήμερα η γλυκιά Γκρέιντι.
πτυξης ξεκίνησαν την έρευνα τους με
πέντε αρσενικούς ρέζους μακάκους.
Τα ζώα δεν είχαν φθάσει στην εφηβεία
και έτσι οι γεννητικοί αδένες τους δεν
δημιουργούσαν σπερματοζωάρια. Στη
συνέχεια, οι επιστήμονες αφαίρεσαν
έναν γεννητικό αδένα από κάθε πίθηκο,

τον έκοψαν σε μικρά κομμάτια, τα
οποία τοποθέτησαν σε πάγο για να τα
συντηρήσουν. Περίπου έξι μήνες αργότερα, οι πίθηκοι έγιναν στείροι. Τότε
ορισμένα κομμάτια από τους γεννητικούς αδένες αποψύχθηκαν και τοποθετήθηκαν κάτω από το δέρμα κάθε

ζώου. Καθώς τα ζώα έφθασαν στην εφηβεία, οι ιστοί των όρχεων που τους
είχαν εμφυτευθεί ωρίμασαν και μεγάλωσαν. Οταν οι ερευνητές μελέτησαν
τους ιστούς, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό τους είχαν παραχθεί σπερματοζωάρια, όπως τόνισε ο καθηγητής
Καΐλ Ορβίγκ, της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ.
Αυτά ακριβώς τα σπερματοζωάρια
χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να
γονιμοποιήσουν ένα ωάριο. Από αυτό
το έμβρυο γεννήθηκε η χαριτωμένη
Γκρέιντι.Οπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, τα οκτώ σε κάθε δέκα μοσχεύματα ιστού άρχισαν να παράγουν σπερματοζωάρια όταν οι μακάκοι πέρασαν
στην εφηβεία. Στη συνέχεια, οι ερευνητές γονιμοποίησαν 138 ωάρια εφαρμόζοντας τη μέθοδο της ενδοκυτταροπλασματικής έγχυσης σπέρματος.
Τα τέσσερα σε κάθε δέκα γονιμοποιημένα ωάρια εξελίχθηκαν σε έμβρυα.
Εντεκα έμβρυα εμφυτεύθηκαν σε θηλυκούς μακάκους. Η μία εγκυμοσύνη
κατέληξε στη γέννηση ενός υγιούς νεογνού.
Οι ερευνητές πιστεύουν ότι η μέθοδος θα μπορέσει τα εφαρμοστεί τα
επόμενα χρόνια και στον άνθρωπο. Ο
καθηγητής Καΐλ Ορβίγκ δήλωσε ότι
μετά τη γέννηση τους υγιούς βρέφους,
οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η μέθοδος
είναι έτοιμη να εφαρμοστεί και στις
ανθρώπινες κλινικές. Ωστόσο, πολλοί
ερευνητές επισημαίνουν ότι προτού
συμβεί αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω έρευνες.

Τα έμβρυα κινδυνεύουν από τις λοιμώξεις
Οι γυναίκες που παθαίνουν γρίπη,
πνευμονία ή ακόμα και σήψη, κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους,
αντιμετωπίζουν σημαντικά αυξημένο
κίνδυνο να γεννήσουν παιδί το οποίο
θα εμφανίσει αυτισμό. Και δεν είναι
μόνο αυτό, καθώς μπορεί να φέρουν
στον κόσμο και ένα μωρό που θα πάσχει από κατάθλιψη. Στο άκρως ανησυχητικό συμπέρασμα κατέληξε
μια νέα αμερικανοσουηδική επιστημονική έρευνα. Ειδικότερα, οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Μπέντζαμιν
αλ Χαντάντ του Πανεπιστημίου της
Ουάσιγκτον, που έκαναν τη σχετική

δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό
ψυχιατρικής Journal of the American
Medical Association Psychiatry, ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 1,8 εκατομμύριο ανθρώπους, τους οποίους παρακολούθησαν από τη στιγμή της γέννησής τους έως ότου έφτασαν στην
ηλικία των 41 ετών. Ετσι, αναλύοντας
τα δεδομένα που είχαν συγκεντρώσει,
διαπιστώθηκε ότι μια λοίμωξη της εγκύου αύξανε σχεδόν κατά 80% τον
κίνδυνο γέννησης παιδιού με αυτισμό
και κατά 24% τον κίνδυνο να φέρει
στον κόσμο ένα παιδί το οποίο θα εκδηλώσει κατάθλιψη όταν μεγαλώσει.

Αντίθετα, οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι
η λοίμωξη της εγκύου κατά τη διάρκεια
της εγκυμοσύνης της δεν αυξάνει τον
κίνδυνο το άτομο να εμφανίσει διπολική
διαταραχή και ψύχωση. «Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι η πρόληψη οποιασδήποτε λοίμωξης των μητέρων κατά
την εγκυμοσύνη μπορεί να αποβεί σημαντική για τη μακροπρόθεσμη υγεία
των παιδιών», δήλωσε ο συντάκτης
της σχετικής μελέτης δρ Αλ Χαντάντ.
Προφανώς το επιστημονικό συμπέρασμα καταδεικνύει πόσο μεγάλη σημασία
έχουν και ιατρικές πρακτικές όπως
είναι ο αντιγριπικός εμβολιασμός. Οι

ερευνητές επεσήμαναν ότι το αντιγριπικό εμβόλιο είναι ασφαλές τόσο για
τη μητέρα όσο και για το μωρό.
Τα έμβρυα δεν κινδυνεύουν μόνο
όταν η μητέρα προσβληθεί από γρίπη.
Αλλες λοιμώξεις που μπορούν να κάνουν τα μωρά πιο ευάλωτα σε αυτισμό
ή κατάθλιψη είναι η μηνιγγίτιδα, η εγκεφαλίτιδα, η πυελονεφρίτιδα και η
ουρολοίμωξη. Ο εγκέφαλος του εμβρύου είναι ιδιαίτερα ευάλωτος στη
λοίμωξη και στη φλεγμονή, οι οποίες
μπορούν να προκαλέσουν νευροψυχιατρικές διαταραχές.
ΑΠΕ
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Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

Ανοδος χωρίς
βοήθεια τραπεζών
στο Χρηματιστήριο
Αγορές μετοχών μη τραπεζικών blue
chips και μεσαία κεφαλαιοποίηση
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Αν και η συνεδρίαση ξεκίνησε με αρκετή
επιφυλακτικότητα μετά και τις σημαντικές
απώλειες της Παρασκευής, οι αγοραστές
δεν άργησαν να κινητοποιηθούν ωθώντας
τον Γενικό Δείκτη εκ νέου πάνω από τις
710 μονάδες, στρέφοντας το ενδιαφέρον
τους σε πολλά μη τραπεζικά blue chips
(ΕΛΠΕ, Grivalia, Ελλάκτωρ, ΟΤΕ, ΔΕΗ)
αλλά και μετοχές της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Στον τραπεζικό κλάδο, ωστόσο,
κυριάρχησε έντονη μεταβλητότητα, καθώς η εκκρεμότητα με τον νέο νόμο Κατσέλη εξακολουθεί να δημιουργεί νευρικότητα στην αγορά, ενώ ανοδικά κινήθηκαν και οι αποδόσεις των ελληνικών
ομολόγων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με
κέρδη 0,57% στις 712,25 μονάδες, ενώ ο
τζίρος ήταν ενισχυμένος και διαμορφώθηκε στα 57,57 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με κέρδη
0,57% επίσης, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,72% και
ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με πτώση
0,29% στις 534,21 μονάδες, κυρίως λόγω
Alpha Bank (-2,41%). H Εurobank έκλεισε
στο +2,50%, η Εθνική στο +0,26%, ενώ
με μικρές απώλειες 0,33% έκλεισε η Πειραιώς.
Αξίζει να σημειώσουμε πως τα short
funds δεν εγκαταλείπουν τα αρνητικά

Ο δείκτης Dax στη Φρανκφούρτη (φωτ.) και ο δείκτης FTSE-100 στο Λονδίνο αναρριχήθηκαν 0,64% και 0,26%, αντίστοιχα.

Τέλος στο πτωτικό σερί τεσσάρων συνεδριάσεων
Με θετικό πρόσημο έκλεισαν χθες
τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ύστερα από τέσσερις διαδοχικές συνεδριάσεις με απώλειες, λόγω
ενίσχυσης του κλάδου περίθαλψης
και κάποιων προσδοκιών για συντεταγμένο Brexit. Ο κλάδος των μέσων
μαζικής ενημέρωσης ενισχύθηκε κατά 1% χάρις στην έγκριση των νέων
κανόνων για την προστασία των ψηφιακών πνευματικών δικαιωμάτων
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο
πανευρωπαϊκός δείκτης Euro Stoxx
600 παρουσίασε άνοδο,κλείνοντας
+0,77%, ενώ ο δείκτης Dax στη Φρανκφούρτη και ο δείκτης FTSE-100 στο
Λονδίνο αναρριχήθηκαν 0,64% και
0,26%, αντίστοιχα. Στο Παρίσι, ο δεί-

New York/Nέα Yόρκη
(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο

WALT DISNEY CO

109.92

1.9761

ROYAL BANK SCO

247.4

-0.202

E.ON SE NA

WELLS FARGO &

48.57

1.0191

RDS ‘A

2392

0.378

FRESENIUS MEDI

WALMART INC

98.25

0.0815

ROYAL DTCH SHL

2399.5

0.397

RELX

1624.5

Μετ. %

9.973

-0.008

70.6

0.98

FRESENIUS SE

48.76

1.67

1.152

HEIDELBERGCEME

63.22

-1.5

206.7

1.7174

London/Λονδίνο

RIO TINTO

4312.5

0.302

HENKEL AG&CO V

88.56

0.96

ALCOA CORP

27.575

-1.5882

(Σε πέννες)

ROYAL MAIL R

234.1

-1.432

INFINEON TECH

18.755

-0.03

603.39 -0.4028

Εταιρείες

Μετ. %

ROLLS ROYCE PL

891.6

-0.38

K+S AG NA

16.205

0.16

LINDE

195.15

0.05

MERCK KGAA

99.08

0.38

Χθεσινό

ALTRIA GROUP

56.89

0.6012

ANGLO AMERICAN

1957

1.87

RSA INSRANCE G

501.6

-0.278

AMAZON COM

1790.75

0.9294

ASSOC.BR.FOODS

2370

2.42

SAINSBURY(J)

235.3

0.213

AMER EXPRESS C

109.44

0.3668

ADMIRAL GROUP

2138.01491

-0.419

SCHRODERS

2697.04707

1.422

AMER INTL GROU

42.81

0.8481

ASHTEAD GRP.

1805.5

-1.204

SAGE GROUP

688.8

1.116

AMGEN

188.3561

0.9465

ANTOFAGASTA

941.6

0.362

ST JAMESS PLAC

1001.5

0.917

APPLE INC

405.61715

-0.978

SMITHS GROUP

6400

0.565

SMITH&NEPHEW

189.7725

0.547

AVON PRODUCTS

3.28

4.4586

BANK OF AMERIC

27.03

0.7079

BAXTER INTL IN
BOEING CO
BRISTOL MYERS

78.63

1.2882

368.02

-0.6586

48.13

1.3477

CAMPBELL SOUP

38.5599

0.7312

CATERPILLAR IN

131.59

0.1598

160.575

-1.9509

123.68

0.6429

53.1

0.7017

CITIGROUP

60.77

0.7293

CERVECERIAS

28.56

0.2105

COCA-COLA CO

46.493

1.0059

CIGNA CORP
CHEVRON
CISCO SYSTEMS

COLGATE PALMOL

66.88

0.9357

0.8597

1.1412

2.78

2.2059

ENTERGY CP

96.41

0.6157

EXELON CORP

50.57

0.3771

EXXON MOBIL

80.65

0.9134

FEDEX CORP

172.83

0.4417

FORD MOTOR CO

8.63

1.4101

INTL BUS MACHI

139.82

0.4598

GENERAL DYNAMI

166.43

-0.114

GENERAL ELEC C

10.002

1.2348

GOLDM SACHS GR

189.43

0.488

HALLIBURTON CO

28.37

0.4603

HARTFORD FINL

48.81

0.8263

DANAOS CORP
DIANA SHIPPING

HP INC

19.055

0.4481

HOME DEPOT INC

189.21

-0.2478

HONEYWELL INTL

157.065

0.7279

INTEL CORP

53.33

1.0421

JOHNSON JOHNSO

138.41

1.3176

JPMORGAN CHASE

99.29

0.3639

LAZARD

36.15

-0.6322

186.93

0.6515

MERCK & CO

82.83

0.5829

MICROSOFT CP

117.29

-0.3145

MCDONALD’S COR

3M COMPANY

206.65

1.6928

41.5

0.6061

NIKE INC CL B

83.46

1.3725

NORFOLK SOUTHE

180.25

0.2447

PFIZER INC

42.49

1.4323

102.8399

0.863

MORGAN STANLEY

PROCTER & GAMB
RAYTHEON CO

AVIVA PLC
ASTRAZENECA
BABCOCK INTL

493.89

BAE SYSTEMS

454.68

-0.7

153.3

-1.44

STANDRD CHART

3086.87156

0.325

594.6

0.78

3781

BARCLAYS
BRIT AM TOBACC
BARRATT DEVLPM
BERKELEY GRP
BR LAND CO
BUNZL
BP

287.3

1.879

1219.7

0.37

575.7

-0.861

SEVERN TRENT

2050.5191

0.69

TRAVIS PERKINS

1354.46159

-1.171

-0.185

TESCO

229.82065

-1.761

593.8

0.576

TUI AG

777.6

0.856

2440.12154

-0.572

TAYLOR WIMPEY

175.42464

-0.199

551.36159

0.438

UNILEVER

4350.5

0.485

1.789

UNITED UTIL GR

0.542

VODAFONE GROUP

COCACOLA HBC A

2631

1.192

WPP PLC

CARNIVAL

3800

-8.456

CENTRICA

118.15

0.085

1750

0.43

122.87

1.148

2277.8605

-2.398

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

142.45

0.707

ABBLTDN

18.49

0.22

6585

1.699

RICHEMONTN

71.16

-0.03

COMPASS GROUP
CAPITA PLC
CRH
DIXONS CARPHO
DCC
DIAGEO

3130

1.311

DIRECT LINE

351.5

-0.902

EXPERIAN

2035

1.598

1131.4638

-2.771

FRESNILLO

872

2.588

GLENCORE

308.6

-0.484

GLAXOSMITHKLIN

1561.6

0.761

1742

2.08

EASYJET

HIKMA
HAMMERSON H

342.23

0.802

HARGREAVES LS

1793

1.356

HSBC HOLDINGS

612.4

-0.293

INTL CONSOL AI

512.76805

-2.15

INTERCONT HOTE

4547

0.132

3I GROUP

953.8

0.673

2575.62202

0.586

104.61

-1.429

551

-0.468

4780

0.738

126.75

-0.118

3106

1.074

IMP.BRANDS
INTU PROPERTIE
INMARSAT
INTERTEK GROUP
ITV
JOHNSON MATTHE
KINGFISHER

228.14

1.188

LAND SECS.

909.6

0.066

LEGAL & GENERA

269.3

0.186

LLOYDS BNK GRP

61.46

-0.919

LOND STOCK EXC

4594.9611

1.388

ROCKWELL AUTOM

170.54

0.4181

SCHLUMBERGER L

42.955

1.142

SOUTHERN

52.4175

0.7061

MONDI

3.49

-0.8523

NATIONAL GRID

3

0

11.8

-2.3987

UNISYS CORP

0.869

1877.86

BT GROUP

-0.2104

TSAKOS ENERGY

SSE PLC

-1.284

223.34186

BURBERRY GRP

180.24

STEALTHGAS

-0.442

SPORTS DI INT

1384
1508.5

MERLIN
MARKS & SP.

NEXT
PROVIDENT FINC

0.191
0.466

801

-0.497

5010

1.069

Zurich /Zυρίχη
(Σε ελβ.φρ.)

GEBERITN1

404.4

-0.22

LAFARGEHOLCIM

48.82

-0.53

NOVARTISN

94.32

1.95

ROCHEHOLDING

273.3

1.69

SGSN

2467

-1.44

SWATCHGROUPI

281.8

-0.42

ADECCON

51.12

-0.74

JULIUSBAERN

40.1

-1.09

CSGROUPAG

11.32

-0.7

GIVAUDANN

2563

0.75

NESTLESA

95.2

1.21

TRANSOCEANN

9.08

4.01

SWISSCOMN

484.7

0.73

SWISSREN

96.52

-0.12

UBSGROUPN

11.82

0.08

ZURICHINSURAN

329.3

0.34

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

214.2

1.5

197.58

1.38

BASF SE

65.27

-0.05

BAY MOT WERKE

67.91

-1.01

ADIDAS N
ALLIANZ SE

BEIERSDORF

91.72

1.2

BAYER N AG

57.07

-0.52

COMMERZBANK

6.805

-0.031

1.045

CONTINENTAL AG

136.55

-0.65

1.972

DAIMLER AG N

50.39

-0.36

-1.272

DEUTSCHE BANK

7.305

0.08

DEUTSCHE POST

340

0.503

300000

0.447

1655.91646

-0.478

889.2
5360.43191
512.86

WHITBREAD

842.26
141.39794

UNITED TECH CP

125.32 -0.0638

PRUDENTIAL

1546

0.13

28.64

0.11

UNITEDHEALTH G

242.8

-1.6447

PERSIMMON

2188.45

0.232

DT BOERSE N

113.1

1.9

US BANCORP

48.27

0.3534

PEARSON

832.2

0.775

DT LUFTHANSA A

19.51

-0.005

60.365

0.4744

RECKIT BNCSR G

6388

1.156

DT TELEKOM N

15.635

0.085

VERIZON COMMS

MUENCH. RUECK

208

0.3

RWE AG

23.88

-0.45

THYSSENKRUPP A

12.145

-0.11

VOLKSWAGEN VZ

138.62

-1.2

VONOVIA SE

46.92

0.66

SIEMENS N

94.78

-0.12

100.86

2.22

SAP SE

Amsterdam/Aμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

AALBERTS INDUS

30.07

-0.23

AEGON

4.284

-0.9

AKZO NOBEL

79.16

-0.24

ALTICE EUROPE

1.8845

-2.15

ASML HOLDING

166

0.55

BOSKALIS WESTM

23.78

0.68

GEMALTO

50.98

-0.04

HEINEKEN

93.6

1.23

KONINKLIJKE DS

96.98

1.02

KPN KON

2.828

-1.05

NN GROUP

36.15

-0.55

OCI

23.92

1.1

PHILIPS KON

35.92

1.6

RANDSTAD

44

-1.15

ROYAL DUTCH SH

28

0.86

51.66

1.21

UNILEVER DR
VOPAK

41.99

1.57

WOLTERS KLUWER

59.84

2.08

Milano/Mιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

A2A SPA

1.63

1.62

ATLANTIA

22.28

22.36

AZIMUT HLDG

14.80

14.80

1.03

1.03

CIR-COMP
ENEL

5.70

5.66

EXOR

57.88

57.46

ENI

15.62

15.62

GENERALI ASS

16.33

16.40

GEOX
INTESA SANPAOL

1.66

1.67

2.1435

-0.26

MEDIASET

2.72

2.73

MEDIOBANCA

8.86

8.86

RCS MEDIAGROUP

1.28

1.28

PRYSMIAN

17.01

16.88

SNAM

4.61

4.59

STMICROELEC.N.

14.14

13.96

TELECOM ITALIA

0.53

0.53

12.59

12.76

TENARIS
TERNA
UNICREDIT

5.66

5.61

11.238

-1.39

Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες
AJINOMOTO

Χθεσινό
1820

διάρκεια των προηγούμενων τριών
συνεδριάσεων. Ο κλάδος της υψηλής
τεχνολογίας παρουσίαζε τα μεγαλύτερα κέρδη, με τους επενδυτές να
μην εστιάζουν σε δυσάρεστα στοιχεία
για την κατανάλωση και την αγορά
στέγασης στις ΗΠΑ.
Στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων,
οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων
Γερμανίας παρέμειναν σε ναδίρ 2,5
ετών κάτω από το μηδέν. Ο δείκτης
δολαρίου προς ένα «καλάθι» νομισμάτων ενισχύθηκε 0,11%. Το ευρώ
υποχώρησε προς το δολάριο 0,22%,
στα 1,1286 δολάρια. Στην αμερικανική αγορά, το αργό Νέας Υόρκης
εμφάνισε άνοδο 1,84% και διαμορφώθηκε περίπου στα 59,90 δολάρια

το βαρέλι λόγω μειώσεων στην παραγωγή μαύρου χρυσού από τον ΟΠΕΚ. Μείωση της προσφοράς εμφανίζεται, παράλληλα, από το Ιράν και
τη Βενεζουέλα λόγω των αμερικανικών κυρώσεων. Στο Λονδίνο, η τιμή
του Brent διαμορφώθηκε στα 67,86
δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,97%.
«Στο επίκεντρο της προσοχής των
επενδυτών βρίσκεται η προσφορά
πετρελαίου και όχι η ζήτηση», σχολίασε χθες ο Φαουάντ Ραζακζάντα,
αναλυτής στη Forex.com, προσθέτοντας πως η Σαουδική Αραβία και
οι σύμμαχοί της στοχεύουν στην ενίσχυση των τιμών του πετρελαίου
με τη μείωση της παραγωγής τους.
REUTERS, BLOOMBERG

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

3M COMPANY
ALLEGHANY CRP

κτης Cac-40 εμφάνισε άνοδο 0,89%.
Μία από τις μετοχές που ξεχώρισαν
στη χθεσινή συνεδρίαση ήταν αυτή
της Wirecard, της γερμανικής εταιρείας παροχής χρηματοοικονομικών
υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου. Κατέγραψε άνοδο πάνω από 26%, αφού
αθωώθηκε σε υπόθεση λογιστικής απάτης. Επιπροσθέτως, η μετοχή της
Airbus ενισχύθηκε κατά 2% έπειτα
από ανακοίνωση της Κίνας πως θα
αγοράσει 300 αεροσκάφη της Airbus
στο πλαίσιο μιας συμφωνίας 35 δισ.
δολαρίων. Στη Γουόλ Στριτ, οι δείκτες
Dow Jones και S&P 500 ενισχύονταν
κατά 0,29% και 0,44% αντίστοιχα
πριν από το κλείσιμο, αντιστρέφοντας
την πτωτική πορεία τους κατά τη

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

REUTERS

τους πονταρίσματα στις τράπεζες, επηρεάζοντας εν μέρει το γενικότερο κλίμα,
έστω και αν το Χ.Α. συνεχίζει να βρίσκεται
στις πρώτες θέσεις των αγορών με τις
μεγαλύτερες αποδόσεις διεθνώς φέτος.
Συγκεκριμένα, το Oceanwood Capital
Managment προχώρησε την περασμένη
Πέμπτη σε νέα αύξηση των καθαρών αρνητικών του θέσεων στην Εθνική Τράπεζα
και στο 1,40% επί των μετοχών της από
1,31%, ενώ την επόμενη ημέρα προχώρησε σε αύξηση των short θέσεών του
και στη Eurobank στο 1,70% από 1,62%
πριν. Εν τω μεταξύ, στο ραντάρ των επενδυτών συνεχίζουν να βρίσκονται οι
ανακοινώσεις των εισηγμένων για τα αποτελέσματα του τελευταίου τριμήνου
του 2018 και όπως σημειώνει ο Ηλίας
Ζαχαράκης, διευθύνων σύμβουλος της
Fast Finance, τα πρώτα μηνύματα είναι
ενθαρρυντικά σε σχέση με την υπόλοιπη
Ευρώπη, δείχνοντας ότι η ανάπτυξη μπορεί να συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα. Οι διανομές είναι αυξημένες σε
σχέση με το 2018, ενώ σίγουρα η μείωση
του φόρου στα μερίσματα θα επηρεάσει
θετικά αυτές. Μία μείωση επιτοκίων στη
χώρα μπορεί να επηρεάσει ακόμα περισσότερο θετικά τις εισηγμένες, μειώνοντας το κόστος δανεισμού και αυξάνοντας περαιτέρω την κερδοφορία, όπως
επισημαίνει.

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

4838
1684.5
4282
3211
1477
632
0
1551
561.6
2781.5
5147
7947
960
3568
3055
2681
1497
2732
1668
7230
850
1091
1386
561.6
3252
1453
609
3840
2754
1583
4838
958.5
406.4
5130
2337
2508
1126
2717
709
2298
65
1156
9600
4351
1228
994
7905
4769
4005
534
665
5290
8700
3275
5462
731.9
5190
2348
731.9
3530
1536
6760
5590

Paris/Παρίσι
Εταιρείες

2.94
3.25
1.71
2.26
2.57
3.61
0
2.38
2.35
3.79
2.86
1.7
2.02
1.39
3.12
3.31
2.32
3.02
4.18
4.33
1.31
1.58
2.29
1.48
2.2
3.56
3.22
2.26
5.07
3.19
2.51
1.39
1.85
2.6
3.06
2.55
4.34
2.16
0.13
0
2.39
2.82
2.62
3.98
3.87
1.24
3
2.3
1.91
4.72
4.55
2.11
3.48
1.75
1.7
2.77
3.89
1.7
-0.28
2.33
2.27
2.19

(Σε ευρώ)

Χθεσινό

Μετ. %

ACCOR

36.62

36.87

AIR LIQUIDE

112.95

112.10

CAPGEMINI

105.00

101.65

CARREFOUR

16.53

16.46

CASINO GUICHAR

39.00

37.99

CREDIT AGRICOL

10.49

10.47

DANONE
DASSAULT SYSTE
EDF

67.78

67.13

132.45

129.20

12.27

12.28

L’OREAL

238.30

234.80

L.V.M.H.

322.80

317.70

LAGARDERE S.C.

22.63

22.42

MICHELIN

103.90

103.20

PERNOD RICARD

159.90

158.60

PEUGEOT
KERING

21.06

21.12

504.20

497.40

PUBLICIS GROUP

47.66

47.83

RENAULT

56.88

56.50

SAINT-GOBAIN

31.08

30.73

SANOFI

78.33

77.96

SCHNEIDER ELEC

68.72

68.30

SOCIETE GENERA

25.48

25.40

SODEXO

97.02

96.78

STMICROELECTRO

14.13

13.97

TF1

8.24

8.30

THALES

106.05

105.30

TOTAL

49.59

49.25

VEOLIA ENVIRON

19.85

19.76

Χθεσινό

Μετ. %

ACS CONS Y SER

38.62

0.1556

AENA SME

160.1

0.2191

ACERINOX

8.772

0.2973

Madrid/Mαδρίτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες

ACCIONA

98.7

1.1063

AMADEUS

68.2

1.3674

BANKIA

2.324

-1.0221

BBVA

5.143

-1.0962

BANKINTER

6.796

-1.0195

CAIXABANK

2.745

-1.259

0.6302

1.4488

ENDESA

22.97

-0.5628

ENAGAS

26.31 -0.8666

FERROVIAL

DSTR INT ALIME

20.84

1.9071

FOMENTO DE CON

11.76

2.439

GRIFOLS

24.02

2.387

IBERDROLA

7.766

-0.0515

INT AIRLINES G

5.966

-1.6161

9.68

0.8333

INDRA SISTEMAS
INDITEX

26.43

1.9676

MAPFRE

2.437

-1.6149

MERLIN PROP

11.6

1.0453

ARCELORMITTAL

17.95

-1.6007

OBR HUARTE LAI

1.2445

3.1069

RED ELECTR COR

19.3

0.364

REPSOL

15.15

0.3644

BCO DE SABADEL

0.876

-3.4179

BANCO SANTANDE

4.088

-1.4108

2.26

-1.6108
0.3977

SACYR

ALSTOM

38.35

37.91

(Σε γιέν)

AXA

22.37

22.30

TELEFONICA

7.574

Μετ. %
3.76

BNP PARIBAS

41.43

41.53

MEDIASET ES CO

6.636 -0.0903

BOUYGUES

31.57

31.47

TECNICAS REUN

23.95

-0.1667
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Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

l

21

Τρίτη 26 Μαρτίου 2019

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,7900

0,8100

0,7994

0,1070

295.750

0,7940

0,8000

0,8000

1,78

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,2920

1,3480

1,3114

-5,4790

8.941

1,3100

1,3240

1,3100

-2,96

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4680

0,4860

0,4854

2,4430

37.600

0,4720

0,4860

0,4680

1,30

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0050

0,0075

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0,0300

0,0320

0,0303

0,0280

517

0,0300

0,0320

0,0320

0,00

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1100

0,1230

0,1124

0,2360

6.611

0,1140

0,1220

0,1220

10,91

1,3400

1,3500

1,3493

1,5040

12.500

1,3200

1,3500

1,3500

0,75

0,0780

0,00

0,0240

0,00

1,1600

0,00

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (AN, Σ)

0,0000

0,1050

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,2000

0,2100

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0780

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,2080

0,0000

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,3800

1,4000

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0355

0,0000

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,1100

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0420

ΑΙΕΠ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0030

0,0040

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0300

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)

0,0450

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0015

0,0030

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1420

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2700

0,3080

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

ΙΝΕΠ

0,0780

0,0780

0,0780

0,0000

7.850

0,0000

0,0900

0,0000

0,0240

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1460

0,1600

ΙΣΕΠ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΚΑΕΠ

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,2740

ΚΕΑΕ

CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,1880

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

0,0010

0,0050

ΤΔΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)

0,0000

0,5500

ΤΕΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,8000

ΤΖΕΠ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0150

ΤΚΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,0000

ΤΟΕΠ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0350

0,0240

0,0240

0,0240

0,0000

6.979

ΦΑΣΤ

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0120

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0265

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC (AN)

0,0000

0,0580

ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0165

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

1,1500

1,1600

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,0000

0,0000

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (AN, Σ)

0,0000

0,2880

ΑΓΡΟ

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

1,0000

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,1260

0,1300

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0170

0,0180

0,0174

-0,1070

35.000

0,0170

0,0185

0,0180

-2,70

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1320

0,1320

0,1320

1,2280

10.000

0,0000

0,1320

0,1320

0,76

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0680

0,0740

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,5900

0,6250

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0310

6,90

ΣΤΑΔ
ΤΟΚΙ
ΧΑΣΕ

2,6600

-0,75

1,3400

8,94

0,6250

0,00

1,1600

1,1600

1,1600

1,0010

363

0,5850

0,5950

0,0280

0,0310

STADEMOS HOTELS PLC

1,4500

1,5000

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0120

0,0000

0,0000

0,0310

0,0310

0,0310

0,1600

2.581

Βιομηχανίες
ΒΑΣΙ

G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD (AN)

ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

0,0440

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,3340

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4400

0,4740

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0920

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,6200

2,6600

2,6600

2,6600

2,6600

-2,0000

3.075

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0325

ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0120

ΚΕΟ

KEO PLC

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

ΦΡΟΥ

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

1,3400
0,5950

1,3400
0,6250

1,3400
0,6175

11,0000
-0,5830

250
4.000

1,3100

1,3500

0,0000

0,0000

0,5950

0,6500

0,2180

0,2360

0,0780

0,0000

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0015

0,0035

0,0000

0,0355

42,0000

45,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΡΟΧΑ

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

44,0000

47,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

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

Το γερμανικό
ποδόσφαιρο σε κρίση

Ο ρόλος της αστυνομίας, ενώ η πολιτεία συνεχίζει τον «στρουθοκαμηλισμό» της
Του ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

To αποκρουστικό πρόσωπο της βίας
στα ελληνικά γήπεδα έκανε και πάλι
την εμφάνισή του στο ντέρμπι της
περασμένης Κυριακής ανάμεσα στον
Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.
Ο αγώνας διεκόπη με απόφαση του
διαιτητή, υπήρξαν επεισόδια οπαδών
με δυνάμεις της αστυνομίας, η οποία
προέβη σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, που εισέπνευσαν φίλαθλοι εντός του ΟΑΚΑ, ενώ ένας φίλαθλος
έχασε το μάτι του από χτύπημα αστυνομικού με κλομπ, όπως καταγγέλλει. Για μία φορά ακόμη, οι συναρμόδιοι δείχνουν ο ένας τον άλλον,
αναζητούν ευθύνες, απαιτούν ποινές
και προτείνουν λύσεις. Ομως το πρόβλημα της βίας εξακολουθεί να εμφανίζεται και να παραμένει άλυτο.
Ενας φαύλος κύκλος.
Η «Κ» εξασφάλισε τη θέση της
ΕΛ.ΑΣ. για τα γεγονότα στο ΟΑΚΑ.
Οπως μας μετέφερε επίσημη πηγή,
δεν έγινε καμία σύλληψη εντός του
σταδίου, επειδή το να προβεί η αστυνομία σε σύλληψη εν μέσω τόσο τεταμένου κλίματος θα μπορούσε να
οδηγήσει σε γενίκευση της σύρραξης.
«Ομως, έχουν ταυτοποιηθεί οπαδοί
βάσει του βίντεο. Σε αγώνες υψηλού
κινδύνου οι ΠΑΕ μπορούν να αυξήσουν τον αριθμό της ασφάλειας», τονίζει εκπρόσωπός της.
Για την εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, η θέση της ΕΛ.ΑΣ. είναι ότι
«αν δεν γίνει χρήση θα πρέπει να υπάρξει σωματική επαφή, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Δηλαδή, περισσότεροι
και σοβαροί τραυματισμοί. Αρα προτεραιότητα είναι η απώθηση και όχι
η σύγκρουση. Στην ερώτηση σχετικά
με τη συζήτηση που έχει ανοίξει για
το αν η αστυνομία πρέπει να βρίσκεται
εντός ή εκτός των γηπέδων, η απάντηση ήταν ότι «πρέπει να αναλάβουν
και οι ΠΑΕ τις ευθύνες τους κάποια
στιγμή και ότι στόχος της αστυνομίας
είναι να μην οξύνει τις καταστάσεις.
Οταν υπάρχει ματς υψηλού κινδύνου,
πρέπει να αυξάνεται ο αριθμός των
σεκιούριτι».
Πράγματι, το θέμα της αποχώρησης της αστυνομίας από τα γήπεδα
συζητείται εδώ και πολύ καιρό. Τέθηκε
ακροθιγώς στα μέσα της εβδομάδας
από την υπουργό Προστασίας του

Tο ντέρμπι της περασμένης Κυριακής διεκόπη εν μέσω επεισοδίων και, όπως συμβαίνει κατά κανόνα σε αυτές τις περιπτώ-

σεις, οι συναρμόδιοι δείχνουν ο ένας τον άλλον, αναζητούν ευθύνες, ζητούν τιμωρίες και προτείνουν λύσεις...
<
<
<
<
<
<
<

«Βασικός στόχος μας
είναι η απώθηση και όχι
η εμπλοκή, για να μην
υπάρξουν τραυματισμοί»,
τονίζει εκπρόσωπος της
ΕΛ.ΑΣ. στην «Κ».
Πολίτη, Ολγα Γεροβασίλη. Αποτελεί
θέση του υφυπουργού Αθλητισμού,
Γ. Βασιλειάδη, αλλά και της Σούπερ
Λίγκας, η οποία θέλει να σταματήσει
να καταβάλει στην Ενωση Αστυνομικών το 10% από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Το ίδιο ζήτησαν και οι αστυνομικοί με ανακοίνωσή τους.
Είναι αυτή η λύση στο πρόβλημα;
Mάλλον όχι, ειδικότερα δε αν λάβουμε
υπόψη ότι, σύμφωνα με τη έκθεση
του παρατηρητή αγώνα, άτομα με
διαπιστεύσεις της «ομάδας περιφρούρησης» μαζί με φιλάθλους προσέγγισαν τον πάγκο του Ολυμπιακού, ενώ
κατά κοινή ομολογία οι σεκιούριτι
δεν μπορούν χωρίς την αρωγή της αστυνομίας να τα βάλουν με τον όγκο
των φανατικών της εξέδρας.

Η αλήθεια είναι ότι το μέτρο που
έχει ληφθεί και έχει αποδώσει περισσότερο, είναι αυτό της απαγόρευσης
παρουσίας φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας στις εξέδρες, είτε με
αποφάσεις του αρμόδιου υπουργού,
έπειτα από εισηγήσεις της αστυνομίας,
είτε κατόπιν επιθυμίας των ΠΑΕ, που
στα ντέρμπι έχουν συνομολογήσει
να μη δίνουν εισιτήρια στους «αντίπαλους».
Ενα ακόμη αποτελεσματικό μέτρο
είναι αυτό του κλειστού κυκλώματος
τηλεόρασης, υπό την προϋπόθεση
ότι όλα τα γήπεδα διαθέτουν κάμερες
σε λειτουργία στα σημεία όπου από
τον νόμο προβλέπεται.
Κατά τα λοιπά, το μέτρο του ονομαστικού εισιτηρίου, εν τοις πράγμασι
έχει αποδειχθεί αλυσιτελές, η περιβόητη «κάρτα φιλάθλου» χάθηκε μεταξύ των συνεχών υπουργικών αποφάσεων αναβολής της εφαρμογής
της και των αντιδράσεων του «οπαδικού κινήματος», ενώ η αυστηροποίηση των ποινών στον πειθαρχικό
κώδικα της ΕΠΟ λειτουργεί ανασταλτικά, αλλά είναι εύθραυστη, αφού σε
κάθε ευκαιρία επιχειρείται η ελάφρυνσή τους με το επιχείρημα ότι «έ-

χουμε τον πιο αυστηρό πειθαρχικό
κώδικα στην Ευρώπη».
Η μετατροπή των αδικημάτων τέλεσης βίας σε αθλητικούς χώρους σε
«ιδιώνυμο αδίκημα», στα μέσα της
προηγούμενης δεκαετίας, ήταν το
πιο σκληρό νομοθετικό μέτρο που ελήφθη εις βάρος των «ταραξιών των
γηπέδων». Διήρκεσε περίπου δύο
χρόνια και στη συνέχεια με νεότερη
νομοθετική ρύθμιση άλλαξε.
Στον αθλητικό νόμο που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή δίνεται η
δυνατότητα επιβολής περιοριστικών
μέτρων σε συλληφθέντες για επεισόδια με απόφαση του εισαγγελέα, χωρίς
να έχουν καταδικαστεί. Το περιοριστικό μέτρο είναι απαγόρευση παρακολούθησης αγώνων της ομάδας
τους και η υποχρεωτική εμφάνιση
και παρουσία στο αστυνομικό τμήμα
την ώρα του αγώνα.
Ο υφυπουργός Αθλητισμού, εδώ
και πολλούς μήνες, επαναλαμβάνει
σε δηλώσεις του ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τη FIFA και την UEFA
για να δημιουργήσει ένα νέο πλαίσιο
για τη βία. Ομως ο χρόνος περνάει,
τα περιστατικά επαναλαμβάνονται
και το νέο πλαίσιο ακόμη αγνοείται...

Σε φάση αυτοκριτικής βρίσκει το γερμανικό ποδόσφαιρο η έναρξη των προκριματικών αγώνων για το Euro 2020,
με το έγκυρο περιοδικό της χώρας
Kicker να αναζητεί Σχέδιο D (από το
αρχικό της λέξης Deutschland) μετά
τα αλλεπάλληλα στραπάτσα της εθνικής
ομάδας και των συλλόγων τους τελευταίους μήνες.
Ηταν καλοκαίρι του 2017 όταν η ποδοσφαιρική Ευρώπη κοιτούσε με δέος
την Εθνική Γερμανίας να κατακτά διά
περιπάτου και με τους αναπληρωματικούς της το Κύπελλο Συνομοσπονδιών, την ώρα που η Εθνική Ελπίδων
της χώρας θριάμβευε στο οικείο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Οι περισσότεροι
μιλούσαν για το απίστευτο βάθος της
δεξαμενής κορυφαίων παικτών που
έχει μπροστά του ο εκλέκτορας Γιόαχιμ
Λεβ και τον ευχάριστο πονοκέφαλο
της επιλογής για το Μουντιάλ του 2018,
όπου η Γερμανία θα έμπαινε ως μέγα
φαβορί.
Ούτε δύο χρόνια αργότερα, το γερμανικό ποδόσφαιρο έχει περιπέσει σε
απαξίωση. Η «Νατσιονάλμανσαφτ» αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο στο
Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας, ενώ
μερικούς μήνες μετά τερμάτισε τελευταία στον όμιλό της στο Nations League,
με αποτέλεσμα τον υποβιβασμό της.
Επιπλέον και οι τρεις εκπρόσωποι της
χώρας στο Τσάμπιονς Λιγκ έμειναν εκτός μάχης από τη φάση των «16», με

αποκλεισμούς που ήρθαν με μια ισοπαλία και πέντε ήττες για τις Μπάγερν,
Ντόρτμουντ και Σάλκε.
Μόνη να κρατάει τη σημαία της Γερμανίας στην Ευρώπη έμεινε η κυπελλούχος Αϊντραχτ, που απέκλεισε την
Ιντερ και προχωρεί στο Γιουρόπα Λιγκ,
αλλά κι αυτή χωρίς Γερμανό επιθετικό
στο ρόστερ, και με έναν Βόσνιο, τον
Λούκα Γιόβιτς να την οδηγεί.
Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λεβ εφαρμόζει
το δικό του Σχέδιο D για την τετράκις
παγκόσμια πρωταθλήτρια, που αύριο
<
<
<
<
<
<
<

Μόνη να κρατάει τη σημαία της Γερμανίας στην
Ευρώπη έμεινε η κυπελλούχος Αϊντραχτ.
μπαίνει στα δύσκολα με την έναρξη
των προκριματικών στην έδρα της Ολλανδίας: απέκλεισε την παλιά φρουρά
της Μπάγερν (Ματς Χούμελς, Τζερόμ
Μπόατενγκ και Τόμας Μίλερ), ανανέωσε
το ρόστερ και έφερε τον Λιρόι Σανέ,
που είχε μείνει εκτός Μουντιάλ. Ωστόσο,
στο φιλικό της Τετάρτης με τη Σερβία
(1-1) η ομάδα έδειξε πάλι αδυναμίες
στην άμυνα και αναποτελεσματικότητα
στην επίθεση (21 τελικές, ένα μόνο
γκολ). Θα του βγει άραγε το σχέδιο;
ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τόσο η εθνική ομάδα της Γερμανίας όσο και οι σύλλογοι (πλην Αϊντραχτ) συνεχίζουν να απογοητεύουν τους οπαδούς τους.

ΠΡΩΤΗ

ΠΑΣΑ

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΤΙΤΑΝΩΝ: ΠΟΛΙΤIKH Ή ΑΘΛΗΤΙΚΑ;
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7:00

ΜΙΧΑΛΗΣ

Σ
ΤΣΙΚΑΛΑ

10:00

ΓΙΩΡΓΟΣ Λ
ΟΓΙΔΗΣ
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Ετήσιο Συνέδριο της
Baker Tilly Cyprus

APPLE

Ετοιμάζει το δικό της «Netflix»
Τα φιλόδοξα σχέδιά της για μεγαλύτερη διείσ-

δυση στο πεδίο του τηλεοπτικού θεάματος, παρουσίασε η APPLE. Η νέα συνδρομητική υπηρεσία τηλεοπτικού streaming, που θα ανταγωνισθεί
το Netflix, την Amazon, τη Disney και την ΑΤ&Τ,
θα ξεκινήσει φέτος το φθινόπωρο και θα είναι απαλλαγμένη από διαφημίσεις. Η αμερικανική εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα αναβαθμίσει την υπηρεσία Apple TV με τη δημιουργία δικού της πρωτογενούς τηλεοπτικού περιεχομένου αλλά και
παρέχοντας τη δυνατότητα συνδρομής σε υπηρεσίες streaming τρίτων όπως το ΗΒΟ και το
Hulu. Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος της Τιμ
Κουκ παρουσίασε μια νέα συνδρομητική υπηρεσία για βιντεοπαιχνίδια (gaming), τη δική της νέα
πιστωτική κάρτα Apple Card σε συνεργασία με τη
Goldman Sachs και τη Master Card. Η πιστωτική
κάρτα θα κυκλοφορήσει αρχικά στις ΗΠΑ φέτος
το καλοκαίρι, τόσο σε φυσική μορφή όσο και σε
ηλεκτρονική, ενσωματωμένη στο iPhone.

«Εντοπίσαμε μια κυλινδρική ανωμαλία, διαμέτρου τριών χιλιομέτρων, η οποία εκτείνεται από την επιφάνεια μέχρι και σε βάθος περίπου τριών χιλιομέτρων, στη βόρεια λεκάνη της καλντέρας της Σαντορίνης», δήλωσε η καθηγήτρια Emilie Hooft.

Νέες ανακαλύψεις για
το ηφαίστειο στην Σαντορίνη

Η Baker Tilly Cyprus πραγματοποίησε στο ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία, το Ετήσιο
Συνέδριό της με τίτλο «Annual Restructuring
Summit- Now, for tomorrow», φιλοξενώντας
διεθνείς τραπεζίτες και τοπικούς επαγγελματίες
αναδιάρθρωσης και συμβούλους αφερεγγυότητας. Η έναρξη του Συνεδρίου έγινε με την
ομιλία του επίτιμου καλεσμένου του Συνεδρίου
κ. Χριστόδουλου Αγκαστινιώτη, Πρόεδρου
του Κυπριακού Επιμελητηρίου Εμπορίου και
Βιομηχανίας.
Στο συνέδριο αναλύθηκαν κρίσιμα ζητήματα
που θα συμβάλουν στην επίσπευση της οικονομικής ανάκαμψης της Κύπρου. Με την ολοκλήρωση του Συνεδρίου, το μήνυμα που επικράτησε ανάμεσα στους συμμετέχοντες
είναι ότι εφαρμόζοντας και θέτοντας σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς και τα μέτρα
που χρειάζονται, η Κύπρος μπορεί να είναι
αισιόδοξη πως μελλοντικά το τραπεζικό σύστημα θα επανέλθει στην κανονική του τροχιά.

Νέο μάγμα συσσωρεύεται με αργό ρυθμό, σύμφωνα με τους επιστήμονες
Gmail

Τέλος στην καθολική υποστήριξη
του IFTTT από 31 Μαρτίου
Λόγω κενών ασφαλείας, η Google ετοιμάζει αλ-

λαγές στο API του Gmail που θα επηρεάσουν τον
κώδικα που χρησιμοποιεί το IFTTT για την εκτέλεση διάφορων ενεργειών στην υπηρεσία email.
Έτσι από τις 31 Μαρτίου θα προσφέρονται μόνο
δύο ενέργειες. Το IFTTT χρησιμοποιούσε τον δικό του κώδικα για να αυτοματοποιεί διάφορες ενέργειες με πληθώρα υπηρεσιών, αλλά αφότου
άνοιξαν την πλατφόρμα IFTTT η κάθε εταιρεία απέκτησε τον έλεγχο των ενεργειών που επιτρέπεται να εκτελούνται από την εφαρμογή στις υπηρεσίες τους. Οι δύο πλευρές τα βρήκαν κάπου
στη μέση για να προσφέρουν τουλάχιστον τις
δύο βασικές ενέργειες “Send an email” και
“Send yourself an email” χωρίς να χρειαστεί κανένας επαναπρογραμματισμός στον κώδικα του
IFTTT. Όλες οι άλλες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της “Create a draft” θα πάψουν να ισχύουν από τις 31 Μαρτίου.

FACEBOOK

Δημιουργεί threads
στις συνομιλίες
Το Facebook λανσάρει τη δυνατότητα να ανοί-

γεις ξεχωριστές συζητήσεις (threads) μέσα στο
Messenger, κάτω από κάθε μήνυμα που εμφανίζεται στη γενικότερη συνομιλία. Με αυτό τον
τρόπο είναι ευκολότερο για τον χρήστη να βρει
το κομμάτι της συνομιλίας που τον ενδιαφέρει
παρά να ανατρέξει σε όλη την συνομιλία. Η λειτουργία thread λανσάρεται σταδιακά σε όλο τον
κόσμο. Το μόνο που έχει να κάνει ο χρήστης είναι να κρατήσει πατημένο το μήνυμα που τον ενδιαφέρει μέσα σε μια συνομιλία για να ξεκινήσει
ένα νέο “νήμα” με μηνύματα, emojis, φωτο,
video, links κλπ. από κάτω του. Δεν αποκλείεται
να δούμε την νέα λειτουργία και στις άλλες
messaging πλατφόρμες της Facebook, όπως το
WhatsApp και το Instagram.

MICROSOFT

Έρχεται ανανεωμένος
ο Edge browser
Σε πλήρη αλλαγή του Edge browser αναμένεται

να προχωρήσει η Microsoft ο οποίος πλέον θα
στηρίζεται στο Chronium engine. Η πρώτη έκδοση φαίνεται να έχει διαρρεύσει. Φαίνεται λοιπόν,
ότι ο Edge διαθέτει περιβάλλον που διαφοροποιείται από τον Chrome με τη Microsoft να έχει ενσωματώσει και μερικά animation από την έκδοση που γνωρίζουμε τώρα. Μετά την εγκατάσταση, ο Edge εμφανίζει μήνυμα στον χρήστη για το
αν επιθυμεί να μεταφέρει τους αγαπημένους
του συνδέσμους, τους κωδικούς του αλλά και το
ιστορικό πλοήγησης που διαθέτει στον Chrome ή
στην «παλιά» έκδοση του Edge. Μέσα από τα
γνωστά flags, ο χρήστης μπορεί να ενεργοποιήσει ακόμα το dark mode αλλά και τη λειτουργία
read aloud.

Την ύπαρξη μίας ρηχής, βαθιάς
και σχετικά στενής κυλινδρικής
ανωμαλίας διαμέτρου τριών χιλιομέτρων αποκάλυψε η έρευνα
Ελλήνων, Αμερικανών και Βρετανών επιστημόνων στην καλντέρα της Σαντορίνης, ακριβώς
στο σημείο της ανόδου του μάγματος, που είχε προκαλέσει την
ανησυχητική σεισμο-ηφαιστειακή έξαρση του 2011-2012.
Για πρώτη φορά οι επιστήμονες «φώτισαν» τη γεωμετρία
του μαγματικού θαλάμου του ενεργού ηφαιστείου με τη βοήθεια
της τεχνικής της σεισμικής τομογραφίας, χάρη στην οποία κατέστη δυνατό να «φωτογραφηθεί» τι συμβαίνει στο υπέδαφος
κάτω από το βυθό της καλντέρας.
Κάτω από την κυλινδρική ανωμαλία των διαταραγμένων πετρωμάτων, νέο μάγμα συσσωρεύεται με αργό ρυθμό, σύμφωνα
με τους επιστήμονες. Η νέα μελέτη, που είναι εξαιρετικής σημασίας για την αξιολόγηση των
μελλοντικών ηφαιστειακών εκρήξεων, δείχνει, μεταξύ άλλων,
ότι κάθε αντίστοιχη μεγάλης
κλίμακας μελλοντική ηφαιστειακή έκρηξη, όποτε και εάν συμβεί, θα γίνει πιθανότατα στην
ίδια περιοχή της καλντέρας.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Όρεγκον των ΗΠΑ, του
Imperial College του Λονδίνου,
του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης και του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιστημονική υπεύθυνη την Αμερικανίδα αναπληρώτρια καθηγήτρια Έμιλι Χουφτ, έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο διεθνές
περιοδικό γεωεπιστημών «Earth
and Planetary Science Letters»
(EPSL).
Για την έρευνα, στο πλαίσιο
του σεισμικού πειράματος
PROTEUS, που είχε πραγματοποιηθεί στην καλντέρα της Σα-
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Η νέα μελέτη δείχνει
ότι ενδεχόμενη μελλοντική ηφαιστειακή έκρηξη, θα γίνει πιθανότατα στην ίδια περιοχή της καλντέρας.
ντορίνης τον Νοέμβριο και τον
Δεκέμβριο του 2015 και τα πρώτα
αποτελέσματα γίνονται μόλις
τώρα γνωστά, χρησιμοποιήθηκε
το αμερικανικό ωκεανογραφικό
σκάφος «Marcus Langseth», ενώ
παράλληλα τοποθετήθηκαν περισσότεροι από 90 υποθαλάσσιοι
και 60 επίγειοι σεισμογράφοι
στην ευρύτερη περιοχή της Σαντορίνης. «Εντοπίσαμε μια κυλινδρική ανωμαλία, διαμέτρου
τριών χιλιομέτρων, η οποία εκτείνεται από την επιφάνεια μέχρι και σε βάθος περίπου τριών
χιλιομέτρων, στη βόρεια λεκάνη
της καλντέρας της Σαντορίνης,
ακριβώς πάνω από το σημείο
της μαγματικής αναθόλωσης, η
οποία ήταν υπεύθυνη για τη σεισμο-ηφαιστειακή έξαρση του
2011-2012», δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η καθηγήτρια
Emilie Hooft, η οποία πριν 20
χρόνια είχε ζήσει επί ένα έτος
στην Ελλάδα μελετώντας την
αρχαιολογία της Εποχής του
Χαλκού, προτού στραφεί στις
γεωεπιστήμες και στην ηφαιστειολογία. Σήμερα ειδικεύεται
στη «φωτογράφηση» (απεικόνιση) των μαγματικών θαλάμων
κάτω από τα ηφαίστεια, ιδίως
τα υποθαλάσσια, κάτι που, πριν
τη Σαντορίνη, είχε κάνει στο
Νοτιοδυτικό Ειρηνικό και σε άλλους ωκεανούς.
«Αυτή η ανωμαλία», πρόσθεσε, «αντιστοιχεί σε ένα υλικό

πολύ χαμηλής πυκνότητας, με
μεγάλο πορώδες μεταξύ 4% και
28%, που έχει πόρους γεμάτους
με θερμό θαλασσινό νερό. Συμπεραίνουμε ότι η κατάρρευση
μιας ορισμένης περιοχής του
δαπέδου της καλντέρας δημιούργησε έναν κύλινδρο χαμηλής
πυκνότητας, με υλικό που έχει
υψηλό πορώδες. Είναι εντυπωσιακό ότι οι θέσεις των αγωγών
που σχετίζονται με τις τρεις πρώτες φάσεις της μινωικής έκρηξης
του 1600 π.Χ., βρίσκονται στην
ίδια θέση με αυτή της ανωμαλίας
που εντοπίσαμε».
Αυτή η συσχέτιση μεταξύ
των παλαιότερων ηφαιστειακών
αγωγών των μεγάλων εκρήξεων
του παρελθόντος και της σημερινής ανωμαλίας στη βόρεια
καλντέρα της Σαντορίνης υποδηλώνει ότι πιθανότατα πρόκειται για μία γεωλογική δομή που
υπάρχει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
«Η γνώση της γεωμετρίας του
μαγματικού θαλάμου επιτρέπει
να γίνουν καλύτερες εκτιμήσεις
για τη δυναμικότητα του ηφαιστείου. Σε κάθε περίπτωση, είναι
σαφές, εφόσον η ανωμαλία που
εντοπίστηκε, συνδέεται με τη
θέση των αγωγών των μεγαλύτερων ηφαιστειακών εκρήξεων
του παρελθόντος, ότι κάθε αντίστοιχη μεγάλης κλίμακας μελλοντική ηφαιστειακή έκρηξη,
όποτε και εάν συμβεί, θα γίνει
πιθανότατα στην ίδια περιοχή»,
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος
Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
του ΕΚΠΑ Παρασκευή Νομικού,
μέλος της ερευνητικής ομάδας.
«Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι εξαιρετικής σημασίας
για την αξιολόγηση των μελλοντικών ηφαιστειακών εκρήξεων.
Η έλλειψη πίεσης στη βόρεια
λεκάνη της Σαντορίνης, που ο-

φείλεται στην κυλινδρική ανωμαλία που εντόπισε η τομογραφία, λειτουργεί ως μία τοπική
‘αντλία’. Ως αποτέλεσμα, το μάγμα ανεβαίνει είτε στην επιφάνεια
δια μέσου του ρήγματος της
Νέας και Παλαιάς Καμένης, οδηγώντας σε σχετικά μικρές ηφαιστειακές εκρήξεις, όπως αυτές του 1707, 1886, 1925 και
1939, είτε συγκεντρώνεται κοντά
στην ανωμαλία, όπως έγινε στη
σεισμο-ηφαιστειακή έξαρση του
2011-2012», εξήγησε στο ΑΠΕΜΠΕ ο καθηγητής Γεωφυσικής
του Τμήματος Γεωλογίας του
ΑΠΘ Κώστας Παπαζάχος, επίσης
μέλος της ερευνητικής ομάδας.
«Βλέπουμε λοιπόν», πρόσθεσε, «ότι η σεισμική τομογραφία
λειτουργεί ως ένα “διαγνωστικό
εργαλείο”, όπως και τα διάφορα
είδη ιατρικής τομογραφίας, π.χ.
η μαγνητική τομογραφία. Εντοπίζοντας περιοχές του υπεδάφους με υψηλές και χαμηλές σεισμικές ταχύτητες, μελετάμε τη
γεωλογική δομή του υπεδάφους,
αλλά ταυτόχρονα κατανοούμε
τη μελλοντική συμπεριφορά του
ηφαιστείου, όπως ο ιατρός χρησιμοποιεί την ιατρική τομογραφία για να κατανοήσει την αιτία,
αλλά και την εξέλιξη μίας πάθησης».
«Οι ανωμαλίες της πυκνότητας κάτω από την επιφάνεια,
που ανακαλύφθηκαν με τη νέα
έρευνα», σύμφωνα με την Π. Νομικού, «μπορούν να επηρεάσουν
τη συγκέντρωση του μάγματος
ανάμεσα στις ηφαιστειακές εκρήξεις, επηρεάζοντας έμμεσα
και τα μελλοντικά επεισόδια ηφαιστειακής δραστηριότητας».
Ένα συμπέρασμα που οι ερευνητές θεωρούν εξαιρετικά σημαντικό τόσο για τη Σαντορίνη,
όσο και για άλλα ηφαίστεια σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

Καταπολέμηση των κουνουπιών με τεχνητή νοημοσύνη
Στην υπηρεσία της καταπολέμησης των κουνουπιών μπαίνει
δυναμικά η τεχνολογία, με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης
που χρησιμοποιούν «μεγάλα δεδομένα» ή αλλιώς «big data»,
αλλά και drones που διενεργούν
πλέον ψεκασμούς σε δύσβατα
σημεία, στα οποία δεν είναι εύκολη η πρόσβαση των συνεργείων. Με δεδομένη μάλιστα
και την περσινή παρουσία του
ιού του Δυτικού Νείλου στην
Ελλάδα, αλλά και τον κίνδυνο
μετάδοσης άλλων ασθενειών
μέσω των κουνουπιών, η χρησιμότητα τέτοιου είδους εφαρμογών καθίσταται ακόμη μεγαλύτερη, καθώς αυξάνεται σημαντικά η δυνατότητα έγκαιρου
εντοπισμού των προνυμφών και
εν τέλει η αποτελεσματικότητα
του έργου. Στο πλαίσιο της μεθόδου αυτής, που θα εφαρμοστεί
φέτος για πρώτη φορά, καθολικά στην Κεντρική Μακεδονία
αλλά και σε άλλες περιοχές της
Ελλάδας, ένας ειδικός αλγόριθμος, μέσω τεχνητής νοημοσύνης, εξετάζει τα ψηφιοποιημένα
δεδομένα ευρείας κλίμακας, από
μεγάλο αριθμό προηγούμενων
παρατηρήσεων. Παράλληλα, τα
συνδυάζει με σειρά άλλων σχε-

Η νέα μέθοδος η οποία θα εξετάζει τα ψηφιοποιημένα δεδομένα μέσω ειδικού αλγόριθμου, θα χρησιμοποι-

ηθεί αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία.
τικών δεδομένων και τελικά
προσδιορίζει τα σημεία στα οποία υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες παρουσίας πληθυσμών κουνουπιών που πρέπει
να αντιμετωπιστούν ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωσή τους. Οι
παραπάνω πρακτικές παρουσιάστηκαν προ ημερών στο 1ο
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Με τη νέα μέθοδο
αυξάνεται σημαντικά
η δυνατότητα έγκαιρου εντοπισμού των
προνυμφών.

Συνέδριο της Εταιρείας Οικολογίας των Διαβιβαστών (Society
of Vector Ecology) που πραγματοποιήθηκε στην Ινδία αλλά
και στο 9ο διεθνές συνέδριο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελέγχου
Κουνουπιών
(European
Mosquito Control Association)
στη Γαλλία.

AstroBank: Ξανά στο
πλευρό του Junior
Achievement Κύπρου
Στρατηγικός συνεργάτης της μαθητικής εμπορικής έκθεσης «Junior Achievement Κύπρου»,
ήταν και φέτος η AstroBank. Η φετινή έκθεση,
με θέμα «Μαθητική Επιχείρηση 2019», διεξήχθη στις 16 και 17 Μαρτίου στο «The Mall
of Cyprus» στη Λευκωσία. Στη διάρκειά της,
περισσότεροι από 600 μαθητές και μαθήτριες
ηλικίας 15-18 ετών από ολόκληρη την Κύπρο,
παρουσίασαν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες που δημιούργησαν, εκπροσωπώντας
60 μαθητικές εταιρείες. Η AstroBank απένειμε
βραβείο για το «Best Stand» (Καλύτερο Εμπορικό Περίπτερο) στις ομάδες HIVE του Λυκείου
Αρχαγγέλου «Απόστολος Μάρκος» και PALEO
του GC School of Careers. Οι δέκα καλύτερες
εταιρείες που θα επιλεγούν, θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις ιδέες τους στον
τελικό του διαγωνισμού που θα διεξαχθεί την
Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019. Σε δηλώσεις
της, η Επικεφαλής Marketing της AstroBank,
Δήμητρα Ονουφρίου, τόνισε πως μέσα από
τη συνεργασία με το Junior Achievement Κύπρου, η Τράπεζα εδραιώνει τη δυναμική της
παρουσία στην κυπριακή κοινωνία μέσα από
τη στήριξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
πρωτοβουλιών που ενθαρρύνουν τη νεανική
επιχειρηματικότητα.

Η DHL Express
Κύπρου στον 21ο
Logicom Cyprus
Marathon
Η DHL Express Κύπρου, ως ο επίσημος χορηγός
του Logicom Cyprus Marathon για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ανέλαβε και διεκπεραίωσε
με επιτυχία όλες τις logistic ανάγκες της διοργάνωσης. Ως ειδικός στις διεθνείς ταχυμεταφορές, η DHL Express Κύπρου ανέλαβε τη μεταφορά του εξοπλισμού για την επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα πριν, αλλά και κατά τη
διάρκεια του Μαραθωνίου, ο οποίος πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 17 Μαρτίου στην
Πάφο. Από το Σάββατο, 20 οχήματα από τον
στόλο της εταιρείας «επιστρατεύτηκαν» για
την παράδοση υλικού, διασφαλίζοντας την
ομαλή διοργάνωση της εκδήλωσης. Επιπρόσθετα, τη μέρα του Μαραθωνίου, τα οχήματα
συγκέντρωσαν και διένεμαν τα μπουκάλια
νερού που προσφέρθηκαν στους δρομείς σε
διάφορα σημεία των διαδρομών καθώς και
τις τσάντες των δρομέων στο σημείο τερματισμού. Το εγχείρημα αυτό υποστήριξε και αγκάλιασε και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας με 61 εθελοντές στο σημείο, 28 εκ
των οποίων απάρτισαν παράλληλα την DHL
running team για τις διαδρομές 5 και 10 χλμ
και για τον Ημιμαραθώνιο. Στον Μαραθώνιο
της Πάφου συμμετείχαν φέτος περισσότερα
από 3600 άτομα που περιλάμβαναν ερασιτέχνες
δρομείς, δρομείς που έτρεξαν για την εμπειρία
καθώς επίσης και δρομείς που έτρεξαν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

24-OIK_AGORES_KATHI 26/03/19 23:14 Page 24

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 27 MAΡΤΙΟΥ 2019

Οι 6 λόγοι που κάνουν ελκυστικά
τα ελληνικά ομόλογα στους επενδυτές
Οι διεθνείς οίκοι συστήνουν «αγορά» των ελληνικών κρατικών τίτλων και οι επενδυτές τούς... ακούν
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η εικόνα της αγοράς των ελληνικών ομολόγων έχει υποστεί εντυπωσιακή αλλαγή σε σύγκριση με τις ημέρες των έντονων πιέσεων του 2018, με το ανοδικό
μομέντουμ που έχει «χτιστεί» από τα
τέλη Ιανουαρίου να μη φαίνεται να βρίσκει «τοίχο» σε όποιον αρνητικό καταλύτη εμφανιστεί στον δρόμο του.
Η διπλή έξοδος στις αγορές έχει βελτιώσει το κλίμα και τη ρευστότητα, με
τον τζίρο να έχει «ανεβάσει» ταχύτητα
και να κινείται στα επίπεδα των 70 εκατ.
ευρώ ημερησίως σε σχέση με τα 20-40
εκατ. ευρώ πριν, ενώ οι διεθνείς οίκοι
συστήνουν «αγορά» των ελληνικών κρατικών τίτλων και οι επενδυτές τούς... ακούν, οδηγώντας έτσι τις αποδόσεις του
5ετούς ομολόγου σε ιστορικά χαμηλά
(2,6%) και τις αποδόσεις του νέου 10ετούς
σε έντονα πτωτική τροχιά (3,76%) από

την ημέρα της έκδοσής του. Οπως επισημαίνουν διαχειριστές και οικονομολόγοι στην «Κ», τα ελληνικά ομόλογα έχουν γίνει «μαγνήτης» για τους επενδυτές
λόγω εξωτερικών αλλά και εσωτερικών
παραγόντων, μεταξύ των οποίων το ιδιαίτερα ευνοϊκό διεθνές κλίμα και το
«κυνήγι αποδόσεων» των επενδυτών,
η απουσία πολιτικού κινδύνου στην Ελλάδα, τα θετικά μηνύματα από τους οίκους αξιολόγησης και τη βελτίωση της
μακροοικονομικής εικόνας της χώρας.
Ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η θετική
αυτή τάση μπορεί εύκολα και γρήγορα
να ανακοπεί. Ο διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη Merian Global Investors, Νίκολας Γουόλ, μιλώντας στην «Κ», εντοπίζει έξι λόγους για τους οποίους τα ελληνικά ομόλογα βρίσκονται πλέον στο
ραντάρ των διεθνών επενδυτών.
1. Η συνεχιζόμενη ήπια ρητορική της
ΕΚΤ, τη στιγμή που οι πληθωριστικές

πιέσεις απουσιάζουν. Με πολλά ομόλογα
του πυρήνα της Ευρωζώνης να διαπραγματεύονται ακόμη και με αρνητικές
αποδόσεις, οι επενδυτές αγοράζουν
όλο και περισσότερο κρατικά ομόλογα
χαμηλότερης πιστοληπτικής αξιολόγησης για να έχουν υψηλή απόδοση
στα χαρτοφυλάκιά τους.
2.Το μεγάλο «μαξιλάρι» ρευστότητας
που διατηρεί η Ελλάδα μειώνει τους
κινδύνους γύρω από τη χώρα. Αυτό,
μαζί με τη μακρά μέση ωριμότητα του
συνολικού χρέους της Ελλάδας, καθιστά
τα ελληνικά ομόλογα πολύ ελκυστικά
έναντι των άλλων χωρών.
3. Η κυβέρνηση εξακολουθεί να επιδιώκει μια καλή σχέση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και προχωράει στην
υλοποίηση του προγράμματος.
4. Οι εκλογές του τρέχοντος έτους δεν
θεωρούνται κίνδυνος. Μια νίκη της
Νέας Δημοκρατίας θα επιταχύνει πιθα-

νώς τη μείωση των ελληνικών spreads,
ωστόσο ακόμη και μια νίκη Τσίπρα δεν
θα ήταν κακή είδηση μεσοπρόθεσμα,
εάν ακολουθήσει μια λογική διαχείριση
των οικονομικών της χώρας.
5. Η βελτίωση της πρόσβασης στις αγορές
μαζί με τη διόρθωση των δημόσιων οικονομικών εκτιμάται από την αγορά
πως θα οδηγήσουν σε περαιτέρω αναβαθμίσεις από τους οίκους αξιολόγησης.
6. Γίνονται προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κόκκινων δανείων των ελληνικών τραπεζών.
Οπως επισημαίνει στην «Κ» ο Φάμπιο
Μπαλμπόνι, οικονομολόγος της HSBC,
το περασμένο έτος η Ελλάδα πέτυχε
τον ταχύτερο ρυθμό ανάπτυξης σε περισσότερο από μία δεκαετία και η δυναμική συνεχίζεται παρά την επιβράδυνση σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά

Η βελτίωση της μακροοικονομικής εικόνας της Ελλάδας, σε συνδυασμό με το ευνοϊκό κλίμα στις διεθνείς αγορές, έχει οδηγήσει τις αποδόσεις του 5ετούς ομολόγου σε ιστορικά χαμηλά (2,6%) και τις αποδόσεις του νέου 10ετούς σε έντονα πτωτική τροχιά
(3,76%) από την ημέρα της έκδοσής του.
είναι καλά νέα επίσης από την άποψη
της βιωσιμότητας του χρέους: χάρη
στην υψηλή ανάπτυξη και στις ισχυρές
δημοσιονομικές επιδόσεις, το χρέος
προς το ΑΕΠ της Ελλάδας θα πρέπει να
αρχίσει να μειώνεται γρήγορα από αυτό
το έτος. Από την πλευρά της αγοράς, η

Κίνδυνος από επιδείνωση
του διεθνούς κλίματος

ΑΝΑΛΥΣΗ

Ηπιότερη
νομισματική πολιτική
υιοθετεί η Fed
Σε συμφωνία με τις προσδοκίες της αγοράς, η
αρμόδια επιτροπή για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας
των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε αμετάβλητο το εύρος
διακύμανσης του βασικού επιτοκίου federal
funds rate στο 2,25%-2,50% στη διήμερη συνεδρίασή της, στις 19-20 Μαρτίου. Η επιτροπή
αναθεώρησε επί τα χείρω τις εκτιμήσεις της
για τον ρυθμό ανάπτυξης και τον πληθωρισμό
για την περίοδο 2019-2021, επαναλαμβάνοντας
ότι, ενόψει των παγκόσμιων οικονομικών και
χρηματοπιστωτικών εξελίξεων και των «ήπιων»
πληθωριστικών πιέσεων, προτίθεται να δείξει
υπομονή καθώς εξετάζει ποιες θα ήταν οι κατάλληλες μελλοντικές «προσαρμογές» του παρεμβατικού επιτοκίου της. Στην ανακοίνωση
που δημοσιεύθηκε μετά το πέρας της συνεδρίασης, οι περισσότεροι αξιωματούχοι της
κεντρικής τράπεζας προβλέπουν ότι δεν θα
υπάρξει αύξηση επιτοκίων για το τρέχον έτος
(έναντι δύο αναμενόμενων αυξήσεων τον Δεκέμβριο) ενώ για το 2020 αναμένεται μια αύξηση
όπως προηγουμένως, με το μέσο επιτόκιο παρέμβασης να παραμένει σταθερό το 2021 στο
2,6% (έναντι 3,1% τον Δεκέμβριο) και την εκτίμηση για το ύψος του μακροχρόνιου επιτοκίου ισορροπίας στο 2,8%. Επιπροσθέτως,
η ανακοίνωση επισημαίνει πως η κεντρική
τράπεζα θα επιβραδύνει από τον Μάιο τον μηνιαίο ρυθμό συρρίκνωσης του ισολογισμού
της από τα 30 δισ. στα 15 δισ. δολάρια, ενώ
στα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχει ολοκληρώσει
τη διαδικασία μείωσης του ισολογισμού της
μέσω πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού. Η υιοθέτηση ηπιότερου τόνου από τη Fed βασίζεται
στην υποβάθμιση των εκτιμήσεων για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, με τον
ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ να αναμένεται σε
2,1% το 2019 και 1,9% το 2020, έναντι προηγούμενης πρόβλεψης 2,3% και 2,0%, αντίστοιχα.
Η ανεργία θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις
νεότερες εκτιμήσεις στο 3,7% το 2019 και 2,8%
το 2020, 0,2 π.μ. υψηλότερα από ό,τι προβλεπόταν τον Δεκέμβριο, ενώ ο πληθωρισμός για
το 2019 αναμένεται στο 1,8% το 2019 και 2,0%
το 2020, έναντι 1,9% και 2,1%, αντιστοίχως,
που αναμενόταν τον Δεκέμβριο. Με τη Fed να
υιοθετεί ηπιότερη νομισματική πολιτική, η ισοτιμία ευρώ/δολάριο ανήλθε σε υψηλό ενάμιση
μήνα 1,1448 την Τετάρτη, προτού υποχωρήσει
στην περιοχή του 1,1370 στις αγορές της Ευρώπης την Παρασκευή. Στις αγορές κυβερνητικών ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου διατηρήθηκε την Παρασκευή σε πτωτική πορεία στον απόηχο της ανακοίνωσης της Fed, υποχωρώντας στο 2,50%
– το χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του
2018. Παράλληλα, η απόδοση του 2ετούς αντίστοιχου τίτλου διαπραγματευόταν σε χαμηλό
δυόμισι μηνών 2,38%, με τη διαφορά των αντίστοιχων αποδόσεων να διαμορφώνεται στα
χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριών
μηνών (12,4 μ.β.).
* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Εurobank.

πρόσφατη διεύρυνση της βάσης των επενδυτών είναι ένας ακόμη θετικός παράγοντας, καθώς θα αυξήσει τη ρευστότητα και θα μειώσει την αστάθεια
στην αγορά ομολόγων της Ελλάδας,
προσελκύοντας έτσι περισσότερους επενδυτές.

Σημαντικό ρόλο στην «ανεβασμένη» ε-

πενδυτική διάθεση για τα ελληνικά ομόλογα παίζει και το ιδιαίτερα ευνοϊκό
διεθνές περιβάλλον, καθώς και το τέλος του QE της ΕΚΤ, όπως σημειώνει
στην «Κ» ο Σεμπάστιαν Φελέχνερ, αναλυτής της αγοράς ομολόγων στην DZ
Bank. Το τελευταίο διάστημα δεν έχει
σημειωθεί κλιμάκωση του κινδύνου
στις αγορές σε ό,τι αφορά τα μέτωπα
του Brexit, των εμπορικών σχέσεων ΗΠΑ - Κίνας και την οικονομική πορεία
της Ευρωζώνης. Επιπλέον, τα ελληνικά
ομόλογα αποτελούν επενδυτικό μαγνήτη και λόγω των εξαιρετικά χαμηλών αποδόσεων άλλων ομολόγων της Ευρωζώνης, ενώ το τέλος του QE έκανε τις
χώρες που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα να χάσουν το συγκριτικό τους
πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας.
Στους κινδύνους γύρω από τα ελληνικά
ομόλογα, οι αναλυτές τοποθετούν την
επιδείνωση του διεθνούς κλίματος, την
παροχολογία της ελληνικής κυβέρνησης και τον πιθανό δημοσιονομικό εκτροχιασμό λόγω των εκκρεμών δικαστικών αποφάσεων.
Τα ελληνικά ομόλογα θα εξακολουθήσουν να επηρεάζονται από τις τάσεις
που επικρατούν στις διεθνείς αγορές,
όπως σημειώνει στην «Κ» ο Τόμας Γουάκερ, επικεφαλής πιστωτικών αγορών
στην UBS.
Αυτή τη στιγμή οι επενδυτές φαίνεται
να αποτιμούν την ανάκαμψη της παγκόσμιας ανάπτυξης το καλοκαίρι και ένα
θετικό αποτέλεσμα στις διεθνείς εμπορικές διαμάχες και στο Brexit. Εάν συμβούν όλα αυτά, η αγορά το έχει ήδη αξιολογήσει, αν όχι, μπορεί να οδηγηθούμε σε διόρθωση.
Επίσης, τυχόν νέες αναταραχές στην Ιταλία θα επηρεάσουν και πάλι τα ελληνικά ομόλογα, ενώ οι επενδυτές θα επικεντρωθούν στην προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα και στις οποιεσδήποτε παροχές ή στις καθυστερήσεις στις
μεταρρυθμίσεις.

Με κέρδη 0.37% έκλεισε την Τρίτη το ΧΑΚ
Με θετικό πρόσημο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά κατά τη συνεδρία
της Τρίτης.
Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό 0,37% και έκλεισε στις
65,05 μονάδες, ενώ αύξηση σε ποσοστό 0,44% παρουσίασε και ο Δείκτης
FTSE/CySE 20, ο οποίος ανήλθε στις
39,01 μονάδες.
Ο ημερήσιος όγκος συναλλαγών
διαμορφώθηκε στις €298.221,11.
Ο δείκτης της Κύριας Αγοράς κατέγραψε άνοδο σε ποσοστό 0,69%
και έκλεισε στις 42,60 μονάδες, ενώ
η Εναλλακτική Αγορά είχε κέρδη της
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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 65,05 μονάδες.
τάξης του 0,58% και ανέβηκε στις
895,13 μονάδες. Παράλληλα, τα Ξενοδοχεία εκτινάχθηκαν κατά 2,31%
στις 783,41 μονάδες και οι Επενδυτικές
αυξήθηκαν κατά 1,20%, σκαρφαλώνοντας στις 986,48 μονάδες.
Από τις μετοχές οι οποίες έτυχαν
διαπραγμάτευσης, το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν
οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας

με όγκο €236.425,83 (τιμή €0,8 - άνοδος 1,78%), της Δήμητρας Επενδυτικής με €18.250,43 (τιμή €0,468
– άνοδος 1,3%), της Logicom με όγκο
€16.865,83 (τιμή €1.35 – άνοδος
0,75%), της Τράπεζας Κύπρου με όγκο
€11.725,16 (τιμή €1,310 – πτώση
2,96%) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο €8.179,50 (τιμή €2,660
– πτώση 0,75%).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 7 κινήθηκαν ανοδικά,
3 καθοδικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός συναλλαγών ανήλθε
στις 95.

