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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΒΡΕΤΑΝΙΑ

ΡAΜΙ ΕΦΡAΤΙ

Στο δυσθεώρητο ποσό των 2,25 δισ. ευρώ την ημέρα

Το απόλυτο χάος που επικρατεί στη βρετανική πολιτική

«Δεν ξέρω ποιο είναι το επίπεδο ασφαλείας στην Ελλάδα. Ελπίζω, όμως, να γνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση
γιατί είναι κάτι που αφορά ολόκληρο το οικοσύστημα
της χώρας», επεσήμανε ο «γκουρού» της κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ Ράμι Εφράτι που κατάφερε να μετατρέψει τις κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρηματική ευκαιρία. Σελ. 18

Γκολ στο ποδόσφαιρο λόγω Βrexit

ανέρχεται συνολικά η φοροδιαφυγή των Ευρωπαίων,
σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με
την Ελλάδα να έρχεται έβδομη ανάμεσα στα 28 κράτημέλη της Ε.Ε., με κριτήριο την κατά κεφαλήν φοροδιαφυγή. Πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή προκύπτει πως
είναι οι Ιταλοί. Σελ. 12
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σκηνή και εν γένει στην κοινωνία, σχετικά με την έξοδο
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση αντανακλάται και στο αγγλικό ποδόσφαιρο, με την αβεβαιότητα να προκαλεί έντονες ανησυχίες σε όσους αναμειγνύονται σε αυτό, από παράγοντες και συλλόγους έως
παίκτες, τηλεοπτικά δίκτυα και διαφημιζόμενους. Σελ. 22

Το Ιντερνετ δίνει ευκαιρίες

Η κυβέρνηση δεν βλέπει θέμα αναδρομικών

Σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο τα σενάρια για το πρόβλημα με τις αποκοπές των δημόσιων υπαλλήλων
Την εκτίμηση ότι η απόφαση να κριθούν
αντισυνταγματικοί οι νόμοι που επέβαλαν τις μισθολογικές περικοπές
στους δημόσιους υπαλλήλους, σε καμία
περίπτωση δεν συνιστά αναδρομική
ισχύ και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα

επιστροφής των αποκοπών από το
2012 μέχρι και το 2018, διατυπώνουν
κυβερνητικά στελέχη. Το όλο θέμα θα
τεθεί στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού, όπου θα εξετασθούν όλα
τα σενάρια. Oριστικές αποφάσεις για

τις κινήσεις ενάντια στην απόφαση
του Διοικητικού Δικαστηρίου θα κλειδώσουν σε σύσκεψη με τη Νομική Υπηρεσία εντός της εβδομάδας. Οπως
ανέφερε στην «Κ» ο Γενικός Εισαγγελέας Κ. Κληρίδης, στη σύσκεψη θα

παρουσιαστούν πιθανοί λόγοι και προοπτικές έφεσης κατά της δικαστικής
απόφασης. Από κυβερνητικής πλευράς
λέγεται πως ο Γενικός Εισαγγελέας θα
εξουσιοδοτηθεί να προχωρήσει σε έφεση αν και ο ίδιος κρίνει πως υπάρχει

βάση. Θα υποβληθεί αίτηση αναστολής
εκτέλεσης της απόφασης έως ότου
εκδικαστεί η έφεση. Πριν από τη συνεδρία του Υπουργικού ο Πρόεδρος
της Δημοκρατίας θα χαιρετήσει το ετήσιο συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ. Σελ. 5

Τεχνολογικοί
κολοσσοί
γίνονται και
τραπεζίτες

Αναπνέουν αμφιβόλου ποιότητας αέρα στο Δάλι

Πιέσεις στις τράπεζες
Τεχνολογικοί κολοσσοί εισχωρούν
τώρα και στον τραπεζικό χώρο. Η
Revolut και η Apple Card είναι προϊόντα που μπαίνουν στην τραπεζική
βιομηχανία, παρά το ότι δεν μπορούν να προσφέρουν αυτά που προσφέρει μια παραδοσιακή τράπεζα.
Εντείνεται ο ανταγωνισμός με τις
παραδοσιακές τράπεζες. Σελ. 7

Τρεις για τα ΜΕΔ
της AlphaBank
Επικρατέστερη η Altamira

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Αργεί η ηλεκτροκίνηση,
πιο κοντά το υβριδικό
Η απουσία των απαραίτητων υποδομών

αποτελεί εμπόδιο και στην επέκταση της
ηλεκτροκίνησης στην Κύπρο, τονίζει ο
Γενικός Διευθυντής της εταιρείας Χρ. Καποδίστριας & Υιοί Λτδ, Κωνσταντίνος Καποδίστριας. Εκτιμά ότι τα επόμενα χρόνια
θα κερδίσουν έδαφος τα υβριδικά και οι
πιο εξελιγμένες εκδόσεις των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων.
Αναφέρεται επίσης στις προκλήσεις για
τον κλάδο των ανταλλακτικών. Σελ. 9

Μέτρα περιορισμού
Airbnb στη Μαδρίτη

Εντός της εβδομάδας η AlphaBank
Κύπρου θα επιλέξει την εταιρεία
(Servicer) που θα εξυπηρετεί τα
ΜΕΔ της. Επικρατέστερη είναι η
Altamira Asset Management. Στο
«shortlist» των μνηστήρων είναι
η Altamira, η APS και η Pepper
της Τράπεζας Κύπρου. Σελ. 4

Πέντε βιομηχανικές ζώνες έχουν περικυκλώσει μια μικρή οικιστική περιοχή στο Δάλι με τους κατοίκους να αναπνέουν αμφιβόλου ποιότητας αέρα. Οι κάτοικοι δείχνουν
βασικούς ρυπαντές δύο συγκεκριμένες βιομηχανίες παραγωγής ασφάλτου. Ζητούν την απομάκρυνση των οχληρών βιομηχανιών, αίτημα που βρίσκει σύμφωνη την Επίτροπο Περιβάλλοντος. Το επόμενο διάστημα θα γίνει μελέτη για την οποία θα συνεργαστούν τέσσερα Υπουργεία. Σελ. 8

Στα 111 δισ. δολάρια
τα κέρδη της Aramco

Μη χαλαρώσετε
στην προώθηση
μεταρρυθμίσεων

Δαπάνη1,2 δισ.
για την Παιδεία

Καθαρά κέρδη άνω των 111 δισ. δολ. ανακοίνωσε
για το 2018 η σαουδαραβική πετρελαιοβιομηχανία Aramco. Πρόκειται για ποσό που προκαλεί ίλιγγο, καθώς είναι υψηλότερο από το άθροισμα
των κερδών που εμφάνισαν Apple, Alphabet (μητρική της Google) και Amazon. Σύμφωνα με το
Bloomberg, τα κέρδη του πετρελαϊκού γίγαντα
είναι σχεδόν τετραπλάσια από τα συνολικά κέρδη των 163 εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο του Ριάντ, που διαμορφώθηκαν στα 28,4
δισ. δολάρια.Σελ. 10

Μήνυμα Γιάννη Στουρνάρα
Μήνυμα προς την κυβέρνηση για αποφυγή δημοσιονομικής χαλάρωσης
ενόψει εκλογών και απαρέγκλιτη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων έστειλε
ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
Γιάννης Στουρνάρας, προειδοποιώντας
για τις συνέπειες στον ήδη χαμηλό
ρυθμό ανάπτυξης. Σελ. 16

ΣΧΟΛΙΟ

Αντιστοιχεί στο 6,3% ΑΕΠ
Μεγάλα κονδύλια δίνει το κράτος
για την Παιδεία. Σύμφωνα με τη
Στατιστική Υπηρεσία οι δημόσιες
δαπάνες για το 2016, για την εκπαίδευση ήταν σχεδόν 1,2 δισ. και
αναλογούσαν στο 16,9% του Προϋπολογισμού ενώ αντιστοιχούν στο
6,3% του ΑΕΠ. Σελ. 9

Του HOLGER SCHMIEDING*

Κινεζική επιβράδυνση και Brexit πιέζουν την Ευρώπη
Ενα ιδιαίτερα αυστηρό πλαίσιο με σημα-

ντικούς περιορισμούς στη χρήση διαμερισμάτων για τουριστικές μισθώσεις τύπου
Airbnb υιοθέτησαν οι αρχές στην πόλη της
Μαδρίτης. Οι όροι που ξεχωρίζουν είναι η
αναγκαστική ύπαρξη άλλης εισόδου από
αυτή που χρησιμοποιούν οι μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και η απαγόρευση χρήσης των ανελκυστήρων από τους επισκέπτες. Σελ. 11

Η κάμψη στην οικονομία της Ευρωζώνης οφείλεται ως επί το πλείστον
σε εξωτερικούς παράγοντες που ποικίλλουν, από τη σινοαμερικανική διένεξη μέχρι την επιβράδυνση της Κίνας
και την έξοδο της Βρετανίας από την
Ευρωπαϊκή Ενωση. Εάν o ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας έχει όντως αγγίξει
το κατώτατο σημείο του, τότε οι εξαγωγές ενδεχομένως να βελτιωθούν
και πάλι. Εντούτοις, μάλλον θα χρειαστούν κάποιοι μήνες έως ότου η ευρωπαϊκή βιομηχανία αρχίσει να αντιλαμβάνεται τον αντίκτυπο από την
άμβλυνση της σινοαμερικανικής διένεξης και των μέτρων τόνωσης της
εγχώριας ζήτησης στην Κίνα. Προς
στιγμήν, η βιομηχανία εξακολουθεί
να επωμίζεται τις συνέπειες. Στην έρευνα της Κομισιόν για το κλίμα στην

Ε.Ε. τον Μάρτιο η εκτίμηση σχετικά
με τις παραγγελίες για εξαγωγές υποχώρησε στα χαμηλότερα επίπεδα από
το φθινόπωρο του 2016. Λαμβάνοντάς
το υπ’ όψιν, αναθεωρήσαμε προς τα
κάτω τις προβλέψεις για την αύξηση
του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του 2019
από το 0,3% προηγουμένως στο 0,2%
σε τριμηνιαία βάση. Κατά συνεπαγωγή,
η πρόβλεψή μας για το σύνολο του έτους αναθεωρήθηκε προς τα κάτω στο
1% από το 1,1%, δηλαδή κάτω από
τον μέσον όρο του 1,2%, που προβλέπουν οι αναλυτές του Bloomberg.
Η κάμψη στον δείκτη διευθυντών
προμηθειών της μεταποίησης στην
Ευρωζώνη εξασθένησε τον Μάρτιο
στις 47,5 μονάδες –σε επίπεδα-ναδίρ
σχεδόν 6 ετών– από τις 49,3 μονάδες
τον Φεβρουάριο. Κι αυτό δείχνει ότι

η δυσπραγία στον κλάδο βαθαίνει,
ενώ οι νέες παραγγελίες ελαττώθηκαν
με τον γρηγορότερο ρυθμό από τα
τέλη του 2012. Βέβαια, δεν είναι αρνητικές όλες οι τελευταίες ειδήσεις
από το μέτωπο της Ευρωζώνης. Aκόμα
και στη Γερμανία, η οποία είναι περισσότερο εκτεθειμένη στα προβλήματα του διεθνούς εμπορίου από τις
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η απασχόληση εξακολουθούσε να δείχνει
σταθερή άνοδο στις αρχές του 2019,
με ενίσχυση 2% σε ετήσια βάση τον
Ιανουάριο (δείκτης δομικής απασχόλησης υπαγόμενης σε φορολόγηση).
Η κατανάλωση, οι δημόσιες δαπάνες
και η δραστηριότητα του κατασκευαστικού κλάδου αναθερμαίνουν τη
ζήτηση, οπότε η κάμψη της βιομηχανίας δεν έχει επεκταθεί σε όλη την οι-

κονομία προς το παρόν. Στην περίπτωση της Βρετανίας, για εμάς το καλύτερο σενάριο θα ήταν μια τελωνειακή
ένωση, συνοδευόμενη από ρυθμιστικό
πλαίσιο εναρμόνισης με την Ε.Ε., και
αυτό θα είχε και τις περισσότερες πιθανότητες να ψηφιστεί από το Κοινοβούλιο.
Τέλος, αναφορικά με την Κίνα, εγείρονται ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των μέτρων στήριξης
της οικονομίας. Αν και είναι αρκετά
νωρίς, φαίνεται πάντως πως αποδίδουν.
Τον Μάρτιο ο δείκτης διευθυντών
προμηθειών Caixin ενισχύθηκε στις
50,8 μονάδες από τις 49,9 μονάδες του
Φεβρουαρίου. Η απόδοση αυτή είναι
η καλύτερη από πέρυσι τον Ιούλιο. Υστερα από δέσμη μέτρων για την αναζωογόνηση της ζήτησης το δεύτερο

εξάμηνο του 2018, η σημερινή εικόνα
δείχνει πως ο αντίκτυπός τους φαίνεται
πλέον και στην πραγματική οικονομία
με τη συνήθη καθυστέρηση. Βέβαια,
τα στοιχεία του Μαρτίου πρέπει να αξιολογηθούν με προσοχή. Οι διακοπές
της κινεζικής Πρωτοχρονιάς τον Φεβρουάριο επηρέασαν τον δείκτη του
μηνός αυτού και συνέτειναν στην επιτάχυνσή του τον Μάρτιο. Πάντως,
σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, που
αποτυπώνουν λιγότερο αργή αύξηση
πιστώσεων, η άνοδος του δείκτη διευθυντών προμηθειών υπαγορεύει
την άποψη ότι η επιβράδυνση της Κίνας συντόμως θα λήξει.

* Ο κ. Holger Schmieding είναι
επικεφαλής οικονομολόγος της τράπεζας
Βerenberg.
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Το παλιό είναι αλλιώς
Το κέντρο της παλιάς πόλης (Old Town) χαρακτηριζόταν
από παλιά μεσαιωνικά κτήρια αξιοθαύμαστης αρχιτεκτονικής και κατασκευαστικών τεχνοτροπιών από διάφορες εποχές (π.χ. Γοτθικής, Αναγεννησιακής, Μπαρόκ,
Νεοκλασικής) και πριν τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν
ένα από τα μεγαλύτερα και πιο αξιαγάπητα κέντρα της
Γερμανίας. Μια νύχτα του Μαΐου του 1944 σε μια αεροπορική επιδρομή σχεδόν όλα καταστράφηκαν από τους
βομβαρδισμούς. Η «μικρή περιοχή» από την Πλατεία
Ρόμερμπεργκ μέχρι τον Καθεδρικό Ναό της Φρανκφούρτης
αποτελούνταν από 35 κτήρια, λιθόστρωτους στενούς
δρόμους και μικρές πλατείες.
Από το 1950 και μετά και δη για μια δεκαετία, έγινε
ανοικοδόμηση με νέα κτήρια επί των ερειπίων των παλιών.
Τα νέα κτήρια όμως αφορούσαν σε κοινότυπες πολυκατοικίες και φθηνοκατασκευές
<
<
<
<
<
<
<
που σκοπό είχαν να στεγάσουν κόσμο που είχε μείνει
Η Φρανκφούρτη
άστεγος και που ερχόταν
έκανε κάτι το
στην πόλη με σκοπό να συμμαζέψει τη ζωή του και σιγά
αξιοθαύμαστο .
– σιγά να επαναδραστηριοποιηθεί. Αυτά τα μεταπολεμικά κτήρια όμως θεωρούνταν αρχιτεκτονικά έκτροπα
που δεν άρμοζαν στην ιστορία της πόλης και του κόσμου
της, που σαν εμπορικό κέντρο έζησε στιγμές μεγάλης
δόξας.
Πριν λίγα χρόνια και μετά από πολλή μελέτη πάρθηκε
η μεγάλη απόφαση: να κατεδαφιστούν όλες αυτές οι κατασκευές που πλέον είχαν ηλικία πέραν των 60 χρόνων
και να ανοικοδομηθούν τα παλαιότερα κτήρια όπως ήταν
πριν τον βομβαρδισμό! Σε αυτό βοήθησαν παλιές χαρτογραφήσεις, φωτογραφίες, αποτυπώσεις και ό,τι άλλη
πληροφόρηση μπορούσε να εξασφαλιστεί επί των κτηρίων
που προϋπήρχαν. Εδώ και ένα περίπου χρόνο και μετά
από ένα κόστος της τάξης των €200εκ., η «νέα» Παλιά
Πόλη είναι γεγονός! Και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο
να περπατάς στα λιθόστρωτα σοκάκια και να ξεπροβάλλουν
κτήρια του μεσαίωνα που όμως κτίστηκαν «χθες». Υπήρξε
πλήρης σεβασμός στην αρχιτεκτονική ενός εκάστου των
35 κτηρίων, στην κατασκευαστική του τεχνοτροπία και
στα κατασκευαστικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν. Το
ίδιο ίσχυσε για τους δρόμους και τον περιβάλλοντα χώρο.
Μόνο στα εγκαίνια της «νέας» Παλιάς Πόλης παρευρέθηκαν
πέραν των 500.000 κόσμου για να το γιορτάσουν. Παρενθετικά αναφέρω πως οι μόνιμοι κάτοικοι της Φρανκφούρτης αριθμούν περίπου στις 750.000.
Όλα έγιναν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Κάτι
που είναι αναμενόμενο από … Γερμανούς. Σήμερα, τα
κτήρια πέραν των βασικών λειτουργιών τους, όπως για
παράδειγμα το Δημαρχείο, ο Καθεδρικός Ναός και τα
μουσεία, έχουν παραχωρηθεί χώροι σε επιχειρήσεις που
ασχολούνται με το εμπόριο και την εστίαση και έχουν
δημιουργηθεί οικιστικές μονάδες οι οποίες αγοράστηκαν
από ιδιώτες βάσει κριτηρίων που τους έδωσαν το δικαίωμα
συμμετοχής σε κλήρωση. Αν συμμετείχαν δηλαδή στην
κλήρωση και τους έπεφτε ο λαχνός, τότε αγόραζαν. Παρεμπιπτόντως, η πρώην Δήμαρχος έτυχε να κερδίσει
έναν τέτοιο λαχνό και απέκτησε εκεί διαμέρισμα. Αν
αυτό συνέβαινε στην Αθήνα ή σε κάποιο Δήμο της
Κύπρου, θα τον κατασπαράζαμε σαν πιράνχα του Φέισμπουκ. Εκεί όμως αν ρωτήσεις κάποιον τυχαίο κάτοικο
της πόλης θα σου πει, «… δεν ξέρω αν κανόνισε την κληρωτίδα, αλλά και να την κανόνισε, δεν έχω πρόβλημα επειδή είδα πως αγωνίστηκε για να φέρει ξανά στη ζωή
αυτό το μεγαλείο που υπήρχε… και τα κατάφερε…».
Αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα αξιοθέατο, μια τουριστική
ατραξιόν και ελκύει συνεχώς κόσμο, ξένους και ντόπιους.
Το πιο πάνω παράδειγμα αποτελεί ένα παράδειγμα
προς μίμηση. Και δεν είναι ένα πράγμα και μόνο που
αξίζει κάποιος να μιμηθεί – όπως ο σεβασμός στην παράδοση με την ανακατασκευή παλιών κτηρίων άλλων
εποχών, αλλά και το γεγονός πως τέτοιες ενέργειες ενεργούν σαν μαγνήτης αναγέννησης ενός κέντρου πόλης
που φθίνει λόγω αποκέντρωσης και οριζόντιας ανάπτυξης.
Βάζω ακόμη και την τουριστική ανάπτυξη σαν αιτία να
ασχοληθεί κάποιος σοβαρά, ακόμα και αν φαινομενικά
στην απαρχή ενός τέτοιου εγχειρήματος μπορεί τα
νούμερα να μην ευημερούν. Και αναγκάζομαι και πάλι
να πω το τετριμμένο μου, πως άμα έχεις το σωστό προϊόν,
δημιουργείς και τα νούμερα.
Εμείς έχουμε καταγράψει σε αξιοζήλευτο βαθμό όλα
τα κτήρια που βρίσκονται εντός της Νεκρής Ζώνης της
Λευκωσίας. Μάλιστα έχουμε πάρει και βραβείο γι’ αυτό.
Φυσικά σε μερικά χρόνια μπορεί να μην στέκει κανένα
από αυτά επειδή ο τουρκικός στρατός δεν επιτρέπει να
φτιαχτούν.
Τι γίνεται όμως με αυτά τα παλιά κτήρια που βρίσκονται
στις ελεύθερες περιοχές και που παραμένουν ερημωμένα;
Δυστυχώς σχεδόν τίποτα. Έπεσε πρόσφατα ένα κτήριο
στην Ιπποκράτους με τον ιδιοκτήτη του να μην κάνει
τίποτα όλα αυτά τα χρόνια παρά το γεγονός ότι – όπως
πληροφορούμαι – το έβλεπε καθημερινά από απέναντι…
, ένα άλλο έπεσε προχθές κοντά ή εντός της Νεκρής
Ζώνης και αναμένονται και άλλες καταρρεύσεις άλλων
που είναι ετοιμόρροπα…
Οι κανονισμοί μας είναι δυστυχώς για να τους κλαίνε
και οι ρέγκες. Η μέγιστη ποινή που μπορεί κάποιος να
περιμένει είναι ένα διοικητικό πρόστιμο μέχρι €20.000
που μπορεί να επιβάλει ο Δήμος στον ιδιοκτήτη. Σιγά
τα αβγά δηλαδή. Όταν η ευημερία ενός κτηρίου επαφίεται
στον ιδιοκτήτη τότε τίποτε δεν θα δούμε να γίνεται. Κάποιοι θέλουν από τη μια να φορολογήσουν τα κενά οικόπεδα σαν μοχλό πίεσης να τα αναπτύξουν. Γιατί δεν
τους φορολογούν αυτούς τους κυρίους που αφήνουν τα
κτήρια τους να πέσουν από μόνα τους; Ας δοθεί δύναμη
στους Δήμους. Άμα ο άλλος δεν συμμορφώνεται ας λαμβάνει κατοχή ο Δήμος, να το φτιάχνει και να έχει την
χρήση του για 50 χρόνια. Να σας πω εγώ αν δεν τα φτιάχνουν οι κύριοι ιδιοκτήτες από μόνοι τους.
Έχουμε ένα ακατέργαστο στολίδι στην εντός των Τειχών Λευκωσία. Ας πάρουμε τον ταύρο από τα κέρατα
και να το αναδείξουμε. Είναι ένας μαγνήτης που θα επαναφέρει ζωή πίσω στο κέντρο. Ας σκεφτούμε επιτέλους
νόμους και διαδικασίες που μας παίρνουν τη ζωή μας
μπροστά και όχι να μας την κάνουν δύσκολη. Φτάνει
πια.
O Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS είναι CEO, APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors.
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ΟΜΗΡΟΥ

Μαυρογιάννης: Θα «κανονιστεί», θα παυθεί
ή θα αρχίσει το Skype;
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Και ξαφνικά ο Μαυρογιάννης γίνεται μήλο της έριδος. Ως γνωστόν, ο
Ελληνοκύπριος διαπραγματευτής έχει ήδη διοριστεί μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη. Ένα διορισμό με τον οποίο ασχολήθηκε και η στήλη μας αναφέροντας το επίτευγμα του Healthy και
του Χριστοδουλίδη να τον... κλωνοποιήσουν.
Άκουσα πως το κείμενό μας σχολιάστηκε δεόντως και στο ΑΚΕΛ και
στην Πινδάρου... Μαζί με όλα τα
κείμενα που έχουν γραφτεί στον
Τύπο για το θέμα. Ο Άντρος και ο
Στεφάνου ήταν ιδιαίτερα καυστικοί,
έως σαρκαστικοί θα έλεγα, για το
θέμα, κάτι που έθιξε και τον Προδρόμου και τον Φούλη. Ο Στεφάνου
διερωτήθηκε κατά πόσον ο Μαυρογιάννης θα επικοινωνεί με τον Τουρκοκύπριο διαπραγματευτή
μέσω WhatsApp, Viber ή Skype;
Προηγήθηκε η αντίδραση του Προδρόμου στις δηλώσεις του Άντρου
ότι «η νομοθεσία που ενέκρινε η
Βουλή το 2013 λέει ότι ο διαπραγματευτής δεν μπορεί να ασκεί τα όποια άλλα καθήκοντα ή αρμοδιότητες» και πως «από τη στιγμή που ο κ.
Μαυρογιάννης ασχολείται με την άσκηση άλλων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων δεν μπορεί να παραμένει
ως διαπραγματευτής». «Λυπούμαι
γιατί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
παραπληροφορεί τον κυπριακό
λαό», είπε στεναχωρημένος ο Άντρος. Σημειώνω εδώ πως την αναφορά στη σχετική νομοθεσία δεν
την έκανε πρώτος ο Άντρος αλλά η
Ερατώ Κοζάκου Μαρκουλή, πρώην
ΥΠΕΞ, η οποία μίλησε για το θέμα
πρωί - ξημέρωμα στον Άστρα του ΑΚΕΛ. Ο Άντρος, που ακούει συνεχώς τον Άστρα, πήρε την πάσα.
Ο Προδρόμου διερωτήθηκε κατά
πόσον η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει διορίσει διαπραγματευτή και
πως τον Άντρο αλλά και όλους τους
άλλους θα πρέπει να τους απασχολεί το συγκεκριμένο ερώτημα...
Εκείνος όμως που τα πήρε κανονικά

«Ανδρέα, αγάπη μου, ούτε για την Χρυστάλλα εν εχρειάστηκε τόση χαρτούρα. Βέβαια τζείνη έκαμνεν τα μόνη της ούλλα.»
στο κρανίο με τις δηλώσεις του Άντρου ήταν το Υψηλόν Μικρόν, άλλως Φούλης. Και ξέρω τι σας γράφω... Η Μάνταμ του Φούλη μου περιέγραψε σκηνές απείρου κάλλους
με τον Φούλη να ποφυσά και να διερωτάται μέχρι πού θα φτάσει ο μηδενισμός του ΑΚΕΛ. Λίγο αργότερα
τα είπε και δημόσια με τη δήλωσή
του:
«Κάπου, έχουν ξεπεραστεί τα όρια.
Ακούω το ΑΚΕΛ να μας κάνει καθημερινά μαθήματα για την οικονομία
και θέλω να στείλω το μήνυμα
στους πολίτες, αν επιθυμούν να ξαναζήσουν διακυβέρνηση ΑΚΕΛ και
Χριστόφια, ας ψηφίσουν ΑΚΕΛ»
(κάπου εδώ άρχισε ο κάθε Συναγερμικός να συνειδητοποιεί πως
άρχισε και επίσημα ο προεκλογικός)
και συμπλήρωσε πως «μαθήματα,
είτε για την οικονομία, είτε για το
Κυπριακό, με όλο το σεβασμό, δεν

δεχόμαστε από το ΑΚΕΛ», σημειώνοντας πως δεν βοηθά σε τίποτα να
στέλνουμε καθημερινά το μήνυμα
πως για όλα φταίει η δική μας πλευρά.
Αν βγήκε κάποια είδηση από την
χθεσινή αντιπαράθεση ΑΚΕΛ - ΔΗΣΥ, κυβέρνησης είναι ότι θα πάει
στη Βουλή τροποποίηση του νόμου
για να μπορεί ο διαπραγματευτής
να ασκεί και άλλα καθήκοντα, ανατρέποντας όσα ψήφισε η Βουλή το
2013. Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα
ψηφίσει το 2019 και εάν θα καταφέρει να «κανονίσει» τον Μαυρογιάννη ή να τον «παύσει» είτε από
διαπραγματευτή, είτε από μόνιμο αντιπρόσωπο στα Ηνωμένα Έθνη.
Διπλωμάτης που γνωρίζει πάντως
μου έλεγε χθες πως «το ΑΚΕΛ θα έπρεπε μάλλον να χαίρεται που ο

Μαυρογιάννης πάει Νέα Υόρκη και
θα μπορεί από πρώτο χέρι να ενημερώσει τον Γκουτέρες για το Κυπριακό»...
Από άλλη πηγή μου σε μεγάλο κόμμα άκουσα, χωρίς να μπορώ να το
διασταυρώσω, πως έχουν ήδη αρχίσει παρασκηνιακές κινήσεις για συνασπισμό κατά των προτάσεων που
θα πάρει η κυβέρνηση στη Βουλή.
Ένα κρίσιμο τηλεφώνημα είχε χθες
βράδυ ο Healthy με το Βond (σόρι
Γκουτέρες) girl, Τζένιφερ Λουτ. Το
τηλεφώνημα, όπως μου ανέφερε
πηγή μου από τον Λόφο, ξεκαθάρισε απλά και μόνο τον χρόνο άφιξης
της Λουτ στην Κύπρο και τη συνάντησή της με τον Healthy την Κυριακή και τίποτε άλλο. Αν δηλαδή θα
προγραμματιστεί κοινή συνάντηση
Αναστασιάδη, Ακιντζί και Λουτ κι αν

υπάρχει από την άλλη πλευρά διάθεση για επανέναρξη των συνομιλιών. Ο Healthy, πριν από το τηλεφώνημα πάντως δεν ήταν και πολύ
αισιόδοξος για την εξέλιξη που θα
πάρουν τα πράγματα. Η Λουτ από
την περιοδεία της στα κατεχόμενα
και στην Τουρκία κατέγραψε πως ο
όρος για πολιτική ισότητα όπως την
ερμηνεύει η τουρκική πλευρά παραμένει «εντελώς ανελαστική».
Όπως μου λέχθηκε ούτε από την
πρώτη, ούτε από τη δεύτερη τηλεφωνική τους επικοινωνία προέκυψε «κάτι το χειροπιαστό» γι’ αυτό
και η απαισιοδοξία του Healthy...
ΚΟΥΪΖ: Με οδηγία ποιου κλήθηκε υποψήφιος ευρωβουλευτής χθες το
πρωί σε ραδιοφωνική συνέντευξη;
Κάποιοι ενοχλήθηκαν πολύ. Και όχι
μόνο οι αντίπαλοι αλλά και ορισμένοι σύντροφοι...

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

Χορεύοντας τανγκό με παρτενέρ την πόλη του
Παρουσιάζεται στο Σολώνειον Κέντρον
Βιβλίου από τις Εκδόσεις Βακχικόν και
το Κυπριακό Κέντρο της Διεθνούς Ένωσης
Συγγραφέων Π.Ε.Ν. η νέα ποιητική συλλογή του Ανδρέα Αντωνιάδη «Τανγκό
στον Βυθό ή Λευκωσία» που θα γίνει την
Πέμπτη 4 Απριλίου, στο βιβλιοπωλείο
Σολώνειο. Στην παρουσίαση χαιρετισμό
θα απευθύνει η Λίλη Μιχαηλίδου, μέλος
του Δ.Σ. του Π.Ε.Ν. και για το βιβλίο θα
μιλήσουν οι δρ Κλείτος Ιωαννίδης, καθηγητής Φιλοσοφίας και Αισθητικής και
η Ελένη Ξένου, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Ποιήματα θα διαβάσει η Ελένη
Αντωνιάδου.
Τι είναι όμως η συλλογή ποιημάτων
«Τανγκό στον βυθό ή Λευκωσία»; Μιλώντας με την Ελένη Ξένου, μου σημειώνει
ότι διαβάζοντας τη συλλογή μου είπε ότι
η αίσθηση που της αφήνει είναι ότι η
συλλογή είναι γεμάτη από αφτιασίδωτες,
δικές του αλήθειες, εμποτισμένες με μυρωδιές και χρώματα των χρόνων που έζησε στη Λευκωσία, με φυσαλίδες από
τον δικό του προσωπικό βυθό, «ένιωσα
ότι τα ποιήματα του Ανδρέα έχουν μια
κρυμμένη νοσταλγία, που πολλές φορές
φτάνει στα όρια της θλίψης, για μία Λευκωσία που θυμάται. Είναι σημαντικό να
σου πω ότι τα ποιήματα δεν είναι απλώς
νοσταλγικά, αλλά έχουν μία συνειδητότητα, ότι τα πράγματα αλλάζουν και νιώθει, αισθάνομαι, ότι είναι σαν να θέλει
να ανανεώσει την ταυτότητά του». Η Ελένη στέκεται ιδιαίτερα σε αυτό το κομμάτι, της ταυτότητας, «τι γίνεται όταν
βλέπεις αλλαγμένο το όνομα της οδού
που γεννήθηκες; Είναι μνήμες του Ανδρέα
και προσπαθεί να βρει τα ψήγματά τους».
Τα ποιήματα της συλλογής έχουν έναν
ερωτισμό, που δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε κάποιο πρόσωπο ή ακόμα και
στην ίδια την πόλη, αλλά απέναντι στις
αναμνήσεις του.
«Το Τανγκό στον βυθό ή στη Λευκωσία,

Ο Ανδρέας Αντωνιάδης έγραψε ποίηση, πεζά, θέατρο. Ποιήματα και διηγήματά του έχουν
δημοσιευτεί σε περιοδικά λόγου και τέχνης και σε εφημερίδες στην Ελλάδα και την Κύπρο.

ο τίτλος δηλαδή του βιβλίου μού δίνει
την αίσθηση ότι ο συγγραφέας χορεύει
με την πόλη του. Για τον Ανδρέα ολόκληρη
η πόλη είναι οι στιγμές που έζησε σε
αυτή, οι άνθρωποί της και όλα αυτά τα
διατηρεί μέσα του».
Ο συγγραφέας μου σημειώνει ότι το
τανγκό είναι ένας αισθησιακός και δοτικός
χορός και οι δύο χορευτές αγκαλιάζονται
με θέρμη, «δεν έχω δει άλλον χορό στον
οποίο οι χορευτές να δίνονται ολοκληρωτικά ο ένας στον άλλο, έτσι δίνομαι
κι εγώ, αλλά και οποιοσδήποτε άλλος αγαπά την Κύπρο, τη Λευκωσία, το ταίρι
του».
Ο συγγραφέας χορεύει αυτόν τον χορό
με την πόλη του, με τη γενέτειρά του και

σπινθηρίζει, αναθυμάται. Τα ποιήματα
είναι θυμητικά και συναισθηματικά, ωστόσο, όπως μου τονίζει πολλά από αυτά
έχουν και μια πολιτική διάσταση. «Προσπαθώ να προσδιορίσω και την ταυτότητά
μου μέσα από αυτή τη συλλογή. Όταν
άλλαξαν το όνομα της οδού που γεννήθηκα, από οδό Αγαμέμνονος σε Αξιοθέας
Τουφεξή πληγώθηκα. Δεν υπάρχουν μόνο
νοσταλγικά και τρυφερά ποιήματα στη
συλλογή, είναι και κάποια που είναι πολιτικά».
Ο συγγραφέας σε κάποιο άλλο ποίημα
βάζει μία σειρά από οδούς που υπάρχουν
ακόμη και αυτό για να δείξει ότι μέσα
από τις γειτονιές και τα ονόματα αυτά
υπάρχει και ο ίδιος ανανεώνει την ταυ-

τότητά του, «οι δρόμοι που έζησα ως
παιδί και οι γειτονιές που έπαιξα υπάρχουν
ακόμα και αυτό με κάνει και μένα να ανανεώνω την ταυτότητά μου» και προσθέτει: «Τελειώνω τη συλλογή με το ποίημα αφιερωμένο στον Ζακ Λακαρριέρ,
«Οι άγιες γειτονιές», γιατί όταν τον συνόδευσα στην παλιά Λευκωσία και όταν
είδε γειτονιές, όπως η Χρυσσαλινιώτισσα,
ο Άγιος Κασσιανός, ο Άγιος Ιάκωβος, ο
Άγιος Γεώργιος μου είπε ‘αυτές είναι οι
άγιες γειτονιές, να τις αγαπάτε’, είναι
μία ταυτότητα όλα αυτά, δεν μπορούμε
να τα αλλάζουμε όλα αυτά απλώς διότι
έγινε μια δωρεά… δεν ξέρω».
Ο συγγραφέας αφιερώνει πολλά ποιήματα στη μνήμη κάποιων ανθρώπων,
αλλά και σε καλούς του φίλους, όπως
στον ποιητή Τίτο Πατρίκιο, στον οποίο
αφιερώνει τέσσερα από τα ποιήματα της
συλλογής, γραμμένα σε διάστημα είκοσι
ετών.
Όσα έζησε ο Πατρίκιος και όσα έζησαν
μαζί όλα αυτά τα χρόνια ήταν για τον Αντωνιάδη έμπνευση, «τα περισσότερα
τα αφιερώνω στον Τίτο Πατρίκιο ως πολύ
στενό και αγαπημένο φίλο, αλλά και ως
δώρο για τα ενενηντάχρονά του».
Νιώθω μιλώντας και με τους δύο ότι
αυτή η ποιητική δουλειά του Ανδρέα Αντωνιάδη είναι σαν να στέλνει ο συγγραφέας ένα ραβασάκι σε μια αγαπημένη,
που είναι μακριά του και περιμένει να
του απαντήσει με την ίδια θέρμη που
τον αποχαιρέτησε.
Βουτάει σε βαθιά νερά ο συγγραφέας,
στις μνήμες του και τις αρπάζει για να
χορέψουν έναν ερωτικό χορό, έναν βιζαβί
χορό, έναν χορό απόστασης και συνάμα
εναγκαλισμού.

Πέμπτη, 4 Απριλίου, ώρα 6:30 μ.μ. Σολώνειον Κέντρον Βιβλίου, Βυζαντίου 24,
Στρόβολος, Λευκωσία.
Τηλ. 22666 799, events@soloneion.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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Καταλήγει σε servicer η AlphaBank Κύπρου
Εντός της εβδομάδας θα επιλέξει την εταιρεία που θα εξυπηρετεί τα ΜΕΔ της – Επικρατέστερη η Altamira
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Γνωστό το μοντέλο

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής ειδικού
εξυπηρετητή Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων (servicer) από την AlphaBank
Κύπρου. Επικρατέστερος για να τα αναλάβει, σύμφωνα με τις τελευταίες
πληροφορίες, είναι η Altamira Asset
Management, δίχως όμως να αποκλείονται και εκπλήξεις. Η διαδικασία εξεύρεσης ειδικής εταιρείας για επιχειρησιακή διαχείριση συγκεκριμένου
χαρτοφυλακίου της AlphaBank, που
λαμβάνει χώρα από τον Νοέμβριο του
2018, φτάνει στο τέλος της. Οι μνηστήρες ήταν επί της ουσίας οι «συνήθεις
ύποπτοι». H ApsHolding, η B2Holding,
η Pepper Europe Limited, η Apollo
Global Management και η Altamira
Asset Management. Ωστόσο, στο
«shortlist» ήταν η Altamira, η APS και
η Pepper της Τράπεζας Κύπρου. Όπως
είχε ξαναγράψει η «Κ», η Altamira ήρθε
στην Κύπρο για να μείνει, παρά τις όποιες ανησυχίες που προέκυψαν λόγω
της απευθείας ανάθεσης του χαρτοφυλακίου των ΜΕΔ της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας το καλοκαίρι
του 2017. Εξάλλου, ενώ στην αρχή είχε
γραφεί πως θα γίνει ξανά διαγωνισμός
για το χαρτοφυλάκιο που έχει ενώπιον
της η ΚΕΔΙΠΕΣ, πλέον έχει ληφθεί η απόφαση να επαναξιολογηθεί η συμφωνία μεταξύ των δύο μερών και να τροποποιηθεί το συμβόλαιο που συνήψαν
το 2017.
Μετά από αυτή την εξέλιξη ο servicer
θα αναλάβει να εξυπηρετήσει χαρτο-

Το μοντέλο της διαχείρισης των μη
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Το χαρτοφυλάκιο που
θα αναλάβει ο Servicer
αφορά δάνεια ύψους 1,32
δισ. ευρώ.

Το μοντέλο της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε ειδική εταιρεία είναι γνωστό, είναι το ενδεδειγμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και πρακτική που ακολούθησαν όλες οι τράπεζες που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των ΜΕΔ στην Κύπρο.

φυλάκιο ύψους 3,32 δισ. ευρώ από τα
οποία τα 2 δισ. ευρώ έχουν μεταφερθεί
σε εταιρεία ειδικού σκοπού, τη λεγόμενη
SPV. Βάσει των αποτελεσμάτων της κυπριακής τράπεζας, το 2017 είχε 1,72
δισ. ευρώ Μη Εξυπηρετούμενων, ενώ
το καλοκαίρι του 2018 μετέφερε 400 εκατ. ευρώ σε όχημα ειδικού σκοπού.
Πρακτική που είχε ακολουθήσει και το
2012, όπου είχε μεταφέρει εκτός ισολογισμού άλλα 1,6 δισ. ευρώ. Σύνολο
δηλαδή, έχει σε SPV’s, 2 δισ. ευρώ δανείων.
Βάσει της συμφωνίας που θα υπογραφεί μεταξύ της AlphaBank και του

servicer, θα διαχειριστεί τα προβληματικά δάνεια της πρώτης για τέσσερα
χρόνια. Θα εμπεριέχονται όλα τα ΜΕΔ,
αλλά και τα ανακτηθέντα ακίνητα.
Όπως έχουν αναφέρει και ελληνικά
μέσα ενημέρωσης κατά την εκκίνηση
της διαδικασίας αυτής, το μοντέλο της
ανάθεσης σε ειδική εταιρεία για να διαχειριστεί τα ΜΕΔ της θα γίνει και στο
ελληνικό χαρτοφυλάκιο, σε επόμενη
όμως διαδικασία.
Οι τρεις επικρατέστερες για να αναλάβουν το χαρτοφυλάκιο ήταν η ισπανική Altamira, η τσεχική APS που
συνεργάζεται με την Ελληνική Τράπεζα

και η ιρλανδική Pepper που εξυπηρετεί
τα δάνεια της Τράπεζας Κύπρου. Τις
τελευταίες δύο εβδομάδες οι τρεις εταιρείες «κονταροχτυπιούνταν», ενώ
εφημολογείτο πως η διαχείριση θα περάσει στους Τσέχους. Η κυπριακή
Altamira που συστάθηκε στα τέλη του
2017 ανέλαβε την επιχειρηματική ευθύνη διαχείρισης των ΜΕΔ της τράπεζας
ΣΚΤ που περιλαμβάνουν δάνεια ύψους
5,4 δισ. ευρώ, ακινήτων προς πώληση
ύψους 0,4 δισ. ευρώ καθώς και το χαρτοφυλάκιο που έθεσε τέλος του 2017
ο Συνεργατισμός εκτός ισολογισμού
ύψους κοντά 1 δισ. ευρώ. Η APS Holding

a.s. κατέληξε σε συμφωνία για τη διαχείριση των στοιχείων ακίνητης περιουσίας και την εξυπηρέτηση του συνολικού χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της Ελληνικής Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε εταιρεία στην οποία η
Ελληνική έχει το 49% των μετοχών,
ενώ η APS Recovery Cyprus κατέχει
την πλειοψηφία, δηλαδή το 51%. Η
APS κλήθηκε να εξυπηρετήσει δάνεια
ύψους 2,4 δισ. ευρώ, ενώ προσφάτως
αγόρασε και ένα μικρό πακέτο δανείων
από την Τράπεζα Κύπρου, από το
«project Velocity».

Η Pepper ήρθε για διαχείριση συγκεκριμένου χαρτοφυλακίου 800 εκατ.
ευρώ, ενώ οι υπάλληλοι που δραστηριοποιούνται με την Pepper είναι περίπου 80 άτομα. Εστιάζει στη διαχείριση
χαρτοφυλακίου ΜΕΔ που αφορούν σε
μικρομεσαίους και καταναλωτικά δάνεια.
Στην Τράπεζα Κύπρου ήδη λειτουργούσε
εσωτερική ομάδα, αποτελούμενη από
220 άτομα με εξειδίκευση στη διαχείριση
μικρομεσαίων και καταναλωτικών δανείων, που πριν έρθει η Pepper είχε πετύχει καθαρή μείωση στα ΜΕΔ της
τάξης των 1,1 δισ. ευρώ σε περίοδο 18
μηνών μέχρι τον Ιούνιο του 2017.

εξυπηρετούμενων δανείων σε ειδική εταιρεία είναι γνωστό, είναι το ενδεδειγμένο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και πρακτική
που ακολούθησαν όλες οι τράπεζες
που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα
των ΜΕΔ στην Κύπρο. Η Τράπεζα Κύπρου με την Pepper και με ειδικό
τμήμα της KPMG Λονδίνου με υπεύθυνο τον Διευθυντή της Διεύθυνσης
Αναδιάρθρωσης & Ανάκτησης Χρεών
Nick Smith, η Ελληνική με την APS
Holding, ο Συνεργατισμός είχε την
Altamira και τώρα η AlphaBank εκτός
απροόπτου με την Altamira. Ωστόσο,
υπάρχουν ακόμα αρκετές προκλήσεις για την AlphaBank της Κύπρου.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα
αποτελέσματα, αυτά του 2017, οι καθαρές ζημιές ανήλθαν σε 86,7 εκατ.
ευρώ, έναντι ζημιών 30,8 εκατ. ευρώ το 2016. Τα καθαρά έσοδα από
τόκους ανήλθαν για το 2017 στα 64
εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση
27,7% σε σύγκριση με 88,5 εκατ. ευρώ το 2016. Τα έξοδα της τράπεζας
για το 2017 ανήλθαν στα 54,5 εκατ.
σε σύγκριση με 82,2 εκατ. για το
2016. Ο δείκτης κόστους προς τα έσοδα ήταν για το 2017 στο 70,7%, σε
σύγκριση με 76% το 2016. Τα έξοδα
του 2016 συμπεριλάμβαναν και τη
δαπάνη του σχεδίου εθελούσιας εξόδου που είχε διενεργήσει η Alpha
ύψους 31,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα
με τα αποτελέσματα στο τέλος του
2017, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κοινών
Μετοχών Κατηγορίας Ι (CET Ι) της
Τραπέζης ανήλθε σε 13,8%, ο Δείκτης Κεφαλαίων Κατηγορίας Ι ανήλθε σε 17,3% και ο Δείκτης Συνολικών
Ιδίων Κεφαλαίων σε 18,1% (με τη
χρήση μεταβατικών διατάξεων). Οι
προβλέψεις για απομείωση επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν το 2017
κατά 83,1% σε 107,3 εκατ. ευρώ σε
σύγκριση με 58,6 εκατ. ευρώ το
2016, αύξηση που αποδίδεται στις ενέργειες εξυγίανσης του δανειακού
χαρτοφυλακίου της Τραπέζης. Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση πέραν των 90
ημερών, κατά την 31 Δεκεμβρίου
2017, ανήλθαν σε1.446,7 εκατ. ευρώ
και αντιπροσωπεύουν το 55% του
συνόλου των δανείων. Την 31 Δεκεμβρίου 2016, ανέρχονταν σε 1.468,0
εκατ. ευρώ και αντιπροσώπευαν το
52,4% του συνόλου των δανείων.

Ανοίγουν σήμερα οι κατάλογοι για
φαρμακοποιούς και κλινικά εργαστήρια

Νέο κάλεσμα ΟΑΥ σε ΠΑΣΙΝ για να προσέλθει στο τραπέζι του διαλόγου - Συσκέψεις για αποφάσεις

Εκπρόσωποι των κυπριακών αποστολών με τον πρίγκιπα Αλ-

Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

βέρτο ΙΙ του Μονακό.
Με εντατικούς ρυθμούς προχωρούν οι διεργασίες για εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας. Μετά το άνοιγμα των καταλόγων εγγραφής για τους προσωπικούς και
ειδικούς ιατρούς, σειρά παίρνουν τα φαρμακεία και τα κλινικά εργαστήρια. Συγκεκριμένα, οι φαρμακοποιοί και οι διευθυντές
των κλινικών εργαστηρίων που επιθυμούν
να συμμετάσχουν στο ΓεΣΥ θα έχουν από
σήμερα τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για σύναψη
σύμβασης με το Σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΥ. Οι ενδιαφερόμενοι θα
μπορούν να αιτηθούν την εγγραφή τους
ως φυσικά πρόσωπα (επαγγελματίες υγείας)
ή να αιτηθούν σύμβασης ως φυσικά πρόσωπα (αυτοεργοδοτούμενοι) ή και να αιτηθούν σύμβασης ως νομικά πρόσωπα (π.χ.
εταιρείες), μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής τουλάχιστον ενός φυσικού προσώπου που εργάζεται κάτω από το νομικό
πρόσωπο. Μετά το «ναι» των φαρμακοποιών
στο προτεινόμενο πλαίσιο ένταξής τους
στο ΓεΣΥ, το σκηνικό από την περασμένη
Πέμπτη μεταφέρθηκε στη Βουλή και συγκεκριμένα στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Υγείας όπου άρχισαν να συζητούνται οι
κανονισμοί των φαρμακοποιών. Η συζήτηση
θα συνεχιστεί αύριο την Πέμπτη με την
Επιτροπή να έχει ενώπιόν της τέσσερα νομοσχέδια και ένα κείμενο κανονισμών τα
οποία αφορούν τον τρόπο λειτουργίας, τις
προϋποθέσεις για τη λειτουργία, τον εξοπλισμό και την απαραίτητη υποδομή την
οποία θα πρέπει να διαθέτουν τα φαρμακεία
προκειμένου να ενταχθούν στο Γενικό Σύστημα Υγείας.

Τα κλινικά εργαστήρια
Την τελική πρόταση του ΟΑΥ έχουν στα
χέρια τους τις δύο τελευταίες βδομάδες τα
κλινικά εργαστήρια. Όπως ήταν γνωστό,
κύριο αίτημα των κλινικών εργαστηρίων
αποτελούσε η εγγύηση της κατώτερης
τιμής μονάδας προκειμένου να διασφαλιστεί
η βιωσιμότητά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», σε συνάντηση που είχαν
οι δύο πλευρές προ ημερών ο ΟΑΥ έκανε

Οργανισμοί
της Κύπρου ενώνονται
για την πρόληψη
χρήσης πλαστικών

Συγκαλεί Γενική Συνέλευση την άλλη βδομάδα ο Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων για να παρθούν αποφάσεις.
αποδεκτό το αίτημα των εργαστηρίων για
εγγύηση της τιμής μονάδας, ωστόσο αυτή
θα ισχύει μόνο για ένα μέρος του σφαιρικού
προϋπολογισμού. Συγκεκριμένα, ο ΟΑΥ
εγγυάται πως η κατώτερη τιμή μονάδας
θα είναι 1,20 ευρώ, όμως μόνο για ένας
μέρος από το ύψος του προϋπολογισμού
που έχει καθοριστεί για τα κλινικά εργαστήρια (50 εκατ. ευρώ) θα μπορεί να καλύπτει αυτή την εγγύηση. Η εν μέρει αποδοχή του αιτήματος έφερε κάποια αισιοδοξία
στα κλινικά εργαστήρια, ωστόσο ακόμη υπάρχουν κάποια τεχνικά σημεία όπως ο
διαχωρισμός της βαρύτητας που θα έχει η
κάθε ανάλυση τα οποία άρχισαν να βλέπουν
από χθες με τον ΟΑΥ. Σε αυτό το σημείο ο
Σύνδεσμος Διευθυντών Κλινικών Εργαστηρίων, Βιοϊατρικών και Κλινικών Εργαστηριακών Επιστημόνων, την άλλη βδομάδα
θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση προκειμένου τα μέλη του να ψηφίσουν κατά πόσο
αποδέχονται ή όχι την τελική πρόταση του
ΟΑΥ για το πλαίσιο ένταξης των κλινικών

εργαστηρίων στο ΓεΣΥ. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η Γενική Συνέλευση θα
πραγματοποιηθεί είτε το Σάββατο 13 Απριλίου είτε την Κυριακή 14 Απριλίου.

«Ναι» από δύο νοσηλευτήρια
Θετικό πρόσημο άρχισε να παίρνει και
το κεφάλαιο ιδιωτικά νοσηλευτήρια, αφού
παρά το γεγονός ότι ο διάλογος μεταξύ
ΟΑΥ και ΠΑΣΙΝ είναι σε στασιμότητα πληροφορίες αναφέρουν πως το νοσοκομείο
«Ευαγγελισμός» στην Πάφο και το ιατρικό
κέντρο «Άγιος Λουκάς» στη Λευκωσία, εξέφρασαν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν στο ΓεΣΥ από την πρώτη φάση εφαρμογής του. Παρά το γεγονός ότι τα νοσηλευτήρια θα κληθούν να παρέχουν υπηρεσίες (ενδονοσοκομειακή) από την 1η
Ιουνίου του 2020, όταν το Σύστημα τεθεί
ολοκληρωτικά σε εφαρμογή, τα ιατρικά
κέντρα και τα νοσοκομεία θα έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν εξωνοσοκομειακή
φροντίδα υγείας από την 1η Ιουνίου του

2019. Δηλαδή, ιδιωτικά νοσηλευτήρια και
ιατρικά κέντρα, θα μπορούν να παρέχουν
τις υπηρεσίες τους στο ΓεΣΥ από την πρώτη
φάση μέσω των προσωπικών και ειδικών
τους ιατρών. Υπενθυμίζεται δε, πως ενδιαφέρον για να συμμετάσχουν στο ΓεΣΥ μέχρι
στιγμής έχουν εκφράσει το Ογκολογικό
Λεμεσού, η Κλινική του European και το
Mediterranean Λεμεσού. Ωστόσο, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων (ΠΑΣΙΝ) είχε τοποθετηθεί προ
μηνών πως δεν θα συμμετάσχουν τα μέλη
του στο προτεινόμενο σχέδιο υγείας και
πως τερματίζουν τον διάλογο με τον ΟΑΥ.
Προκειμένου ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) να επαναφέρει τον ΠΑΣΙΝ στο
τραπέζι του διαλόγου, του απέστειλε προ
ημερών επιστολή καλώντας τον σε συνάντηση. Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει η
«Κ», ο ΠΑΣΙΝ θα συνέλθει αύριο την Πέμπτη
προκειμένου να αποφασίσει κατά πόσο θα
κάνει αποδεκτή ή όχι την πρόσκληση του
Οργανισμού.

Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
ενέκρινε με συντριπτική πλειοψηφία τη σταδιακή απαγόρευση των πλαστικών μιας χρήσης μέχρι το 2021 στα
Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συγκυρία αυτή
συνέπεσε με την Εβδομάδα Ωκεανών που διεξάγεται κάθε
χρόνο στα πλαίσια του προγράμματος Beyond Plastic
Mediterranean (BeMed) στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο
Μόντε Κάρλο, με διοργανωτή το Prince AlbertII of Monaco
Foundation, σε συνεργασία με τους οργανισμούς MAVA
Foundation, IUCN, Tara Expeditions και Surfrider Foundation
Europe. Σκοπός του BeMed είναι η δημιουργία ενός δικτύου
με φιλόδοξους οργανισμούς και άτομα που έχουν σκοπό
την ανάπτυξη καινοτόμων προγραμμάτων και έργων για
την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα πλαστικά. Ανάμεσα
στις χώρες που συμμετείχαν ήταν η Ισπανία, η Γαλλία, η
Ιταλία, η Ελλάδα, το Μαρόκο, ο Λίβανος, η Αλβανία, το
Μαυροβούνιο, η Τουρκία και η Κύπρος.
Η Κύπρος αν και μικρή χώρα έχει επάξια αντιπροσωπευθεί
από τέσσερις οργανισμούς: Together Cyprus σε συνεργασία
με το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Φίλοι της Γης
Κύπρου, ΑΚΤΗ Κέντρο Μελετών και Έρευνας και Cyprus
Sustainable Tourist Initiative (CSTI). Το γεγονός αυτό κατατάσσει την Κύπρο στη πρώτη θέση με τα πλέον καινοτόμα
έργα που θα αναπτυχθούν εντός των επόμενων ετών. Εκπρόσωποι των οργανισμών έχουν προσκληθεί και φιλοξενηθεί στο Μόντε Κάρλο, παρουσιάζοντας στον Πρίγκιπα
Αλβέρτο ΙΙ τόσο τα τρέχοντα προγράμματα και την κατάσταση της Κύπρου σχετικά με τα πλαστικά απόβλητα όσο
και τα έργα που θα αναπτυχθούν μέσω του προγράμματος
BeMed.
Οι πιο πάνω οργανισμοί, πέραν των προγραμμάτων που
θα αναπτύξουν μεμονωμένα, έχουν θέσει γερές βάσεις για
συνεχή και στενή συνεργασία για την εδραίωση ενός
εθνικού δικτύου για αντιμετώπιση και πρόληψη της ρύπανσης από τα πλαστικά απόβλητα μίας χρήσης.
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Δεν προκύπτει
επιστροφή
αποκοπών σε ΔΥ
για την κυβέρνηση
Ενώπιον του Υπουργικού σήμερα η απόφαση
του Δικαστηρίου για τις περικοπές στο δημόσιο
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου την
Τετάρτη, θα κλειδώσει η γραμμή αντίδρασης
της κυβέρνησης στην απόφαση του Διοικητικού
Δικαστηρίου με την οποία ουσιαστικά ανατρέπεται το χρονοδιάγραμμα κατάργησης των μέτρων που είχαν ληφθεί το 2012 στον δημόσιο
τομέα. Ένα θέμα που συνεχίζει να προκαλεί
κραδασμούς, υπό το φόβο δημιουργίας δημοσιονομικού κενού το οποίο με βάση πρόχειρους
υπολογισμούς, ενδέχεται να ανέλθει στα 1,2
δισ. ευρώ. Πριν τη συνεδρία του κυβερνητικού
οργάνου, όπου θα γίνει η πρώτη συζήτηση μετά
την ανακοίνωση της δικαστικής απόφασης, ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα χαιρετήσει το ετήσιο συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ. Από το βήμα του
συνεδρίου ο Νίκος Αναστασιάδης αναμένεται

δικαστικής απόφασης. Από κυβερνητικής πλευράς
αυτό το οποίο λέγεται είναι πως στη σύσκεψη
ο Γενικός Εισαγγελέας θα εξουσιοδοτηθεί να
προχωρήσει με έφεση, νοουμένου ότι και ο ίδιος
κρίνει πως υπάρχει βάση για έφεση. Παράλληλα
με την έφεση θα υποβληθεί αίτηση αναστολής
εκτέλεσης της απόφασης έως ότου εκδικαστεί
η έφεση. Κάτι ανάλογο έγινε και με τις προσφυγές
208 συνταξιούχων του δημοσίου που πρωτόδικα
δικαιώθηκαν και στη συνέχεια ασκήθηκε έφεση.

Συνδυασμός μέτρων

Εν αναμονή της συζήτησης στο Υπουργικό
Συμβούλιο οι απόψεις που επικρατούν στο κυ-

Στον απόηχο της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης θα χαιρετήσει σήμερα το συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ.

Ενώπιον των συνέδρων της δημοσιοϋπαλληλικής συντεχνίας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναμένεται να κάνει αναφορές για το πώς η κυβέρνηση θα κινηθεί.

βερνητικό στρατόπεδο, ως αντίδραση στην
απόφαση, είναι συνδυασμός δικαστικών και
νομοθετικών κινήσεων. Πέρα από την έφεση
υπάρχουν σκέψεις όπως το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τη Βουλή προχωρήσουν σε εκ νέου νομοθετική ρύθμιση, αντίστοιχων και ισοδύναμων μέτρων που θα δια-

τηρούν τη βασική αρχή της υφιστάμενης νομοθεσίας που είναι η σταδιακή αποκατάσταση
του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων
μέχρι τις 31/12/2022. Με την εκ νέου ρύθμιση,
πιστεύεται στο κυβερνητικό στρατόπεδο πως
μπορεί να αντιμετωπιστεί μια ενδεχόμενη απόρριψη της έφεσης που θα ασκηθεί. Όπως

τονίζεται από κυβερνητικούς κύκλους, με νόημα, και τώρα υπάρχει συμφωνημένο νομοθετικό
πλαίσιο με ΣΕΚ και ΠΕΟ για σταδιακή αποκατάσταση του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων.

Αναδρομική ισχύς

Ένα βασικό στοιχείο που προκύπτει από το
κυβερνητικό στρατόπεδο αφορά την ερμηνεία
της απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου,
και το κατά πόσο αυτό έχει ή όχι αναδρομική
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Από τα βασικά στοιχεία της κυβερνητικής στάσης απέναντι
στην δικαστική απόφαση είναι η
άποψη πως δεν προκύπτει θέμα
επιστροφής των αποκοπών στους
δημόσιους υπαλλήλους από το
2012 μέχρι και το 2018.

Εν αναμονή της σύσκεψης με τον
Γενικό Εισαγγελέα αυτό που φαίνεται να απασχολεί το κυβερνητικό στρατόπεδο είναι η σταδιακή
αποκατάσταση των περικοπών
που θεωρείται συμβατή με τους
δημοσιονομικούς σχεδιασμούς.

να κάνει αναφορά στα όσα έχει προκαλέσει η
δικαστική απόφαση, δίνοντας το στίγμα της κυβερνητικής πολιτικής, που σε πρώτη φάση είναι
ο μη επηρεασμός της σταδιακής αποκατάστασης
του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων,
μέχρι το τέλος του 2022. Μια πρώτη γεύση των
μέτρων που βρίσκονται υπό μελέτη έδωσε ο
Νίκος Αναστασιάδης στο ΡΙΚ. Το πακέτο μέτρων
που ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκινούν από την έφεση κατά της απόφασης με
ταυτόχρονη υποβολή αίτησης για αναστολή εφαρμογής της πρωτόδικης απόφασης, επίκληση
του Δικαίου της Ανάγκης, στη λογική πως τα
μέτρα προέκυψαν ως έκτακτη ανάγκη, μελέτη
εάν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο υπερισχύει του εγχώριου. Παράλληλα ο Νίκος Αναστασιάδης έβαλε
στο τραπέζι και την εμπλοκή των κομμάτων με
ενδεχόμενη σύγκληση του Συμβουλίου Αρχηγών.
Ένα εξίσου σοβαρό ζήτημα που προκύπτει από
τις κυβερνητικές διαρροές, αφορά την αναδρομικότητα της απόφασης και το κατά πόσο το
κράτος θα πρέπει να επιστρέψει τις αποκοπές
από το 2012 σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους.
Από κυβερνητικής πλευράς απορρίπτεται πως
τίθεται θέμα επιστροφής, κάτι που θα διπλασίαζε
το δημοσιονομικό κενό που υποστηρίζεται ότι
προκαλεί η πρωτόδικη απόφαση.

ισχύ. Όπως υποστηρίζεται, η απόφαση να κριθούν αντισυνταγματικοί οι νόμοι που επέβαλαν
τις μισθολογικές περικοπές το 2012, σε καμία
περίπτωση δεν συνιστά αναδρομική ισχύ της
απόφασης, τουτέστιν επιστροφή των αποκοπών
στο δημόσιο τομέα από το 2012 μέχρι και το
2018. Σε μια τέτοια περίπτωση το δημοσιονομικό
κενό υπολογίζεται πως θα ξεπερνούσε τα 2 δισ.
ευρώ. Το θέμα που έχει δημιουργηθεί για την
κυβέρνηση, στην παρούσα φάση, έχει να κάνει
με την άμεση ή σταδιακή αποκατάσταση των
περικοπών. Η κυβέρνηση επιμένει στην σταδιακή αποκατάσταση που έχει συμφωνηθεί
και έχει νομοθετηθεί, εν αντιθέσει με την άμεση
που προβλέπει η απόφαση του Δικαστηρίου η
οποία όπως τονίζεται δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή υπό τον φόβο ότι θέτει την οικονομία
εκτός δημοσιονομικών σχεδιασμών. Σε απόλυτους αριθμούς τυχόν άμεση αποκατάσταση
των περικοπών μεταφράζεται, από κυβερνητικής
πλευράς, με επιβάρυνση των δημοσιονομικών
με 1,2 δισ. που είναι η διαφορά με τη σταδιακή
επαναφορά του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων.

Η ΠΑΣΥΔΥ

Η «Κ» αναζήτησε αντιδράσεις στα όσα καταγράφονται το τελευταίο διάστημα από την
πλευρά των δημοσίων υπαλλήλων, χωρίς ωστόσο
να γίνει κατορθωτό. Στο συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ
σήμερα στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας αναμένεται ότι η ηγεσία της οργάνωσης να αναφερθεί μεταξύ άλλων και στην
απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, δίνοντας
μια πρώτη ένδειξη για το πώς τοποθετείται απέναντι σε αυτή, αλλά κυρίως στα επόμενα βήματα με δεδομένη την άσκηση έφεσης από
πλευράς κυβέρνησης.

Ο προσανατολισμός

Οι τελικές αποφάσεις για τις κινήσεις ενάντια
στην απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου,
θα κλειδώσουν σε σύσκεψη με τη Νομική Υπηρεσία η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί
εντός της εβδομάδας. Σύμφωνα με τα όσα είπε
στην «Κ» ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας
Κώστας Κληρίδης, στη σύσκεψη με τη συμμετοχή
κυβερνητικών παραγόντων θα παρουσιαστούν
πιθανοί λόγοι και προοπτικές έφεσης κατά της

ΑΠΟΨΗ

Η χώρα των ευτυχισμένων εισαγωγέων
Η εφαρμογή νέας ευρωπαϊκής οδηγίας
που αναμένεται να αρχίσει σύντομα,
ίσως και μέσα στον Απρίλιο, απειλεί
να ανατρέψει τις (αταίριαστες) σχέσεις
που έχουν επικρατήσει (και) στην ελληνική αγορά λιανικών πωλήσεων.
Το κοινό μυστικό είναι ότι κυριαρχεί
το ολιγοπώλιο των σούπερ μάρκετ
και η φυσική συνέπεια είναι πως οι
όροι πληρωμής δεν θα μπορούσαν να
ευνοούν τους παραγωγούς. Επιβάλλονται από τους εμπόρους που διαχειρίζονται τις πωλήσεις και φυσικά
τις εισπράξεις. Η κρίση της ελληνικής
οικονομίας απλώς επιβάρυνε την κατάσταση με τη χρεοκοπία της μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ που
δεν πλήρωσε οφειλές προς παραγωγούς, αφού στο μεταξύ είχε καθυστερήσει μεγάλο διάστημα την εξόφλησή
τους με υποσχέσεις. Το κόστος αυτό
έχει αφήσει αποτύπωμα στην πραγματική αγορά.
Οι αθέμιτες πρακτικές μπορεί να
είναι σχεδόν κυρίαρχες στην ελληνική
αγορά, αλλά υπάρχουν και σε άλλες
χώρες. Γι’ αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
διαμόρφωσε οδηγία που επιβάλλει τις
ορθές εμπορικές πρακτικές. Το ζήτημα
είναι περισσότερο σημαντικό από ό,τι
αρχικά φαίνεται, καθώς οδηγεί στην
καρδιά του προβλήματος της ελληνικής
οικονομίας που είναι η υποβάθμιση
της εγχώριας παραγωγής και η χαμηλή
ανταγωνιστικότητα. Η μεγάλη καθυ-

ΑΠΟΨΗ

/ Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
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Οι αθέμιτες πρακτικές
μπορεί να είναι σχεδόν κυρίαρχες στην ελληνική αγορά, αλλά υπάρχουν
και σε άλλες χώρες.
στέρηση στην εξόφληση των βιομηχανιών που προμηθεύουν τα σούπερ
μάρκετ μεταφέρεται από τις βιομηχανίες στους δικούς τους προμηθευτές,
που όσον αφορά τη βιομηχανία τροφίμων είναι οι παραγωγοί αγροτικών
προϊόντων. Μεγάλο τμήμα της οικονομίας κινείται στον ρυθμό που επιβάλλει το λιανικό εμπόριο, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την εγχώρια παραγωγή. Η ελληνική βιομηχανία τροφίμων και ποτών δεν είναι αμελητέα. Απασχολεί άμεσα ή έμμεσα 360.000 εργαζομένους, έχει τζίρο 14 δισ., από τα
οποία τα 4 δισ. ευρώ είναι εξαγωγές.
Βέβαια η επιβολή όρων πληρωμής
δεν είναι το μοναδικό όπλο του εμπορίου στη «διαπραγμάτευση» με τους
παραγωγούς. Αποσπούν μειωμένες τιμές χονδρικής για να κάνουν προσφορές, χρήσιμες στον ανταγωνισμό των
αλυσίδων, αλλά επιλέγουν και προμηθευτές που παράγουν προϊόντα με
δική τους επωνυμία.
Ολα αυτά δεν θα αφορούσαν όσους

ενδιαφέρονται για το γενικό συμφέρον,
δηλαδή τους καταναλωτές στην προκειμένη περίπτωση, αν δεν υποβάθμιζαν την ποιότητα των προϊόντων
που αγοράζουν. Ευρωπαϊκές χώρες,
με πρώτη την Τσεχία, έχουν αναδείξει
ένα «κρυφό» ζήτημα που είναι η «διπλή
ποιότητα» των τροφίμων. Τρόφιμα
πωλούνται στην Ευρωπαϊκή Ενωση
με το ίδιο εμπορικό σήμα, αλλά διαφορετική σύσταση, τιμή και ποιότητα,
ανάλογα με τη χώρα που διατίθενται.
Τα προϊόντα αυτά, συνήθως πολυεθνικών, έχουν την απαιτούμενη σήμανση σε κάθε χώρα αλλά η διαφοροποίηση της τιμής και της ποιότητας
ενδεχομένως αποτελεί παραπλάνηση
του καταναλωτή, ίσως και νοθεία. Ειδική επιτροπή της Κομισιόν εξετάζει
το ζήτημα.
Ο καθηγητής Ν. Βέττας, από το Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών
Ερευνών (ΙΟΒΕ), περιέγραψε την πραγματική εικόνα σε πρόσφατη συνέλευση
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Τροφίμων. Στην Ελλάδα η μεταποίηση ως
ποσοστό του ΑΕΠ βρίσκεται χαμηλά,
είναι μόλις 8,7% του ΑΕΠ, όταν στην
Ευρωπαϊκή Ενωση ο μέσος όρος είναι
17,3%. Κι απ’ αυτό το χαμηλό επίπεδο
η βιομηχανική παραγωγή το διάστημα
2009-2017 μειώθηκε 8%. Οι έμποροι
και οι εισαγωγείς είναι πιο σημαντικοί
από τους παραγωγούς, με ανάλογες,
γνωστές, συνέπειες για τη χώρα.

/ Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Fast track ακύρωση επενδύσεων
Ο νόμος ψηφίστηκε το 2010. Προέβλεπε
ότι οι επενδύσεις που θα χαρακτηρίζονταν στρατηγικές θα υπάγονταν σε
καθεστώς ταχείας αδειοδότησης (fast
track), προκειμένου να μην μπλοκάρονται στα γρανάζια μιας κακής γραφειοκρατίας επί πολλά έτη. Σε εφαρμογή του νόμου 3984/10, συστάθηκε
η Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων, ως η κεντρική αδειοδοτική
αρχή. Αυτή, δηλαδή, θα παραλάμβανε
τους επενδυτικούς φακέλους και θα
«καθάριζε» με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, για να επιταχύνει τις διαδικασίες έγκρισης. Δικαιώθηκαν οι μεγάλες προσδοκίες;
Τα αποτελέσματα του εγχειρήματος
παρουσίασε την Πέμπτη ο αρμόδιος
διευθυντής στρατηγικών επενδύσεων,
Ακης Σκλάβος. Από τις 19 επενδύσεις
που χαρακτηρίστηκαν στρατηγικές
και εντάχθηκαν στο καθεστώς ταχείας
αδειοδότησης το 2010, το 2019 μόνο
δύο έχουν ξεκινήσει να κατασκευάζονται! Οι υπόλοιπες 17 είτε δεν έχουν
πάρει τις αναγκαίες άδειες (ούτε έχουν
απορριφθεί, απλώς τελούν σε εκκρεμότητα…) είτε τα σχέδιά τους σαπίζουν
σε δικαστικές αίθουσες, ενώ ορισμένες,
εξαιτίας της καθυστέρησης, δεν θα
γίνουν ποτέ – οι επενδυτές άλλαξαν
γνώμη, αποσύρθηκαν. Τι δηλοί αυτή
η εμπειρία;
Οτι το ελληνικό κράτος (υπουργικοί
και περιφερειακοί μηχανισμοί, Δικαι-
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Οταν μιλάμε για επενδύσεις στην Ελλάδα, συχνά
αναφερόμαστε σε εξαγορές υπαρχουσών επιχειρήσεων, όχι στη δημιουργία νέων.
οσύνη, όλοι οι θεσμοί...) χρειάζεται
μια μεγάλη μεταρρύθμιση για να καταστεί φιλικό (και στον πολίτη και)
στην οικονομική ανάπτυξη. Η κατάστασή του δεν θεραπεύεται με ενέσεις
ευελιξίας, γιατί όλη η αρχιτεκτονική
κι η λειτουργία του έχουν απομείνει
στον (προ)περασμένο αιώνα. Ετσι,
όταν τη θέση του ενδιαφερόμενου επενδυτή ανέλαβε μια επισπεύδουσα
κρατική αρχή, η Γενική Διεύθυνση
Στρατηγικών Επενδύσεων, απλά κι
αυτή αντιμετώπισε την ίδια ραθυμία
και τις ίδιες ακαμψίες που θα αντιμετώπιζε ο ίδιος ο επενδυτής. Ισως, μάλιστα, ακόμη χειρότερα, διότι η νέα
κρατική αρχή αντιμετωπίστηκε από
την υπόλοιπη γραφειοκρατία ως ένας
ενοχλητικός ομότιμος, που ανακατεύεται στη «δική της» δουλειά.
Οταν αυτή η «ατυχία» δέρνει τις
στρατηγικές επενδύσεις, εύκολα φαντάζεται κανείς πόση «ατυχία» δέρνει
τις άλλες – μη στρατηγικές.

Συνήθως, η απάντηση στο τι φταίει
και δεν γίνονται επενδύσεις περιορίζεται
στο ύψος της φορολογίας – ενίοτε και
με υπερβολές. Ορθό είναι να αποτιμάται
η συνολική συμπεριφορά του κράτους
έναντι των επενδύσεων, συγκριτικά με
τη συμπεριφορά άλλων κρατών – γιατί,
ως γνωστόν, ο διεθνής ανταγωνισμός
δεν αφορά μόνο επιχειρήσεις, εντείνεται
και μεταξύ κρατών, για την ποιότητα
και βιωσιμότητα της προσφοράς τους.
Σε αυτόν τον ανταγωνισμό, το ελληνικό
κράτος κατατάσσεται στους ουραγούς.
Και εμποδίζει την ανάπτυξη.
Παράδειγμα: το πρώτο που ρωτάει
ένας ξένος επενδυτής είναι, αν προκύψουν συμβατικές διαφωνίες και προσφύγει στα δικαστήρια, σε πόσο χρόνο
θα εκδικαστεί η υπόθεσή του. Κι όταν
ακούει ότι εκκρεμούν υποθέσεις επί
10-14 χρόνια, φεύγει. Αν πάλι μείνει,
ρωτάει σε πόσο χρόνο θα πάρει τις
σχετικές άδειες. Η απάντηση σε αυτό
συνήθως είναι το τελειωτικό κτύπημα.
Ισως αυτός είναι και ο λόγος που, όταν
μιλάμε για επενδύσεις στην Ελλάδα,
συχνά μιλάμε για εξαγορές υπαρχουσών
επιχειρήσεων – όχι για τη δημιουργία
νέων και αύξηση του παραγωγικού δυναμικού, αλλά για αλλαγή της ιδιοκτησίας. Διότι χρειάζεται κουράγιο για να
τολμήσεις να στήσεις εξαρχής μια νέα
επιχείρηση.

kallitsiskostas@yahoo.com
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Μετά τις εκλογές τα δύσκολα για Ερντογάν
Οι δημοτικές αφήνουν πίσω προβλήματα για τον Πρόεδρο της Τουρκίας εφόσον καλείται να αντιμετωπίσει πολλά ανοιχτά μέτωπα
ΑΚΡ, είναι παράγοντες που έρχονται
να προσδώσουν διαστάσεις στον πολιτικό αναβρασμό της Τουρκίας.
Στους παραπάνω παράγοντες θα
πρέπει να προστεθεί ο αντίκτυπος των
νέων σχεδίων του τουρκικού Προεδρικού. Σε μια περίοδο που η αγορά
και ο ξένος επενδυτής δεν εμπιστεύεται
τις προθέσεις της τουρκικής κυβέρνησης, ο Τούρκος Πρόεδρος εξαγγέλλει
την επικείμενη νέα εισβολή της χώρας
του στην Συρία.

Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Λίγο μετά το κλείσιμο των καλπών και
τη δημοσιοποίηση των πρώτων ανεπίσημων αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών, ο ισχυρός πολιτικός
άνδρας της Τουρκίας παραμένει αντιμέτωπος με μεγάλες προκλήσεις σε
πολλά ανοιχτά μέτωπα.
Οι εξελίξεις στα πεδία της οικονομίας
και της διπλωματίας επιδεινώνονται,
τη στιγμή που στο εσωτερικό της Τουρκίας διαιωνίζεται ο πολιτικός αναβρασμός. Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών βρίσκονται σε συμφωνία με τις εκτιμήσεις
και τις προβλέψεις της κυριακάτικης
έκδοσης της «Κ». Στο «κουρδικό», νοτιοανατολικό κομμάτι της Τουρκίας,
με μικρές αλλά αισθητές απώλειες, το
κουρδικό κίνημα κατάφερε να διατηρήσει τα εκλογικά προπύργιά του. Στην
κεντρική Ανατολία και στον Πόντο, η
πρωτοκαθεδρία της συντηρητικής και
εθνικιστικής κυβερνητικής συμμαχίας
συνεχίστηκε, φέροντας πολύτιμα εκλογικά κέρδη στο Κίνημα των Γκρίζων
Λύκων.
Η «Κ» είχε προβλέψει και το ντέρμπι
στο δυτικό κομμάτι της Τουρκίας, που
έληξε με τη νίκη και την επικράτηση
της αντιπολίτευσης σε σημαντικά αστικά κέντρα. Πλέον, η αξιωματική αντιπολίτευση εξασφαλίζει τον έλεγχο
μεγάλων αστικών κέντρων όπως της
Κωνσταντινούπολης, της Άγκυρας και
άλλων δυτικών πόλεων, ύστερα από
σχεδόν 25 χρόνια διακυβέρνησης των
συντηρητικών κομμάτων.

Η αβεβαιότητα

Στις εκλογές της Κυριακής το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) διατήρησε την πρώτη
θέση του στην κατάταξη των πολιτικών
κομμάτων. Ένα ποσοστό της τάξης
του 14% χωρίζει πλέον το ΑΚΡ από το
κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Σε συνεργασία με το Κόμμα Εθνικιστικής Δράσης (ΚΕΔ), το κυβερνών
κόμμα εξασφαλίζει το ποσοστό της

Από περιπέτεια σε περιπέτεια

Τα φαινόμενα της εκλογικής νοθείας, της πολιτικής βίας, οι αμφιβολίες γύρω από το τελικό αποτέλεσμα των εκλογών, κυρίως

στην Πόλη όπου μια μικρή διαφορά χωρίζει τον νικητή των εκλογών από τον υποψήφιο του ΑΚΡ, είναι παράγοντες που έρχονται
να δώσουν διαστάσεις στον πολιτικό αναβρασμό της Τουρκίας.

τάξης του 51%, μια εξέλιξη πάνω στην
οποία στηρίζονται οι εκπρόσωποί του
για να προβάλλουν την άποψη ότι ο
τουρκικός λαός έδωσε τη συγκατάθεσή
του για το νέο πολίτευμα της χώρας.
Παρά την πρωτιά του ΑΚΡ στις δημοτικές εκλογές, σειρά εξελίξεων επισκιάζουν την παντοδυναμία του Ερντογάν και καλλιεργούν κλίμα πολιτικής
αβεβαιότητας.
Πρώτα από όλα, το ΑΚΡ μετατρέπεται σε έναν πολιτικό φορέα που δεν
έχει να προβάλλει κανένα δυνατό χαρτί
εκτός από την ηγεσία του Ερντογάν.
Δεύτερον, η απώλεια μεγάλων πό-
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Οι εκτός Τουρκίας αναλύσεις προειδοποιούν ότι η
τουρκική λίρα αντιμετωπίζει την προοπτική περεταίρω απωλειών.
λεων έρχεται να πλήξει τόσο το γόητρο
του κινήματος όσο και τα πελατειακά
δίκτυα που οικοδόμησαν ο Ερντογάν
και οι συνοδοιπόροι του τα τελευταία
25 χρόνια.

Τρίτον, η αξιωματική αντιπολίτευση, βλέποντας να αυξάνονται τα
ποσοστά της και τα αστικά κέντρα που
ελέγχει, εξαπολύει νέα μετωπική επίθεση κατά της κυβέρνησης. Η αντιπαράθεση προσλαμβάνει διαστάσεις
και απειλεί την σταθερότητα του ευάλωτου νέου συστήματος διακυβέρνησης της Τουρκίας.
Τέλος, τα φαινόμενα της εκλογικής
νοθείας, της πολιτικής βίας, οι αμφιβολίες γύρω από το τελικό αποτέλεσμα
των εκλογών, κυρίως στην Πόλη όπου
μια μικρή διαφορά χωρίζει τον νικητή
των εκλογών από τον υποψήφιο του

Όλα αυτά συμβαίνουν σε μια περίοδο που η τουρκική οικονομία εισέρχεται σε περίοδο βαθιάς ύφεσης.
Οι εκτός Τουρκίας αναλύσεις προειδοποιούν ότι η τουρκική λίρα αντιμετωπίζει την προοπτική περαιτέρω απωλειών έναντι των μεγάλων νομισμάτων, επειδή ο Πρόεδρος Ερντογάν
έχει χάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Ο τελευταίος στήριξε τις ελπίδες
του στον λαϊκισμό, μια εξέλιξη που έφερε την ήττα του κυβερνώντος κόμματός στην πρωτεύουσα Άγκυρα και
στην Κωνσταντινούπολη, τόνιζε λίγο
μετά το τέλος των δημοτικών εκλογών,
η Financial Times. Η εφημερίδα καταλήγει σε ένα συμπέρασμα, το οποίο
βρίσκει σύμφωνους Τούρκους και ξένους επενδυτές: Τα νέα μέτρα της τουρκικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεπεράσει την κρίση
με μέτρα περιορισμένης χρήσης και
διάρκειας, παρά το γεγονός ότι η χώρα
χρειάζεται διαρθρωτικά μέτρα. Οι απαισιόδοξες αναλύσεις για το μέλλον
της τουρκικής οικονομίας λίγο μετά
το τέλος των δημοτικών εκλογών, τονίζουν και ένα άλλο σημαντικό σημείο.
Στη νέα περίοδο, το κυβερνών κόμμα
δεν έχει την πολυτέλεια να αποξενώσει
περαιτέρω τους επενδυτές λόγω των
καθαρών συναλλαγματικών διαθεσίμων
της Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία βρίσκονται κάτω από τα $30.000.000.000.
Πολλές εταιρείες που στο παρελθόν

δανείστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε δολάρια αγωνίζονται σήμερα να πληρώσουν τα χρέη τους, διακινδυνεύοντας
τη σταθερότητα του τουρκικού τραπεζικού τομέα.

Οι κινήσεις του Ερντογάν

Υπό τη σκιά της προαναφερόμενης
απαισιόδοξης εικόνας, με το κλίμα πολιτικής αστάθειας να λαμβάνει διαστάσεις στο εσωτερικό της χώρας, όλα
τα βλέμματα στρέφονται στις επόμενες
κινήσεις του Προέδρου Ερντογάν. Στη
Συρία, στις σχέσεις με τις ΗΠΑ και σε
σειρά άλλων ζητημάτων εκκρεμούν
σημαντικές αποφάσεις. Τη στιγμή που
γραφόταν αυτό το δημοσίευμα, Αμερικάνοι αξιωματούχοι ενημέρωναν
την Άγκυρα ότι εξαιτίας της αγοράς
ρωσικού πυραυλικού συστήματος, οι
ΗΠΑ προχωρούν στην διακοπή της
παράδοσης των αναγκαίων εξαρτημάτων των μαχητικών νέας γενιάς που
προγραμματίζει να αποκτήσει η Τουρκία. Και ο ίδιος ο Πρόεδρος της Τουρκίας, παρά τις ενστάσεις της αμερικανικής ηγεσίας, πραγματοποιούσε νέα
αναφορά στο ενδεχόμενο μιας νέας
τουρκικής εισβολής στη βόρεια Συρία.
Όλα δείχνουν ότι ο Ερντογάν ετοιμάζεται για νέες, ριψοκίνδυνες κινήσεις,
οι οποίες δεν αποκλείεται να εντείνουν
το κλίμα αβεβαιότητας στο πολιτικό
σκηνικό της Τουρκίας και στο πεδίο
της οικονομίας. Φυσικά, πολλά θα εξαρτηθούν από τις συνεδριάσεις και
τα συμπεράσματα των κεντρικών οργάνων του ΑΚΡ σχετικά με το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών, τα οποία αναμένονται κατά τις επόμενες
εβδομάδες. Μια πιο «ψύχραιμη» ματιά
στα εκλογικά αποτελέσματα δεν αποκλείεται να υποχρεώσει τον ισχυρό
πολιτικό άνδρα να αναθεωρήσει πολλές
από τις επιλογές του. Άλλωστε, το ΑΚΡ,
στα 17 χρόνια διακυβέρνησης του έχει
δείξει ότι είναι ένα κόμμα με μεγάλη
ευαισθησία προς τις πιέσεις που δέχεται
στο εσωτερικό της χώρας, κυρίως από
τον μέσο συντηρητικό και εθνικιστή
ψηφοφόρο.

Ελάχιστα αισιόδοξος
Σάρωσαν οι κοινοτικοί και
ο Αναστασιάδης ενόψει Λουτ Τουρκοκύπριοι ψηφοφόροι
Το θέμα της θετικής ψήφου παραμένει το μεγάλο αγκάθι

Αυξημένο το ενδιαφέρον στις επικείμενες ευρωεκλογές

Του ΜΙΧΑΛΗ ΤΣΙΚΑΛΑ

Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Λιγότερο αισιόδοξος από όσο θα ήθελε
κι ο ίδιος να είναι παρουσιάστηκε
χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξής
του στο κρατικό κανάλι ο Πρόεδρος
Αναστασιάδης, ως προς τη συνέχεια
του Κυπριακού. Το μεγάλο αγκάθι παραμένει εκείνο της θετικής ψήφου,
με τις δυο πλευρές όπως πράγματι
προκύπτει από τα δεδομένα, να μην
κάνουν πίσω στις γραμμές που έχουν
θέσει. Για την τ/κ πλευρά, κάτι που
σιγοντάρεται και από την Τουρκία,
παρουσιάζεται ως μείζον την ώρα που
για την ε/κ πλευρά σκοπός είναι να
υπάρξει ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών ώστε να
μη γίνεται επίκληση της θετικής ψήφουσε όλες τις αποφάσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και άρα να
καταγράφονται αδιέξοδα. Τα σημεία
αυτά τα επανέλαβε άλλωστε και ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας στη συνέντευξή του, αποδεχόμενος την πολιτική ισότητα και τη θετική ψήφο
βάσει των παραμέτρων που θέτει στα
έξι σημεία ο ΓΓ των ΗΕ, κάνοντας μάλιστα λόγο για εμμονή επί του θέματος
από την τ/κ πλευρά, η οποία, όπως
είπε, ανατρέπει την πολιτική ισότητα
και τη μετατρέπει σε δύναμη της μιας
εκ των δυο κοινοτήτων να επιβάλλει
τις δικές της αποφάσεις.

Με το βλέμμα στραμμένο στην αυξημένη
εγγραφή κοινοτικών ψηφοφόρων αλλά
και στον μεγάλο αριθμό Τουρκοκυπρίων
που επικαιροποίησαν την διεύθυνσή
τους, είναι τα κομματικά επιτελεία, ενόψει
ευρωεκλογών. Η προθεσμία εγγραφής
νέων ψηφοφόρων έληξε χθες το απόγευμα
με τον αριθμό των νέων Κύπριων ψηφοφόρων να είναι σχετικά αυξημένος σε
σχέση με τις ευρωεκλογές του 2014. Μέχρι
το μεσημέρι της Τρίτης έφτανε τους 4.300
ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά
πως φτάνει περίπου τις 5.000 νέων ψηφοφόρων από τους 40.000 μη εγγεγραμμένους ψηφοφόρους, με τα αποτελέσματα
να ανακοινώνονται ωστόσο σήμερα Τετάρτη. Το μεγάλο ερώτημα είναι ποια
κόμματα θα επωφεληθούν από τη συμμετοχή των νέων ψηφοφόρων.

Περιμένουν το παρακάτω

Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα
στο Κυπριακό, το μόνο που εναπομένει
είναι η δουλειά της κ. Λουτ αν καταφέρει να ξεκλειδώσει τη συνέχεια η
οποία άπτεται των όρων αναφοράς
και εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι
για καθυστέρηση εκ μέρους των ΗΕ,
κάτι που είχε τονιστεί εκ μέρους διπλωματικών κύκλων κατά το πρόσφατο παρελθόν. Ηταν γνωστό πως η διπλωμάτης Τζέιν Λουτ θα ερχόταν
στην Κύπρο μετά τη συνάντηση που
θα έχει την ερχόμενη Παρασκευή με
τον ΥΠΕΞ της Ελλάδας κ. Κατρούγκαλο
και πριν φυσικά την έκθεση των καλών
υπηρεσιών του ΓΓ των ΗΕ που είναι
προγραμματισμένη για τις 15 Απριλίου.
Δεδομένου αυτού του χρονοδιαγράμματος και πάλι η κ. Λουτ αναμένεται
την Κυριακή να έχει συνάντηση με
τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ενώ δεν
προβλέπεται βάσει των πληροφοριών
να παραμείνει στην Κύπρο παραπάνω
από το σύνηθες 48ωρο. Αξίζει να σημειωθεί πως η ίδια η κ. Λουτ ανέμενε,
όπως λεγόταν τουλάχιστον στο διπλωματικό παρασκήνιο, και την ολο-

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ξέφυγε από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις του
στο θέμα των ενδεχόμενων προκλήσεων από τουρκικής πλευράς στην ΑΟΖ, λέγοντας πως η Κυπριακή Δημοκρατία επιλέγει την οδό της διπλωματίας.
κλήρωση των εκλογών στην Τουρκία,
χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση κανείς
να πει ποια συμπεράσματα περίμενε
να προκύψουν. Επί του θέματος πάντως των εκλογών στην Τουρκία λένε
οι πληροφορίες από αρμόδιες πηγές,
πως είναι νωρίς για να διαφανεί αν
θα υπάρξει αλλαγή στην εξωτερική
πολιτική της Άγκυρας και ποια θα
είναι αυτή, οπότε το βάρος πέφτει
μόνο στο πώς θα είναι δυνατόν να υπάρξει πρόοδος στους όρους αναφοράς.

Ούτε κοντά ούτε μακριά

Το πόσο μη αισιόδοξος είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για την κατάσταση ως έχει στο Κυπριακό, φάνηκε
και από την απάντηση που έδωσε ως
προς το πόσο κοντά ή μακριά είναι
οι δυο πλευρές στους όρους αναφοράς.
Ούτε κοντά ούτε μακριά, απάντησε,
επιμένοντας στο θέμα της πολιτικής
ισότητας και τονίζοντας πως ο ίδιος
συμμερίζεται τις ανησυχίες της τ/κ
πλευράς όσον αφορά την ενδεχόμενη
κατάχρηση εξουσίας από πλευράς της
ε/κ κοινότητας, ως της πολυαριθμότερης, με την έννοια ότι και στα διάφορα όργανα, σε πλείστα όσα, θα υπερισχύουν. «Λέω ότι η πολιτική ισότητα υπαγορεύει πέραν των άλλων
και την θετική ψήφο, όπως την προβάλλουν, αλλά όχι επί παντός επιστητού για κάθε απόφαση. Σε ενδεχόμενη
κατάχρηση εξουσίας από πλευράς Ε/κ
με την επιβολή αποφάσεων που πιθανόν να ζημιώνουν είτε την τ/κ πολιτεία, είτε την τ/κ κοινότητα, εκεί να

υπάρχει ασπίδα προστασίας. Και δεν
βλέπω γιατί πρέπει να ισχύει για κάθε
απόφαση. Τι είναι πίσω από αυτό και
πώς ερμηνεύεται, αφού δεν υπάρχει
σε κανένα σύνταγμα του κόσμου μια
ανάλογη πρόνοια. Θα πρέπει επίσης
να υπάρχει – από την ώρα που δίνεται
το δικαίωμα [σ.σ. της θετικής ψήφου]
– και ένας αποτελεσματικός μηχανισμός επίλυσης διαφορών», τόνισε.

Για τις προκλήσεις

Ακόμη ένα θέμα στο οποίο έκανε
αναφορά ο Πρόεδρος Αναστασιάδης
ήταν αυτό των ενδεχόμενων προκλήσεων από την Τουρκία μέσα στην κυπριακή ΑΟΖ, δεδομένων και των όσων
λένε διαρκώς Τούρκοι αξιωματούχοι.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ξέφυγε από τις μέχρι τώρα τοποθετήσεις
του στο θέμα λέγοντας πως η Κυπριακή
Δημοκρατία επιλέγει την οδό της διπλωματίας. «Κάνουμε διαβήματα προς
την Ευρωπαϊκή Ένωση, προς τα Ηνωμένα Έθνη, προς κάθε κατεύθυνση,
μέσα από τις τριμερείς συνεργασίες,
στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Εκείνο που επίσης έχουμε ακολουθήσει
όσον αφορά τους ενεργειακούς προγραμματισμούς και σχεδιασμούς ήταν
και η επιλογή ισχυρών εταιρειών από
ισχυρά κράτη, έτσι ώστε να μην είναι
μόνο τα συμφέροντα της Κυπριακής
Δημοκρατίας αλλά να εμπλακούν συμφέροντα μεγαλύτερων από εμάς δυνάμεων ή και από την Τουρκία, έτσι
ώστε να αποδυναμώσουμε τους κινδύνους από ανάλογες συμπεριφορές»,
τόνισε.

ΔΗΣΥ και ΔΗΠΑ

Κάπου στους 2.300 είναι οι κοινοτικοί
ψηφοφόροι που ενεγράφησαν φέτος σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το
Υπουργείο Εσωτερικών και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών. Διπλάσιος
αριθμός δηλαδή, σε σχέση με το 2014.
Σύμφωνα με κομματικές πηγές, τόσο ο
Δημοκρατικός Συναγερμός όσο και η Δημοκρατική Παράταξη έχουν κινητοποιηθεί
πλήρως το τελευταίο διάστημα εγγράφοντας κοινοτικούς ψηφοφόρους. Δεν
θα πρέπει άλλωστε να παραλείπεται πως
ο αριστίνδην υποψήφιος της Δημοκρατικής Παράταξης Λευτέρης Δημητρίου,
υπήρξε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στην Κύπρο, ενώ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός φαίνεται να έχει
στενούς δεσμούς με Έλληνες που βρίσκονται στην Κύπρο. Σύμφωνα πάντως
με τις δηλώσεις του προϊσταμένου της
Υπηρεσίας Εκλογών Δημήτρη Δημητρίου
στο κρατικό ραδιόφωνο, η εγγραφή κοινοτικών ψηφοφόρων δεν αφορά μόνο
την Κύπρο αλλά και την Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, ένας μεγάλος αριθμός κοινοτικών ψηφοφόρων ενδεχομένως να
ψηφίσει Ελλαδίτες υποψηφίους ευρωβουλευτές και όχι Κύπριους. Όπως σημειώθηκε από τον κ. Δημητρίου, στο ενδεχόμενο που επιλέξουν να ψηφίσουν
για την Ελλάδα, η αρμόδια υπηρεσία της
Ελλάδας θα πρέπει να διαβιβάσει τα στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών για την
ανάλογη ενημέρωση του αρχείου και για
να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διπλής
ψήφου.

ΑΚΕΛ και Τουρκοκύπριοι

Σημαντικός βεβαίως θεωρείται και ο
αυξημένος αριθμός Τ/κ που έσπευσαν

Στις 19 Απριλίου αρχίζει επίσημα η προεκλογική για τις ευρωεκλογές με τη συμμετοχή να αναμένεται μεγαλύτερη από το 2014.
να επικαιροποιήσουν την διεύθυνσή
τους το τελευταίο διάστημα όπως και να
εξασφαλίσουν ταυτότητα της Κυπριακής
Δημοκρατίας. Θα πρέπει να σημειωθεί
πως οι Τ/κ οι οποίοι διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές, χρειάζονται εγγραφή
στους εκλογικούς καταλόγους όπως άλλωστε ισχύει και με τους Ε/κ. Σε ό,τι
αφορά τους Τ/κ που διαμένουν στις κατεχόμενες περιοχές θα πρέπει περιληφθούν στον κατάλογο κάτω από δύο
προϋποθέσεις. Αφενός να έχουν αποκτήσει ταυτότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας από το σύστημα αρχείου πληθυσμού και αφετέρου η διεύθυνσή τους
στα κατεχόμενα θα πρέπει να είναι καταχωρημένη στο σύστημα. Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του στο κρατικό κανάλι
ο κ. Δημητρίου, εδώ και μερικούς μήνες
καταβάλλεται προσπάθεια επικαιροποίησης των διευθύνσεων.
Το 2014, οι Τ/κ που είχαν ταυτότητα
της Κυπριακής Δημοκρατίας έφταναν
τους 59.000 με μόλις 2.000 να ψηφίζουν.
Σήμερα φτάνουν τους 80.000 οι Τ/κ που
έχουν επικαιροποιήσει την διεύθυνσή
τους και έχουν εξασφαλίσει ταυτότητα.
Κίνηση που συνδέεται με τις ευρωεκλογές,
καθώς αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους στην κάλπη. Θα πρέπει να
σημειωθεί πως πέραν του υποψηφίου
του ΑΚΕΛ Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, υποψηφιότητα θέτει και ο σχηματισμός «Γιασεμί», ο οποίος αποτελείται από 6 Τουρκοκυπρίους συμπεριλαμβανομένου του
εκδότη της Αφρίκα Σενέρ Λεβέντ. Κάτι
που θεωρείται πως κινητοποίησε την
τ/κ κοινότητα. Μία τέτοια εξέλιξη θεωρείται πως ευνοεί το ΑΚΕΛ. Και αυτό
γιατί ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ έχει εδώ και
καιρό ξεκινήσει την καμπάνια του στα
κατεχόμενα με τη συμμετοχή αρκετών
Τ/κ ακτιβιστών και πολιτικών. Το Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα, στηρίζει
ανεπίσημα μάλιστα τον κ. Κιζίλγιουρεκ,
ενώ το ΑΚΕΛ έχει ξεκινήσει εδώ και

καιρό καμπάνια στην τ/κ πλευρά, ενημερώνοντάς τους μέσα από τα κοινωνικά
δίκτυα για το πώς μπορούν να ψηφίσουν.
Σημαντική θεωρείται και η συμμετοχή
των ψηφοφόρων του εξωτερικού. Το Υπουργείο Εσωτερικών εκτιμά ότι θα περάσει τους 5.000 νέους ψηφοφόρους
από το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο και
την Ελλάδα. Όπως σημειώνεται και από
το Υπουργείο Εσωτερικών έχουν ενεργοποιηθεί οι συγκεκριμένες πρεσβείες
αλλά και οι κομματικοί μηχανισμοί που
υπάρχουν στο εξωτερικό. Τόσο ο ΔΗΣΥ
όσο και το ΑΚΕΛ και το ΔΗΚΟ έχουν επιχειρήσει κινητοποίηση των ψηφοφόρων του εξωτερικού, μέσω των φοιτητικών παρατάξεων. Το ΑΚΕΛ μάλιστα
ελπίζει ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο
που έχουν δομές και μετανάστες νέας
γενιάς, ενώ ο ΔΗΣΥ στην ενεργοποίηση
ψηφοφόρων στην Ελλάδα.

Οι λόγοι της αύξησης

Ποιοι είναι ωστόσο οι λόγοι της αύξησης της συμμετοχής συγκριτικά με
το 2018; Όπως ανέφερε ο Δημήτρης Δημητρίου στο κρατικό ραδιόφωνο, ρόλο
έπαιξε το ότι στάληκαν εκ μέρους του
Υπουργείου Εσωτερικών εδώ και καιρό
επιστολές σε σπίτια για να υποβληθούν
αιτήσεις, αλλά και ιδιαίτερη κινητοποίηση
κομμάτων και υποψηφίων. Όπως είπε,
ρόλο έπαιξε και η διαφημιστική καμπάνια
που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
για τη σημασία της συμμετοχής. Στο ίδιο
πλαίσιο φαίνεται να κινητοποιήθηκαν
και αρκετοί στρατιώτες, καθώς ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκλογών είχε
αποστείλει επιστολή στο ΓΕΕΦ για να
παράσχει διευκολύνσεις και άδειες στους
στρατεύσιμους για να προχωρήσουν
στην εγγραφή τους στους εκλογικούς
καταλόγους. Στις 19 Απριλίου θα προκηρυχθούν επίσημα οι εκλογές με τα
κόμματα να μπαίνουν επίσημα στον προεκλογικό.
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Τεχνολογικοί κολοσσοί εισχωρούν
τώρα και στην τραπεζική βιομηχανία
Εντείνεται ο ανταγωνισμός στα κυπριακά τραπεζικά ιδρύματα από διεθνείς εταιρείες που είναι εκτός χώρας
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

για χρόνια με ατελείωτες τραπεζικές αμοιβές
και ανεπαρκή τεχνολογία».
Από τη μία οι τεχνολογικοί κολοσσοί και
οι Fintech εταιρείες εισχωρούν με νηπιακά
βήματα στην τραπεζική βιομηχανία, ενώ από
την άλλη οι κυπριακές τράπεζες προχωρούν
με τα δικά τους νηπιακά βήματα στην τεχνολογία. Οι τράπεζες προχωρούν με «gimmicks»
τρόπον τινά (όχι αλλαγές που κάνουν τη διαφορά). Λανσάρουν νέα προϊόντα και ιστοσελίδες, χρεώνουν λιγότερα χρήματα για διεκπεραίωση υπηρεσιών μέσω της ψηφιακής
οδού και υιοθετούν πληρωμές μέσω των κινητών τηλεφώνων, ανταλλαγής χρημάτων
μέσω συσκευών τηλεφώνων και πληρωμής
μέσω «wearables» (με αδιάβροχα βραχιολάκια).
Το πιο πρωτοποριακό στα πρότυπα των ξένων
τραπεζών είναι η αίτηση δανείων μέσω του
διαδικτύου. Μέχρι και αυτή η λειτουργία όμως

Η Apple συνηθίζει τις κατά μέτωπο επιθέσεις
σε διαφορετικές βιομηχανίες. Στην τελευταία
εικοσαετία έχει εξαπολύσει τέσσερις. Πρώτη
κατά της μουσικής βιομηχανίας με το iPod
το 2001 και την αγορά τραγουδιών μέσω
διαδικτύου μέσω itunes. Δεύτερη, στην κινητή τηλεφωνία με τη δημιουργία του έξυπνου κινητού τηλεφώνου iPhone το 2007.
Οι δύο τελευταίες έγιναν προ μίας εβδομάδας,
όταν ανακοίνωσε τη δημιουργία του δικού
της «Netflix» ονόματι AppleTV+, αλλά και
τη δημιουργία ενός νέου είδους πιστωτικής
κάρτας, της Apple Card. Παρά το ότι κάποια
προϊόντα της δεν έχουν την εμπορική επιτυχία που θα ήθελε, όταν κάνει βήματα προς
συγκεκριμένες βιομηχανίες, γίνονται επι<
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<
<
<
<
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Η Revolut και η Apple Card είναι
προϊόντα που μπαίνουν στην
τραπεζική βιομηχανία, παρά το
ότι δεν μπορούν να παράσχουν
ό,τι παράσχει μια παραδοσιακή
τράπεζα.

Από τη μία οι τεχνολογικοί κολοσσοί και οι Fintech εταιρείες εισχωρούν με νηπιακά βήματα στην
τραπεζική βιομηχανία, ενώ από την άλλη οι κυπριακές τράπεζες προχωρούν με τα δικά τους νηπιακά
βήματα στην τεχνολογία.

τυχίες. Το άρθρο όμως δεν είναι για τις επιτυχίες της Apple. Η Apple στην προκειμένη
περίπτωση ακολούθησε το μοντέλο της
Revolut, της εταιρείας που δραστηριοποιείται
από το 2015 και οι πελάτες της έχουν μια
χρεωστική κάρτα (debit card) υπό την ομπρέλα της Mastercard. Η επιτυχία της
Revolut αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο, αφού σε αντίθεση με τις κάρτες που
έχουν οι τράπεζες λαμβάνει προμήθειες για
μετατροπές συναλλάγματος μεταξύ νομισμάτων και δίνει ισοτιμία Interbank
Exchange Rate, επί της ουσίας την πιο χαμηλή. Στα ίδια χνάρια λοιπόν θα προχωρήσει
και η Apple, με την Apple Card που θα είναι
και σε άυλη μορφή, αλλά και μετά από αίτημα
σε κανονική κάρτα όπως παρέχουν οι τράπεζες της Κύπρου.
Η Revolut και η Apple Card είναι προϊόντα
που μπαίνουν στην τραπεζική βιομηχανία,
παρά το ότι δεν μπορούν να προσφέρουν
ό,τι προσφέρει μια τράπεζα. Τουλάχιστον
μέχρι στιγμής. Σημειώνεται πως Revolut

και Apple δεν μπορούν βεβαίως να παραχωρήσουν δάνειο σε ένα πελάτη, όπως φυσικά πράττει ένα τραπεζικό ίδρυμα και που
είναι ο κύριος πόρος εσόδων του. Και όλα
τα παραπάνω, δίχως εποπτεία όπως αυτή
που υπόκεινται όλα τα τραπεζικά ιδρύματα
των χωρών, από Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό. Η εποπτεία συνεπάγεται και το ανάλογο κόστος
για τις τράπεζες το οποίο για οργανισμούς
όπως η Revolut και η Apple δεν προκύπτει.
Τέτοιες ξένες εταιρείες έχουν την ικανότητα
να αρπάζουν μεγάλο μέρος της πελατείας
και των εσόδων των τραπεζών. Και είναι
λογικό.
Το Applepay, η πρώτη προσπάθεια της
Apple για ηλεκτρονικές και ανέπαφες πληρωμές μπορεί να μην έχει έρθει ακόμα στην
Κύπρο, όμως το συγκεκριμένο προϊόν που
θα είναι σε συνεργασία με την Goldman
Sachs πρώτα θα δοκιμαστεί στις ΗΠΑ και
μετά θα περάσει και σε άλλες χώρες. Η πληρωμή μέσω του κινητού πάντως υπάρχει

και στην Κύπρο, αλλά μόνο μέσω κινητών
που χρησιμοποιούν την τεχνολογία Android
και μέσω εφαρμογών συγκεκριμένων τραπεζών.
Τα παραπάνω βήματα μπορεί να είναι
νηπιακά, αλλά οι παραδοσιακές τράπεζες
έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλους κινδύνους και ανταγωνισμό. Πόσω μάλλον οι κυπριακές, που τεχνολογικά δεν έχουν επενδύσει όσο θα έπρεπε και σε σχέση με άλλες
τράπεζες στην Ευρώπη είναι «πίσω». Θα
πρέπει να επικεντρωθούν στον ψηφιακό
τους μετασχηματισμό, σε μια εποχή που
δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια κερδών
για τις τράπεζες με τις παραδοσιακές τους
εργασίες, πλέον του δανεισμού. Ο Ceo της
Revolut, Nikolay Storonsky, εξάλλου το έχει
δηλώσει: «Η Revolut ήρθε για να τερματίσει
το πάρτι των τραπεζιτών και να προσφέρει
στην Κύπρο μια καθημερινή, καινοτόμο
τραπεζική εναλλακτική λύση, αφού κατά
τον ίδιο οι μεγάλες κυπριακές τράπεζες
έχουν επωφεληθεί από τους πελάτες τους
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Οι κυπριακές τράπεζες
τεχνολογικά δεν έχουν επενδύσει όσο θα έπρεπε και σε σχέση
με άλλες τράπεζες στην Ευρώπη
είναι αρκετά πίσω.
δεν λειτουργεί στα πρότυπα άλλων χωρών
και τραπεζών, αλλά λειτουργεί ως ένα «πρώτο
ραντεβού» με το τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο
ο πελάτης ενδιαφέρεται να συνάψει δάνειο.
Συνεχίζουν να λειτουργούν με το ίδιο μοντέλο
που λειτουργούν από τότε που ιδρύθηκαν,
αλλά με μια ροπή προς την τεχνολογία. Η ING
Digital Banking για να ανοίξει λογαριασμό
σε ένα πελάτη της αρκούν τα προσωπικά του
στοιχεία και μία βιντεοκλήση.

Και άλλος παίχτης
Πρέπει να θεωρείται δεδομένο πλέον πως
σε παρόμοιες κινήσεις θα προχωρήσει και ο
κολοσσός Google. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του
Business Insider που επικαλείται πληροφορίες
του Bloomberg, η Google έχει εξασφαλίσει
άδεια χρήσης ηλεκτρονικού χρήματος. Χορηγήθηκε από την Λιθουανία, και όπως αναφέρει το άρθρο θα επιτραπεί στην Google
να επωφεληθεί από τα δικαιώματα διαβατηρίου
της ΕΕ και να προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη.
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Με το Ισραήλ
και το λόμπι του
Δύο συμπεράσματα από την παρακολούθηση
του ετήσιου συνεδρίου της αμερικανοεβραϊκής
οργάνωσης AIPAC πριν από λίγες ημέρες στην
Ουάσιγκτον.
Το πρώτο αφορά το ίδιο το εβραϊκό λόμπι
στις ΗΠΑ και τη διαπίστωση ότι παραμένει
πανίσχυρο, με τεράστια διακομματική επιρροή.
Το μέγεθος της διοργάνωσης προκαλούσε
δέος. Ο αριθμός και η ισχύς των πολιτικών
που συμμετείχαν και εκφώνησαν ομιλίες, όπως
φυσικά και το περιεχόμενο των παρεμβάσεών
τους, δεν άφηναν κανένα περιθώριο αμφιβολίας.
Το δεύτερο αφορά εμάς. Ως απόρροια και
της παραπάνω διαπίστωσης, επιβεβαιώνεται
η ορθότητα της απόφασης για σύσφιγξη των
σχέσεων Ελλάδας - Ισραήλ, τόσο διμερώς
όσο και στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας με τη συμμετοχή και της Κύπρου.
Υπό το ίδιο πρίσμα αποτιμάται και η δημιουργία ενός περιφερειακού σχήματος που θα
κινείται γύρω από την ασφάλεια, αλλά δεν θα
περιορίζεται σε αυτή, το οποίο θα περιλαμβάνει
την Αίγυπτο, την Ιορδανία, ίσως και άλλους.
Το Φόρουμ Φυσικού Αερίου της Ανατ. Μεσογείου, που ιδρύθηκε πρόσφατα με έδρα το
Κάιρο, εντάσσεται στη νέα αυτή περιφερειακή
αρχιτεκτονική.
Το επόμενο στάδιο αφορά τη διαχείριση
αυτού του πολλά υποσχόμενου πολυμερούς
σκηνικού. Και εδώ ήταν στοχευμένη η παρουσία του Κύπριου υπουργού Εξωτερικών Νίκου
Χριστοδουλίδη, στο συνέδριο του εβραϊκού
λόμπι. Αντιλαμβανόμενος τις ανησυχίες και
αξιολογώντας τις προτεραιότητες του ακροατηρίου, υπογράμμισε ιδιαίτερα τη διάσταση
της ασφάλειας.
Επίσης, καθώς διίστανται οι απόψεις σε
ό,τι αφορά τον τρόπο μεταφοράς του αερίου
που έχει εντοπιστεί εντός των ΑΟΖ της Κύπρου,
του Ισραήλ και της Αιγύπτου, ο κ. Χριστοδουλίδης μίλησε για τη δημιουργία ενός «διαδρόμου
της Ανατολικής Μεσογείου» αφήνοντας ανοικτή
την τελική επιλογή. Η Λευκωσία προτιμά τη
δημιουργία τερματικού υγροποίησης αερίου
στην Κύπρο, θέση που φαίνεται να βρίσκει
σύμφωνες και τις ΗΠΑ. Ωστόσο, όλες οι επιλογές
παραμένουν στο τραπέζι, ενώ, φυσικά, πολλά
θα εξαρτηθούν από τις ποσότητες που τελικά
θα εντοπιστούν στην ευρύτερη περιοχή.
Επιστροφή στη συνεργασία με το Ισραήλ.
Προσωπικές ευαισθησίες και κομματικές προτιμήσεις για συνεργασίες και με άλλους είναι
κατανοητές, και υπάρχουν τρόποι να εκφράζονται, αλλά είναι ξεκάθαρο ποιες επιλογές υπηρετούν τα στρατηγικά συμφέροντα της Ελλάδας.
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Αποπνικτική χαρακτηρίζουν την περιοχή κάτοικοι της περιοχής μιλώντας στην «Κ» και ετοιμάζουν επιστολή η οποία θα υπογράφεται από όλους τους παρακείμενους δήμους και που θα παραδοθεί το επόμενο διάστημα στο Προεδρικό.

Μελέτη τεσσάρων υπουργείων για το Δάλι
Εντός Απριλίου η συνάντηση Επιτρόπου Περιβάλλοντος με τους τεχνοκράτες, στις 80.000 ευρώ η πρώτη εκτίμηση του κόστους
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Το πρόβλημα είναι γνωστό και χρονίζει.
Πέντε βιομηχανικές ζώνες έχουν περικυκλώσει μια μικρή οικιστική περιοχή
στο Δάλι με τους κατοίκους να αναπνέουν αμφιβόλου ποιότητας αέρα. Πρόκειται για την ενορία Κωνσταντίνου
και Ελένης στην οποία κατοικούν περίπου έξι χιλιάδες κάτοικοι. Πέριξ της
ενορίας δραστηριοποιούνται οι βιομηχανικές ζώνες Γερίου, Τσερίου, Ιδαλίου,
Λατσιών και Πέρα Χωριού Νήσου. Από
τις πέντε οι δύο, Γερίου και Τσερίου,
είναι οχληρές και μερικώς οχληρή η Ιδαλίου. Αποτέλεσμα, όπως έχουν καταγγείλει ουκ ολίγες φορές κάτοικοι
της περιοχής, να αναπνέουν μολυσμένο
και τοξικό αέρα μέσα στα σπίτια τους
κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες. Δείχνουν δε βασικούς ρυπαντές δύο συγκεκριμένες βιομηχανίες παραγωγής
ασφάλτου στην περιοχή. Για παράδειγμα
ο Πρόεδρος της Κίνησης για βελτίωση
της ποιότητας ζωής Γιώργος Ολυμπίου
αναφέρει ότι η αυλή του αν και έχει απόσταση 2,5 χλμ από την μία εκ των
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εντούτοις βρίσκεται στο ύψος του φουγάρου
της. Έτσι, η κατεύθυνση των ανέμων,
η υψομετρική διαφορά, η θερμοκρασία,
η υγρασία, η πίεση και η μορφολογία
του εδάφους, είναι όλες οι κατάλληλες
προϋποθέσεις, όπως σημειώνει, ώστε
η οσμή από το καυσαέριο να κατακάθεται στην κοιλότητα των γειτονιών
τους. «Αναπνέουμε καύσιμα και καυσαέρια την ώρα που κοιμόμαστε. Καίγεται μαζούτ που είναι κακής ποιότητας
καύσιμο και το αέριο καύσης που είναι
πιο ανθυγιεινό από το καυσαέριο αυτοκινήτου μπαίνει στα σπίτια μας». Η
ατμόσφαιρα αποπνικτική, κυρίως δε
τους χειμερινούς μήνες όπου λόγω του
φαινομένου της αντιστροφής της θερμοκρασίας, το αέριο καύσης εγκλωβίζεται κάτω και φτάνει στις οικίες τους
κυρίως τις πρωινές ώρες. Ο κ. Ολυμπίου
σημειώνει δε ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά κατοίκων της περιοχής με
αναπνευστικά προβλήματα, κάτι που
ωστόσο δεν έχει καταγραφεί σε μελέτη
ώστε να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα.
Οι κάτοικοι της περιοχής και οι τοπικές αρχές Ιδαλίου, Λατσιών, Γερίου,
Τσερίου, και Πέρα Χωρίου Νήσου έχουν
θέσει τα αιτήματα τους και ενώπιον
της Επιτροπής Περιβάλλοντος στο παρελθόν και αναμένεται να τα θέσουν
εκ νέου μέσω επιστολής προς το Προεδρικό. Ζητούν την απομάκρυνση των
οχληρών βιομηχανιών και την μεταφορά τους σε νέα βιομηχανική περιοχή,
καθώς επίσης και την μη αδειοδότηση
άλλων βιομηχανικών μονάδων που θα
επιβαρύνουν την ήδη βεβαρημένη κατάσταση.Το αίτημα των κατοίκων βρίσκει σύμφωνη την Επίτροπο Περιβάλλοντος, η οποία εξηγεί την αναγκαιότητα όλες οι ενέργειες να γίνουν συντονισμένα και στην βάση μελέτης.

Νεότερα εντός Απριλίου

Παρά το γεγονός ότι οι μέχρι στιγμής
μετρήσεις δεν έχουν δείξει κάτι μεμπτό
στην ποιότητα του αέρα, είναι παρα-

«Καθαρές»
οι μετρήσεις
Τα παράπονα κατοίκων ακολούθη-
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Καμιά βιομηχανική
περιοχή στην Κύπρο
δεν έχει σχεδιαστεί
τεχνοκρατικά ορθά και
στην βάση μοντέλων
ώστε να προλαμβάνεται
η όποια αρνητική επίπτωση τέτοιων εγκαταστάσεων
σε οικιστικές περιοχές,
δηλώνει η κα Παναγιώτου.
δεκτό ότι υπάρχει επιβάρυνση για παρακείμενες οικιστικές μονάδες. Ως εκ
τούτου υπό τον συντονισμό της Επιτρόπου Περιβάλλοντος Ιωάννας Παναγιώτου, προχωρεί το επόμενο διάστημα μελέτη για την οποία θα συνεργαστούν τέσσερα Υπουργεία. Στόχος
η χαρτογράφηση όλων των πιθανών
περιβαλλοντικών παραγόντων που επιβαρύνουν και ρυπαίνουν ατμόσφαιρα,
έδαφος, νερά και που προκαλούν πιθανούς κινδύνους για την υγεία. Οι δε
μετρήσεις θα γίνονται ανά ώρα και όχι
ανά 24ωρο ώστε να δίνουν πιο ακριβή
την εικόνα.
Ήδη για το θέμα έχουν πραγματοποιηθεί συναντήσεις με τους Υπουργούς
Εσωτερικών, Υγείας, Εργασίας και Περιβάλλοντος οι οποίοι έχουν δώσει την
συγκατάθεση τους για την χρηματοδότηση της μελέτης. Εντός της εβδομάδας θα λάβουν την πρόσκληση οι
τεχνοκράτες των εμπλεκόμενων υπουργείων για την πρώτη συνάντηση
τους με την Επίτροπο.
Συνάντηση η οποία προγραμματί-

Δεν υπάρχουν υπερβάσεις των οριακών τιμών όπως καθορίζονται στην σχετική νομοθεσία και η ποιότητα του αέρα στην περιοχή
είναι καλύτερη από τα κέντρα των πόλεων ήταν τα συμπεράσματα του Τμήματος επιθεώρησης της ποιότητας του αέρα.
ζεται εκτός απροόπτου να γίνει στις
19-20 Απριλίου, ώστε να προχωρήσουν
με ταχείς ρυθμούς οι διαδικασίες και
τα τεχνικά σημεία της μελέτης. Εκτιμάται ότι ο χρόνος που θα χρειαστεί
για την ολοκλήρωση της μελέτης δεν
θα είναι περισσότερο από δύο χρόνια
ωστόσο το ακριβές χρονικό πλαίσιο
θα αποφασιστεί στην σύσκεψη Απριλίου.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται
να αποσαφηνιστούν οι όροι και το ζητούμενο της μελέτης και ακολούθως
ο δήμος Ιδαλίου θα προχωρήσει σε
προσφορές για ανάθεσή της σε ιδιωτική
εταιρεία. Το δε ποσό με το οποίο θα ε-

πιβαρυνθεί κάθε υπουργείο, σε αρχικό
τουλάχιστον επίπεδο εκτιμάται ότι θα
ανέλθει στις 20 χιλιάδες ευρώ.

Βιομηχανικές χωρίς μελέτη

Είναι σημαντική επίσης η παραδοχή
της Επιτρόπου Περιβάλλοντος ότι υπάρχει θεμελιακό πρόβλημα με την
χωροθέτηση βαρέων βιομηχανικών
περιοχών δίπλα από οικιστικές ζώνες.
Εκ των πραγμάτων αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα, αναφέρει. Το ίδιο
σημαντική είναι η δήλωση ότι καμία
βιομηχανική περιοχή στην Κύπρο δεν
έχει σχεδιαστεί τεχνοκρατικά ορθά.
Για παράδειγμα πριν από τον σχεδιασμό

βιομηχανικής ζώνης θα έπρεπε να είναι
γνωστές οι μετεωρολογικές συνθήκες,
η κατεύθυνση του ανέμου και σε καμία
περίπτωση να μην αναμειγνύεται η
χρήση της γης αφού είναι λογικό ότι
η γειτνίαση βιομηχανικής και οικιστικής
ζώνης δεν μπορεί να γίνει ομαλά.
Είναι ερώτημα λοιπόν το κατά πόσο
κατά τον σχεδιασμό των βιομηχανικών
μονάδων έχει ληφθεί υπόψη η ευρωπαϊκή οδηγία Seveso, η οποία καθορίζει
και περιορισμούς για την αντιμετώπιση
κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης, όπως διαρροή, πυρκαγιά ή έκρηξη που προκύπτουν από ανεξέλεγκτες εξελίξεις κατά την λειτουργία

σε κινητοποίηση από το αρμόδιο
τμήμα επιθεώρησης του αέρα, το
οποίο εγκατέστησε στις 11 Μαρτίου του 2015 μονάδα μέτρησης στο
τρίτο δημοτικό σχολείο Ιδαλίου. Η
μονάδα κατέγραφε μετρήσεις για
εννέα μήνες, μέχρι και τις 17 Δεκεμβρίου του 2015, ενώ αυτόματοι
αναλυτές παρέμειναν στην περιοχή μέχρι τις δύο Νοεμβρίου του
2016, διάστημα στο οποίο λειτουργούσε επίσης δειγματοληπτική συσκευή αιωρούμενων σωματιδίων
φίλτρων για χημικές αναλύσεις πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων. Η μονάδα μετρούσε
οξείδια του αζώτου, τα οποία είναι
το NO μονοξείδιο του αζώτουτο,
NO2 διοξείδιο του αζώτου και
NOX, συνολικά οξείδια του αζώτου, διοξείδιο του θείου και μονοξείδιο του άνθρακα. Πέραν τούτων
οι μετρήσεις αφορούσαν τις μετεωρολογικές παραμέτρους, θερμοκρασία, σχετική υγρασία και ταχύτητα του ανέμου και μετρούσαμε
ημερήσιες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων. Μιλώντας
στην «Κ» ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Χρύσανθος Σαββίδης υπεραμύνθηκε της πρακτικής που ακολουθήθηκε αναφέροντας ότι
στις περιπτώσεις που υπήρχαν παράπονα από τους πολίτες τότε το
δείγμα των αιωρούμενων σωματιδίων αποστέλλετο στο Γενικό Χημείο του κράτους για αναλύσεις σε
πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (παράγωγα της
καύσης των καυσίμων-οργανικοί
ρύποι). Ωστόσο, αναφέρει ότι οι
μετρήσεις δεν κατέδειξαν υπερβάσεις των οριακών τιμών όπως
καθορίζονται στην σχετική νομοθεσία και ότι η ποιότητα του αέρα
στην περιοχή σε γενικές γραμμές
είναι καλύτερη από την ποιότητα
στα κέντρα των πόλεων. Δεν αποκλείει πάντως η οχληρία να προκύπτει από ουσία η οποία δεν περιλαμβάνεται στην οδηγία για την
ποιότητα του αέρα.

των εγκαταστάσεων, άμεσους ή απώτερους για την ανθρώπινη υγεία και
το περιβάλλον, εντός ή εκτός της εγκατάστασης και σχετίζεται με μια ή
περισσότερες επικίνδυνες ουσίες.
«Αυτή η μελέτη θα μας βοηθήσει
να βελτιώσουμε τις υφιστάμενες γιατί
θα αναδείξει και τα προβλήματα και
το τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθούν
κάποια πράγματα και θα μας δώσει και
την λύση όχι μόνο στο πρόβλημα που
έχουν οι κάτοικοι της περιοχής Κωνσταντίνου και Ελένης σχετικά με τις
οσμές αλλά και γενικότερα των βιομηχανικών ζωνών», αναφέρει καταληκτικά
η κα Παναγιώτου.
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Δύσκολα
αλλάζει η αγορά
αυτοκινήτου
στην Κύπρο
Μπορεί η ηλεκτροκίνηση να είναι το
επόμενο κεφάλαιο στην αγορά αυτοκινήτου, ωστόσο λόγω απουσίας των
απαραίτητων υποδομών δεν αναμένεται να δούμε αυτή την αλλαγή σε
μεγάλη έκταση μέσα στο άμεσο επόμενο διάστημα. Αυτή είναι εξάλλου η
εκτίμηση του Γενικού Διευθυντή της
εταιρείας Χρ. Καποδίστριας & Υιοί Λτδ,
Κωνσταντίνου Καποδίστρια, ο οποίος
σε συνέντευξή του στην «Κ» αναφέρει
ότι τουλάχιστον για την κυπριακή αγορά η κατηγορία, η οποία αναμένεται
να κερδίσει έδαφος τα επόμενα χρόνια
είναι τα υβριδικά οχήματα και οι πιο
εξελιγμένες εκδόσεις των βενζινοκίνητων και πετρελαιοκίνητων οχημάτων. Ο κ. Καποδίστριας περιγράφει
επίσης τις προκλήσεις που αυτές οι

Οι κατασκευαστές
ηλεκτρικών αυτοκινήτων
δεν έχουν καταφέρει
να λύσουν το θέμα της
αυτονομίας της μπαταρίας
και οι κυβερνήσεις τα
απόβλητα των μπαταριών
και αυτό θα καθυστερήσει
την μαζική ενσωμάτωση
της ηλεκτροκίνησης.
αλλαγές επιφέρουν στον κλάδο των
ανταλλακτικών οχημάτων, ενώ αναφέρεται στα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα πλάνα της εταιρείας του
σε εγκαταστάσεις και εσωτερικό εκσυγχρονισμό της εταιρείας.
-Ποια η πορεία του εμπορίου ανταλλακτικών αυτοκινήτων και ποιες
οι προοπτικές;
-Ο ανεξάρτητος κλάδος των ανταλλακτικών αυτοκινήτων και επιδιόρθωσης στην Κύπρο δεν προβλέπεται
να δει καμιά δραματική αλλαγή μέσα
στην επόμενη δεκαετία. Τα αυτοκίνητα θα συνεχίσουν όπως τα ξέρουμε
σήμερα, τουλάχιστον για τα επόμενα
10-15 χρόνια (εσωτερικής καύσης,
βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα),
αλλά σε πιο εξελιγμένη έκδοση, φιλικότερη προς το περιβάλλον. Αυτό λένε

και οι εταιρείες που κατασκευάζουν
συστήματα για τις αυτοκινητοβιομηχανίες και με τις οποίες συνεργαζόμαστε μαζί τους. Έτσι, δεν προβλέπεται
να προσέξετε κάτι διαφορετικό από
αυτό που βλέπατε μέχρι σήμερα στον
κλάδο των αυτοκινήτων και των ανταλλακτικών, παρά μόνο ότι εμείς
θα πρέπει να φροντίζουμε να ανανεώνουμε τα αποθέματα των ανταλλακτικών μας, σύμφωνα με τις ανάγκες
του σημερινού στόλου των οχημάτων
που κυκλοφορούν στους δρόμους. Στο
μέλλον θα αυξάνονται κάπως τα υβριδικά, όμως το ποσοστό τους είναι ακόμη χαμηλό συγκριτικά με τα άλλα
οχήματα. Σίγουρα έχουμε μπει σε μια
νέα εποχή κινητικότητας, αλλά για
να πούμε ότι η βενζίνη και το ντίζελ
έχουν βγει από την εξίσωση, θα πρέπει
να γίνουν τεράστιες επενδύσεις σε υποδομές παγκοσμίως, πράγμα πρακτικά αδύνατο σε σύντομο χρονικό
διάστημα.
-Πώς επηρεάζεται ο τομέας του εμπορίου ανταλλακτικών αυτοκινήτων από το νομοσχέδιο για τα τέλη
κυκλοφορίας το οποίο πρόσφατα
ψηφίστηκε από την Βουλή;
-Προσωπικά πιστεύω πως έγινε η
αρχή ώστε σταδιακά να αγοράζονται
περισσότερα καινούργια οχήματα από
τους καταναλωτές και να εισάγονται
μεταχειρισμένα αυτοκίνητα νεότερης
τεχνολογίας. Αυτό θα βοηθήσει στην
μείωση των ρύπων αλλά τα αποτελέσματα θα τα δούμε σταδιακά και όχι
άμεσα. Ο οποιοσδήποτε επηρεασμός
προς τον τομέα των πωλήσεων των ανταλλακτικών, αν υπάρξει, θα είναι
προσωρινός. Από ένα σημείο και μετά,
ακόμα και τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στην αγορά σήμερα, θα χρειαστούν ανταλλακτικά. Εμείς πρέπει
να φροντίσουμε πώς θα διαθέτουμε
στην εταιρεία τα σωστά αποθέματα
ανταλλακτικών για τα νέα οχήματα
που θα μπαίνουν στην αγορά. Έτσι
κι αλλιώς, αυτή είναι η δουλειά μας
και η αποστολή μας.
-Ποια η επίδραση του παράγοντα
τεχνολογία στον τομέα των ανταλλακτικών αυτοκινήτων γενικότερα;
Είναι εύκολο να αφομοιωθούν οι επερχόμενες αλλαγές;
-Οι νέες τεχνολογίες που μπαίνουν
σήμερα στα αυτοκίνητα είναι πάρα
πολλές. Οι πιο σημαντικές είναι η αυτόνομη αυτοκίνηση και η ηλεκτροκίνηση. Η επίδραση στον τομέα των ανταλλακτικών θα επέλθει σε βάθος
χρόνου, όχι απότομα. Δεν προβλέπεται
καμιά ιδιαίτερη αλλαγή στην Κύπρο
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Επενδύσεις για
εκσυγχρονισμό
και κτιριακές
εγκαταστάσεις

Πιο έτοιμοι οι Κύπριοι για υβριδικό όχημα
αναφέρει ο Κωνσταντίνος Καποδίστριας
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

l

Οι νέες τεχνολογίες στα αυτοκίνητα θα επηρεάσουν όχι άμεσα αλλά σε βάθος χρόνου τον τομέα των ανταλλακτικών, επισημαίνει ο
Γενικός Διευθυντής εταιρείας Χρ. Καποδίστριας & Υιοί Λτδ Κωνσταντίνος Καποδίστριας.

Η ιδιοσυγκρασία του Κύπριου οδηγού
-Πώς θα χαρακτηρίζατε την αγορά αυτοκινήτου στην Κύπρο σε γενικές γραμμές, σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές; Ποιο πρότυπο πρέπει να ακολουθούμε;

-Η διαφορά της Κύπρου με άλλες χώρες είναι η έλλειψη δημόσιας συγκοινωνίας, όπως τρένα, μετρό, λεωφορεία με δικές τους λωρίδες, κ.ο.κ. Αυτό
καθιστά το αυτοκίνητο για τον καθένα μας, είδος πρώτης ανάγκης. Επίσης,
λόγω κουλτούρας και ιδιοσυγκρασίας, αρκετός κόσμος στην Κύπρο θεωρεί
και το προσωπικό αυτοκίνητο ως δείγμα οικονομικού και κοινωνικού στάτους. Αυτά τα φαινόμενα δεν είναι τόσο έντονα στην Ευρώπη. Ο συνδυασμός αυτής της ιδιοσυγκρασίας του Κύπριου με το γεγονός πως η Κύπρος
είναι δεξιοτίμονη χώρα, έκανε την Κύπρο να έχει το δικό της χαρακτηριστικό στόλο (πάρκο) αυτοκινήτων που είναι κάπως διαφορετικό από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Κάποιες μάρκες και μοντέλα έχουν περισσότερα
μερίδια αγοράς στην Κύπρο σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως και το αντίθετο. Αυτά εμείς τα λαμβάνουμε υπόψη ως εισαγωγείς ανταλλακτικών. Το πρότυπο που πρέπει να ακολουθούμε έχει να κάνει με
την συμμόρφωση της Κύπρου όσον αφορά τα θέματα ρύπων. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά της χώρας
μας. Δεν πρέπει να αντιγράφουμε στα τυφλά κάτι που γίνεται π.χ. στο Παρίσι ή στο Λονδίνο. Τα τοπικά δεδομένα, ανάγκες και χαρακτηριστικά δεν θα
πρέπει να παραβλέπονται.

μέσα στα επόμενα 10-15 χρόνια. Όσο
πιο σταδιακά έρχονται οι αλλαγές,
τόσο πιο εύκολο είναι να αφομοιωθούν.
Επαναλαμβάνω, οι αλλαγές δεν θα έρθουν τόσο σύντομα.
-Ηλεκτρικό και υβριδικό αυτοκίνητο.

Πόσο έτοιμη είναι η κυπριακή αγορά
να υιοθετήσει την νέα τάση;
-Πολύς λόγος γίνεται για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα και γράφονται διάφορα άρθρα στον τύπο αναφορικά με
το πόσα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θέλει

να έχει η Ευρώπη μέχρι κάποια συγκεκριμένη χρονολογία. Αυτό παραπλανεί το κοινό για τους εξής λόγους:
η ηλεκτρική τεχνολογία δεν πρόκειται
να εφαρμοστεί μαζικά τόσο σύντομα.
Πρώτα πρώτα, οι κατασκευαστές δεν
έχουν καταφέρει να λύσουν το θέμα
της αυτονομίας της μπαταρίας, δηλαδή
το πόσα χιλιόμετρα ή χρόνο θα αντέχει
πριν ξαναγεμίσει. Δεύτερο, δεν κατάφεραν να μειώσουν επαρκώς τον χρόνο
γεμίσματος της μπαταρίας. Όμως, το
τρίτο και κυριότερο, είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν ξέρουν ακόμα πώς να
διαχειριστούν αυτά τα τεράστια απόβλητα μπαταριών που θα προκύπτουν
μετά από 7-8 χρόνια όταν θα λήγει η
ζωή αυτών των πανάκριβων μπαταριών.
Επομένως, δεν είναι τυχαίο που, παρά
το γεγονός ότι η ηλεκτρική τεχνολογία
στα αυτοκίνητα υπάρχει από τις αρχές
του 1900, δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη
στην μάζα των οχημάτων. Δεν προβλέπεται να δείτε ιδιαίτερες αυξήσεις
στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Κύπρο
μέσα στην επόμενη δεκαετία. Το υβριδικό όχημα είναι όμως κάτι το διαφορετικό. Υβριδικά, ναι, θα αρχίσουμε
να βλέπουμε περισσότερα στους δρόμους της Κύπρου μέσα στα επόμενα
χρόνια.

-Συνολικά, 50 χρόνια της Χρ. Καποδίστριας & Υιοί Λτδ. Ποιες οι
σημαντικότερες προκλήσεις που
είχε να αντιμετωπίσει η εταιρεία
μέχρι σήμερα;
Κατ’ αρχήν, τα 50 χρόνια της εταιρείας μας σημαίνουν για μας πολλά
πράγματα. Είναι η όλη πορεία στο
πέρασμα του χρόνου, η ανάπτυξη, η
επέκταση, οι δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν, η καθιέρωση και το καλό
όνομα που κτίζεις. Είναι ένα μεγάλο
ορόσημο για την κάθε εταιρεία που
φτάνει τα 50 χρόνια, πόσω μάλλον
να είναι 50 επιτυχημένα χρόνια. Είναι
μια ολόκληρη ζωή. Και επειδή πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση
και όχι κάποια δημόσια εταιρεία, υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες
μέσα, πιο ανθρώπινοι και συναισθηματικοί. Οι προκλήσεις όταν δραστηριοποιείσαι σε μια ελεύθερη οικονομία
είναι πάντοτε πολλές και συχνές. Θεωρώ όμως ότι η μεγαλύτερη πρόκληση
που αντιμετωπίσαμε ήταν το 2013
με τον ξαφνικό και αναπάντεχο χαμό
του πατέρα μας και ιδρυτή της εταιρείας μας τρεις μόνο μήνες μετά την
οικονομική καταστροφή της χώρας
λόγω της τραπεζικής κρίσης. Εγώ
και ο αδελφός μου, με τον οποίο μοιραζόμαστε την διοίκηση της εταιρείας,
πήραμε στα χέρια μας την όλη κατάσταση και την διαχειριστήκαμε με
επιτυχία. Η εταιρεία μας, που μέσα
στο καταστροφικό 2013 απαριθμούσε
155 άτομα προσωπικό, σήμερα απαριθμεί 255 άτομα! Μέσα στα τελευταία
πέντε χρόνια είχαμε επίσης εντυπωσιακή αύξηση κύκλου εργασιών και
δραστηριοτήτων.
-Ποια είναι τα πλάνα της εταιρείας
για το μέλλον;
-Το 2019 βρίσκει την Chr.
Kapodistrias & Sons Ltd σε φάση αλλαγής εσωτερικών διαδικασιών με
σκοπό τον εσωτερικό εκσυγχρονισμό
της εταιρείας. Μόλις επενδύσαμε αρκετές χιλιάδες ευρώ σε νέα σύγχρονα
τηλεφωνικά συστήματα τα οποία εφαρμόζονται σταδιακά, ενώ θα επενδύσουμε και σε νέα πιο σύγχρονα λογισμικά προγράμματα. Αυτό τον χρόνο
και τον επόμενο δίνουμε έμφαση
στον εκσυγχρονισμό και την εσωτερική αναβάθμιση της εταιρείας. Προετοιμαζόμαστε ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο οργανισμό που
θα μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του μέλλοντος.
-Υπάρχουν σκέψεις για επέκταση
των εγκαταστάσεών σας;
-Αυτή τη στιγμή επεκτείνεται το
κεντρικό μας κατάστημα στη Λευκωσία με ένα τεράστιο όροφο. Αγοράστηκε επίσης πολύ πρόσφατα μεγάλο τεμάχιο στην βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου για ανέγερση νέας υπερσύγχρονης κεντρικής αποθήκης,
ενώ θα αρχίσει και η προετοιμασία
για το νέο κατάστημα Λάρνακας που
θα ανεγερθεί σε μεγάλο τεμάχιο στη
βιομηχανική Αραδίππου, το οποίο αγοράστηκε πέρυσι. Επομένως, τα επόμενα χρόνια θα υπάρξουν αρκετές
διαφοροποιήσεις όσον αφορά τις κτιριακές εγκαταστάσεις της εταιρείας
μας και άλλες υποδομές.

Το 16,9% του προϋπολογισμού καταλαμβάνει η εκπαίδευση
Στη Μέση το μεγαλύτερο μέρος της δαπάνης - 12.424 ευρώ καταβάλλει το κράτος για κάθε μαθητή που φοιτά σε Τεχνική Σχολή
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Εντονος είναι ο προβληματισμός για
το επίπεδο του εκπαιδευτικού συστήματος της Κύπρου και το ύψος των
κονδυλίων που κατανέμονται. H κρίση
που ξέσπασε το περασμένο καλοκαίρι
στην παιδεία, σε συνδυασμό με τα
πολλαπλά ανοικτά ζητήματα, καταδεικνύει καθημερινά τις αδυναμίες
που υπάρχουν στον τομέα της εκπαίδευσης.Υπουργείο Παιδείας και εμπλεκόμενοι φορείς τονίζουν την ανάγκη
για ριζική μεταρρύθμιση. Προβληματισμό, εξάλλου, είχε προκαλέσει τον
περασμένο Νοέμβριο η έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση και την κατάρτιση, η οποία, μεταξύ άλλων, κατέδειξε πως υπάρχει
χαμηλή αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση της χώρας μας σε σχέση με
τα υψηλα κονδύλια που δαπανώνται.
Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι η Κομισιόν αναφέρει πως η αποτελεσματικότητα στην εκπαίδευση κινείται στα
χαμηλά, θεωρεί πως δεν πρέπει να
γίνει μείωση των κονδυλίων, αλλά καλύτερη διαχείρισή τους. Άλλωστε, το
υψηλό κόστος της εκπαίδευσης στην
Κύπρο φαίνεται αναλυτικά μέσω της
ετήσιας έρευνας της Στατιστικής Υπηρεσίας για τη σχολική χρονιά 2016
– 2017. Όπως αναφέρει στα ευρήματα
της η Στατιστική Υπηρεσία, οι δημόσιες
δαπάνες, για το οικονομικό έτος 2016,
για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης ήταν
€1.186,4 εκ. και αναλογούσαν στο
16,9% του Κρατικού Προϋπολογισμού,
ενώ αντιστοιχεί στο 6,3% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Σημειώ-

νεται δε, πως το μεγαλύτερο μερίδιο
της δαπάνης κατανέμεται στη Μέση
Εκπαίδευση, η οποία καταλαμβάνει
το 40,4% του συνολικού προϋπολογισμού, ενώ ακολουθεί η Δημοτική Εκπαίδευση με ποσοστό 28,4%.
Αυξημένος κατά 3, 7% ήταν ο συνολικός αριθμός προσβασιμότητας
των φοιτητών και μαθητών στην εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2016 –
2017 σε σχέση με το προηγούμενο
έτος, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε
αύξηση τόσο στον αριθμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων όσο και σε αυτό
των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, ο
συνολικός αριθμός των μαθητών και
φοιτητών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης, ανήλθε στις 188.311, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το σχολικό έτος 2015 – 2016, όπου ο συνολικός
αριθμός των μαθητών και φοιτητών
ήταν 181.537. Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από 1.322 που ήταν τη σχολική χρονιά 2015 -2016 αυξήθηκε σε
1, 333 το σχολικό έτος 2016 – 2017.
Σχετικά με το συνολικό αριθμό των
εκπαιδευτικών αυτός ανήλθε στους
14.950 (2016-2017) από 14.716 που
ήταν την προηγούμενη χρονιά παρουσιάζοντας αύξηση 1,6%.

Ζητούν επιχορήγηση τα ιδιωτικά
Επιπρόσθετα, στα ευρήματα της
Στατιστικής Υπηρεσίας φαίνεται ο αριθμός των μαθητών που φοιτούν στα
ιδιωτικά σχολεία. Ωστόσο, δεν καταγράφεται το ποσό που δαπανά το κράτος για τον καθένα, αυτό το κομμάτι
το αναλαμβάνει κάθε γονιός ξεχωριστά

Κατανομή
δημόσιας
δαπάνης
για την
εκπαίδευση

Δημοτική

28,4%

Μέση

40,4%

(2016)

5,3%
Προσχολική
και Δημοτική

3,8%
Ειδική

Τριτοβάθμια

20,4%
1,7%
Συμπηρωματική και
μεταλυκειακή Μη-Τριτοβάθμια

πληρώνοντας το ύψος των διδάκτρων.
Όπως πληροφορείται η «Κ», οι γονείς
οι οποίοι επιλέγουν να στείλουν τα
παιδιά τους στον τομέα της ιδιωτικής
εκπαίδευσης επιβαρύνονται με δίδακτρα από 4,5 χιλιάδες έως 8,5 χιλιάδες
ευρώ, προκειμένου τα παιδιά τους να
επωφεληθούν από τα ξενόγλωσσα προγράμματα και από τις εγκαταστάσεις
αυτών των σχολείων. Ωστόσο, η απουσία οικονομικής υποστήριξης από το
κράτος φέρεται να δυσχεραίνει την
κατάσταση. Αυτός άλλωστε είναι και
ο λόγος που Σύνδεσμος και Γονείς Ιδιωτικών Σχολείων ζητούν από το κράτος τουλάχιστον μερική επιχορήγηση
των διδάκτρων σε κάθε μαθητή, ο οποίος θα επιλέγει να φοιτήσει σε κάποιο
ιδιωτικό σχολείο. Μιλώντας στην «Κ»
για το εν λόγω αίτημά τους ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων
Κύπρου, Γιώργος Κρητικός, αναφέρει
ότι αποτελεί πάγιο αίτημά τους το κράτος να επιχορηγεί μέρος των διδάκτρων
όπως γίνεται και στις ευρωπαϊκές χώρες. Σημείωσε πως «αυτό που λέμε
είναι ότι ο κάθε μαθητής που φοιτά
σε δημόσιο σχολείο Μέσης Εκπαίδευσης, οικονομά από το κράτος περίπου
10 χιλιάδες ευρώ». «Οπότε, συνέχισε,
αν κάποιος μαθητής φοιτήσει σε ιδιωτικό σχολείο το κράτος οικονομά γύρω
στις 10 χιλιάδες», εξηγώντας, παράλληλα, πως γι’ αυτό τον λόγο ζητούν
από το κράτος να επιστρέψει στους
γονείς περίπου το ένα τρίτο αυτού του
ποσού. «Αυτό που ζητάμε είναι να επιστρέφουν στον γονέα γύρω στις 3
χιλιάδες ευρώ διότι επέλεξε το παιδί
του να φοιτήσει σε ιδιωτικό σχολείο»,

υπογράμμισε. Τόνισε δε, πως με αυτό
τον τρόπο το κράτος δεν χάνει, αντιθέτως οικονομά, ενώ επιπρόσθετα στηρίζει την ιδιωτική εκπαίδευση και τους
φορολογούμενους γονείς που έχουν
κάνει μια διαφορετική επιλογή. Καταλήγοντας, σημείωσε πως ο Σύνδεσμος
είναι σε επαφές τόσο με το Υπουργείο
Παιδείας όσο και με τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους για αυτό το
ζήτημα και φαίνεται ότι το εν λόγω αίτημά τους αντιμετωπίζεται με θετικό
πρόσημο. Αξίζει να σημειωθεί πως
στην Ιδιωτική Προδημοτική Εκπαίδευση φοιτούν 14.832 παιδιά, στην Ιδιωτική Δημοτική 4.982 μαθητές, Ιδιωτική Μέση 10.015, ενώ στην Ιδιωτική Τριτοβάθμια 30.687 φοιτητές.

Της Τεχνικής οι πιο «ακριβοί»
Αξιο αναφοράς είναι το ποσό που
δαπανά το κράτος για κάθε μαθητή και
φοιτητή της δημόσιας εκπαίδευσης
προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες
φοίτησης. Σύμφωνα με τη Στατιστική
Υπηρεσία στην Προδημοτική φοιτούν
συνολικά 16.846 μαθητές και για τον
καθένα από αυτούς το κράτος δαπανά
€4.867, ενώ στη Δημοτική φοιτούν
50.500 μαθητές και ο καθένας από αυτούς κοστίζει στο κράτος €6.170 ετησίως. Όσον αφορά την Μέση Εκπαίδευση, φοιτούν 45.197 μαθητές, με το
κράτος να καταβάλλει €10,.206 για τον
κάθε μαθητή που φοιτά σε Λύκεια και
Γυμνάσια σχολεία και €12.424 για τον
κάθε μαθητή που φοιτά σε Τεχνική
Σχολή. Τέλος, στην Τριτοβάθμια φοιτούν
14.576 φοιτητές με το κράτος να καταβάλλει για τον καθένα εξ αυτών €10.251.
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Ξεπέρασαν τα 111 δισ. δολ.
τα κέρδη της Aramco το 2018
Εχει υψηλότερη κερδοφορία από όση έχουν μαζί οι Apple, Google και Amazon

Αν και οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, η ηλεκτροκίνηση των οχημάτων βοηθάει στην
αποφυγή μικρού ποσοστού των συνολικών ρύπων.

Τα ηλεκτροκίνητα
λεωφορεία, «κλειδί»
στη μάχη κατά ρύπων
ΠΕΚΙΝΟ. Τα ηλεκτρικά Ι.Χ. παίζουν τριτεύοντα ρόλο στη μάχη κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προξενείται από την κυκλοφορία, όπως διαπίστωσε η πόλη Σεντζέν στην Κίνα. Οι
Αρχές της πόλης εκτίμησαν ότι πολύ
σημαντικότερη είναι η αντικατάσταση
των λεωφορείων και των ταξί από ηλεκτροκίνητα, δεδομένου ότι αυτά κινούνται στους δρόμους όλη την ημέρα.
Το είπαν και το έκαναν.
Από τις αρχές του 2019, τα 22.000
ταξί του Σεντζέν είναι όλα ηλεκτροκίνητα, ενώ ήδη εδώ και δύο χρόνια το
ίδιο ισχύει και για τα 17.000 λεωφορεία
της πόλης. Η βελτίωση της ποιότητας
<
<
<
<
<
<

Χρησιμοποιούνται εδώ και
δύο χρόνια στην Κίνα και
οδήγησαν σε μείωση κατά
48% των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα.
του αέρα είναι αισθητή, ενώ η ηχορρύπανση έχει μειωθεί τόσο, που οι κάτοικοι ζητούν από την εταιρεία διαχείρισης συγκοινωνιακού έργου να προσθέσει ηχητικό σήμα στα λεωφορεία
για να αντιλαμβάνονται ότι πλησιάζουν.
Μόνο από την ηλεκτροκίνηση του στόλου των λεωφορείων, η μεγαλούπολη
των 12 εκατομμυρίων κατοίκων πέτυχε
μείωση κατά 48% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που προξενούνται
από την κυκλοφορία, καθώς και μείωση
των βλαβερών οξειδίων του αζώτου
και μικροσωματιδίων.
Στα 180 αμαξοστάσια της πόλης έχουν εγκατασταθεί στήλες φόρτισης,
ενώ συνολικά στην πόλη υπάρχουν
πάνω από 40.000 σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Για τα λεωφορεία
δεν υπάρχουν προβλήματα, καθώς
αρκεί μια δίωρη φόρτιση το βράδυ για

να πραγματοποιήσουν τα δρομολόγια
της επόμενης ημέρας, διανύοντας έως
και 200 χιλιόμετρα. Για τα ταξί, αντιθέτως, έχουν ακουστεί διαμαρτυρίες
οδηγών, όταν τυχαίνει να βρεθούν σε
στήλη φόρτισης που είναι κατειλημμένη.
Εκθεση
του
ινστιτούτου
BloombergNEF υπολογίζει ότι παγκοσμίως εξοικονομούνται 270.000 βαρέλια
πετρελαίου κίνησης την ημέρα χάρη
στα ηλεκτρικά λεωφορεία. Πρόκειται
για τριπλάσια ποσότητα καυσίμων από
αυτή που εξοικονομεί το σύνολο του
στόλου των ηλεκτρικών Ι.Χ.
Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, το 2040
τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία θα εξοικονομούν 6,4 εκατ. βαρέλια πετρελαίου
την ημέρα. Οσο εντυπωσιακοί και αν
είναι οι αριθμοί ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι η ηλεκτροκίνηση των οχημάτων στους δρόμους βοηθάει στην
αποφυγή μικρού ποσοστού των συνολικών ρύπων. Φέτος, η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου ημερησίως είναι
12 εκατομμύρια βαρέλια μεγαλύτερη
από ό,τι το 2011.
Δύο εξελίξεις αναμένεται να αλλάξουν
την εικόνα, η μία προς όφελος της ηλεκτροκίνησης και η δεύτερη με αμφίβολες συνέπειες. Η πρώτη είναι η
διάδοση της ηλεκτροκίνησης των λεωφορείων σε όλο και περισσότερες πόλεις, με το Νέο Δελχί να παραγγέλνει
εσχάτως 1.000 καινούργια ηλεκτρικά
λεωφορεία. Δώδεκα μεγάλες πόλεις του
κόσμου έχουν δεσμευθεί ότι από το
2025 θα αγοράζουν μόνο ηλεκτροκίνητα
λεωφορεία.Η δεύτερη εξέλιξη είναι η
απόφαση της κινεζικής κυβέρνησης,
που ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες, να μειώσει τις επιδοτήσεις των
ηλεκτροκίνητων Ι.Χ., διατηρώντας ωστόσο τις επιδοτήσεις για τα ηλεκτροκίνητα λεωφορεία και για την κατασκευή υποδομών φόρτισης.
GUARDIAN, BLOOMBERG

Οι συγκρίσεις με κάποιες από τις ισχυρότερες εταιρείες του κόσμου ήταν αναπόφευκτες ύστερα από την
ανακοίνωση καθαρών κερδών άνω
των 111 δισ. δολ. από την Aramco
για το 2018. Το αναμφισβήτητο συμπέρασμα είναι πως η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Σαουδικής Αραβίας είναι η ισχυρότερη στον κόσμο. Η Aramco έχει μεγαλύτερα κέρδη από όσα βγάζουν μαζί η Apple, η
Alphabet –μητρική της Google- και
η Amazon, σύμφωνα με την ειδησεογραφική ιστοσελίδα Business
Insider. Τα περυσινά κέρδη της Apple,
ύψους 59,4 δισ. δολαρίων, μπορεί να
την καθιστούν την πιο κερδοφόρα
εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο, αλλά
είναι σχεδόν το ήμισυ αυτών της
Aramco. Η ExxonMobil, η ισχυρότερη
πετρελαϊκή στις ΗΠΑ, δημοσιοποίησε
πέρυσι κέρδη 20,8 δισ. δολ.
Οι New York Times εστίασαν στην
ημερήσια παραγωγή της Aramco που
ανέρχεται στα 13,6 εκατ. βαρέλια,
ξεπερνώντας μακράν τη Royal Dutch
Shell ή την ΒΡ. Το πρακτορείο
Bloomberg ανέφερε πως τα κέρδη
του πετρελαϊκού γίγαντα είναι σχεδόν
<
<
<
<
<
<

Η κρατική Aramco πλήρωσε φόρους 100 δισ. δολ.
και κατέβαλε μερίσματα
58,2 δισ. δολαρίων.
τετραπλάσια από τα αντίστοιχα 28,4
δισ. δολάρια των 163 εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο του Ριάντ. Σύμφωνα δε με το αμερικανικό
περιοδικό Forbes, η Aramco αποτιμάται σε πάνω από ένα 1 τρισ. δολάρια. Ως εκ τούτου, τα μεγέθη της
Aramco δικαιώνουν τις περυσινές
προσδοκίες που έτρεφε το Ριάντ για
την άντληση 100 δισ. δολαρίων με
την εισαγωγή του 5% των μετοχών
της στο χρηματιστήριο. Τελικά τα
σχέδια για τη δημόσια εγγραφή της
Aramco αναβλήθηκαν για το 2021.
Προς το παρόν, η Aramco δρομολογεί την έκδοση ομολόγων σε δολάρια, θέτοντας ως στόχο την προσέλκυση κεφαλαίων από τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά κέντρα του
κόσμου. Αυτήν την εβδομάδα ξεκινά
την αναζήτηση επενδυτών στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στη Σιγκαπούρη, στη Βοστώνη, στο Χονγκ Κονγκ,
στο Τόκιο, στο Λος Αντζελες και στο
Σικάγο με αναδόχους τις JPMorgan
Chase, Morgan Stanley, Citigroup,
Goldman Sachs, HSBC Holdings και
NCB Capital. Οι οίκοι πιστοληπτικής
αξιολόγησης Moody’s Investors
Service και Fitch Ratings, οι οποίοι
έδωσαν στη δημοσιότητα τα οικονομικά αποτέλεσμα της Aramco, την
έχουν κατατάξει στην 5η υψηλότερη

Τα κέρδη του πετρελαϊκού γίγαντα είναι σχεδόν τετραπλάσια από τα αντίστοιχα 28,4 δισ. δολάρια των 163 εισηγμένων εταιρειών στο χρηματιστήριο του Ριάντ.
βαθμολογική κλίμακα με σταθερή
προοπτική. Ανάλογη είναι η βαθμολογία του χρέους της Σαουδικής Αραβίας. Τα κεφάλαια που θα αντλήσει
η Aramco πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτηθεί η εξαγορά του 70% της Saudi Basic
Industries (Sabic) από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας έναντι 69 δισ. δολ. Αυτός ήταν
εξαρχής ο λόγος που ο πετρελαϊκός
γίγαντας της Σαουδικής Αραβίας
γνωστοποίησε την οικονομική του
κατάσταση για πρώτη φορά έπειτα
από δεκαετίες. Το Bloomberg υπενθυμίζει πως ο υπουργός Ενέργειας
της Σαουδικής Αραβίας, Καλίντ αλΦαλί, είχε δηλώσει τον Ιανουάριο

πως στόχος του Ριάντ είναι να εξασφαλίσει 10 δισ. δολάρια από την
πώληση ομολόγων της Aramco.
Η Fitch προβλέπει πως η Sabic,
μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες
πετροχημικών στον κόσμο, θα αυξήσει τα έσοδα της Aramco από λειτουργικές δραστηριότητες κατά 8
δισ. δολάρια ανά έτος.
Η κρατική Aramco είναι μία από
τις βασικές πηγές εσόδων της Σαουδικής Αραβίας, πληρώνοντας πέρυσι
φόρους 100 δισ. δολαρίων και καταβάλλοντας μερίσματα 58,2 δισ. δολαρίων, επισημαίνει το Forbes.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Fitch,
η Aramco αντιπροσώπευε περίπου
το 70% των κρατικών εσόδων την

περίοδο 2015-17. Οπότε η οικονομική
κατάσταση του πετρελαϊκού γίγαντα
απεικονίζει αυτήν του αραβικού βασιλείου που, όμως, ακολουθεί μια
πολιτική σταδιακής απεξάρτησης
από το πετρέλαιο.
Η Fitch τονίζει, επίσης, πως η κερδοφορία του κολοσσού ενισχύθηκε
μετά τη μείωση της φορολογίας το
2017 από το 85% στο 50%. Tέλος, ο
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
εκτιμά πως αν και η μελλοντική εισαγωγή της Aramco στο χρηματιστήριο δεν θα επηρεάσει σε μεγάλο
βαθμό τη δημοσιονομική κατάσταση
της Σαουδικής Αραβίας, θα ενισχύσει
τη διαφάνεια και την αυτονομία της
ίδιας της εταιρείας.

Νέα τρικλοποδιά στον Ντράγκι
από τα «γεράκια» της ΕΚΤ

Οι συνέπειες στα κέρδη
και οι αντιδράσεις
από το Βερολίνο

Αντιδρούν στο σχέδιο περιορισμού των επιπτώσεων από τα αρνητικά επιτόκια

Το ακανθώδες θέμα των αρνητικών
επιτοκίων έχει κατά καιρούς προκαλέσει τριβές ανάμεσα στην Τράπεζα και στο Βερολίνο. Η γερμανική
κυβέρνηση, διά στόματος διαφόρων αξιωματούχων της, κατά καιρούς προσάπτει στην ΕΚΤ ότι με
την πολιτική της έχει εκμηδενίσει
την κερδοφορία των γερμανικών
τραπεζών και έχει στερήσει την
πραγματική οικονομία από τον αναγκαίο δανεισμό. Οι ίδιες οι ευρωπαϊκές τράπεζες έχουν, άλλωστε,
επανειλημμένως διαμαρτυρηθεί
πως τα αρνητικά επιτόκια της ΕΚΤ
τις αναγκάζουν να μειώσουν δραστικά τον δανεισμό.
Και αυτό γιατί από το 2014, οπότε οδήγησε η ΕΚΤ τα επιτόκια
του ευρώ σε αρνητικό έδαφος, προκειμένου να αποφύγει τον κίνδυνο
του αποπληθωρισμού, οι ευρωπαϊκές τράπεζες πρακτικά πληρώνουν
την Τράπεζα για να διατηρεί τα
κεφάλαιά τους στα ταμεία της. Παρεπόμενο αυτής της πολιτικής
είναι ότι η ΕΚΤ αντλεί πάνω από
7 δισ. ευρώ ετησίως. Η κριτική που
έχει από άλλη οπτική γωνία ασκηθεί κατά της πολιτικής των αρνητικών επιτοκίων αφορά το κατά
πόσον πέτυχε τον στόχο της η
Τράπεζα ώστε να δικαιολογούνται
και οι παρενέργειές της. Οπως έχουν επισημάνει οικονομικοί αναλυτές, το κίνητρο της ΕΚΤ ήταν
να αποθαρρύνει τις ευρωπαϊκές
τράπεζες από τη συσσώρευση μεγάλου όγκου ρευστότητας και να
τις ενθαρρύνει, αντιθέτως, να αυξήσουν τον δανεισμό στην πραγ-

Tης ΡΟΥΜΠΊΝΑΣ ΣΠΑΘΉ

Η συγκυρία στην οποία ετοιμάζεται να
παραδώσει ο Μάριο Ντράγκι το τιμόνι
της ΕΚΤ, άγνωστο ακόμη σε ποιον, δεν
είναι ευνοϊκή. Εχει πλέον καταγραφεί
η επιβράδυνση της Ευρωζώνης, που δεν
αποκλείεται να έχει βαθύνει τον Οκτώβριο όταν θα γίνεται η αλλαγή σκυτάλης.
Πρόκειται, όμως, για τον πρόεδρο της
ΕΚΤ που έχει πιστωθεί την ως εκ θαύματος επαναφορά της ηρεμίας στις αγορές ομολόγων το καλοκαίρι του 2012
με την ιστορική πλέον υπόσχεσή του
πως θα κάνει «ό,τι κι αν χρειαστεί» για
να σώσει το ευρώ. Πρόκειται, επίσης,
για τον Ιταλό κεντρικό τραπεζίτη που
κατόρθωσε να ελιχθεί ανάμεσα στους
πολέμιους της αναπτυξιακής νομισματικής πολιτικής και να αποσπάσει την
έγκριση του Βερολίνου για να εφαρμόσει,
έστω πολύ καθυστερημένα σε σύγκριση
με τις ΗΠΑ, το ευρωπαϊκό πρόγραμμα
ποσοτικής χαλάρωσης. Ενα πρόγραμμα
που στήριξε το ευρώ και την Ευρωζώνη.
Λαμβανομένου, λοιπόν, υπ’ όψιν του
ιστορικού του, εύκολα αντιλαμβάνεται
κανείς πως ο Μάριο Ντράγκι όχι μόνον
διαβλέπει τους κινδύνους που απειλούν
την Ευρωζώνη, όπως έχει άλλωστε τονίσει επανειλημμένως τους τελευταίους
μήνες, αλλά μεριμνά για το μέλλον και
την παρακαταθήκη του έργου του. Κρίνοντας από τα όσα δήλωσε μέσα στην
εβδομάδα σε συνέδριο στη Φρανκφούρτη, φαίνεται πως ο Ιταλός κεντρικός τραπεζίτης προσπαθεί να δρομολογήσει εξελίξεις οι οποίες κατά κάποιον τρόπο

Ο Μάριο Ντράγκι προσπαθεί να δρομολογήσει εξελίξεις που θα δίνουν μια συνέχεια
στην πολιτική του και θα δεσμεύουν τον διάδοχό του.
θα δίνουν μια συνέχεια στην πολιτική
του, έως και θα δεσμεύουν τον διάδοχό
του. Προσκρούει, όμως, στις αντιδράσεις
όσων δεν βλέπουν την ώρα να απαλλαγούν από τον Ιταλό τραπεζίτη και την
πολιτική του.
Ο λόγος βέβαια για τους γνωστούς
«ιέρακες» της τράπεζας που εναντιώνονται σε κάθε υποστηρικτικό μέτρο, κινδυνολογώντας σε μόνιμη βάση. Η προσπάθεια του Ντράγκι αυτή τη φορά επικεντρώνεται στο να περιορίσει τις παρενέργειες που επιφέρουν τα αρνητικά
επιτόκια στις ευρωπαϊκές τράπεζες και

ειδικότερα στην κερδοφορία τους. Τρεις
μήνες περίπου μετά τη λήξη του προγράμματος αγοράς ομολόγων, ο Μάριο
Ντράγκι επιχειρεί και πάλι να δώσει μια
λύση σε ένα γνωστό πρόβλημα, όπως
φάνηκε στη διάρκεια της εβδομάδας.
Σε ομιλία του σε συνέδριο στη Φρανκφούρτη, ανέφερε πως η ΕΚΤ μελετά
κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για τη λήψη
μέτρων που θα αμβλύνουν τις συνέπειες
των αρνητικών επιτοκίων. Απέφυγε, βέβαια, να διευκρινίσει σε τι είδους μέτρα
θα μπορούσε να καταφύγει. Διέρρευσε,
όμως, από πηγές προσκείμενες στην

τράπεζα ότι η ΕΚΤ εξετάζει να επιτρέψει
στις τράπεζες να επιβάλουν τρία διαφορετικά επίπεδα επιτοκίων. Μια λύση
που η ΕΚΤ είχε εξετάσει και παλαιότερα,
το 2015, αλλά την απέρριψε ως υπερβολικά περίπλοκη αλλά και επειδή θεώρησε
πως δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία που
να καταδεικνύουν ότι οι ευρωπαϊκές
τράπεζες πλήττονται ουσιαστικά από
τα αρνητικά επιτόκια.
Προτού ακόμη αποκωδικοποιηθεί
από τα διεθνή ΜΜΕ, η δήλωση του Μάριο
Ντράγκι προκάλεσε αντιδράσεις και επικρίσεις. Ο Ολλανδός κεντρικός τραπεζίτης Κλάας Κνοτ έσπευσε να προειδοποιήσει πως η λύση των πολλαπλών
επιτοκίων θα προκαλέσει «περιττή στρέβλωση» στην αγορά, καθώς θα ευνοήσει
ορισμένες τράπεζες έναντι άλλων. «Ανεξαρτήτως του είδους των πολλαπλών
επιτοκίων, θα απαλλαγούν από το κόστος
των αρνητικών επιτοκίων όσες τράπεζες
εφαρμόζουν ένα συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο, ενώ άλλες θα υφίστανται τις επιπτώσεις για πάντα», τόνισε
ο Κλάας Κνοτ και επέμεινε πως τα στελέχη της τράπεζας πρέπει να δουν την
πρόταση των πολλαπλών επιτοκίων
όπως την είχαν δει και παλαιότερα όταν
θεώρησαν ότι δεν είναι τόσο σημαντικές
οι επιπτώσεις των αρνητικών επιτοκίων
στις τράπεζες. Και βέβαια, ο απερχόμενος
κορυφαίος οικονομολόγος της ΕΚΤ, Πίτερ
Πράετ, έσπευσε να «παγώσει» τη συζήτηση, τονίζοντας πως πρέπει να υπάρχουν πολύ ουσιαστικά επιχειρήματα για
να προχωρήσει η τράπεζα σε μια τέτοια
αλλαγή.

ματική οικονομία.
Αν η πολιτική των αρνητικών
επιτοκίων εξετασθεί όχι με κριτήριο
το πόσο απέτρεψε τον αποπληθωρισμό αλλά το πόσο ενθάρρυνε
τον δανεισμό, ενδεχομένως να μην
κριθεί επιτυχής. Οικονομικοί αναλυτές τονίζουν πως οι τράπεζες
της Ευρωζώνης περιορίζουν τον
δανεισμό κάθε φορά που η ΕΚΤ
μειώνει τα επιτόκια. Σύμφωνα με
τα τελευταία στοιχεία περισσότερα
από 1,83 τρισ. ευρώ παραμένουν
«παρκαρισμένα» και αδρανή στα
ταμεία των εθνικών κεντρικών
τραπεζών. Οι δριμύτεροι επικριτές
της Τράπεζας επιμένουν να χαρακτηρίζουν αποτυχημένο ακόμη
και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, πάντα με το ίδιο επιχείρημα. Υποστηρίζουν πως η Τράπεζα δεν κατόρθωσε να δώσει ώθηση στον δανεισμό.
Οσα στελέχη της ΕΚΤ έσπευσαν
να εναντιωθούν στην ιδέα του προέδρου της ΕΚΤ για πολλαπλά επιτόκια που θα περιορίσουν τη ζημία
των τραπεζών από τα αρνητικά επιτόκια φαίνεται μάλλον πως προτιμούν έναν νέο γύρο φθηνών δανείων προς τις ευρωπαϊκές τράπεζες. Το μέτρο έχει ήδη εξαγγελθεί
και αναμένεται για τον Σεπτέμβριο,
χωρίς να έχουν διευκρινισθεί οι
λεπτομέρειες που θα ανακοινωθούν
τον Ιούνιο. Ο απερχόμενος Πίτερ
Πράετ υπογράμμισε προσφάτως
πως ο νέος γύρος φθηνών δανείων
«μπορεί να διευρυνθεί και να αποτελέσει ευρύτερο πρόγραμμα
στήριξης αν κριθεί απαραίτητο».
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Mέτρα για περιορισμό
της Airbnb στη Μαδρίτη

Τα κτίρια θα πρέπει να έχουν ξεχωριστή είσοδο για τους τουρίστες
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Πλατφόρμες σαν τη Lyft παρουσιάζουν ένα εναλλακτικό μοντέλο μεταφορών, που απαιτεί επενδύσεις εκατ. δολαρίων, για να προσφέρουν κίνητρα στους ιδιώτες οδηγούς.

Απογειώθηκε η μετοχή
της Lyft την πρώτη μέρα
διαπραγμάτευσης στον Nasdaq
Mε άνοδο άνω του 21% της μετοχής επικρότησαν οι επενδυτές τη δημόσια εγγραφή
της Lyft που πραγματοποιήθηκε χθες στο
χρηματιστήριο Nasdaq. H μετοχή της Lyft,
της πλατφόρμας που συνδέει ιδιώτες οδηγούς και πελάτες, έφθασε έως τα 87,24 δολάρια κατά τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης
αντί των 72 δολαρίων που ήταν η τιμή εισαγωγής. Πριν ακόμη από τη δημόσια εγγραφή της, η Lyft είχε αποτιμηθεί πάνω
από 24 δισ. δολάρια, κάτι το οποίο την καθιστά την πιο ισχυρή εταιρεία που εισάγεται
στο χρηματιστήριο την τελευταία δεκαετία.
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Εφθασε τα 87,24 δολάρια κατά
τις πρώτες ώρες της συνεδρίασης αντί των 72 δολαρίων
που ήταν η τιμή εισαγωγής.
Επιβεβαιώνεται έτσι το ενδιαφέρον των επενδυτών για τη νέα γενιά των εταιρειών
τεχνολογίας όπως είναι η Lyft και της ανταγωνίστριας Uber. Οι εταιρείες αυτές
έχουν προσελκύσει ήδη μεγάλους επενδυτές
εκτός χρηματιστηρίου, παρά το γεγονός
ότι είναι ζημιογόνες. Συγκεκριμένα, αν και
η Lyft κατάφερε να διπλασιάσει πέρυσι τα
έσοδά της, παρουσίασε ζημίες σχεδόν ενός
δισ. δολαρίων. Πλατφόρμες σαν την Uber
και τη Lyft προσφέρουν ένα εναλλακτικό
μοντέλο μεταφορών, το οποίο όμως απαιτεί
επενδύσεις εκατομμυρίων δολαρίων, για
να δώσουν κίνητρα στους ιδιώτες οδηγούς

και τους πελάτες τους. Στα μεγαλόπνοα
σχέδιά τους περιλαμβάνεται, επίσης, η ανάπτυξη αυτόνομων αυτοκινήτων, αλλά
και η επέκταση των δραστηριοτήτων τους
στα ποδήλατα και τα σκούτερ. Πάντως, το
γεγονός ότι οι επενδυτές παραβλέπουν τις
ζημίες και τις υψηλές επενδυτικές δαπάνες
επαληθεύει το ζωηρό ενδιαφέρον για τις εταιρείες αυτές σε μια περίοδο που γενικά
τα χρηματιστήρια αντιμετωπίζουν πολλαπλές
προκλήσεις. Μεταξύ των αρχικών επενδυτών
της Lyft που θα έχουν επωφεληθεί από τη
δημόσια εγγραφή της, είναι η αυτοκινητοβιομηχανία General Motors και η εταιρεία
ιδιωτικών κεφαλαίων Andreessen Horowitz.
Η Uber, η οποία είναι επίσης ζημιογόνος,
σχεδιάζει την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο. Στους επενδυτές της συγκαταλέγονται οι εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων CV
και Benchmark, αλλά και ο τεχνολογικός
κολοσσός Microsoft. Την εισαγωγή της στο
χρηματιστήριο σχεδιάζει η υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Slack αλλά και η εταιρεία
κατ’ οίκον εκγύμνασης Peloton. Μεταξύ
των επενδυτών της Slack είναι η Vision
Fund, ένα επενδυτικό κεφάλαιο που ανήκει
στον ιαπωνικό κολοσσό SoftBank.
«Η υψηλή τιμή εισαγωγής της Lyft στο
χρηματιστήριο αποτυπώνει την προσοχή
που έχουν προσελκύσει οι εταιρείες αυτές»,
σχολιάζει ο Τομ Γουάιτ, αντιπρόεδρος στην
εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων DA Davidson,
στη New York Times. «Αυτή τη στιγμή οι
επενδυτές εστιάζουν στην ανάπτυξη των
εταιρειών αυτών και όχι τόσο στα αποτελέσματά τους», συμπληρώνει ο ίδιος.

Ο «γάμος» των Essilor και
Luxottica δεν έφερε ευτυχία
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Και στην Ελλάδα η κυβέρνηση εξετάζει την επιβολή περιορισμών
στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και
για τους επαγγελματίες.
Thornton, που έγινε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
Το δημοτικό συμβούλιο της Μαδρίτης ενέκρινε ειδικό σχέδιο που
προβλέπει, μεταξύ άλλων, ότι τα
διαμερίσματα που χρησιμοποιούνται για βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της πόλης πρέπει
να διαθέτουν ξεχωριστή είσοδο
πρόσβασης στο κτίριο από αυτόν
που χρησιμοποιούν οι μόνιμοι κάτοικοι. Οι επισκέπτες, μάλιστα,
δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια είσοδο κτιρίου ή
ανελκυστήρες. Οι νέες ρυθμίσεις
αφορούν συγκεκριμένες περιοχές
και κατοικίες που μισθώνονται
για περισσότερες από 90 ημέρες
ετησίως, όριο πάνω από το οποίο
αντιμετωπίζονται ως καθαρή επιχειρηματική δραστηριότητα.
Αναμένεται πάντως να προκαλέσουν βροχή δικαστικών προσφυγών ιδιοκτητών, καθώς η συγκεκριμένη ρύθμιση για τις χωριστές
εισόδους υπολογίζεται πως βγάζει
εκτός αγοράς το 95% των διατι-

Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να προκαλέσουν βροχή δικαστικών προσφυγών ιδιοκτητών, καθώς η συγκεκριμένη
ρύθμιση για τις χωριστές εισόδους υπολογίζεται πως βγάζει εκτός αγοράς το 95% των διατιθέμενων χώρων.
θέμενων χώρων. Η δημοφιλής
πλατφόρμα μισθώσεων Airbnb
χαρακτήρισε τους νέους κανονισμούς «όχι πολύ σαφείς», «άδικους» και «με δυσανάλογους περιορισμούς».

Και στην Ελλάδα
Εν τω μεταξύ και στην Ελλάδα
η κυβέρνηση εξετάζει επίσης την
επιβολή περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τόσο για τα φυσικά πρόσωπα όσο και για τους επαγγελματίες. Κοινή επιτροπή στην
οποία θα εκπροσωπηθούν όλα τα
εμπλεκόμενα υπουργεία –Οικονομίας, Οικονομικών, Εργασίας και
Τουρισμού– θα αναλάβει μεταξύ
άλλων να συντάξει σχέδιο υπουργικής απόφασης, η οποία θα καθορίζει συγκεκριμένο αριθμό διανυκτερεύσεων ανά ακίνητο, σαφώς
προσδιορισμένο αριθμό ακινήτων
υπό εκμετάλλευση ανά ΑΦΜ αλλά
και συγκεκριμένα όρια εισοδήματος
από τα οποία θα εξαρτάται τελικώς
η χρονική διάρκεια αυτού του τύπου της εκμετάλλευσης των ακι-

νήτων. Το μέγεθος της οικονομίας
των βραχυχρόνιων μισθώσεων και
των συναφών δραστηριοτήτων
στην Ελλάδα, υπολογίζεται στο
10% της ετήσιας τουριστικής δαπάνης ή συνολικά έσοδα τα οποία
για το 2018 υπολογίζονται άνω των
1,9 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την
Grant Thornton.
Στις αρνητικές συνέπειες του
φαινομένου, η Grant Thornton
καταγράφει και την απώλεια δημοσίων εσόδων τα οποία κατά
την τριετία 2016-2018 υπολογίζονται στα 300 εκατ. ευρώ. Επίσης,
η εν λόγω έρευνα εντοπίζει ως
σημαντικές κοινωνικές επιπτώσεις
τη μαζική μετατόπιση ακινήτων
από τις μακροχρόνιες στις βραχυχρόνιες μισθώσεις «που οδηγεί
σε αύξηση των τιμών ενοικίασης
και επιβάρυνση των οικονομικά
ασθενέστερων», καθώς και «την
κατά 21% επιβάρυνση των προς
διαχείριση απορριμμάτων με ό,τι
αυτό σημαίνει για το περιβάλλον».
Η όλη κατάσταση υπολογίστηκε
πως οδηγεί τα ενοίκια στην Ελ-

λάδα από 8,3% έως 9,3% υψηλότερα ετησίως.Οι προτεινόμενες
παρεμβάσεις που καταγράφονται
στη διεθνή πρακτική και συστήνονται για την Ελλάδα από την
Grant Thornton είναι, κατ’ αρχάς,
η δημιουργία προδιαγραφών λειτουργίας των ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, δεύτερον, ο
προσδιορισμός ορίου στις διανυκτερεύσεις και, τρίτον, να προβλεφθούν σαφείς υποχρεώσεις
που οφείλουν να ακολουθούν οι
ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ακόμη,
προτείνεται η ίδρυση και αξιόπιστη τήρηση μητρώων, η εξασφάλιση της προστασίας των κατοίκων με πρόβλεψη κανόνων κοινωνικής συμπεριφοράς, η θέσπιση
μηχανισμών παρακολούθησης
της εφαρμογής των κανονιστικών
ρυθμίσεων και η συνεργασία των
ρυθμιστικών αρχών με διαμεσολαβητές υπηρεσιών οικονομίας
διαμοιρασμού με σύναψη πρωτοκόλλων συνεργασίας για την τεχνική σύνδεση των συστημάτων
και την ανταλλαγή δεδομένων.

«Ξαφνικός έρωτας» των Γάλλων
κατασκευαστών για τη Fiat Chrysler

Μια συγχώνευση μεταξύ ισχυρών ομίλων
επί ίσοις όροις αποτελεί συνταγή για αποτυχία είχε υποστηρίξει λίγο έως πολύ
η McKinsey & Co, κάτι που επιβεβαιώνεται
από τον προβληματικό «γάμο» των ομίλων
οπτικών ειδών Essilor και Luxottica. Μια
ισότιμη συμφωνία μεταξύ κολοσσών «τυπικά οδηγεί σε σύγχυση και πλήττει την
αξιοπιστία τους, παραθέτοντας εμπόδια
στη σύγκλιση των δραστηριοτήτων τους»,
είχε γράψει σε μελέτη της η διεθνής εταιρεία συμβούλων το 2011.
Παραδόξως, η συμβουλευτική εταιρεία
παρέχει τις υπηρεσίες της και στη γαλλική
Essilor και στην ιταλική Luxottica για την
ολοκλήρωση της μεταξύ τους συγχώνευσης,
που όμως δεν φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά. Ο ιδρυτής της Luxottica Λεονάρντο
ντελ Βέκιο και το αφεντικό της Essilor Ουμπέρ Σανιέρ, αφού κατέληξαν σε συμφωνία
53 δισ. δολαρίων το 2017, βρίσκονται σή-

Διακαής πόθος των Peugeot Citroen και Renault λόγω ισχυρής παρουσίας σε ΗΠΑ

Οι δύο εταιρείες συγκρούονται
σε καίρια ζητήματα
εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο ιδρυτής της Luxottica Λεονάρντο ντελ Βέκιο (φωτ.) και το αφεντικό της Essilor Ουμπέρ
Σανιέρ, αφού κατέληξαν σε συμφωνία 53 δισ.
δολαρίων το 2017, βρίσκονται σήμερα σε έντονη αντιπαράθεση.

μερα σε έντονη αντιπαράθεση. Η επενδυτική εταιρεία του 83χρόνου Ντελ Βέκιο,
Delfin, έχει προσφύγει στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο με κατηγορίες για την
παραβίαση των όρων συγχώνευσης από
την Essilor.
Οπως επισημαίνει σε σχετικό δημοσίευμα
το πρακτορείο Bloomberg, οι κ. Ντελ Βέκιο
και Σανιέρ έχουν αναλάβει καθήκοντα
προέδρου και αντιπροέδρου, αντιστοίχως,
στη νέα εταιρεία που έχει συνδυασμένες
πωλήσεις 16 δισ. ευρώ και 150.000 υπαλλήλους. Βέβαια, ο Ντελ Βέκιο είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος με μερίδιο 32%, αντανακλώντας και τη βαρύνουσα σημασία
που έχει ο όμιλος για τον ίδιο.
Η Luxottica ήταν, ούτως ή άλλως, έργο
ζωής για τον Ντελ Βέκιο, σε αντίθεση με
τον 63χρόνο Σανιέρ, που είχε αναλάβει
πιο απρόσωπο ρόλο ως επικεφαλής της
εισηγμένης Essilor.
Οι σχέσεις των δύο ανδρών επιβεβαιώνουν πως σε συγχωνεύσεις ισχυρών ομίλων
επί ίσοις όροις προκαλούνται εντάσεις,
καθώς η μια πλευρά συγκρούεται με την
άλλη σε καίρια ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης. Αυτό είναι το πρόβλημα που
δημιουργήθηκε στη συγχώνευση Essilor
και Luxottica, με τον έναν να κατηγορεί
τον άλλον πως υπερβαίνει τα όρια των καθηκόντων του. Μέχρι σήμερα δεν έχει αποφασιστεί σε ποιον θα αναθέσουν καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου, με α-

ποτέλεσμα να καλλιεργείται αβεβαιότητα,
που είναι δυσάρεστη για επενδυτές και
εργαζομένους. Οι μετοχές του νέου ομίλου
έχουν χάσει το 22% της αξίας τους από
τον περασμένο Οκτώβριο, οπότε υλοποιήθηκε η συμφωνία.
Επί του παρόντος, η EssilorLuxottica
παραμένει εταιρεία συμμετοχών με τις
δύο ξεχωριστές οντότητες κάτω από την
ομπρέλα της. Παραδείγματος χάριν, υπάρχουν δύο οικονομικοί διευθυντές. Μπορεί
αυτή η λύση να θεωρείται αποτελεσματική.
Ομως, αρχικός στόχος της συγχώνευσης
ήταν να επιτευχθούν συνέργειες έως και
600 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση. Κάτι τέτοιο
δεν φαίνεται να υλοποιείται στο άμεσο
μέλλον ή και ποτέ.
Μια λύση θα ήταν να ανατεθεί η διοίκηση
της εταιρείας συμμετοχών σε έναν διευθύνοντα σύμβουλο που θα είναι αποδεκτός
τόσο από τον Ντελ Βέκιο όσο και από την
Essilor. Πιθανή λύση –αν και δαπανηρή,
περίπλοκη και οπισθοδρομική– θα ήταν επίσης να ματαιωθεί η συγχώνευση. Διαφορετικά, ο Ντελ Βέκιο μπορεί να εξετάσει
ακόμη και ένα «πραξικόπημα», δεδομένου
ότι η συμφωνία για ισότιμη διαχείριση
λήγει την άνοιξη του 2021. Βέβαια, είναι
μεγάλο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί
μέχρι τότε. Αναλυτές της γαλλικής τράπεζας
Societe Generale θεωρούν πιθανότερη μια
εξ ολοκλήρου εξαγορά από την Delfin του
Nτελ Βέκιο.
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Νέους, αυστηρότατους όρους στη
χρήση διαμερισμάτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb
υιοθέτησε η Μαδρίτη, επικαλούμενη την αλλοίωση του χαρακτήρα
πολλών κεντρικών περιοχών της
σε «τουριστικά θεματικά πάρκα»
και τη μεγάλη αύξηση των μισθωμάτων της τάξης του 8% ετησίως,
που έχουν προκαλέσει σοβαρότατες κοινωνικές επιπτώσεις στους
δημότες της. Επιπτώσεις πανομοιότυπες με αυτές που διαπίστωσε πρόσφατα ότι λαμβάνουν χώρα
και στην Ελλάδα –και ειδικά στην
Αθήνα αλλά και σε άλλους σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς– μελέτη της Grant

Σε μεγάλο αναβρασμό βρίσκονται
οι διεθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες,
οι οποίες ενδιαφέρονται ζωηρά για
συμμαχίες με την ιταλοαμερικανική
Fiat Chrysler Automobiles (FCA)
και κτίζουν κοινές πλατφόρμες
δράσης, ώστε να αντιμετωπίσουν
το υψηλό κόστος της τεχνολογίας
της ηλεκτροκίνησης και των αυστηρότερων προδιαγραφών ρύπων
– όπως συμβαίνει με τις συνεργασίες Daimler και ΒΜW στην Κίνα.
Tο ότι στο επίκεντρο βρίσκεται η
FCA σημαίνει το εξής: Ο όμιλος
<
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Daimler και BMW στρέφονται στην Κίνα, για
την κατασκευή της νέας
γενιάς Smart η πρώτη
και των ηλεκτρικών
Mini η δεύτερη.
έχει ένα περιζήτητο μερίδιο 12%
στην αγορά της Βόρειας Αμερικής.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες ειδικότερα, η εν λόγω κατασκευάστρια
οχημάτων εστιάζει ως επί το πλείστον σε αγροτικά και αυτοκίνητα
ελεύθερου χρόνου. Αυτό της δίνει
την ευκαιρία να έχει περιθώρια
κέρδους άνω του μέσου όρου του
κλάδου και σχεδόν ανάλογα με
των ανταγωνιστριών της στις ΗΠΑ, General Μotors και Ford. Η
The Wall Street Journal αποκάλυψε ότι πριν από λίγο καιρό η
γαλλική Reugeot Citroen (PSA)
προσέγγισε τη Fiat για ενδεχόμενη
συγχώνευση, ενώ στη συνέχεια
οι Financial Times ανέφεραν ότι
η επίσης γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία Renault ενδιαφέρεται να
συγχωνευθεί πλήρως με την ιαπωνική και επί χρόνια εταίρο της
Nissan και στη συνέχεια να αγοράσουν την FCA.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Fiat Chrysler Automobiles εστιάζει ως επί το πλείστον σε αγροτικά και αυτοκίνητα ελεύθερου χρόνου. Αυτό της δίνει την ευκαιρία να έχει περιθώρια κερδών άνω του μέσου όρου του κλάδου και σχεδόν ανάλογα με των ανταγωνιστριών της στις ΗΠΑ, General Μotors και Ford.
Tελικά, μετά όλα αυτά, ποιος
είναι ο ιδανικός συνδυασμός; Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC, ίσως η Peugeot να αποδεικνυόταν
η καλύτερη επιλογή. Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία έχει επικριθεί
σφόδρα, επειδή έχει υπερβολικά
μεγάλη έκθεση στην ευρωπαϊκή αγορά. Τα 9 στα 10 αυτοκίνητά της
πωλούνται στην Ε.Ε., δηλαδή σε
μια αγορά όπου οι αναλυτές έχουν
διαπιστώσει ότι ο κύκλος έχει κλείσει. Εκτιμούν ότι οι πωλήσεις εκεί
έχουν φθάσει στο αποκορύφωμά
τους και στη συνέχεια θα αρχίσουν
να επιβραδύνονται. «Υπάρχουν σοβαροί λόγοι που υπαγορεύουν μια
συμμαχία PSA - FCA», παρατηρεί
ο αναλυτής της Jefferies Equities
Research, Φιλίπ Ουσουά. Η PSA θα
αποκτήσει πρόσβαση στην αμερικανική αγορά, ενώ από την πλευρά
της η Fiat Chrysler θα ενισχυθεί
σε όρους μεγέθους και θα έχει με-

γαλύτερη παρουσία σε μια αγορά
όπου ο ανταγωνισμός αδυνατίζει.
Λόγω αυστηρότερων περιβαλλοντικών προδιαγραφών στην Ευρώπη, οι Ford, Honda και General
Motors είτε αποχωρούν είτε περιορίζουν δραστηριότητες. Οπότε, το
κενό αυτό θα το καλύψει δυνητικά
η FCA.
Εάν τώρα, όπως αναφέρει το
CNBC, επιλεγεί η πρόταση των
Renault - Nissan, έχει και αυτή τα
πλεονεκτήματά της. Ενας όμιλος
με Renault - Nissan - Fiat Chrysler
θα αποτελέσει τον αντίπαλο πόλο
στις ηγετικές δυνάμεις των
Volkswagen (Γερμανία) και Toyota
(Ιαπωνία). Στην προοπτική αυτή πιθανώς η Renault, όντας χωρίς παρουσία στην αγορά των ΗΠΑ από
το 1987, να αποφασίσει να ελαττώσει
το μεγάλο της μερίδιο στη Nissan
και να διοχετεύσει την επένδυση
στη Fiat Chrysler. Τώρα, βέβαια, θα

μπορούσε να τεθεί το ερώτημα για
το ενδιαφέρον κινεζικών ανταγωνιστριών. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες
της χώρας δεν ελέγχουν, όπως οι
ιαπωνικές, λόγου χάριν, την εγχώρια
αγορά τους και ο πιο ενδεδειγμένος
τρόπος να επεκταθούν διεθνώς είναι
μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων
και συνεργασιών. Προχθές, η γερμανική Daimler ανακοίνωσε την
κατασκευή της επόμενης γενιάς ηλεκτροκίνητων Smart στην Κίνα,
σε κοινοπραξία με την Geely, στοχεύοντας να τονώσει τις οικονομίες
κλίμακος και να ελέγξει την υψηλή
δαπάνη, που απαιτεί η έρευνα για
τα «πράσινα οχήματα». Επιπλέον,
η επίσης γερμανική BMW ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα κατασκευάσει ηλεκτρικά Mini στην Κίνα χάρις
στο χαμηλό κόστος παραγωγής και
το ζωηρό ενδιαφέρον για τέτοια αμάξια.
BLOOMBERG, REUTERS
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Με 94 εκατ. ευρώ
ανά ώρα «τρέχει»
η φοροδιαφυγή
στην Ευρώπη
Πρωταθλήτρια η Ιταλία, δεύτερη
η «αδιάφθορη» Δανία και έβδομη η Ελλάδα
Στο δυσθεώρητο ποσό των 2,25 δισ.
ευρώ την ημέρα ανέρχεται συνολικά
η φοροδιαφυγή των Ευρωπαίων, σύμφωνα με έρευνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με την Ελλάδα να έρχεται
έβδομη ανάμεσα στα 28 κράτη-μέλη
της Ε.Ε., με κριτήριο την κατά κεφαλήν
φοροδιαφυγή. Από την εν λόγω έρευνα
προκύπτει πως το ποσό που στερούν
οι Ελληνες από τα κρατικά ταμεία ανέρχεται κατά κεφαλήν σε 1.847 ευρώ,
όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι 1.634
ευρώ.
Πρωταθλητές στη φοροδιαφυγή
προκύπτει πως είναι οι Ιταλοί. Το ενδιαφέρον στοιχείο της έρευνας του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι, όμως,
πως δεύτεροι, με κριτήριο πάντα την
κατά κεφαλήν φοροδιαφυγή, έρχονται
οι Δανοί. Οπως σχολιάζει σε σχετικό
ρεπορτάζ η ιταλική οικονομική εφημερίδα Il Sole 24 Ore, οι Ιταλοί στερούν
συνολικά από τα ταμεία του ιταλικού
κράτους 190,9 δισ. ευρώ κάθε χρόνο
με την κατά κεφαλήν φοροδιαφυγή
να ανέρχεται σε 3.156 ευρώ. Ακολουθεί
η Δανία με φοροδιαφυγή 3.027 ευρώ
ανά κάτοικο. Εν ολίγοις, μόλις 129
ευρώ λιγότερα από τους Ιταλούς του
ευρωπαϊκού Νότου φοροδιαφεύγουν
οι κάτοικοι της πάλαι ποτέ φημισμένης
ως αδιάφθορης σκανδιναβικής χώρας,
που τελευταία έχει δυσφημιστεί αρκετά
εξαιτίας εμπλοκής των τραπεζών της
σε σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος.
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Το ποσό που στερούν
οι Ελληνες από τα κρατικά
ταμεία ανέρχεται κατά
κεφαλήν σε 1.847 ευρώ.
Πάντως, η Δανία –σύμφωνα με την
τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής– είναι η χώρα με την υψηλότερη φορολογία στην Ε.Ε. καθώς αντιπροσωπεύει πάνω από το 45% του
ΑΕΠ της χώρας. Σε ό,τι αφορά τα συνολικά ποσά της φοροδιαφυγής, που
βέβαια δεν αντανακλούν τη συμπεριφορά των κατοίκων μιας χώρας, δεύτερη μετά την Ιταλία έρχεται η Γερμανία, οι πολίτες της οποίας στερούν
από τα ταμεία της 125,1 δισ. ευρώ τον
χρόνο και τρίτη η Γαλλία με τη φοροδιαφυγή να ανέρχεται συνολικά σε
117,9 δισ. ευρώ.
Για να υπογραμμίσει τη σοβαρότητα
του προβλήματος όχι μόνον για την Ιταλία αλλά για όλες τις ευρωπαϊκές
χώρες, η Il Sole 24 Ore σχολιάζει στο
σχετικό δημοσίευμά της το πώς διαμορφώνονται τα ποσά της φοροδιαφυγής όταν εξεταστούν σε μικρότερα
χρονικά διαστήματα. Το ποσό των 2,25
δισ. ευρώ την ημέρα ισοδυναμεί με
φοροδιαφυγή 94 εκατ. ευρώ την ώρα
ή με 1,5 εκατ. ευρώ το λεπτό. Εν ολίγοις
κάθε δευτερόλεπτο που περνά, οι ευ-

φυγή και η φοροαποφυγή, αλλά και
κάθε φύσης οικονομικό έγκλημα.
Στο σχετικό ψήφισμά του το Ευρωκοινοβούλιο καλεί, άλλωστε, την Κομισιόν να εξετάσει τον σχηματισμό
ενός πανευρωπαϊκού σώματος δίωξης
του οικονομικού εγκλήματος, μια κοινή
μυστική υπηρεσία για τον εντοπισμό
του οικονομικού εγκλήματος, έναν οργανισμό που θα ελέγχει τις δραστηριότητες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, αλλά και μια πανεθνική φορολογική αρχή στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών.
ρωπαϊκές χώρες χάνουν φορολογικά
έσοδα ύψους 26.113 ευρώ. Διαπιστώνοντας την έκταση του προβλήματος,
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνόδευσε
τα πορίσματα της έρευνάς του με τη
μαύρη λίστα των χωρών-μελών της
Ε.Ε. που φέρουν τα χαρακτηριστικά
φορολογικού παραδείσου. Σε αυτήν
κατατάσσει την Κύπρο, το Βέλγιο, την

Ουγγαρία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα αλλά και την Ολλανδία, τις οποίες κατηγορεί ότι διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή σε εκτεταμένη κλίμακα. Παράλληλα, όμως, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνει
πως μεταξύ των κρατών-μελών δεν υπάρχει η πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστούν δυναμικά η φοροδια-

«Χρυσή βίζα» και ξέπλυμα
Παράλληλα με τα συμπεράσματά
του για την έκταση της φοροδιαφυγής
στην Ε.Ε., το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
επανήλθε στο ακανθώδες θέμα της
«χρυσής βίζας» που χορηγούν ορισμένα
κράτη-μέλη σε πολίτες τρίτων χωρών
ως αντάλλαγμα σε επενδύσεις ή καταθέσεις μεγάλων ποσών. Υπογραμμίζει

ότι έπειτα από έρευνες ενός και πλέον
έτους κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
το μέτρο πρέπει να καταργηθεί πλήρως
για να αντιμετωπιστούν τα οικονομικά
εγκλήματα που διευκολύνει.
Τον Ιανουάριο σχετική έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταλήγει στο
συμπέρασμα πως η πρακτική της «χρυσής βίζας» διευκολύνει το ξέπλυμα
«βρώμικου» χρήματος, τη φοροδιαφυγή
και τη διαφθορά. Σύμφωνα, άλλωστε,
με τον εισηγητή της σχετικής έκθεσης
του Ε.Κ., τα οφέλη που προκύπτουν
από την πολιτική της «χρυσής βίζας»
«αν υπάρχουν πραγματικά, είναι παρά
πολύ περιορισμένα». Σημειωτέον ότι
έχει προηγηθεί το περασμένο έτος αναλυτική μελέτη της Διεθνούς Διαφάνειας που έριξε φως στην πρακτική
της «χρυσής βίζας» σε Κύπρο, Μάλτα,
Πορτογαλία και Ισπανία και τόνιζε ότι
το μέτρο ανοίγει την πόρτα της Ε.Ε.
σε κεφάλαια προερχόμενα από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η Ρωσία γεμίζει τα θησαυροφυλάκιά της με χρυσό
Η Ρωσία αυξάνει τις τοποθετήσεις
της σε χρυσό, αποβλέποντας να μειώσει
στο μέγιστο δυνατό την εξάρτησή της
από το δολάριο. Κίνητρο της Μόσχας
είναι να προφυλαχθεί από τον κίνδυνο
νέων κυρώσεων από τις ΗΠΑ όσο οι
σχέσεις της με την Ουάσιγκτον δείχνουν
να επιδεινώνονται. Υπάρχουν δε και
άλλες χώρες που ακολουθούν ανάλογη
στρατηγική και στρέφονται στον χρυσό
όπως η Ουγγαρία και η Πολωνία.
Μέσα σε μία δεκαετία, η Ρωσία έχει
τετραπλασιάσει τα αποθέματα στο πολύτιμο μέταλλο και συνεχίζει τις αγορές
κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.
Βάσει στοιχείων του 2018, ο χρυσός αναλογεί στο 19% των συναλλαγματικών
αποθεμάτων της Ρωσίας, αντανακλώντας το υψηλότερο ποσοστό που έχει
καταγραφεί από το 2000, σύμφωνα με
τα στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου
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Για να μειώσει στο μέγιστο
δυνατό την εξάρτησή
της από το δολάριο.
Χρυσού (World Gold Council). Αν και
το ποσοστό των συναλλαγματικών αποθεμάτων σε δολάρια είναι υψηλότερο,
καθώς φθάνει το 22%, έχει μειωθεί δραματικά από το 46% που ίσχυε μόλις στα
μέσα του 2017. Στοιχεία της κεντρικής
τράπεζας της Ρωσίας δείχνουν πως οι
επενδύσεις σε χρυσό μόνον μέσα στον
Φεβρουάριο έφθασαν το ένα εκατομμύριο ουγγιές.
Είναι η μεγαλύτερη ποσότητα σε
χρυσό που έχει αγοράσει η κεντρική
τράπεζα της Ρωσίας μέσα σε έναν μήνα
μετά τον Νοέμβριο του 2018. Καθ΄ όλη
τη διάρκεια του 2018, η Ρωσία συγκέ-

ντρωσε στα θησαυροφυλάκιά της 274
τόνους χρυσού, συνολικής αξίας 11 δισ.
δολαρίων, δηλαδή περισσότερο απ΄ όσο
εξορύχθηκε παγκοσμίως, σύμφωνα με
το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού.
Η Ρωσία δεν είναι η μοναδική χώρα
που επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτησή της από αμερικανικό νόμισμα. Σε
συνέντευξη που είχε δώσει ο Γάλλος
πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNN
τον περασμένο Νοέμβριο, είχε δηλώσει
πως οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και οντότητες είναι υπερβολικά εξαρτημένες
από το δολάριο, θέτοντας ζήτημα «εθνικής κυριαρχίας».
Πέρυσι, η Ουγγαρία και η Πολωνία
προχώρησαν στην αγορά μεγάλου όγκου
χρυσού για τα δεδομένα ενός κράτοςμέλους της Ε.Ε. Μία ακόμη ένδειξη των
τάσεων απεξάρτησης από το δολάριο

είναι τα σενάρια που θέλουν το Ιράν
να πουλά πετρέλαιο στην Κίνα σε γουάν
εφόσον έχει αποκοπεί από τις αμερικανικές αγορές λόγω της επαναφοράς
των κυρώσεων από την κυβέρνηση του
Ντόναλντ Τραμπ.
Στην περίπτωση της Ρωσίας, όμως,
οικονομικοί αναλυτές αμφισβητούν
κατά πόσον θα μπορεί να συνεχίσει να
κάνει μεγάλες τοποθετήσεις στο πολύτιμο μέταλλο. Σήμερα, η Ρωσία καλύπτει
το 40% των τοποθετήσεων σε χρυσό
από κεντρικές τράπεζες και αντιπροσωπεύει το 6% της παγκόσμιας ζήτησης.
Αλλά είναι δύσκολο να καταργήσει ολοσχερώς τις συναλλαγές σε δολάρια,
καθώς είναι το κυρίαρχο μέσο στις αγοραπωλησίες σε βασικά εμπορεύματα.
Εκτός του πετρελαίου, η Ρωσία έχει αυξήσει τα τελευταία χρόνια την παραγωγή
και τις εξαγωγές σιταριού.

Μέσα σε μία δεκαετία, η Ρωσία έχει τετραπλασιάσει τα αποθέματά της σε χρυσό.

Ιδιοκτήτης ολόκληρου χωριού στη βόρεια Ισπανία με μόλις 85.000 ευρώ
Αν στην Ιταλία οι δημοτικές αρχές προσέφεραν εγκαταλελειμμένες επαύλεις
έναντι ενός ευρώ σε όποιον ήταν διατεθειμένος να δαπανήσει εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ για να τις ανακαινίσει,
στην Ισπανία προσφέρονται ολόκληρα
χωριά έναντι ποσών αντιστοίχων του
τιμήματος ενός μικρού διαμερίσματος.
Πρόκειται για χωριά και χωριουδάκια
που κάποτε έσφυζαν από ζωή, όταν
ήταν άφθονος ο αγροτικός πληθυσμός
της χώρας, αλλά έχουν εγκαταλειφθεί
εδώ και δεκαετίες.
Ανάμεσά τους και το χωριουδάκι
Ακοράδα στη Γαλικία, στη βόρεια Ισπανία, που πωλείται έναντι 85.000
ευρώ. Η πρωτοβουλία ανήκει σε ομάδα
ιδιοκτητών αγροκτημάτων και κατοικιών στην περιοχή που συσπειρώθηκαν
και προσβλέπουν στην ανανέωση του
χωριού τους. Οπως αναφέρει σχετικό
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Πωλούνται εγκαταλελειμμένα χωριουδάκια,
με στόχο την αναθέρμανση
της ισπανικής υπαίθρου
και την επιστροφή
του πληθυσμού σε αυτά.
ρεπορτάζ του Bloomberg, η ισπανική
ύπαιθρος είναι γεμάτη από τέτοια χωριουδάκια που αυτή τη στιγμή προσφέρονται για πώληση, καθώς έχουν
εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες
των αγροκτημάτων και γενικότερα
από τους κατοίκους τους. Η κυβέρνηση
Πέδρο Σάντσεθ έχει θέσει στόχο την
αναθέρμανση της ισπανικής υπαίθρου
και την επιστροφή του πληθυσμού

H ισπανική ύπαιθρος είναι γεμάτη από χωριά που αυτή τη στιγμή προσφέρονται
προς πώληση, καθώς έχουν εγκαταλειφθεί από τους ιδιοκτήτες των αγροκτημάτων
και γενικότερα από τους κατοίκους τους.

στα χωριά. Ευελπιστεί να αντιστρέψει
την εγκατάλειψη των ισπανικών χωριών και ετοιμάζει μέτρα που θα στοχεύουν στην επιστροφή των κατοίκων
στις ιδιαίτερες πατρίδες τους.
Εχουν αρχίσει ήδη να εκδηλώνουν
ενδιαφέρον ξένοι αλλά και Ισπανοί επιχειρηματίες, ενώ έχουν εμφανιστεί
εταιρείες που αναλαμβάνουν αυτού
του είδους τις πωλήσεις. Ανάμεσά τους
η εταιρεία Aldeas Abandonadas, που
το περασμένο έτος πούλησε περίπου
40 χωριά. Στο 90% των περιπτώσεων
οι αγοραστές ήταν ξένοι. Προσφάτως
μάλιστα γνώρισε μεγάλη δημοσιότητα
όταν η ηθοποιός Γκουίνεθ Πάλτροου
ανέβασε ένα από τα χωριά αυτά στην
ιστοσελίδα της και το πρότεινε ως ωραίο δώρο Χριστουγέννων. «Ερχονται
άνθρωποι από όλον τον κόσμο για να
αγοράσουν», τονίζει ο Πέπε Ροντίλ,

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

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

στέλεχος της Aldeas Abandonadas,
που εγκωμιάζει τα φημισμένα εδέσματα
της περιοχής. Οπως τονίζει η Ελβίρα
Φαφιάν, που ίδρυσε την Aldeas
Abandonadas, στην Ισπανία υπάρχουν
περίπου 1.500 εγκαταλελειμμένα χωριά.
Ολο και περισσότερα εντάσσονται στα
σχέδια της Aldeas Abandonadas, επειδή
οι τοπικές αρχές απαιτούν από τους
ιδιοκτήτες να συντηρούν τα περιουσιακά τους στοιχεία, κάτι που για πολλούς είναι οικονομικά αδύνατον. Η κ.
Φαφιάν προβλέπει πως το φαινόμενο
αυτών των χωριών-φαντασμάτων θα
ενταθεί. Στο μεταξύ, οι δημοτικές αρχές
ορισμένων τέτοιων περιοχών λαμβάνουν μέτρα για να ξαναφέρουν τη ζωή
στα χωριά τους. Στις περιφέρειες Αστούρια και Γαλικία επιδοτούν την αποκατάσταση της στέγης σε παραδοσιακά σπίτια.
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Πρόσκληση Μέι
στον Κόρμπιν
για συμφωνία
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«Ξεχωρίζουν» Σάντερς
και Μπάιντεν
στους Δημοκρατικούς

Κάνει πίσω στις κόκκινες γραμμές της
– «Με μεγάλη χαρά θα τη συναντήσω»
ΛΟΝΔΙΝΟ. Υποχώρηση από τις κόκκινες
γραμμές της, ώστε να περάσει ένα
πιο «ήπιο» Brexit με τις ψήφους των
Εργατικών, ή απόπειρα να μεταθέσει
την ευθύνη για την απειλούμενη άτακτη έξοδο στον Τζέρεμι Κόρμπιν;
Η νέα στρατηγική που εξήγγειλε χθες
το βράδυ η Βρετανίδα πρωθυπουργός
Τερέζα Μέι επαναφέρει προς ψήφιση
το κείμενο της συμφωνίας αποχώρησης, αλλά προσφέρει στην αντιπολίτευση τη δυνατότητα να διαμορφώσει
τη συνοδευτική διακήρυξη περί μελλοντικής σχέσης Βρετανίας - Ε.Ε.
«Προσφέρομαι να καθίσω με τον
επικεφαλής της αντιπολίτευσης και
να συμφωνήσουμε σε ένα σχέδιο
που θα διασφαλίσει την αποχώρησή
μας από την Ε.Ε. με συμφωνία», είπε
η Βρετανίδα πρωθυπουργός. «Η καλύτερη λύση είναι μια νέα επέκταση
ισχύος του άρθρου 50 – που θα είναι
όσο το δυνατόν συντομότερη και θα
λήξει όταν ψηφίσουμε τη συμφωνία»,
προσέθεσε, υπογραμμίζοντας ότι η
διαδικασία αυτή θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί πριν από τις 22 Μαΐου,
ώστε να μη μετάσχει η Βρετανία στις
ευρωεκλογές. «Με μεγάλη χαρά θα
συναντήσω την πρωθυπουργό. Aναγνωρίζουμε ότι έχει κάνει μια κίνηση», δήλωσε ο Τζέρεμι Κόρμπιν.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία με τους Εργατικούς, η Μέι δεσμεύθηκε να καταθέσει ανταγωνιστικές προτάσεις στη Βουλή και να

l

κάνει σεβαστό το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας. Ολες οι ψηφοφορίες που
έχει διενεργήσει έως τώρα η Βουλή
για τις διαφορετικές εκδοχές εξόδου,
μελλοντικής σχέσης κ.λπ., ήταν μη
δεσμευτικές.
Μετά τις δηλώσεις της Βρετανίδας
πρωθυπουργού, ο Νικ Μπόουλς, ο
βουλευτής που παραιτήθηκε το βράδυ
της Δευτέρας από τους Συντηρητικούς λόγω της αδυναμίας του κόμματος να συμφωνήσει στο συμβιβαστικό σχέδιο «ήπιας» εξόδου που
είχε προτείνει, εξέφρασε μεγάλη ικανοποίηση. «Καλύτερα αργότερα
παρά ποτέ», δήλωσε ο Μπόουλς, επισημαίνοντας ωστόσο ότι επιμένει
στις δηλώσεις του, με βάση τις οποίες
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Θετικά ήταν τα πρώτα
σημάδια από
τις Βρυξέλλες –
Νέα παράταση ζητεί
η Βρετανίδα
πρωθυπουργός.

Η Βρετανίδα πρωθυπουργός Τ. Μέι αναζητεί «συνενόχους» στο Brexit.

το Συντηρητικό Κόμμα «δεν υπάρχει
πια», καθώς «ο μετεωρίτης Brexit
έχει διαλύσει τα πάντα».
Το ερώτημα είναι αν η διάλυση αυτή
θα εκφραστεί με αποχωρήσεις σκληροπυρηνικών από τους Συντηρητικούς.
«Το ERG (σκληροπυρηνική πτέρυγα)

δεν είδε με καθόλου καλό μάτι τη δήλωση της Μέι», ανέφερε χαρακτηριστικά η Huffington Post. «Ο κόσμος
δεν ψήφισε κυβέρνηση συνασπισμού
Κόρμπιν - Μέι. Η προσέγγιση αυτή
δεν είναι καθόλου ικανοποιητική»,
δήλωσε ο οπαδός του σκληρού Brexit,

Τζέικομπ Ρις-Μογκ. Θετικά, αντιθέτως,
ήταν τα πρώτα σημάδια από τις Βρυξέλλες, με τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ
να συμφωνεί ότι χρειάζεται λίγη υπομονή ακόμη.
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Η αναχαίτιση της Ρωσίας,
ιδιαίτερα στην περιοχή
της Μαύρης Θάλασσας,
στο κέντρο
των διαβουλεύσεων.

Ο πρόεδρος Τραμπ προσέρχεται σε συνέντευξη Τύπου, στη διάρκεια της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες, τον Ιούλιο του 2018.

και πρώτα απ’ όλα την εύρωστη οικονομικά Γερμανία, για ανεπαρκή
συμβολή στα βάρη της συμμαχίας.
Χθες το απόγευμα, ο Αμερικανός
πρόεδρος επρόκειτο να συναντηθεί

με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ. Σε μια προσπάθεια εξευμενισμού του Τραμπ, ο
επικεφαλής του ΝΑΤΟ δήλωσε κατά
την αναχώρησή του από τις Βρυξέλλες

ότι περιμένει από τη Γερμανία να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες της,
όπως έχει δεσμευθεί. Ωστόσο, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Χάικο
Μάας υποστήριξε ότι η χώρα του έχει

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής
Μπέρνι Σάντερς προηγείται σε επίπεδο συγκέντρωσης χρημάτων ενόψει
των εκλογών του 2020.
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Ο τέως αντιπρόεδρος
των ΗΠΑ βάλλεται
για τη συμπεριφορά του
προς τις γυναίκες –
«Ενταχθείτε στη λέσχη
της ευθείας χειραψίας»,
λέει η Νάνσι Πελόσι.
κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχουν στο Σώμα. Ωστόσο, το ουσιαστικό πρόβλημα που υπάρχει είναι
ότι το μεγαλύτερο μέρος των νομοθετημάτων τους, καταλήγει στον κάλαθο των αχρήστων του ηγέτη της
ρεπουμπλικανικής πλειοψηφίας στη
Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, σύμφωνα
με το Politico.

REUTERS, A.P.

Η Τιμοσένκο θα σεβαστεί
το αποτέλεσμα των εκλογών

«Γενέθλια» με γκρίνιες για το ΝΑΤΟ
Αρχίζει σήμερα στην Ουάσιγκτον η
διήμερη σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της Ατλαντικής Συμμαχίας,
που γιορτάζει αύριο τη συμπλήρωση
70 ετών από την ίδρυσή της. Οπως
σημειώνουν διεθνή ειδησεογραφικά
πρακτορεία, η ιδιομορφία των φετινών
γενεθλίων είναι ότι ο οικοδεσπότης
της συνόδου, ο Ντόναλντ Τραμπ, συγκαταλέγεται στους αμφισβητίες της
αξίας χρήσης του ΝΑΤΟ, επικρίνοντας
ισχυρούς Ευρωπαίους συμμάχους του,

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς,
έχει συγκεντρώσει 18,2 εκατ. δολάρια
τις πρώτες 41 μέρες από όταν εγκαινίασε την εκστρατεία του για την ανάδειξη στην προεδρία. Ηδη, την πρώτη εβδομάδα είχε εξασφαλίσει πάνω
από δέκα εκατομμύρια δολάρια με τη
μέση δωρεά να κυμαίνεται στα 20 δολάρια. Η συνάδελφός του από την Καλιφόρνια, Καμάλα Χάρις, έχει συγκεντρώσει μόλις 12 εκατ. δολάρια κατά
τους τρεις πρώτους μήνες του 2019,
ενώ ο Μπέτο Ο’ Ρουρκ, που απέτυχε
να εκλεγεί γερουσιαστής του Τέξας
τον Νοέμβριο, κατάφερε να αποσπάσει
6,1 εκατ. δολάρια σε μία μόλις μέρα,
καταρρίπτοντας το σχετικό ρεκόρ.
Στο μεταξύ, η μεγάλη ελπίδα του κόμματος, ο τέως αντιπρόεδρος Τζο Μπάιντεν, εξακολουθεί να βάλλεται για τη
συμπεριφορά που επιφύλαξε κατά καιρούς σε γυναίκες.
Στη διάρκεια χθεσινής εκδήλωσης
η πρόεδρος της Βουλής και ομοϊδεάτης
του, Νάνσι Πελόσι, είχε μια συμβουλή
να δώσει στους άρρενες πολιτικούς:
«Ενταχθείτε στη λέσχη της ευθείας
χειραψίας», με άλλα λόγια διατηρήστε
τις αποστάσεις κατά τις χειραψίες
και αποφύγετε τις θωπείες. «Παραστήστε ότι έχετε κρυολόγημα και εγώ
έχω κρυολόγημα», είπε σε ομιλία της
που διοργανώθηκε από το Politico.
«Ο Μπάιντεν πρέπει να καταλάβει
ότι στον κόσμο που ζούμε σήμερα ο
ζωτικός χώρος είναι σημαντικός και
το βασικό είναι πώς το εκλαμβάνουν,
ανεξάρτητα από τις εκάστοτε προθέσεις σου», υπογράμμισε.
Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή των
Αντιπροσώπων θέλουν να υπερηφανευθούν για τα όσα κάνουν με την

ήδη αυξήσει σε επαρκή βαθμό τις αμυντικές δαπάνες της. Προσέθεσε,
δε, ότι η συστηματική ανακοίνωση
του ζητήματος από την Ουάσιγκτον
ενισχύει τις τριβές στο εσωτερικό της
συμμαχίας, κάτι που εξυπηρετεί μόνον
τη Μόσχα.
Η αναχαίτιση της Ρωσίας, ιδιαίτερα στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, αναμένεται να βρεθεί στο
κέντρο των διαβουλεύσεων κατά τη
διάρκεια της διήμερης υπουργικής
συνόδου, όπως δήλωσε ανώτατος
Αμερικανός αξιωματούχος. Μεταξύ
των μέτρων που αναμένεται να αποφασιστούν είναι η ενίσχυση της
ναυτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στην
περιοχή. Ο ίδιος αξιωματούχος αναγνώρισε ότι η απόφαση της τουρκικής κυβέρνησης για αγορά ρωσικών πυραύλων S-400 αποτελεί πηγή
ανησυχίας για την Ουάσιγκτον, αν
και έσπευσε να προσθέσει ότι οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις δεν καθορίζονται αποκλειστικά από αυτό
το ζήτημα.
REUTERS, ΑΠΕ

ΚΙΕΒΟ. Δεν θα αμφισβητήσει δικαστικά το αποτέλεσμα των εκλογών
στην Ουκρανία η Γιούλια Τιμοσένκο,
παρά την εκτεταμένη νοθεία, εκτιμώντας ότι μια τέτοια αμφισβήτηση
θα ήταν «χάσιμο χρόνου».
Η Τιμοσένκο εξασφάλισε την τρίτη
θέση στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών και αποκλείστηκε
έτσι από τη διεκδίκηση. Ο δεύτερος
γύρος θα διεξαχθεί στις 21 Απριλίου.
«Οι εκλογές χειραγωγήθηκαν από
τον Πέτρο Ποροσένκο. Η σημερινή
προεδρία ιδιωτικοποίησε τη δικαστική εξουσία και κάθε δικαστική
προσφυγή θα ήταν άσκοπη», είπε η
58χρονη Τιμοσένκο.
Η πρώην πρωθυπουργός τόνισε
ότι δεν θα καλέσει τους οπαδούς της
να διαδηλώσουν κατά του αποτελέσματος, λέγοντας ότι αν οι διαδηλώσεις αυτές κατέληγαν σε βίαια επεισόδια, θα προσέφεραν αφορμή στη
Μόσχα για νέα ανάμειξη στα εσωτερικά θέματα της Ουκρανίας.
Στον πρώτο γύρο των εκλογών, ο
ηθοποιός και κωμικός Βολοντιμίρ

Ζελένσκι, που δεν έχει καμία πολιτική
εμπειρία, αναδείχθηκε πρώτος σε
ψήφους με ποσοστό 30%, δεύτερος
ήλθε ο πρόεδρος Ποροσένκο με ποσοστό 16% των ψήφων. Το ποσοστό
της Τιμοσένκο ήταν 13%. Παρά τις
<
<
<
<
<
<

Η αποκλεισθείσα από
τον δεύτερο γύρο πρώην
πρωθυπουργός
χαρακτήρισε «χάσιμο
χρόνου» τη δικαστική
αμφισβήτησή του.
χθεσινές δηλώσεις της περί αποδοχής
του αποτελέσματος, η Τιμοσένκο
προσέθεσε ότι «η μάχη δεν τελείωσε», καλώντας τους ψηφοφόρους
της να κινητοποιηθούν και να υποστηρίξουν το κόμμα της, Πατρίδα,
στις προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο βουλευτικές εκλογές.
REUTERS

Ξεκινάει η δίκη για το 1 δισ. του πρώην πρωθυπουργού της Μαλαισίας
Ξεκινάει σήμερα στη Μαλαισία η πρώτη
δίκη του πρώην πρωθυπουργού της
χώρας, Νατζίμπ Ρατζάκ, έπειτα από δίμηνη καθυστέρηση. Ο Νατζίμπ, ο οποίος
ανετράπη από την εξουσία κατά τις γενικές εκλογές του Μαΐου του 2018, συνελήφθη πολλές φορές τον περασμένο
χρόνο, με κατηγορίες που σχετίζονται
με το 1ΜDΒ, ένα τεράστιο σκάνδαλο
διαφθοράς και υπεξαίρεσης από ένα
μαλαισιανό κρατικό ταμείο που δημιουργήθηκε από τον ίδιο τον Νατζίμπ.
Κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας
Νατζίμπ δαπανήθηκαν παρανόμως δισεκατομμύρια για την αγορά πολυτελών
κατοικιών στο Μανχάταν, ξενοδοχείων,
για την απόκτηση έργων του Πικάσο,
για πολυτελείς θαλαμηγούς, διαμάντια,
ακόμα και για ταινίες του Χόλιγουντ.
Υπολογίζεται ότι περίπου ένα δισ. δολ.
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χρήματος, την απιστία, την κατάχρηση
εξουσίας αλλά και την παραποίηση των
λογιστικών ελέγχων. Και η σημερινή
δίκη είναι μόνο η πρώτη μιας μακράς
σειράς ακροαματικών διαδικασιών όπου
στο εδώλιο θα καθίσει ο πρώην πρωθυπουργός.
Την ίδια στιγμή, και πάντα σε σχέση
με το ίδιο σκάνδαλο, η Goldman Sachs,
μία από τις ισχυρότερες τράπεζες της
Γουόλ Στριτ, πρόκειται να βρεθεί αντιμέτωπη με κακουργηματικές κατηγορίες
στη Μαλαισία, τις οποίες –όπως η ίδια
υποστηρίζει– θα αντικρούσει.

Συνελήφθη πολλές φορές
τον περασμένο χρόνο, με
κατηγορίες που σχετίζονται
με ένα τεράστιο σκάνδαλο
διαφθοράς και υπεξαίρεσης
από ένα μαλαισιανό κρατικό
ταμείο που δημιουργήθηκε
από τον ίδιο τον Νατζίμπ.
κατέληξε στον προσωπικό λογαριασμό
του Νατζίμπ. Ο ίδιος αρνείται ότι είχε
την παραμικρή γνώση της απάτης. Συνολικά, ο Νατζίμπ βαρύνεται με 42 κατηγορίες για το σκάνδαλο 1ΜDΒ, κάποιες από τις οποίες αφορούν το ξέπλυμα

Ερευνες
Στην υπόθεση φαίνεται να εμπλέκεται

και ο ηθοποιός Λεονάρντο ντι Κάπριο.

Στο πλαίσιο της έρευνας για το εν
λόγω σκάνδαλο, αστυνομικές δυνάμεις
μπήκαν στις κατοικίες του Νατζίμπ και
εντόπισαν εκατοντάδες είδη πολυτε-

λείας, όπως 500 τσάντες Hermes, εκατοντάδες ρολόγια και περισσότερα από
δώδεκα χιλιάδες κοσμήματα. Ολα αυτά,
τα οποία κοστολογήθηκαν 273 εκατ.
δολάρια, ανήκαν στη σύζυγο του Νατζίμπ, Ροσμά Μανσόρ. Τη γυναίκα βαρύνουν κατηγορίες για ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και φοροδιαφυγή, τις
οποίες η ίδια αρνείται.
Το μαλαισιανό σκάνδαλο είναι πολυπρόσωπο και ανάμεσα σε αυτούς που
εμπλέκoνται είναι και αστέρες της μικρής και της μεγάλης οθόνης, οι οποίοι
φαίνεται πως διασκέδαζαν μαζί με τον
φυγόδικο τραπεζίτη Τζο Λόου.
Ενδεικτικά, στην υπόθεση φαίνεται
να εμπλέκεται, αν και δεν τον βαρύνει
προς το παρόν καμία κατηγορία, ο βραβευμένος με Οσκαρ Λεονάρντο ντι Κάπριο, ο οποίος πρωταγωνίστησε στην

ταινία «Ο λύκος της Γουόλ Στριτ». Στην
ταινία ήταν συμπαραγωγός και χρηματοδότης ο Ρίζα Αζίζ, γιος του θετού
γιου της Ροσμά Μανσόρ και του Νατζίμπ Ρατζάκ. Κατά τη βράβευσή του
με τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Ηθοποιού ο Ντι Κάπριο δεν παρέλειψε να
ευχαριστήσει τον Αζίζ και τον Λόου.
Σύμφωνα με τους Αμερικανούς εισαγγελείς, χρήματα τα οποία είχαν υπεξαιρεθεί από το σκάνδαλο 1ΜDΒ χρησιμοποιήθηκαν για τη χρηματοδότηση
της ταινίας. Η εταιρεία παραγωγής
Red Granite αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε ανάμειξη. Ο Ντι Κάπριο δεσμεύτηκε ότι θα βοηθήσει τις αμερικανικές αρχές στη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ παρέδωσε και έναν πίνακα του Πικάσο που του είχε δωρίσει
ο φυγόδικος τραπεζίτης.
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Η Αγκυρα
συντηρεί
την ένταση

Συνεχίζεται το σίριαλ
μεταξύ των ΗΠΑ
και της Τουρκίας για
την προμήθεια F-35

Υπερπτήσεις σε Οινούσσες, Παναγιά
στον απόηχο των εκλογών στην Τουρκία
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Σήμα διατήρησης του καθεστώτος έντασης στο Ανατολικό Αιγαίο έδωσε
και χθες η τουρκική αεροπορία, καθώς
αεροσκάφη της πέταξαν πάνω από τις
Οινούσσες και την Παναγιά στα ανατολικά της Χίου. Παρότι οι υπερπτήσεις
στα κατοικημένα νησιά καταγράφηκαν
σε αρκετά μεγάλο ύψος (27.000 και
24.000 πόδια), η επιστροφή στην ένταση μόλις λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση των δημοτικών εκλογών
<
<
<
<
<
<

Για αρκετές ημέρες
το αντιτορπιλικό τύπου
Arleigh Burke
«USS Ross» των ΗΠΑ
παρέμενε ελλιμενισμένο
στη Ρόδο.

τους θα κρίνουν σε σημαντικό βαθμό
αν οι τουρκικές δεσμεύσεις περί επαναφοράς των Μέτρων Οικοδόμησης
Εμπιστοσύνης (MOE) Παπούλια - Γιλμάζ στο Αιγαίο έχουν κάποιο ουσιαστικό αντίκρισμα. Οπως φάνηκε, πάντως, από τα αποτελέσματα των δημοτικών εκλογών, η χρήση ζητημάτων
εξωτερικής πολιτικής για εσωτερική
κατανάλωση δεν ωφέλησε το κυβερνών κόμμα. Στο εσωτερικό της Τουρκίας υπάρχει ήδη μια κατά το δυνατόν
κριτική στον εγχώριο Τύπο για τα πενιχρά αποτελέσματα που απέφερε
αυτή η τακτική, καθώς δεν επέτυχε
να υποσκελίσει την αισθητή από όλους
στη γειτονική χώρα οικονομική κρίση.
Επιπλέον, η εθνικιστική ρητορική αποτελεί παράδοση η οποία συνδέεται
πολύ περισσότερο με την κεμαλική
παράδοση παρά με τον λεγόμενο νεοοθωμανικό όραμα που επιχειρεί να
προωθήσει ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Εντονη ενόχληση
στην Τουρκία δείχνει ότι η Αγκυρα
δεν εγκαταλείπει την πάγια ατζέντα
της για το Ανατολικό Αιγαίο.
Παράλληλα, χθες, καταγράφηκαν
ακόμα τρεις εικονικές αερομαχίες ανάμεσα σε ελληνικά και τουρκικά μαχητικά, στη διάρκεια αναχαιτίσεων
των δεύτερων από τα πρώτα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Αθήνα και Αγκυρα σε επίπεδο υπουργείων Εξωτερικών και τα αποτελέσματά

Στην Αγκυρα υπάρχει έντονη ενόχληση και για τη σημαντική συμμαχική
παρουσία στην περιοχή. Μόλις πριν
από λίγες ημέρες από την Αγκυρα ετέθη
σε επίπεδο ΝΑΤΟ ζήτημα λήξης της
συμμαχικής δράσης στο Αιγαίο για την
παρακολούθηση των προσφυγικών ροών (SNMG-2), κάτι που απορρίφθηκε
εκ νέου, καθώς αποφασίστηκε η κανονική συνέχισή της. Μάλιστα, στην
τελευταία συνάντηση που έγινε σε
στρατιωτικό επίπεδο, οι Τούρκοι ζή-

Τις επόμενες ημέρες, αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαβουλεύσεις ανάμεσα σε Αθήνα και Αγκυρα σε επίπεδο υπουργείων Εξωτερικών. Στη φωτογραφία, οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Κατρούγκαλος και Μεβλούτ Τσαβούσογλου.
τησαν τρεις φορές τη λήξη της συμμαχικής δράσης, λαμβάνοντας όλες τις
φορές την ίδια αρνητική απάντηση.
Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο
σημαντικές ασκήσεις, στις οποίες συμμετέχουν –μεταξύ άλλων– αμερικανικές
και ισραηλινές δυνάμεις, συγκεκριμένα
ο «Ηνίοχος 2019» και η «Noble Dina
2019». Και στις δύο περιπτώσεις σενάρια
των ασκήσεων θα εκτυλιχθούν σε όλο
το μήκος του FIR Αθηνών, τόσο στο
Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ιδιαίτερα οι Αμερικανοί έχουν εκπέμψει ευκρινή σήματα για τον βαθμό
της συμμετοχής τους σε αυτές τις α-

σκήσεις, αλλά και για την παρουσία
τους στην ευρύτερη περιοχή. Για αρκετές ημέρες το αντιτορπιλικό τύπου
Arleigh Burke «USS Ross» παρέμενε
ελλιμενισμένο στη Ρόδο, με το προσωπικό του να περνάει καθημερινά αρκετές ώρες στο νησί. Οπως είναι γνωστό,
για την Τουρκία τα Δωδεκάνησα (περιλαμβανομένης, φυσικά, της Ρόδου)
αποτελούν αποστρατιωτικοποιημένα
νησιά και δεν πρέπει να ελλιμενίζονται
εκεί πολεμικά πλοία. Πάντως, λίγες ημέρες νωρίτερα στο νησί της Ρόδου
είχε σταθμεύσει και ένα βρετανικό πολεμικό πλοίο.

«Ασφάλεια στις συνοικίες της Αθήνας»

Το μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που επισκέφθηκε τα Σεπόλια
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Επικοινωνιακή απόπειρα εξωραϊσμού
της «επιζήμιας» συμφωνίας των Πρεσπών είναι για τη Ν.Δ. η χθεσινή επίσκεψη του πρωθυπουργού και της πολυπληθούς υπουργικής αποστολής στα
Σκόπια, καθώς, όπως σημείωσε η Πειραιώς, η συμφωνία έχει ήδη κριθεί στη
συνείδηση των πολιτών και αυτό δεν
αλλάζει.
«Θα το συνειδητοποιήσει, άλλωστε,
ο κ. Τσίπρας σε μόλις 54 ημέρες από
σήμερα, στις κάλπες της 26ης Μαΐου
ή και νωρίτερα, αν προκαλέσει εθνικές
εκλογές», αναφέρει η Πειραιώς στη λακωνική αντίδρασή της στην επίσκεψη
του πρωθυπουργού στα Σκόπια, την οποία εμμέσως πλην σαφώς χαρακτηρίζει
επιχείρηση «δημοσίων σχέσεων». Από
την Πειραιώς μιλούσαν για προσπάθεια
του πρωθυπουργού να δημιουργήσει
την εντύπωση ότι η συμφωνία των Πρεσπών παράγει θετικά αποτελέσματα,
ενώ, όπως υπογράμμιζαν, παράγει «μόνο
αρνητικά αποτελέσματα», όχι μόνο «εις
βάρος της Ιστορίας και της παράδοσης
του Ελληνισμού», αλλά και εις βάρος
των μακεδονικών προϊόντων, και θύμιζαν τις εκθέσεις για τον τουρισμό και
τα κρασιά, για τις οποίες ο κ. Τσίπρας
«προσποιείται ότι δεν είδε και δεν άκουσε τίποτα». Σε ό,τι αφορά τους επιχειρηματίες, πρόσθεταν ότι δουλειές
με τα Σκόπια γίνονταν πάντα και θα γίνονται και στο μέλλον, και ότι η επίσκεψη είναι στήριξη του κ. Τσίπρα στον
Ζόραν Ζάεφ «και τίποτ’ άλλο».

Τα προβλήματα
To μήνυμα ότι η Ν.Δ. ως κυβέρνηση
θα διασφαλίσει την ασφάλεια στις συνοικίες της Αθήνας, ιδιαίτερα σε αυτές
που μαστίζονται από την εγκληματικότητα, εξέπεμψε εμφατικά κατά το
χθεσινό του πέρασμα από τα Σεπόλια
ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι κάτοικοι
και οι καταστηματάρχες της περιοχής

Με… «όχημα» το βανάκι του Ποταμιού
αρχίζει σήμερα η περιοδεία του Στ.
Θεοδωράκη, αλλά και των υποψήφιων
ευρωβουλευτών και στελεχών του
κόμματος σε όλη την Ελλάδα.
Πρώτος σταθμός θα είναι η Πελοπόννησος και συγκεκριμένα το Ναύπλιο, ενώ στόχος είναι να πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε όσο το δυνατόν περισσότερες περιφέρειες μέχρι
την ώρα της κάλπης. Οι ευρωεκλογές,
άλλωστε, θεωρούνται για το Ποτάμι
μεγάλο «στοίχημα», με διττό χαρακτήρα.

«Παράθυρο» συνεννόησης με την
Αγκυρα αφήνει η Ουάσιγκτον για
το θέμα των F-35, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ακύρωσης της
παραγγελίας του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400.
Χθες, μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις του Πενταγώνου περί
διακοπής παραδόσεων εξοπλισμού για τα πέμπτης γενιάς μαχητικά προς την Τουρκία, ο ασκών
χρέη υπουργού Αμυνας των ΗΠΑ
Πάτρικ Σάναχαν εξέφρασε την
αισιοδοξία ότι είναι δυνατόν να
επιλυθεί η διαφωνία με την Αγκυρα. «Είχα πολλές συζητήσεις
με τον υπουργό Αμυνας Χουλουσί
Ακάρ και είμαι πεπεισμένος ότι
θα τακτοποιήσουμε τα πράγματα
με τους στρατηγικούς εταίρους
μας», δήλωσε, μεταξύ άλλων ο κ.
Σάναχαν, κατά την υποδοχή στο
Πεντάγωνο του Μογγόλου ομολόγου του Νιαμαατζίν Ενκμπολντ.
Ο κ. Σάναχαν επανέλαβε, μάλιστα, την πάγια αμερικανική αντιπρόταση στους S-400, δηλαδή την
πώληση στην Τουρκία πυραυλικών
συστημάτων «Πάτριοτ». «Πιστεύω
ότι θα επιλύσουμε το πρόβλημα
με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουν
τον σωστό αμυντικό εξοπλισμό
με τα Πάτριοτ και τα F-35», δήλωσε, επίσης, ο κ. Σάναχαν.

«Σοβαρές ανησυχίες»
Το Ρόιτερς επικαλείται, ωστόσο, ανώτατο αξιωματούχο του
Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο οποίος δίνει
μια πολύ διαφορετική διάσταση
για την κατάσταση. Ο αξιωματούχος προειδοποιεί ότι η ένταση
ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην
Τουρκία θα επηρεάσει την ατμόσφαιρα στην επικείμενη σύνοδο
των υπουργών Εξωτερικών του
ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον (πραγματοποιείται αύριο). «Εχουμε
πολύ σοβαρές ανησυχίες για τα
δηλωμένα σχέδια να προχωρήσουν στην απόκτηση των πυραύλων S-400 και θα υπάρξουν
πιθανές επιπτώσεις, στο πλαίσιο
του νόμου περί κυρώσεων (σ.σ.
λεγόμενος CAATSA) αλλά και το

πρόγραμμα των F-35, εάν συνεχίσουν», ανέφερε ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε στο Ρόιτερς
με την προϋπόθεση της ανωνυμίας.

Πιέσεις
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πιέσεις που αναμένεται να ασκηθούν από τις ΗΠΑ και τους μεγαλύτερους συμμάχους στο ΝΑΤΟ προς την Τουρκία θα είναι
ασφυκτικές αύριο, καθώς η Ουάσιγκτον αλλά και πολλές ακόμη
μεγάλες δυνάμεις επιθυμούν την
εντατικότερη συμμαχική παρου<
<
<
<
<
<

Αναμένεται
να επηρεάσει
την ατμόσφαιρα
στην επικείμενη σύνοδο
των υπουργών
Εξωτερικών του ΝΑΤΟ
στην Ουάσιγκτον.
σία στη Μαύρη Θάλασσα, με κύριο στόχο τη Ρωσία. Κάτι τέτοιο
είναι πρακτικά άνευ πρακτικής
σημασίας δίχως τη συμμετοχή
της Τουρκίας.
Η συνθήκη του Μοντρέ προβλέπει ότι κανένα πολεμικό σκάφος τρίτης χώρας δεν μπορεί να
παραμείνει στη Μαύρη Θάλασσα
για περισσότερο από 21 ημέρες.
Οι υπόλοιπες δύο παράκτιες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, η Βουλγαρία
και η Ρουμανία, δεν διαθέτουν
παρά μικρές και απαρχαιωμένες
ναυτικές δυνάμεις, κάτι που καθιστά την Τουρκία απαραίτητο
συστατικό για την προώθηση
μιας τέτοιας τακτικής στη Μαύρη Θάλασσα.
Επιπλέον, στο σκηνικό πιέσεων
που φαίνεται να δημιουργείται
γύρω από την Τουρκία, συντείνει
και η περαιτέρω πτώση της τουρκικής λίρας, που πλέον έχει φθάσει
τις 5,6 λίρες έναντι του δολαρίου.
Β. Ν.

Κλιμακώνεται
η σύγκρουση
ΣΥΡΙΖΑ - ΚΙΝΑΛ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Μια όμορφη, παραδοσιακή συνοικία των Αθηνών οδηγείται στη φτώχεια και στην εγκατάλειψη», ανέφερε χθες ο πρόεδρος
της Ν.Δ. Κυρ. Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στα Σεπόλια.
<
<
<
<
<
<

Για απόπειρα εξωραϊσμού
της «επιζήμιας» συμφωνίας των Πρεσπών, μέσω
της επίσκεψης Τσίπρα
στη Βόρεια Μακεδονία,
κάνει λόγο η Ν.Δ.
μετέφεραν στον πρόεδρο της Ν.Δ. τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με
κορυφαίο αυτό της αυξημένης εγκληματικότητας που πλήττει την τοπική
οικονομία, αλλά και της «δυσβάστακτης», όπως είπαν, φορολογίας και των
«παράλογα υψηλών» ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν. «Με τους
φόρους του Τσίπρα δεν έχει νόημα πια
να δουλεύεις», είπε ένας καταστηματάρχης ρούχων, ενώ ιδιοκτήτης καφές
τόνισε ότι «το κράτος έχει γίνει κυριο-

λεκτικά συνεταίρος μας, μόνο στα κέρδη,
βέβαια, και όχι στις ζημίες». Παράπονα
άκουσε ο κ. Μητσοτάκης και για τον
ΕΝΦΙΑ, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή
του για μείωσή του κατά 30% κατά την
πρώτη διετία διακυβέρνησης.
Ακόμη, επανέλαβε τη δέσμευσή του
για μείωση 13% του ΦΠΑ στην εστίαση,
καλώντας, ωστόσο, τους επαγγελματίες
του κλάδου να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους. «Εδώ στα Σεπόλια,
συνυπάρχει δυστυχώς η φυσική ανασφάλεια με την οικονομική ανασφάλεια.
Μια όμορφη, παραδοσιακή συνοικία
των Αθηνών οδηγείται στη φτώχεια
και στην εγκατάλειψη», σημείωσε ο
κ. Μητσοτάκης. Και πρόσθεσε: «Το
μήνυμα που άκουσα και σήμερα εδώ
είναι ένα: Δεν αντέχουμε άλλο! Την επόμενη μέρα η Ν.Δ. θα εξασφαλίσει
ασφάλεια στις γειτονιές της Αθήνας
και ανάπτυξη μέσα από τη μείωση των
φόρων, που θα ξαναδώσει ανάσα στη

μικρή και μεσαία επιχειρηματικότητα».
Στο μέτωπο Πετσίτη, η Ν.Δ. επιμένει
να ζητεί απαντήσεις από το Μαξίμου
και συγκεκριμένα από τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Παππά, τους οποίους
βάζει στο κάδρο της υπόθεσης. Χθες
επανήλθε διά στόματος του αναπληρωτή εκπροσώπου Γιάννη Μαστρογεωργίου, υπογραμμίζοντας ότι οι κ.
Τσίπρας και Παππάς «δεν μπορούν
να κάνουν άλλο τα στραβά μάτια στην
υπόθεση Πετσίτη - Αρτεμίου - Λαυρεντιάδη». Σχολιάζοντας τα νέα στοιχεία που αφορούν την έρευνα που
διεξάγουν και οι κυπριακές αρχές, ο
κ. Μαστρογεωργίου επανέλαβε τα ερωτήματα στα οποία η Ν.Δ. «απαιτεί» απαντήσεις: «Γιατί μπαινόβγαινε ο κ.
Πετσίτης στο Μέγαρο Μαξίμου και τι
τον συνδέει με τους κ. Αρτεμίου και
Λαυρεντιάδη;», ενώ σημείωσε ότι ακόμη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ζητούν πλέον εξηγήσεις.

Κρίσιμες για το Ποτάμι οι ευρωεκλογές
Toυ ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ
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Αφενός, σε κομματικό επίπεδο, γιατί
θα δώσουν σημαντικό δείγμα γραφής
για το κατά πόσον είναι εφικτή η «επιστροφή» στο πολιτικό προσκήνιο.
Εξάλλου, αυτό παραδέχθηκε χθες και
ο ίδιος ο κ. Θεοδωράκης (ρ/σ News247),
αφήνοντας να εννοηθεί ότι το μέλλον
του κόμματος θα εξαρτηθεί εν πολλοίς
από το ποσοστό που θα λάβει στις 26
Μαΐου. «Δεν είμαστε αιώνιοι στην πολιτική, αν ο κόσμος μάς αφήσει μόνους
μας, πρέπει να τα σκεφτούμε όλα από
την αρχή», ανέφερε. Επανέλαβε δε
ότι ο πήχυς των προσδοκιών τοποθετείται στο 5% και στη διατήρηση των
δύο εδρών στο Ευρωκοινοβούλιο.

Αφετέρου, γιατί, σύμφωνα με τη Σεβαστουπόλεως, ένα θετικό αποτέλεσμα
θα αποτελέσει ηχηρή απάντηση στο
αφήγημα περί εκλογικής αναμέτρησης
που έχει χαρακτήρα δημοψηφίσματος.
Θέση της παράταξης είναι ότι Ν.Δ. και
ΣΥΡΙΖΑ, μέσω της προεκλογικής τους
ρητορικής, επιχειρούν να ρίξουν όλο
το βάρος στους ψηφοφόρους του Κέντρου, «ξεζουμίζοντας» τον μεσαίο
χώρο. Κατά το Ποτάμι, ωστόσο, «οι
ευρωεκλογές αποτελούν κάτι πολύ ευρύτερο, που ξεφεύγει από τις εγχώριες
πολιτικές ισορροπίες, σε μια εποχή
μεγάλων προκλήσεων για την Ευρωπαϊκή Ενωση» και εκτιμάται ότι εν-

δεχόμενο θετικό μήνυμα από τις κάλπες θα ισοδυναμεί με επιβράβευση
της συγκεκριμένης θέσης και με αποδυνάμωση των πολιτικών δυνάμεων
που επενδύουν στην πόλωση.

Κατά του κατεστημένου
Αυτό υποστήριξε και ο ίδιος ο κ. Θεοδωράκης, επισημαίνοντας, στην ίδια
συνέντευξη, ότι το μήνυμα αυτό αντανακλάται και στη «θαρραλέα»,
όπως τη χαρακτήρισε, επιλογή των υποψήφιων ευρωβουλευτών, η οποία,
όπως ανέφερε, διέπεται από μια λογική
αντίθετη στο πολιτικό κατεστημένο
της χώρας.

Με μια παρτίδα σκάκι για δυνατούς
παίκτες μοιάζει πλέον η μάχη για
την εδραίωση στην Κεντροαριστερά
μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ. Με δεδομένο πως οι εκλογές πλησιάζουν
και το κάθε λάθος μπορεί να αποβεί
μοιραίο και χρονικά μη αναστρέψιμο, τα δύο όμορα κόμματα κινούνται με όλο και πιο προσεκτικές κινήσεις με στόχο μια κοινή δεξαμενή
ψηφοφόρων.
Στην πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ το βάρος
είναι φύσει και θέσει μεγαλύτερο,
καθώς είναι το κόμμα που δέχεται
τη μεγαλύτερη πίεση για εγκαθίδρυση στη θέση που τον έστειλαν
οι ψηφοφόροι του 2015, αντίθετα
με το ΚΙΝΑΛ που οποιαδήποτε άνοδος στο ποσοστό του μπορεί να
εκληφθεί ως πρόοδος. Στην Ηρώδου
Αττικού γνωρίζουν πολύ καλά πως
παρόμοια λάθη σαν αυτά της υπουργοποίησης των Μωραΐτη - Τόλκα
μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ
μέσα στο ρευστό πολιτικό περιβάλλον. Εξ ου και η εντολή Τσίπρα είναι
συγκεκριμένη: προσεκτικές και στέρεες κινήσεις. Κομβική προς αυτή
την κατεύθυνση θεωρείται η «πανελλαδική συνάντηση» του ερχόμενου Σαββάτου, όπου θα επιχειρηθεί να ενισχυθεί επικοινωνιακά
το εγχείρημα της συμμαχίας, με την
ομιλία του ίδιου του κ. Τσίπρα. Δεν
είναι τυχαίο πως το τελευταίο διάστημα ολόκληρος ο κομματικός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται
με τη διοργάνωση της συγκεκριμένης εκδήλωσης. Ενδεικτικό αυτού
είναι πως σήμερα θα δοθεί προπαρασκευαστική συνέντευξη Τύπου
–στις 13.00 στο ξενοδοχείο
Wyndham– όπου θα ανοίξει ουσιαστικά η βεντάλια των συμμαχιών.
Ομιλητές αναμένεται να είναι ο
γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Π. Σκουρλέτης, ο βουλευτής Σπ. Δανέλλης,
που έχει «κλειδώσει» για το ευρωψηφοδέλτιο, ο εκπρόσωπος της Ακτιβιστικής Κίνησης Ευρωπαίων
Σοσιαλιστών Θ. Δουλεμπέκης, η
πρώην οργανωτική γραμματέας της
ΑΔΕΔΥ Τάνια Καραγιάννη και, τέλος, ο εκπρόσωπος της «Γέφυρας»

Αντ. Λιάκος. Στα αμέσως επόμενα
βήματα, πιθανότατα την ερχόμενη
Πέμπτη, περιλαμβάνεται και η ανακοίνωση των τελευταίων ονομάτων του ευρωψηφοδελτίου.
Στην άλλη όχθη, του ΚΙΝΑΛ, είναι
ξεκάθαρο πως ο στρατηγικός στόχος
είναι ίδιος: η κυριότητα του κεντροαριστερού χώρου. Το πρόσφατο συνέδριο ανέδειξε σαφώς αυτή την
πτυχή, με την κ. Γεννηματά να ζητεί
προοδευτική συσπείρωση και να
λαμβάνει αποστάσεις από το «βέβαιο»
για πολλούς σενάριο της συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ. Αυτό που προτάσσουν συνεργάτες της κ. Γεννηματά
είναι μια κυβέρνηση «ευρύτερης δυνατής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης και λαϊκής νομιμοποίησης»,
αφήνοντας να εννοηθεί πως θα συμ<
<
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Σήμερα, σε συνέντευξη
Τύπου θα παρουσιαστεί
η στρατηγική συμμαχιών
της Κουμουνδούρου,
ενόψει ευρωεκλογών.
μετείχαν σε μια τρικομματική συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - Ν.Δ. - ΚΙΝΑΛ.
Ενδεικτικό πάντως των τάσεων που
αναπτύσσονται είναι πως στο τελευταίο συνέδριο έκανε την επανεμφάνισή του στις ομιλίες πολλών
στελεχών η λέξη «σοσιαλισμός», ενώ
αναμένεται να επιστρέψει και ο ήλιος
του ΠΑΣΟΚ ως σήμα, μόνο στο ευρωψηφοδέλτιο. Τα παραπάνω επιτείνουν την αίσθηση πως τα δύο
κόμματα οδηγούνται σε μια μετωπική
ενόψει της συνέχειας. Σε αυτή τη
μάχη υπάρχουν ενδιάμεσοι. Χθες ο
πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Πανούσης και ο πρώην υπουργός του
ΠΑΣΟΚ Π. Οικονόμου με δήλωσή
τους ζήτησαν την κοινή κάθοδο στον
Δήμο της Αθήνας των κ. Ηλιόπουλου
και Γερουλάνου, σημειώνοντας πως
αμφότεροι έχουν «θετικό προσανατολισμό». Πρόκειται για μια πρόταση
που μπορεί να είναι αυτοδιοικητικής
εμβέλειας, αλλά αποτυπώνει τις ευρύτερες ζυμώσεις για το μέλλον του
κεντροαριστερού χώρου.
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Το παρασκήνιο μιας σκληρής διαπραγμάτευσης

Το μέτωπο Ντομπρόβσκις - ΕΚΤ υποχρέωσε σε υποχωρήσεις την Αθήνα για την προστασία α΄ κατοικίας – Ολες οι αλλαγές
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Τρεις φορές στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης με τους θεσμούς η ελληνική
πλευρά θεώρησε πως έχει φτάσει σε
συμφωνία για το πλαίσιο της πρώτης
κατοικίας και τρεις φορές διαψεύσθηκε. Χρειάστηκαν αρκετές εβδομάδες
για να αντιληφθεί ότι αυτή τη φορά
απέναντί της δεν βρισκόταν ο «φιλικός» Μοσκοβισί ή ο «ανεκτικός» Γιούνκερ, αλλά ένας από τους σκληρούς
της Κομισιόν, ο αντιπρόεδρός της και
αρμόδιος για θέματα χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Βάλντις Ντομπρόβσκις.
Και, μάλιστα, όχι μόνος, αλλά σε
κοινό μέτωπο με την ΕΚΤ, η οποία
μπορεί να μην υψώνει τους τόνους,
αλλά υποχωρεί δύσκολα απ’ ό,τι έχει
ορίσει ως κόκκινη γραμμή σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση. Ο επικεφαλής των τεχνικών κλιμακίων στις συζητήσεις για την προστασία της πρώτης κατοικίας δεν ήταν, όπως συμβαίνει συνήθως, στέλεχος της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων (DG Ecfin), αλλά
της Γενικής Διεύθυνσης για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τις
<
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Η απόλυτη επικράτηση
των Βρυξελλών αποτυπώθηκε στα περιουσιακά κριτήρια της νέας ρύθμισης.
κεφαλαιαγορές (DG Fisma), επικεφαλής της οποίας είναι ο κ. Ντομπρόβσκις. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν
και η ΕΚΤ «υποχρέωσαν» τον επικεφαλής των θεσμών και υφιστάμενο
του επιτρόπου Μοσκοβισί, Ντέκλαν
Κοστέλο, να κρατήσει άτεγκτη στάση
μέχρις ότου η κυβέρνηση υποχρεωθεί
να κάνει τις απαιτούμενες αλλαγές,
ακόμη και μετά την κατάθεση της
τροπολογίας. Να σημειωθεί άλλωστε
ότι για να ανάψει το πράσινο φως,
κυβέρνηση και θεσμοί έχουν ξεκινήσει
ήδη τις διαπραγματεύσεις και για τη
δευτερογενή νομοθεσία, δηλαδή τις
υπουργικές αποφάσεις που θα εξειδικεύουν την εφαρμογή του νέου νόμου.
Η πρώτη κυβερνητική αναδίπλωση
έγινε από την αρχική φάση των διαπραγματεύσεων, όταν πέραν του ορίου
της οφειλής και της αντικειμενικής
αξίας του ακινήτου, άρχισαν να μπαίνουν οι διάφοροι «κόφτες», με βασικότερο τα περιουσιακά κριτήρια. Η
ουσιαστική όμως υπαναχώρηση της
κυβέρνησης έγινε σε δύο βασικά θέματα. Το πρώτο ήταν το ύψος της περιουσίας που μπορεί να διαθέτει κάποιος για να ενταχθεί στη ρύθμιση
και το δεύτερο η μείωση του ύψους
της οφειλής και της αντικειμενικής

αξίας της πρώτης κατοικίας ειδικά για
όσους έχουν οφειλές από επιχειρηματικά δάνεια. Στο θέμα των επιχειρηματικών δανείων η κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε πρώτη φάση να συναινέσει μειώνοντας την αντικειμενική
αξία της πρώτης κατοικίας από τις
250.000 ευρώ που προστατεύεται για
τα φυσικά πρόσωπα, στις 175.000
ευρώ για τη συγκεκριμένη κατηγορία
δανειοληπτών. Στη συνέχεια, υποχρεώθηκε να συναινέσει και στη μείωση του υπολοίπου της οφειλής που
μπορεί να ενταχθεί για ρύθμιση από
τις 130.000 ευρώ που ισχύει για τα
φυσικά πρόσωπα στις 100.000 ευρώ
για όσους έχουν οφειλή από επιχειρηματικό δάνειο. Υπενθυμίζεται ότι
οι θεσμοί και δη η ΕΚΤ σε απόλυτη
ευθυγράμμιση με την αρμόδια διεύθυνση της Κομισιόν, ήταν εξαρχής
αντίθετοι με την ένταξη των επιχειρηματικών δανείων, κρατώντας σκληρή γραμμή που οδήγησε τελικώς σε
μια ενδιάμεση συμβιβαστική λύση.
Η απόλυτη ωστόσο επικράτηση
των Βρυξελλών αποτυπώθηκε στο θέμα των περιουσιακών στοιχείων που
μπορεί να έχει στη διάθεσή του ο οφειλέτης, προκειμένου να ρυθμίσει
την οφειλή του και εκεί είναι σαφές
ότι η κυβέρνηση ηττήθηκε κατά κράτος. Τα αρχικά όρια που είχε προτείνει
η κυβέρνηση, προσδιορίζοντας στο
200% της οφειλής το ύψος της λοιπής
ακίνητης περιουσίας που μπορεί να
έχει ο δανειολήπτης και στο 50% της
οφειλής το ύψος των καταθέσεων, οδηγώντας το επιτρεπόμενο όριο στις
260.000 και στις 65.000 ευρώ αντίστοιχα, πετσοκόπηκαν πριν ακόμη
το νομοσχέδιο κατατεθεί στη Βουλή.
Ετσι, τα νέα όρια που ισχύουν τόσο
για όσους έχουν στεγαστικό δάνεια
όσο και για αυτούς που πήραν επιχειρηματικό με προσημείωση της πρώτης
κατοικίας τους, περιορίστηκαν στις
80.000 ευρώ ως αξία ακίνητης περιουσίας και μάλιστα αθροιστικά, δηλαδή
όχι μόνο για τον οφειλέτη, αλλά για
το ζευγάρι και όλα τα εξαρτώμενα
μέλη, σε μια προσπάθεια να προβλεφθεί το γεγονός ότι αρκετές οικογένειες έχουν διαμοιράσει την ακίνητη
περιουσία τους μεταξύ των μελών της.
Χαρακτηριστικό της αυστηρότητας
με την οποία αντιμετωπίστηκε το
θέμα από την πλευρά των θεσμών,
είναι ότι στην αξία της ακίνητης περιουσίας συνυπολογίζονται και τα
μεταφορικά μέσα της οικογένειας.
Αντίστοιχη αυστηρότητα υπήρξε και
στο θέμα των καταθέσεων και των
χρηματοοικονομικών προϊόντων που
μπορεί να έχει κάποιος, το όριο των
οποίων περιορίστηκε στις 15.000 ευρώ, συνυπολογίζοντας όχι μόνο τα
μετρητά αλλά και κάθε είδους χρηματοοικονομικό προϊόν, όπως τα ασφαλιστήρια συμβόλαια αλλά και τα
πολύτιμα μέταλλα.

«Φρένο» στους στρατηγικούς κακοπληρωτές
Συντριπτική ήταν η υπαναχώρηση της
κυβέρνησης στον τρόπο αντιμετώπισης
των στρατηγικών κακοπληρωτών, καθώς
οι ασφαλιστικές δικλίδες που μπήκαν
στον νόμο κατ’ απαίτησιν των θεσμών
επιχειρούν να κλείσουν τα «παράθυρα»
της εύκολης μετάβασης από την εξωδικαστική ρύθμιση στη δικαστική προστασία και να περιορίσουν τη δυνατότητα κατάχρησης του νέου πλαισίου.
Η ύπαρξη δύο παράλληλων διαδικασιών προστασίας, της εξωδικαστικής
διαδικασίας και της δικαστικής, ήταν
άλλωστε σταθερό σημείο διαφωνίας
το τελευταίο διάστημα με τους θεσμούς,
που επέμειναν ότι ο νόμος Κατσέλη θα
πρέπει να αναθεωρηθεί άμεσα προκειμένου η προστασία να είναι μία και ενιαία. Για τον αποκλεισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών ο νέος νόμος
προβλέπει τις εξής περιπτώσεις:
• Ο δανειολήπτης κάνει αίτηση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα, αλλά η αίτησή
του απορρίπτεται λόγω μη επιλεξιμότητας. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί
να καταφύγει δικαστικώς για τη ρύθμιση των δανείων του καταβάλλοντας
το 10% της δόσης που του αναλογούσε
με βάση τη σύμβαση που είχε.

• Ο δανειολήπτης κάνει αίτηση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα και πληροί τα
κριτήρια. Η τράπεζα του προτείνει τη
ρύθμιση, αλλά ο δανειολήπτης την απορρίπτει και καταφεύγει στο δικαστήριο. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να
καταβάλλει το 100% της δόσης που του
πρότεινε η τράπεζα.
• Ο δανειολήπτης κάνει αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, πληροί τα κριτήρια, αλλά η τράπεζα δεν προτείνει ρύθμιση. Ο δανειολήπτης μπορεί να καταφύγει στο δικαστήριο για να επιτύχει
προσωρινή προστασία της πρώτης κατοικίας του, αλλά υποχρεούται να πληρώνει το 30% της τελευταίας ρυθμισμένης
δόσης.
• Ο δανειολήπτης κάνει αίτηση στην
ηλεκτρονική πλατφόρμα και κρίνεται
επιλέξιμος, δηλαδή ότι πληροί τα κριτήρια
για να ρυθμίσει την οφειλή του. Στην
περίπτωση αυτή, ακολουθείται η διαδικασία που ορίζεται στην πλατφόρμα και
η οφειλή ρυθμίζεται με συγκεκριμένους
όρους και προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα,
όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, οι τράπεζες υποχρεούνται μέσα σε ένα μήνα
από την υποβολή της αίτησης να απευθύνουν πρόταση για τη ρύθμισης της

οφειλής. Αντιστοίχως, ο οφειλέτης έχει
διάρκεια ενός μήνα από τη λήξη της
προθεσμίας υποβολής της πρότασης
από την πλευρά του πιστωτή ή των πιστωτών να αποδεχθεί ή να απορρίψει
την αίτηση. Αν η προθεσμία παρέλθει
άκαρπη, θεωρείται ότι η πρόταση απερρίφθη και η διαδικασία συναινετικής
ρύθμισης λύεται. Σε μια προσπάθεια να
κάμψει τις επιφυλάξεις των θεσμών και
κυρίως της ΕΚΤ για τον κίνδυνο δημιουργίας κουλτούρας ασυνέπειας, το νομοσχέδιο προβλέπει επιπλέον πέναλτι
για τις περιπτώσεις που ο δανειολήπτης
απορριφθεί και από την πλατφόρμα και
από το δικαστήριο ως μη επιλέξιμος. Συγκεκριμένα, εάν ο οφειλέτης δεν πληροί
τα κριτήρια του νόμου και μετά την ηλεκτρονική αίτηση επιμείνει καταφεύγοντας στη δικαστική προστασία και το
δικαστήριο κρίνει τον αιτούντα ως μη
επιλέξιμο, θα τον υποχρεώσει να πληρώσει ως πέναλτι το 5% της συνολικής
οφειλής για την οποία ζήτησε ρύθμιση,
με κατώτερο όριο τα 1.500 ευρώ και ανώτερο τις 5.000 ευρώ. Να σημειωθεί
ότι το δικαστήριο θα αξιολογήσει τον
οφειλέτη που επικαλείται ότι κακώς απορρίφθηκε από την πλατφόρμα και αι-

τείται την προστασία της πρώτης κατοικίας του, με βάση τα κριτήρια του
νέου νόμου. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει
επίσης ασφαλιστικές δικλίδες για τις περιπτώσεις που ο οφειλέτης δεν τηρήσει
τη ρύθμιση. Ετσι, εάν αθετήσει την καταβολή των δόσεων, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση
να υπερβεί την αξία τριών μηνιαίων δόσεων, ο οφειλέτης χάνει την προστασία
και εκπίπτει της ευνοϊκής ρύθμισης. Η
άρση της προστασίας αφορά τόσο την
πρώτη κατοικία όσο και την υπόλοιπη
ακίνητη περιουσία του, για την οποία
η τράπεζα μπορεί να ζητήσει τη ρευστοποίησή της.
Σε περίπτωση επίσης κατά την οποία
η υπεύθυνη δήλωση περί ακρίβειας των
στοιχείων του αποδειχθεί ψευδής και εφόσον η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος, προβλέπονται
η ακύρωση της ρύθμισης, η έκπτωση όλων των δικαιωμάτων που απορρέουν
από αυτήν και η επίσπευση της αναγκαστικής εκτέλεσης, δηλαδή ο πλειστηριασμός της πρώτης κατοικίας από την
τράπεζα. Με τον ίδιο τρόπο το Δημόσιο
ζητεί την επιστροφή της επιδότησης και
μάλιστα εντόκως με επιτόκιο 5%.

Μείωση κόκκινων δανείων κατά 53,7 δισ. σε 3 χρόνια, ο στόχος των τραπεζών
Στα 53,7 δισ. ευρώ ανέβηκε ο πήχυς για
τη μείωση των κόκκινων δανείων έως
το 2021, μετά την αναθεώρηση προς
τα πάνω των δεσμεύσεων που αναλαμβάνουν οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες έναντι του SSM.
Οι στόχοι δεν είναι μόνο υψηλότεροι
σε σχέση με αυτούς που οι τράπεζες
είχαν δεσμευθεί ότι θα επιτύχουν τον
περασμένο Οκτώβριο στις εποπτικές
αρχές, αλλά επιπλέον είναι εμπροσθοβαρείς, καθώς το μεγαλύτερο τμήμα
της μείωσης σχεδιάζεται να γίνει τα
πρώτα δύο χρόνια, δηλαδή το 2019
και το 2020. Τα νέα πλάνα που δημοσιοποιήθηκαν από τις τράπεζες, στο
πλαίσιο της ανακοίνωσης των ετήσιων
αποτελεσμάτων του 2018, προβλέπουν
ότι στο τέλος της τριετίας τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) θα έχουν περιοριστεί στα 26,3 δισ. ευρώ
από το δυσθεώρητο ύψος των 80,2 δισ.
ευρώ που ήταν στο τέλος της περσινής
χρονιάς, παρά την αποκλιμάκωση που
υπήρξε. Με βάση τις σχετικές ανακοινώσεις:
• Η Alpha Bank θα προχωρήσει σε
μείωση των NPEs, από τα 21,7 δισ.
ευρώ στα τέλη του 2018 στα 7,4 δισ.
ευρώ στα τέλη του 2021, επεκτείνοντας
τον αρχικό στόχο που είχε οριστεί στα
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Το μεγαλύτερο τμήμα της
μείωσης σχεδιάζεται να γίνει τα πρώτα δύο χρόνια
το 2019 και το 2020.
8 δισ. ευρώ για το τέλος της τριετίας.
Οπως ανακοίνωσε η διοίκηση της τράπεζας, μόνο τους επόμενους δώδεκα
μήνες, δηλαδή έως και τον Μάρτιο του
2019, η μείωση θα είναι της τάξης των
5,5 δισ. ευρώ, με έμφαση κυρίως στις
πωλήσεις χαρτοφυλακίων, που θα φτάσουν τα 4 δισ. ευρώ.
Η πολιτική εμπροσθοβαρούς αντιμετώπισης του προβλήματος ήταν και ο
λόγος για τον οποίο η διοίκηση της
τράπεζας επέλεξε να αυξήσει κατά
60% τις προβλέψεις της προηγούμενης
χρονιά, βελτιώνοντας τον δείκτης κάλυψης στο 47%.
• Η Εθνική Τράπεζα θα προχωρήσει
σε μείωση των NPEs, από τα 15,4 δισ.
ευρώ που ήταν στα τέλη του 2018 στα
4,3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2021, επεκτείνοντας τον αρχικό στόχο που είχε
οριστεί στα 6 δισ. ευρώ για το τέλος
της τριετίας. Η τράπεζα διατηρεί υψηλό
δείκτη κάλυψης, που αγγίζει το 60%,

και σημαντικό μέρος της μείωσης που
υπολογίζεται στα 3,3 δισ. ευρώ θα προέλθει μέσα από τιτλοποιήσεις, ενώ οι
πωλήσεις χαρτοφυλακίων θα φτάσουν

τα 2,5 δισ. ευρώ.
• Η Eurobank, μέσω της συγχώνευσης
με την Grivalia και των δύο τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων 7,5 + 2 δισ.

ευρώ που έχει δρομολογήσει ήδη, έχει
δεσμευθεί για επιθετική μείωση των
NPEs στο επίπεδο των 3,5 δισ. ευρώ
στο τέλος του 2021 από το επίπεδο

των 16 δισ. ευρώ που ήταν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στα τέλη του
2018. Το σχέδιο όπως έχει δρομολογηθεί προβλέπει ότι τα NPEs θα έχουν
μειωθεί στα 6,6 δισ. ευρώ ήδη από τα
τέλη του 2019.
• Η Τράπεζα Πειραιώς θα προχωρήσει
σε μείωση των NPEs, από τα 26,4 δισ.
ευρώ που ήταν στα τέλη του 2018
στα 11,3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2021,
επεκτείνοντας τον αρχικό στόχο που
είχε οριστεί στα 13 δισ. ευρώ για το
τέλος της τριετίας. Το μεγαλύτερο
μέρος, σύμφωνα με το πλάνο που ανακοίνωσε η διοίκηση, θα προέλθει
από οργανική διαχείριση, ενώ σημαντικό μέρος, που υπολογίζεται στα
6,9 δισ. ευρώ, θα προέλθει από πωλήσεις χαρτοφυλακίων. Μιλώντας ωστόσο στους αναλυτές, η διοίκηση
της τράπεζας άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο οι κινήσεις να είναι πιο επιθετικές, επιβεβαιώνοντας εμμέσως
πλην σαφώς τις προχωρημένες συζητήσεις για ανάθεση της διαχείρισης
του συνόλου του χαρτοφυλακίου των
NPEs της τράπεζας με παράλληλη
μεταφορά προσωπικού από τη μονάδα
διαχείρισης κόκκινων δανείων Piraeus
Legacy Unit (PLU).
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
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Ανησυχία ΤτΕ
για παροχές
και ανατροπή
μεταρρυθμίσεων

Η μείωση των κόκκινων
δανείων από τις τράπεζες
πρέπει να επιταχυνθεί
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Κατεβάζει τον πήχυ της ανάπτυξης
στο 1,9% για τη φετινή χρονιά
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Ετος σημαντικών προκλήσεων χαρακτήρισε ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας το 2019,
προειδοποιώντας για τον κίνδυνο ανατροπής των μεταρρυθμίσεων αλλά
και δημοσιονομικής εκτροπής, λόγω
εκλογών. Ο ίδιος τάχθηκε, επίσης,
υπέρ της μείωσης του στόχου των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων
για τα επόμενα χρόνια και προέβλεψε
ότι ο ρυθμός ανάπτυξης φέτος θα περιοριστεί στο 1,9%.
«Καθώς η χώρα εισέρχεται στον εκλογικό κύκλο, ενισχύονται οι κίνδυνοι
επιβράδυνσης της μεταρρυθμιστικής
προσπάθειας και δημοσιονομικής χαλάρωσης, με αποτέλεσμα να επιτείνεται η οικονομική αβεβαιότητα.
Ελλοχεύει συνεπώς ο κίνδυνος ανατροπής της σημαντικής προόδου
που έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα»,
είπε ο κ. Στουρνάρας παρουσιάζοντας
την έκθεσή του στη γενική συνέλευση
των μετόχων της τράπεζας. Δεν έκρυψε, μάλιστα, την ανησυχία του ότι θα
ασκηθούν πιέσεις ενόψει εκλογών για
μεγαλύτερη δημοσιονομική επέκταση,
όπως την ονόμασε, δηλαδή για παροχές. Η Τράπεζα της Ελλάδος αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις
της για τον ρυθμό ανάπτυξης του 2019,
εκτιμώντας πλέον ότι θα είναι 1,9%,
σημαντικά κάτω από την πρόβλεψη
του προϋπολογισμού για 2,5%.
Μάλιστα, ο κ. Στουρνάρας είπε ότι
ακόμη και αυτό το ποσοστό τελεί υπό
προϋποθέσεις, τη συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, την εφαρμογή του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων χωρίς καθυστερήσεις και
την ενίσχυση των παραγωγικών επενδύσεων. Τόνισε, άλλωστε, ότι οι
ρυθμοί αυτοί δεν είναι ικανοποιητικοί
και ότι για να καλυφθούν οι απώλειες
που υπέστη η ελληνική οικονομία την
περίοδο της ύφεσης απαιτείται επιτάχυνσή τους. Τα ρίσκα του 2019 δεν
περιλαμβάνουν μόνο τις εκλογές και

ό,τι αυτές συνεπάγονται, σύμφωνα
με τον κεντρικό τραπεζίτη. Στο εσωτερικό περιβάλλον παράγων κινδύνου
είναι επίσης η υψηλή φορολόγηση,
είπε, η οποία περιορίζει την αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας, μειώνει
την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων, συγκρατεί τη βελτίωση
της εμπιστοσύνης και δημιουργεί φορολογική κόπωση, με συρρίκνωση
της φορολογικής βάσης και εξάντληση
της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών.
Ο σημαντικότερος, όμως, κίνδυνος
για τα δημοσιονομικά είναι η ενδεχόμενη εφαρμογή των αποφάσεων
του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι
οποίες έκριναν αντισυνταγματικές
<
<
<
<
<
<

Σημαντικότερος κίνδυνος
για τα δημοσιονομικά
είναι η ενδεχόμενη εφαρμογή των αποφάσεων
του ΣτΕ για τις συντάξεις.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας τάχθηκε υπέρ της μείωσης του στόχου των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια.

προγενέστερες περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων
των συνταξιούχων. Και αυτό γιατί δρα
επιβαρυντικά στη βιωσιμότητα του
χρέους, ως πρόσθετη δαπάνη, ενώ
τροφοδοτεί αβεβαιότητα για τη δημοσιονομική πολιτική και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
Επιπλέον, η αύξηση του κατώτατου
μισθού, σύμφωνα με την έκθεση του
διοικητού, παρότι βραχυπρόθεσμα εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την κατανάλωση, μεσοπρόθεσμα αναμένεται
να επηρεάσει αρνητικά την απασχόληση, κυρίως των νέων, και την ανταγωνιστικότητα. Οι κίνδυνοι στο εσωτερικό συνδυάζονται με αυτούς στο
διεθνές περιβάλλον, όπου η επιβράδυνση του παγκόσμιου εμπορίου, λόγω
του εντεινόμενου εμπορικού προστατευτισμού, ενδέχεται να επιδράσει
αρνητικά στην άνοδο των ελληνικών

εξαγωγών. Ως αρνητικό παράγοντα
για την ανάπτυξη χαρακτήρισε, εξάλλου, ο κεντρικός τραπεζίτης τη διατήρηση μεγάλων πρωτογενών δημοσιονομικών πλεονασμάτων για παρατεταμένη περίοδο (3,5% του ΑΕΠ ετησίως μέχρι το 2022 και 2,2% του
ΑΕΠ κατά μέσον όρο την περίοδο
2023-2060).
Ο κ. Στουρνάρας πρότεινε αλλαγή
του μείγματος δημοσιονομικής πολιτικής, με μείωση των υπέρμετρα υψηλών φορολογικών συντελεστών, ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων
αλλά και μείωση των στόχων για πρωτογενή πλεονάσματα. Σημείωσε, μάλιστα, ότι μια επιπλέον ποσοστιαία
μονάδα αύξησης του ΑΕΠ είναι 1,7
φορές πιο πολύτιμη για τη μείωση του
δημοσίου χρέους απ’ ό,τι μια ποσοστιαία μονάδα πρωτογενούς πλεονάσματος.

Χαρακτήρισε, επίσης, προκλήσεις
για την ανάπτυξη μεταξύ άλλων την
επιστροφή στις χρηματοπιστωτικές
αγορές με βιώσιμο τρόπο, το υψηλό
απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, την καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης, την ποιότητα
των θεσμών και τον σεβασμό στις ανεξάρτητες αρχές, τις χαμηλές αποταμιεύσεις, τη χαμηλή διαρθρωτική
ανταγωνιστικότητα, με τάση μάλιστα
υποχώρησης, αλλά και τις δυσμενείς
δημογραφικές εξελίξεις.
Ο κ. Στουρνάρας, αν και σημείωσε
ως θετικό βήμα την έκδοση του δεκαετούς ομολόγου, πρόσθεσε πως οι
αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
γενικά παραμένουν υψηλές και ευμετάβλητες, εμφανίζοντας υψηλό βαθμό
ευαισθησίας σε πιθανές αναταράξεις
στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές.

Ο τουρισμός στηρίζει την ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων
Σε κινητήριο μοχλό της ανάκαμψης
της αγοράς ακινήτων εξελίχθηκε κατά
τη διάρκεια του 2018 ο τουρισμός.
Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της
ΤτΕ, «ο τουρισμός και οι χρήσεις που
σχετίζονται με αυτόν προσέλκυσαν
την πλειονότητα των επενδυτικών
κεφαλαίων, δίνοντας ώθηση σε τοπικές
αγορές και συμπαρασύροντας τη ζήτηση για κατοικίες και καταστήματα
σε συγκεκριμένους χώρους». Παράλληλα, όμως η ΤτΕ επισημαίνει ότι προϋπόθεση για τη συνολική σταθεροποίηση της αγοράς είναι η διάχυση
της ζήτησης προς τις δευτερεύουσες

αγορές και προς το χαμηλότερων προδιαγραφών απόθεμα ακινήτων, προκειμένου η ανάκαμψη να είναι καθολική. Σύμφωνα με την ΤτΕ, το 2019
θα συνεχιστούν η υφιστάμενη τάση
σταθεροποίησης και η αυξανόμενη
κινητικότητα, τόσο στην αγορά των
κατοικιών όσο και σε εκείνη των επαγγελματικών ακινήτων. Η ανάκαμψη θα συνεχίσει να τροφοδοτείται
από τον τουρισμό, που επηρεάζει θετικά την αγορά κατοικίας, μέσω της
αύξησης των βραχυχρόνιων μισθώσεων, και τα επαγγελματικά ακίνητα,
μέσω της ανάπτυξης τουριστικών α-

κινήτων (π.χ. ξενοδοχεία και επιπλωμένα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα)
και συμπληρωματικών προς αυτά
χρήσεων, όπως, για παράδειγμα, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (εστιατόρια, καφετέριες κ.λπ.).
Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά το
2018, οι τιμές πώλησης κατοικιών
στην Αθήνα αυξήθηκαν κατά 2,4%
και κατά 1,5% πανελλαδικώς. Μάλιστα,
πέρυσι, οι επενδύσεις σε κατοικίες
αυξήθηκαν κατά 17,2% (στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ), παρότι παραμένουν εξαιρετικά
χαμηλά ως ποσοστό του ΑΕΠ (0,7%).
Στα επαγγελματικά ακίνητα, η ει-

κόνα της αγοράς είναι ανομοιόμορφη,
καθώς τα γραφεία και τα καταστήματα
υψηλών προδιαγραφών και οι συναφείς με τον τουρισμό επαγγελματικές
χρήσεις συγκέντρωσαν σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον. Ενδεικτικές
είναι οι επενδύσεις που πραγματοποίησαν το 2018 οι εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα, οι οποίες ανήλθαν
σε πάνω από 200 εκατ. ευρώ (για ακίνητα εντός Ελλάδας), ενώ ήδη για
το 2019 έχουν υπογραφεί συμφωνίες
για πρόσθετες επενδύσεις άνω των
185 εκατ. ευρώ.
Ν. Χ. Ρ.

Αναστολή ηλικιακού ορίου και αυξήσεις
στις συντάξεις χηρείας ενόψει εκλογών
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

«Πάγωμα» στις περικοπές αλλά και
αύξηση στις συντάξεις χηρείας περιλαμβάνει τελικά το προεκλογικό πακέτο παροχών που σχεδιάζει η κυβέρνηση και θα περιλαμβάνεται στο
νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου
Εργασίας, το οποίο εκτιμάται ότι θα
κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση
το αμέσως επόμενο διάστημα. Πρόκειται για το ίδιο σχέδιο νόμου που
θα περιλαμβάνει και τις διατάξεις για
τη ρύθμιση των οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 δόσεις.
Το περίγραμμα της νέας προωθούμενης νομοθετικής διάταξης έδωσαν
στους εκπροσώπους των συνταξιούχων ο ίδιος ο πρωθυπουργός Αλέξης
Τσίπρας και η αρμόδια υπουργός Εφη
Αχτσιόγλου, κατά τη συνάντηση που
είχαν το Σάββατο στο Μαξίμου. Αφορά
δε διατάξεις της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης του 2016 που οδηγούσαν
μεν το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε σημαντική εξοικονόμηση δαπανών, αλλά και μια μεγάλη ομάδα
πολιτών, κυρίως γυναικών, άνεργων
ή νοικοκυρών, στα πρόθυρα της οικονομικής εξαθλίωσης.
Τις αμφιλεγόμενες διατάξεις του
νόμου Κατρούγκαλου έχει μάλιστα
δεσμευτεί πως θα καταργήσει και ο
πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκος Μητσοτάκης, ασκώντας εμμέσως σημαντικές πιέσεις

Η κυβέρνηση παγώνει την εφαρμογή
των αμφιλεγόμενων διατάξεων του ν.
Κατρούγκαλου για το ηλικιακό όριο των
55 ετών που απαιτείται ώστε να συνεχίσει κάποιος να λαμβάνει σύνταξη χηρείας μετά τα πρώτα 3 έτη.
<
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Αυξάνεται το ποσό της σύνταξης που λαμβάνει η χήρα ή ο χήρος, ώστε να φτάσει στο 70%, από 50%.

στην κυβέρνηση. Από την πλευρά
της, βέβαια, και η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας εδώ και μήνες επεξεργάζεται αλλαγές, όμως η προεκλογική συγκυρία φαίνεται πως οδήγησε όχι μόνο στο πάγωμα των
περικοπών, αλλά και στην αύξηση
των συντάξεων.
Συγκεκριμένα, στο υπό διαμόρφωση σχέδιο νόμου προβλέπεται ότι θα
ανασταλεί το ηλικιακό όριο των 55
ετών που απαιτείται για να συνεχίσει
κάποιος να λαμβάνει σύνταξη χηρείας
μετά τα πρώτα τρία χρόνια. Το όριο
των 55 θα ενεργοποιηθεί, βάσει του
σεναρίου που φαίνεται πως προκρίνεται από το υπουργείο Εργασίας, όταν η ανεργία φτάσει στο επίπεδο
του μέσου όρου του ποσοστού των
κρατών-μελών της Ε.Ε. Να σημειωθεί
ότι ο νόμος Κατρούγκαλου ορίζει πως
ο επιζών σύζυγος δικαιούται σύνταξη
χηρείας διά βίου εφόσον είναι άνω
των 55 ετών τη στιγμή του θανάτου
(ισχύει για θανάτους που συντελέστηκαν μετά τις 13 Μαΐου 2016). Ολες
οι χήρες και οι χήροι λαμβάνουν τη
σύνταξη για μία 3ετία. Οσοι συμπληρώνουν τα 55 εντός αυτής της 3ετίας
(δηλαδή είναι 52-55 τη στιγμή του
θανάτου) χάνουν προσωρινά τη σύνταξη μετά την πρώτη 3ετία και τη
λαμβάνουν διά βίου ξανά στα 67. Οι
υπόλοιποι τη χάνουν διά παντός. Από
την περικοπή έχουν εξαιρεθεί όσοι
έχουν ανήλικα παιδιά ή παιδιά που

σπουδάζουν, όπως και όσοι έχουν αναπηρία από 67% και άνω για όσο
χρονικό διάστημα διαρκούν αυτές οι
προϋποθέσεις. Παράλληλα, προωθείται διάταξη που θα αυξάνει το ποσό
της σύνταξης που λαμβάνει η χήρα
ή ο χήρος, ώστε να φτάσει στο 70%,
από 50% σήμερα.
Υπάρχει, τέλος, ένα ακόμη σενάριο
που επεξεργάζονται στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορά τις χήρες και τους χήρους που
βρίσκονται αντιμέτωποι με «ψαλίδι»
της σύνταξης χηρείας, επειδή μετά
την πάροδο της πρώτης 3ετίας εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται ή
λαμβάνουν άλλη σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή – π.χ. σύνταξη γήρατος
από ίδιο δικαίωμα. Βάσει του εξεταζόμενου σεναρίου, μετά την 3ετία η
σύνταξη θα καταβάλλεται μεν στο
50% του προηγούμενου ποσού, δεν
θα μπορεί όμως να είναι κάτω από
το κατώτατο όριο του πλαφόν που
έχει τεθεί, μεταξύ δηλαδή των 360384 ευρώ. Να σημειωθεί εδώ ότι το
πλαφόν αυτό νομοθετήθηκε επίσης
εκ των υστέρων, μετά δηλαδή την
ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου.
Ετσι, στην πράξη, η βασική διάταξη
του νόμου Κατρούγκαλου που αναμένεται να παραμείνει είναι αυτή που
ορίζει τον υπολογισμό της νέας σύνταξης σύμφωνα με το νέο σύστημα,
ακόμη και για παροχές που αφορούν
θάνατο ήδη συνταξιούχου.

Σε εξαπλάσιο επίπεδο του μέσου όρου
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης
θα βρίσκεται το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στη χώρα
μας στα τέλη του 2021, παρά τους
νέους υψηλότερους στόχους που
δεσμεύθηκαν ότι θα επιτύχουν οι
τράπεζες με βάση τα επικαιροποιημένα πλάνα που υπέβαλαν στον
SSM. Αυτό επισημαίνει ο διοικητής
της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας στην
έκθεση για το 2018, υπογραμμίζοντας
ότι η μείωση πρέπει να επιταχυνθεί,
προκειμένου να στηριχθεί η ανάπτυξη και οι τράπεζες να ανταποκριθούν στον ρόλο τους, που είναι
η χρηματοδότηση της πραγματικής
οικονομίας. Οπως αναφέρεται στην
έκθεση του διοικητή της ΤτΕ, τα μη
εξυπηρετούμενα δάνεια διαμορφώθηκαν στο τέλος του 2018 στα 81,8
δισ. ευρώ (45,4% του συνόλου των
δανείων) και τα νέα πλάνα των τραπεζών στοχεύουν σε μείωση του δείκτη των NPL κάτω από το 20% στο
τέλος του 2021, έναντι 21,2% που
προέβλεπαν τα σχέδια που υπέβαλαν
οι τράπεζες τον περασμένο Οκτώβριο. Ο διοικητής της ΤτΕ σημειώνει
ότι «η νέα νομοθετική ρύθμιση για
την προστασία της πρώτης κατοικίας
αποτελεί το πρώτο βήμα προς την
πλήρη αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου για τη συνολική αντιμετώπιση της αφερεγγυότητας φυσικών προσώπων», καθώς περιέχει
συγκεκριμένες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και δικλίδες ασφαλείας,
που αποσκοπούν στην προστασία
των πλέον ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων, στην αποφυγή δημιουργίας
ηθικού κινδύνου έναντι των συνεπών οφειλετών και στην ελεγχόμενη
επίπτωση στα κεφάλαια των τραπεζών». Οπως υπογραμμίζει ωστόσο,
«οι ελληνικές αρχές πρέπει σύντομα
να καταλήξουν σε νέα, πιο συστημικά εργαλεία, τα οποία θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι τράπεζες». Η πρόταση της ΤτΕ που προβλέπει τη μεταβίβαση σε εταιρείες
ειδικού σκοπού σημαντικού μέρους
των μη εξυπηρετούμενων δανείων
επιτυγχάνει συνδυαστικά και την
αντιμετώπιση του προβλήματος της
αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης, αλλά, όπως σημειώνεται στην
έκθεση, το ιδεώδες θα ήταν να αξιολογηθούν τόσο η πρόταση της
ΤτΕ όσο και η πρόταση του ΤΧΣ.
Στόχος, «να διαμορφωθεί μια ενιαία
στρατηγική, συμβατή με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων
και τις εποπτικές κατευθυντήριες
γραμμές» και για αυτό συνιστάται
«προσεκτικός σχεδιασμός στην εφαρμογή των όποιων προτάσεων».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ,
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώθηκαν στο τέλος του 2018 κατά
12,7 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2017.
Η υποχώρηση οφείλεται κυρίως σε
διαγραφές ύψους 5,9 δισ. ευρώ (εκ

των οποίων τα 3,6 δισ. ευρώ αφορούν
καταγγελμένες απαιτήσεις, κυρίως
επιχειρηματικών δανείων) και πωλήσεις ύψους 5,8 δισ. ευρώ. Σχετική
βελτίωση εμφανίζουν το 2018 οι εισπράξεις από ρευστοποιήσεις, καθώς
οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί παράγουν τα πρώτα αποτελέσματα, αλλά, όπως παρατηρεί η ΤτΕ, το συνολικό ποσό που ανακτήθηκε από τις
τράπεζες μέσω πλειστηριασμών παραμένει χαμηλό. Ανησυχητικό, σύμφωνα με την εποπτική αρχή, είναι
το γεγονός ότι, παρά τις βελτιώσεις
στο οικονομικό και θεσμικό περιβάλλον, οι εισπράξεις των τραπεζών
μέσω ενεργητικής διαχείρισης (δηλαδή μέσω είσπραξης καθυστερούμενων οφειλών, αναδιαρθρώσεων
δανείων, ρευστοποίησης εξασφαλίσεων κ.λπ.) παραμένουν περιορισμένες. Ενδειξη βελτίωσης πάντως
του οικονομικού κλίματος αποτελεί
το γεγονός ότι τελευταίο τρίμηνο
του 2018 οι πιστώσεις που είχαν παρουσιάσει καθυστέρηση στο παρελθόν αλλά άρχισαν και πάλι να εξυπηρετούνται δεν υπερέβαιναν πλέον
τις νέες ροές μη εξυπηρετούμενων
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Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων
στη χώρα μας το 2021 θα
είναι εξαπλάσιο σε σχέση
με τον μέσο όρο στην Ε.Ε.
δανείων που δημιουργήθηκαν κατά
την ίδια περίοδο. Στα τέλη του 2018,
ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων παρέμεινε υψηλός και συγκεκριμένα στο 45,4%, με το στεγαστικό
χαρτοφυλάκιο να είναι κόκκινο κατά
44,5%, το καταναλωτικό κατά 53%
και το επιχειρηματικό κατά 44,6%.
Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, την πρωτιά στα κόκκινα δάνεια έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι πολύ
μικρές επιχειρήσεις, με δείκτη NPEs
67,4%, και ακολουθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 57,5%. Καλύτερες επιδόσεις παρατηρούνται στο
χαρτοφυλάκιο των μεγάλων επιχειρήσεων (25,8%), καθώς και στο χαρτοφυλάκιο ναυτιλιακών δανείων
(22,6%).
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της
κεντρικής τράπεζας, οι προοπτικές
για το 2019 στον τομέα της δανειοδότησης της οικονομίας είναι θετικές, καθώς η εισροή νέων καταθέσεων, η βελτίωση της πρόσβασης
στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων,
η ανάκαμψη της οικονομίας και η
δραστικότερη μείωση των κόκκινων
δανείων θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των νέων χορηγήσεων. Οπως
άλλωστε σημειώνεται στην έκθεση,
το 2018 υπήρξαν σημάδια ανάκαμψης της τραπεζικής χρηματοδότησης
προς τις επιχειρήσεις και κυρίως
στους κλάδους του τουρισμού, της
ενέργειας, της ναυτιλίας και της γεωργίας.

Πιο ξεκάθαρη έχει γίνει
η τιμολόγηση υπηρεσιών
στις ενοικιάσεις οχημάτων
Περισσότερη διαφάνεια, αλλά όχι ακόμη πλήρης, διέπει πλέον την τιμολόγηση της ενοικίασης αυτοκινήτων.
Αυτό προκύπτει από την αξιολόγηση
των πέντε κορυφαίων εταιρειών του
κλάδου (Avis, Europcar, Enterprise,
Hertz και Sixt) που πραγματοποίησε
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου
να διαπιστώσει εάν οι παραπάνω έχουν εφαρμόσει τις σχετικές δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει. Σύμφωνα
με την εν λόγω αξιολόγηση, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση
της Κομισιόν, η Enterprise και η Sixt
έχουν πλέον προβεί σε όλες τις απαιτούμενες αλλαγές. Η Avis έχει δεσμευθεί να πραγματοποιήσει τις υπόλοιπες αλλαγές μέχρι τον Μάιο του
2019. Η Europcar, η οποία τώρα περιλαμβάνει την Goldcar, θα πραγματοποιήσει τις υπόλοιπες αλλαγές μέχρι
τον Ιούνιο του 2019, ενώ η Hertz έχει
δεσμευθεί να προβεί σε όλες τις αναγκαίες αλλαγές το αργότερο μέχρι
το πρώτο τρίμηνο του 2020.
Οι εταιρείες έχουν λάβει τις ακόλουθες δεσμεύσεις:
• Να συμπεριλαμβάνουν όλες τις
χρεώσεις στη συνολική τιμή κράτησης. Ειδικότερα, στους καταναλωτές
θα προσφέρεται πλέον μια βασική
τιμή στον ιστότοπο, η οποία θα αντιστοιχεί στην τελική τιμή που θα
πρέπει να πληρώσουν. Η τιμή αυτή
πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις πρόσθετες χρεώσεις, όπως ειδική επιβάρυνση για υπηρεσίες καυσίμων,
τέλη αεροδρομίου και επιπλέον χρέωση για νέο οδηγό ή για επιστροφή
του αυτοκινήτου σε τόπο διαφορετικό
από τον τόπο παραλαβής.
• Να περιγράφουν με σαφήνεια τις
βασικές υπηρεσίες ενοικίασης με

τους όρους και τις προϋποθέσεις σε
όλες τις εθνικές γλώσσες. Οι καταναλωτές δεν θα έρχονται πλέον αντιμέτωποι με ασαφείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σχετικά με τα
κύρια χαρακτηριστικά της ενοικίασης,
όπως ενδεχόμενο περιορισμό χιλιομέτρων, την πολιτική για τα καύσιμα,
την πολιτική ακύρωσης, τις απαιτήσεις καταβολής εγγύησης κ.λπ.
• Να αναφέρονται σαφώς στην προσφορά τιμής η τιμή και οι λεπτομέρειες
των προαιρετικών πρόσθετων επιλογών, ιδίως των ασφαλιστικών καλύψεων που μειώνουν την οικονομική
ευθύνη του ενοικιαστή σε περίπτωση
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Αυτό προκύπτει
από την αξιολόγηση των
πέντε κορυφαίων εταιρειών του κλάδου από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
ζημιάς. Θα πρέπει να αναφέρεται με
σαφήνεια τι καλύπτει η βασική τιμή
ενοικίασης όσον αφορά τις ζημιές
και ιδίως τι μπορεί να χρειαστεί να
πληρώσει επιπλέον ο οδηγός. Εάν αγοράζεται πρόσθετη ασφάλιση ή ασφάλιση με απαλλαγή, το τι περιλαμβάνεται σε αυτή και τι όχι θα πρέπει
επίσης να αναφέρεται σαφώς πριν
αποδεχθεί ο καταναλωτής την αγορά.
Ειδικά σε ό,τι αφορά την πρώτη δέσμευση, η Hertz και η Enterprise
είχαν προβεί στις απαιτούμενες διορθώσεις πριν ακόμη και από το 2017,
οπότε ολοκληρώθηκε η σχετική συζήτηση και η Κομισιόν ζήτησε πρόσθετες βελτιώσεις από τις εταιρείες.
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Φώτα,Κάμερα,Πάμε!

Αυτή την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή
μη χάσετε τον 16ο τόμο!
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Η συνεργασία

Με επενδύσεις
στο Ιντερνετ
θα ανατρέψετε
το brain drain

– Στο πλαίσιο της διευρυμένης συνεργασίας Ελλάδας - Ισραήλ, τον περασμένο
Δεκέμβριο, το Ισραήλ, η Ελλάδα, η Κύπρος και οι ΗΠΑ υπέγραψαν τη συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Πόσο μακριά μπορεί να
πάει η σχέση Ελλάδας - Ισραήλ σε θέματα ασφάλειας και ποια είναι τα πιθανά
σενάρια συνεργασίας με το Ισραήλ;

Ο «γκουρού» Ράμι Εφράτι στην «Κ»
Συνέντευξη στην ΕΥΑ ΤΟΜΑΡΑ

«Δεν ξέρω ποιο είναι το επίπεδο ασφαλείας στην Ελλάδα. Ελπίζω, όμως, να γνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση γιατί είναι κάτι που αφορά
ολόκληρο το οικοσύστημα της χώρας», επεσήμανε ο «γκουρού» της
κυβερνοασφάλειας του Ισραήλ που
κατάφερε να μετατρέψει τις κυβερνοεπιθέσεις σε επιχειρηματική
ευκαιρία. Ο Ράμι Εφράτι, πρόεδρος
της Firmitas και πρώην επικεφαλής
της διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας
στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, μίλησε στην «Κ» με αφορμή την επίσκεψή του στην Ελλάδα στο περιθώριο του συνεδρίου
του Economist με θέμα τον κυβερνοχώρο. Επέμεινε ότι ο κυβερνοχώρος ενέχει πολλές απειλές αλλά
και ευκαιρίες, προτρέποντας τις
ελληνικές αρχές να επενδύσουν
στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα αποτρέπει τους ταλαντούχους νέους από το να εγκαταλείπουν τη χώρα. Δεν παρέλειψε
να μιλήσει για την «κουλτούρα ασφαλείας» που έχει καλλιεργηθεί
στο Ισραήλ μέσω της εκπαίδευσης,
ενώ τόνισε ότι το «κλειδί» για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων
στον κυβερνοχώρο είναι η διάχυση
πληροφοριών και τεχνογνωσίας
μεταξύ αξιόπιστων εταίρων, σκιαγραφώντας τη συνεργασία Ελλάδας,
Κύπρου, Ισραήλ και ΗΠΑ στον τομέα ασφαλείας.
– Τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ
έχει στήσει ένα εντυπωσιακό
οικονομικό και τεχνολογικό οικοσύστημα βασισμένο σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ επενδύει
στην κυβερνοασφάλεια. Ποια
είναι η εθνική σας στρατηγική;

<
<
<
<
<
<

Στο Ισραήλ, πάνω από
450 εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις ασχολούνται με την κυβερνοασφάλεια και αποφέρουν έσοδα δισεκατομμυρίων στη χώρα.
– Το Ισραήλ είναι μια μοναδική
χώρα γιατί γύρω μας υπάρχουν αρκετοί που –για να το θέσουμε ευγενικά– δεν μας συμπαθούν πολύ
,με αποτέλεσμα να γινόμαστε στόχος επιθέσεων, είτε συμβατικών
είτε ψηφιακών. Στο Ισραήλ, λοιπόν,
λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη
τις κυβερνοεπιθέσεις, περιλαμβάνοντας ήδη από το 2003 τον κυβερνοχώρο στη στρατηγική μας
για την εθνική ασφάλεια.
Από τότε η χώρα έχει επιτύχει
πολλά και παρόλο που είναι σήμερα
μία από τις πιο τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου και
στον κυβερνοχώρο, οι υποδομές
ζωτικής σημασίας δεν έχουν πληγεί.
Το πιο σημαντικό, όμως, βήμα για
το Ισραήλ ήταν η διαπίστωση ότι
κανείς δεν προστάτευε τους πολίτες,
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα,
τις υπηρεσίες υγείας και μεταφορών. Πέρα, όμως, από τις πολιτικές
αποφάσεις μετατρέψαμε την κυβερνοασφάλεια σε επιχειρηματική
ευκαιρία.
Πάνω από 450 εταιρείες και νεοφυείς επιχειρήσεις ασχολούνται
με την κυβερνοασφάλεια και αποφέρουν έσοδα δισεκατομμυρίων
στη χώρα. Πολύ γρήγορα το Ισραήλ
μεταμορφώθηκε από «χώρα των
startups» σε «κράτος του κυβερνο-
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O Ράμι Εφράτι, πρόεδρος της Firmitas και πρώην επικεφαλής της δι-

εύθυνσης Κυβερνοασφάλειας στο γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
χώρου». Σε συνεργασία με τα υπουργεία Οικονομικών και Εξωτερικών βρήκαμε νέες χρηματοπιστωτικές πλατφόρμες για τη στήριξη
επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο.
Η κυβέρνηση γνωρίζει το ρίσκο τέτοιων επενδύσεων, καθώς το 95%
των startups αποτυγχάνει, όμως
κοιτάει τη θετική πλευρά, δηλαδή
ότι το 5% αυτών που θα επιτύχουν,
μένει στο Ισραήλ και το κράτος έχει
λαμβάνειν από τους φόρους. Κάτι
ανάλογο πιστεύω ότι μπορεί να
γίνει και στην Ελλάδα για να ανατρέψει τη φυγή των ταλαντούχων
νέων της στο εξωτερικό.
– Τι πρέπει να κάνουν άλλες χώρες για να εγγυηθούν την ασφάλεια του κυβερνοχώρου και να
αναπτύξουν τεχνολογίες στον
κλάδο;
– Το πιο σημαντικό είναι η χώρα
να έχει μια κυβερνοστρατηγική,
να κάνει ανάλυση ρίσκου, να θέτει
προτεραιότητες. Γι’ αυτό απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις, χρειάζονται
νόμοι και φυσικά τα κατάλληλα ά-

– Οταν μιλάμε για τον κυβερνοχώρο, το
πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε οι
χώρες-εταίροι είναι να μοιραστούμε τις
ευαίσθητες πληροφορίες. Αν μας επιτεθούν στο Ισραήλ, θα βεβαιωθούμε ότι η
Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα που θα λάβει αυτή την πληροφορία, ενώ αν έχουμε
βρει ήδη ένα «αντίδοτο», πρέπει επίσης
να το μοιραστούμε. Οι σχέσεις Ελλάδας
και Ισραήλ είναι εξαιρετικές, εξελίσσονται και θα γίνουν ακόμη πιο στενές στο
μέλλον. Εκτιμώ δε ότι υψηλόβαθμα στελέχη στη χώρα σας αναγνωρίζουν τη σημασία των θεμάτων κυβερνοασφάλειας.
Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν έχουν την ίδια εμπειρία και τεχνογνωσία
που έχουμε εμείς και γι’ αυτό πρέπει να
συνεργαστούμε. Στον κυβερνοχώρο, εξάλλου, οι διεθνείς διασυνδέσεις είναι το
παν. Πιστεύω, όμως, ότι τον πρώτο λόγο
πρέπει να έχουν η κυβέρνηση και οι ελληνικές εταιρείες. Οπως είπαμε χρειάζεται να αναπτυχθεί μια κουλτούρα γύρω από τον κυβερνοχώρο. Απαιτείται σχεδιασμός αλλά και πολλή δουλειά.

τομα για να αναλάβουν τέτοιου είδους αποστολές. Αναζητήσαμε
ποιοι τομείς του ισραηλινού οικοσυστήματος μπορούσαν να μας
βοηθήσουν και διαπιστώσαμε ότι
ένας τέτοιος τομέας είναι η εκπαίδευση. Το δεύτερο πιο σημαντικό
είναι το κεφάλαιο που θα διαθέσει
η κυβέρνηση για την κυβερνοασφάλεια. Στην περίπτωση του Ισραήλ μιλάμε για 100 εκατ. δολάρια.
Κάποιος μπορεί να πει ότι είναι
πολλά, αλλά όλα είναι θέμα προτεραιοτήτων. Δεν θα πούμε εμείς
ποια είναι η προτεραιότητά σας.
Φανταστείτε ότι δύο από τις τράπεζές σας χρεοκόπησαν επειδή κάποιος «χάκαρε» το σύστημα. Θα
ξεσπάσει χάος και η κυβέρνηση
θα κληθεί να πληρώσει 300 εκατ.
δολάρια. Γιατί να μην το έχεις προβλέψει; Εκτός από την υποστήριξη
της βιομηχανίας και την εύρεση
αξιόπιστων εταίρων, εξίσου σημαντικό είναι να δημιουργήσεις κίνητρα για τους νέους να μείνουν
στη χώρα σου. Θέλουμε οι καλύτεροι να δουλεύουν για εμάς και

γι’ αυτό προωθήσαμε ένα οικονομικό σχέδιο που τους επιτρέπει να
εργάζονται για την κυβέρνηση αντί
για την Google ή το Facebook.
– Το στοίχημα δηλαδή είναι η
αλλαγή κουλτούρας σε θέματα
ασφαλείας;
– Ακριβώς. Δεν μιλάμε απλά για
τον κυβερνοχώρο, αλλά για να αλλάξουμε την κουλτούρα. Τα τελευταία 10 χρόνια έχουμε βάλει το
θέμα του κυβερνοχώρου στα πανεπιστήμια, ενώ αρχίζουμε να μιλάμε γι’ αυτά τα ζητήματα σε παιδιά
10 ετών. Δεν έχουμε στόχο να γίνουν χάκερ, αλλά θέλουμε να έχουν
επίγνωση ότι κάτι μπορεί να συμβεί.
Ελπίζουμε ότι θα είναι υποψιασμένοι όταν λαμβάνουν ένα email ή
ένα μήνυμα στο κινητό ή όταν διαβάζουν ένα άρθρο. Δεν είναι ανάγκη
να γνωρίζουν τι είναι ακριβώς. Το
μόνο που χρειάζεται είναι να ξέρουν
ότι υπάρχει κάτι που λέγεται για
παράδειγμα fake news και ότι μπορεί να επηρεάσει άμεσα τη ζωή
τους.

Ισχυρή ανάπτυξη
με ταχύτερη
αύξηση εξαγωγών
και επενδύσεων
Η επιστροφή στην κανονικότητα θα απαιτήσει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από 3% για αρκετά χρόνια.
Και αυτό με τη σειρά του προϋποθέτει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης που θα στηρίζεται περισσότερο
στην ταχύτερη αύξηση των εξαγωγών και των επενδύσεων. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει,
μεταξύ άλλων, η μελέτη των Νικολάου Καραμούζη
και Τάσου Αναστασάτου, προέδρου και επικεφαλής
οικονομολόγου αντίστοιχα της Eurobank, με τίτλο
«Διδάγματα από την ελληνική κρίση», η οποία δημοσιεύθηκε χθες στο τεύχος της Επιθεώρησης «Οικονομία και Αγορές» της τράπεζας.
Συγκεκριμένα, η μελέτη υπολόγισε ότι απαιτείται
αύξηση των εξαγωγών με ρυθμό 6,7%-7,8% και
των επενδύσεων με
<
<
<
<
<
8,4%-9,5%, ώστε –με <
εναλλακτικά σενάρια
Μελέτη της
αύξησης της ιδιωτικής
κατανάλωσης κατά Eurobank υπολό0,5%, 1% και 1,5% ε- γισε ότι απαιτείται
τησίως– να διαμορφωθεί η πραγματική αύξηση των εξαετήσια αύξηση μεταξύ γωγών 6,7%-7,8%
2,8% και 3,9%. Πρόκειται για έναν πολύ και των επενδύσεδύσκολο και απαιτη- ων 8,4%-9,5%.
τικό στόχο, όπως επισημαίνεται από τους μελετητές, οι οποίοι προτείνουν ένα πακέτο μέτρων πολιτικής που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής στοιχεία: πολιτική
απόφαση να γίνει «οτιδήποτε χρειάζεται», όπως
μείωση φορολογικών συντελεστών, σχεδιασμό
πολιτικής για προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, ταχύτατη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, πλήρη άρση των περιορισμών
στην κίνηση κεφαλαίων, επαναδιαπραγμάτευση
των στόχων των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων.
Οι μελετητές προειδοποιούν ότι αν δεν γίνουν
όλα αυτά, η χώρα κινδυνεύει να περιέλθει σε μονιμότερη οικονομική στασιμότητα. Προειδοποιούν
κυρίως για τον κίνδυνο του λαϊκισμού και σημειώνουν ότι αν τα λάθη που οδήγησαν στην κρίση
επαναληφθούν, θα βρεθούμε και πάλι στην ίδια ή
και χειρότερη θέση στο μέλλον. Η μελέτη καταγράφει
10 λάθη που έγιναν είτε από την Ελλάδα είτε από
τους επίσημους πιστωτές, τα οποία αύξησαν αχρείαστα το κόστος και τη διάρκεια της προσαρμογής,
μεταξύ των οποίων: η απουσία πειστικής δέσμευσης
εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας στο να γίνει «οτιδήποτε απαιτείται» για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, η έλλειψη προετοιμασίας της Ευρώπης
για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων, τα λανθασμένα οικονομικά υποδείγματα και οι πολλαπλασιαστές των δανειστών και οι ανταλλαγές απειλών
μεταξύ κυβέρνησης το 2015 και πιστωτών σε άλλες
περιπτώσεις για ένα πιθανό Grexit.
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«Κολεγιόπαιδα» και φοιτητές
Πάνε πλέον δέκα ημέρες από την αποκάλυψη του τερατώδους σκανδάλου
της παράνομης εισαγωγής στα αμερικανικά πανεπιστήμια, μιας υπόθεσης
που ενέπλεξε μερικά από τα κορυφαία
εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ, αλλά
και περισσότερα από πενήντα γνωστά
πρόσωπα. Μεταξύ των ιδρυμάτων περιλαμβάνεται και το Πανεπιστήμιο του
Γέιλ, όπου ολοκλήρωσα τις σπουδές
<
<
<
<
<
<

Παρότι η πλεκτάνη σόκαρε
την αμερικανική κοινωνία,
το ζήτημα της ακεραιότητας
του συστήματος εισαγωγών
στα πανεπιστήμια των
ΗΠΑ δεν είναι καινούργιο.

Η πρόσοψη του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας στο Λος Αντζελες.

μου. Η προπονήτρια ποδοσφαίρου του
πανεπιστημίου Ρούντι Μέρεντιθ παραδέχθηκε την ενοχή της και ομολόγησε πως δέχθηκε μισό εκατομμύριο
δολάρια για να συντάξει ψευδείς συστατικές επιστολές για δύο μαθήτριες,
μία εκ των οποίων έγινε δεκτή στο ανταγωνιστικό πανεπιστήμιο.
Την ημέρα μετά την αποκάλυψη,
μαζί με όλους τους αποφοίτους του
πανεπιστημίου, έλαβα μια ηλεκτρονική
επιστολή από τον πρόεδρο του Γέιλ
Πίτερ Σάλοβεϊ, στην οποία το πανεπι-

στήμιο λαμβάνει αποστάσεις από το
σκάνδαλο, αναφέρει πως όλοι οι φοιτητές που εμπλέκονται θα χάσουν τη
θέση τους και ανακοινώνει πως οι
αρχές του πανεπιστημίου ξεκινούν εντατική έρευνα προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της διαδικασίας εισαγωγής στο πανεπιστήμιο, με
έμφαση στις υποτροφίες αθλητικής
φύσης. Αντίστοιχες ήταν και οι αντιδράσεις των υπόλοιπων ιδρυμάτων
που εμπλέκονται στην υπόθεση: το
Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ ερευνά

ξεχωριστά τις αιτήσεις των φοιτητών
που έλαβαν αθλητική υποτροφία, ενώ
το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας ανακοίνωσε πως θα αποσύρει τις
αιτήσεις έξι φοιτητών που συμμετείχαν
στο κύκλωμα απάτης.
Παρότι η πλεκτάνη των 25 εκατ.
δολαρίων σόκαρε την αμερικανική κοινωνία, το ζήτημα της ακεραιότητας
του συστήματος εισαγωγών στα πανεπιστήμια της ελίτ στις ΗΠΑ δεν είναι
καινούργιο. Πέρα από τους ελάχιστους
φοιτητές που συμμετείχαν στα παρά-

νομα κυκλώματα, εκατοντάδες φοιτητές
κάθε χρόνο γίνονται δεκτοί στα κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια, είτε
χάρη σε αξιοσημείωτες νόμιμες δωρεές
των οικογενειών τους είτε λόγω των
εξαιρετικών αθλητικών τους επιδόσεων,
παρά το γεγονός πως η ακαδημαϊκή
τους πορεία σαφώς υστερεί συγκριτικά
με το επίπεδο του μέσου φοιτητή. Από
τις πρώτες μου κιόλας εβδομάδες στο
Γέιλ, ήταν ολοφάνερο πως μια μειονότητα φοιτητών είχε κερδίσει μια θέση
στο πανεπιστήμιο με βάση διαφορετικά
μέτρα και σταθμά. Τρανταχτό παράδειγμα ήταν μια συμφοιτήτρια που υστερούσε ξεκάθαρα σε ακαδημαϊκό επίπεδο – μοιραζόταν όμως το ίδιο επώνυμο με ένα ολοκαίνουργιο θέατρο
του πανεπιστημίου, χτισμένο έπειτα
από δωρεά του πατέρα της.
Πίσω από τις νόμιμες περιπτώσεις
δωρεών κρύβεται ένα πολύπλοκο δίλημμα για τα κορυφαία αμερικανικά
πανεπιστήμια. Πέρα από την προαναφερθείσα συμφοιτήτρια, σπούδασα
πλάι σε ένα εντυπωσιακό 66% μαθητών
που προέρχονταν από δημόσια σχολεία,
ενώ το πανεπιστήμιο δίνει κατά μέσον
όρο 50.000 δολάρια οικονομικής βοήθειας σε φοιτητές που την έχουν ανάγκη. Η δυνατότητα του πανεπιστημίου
να δέχεται ως πλειοψηφία τους πιο ταλαντούχους φοιτητές του κόσμου ανεξάρτητα από την οικονομική άνεσής
τους βασίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στις
νόμιμες δωρεές των γενναιόδωρων
πλουσίων.

Νέα θεραπεία για την επιλόχειο κατάθλιψη
To πρώτο φάρμακο για την επιλόχειο
κατάθλιψη εγκρίθηκε από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) την Τρίτη. Πρόκειται για
μία κίνηση που θα ανοίξει τον δρόμο
για την ίαση αυτής της σοβαρής κατάστασης, η οποία είναι η πιο συνηθισμένη επιπλοκή της εγκυμοσύνης.
Το φάρμακο δρα με μεγάλη ταχύτητα,
εντός 48 ωρών, κάτι που αποτελεί σημαντική βελτίωση, καθώς τα υπάρχοντα
αντικαταθλιπτικά χρειάζονται δύο έως
τέσσερις εβδομάδες για να δράσουν.
Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η θεραπεία
θα ανακουφίσει αμέσως τις νέες μητέρες, τις οποίες η κατάθλιψη αποτρέπει

από το να φροντίσουν το νεογνό τους,
όπως είναι απαραίτητο για τη φυσιολογική του ανάπτυξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι μία στις επτά Αμερικανίδες
εμφανίζει κατάθλιψη κατά τη διάρκεια
ή μετά την εγκυμοσύνη της.
«Η επιλόχειος κατάθλιψη είναι μία
σοβαρή νόσος που μπορεί να αποβεί
θανατηφόρος», αναφέρει η δρ Τίφανι
Φαρκιόνε, επικεφαλής του τμήματος
προϊόντων Ψυχιατρικής στο Κέντρο
Αξιολόγησης Φαρμάκων και Ερευνας
του FDA. «Η έγκριση σηματοδοτεί την
πρώτη φορά που ένα σκεύασμα λαμβάνει άδεια κυκλοφορίας για την επιλόχεια κατάθλιψη, γεγονός που δίνει

μια σημαντική θεραπευτική επιλογή».
Ωστόσο και το νέο σκεύασμα, το οποίο
κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία
Zulresso, έχει κάποιους περιορισμούς.
Η χορήγησή του γίνεται ενδοφλεβίως
κατά τη διάρκεια 60 ωρών, χρόνο κατά
τον οποίο η νέα μητέρα θα πρέπει να
παραμείνει για νοσηλεία σε εγκεκριμένο ιατρικό κέντρο και να βρίσκεται
υπό παρακολούθηση καθώς μπορεί να
νιώσει ζαλάδες ή να λιποθυμήσει, όπως
συνέβη με πολλές από τις συμμετέχουσες στις κλινικές μελέτες.
Ταυτόχρονα το κόστος της θεραπείας είναι σημαντικό καθώς το σκεύασμα κοστίζει περίπου 34 χιλιάδες δο-
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Η κοινωνική δικτύωση
είναι «ασθένεια», λένε
Βρετανοί βουλευτές

Παράνομα κυκλώματα, δωρεές και... επώνυμο για μία θέση σε πανεπιστήμιο
Του ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

l

λάρια σύμφωνα με τη Sage
Therapeutics που το παρασκευάζει.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες ήδη μελετούν
κατά πόσον θα καλύψουν τη θεραπεία.
Σύμφωνα με την ίδια φαρμακοβιομηχανία και ένα χάπι που περιλαμβάνει
παρόμοια δραστική ουσία, το οποίο
θα χορηγείται πιο εύκολα, αποδεικνύεται ελπιδοφόρο στις κλινικές μελέτες
και αναμένεται να κατατεθεί προς έγκριση στον FDA μέσα στην επόμενη
διετία. Εκτός από το ενέσιμο διάλυμα,
οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν
ταυτόχρονα και αντικαταθλιπτικά
σκευάσματα.
THE NEW YORK TIMES

O εθισμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Facebook,
θα πρέπει να θεωρείται ασθένεια,
όπως τουλάχιστον αναφέρουν Βρετανοί βουλευτές. Πρόκειται για σαφή ένδειξη των πιέσεων που αντιμετωπίζουν οι εταιρείες τεχνολογίας, αλλά και της ανησυχίας σχετικά με την επίδραση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική
υγεία των χρηστών. Οι πολιτικοί
ζήτησαν να πραγματοποιηθούν
ενδελεχείς έρευνες όσον αφορά
τις συνέπειες της χρήσης των κοινωνικών δικτύων, αλλά, όπως αναφέρουν σε έκθεσή τους, υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι υποδεικνύουν ότι κάποιοι ιστότοποι
όπως το Facebook, το Instagram
και το Twitter, οι οποίοι ανταγωνίζονται διαρκώς προσπαθώντας
να κάνουν τους χρήστες να δαπανήσουν περισσότερο χρόνο στις
πλατφόρμες τους, μπορεί να έχουν
«διαβρωτικές» συνέπειες για τα
παιδιά. «Εχει τεράστια σημασία να
προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε τους νέους ανθρώπους διασφαλίζοντας ότι θα διατηρηθούν
σε καλή υγεία και ασφαλείς όσο
βρίσκονται συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο», δήλωσαν οι Βρετανοί βουλευτές, οι οποίοι πιστεύουν ότι η
βρετανική κυβέρνηση θα πρέπει
να χρηματοδοτήσει μακροχρόνιες
έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον θα πρέπει να εισαχθεί ένας ορισμός για τον εθισμό
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η έκθεση συντάχθηκε από μια
επιτροπή στην οποία μετείχαν αντιπρόσωποι όλων των κομμάτων,
οι οποίοι ενδιαφέρονταν για τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και
την ψυχική υγεία και ευδαιμονία
των νέων. Αξίζει να σημειωθεί πως
η έρευνα συντάχθηκε με την αρωγή
της Βασιλικής Εταιρείας για τη Δημόσια Υγεία, η οποία συμμερίζεται
τα συμπεράσματα της έκθεσης.
Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας
έχει ήδη προτείνει να συμπεριληφθεί ο εθισμός στα ηλεκτρονικά
παιχνίδια στην επόμενη αναθεώρηση του εγχειριδίου της διεθνούς
κατάταξης ασθενειών, χαρακτηρίζοντάς τον ψυχική νόσο, κατά την
οποία δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στα παιχνίδια συγκριτικά

Κάποιοι ιστότοποι, όπως το

Facebook, το Instagram και το
Twitter μπορεί να έχουν «διαβρωτικές» συνέπειες για τα παιδιά.
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<
<
<
<
<

Ζητούν να γίνουν ενδελεχείς έρευνες για να
διαπιστωθούν οι συνέπειες στην ψυχική
υγεία των χρηστών.
με όλες τις άλλες καθημερινές δραστηριότητες και τα ενδιαφέροντα.
Προκειμένου να διαγνωστεί ότι
κάποιος πάσχει από εθισμό στα ηλεκτρονικά παιχνίδια, η Παγκόσμια
Οργάνωση Υγείας υποδεικνύει ότι
ο ασθενής θα πρέπει να επιδεικνύει
σημαντική έκπτωση των προσωπικών, οικογενειακών, κοινωνικών,
εργασιακών και εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων εξαιτίας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών για περισσότερο από δώδεκα μήνες. Οι Βρετανοί βουλευτές προτείνουν να
χρησιμοποιηθεί αντίστοιχος ορισμός για τα άτομα που κάνουν υπερβολική χρήση των ιστοτόπων
κοινωνικής δικτύωσης, εφόσον,
φυσικά, κάτι τέτοιο επαληθευθεί
από την έρευνα. Επίσης, η έκθεση
καλεί τη βρετανική κυβέρνηση να
εκδώσει επισήμως υγειονομικές οδηγίες για όσους είναι 24 ετών ή
νεότεροι, έτσι ώστε να αποφεύγουν
την υπερβολική χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης.
Η κοινοβουλευτική επιτροπή αναγνωρίζει, ωστόσο, ότι τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης επέφεραν
πολλά θετικά στην κοινωνία, όπως
είναι η βελτιωμένη πρόσβαση στις
πληροφορίες για τη δημόσια υγεία.

EVERYDAY
LOVE
14:00
- 16:0
0

ΜΕ ΤΟΝ

Παναγιώτη
Κυριάκου
ΒΡΑΔΥ

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΔΕΡΜΑΤΑ
15:00 – 18:00

ΤΑΣΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

18:00 – 21:00

LISTEN LIVE
www.mydeejay.com.cy

www.lovefm.com.cy
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Ανοδος, παρά
την κατοχύρωση
κερδών στο Χ.Α.
Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε 0,33%
ενώ o τζίρος διαμορφώθηκε στα 66,5 εκατ.
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η ισχυρή άνοδος της Δευτέρας, σε συνδυασμό με τα σημαντικά κέρδη που κατέγραψε το ελληνικό Χρηματιστήριο στο
α΄ τρίμηνο του έτους, τα οποία το έφεραν
στις πρώτες θέσεις διεθνώς μεταξύ των
αγορών με τις καλύτερες αποδόσεις, οδήγησε χθες τους επενδυτές σε μερική
κατοχύρωση κερδών, ειδικά σε κάποιες
μετοχές του τραπεζικού κλάδου, αλλά και
σε αρκετές επιλεκτικές τοποθετήσεις σε
μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης,
κρατώντας έτσι τον Γενικό Δείκτη σε θετικό έδαφος. Οπως σημειώνουν οι αναλυτές, το σημαντικό είναι πως οι ρευστοποιήσεις δεν είχαν στοιχεία υπερβολής
καθώς, παρά το εντυπωσιακό ράλι των
τραπεζών στο ξεκίνημα του μήνα (αλλά
και από τις αρχές του έτους) οι μετοχές
τους χθες παρουσιάσαν σημαντικές άμυνες, με τις πιέσεις να μην οδηγούν σε μεγάλες απώλειες. Παράλληλα, όπως τονίζουν, είναι επίσης σημαντικό το ότι η τεχνική εικόνα της αγοράς είναι αισθητά
βελτιωμένη ενώ η συναλλακτική βελτίωση
έχει σταθεροποιηθεί, δημιουργώντας τις
προϋποθέσεις για συνέχιση του ανοδικού
μομέντουμ. O Γενικός Δείκτης έκλεισε με
κέρδη 0,33% στις 743,46 μονάδες, ενώ o
τζίρος διαμορφώθηκε στα 66,52 εκατ.
ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης

έκλεισε με κέρδη 0,30%, ο δείκτης μεσαίας
κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,26%,
ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,56% στις 591,85 μονάδες. Οι
μετοχές της Eurobank και της Εθνικής
κατάφεραν να κλείσουν στα θετικά, κλείνοντας στο +1,37% και στο +0,37% αντίστοιχα, ενώ με απώλειες 2,11% έκλεισε
η Alpha Bank και στο -1,91% η Πειραιώς.
Η συνέχιση της ανόδου με περαιτέρω
βελτιωμένες συναλλαγές συνδέεται με τις
προσδοκίες της αγοράς που αφορούν πιθανές ευνοϊκές εξελίξεις στις αμέσως επόμενες ημέρες του νέου μήνα, σύμφωνα
με τον διευθυντή επενδύσεων της Κύκλος
ΑΧΕΠΕΥ Δημήτρη Τζάνα. Αυτές είναι η
έγκριση της καταβολής της δόσης από το
Eurogroup, η δρομολόγηση διαδικασιών
επιτάχυνσης της μείωσης των NPEs σε
συνέχεια των εγκρίσεων των σχετικών
σχεδίων του ΤΧΣ και της ΤτΕ από Βρυξέλλες
και Φρανκφούρτη, καθώς και η υποβολή
προσφορών για τα ΕΛΠΕ με τίμημα-έκπληξη (πάνω από 9 ευρώ) κατά την αυριανή
καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεσμευτικών προσφορών από τους δύο μονομάχους, Glencore και Vitol. Οι πιο αισιόδοξοι βιάζονται να προεξοφλήσουν και
αναβάθμιση από τη S&P στις 26 του μήνα,
ενώ κάποιοι ποντάρουν και σε πρόωρες
εθνικές εκλογές.
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Με το βλέμμα στο Brexit τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με θετικό πρόσημο έκλεισαν χθες τα
ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, αν και
τα κέρδη τους μετριάστηκαν προς
τη λήξη της συνεδρίασης λόγω του
κλίματος αβεβαιότητας που επικράτησε όσον αφορά την τελική έκβαση
του Brexit. Στη Φρανκφούρτη, ο δείκτης Dax ενισχύθηκε κατά 0,62%
και ο δείκτης Cac-40 στο Παρίσι κατά
0,33%.
Μεγαλύτερη άνοδο, της τάξεως
του 1,01%, κατέγραψε ο δείκτης
FTSE-100 στο Λονδίνο, καθώς η υποχώρηση της στερλίνας ενισχύει
την ανταγωνιστικότητα των εξαγωγών από τη Βρετανία. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Euro Stoxx 50 αναρριχήθηκε τελικά κατά 0,30%, δια-

γράφοντας κάποια από τα κέρδη
που είχε σημειώσει νωρίτερα. Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και οικονομικοί αναλυτές προειδοποιούν για
τις επιπτώσεις ενός σκληρού Brexit,
δηλαδή της αποχώρησης της Βρετανίας από την Ε.Ε. χωρίς μια εναλλακτική συμφωνία. Οι επενδυτές
στράφηκαν στα γερμανικά ομόλογα
αναζητώντας καταφύγιο, με τις αποδόσεις των 10ετών τίτλων να υποχωρούν στο -0,04%.
Στη Γουόλ Στριτ, ο δείκτης Dow
Jones σημείωνε απώλειες 0,35%
πριν από τη λήξη της συνεδρίασης,
λόγω του προβληματισμού για την
πορεία της αμερικανικής οικονομίας
ύστερα από ανακοίνωση στοιχείων

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

Στο Λονδίνο, η τιμή του Brent αναρριχήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του έτους, προσεγγίζοντας τα 70 δολάρια το βαρέλι. Το αργό Νέας Υόρκης διαμορφώθηκε στα 62,09 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,8%.

Χθεσινό
2136.5
2433
2200
1938
994.8
422.4
6099.86832
506.51
485.46
192.796
3178.24574
607
3735.18
603.07249
2533.86363
559.2
1974
224
2642.28981
3883
114.65
1807
121.85
2420
140.52
6774
3139.24856
362.6
2121
1036.5
858.26
328.31373
1601
1813.06
339.8
1894.63616
643.34738
510
4696.4
1009.5
2631.12655
106.2
548.67684
4943
129.99093
3235
238.2347
922
276.39
63.4
4783.8678
342.1
1578911
1760
850.30321
5645.6
514.64
1598.15335
2149.59
847
6408
248.3

Μετ. %
1.665
0.247
1.476
1.28
0.08
1.441
1.556
-0.788
0.248
1.061
1.388
0.231
0.725
1.444
0.198
0.823
1.205
0.381
1.228
1.836
1.326
1.374
-2.947
0.498
-2.038
0.356
1.208
1.883
1.289
2.725
-0.395
0.552
1.201
-1.523
1.131
4.103
1.589
1.19
2.333
1.355
0.593
-2.255
0.219
1.333
1.479
0.999
2.297
1.052
0.908
0.795
1.094
0.825
0.354
0.86
0.368
0.213
-0.425
3.115
-0.415
-0.189
-0.958
0.242

RDS ‘A
RDS ‘B
RELX
RIO TINTO
ROYAL MAIL R
ROLLS ROYCE PL
RSA INSRANCE G
SAINSBURY(J)
SCHRODERS
SAGE GROUP
ST JAMESS PLAC
SMITHS GROUP
SMITH&NEPHEW
SPORTS DI INT
SSE PLC
STANDRD CHART
SEVERN TRENT
TRAVIS PERKINS
TESCO
TUI AG
TAYLOR WIMPEY
UNILEVER
UTD. UTILITIES
VODAFONE GROUP
WPP PLC
WHITBREAD

2433.5
2452.23079
1661.5
4604.5
245.8
900.42769
515.49498
232.86839
2717.53
705.4
1061.5
1484.28828
1526
291.21
1177.95
622.79905
1960
1382.72
234.76453
717.01
179.25
4393
814
141.9
841.93255
5100

Zurich /Zυρίχη
Εταιρείες

0.724
0.719
1.497
0.843
1.639
-1.112
0.899
0.085
0.556
-0.226
1.579
0.477
-0.065
-0.685
1.991
3.434
0.771
0.689
0
1.739
1.443
0.873
0.123
0.226
0.408
0.196

(Σε ελβ.φρ.)

Χθεσινό

Μετ. %

ABBLTDN

19.19

0.73

RICHEMONTN

73.54

-0.08

GEBERITN1

409.9

-0.15

LAFARGEHOLCIM

50.02

-0.44

NOVARTISN

94.86

-1.23

ROCHEHOLDING

275.55

0.2

SGSN

2510

0.84

SWATCHGROUPI

291.3

0.17

ADECCON

53.7

-0.67

JULIUSBAERN

41.6

1.09

CSGROUPAG

12.02

0.63

GIVAUDANN

2486

-0.24

NESTLESA

94.81

0.19

TRANSOCEANN

9.14

0.11

SWISSCOMN

493.8

0.88

SWISSREN

99.02

0.81

UBSGROUPN

12.325

0.16

ZURICHINSURAN

332.8

0.18

Frankfurt/Φρανκφούρτη
(Σε ευρώ)

Εταιρείες

51.21

-0.24

HEIDELBERGCEME

67.26

0.7

HENKEL AG&CO V

88.8

-1.8

18.848

0.342

16.81

0.195

K+S AG NA
LINDE

197.2

0.2

MERCK KGAA

101.3

0.55

MUENCH. RUECK

214

2.2

23.73

0.07

THYSSENKRUPP A

13.025

0.075

VOLKSWAGEN VZ

146.1

1.64

VONOVIA SE

46.2

-0.03

SIEMENS N

99.17

1.22

SAP SE

103.1

0.1

RWE AG

Amsterdam/Aμστερνταμ
(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

AALBERTS INDUS

31.62

0.16

AEGON

4.426

0.36

ABN AMRO GROUP

20.25

-0.25

AKZO NOBEL

80.18

0.39

ALTICE EUROPE

2.343

0.64

ARCELORMITTAL

19.32

1.16

ASML HOLDING

172.5

1.17

BOSKALIS WESTM

23.38

-0.68

GALAPAGOS

106.4

1.38

GEMALTO

50.95

0

HEINEKEN

94.68

1.44

ING GROEP

11.162

1.12

99.6

0.67

KPN KON

2.788

0.11

NN GROUP

37.41

-0.16

KONINKLIJKE DS

99.6

0.67

KONINKLIJKE DS

IMCD

69.8

1.16

RANDSTAD

44.28

-0.09

RELX

19.345

1.1

ROYAL DUTCH SH

28.325

0.25

UNIBAIL RODAM

149.85

0.91

51.63

0.17

VOPAK

42.87

-1.36

WOLTERS KLUWER

60.88

0.5

UNILEVER DR

Milano/Mιλάνο
(Σε ευρώ)

Εταιρείες

Χθεσινό

Μετ. %

A2A SPA

1.65

1.63

ATLANTIA

23.02

23.15

AZIMUT HLDG

15.33

15.26

CIR-COMP

1.09

1.11

ENEL

5.66

5.67

EXOR

59.20

59.52

ENI

15.79

15.83

GENERALI ASS

16.64

16.68

Χθεσινό

Μετ. %

ADIDAS N

221.65

2.45

ALLIANZ SE

201.55

1.61

BASF SE

67.18

0.52

BAY MOT WERKE

71.25

1.55

BEIERSDORF

93.22

-0.42

BAYER N AG

59.15

0.89

COMMERZBANK

7.165

0.063

144.44

3.26

54.95

0.55

DEUTSCHE BANK

7.578

0.052

PRYSMIAN

DEUTSCHE POST

29.01

-0.43

SNAM

DT BOERSE N

115.5

1.3

STMICROELEC.N.

DT LUFTHANSA A

19.835

0.215

TELECOM ITALIA

0.54

0.55

DT TELEKOM N

14.824

-0.01

TENARIS

12.72

12.85

9.917

0.091

TERNA

5.60

5.58

73.8

0.96

11.866

-0.47

CONTINENTAL AG
DAIMLER AG N

E.ON SE NA
FRESENIUS MEDI

GEOX
INTESA SANPAOL

1.66

1.67

2.198

-0.34

MEDIASET

2.73

2.74

MEDIOBANCA

9.35

9.35

RCS MEDIAGROUP

1.27

1.27

16.79

16.66

4.61

4.56

14.09

13.71

UNICREDIT

Στο Λονδίνο, η τιμή του Brent αναρριχήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του έτους, προσεγγίζοντας τα 70 δολάρια το βαρέλι,
λόγω της μείωσης της προσφοράς
από τη Βενεζουέλα και την πιθανότητα επιβολής πρόσθετων κυρώσεων
εις βάρος του Ιράν από τις ΗΠΑ. Το
αργό Νέας Υόρκης διαμορφώθηκε
στα 62,09 δολάρια το βαρέλι, με άνοδο 0,8%. Οι ανοδικές τάσεις στις
τιμές του «μαύρου χρυσού» ενισχύθηκαν έπειτα από την έρευνα του
πρακτορείου Reuters, που έδειξε
ότι η προσφορά των κρατών-μελών
του ΟΠΕΚ έχει διολισθήσει στο χαμηλό τετραετίας.
REUTERS, BLOOMBERG

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜA

FRESENIUS SE

INFINEON TECH

που έδειξαν πτώση των παραγγελιών
στα κεφαλαιουχικά αγαθά τον Φεβρουάριο. Ο δείκτης S&P 500 περιόρισε τις απώλειές του προς το
τέλος της συνεδρίασης, με οριακή
πτώση 0,02%. Κατά τη διάρκεια των
τελευταίων μηνών επικρατεί ένα
γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας για
την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας, το οποίο ενισχύθηκε χθες, ύστερα από τις δυσοίωνες προβλέψεις
της επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η Κριστίν Λαγκάρντ μίλησε για επιδείνωση των
προοπτικών ανάπτυξης από τον Ιανουάριο, όταν είχαν ήδη αναθεωρηθεί προς τα κάτω οι προβλέψεις
για την παγκόσμια οικονομία.

Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες
AJINOMOTO
ASAHI GROUP HL
ASTELLAS PHARM
BRIDGESTONE CO
CANON INC
CASIO COMPUTER
CITIZEN WATCH
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
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

(Σε γιέν)

Χθεσινό
1756.5
4921
1673.5
4362
3253
1462
632
1550
549.6
2621.5
5120
8022
969
3728
3110
2739
1512.5
2830
1647
7000
870
1112
1450
568.2
3114
1516.5
606
3700
2704
1571
4921
932.7
415.7
5130
2354
2396.5
1125
2669
717
2174
1167
9467
4185
1249
968
7742
4680
3996
529
682
5060
9000
3190
5458
734.8
5350
2313
734.8
3635
1493
6689
5520

Paris/Παρίσι

Μετ. %
-0.76
-0.3
-1.24
0.72
0.03
0.69
0.8
3.4
0.44
1.35
0.51
-0.16
1.89
1.61
1.14
1.07
1.48
1.11
-1.2
-2.78
1.64
0.18
3.2
1.68
-0.16
2.67
0.17
-1.46
-1.74
-0.76
-1.9
0.89
1.61
0.59
-2.02
-0.44
-1.66
1.41
-1.76
-0.68
-1.22
-1.69
-0.72
-1.73
-2.92
-1.6
1.5
0
-1.59
-2.32
1.24
-1.69
0.37
1.63
-0.74
-0.22
1.63
1.11
2.54
0.65
-0.72

ALSTOM

40.03

AXA

22.97

39.29
22.71

BNP PARIBAS

43.91

43.48

BOUYGUES

32.72

32.63

CAPGEMINI

108.60

109.85

CARREFOUR

16.64

16.77

CASINO GUICHAR

40.50

39.50

CREDIT AGRICOL

11.17

11.09

DANONE

68.50

68.34

DASSAULT SYSTE

133.30

133.40

EDF

12.48

12.33

L’OREAL

238.60

240.40

L.V.M.H.

334.50

333.25

LAGARDERE S.C.

23.22

23.14

MICHELIN

109.75

109.30

PERNOD RICARD

160.80

158.50

PEUGEOT
KERING

23.03

22.65

526.40

522.10

PUBLICIS GROUP

46.86

46.01

RENAULT

61.24

60.65

SAINT-GOBAIN

33.54

33.28

SANOFI

79.24

78.85

SCHNEIDER ELEC

71.68

70.74

SOCIETE GENERA

26.62

26.53

SODEXO

98.94

98.82

STMICROELECTRO

14.11

13.73

TF1

8.15

8.22

THALES

108.15

109.15

TOTAL

49.98

50.00

VEOLIA ENVIRON

20.03

20.02

Χθεσινό

Μετ. %

Madrid/Mαδρίτη
Εταιρείες
ACS CONS Y SER

(Σε ευρώ)

39.51

0.7908

AENA SME

161.65

0.5912

ACERINOX

9.19

0.3713

ACCIONA

101.5

2.2155

AMADEUS

71.18

-0.7252

BANKIA

2.344

-1.554

BBVA

5.328

0.4146

BANKINTER

6.972

-0.5421

CAIXABANK

2.859

-1.8538

DSTR INT ALIME

0.6558

0.7373

ENDESA

22.64

-0.2204

ENAGAS

25.82

0.8594

FERROVIAL

21.12

0.6193

11.6

-0.8547

FOMENTO DE CON
GRIFOLS

25.54

1.7125

IBERDROLA

7.798

0.3604

INT AIRLINES G

5.914

0.5099

INDRA SISTEMAS

9.97

0.4534

INDITEX

26.3

0.8049

MAPFRE

2.527

1.1609

MERLIN PROP

11.79

0.5973

ARCELORMITTAL

19.292

1.1535

OBR HUARTE LAI

1.23

0

RED ELECTR COR

18.885

0.5323

REPSOL

15.375

-0.0325

BCO DE SABADEL

0.917

-0.822

BANCO SANTANDE

4.278

0.1404

(Σε ευρώ)

SACYR

2.294 -0.6066

Χθεσινό

Μετ. %

TELEFONICA

7.485

-0.3462

ACCOR

37.09

36.50

MEDIASET ES CO

6.67

-0.1796

AIR LIQUIDE

114.10

114.00

TECNICAS REUN

26.26

2.6583

Εταιρείες
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

l

21

Τρίτη 2 Απριλίου 2019
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,7800

0,8060

0,7938

-0,4740

184.690

0,7920

0,8000

0,7960

0,76

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,2800

1,3140

1,2985

1,1150

32.148

1,2980

1,3140

1,3140

1,08

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,4820

0,4860

0,4858

0,5240

20.627

0,4840

0,4880

0,4840

0,83

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0050

0,0075

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0,0320

0,0320

0,0320

0,0000

70

0,0290

0,0335

0,0320

0,00

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1220

0,1220

0,1220

0,0000

9.350

0,1160

0,1220

0,1220

0,00

1,3300

1,3500

1,3325

0,5260

10.670

1,3300

1,3500

1,3300

0,00

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

0,1000

0,1050

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,2100

0,2100

0,2100

0,0000

5.000

0,2020

0,2100

0,2100

0,00

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0760

0,0880

0,0782

0,3170

78.393

0,0825

0,0880

0,0845

12,67

0,0580

0,00

1,1900

1,71

0,2700

-6,90

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)

0,0320

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)

0,0020

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

0,0025

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1420

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2700

0,0000

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0900

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0240

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1460

0,1580

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

ΦΑΣΤ

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0120

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0265

0,0000

0,0590

0,0000

0,0165

1,1700

1,1800

0,0000

0,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0580

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)

0,2340

0,2680

ΑΓΡΟ

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

1,0000

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,1140

0,1300

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0000

0,0200

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1320

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0700

0,0700

0,0700

0,2150

10.000

0,0680

0,0700

0,0700

3,70

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,7100

0,7100

0,7100

5,0000

400

0,6000

0,7000

0,7100

7,58

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,5950

0,5950

0,5950

0,5000

500

0,5800

0,6050

0,5950

0,85

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0280

0,0280

0,0280

-0,2510

16.500

0,0000

0,0290

0,0280

-8,20

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

1,4500

1,6000

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0120

2,6600

0,00

1,2400

-7,46

0,0015

-50,00

1,1800
0,2700

0,0595
1,1900
0,2700

0,0583
1,1801
0,2700

0,0330
1,0090
-2,0000

37.755
5.450
390

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

0,0440

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,3640

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4400

0,4760

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0920

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,6400

2,6600

2,6600

2,6600

2,6600

0,0000

1.100

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0325

ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0120

ΚΕΟ

KEO PLC

1,3000

1,4000

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0000

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,6000

0,6500

ΦΡΟΥ

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

0,2280

0,2360

0,0780

0,0000

1,2400

1,3500

1,3489

0,8910

808

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0015

0,0015

0,0015

-0,1620

100

0,0000

0,0000

0,0015

0,0035

0,0000

0,0355

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΡΟΧΑ

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2

45,3000

45,3000

45,3005

30,0450

223

45,0000

48,0000

45,3000

0,67

45,0000

46,9000

45,2858

-170,6570

55.219

45,0000

-4,15

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

45,0000

46,5000

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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Το Brexit στο ποδόσφαιρο
H έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση και οι επιπτώσεις στην Πρέμιερ Λιγκ
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το απόλυτο χάος που επικρατεί στη βρετανική πολιτική σκηνή και εν γένει στην
κοινωνία, σχετικά με την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή
Ενωση αντανακλάται και στο αγγλικό
ποδόσφαιρο, με την αβεβαιότητα να
προκαλεί έντονες ανησυχίες σε όσους
αναμειγνύονται σε αυτό, από παράγοντες
και συλλόγους έως παίκτες, τηλεοπτικά
δίκτυα και διαφημιζόμενους. Τουλάχιστον
το βελτιούμενο εγχώριο ταλέντο ίσως
βοηθήσει το ποδόσφαιρο στη χώρα να
ισορροπήσει τελικά.Η αδυναμία προσδιορισμού της μελλοντικής σχέσης της
Βρετανίας με την Ε.Ε., αλλά και με τρίτες

Μέσα στο γήπεδο απογειώνεται. Στην προσωπική του ζωή, όμως, ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ένα προσγειωμένο άτομο.

Αντετοκούνμπο:
Ακόμη και τώρα
είμαι προσεκτικός
με τα χρήματα

<
<
<
<
<
<

Το ακριβότερο πρωτάθλημα
στον κόσμο προσπαθεί να
ψηλαφήσει τις μελλοντικές
συνθήκες λειτουργίας του.
χώρες, εφόσον τελικά επέλθει το... πολυθρύλητο Brexit, επηρεάζει άμεσα και
την Premier League. Το ακριβότερο πρωτάθλημα στον κόσμο προσπαθεί να ψηλαφήσει τις μελλοντικές συνθήκες λειτουργίας του, όπως και κάθε άλλος οικονομικός τομέας στη Βρετανία.

Περιορισμοί

Είναι άγνωστο κατά πόσον θα υποχρεωθούν οι Ευρωπαίοι ποδοσφαιριστές
να πέσουν στο επίπεδο των μη κοινοτικών παικτών, που οφείλουν να διαθέτουν άδεια εργασίας βάσει πολύπλοκων
κριτηρίων κ.λπ. Το ίδιο θα ισχύει και για
τους προπονητές (14 από τους 20 τεχνικούς στην Πρέμιερ Λιγκ είναι μη Βρετανοί) και κάθε άλλον υπάλληλο του
συλλόγου (γιατροί κ.λπ.) που δεν έχει
βρετανικό αλλά ευρωπαϊκό διαβατήριο.Επίσης, είναι άγνωστο τι περιορισμοί θα
τεθούν στους συλλόγους αναφορικά με
την απόκτηση μη Βρετανών ποδοσφαιριστών, πράγμα που θα έχει τεράστια
σημασία ιδιαιτέρως για Γάλλους και Ισπανούς που είναι μεταξύ των μεγαλύτερων ποδοσφαιρικών «κοινοτήτων»
στα ρόστερ της Πρέμιερ Λιγκ.
Αλλωστε, τον περασμένο Νοέμβριο
η αγγλική ομοσπονδία πρότεινε τη μείωση των μη Βρετανών παικτών σε κάθε
ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ από 17 σε 12.Αυτά σημαίνουν ότι αν και καθιερωμένοι

Mέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο τι περιορισμοί θα τεθούν στους συλλόγους αναφορικά με την απόκτηση μη Βρετανών ποδοσφαιριστών, γεγονός που θα έχει τεράστια σημασία ιδιαιτέρως για Γάλλους και Ισπανούς.
ποδοσφαιριστές εξ Ελλάδος, όπως ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος της Αρσεναλ,
με πολλές συμμετοχές στην εθνική Ελλάδος, δεν θα είχαν πρόβλημα να εξασφαλίσουν άδεια εργασίας, θα αντιμετώπιζαν θέμα με τους περιορισμούς στον
αριθμό των μη Βρετανών. Ωστόσο, ένας
νέος Ελληνας παίκτης στα 21 ή 22 του
χρόνια (όπως π.χ. ο Στάθης Ταυλαρίδης
στον ίδιο λονδρέζικο σύλλογο το 2001)
θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να ενταχθεί
σε αγγλική ομάδα, καθώς αφενός η άδεια
εργασίας θα φαντάζει μακρινή, αφετέρου
οι σύλλογοι θα είναι πιο φειδωλοί στις
μεταγραφές αλλοδαπών αν έχουν λιγότερες θέσεις διαθέσιμες στο ρόστερ, οπότε θα προτιμούν πιο «έτοιμους» ξένους.Μια άλλη συνέπεια που ήδη βιώνουν
οι σύλλογοι είναι η πτώση της ισοτιμίας
της στερλίνας έναντι του ευρώ, κάνοντας
ακριβότερες τις συναλλαγές για τους
Βρετανούς, ωστόσο αυτή η τάση μπορεί
να μεταβληθεί εύκολα.Επιπλέον, θα είναι

δυσκολότερο για αγγλικούς συλλόγους
να αποκτούν παίκτες κάτω των 18 ετών
για τις ακαδημίες τους, αφού δεν θα ισχύουν πια εκεί οι ευεργετικοί όροι υπέρ
της μετακίνησης ποδοσφαιριστών 16
έως 18 ετών εντός της Ε.Ε
Η εξάρτηση της Πρέμιερ Λιγκ από
τους μη Αγγλους ποδοσφαιριστές έχει
ξεπεράσει κάθε προηγούμενο σήμερα.
Σύμφωνα με νέα έρευνα του Ποδοσφαιρικού Παρατηρητηρίου CIES της Ελβετίας, το ποσοστό των λεπτών συμμετοχής
των Αγγλων ποδοσφαιριστών στους αγώνες της κορυφαίας κατηγορίας στο
μεγάλο νησί έχει μειωθεί από 45,1% το
2011-12 σε 35,2% στη φετινή σεζόν, με
βάση τα στοιχεία από την αρχή της περιόδου έως τις 15 Φεβρουαρίου. Ομοίως,
το ποσοστό των τερμάτων που πέτυχαν
το 2011-12 οι Αγγλοι παίκτες στην Πρέμιερ Λιγκ ανήλθε στο 39,1%, ενώ φέτος
έχει κατρακυλήσει στο 30,7%. Το γεγονός
ότι το ποσοστό στα τέρματα υπολείπεται

αυτού των λεπτών συμμετοχής δείχνει
ότι στην επίθεση υπάρχει μεγαλύτερη
έλλειψη Αγγλων από ό,τι στην άμυνα.

Χρόνοι συμμετοχής

Ο διεθνής χαρακτήρας του αγγλικού
πρωταθλήματος σημαίνει ότι οι προερχόμενοι από επτά ευρωπαϊκές χώρες έχουν
σχεδόν ίσο συνολικά χρόνο με αυτόν των
Αγγλων παικτών: οι Ισπανοί έχουν 10,8%
των λεπτών στην Πρέμιερ Λιγκ, οι Γάλλοι
7,2%, οι Γερμανοί 4,8%, οι Πορτογάλοι
3,8%, οι Ολλανδοί 3,4%, οι Βέλγοι 3% και
οι Ιρλανδοί 1,5%. Συνολικά δηλαδή
34,5%.Η ελπίδα των Αγγλων για τη μεταBrexit εποχή εστιάζεται στο ότι οι νέες
φουρνιές γηγενών παικτών είναι ιδιαιτέρως
ταλαντούχες, όπως φαίνεται σε όλα τα επίπεδα εθνικών ομάδων, από παίδες έως
και άνδρες. Επιπλέον, ο μέσος όρος ηλικίας
των Αγγλων στην Πρέμιερ Λιγκ έχει πέσει
από τα 27,49 χρόνια το 2009-10 στα 26,95
χρόνια φέτος.

«Σημαίνει πολλά για μένα να είμαι πιστός στις ελληνικές και
νιγηριανές ρίζες μου», τόνισε
ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σε
συνέντευξή του στο ESPN.
Ο Ελληνας σούπερ σταρ των
Μπακς αναφέρθηκε στην υπερηφάνεια που νιώθει για την καταγωγή του, στη συνεισφορά
της οικογένειάς του στο δύσκολο
αυτό ταξίδι του ΝΒΑ, στη μάχη
με τον Τζέιμς Χάρντεν για το
βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη της σεζόν (MVP), όπως επίσης στο πώς διαχειρίστηκε τα
πολλά χρήματα με το που ήρθαν
ξαφνικά στα χέρια του.
Σε σχετική ερώτηση, ο 24χρονος άσος άνοιξε την ψυχή του:
«Οταν παίζουμε, βλέπω πολλές
ελληνικές σημαίες και πριν από
μερικές μέρες είδα έναν φίλαθλο
να κρατάει μία ελληνική και μία
νιγηριανή σημαία. Ηταν από τις
ομορφότερες στιγμές που έζησα
στο ΝΒΑ. Εκπροσωπώ και τις
δύο χώρες και σημαίνει πολλά
για μένα αυτό. Οταν βλέπω την
ελληνική σημαία, σκέφτομαι τα
παιδικά μου χρόνια. Οταν βλέπω
τη σημαία της Νιγηρίας, ξέρω
πως οι γονείς μου είναι υπερήφανοι και πως ο πατέρας μου με
βλέπει από ψηλά και χαμογελά».
Το ταξίδι του Γιάννη είναι μοναδικό, σαν ένα μυθιστόρημα.
Από τα 18 του, χρειάστηκε να

διαχειριστεί εκατομμύρια δολάρια, από το πρώτο του μεγάλο
συμβόλαιο. Ο ίδιος εξηγεί ότι
προσέχει τα οικονομικά του για
παν ενδεχόμενο: «Η πρώτη φορά
που πήρα εισιτήρια πρώτης θέσης ήταν στον τέταρτο χρόνο
μου στο ΝΒΑ. Μέχρι τότε πετούσα στην οικονομική θέση. Πλέον
φροντίζω και εγώ και η οικογένειά μου να πετάμε στην πρώτη
θέση. Οταν είσαι rookie (στον
πρώτο χρόνο), ποτέ δεν ξέρεις
τι θα γίνει, γι’ αυτό κι εγώ ήθελα
να προσέχω με τα λεφτά μου τότε. Θέλω να έχω εξασφαλίσει τον
εαυτό μου, την οικογένειά μου
και το μέλλον μας, γι’ αυτό και
τώρα είμαι προσεκτικός».
• Για πρώτη φορά στην ιστορία
του ΝΒΑ, το Παρίσι θα φιλοξενήσει δύο ομάδες της κορυφαίας
διοργάνωσης. Πιο συγκεκριμένα,
στις 24 Ιανουαρίου του 2020, ο
Γιάννης Αντετοκούνμπο και οι
Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους
Σάρλοτ Χόρνετς στο «Παλέ ντε
Μπερσί» για αγώνα της κανονικής περιόδου.
Στις δηλώσεις του, ο Ελληνας
άσος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του: «Είναι πραγματικά
τιμητικό για μένα που έχω την
ευκαιρία να συμμετέχω στο
πρώτο ματς κανονικής περιόδου με έδρα το Παρίσι».

ΠΑΜΕ

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

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΙ

ΜΑΡΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΖΑΒΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ Κ
ΟΣΙΑΡΗΣ
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MARKET PLACE

Η AstroBank συμμετέχει
στην καμπάνια
«Light it up blue»

GOOGLE

Τίτλοι τέλους για το Google+
Η Google έβαλε «λουκέτο» την Τρίτη 2 Απριλίου

στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης
Google+, που ποτέ δεν κατάφερε να προσελκύσει αρκετούς χρήστες και ατύχησε ως ανταγωνιστής του Facebook. Όλα τα «προφίλ» και οι ιστοσελίδες των χρηστών του Google+ διαγράφονται
αυτόματα από σήμερα, καθώς επίσης βίντεο και
φωτογραφίες που έχουν αποθηκευθεί στο αντίστοιχο «άλμπουμ» του δικτύου. Η διαγραφή δεν
επηρεάζει άλλες υπηρεσίες της Google, για παράδειγμα φωτογραφίες και βίντεο που ο χρήστης έχει αποθηκεύσει στο Google Photos. Ο λογαριασμός Google του χρήστη, που είναι συνδεδεμένος με υπηρεσίες όπως το Gmail, το Maps
και το YouTube, θα συνεχίσει να δουλεύει κανονικά, αλλά ο προσωπικός λογαριασμός Google+,
που αφορούσε μόνο αυτό το κοινωνικό δίκτυο,
θα διαγραφεί. Η Google έδωσε ως επίσημη δικαιολογία για το κλείσιμο του Google+ «τη χαμηλή χρήση του και τις δυσκολίες να διατηρηθεί ένα πετυχημένο προϊόν, που να ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες των χρηστών». Το Google+ είχε
ξεκινήσει το 2011 και υπήρξε η τέταρτη απόπειρα της Google να δημιουργήσει ένα κοινωνικό
δίκτυο.

Στην καμπάνια «Light it up blue», που πραγματοποιείται κάθε χρόνο με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ευαισθητοποίησης για τον
Αυτισμό, συμμετέχει για 8η συνεχή χρονιά η
AstroBank, στηρίζοντας έμπρακτα τις προσπάθειες
του Συνδέσμου για Άτομα με Αυτισμό Κύπρου.
Στο πλαίσιο του «Light it up blue», το κτίριο που
στεγάζει τα κεντρικά γραφεία της AstroBank,
στη Λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λευκωσία,
φωταγωγείται με μπλε χρώμα, όπως και εκατοντάδες άλλα κτίρια σε όλο τον πλανήτη. Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος της AstroBank
Γιώργος Άππιος σημείωσε πως η συμμετοχή της
Τράπεζας στην καμπάνια «Light it up Blue», εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής της ευθύνης.
Ο ρομποτικός υπάλληλος στην ρεσεψιόν δυσκολευόταν να απαντήσει στις ερωτήσεις των πελατών...

Ξενοδοχείο στην Ιαπωνία
απολύει τα ρομπότ του
Η διεύθυνση δεν έμεινε ευχαριστημένη από τις υπηρεσίες τους

SAMSUNG

Παρουσιάζει βάζοπυροσβεστήρα
Ένα πρωτότυπο πυροσβεστήρα παρουσιάζει η

εταιρεία Samsung. Η συσκευή στην όψη θυμίζει
κλασικό βάζο για λουλούδια. Στο εσωτερικό του
όμως υπάρχει ένας ειδικός θάλαμος ο οποίος περιέχει ανθρακικό κάλιο. Πρόκειται για το χημικό
συστατικό που χρησιμοποιείται για την κατάσβεση μικρών πυρκαγιών. Σε περίπτωση φωτιάς αυτό που χρειάζεται να κάνει κανείς είναι να πετάξει με δύναμη το βάζο στην φωτιά ώστε να απελευθερωθεί το ανθρακικό κάλιο για την κατάσβεση της. Ήδη οι πρωτότυποι πυροσβεστήρες
έχουν διαμοιραστεί σε περισσότερα από εκατό
χιλιάδες σπίτια στην Νότια Κορέα.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Λογοκρισία προστασία
η νέα οδηγία της ΕΕ;
Αλλάζουν τα δεδομένα στο διαδίκτυο με βάση τη

νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία καθιστά τις διαδικτυακές πλατφόρμες υπεύθυνες για το περιεχόμενο που αναρτούν οι
χρήστες. Δημιουργεί επίσης πνευματικό δικαίωμα για το περιεχόμενο. Υπάρχουν φυσικά αμφιλεγόμενα σημεία της Οδηγίας τα οποία αφορούν
τους εκπροσώπους του Τύπου και τις πλατφόρμες που διαμοιράζουν περιεχόμενο όπως το
Facebook και το You Tube. Οι υπέρμαχοι της νέας
οδηγίας υποστηρίζουν ότι έτσι διασφαλίζεται η
ελευθερία της έκφρασης, ενώ οι πολέμιοι της, εκτιμούν ότι έτσι, καταστρατηγείται.

APPLE

Στρέφεται και
στα αυτόνομα αυτοκίνητα
Τον επικεφαλής ανάπτυξης των ηλεκτρικών

power trains της Tesla, Michael Schwekutsch
προσέλαβε η Apple. O Michael Schwekutsch έχει
μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη ηλεκτρικών
drive trains, εμπειρία που δεν απέκτησε μόνο
στην Tesla, αφού μπορεί να είχε βασικό ρόλο
στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών μοτέρ του δεύτερης γενιάς Roadster και του Semi, όμως εργάστηκε και στην ανάπτυξη των ηλεκτρικών μοτέρ
της BMW i8, της Porsche 918 Spyder και του Fiat
500e μεταξύ άλλων. Η πρόσληψη του Michael
Schwekutsch δεν σηματοδοτεί απαραίτητα την επιστροφή της Apple στην κατασκευή και παραγωγή του πρώτου της αυτό-οδηγούμενου οχήματος. Λέγεται ότι η Apple θα συνεργαστεί με την
VW πάνω σε αυτόνομα οχήματα που θα μετακινούν τους υπαλλήλους της μεταξύ των γραφείων
της, οπότε ενδέχεται η πρόσληψη του, να αφορά
σε αυτά τα σχέδια.

To πρώτο στον κόσμο ρομποτικό
ξενοδοχείο, το οποίο είχε ανοίξει
πριν τέσσερα χρόνια στην Ιαπωνία, μπορεί γρήγορα να κέρδισε μια θέση στο βιβλίο των
παγκόσμιων ρεκόρ Γκίνες, αλλά
τώρα αναγκάζεται να «απολύσει» πολλά από τα ρομπότ του
και να τα αντικαταστήσει με
ανθρώπους καθώς οι πελάτες
του δεν έμειναν τελικά ευχαριστημένοι από τις υπηρεσίες των
ρομπότ - υπαλλήλων του. Το
Ξενοδοχείο Henn na («Το Παράξενο Ξενοδοχείο») στην Ιαπωνία άρχισε να λειτουργεί το
2015.
Από τη στιγμή που έμπαινε
ο πελάτης μέσα, δύσκολα συναντούσε άνθρωπο: στη ρεσεψιόν τον υποδεχόταν ένα ρομπότ που έκανε το check in και
του έδινε το κλειδί του δωματίου, στο οποίο τον οδηγούσε
ένα άλλο ρομπότ, που κρατούσε
και τη βαλίτσα του.
Tο δωμάτιο φυσικά μόλις
είχε καθαρισθεί από ρομπότ,
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Υβριδικό το μέλλον
των ξενοδοχείων, αναφέρει εκπρόσωπος της
εταιρείας Huis Ten
Bosch. Δηλαδή κάποιες υπηρεσίες θα εκτελούνται από ανθρώπους και άλλες από
ρομπότ.
στο μπαρ του ξενοδοχείου ένα
άλλο ρομπότ έφτιαχνε και σερβίριζε τα κοκτέιλ, και κάποιο
άλλο χόρευε.
Η εταιρεία Huis Ten Bosch
που ήλεγχε το ξενοδοχείο, πίστευε ότι με τον τρόπο αυτό θα
μείωνε το κόστος λειτουργίας
της και θα συμβάδιζε με το πνεύμα της εποχής.
Ωστόσο, στην πράξη τα
πράγματα πήγαν μάλλον στρα-

βά, όπως επισημαίνει ο
Economist. Ο ρομποτικός υπάλληλος στην ρεσεψιόν δυσκολευόταν να απαντήσει στις ερωτήσεις των πελατών, ο ρομποτικός γκρουμ αδυνατούσε
να βγει από το ξενοδοχείο ή να
ανέβει σκάλες για να εξυπηρετήσει τους πελάτες με τις αποσκευές τους, ακόμη και η ρομποτική χορεύτρια κάποια στιγμή χάλασε...
Τελικά, οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου συνειδητοποίησαν
ότι έπρεπε να αυξήσουν το προσωπικό τους, όχι μόνο για να
εξυπηρετούν πια και άνθρωποι
εργαζόμενοι τους πελάτες, αλλά
επίσης για να βοηθούν και να
επισκευάζουν τα ρομπότ. Κάπως
έτσι, το ξενοδοχείο αποφάσισε
να «απολύσει» περισσότερα
από τα μισά από τα συνολικά
243 ρομπότ του.
Η Αγιάκο Ματσούο, εκπρόσωπος της εταιρείας που διαχειρίζεται το ιαπωνικό «Παράξενο Ξενοδοχείο», συνεχίζει να

πιστεύει ότι το μέλλον των ξενοδοχείων θα είναι (και) ρομποτικό, όμως -μετά το πάθημα- έμαθε ένα μάθημα. Όπως δήλωσε, «είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε τις υπηρεσίες που εκτελούν τα ρομπότ, από εκείνες
που εκτελούν οι άνθρωποι». Με
άλλα λόγια, το μέλλον θα είναι
«υβριδικό».
Τα ρομπότ δεν μπορούν ακόμη να μαντέψουν τι θέλουν
οι πελάτες και να τους δώσουν
την κατάλληλη απάντηση όπως
ένας άνθρωπος.
Όμως έχουν ικανότητες που
δεν έχουν ούτε οι πιο μορφωμένοι και έμπειροι ξενοδοχοϋπάλληλοι, όπως να απαντούν
στους πελάτες σε δεκάδες γλώσσες.
Το συμπέρασμα είναι ότι μόνα τους τα ρομπότ δεν μπορούν
να «τρέξουν» ένα ξενοδοχείο,
αλλά στο μέλλον θα αυξήσουν
την παρουσία τους στον ξενοδοχειακό και γενικότερα στον
τουριστικό κλάδο.

Ενα πλυντήριο ρούχων για το διάστημα
Η ρωσική διαστημική εταιρεία
RKK Energia ανακοίνωσε σήμερα ότι άρχισε να κατασκευάζει
ένα πλυντήριο ρούχων για τις
ανάγκες των πληρωμάτων του
Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού,
το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στις μελλοντικές
αποστολές στη Σελήνη αλλά και
στις διαπλανητικές αποστολές.
«Για τις μελλοντικές αποστολές στη Σελήνη και άλλες διαπλανητικές αποστολές η RKK
Energia άρχισε να κατασκευάζει
ένα ειδικό πλυντήριο ρούχων
για το διάστημα», αναφέρει το
βίντεο που ανάρτησε η εταιρεία
στο κανάλι της στο YouTube .
Η κατασκευή ενός τέτοιου
διαστημικού πλυντηρίου θα λύσει το μεγάλο πρόβλημα του
πλυσίματος των ρούχων των
πληρωμάτων των διαστημικών
αποστολών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, καθώς μέχρι σήμερα οι αστροναύτες αναγκάζονται να συσσωρεύουν τα ρούχα που αλλάζουν κάθε φορά, εν
συνεχεία να τα στέλνουν στη
γη και να παραλαμβάνουν από
τη Γη καθαρά ρούχα που στέλνονται με διαστημόπλοια.
Ωστόσο, στην αναφορά της
εταιρείας δεν υπάρχει καμία
πληροφορία για το πώς θα λειτουργεί το πλυντήριο αυτό στο
διάστημα. Πρόσφατα, το ερευνητικό Ινστιτούτο NIIchimmash,
που είναι η κύρια ρωσική διαστημική επιχείρηση που ασχολείται με συστήματα τροφοδοσίας στο Διάστημα, είχε ανακοινώσει ότι έχουν ξεκινήσει
οι εργασίες για την κατασκευή
πλυντηρίου ρούχων που θα λειτουργεί στο Διάστημα.
Το 2017, οι μηχανικοί της εταιρείας RKK Energia σε άρθρο
τους στο περιοδικό «Διαστημική
τεχνική και τεχνολογία» είχαν

Το διαστημικό πλυντήριο θα λειτουργεί με την χρήση μιας συσκευής που θα συσσωρεύει το διοξείδιο του
άνθρακα, που υπάρχει στην αναπνοή των αστροναυτών το οποίο θα υγροποιείται σε θερμοκρασία 31 βαθμούς Κελσίου και υπό πίεση 74 ατμοσφαιρών.
προτείνει την κατασκευή ενός
πλυντηρίου που θα λειτουργεί
στο διάστημα, αναφέρει το Ria
Novosti.
Πρότειναν μάλιστα, το διαστημικό πλυντήριο να λειτουργεί με την χρήση μιας συσκευής
που θα συσσωρεύει το διοξείδιο
του άνθρακα, που υπάρχει στην
αναπνοή των αστροναυτών. Κατά την άποψή τους, το διοξείδιο
του άνθρακα σε θερμοκρασία
31 βαθμών Κελσίου και υπό πίεση 74 ατμοσφαιρών, υγροποιείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σ’ αυτήν την κατάσταση
για τον καθαρισμό των ρούχων.
Σήμερα οι αστροναύτες φο-
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Θα χρησιμοποιηθεί
και στις μελλοντικές
αποστολές στην Σελήνη και στις διαπλανητικές αποστολές.
ρούν τα ρούχα τους για 3-4 μέρες
και μετά τα αλλάζουν, φορώντας
καθαρά. Έτσι τα ρούχα αποθηκεύονται στο Διεθνή Διαστημικό
Σταθμό, με αποτέλεσμα να πραγματοποιούνται ετησίως αποστολές ρούχων που το βάρος
τους φθάνει τα 600 κιλά.

Μάλιστα οι ερευνητές της εταιρείας έχουν υπολογίσει ότι
σε περίπτωση που πραγματοποιούνταν σε μια αποστολή
στον πλανήτη Άρη με έξι αστροναύτες για διάστημα πτήσης
διάρκεια δύο ετών, θα χρειαζόντουσαν τρεις τόνοι ρούχων.
Η NASA έχει επίσης ασχοληθεί με το πρόβλημα και είχε χρηματοδοτήσει έρευνες για να βρεθεί μια μέθοδος ώστε να καθαρίζονται τα ρούχα χωρίς νερό
ή να παραχθούν αντιμικροβιακά
υφάσματα, που θα μπορούν να
τα φορούν οι αστροναύτες για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο μπλε τα αεροδρόμια
για τα παιδιά με αυτισμό
Η Hermes Airports στήριξε και φέτος την πρωτοβουλία του Μεσογειακού Ιδρύματος Ασφάλειας
Πτήσεων, με τη δράση «Αυτισμός στον Αέρα,
στο πλαίσιο δράσεων ώστε να είναι πιο εύκολα
τα αεροπορικά ταξίδια για άτομα με αυτισμό.
Σε δελτίο Τύπου της εταιρείας αναφέρεται ότι
«η Hermes Airports, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Αυτισμού που τιμήθηκε στις 2 Απριλίου,
προγραμματίζει σειρά δράσεων με στόχο την
εξοικείωση των ατόμων με αυτισμό με τη διαδικασία ενός αεροπορικού ταξιδιού, αλλά και
του κοινού ευρύτερα με τον αυτισμό». Συγκεκριμένα από την Παρασκευή 29 Μαρτίου μέχρι
και τις 5 Απριλίου 2019, ο κύριος κυκλικός κόμβος
του αεροδρομίου Λάρνακας και οι είσοδοι των
αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου θα είναι φωταγωγημένοι στο μπλε χρώμα που είναι το
χρώμα του αυτισμού, στο πλαίσιο του παγκόσμιου
κινήματος «Light it up blue», με στόχο την ευαισθητοποίηση των επιβατών και των επισκεπτών
των αεροδρομίων σχετικά με τον αυτισμό.

Eργαστήρια του CIIM
για επιχειρηματικότητα
στην ενέργεια
Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκαν τα βιωματικά
εργαστήρια “Επιχειρηματικότητα στην Ενέργεια”, που προσέφερε το CIIM – Cyprus
International Institute of Management. Τα τριήμερα εργαστήρια έλαβαν χώρα στις 17-19 Μαρτίου, όπου και φιλοξένησαν στην Κύπρο, 60 εταίρους από 5 χώρες των Βαλκανίων ως μέρος
του έργου Interreg Balkan Med. Μέρος των εργαστηρίων ήταν η μείωση εκπομπής καυσαερίων,
διαχείριση της ενέργειας στα κτίρια, ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, καθώς και η διαχείριση αποβλήτων, με στόχο να δημιουργηθούν ευκαιρίες
για καινοτόμες και νεοφυείς επιχειρήσεις. Την
έναρξη των βιωματικών εργαστηρίων χαιρέτισε
ο Δρ. Τάκης Στυλιανίδης, Διευθυντής Επιχειρησιακών Διαδικασιών του CIIM.

Η cdbbank στον 13ο
ΟΠΑΠ Μαραθώνιο
Λεμεσού ΓΣΟ
Δίνοντας δυναμικά το «παρών» της, η οικογένεια
της cdbbank (Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως)
συμμετείχε στον 13ο ΟΠΑΠ Μαραθώνιο Λεμεσού
ΓΣΟ, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά την
προσήλωσή της στην ενίσχυση του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Ανταποκρινόμενοι μαζικά στο
κάλεσμα, δεκάδες εργαζόμενοι της Τράπεζας
και μέλη των οικογενειών τους έλαβαν μέρος
στον PrimeTel Εταιρικό Αγώνα Δρόμου 5χλμ,
που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Μαρτίου
2019. Στο πλαίσιο του Μαραθωνίου, το προσωπικό της Τράπεζας επέλεξε να στείλει με έναν
ξεχωριστό τρόπο το δικό του μήνυμα, με στόχο
να ευαισθητοποιήσει το κοινό για το θέμα του
παιδικού καρκίνου. Δρώντας ως πρεσβευτές
του Ιδρύματος, οι εργαζόμενοι προσήλθαν στην
εργασία τους φορώντας μπλουζάκια στα οποία
αναγραφόταν το σύνθημα «EVEN A SMALL
DONATION IS A GREAT GIVING», ενθαρρύνοντας το κοινό να στηρίξει έμπρακτα το έργο
του Καραϊσκάκειου.
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Ερχεται κύμα εξόδου εισηγμένων
εταιρειών από το Χ.Α. τον Απρίλιο

Μειώνονται οι επιλογές των ξένων χαρτοφυλακίων για επενδύσεις στην ελληνική αγορά
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Μπορεί το ελληνικό Χρηματιστήριο
να έχει ξεφύγει από την περίοδο των
έντονων πιέσεων και ρευστοποιήσεων
που χαρακτήρισαν το 2018 και ειδικά
το β΄ τρίμηνο, σημειώνοντας από τις
αρχές της φετινής χρονιάς σημαντική
ανάκαμψη, η οποία το έχει φέρει στις
πρώτες θέσεις των αποδόσεων των αγορών διεθνώς, ωστόσο οι επιλογές
που έχουν τα ξένα χαρτοφυλάκια για
να επενδύσουν στην ελληνική αγορά
ολοένα και λιγοστεύουν. Η τελευταία
εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από νέο
κύμα εξόδου εισηγμένων εταιρειών
από το Χ.Α., με το επόμενο διάστημα,
και ειδικά τον Απρίλιο, να αναμένεται
να κορυφωθεί αυτή η μεγάλη φυγή
των εταιρειών, ενώ δεν φαίνεται να
υπάρχουν διαθέσεις νέων εισαγωγών.

Η «Κανάκης» ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ουσιαστικά οδηγείται
στην έξοδο από το Χρηματιστήριο
μετά και τη δημόσια πρόταση της νορβηγικής Orkla Food Ingredients, ενώ
την έξοδο από το Χ.Α. «βλέπει» και το
«Ιασώ» μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης από το αμερικάνικο
fund Oaktree. Μέσα στην εβδομάδα
αποφάσισε τη διαγραφή της από το
Χ.Α. και η «Κρητών Αρτος», που εξαγοράστηκε πρόσφατα από το Switz
Group, που διαπραγματεύεται στην
Εναλλακτική Αγορά, ενώ αποχώρησε
και η Αιολική Επενδύσεων μετά την
πρόσφατη απόφαση για μετατροπή
της εταιρείας σε αμοιβαίο κεφάλαιο.
Επιπλέον, την 1η Απριλίου είναι η
τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης
για την Druckfarben μετά την υποβολή
προαιρετικής δημόσιας πρότασης από

την Kazar Επενδυτική για την απόκτηση του υπόλοιπου 13,49% της εταιρείας. Την ίδια ημέρα θα τελεί υπό
διαπραγμάτευση για τελευταία φορά
στο ταμπλό του Χ.Α. και η Nexans
μετά την εξαγορά της από τη μητρική
της, ενώ Πρωταπριλιά είναι η τελευταία
ημέρα διαπραγμάτευσης για το «Υγεία»
μετά την εξαγορά από τη Hellenic
Healthcare. Επίσης, έπονται οι Μινωικές Γραμμές, καθώς ο βασικός μέτοχος
έχει συγκεντρώσει πάνω από 95%) και
οι ΕΛΤΕΧ Ανεμος και Grivalia λόγω
συγχώνευσης (με «Ελλάκτωρ» και
Eurobank αντιστοίχως), ενώ πιθανή
είναι, σύμφωνα με χρηματιστηριακές
πηγές και η αποχώρηση της Πανγαίας.
Επίσης, εντός του 2019 αναμένεται η
διαγραφή των «Νηρεύς» και «Σελόντα»
από το ταμπλό.
Οπως σχολιάζουν χρηματιστηριακοί

παράγοντες στην «Κ», αν και η τάση
αυτή χαρακτηρίζει και πολλές αγορές
του εξωτερικού, αυτή η εξέλιξη σίγουρα
δεν αποτελεί καλή είδηση για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, το οποίο «πάσχει» από χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα, ρηχότητα και πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον των διεθνών
funds. Οι λόγοι πίσω από τις αποφάσεις
των εισηγημένων ποικίλλουν, ωστόσο
πολλές από αυτές βασίζονται στο ότι,
εξαιτίας των αδύναμων χαρακτηριστικών της ελληνικής αγοράς, δεν
μπορούν να κεφαλαιοποιήσουν τα ισχυρά μεγέθη τους. Αυτός είναι και
ο λόγος άλλωστε που κατά τα τελευταία
χρόνια αρκετές εταιρείες αποφάσισαν
να μεταφέρουν την έδρα τους εκτός
Ελλάδας (π.χ. Coca - Cola HBC, Βιοχάλκο). Παράλληλα, για κάποιες εταιρείες απλώς κλείνει ο κύκλος τους (ό-

Αν και η τάση εξόδου από το χρηματιστηριακό ταμπλό χαρακτηρίζει και πολλές αγορές του εξωτερικού, αυτή η εξέλιξη σίγουρα δεν αποτελεί καλή είδηση για το Ελληνικό Χρηματιστήριο, το οποίο «πάσχει» από χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
πως για τις Μινωικές), ενώ σε περιπτώσεις εταιρειών που εξαγοράζονται
από funds ο βασικός μέτοχος δεν επιθυμεί πλέον να είναι η εταιρεία του

Ανοδικά εισήλθε
στον Απρίλιο το ΧΑΚ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Αυξημένες ανησυχίες
για την παγκόσμια
οικονομία
Οι ανησυχίες των επενδυτών για την πορεία
της παγκόσμιας οικονομίας παραμένουν αμείωτες, καθώς δεν έχει ακόμα επέλθει εμπορική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της
Κίνας, ενώ το αδιέξοδο για το Brexit συνεχίζεται. Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων, οι εμπορικές συζητήσεις με την Κίνα προχωρούν θετικά και
οι δύο πλευρές φαίνεται ότι βρίσκουν πεδίο
συμφωνίας σε σημαντικά ακανθώδη θέματα.
Εντούτοις, παραμένει αβέβαιο εάν επιτευχθεί
τελική εμπορική συμφωνία μέχρι τα τέλη Απριλίου, όπως είχε διαρρεύσει πρόσφατα από
ορισμένα δημοσιεύματα. Οσον αφορά το
Brexit, η αβεβαιότητα παρατείνεται μετά την
απόρριψη και των οκτώ εναλλακτικών προτάσεων για το σχέδιο εξόδου της χώρας που
είχαν τεθεί σε ενδεικτική ψηφοφορία στη
Βουλή των Κοινοτήτων στις 27 Μαρτίου.
Η πρωθυπουργός Τερέζα Μέι ανακοίνωσε
την πρόθεσή της να παραιτηθεί εάν εγκριθεί
το σχέδιό της για το Brexit, το οποίο, αν και
έχει ήδη απορριφθεί δύο φορές, το οποίο κατατέθηκε χθες και απερρίφθη εκ νέου. Εν
μέσω αυξημένης αβεβαιότητας, οι επενδυτές
στράφηκαν για ακόμα μία φορά στο ασφαλές
καταφύγιο των ομολόγων, με τις σημαντικότερες κεντρικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των
ΗΠΑ (FED), να υιοθετούν μία πιο επιφυλακτική
στάση ως προς την πορεία της νομισματικής
πολιτικής τους. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου, η οποία παραμένει σε
σταθερά πτωτική πορεία από τις αρχές Μαρτίου, υποχώρησε την Πέμπτη σε νέο χαμηλό
για τους τελευταίους 15 μήνες (2,34%). Αξίζει
δε να σημειωθεί ότι η εν λόγω απόδοση έχει
υποχωρήσει από την προηγούμενη Παρασκευή σε επίπεδα χαμηλότερα από αυτά του
εντόκου τρίμηνης διάρκειας, κάτι το οποίο
συμβαίνει για πρώτη φορά από το 2007, αποτελώντας, σύμφωνα με τους οικονομικούς
αναλυτές της Κεντρικής Ομοσπονδιακής
Τράπεζας του Σαν Φρανσίσκο, προάγγελο ύφεσης της αμερικανικής οικονομίας. Ανάλογη
πορεία ακολούθησαν και τα περισσότερα ευρωπαϊκά κρατικά ομόλογα με την απόδοση
του 10ετούς γερμανικού να καταγράφει τον
Μάρτιο τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από
τον Ιούνιο του 2016. Στις αγορές συναλλάγματος, η παρατεταμένη αβεβαιότητα για το
Brexit επηρέασε αρνητικά τη στερλίνα, ενώ
απώλειες κατέγραψε και το ευρώ λόγω των
αυξημένων ανησυχιών για την πορεία της
οικονομίας της Ευρωζώνης και τις πρόσφατες
δηλώσεις του προέδρου της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι ότι εάν χρειαστεί η Τράπεζα θα καθυστερήσει ακόμα περισσότερο να προχωρήσει
σε αύξηση των επιτοκίων.
Χαρακτηριστικά, η ισοτιμία ευρώ/δολ. υποχώρησε την Παρασκευή στο 1,1210, το
χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών
εβδομάδων, περίπου 1% χαμηλότερα σε εβδομαδιαία και 1,5% σε μηνιαία βάση.
* Τομέας οικονομικής ανάλυσης & έρευνας διεθνών κεφαλαιαγορών της Εurobank

εισηγμένη και στοχεύει σε κινήσεις/επενδύσεις βελτιστοποίησης των μεγεθών της με σκοπό την υπεραξία να
την καρπωθεί ο ίδιος.

Ανοδικά ξεκίνησε τον Απρίλιο το Χρηματιστήριο,
καταγράφοντας την τρίτη συνεχόμενη ανοδική
συνεδρία. Ωθούμενος κυρίως από τα κέρδη στους
τραπεζικούς τίτλους, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
στις 65,68 μονάδες, παρουσιάζοντας άνοδο σε ποσοστό 0,74%. Πανομοιότυπα κέρδη κατέγραψε
και ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 39,38
μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε στις
€260.521. H σημερινή συνεδρία χαρακτηρίστηκε
από σκαμπανεβάσματα πότε θετικό και πότε σε
αρνητικό πεδίο, με τον Γενικό Δείκτη να ακολουθεί
την ανιούσα στο τελευταίο ημίωρο φτάνοντας στο
κλείσιμο, στις 65,68 μονάδες που ήταν και η ψηλότερη τιμή της ημέρας. Ανοδικά έκλεισαν όλοι
οι επιμέρους χρηματιστηριακοί δείκτες. Τα μεγαλύτερα κέρδη παρουσίασαν ο τομέας των Ξενοδοχείων με 1,25% και ακολούθησαν οι Επενδυτικές
Εταιρείες με 0,77%, η Κύρια Αγορά με 0,73% και
η Εναλλακτική Αγορά με 0,69%. Το μεγαλύτερο
επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν η Ελληνική
Τράπεζα με €146.611 (άνοδος 0,76% - τιμή κλεισίματος €0,79), της Τράπεζας Κύπρου με €41.744
(άνοδος 1,08% - τιμή κλεισίματος €1,31) της Logicom
με €14.218 (χωρίς μεταβολή – τιμή κλεισίματος
€1,33), της Δήμητρα Επενδυτική με €10.020 (άνοδος
0,83% - τιμή κλεισίματος €0,48) και της Petrolina
(Holdings) με €6.431 (άνοδος 1,71% - τιμή κλεισίματος €1,19). Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, οκτώ κινήθηκαν ανοδικά, τέσσερις
πτωτικά και έξι παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός
των συναλλαγών περιορίστηκε σε 126. Εξάλλου,
το Χρηματιστήριο, σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών του, ανακοίνωσε την άρση της αναστολής διαπραγμάτευσης των τίτλων των εταιρειών Cyprus Trading Corporation Plc, Woolworth
(Cyprus) Properties Plc και Ermes Department
Stores Plc, από σήμερα 2 Απριλίου 2019 μετά και
από σχετικό αίτημα των εταιρειών. Επίσης, το
Χρηματιστήριο ανακοίνωσε προς ενημέρωση του
επενδυτικού κοινού, τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις
στις συνθέσεις των Δεικτών ΧΑΚ. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι εισέρχονται οι μετοχές των εταιρειών:
α) Ermes Department Stores Plc, β) Woolworth
(Cyprus) Properties PLC, στις συνθέσεις του Γενικού
Δείκτη και του Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς, καθώς
και γ) Cyprus Trading Corporation Plc εισέρχεται
στη σύνθεση του Δείκτη της Εναλλακτικής Αγοράς.
Οι πιο πάνω αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από την
Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019.

Σε ετοιμότητα για ακόμη μία έκδοση ομολόγου
«Παράθυρο» ευκαιρίας φαίνεται να ανοίγει τον Απρίλιο για την επόμενη κίνηση του ΟΔΔΗΧ στις αγορές, κάτι το
οποίο θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις
σχετικά με τα προαπαιτούμενα για την
εκταμίευση του 1 δισ. ευρώ από το
Eurogroup, καθώς και από το κλίμα που
θα επικρατήσει στο διεθνές περιβάλλον.
Αν και με τη διπλή έξοδο στις αγορές
με το 5ετές και το 10ετές ομόλογο ο οργανισμός έχει καλύψει το 71% του δανειακού του προγράμματος για το 2019,
στόχος είναι η Ελλάδα να γίνει «τακτικός
εκδότης» στις αγορές ομολόγων, έτσι
στα σχέδια για το αμέσως επόμενο διάστημα είναι είτε το άνοιγμα υφιστάμενων
εκδόσεων είτε μια νέα έκδοση για την

άντληση περίπου 2 δισ. ευρώ. Σύμφωνα
με παράγοντες της αγοράς, ο Απρίλιος
αναμένεται να είναι άλλος ένας «καυτός»
μήνας για την αγορά ομολόγων και οι
κρατικοί τίτλοι της ευρωπεριφέρειας
βρίσκονται σε πλεονεκτική καθώς οι
συνθήκες είναι πολύ ευνοϊκές και υπάρχει ζήτηση για ομόλογα μεγάλης
διάρκειας. Οπως επισημαίνουν, πιθανές
είναι οι κινήσεις από Ιταλία, Ιρλανδία,
Πορτογαλία και Ισπανία, αλλά και την
Ελλάδα. Αξίζει να σημειώσουμε πως η
HSBC ύστερα από συνάντηση που είχαν
στελέχη της με αξιωματούχους του ΟΔΔΗΧ σε πρόσφατο ταξίδι τους στην Αθήνα, επισήμανε πως στα σχέδια είναι
μια νέα έξοδος στις αγορές. Τραπεζικές

πηγές αναφέρουν στην «Κ» πως ένα
«καλό» διάστημα για να επιχειρήσει ο
ΟΔΔΗΧ μια νέα κίνηση είναι στο πρώτο
μισό του Απριλίου και πριν από τις αργίες
του Πάσχα των ρωμαιοκαθολικών, ωστόσο απαραίτητη προϋπόθεση είναι
να μην καταγραφούν άλλα εμπόδια
στην εκταμίευση της δόσης από το
Eurogroup, καθώς μια τέτοια εξέλιξη
θα στείλει αρνητικό σήμα στις αγορές.
Μια άλλη πιθανή ημερομηνία είναι αμέσως μετά την αξιολόγηση της S&P,
η οποία αναμένεται στις 26 Απριλίου,
κάτι το οποίο ωστόσο παραπέμπει στις
αρχές Μαΐου λόγω των αργιών. Αυτή
τη στιγμή, σύμφωνα με πληροφορίες,
τα επικρατέστερα σενάρια είναι δύο.

Το πρώτο αφορά την έξοδο στις αγορές
με ένα νέο 3ετές ομόλογο και ένα επιτόκιο κοντά στο 2%, δεδομένου ότι η
απόδοση στο νέο 5ετές διαμορφώνεται
σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και στο
2,6%. To δεύτερο, το οποίο φαίνεται να
κερδίζει έδαφος, είναι το άνοιγμα μιας
προηγούμενης έκδοσης μεσαίας διάρκειας, του νέου 5ετούς ή του 7ετούς
που εκδόθηκε το 2018. Το άνοιγμα υφιστάμενων εκδόσεων (reopening) θα
δώσει ρευστότητα σε αυτά τα ομόλογα,
κάτι που είναι πολύ σημαντικό στη δευτερογενή αγορά, καθώς επιτρέπει με
φυσικό τρόπο να γίνονται repos και να
αυτοχρηματοδοτείται η αγορά ομολόγων.
Για τον Τζιανλούκα Ζίγκλιο, αναλυτή

της αγοράς ομολόγων στην Continuum
Economics, εάν η Ελλάδα επιλέξει να
βγει στις αγορές τον Απρίλιο, η καλύτερη
προοπτική είναι το άνοιγμα της έκδοσης
με λήξη τον Φεβρουάριο του 2025. Η
απόδοση στο 5ετές έχει υποχωρήσει
σημαντικά και αυτό κάνει το reopening
ελκυστικό για τον εκδότη αλλά όχι για
τους επενδυτές. Ετσι, εάν υπάρχει
θετικό νέο από το Eurogroup, το άνοιγμα του πρώην 7ετούς αποτελεί την
κατάλληλή επιλογή, καθώς η απόδοσή
του διαμορφώνεται σήμερα κοντά στα
επίπεδα της έκδοσής του πέρυσι και
έτσι θα ήταν ελκυστικό και για τον εκδότη αλλά και για τους επενδυτές.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

