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ΡΕΚΟΡ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

Oι Κινέζοι δεν αγοράζουν ακριβά ευρωπαϊκές και άλλες ξένες

Οι εκλογές του Μαΐου λειτουργούν ανασταλτικά στους πλειστη-

Η ανεργία στην Τουρκία ανήλθε τον Ιανουάριο στο υψηλότερο
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ΕΛΛΑΔΑ

εταιρείες παρά τα όσα φημολογούνται, όπως αποτυπώνεται σε
έκθεση του Ιfo. Το γερμανικό Ινστιτούτο εξέτασε τις διεθνείς εξαγορές από την Κίνα την περίοδο 2002- 2017. Παρατηρεί ότι οι
Κινέζοι αγοράζουν βάσει μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και επωφελούνται της ευνοϊκής κρατικής χρηματοδότησης. Σελ. 12

Γενικός Δείκτης
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Αγοράζουν φθηνά μεγάλες εταιρείες
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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα
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Όγκος συναλλαγών (χιλιάδες €)
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836,9

Οι εκλογές παγώνουν πλειστηριασμούς

Καλπάζει η ανεργία στην Τουρκία

ριασμούς που έχει προγραμματιστεί να γίνουν. Αυτό, γιατί μία
εβδομάδα πριν και μία εβδομάδα μετά την κάθε εκλογική διαδικασία, αναστέλλονται τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης. Αρκετοί οφειλέτες προσβλέπουν σε αυτή την αναστολή για να αποτρέψουν τον πλειστηριασμό του ακινήτου τους. Σελ. 16

επίπεδο των τελευταίων δέκα ετών και αυξάνεται ραγδαίως λόγω της νομισματικής κρίσης και της ύφεσης της οικονομίας. Το
ποσοστό της ανεργίας ανήλθε τον Ιανουάριο στο 14,7% από13,5% τον Δεκέμβριο, με 366.000 Τούρκους να προστίθενται
στους άνεργους, που έφθασαν στα 4,7 εκατ. Σελ. 9

Σεβασμό στο Εφετείο ζητά ο Χατζηπέτρου
Δεν είναι θέμα παλικαρισμών, τονίζει και καλεί την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε συνταγματικές αλλαγές
Παρέμβαση προς την κυβέρνηση για το
θέμα των μέτρων ενάντια στην δικαστική
απόφαση για τις περικοπές επιχειρεί
μέσω της «Κ» ο γενικός γραμματέας της
ΠΑΣΥΔΥ. Ο Γλαύκος Χατζηπέτρου, στη

συνέντευξή του, ζητά πλήρη σεβασμό
των δικαστικών αποφάσεων δηλώνοντας
πως η συντεχνία των δημοσίων υπαλλήλων θα αποδεχθεί την απόφαση του
Εφετείου. Στο πνεύμα αυτό εκφράζει την

διαφωνία του για την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ενδεχόμενη
τροποποίηση του Συντάγματος προκειμένου να μην διαταραχθεί η σταδιακή
κατάργηση των περικοπών στα μισθο-

λογικά του δημοσίου . Κάνει λόγο για
κράτος δικαίου έστω και αν αυτό προκαλέσει οικονομικά προβλήματα. O κ.
Χατζηπέτρου απορρίπτει ότι το κόστος
της δικαστικής απόφασης για τα δημόσια

Δακρύζουν μπροστά στη λαβωμένη Παναγία των Παρισίων
Ράγισε η καρδιά της Γαλλίας από την πυρκαγιά που
έπληξε την Παναγία των Παρισίων, προκαλώντας τη χειρότερη καταστροφή στους
εννέα αιώνες της ιστορίας
της. Ο κεντρικός πυργίσκος
κατέρρευσε και οι φλόγες
εξαφάνισαν ολόκληρη την
οροφή. Οι Γάλλοι με δάκρυα στα μάτια αντίκρυσαν
το πρωί τη Notre Dame λαβωμένη από τα φλεγόμενα
βέλη. Παγκόσμιος συγκλονισμός και συγκίνηση. Στο
μεταξύ αρχίζει ο αγώνας για
αναστήλωση του ναού. Οι
εισφορές από μεγάλους
βιομηχανικούς ομίλους και
πλούσιες οικογένειες της
Γαλλίας ξεπερνούν ήδη τα
600 εκατομμύρια ευρώ.
Βοήθεια και από διάφορες
χώρες και οργανισμούς. Ειδικευμένοι τεχνίτες και
σπάνια υλικά θα χρειασθούν για την ανοικοδόμηση του μνημείου, που υποδέχεται 13 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο. Σελ. 9

ĖŐĿŃŋōŁľŖņĻēŁ
ņĻńĶņĿŃŋōĻŉĶņōĻ
ĻŊńĿĹńĶŉňŃňŋ
ņĻŉŃŌōķőĿŃŌĿŌķņĻ
-zkÛt
www.exeistidynami.com

ΕΡΕΥΝΑ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Η Κύπρος δεν απορροφά
τους νέους πτυχιούχους
Τέταρτη από το τέλος μεταξύ των κρατών

μελών της ΕΕ είναι η Κύπρος στο ποσοστό
απορρόφησης των νέων αποφοίτων της.
Αυτό καταδεικνύει έκθεσή της για το 2018,
με τίτλο «Παρακολούθηση της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης». Στην τελευταία
θέση είναι η Ελλάδα. Το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης νέων πτυχιούχων στην
Ευρώπη καταλαμβάνει η Μάλτα. Σελ. 8

Το λάθος της Boeing
με τα 737 Max 8

Οι επαγγελματίες
έχασαν εισόδημα
27 δισ. ευρώ

Προορισμός:
Wall Street
για την Uber

Σε επτά χρόνια στην Ελλάδα

Κρίσιμη για το μέλλον

της Uber θα είναι η πορεία
της δημόσιας εγγραφής που
δρομολογεί. Στόχος είναι η
άντληση 100 δισ. δολ., με τα
οποία θα χρηματοδοτήσει
την ήδη επιθετική επέκτασή
της, που προκαλεί τις αντιδράσεις των επαγγελματιών
οδηγών ταξί. Σελ. 11

Το δηλωθέν εισόδημα των ελεύθερων
επαγγελματιών στα χρόνια της κρίσης
μειώθηκε κατά 60%. Το 2010, δήλωναν
εισοδήματα 24 δισ. ευρώ, ενώ το 2017
δήλωσαν 10 δισ. ευρώ. Οι 2 εκατ. μισθωτοί δήλωσαν το 2010 εισοδήματα
39,7 δισ. ευρώ, ενώ το 2018 περιορίστηκαν στα 30,7 δισ. ευρώ. Σελ.15

ΣΧΟΛΙΟ

Μοιραία απέβη η απόφαση της Boeing να

ανανεώσει για τρίτη φορά την πιο επιτυχημένη συνταγή της, το 737, μοντέλο του
1967, αντί να σχεδιάσει εκ νέου το αεροσκάφος. Κι αυτό για να μην πλήξει την κερδοφορία της. Ομως το πλήγμα στην εταιρεία είναι τεράστιο. Σελ. 12

οικονομικά είναι στο 1 δισ. ευρώ υποστηρίζοντας πως η συνεισφορά των δημοσίων υπαλλήλων στην οικονομική κρίση ήταν στα 3 δισ. και το ποσό που θα
πάρουν πίσω είναι 40 εκατ. ευρώ. Σελ. 4

Με ομόλογο
επισπεύδεται
η αποπληρωμή
ρωσικού χρέους
Σκέψεις και ερωτήματα
Ερωτήματα γεννώνται από τις σκέψεις
για νέα έξοδο στις αγορές με έκδοση
ομολόγου προς αποπληρωμή μέρους
του ρωσικού δανείου. Η κίνηση εγείρει κάποια ερωτήματα με προεκτάσεις μέχρι και για τις σχέσεις Κύπρου – Ρωσίας και τις σχετικές πιέσεις
των Αμερικανών για άμεση διακοπή
των οικονομικών τους σχέσεων. Ερωτήματα και για τους τόκους του
δανειστή. Σελ. 5

Ανησυχούν
και αποφεύγουν
την αξιολόγηση
οι διεθνείς οίκοι
Αβέβαιο το περιβάλλον
Επιφυλακτικοί είναι οι διεθνείς οίκοι
στις αξιολογήσεις τους για την Κύπρο
και δεν προχωρούν σε αναβάθμιση
του αξιόχρεού της ή δεν αλλάζουν
τον ορίζοντά της προς το θετικό, λόγω των διεθνών εξελίξεων αλλά και
των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει.
Το φαινόμενο είναι παγκόσμιο, λένε
οικονομολόγοι στην «Κ» και τονίζουν
την ανάγκη για αναζήτηση και άλλων
τομέων ανάπτυξης. Σελ. 7

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σελ. 6

4 Αναδιατάξεις στη
δημοτικότητα των
πολιτικών αρχηγών

Tου ΠΑΝΤΕΛΗ ΜΠΟΥΚΑΛΑ

«Notre Drame»...
Τίποτε σαφέστερο και τίποτε πιο θλιμμένο
από τις δύο λέξεις στον πρωτοσέλιδο
τίτλο της Liberation, με φόντο το καμπαναριό της Παναγίας των Παρισίων
την ώρα που καταρρέει: «Notre Drame».
Το δράμα μας, αφού αυτό το «Notre»
περιλαμβάνει οποιονδήποτε εξακολουθεί
να βλέπει τον πλανήτη σαν πλανήτη,
ατεμάχιστο και ατείχιστο. Το δράμα της
ανθρωπότητας λοιπόν, που βλέπει σε
απευθείας μετάδοση, ανήμπορη να πράξει οτιδήποτε όντως σωστικό, να καταβροχθίζεται από τις φλόγες ένα από τα

εμβληματικά μνημεία της. Ενας καθεδρικός της τέχνης, κατάφορτος Ιστορία,
που τον έχουν επισκεφθεί εκατομμύρια
άνθρωποι, ανεξαρτήτως θρησκείας και
δόγματος. Κι ας προσμετρηθούν όσοι
τον ανάστησαν μέσα τους με τον τρόπο
της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου, δίχως να ταξιδέψουν ποτέ στο Παρίσι. Είναι αδιανόητο ό,τι έγινε, γιατί
εδώ δεν υπάρχει επιδρομή, όπως στους
Δίδυμους Πύργους. Αλλά και αποκαλυπτικό τού πόσο αδύναμοι παραμένουμε
ακόμα και τη στιγμή της παντοκρατο-

ρικής φαντασίωσής μας. Στην καρδιά
της πρωτεύουσας ενός από τα ισχυρότερα κράτη της οικουμένης, που διαθέτει
αμέτρητες υπηρεσίες και μηχανισμούς,
και κάθε είδους εξοπλισμό, ένα στοιχείο
ταυτότητας που άντεξε εννιά αιώνες,
από το 1163, που άρχισε να οικοδομείται,
σωριάζεται μέσα σε πολύ λίγο χρόνο.
Με την πυροσβεστική να μοιάζει απλός
θεατής και να πρέπει επιπλέον να ελέγξει
την αγανάκτησή της μπροστά σε σαδιστικά ανόητες «συμβουλές» τύπου Τραμπ. «Ανθρώπινη αμέλεια κατά τα έργα

συντήρησης», η πιθανολογούμενη αιτία
της καταστροφής. Η «ανθρώπινη αμέλεια», ό,τι κι αν καλύπτει αυτός ο τόσο
βολικός όρος, είχε ενοχοποιηθεί και στα
δικά μας μέρη πριν από τα τέλη Μαρτίου
του 2017, όταν, επίσης από πυρκαγιά,
το τέμενος Βαγιαζήτ στο Διδυμότειχο
είχε υποστεί ανυπολόγιστες ζημιές. Περίπου οι ίδιες «εξηγήσεις» δόθηκαν και
τον Σεπτέμβριο του 2018 στη Βραζιλία,
όταν μια σαρωτική πυρκαγιά αφάνισε
το Εθνικό Μουσείο του Ρίο ντε Τζανέιρο,
απανθρακώνοντας τα περισσότερα από

τα 20.000.000 αντικείμενα της συλλογής
του. Ιδια είναι η θλίψη (που ψευτοπαρηγοριόμαστε θεωρώντας παγκόσμια)
όταν από κάποιο τυχαίο, ασήμαντο περιστατικό γίνεται παρανάλωμα του πυρός
ένα τμήμα της κοινής κληρονομιάς μας,
κι όταν η ανθρώπινη κτηνωδία πια, και
όχι η αμέλεια, κονιορτοποιεί τα πανάρχαια αγάλματα του Βούδα ή γκρεμίζει
τα μνημεία της Παλμύρας. Εχουμε πάμπολλους τρόπους για να φτωχαίνουμε
τον κόσμο μας και πολύ λίγους για να
τον συντηρούμε. Πόσο θ’ αντέξει;
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Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Αλλη μια καταστροφή
στη Φρουρά μας
Ζήσαμε να το δούμε και αυτό.
Η «Παναγία των Παρισίων»,
ένα αρχιτεκτονικό κομψοτέχνημα εννέα τόσων αιώνων,
να καίγεται μπροστά στα μάτια
μας σαν λαμπάδα. Και μια κρατική μηχανή, όπως αυτή της
Γαλλίας, να στέκει σχεδόν ανήμπορη να τιθασεύσει αυτό
το πύρινο θεριό πριν περάσουν
εννέα σχεδόν ώρες. Η ρήση «όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει
ο χρόνος», στάθηκε αληθινή
κάθε μια ώρα που περνούσε
σχεδόν διέγραφε έναν αιώνα
ύπαρξης...Ένας Καθεδρικός
Ναός αυτού του αναστήματος
ανάμεσα στην παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά είναι φυσικό να έχει αγγίξει τις καρδιές
της παγκόσμιας κοινότητας και
η καταστροφή του να έχει συγκινήσει σχεδόν όλους. Λέω
σχεδόν όλους, εσκεμμένα στιγματίζοντας κάποιους που είναι
προφανώς ένα στάδιο πριν ή
μετά το... τίποτα... και που βρήκαν αυτή (αν είναι δυνατόν)
την ευκαιρία να χλευάσουν
τους υπόλοιπους επειδή εκφράζουν δημοσίως με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο τη λύπη τους
για το τραγικό συμβάν. Ναι «κύριοι», όσοι πήγαν Παρίσι – και
δεν είναι λίγοι – είδαν τη Notre
Dame είτε απ’ έξω ή/ και από
μέσα ή απλά κάνοντας βαρκάδα
στον Σηκουάνα. Αλλά και να
μην πήγαν ποτέ, δεν αντιλαμβάνομαι την αντίληψή σας να
μην δικαιούται ο οποιοσδήποτε
να εκφράζεται ελεύθερα και δη
για κάτι τέτοιο.
Αξιοσημείωτα είναι δύο τραγικά στοιχεία. Το πρώτο είναι
πως οι σκαλωσιές που ήταν
στημένες για να βοηθήσουν
στη συντήρηση του κτηρίου
ήταν αυτές που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξάπλωση της φωτιάς και στην καταστροφή του. Ό,τι δηλαδή πήγαν να δώσουν, το πήραν πίσω
προκαταβολικά με τον χειρότερο τρόπο... Το δεύτερο είναι
το στοιχείο του νερού που ήταν αναγκαίο για να σωθεί ό,τι
σωζόταν και που τώρα αποτελεί
θανάσιμο κίνδυνο για ό,τι έχει
μείνει... Άξιο θαυμασμού αποτελεί το δεύτερο σκέλος της
δήλωσης του Μακρόν, αυτό δηλαδή που ακολούθησε το αυτονόητο, πως δηλαδή «θα ανα-

στηλωθεί ο Ναός». Κάλεσε σε
διεθνή προσπάθεια εράνου για
να μαζευτούν τα χρήματα της
αναστήλωσης. Μια χώρα με ΑΕΠ των €2,3τρισ. κάλεσε σε
διεθνές έρανο αναστήλωσης.
Η μόνη εξήγηση που μπορώ
να σκεφτώ αυτή τη στιγμή είναι
η πίστη που τρέφουν οι Γάλλοι
πως αυτό το μνημείο που σηματοδοτεί τη Γαλλική ενότητα
είναι συνάμα και μέρος της παγκόσμιας κληρονομιάς και άρα
όλοι πρέπει να συνεισφέρουν
με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.
Ίσως να πρέπει να το σημειώσουμε για περιπτώσεις δικών
μας μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς... Σε ανάλογη περίπτωση εμείς θα κράζαμε τους
δικούς μας καθήμενοι στον καναπέ μας και ξύνοντας τις μεσοδακτυλιές των ποδιών μας...
Ήδη έσπευσαν οι τρεις μεγαλύτερες σε οικονομικό εκτόπισμα Γαλλικές οικογένειες και
με δηλώσεις τους που εκφράζουν συναισθήματα ομοψυχίας,
αλληλεγγύης και ενότητας πρόσφεραν ήδη ποσό πέραν των
€620εκ για την αναστήλωση
του Ναού – μνημείου. Πέραν
της οικονομικής βοήθειας δήλωσαν έτοιμοι να παρέχουν και
τεχνογνωσία για την αναστήλωση. Το μνημείο θα αναστηλωθεί. Μπορεί να πάρει 7 με
10 χρόνια, αλλά θα γίνει ξανά
τέλειο. Το μόνο παρηγορητικό
είναι πως δεν είναι το μόνο που
έτυχε να καταστραφεί σε πυρκαγιά στην παγκόσμια ιστορία
και που τελικά αναστηλώθηκε
πλήρως. Απλά κάπου μέσα στη
διαδρομή των αιώνων θα λέει
το ιστορικό βιβλίο πως «...η Παναγία των Παρισίων καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς το
2019 κατά τη διάρκεια εργασιών
συντήρησης...».
Ευτυχώς που τέτοια μνημεία
καταγράφονται με κάθε λεπτομέρεια έτσι ώστε αν συμβεί
κάτι, να μπορούν να αναστηλωθούν στην αρχική τους μορφή και δόξα. Ελπίζω, δηλαδή
να είναι όλα τα μνημεία που
καταγράφονται και όχι μόνο
κάποια...έχουμε και εμείς πολλά...

Ο Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS
είναι CEO, APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors.

Α Ρ Θ Ρ Ο / Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Εξαγωγή που ζημιώνει
Ως χώρα «επενδύσαμε» στο
brain drain, το οποίο ανέκοψε
την εκτίναξη των ποσοστών
ανεργίας και τη ραγδαία βύθιση στη φτώχεια. Και τώρα
ανησυχούμε. Και μάλιστα πολύ. Σύμφωνα με έρευνα του
YouGov για λογαριασμό του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων, η φυγή μορφωμένων στο εξωτερικό τρομάζει τους Ελληνες πολύ περισσότερο από την έλευση
μεταναστών από άλλες χώρες.
Το ίδιο συμβαίνει σε όλον τον
ευρωπαϊκό Νότο. Σε αντίθεση
με τον ευρωπαϊκό Βορρά που
φοβάται μόνο την άφιξη μεταναστών. Το ανθρώπινο δυναμικό μας κατέχει την πρώτη
θέση μεταξύ των εξαγόμενων
προϊόντων της χώρας σε αξία:
12,9 δισ. ευρώ – τόσο συνεισφέρουν κάθε χρόνο οι εκπατρισθέντες στο ΑΕΠ των
χωρών υποδοχής (έρευνα
Endeavor Greece). Την ίδια
στιγμή η Ελλάδα μετατρέπεται σε χώρα γερόντων, με σοβαρές επιπτώσεις στο ασφαλιστικό, στα δημοσιονομικά,
στις προβλέψεις ανάκαμψης.
Χάνει κεφάλαιο οικονομικό
(το Δημόσιο πλήρωσε την εκπαίδευση όσων φεύγουν) και
ανθρώπινο. Στερείται τη δυνατότητα για «έξυπνη ανάπτυξη» και παραγωγή προϊόντων υψηλής αξίας. Υποβαθμίζεται η σημασία της ως
χώρας προσέλκυσης επενδύσεων σε τομείς αιχμής. Παρά

ταύτα, δεν θεραπεύονται οι
ασθένειες στη ραχοκοκαλιά
του παραγωγικού συστήματος,
οι φόροι στην παραγωγή και
εργασία παραμένουν υψηλοί,
η ανάπτυξη αναιμική. Και η
εκροή προικισμένων (νέων
και όχι μόνο, το 31% είναι άνω
των 41 ετών και το 60% έχει
επαγγελματική εμπειρία στην
Ελλάδα), υψηλά εκπαιδευμένων –το 92% με πανεπιστημιακό τίτλο, το 73% με μεταπτυχιακό, το 51,2% με διδακτορικό, το 41% με σπουδές
στα εκατό καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου– συνεχίζεται. Μισό εκατομμύριο Ελληνες που κυνηγούν ό,τι δεν
απήλαυσαν στην πατρίδα, σαν
να μην είχαν δικαίωμα στις
ανταμοιβές των προηγμένων
κοινωνιών, σταδιοδρομία, αξιοκρατία, χαμηλά ποσοστά
διαφθοράς, καλές απολαβές,
περαιτέρω γνώσεις. Κανένα
σημάδι ότι η τάση σύντομα
θα αναστραφεί. Αν και δεν είναι εύκολη η φυγή. Εγραφε,
σε σημείωμά του,απόδημος:
«Πρέπει να πετρώσουμε στην
καρδιά λύπες μιας πραγματικότητας που δεν ευχηθήκαμε.
Φρικιώ στην ιδέα ενός νέου
ελληνικού βαράθρου. Θέλω
να ελπίζω στην ελληνική αναγέννηση και την επιστροφή». Οι Ελληνες εξακολουθούν
να σηκώνουν φορτία στους
ώμους και στις σκέψεις τους,
και ανησυχούν. Καιρός να το
κάνουν και οι ιθύνοντες.
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Το παράθυρο της Λουτ, ένας εμφύλιος και μία δυσμένεια
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Η έκθεση που άργησε μια μέρα...
Ίσως και μία εβδομάδα...
Αναφέρομαι βεβαίως στην έκθεση
του ΓΓ του ΟΗΕ κυρίου Γκουτέρες, ο
οποίος την έχει ετοιμάσει ως προσχέδιο, την παίρνει, την φέρνει αλλά
δεν την υποβάλλει. Γιατί; Αναμένει
την ευόδωση των προσπαθειών του
Γκουτέρες Girl Τζέιν Χολ Λουτ. Η
σιωπηλή, μερικές φορές αυστηρή έως βλοσυρή και ψαρωτική Λουτ, κατέβασε, λέει, νέες ιδέες για να προχωρήσει η διαδικασία και να μην
γραφτεί εδώ το τέλος. Και άρχισε τα
τηλέφωνα ζητώντας από τον μάστρο
Γκουτέρες χρόνο.
Γνωστός πολιτικός στην Λευκωσία
σχολίαζε χθες μειδιώντας: "Αν οι ιδέες της Λουτ είναι όπως αυτές του Αναστασιάδη ο Γκουτέρες θα χρειαστεί να περιμένει πολύ..."
Πληροφορίες μου πάντως, τόσο από
το ΥΠΕΞ όσο και από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών έλεγαν πως η κατάσταση δεν είναι και τόσο άσχημη όσο
φαντάζει. Ούτε και χειρότερη... για
να σας προλάβω.
"Φαίνεται πως η πολυμήχανη Λουτ
βρήκε, με μια μικρή βοήθεια βέβαια,
ένα μικρό παράθυρο και τώρα προσπαθεί με όλη τη δύναμή της να το ανοίξει", μου ανέφερε η πηγή μου.
Σε μεγάλο κόμμα ο εμφύλιος μεταξύ
υποψήφιων ευρωβουλευτών έχει...
ξεφύγει. Ακόμα και ο ίδιος ο κομματάρχης δεν μπορεί πια να παρέμβει
και φέρεται να έχει σηκώσει τα χέρια. Από κοντινό του άτομο άκουσα
πως επιθυμεί όσο κανένας άλλος να
"γίνουν και να τελειώσουν οι ευρωεκλογές να ησυχάσουμε".
Η κύρια διαμάχη, γιατί υπάρχουν και
μικρότερες από αυτήν, αφορά δύο
πρωτοκλασάτα στελέχη του κόμματος που διεκδικούν μια θέση στην
Ευρωβουλή. Ενώ υπάρχει και σφήνα
από τρίτο υποψήφιο, ο οποίος φέρεται να έχει την εύνοια μερίδας της ηγετικής ομάδας. Το μπάχαλο γίνεται
μεγαλύτερο από την δράση άλλου
στελέχους, το οποίο επηρεάζεται θε-

« Όταν ανοίξει ένα παράθυρο θα ’ναι παρηγορία ή μήπως το φως θα ’ναι μια νέα τυραννία;»

τικά εάν εκλεγεί συγκεκριμένος υποψήφιος, τον οποίο και στηρίζει ολόψυχα... Δεν ξέρω αν όλοι τους θα
καταφέρουν να ολοκληρώσουν τον
προεκλογικό χωρίς ψυχοφάρμακα.
Τους μοναχούς που διαμαρτύρονται
έξω από το Προεδρικό και αλλού για
το ασφαλτικό στο Σταυροβούνι θα
αργήσουν πολύ να τους ξεχάσουν
κάποιοι. Και ο Φούλης και ο Healthy
και ο πρίγκιπας Νικόλαος. Οι άνθρωποι δεν παίρνουν από λόγια και δεν
συγκρατούνται όταν έχουν να αποφασίσουν μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ακόμα και Προέδρων.
Γι' αυτό και τα λένε όλα χύμα και αποκαλύπτουν συνομιλίες, υποσχέ-

σεις, προσπάθειες δωροδοκίας και
κάθε μυστικό που υπό άλλες συνθήκες θα παρέμενε ως τέτοιο...
Το αποτέλεσμα είναι να τρέχουν όλοι
να διαψεύσουν ευγενικά χωρίς να εκτεθούν και να εκθέσουν. Και δεν είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρουν έχοντας απέναντί τους έναν ιερωμένο. Από την άλλη η σιωπή ερμηνεύεται κατευθείαν ως ενοχή, οπόταν...
μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Και
ρέμα τεράστιο. Όπως αυτό του Σταυροβουνίου!
Για ένα νέο σόου ετοιμάζεται κρατικός αξιωματούχος με έφεση στο...
άθλημα. Η εμφάνισή του θα γίνει

στη Βουλή αρχές του επόμενου μήνα και θα... χορηγείται από συγκεκριμένο κόμμα. Η ασφυκτική σχέση
μεταξύ του εν λόγω κόμματος και
του συγκεκριμένου αξιωματούχου
συζητείται πολύ τελευταία και γεννάει ανέκδοτα. Από το ότι θα είναι ο
επόμενος εκλεκτός τους για συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο μέχρι το ολίγον
απαξιωτικό χαρακτηρισμό του "χρήσιμου ηλίθιου".
Ανεξαρτήτως ανεκδότων όμως το
νέο σόου θα έχει λίγο απ΄όλα, όπως
και αυτά που προηγήθηκαν. Από αναφορές σε πρόσωπα μέχρι διασπάθιση δημοσίου χρήματος και γερή δόση σεναριολογίας.

Βεβαίως υπάρχουν πάντα οι αφορμές και κάποιοι τις δίνουν απλόχερα.
Αποδεικνύονται πολύ large στον τομέα αυτό.
ΚΟΥΪΖ: Αληθεύει ότι υπήρξε εσωτερική κόντρα στην Κυβέρνηση με ένα
υπουργό να έχει πέσει σε δυσμένεια; Έστω και προσωρινά; Αιτία ένα
θέμα για το οποίο ο υπουργός διατύπωσε σταθερά αντίθετη άποψη με
τον Healthy και προκάλεσε μια μικρή
θύελλα. Ως να μην έφθαναν οι υπόλοιπες... Πρόκειται για θέμα που
προκαλεί μεγάλη αναστάτωση και εντός και εκτός του Λόφου... Αναμείνατε για περισσότερα σύντομα.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Μία βαλίτσα γεμάτη ιστορία και λογής λογής τραγούδια
Συνέντευξη στον
ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Η παράσταση «Μιας Βαλίτσας τα
Πολύτιμα Κιτάπια» ανεβαίνει για
δεύτερη φορά, αυτή τη φορά στο
Δημοτικό Θέατρο Στροβόλου, μετά
την επιτυχία που σημείωσε το ανέβασμα τον Μάρτιο του 2018. Η
μουσικοθεατρική παράσταση διοργανώνεται από την Ομοσπονδία
Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Γενικής και Τεχνικής
Εκπαίδευσης Λευκωσίας σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορεινής, πάνω σε ιδέα
του μουσικού Δημήτρη Φανή και
του σκηνοθέτη Βασίλη Χατζηστυλλή. Η παράσταση είναι μια περιδιάβαση στη νεότερη ιστορία της
Ελλάδας, διανθισμένη με χορό και
τραγούδι, σκοπό έχει να κοινωνήσει
τον θεατή, με της Ρωμιοσύνης τους
καημούς και με ό,τι χειρότερο μπορεί να επιφυλάξει η τύχη για ένα
λαό, που δέθηκε, αγάπησε και πόνεσε τη γη του: Τον ξεριζωμό! Για
την παράσταση μας μίλησε ο Βασίλης Χατζηστυλλής, ο οποίος έγραψε το κείμενο και σκηνοθετεί
την παράσταση.
–Βασίλη, τι σε οδήγησε να γράψεις την ιστορία;
–Δανείζομαι μια φράση από την
παράσταση: «Οι μνήμες και το πανάκριβο ριζικό μας». Είχα την ευλογία
και την τύχη να μεγαλώσω σε μια
αλλιώτικη Κύπρο. Όταν ακόμα η
λέξη «πατρίδα» ήταν εκείνο το σημείο στη γη, όπου μπορεί κανείς να
«ξαναπιάσει το παιδί μέσα του». Όταν ακόμα οι παππούδες και οι γιαγιάδες μου, «έφτιαχναν από την πέτρα ουρανό κι από το χώμα ήλιο»,
με τον πικρό καημό της ρωμιοσύνης
να φέγγει στο άδολο βλέμμα τους.

Η παράσταση δεν διαθέτει τον χαρακτήρα μιας τυπικής συναυλίας ή ενός κλασικού αφιερώματος στο ελληνικό τραγούδι, αλλά συντίθεται υπό τους δυνατούς αρμούς ενός ενιαίου θεατρικού κειμένου.
Όταν οι δάσκαλοί μου μας ενέπνεαν
την αγάπη για τούτο το χώμα της
Κύπρου, ένα «χώμα που δεν ξέρουν»
οι ξένοι ταγοί μας, όπως θα έλεγε ο
μεγάλος Σεφέρης. Όταν ο πατέρας
μου μας έβαζε τα βράδια να ακούσουμε στο πικάπ αυθεντική ελληνική
μουσική και να μπορούμε να αναγνωρίζουμε μέσα σε αυτήν κάτι από
τον εαυτό μας. Όλες ετούτες οι προσλαμβάνουσες παραστάσεις, οι μνήμες και τα βιώματά μου αποτέλεσαν
το έναυσμα γι’ αυτή την κατάθεση
ψυχής. Κάτι σαν φόρος τιμής για
τις γενιές που έφυγαν με το γουστόζικο παραμύθι της λευτεριάς,
που δεν φτάνει ποτέ. Δεν θα μπορούσα, λοιπόν, παρά να αφιερώσω
σε όλους αυτούς τους «μέντορές»
μου, δάσκαλος πια κι εγώ, την παράστασή μας!
–Ακολούθησες τη νεοελληνική
ιστορία ή τη μουσική ιστορία
του ελληνικού χώρου;

–Η εν λόγω παράσταση δεν διαθέτει τον χαρακτήρα μιας τυπικής
συναυλίας ή ενός κλασικού αφιερώματος στο ελληνικό τραγούδι,
αλλά συντίθεται υπό τους δυνατούς
αρμούς ενός ενιαίου θεατρικού κειμένου, με πλοκή, δέση, κορύφωση
και λύση. Ενός θεατρικού κειμένου,
το οποίο αποκαλύπτει ευρηματικά
μπροστά στον θεατή, παράλληλα,
με τη μουσική ιστορία του ελληνικού
χώρου, τα κρισιμότερα σημεία της
ταραγμένης νεοελληνικής ιστορίας.
–Καλύπτεται όλο το εύρος της
ελληνικής μουσικής της περιόδου;
–Προσπαθήσαμε να αναφερθούμε σε κομβικά σημεία της ελληνικής
μουσικής μιας περιόδου που διαρκεί
περίπου εκατό χρόνια. Θα ήταν αδύνατο, εκ των πραγμάτων, να καλύψουμε όλο το εύρος της, ωστόσο
οι «μουσικοί σταθμοί» που καταγράφονται στο έργο είναι απόλυτα

συνυφασμένοι με τις ιστορικές και
κοινωνικές συνθήκες που γέννησαν
τα ίδια τα τραγούδια. Άλλωστε, τα
τραγούδια αυτά δεν είναι αυθύπαρκτα. Γεννήθηκαν σε χρόνια πέτρινα,
μέσα σε δυνατούς κραδασμούς.
–Η έννοια της ελευθερίας είναι
διάχυτη στο έργο. Ελευθερία που
δεν έρχεται ή που χάθηκε;
–Η ελευθερία αποτελεί πρωτίστως δύναμη εσωτερική. Και πάνω
από όλα έννοια ουσίας. Αντιλαμβάνεται κανείς, ακολουθώντας την
αναπόληση στο έργο, πόσο έχει
φθαρεί στις μέρες μας η «λευτεριά»,
ως αξία λυτρωτική. Κι έχει φθαρεί
γιατί όλη την περιμένουν, όπως λέγεται στην παράσταση, «να πέσει
σαν ώριμο φρούτο από το δέντρο
της λήθης». Υπό αυτή την έννοια,
δεν χάθηκε απλώς η ελευθερία. Το
τραγικό είναι που δεν φτάνει ποτέ.
Ούτε για τα παιδιά μας. Ούτε για
τα παιδιά των παιδιών μας. Αυτό

είναι και το «γουστόζικο παραμύθι»
των Ρωμιών.
–Από την περασμένη παράσταση
θα υπάρχουν αλλαγές;
–Υπάρχουν κάποιες μικρές, αλλά
ιδιαίτερα σημαντικές αλλαγές που
αφορούν κυρίως στην αισθητική
αναβάθμιση του έργου, καθώς και
σε μερικά τεχνικά ζητήματα, ώστε
να διευκολυνθεί η πρόσληψη του
κειμένου και των χρονικών ενοτήτων του από τους θεατές.
–Με τον Δημήτρη Φανή πώς ήλθε
η συνεργασία;
–Η συνεργασία με τον ερμηνευτή
Δημήτρη Φανή προέκυψε μέσα από
την κοινή μας γνωριμία με τον χοροδιδάσκαλο Δημήτρη Κωνσταντίνου, έναν εξαίρετο φίλο και συνεργάτη μου. Ο Δημήτρης Φανής, η αγάπη του οποίου για το καλό ελληνικό τραγούδι είναι δεδομένη, θέλησε να πραγματοποιήσει ένα μουσικό αφιέρωμα για το ελληνικό τραγούδι της τελευταίας εκατονταετίας.
Εκεί ήρθαν «σαν έτοιμες από καιρό»
να «ξαποστάσουν» οι μνήμες μου.
Και κάπως έτσι γεννήθηκε η «Βαλίτσα».

Πρωταγωνιστούν οι Δημήτρης

Φανής και Γαλάτεια Ζήνωνος.
Συμμετέχουν η Θεατρική Ομάδα Αντι-Δρώντες, ο Χορευτικός Όμιλος
Ρύμβος, σε χορογραφίες των Δημήτρη Κωνσταντίνου και Παναγιώτη
Χατζηπαναγή, η Παιδική Χορωδία, υπό την καθοδήγηση του Αχιλλέα
Τσαγγαρίδη και Οκταμελής Ορχήστρα, υπό τη διεύθυνση του Φώτη
Μουσουλίδη.
Πληροφορίες: «Μιας Βαλίτσας

τα Πολύτιμα Κιτάπια», 21 Απριλίου, ώρα 8:00 μ.μ. Δημοτικό Θέατρο
Στροβόλου, Στρόβολος, Λευκωσία.

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.
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Δεν είναι θέμα
παλικαρισμών, πρέπει
να σεβαστούμε το Εφετείο
Μήνυμα στην κυβέρνηση να μην προχωρήσει με συνταγματικές
αλλαγές στέλνει ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ, Γλαύκος Χατζηπέτρου
Συνέντευξη στον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΟΜΑΡΑ

Τη στάση της ΠΑΣΥΔΥ απέναντι στα όσα
έχει αφήσει πίσω της η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου για τις περικοπές
στο δημόσιο παρουσιάζει στην «Κ» ο
γ.γ. της συντεχνίας των δημοσίων υπαλλήλων. Ο Γλαύκος Χατζηπέτρου υπεραμύνεται των προσφυγών στην δικαιοσύνη
υποστηρίζοντας πως οι δημόσιοι υπάλληλοι έδωσαν 3 δισ. ευρώ και θα πάρουν
40 εκατ. ευρώ. Διαφωνεί με την πρόθεση
της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ενδεχόμενη τροποποίηση του Συντάγματος
ως μέτρο αντιμετώπισης της δικαστικής
απόφασης. Στο πνεύμα αυτό θεωρεί πως
αυτό που προέχει είναι το κράτος δικαίου
και όχι ενδεχόμενα οικονομικά προβλήματα.
-Η κυβέρνηση υποστηρίζει πως η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου,
στις προσφυγές δημοσίων υπαλλήλων
για τις περικοπές, θα προκαλέσει δημοσιονομικό εκτροχιασμό πάνω από
1 δισ. ευρώ. Πώς το σχολιάζετε;
-Να μην ξεχνάμε πως για αρκετό χρόνο, πριν την απόφαση, γινόταν λόγος
για 5 δισ. ευρώ, γινόταν λόγος για επιστροφή στην Κύπρο του ΔΝΤ, γινόταν
λόγος για επιστροφή στο μνημόνιο.
Τώρα αντί για 5 δισ., ακούμε ότι είναι
κοντά στο 1 δισ. ευρώ η επιβάρυνση.
Από την άσκηση που έχουν κάνει τα
στελέχη της ΠΑΣΥΔΥ, προβλέπεται ότι
το κράτος θα στερηθεί, τα επόμενα 4
χρόνια, ένα ποσό γύρω στα 800 εκατ.
ευρώ από τις διάφορες αποκοπές που
έχουν επιβληθεί με τους νόμους που έχουν κριθεί από το Δικαστήριο ως αντισυνταγματικοί. Θεωρώ, αν δούμε τα μέτρα που πήραν τελευταία χαριστικώς
για κάποιες τάξεις, δηλαδή π.χ. την ακίνητη ιδιοκτησία, το κράτος χάνει από
αυτή τη διευθέτηση ένα εισόδημα της
τάξης των 85 εκατ. ευρώ το χρόνο. Εκείνο
που έγινε με τα πετρελαιοειδή είναι άλλα
100 εκατ. ευρώ. Και ερωτώ: Ποιος ζήτησε
να τροποποιηθεί ο νόμος για την ακίνητη
ιδιοκτησία ή ποιος ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ζήτησε να αλλάξει η τιμή της βενζίνης; Κανένας. Αυτά τα κάνεις, όχι με
αφαίρεση μισθών και συντάξεων, -αυτό
είναι ανεπίτρεπτο- αυτά τα ποσά τα στερείς από την αγορά. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτά τα λεφτά θα τα διοχέτευαν
στην αγορά, δεν θα τα πήγαιναν στην
Ελβετία ή στο Λουξεμβούργο όπως έχουν
κάνει πολλοί συμπατριώτες μας επιχειρηματίες.
-Στην περίπτωση που δεν υπήρχε νομοθεσία για άρση των περικοπών
σταδιακά μέχρι το 2022 κάποιος θα
έλεγε ότι ίσως η δικαστική διεκδίκηση
να ήταν δικαιολογημένη. Από τη στιγμή που υπάρχει δεν σας ικανοποιεί;
-Όχι, δεν μας ικανοποιεί. Η ΠΑΣΥΔΥ
έχει καταχωρήσει προσφυγές από το
2012. Είχαμε προειδοποιήσει, τότε, ότι
τα μέτρα είναι αντισυνταγματικά με γνωμάτευση του Αλέκου Μαρκίδη, αλλά και
ο τότε Γενικός Εισαγγελέας Πέτρος Κληρίδης στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή
Οικονομικών προειδοποίησε ότι τα μέτρα
αυτά θα κριθούν ως παράνομα. Το είπε
ξεκάθαρα, αλλά κανένας δεν ήθελε να
ακούσει. Και εμείς λέγαμε ότι, ναι υπήρχε
επιτακτικό δημόσιο συμφέρον που δι-

καιολογούσε απόλυτα τη λήψη μέτρων,
αλλά τα μέτρα έπρεπε να ήταν σύντομα
και θα έπρεπε να είχαν τηρηθεί δυο βασικές συνταγματικές αρχές : η αρχή της
ισότητας και η αρχή της αναλογικότητας.
Εμείς το τονίσαμε και είπαμε ότι όπου
μπει ο πήχης θα είμαστε μαζί τους, αλλά
να πληρώσουν όλοι. Αυτή ήταν η απαίτησή μας.
<
<
<
<
<
<

Δεν μπορεί να λένε ότι θα
τροποποιήσουν το Σύνταγμα
για να μην εφαρμοσθεί μια
απόφαση του Δικαστηρίου.
Για όνομα του Θεού.
<
<
<
<
<
<

Είναι καλύτερα να έχουμε
οικονομικά προβλήματα
παρά να μην έχουμε κράτος
δικαίου και αυτό πρέπει να
γίνει κατανοητό από
όλους.
-Λέτε για αρχή ισότητας. Ο ιδιωτικός
τομέας συνεισέφερε λιγότερα απ’ ό,τι
ο δημόσιος;
Ο ιδιωτικός τομέας καταδικάστηκε
από τους προϊσταμένους του, από τους
εργοδότες του, με το πράσινο φως που
έδωσε η Βουλή για λήψη αυτών των παράνομων μέτρων κατά των δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή το κράτος έδωσε την
ευκαιρία στον ιδιωτικό τομέα να εκμεταλλευτεί τους εργαζόμενους του. Είμαστε
στην Κύπρο και όλοι ξέρουμε τι έγινε εκείνη την περίοδο. Ναι, ο ιδιωτικός τομέας
πλήρωσε το μεγαλύτερο τίμημα, αλλά
εγώ δεν δέχομαι τον διαχωρισμό των

εργαζομένων και να γίνεται προσπάθεια
να αφαιρούμε από τον δημόσιο για να
αφαιρέσουμε διπλάσια, από τον ιδιωτικό
τομέα.
Ο κάθε εργαζόμενος πρέπει να τυγχάνει προστασίας και να νιώθει πως την
επόμενη ημέρα θα έχει εργασία. Με το
να λένε να καταργηθεί η μονιμότητα
στο δημόσιο -που είναι ανιστόρητοι
αυτοί που το υποστηρίζουν- ο ιδιωτικός
τομέας πού θα βρει το δίκιο του; Πού θα
προσφύγει; Αν ο εργοδότης του, είναι
σωστός και εκτιμά την εργασία και τα
κέρδη που του έδωσε ο εργαζόμενος τον
σέβεται. Ευκαιρίας δοθείσης δεν είχαν
σεβαστεί τον κόσμο και έστειλαν δεκάδες
χιλιάδες στην ανεργία. Το 1974, και εμείς
παραπέμψαμε στις νομοθεσίες εκείνες,
έγιναν τρεις νόμοι. Ο ένας ήταν: όλοι οι
εργαζόμενοι πλήρωναν, κλιμακωτά, μέχρι
25%. Κλιμακωτά πλήρωναν από τόκους
και από ενοίκια και ο κάθε εργαζόμενος
τύγχανε προστασίας. Για να γίνει μια απόλυση γινόταν μέσα από μια διαδικασία,
έπρεπε να κριθεί η εταιρεία πληγείσα.
Τώρα έσπρωχνε ο ένας τον άλλον να κάνουν απολύσεις για να μειωθούν μισθοί.
Και για αυτό μέχρι σήμερα η αγορά δεν
έχει βρει τα πόδια της. Για τις τράπεζες
δεν νομίζω ότι φταίει ο εργαζόμενος είτε
του ιδιωτικού είτε του δημόσιου τομέα.
-Ό,τι και να έγινε ουδείς μπορεί να
ισχυριστεί ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν
είχε συνεισφορά;
-Σας είπα ότι πλήρωσε πολύ περισσότερα γιατί το παιχνίδι ήταν στημένο.
-Είπατε προηγουμένως ότι τα μέτρα
έπρεπε να ήταν πολύ σύντομα. Μπορείτε να μου προσδιορίσετε πόσο σύντομα έπρεπε να ήταν;
-Εμείς είπαμε ότι είχαμε συμφωνήσει
να ληφθούν μέτρα, τα οποία ωστόσο να
συνάδουν με το Σύνταγμα και τους νόμους και είχαμε πει να αντιγράψουν τους
νόμους του 1974. Δεν εισακουστήκαμε
και ενώ η προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Έκκληση για σεβασμό της απόφασης των Δικαστηρίων στο θέμα των περικοπών στο δημόσιο απευθύνει ο γενικός γραμματέας της ΠΑΣΥΔΥ. Στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Γλαύκος Χατζηπέτρου υποστηρίζει πως οι δημόσιοι υπάλληλοι έδωσαν στην οικονομία 3 δισ. ευρώ και
θα τους επιστραφούν 40 εκατ. ευρώ.
ήταν από το 2012, η απόφαση βγήκε το
2018 και ποτέ δεν κάναμε παράπονο και
μάλιστα από την αρχή είχαμε τονίσει
ότι η δική μας πλευρά θα σεβαστεί την
όποια ετυμηγορία του Δικαστηρίου. Και

αυτή τη στιγμή το ίδιο λέμε και χαιρόμαστε γιατί ο γενικός εισαγγελέας έβαλε
τα πράγματα σε τάξη. Δηλαδή θα καταχωρήσει έφεση που θα συνοδεύεται από
αίτημα έκδοσης διατάγματος αναστολής.

Δώσαμε μίνιμουμ 3 δισ. και θα πάρουμε 40 εκατ. ευρώ
-Εάν ένας πολίτης σας σταματούσε
στο δρόμο και σας έλεγε: κ. Χατζηπέτρου έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στη Δικαιοσύνη θα πάρετε πίσω αυτά τα οποία χάσατε αλλά από
ηθικής πλευράς δεν είναι σωστό,
τι θα του απαντούσατε;
-Κοίταξε. Ο κάθε άνθρωπος με την
αθωότητα, την πονηριά του κάνει ερωτήσεις. Ούτε απάντηση θα δώσω,
ο καθένας έχει το δικό του τρόπο σκέψης. Εκείνο που ενοχλεί είναι οι επίσημοι όταν βάζουν αυτά τα θέματα,
διότι είναι συνταγματικό δικαίωμα να
προσφύγει κάποιος στο Δικαστήριο,
και τουλάχιστον κάποιοι επίσημοι και
κάποια ΜΜΕ δεν πρέπει να επικρίνουν
την προσφυγή στο Δικαστήριο. Κοιτάξτε, είναι καλύτερα να έχουμε οικονομικά προβλήματα παρά να μην
έχουμε κράτος δικαίου. Είναι πολύπολύ σημαντικό να έχουμε κράτος δικαίου και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους.
-Πώς απαντάτε σε όσους υποστη-

ρίζουν ότι συνεισφέρατε στην κρίση
και τώρα θέλετε να σας επιστραφούν;
-Συνεισφέραμε, μίνιμουμ 3 δισ.
ευρώ και θα πάρουμε πίσω 40 εκατ.

ευρώ. Τώρα απλά δεν θα πάρουν μέτρα
και λέμε ότι όταν θα πάρουν –σύντομα- μέτρα, είμαστε και εμείς μέσα. Αν
θα κάνουν το λάθος να πάρουν εκδικητικά μέτρα, πάλι θα είναι αντισυ-

νταγματικά ή εάν δεν τηρηθούν οι αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας και πάλι τα μέτρα θα είναι αντισυνταγματικά.
-Η ΠΑΣΥΔΥ θα δεχθεί τροποποίηση
του Συντάγματος;
-Προσπαθώ να είμαι ήπιος αναγνωρίζοντας πως είμαστε σε δύσκολα χρόνια. Αυτό πρέπει να το σέβονται οι πάντες. Εάν μια συνδικαλιστική οργάνωση συμπεριφέρεται ήρεμα και δεν
προκαλεί κανένα και διεκδικεί εκείνο
που δικαιούται μέσω του Δικαστηρίου,
γιατί να απαντά σε αυτές τις ερωτήσεις
ή να εκτοξεύει απειλές;
-Δεν είναι θέμα απειλών, η τροποποίηση του Συντάγματος είναι θέμα
που συζητείται.
-Εγώ ελπίζω ότι θα γίνουν δεύτερες
σοφότερες σκέψεις και θα μείνουμε
όλοι στο επίπεδο του Δικαστηρίου. Να
περιμένουμε την απόφαση του Εφετείου και να τη σεβαστούμε και οι δυο
πλευρές. Τώρα είναι θέμα ποιος είναι
πιο παλικάρι;

Εμείς αυτό το σεβόμαστε όπως επίσης
θα σεβαστούμε την όποια απόφαση του
Ανωτάτου Δικαστηρίου. Δεν κάνουμε
άλλες σκέψεις. Δεν μπορεί να λέμε ότι
δεν θα σεβαστούμε την απόφαση του
Δικαστηρίου και θα κάνουμε το δικό μας.
Αυτά δεν λέγονται σε μια ευρωπαϊκή χώρα.
-Αφήνετε υπαινιγμούς για την πρόθεση της κυβέρνησης να τροποποιήσει το Σύνταγμα;
-Κοιτάξετε δεν είμαι πολιτικός, ούτε
είναι θέμα δικό μου. Δεν μπορεί να λέμε
ότι θα τροποποιήσουμε το Σύνταγμα
για να μην εφαρμοσθεί μια απόφαση του
Δικαστηρίου. Για όνομα του Θεού.
-Η απόφαση του Δικαστηρίου θα πρέπει να έχει αναδρομική ισχύ για όλους
του δημοσίους υπαλλήλους;
-Εγώ δεν κάνω προγνωστικά. Λέω ότι
υπάρχει μια απόφαση του πρωτόδικου
Δικαστηρίου θα εφεσιβληθεί, απ’ ό,τι
είπε ο γενικός εισαγγελέας, και θα γίνει
τελεσίδικη από το Εφετείο. Διάφοροι δικηγόροι πήραν διάφορες θέσεις εγώ δεν
θέλω να είμαι εξ αυτών που παίρνει θέση.
-Διευκρινίστε μου. Οι προσφυγές των
δημοσίων υπαλλήλων ήταν με δική
τους πρωτοβουλία;
-Είναι με πρωτοβουλία της ΠΑΣΥΔΥ.
Η ΠΑΣΥΔΥ κατέβαλε τα δικηγορικά έξοδα
για την καταχώρηση των πρώτων προσφυγών. Η ΠΑΣΥΔΥ καταχώρησε προσφυγές για όλα τα θέματα και μέχρι στιγμής έχουμε πέντε επιτυχείς προσφυγές.

Ημέρα Ενημέρωσης (Open Day)
Την Πέμπτη 18 Απριλίου 2019 από τις 9π.μ.
μέχρι τις 1μ.μ., η Σχολή Μοριακής Ιατρικής
Κύπρου (ΣΜΙΚ) υποδέχεται στις εγκαταστάσεις
της στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής
Κύπρου (ΙΝΓΚ) όλους όσους ενδιαφέρονται
για μεταπτυχιακή φοίτηση στη Σχολή.
Η Ημέρα Ενημέρωσης της ΣΜΙΚ θα δώσει
την ευκαιρία στους ενδιαφερόμενους να συναντηθούν με Συμβούλους της Σχολής και να
ενημερωθούν για τα προγράμματα καθώς και
για την υποβολή αιτήσεων. Η Ημέρα Ενημέρωσης καθώς και άλλες εκδηλώσεις της ΣΜΙΚ,
έχουν ως στόχο να παρέχουν πληροφόρηση
στους υποψήφιους φοιτητές αλλά και στο
κοινό ευρύτερα για τη γενετική και την επιστημονική έρευνα, τομείς οι οποίοι προσομοιάζονται με τον «αποκλεισμό» στο εργαστήριο,
χωρίς να είναι κατανοητή η καθημερινή πτυχή
του επαγγέλματος. Υπάρχουν πολλές απορίες
γύρω από αυτό το επάγγελμα, όπως διαφαίνεται
από τα ερωτήματα που θέτουν κυρίως οι γονείς
προς τους Λειτουργούς του Γραφείου Εκπαίδευσης της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου.

Το Ινστιτούτο βασίζεται σε τρεις πυλώνες:
την παροχή μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, τη
διεξαγωγή πρωτοποριακής έρευνας και την
παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. Αυτός ο
συνδυασμός προσφέρει ένα ολοκληρωμένο
περιβάλλον για τον κάθε φοιτητή για να βιώσει
καθημερινώς τις διάφορες δραστηριότητες
του τομέα και να διαπιστώσει την κατάλληλη
επαγγελματική πορεία για τον ίδιο.
Χτίζοντας πάνω στην εμπειρία του Ινστιτούτου
Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, η Σχολή
Μοριακής Ιατρικής Κύπρου, προσφέρει συνολικά
7 μεταπτυχιακά προγράμματα. Συνδυάζοντας
τους τρεις πυλώνες του Ινστιτούτου – Έρευνα
– Υπηρεσίες – Εκπαίδευση - η ΣΜΙΚ εκπαιδεύει
τη νέα γενιά επιστημόνων. Τα προγράμματα
είναι δομημένα έτσι ώστε οι φοιτητές να λαμβάνουν θεωρητικές εξειδικευμένες γνώσεις
μέσω των μαθημάτων, ενώ οι ερευνητικές
τους διατριβές εκπονούνται στα εργαστήρια
του Ινστιτούτου, δίνοντας τους πολύτιμη εμπειρία σε πραγματικές εργαστηριακές συνθήκες. Η πολύπλευρη και μακρόχρονη εμπειρία

του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής
Κύπρου είναι το στοιχείο στο οποίο βασίζονται
τα μεταπτυχιακά προγράμματα της ΣΜΙΚ, με
έμφαση στην προετοιμασία των φοιτητών
μέσα σε πραγματικές συνθήκες εργασίας.
Μέσω του υψηλού επιπέδου έρευνας, τέθηκαν
οι μαθησιακοί στόχοι (learning objectives) της
κάθε διάλεξης, ενώ μέσω της συσσωρευμένης
εμπειρίας των τμημάτων ως εργοδότες, τέθηκαν
οι εργασιακοί στόχοι (employment objectives)
της κάθε διάλεξης. Αυτός ο συνδυασμός, προσφέρει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
στους απόφοιτους της Σχολής, προετοιμάζοντας
τους για εργασία σε πραγματικές συνθήκες,
αμέσως μετά την αποφοίτηση τους.

Τα προγράμματα Μάστερ της ΣΜΙΚ είναι
διάρκειας 13 μηνών, εκτός του διετούς προγράμματος Βιοϊατρικής Έρευνας, ενώ προσφέρεται και η επιλογή της μερικής φοίτησης.
Αυτό επιτρέπει σε πολλούς ενδιαφερόμενους
να συνδυάσουν την εργασία τους με τις σπουδές,
όπως ιατρούς ή άλλους λειτουργούς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Η διάρκεια της διδακτορικής φοίτησης είναι 4 χρόνια. Προσφέρονται υποτροφίες τόσο σε επίπεδο προγραμμάτων Μάστερ όσο και σε επίπεδο προγραμμάτων Διδακτορικών. Γίνονται δεκτές αιτήσεις
για όλα τα προγράμματα της ΣΜΙΚ. Πληροφορίες
στο 22 392 840/843 και στην ιστοσελίδα
www.cing.ac.cy/csmm

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ
(MSc) προσφέρονται στους κλάδους της Ιατρικής
Γενετικής, Μοριακής Ιατρικής, Νευροεπιστήμης
και Βιοϊατρικής Έρευνας. Τα διδακτορικά προγράμματα (PhD) προσφέρονται στους κλάδους
της Ιατρικής Γενετικής, Μοριακής Ιατρικής και
Νευροεπιστήμης. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι
η Αγγλική.

Η ΣΜΙΚ έχει προκηρύξει το διαγωνισμό
Genovation, ο οποίος απευθύνεται σε φοιτητές
(προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς) και απόφοιτους κλάδων που άπτονται των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου. Ο νικητής, θα έχει
την ευκαιρία να φιλοξενηθεί από εργαστήρια
και τμήματα του Ινστιτούτου κατά τη διάρκεια
των καλοκαιρινών μηνών και να παρακολουθήσει

διαδικασίες διάγνωσης και μελέτης κληρονομικών ασθενειών. Αυτή η εμπειρία, είναι αποκλειστικό προνόμιο των φοιτητών της Σχολής
Μοριακής Ιατρικής Κύπρου.
Επιπλέον, στο νικητή θα προσφερθεί και
μια υποτροφία έναντι διδάκτρων αξίας €500,
σε περίπτωση που αιτηθεί, πετύχει εισδοχή
και εγγραφεί επιτυχώς σε ένα από τα επτά
μεταπτυχιακά προγράμματα της Σχολής Μοριακής Ιατρικής Κύπρου. Επίσης, εάν ο νικητής
είναι εκτός Κύπρου, τότε η Σχολή θα προσφέρει
και ποσό μέχρι €300 έναντι των εξόδων του
αεροπορικού εισιτηρίου (ισχύουν όροι και
προϋποθέσεις). Όσοι επιθυμούν να λάβουν
μέρος στο διαγωνισμό Genovation, θα πρέπει
να συντάξουν έκθεση βασισμένη σε θέμα
που έχει προκηρυχτεί, με μέγιστο αριθμό λέξεων τις 400 λέξεις. Όλες οι σχετικές πληροφορίες καθώς και το θέμα της έκθεσης
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της Σχολής
www.cing.ac.cy/en/csmm
Για πληροφορίες 22392840.
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Ερωτήματα
γύρω από τη νέα
έκδοση χρέους
Θέλει η Κύπρος να αποπληρώσει πιο γρήγορα
το δάνειο που έλαβε από τους Ρώσους το 2011
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Επεξεργάζεται νέα έξοδο στις αγορές για έκδοση
ομολόγου και αποπληρωμή μέρους του ρωσικού
δανείου το Υπουργείο Οικονομικών. «Αυτό που
μπορώ να πω είναι πως εξετάζεται το ενδεχόμενο
και πιθανώς πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση
να προβούμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις»,
είπε ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης
την Τρίτη μετά τη συνάντηση που είχε με τον
νέο Κεντρικό Τραπεζίτη, τον Κωνσταντίνο Ηροδότου στο Υπουργείο.
«Είναι γεγονός ότι τα δεδομένα για την κυπριακή οικονομία στις διεθνείς αγορές είναι εξαιρετικά θετικά και αυτό μας δημιουργεί κάποιες
ευκαιρίες, τις οποίες αξιολογούμε και δεν θα διστάσουμε να αξιοποιήσουμε. Βασικός σκοπός
είναι η πραγματοποίηση κινήσεων που θωρακίζουν ακόμη περισσότερο την κυπριακή οικονομία,
αξιοποιώντας την πρόοδο που έχει γίνει, την
θετική εικόνα που πλέον έχει δημιουργηθεί για
τη χώρα μας», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, αυτή η κίνηση εγείρει κάποια ερωτήματα με προεκτάσεις μέχρι και για τις σχέσεις
Κύπρου – Ρωσίας και τις σχετικές πιέσεις των Αμερικανών για άμεση διακοπή των οικονομικών
τους σχέσεων. Τη δεδομένη στιγμή το κράτος
χρωστά στη Ρωσία 1,87 δισ. ευρώ από το συνολικό
δανεισμό των 2,5 δισ. ευρώ που έλαβε το 2011
και τον Ιούνιο του 2018 καταβλήθηκε η πρώτη
δόση του ρωσικού δανείου, μία από τις οκτώ προ-

Και η απάντηση είναι μία. Εάν προχωρήσει με
έκδοση χρέους, τότε θα προχωρήσει αναγκαστικά
με εξωτερικό δανεισμό αφού δεν φαίνεται γόνιμο
το έδαφος για να δανειστεί από το εσωτερικό
της χώρας ένα ποσό άνω των 500 εκατ. ευρώ.
Και θέτεται το συγκεκριμένο ποσό, διότι, για να
προχωρήσει σε ένα τέτοιο ποσό, πρέπει και να
«αξίζει τον κόπο» μια τέτοια ενέργεια.
Μην ξεχνάμε πως αυτή η πρόωρη αποπληρωμή
αντιτίθεται στο πρόγραμμα αποπληρωμής που
έχει συνθέσει το Γραφείο Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους.
Τρίτο ερώτημα που γεννάται αλλά έχει βαρύνουσα σημασία, είναι ότι με αυτή την κίνηση
στέλνονται κάποια μηνύματα σε πολλούς αποδέκτες. Ενδεχομένως η πρόωρη αποπληρωμή
του δανείου να σχετίζεται με τις σχέσεις Ηνωμένων

Δημιουργούνται σκιές για τις σχέσεις Κύπρου – Ρωσίας και πιέσεις Αμερικανών.
Πολιτειών και Ρωσίας, με την Κύπρο να θέλει να
«κόψει» τις σχέσεις με τους Ρώσους. Οι πιέσεις
των Αμερικανών ίσως φαίνεται να φτάνουν και

σε αυτό το επίπεδο. Ο αντίλογος σε μια τέτοια
κίνηση με αυτή την δικαιολόγηση είναι ότι η
Ρωσία δάνεισε την Κύπρο όταν ήταν έτοιμη να

Πρόγραμμα αποπληρωμών
Δίχως να αλλάξει κάτι με το Ρωσικό δάνειο,
το πρόγραμμα αποπληρωμών έχει ως εξής. Για
το 2019 η Κ.Δ. έχει προγραμματίσει να καταβάλει
συνολικά 2,2 δισ. δανείων, από τα οποία τα 715
εκατ. αφορούν το ρωσικό δάνειο, 1,38 δισ. ευρώ
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Πρέπει να εξεταστεί εάν
το επιτρέπει η συμφωνία που
είχε συνάψει η Κυπριακή
Δημοκρατία με την Ρωσία για
πρόωρη αποπληρωμή του δανείου.
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Ως γνωστόν, για να αποπληρώσεις
πρόωρα ένα χρέος πρέπει να σου
δίνουν το δικαίωμα οι όροι του δανείου. Εάν υπάρχει ως όρος, τότε η
Κυβέρνηση θα προχωρήσει.

γραμματισμένες. Μέχρι το 2021 το κράτος έχει
συμφωνήσει να δίνει δύο δόσεις το χρόνο, όπου
σύμφωνα με το τελευταίο δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής θα δίνει 710 – 715 εκατ.
το χρόνο.
Το επιτόκιο του δανείου μειώθηκε το 2013
από 4,5% σε 2,5% και από εκεί που έπρεπε να
αρχίσει να δίδεται το 2015, έλαβε επέκταση στο
2018. Τουλάχιστον αυτά υπεγράφησαν στις 12
Σεπτεμβρίου του 2013 στη Μόσχα μεταξύ του υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη και του
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών της Ρωσίας
Σεργκέι Στόρτσακ.

αφορούν ομόλογα εσωτερικού και 199 εκατ. ευρώ
αφορούν ομόλογα εξωτερικού.
Κατά το 2020 οι πληρωμές των δανείων μειώνονται ολίγον τι σύμφωνα με το πλάνο, στα
2,02 δισ. ευρώ, που χωρίζονται σε 458 εκατ. για
ομόλογα εξωτερικού, 820 εκατ. σε ομόλογα εσωτερικού και 710 εκατ. ευρώ για το Ρωσικό.
Τα στοιχεία του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους δείχνουν ότι το 2021 τα δάνεια θα κυμανθούν συνολικά στα 1,74 δισ. ευρώ. Το Ρωσικό
δάνειο στα 714 εκατ. ευρώ, ενώ για τα ομόλογα
εξωτερικού δεν θα κατατεθούν χρήματα. Στα ομόλογα εσωτερικού θα δοθούν 861 εκατ. ευρώ,
ενώ 168 εκατ. ευρώ θα πάνε για αποπληρωμή
δανείων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ) και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης
(ΕΜΣ).
Συνολικά φαίνεται από τους σχετικούς πίνακες
πως η Κύπρος χρωστά 20,8 δισ. ευρώ που θα
πρέπει να δώσει μέχρι και μετά το 2035.

Τα ερωτήματα
Πρώτο και κύριο ερώτημα είναι το αν επιτρέπει
η συμφωνία που είχε συνάψει η Κυπριακή Δημοκρατία με την Ρωσία την πρόωρη αποπληρωμή
του δανείου, διότι σε μία σύμβαση δανείου ο δανειστής υπολογίζει στους τόκους που θα λάβει.
Αυτό θα είναι και το κέρδος του, για χρήματα τα
οποία δόθηκαν σχεδόν 10 χρόνια πριν. Ως γνωστόν, για να αποπληρώσεις πρόωρα ένα χρέος
πρέπει να σου δίνουν το δικαίωμα οι όροι του
δανείου. Εάν υπάρχει ως όρος, τότε η Κυβέρνηση
θα προχωρήσει. Αλλιώς, τότε θα χρειαστεί να
προχωρήσει η Κυβέρνηση σε αίτημα προς τη
Ρωσία για να γίνει κατορθωτό, εάν και εφόσον
δεν έχει ζητηθεί ήδη. Βάσει των παραπάνω, δεν
δείχνει να συμφέρει τη Ρωσία να της αποπληρώσει
πρόωρα το δάνειο η Κυβέρνηση.
Δεύτερο ερώτημα που προκύπτει είναι αν θα
προχωρήσει με εγχώριο δανεισμό, ή με εξωτερικό.

Οι δανεισμοί
Στην Κύπρο, από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι
και τον Μάρτιο του 2016 παραχωρήθηκε από
τους διεθνείς δανειστές επί μνημονίου ποσό 7,2
δισ. ευρώ από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM) και από το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο (IMF). Συγκεκριμένα, η Κύπρος έλαβε 6,3
δισ. ευρώ από τον ESM και 960 εκατ. από το IMF.
Είχε προηγηθεί δανεισμός 2,5 δισ. ευρώ το 2011
από τη Ρωσία.

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

ΣΧΟΛΙΟ

/ Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛIΤΣΗ

Το στοίχημα μιας κανονικής χώρας
Οι εκτιμήσεις για την οικονομική μεγέθυνση της χώρας μας
φέτος κυμαίνονται από 1,5% έως
2,4%. Τη χαμηλότερη πρόβλεψη
δίνει η Barclays, η ABN Amro
προβλέπει 1,8%, η Τράπεζα της
Ελλάδος και η Deutsche Bank
1,9%, ενώ το ΔΝΤ έχει κάνει την
πιο αισιόδοξη πρόβλεψη, 2,4% –
μάλιστα τη διατήρησε, παρότι
από τον Οκτώβριο έχει αναθεωρήσει πτωτικά τις προβλέψεις
του για την παγκόσμια οικονομική
μεγέθυνση τρεις φορές, ξεκινώντας από 3,5% και καταλήγοντας
σε 3,3%. Oποια κι αν επιβεβαιωθεί
(αν επιβεβαιωθεί κάποια…), η
χώρα μας, η μόνη που στην κρίση
έχασε πάνω από το 25% του ΑΕΠ
της, θα συνεχίσει να ασφυκτιά
μέσα σε μια (κατά την εύστοχη
διατύπωση της PWC Ελλάδος) αναιμική ανάκαμψη.
Πίσω, όμως, από τη συζήτηση
για αυτές τις (σχεδόν στατιστικές…) διαφορές, πίσω από τέτοιους ασθενικούς ρυθμούς μεγέθυνσης, κρύβεται μια περισσό-

χρεοκοπήσει και τώρα φτάνει η ώρα που της «γυρίζει την πλάτη».
Τέλος, όπως πληροφορείται η «Κ», οι αρχικές
σκέψεις του Υπουργείου ήταν να αποπληρώσει
πρόωρα το δάνειο του ΔΝΤ, το οποίο πλέον ανέρχεται στα 691 εκατ. ευρώ και στο συγκεκριμένο
θα υπήρχε νόημα να δανειστεί για να το αποπληρώσει στην ολότητά του.
Σημειώνεται πως το Υπουργείο είχε κάνει και
έρευνα για συγχρηματοδοτούμενα δάνεια
(syndicated loans) από τις εγχώριες τράπεζες,
που όμως δεν ευοδόθηκε.
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Αναιμική ανάκαμψη
και παράλληλη μείωση
του υλικοτεχνικού
πλούτου της χώρας.
τερο ανησυχητική πραγματικότητα. Μπορεί η οικονομία να ανακάμπτει αναιμικά (με άλλη διατύπωση, να σέρνει τα πόδια της...),
αλλά το παραγωγικό δυναμικό
της μειώνεται – αυτό είναι το σημαντικό. Με δύο τρόπους: Ενας
είναι ότι μορφωμένοι νέοι μας
φεύγουν και οι επί μακρόν άνεργοι
χάνουν δεξιότητες. Δεύτερος, η
μείωση του αποθέματος των επενδύσεων. Οι καθαρές επενδύσεις (ήτοι αυτές μετά την αφαίρεση των αποσβέσεων) επί 8 συνεχή έτη, από το 2011 μέχρι σήμερα, είναι αρνητικές. Ητοι, ο υλικοτεχνικός πλούτος της χώρας
μειώνεται.
Τι σημαίνει αυτό; «Η μακροχρόνια διατήρηση της επενδυτι-

κής δαπάνης σε επίπεδο χαμηλότερο από το ύψος των αποσβέσεων –σημειώνει η Διεύθυνση
Οικονομικών Μελετών της Alpha
Bank– εξασθένισε το απόθεμα
του παραγωγικού κεφαλαίου της
χώρας, τόσο σε όρους αξίας όσο
και (εξαιτίας της) μη ενσωμάτωσης νέων τεχνολογικών καινοτομιών, με αποτέλεσμα η παραγωγικότητα της εργασίας είτε να
φθίνει είτε να παραμένει υποτονική». Η μείωση του αποθέματος
επενδύσεων φτωχαίνει τη χώρα:
Το ΑΕΠ θα είχε αυξηθεί 3,4% αντί
1,9% πέρυσι, αν η μείωση των επενδύσεων δεν είχε αφαιρέσει
1,5 μονάδα από τη μεγέθυνση.
Είναι, ταυτόχρονα, προάγγελος
δύσκολων ημερών – προπομπός
φτώχειας διαρκείας.
Κάπου εδώ είναι το θέμα: Η
συζήτηση για μεγέθυνση 1,9% ή
2,4% υποτιμά βαθιά τις δυνατότητες της χώρας. Μια άλλη συζήτηση χρειαζόμαστε. Η Ελλάδα
είναι μια ασφαλής χώρα, μέλος
του ΝΑΤΟ, της Ευρωζώνης, κανείς

δεν φοβάται να επενδύσει σε αυτήν. Δεν υποφέρει από την τρομοκρατία που ταλανίζει άλλες.
Διαθέτει ικανοποιητικές, σχετικά
νέες υποδομές. Το κλίμα και το
περιβάλλον της είναι μοναδικά
– ποιος δεν θα ήθελε να εργαστεί
σε αυτήν; Eχει μορφωμένους, καλά καταρτισμένους νέους. Και,
σήμερα, οι επαναστατικές ψηφιακές τεχνολογίες τής προσφέρουν τη βάση για να εκτοξευθεί
στις πρώτες γραμμές της ανάπτυξης, δίνουν τη δυνατότητα να υπερπηδήσει προηγούμενα στάδια
και να οικοδομήσει ένα παραγωγικό μοντέλο σε σύγχρονες βάσεις. Για να αξιοποιηθούν αυτές
οι προϋποθέσεις, χρειάζεται αύξηση των επενδύσεων – ενώ μειώνονται. Και μάλιστα χρειάζονται
επενδύσεις που αυξάνουν το παραγωγικό δυναμικό της χώρας –
όχι που, απλά, αγοράζουν από το
υπάρχον. Αυτό θα ήταν το στοίχημα μιας κανονικής χώρας.

kallitsiskostas@yahoo.com

/ Του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΛΛΙΣ

Κοινή γραμμή
Ολοι το επισημαίνουν. Οι ραγδαίες
αλλαγές στο περιφερειακό σκηνικό
–ΗΠΑ - Τουρκία, Ανατολική Μεσόγειος– θα επηρεάσουν καθοριστικά
την πορεία της Ελλάδας τις επόμενες
δεκαετίες. Η συγκυρία προσφέρεται
για συνεννόηση στη χάραξη της ελληνικής πολιτικής σχετικά με τη διαχείριση των τεκτονικών αλλαγών
που διαφαίνονται. Οι εξελίξεις προφανώς υπερβαίνουν πρόσωπα και
κυβερνήσεις. Απαιτούνται ρεαλισμός
και χαμηλοί τόνοι. Σε καμία περίπτωση, δεν δικαιολογούνται θριαμβολογίες. Αντιθέτως, χρειάζεται προεργασία και για την αντιμετώπιση
πιθανών ανατροπών που μπορεί να
προκύψουν στην πορεία, ερήμην
της Ελλάδας.
Η εθνική συνεννόηση και συναίνεση –βασικό ζητούμενο για πολλούς
εξ ημών– δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε
στο ζήτημα της ονομασίας της Βόρειας Μακεδονίας. Κάποιοι δεν επεδίωξαν τη δημιουργία κοινού μετώπου, αλλά, αντιθέτως, επέλεξαν να
αποκομίσουν κομματικά οφέλη, χωρίς
να είναι βέβαιο ότι το επέτυχαν. Ω-
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Μια υπερκομματική, μακρόπνοη προσέγγιση θα
επιτρέψει την πιο αποτελεσματική διαχείριση
μιας μείζονος γεωπολιτικής εξέλιξης με σαφή
υπαρξιακά χαρακτηριστικά για την Ελλάδα.
στόσο, σε αντίθεση με το ονοματολογικό, εδώ δεν υπάρχουν συναισθηματικές φορτίσεις ούτε ουσιαστικές αντιθέσεις. Το έδαφος είναι
πρόσφορο.
Οι μέχρι τώρα κινήσεις της ελληνικής πλευράς είναι σε γενικές γραμμές σωστές. Η στρατηγική του κ. Ν.
Κοτζιά, ο ρεαλισμός του διπλωματικού επιτελείου του πρωθυπουργού,
ακόμη και κάποιες δράσεις του κ.
Καμμένου, όπως και η τεράστια συμβολή της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, έχουν δημιουργήσει θετικό
σκηνικό που μας επιτρέπει να αξιο-

ποιήσουμε τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας. Οι Αμερικανοί περιγράφουν τις διμερείς σχέσεις με
την Ελλάδα ως τις «καλύτερες» που
υπήρξαν ποτέ. Δεν πρέπει κάποιοι
να βλέπουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη
ανταγωνιστικά. Η «μεγάλη εικόνα»
έχει σημασία. Και αυτή είναι πως
φεύγουν από τη μέση διαστρεβλώσεις
από ιδεοληψίες του παρελθόντος
που δυσχέραιναν την προώθηση
του εθνικού συμφέροντος.
Η χώρα καλείται να επιδείξει την
επιβαλλόμενη ωριμότητα και, σε σημαντικό βαθμό, μάλλον το πράττει.
Η μεν κυβέρνηση κινείται μεθοδικά
και σταθερά, η δε Νέα Δημοκρατία,
εάν έλθει στην εξουσία, δείχνει έτοιμη
να οικοδομήσει τη δική της πολιτική
στην ίδια κατεύθυνση. Μια υπερκομματική, μακρόπνοη προσέγγιση
θα επιτρέψει την πιο αποτελεσματική
διαχείριση μια μείζονος γεωπολιτικής
εξέλιξης με σαφή υπαρξιακά χαρακτηριστικά για τη χώρα μας. Η ευκαιρία που παρουσιάζεται είναι σπάνια. Οπως είναι μεγάλοι και οι κίνδυνοι που εγκυμονούν.
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Αναδιατάξεις
στη δημοτικότητα
των πολιτικών
αρχηγών
Νεοφύτου και Κυπριανού παρουσιάζουν
αρνητική εικόνα και εντός του κόμματός τους
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η εποχή των αρχηγικών κομμάτων φαίνεται πως έχει παρέλθει βάσει και της έρευνας που πραγματοποίησε για λογαριασμό της «Κ» η Symmetron Market
Research, με τις ηγεσίες των κομμάτων
να δέχονται αμφισβήτηση ακόμα και εντός του ακροατηρίου τους. Σημαντικά
είναι και τα δημοσκοπικά ευρήματα για
τη δημοτικότητα των πολιτικών προσώπων. Από ποιους χώρους για παράδειγμα
αντλούν έρεισμα και πόση είναι η αποδοχή τους στον πολιτικό τους χώρο. Αβέρωφ Νεοφύτου και Άντρος Κυπριανού
παρουσιάζουν χαμηλή δημοτικότητα γενικώς, όμως το ενδιαφέρον είναι πως ακόμα και στο ακροατήριό τους έχουν
σχετικά αυξημένο ποσοστό αρνητικής
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Ο Νίκος Αναστασιάδης
παρουσιάζει πτώση δημοτικότητας αλλά εξακολουθεί
να έχει σημαντικό έρεισμα
εντός του Συναγερμικού
ακροατηρίου βάσει
της δημοσκόπησης της «Κ».
εικόνας. Πιο δημοφιλής πολιτικός αρχηγός
μεταξύ των τριών μεγάλων είναι ο Νικόλας
Παπαδόπουλος, ενώ από τα πολιτικά πρόσωπα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, του οποίου το όνομα ακούγεται ως εν δυνάμει υποψηφίου για τις
προεδρικές εκλογές, παρουσιάζεται ως
ένα από τα δημοφιλέστερα πρόσωπα, με
θετική εικόνα σε όλα ανεξαιρέτως τα
κόμματα, ακόμα και στο ΑΚΕΛ.

Ο ΔΗΣΥ και ο Αναστασιάδης

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζεται
στον ΔΗΣΥ και στο τι απήχηση έχουν οι
πρωταγωνιστές της δεξιάς παράταξης.
Ο Νίκος Αναστασιάδης βλέπει τη δημοτικότητά του να πέφτει σημαντικά σε
σχέση με προηγούμενες δημοσκοπήσεις,
ωστόσο, το συναγερμικό κοινό φαίνεται
να τον στηρίζει ακόμα σθεναρά. Η θετική
εικόνα του Προέδρου της Δημοκρατίας
εντός ΔΗΣΥ φτάνει το υψηλό ποσοστό
του 83% ενώ μόλις το 14% έχει αρνητική
γνώμη για τον ίδιο. Αυτή η εικόνα δίδει
και την ανάγνωση πως ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας έστω κι αν έχει απομακρυν-

θεί από το κόμμα, διατηρεί το δέσιμο με
το ακροατήριό του. Απέναντι στον Πρόεδρο διχασμένη φαίνεται η Αλληλεγγύη
με το 58% να τον βλέπει θετικά και το
42% αρνητικά. Στο ΔΗΚΟ το 36% βλέπει
θετικά τον Νίκο Αναστασιάδη και το 60%
αρνητικά. Ενδιαφέρον προκαλεί ότι ο Νίκος Αναστασιάδης έχει σχετικό έρεισμα
και στο ακροατήριο του ΕΛΑΜ, σε σχέση
με άλλα πολιτικά πρόσωπα που βρίσκονται
στην έρευνα, με το 23% να τον βλέπει
θετικά και το 73% αρνητικά.
Τα ποσοστά διαφοροποιούνται σε σχέση με τον Πρόεδρο του ΔΗΣΥ Αβέρωφ
Νεοφύτου καθώς συγκεντρώνει το 29%
της θετικής άποψης και το 68% της αρνητικής εικόνας. Μόλις το 61% των Συναγερμικών έχει θετική εικόνα απέναντι
στον Συναγερμικό Πρόεδρο ενώ το 35%
αρνητική. Το πιο ψηλό ποσοστό αποδοχής
έχει στην Αλληλεγγύη με το 35% να τον
κρίνει θετικά και το 65% αρνητικά. Ακολουθούν οι Οικολόγοι με 25% θετική εικόνα για τον Συναγερμικό Πρόεδρο και
75% αρνητική. Στο ΔΗΚΟ παρουσιάζει
θετική εικόνα στο 22% και αρνητική εικόνα στο 77%. Σε αντίθεση με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη το 95% του ΕΛΑΜ
έχει αρνητική εικόνα για τον Πρόεδρο
του ΔΗΣΥ και ένα 5% απάντησε : «Δεν
ξέρω δεν απαντώ». Στο ΑΚΕΛ μόλις το
11% έχει θετική εικόνα για τον Συναγερμικό Πρόεδρο και 88% αρνητική.

Πιο δημοφιλής από τους πολιτικούς αρχηγούς των τριών μεγάλων κομμάτων παρουσιάζεται ο Νικόλας Παπαδόπουλος.

ΓΝΩΜΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ:
ΝΙΚΟ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΙ∆Η
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Aλλως Μακάριος

Τη μεγαλύτερη αποδοχή γενικότερα
και κυρίως εντός της δεξιάς παράταξης
παρουσιάζει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης, με το 67% να έχει
θετική εικόνα και το 22% αρνητική. Στον
ΔΗΣΥ τυγχάνει μεγαλύτερης αποδοχής
και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
καθώς το 87% των Συναγερμικών έχει
θετική εικόνα για τον υπουργό Εξωτερικών και μόλις το 7% αρνητική. Θετική
εικόνα έχει και σε όλα τα άλλα κόμματα,
με το ΑΚΕΛ να διχάζεται. Το 56% των ΑΚΕΛικών για παράδειγμα έχει θετική εικόνα και το 36% αρνητική, ενώ ιδιαίτερα
καλή είναι και η εικόνα του στον Ενδιάμεσο. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζεται πιο δημοφιλής ανάμεσα στους
ΔΗΚΟϊκούς από τον Νικόλα Παπαδόπουλο
καθώς το 78% έχει θετική εικόνα για τον
υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησης
Αναστασιάδη και μόλις το 13% αρνητική,
ενώ στην ΕΔΕΚ η θετική του εικόνα φτάνει το 66% και το 24% αρνητική. Στο ίδιο

πλαίσιο κινούνται και τα άλλα κόμματα
του χώρου, ενώ ενδιαφέρον προκαλεί
πως ο υπουργός Εξωτερικών είναι το πιο
δημοφιλές πολιτικό πρόσωπο στο ΕΛΑΜ,
με το 32% να έχει θετική εικόνα και το
64% αρνητική.
Το ψηλότερο ποσοστό δημοτικότητας
μεταξύ των τριών πολιτικών αρχηγών
παρουσιάζει ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος, ο οποίος παρουσιάζει 36% θετική εικόνα και 58% αρνητική εικόνα μεταξύ των ερωτηθέντων.
Το 73% του ΔΗΚΟ έχει θετική εικόνα
για τον Νικόλα Παπαδόπουλο, ενώ το
27% αρνητική εικόνα. Την χειρότερη
εικόνα έχει στους ψηφοφόρους του ΕΛΑΜ και του ΑΚΕΛ. Το 82% του ΕΛΑΜ
έχει αρνητική εικόνα για τον κ. Παπαδόπουλο ενώ μόλις το 14% θετικά. Αυτή
η εικόνα φαίνεται να ανατρέπει και το
πολιτικό αφήγημα των προεδρικών εκλογών, πως το ΔΗΚΟ θα μπορούσε να
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Ο Νίκος Χριστοδουλίδης
παρουσιάζει καλύτερη
εικόνα στο Συναγερμικό
και ΔΗΚΟϊκό ακροατήριο
από τους Αβέρωφ Νεοφύτου
και Νικόλα Παπαδόπουλο
αντίστοιχα.
αντλήσει ψήφους από το ΕΛΑΜ. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος φαίνεται να έχει
αρνητική εικόνα και στο ΑΚΕΛ, με τους
ψηφοφόρους της Αριστεράς να μην
έχουν ακόμη συγχωρέσει στον ΔΗΚΟϊκό
πρόεδρο τις προεκλογικές επιθέσεις.
Ενδεικτικό ότι το 66% των ΑΚΕΛικών
βλέπει αρνητικά τον κ. Παπαδόπουλο
και μόλις το 29% θετικά. Ακολουθεί η
Συμμαχία πολιτών με το 63% να βλέπει

αρνητικά τον ΔΗΚΟϊκό Πρόεδρο και
27% θετικά. Στον ΔΗΣΥ πάντως η εικόνα
του κ. Παπαδόπουλου είναι καλύτερη
με το 33% των Συναγερμικών να τον
βλέπει θετικά και το 64% αρνητικά. Στα
κόμματα του ενδιάμεσου με τα οποία
συνεργάστηκαν στις απερχόμενες εκλογές παρουσιάζεται περισσότερη αποδοχή. Στην ΕΔΕΚ το 59% τον βλέπει θετικά
και το 39% αρνητικά, στην Αλληλεγγύη
το 42% τον βλέπει θετικά και το 54%
αρνητικά, ενώ στους Οικολόγους το 55%
των ερωτηθέντων τον βλέπει αρνητικά
και το 35% θετικά.

Αντιδράσεις στο ΑΚΕΛ

Ο γ.γ. του ΑΚΕΛ παρουσιάζει το χαμηλότερο ποσοστό δημοτικότητας, καθώς το 70% των ερωτηθέντων έχει αρνητική άποψη για τον Άντρο Κυπριανού.
Το ενδιαφέρον ωστόσο είναι η απήχησή
του εντός του ΑΚΕΛ. Το 69% του ΑΚΕ-

Λικού ακροατηρίου έχει θετική εικόνα
για τον κ. Κυπριανού ενώ το 29% αρνητική. Το ποσοστό αυτό προκαλεί εντύπωση, δεδομένου ότι το ακροατήριο του
ΑΚΕΛ δύσκολα εξωτερικεύει την απαρέσκεια που αφορά την κομματική γραμμή ή και την ίδια την ηγεσία. Τη θετικότερη εικόνα έχει μέσα στους Οικολόγους με το 25% να τον βλέπει θετικά
και το 70% αρνητικά. Την αρνητικότερη
εικόνα έχει στον ΔΗΣΥ καθώς μόλις το
10% των Συναγερμικών ψηφοφόρων
έχει θετική εικόνα για τον κ. Κυπριανού
και 86% αρνητική. Στο ΔΗΚΟ το 22%
έχει θετική εικόνα για τον γ.γ. του ΑΚΕΛ
και το 78% αρνητική. Και στην ΕΔΕΚ
αλλά και στη Συμμαχία πολιτών παρατηρούνται τα ίδια περίπου ποσοστά με
το 22% της ΕΔΕΚ να βλέπει θετικά τον
κ. Κυπριανού και το 76% αρνητικά, ενώ
στη Συμμαχία Πολιτών το 23% τον βλέπει
θετικά και το 73% αρνητικά.

Η Κύπρος στην αντιπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας
Για διατάραξη των λεπτών ισορροπιών στην περιοχή και κίνδυνο για την ειρήνη, κάνει λόγο ο Κουντρέτ Οζερσαϊ
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Σε ένα από τα πεδία της ανοιχτής, μεγάλης
αντιπαράθεσης των ΗΠΑ με την Τουρκία
μετεξελίσσεται η Κύπρος. Με την Ουάσιγκτον να πραγματοποιεί τα πρώτα βήματα προς την κατεύθυνση της άρσης
του εμπάργκο όπλων και την ενίσχυση
των σχέσεων και της συνεργασίας της
με την Λευκωσία σε διάφορα πεδία, η ένταση στον άξονα Τουρκίας-ΗΠΑ μεταφέρεται στην Κύπρο και επηρεάζει τις
λεπτές ισορροπίες στην περιοχή.
Στα κατεχόμενα και στην Άγκυρα επικρατεί η άποψη ότι η Ουάσιγκτον, στην
προσπάθειά της να εντατικοποιήσει την
πίεση που ασκεί στην Τουρκία, ανοίγει
ένα νέο μέτωπο στα νότια παράλια της
χώρας. Η Κύπρος διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια.
Τουρκοκύπριοι και Τούρκοι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι νέες εξελίξεις
οδηγούν την Κύπρο σε «αχαρτογράφητα
νερά». Για αυτόν τον λόγο, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές καλούνται να πραγματοποιήσουν «ψύχραιμα» βήματα δίχως
να επιτρέψουν τον τελικό εκτροχιασμό
των εξελίξεων.

Η τ/κ προειδοποίηση

«Αισθανόμαστε την ανάγκη να προειδοποιήσουμε την ε/κ ηγεσία ότι ένα
βήμα προς την άρση του εμπάργκο όπλων
θα πυροδοτήσει κούρσα εξοπλισμού στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου». Με
αυτήν την προειδοποίηση, το «Υπουργείο
Εξωτερικών» αντέδρασε την Τρίτη στις
νέες εξελίξεις στον άξονα ΟυάσιγκτονΛευκωσίας.
Σε μια στιγμή που Ελληνοκύπριοι πο-

λιτικοί είχαν συνατήσεις με υψηλόβαθμους Αμερικανούς αξιωματούχους, η τ/κ
πλευρά προειδοποιούσε για τις πιθανές
επιπτώσεις από τις τελευταίες εξελίξεις
στην Κύπρο και στην ευρύτερη περιοχή.
Από την σκοπιά του Κουντρέτ Όζερσαϊ
και των συνεργατών του, οι νέες εξελίξεις
έρχονται να ανατρέψουν τις λεπτές ισορροπίες στην περιοχή.
Προβάλλοντας την άποψη ότι το αμερικανικό εμπάργκο όπλων επιβλήθηκε
στην Κύπρο το 1987 για να διατηρηθεί
η ειρήνη και η σταθερότητα στο νησί,
το «ΥΠΕΞ» σε γραπτή ανακοίνωση επεσήμανε ότι «Αμερικανοί Γερουσιαστές,
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Τουρκοκύπριοι και
Τούρκοι αξιωματούχοι
προειδοποιούν ότι οι νέες
εξελίξεις οδηγούν την Κύπρο
σε «αχαρτογράφητα νερά».
που προβάλλουν τα συμφέροντα της Ελλάδας και των Ε/Κ από την ημέρα της εκλογής τους, επαναφέρουν το όλο θέμα
στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
της Γερουσίας των ΗΠΑ και Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των
Αντιπροσώπων της χώρας.
Παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει
ακόμη η σχετική συζήτηση, σύμφωνα
με το «ΥΠΕΞ», οι τοποθετήσεις τόσο του
Αμερικανού γερουσιαστή όσο και της
ε/κ ηγεσίας περιλαμβάνουν το στοιχείο
της επιθετικότητας και θέτουν σε κίνδυνο
την ειρήνη και την σταθερότητα στην
Κύπρο. Υπογραμμίζοντας ότι η τ/κ πλευρά

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας έστειλε τον γαμπρό του και Υπ. Οικονομικών, Μπεράτ Άλμπαϊρακ,
στις ΗΠΑ όπου είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο Τραμπ και τον αμερικανό ομόλογό του.
είναι έτοιμη να συμβάλει σε κάθε είδους
βήματα που ενισχύουν την ειρήνη και
σταθερότητα στην Κύπρο, το «ΥΠΕΞ»
ξεκαθάρισε ότι η νέα πρωτοβουλία των
Αμερικανών γερουσιαστών θα προσκρούσει στο «βέτο» των σχετικών επιτροπών.

Σε αντίθεση με την τ/κ πλευρά, η Άγκυρα προσεγγίζει πολυδιάστατα και
διεξοδικά τις νέες εξελίξεις. Από την
τουρκική οπτική γωνία, οι νέες κινήσεις
των ΗΠΑ στην Κύπρο δεν είναι τίποτα
άλλο παρά η διαιώνιση της αντιπαράθε-

σης της Ουάσιγκτον με την Άγκυρα, η
οποία κορυφώθηκε το προηγούμενο διάστημα. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγουν ομόφωνα τα τελευταία δημοσιεύματα του φιλοκυβερνητικού τύπου
της Τουρκίας.
«Πρώτα ήρθε η μεγάλη ρήξη στο ζήτημα του ΦΕΤΟ. Οι ΗΠΑ επέλεξαν το
στρατόπεδο του εχθρού. Το ίδιο έπραξαν
και στην Συρία, όταν αποφάσισαν να συνεργαστούν με τρομοκράτες. Σήμερα,
αυτή η αντιπαράθεση ξεφεύγει από τον
έλεγχο και εξαπλώνεται στην Ανατολική
Μεσόγειο και στο Αιγαίο», σημείωναν
τουρκικές πηγές στην «Κ».
Από την σκοπιά της Άγκυρας, οι ΗΠΑ
που το τελευταίο διάστημα συνεργάζονται με παράγοντες που στρέφονται με
εχθρικά αντανακλαστικά κατά της Τουρκίας, σήμερα επιλέγουν να πλήξουν τα
τουρκικά συμφέροντα σε ένα πολύ «ευαίσθητο» πεδίο, σε αυτό των ελληνοτουρκικών. Στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής, η Ουάσιγκτον εντατικοποιεί
την συνεργασία της με την Αθήνα σε
διάφορα πεδία και στρέφει την προσοχή
της στην Κύπρο και στα ενεργειακά κοιτάσματά της.
Η νέα κίνηση της Ουάσιγκτον πλαισιώνεται και από ένα άλλο βήμα, το οποίο
σύμφωνα με την τουρκική πλευρά δεν
πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Αυτήν
την περίοδο, οι ΗΠΑ τοποθετούν στην
Ρουμανία και στο Ισραήλ σύστημα εναέριας παρακολούθησης THAAD. «Ποιον
θα παρακολουθεί αυτό το νέο σύστημα;
Εκτός από το Ιράν και την Ρωσία, φυσικά
την Τουρκία», προσθέτουν οι ίδιες πηγές,
οι οποίες υπενθυμίζουν ότι στον άξονα
Αθήνας-Τελ Αβίβ έχει ξεκινήσει συζήτηση

για την δημιουργία βάσης παρακολούθησης στην Ανατολική Κρήτη.

Δεν επιθυμεί εκτροχιασμό

Μπορεί οι τελευταίες εξελίξεις να μην
αφήνουν πολλά περιθώρια εφησυχασμού
και την Άγκυρα να απαντά στις «προκλήσεις» της Ουάσιγκτον με την επιμονή
στο ζήτημα των ρωσικών πυραύλων S400, ωστόσο αυτή η αρνητική εικόνα δεν
πρέπει να μας οδηγεί σε λανθασμένα συμπεράσματα. «Η Άγκυρα δεν επιθυμεί εκτροχιασμό εξελίξεων. Δεν πρόκειται να
διακόψει τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ.
Ούτε πρόκειται να απομακρυνθεί από το
ΝΑΤΟ. Αυτό το γνωρίζει και η Ουάσιγκτον,
η οποία επίσης, δεν στοχεύει σε τελική
ρήξη», τονίζουν οι πηγές μας.
Οι ίδιες πηγές εστιάζουν σε δυο νέα
βήματα της Άγκυρας που έχουν ως στόχο
τον έλεγχο της έντασης στον άξονα ΗΠΑ-Τουρκίας. Ο Πρόεδρος της Τουρκίας
έστειλε τον γαμπρό του και υπουργό Οικονομικών, Μπεράτ Άλμπαϊρακ, στο Oval
Office του Λευκού Οίκου, όπου συνάντησε
τον Πρόεδρο των ΗΠΑ και τον αμερικανό
υπουργό Οικονομικών. Σε αυτή την σημαντική συνάντηση δεν τέθηκαν επί τάπητος μονάχα οικονομικά ζητήματα.
Την ίδια στιγμή, στενός συνεργάτης
του Τούρκου Προέδρου έστειλε μηνύματα
συνεργασίας στην Ουάσιγκτον. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ ξεκαθάρισε ότι η χώρα του
παραμένει μέλος του ΝΑΤΟ. Σε νέα δημόσια παρέμβασή του, ο κ. Ακάρ επιχείρησε να αιτιολογήσει την αγορά των ρωσικών πυραύλων και να κατευνάσει τις
αντιδράσεις στην αμερικανική πρωτεύουσα.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α
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Επιφυλακτικοί οι Οίκοι
με την Κύπρο λόγω
παγκόσμιων εξελίξεων
Πώς αξιολογούν οι οικονομολόγοι Π. Παπαγεωργίου και Μ. Μαυρίδης
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μικτές οι εκτιμήσεις για την πορεία της
παγκόσμιας οικονομίας, και κατ’ επέκταση και της Κύπρου. Ενώ εντός Μαρτίου αναμένονταν από τους Οίκους
Standard and Poor’s και Moody’s αξιολογήσεις της κυπριακής οικονομίας,
αυτό δεν έγινε. Προ μίας εβδομάδας το
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβη
στις δικές του καθιερωμένες αξιολογήσεις
μέσω του «Fiscal Monitor» του 2019, τονίζοντας πως το δημόσιο χρέος της Κύπρου από το 96% του ΑΕΠ το 2017 αυξήθηκε στο 102,5% του ΑΕΠ το 2018 και
θα υποχωρήσει στο 94,3% το 2020 με
προοπτική μείωσής του στο 67,3% μέχρι
το 2024. Στην έκδοση Fiscal Monitor του
2018, το δημόσιο χρέος θα έκλεινε το
2018 στο 97% του ΑΕΠ, ενώ προβλεπόταν
να υποχωρήσει στο 89,5% φέτος και στο
83% το 2020. Όσον αφορά στο πρωτογενές πλεόνασμα, δηλαδή το ισοζύγιο
εξαιρουμένων των δαπανών εξυπηρέτησης του χρέους, από το 5,3% του ΑΕΠ
το 2018 θα υποχωρήσει στο 4,1% το 2019
και θα διατηρηθεί στο 4% μέχρι και το
2024. Συνεχίζει πως το δημοσιονομικό
πλεόνασμα από το 2,9% του ΑΕΠ το 2018,
θα υποχωρήσει στο 1,85 του ΑΕΠ φέτος
(μικρότερο κατά 0,2% από το Fiscal
Monitor του 2018) για να ανέλθει στο
2% το 2020 και να διατηρηθεί πάνω από
το 2% μέχρι το 2024. Στην αναθεωρημένη
εξαμηνιαία οικονομική έκθεση το ΔΝΤ
αναθεώρησε πτωτικά για τρίτη φορά
από τον περασμένο Οκτώβριο την εκτίμησή του για τον ρυθμό αύξησης της
παγκόσμιας οικονομίας το 2019 στο 3,3%,
από 3,5% που ήταν η προηγούμενη εκτίμησή του τον Ιανουάριο και 3,9% που
αναμενόταν πριν από περίπου ένα χρόνο.
Την Παρασκευή ο οίκος Fitch δεν άλλαξε
την αξιολόγησή του για την οικονομία

της Κύπρου, ούτε καν προχώρησε στην
διαφοροποίηση των προοπτικών της οικονομίας από σταθερές σε θετικές (για
να δείχνει την τάση της βελτίωσης και
ενδεχόμενης αναβάθμισης σε επόμενη
αξιολόγηση). Ο συνδυασμός των παραπάνω με την παραίτηση του Υπουργού
Οικονομικών στα τέλη του 2019, την καθυστέρηση εφαρμογής του Σχεδίου Εστία
<
<
<
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Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από πλευράς της, στη
συνεδρίαση νομισματικής
πολιτικής την περασμένη
εβδομάδα διαμήνυσε πως
είναι έτοιμη, εάν χρειαστεί
βεβαίως, να χρησιμοποιήσει
όλα τα εργαλεία που διαθέτει
για να στηρίξει την οικονομία της Ευρωζώνης.
για τη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων
Δανείων, τις επιπτώσεις του Brexit που
θα πλήξουν όλα τα κράτη άρα και την
Κύπρο, αλλά και η πρόσφατη δικαστική
απόφαση για τους μισθούς των δημοσίων
υπαλλήλων δημιουργούν εύλογα ένα πέπλο ερωτημάτων για την πορεία της οικονομίας της Κύπρου. Ο Mark Haefele,
Chief Investment Officer της UBS Global
Wealth Management, δηλώνει στην πρόσφατη έκθεση της εταιρείας με τίτλο
«The future of Europe: The Eurozone
and the next recession» πως υπάρχει
ένα σύννεφο αβεβαιότητας που πλανάται
πάνω από τη νομισματική ένωση. Όπως
αναφέρει, το μέλλον της θα εξαρτηθεί
από μια νέα γενιά ηγετών, συμπεριλαμ-

βανομένου και του νέου Προέδρου της
ΕΚΤ, και η εταιρεία θεωρεί ότι οι επενδυτές είναι επαρκώς πληροφορημένοι
για να λάβουν υπόψη τους τυχόν ρίσκα
που θα οδηγούσαν σε ύφεση, όταν προετοιμάζουν τα χαρτοφυλάκιά τους». Η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από πλευράς της, στη συνεδρίαση νομισματικής
πολιτικής την περασμένη εβδομάδα διαμήνυσε πως είναι έτοιμη, εάν χρειαστεί
βεβαίως, να χρησιμοποιήσει όλα τα εργαλεία που διαθέτει για να στηρίξει την
οικονομία της Ευρωζώνης. Τα στελέχη
της ΕΚΤ εξετάζουν τρόπους για τον μετριασμό του αντικτύπου των αρνητικών
επιτοκίων καταθέσεων στα κέρδη των
πιστωτικών ιδρυμάτων.

Είναι επιφυλακτικοί
Μιλώντας στην «Κ» ο οικονομολόγος
και πρώην βουλευτής του ΑΚΕΛ Πάμπος
Παπαγεωργίου ανέφερε πως έχουν αναθεωρηθεί πολύ έντονα προς τα κάτω
οι προβλέψεις για την παγκόσμια και
την ευρωπαϊκή οικονομία μέσα στο 2019
και για το 2020. Για το πώς μεταφράζεται
στην Κύπρο το γεγονός αυτό, ο κ. Παπαγεωργίου είπε πως η κυπριακή οικονομία είναι πολύ ανοιχτή και οδήγησε
ήδη το ΔΝΤ στο να αναθεωρήσει προς
τα κάτω τις προβλέψεις για την ανάπτυξη
στην Κύπρο, οπότε και είναι επιφυλακτικοί. Εξήγησε ότι η Κύπρος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στο θέμα της ανάπτυξης, λόγω υπερβολικά υψηλού χρέους
και χρειάζεται ασυνήθιστα υψηλή ανάπτυξη ώστε μέσω των πλεονασμάτων
να το μειώσει σε πιο λογικά επίπεδα. Ο
κ. Παπαγεωργίου σημείωσε δε, πως η
απορρόφηση του Συνεργατισμού από
την Ελληνική Τράπεζα έφερε κάποιες
πιέσεις στον τραπεζικό τομέα που προήλθαν από την αύξηση του δημοσίου χρέους που εξέδωσε το κράτος τον Απρίλιο

Την Παρασκευή ο Οίκος Αξιολόγησης Fitch δεν άλλαξε την αξιολόγησή του για την οικονομία της Κύπρου, ούτε καν προχώρησε στην αλλαγή των προοπτικών της οικονομίας από σταθερές σε θετικές.
του 2018 για την στήριξη της ρευστότητάς του. Ερωτηθείς σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου για τους μισθούς του δημοσίου είπε πως πιθανώς
να αντιμετωπιστεί μέσω της νομικής οδού. «Οι Οίκοι είναι επιφυλακτικοί», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Αφού η Κύπρος
έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και κάποια
γεγονότα μπορούν να την επηρεάσουν,
δεν προχωρούν σε αναβάθμιση του αξιόχρεού της ή δεν αλλάξουν τον ορίζοντά της προς το θετικό. Είναι επιφυλακτικοί για να μην εκτεθούν και εξ αντικειμένου αντιλαμβάνονται ότι έχει
μεταβληθεί προς το χειρότερο τόσο το
εσωτερικό, όσο και το εξωτερικό περιβάλλον», κατέληξε.

Νέοι τομείς ανάπτυξης
Στο ίδιο κλίμα περίπου με τον κ. Παπαγεωργίου κινείται ο οικονομολόγος

και βουλευτής ΔΗΣΥ, Μάριος Μαυρίδης.
Όπως σημείωσε, η ανάπτυξη της Κύπρου
δεν μπορεί να συνεχίζεται με τους ίδιους
ρυθμούς για αρκετά χρόνια ακόμα και
θα γίνει επιβράδυνση αυτής της ανάπτυξης. «Το ότι οι προβλέψεις αναθεωρούνται προς τα κάτω από Οίκους και
φορείς της οικονομίας δεν είναι φαινόμενο που επηρεάζει μόνο την Κύπρο,
αλλά πολλές χώρες επηρεάζονται από
γεγονότα όπως αυτό του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Σύμφωνα
με τα παραπάνω, υπάρχουν εξωγενείς
παράγοντες που επηρεάζουν την οικονομία της Κύπρου, αλλά σίγουρα υπάρχουν και ενδογενείς. Η ανάπτυξη του
4% για παράδειγμα, δεν γίνεται να συνεχιστεί επ’ άπειρον και καμία χώρα δεν
μπορεί να αναπτύσσεται με αυτούς τους
ρυθμούς που αναπτύσσεται η Κύπρος
τα τελευταία χρόνια, έφτασε η στιγμή

να φανεί η επιβράδυνση στην οικονομία
της Κύπρου και δεν πρέπει να μας εκπλήσσει αυτό», είπε ο κ. Μαυρίδης. Θέλοντας να δώσει μια καλύτερη εικόνα
για τα της Κύπρου, σημείωσε πως η οικονομία της χώρας είχε μια υπερβολική
ανάπτυξη λόγω των μέτρων που έχει λάβει, ενώ ερωτηθείς σχετικά με την μείωση
του χρέους και αν αυτή η μείωση του
ρυθμού της ανάπτυξης θα επηρεάσει τη
μείωση του δημοσίου χρέους, τόνισε ότι
είτε υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη, είτε
μικρή, το δημόσιο χρέος θα μειώνεται
αργά και σταθερά. «Ενόσω έχουμε πλεονάσματα, θα μειώνεται το δημόσιο χρέος. Οφείλουμε όμως να βρούμε και άλλους
τομείς ανάπτυξης, όπως είναι η Υγεία
και η Παιδεία, η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένα σύστημα
υγείας που θα αυξάνονται οι πάροχοι»,
είπε καταληκτικά.
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Στα αζήτητα οι νέοι πτυχιούχοι της Κύπρου
Το 4ο χαμηλότερο ποσοστό απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση καταλαμβάνουν οι Κύπριοι απόφοιτοι σύμφωνα με έρευνα της Κομισιόν
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Ένα εκ των χαμηλότερων ποσοστών απορρόφησης νέων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας από τις χώρες κράτη μέλη
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέχει η Κύπρος σύμφωνα με έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν). Στα πλαίσια
των προσπαθειών που καταβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) για επιτυχή εκπαίδευση όλων των νέων της Ευρώπης,
διεξήγαγε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί το ποσοστό απασχόλησης αποφοίτων σε κάθε χώρα που είναι κράτος
μέλος της. Η έκθεση της Κομισιόν για
το 2018, φέρει τίτλο «Παρακολούθηση
της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης»
και καταδεικνύει ότι τα κράτη μέλη έχουν
σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την επί<
<
<
<
<
<

Τη χαμηλότερη θέση στην
απορρόφηση νέων πτυχιούχων στην αγορά εργασίας
κατέχει η Ελλάδα με ποσοστό
μόλις 52%.
τευξη των στόχων τους. Αναλυτικά, το
2014, το μέσο ποσοστό απασχόλησης
νέων αποφοίτων στην Ευρώπη ήταν στο
76%, ενώ το 2017 ανήλθε στο 80,2%. Κύριος στόχος της Ε.Ε. είναι το ποσοστό
μέχρι το 2020 να φτάσει στο 82%.

Στα χαμηλά η Κύπρος
Όσον αφορά την Κύπρο η έκθεση καταδεικνύει πως η χώρα μας κατέχει την
τέταρτη χαμηλότερη θέση σε ποσοστό
απασχόλησης αποφοίτων από όλες τις
χώρες της Ε.Ε. με 71,5%, ενώ ακολουθεί
η Κροατία με ποσοστό 65,9% και η Ιταλία
με ποσοστό 55,2%. Τη χαμηλότερη θέση
στην απορρόφηση νέων πτυχιούχων
στην αγορά εργασίας κατέχει η Ελλάδα
με ποσοστό μόλις 52%. Σχολιάζοντας τα
ευρήματα της έρευνας, ο εκπρόσωπος
της ομάδας (theknowledgeacademy.com)
που ανέλυσε τα δεδομένα, Τζόσεφ Σκοτ,
αναφέρει πως η Ευρώπη δεν απέχει πολύ
από το να επιτύχει τον επιθυμητό στόχο,
σημειώνοντας παράλληλα πως ευελπιστούν ότι οι χώρες με τα χαμηλότερα
ποσοστά θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για να βελτιώσουν τις συνθήκες
για τους αποφοίτους τους. «Εξάλλου»,
πρόσθεσε, «η επένδυση στην εκπαίδευση

εντός Ευρώπης, θα μας ωφελήσει όλους».
«Αν οι απόφοιτοί μας μπορούν να πετύχουν στη ζωή τους, θα δημιουργηθεί μία
βιώσιμη δύναμη εργασίας πτυχιούχων
με αυτοπεποίθηση που θα είναι έτοιμοι
να ξεπεράσουν οτιδήποτε», υπογράμμισε.

Πρωτιά για την Μάλτα
Το υψηλότερο ποσοστό απορρόφησης
νέων πτυχιούχων στην Ευρώπη καταλαμβάνει η Μάλτα με ποσοστό 94,5%,
δίνοντας το παράδειγμα στα υπόλοιπα
κράτη μέλη της Ε.Ε. Μάλιστα, είναι άξιο
απορίας το γεγονός ότι η Μάλτα με σχεδόν τον μισό πληθυσμό (460.297) από
αυτόν της Κύπρου (854.802), κατέχει το
πιο ψηλό ποσοστό απασχόλησης νέων
πτυχιούχων στην Ε.Ε., ενώ η χώρα μας
βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις. Μετά
την Μάλτα τα υψηλότερα ποσοστά κατέχουν η Γερμανία (90,9%), η Ολλανδία
(90,4%), η Τσεχία (89,9%), η Αυστρία
(89,4%), το Λουξεμβούργο (88,5%) και η
Σουηδία (88,3%).

Θετικά για το Παν. Κύπρου
Από εκεί και πέρα, η «Κ» εντόπισε και
παραθέτει στοιχεία για το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του μεγαλύτερου Δημόσιου Πανεπιστήμιου στην
Κύπρο, αλλά και κατά πόσο οι νέοι του
πτυχιούχοι εργοδοτούνται σε θέση ανάλογα με το πτυχίο τους.
Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας
που διεξήγαγε το Γραφείο Αποφοίτων
του Πανεπιστημίου Κύπρου για το 2017,
διαφαίνεται πως το ποσοστό απασχόλησης των νέων αποφοίτων του Παν.
Κύπρου είναι αισθητά αυξημένο σε σχέση
με το συνολικό ποσοστό που προτάσσει
η Κομισιόν για τους νέους πτυχιούχους
της Κύπρου. Συγκεκριμένα, το 76,1%
των αποφοίτων του Παν. Κύπρου δηλώνει
πως εργοδοτείται με πλήρη απασχόληση,
το 12% με μερική απασχόληση, ενώ μόλις
το 11,1% απάντησε πως αναζητά εργασία.
Όπως αναφέρει, το Παν. Κύπρου στα αποτελέσματα της έρευνας είναι πολύ θετικό το γεγονός ότι το 76,5% των εργοδοτούμενων αποφοίτων τους εργάζονται
σε θέση σχετική με τις σπουδές τους,
ενώ μόλις το 18,8% απάντησε ότι εργάζεται σε θέση που δεν σχετίζεται με το
πτυχίο του.
Σημειώνεται δε, πως το υπόλοιπο 4,7%
απάντησε πως δεν είναι σίγουρο κατά
πόσο η θέση εργασίας του σχετίζεται με
το πτυχίο σπουδών του.

«Ευελπιστούμε ότι οι χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά θα χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για να βελτιώσουν τις συνθήκες για τους αποφοίτους τους», αναφέρει ο Τζόσεφ Σκοτ.

Αντιδράσεων συνέχεια για τετράμηνες εξετάσεις
Συνέχεια στις αντιδράσεις κατά των εξετάσεων ανά τετράμηνο δίνει η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών. Μετά το πέρας της τελευταίας
συνάντησης που είχαν οι φορείς με το
Υπουργείο Παιδείας, προ δύο βδομάδων,
οι μαθητές άρχισαν να αναζητούν τρόπους αντίδρασης προκειμένου να περάσουν εκ νέου το μήνυμα πως τάσσονται κατά της εφαρμογής του θεσμού
των τετράμηνων εξετάσεων. Με αφορμή
το γεγονός ότι βρισκόμαστε ένα μήνα
πριν την ολοκλήρωση της τρέχουσας
σχολικής χρονιάς και δεν έχει κλείσει

<
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Το 76,1% των αποφοίτων
του Πανεπιστημίου Κύπρου
εργοδοτείται με πλήρη
απασχόληση.
ακόμη το ζήτημα των εξετάσεων ανά
τετράμηνο, το μαθητικό κίνημα μέσω
γραπτής του ανακοίνωσης καλεί όλα
τα Κεντρικά Μαθητικά Συμβούλια (ΚΜΣ)
των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης να
συγκαλέσουν Συνελεύσεις για να θέσουν

ενώπιόν τους το εν λόγω ζήτημα. Συγκεκριμένα, η ΠΣΕΜ καλεί τα ΚΜΣ να
συνέλθουν την ερχόμενη Πέμπτη 18
Απριλίου κατά την 4η περίοδο και να
εγκρίνουν το ψήφισμά της το οποίο
τάσσεται κατά των τετράμηνων εξετάσεων.
Παράλληλα, το μαθητικό κίνημα παροτρύνει όσα ΚΜΣ επιθυμούν να πραγματοποιήσουν αποχή από τα μαθήματα
την Πέμπτη, από την 4η περίοδο και
μετά, ως μέτρο πίεσης προς το Υπουργείο
Παιδείας με σκοπό να ανακαλέσει την
εφαρμογή τους και να προχωρήσει σε

διάλογο. Η ΠΣΕΜ αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως «δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται σε εξέλιξη διάλογος και την ίδια
στιγμή το Υπουργείο να προχωρά σε επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για το
σχέδιο αξιολόγησης». «Με λίγα λόγια»,
προσθέτει, «το Υπουργείο δεν σέβεται
το διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη,
αλλά ούτε και τους εκπαιδευτικούς φορείς που κατέθεσαν συγκεκριμένες προτάσεις στην Επιτροπή». Καταλήγοντας
τονίζει ότι «θεωρούμε απαράδεκτο το
μη σεβασμό στο διάλογο από την πλευρά
του Υπουργείου».

Νέοι κανόνες για μείωση του τραπεζικού κινδύνου

Αυξάνεται η προστασία των φορολογουμένων στην Ευρωπαϊκή Ενωση σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Το ΕΚ έκανε σημαντικό βήμα για τη μείωση
του τραπεζικού κινδύνου και τη σύσταση
της τραπεζικής ένωσης, χθες Τρίτη. Οι
κανόνες, που εγκρίθηκαν από το Κοινοβούλιο και έχουν ήδη συμφωνηθεί ανεπίσημα με τα κράτη μέλη, αφορούν την
προληπτική εποπτεία για να καταστούν
οι τράπεζες ανθεκτικότερες. Σύμφωνα
με Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου, αυτό
θα βοηθήσει την οικονομία της ΕΕ αυξάνοντας τη δυνατότητα δανειοδότησης,
γεγονός που με τη σειρά του θα δημιουργήσει χρηματαγορές με μεγαλύτερο βάθος
και ρευστότητα. Το σχέδιο για την αντιμετώπιση ζημιών αποσκοπεί στη διασφάλιση επαρκών κεφαλαίων και τέτοιας έκθεσης σε χρέος ώστε να μη χρειάζονται
πια διασώσεις με δημόσιους πόρους.
Για να διασφαλιστεί ότι κάθε τράπεζα
αντιμετωπίζεται βάσει του βαθμού έκθεσής
της στον κίνδυνο και της συστημικής της
σημασίας, οι ευρωβουλευτές εξασφάλισαν
ότι μικρά και όχι πολύπλοκα τραπεζικά
ιδρύματα θα υπόκεινται σε απλούστερους
κανόνες, ειδικά όσον αφορά τις εκθέσεις
τους και τα τραπεζικά κεφάλαια που θα
πρέπει να διαθέτουν για την κάλυψη πιθανών ζημιών. Οι συστημικές τράπεζες
από την άλλη θα πρέπει να αυξήσουν σημαντικά τα ίδια αποθέματά τους για την
κάλυψη ζημιών για να ενισχυθεί η αρχή
του «bail-in» (ζημίες που καλύπτουν οι

και την οδηγία για τον ενιαίο μηχανισμό
εξυγίανσης (SRMR), το οποίο σημαίνει
ότι τα διεθνή πρότυπα απορρόφησης ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης θα ενσωματωθούν στο δίκαιο της ΕΕ.
Η νέα νομοθεσία για τον «οδικό χάρτη»
για τις τράπεζες που αντιμετωπίζουν
ζημίες αναμένεται να διασφαλίσει ότι
αυτές θα έχουν αρκετά κεφάλαια και δανεισμό συμβατό με την αρχή του «bailin» ώστε να μη χρειάζεται να καταφεύγουν
σε διασώσεις με χρήματα των φορολογουμένων και να οριστούν οι προϋποθέσεις
για έγκαιρα διορθωτικά μέτρα.

κεφαλαιούχοι των τραπεζών, π.χ. κάτοχοι
ομολόγων, για την αποφυγή χρεωκοπίας,
αντί για την ανακεφαλαιοποίηση με δημόσιους πόρους) στην ΕΕ.

Στήριξη των μικρομεσαίων
Καθώς οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
αντιπροσωπεύουν μικρότερο δανειοληπτικό κίνδυνο σε σύγκριση με μεγάλες
εταιρείες, οι κεφαλαιακές απαιτήσεις για
τις τράπεζες θα είναι μικρότερες όταν
δανείζουν σε αυτές. Αυτό αναμένεται να
οδηγήσει σε αύξηση της δανειοδότησης
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Ο Peter Simon (Σοσιαλιστές, Γερμανία),
εισηγητής για την προληπτική εποπτεία
(CRD-V/CRR-II), δήλωσε: «Στο μέλλον, οι
τράπεζες θα είναι αντιμέτωπες με αυστηρότερους κανόνες για τη μόχλευση και
τη μακροπρόθεσμη ρευστότητα. Η βιωσιμότητα είναι επίσης σημαντικός παράγοντας, καθώς οι τράπεζες θα πρέπει να
προσαρμόσουν τη διαχείριση του κινδύνου
σε απειλές που προέρχονται από την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή μετάβαση».

Στάση πληρωμών

Αποφυγή των διασώσεων
Το Κοινοβούλιο ενέκρινε την οδηγία
για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη
και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων
και επιχειρήσεων επενδύσεων (BRRD)

Το σχέδιο για την αντιμετώπιση ζημιών αποσκοπεί στη διασφάλιση επαρκών κεφαλαίων
και τέτοιας έκθεσης σε χρέος ώστε να μη χρειάζονται πια διασώσεις με δημόσιους πόρους.

Οι νέοι κανόνες για την εφαρμογή στάσης πληρωμών θα επιτρέπουν την αναστολή εκπλήρωσης υποχρεώσεων από
τράπεζες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.
Αυτή η δυνατότητα θα μπορεί να ενεργοποιηθεί, αφού διαπιστωθεί ότι η τράπεζα
καταρρέει ή είναι πιθανό να καταρρεύσει
και αν δεν υπάρχει άμεσα διαθέσιμος
τρόπος να αποτραπεί η κατάρρευση με
χρήση μέσων του ιδιωτικού τομέα. Επιτρέπουν δε στην αρμόδια αρχή για την
εξυγίανση να καθορίσει αν είναι προτιμότερο για το δημόσιο συμφέρον να εξυγιανθεί η τράπεζα παρά να χρεωκοπήσει.
Το πεδίο εφαρμογής της αναστολής αυτής
θα πρέπει να αντιστοιχεί στο μέγεθος

του κινδύνου και να αναπροσαρμόζεται
κατά περίπτωση. Αν η εξυγίανσή της δεν
είναι σύμφωνη με το δημόσιο συμφέρον,
η τράπεζα θα πρέπει να μπει σε καθεστώς
εκκαθάρισης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο.

Προστασία
Τέλος, το Κοινοβούλιο εξασφάλισε ότι
θα υπάρξει πρόβλεψη για τη προστασία
των μικροεπενδυτών από «bail-in», όπως
για παράδειγμα όταν τα ομόλογα που εκδίδει μια τράπεζα δεν είναι κατάλληλα επενδυτικά εργαλεία για αυτούς. Τα συμβόλαια που υπάγονται σε νομοθεσία άλλης
χώρας της ΕΕ θα πρέπει να περιλαμβάνουν
ρήτρα αναγνώρισης ότι υπάγονται στους
κανόνες για την αναστολή πληρωμών και
το «bail-in».
Ο εισηγητής Gunnar Hökmark (ΕΛΚ,
Σουηδία) για τη δέσμη BRRD/SRMR, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση της
τραπεζικής ένωσης και τη μείωση της έκθεσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε κινδύνους. Η νέα νομοθεσία
είναι ισορροπημένη, καθώς θεσπίζει υποχρεώσεις για τις τράπεζες αλλά ταυτόχρονα διασφαλίζει ότι αυτές θα μπορούν
να παίξουν ενεργό ρόλο στη χρηματοδότηση των επενδύσεων και της ανάπτυξης».
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Σε υψηλό
δεκαετίας
η ανεργία
στην Τουρκία
Νομισματική κρίση και ύφεση
εκτόξευσαν το ποσοστό στο 14,7%
Η ανεργία στην Τουρκία ανήλθε τον Ιανουάριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ετών και αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό καθώς γίνονται αισθητές οι
συνέπειες της νομισματικής κρίσης και
της ύφεσης της οικονομίας.
Το ποσοστό της ανεργίας αυξήθηκε
τον Ιανουάριο στο 14,7% από 13,5% τον
Δεκέμβριο, με 366.000 Τούρκους να προστίθενται στις στρατιές των ανέργων,
που πλέον υπολογίζονται στα 4,7 εκατ.
ανθρώπους. Η εξέλιξη είναι ιδιαιτέρως
ανησυχητική διότι η τουρκική κυβέρνηση
είχε ήδη ενισχύσει τα δημοσιονομικά
μέτρα για την τόνωση της οικονομίας
καθώς όδευε προς τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές του Μαρτίου. «Θα
συνεχιστεί η άνοδος της ανεργίας, αν
και με χαμηλότερο ρυθμό», είπε στο
Bloomberg ο Μουαμέρ Κιουμουρτζόγλου,
οικονομολόγος της IS Investment με έδρα
την Κωνσταντινούπολη. «Η συρρίκνωση
της απασχόλησης εξακολουθεί να παρατηρείται σε όλους τους υποκλάδους της
αγοράς εργασίας. Διαπιστώνουμε με πολύ
σαφή τρόπο την επίπτωση της οικονομικής επιβράδυνσης στην ανεργία», πρόσθεσε. Η τουρκική οικονομία βρίσκεται
σε ύφεση από τα μέσα του 2018, ενώ το
τέταρτο τρίμηνο είχε συρρικνωθεί με
ρυθμό 3%. «Ολοι γνωρίζουμε πως η τουρκική οικονομία βρίσκεται σε ύφεση και
μέχρι να αλλάξει αυτό θα αυξάνεται η α-

νεργία», εξηγεί στο Reuters ο Τάτα Γκόζε,
οικονομολόγος της Commerzbank. «Θα
εξακολουθήσει να αυξάνεται τουλάχιστον
μέχρι τον Ιούλιο ή τον Αύγουστο», προσθέτει.
Εν τω μεταξύ, κορυφαίος αναλυτής
της S&P δήλωσε χθες πως η δέσμη μεταρρυθμιστικών μέτρων που είχε παρουσιάσει την περασμένη εβδομάδα ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών δεν είναι επαρκή ώστε να αποκαταστήσουν την εμπιστοσύνη των τουρκικών νοικοκυριών
και των επενδυτών προς την τουρκική
λίρα. «Το μεγάλο ερώτημα για ξένους επενδυτές και για τα τουρκικά νοικοκυριά
είναι κατά πόσον παραμένει η λίρα νόμισμα κατάλληλο για επένδυση», είπε ο
Φρανκ Τζιλ, επικεφαλής αναλυτής της
S&P για κράτη της Ευρώπης και της
Μέσης Ανατολής. «Κατά την άποψή μας,
το μεταρρυθμιστικό πακέτο δεν απάντησε
σε αυτό το ερώτημα». Την περασμένη
Πέμπτη ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ είχε δηλώσει πως το κράτος θα ενισχύσει τις
κρατικές τράπεζες με 5 δισ. δολάρια σε
κρατικά ομόλογα ώστε να βελτιωθεί το
επίπεδο των κεφαλαίων τους και η ρευστότητα στην αγορά.
Ακόμη χειρότερα θα είναι τα νέα για
την τουρκική οικονομία σε περίπτωση
που υπάρξει αποχώρηση του Ηνωμένου
Βασιλείου από την Ε.Ε. χωρίς συμφωνία.
Σε αυτή την περίπτωση η Τουρκία θα

Στην περίπτωση του Brexit, η Τουρκία θα χάσει για πολλά χρόνια την πρόσβαση στη δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική της αγορά και μαζί εξαγωγές ύψους 2,4 δισ. δολαρίων τον
χρόνο, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ.
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Η συρρίκνωση της απασχόλησης εξακολουθεί να παρατηρείται σε όλους τους υποκλάδους της αγοράς εργασίας.
χάσει για πολλά χρόνια την πρόσβαση
στη δεύτερη μεγαλύτερη εξαγωγική της
αγορά και μαζί εξαγωγές ύψους 2,4 δισ.
δολαρίων τον χρόνο, σύμφωνα με έκθεση
του ΟΗΕ. Τις μεγαλύτερες ζημίες θα υποστούν οι κλάδοι της αυτοκινητοβιομηχανίας, της κλωστοϋφαντουργίας και

των οικιακών συσκευών. Η πορεία των
εξαγωγών θεωρείται πως είναι ιδιαιτέρως
κρίσιμη για την ανάκαμψη της τουρκικής
οικονομίας, συνεπώς η απώλεια της δεύτερης μεγαλύτερης αγοράς της θα ερχόταν
τη χειρότερη στιγμή. Η Τουρκία είναι
εδώ και 20 χρόνια μέλος της τελωνειακής
ένωσης της Ε.Ε., ωστόσο θα χάσει τη
δίχως δασμούς πρόσβαση στη βρετανική
αγορά εάν το Λονδίνο αποχωρήσει χωρίς
συμφωνία.

Μήνυμα από το ΔΝΤ
Υψιστη προτεραιότητα της Τουρκίας,
αν επιθυμεί να αποκαταστήσει την εμπι-

στοσύνη των επενδυτών στην οικονομία
της, είναι να διασφαλίσει την ανεξαρτησία
της κεντρικής της τράπεζας, δήλωσε ο
Πόουλ Τόμσεν του ΔΝΤ.
«Η Τουρκία αντιμετωπίζει σειρά από
προκλήσεις και μία από αυτές είναι πως
η κεντρική τράπεζα πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη ώστε να μπορεί να αξιολογεί και να προσαρμόζει συνεχώς τη
νομισματική της πολιτική και να τη σκληραίνει προληπτικά καθώς αλλάζουν οι
περιστάσεις», δήλωσε ο Τόμσεν στο
CNBC, στη διάρκεια της εαρινής συνόδου
του ΔΝΤ στην Ουάσιγκτον το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. «Καλωσορίζουμε

την αύξηση των επιτοκίων δανεισμού
τους τελευταίους 6 με 7 μήνες, ωστόσο
είναι σημαντικό να επιτραπεί στην τουρκική κεντρική τράπεζα να είναι πλήρως
ανεξάρτητη κατά την κατάρτιση της νομισματικής πολιτικής της».
Η τράπεζα αναγκάστηκε, υπό την πίεση των αγορών, σχεδόν να διπλασιάσει
πέρυσι το επιτόκιο δανεισμού στο 24%,
ωστόσο η καθυστέρηση με την οποία το
έκανε και διάφορες δηλώσεις του Ερντογάν, που ήταν αντίθετος με την αύξηση
των επιτοκίων, προκάλεσαν στους επενδυτές ισχυρές αμφιβολίες σχετικά με την
ανεξαρτησία της.

UBS: Η Ελλάδα ίσως χρειαστεί νέα στήριξη
Ελλοχεύει κίνδυνος ύφεσης στην Ευρωζώνη που, εάν επαληθευθεί, μπορεί
να οδηγήσει σε διαρθρωτικές αλλαγές,
όπως μια μεγάλη υποβάθμιση της ιταλικής οικονομίας, προειδοποιεί η
ελβετική UBS σε έκθεση που δόθηκε
στη δημοσιότητα. Ο ελβετικός τραπεζικός κολοσσός τονίζει πως η Ελλάδα βρίσκεται σε ιδιαίτερα ευάλωτη
θέση λόγω «του πολύ υψηλού χρέους
και της μεγάλης ανεργίας, που ξεπερνά

Υποτονική ανάπτυξη
το α΄ τρίμηνο
προβλέπει η Bundesbank
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Η UBS συμπεραίνει πως
η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε
τη Δύση στη βαθύτερη
ύφεση και την πιο αδύναμη ανάκαμψη της
μεταπολεμικής περιόδου.

Η UBS εκτιμά πως είναι πιθανότερο να προκληθεί ύφεση στην Ευρωζώνη από εξωτερικούς παρά από εσωτερικούς παράγοντες μέσα στην επόμενη διετία.

τον μέσο όρο στην Ευρωζώνη, πράγμα
που σημαίνει πως ενδεχομένως να
χρειαστεί οικονομική υποστήριξη για
ένα ακόμη διάστημα».
Μια νέα ύφεση στην Ευρωζώνη
θα δημιουργήσει πρόσφορο έδαφος
στους λαϊκιστές, οι οποίοι εκμεταλλεύθηκαν ήδη την κρίση χρέους και
τη μεταναστευτική κρίση στην Ευρωζώνη, σχολιάζουν ο Θέμης Θεμιστοκλέους, επικεφαλής επενδύσεων
για τις αναδυόμενες αγορές, μαζί με
τον Ρικάρντο Γκαρσία, επικεφαλής
οικονομολόγο για την Ευρωζώνη στην
UBS. Παραπέμπουν δε στις ταραχώδεις
περιόδους της Ελλάδας (2015) και της
Ιταλίας (2018), που οδήγησαν τις οικονομίες των χωρών αυτών σε ύφεση.

Εντούτοις, η UBS διαβλέπει πως είναι
πιθανότερο να προκληθεί ύφεση στην
Ευρωζώνη από εξωτερικούς παρά από
εσωτερικούς παράγοντες μέσα στην
επόμενη διετία.
Πιθανές διαρθρωτικές αλλαγές από
μια ύφεση θα ήταν μεγαλύτερη υποχώρηση των ήδη αρνητικών αποδόσεων στα γερμανικά ομόλογα ή η υποβάθμιση της ιταλικής οικονομίας
σε κατηγορία υποδεέστερη επενδυτικής κλίμακας, τονίζεται στην έκθεση
της UBS
Οσο το ευρώ συμπληρώνει μία εικοσαετία από την πρώτη κυκλοφορία
του, οι επενδυτές προβληματίζονται
για το πώς θα αντέξει την επόμενη
ύφεση, σχολιάζουν τα υψηλόβαθμα

στελέχη του ελβετικού τραπεζικού ομίλου.
Επίφοβοι παράγοντες για την Ευρωζώνη είναι ο προστατευτισμός στο
παγκόσμιο εμπόριο, οι εμπορικές διαμάχες και η αβεβαιότητα για το Brexit.
Οι κ. Θεμιστοκλέους και Γκαρσία τονίζουν, μάλιστα, πως οι κυβερνήσεις
θα πρέπει να φέρουν εις πέρας σχέδια
για την ολοκλήρωση της τραπεζικής
ένωσης και της ενοποίησης των αγορών κεφαλαίου, διασφαλίζοντας
τα απαραίτητα δημοσιονομικά περιθώρια για τη στήριξη των οικονομιών,
εάν κριθεί αναγκαίο.
Η UBS συμπεραίνει πως η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση οδήγησε τη Δύση στη βαθύτερη ύφεση

και την πιο αδύναμη ανάκαμψη της
μεταπολεμικής περιόδου. Aπό τη μία
πλευρά, το κενό παραγωγής –η διαφορά μεταξύ πραγματικού και δυνητικού ΑΕΠ– έχει μειωθεί στο μεσοδιάστημα και οι κεντρικές τράπεζες
έχουν περιορίσει τα μέτρα στήριξης
που είχαν εφαρμόσει μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση. Από την άλλη
πλευρά, η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη
παραμένει υποτονική συγκριτικά με
τα ιστορικά δεδομένα, με αποτέλεσμα
να μην έχει όλα τα εφόδια για να απορροφήσει τους κραδασμούς μιας
νέας ύφεσης. Τέλος, τα επιτόκια παραμένουν ακόμη πολύ χαμηλά, περιορίζοντας την εμβέλεια κινήσεων
των κεντρικών τραπεζών.

Η οικονομία θα αναπτυχθεί με μέτριο ρυθμό
το πρώτο τρίμηνο του 2019, εκτίμησε χθες
σε μηνιαία έκθεσή της η γερμανική κεντρική
τράπεζα, αποδίδοντας την εξέλιξη στην περίοδο κάμψης που πλήττει τη γερμανική
βιομηχανία. Οι παραγγελίες στον κλάδο της
μεταποίησης έχουν «καταρρεύσει κυριολεκτικά» και το κλίμα έχει «επιδεινωθεί σημαντικά» στον κλάδο που αποτελεί τη μηχανή
της γερμανικής εξαγωγικής οικονομίας, αναφέρει στην έκθεση η Bundesbank. Η δυσοίωνη πρόβλεψη γίνεται ενώ η γερμανική
οικονομία κατάφερε μόλις και μετά βίας να
αποφύγει την ύφεση το δεύτερο εξάμηνο
του 2018 καταγράφοντας μηδενική ανάπτυξη
το τέταρτο τρίμηνο. Το προηγούμενο Σάββατο, ο Γενς Βάιντμαν, επικεφαλής της γερμανικής κεντρικής τράπεζας, είχε παραδεχθεί
πως ο ρυθμός ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας το 2019 θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμη και στο 0,8% σε ετήσια βάση.
Αυτή είναι, άλλωστε, και η νέα πρόβλεψη
του ΔΝΤ για τη Γερμανία. Το 2017, η γερμα-

νική οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό
2,2% και το 2018 με ρυθμό 1,5%. Σύμφωνα
με δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού
Der Spiegel από την περασμένη εβδομάδα,
αύριο το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας
θα αναθεωρήσει την πρόβλεψη για την ανάπτυξη το 2019 μόλις στο 0,5% από 1% που
προέβλεπε τον Δεκέμβριο του 2018. Χθες,
εκπρόσωπος Τύπου της γερμανικής κυβέρνησης δήλωσε πως το Βερολίνο δεν θεωρεί
ότι υπάρχει ανάγκη να λάβει δημοσιονομικά
μέτρα ενίσχυσης της οικονομίας.
Ωστόσο, ο Βάιντμαν θεωρεί πως το πιθανότερο σενάριο εξακολουθεί να είναι
πως η γερμανική οικονομία θα ανακάμψει
το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το ίδιο ελπίζει σίγουρα και η ΕΚΤ, η οποία προσπαθεί
να συμπεράνει κατά πόσον βρίσκεται η
οικονομία της Ευρωζώνης αντιμέτωπη με
παροδική επιβράδυνση της ανάπτυξης ή
με ευρύτερη επιβράδυνση που ενδεχομένως
θα την ανάγκαζε να αλλάξει τη νομισματική
πολιτική της.

Οι όροι της Κομισιόν για επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ
Επισήμως ξεκινούν οι εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Βρυξελλών και ΗΠΑ
για τη διευθέτηση του ζητήματος των
δασμών και της διακίνησης των προϊόντων τους. Οι διαπραγματεύσεις ενδέχεται
να ολοκληρωθούν πριν από το τέλος του
τρέχοντος έτους, όπως εκτιμά η Ευρωπαία
επίτροπος Εμπορίου Σεσίλια Μάλμστρομ.
Σε σχετική ψηφοφορία μόνον η Γαλλία
εναντιώθηκε, ενώ το Βέλγιο απείχε.
Οι διαπραγματεύσεις θα εστιάσουν
σε δύο σημεία, στην περικοπή των δασμών στα βιομηχανικά αγαθά και στη
διευκόλυνση των εταιρειών να πωλούν
τα προϊόντα τους σε ΗΠΑ και σε Ευρώπη.
Το πρώτο βήμα της Μάλμστρομ, αφού
έχει λάβει την έγκριση των κρατών-μελών,
θα είναι η επικοινωνία με τον Αμερικανό
εκπρόσωπο εμπορίου Ρόμπερτ Λάιτχαϊζερ.
«Είμαστε έτοιμοι όταν είναι και αυτοί»,
δήλωσε η Ευρωπαία επίτροπος. Στόχος
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Η Ευρώπη θα προχωρήσει σε
συμφωνία μόνον εφόσον η
Ουάσιγκτον άρει τους δασμούς που επέβαλε πέρυσι
στις εισαγωγές αλουμινίου
και χάλυβα από την Ε.Ε.
των Βρυξελλών είναι η επίτευξη μιας
προκαταρκτικής συμφωνίας προτού λήξει
η θητεία της Κομισιόν στο τέλος Οκτωβρίου, συμπλήρωσε η ίδια.
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συμφώνησαν ότι θα καταλήξουν σε συμφωνία
μόνο εφόσον η Ουάσιγκτον άρει τους
δασμούς που επέβαλε πέρυσι στις εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα από την
Ε.Ε. Επίσης, οι Βρυξέλλες δεν διατίθενται

Οι διαπραγματεύσεις θα εστιαστούν σε δύο σημεία, στην περικοπή των δασμών στα
βιομηχανικά αγαθά και στη διευκόλυνση των εταιρειών να πωλούν τα προϊόντα τους σε ΗΠΑ και Ευρώπη.

να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις εάν
οι ΗΠΑ επιβάλουν επιπλέον δασμούς.
Τον Ιούλιο του 2018, ο Τραμπ είχε δεχθεί
να καθυστερήσει την επιβολή δασμών
στα ευρωπαϊκά οχήματα και στα εξαρτήματα αυτοκινήτων ως ένδειξη καλής
θελήσεως.
Η Γερμανία ασκεί πιέσεις για την
ταχεία πρόοδο των διαπραγματεύσεων,
καθώς παράγει περισσότερα από τα μισά
αυτοκίνητα που εξάγονται από την Ευρώπη. Αντιθέτως, η Γαλλία, η οποία εξάγει
ελάχιστα αυτοκίνητα στις ΗΠΑ, επιμένει
πως στην τελική συμφωνία πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική
αλλαγή. Δεδομένου ότι οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τη συνθήκη, είναι αμφίβολο
εάν θα δεχθούν τη γαλλική απαίτηση. Η
Ε.Ε. είναι διατεθειμένη να διαπραγματευθεί για το ζήτημα των αυτοκινήτων,

όχι όμως για τα αγροτικά προϊόντα, που
αποτελούν την κύρια απαίτηση της αμερικανικής πλευράς.

Boeing - Airbus
Εν τω μεταξύ, οι εντάσεις ΗΠΑ - Ε.Ε.
έχουν κλιμακωθεί, καθώς προετοιμάζονται
να λάβουν μέτρα σχετικά με τις κρατικές
ενισχύσεις που δόθηκαν στην αμερικανική Boeing και στην ευρωπαϊκή Airbus,
διαμάχη η οποία διαρκεί 14 χρόνια. Οι
ΗΠΑ εξετάζουν την επιβολή δασμών σε
ευρωπαϊκά προϊόντα αξίας 11 δισ. δολαρίων, όπως ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
Η Κομισιόν θα αντεπιτεθεί με δασμούς
σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 11,5 δισ.
δολ., σύμφωνα με το Bloomberg. Η λίστα
των αγαθών που ενδεχομένως επιβαρυνθούν με δασμούς πρόκειται να δημοσιευθεί αύριο.

Φώτα,Κάμερα,Πάμε!

,

Αυτή την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή
μη χάσετε τον 17ο τόμο!

ΔΙΕΘΝΗ

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Αποκλιμάκωση των εμπορικών
εντάσεων ζητεί ο Ολαφ Σολτς
Οι υπουργοί Οικονομικών θα πρέπει να συζητήσουν τις επόμενες ημέρες στην Ουάσιγκτον με ποιους τρόπους θα αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης στις εμπορικές σχέσεις, δήλωσε ο Γερμανός υπουργός
Οικονομικών Ολαφ Σολτς.
Εκτίμησε δε πως το πολιτικό ρίσκο αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την επιβραδυνόμενη παγκόσμια οικονομία. Η απειλή Τραμπ αυτή την εβδομάδα να επιβάλει
υψηλότερους δασμούς σε εισαγωγές από
την Ε.Ε., ύψους 11 δισ. δολαρίων τον χρόνο,
ήταν το γεγονός που άνοιξε νέο μέτωπο
στον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο. «Ολα τα
(εμπλεκόμενα) μέρη πρέπει να κάνουν ό,τι
τους αναλογεί ώστε να αποφευχθεί κλιμάκωση των εμπορικών διαφορών. Γι’ αυτό
είναι τόσο σημαντικές οι συνομιλίες στην
Ουάσιγκτον», είπε ο Σολτς σε συνέντευξη
που παραχώρησε στο Reuters. Εκτίμησε
πως πολιτικά προβλήματα όπως οι εμπορικές
διενέξεις και το Brexit είναι εφικτό να επιλυθούν. Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών
τόνισε επίσης πως θέλει να εκμεταλλευτεί

την εξαμηνιαία σύνοδο κορυφής του ΔΝΤ
και της Παγκόσμιας Τράπεζας για να πετύχει
πρόοδο στο θέμα της συμφωνίας για επιβολή
παγκοσμίως ελάχιστου συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων. «Για εμένα, ένα πολύ
σημαντικό θέμα στις συναντήσεις του ΔΝΤ
είναι η μάχη για δίκαιη φορολογία. Θέλουμε
να αποτρέψουμε οι μεγάλες εταιρείες να
μπορούν να αποφεύγουν την ευθύνη να
καταβάλλουν φόρους», είπε ο Σολτς. Πρόσθεσε πως η γερμανική κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει το δημοσιονομικό της πλεόνασμα για να ενισχύσει με 1,25 δισ. τον
χρόνο τις προσπάθειες των εταιρειών στην
έρευνα και ανάπτυξη. Αναφερόμενος στη
μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης, ο Σολτς είπε
πως είναι «πολύ αισιόδοξος» πως οι υπ. Οικονομικών της Ευρωζώνης θα έχουν συμφωνήσει μέχρι τον Ιούνιο για τη δομή που
θα έχει ο νέος προϋπολογισμός. Τέλος, αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις για
τη συγχώνευση των Deutsche Bank και
Commerzbank, ο Σολτς είπε πως αυτή εξαρτάται από τις δύο τράπεζες.

Εμπορικός πόλεμος, Brexit
φρενάρουν την ανάπτυξη
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναθεώρησε
χθες προς το χειρότερο την πρόβλεψη για
τον ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας το 2019, για τρίτη φορά από τον
περασμένο Οκτώβριο, και προειδοποίησε
για περαιτέρω επιβράδυνση αν δεν λήξει ο
εμπορικός πόλεμος και αν δεν αποφευχθεί
η έξοδος της Βρετανίας χωρίς συμφωνία
από την Ε.Ε. Για την Ευρωζώνη το Ταμείο
προβλέπει ανάπτυξη μόλις 1,3% το 2019
και καλεί τη γερμανική κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης δημοσιονομικών
μέτρων ενίσχυσης και την ΕΚΤ να διατηρήσει τη χαλαρή νομισματική πολιτική.
Η παγκόσμια οικονομία προβλέπεται να
αναπτυχθεί με ρυθμό 3,3% το 2019, τον χαμηλότερο από το 2016, εξαιτίας της επιβράδυνσης στην Ευρωζώνη και στην Κίνα και
σε μικρότερο βαθμό εξαιτίας της επιβράδυνσης στις ΗΠΑ.
Για την Ευρωζώνη το ΔΝΤ προβλέπει έντονη επιβράδυνση της ανάπτυξης, αναθεωρώντας κατά πολύ τις προβλέψεις του
για τη γερμανική και την ιταλική οικονομία.
Για τη Γερμανία προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης
μόλις 0,8% το 2019 (κατά -0,5 ποσοστιαίες
μονάδες χαμηλότερη από την πρόβλεψη
του Ιανουαρίου) και για την Ιταλία ουσιαστικά προβλέπει στασιμότητα (ρυθμό ανάπτυξης 0,1%). Για τη Γαλλία το ΔΝΤ προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,3% το 2019 και
για την Ισπανία ρυθμό 2,1% (και οι δύο προβλέψεις αναθεωρημένες κατά -0,2 ποσοστιαίες μονάδες). Για τη Βρετανία το Ταμείο
προβλέπει ύφεση αθροιστικά 3,5% του ΑΕΠ
μέχρι και το 2021 σε περίπτωση εξόδου
χωρίς συμφωνία και για την Ε.Ε. απώλεια
ΑΕΠ ίση με 0,5%.
Ακόμη και στην περίπτωση σχετικά ήρεμης εξόδου από την Ε.Ε., το βρετανικό
ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερο κατά περίπου
3,5% μέχρι το 2021 σε σύγκριση με τη μακροπρόθεσμη τάση. Η αισιόδοξη εκτίμηση
είναι πως η επιβράδυνση θα ολοκληρωθεί
στα τέλη του δεύτερου τριμήνου και πως
θα υπάρξει ανάκαμψη της ανάπτυξης στην
Ευρωζώνη το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Ωστόσο η Γκίτα Γκόπιναχ, επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, προειδοποίησε πως
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Το στοίχημα των 100 δισ. δολ.
που καλείται να κερδίσει η Uber
Κρίσιμη για το μέλλον της εταιρείας θα είναι η πορεία της δημόσιας εγγραφής
O γνωστός αμερικανικός όμιλος Uber,
με την ομώνυμη πλατφόρμα διασύνδεσης ιδιωτών οδηγών οχημάτων με
πελάτες, ανακοίνωσε ότι ξεκινάει τις
διαδικασίες εισόδου στην αμερικανική
χρηματιστηριακή αγορά, επισημαίνοντας παράλληλα ότι πιθανώς φέτος
να μην εμφανίσει κέρδη. Η αμφιλεγόμενη πλατφόρμα, όσο επιθετικά αναπτυσσόταν σε πάμπολλες χώρες του
κόσμου, άλλο τόσο έντονες αντιδράσεις
προκαλούσε σε επαγγελματίες αυτοκινητιστές και αυτοδιοικητικές αρχές,
ανατρέποντας την καθεστηκυία τάξη
και τα δεδομένα του κλάδου. Εξ ου και
υπήρξαν μεγαλουπόλεις που της απαγόρευσαν την πρόσβαση. Ωστόσο, παρά την ορμητικότητά της, δεν εξασφάλισε σταθερή ροή κερδών από
αυτό το πεδίο, εν αντιθέσει με παράλληλες δραστηριότητές της, όπως εκεί<
<
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Το 2018, η Uber είχε
καθαρά έσοδα 11,3 δισ.
δολαρίων, αλλά παρέμεινε
στο «κόκκινο» με
ζημίες 3 δισ. δολαρίων.
νες της παράδοσης φαγητού με την
επωνυμία Uber Eats. Οπως ανέφερε
η Uber, με αφορμή την επικείμενη εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, οι
δραστηριότητες παράδοσης φαγητού
Uber Eats είχαν αύξηση εσόδων 149%,
στο 1,5 δισ. δολάρια το 2018. Η δε συμβολή της αντιστοιχεί στο 13% των συνολικών εσόδων.

Χρηματιστήριο

Το ΔΝΤ προειδοποιεί για αισθητή επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας φέτος.
υπάρχουν πολλές πιθανότητες οι προβλέψεις
να αποδειχθούν πιο αισιόδοξες από την
πραγματικότητα. «Βρισκόμαστε σε μια λεπτή
στιγμή για την παγκόσμια οικονομία. Αν
δεν επιβεβαιωθούν οι φόβοι για χαμηλότερη
ανάπτυξη και είναι αποτελεσματικά τα μέτρα
ενίσχυσης της οικονομίας, η παγκόσμια ανάπτυξη θα πρέπει να ανακάμψει. Αν, ωστόσο, γίνουν πραγματικότητα οι μεγάλες
απειλές, τότε θα μπορούσε να εκτροχιαστεί
η αναμενόμενη ανάκαμψη στις οικονομίες
που βρίσκονται υπό πίεση, στις οικονομίες
που εξαρτώνται από τις εξαγωγές και σε οικονομίες που έχουν υψηλό επίπεδο χρέους»,
εξήγησε η επικεφαλής οικονομολόγος του
Ταμείου. Για το 2020 το ΔΝΤ διατήρησε αμετάβλητη την πρόβλεψη στο 3,6%. Τέλος,
για τις ΗΠΑ το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη
2,3% το 2019 (από 2,5% που προέβλεπε τον
Ιανουάριο), ενώ για την Κίνα προβλέπει
ρυθμό ανάπτυξης 6,3% (από 6,2%) χάρη στα
μέτρα ενίσχυσης της κυβέρνησης και στις
προσδοκίες για εξομάλυνση των εμπορικών
σχέσεων με τις ΗΠΑ.

Η Uber, η οποία αυτοπροσδιορίζεται
ως εφαρμογή στα κινητά για διασύνδεση ιδιωτικών οδηγών οχημάτων και
επιβατών, προσδοκά να αντλήσει από
τη δημόσια εγγραφή σχεδόν 100 δισ.
δολάρια. Σημειωτέον πως την παρελθούσα χρονιά είχε καθαρά έσοδα της
τάξεως των 11,3 δισ. δολαρίων, αλλά
παρέμεινε στο «κόκκινο» με ζημίες 3
δισ. δολαρίων – κι αυτό γιατί η δυναμική
διείσδυση της εταιρείας κοστίζει, αν
και δεν γίνεται πλέον με την ταχύτητα
των πρώτων ετών. Πάντως, οι ζημίες
του 2018 ήταν μειωμένες σε σύγκριση
με την προηγούμενη χρονιά. Σε μηνιαία
βάση έχει κατά μέσον όρο 91 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο, βάσει
των στοιχείων του 2018.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών,
ενδέχεται η αρχική δημόσια εγγραφή
για αρχική διάθεση μετοχών της Uber
να αποβεί η μεγαλύτερη για την τρέχουσα χρονιά. Την IPO αυτή περιμένουν
και δεκάδες άλλες επιχειρήσεις για να
πάρουν τη σκυτάλη και να κάνουν το
ντεμπούτο τους στο χρηματιστήριο.
Ενδεχομένως δε να αποδειχθεί και η
μεγαλύτερη από το 2014, όταν εισήλθε
στο χρηματιστήριο μία άλλη ψηφιακή
πλατφόρμα, αυτή του κινεζικού κολοσσού ηλεκτρονικού εμπορίου Alibaba,
εξασφαλίζοντας κεφαλαιοποίηση 169

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, ενδέχεται η αρχική δημόσια εγγραφή της Uber να αποβεί η μεγαλύτερη στο αμερικανικό
χρηματιστήριο για την τρέχουσα χρονιά. Την IPO αυτή περιμένουν και δεκάδες άλλες επιχειρήσεις για να πάρουν τη σκυτάλη και
να κάνουν το ντεμπούτο τους στο χρηματιστήριο.
δισ. δολαρίων. Μεταξύ των κερδισμένων
από την εισαγωγή της Uber στη Γουόλ
Στριτ είναι τα υψηλόβαθμα διοικητικά
στελέχη της, που συνολικά θα λάβουν
οψιόν 380 εκατ. δολαρίων. Ο διευθύνων
σύμβουλός της Ντάρα Κοσροβσάχι θα
έχει οψιόν 1,75 εκατομμυρίου μετοχών
με δυνητική αξία 170 εκατ. δολαρίων.
Κι αυτό είναι σημαντικό κίνητρο για
να εξυγιάνει την εταιρεία και να την
εισαγάγει στο χρηματιστήριο, ακολουθώντας ταυτόχρονα και πολιτική επέκτασης. Προσφάτως εξαγόρασε την ανταγωνίστριά της Careem με έδρα το
Ντουμπάι αντί 3,1 δισ. δολαρίων για να
διευρύνει την παρουσία της στη Μέση

Ανατολή. Βέβαια, όπως αναφέρει σε
σχετικό της δημοσίευμα η βρετανική
εφημερίδα Financial Times, οι οψιόν
αυτές του κ. Κοσροβσάχι και των συνεργατών του θα λάβουν τη μορφή
μετοχών και θα ρευστοποιηθούν, υπό
τον όρο ότι η χρηματιστηριακή αξία
της Uber θα διατηρηθεί στα επίπεδα
σχεδόν των 120 δισ. δολαρίων για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών. Αυτός ο
στόχος, πάντως, έχει περιθώρια να επιτευχθεί έως και το 2023.
Πέραν τούτου, ας μη λησμονούμε
ότι υπάρχει κάτι που σκιάζει την αμερικανική εταιρεία διασύνδεσης ιδιωτών
οδηγών και επιβατών. Θα εξακολου-

θήσει να προσφέρει δουλειά για ακόμα
πολλά χρόνια σε δικηγόρους και νομικές εταιρείες, όπως τονίζουν οι FT.
Εκκρεμεί σειρά ερευνών και αιτημάτων
από υπουργεία και κρατικές υπηρεσίες
των ΗΠΑ και άλλων χωρών, λόγου χάριν. Μια υπόθεση, μεταξύ άλλων, που
κινεί το υπουργείο Δικαιοσύνης των
ΗΠΑ αφορά έρευνα για δυνητικές παράτυπες πληρωμές σε Ινδονησία, Μαλαισία, Κίνα και Ινδία. Τέλος, εναντίον
της Uber κινούνται και πολλοί οδηγοί
της που ζητούν να θεωρούνται υπάλληλοί της και όχι εργαζόμενοι με σύμβαση έργου.
REUTERS, BLOOMBERG

«Καμπανάκι» ΔΝΤ για το υψηλό
χρέος κρατών και επιχειρήσεων
Απειλείται το χρηματοπιστωτικό σύστημα εν μέσω επιβράδυνσης της ανάπτυξης
Εχουν αυξηθεί οι κίνδυνοι στο παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, ενώ το
δημόσιο χρέος παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε μια εποχή που επιβραδύνονται
οι ρυθμοί ανάπτυξης. Αυτά είναι βασικά
συμπεράσματα που προκύπτουν από τις
δύο ετήσιες εκθέσεις που δημοσίευσε το
ΔΝΤ: για την παγκόσμια χρηματοπιστωτική
σταθερότητα και για τη δημοσιονομική
αξιολόγηση των χωρών με σημαίνοντα
ρόλο στην παγκόσμια οικονομία. Μέσα
στην εβδομάδα, το ΔΝΤ εξέδωσε την έκθεσή του με τις προβλέψεις για τη διεθνή
οικονομία, όπου προχώρησε στην τρίτη
αρνητική αναθεώρηση των ρυθμών ανάπτυξης από τον Οκτώβριο. Την Τετάρτη,
ειδικότερα, ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη
στην παγκόσμια οικονομία θα κινηθεί φέτος με τους χαμηλότερους ρυθμούς από
το 2016.
Οσο η εαρινή σύνοδος του ΔΝΤ και της
Παγκόσμιας Τράπεζας βρίσκεται σε εξέλιξη
στην Ουάσιγκτον, το Ταμείο κρούει τον
κώδωνα του κινδύνου για επιδείνωση των
συνθηκών στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η κατάσταση στις αγορές
μπορεί να επιδεινωθεί από την παρατεταμένη αβεβαιότητα που επικρατεί για
το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά και την υπόθεση του Brexit. «Ελλοχεύει ο κίνδυνος
για μια απότομη επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος, δυσχεραίνοντας τις συνθήκες πίστωσης στις αγορές», αναφέρεται
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<
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Το υψηλό δημόσιο χρέος δεν
αφήνει περιθώρια στις κυβερνήσεις να αυξήσουν τις
δαπάνες ή να μειώσουν φόρους για να ενισχύσουν την
ανάπτυξη, λέει το Ταμείο.
στην έκθεση του ΔΝΤ για την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Θετικό
ρόλο στην εξομάλυνση του επενδυτικού
κλίματος έπαιξε, όμως, η απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed)
να «παγώσει» την αύξηση των επιτοκίων
της. Το ΔΝΤ συστήνει δε στους κεντρικούς τραπεζίτες να είναι ιδιαίτερα ξεκάθαροι όταν κοινοποιούν αλλαγές για
την πορεία της νομισματικής πολιτικής.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην αύξηση του
εταιρικού χρέους στις ΗΠΑ, ενώ σε ζώνη
επικινδυνότητας βρίσκεται επίσης το εταιρικό χρέος στο 70% των χωρών που
παίζουν συστημικό ρόλο στο παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Στη δημοσιονομική έκθεση (Fiscal
Monitor) το ΔΝΤ τονίζει πως το υψηλό
δημόσιο χρέος δεν αφήνει περιθώρια στις
κυβερνήσεις να αυξήσουν τις δαπάνες ή
να μειώσουν τους φόρους για να ενισχύσουν την ανάπτυξη. Προβλέπει, μάλιστα,
πως το δημόσιο χρέος της Ιταλίας θα έχει

φθάσει το 138,5% του ΑΕΠ μέχρι 2024,
ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 3,5%
του ΑΕΠ το 2021. Επιπροσθέτως, οι ανάγκες χρηματοδότησης του ιταλικού προϋπολογισμού το 2021 θα ανέλθουν στο
24,7% του ΑΕΠ καθώς θα πρέπει να αναχρηματοδοτηθούν ομόλογα που θα λήγουν
εκείνη την περίοδο. Πρόσφατα, η ιταλική
κυβέρνηση αναθεώρησε προς τα κάτω
τις εκτιμήσεις για ανάπτυξη το 2019 από
το 1% στο 0,2%, ενισχύοντας φόβους για
εκτροχιασμό της δημοσιονομικής κατάστασής της.
Από την άλλη πλευρά, η Αυστραλία, η
Γερμανία, η Κίνα και άλλες χώρες θα πρέπει
να προετοιμαστούν για τη λήψη μέτρων
στήριξης λόγω του κινδύνου μιας μεγαλύτερης του αναμενομένου επιβράδυνσης
στην ανάπτυξη. Σε αυτήν την περίπτωση,
οι χώρες αυτές θα πρέπει να υιοθετήσουν
«περιορισμένα αλλά υψηλής ποιότητας
μέτρα» δημοσιονομικής στήριξης.

Οι επιπτώσεις στα ομόλογα
Στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου με επίκεντρο την έκθεση παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, οι αρμόδιοι επικεφαλής του ΔΝΤ υπενθύμισαν
τους κινδύνους που διατρέχει το χρηματοπιστωτικό σύστημα από την πολιτική
αβεβαιότητα που είναι ιδιαίτερα έντονη
σε αρκετά μέρη του πλανήτη κατά τη
διάρκεια της τελευταίας διετίας. Σε ένα
περιβάλλον αποστροφής του επενδυτικού

Θετικό ρόλο στην εξομάλυνση του επενδυτικού κλίματος έπαιξε η απόφαση της Fed να «παγώσει» την αύξηση των επιτοκίων της. Το ΔΝΤ

συστήνει στους κεντρικούς τραπεζίτες να είναι ιδιαίτερα ξεκάθαροι όταν κοινοποιούν αλλαγές για την πορεία της νομισματικής πολιτικής.
κινδύνου, η αύξηση των αποδόσεων στα
κρατικά ομόλογα θα μπορούσε να επιδεινώσει τις επιπτώσεις ενός δυσάρεστου
γεγονότος, όπως το Brexit, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, δήλωσε ο υπεύθυνος του ΔΝΤ για τον χρηματοπιστωτικό
τομέα, Τομπίας Αντριαν. Βέβαια, όπως

τόνισε, η αύξηση των αποδόσεων στα
κρατικά ομόλογα της Ιταλίας πέρυσι δεν
προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις σε
άλλα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, όπως
η Ισπανία ή η Πορτογαλία.
Ο ίδιος πάντως τόνισε ότι οι τράπεζες
της Ευρωζώνης έχουν ενισχύσει την κε-

φαλαιακή τους βάση και έχει σημειωθεί
πρόοδος στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. «Αλλά σε ορισμένες
χώρες έχει αυξηθεί η έκθεση του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε τίτλους
δημόσιου χρέους», συμπλήρωσε ο κ. Αντριαν.
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Ισότιμη πρόσβαση
ευρωπαϊκών εταιρειών
στην Κίνα υπόσχεται το Πεκίνο
Σημαντική πρόοδος σημειώθηκε χθες στην
Ευρωκινεζική Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ υποσχέθηκε στους Ευρωπαίους
εταίρους του ισότιμη πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιρειών στην Κίνα. Ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ
Τουσκ έκανε λόγο για τομή στις διμερείς
οικονομικές σχέσεις. Ο Κινέζος πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι δεν θα υποχρεώνονται οι ξένες εταιρείες να μοιράζονται
ευαίσθητη τεχνογνωσία υψηλής τεχνολογίας με ντόπιες επιχειρήσεις, προσθέτοντας
ότι θα εξετάσει και το θέμα των κρατικών
επιδοτήσεων, που προβληματίζει τις Βρυξέλλες. Με τις εν λόγω επιδοτήσεις οι κινεζικές εταιρείες έχουν αθέμιτο πλεονέκτημα έναντι των ευρωπαϊκών και των άλλων γενικότερα. Εν τω μεταξύ, πρέπει να
σημειωθεί ότι είχαν προηγηθεί και ανάλογες
συμβιβαστικές προτάσεις του Πεκίνου
προς την Ουάσιγκτον. Ενδεχομένως, όπως
παρατηρεί το Reuters, να υπάρξει άνοιγμα
της κινεζικής αγοράς, το οποίο ζητούσαν
επί μακρόν οι ευρωπαϊκές εταιρείες.
Εξαρχής, πριν ξεκινήσει η σύνοδος, ο πρόεδρος της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ είχε
διαμηνύσει με αποφασιστικότητα ότι οι εργασίες της δεν θα είναι κάτι απλό. «Θέλουμε
να εξηγήσουμε ότι εμείς στην Ευρώπη επι-

μένουμε πως οι εταιρείες μας στην Κίνα
πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τις
κινεζικές στην Ευρώπη», τόνισε. Με την ολοκλήρωση της συνόδου ο Κινέζος πρωθυπουργός Λι Κετσιάνγκ ανακοίνωσε ότι δέχεται
επίσης τη δημιουργία μηχανισμού διαιτησίας,
ώστε να διευθετούνται τυχόν προβλήματα
ξένων εταιρειών στην Κίνα. Επί σειρά ετών
οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, καθώς και η αμερικανική, διαμαρτύρονταν επειδή οι δικές
τους εταιρείες πιέζονταν να μοιράζονται την
τεχνογνωσία τους με τους εταίρους τους
στις κινεζικές κοινοπραξίες ή με ρυθμιστικές
αρχές και αξιωματούχους – και αυτό ήταν
προϋπόθεση για να δραστηριοποιηθούν
στην Κίνα. Στη συνέχεια, όπως επισημαίνουν
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, η τεχνολογία αυτή
χρησιμοποιείτο από τις κινεζικές ανταγωνίστριες για να αποδυναμώσουν τις ευρωπαϊκές. Επιπλέον, ο κ. Τουσκ τόνισε ότι
πρώτη φορά η Κίνα δεσμεύθηκε να συζητήσει με τους εταίρους της για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων του ΠΟΕ. Τέλος,
στο πλαίσιο της συνόδου εθίγη και το θέμα
του νέου «Δρόμου του Μεταξιού». Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι το τεράστιο αυτό έργο
υποδομών δεν είναι βιώσιμο, καταστρέφει
το περιβάλλον, δημιουργεί οικονομικές εξαρτήσεις και γίνεται κυρίως για να επεκτείνει
στο εξωτερικό την ισχύ της η Κίνα.

Ελλειμμα 2,5% του ΑΕΠ
προβλέπει για το 2019 η Ιταλία
Η ιταλική κυβέρνηση αναθεώρησε την πρόβλεψη
για την ανάπτυξη το 2019 μόλις στο 0,1% από
1% προηγουμένως, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος και αναμένεται να προκαλέσει νέες έντονες τριβές με το Eurogroup και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευθυγραμμιζόμενη με τις
προβλέψεις των περισσότερων διεθνών οργανισμών, η Ρώμη περιλαμβάνει στο προσχέδιο
των νέων οικονομικών και χρηματοπιστωτικών
προοπτικών της χώρας αύξηση του δημοσιονομικού ελλείμματος το 2019 στο 2,5% του
ΑΕΠ, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου
Bloomberg. Τον περασμένο Δεκέμβριο η ιταλική
κυβέρνηση είχε συμφωνήσει με την Ε.Ε. να
το περιορίσει στο 2,04% του ΑΕΠ. Η πρόβλεψη
για μεγαλύτερο έλλειμμα (η Ρώμη προβλέπει
επίσης πως το έλλειμμα θα περιοριστεί στο
2,4% του ΑΕΠ χάρη στα μέτρα ενίσχυσης των
επενδύσεων που ψήφισε την περασμένη εβδομάδα) πιθανότατα θα οδηγήσει σε νέα σύγκρουση με τις Βρυξέλλες που πιέζουν ήδη για

κατάθεση διορθωτικού προϋπολογισμού από
τη Ρώμη. Ωστόσο ούτε η λαϊκίστικη κυβέρνηση
των Ντι Μάιο και Σαλβίνι ούτε ο μετριοπαθέστερος Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζοβάνι
Τρία έχουν διάθεση να πάρουν μέτρα λιτότητας,
τα οποία ο τελευταίος έχει χαρακτηρίσει «παράλογα». «Το δημοσιονομικό έλλειμμα είναι
το πλέον ακανθώδες ζήτημα για την Ιταλία και
θα μπορούσε να προκαλέσει ένταση με την
Κομισιόν», εξηγεί ο Βιτσέντσο Λόνγκο, αναλυτής
της IG Markets. «Προβλέπουμε αρνητική ανάπτυξη (της ιταλικής οικονομίας) το α΄ εξάμηνο
και οι προβλέψεις που θα συζητήσει η κυβέρνηση θεωρούνται πολύ αισιόδοξες. Ωστόσο
δεν είναι πιθανό η κυβέρνηση να πάρει μέτρα
πριν από τις ευρωεκλογές του Μαΐου», προσθέτει. Σύμφωνα με το προσχέδιο, η κυβέρνηση σκοπεύει να εφαρμόσει δύο νέες φορολογικές κλίμακες στο 15% και στο 20% για
εισοδήματα φυσικών προσώπων και να χρησιμοποιήσει 2 δισ. από το αποθεματικό για
να μειώσει το διαρθρωτικό έλλειμμα.
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Αγοράζουν φθηνά μεγάλες
εταιρείες με χαμηλές επιδόσεις
Μακροπρόθεσμη στρατηγική στις διεθνής εξαγορές ακολουθούν οι Κινέζοι
Oι Κινέζοι δεν αγοράζουν ακριβά ευρωπαϊκές και άλλες ξένες εταιρείες παρά
τα όσα φημολογούνται, όπως αποτυπώνεται σε έκθεση του Ιfo. Το έγκριτο
γερμανικό Ινστιτούτο εξέτασε τις διεθνείς εξαγορές από την Κίνα την περίοδο
2002-2017, θέλοντας να διαπιστώσει,
εάν διαφέρουν από όσες πραγματοποιούνται από άλλες χώρες. Παρατηρεί
ότι οι Κινέζοι αγοράζουν βάσει μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και επωφελούνται της ευνοϊκής κρατικής χρηματοδότησης. Σε σύγκριση με επενδυτές άλων χωρών, οι κινεζικές εταιρείες προτιμούν μονάδες με χαμηλότερη κερδοφορία, μεγαλύτερες από τις ίδιες, με υψηλότερα επίπεδα χρέους, αλλά και με
πιο πολλές πατέντες.
Το Ινστιτούτο διαπίστωσε, επίσης,
διαφοροποίηση και μεταξύ των κρατικών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων
<
<
<
<
<
<

Σύμφωνα με έρευνα
του Ιfo οι Κινέζοι επενδυτές
δίνουν μεγαλύτερη
έμφαση στο μέγεθος των
εταιρειών παρά στα κέρδη.
της Κίνας ως προς το πώς χρησιμοποιούν τους φορολογικούς παραδείσους, αλλά και ως προς το πώς επιλέγουν τον κλάδο, τους φυσικούς πόρους
και την τεχνολογία. Οι κρατικοί όμιλοι
της Κίνας δρουν όπως οι κρατικοί
όμιλοι κάθε χώρας, δηλαδή ενδιαφέρονται να αποκτήσουν εταιρείες στον
κλάδο εξόρυξης πρώτων υλών. Εξ ου
και πολιτικές πρωτοβουλίες όπως «Ο
(νέος) Δρόμος του Μεταξιού» και το
«Made in China 2025» επηρεάζουν τα
επενδυτικά μοντέλα των κρατικών εταιρειών - αγοραστριών. Αυτό δεν συμβαίνει με τις ιδιωτικές κινεζικές εταιρείες. Το τίμημα που καταβάλλουν συνολικά στις εξαγορές οι Κινέζοι είναι
χαμηλότερο από εκείνο των άλλων επενδυτών. Υπενθυμίζεται ότι δύο από
τις σημαντικές επενδύσεις της Κίνας
στην Ελλάδα είναι της κρατικής COSCO
στον λιμένα του Πειραιά, καθώς και
της επίσης κρατικής State Grid
Corporation of China στο δίκτυο ενέργειας του ΑΔΜΗΕ.

Στην εργασία συμμετείχαν ως επικεφαλής ο πρόεδρος του Ιfo, Κλέμενς
Φούεστ και οι ερευνητές Φέλιξ Χούγερ,
Ζαμίνα Ζούλταν και Ζινγκ Σινγκ. Μελέτησαν, συγκεκριμένα, περισσότερες
από 70.000 διασυνοριακές εξαγορές επιχειρήσεων σε 92 χώρες την περίοδο
2002- 2017. Από αυτές τις 1.900 τις διεκπεραίωσαν Κινέζοι επενδυτές, ενώ οι
171 από αυτές αφορούσαν εξαγορά γερμανικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, οι
μελετητές διαπίστωσαν ότι οι εξαγορασθείσες εταιρείες είναι επταπλάσιες
σε περιουσιακά στοιχεία από εκείνες
που αποκτούν επενδυτές άλλων χωρών.
Η αναλογία χρέους προς περιουσιακά
στοιχεία είναι 6,5 ποσοστιαίες μονάδες
υψηλότερη. Ο δε μέσος όρος κερδοφορίας μπορεί να είναι μηδενικός, όταν
επιχειρήσεις άλλων χωρών επιδιώκουν
να αποκτήσουν μία επιχείρηση με θετικές επιδόσεις. Συνολικά, σε σχέση

με τα στάνταρντ επενδυτών άλλων χωρών, οι Κινέζοι ελκύονται από εταιρείες
σε χώρες με χαμηλότερο κατά κεφαλήν
ΑΕΠ, χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης
και μικρότερο πληθυσμό, καθώς και
από εταιρείες, που συνήθως δραστηριοποιούνται σε άλλον τομέα από τον
δικό τους. Εάν, τώρα, έρθουμε στο θέμα
των επιλογών μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων της Κίνας, θα
παρατηρήσουμε τα εξής: οι κρατικές
θέλουν πρόσβαση στους φυσικούς πόρους και στη γεωργία. Οπότε στρέφονται
πρωτευόντως στις πρώτες ύλες και
στην εξόρυξή τους, καθώς και στην αγροτική βιομηχανία, αλλά και δευτερευόντως στον κλάδο αυτοκινήτου. Οι
δε ιδιωτικές κινεζικές εταιρείες ενδιαφέρονται για υψηλή τεχνολογία, αυτοκίνητο και μηχανολογικές εταιρείες.
Η μελέτη αποδεικνύει πως υπάρχουν
ορισμένοι μύθοι όσον αφορά τους Κι-

νέζους επενδυτές, oι οποίοι υποτίθεται
πως, επειδή έχουν κρατικές επιδοτήσεις, συστηματικά μπορούν να υπερσκελίζουν όλους τους άλλους, προσφέροντας για τον στόχο εξαγοράς υψηλότερο τίμημα. Ο πρόεδρος του Ιfo,
Κλέμενς Φούεστ, λέει: «Οι Κινέζοι επενδυτές φαίνεται να δίδουν μεγαλύτερη έμφαση στο μέγεθος παρά στα
κέρδη, κι έτσι αποφεύγουν τον ανταγωνισμό από άλλους ενδιαφερόμενους». Επίσης, δείχνουν να προτιμούν
το μεγαλύτερο χρέος και τα χαμηλότερα
κέρδη, επειδή βλέπουν σε βάθος χρόνου ή επειδή έχουν εύκολη χρηματοδότηση από κρατικές τράπεζες.
Τέλος, παρατηρεί ο κ. Φούεστ, «οι
κινεζικές κρατικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν την κρατική στρατηγική και
οικονομική πολιτική όπως ο νέος Δρόμος του Μεταξιού και το Made in China
2025».

Το μοιραίο λάθος της Boeing με το αεροσκάφος 737 Max
Το lifting του πιο επιτυχημένου μοντέλου της έχει πλήξει δραστικά την εταιρεία η οποία υποτίμησε τη σημασία του νέου λογισμικού
Μοιραία απέβη η απόφαση της Boeing να
ανανεώσει για τρίτη φορά την πιο επιτυχημένη συνταγή της, το 737, μοντέλο του
1967, αντί να σχεδιάσει ένα εκ θεμελίων
νέο αεροσκάφος. Η αλαζονεία, που ορισμένες φορές συνοδεύει την επιτυχία, τύφλωσε την Boeing, η οποία προκειμένου
να μην πλήξει προσωρινά την κερδοφορία
της δεν προέβη στην τολμηρή επένδυση
και οδηγήθηκε τελικά σε μία επίπονη πτώση.Μια σειρά κακών αποφάσεων και ο ανταγωνισμός με την Airbus οδήγησαν
στην πεποίθηση ότι η ανανέωση του επί
50 ετών επιτυχημένου 737 ήταν σοφότερη
επιλογή από την κατασκευή ενός νέου αεροσκάφους – γεγονός που διαψεύδεται
από τα σημερινά δεδομένα. Σε μια περίοδο
που ο αριθμός εμπορικών πτήσεων αυξάνεται κατακόρυφα ενώ ο αντίστοιχος αεροπορικών δυστυχημάτων μειώνεται, το
νέο λογισμικό MCAS, που επέλεξε η Boeing
να εγκαταστήσει στο 737 Max 8 στο πλαίσιο
της ανανέωσής του, φαίνεται από τις
πρώτες εκτιμήσεις πως είναι υπεύθυνο
για τα δύο δυστυχήματα μέσα σε πέντε
μήνες. Φυσικό επόμενο των πολύνεκρων
δυστυχημάτων –346 άτομα αθροιστικά
στην Ethiopian Airlines και στη Lion Air–
είναι η καθήλωση των εν λόγω αεροσκαφών
και η μείωση του ρυθμού παραγωγής σε
42 αεροπλάνα τον μήνα από 52, όπως είχε

αρχικώς τεθεί ως στόχος. Το πλήγμα για
την Boeing είναι σοβαρό, καθώς ζημιώνεται
κατά 1 δισ. δολάρια κάθε επιπλέον μήνα
που αδυνατεί να παραδώσει τα 737 Max
στις αεροπορικές εταιρείες, σύμφωνα με
πρόσφατη εκτίμηση της JP Morgan. Παρότι
πολλοί επενδυτές δηλώνουν αισιόδοξοι
ότι η εταιρεία θα μπορέσει να ανακάμψει
σε βάθος χρόνου, αναλυτές της JP Morgan
αναμένουν σημαντική υποχώρηση της
κερδοφορίας της εταιρείας κατά 85 - 90
σεντ ανά μετοχή για κάθε πενήντα παραγγελίες που δεν πραγματοποιεί. Η μετοχή
της Boeing έχει υποχωρήσει περισσότερο
από 12% από το πρώτο αεροπορικό δυστύχημα του Οκτωβρίου. Το γεγονός αυτό
είναι παράδοξο, αφού την ίδια στιγμή τουλάχιστον μία στις τρεις εγχώριες πτήσεις
που πραγματοποιούνται στις ΗΠΑ, την
έδρα της Boeing, εκτελούνται σε 737, ένα
ποσοστό πολύ υψηλότερο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο αεροσκάφος.
Το πλήγμα που δέχεται αυτή τη στιγμή
η Boeing φαίνεται πως οφείλεται στην αλαζονική στάση που τήρησε τις τελευταίες
δεκαετίες. Το 2011, ενώ η Boeing είχε ήδη
ανανεώσει δύο φορές το ιδιαίτερα επιτυχημένο πλην όμως παρωχημένο πλέον
737 και κυριαρχούσε στην αγορά με τεράστιο αριθμό πωλήσεων, είχε ήδη δρομολογήσει την κατασκευή του αντικατα-

Σε καμία περίπτωση η Boeing δεν πίστευε

ότι το 737 Max θα μπορούσε να αποδειχθεί
επικίνδυνο.
στάτη του. Ωστόσο, η κρίσιμη απόφαση
συνέπεσε με την κυκλοφορία του Α320neo
της ευρωπαϊκής Airbus. Παρότι στην αρχή
η Boeing υποτίμησε την απήχηση που θα
μπορούσε να έχει το ανανεωμένο A320neo,
η απόφαση της American Airlines, του μεγαλύτερου αγοραστή των αεροσκαφών
της Boeing, να συμπεριλάβει το Α320neo
στον στόλο της προκάλεσε αναστάτωση
στον βασιλιά του κλάδου.
Ως αποτέλεσμα, η Boeing άλλαξε πορεία.
Δουλεύοντας σε διπλάσιους ρυθμούς από
τους συνηθισμένους και διαθέτοντας ένα
περιορισμένο ποσό επένδυσης, αποφάσισε
αντί να κατασκευάσει νέο αεροσκάφος,

για την ανάπτυξη του οποίου θα χρειαζόταν
τουλάχιστον μία δεκαετία, να ανανεώσει
για τρίτη φορά στην πολυετή ιστορία του
το ήδη υπάρχον 737, σύμφωνα με δημοσιεύματα των New York Times. Το 737
Max κυκλοφόρησε εντέλει το 2017.
Οι νέοι μεγαλύτεροι και αποδοτικότεροι
κινητήρες που εγκατέστησε η Boeing στο
737 Max, μιμούμενη το A320neo, σε περίπτωση που τοποθετούνταν στην ίδια
θέση με τους προηγούμενους, θα βρίσκονταν πολύ κοντά στο έδαφος. Επομένως
μετακινήθηκαν σε υψηλότερη πτέρυγα
του αεροσκάφους δημιουργώντας αεροδυναμικό πρόβλημα. Υπό ορισμένες συνθήκες το 737 Max έκλινε επικίνδυνα με
αποτέλεσμα να απειλείται από απώλεια
στήριξης. Προκειμένου η Boeing να διορθώσει το πρόβλημα, εξόπλισε το αεροσκάφος με νέο λογισμικό. Το λεγόμενο σύστημα
MCAS ανίχνευε πότε υπήρχε κίνδυνος απώλειας στήριξης και χαμήλωνε το ρύγχος
του αεροσκάφους, ώστε να αυξήσει την
ταχύτητα και την άνωση.

Λανθασμένο σήμα στο MCAS
Το πρόβλημα που πιθανότατα προέκυψε
κατά τις μοιραίες πτήσεις, σύμφωνα με
τις πρώτες εκτιμήσεις, είναι ότι το λογισμικό
βασιζόταν σε έναν μόνο αισθητήρα. Ο τελευταίος εξέπεμπε λανθασμένο σήμα στο

MCAS, το οποίο με τη σειρά του χαμήλωνε
το ρύγχος του αεροσκάφους, παρότι δεν
υπήρχε πραγματικός κίνδυνος. Η Boeing,
υποτιμώντας τη σημασία του νέου λογισμικού, δεν ανέφερε το MCAS στο εκπαιδευτικό υλικό του αεροσκάφους. Οι πιλότοι,
μη γνωρίζοντας την ύπαρξη του μηχανισμού, αδυνατούσαν να το διαχειριστούν
και προσπαθούσαν να το παρακάμψουν
ή να το απενεργοποιήσουν.
Προκειμένου να αποφύγουν την εκ
νέου εκπαίδευση των πιλότων και των μηχανικών τους, οι αεροπορικές εταιρείες
πίεζαν εξαρχής την Boeing να περιοριστεί
σε μικρές αλλαγές στο νέο αεροσκάφος.
Από την άλλη πλευρά, η Boeing επιθυμούσε
να περιορίσει το κόστος των δοκιμαστικών
πτήσεων και τον γραφειοκρατικό δαίδαλο
που θα δημιουργούσε η πιστοποίηση των
νέων χαρακτηριστικών. Ως αποτέλεσμα,
η αμερικανική εταιρεία παρέλειψε ορισμένα
αυτοματοποιημένα στοιχεία ασφαλείας,
που φέρουν άλλα αεροπλάνα της. Παραδείγματος χάριν, στα ηλεκτρονικά συστήματα των περισσότερων αεροσκαφών εμφανίζεται λίστα καθηκόντων, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί πριν από την απογείωση. Αντιθέτως, στο Max 737 οι πιλότοι
καλούνται να ακολουθήσουν πολυπλοκότερη διαδικασία και να συμπληρώσουν
την εν λόγω λίστα «στο χέρι», σε έντυπο
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εγχειρίδιο. Ακόμη χειρότερο είναι πως οι
πιλότοι πρέπει να ανατρέξουν σε έντυπα
εγχειρίδια σε περίπτωση οποιασδήποτε
δυσλειτουργίας εν πτήσει. Λίγα λεπτά προτού το μοιραίο αεροσκάφος της Lion Air
συντριβεί στη θάλασσα της Ιάβας, οι πιλότοι
ξεφύλλιζαν τα εγχειρίδια για να βρουν τη
λύση στο πρόβλημα του αεροπλάνου. Την
ίδια στιγμή, σε άλλα αεροσκάφη της Boeing
και της Airbus, η οποιαδήποτε δυσλειτουργία εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη
μαζί με προτεινόμενες λύσεις αντιμετώπισής της.
Η περιορισμένη χρήση υπολογιστών
για τον έλεγχο του αεροσκάφους αποτελεί
ένα θέμα διφορούμενο μεταξύ των πιλότων,
αφού ορισμένοι ισχυρίζονται πως τους
προσφέρει μεγαλύτερη ευχέρεια διαχείρισης του αεροσκάφους, την οποία και
προτιμούν. Κανείς και πρωτίστως σε καμία
περίπτωση η Boeing δεν πίστευε ότι το
737 Max θα μπορούσε να αποδειχθεί επικίνδυνο. Δύο πολύνεκρα αεροπορικά δυστυχήματα θα μπορούσαν να γονατίσουν
ακόμη και ένα γίγαντα του κλάδου, όπως
είναι η αμερικανική Boeing. Στον βωμό
όμως του κόστους, της βιασύνης και του
ανταγωνισμού με τους αντιπάλους θυσιάστηκαν ορισμένα σημαντικά βήματα, που
δυστυχώς στη συγκεκριμένη περίπτωση
ήταν οι προδιαγραφές ασφαλείας.

ΔΙΕΘΝΗ
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Κύμα δωρεών
για την άμεση
αποκατάσταση

Εντός πενταετίας τοποθετεί ο Μακρόν
την επισκευή της Νοτρ Νταμ
Ο φιλόδοξος στόχος του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για αποκατάσταση της Παναγίας των Παρισίων εντός πενταετίας, πριν καν προσδιοριστούν το εύρος της βλάβης και το πιθανό
κόστος του εγχειρήματος, μπορεί να
εκληφθεί ως σημάδι της αποφασιστικότητας της γαλλικής πολιτείας να κλείσει το ταχύτερο δυνατόν το κεφάλαιο
της καταστροφικής πυρκαγιάς. Η βαθιά
<
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Πάνω από 750 εκατ. ευρώ
υποσχέθηκαν ήδη ορισμένοι από τους πλουσιότερους
ανθρώπους της Γαλλίας.
οδύνη που προξένησε η καταστροφή
οδήγησε τους πλουσιότερους ανθρώπους της Γαλλίας να υποσχεθούν δωρεές
που ξεπέρασαν χθες σε ύψος τα 750 εκατ. ευρώ.
Ο καθεδρικός ναός της Παναγίας
των Παρισίων, όπως και άλλα μνημεία
παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς,
δεν είναι ασφαλισμένα, καθώς η αξία
τους δεν μπορεί να εκτιμηθεί. Ασφαλιστές που ερωτήθηκαν χθες από το
πρακτορείο Reuters σημείωσαν ότι το
κόστος της αποκατάστασης βαρύνει
εξ ολοκλήρου το γαλλικό κράτος. Σε
περίπτωση που διαπιστωθεί ευθύνη
των εταιρειών που είχαν αναλάβει τη

συντήρηση του εξωτερικού του ναού,
οι ασφαλιστικές εταιρείες που καλύπτουν τους εργολάβους μπορεί να κληθούν να καταβάλουν κάποια ποσά –
τα οποία όμως, στην καλύτερη περίπτωση, θα ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμύρια, ενώ το κόστος είναι πολύ
πιθανό να αγγίξει ποσά δισεκατομμυρίων.
Ο πρώτος που άνοιξε το πορτοφόλι
του για το έργο αυτό, ενώ η στέγη του
ναού ακόμη καιγόταν, ήταν ο δεύτερος
πλουσιότερος άνδρας της Γαλλίας
Φρανσουά Πινό, ο οποίος προσέφερε
100 εκατ. ευρώ. Λίγο αργότερα, ο πλουσιότερος άνδρας της Γαλλίας, Μπερνάρ
Αρνό προσέφερε 200 εκατ. ευρώ, ενώ
από 100 εκατ. ευρώ προσέφεραν οι οικογένειες Μπετανκούρ και η εταιρεία
Total.
Δεν είναι σαφές πώς θα συνεισφέρει
στις εργασίες η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, η οποία βρισκόταν ήδη σε διαμάχη με το γαλλικό κράτος για τις εργασίες συντήρησης πριν ξεσπάσει η
πυρκαγιά. Πάντως, προσφορές για παροχή τεχνογνωσίας συνέρρευσαν από
χώρες όπως η Τσεχία, που διαθέτει πλήθος μεσαιωνικών μνημείων, η Γερμανία,
που έχει εμπειρία σε ανοικοδόμηση ερειπίων, και η Ελλάδα, που έχει σημαντική εμπειρία από αποκαταστάσεις
πέτρινων μνημείων, με πρώτο τον Παρθενώνα.
REUTERS, A.P.

H Παναγία των Παρισίων χθες το πρωί. Οι σκαλωσιές έμειναν, η στέγη από κάτω τους λείπει.

Είδα την «Ακρόπολη της Γαλλίας» να καίγεται
Της ΒΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Το απόγευμα της Δευτέρας λιαζόμουν,
είχα πάρει άδεια από τη δουλειά και
διασκέδαζα πίνοντας μπίρες στον ανοιξιάτικο ήλιο. Στις 6.30 πήρα το μετρό
και κατέβηκα στο 6ο Διαμέρισμα για
να συναντήσω την ψυχολόγο μου. Η
ώρα είχε πάει 8 όταν πια βγήκα από το
γραφείο της. Στην είσοδο, ο σύντροφός
μου με κοιτούσε σαν χαμένος. «Τι τρέχει;» τον ρώτησα. «Η Νοτρ Νταμ». «Τι
η Νοτρ Νταμ;» «Η Νοτρ Νταμ καίγεται.
Δεν βλέπεις τα σύννεφα;» Ανέβηκα στη
μηχανή και για τα επόμενα 30 λεπτά
ήταν σαν να ζω ένα θρίλερ, στο οποίο
ο σκηνοθέτης δεν λυπάται τους πρωταγωνιστές και κανένας δεν βγαίνει
ζωντανός. Στους δρόμους πλήθος κόσμου, ένα τεράστιο σύννεφο κάλυπτε
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Στους δρόμους πλήθος
κόσμου, ένα τεράστιο
σύννεφο κάλυπτε
όλη την πόλη· βήχαμε
καταπίνοντας στάχτες.
όλη την πόλη, βήχαμε καταπίνοντας
στάχτες. Περάσαμε δίπλα, ανάμεσα σε
δεκάδες σειρήνες και αστυφύλακες που
έδιναν οδηγίες στον κόσμο. Φοβόμουν
να κοιτάξω, αλλά δεν μπορούσα να αποστρέψω το βλέμμα. Παρακολουθούσα
τις φλόγες να τη γλείφουν, να την καταπίνουν. Ηταν καταιγιστικό όλο αυτό.
Μέσα από το κράνος έκλαιγα γοερά και
κοιτούσα γύρω μου να καταλάβω αν είμαι μόνη μου. Ηθελα να τους πω: «Κα-

Μήνυμα του Ερντογάν σε Τραμπ

εμάς, παρά την καθημερινότητά μας,
κάποια σύμβολα παραμένουν ιερά. Η
καταστροφή τους μας αποσυντονίζει,
νιώθουμε αντικρουόμενα συναισθήματα,
οδύνη, αλλά και τύψεις – αυτή η πόλη
έχασε 130 ανθρώπους το 2015. Δεν συγκρίνεται αυτή η καταστροφή με εκείνα
που έζησα εγώ και όλοι οι Παριζιάνοι το
2015. Αυτή τη φορά όλοι βγήκαμε ζωντανοί. Και όμως, δεν είναι μέρος της
κληρονομιάς μας; Δεν είναι η Παναγία
των Παρισίων «η Ακρόπολη των Γάλλων»;
Ενα κομμάτι μας χάνεται κάθε φορά που
μια καταστροφή καταστρέφει τη συλλογική μας συνείδηση. Λέω στον εαυτό
μου, στον σύντροφό μου, που παραμένει
σιωπηλός από τη Δευτέρα στις 8 το βράδυ:
«Δώσε χρόνο στον εαυτό σου να γλείψει
τις πληγές του. Να ξαναγεννηθεί μέσα
από τις στάχτες».

Υπό συνεχή πίεση
για τα φορολογικά
ο Λευκός Οίκος

Τελευταία ελπίδα της Αγκυρας για εξομάλυνση των σχέσεων με τις ΗΠΑ
Στην καλή προσωπική σχέση Τραμπ - Ερντογάν επενδύει η Αγκυρα τις τελευταίες
ελπίδες της για εξομάλυνση της κρίσης
εμπιστοσύνης στις αμερικανοτουρκικές
σχέσεις, την οποία προκάλεσε η απόφασή
της να αγοράσει ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους S-400. Αυτό προκύπτει
από τις ανωτάτου επιπέδου συναντήσεις
που είχαν στην Ουάσιγκτον το τελευταίο
48ωρο ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών
Μπεράτ Αλμπαϊράκ και ο υπουργός Αμυνας Χουλουσί Ακάρ.

Ενισχύεται η πίεση προς τον Αμερικανό
πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δημοσιοποιήσει τις φορολογικές δηλώσεις
των τελευταίων ετών, καθώς δύο εκ
των ισχυρότερων διεκδικητών του
προεδρικού χρίσματος από το στρατόπεδο των Δημοκρατικών έπραξαν
το ίδιο, χωρίς καν να τους ζητηθεί.
Ο πρώην βουλευτής Τέξας Μπέτο Ο’
Ρουρκ, από τους ανερχόμενους αστέρες
των Δημοκρατικών, έδωσε στη δημοσιότητα τις φορολογικές δηλώσεις του
από το 2008 και μετά, οι οποίες πιστοποιούν ότι, μαζί με τη σύζυγό του, είχε
εισοδήματα της τάξης των 330.000 δο-

Θετικές εντυπώσεις

Μιλώντας σε Τούρκους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν, ο Αλμπαϊράκ,
ο οποίος τυχαίνει να είναι γαμπρός του
Ερντογάν, ανακοίνωσε ότι είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Ντόναλντ
Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο και ότι έφυγε
με θετικές εντυπώσεις από τη συνάντηση. «Του μετέφερα τα μηνύματα
του προέδρου (Ερντογάν) και είχαμε
μια θετική και εποικοδομητική συζήτηση», είπε ο Αλμπαϊράκ. Ερωτηθείς
για το καυτό ζήτημα των S-400, δήλωσε:
«Διαπίστωσα μια εποικοδομητική άποψη και θετική προσέγγιση σε προεδρικό επίπεδο». Τις προηγούμενες ημέρες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Πεντάγωνο αλλά και ο αντιπρόεδρος Μάικ
Πενς είχαν απειλήσει την Τουρκία με
σοβαρές κυρώσεις στην περίπτωση
που θα προχωρούσε σε εγκατάσταση
των ρωσικών πυραύλων. Οπως έγινε
γνωστό, στη συνάντηση του Τούρκου
υπουργού με τον Τραμπ ήταν παρών
και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.
Από την πλευρά του, ο Χουλουσί Ακάρ
προσπάθησε να κατευνάσει τις αμερικανικές ανησυχίες για το ενδεχόμενο
να περιέλθουν στρατιωτικά μυστικά
των ΗΠΑ στη Ρωσία μέσω των S-400.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους στην αμερικανική πρωτεύουσα, ο Ακάρ δια-

ταλαβαίνετε; Πώς αισθάνεστε; Τι μας
περιμένει;»
Ζω στο Παρίσι εδώ και δέκα χρόνια
πια. Το 2015, στα τρομοκρατικά χτυπήματα, μου ζητήθηκε να γράψω ένα κομμάτι για το πώς έζησα τις επιθέσεις. Συγκινημένη και πληγωμένη, έγραψα για
τη σχέση αγάπης και μίσους που με συνδέει με αυτή την πόλη. Εκτοτε άλλαξαν
πολλά. Συμφιλιώθηκα μαζί της. Την περπάτησα όσο ποτέ, φλέρταρα μαζί της.
Κάθε τόσο περνούσα μπροστά από την
Παναγία των Παρισίων για το ραντεβού
μου στο βιβλιοπωλείο Shakespeare &
Company. Περνούσα από την άλλη όχθη
και την ατένιζα, χαζεύοντας, συζητώντας,
με φόντο τη μεγαλοπρεπή όψη της. Δεν
ξέρω με τι λόγια να αποδώσω αυτό που
αισθάνομαι ως προσωπικό και συλλογικό
σπαραγμό. Στερεύω. Για κάποιους από
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Ο Χουλουσί Ακάρ επιθεωρεί, ως αρχηγός του γενικού επιτελείου, στρατιωτική άσκηση στη Σμύρνη τον Μάιο του 2018. Υπουργός Αμυνας σήμερα, ο Ακάρ έδωσε πρόσθετες διαβεβαιώσεις στους Αμερικανούς για τους ρωσικούς πυραύλους S-400.
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Συνάντηση του Μπεράτ
Αλμπαϊράκ με τον
Αμερικανό πρόεδρο και
διαβεβαιώσεις του Χουλουσί
Ακάρ σχετικά με την εγκατάσταση των ρωσικών
πυραύλων στην Τουρκία.
βεβαίωσε ότι οι ρωσικοί πύραυλοι θα
εγκατασταθούν πιθανότατα στην Κωνσταντινούπολη και την Αγκυρα, ενώ
τα αμερικανικά αεροπλάνα F-35, που
επίσης έχει παραγγείλει η Τουρκία, προορίζονται για τη Μαλάτεια. Σε κάθε περίπτωση, οι S-400 δεν θα ενσωματωθούν
στις αμυντικές δομές του ΝΑΤΟ, τόνισε

ο Τούρκος αξιωματούχος, ο οποίος παραπονέθηκε ότι, σε αντίθεση με τους
Αμερικανούς, οι Ρώσοι δεν έθεσαν ζήτημα για το ενδεχόμενο να πέσουν δικά
τους στρατιωτικά μυστικά στα χέρια
των ΗΠΑ. «Λέμε στους Αμερικανούς
συνομιλητές μας: Δεν μας εμπιστεύεστε
στον βαθμό που μας εμπιστεύονται οι
Ρώσοι», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο
Ακάρ.
Προτού συναντηθεί με τον πρόεδρο
Τραμπ, ο Μπεράτ Αλμπαϊράκ είχε συνομιλίες με τον Αμερικανό υπουργό
Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν και τον
υπουργό Εμπορίου Γουίλμπουρ Ρος. Αντικείμενο των συνομιλιών ήταν η
λήψη πρακτικών μέτρων ώστε να υλοποιηθεί ο στόχος που έχουν θέσει οι
Ερντογάν και Τραμπ για αύξηση του
διμερούς εμπορίου από τα σημερινά

επίπεδα των 20 δισ. δολαρίων στα 75
δισ. δολάρια.

Παράνομη κράτηση

Στο μεταξύ, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την
Τουρκία για παράνομη κράτηση του Αλπαρσλάν Αλτάν, δικαστή του τουρκικού
Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο οποίος κατηγορείται ότι συμμετείχε στην οργάνωση
του ισλαμιστή Φετουλάχ Γκιουλέν και ότι
είχε ανάμειξη στο αποτυχημένο στρατιωτικό
κίνημα του 2016. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
αποφάνθηκε ότι ο Αλτάν, ο οποίος συνελήφθη στις 20 Ιουλίου του 2016, στερήθηκε
την ελευθερία του χωρίς να υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις και επιδίκασε στην Τουρκία την καταβολή αποζημίωσης ύψους
10.000 ευρώ για πρόκληση ηθικής βλάβης.

REUTERS, ΑΠΕ

Οι Δημοκρατικοί υποψήφιοι
Σάντερς και Ο’ Ρουρκ
αποκάλυψαν οικειοθελώς
τις φορολογικές δηλώσεις
της τελευταίας δεκαετίας,
σε αντίθεση με τον Τραμπ.
λαρίων ετησίως. Προηγουμένως, ο
Μπέρνι Σάντερς, ένας από τους πιο ισχυρούς διεκδικητές του χρίσματος,
όπως και άλλα προβεβλημένα στελέχη
των Δημοκρατικών, είχε αποκαλύψει
τα φορολογικά του στοιχεία.
Οι Δημοκρατικοί, που ελέγχουν μετά
τις εκλογές του Νοεμβρίου για το Κογκρέσο, τη Βουλή των Αντιπροσώπων
και τις επιτροπές της, έχουν ζητήσει
από τις φορολογικές αρχές των ΗΠΑ
να δημοσιοποιήσουν τις δηλώσεις του
Τραμπ από το 2013 και μετά, κάτι που
ο ίδιος αρνείται. Νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το θέμα είναι πιθανόν να οδηγηθεί στα δικαστήρια και να μείνει
εκκρεμές διαρκούσης της προεκλογικής

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στον Λευκό Οίκο ύστερα
από σύντομη απουσία.
εκστρατείας για την προεδρική αναμέτρηση του 2020.
Στο μεταξύ, ο πρώην κυβερνήτης Μασαχουσέτης Μπιλ Γουέλντ έγινε ο πρώτος
Ρεπουμπλικανός πολιτικός ο οποίος θα
διεκδικήσει το χρίσμα του κόμματος εναντίον του Τραμπ. Η εθνική επιτροπή
του κόμματος, όπως και σημαίνοντες
χρηματοδότες του, έχουν ταχθεί αναφανδόν υπέρ του Τραμπ και η υποψηφιότητα Γουέλντ δεν θεωρείται σοβαρή
απειλή. Ωστόσο, άλλα στελέχη των Ρεπουμπλικανών, όπως ο πρώην κυβερνήτης Οχάιο Τζον Κέισιτς, έχουν αφήσει
να εννοηθεί ότι ενδέχεται να θέσουν υποψηφιότητα.

REUTERS, A.P.
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Κίνηση πολιτικού ρίσκου
Οι κίνδυνοι που ενέχει για τον Αλέξη Τσίπρα η επιλογή για κάλπες τον Οκτώβριο

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

Φ. Γεννηματά:
Το ΚΙΝΑΛ δύναμη
συνεννόησης

Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

Στρωμένος με νάρκες είναι ο δρόμος της
κυβέρνησης μέχρι το ερχόμενο φθινόπωρο, οπότε, όπως σταθερά επιμένει ο
πρωθυπουργός, θα διεξαχθούν τελικά οι
εθνικές εκλογές. Ο κ. Τσίπρας κατά την
πρόσφατη συνέντευξή του μπορεί να επέλεξε τον χαρακτηρισμό «στρατηγική
επιλογή» για να στηθούν κάλπες στη λήξη
της συνταγματικής θητείας της κυβέρνησης, γνωρίζει όμως και ο ίδιος πάρα
πολύ καλά, πως η συγκεκριμένη απόφαση
εμπεριέχει μεγάλο ρίσκο, που μπορεί να
τον φέρει προ μιας δεινότερης, από τη
σημερινή, κατάστασης. Πρώτον και κυριότερον, είναι ο μεγάλος σκόπελος των
ευρωεκλογών. Το Μαξίμου μπορεί να ποντάρει σε μία όσο τον δυνατόν μικρότερη
διαφορά, που με δεδομένη τη μεγάλη ψαλίδα που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, θα
του δώσει το δικαίωμα μιας επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά η περίπτωση να επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις και να
υποστεί βαριά ήττα, είναι υπαρκτός. Το
<
<
<
<
<
<

Δεν μπορεί να αποκλειστεί
η βαριά ήττα του ΣΥΡΙΖΑ
στις ευρωεκλογές και στις
περιφερειακές εκλογές,
αλλά και κάποιο «ατύχημα»
τη θερινή περίοδο, που
θα επιβαρύνει το κλίμα.

Ο κ. Αλέξης Τσίπρας μιλάει κατά τη διάρκεια της Λαϊκής Συνέλευσης, στο Μετόχι στο Βελβεντό Κοζάνης.

γεγονός, άλλωστε, πως πρόκειται για τις
πρώτες κάλπες μετά σχεδόν 4 έτη, ενέχει
τον κίνδυνο να εκφραστεί στις ευρωεκλογές όλη η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια
και η κυβέρνηση να βρεθεί με μια μη διαχειρίσιμη ήττα στις πλάτες της. Επιπλέον,
στις 26 Μαΐου οι πολίτες θα εκλέξουν περιφερειάρχες, με τις μέχρι τώρα προβλέψεις να δείχνουν πολύ πιθανά «γαλάζια»
επικράτηση σε 11 από τις 13 Περιφέρειες.
Τούτων δοθέντων, η κυβέρνηση είναι πιθανόν στις 27 Μαΐου να έχει «απέναντι»
δύο εκλογικούς χάρτες που θα έχουν βαφτεί γαλάζιοι. Σε μια τέτοια περίπτωση
οι μετασεισμοί μπορεί να επεκταθούν σε
ακόμα πιο επικίνδυνα μονοπάτια, όπως
τα εσωκομματικά. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή
κινηθεί στις ευρωεκλογές πέριξ του 20%
και το ΚΙΝΑΛ αντίστοιχα του 10%, τότε
η συγκρότηση του «προοδευτικού πόλου»

αποκτά νομιμοποιημένο και ισχυρό συγκάτοικο. Σε αυτή την περίπτωση οι εσωτερικές έριδες που ούτως ή άλλως τελευταία έχουν έρθει εμφατικά στο προσκήνιο, πιθανότατα να αυξηθούν. Στα
αρνητικά της εξάντλησης της τετραετίας
είναι και κάποιο πιθανό ατύχημα το καλοκαίρι, όπως οι πυρκαγιές του 2007 και
του 2018, που πάντα αποτελούν τον τρόμο
της εκάστοτε κυβέρνησης.
Στον αντίποδα, η «στρατηγική επιλογή»
για εκλογές το φθινόπωρο, εδράζεται στους
εξής στόχους: Πρώτον, να έρθει ένα αποτέλεσμα στις ευρωεκλογές που θα «ξεκαθαρίζει» το τοπίο στον κεντροαριστερό
πόλο, ήτοι η διαφορά του ΣΥΡΙΖΑ από το
ΚΙΝΑΛ να είναι μεγάλη, ευελπιστώντας ακολούθως σε νέες φυγόκεντρες τάσεις στο
ΚΙΝΑΛ και ενίσχυση της προοδευτικής
συμμαχίας ενόψει εκλογών. Δεύτερον,

λόγω της χαλαρής ψήφου στις ευρωκάλπες,
η Ν.Δ. να κινηθεί κάτω από το ψυχολογικό
φράγμα του 30% και ο ΣΥΡΙΖΑ να αντεπιτεθεί, αναδεικνύοντας πως η Ν.Δ. από το
2009 μέχρι σήμερα αδυνατεί να εκφράσει
κάτι πέραν της συμπαγούς εκλογικής της
βάσης. Επιπλέον, πολλοί είναι αυτοί που
θεωρούν πως το καλοκαίρι, λόγω τουρισμού,
θα εμπεδωθεί το μήνυμα επιστροφής στην
κανονικότητα και αυτό θα εκφραστεί τελικά
στην κάλπη, αλλάζοντας τα δεδομένα. Δεν
είναι τυχαίο πως ο κ. Τσίπρας σε μία αποστροφή της πρόσφατης συνέντευξης έφερε
ως παράδειγμα την «ανατροπή» Σημίτη,
όπου έχασε τις ευρωεκλογές με διαχειρίσιμη
διαφορά, αλλά έκανε come back στις εθνικές
κάλπες.
Στην εξίσωση δεν μπορεί να μην μπουν
τα δύο βασικά «δώρα» που έχει κάβα ο
πρωθυπουργός. Το ένα είναι ένα νέο πα-

κέτο θετικών μέτρων με στόχο τη μεσαία
τάξη. Το έτερο είναι το αφορολόγητο,
που όπως φαίνεται θα ανήκει στα βασικά
προεκλογικά χαρτιά τού κ. Τσίπρα. Το
γεγονός, πάντως, πως ο πρωθυπουργός
ανέφερε πως οι πιθανές παροχές θα αποφασιστούν αμέσως μετά το Πάσχα,
μπορεί να συνδυαστεί και με το απώτατο
χρονικό όριο για προκήρυξη και εθνικών
εκλογών. Ποιο μπορεί να είναι αυτό;
Εμπειρος συνταγματολόγος λέει στην
«Κ» πως ο κ. Τσίπρας μπορεί να εξαγγείλει
εκλογές ακόμα και 20 ημέρες πριν, κάτι
που πρακτικά σημαίνει πως μέχρι και τις
4 Μαΐου έχει περιθώριο να «αιφνιδιάσει».
Το βασικό ερώτημα βεβαίως σε μια τέτοια
περίπτωση είναι ποιο θα είναι το αφήγημα
με το οποίο, σε αντίθεση με όσα λέει μέχρι
τώρα, θα οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες
εκλογές.

Η Ν.Δ. αποδομεί
τα «ψέματα»
του κ. Τσίπρα
Tα αφηγήματα του Aλέξη Τσίπρα –τα οποία
ακυρώνει η πραγματικότητα– αποδομεί
η Ν.Δ., με αιχμή τα «ψέματα» της πρωθυπουργικής τηλεοπτικής συνέντευξης,
για τα οποία η Πειραιώς χρησιμοποίησε
σκληρή γλώσσα. «Λέει ωμά ψέματα και
σε ζωντανή σύνδεση», σημείωσε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ.,
αναφερόμενη στα πρωθυπουργικά λεγόμενα με κορυφαίο αυτό περί μη μείωσης
του αφορολογήτου, όσο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ
κυβέρνηση.
Η Ν.Δ. θύμισε ότι το μέτρο το ψήφισε
η κυβέρνηση Τσίπρα και το προκάλεσε
ο ΣΥΡΙΖΑ με τη στάση του, ενώ έσπευσε
να υπενθυμίσει ότι η Ν.Δ. το είχε καταψηφίσει, όπως και τη μείωση των συντάξεων. Η κ. Ζαχαράκη, μάλιστα, θύμισε τη
δήλωση του Eurogroup της 5ης Απριλίου,
στην οποία τονίζεται ότι οι ελληνικές
αρχές «επιβεβαίωσαν τη γενική δέσμευση
να συνεχίσουν την εφαρμογή όλων των
βασικών μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο
του προγράμματος του ESM, ιδίως όσον
αφορά τη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος που θα διευρύνει τη φορολογική βάση». «Ποιος λέει λοιπόν την αλήθεια; Ο κ. Τσίπρας ή ο κ. Τσακαλώτος που
υπέγραψε την ομόφωνη απόφαση του
Eurogroup πριν από 10 μέρες;». «Ξέχασε
να μας πει ότι η συνταγματική θητεία αυτής της κυβέρνησης λήγει τον Οκτώβριο
και αυτοί έχουν ήδη ψηφίσει τη μείωση
του αφορολογήτου που θα γίνει από
1.1.2020. Οταν ρωτήθηκε, μάλιστα, αν θα
φέρει συγκεκριμένη ρύθμιση στη Βουλή
που θα ακυρώνει τη μείωση του αφορολογήτου, δεν έδωσε καμία απάντηση»
σημείωσε, τονίζοντας ότι η Ν.Δ. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και θα
διαπραγματευθεί με τους εταίρους για να
μη μειωθεί το αφορολόγητο. Κατηγόρησε
ακόμη τον πρωθυπουργό ότι είπε «ένα
σωρό ψέματα», όπως για την οικονομική

Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

ανάπτυξη, «η οποία ανέφερε ότι είναι μεγαλύτερη από όλες τις προβλέψεις. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι προϋπολογισμοί
του έχουν πέσει έξω», σημείωσε. «Ψέματα»
και οι παροχές, πρόσθεσε, θυμίζοντας ότι
τα τελευταία τέσσερα χρόνια η κυβέρνηση
έχει επιβάλει 10 δισ. μέτρα, τα περισσότερα
εκ των οποίων έχουν επιβληθεί σε έμμεσους φόρους, αλλά και για τις επενδύσεις,
κάνοντας λόγο για «θράσος», ενώ για ψέματα τον κατηγόρησε και για το σκάνδαλο
<
<
<
<
<
<

Επισκεπτόμενος τη Φυλή,
ο κ. Μητσοτάκης
υπογράμμισε πως η Αττική
κάθεται πάνω σε μια
μεγάλη υγειονομική βόμβα.
Πετσίτη-Παππά, καθώς «ενώ κλήθηκε να
απαντήσει ευθέως αν στηρίζει τον κ. Παππά, ο κ. Τσίπρας έκανε πως δεν άκουσε».
Σχολιάζοντας τα επιτόκια δανεισμού,
μίλησε για το διεθνές χρηματοπιστωτικό
περιβάλλον το οποίο ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να καρπωθεί και επανέλαβε ότι
στόχος μιας κυβέρνησης της Ν.Δ. είναι να
ανέβει η χώρα στην επενδυτική βαθμίδα.
Σκληρή γλώσσα χρησιμοποίησε για την
τροπολογία Τσακαλώτου για τον ΟΠΑΠ,
μιλώντας για «σκάνδαλο πρώτου μεγέθους,
καθώς ο υπουργός Οικονομικών άλλαξε
εκ των υστέρων τους όρους του σχετικού
διαγωνισμού» και κάλεσε την κυβέρνηση
να την αποσύρει, αφήνοντας αιχμές για
εξυπηρέτηση συμφερόντων επιχειρηματιών που «μπαινοβγαίνουν στο Μαξίμου».

Στη Φυλή

Την ίδια ώρα, συνεχίζοντας το πρόγραμμα
στοχευμένων επισκέψεων προκειμένου
να αναδειχθούν προβλήματα, αλλά και λύσεις που προτείνει το «γαλάζιο» πρόγραμμα,
ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε χθες

«Εμείς θα μιλήσουμε με όλους για
να υπάρξει αξιόπιστη και ισχυρή κυβέρνηση», είπε η κ. Γεννηματά.
<
<
<
<
<
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Τη Δευτέρα,
στον πολυχώρο
«Αθηναΐς»,
θα παρουσιαστεί
από την πρόεδρο
του κόμματος
το ευρωψηφοδέλτιο.
σουν ένα σαφές δείγμα γραφής για
την απήχηση της παράταξης με τη
νέα της μορφή, χωρίς δηλαδή το
Ποτάμι και τη ΔΗΜΑΡ, ενώ θα αποτελέσουν σίγουρα και μια αξιόπιστη σφυγμομέτρηση για τις ισορροπίες στον «μεσαίο» χώρο,
δεδομένης της προσπάθειας του
ΣΥΡΙΖΑ για εισχώρηση σε αυτόν.
Στην κατεύθυνση αυτή, άλλωστε,
η Χαρ. Τρικούπη κατήρτισε και ένα
ιδιαίτερα ισχυρό ψηφοδέλτιο για
την εκλογική αναμέτρηση της 26ης
Μαΐου. Οι 42 υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ,
μεταξύ των οποίων οι εν ενεργεία
ευρωβουλευτές Νίκος Ανδρουλάκης
και Εύα Καϊλή, αλλά και «ισχυρά»
χαρτιά όπως οι κ. Γ. Καμίνης και
Ν. Παπανδρέου, θα παρουσιαστούν
τη Μεγάλη Δευτέρα το απόγευμα
στον πολυχώρο «Αθηναΐς».

«Προσπαθούμε
να εκμεταλλευθούμε
κάθε δυνατότητα»

Υπενθυμίζει ότι η κυβέρνηση ψήφισε
τη μείωση του αφορολογήτου από το '20
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Την κεντρική γραμμή του Κινήματος
Αλλαγής, όσον αφορά τη στάση
του μετά τις εθνικές εκλογές και
το ενδεχόμενο συνεργασιών, εξέφρασε εκ νέου χθες (τηλεοπτικός
σταθμός ANT1) η πρόεδρος της παράταξης Φώφη Γεννηματά.
Η κ. Γεννηματά δεν απέκλεισε
μεν το ενδεχόμενο συμμαχιών με
ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ., χαρακτηρίζοντας
το ΚΙΝΑΛ «δύναμη συνεννόησης»
και προσθέτοντας ότι «εμείς θα μιλήσουμε με όλους για να υπάρξει
αξιόπιστη και ισχυρή κυβέρνηση»,
ξεκαθάρισε δε και πάλι ότι ενδεχόμενη προγραμματική συμφωνία
με άλλα κόμματα θα πρέπει να διέπεται από προοδευτικό πρόσημο
και να θέτει τέλος στις συντηρητικές πολιτικές που, όπως επισήμανε, ακολουθούνται από τους κ.
Τσίπρα και Μητσοτάκη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οποιεσδήποτε
αποφάσεις, θα παρθούν σε άμεση
συνάρτηση με το αποτέλεσμα των
εθνικών εκλογών, όποτε αυτές
πραγματοποιηθούν, μεταθέτοντας
εκ νέου την εν λόγω συζήτηση για
μετά τις κάλπες και χωρίς να διευκρινίζει τον τρόπο λήψης τους.
Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ εξαπέλυσε, παράλληλα, δριμεία επίθεση
στον πρωθυπουργό, στο πλαίσιο
της «μονομαχίας» μεταξύ Χαρ. Τρικούπη και Κουμουνδούρου για τους
κεντρώους ψηφοφόρους, υπογραμμίζοντας ότι «“Προοδευτική Συμμαχία” με ακροδεξιούς, δεξιούς, ομοφοβικούς και ρατσιστές δεν γίνεται», ενώ χαρακτήρισε το εγχείρημα της διεύρυνσης από την πλευρά της κυβέρνησης έναν «πολιτικό
και ιδεολογικό αχταρμά, με στόχο
του πρωθυπουργού να μείνει για
λίγο ακόμη στην εξουσία».
Αναφερόμενη, τέλος, στις ευρωεκλογές, η κ. Γεννηματά επανέλαβε
ότι δεν αποτελούν δημοψήφισμα,
αν και, όπως συμπλήρωσε, «προφανώς θα εξαχθούν σοβαρότατα
πολιτικά συμπεράσματα για την επόμενη μέρα στην Ελλάδα».
Κάτι που ισχύει σε μεγάλο βαθμό
για την περίπτωση του ΚΙΝΑΛ, μιας
και οι ευρωπαϊκές κάλπες θα δώ-

«Και το τελευταίο κύτταρο της Φυλής γεμίζει με ανησυχητικούς ρυθμούς και πολύ σύντομα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια δραματική κατάσταση», είπε ο κ. Μητσοτάκης κατά την
επίσκεψή του στην Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης Απορριμμάτων Δυτικής Αττικής.
την Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης
Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ) Δυτικής Αττικής
στη Φυλή. Ο πρόεδρος της Ν.Δ. άσκησε
κριτική στην κυβέρνηση και κυρίως στη
Ρένα Δούρου για την «οριακή κατάσταση»
στην οποία παραδίδει τη μονάδα υγειονομικής ταφής στη Φυλή, ύστερα από πέντε
χρόνια «προκλητικής απραξίας». Στάθηκε
στο γεγονός ότι στις εγκαταστάσεις της
μονάδας ανακύκλωσης φτάνει μόλις το

25% του συνολικού όγκου των απορριμμάτων, ενώ το 75% οδηγείται σε υγειονομική ταφή. «Δυστυχώς, σήμερα η Αττική
κάθεται πάνω σε μια μεγάλη υγειονομική
βόμβα. Δυστυχώς, και το τελευταίο κύτταρο
της Φυλής γεμίζει με ανησυχητικούς ρυθμούς και πολύ σύντομα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με μια δραματική κατάσταση. Υπάρχουν μεγάλες ευθύνες για ό,τι δυστυχώς
δεν έγινε αυτά τα πέντε χρόνια», τόνισε.

Ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο για τη
μορφή που θα λάβει η συνεργασία
των Ενόπλων Δυνάμεων με τις ΗΠΑ άφησε, χθες, ο υπουργός Εθνικής Αμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης, από τη Λάρισα στην οποία
βρέθηκε για επίσκεψη σε στρατιωτικούς σχηματισμούς, όπως η
1η Στρατιά και το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας. «Η συνεργασία
μας με τους συμμάχους και ιδιαίτερα με τις ΗΠΑ είναι σε ένα εξαιρετικό επίπεδο. Προσπαθούμε να
εκμεταλλευθούμε κάθε δυνατότητα
που μας παρέχεται για να αυξήσουμε τις επιχειρησιακές μας δυνατότητες, σε συνεργασία, όπου
μπορούμε και όπου χρειάζεται, με
τις ένοπλες δυνάμεις άλλων χωρών», δήλωσε, ενδεικτικά ο κ. Αποστολάκης. Ερωτηθείς αν στην
110 Πτέρυγα Μάχης σταθμεύσουν
μη επανδρωμένα αεροσκάφη όπως
τα «Global Hawk», ο κ. Αποστολάκης σχολίασε ότι «εξετάζονται
όλες οι περιπτώσεις. Υπάρχουν
διάφορα αιτήματα, τα οποία τα
συζητάμε, τα εξετάζουμε και θα
δούμε. Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα».
Επίσης, για πρώτη φορά μετά
την απόφαση για αναστολή της
μεταφοράς της 32ης Ταξιαρχίας
Πεζοναυτών από τη Μαγνησία,
στην Αττική, ο κ. Αποστολάκης μίλησε για υλοποίηση του αρχικού
σχεδίου, σε άλλο χρόνο. «Ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, όπως έχει
γίνει, θα υλοποιηθεί. Προσπαθούμε
να βρούμε τον καλύτερο τρόπο να
γίνει και τον καλύτερο χρόνο. Θα
γίνουν όλα αυτά, όπως έχουν σχεδιαστεί», είπε ο υπουργός Εθνικής
Αμυνας αποσυνδέοντας, μάλιστα,
τις κινήσεις από τον εκλογικό χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι η μετακίνηση
της συγκεκριμένης μονάδας, απαραίτητης για την ταχεία επέμβαση
των Ε.Δ. στο Ανατολικό Αιγαίο, ανεστάλη έπειτα από διακομματική
αντίδραση τοπικών παραγόντων
της Μαγνησίας.

Την ίδια στιγμή, παρά το εξαιρετικό κλίμα ανάμεσα σε Αθήνα και
Ουάσιγκτον, από την αμερικανική
πλευρά φαίνεται ότι εκφράζονται
ανησυχίες για τις υπερπτήσεις ρωσικών αεροσκαφών πάνω από τον
ελληνικό εναέριο χώρο. Τουλάχιστον
δύο φορές (22 και 23 Μαρτίου) ρωσικά αεροσκάφη έχουν απογειωθεί
από τη Συρία (Δαμασκός και αεροπορική βάση Χμεϊμίμ), με προορισμό
τη Βενεζουέλα, κάνοντας χρήση
του κυπριακού και του ελληνικού
εναέριου χώρου, συγκεκριμένα πάνω
από την Κρήτη. Οι αμερικανικές ανησυχίες αφορούν την πιθανή αύξηση αυτών των πτήσεων από τη
Συρία με προορισμό τη Βενεζουέλα,
σε μια περίοδο κατά την οποία το
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Δηλώσεις του υπουργού
Aμυνας Ευ. Αποστολάκη
για τη συνεργασία
των Ενόπλων Δυνάμεων
με τις ΗΠΑ.
καθεστώς του Νικολάς Μαδούρο
στο Καράκας βρίσκεται σε ανοιχτή
σύγκρουση με την Ουάσιγκτον.
Παράλληλα, η Αθήνα παρατηρεί
την αυξανόμενη τουρκική κινητικότητα στη Μεσόγειο, ιδιαίτερα
μετά τη διαφαινόμενη κατάκτηση
του συνόλου της Λιβύης από τον
Καλίφα Χαφτάρ. Συγκεκριμένα, έχουν αυξηθεί οι πλόες τουρκικών
πλοίων προς τη Λιβύη, σε μια απόσταση που φθάνει ώς τα ανοιχτά
της Τρίπολης, έπειτα από μια διαδρομή νότια της Κρήτης. Επιπλέον,
χθες η Υδρογραφική Υπηρεσία Αττάλειας εξέδωσε NAVTEX (491/19),
ανακοινώνοντας άσκηση με πυρά
σε μια περιοχή που εκτείνεται από
τα νότια του Καστελλόριζου έως
τα νότια της Ρόδου. Τέλος, για ακόμα μία ημέρα το ΓΕΕΘΑ κατέγραψε μπαράζ 43 παραβιάσεων
πάνω από το Αιγαίο, δύο εκ των
οποίων κατέληξαν σε εικονικές αερομαχίες.
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Εισοδήματα 27 δισ. ευρώ
χάθηκαν στα χρόνια της κρίσης
Σε επτά έτη, οι επαγγελματίες έχασαν το 60% και οι μισθωτοί το 22,6%
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αρμαγεδδώνα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιτηδευματίες
αποτέλεσαν τα χρόνια της κρίσης. Το
δηλωθέν εισόδημα συρρικνώθηκε κατά
60%, ενώ ο αριθμός τους μειώθηκε κατά
40%. Η κρίση ώθησε πολλούς από την
κατηγορία αυτή να τερματίσουν τις
δραστηριότητές τους, για κάποιους απλώς συρρικνώθηκαν, ενώ δεν είναι
λίγοι αυτοί που αποφάσισαν να συνεχίσουν τις εργασίες κρύβοντας σημαντικό μέρος από τα κέρδη τους.
Οπως προκύπτει από τα στατιστικά
στοιχεία το 2010, οι περίπου 1 εκατ. επιτηδευματίες-ελεύθεροι επαγγελματίες
δήλωναν εισοδήματα 24 δισ. ευρώ, ενώ
το 2017 οι εναπομείναντες 610.000 της
ανωτέρω κατηγορίας δήλωσαν εισοδήματα που δεν ξεπερνούν τα 10 δισ.
ευρώ. Συνολικά τα χρόνια τη κρίσης
χάθηκαν συνολικά 27 δισ. ευρώ. Ποσό
το οποίο αντανακλά τη σκληρή φορολόγηση των εισοδημάτων, τις τεράστιες
εισφορές που επιβλήθηκαν τα χρόνια
αυτά, αλλά και τη μείωση των αποδοχών
και των συντάξεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2010 λιγότεροι φορολογούμενοι δήλωσαν στην
εφορία εισοδήματα ύψους 100,3 δισ.
ευρώ, ενώ το 2017 δήλωσαν 73,6 δισ.
ευρώ. Το ίδιο διάστημα οι μισθωτοί έχασαν 9 δισ. ευρώ ή το 22,6% των εισοδημάτων τους.
Βέβαια, την περίοδο αυτή η φοροδιαφυγή εκτινάχθηκε. Ο ελεγκτικός
μηχανισμός, ανίκανος να παρακολουθεί
τις εξελίξεις (και μέχρι να ανασυνταχθεί),
την άφησε να διογκωθεί, με αποτέλεσμα
αυτοί που πλήρωσαν τη δημοσιονομική
προσαρμογή να είναι φυσικά οι μισθωτοί, οι οποίοι προφανώς και δεν μπορούν
να αποκρύψουν εισοδήματα, όπως οι
υπόλοιπες επαγγελματικές ομάδες.
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία:
• Μισθωτοί. Το 2010, οι 2 εκατ. μισθωτοί
δήλωσαν εισοδήματα ύψους 39,7 δισ.
ευρώ, ενώ το 2018 τα εισοδήματα περιορίστηκαν στα 30,7 δισ. ευρώ. Δηλαδή

Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2018 έως τον Ιανουάριο 2019, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 15.245 οικοδομικές άδειες.

Υποχώρησε τον Ιανουάριο,
μετά πολλούς μήνες αύξησης,
η οικοδομική δραστηριότητα

έχασαν περίπου 9 δισ. ευρώ. Από 20.000
που ήταν περίπου το μέσο εισόδημα
του 2017 διαμορφώθηκε στις 13.850
ευρώ.
• Συνταξιούχοι. Το 2010, οι 1,6 εκατ.
συνταξιούχοι δήλωναν εισοδήματα
26,8 δισ. ευρώ και σήμερα οι 2,25 εκατ.
συνταξιούχοι δηλώνουν 25,2 δισ. ευρώ.
Το μέσο εισόδημα από τις 16.750 ευρώ
διαμορφώνεται σήμερα λίγο πάνω από
τις 11.000 ευρώ. Δηλαδή το μέσο εισόδημα μειώθηκε κατά 34,3%.
• Ελεύθεροι επαγγελματίες-επιτηδευματίες.
Το 2010, δήλωναν εισοδήματα ύψους
24 δισ. ευρώ. Σήμερα δηλώνουν μειωμένα κατά 60% εισοδήματα, ενώ πλέον

ανέρχονται σε 610.000 από 1 εκατ. το
2010. Η κατάργηση του αφορολόγητου
ορίου και η αύξηση των συντελεστών
ήταν οι βασικές αιτίες που, με το έναν
ή τον άλλον τρόπο, οδήγησαν στη μείωση των δηλωθέντων εισοδημάτων
τους. Τα τελευταία χρόνια, στους βασικούς λόγους εντάσσεται και η αύξηση
των ασφαλιστικών εισφορών.
• Αγρότες. Το δηλωθέν εισόδημα των
αγροτών μειώθηκε κατά 28,2% το 2017
σε σύγκριση με τα εισοδήματα του
2010. Συγκεκριμένα, οι αγρότες έχασαν
περίπου 1,25 δισ. ευρώ.
Από την επεξεργασία των στοιχείων
διαφαίνεται ότι, χρόνο με τον χρόνο,

τα εισοδήματα των περισσότερων κατηγοριών μειώνονται. Είναι ενδεικτικό
ότι από τα 100,3 δισ. του 2010, το 2014
περιορίσθηκαν στα 76 δισ., ενώ το
2017 συρρικνώθηκαν περαιτέρω στα
73 δισ. ευρώ.
Τα στοιχεία των εισοδημάτων του
2017 (που δηλώθηκαν στην εφορία
το 2018) είναι σε γνώση τόσο του οικονομικού επιτελείου όσο και των πιστωτών της χώρας και, όπως φαίνεται,
θα βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων, καθώς η πορεία των δημοσίων
εσόδων είναι το «κλειδί» για τη διατήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,5% του ΑΕΠ.

Μικρό το μερίδιο της ιδιωτικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Σημαντικό είναι το έλλειμμα ασφάλισης
που υπάρχει στη χώρα μας μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών προγραμμάτων,
όπως αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία
για τα ασφάλιστρα ως ποσοστό το
ΑΕΠ, που δείχνουν ότι η χώρα μας απέχει κατά πολύ του μέσου ευρωπαϊκού
όρου. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία,
τα ασφάλιστρα του κλάδου ζωής στη
χώρα μας αντιπροσωπεύουν μόλις το
0,9% του ΑΕΠ, έναντι 4,6% που είναι
ο μέσος όρος στην Ευρώπη, ενώ ανάλογη είναι η εικόνα και για τον κλάδο
ζημιών, τα ασφάλιστρα του οποίου
διαμορφώνονται στη χώρα μας στο
1,2% του ΑΕΠ έναντι 3,1% που είναι
ο μέσος όρος στην Ευρώπη. Τα σχετικά
στοιχεία παρουσιάστηκαν χθες από
τον γενικό διευθυντή του ΙΟΒΕ Νίκο
Βέττα, στο πλαίσιο της ομιλίας του
στο ετήσιο συνέδριο της Interamerican
για τα 50 χρόνια της εταιρείας, σημειώνοντας ότι η διείσδυση της ιδιωτικής
ασφάλισης στην Ελλάδα παραμένει
χαμηλή, ακόμα και αν ληφθεί υπόψη
το επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Η
χώρα μας κατατάσσεται στις τελευταίες
θέσεις μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ
ως προς τις επενδύσεις από παρόχους
κεφαλαιοποιητικών και ιδιωτικών συντάξεων ως ποσοστό του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι επενδύσεις
από τους παρόχους ιδιωτικών συντάξεων, δηλαδή τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τα επαγγελματικά
ταμεία που λειτουργούν βάσει του κεφαλαιοποιητικού συστήματος, περιορίζεται μόλις στο 0,8% του ΑΕΠ, όταν
το αντίστοιχο ποσοστό σε χώρες όπως
η Ισπανία διαμορφώνεται στο 13,6%,

στη Γαλλία στο 10,1% και στη Γερμανία
στο 6,9%, ενώ σε σκανδιναβικές χώρες,
όπως η Σουηδία ή η Δανία, το αντίστοιχο ποσοστό διαμορφώνεται στο
90,2% και στο 208,4% του ΑΕΠ αντίστοιχα. Αιτία είναι το πολύ μικρό μέγεθος των κεφαλαιοποιητικών πυλώ-

νων στο συνταξιοδοτικό σύστημα,
που σε ό,τι αφορά τις πληρωμές για
συντάξεις απορροφούν μόλις το 5%
(ιδιωτική και επαγγελματική ασφάλιση),
σε αντίθεση με τη δημόσια που απορροφά το 95% των πληρωμών.
Εξαιρετικά μικρή είναι άλλωστε η

συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης
στις δαπάνες υγείας, παρά το γεγονός
ότι η ιδιωτική κατά κεφαλήν δαπάνη
υγείας υπολογίζεται ότι φθάνει στη
χώρα στα 535 ευρώ τον χρόνο έναντι
743 ευρώ τον χρόνο στην Ε.Ε. και 643
ευρώ στις χώρες του Νότου. Πρόκειται
για δαπάνη που καταβάλλουν οι Ελληνες όχι οργανωμένα μέσω κάποιου
ιδιωτικού ασφαλιστικού προγράμματος
υγείας, αλλά από την τσέπη τους, πληρώνοντας ουσιαστικά ακριβά την περίθαλψή τους.
Την ίδια στιγμή η δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη για την υγεία στη χώρα
μας διαμορφώθηκε το 2017 στα 845
ευρώ τον χρόνο, όταν το αντίστοιχο
ποσό στην Ε.Ε. ήταν υπερτριπλάσιο
και συγκεκριμένα στις 2.822 ευρώ και
στις χώρες του Νότου ήταν 1.682 ευρώ.
Η δημόσια δαπάνη για την υγεία μειώθηκε από το 2009 έως το 2017 κατά
6,3 δισ. ευρώ και από τα 15,4 δισ. ευρώ
περιορίστηκε στα 9,1 δισ. ευρώ. Την
ίδια περίοδο μειωμένη υπήρξε και η
ιδιωτική δαπάνη, που περιορίστηκε
από τα 7,1 δισ. ευρώ στα 5,8 δισ. ευρώ,
με συνέπεια η σωρευτική μείωση στη
χρηματοδότηση των δαπανών για περίθαλψη να αγγίξει την επίμαχη περίοδο το 31%.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση της
Interamerican, οι Ελληνες πληρώνουν από την τσέπη τους το 34,3%
των δαπανών υγείας και μόλις το
3,9% χρηματοδοτείται από ιδιωτικά
ασφαλιστικά προγράμματα. Το κράτος μέσω της γενικής κυβέρνησης
πληρώνει το 31,2% και μέσω των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης
το 30,1%.

Μείωση για πρώτη φορά έπειτα από αρκετούς
μήνες εμφάνισε κατά τον φετινό Ιανουάριο
η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα, καθώς
σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το συνολικό μέγεθος διαμορφώθηκε σε 853 οικοδομικές
άδειες, που αντιστοιχούν σε 170,6 χιλιάδες
τ.μ. επιφάνειας και 731 χιλιάδες κυβικά μέτρα
όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10,2%
στον αριθμό των αδειών, κατά 18% στην επιφάνεια και κατά 12,5% στον όγκο, σε σχέση
με τον αντίστοιχο μήνα του 2018. Λίγο καλύτερη –αλλά και πάλι πτωτική– ήταν η εικόνα
της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας,
η οποία περιορίστηκε σε 847 άδειες, που αντιστοιχούν σε 168,6 χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας
και 719,3 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσιάζοντας μείωση κατά 9,6% στον αριθμό
των οικοδομικών αδειών, κατά 14,2% στην
επιφάνεια και κατά 9,1% στον όγκο, σε σχέση
με τον περυσινό Ιανουάριο.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, σημαντική πτώση σημείωσε ο όγκος της ιδιωτικής
οικοδομικής δραστηριότητας σε Αττική (52,4%), Θεσσαλία (-51%) και Βόρειο Αιγαίο
(-51,5%). Στον αντίποδα, περιφέρειες που ευνοούνται από το τουριστικό ρεύμα, όπως για
παράδειγμα εκείνες του Νοτίου Αιγαίου και
της Κρήτης, διατήρησαν τη δυναμική τους και
κατά τον πρώτο μήνα του 2019, με αύξηση
της τάξεως του 78,9% και 35,8% αντίστοιχα.
Κατά την περίοδο των τελευταίων δώδεκα
μηνών, δηλαδή από τον Φεβρουάριο 2018 έως
τον Ιανουάριο 2019, η συνολική οικοδομική
δραστηριότητα ανήλθε σε 15.245 οικοδομικές
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Σημαντική πτώση σημείωσε
ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας σε Αττική
(-52,4%), Θεσσαλία (-51%)
και Βόρειο Αιγαίο (-51,5%).
άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.495,1 χιλιάδες
τ.μ. επιφάνειας και 15.343,5 χιλιάδες κυβικά
μέτρα όγκου. Σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018
παρατηρήθηκε αύξηση κατά 8,5% στον αριθμό
των οικοδομικών αδειών, κατά 19,4% στην
επιφάνεια και κατά 18,4% στον όγκο. Αντίστοιχα, κατά την ίδια χρονική περίοδο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει
αύξηση κατά 8,2% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 19,3%
στην επιφάνεια και κατά 18,4% στον όγκο,
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Φεβρουαρίου 2017 - Ιανουαρίου 2018.
Υπενθυμίζεται ότι συνολικά το 2018 η οικοδομική δραστηριότητα ανήλθε σε 15.325
οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 3.529,7
χιλιάδες τ.μ. επιφάνειας και 15.441,6 χιλιάδες
κυβικά μέτρα όγκου, καταγράφοντας αύξηση
κατά 10,3% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 23,4% στην επιφάνεια και κατά
21,8% στον όγκο. Αντίστοιχα, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα ενισχύθηκε κατά
10% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών
που εκδόθηκαν, κατά 22,7% στην επιφάνεια
και κατά 21,3% στον όγκο.

Η έκρηξη του τουρισμού
δεν αρκεί για να μειωθεί
δραστικά η ανεργία
Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ), το εποχικά διορθωμένο ποσοστό
ανεργίας στην Ελλάδα αυξήθηκε οριακά στο
18,5% του εργατικού δυναμικού (4.706,8 χιλ.
άτομα) τον Ιανουάριο 2019 από το αναθεωρημένο προς τα πάνω 18,4% του Δεκεμβρίου 2018
(αρχική εκτίμηση στο 18,0%).
Οπως αναφέρει η Eurobank στο εβδομαδιαίο
της δελτίο για την οικονομία, σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους,
η πτώση του ποσοστού ανεργίας διαμορφώθηκε
στις -2,0 ποσοστιαίες μονάδες (Π.Μ.). Ο εν
λόγω ρυθμός μεταβολής είναι ταχύτερος –σε
απόλυτα μεγέθη– από τον αντίστοιχο μέσον
όρο των τελευταίων 59 μηνών (-1,7 Π.Μ.), δηλαδή της περιόδου που καταγράφεται συνεχής
ετήσια μείωση του ποσοστού ανεργίας. Τέλος,
σε σύγκριση με το ιστορικό υψηλό του 27,8%
τον Σεπτέμβριο 2013, η συνολική συρρίκνωση
του λόγου των ανέργων ως προς το εργατικό
δυναμικό στην Ελλάδα ανέρχεται στις -9,2
Π.Μ. Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα ερμηνεύεται
κυρίως από δύο παράγοντες. Αρχικά ήταν η
επίδραση από τις μεταρρυθμίσεις στην εγχώρια
αγορά εργασίας (μείωση του βαθμού δυσκαμψίας στη συγκεκριμένη αγορά), παράλληλα με
την επιβράδυνση της ύφεσης και τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Στη συνέχεια, τη
σκυτάλη παρέλαβε η αύξηση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας συνοδευόμενη και
από τις μεταρρυθμίσεις του παρελθόντος. Τους
τελευταίους 64 μήνες, ήτοι από το ιστορικό
υψηλό του Σεπτεμβρίου 2013 μέχρι σήμερα,

η μέση μηνιαία μεταβολή του ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα (-0,14 Π.Μ.) παρουσιάζει
διακυμάνσεις από μήνα σε μήνα. Επί παραδείγματι, η μέση μηνιαία πτώση επιταχύνεται
στο 2ο τρίμηνο και επιβραδύνεται σημαντικά
από το τέλος του 3ου τρίμηνου και έπειτα (εξαίρεση αποτελεί ο μήνας Δεκέμβριος). Η προαναφερθείσα κυκλικότητα δύναται να συνδεθεί
με την άνθηση που παρουσιάζει η τουριστική
βιομηχανία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια.
Σύμφωνα με την τριμηνιαία έρευνα εργατικού
δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, η τουριστική βιομηχανία καταλαμβάνει την 1η θέση στη συνολική
αύξηση της απασχόλησης τα τελευταία 5 χρόνια
(2013-2015). Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από
τις παραπάνω παρατηρήσεις, η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή της απασχόλησης στην τουριστική βιομηχανία στην Ελλάδα βαίνει μειούμενη (μείωση του αριθμητή και αύξηση του
παρονομαστή). Συνεπώς, η περαιτέρω πτώση
της ανεργίας προϋποθέτει την ενίσχυση της
απασχόλησης και σε άλλους κλάδους εκτός
του τουρισμού.
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Πωλήσεις κόκκινων δανείων άνω των 6 δισ. ευρώ
Από Alpha , Εθνική και Πειραιώς το 2019 – Εντονο ενδιαφέρον καταγράφεται μέχρι στιγμής από τους επενδυτές
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Οι διαθέσεις των επενδυτικών κεφαλαίων
που δραστηριοποιούνται στην αγορά
των μη εξυπηρετούμενων δανείων στη
χώρα μας, επενδύοντας μέχρι σήμερα
περίπου 1,3 δισ. ευρώ, θα δοκιμαστούν
το 2019, καθώς νέες πωλήσεις άνω των
6 δισ. ευρώ αναμένονται από τις τρεις
συστημικές τράπεζες Alpha, Εθνική και
Πειραιώς. Η επενδυτική διάθεση βρίσκεται
σε άμεση συνάρτηση όχι μόνο με το είδος
του χαρτοφυλακίου που μεταβιβάζεται
και το κατά πόσον τα δάνεια που πωλούνται έχουν εξασφαλίσεις σε ακίνητα,
αλλά και με τα αποτελέσματα από τη διαχείριση των πακέτων που μεταβιβάστηκαν
και το κατά πόσον επαληθεύονται οι
προσδοκίες για την ανάκτηση μέρους
των οφειλών από τα νοικοκυριά και τις
επιχειρήσεις ή τη ρευστοποίηση των εξασφαλίσεων αυτών.
Η συζήτηση για τον περιορισμό των
μη εξυπηρετούμενων δανείων περιορίζεται στη μείωση που θα επιτύχουν οι
τράπεζες στο πλαίσιο των δεσμεύσεων
που έχουν αναλάβει έναντι των εποπτικών
αρχών, αλλά η πραγματικότητα είναι ευρύτερη.
Ετσι, παρά το γεγονός ότι στο τέλος
του 2018 τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα των τραπεζών είχαν υποχωρήσει
στα 81,8 δισ. καταγράφοντας μείωση
κατά 25,4 δισ. από το επίπεδο των 107,2
δισ. που είχαν φθάσει στην κορύφωσή
τους, τον Μάρτιο του 2016, η μείωση του
αποθέματος των κόκκινων δανείων δεν
σημαίνει ότι οι οφειλές άρχισαν να εξυπηρετούνται. Αντιθέτως, πρόκειται για
δάνεια που, αν και άλλαξαν χέρια, παραμένουν στην οικονομία, αφού τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που βαρύνονται
δεν έχουν απαλλαγεί από αυτά. Αυτό
είναι που τελικώς θα κρίνει και το στοίχημα του αποτελεσματικού περιορισμού
των κόκκινων δανείων, που δεν εξαντλείται μόνο στην εξυγίανση των ισολογισμών
των τραπεζών.

Αβεβαιότητα
Στελέχη της αγοράς εξηγούν ότι, παρά
τις μεταβιβάσεις χαρτοφυλακίων που ολοκληρώθηκαν το 2018, που αποτέλεσε
χρονιά μαζικών πωλήσεων, το άνοιγμα
της δευτερογενούς αγοράς, δηλαδή της
εκτός τραπεζών διαχείρισης αυτών των
δανείων, δεν συμβαδίζει με αντίστοιχο
ρυθμό. Παρά το υψηλό ενδιαφέρον που
καταγράφεται από επενδυτές για αγορές
χαρτοφυλακίων, αλλά και την αδειοδό-

τηση μέχρι σήμερα 17 εταιρειών διαχείρισης, τα αποτελέσματα δεν έχουν αποτυπωθεί στα νούμερα και οι αποδόσεις
των επενδυτών δεν έχουν μετρηθεί. Στελέχη της αγοράς εξηγούν ότι η καθυστέρηση είναι εύλογη στον βαθμό που η αγορά της διαχείρισης θέλει τουλάχιστον
18 μήνες για να ωριμάσει. «Οι δανειολήπτες που μέχρι σήμερα συνομιλούσαν
με την τράπεζα ή με την εισπρακτική εταιρεία –πολλοί από αυτούς μάλιστα
δεν συνομιλούσαν με κανέναν από αυτούς, αφού τα δάνεια ήταν βαθιά κόκκινα– καλούνται να αντιληφθούν τη νέα
πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί
και αυτό απαιτεί χρόνο», σημειώνουν
πηγές της αγοράς. Πάντως, η μακρά
λίστα των εταιρειών διαχείρισης, που έ<
<
<
<
<
<
<

17 εταιρείες δραστηριοποιούνται σήμερα στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
λαβαν άδεια σε λιγότερο από δύο χρόνια
από τη στιγμή που η σχετική δυνατότητα
θεσμοθετήθηκε στη χώρα μας, έχει υπερβεί ήδη κάθε προσδοκία. Να σημειωθεί ότι οι θεσμοί, στις εκθέσεις αξιολόγησης που εξέδιδαν κατά καιρούς, έκαναν λόγο για 7 εταιρείες, ως ρεαλιστικό
αριθμό, νούμερο που έχει προ πολλού
υπερκεραστεί και η αγορά οδεύει ολοταχώς προς τις 20 εταιρείες, καθώς άλλες
τρεις τουλάχιστον αιτήσεις εκκρεμούν
για έγκριση από την ΤτΕ.
Το στοιχείο αυτό ερμηνεύει και τις επιφυλάξεις που διατυπώνονται από στελέχη της αγοράς για το επίπεδο των τιμών
στις πωλήσεις των χαρτοφυλακίων των
ελληνικών τραπεζών, που αποτέλεσαν
μέχρι σήμερα βασικό εργαλείο των τραπεζών για τη μείωση των NPEs. Σύμφωνα
με τα σχετικά στοιχεία από τα τέλη του
2017, οπότε άνοιξε ο γύρος των πωλήσεων, μέχρι και τα τέλη του 2018, είχαν
πραγματοποιηθεί 8 συναλλαγές από τις
τέσσερις συστημικές τράπεζες, καθώς
και άλλες δύο πωλήσεις χαρτοφυλακίων
από την Τράπεζα Αττικής. Το ποσό που
έχει επενδυθεί μέχρι σήμερα από μεγάλα
funds υπερβαίνει το 1,3 δισ. ευρώ, από
το οποίο το μεγαλύτερο τμήμα, δηλαδή
769 εκατ. ευρώ, ήταν το τίμημα από τις
δύο μεγάλες συναλλαγές με δάνεια που
είχαν εξασφαλίσεις ακίνητα. Πρόκειται
για το πακέτα Amoeba και Jupiter, που

μεταβίβασαν η Τράπεζα Πειραιώς και η
Alpha Bank, αποφέροντας αντίστοιχα έσοδα 432 εκατ. και 337 εκατ. ευρώ. Το
τίμημα που επιτεύχθηκε στις δύο περιπτώσεις αντιπροσωπεύει αντιστοίχως το
33,5% και στο 29% της ονομαστικής αξίας
του χαρτοφυλακίου, δηλαδή του αρχικού
κεφαλαίου χωρίς τους τόκους, και αξιολογήθηκε από την αγορά ως ιδιαίτερα υψηλό, ανεβάζοντας τις προσδοκίες για
τις πωλήσεις χαρτοφυλακίων με εξασφαλίσεις.

Το χαρτοφυλάκιο Symbol
Επόμενο crash test για τις πωλήσεις
δανείων με εξασφαλίσεις θα αποτελέσει
το χαρτοφυλάκιο Symbol, που πωλεί η
Εθνική Τράπεζα και το οποίο περιλαμβάνει
κυρίως δάνεια πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Η ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου
ανέρχεται σε 950 εκατ. ευρώ και οι δεσμευτικές προσφορές που κατατέθηκαν
την εβδομάδα που πέρασε θα αξιολογηθούν έως τα τέλη του μήνα. Από την ολοκλήρωση της συναλλαγής και το τίμημα
που θα επιτευχθεί θα διαπιστωθεί κατά
πόσον η αγορά των μεταβιβάσεων κόκκινων δανείων εμφανίζει σημάδια κόπωσης, αλλά και πώς αξιολογεί η αγορά την
τελευταία ρύθμιση για την προστασία
της πρώτης κατοικίας, η οποία μπορεί
να αξιοποιηθεί και από πολύ μικρές επιχειρήσεις με υποθήκη την πρώτη κατοικία.
H σκυτάλη των πωλήσεων δανείων
με εξασφαλίσεις περνά στην Alpha Bank,
η οποία προγραμματίζει τη μεταβίβαση
δύο αντίστοιχων χαρτοφυλακίων, συνολικού ύψους 3,8 δισ. Το πρώτο αξίας 1,9
δισ. με την επωνυμία Neptune περιλαμβάνει επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια
real estate, ενώ το δεύτερο με την επωνυμία Orion περιλαμβάνει στεγαστικά
δάνεια αξίας 1,9 δισ. επίσης.
Η τράπεζα έχει ανοίξει ήδη τη σχετική
διαδικασία διερευνώντας τις διαθέσεις
της αγοράς, με στόχο η πώληση να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο, ενώ ο κύκλος των πωλήσεων για την Alpha Bank
θα κλείσει με ένα πακέτο που θα περιλαμβάνει καταναλωτικά κυρίως δάνεια
ύψους 800 εκατ. ευρώ που δεν έχουν εξασφαλίσεις.
Την πώληση ενός επιπλέον πακέτου
με εξασφαλίσεις διερευνά για το 2019
και η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία «τρέχει»
παράλληλα δύο μεταβιβάσεις που αναμένεται να κλείσουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο. Το πακέτο Nemo περιλαμβάνει
ναυτιλιακά δάνεια ύψους 600 εκατ. ευρώ

και η τράπεζα έχει λάβει ήδη δεσμευτικές
προσφορές, ενώ το Iris περιλαμβάνει καταναλωτικά δάνεια ύψους 700 εκατ. και
οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται
στις 24 Απριλίου. Η Εθνική Τράπεζα θα
ακολουθήσει με ένα πακέτο δανείων με
εξασφαλίσεις ύψους 700 εκατ., που θα
«τρέξει» το δεύτερο εξάμηνο, ενώ η
Eurobank, από την πλευρά της, ρίχνει
το βάρος στις δύο τιτλοποιήσεις, των πακέτων Pillar και Cairo, ύψους 2 δισ. και
7,5 δισ. αντιστοίχως.

Οι προβλέψεις
Οπως εξηγούν τραπεζικά στελέχη,
κρίσιμη παράμετρος σε όλες τις συναλλαγές αυτού του τύπου είναι η λογιστική
αξία με βάση την οποία η τράπεζα έχει
εγγράψει το χαρτοφυλάκιο στα βιβλία
της. Η αξία με την οποία το αποτυπώνει
στα βιβλία της συνήθως ενσωματώνει
και τις προβλέψεις που έχει πραγματοποιήσει για το εν λόγω χαρτοφυλάκιο
και για αυτό τον λόγο είναι συχνά μικρότερη της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου. Το μέγεθος αυτό προσδιορίζει
και το κατά πόσον η τράπεζα θα υποχρεωθεί να εγγράψει ζημία από την πώληση
κάθε χαρτοφυλακίου.

Ο φιλόδοξος στόχος της PQH
Στον χορό των πωλήσεων μπαίνει και η

PQH που αποτελεί τον ενιαίο ειδικό εκκαθαριστή των 17 τραπεζών που έχουν
τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση από την έναρξη της κρίσης... και όχι μόνο. Η εταιρεία ξεκινάει με την πώληση ενός πρώτου πακέτου καταναλωτικών δανείων ύψους 1,1 δισ. ευρώ, αλλά η στόχευση είναι πολύ πιο φιλόδοξη και αποσκοπεί στο
όσο το δυνατόν ταχύτερο ξεκαθάρισμα
του συνόλου του χαρτοφυλακίου των 9
δισ. ευρώ που έχει υπό ενιαία διαχείριση. Στο χαρτοφυλάκιο της PQH έχουν ενταχθεί μεταξύ άλλων τα προβληματικά
χαρτοφυλάκια της ATEbank, της Proton
Bank, της Probank, της FBB, της T-Bank,
του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, καθώς
και των Συνεταιριστικών Τραπεζών Αχαϊκή, Λαμίας, Λέσβου - Λήμνου, Δωδεκανήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Ευβοίας,
Πανελλήνιας και Πελοποννήσου. Η
Morgan Stanley έχει κληθεί ως σύμβουλος στην όλη διαδικασία, προκειμένου
να τμηματοποιήσει το χαρτοφυλάκιο και
να κατηγοριοποιήσει εκείνα τα δάνεια

που θα μπορούσαν να συνθέσουν τα υπό
πώληση χαρτοφυλάκια. Να σημειωθεί ότι
τα κόκκινα δάνεια της PQH αποτελούνται
σε μεγάλο βαθμό από ένα βαρύ κομμάτι
μεγάλων και μικρομεσαίων επιχειρηματικών δανείων που αντιπροσωπεύουν το
50% του χαρτοφυλακίου της εταιρείας
και σε ποσοστό 70% έχουν εξασφαλίσεις. Εντούτοις η προσπάθεια πώλησης
σε τιμές αντίστοιχων με αυτές των τραπεζών δεν είναι κάτι που μπορεί να διασφαλιστεί, στον βαθμό που τα χαρτοφυλάκια δεν είναι ομοειδή και σε καμιά περίπτωση συγκρίσιμα. Να σημειωθεί ότι
τα δάνεια που έχουν περάσει στη διαχείριση της PQH είναι όχι απλώς προβληματικά, αλλά δάνεια που είναι σε βαθιά καθυστέρηση για πάρα πολλά χρόνια και
πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις όχι απλώς δεν είναι πια βιώσιμες, αλλά δεν είναι καν εν ζωή. Αντίστοιχη δυσκολία προκύπτει από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου της ATEbank και την έκθεση που
υπάρχει στον αγροτικό τομέα, καθιστώντας το εγχείρημα εξαιρετικά δύσκολο.

Οι τριπλές εκλογές φρενάρουν
τη διενέργεια πλειστηριασμών

Ανησυχία στην αγορά
καυσίμων λόγω μείωσης
της ζήτησης για βενζίνη

Aνησυχία στις τράπεζες ότι η φετινή χρονιά θα αποβεί άκαρπη

Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Ανασταλτικά για τους πλειστηριασμούς
που έχουν προγραμματιστεί να γίνουν
το 2019 λειτουργούν οι τριπλές εκλογές,
οι οποίες αναμένεται να αναχαιτίσουν
τους ρυθμούς διενέργειάς τους και την
προσπάθεια εντοπισμού των στρατηγικών
κακοπληρωτών. Αυτό, γιατί μία εβδομάδα
πριν και μία εβδομάδα μετά την κάθε εκλογική διαδικασία αναστέλλονται τα
μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, με συνέπεια αρκετοί οφειλέτες να προσβλέπουν
σε αυτή την αναστολή για να αποτρέψουν
τον πλειστηριασμό του ακινήτου τους.
Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι οι
ευρωεκλογές καθώς και ο πρώτος γύρος
των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στις 26
Μαΐου, ενώ ο δεύτερος γύρος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές έχει οριστεί για
τις 2 Ιουνίου 2019.
Ο χρόνος διενέργειας των βουλευτικών
εκλογών δεν έχει οριστικοποιηθεί, αλλά
είτε είναι τον Οκτώβριο είτε νωρίτερα,
θα αποτελέσει άλλη μια «νεκρή» περίοδο,
μετά τον Αύγουστο, που ούτως ή άλλως
δεν πραγματοποιούνται πλειστηριασμοί.
Οι τρεις εκλογικές αναμετρήσεις δημιουργούν τις προϋποθέσεις να αναχαιτιστεί ο ρυθμός διενέργειας πλειστηριασμών, που υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσουν τις 15.000, αλλά είναι αβέβαιο πόσοι
από αυτούς θα υλοποιηθούν. Το γεγονός
αυτό προκαλεί προβληματισμό στις τράπεζες ότι το 2019 θα είναι μια χαμένη
χρονιά και πως η προσπάθεια που καταβάλλεται να ομαλοποιηθούν οι πλειστηριασμοί θα αποδειχθεί άκαρπη.
Η αποφυγή με κάθε τρόπο των μέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης επιστρατεύεται
από στρατηγικούς κακοπληρωτές σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν τις επιπτώσεις της ασυνέπειας. Μία από αυτές είναι
η αμφισβήτηση της τιμής με βάση την
οποία βγαίνει ένα ακίνητο στον πλειστηριασμό, μια πρακτική που παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις, καθώς, σύμφωνα
με τις εκτιμήσεις αρμοδίων στελεχών,
το ποσοστό αναβολών εξαιτίας αυτής
της πρακτικής ξεπερνάει πλέον το 30%.
Την αμφισβήτηση συνεπικουρεί η μαρ-

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eauction το 2018 πραγματοποιήθηκαν 14.900 πλειστηριασμοί συνολικής αξίας 4 δισ. ευρώ. Από αυτούς, γόνιμοι ήταν περίπου το ένα τρίτο και συγκεκριμένα 4.770 πλειστηριασμοί ακινήτων, εκ των οποίων οι μισοί αφορούσαν κατοικίες και οι άλλοι μισοί επαγγελματικά ακίνητα.
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Το 2018 οι τράπεζες πλειοδότησαν για το 85% των
πλειστηριασμών, αποκτώντας 4.050 ακίνητα.
τυρία τρίτου προσώπου, συνήθως συγγενούς, που πιστοποιεί ότι η τιμή εκκίνησης του πλειστηριασμού που προτείνει
η τράπεζα είναι χαμηλή, αξιώνοντας την
αύξησή της. Σε αρκετές περιπτώσεις το
αίτημα για αύξηση της τιμής φθάνει το
50% ή ακόμα και το 100%, οδηγεί δηλαδή
στον διπλασιασμό της τιμής εκκίνησης
του πλειστηριασμού. Αποτέλεσμα είναι
φυσικά η αποτυχία του πλειστηριασμού,
αφού οι τιμές στις οποίες βγαίνουν σε

πλειστηριασμό τα ακίνητα είναι εκτός
πραγματικότητας και έτσι η διαδικασία
καταλήγει άγονη. Η πρακτική αυτή αποκτά όλο και περισσότερους οπαδούς και
παρά το γεγονός ότι οι τράπεζες προσπάθησαν, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης
με την κυβέρνηση για το νέο πλαίσιο
προστασίας της πρώτης κατοικίας, να
βάλουν φραγμούς στο φαινόμενο αυτό,
η προσπάθεια έπεσε στο κενό. Οι τράπεζες
είχαν ζητήσει να υπάρχει τεκμηρίωση
στην αμφισβήτηση της τιμής εκκίνησης
που εκείνες ορίζουν, μέσω σχετικής πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή
και πάντως όχι με απλή δήλωση συγγενικού προσώπου που «μαρτυρούσε» ότι
η τιμή είναι χαμηλή. Το αίτημα παραπέμφθηκε στις ελληνικές καλένδες και
η τακτική αυτή αποτελεί ακόμη μία αιτία

που απειλεί να τινάξει στον αέρα τους
σχεδιασμούς των τραπεζών για τους πλειστηριασμούς το 2019.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ μέσω
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας eauction,
το 2018 πραγματοποιήθηκαν 14.900 πλειστηριασμοί συνολικής αξίας 4 δισ. ευρώ.
Από αυτούς, γόνιμοι ήταν περίπου το
ένα τρίτο και συγκεκριμένα 4.770 πλειστηριασμοί ακινήτων, εκ των οποίων οι
μισοί αφορούσαν κατοικίες και οι άλλοι
μισοί επαγγελματικά ακίνητα. Σύμφωνα
με τα ίδια στοιχεία, η αξία των ακινήτων
που άλλαξαν χέρια μέσω πλειστηριασμών
το 2018 ήταν περίπου 1 δισ. ευρώ και οι
τράπεζες πλειοδότησαν για το 85% αυτών
των πλειστηριασμών, αποκτώντας περί
τις 4.050 ακίνητα.
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Σε πτωτική πορεία βρίσκεται η αγορά
καυσίμων κίνησης το πρώτο δίμηνο του
έτους, με τη ζήτηση για βενζίνη να υποχωρεί κατά 5,9% και το πετρέλαιο κίνησης να εμφανίζει οριακή άνοδο στο
1,4% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο
του 2018.
Τα στοιχεία προβληματίζουν την αγορά καυσίμων παρότι στο σύνολό της
εμφανίζει στο δίμηνο αύξηση 7,6%,
αφού αυτή είναι αποτέλεσμα κυρίως
της αύξησης κατά 27,5% του πετρελαίου
θέρμανσης λόγω του ψυχρού χειμώνα
που υποχρέωσε τα νοικοκυριά να ανάψουν τους καυστήρες για πολλές ώρες.
Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη δύσκολη
κατάσταση που βιώνει για ακόμη μία
χρονιά ο κλάδος των καυσίμων, ο οποίος
έχει απολέσει συνολικά τα χρόνια της
κρίσης πάνω από το 40% του τζίρου
του. Η υπερφορολόγηση των καυσίμων,
αλλά και των νοικοκυριών που υποχρεώνονται να περιορίζουν τις μετακινήσεις
τους ή να στρέφονται σε άλλα καύσιμα
για να ζεσταθούν, αποτελεί τον βασικό
παράγοντα μείωσης της ζήτησης των
καυσίμων, ενώ στην περίπτωση του πετρελαίου κίνησης ο ρυθμός αύξησης
περιορίζεται από τη στασιμότητα στα
μεγάλα έργα και στην οικοδομική δραστηριότητα. Πέραν αυτών όμως και του
αθέμιτου ανταγωνισμού από το λαθρεμπόριο και την παραβατικότητα, η ζήτηση στις βενζίνες επηρεάζεται σαφώς
τα τελευταία χρόνια και όλο και περισσότερο από τον ανταγωνισμό νέων καυσίμων, όπως το υγραέριο κίνησης και
το φυσικό αέριο, αλλά και τα υβριδικά
αυτοκίνητα που, αν και με αργούς ρυθμούς, τα μερίδιά τους αυξάνονται. Πρόκειται για διαρθρωτικές αλλαγές της αγοράς καυσίμων, τις οποίες φαίνεται
να λαμβάνουν υπόψη τους οι εταιρίες
του κλάδου, γι’ αυτό και στρέφονται σε
νέες αγορές, όπως ο ηλεκτρισμός και
το φυσικό αέριο, ενώ εξετάζουν την είσοδό τους και στην αγορά της ηλεκτροκίνησης.
Εκτός των δύο μεγάλων διυλιστηριακών ομίλων που έχουν μπει ήδη στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού,
στην αγορά ηλεκτρισμού σε συνεργασία

Μειωμένη κατά 5,9% ήταν η ζήτηση για βενζίνη το πρώτο δίμηνο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
με την «Ηρων» (ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ) έχει εισέλθει
η Ελινόιλ, ενώ άδειες για την προμήθεια
ηλεκτρισμού ή και φυσικού αερίου έχουν
αποκτήσει η Revoil, η Αegean και η Πετρογκάζ.
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία
της αγοράς, το πρώτο δίμηνο του έτους
διακινήθηκαν συνολικά 422.189 κυβικά
μέτρα βενζίνης έναντι έναντι 448.726
κυβικά το αντίστοιχο δίμηνο του 2018.
Οι ποσότητες ντίζελ κίνησης το ίδιο
διάστημα ήταν οριακά αυξημένες στα
432.065 κυβικά έναντι 426.068 κυβικά
το πρώτο δίμηνο του 2018 και του ντίζελ
θέρμανσης στα 562.441 κυβικά έναντι
441.441 κυβικά το αντίστοιχο διάστημα
του 2018. Η ζήτηση στην εσωτερική
αγορά καυσίμων το 2018 ανήλθε στα
6,7 εκατ. τόνους, σημειώνοντας μικρή
μείωση κατά 3% σε σχέση με το 2017,
λόγω υποχώρησης στην κατανάλωση
πετρελαίου θέρμανσης.
Αντίθετα, η ζήτηση για καύσιμα κίνησης κατέγραψε μικρή αύξηση. Η κατανάλωση αεροπορικών καυσίμων ανήλθε στους 1,3 εκατ. τόνους (+11%),
σημειώνοντας αύξηση για 6η συνεχή
χρονιά, με τα ναυτιλιακά καύσιμα να
κινούνται επίσης ανοδικά, κατά 4%,
στους 2,9 εκατ. τόνους.
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Το Δημόσιο
«κουρεύει»
τις οφειλές του
προς τους ιδιώτες
Δύο μέτρα και δύο σταθμά ισχύουν για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Από τη μια πλευρά το ελληνικό Δημόσιο πληρώνει τόκο 3% στους προμηθευτές του, εφόσον καθυστερήσει να εξοφλήσει τα χρέη του ή εκκρεμεί απόφαση στα
δικαστήρια, ενώ από την άλλη τα νοικοκυριά
και οι επιχειρήσεις πληρώνουν τόκο 8,76% και
μάλιστα από την πρώτη μέρα καθυστέρησης.
Σε διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό το υπουργείο Οικονομικών
επικαλούμενο μεγάλο δημοσιονομικό βάρος
για τον προϋπολογισμό μειώνει το προβλεπόμενο
επιτόκιο από 6% σε 3%. Συγκεκριμένα, συναρτά
το επιτόκιο με το βασικό επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης της ΕΚΤ (0% από το 2016)
προσθέτοντας ένα περιθώριο 3%.
Νομικοί κύκλοι υποστηρίζουν ότι η διάταξη
αυτή αντίκειται στην οδηγία της Ε.Ε. σημειώνοντας ότι ενδεχομένως να κληθεί η κυβέρνηση
να επαναφέρει το ποσοστό στα αρχικά επίπεδα,
δηλαδή στο 6%. Οι ίδιοι κύκλοι σημειώνουν ότι
υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας που προβλέπει ότι η διαφορά των δύο
επιτοκίων μπορεί να είναι έως και 30%, εφόσον
κρίνεται ότι υπάρχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος. Και σε αυτή την περίπτωση όμως η διαφορά είναι υπερδιπλάσια.
Πάντως, η υποχρέωση του Δημοσίου να καταβάλλει ετήσιο τόκο 6% στις ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις του προς τους ιδιώτες δεν τηρείται.
Μάλιστα, εάν η επιχείρηση ή ο φορολογούμενος
καθυστερήσουν να πληρώσουν τις οφειλές
τους, το χρέος καθίσταται ληξιπρόθεσμο και
επιβάλλονται υψηλά επιτόκια αλλά και πρόστιμα,
όπως προβλέπει η νομοθεσία. Αντίθετα, το ελληνικό Δημόσιο καθυστερεί να επιστρέψει τα
οφειλόμενα χωρίς να έχει καμία επίπτωση. Με
βάση τη νομοθεσία μετά την πάροδο 90 ημερών

το Δημόσιο υποχρεούται να επιστρέφει εντόκως
στον δικαιούχο τα οφειλόμενα, αλλά κάτι τέτοιο,
όπως αναφέρουν μεγάλα λογιστικά γραφεία,
δεν έχει συμβεί ποτέ.
Οσον αφορά τον χρόνο αξίωσης της τοκοφορίας τονίζεται πως, όπως και υπό το ισχύον
νομικό πλαίσιο, «η τοκοφορία αξιώσεων κατά
του Δημοσίου αρχίζει μόνο από την επίδοση
του εκάστοτε δικογράφου, από τον διάδικο
στον υπουργό Οικονομικών ή στο όργανο του
Δημοσίου ή της Αρχής που προβλέπεται από
τον νόμο να γίνεται η επίδοση σε ειδικές κατηγορίες υποθέσεων. Ειδικές διατάξεις νόμου,
οι οποίες προβλέπουν διαφορετικό χρόνο έναρξης τοκοφορίας, εξακολουθούν να ισχύουν,
ενώ οι προτεινόμενες διατάξεις καταλαμβάνουν
και τις εκκρεμείς σε οποιοδήποτε στάδιο και
βαθμό κάθε φύσης υποθέσεις, για το μέρος
κατά το οποίο οι αξιώσεις των ιδιωτών για
τόκο αναφέρονται, ανάγονται και υπολογίζονται
σε χρόνο μετά την έναρξη του επόμενου μήνα
από τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου».

Σε αδιέξοδο οι επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου
Οικονομικών οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων
σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα αγγίζουν
τα 891 εκατ. ευρώ, με αρκετές αιτήσεις να
μην έχουν αξιολογηθεί από την υπηρεσία και
να μην εμφανίζονται ως οφειλή. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, από τα 891 εκατ. ευρώ
που ανέρχονται οι εκκρεμείς επιστροφές
φόρου, για τα 734 εκατ. ευρώ καταγράφεται
μεγάλη καθυστέρηση για την απόδοση των
χρημάτων στους δικαιούχους. Συγκεκριμένα,
4.407 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα περιμένουν την επιστροφή ΦΠΑ για διάστημα
μεγαλύτερο των 90 ημερών. Το εντυπωσιακό
στοιχείο είναι ότι ο μέσος χρόνος επιστροφής
των σχετικών ποσών από το Δημόσιο σε μια

17

Υποχώρησαν κατά 13,9%
οι πωλήσεις καινούργιων
αυτοκινήτων τον Μάρτιο

Μειώνει κατά 50% τον τόκο που πληρώνει
για την εκπρόθεσμη αποπληρωμή τους
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

l

Τον Νοέμβριο το πρώτο κέντρο είσπραξης χρεών
Μετά τα ρεκόρ εισπράξεων (5,55 δισ.) το

2018, που προήλθαν από κατασχέσεις μισθών, συντάξεων και ρυθμίσεις οφειλών, η
φορολογική διοίκηση θέλει φέτος να ξεπεράσει τα 6 δισ. Αυτός είναι και ο λόγος που θα
συσταθούν δύο κέντρα είσπραξης οφειλών
στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, οι υπάλληλοι των οποίων θα εξειδικευθούν στο
αντικείμενο αυτό. Ουσιαστικά θα λειτουργούν ως εισπρακτικές εταιρείες με στόχο να
μειωθούν τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο. Το Κέντρο Είσπραξης Οφειλών (ΚΕΟΦ)
Αττικής θα ξεκινήσει την 1η Νοεμβρίου του
2019 και οι επιχειρησιακοί του στόχοι είναι:
• Η επιδίωξη είσπραξης των οφειλών, οπουδήποτε στην επικράτεια, με τη λήψη στοχευ-

επιχείρηση είναι 357 ημέρες. Δηλαδή, ένας
ολόκληρος χρόνος! Φανταστείτε, λοιπόν, μια
επιχείρηση που έχει αιτηθεί επιστροφή ΦΠΑ
100.000 ευρώ και το Δημόσιο της χρωστά για
τις παρεχόμενες υπηρεσίες, για παράδειγμα
προς ένα νοσοκομείο, 150.000 ευρώ. Δηλαδή,
το σύνολο της οφειλής ανέρχεται στις 250.000.
Τον ΦΠΑ θα τον λάβει στην καλύτερη περίπτωση σε 357 ημέρες, ενώ το νοσοκομείο θα
ξεπληρώσει την οφειλή του σε περίπου έξι
μήνες. Στο διάστημα αυτό η επιχείρηση θα
πρέπει να πληρώσει φόρο εισοδήματος, ενδεχομένως ΕΝΦΙΑ, φόρο μισθωτών υπηρεσιών,
τις ασφαλιστικές εισφορές καθώς και τα λειτουργικά της έξοδα (ΔΕΚΟ και μισθούς). Το

μένων μέτρων για οφειλές που καθορίζονται,
αρμοδίως, με συγκεκριμένα κριτήρια.
• Η διαχείριση χαρτοφυλακίου οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες των κατασχέσεων, ενώ ταυτόχρονα η φορολογική διοίκηση
θα ενημερώνεται αμέσως μόλις μία οφειλή
καθίσταται ληξιπρόθεσμη. Οι φορολογικές
αρχές θα έχουν πλήρη εικόνα για τις πληρωμές, τις ρυθμίσεις ή τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών θα ενεργοποιούνται μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, κατασχέσεις και πλειστηριασμοί, δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών ή
και αυτεπάγγελτοι συμψηφισμοί.
πιθανότερο είναι αυτή η επιχείρηση να καθυστερήσει να πληρώσει τους εργαζομένους,
να καθυστερήσει την πληρωμή του φόρου
εισοδήματος και εντέλει να καταλήξει να
είναι ληξιπρόθεσμος οφειλέτης του ελληνικού
Δημοσίου. Το επόμενο βήμα είναι η επιχείρηση
αυτή να καταστεί προβληματική και να ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων για την αποπληρωμή χρεών προς το Δημόσιο. Ενα δεύτερο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να συμψηφίσει οφειλές
προς την εφορία με επιστροφές φόρων γενικώς.
Δηλαδή, μία επιχείρηση που έχει επιστροφή
ΦΠΑ θα μπορούσε να μην πληρώσει φόρο εισοδήματος ή τις ασφαλιστικές εισφορές.

«Βουτιά» έκαναν οι πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων τον
Μάρτιο του 2019 σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2018, εντείνοντας την ανησυχία της αγοράς που «βλέπει» το πρώτο τρίμηνο
του τρέχοντος έτους να κλείνει πτωτικά. Ο Απρίλιος έχει ξεκινήσει
ιδιαιτέρως θετικά, με τις παραγγελίες να είναι κατά 50% περισσότερες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Ωστόσο, τα μεγέθη δεν είναι συγκρίσιμα, καθώς η πρώτη εβδομάδα
του Απριλίου του 2018 συνέπιπτε με τη Μεγάλη Εβδομάδα, περίοδο κατά την οποία δεν παρατηρείται κίνηση στην αγορά
αυτοκινήτου.
Σύμφωνα, λοιπόν, με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), τον Μάρτιο του 2019 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 17.205 αυτοκίνητα, καινούργια
και εισαγόμενα μεταχειρισμένα,
<
<
<
<
<
έναντι 19.014 τον Μάρτιο του <
2018, παρουσιάζοντας μείωση
Προβληματισμός
9,5%. Ειδικά τα καινούργια επιβατικά που κυκλοφόρησαν για επικρατεί στην
πρώτη φορά τον Μάρτιο του αγορά αυτοκινήτου
2019 ήταν 9.518 έναντι 11.053
τον Μάρτιο του 2018, καταγρά- για την κάμψη που
φοντας σημαντική πτώση 13,9%. καταγράφεται στο
Η μεγάλη αυτή μείωση οφείλεται
εν μέρει μόνο στη συγκυρία. Ει- πρώτο τρίμηνο
δικότερα, ο φετινός Μάρτιος είχε του έτους.
τρεις εργάσιμες ημέρες λιγότερες
σε σύγκριση με τον περυσινό,
ενώ δεν λειτούργησαν δύο γραφεία ταξινόμησης στην Αττική
και συγκεκριμένα στις περιοχές της Αγίας Παρασκευής και του
Αγίου Δημητρίου. Συνολικά, πάντως, στο τρίμηνο Ιανουαρίου
- Μαρτίου 2019 καταγράφεται υποχώρηση των πωλήσεων καινούργιων επιβατικών, που αποτελούν και τη μεγαλύτερη κατηγορία της αγοράς, κατά 1,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου
Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ) το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους ταξινομήθηκαν 26.289 καινούργια
επιβατικά αυτοκίνητα, έναντι 26.776 το πρώτο τρίμηνο του
2018. Η διαφορά κατά 487 οχήματα δείχνει στην πραγματικότητα
αν όχι κάμψη της αγοράς τουλάχιστον στασιμότητα, εξέλιξη
την οποία οι παράγοντες του κλάδου δεν ανέμεναν, καθώς εκτιμούσαν ότι θα συνεχισθεί η ανοδική πορεία που ξεκίνησε
εδώ και πολλούς μήνες. Υπενθυμίζεται, άλλωστε, ότι το 2018
ήταν η πρώτη χρονιά από το 2010 που οι πωλήσεις καινούργιων
επιβατικών υπερέβησαν το φράγμα των 100.000 οχημάτων.
Παράγοντες της αγοράς δεν κρύβουν τον προβληματισμό
τους, φοβούμενοι ότι η στασιμότητα που παρατηρείται από
τις αρχές του έτους δεν είναι κάποιας μορφής «διόρθωση»,
ύστερα από διαρκή άνοδο. Και αυτό διότι, παρά τη σταθερά
ανοδική πορεία που σημείωναν επί πολλούς μήνες οι πωλήσεις,
η αγορά απέχει πολύ ακόμη από τα προ κρίσης επίπεδα. Σύμφωνα με τον ΣΕΑΑ, η αγορά αυτοκινήτου κατά το πρώτο
τρίμηνο του 2019 διαμορφώθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα
κατά 64,8% σε σύγκριση με τον μέσο όρο της περιόδου 20002009.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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Αναγκαία η ιδιωτική συμμετοχή
στα μεγάλα έργα υποδομών
Για επενδύσεις 13 δισ. την επόμενη 4ετία οι δημόσιοι πόροι είναι μόνο 5 δισ.
Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΗ

Την αναγκαιότητα αύξησης της συμμετοχής
του ιδιωτικού τομέα στα μεγάλα έργα υποδομών υπογράμμισαν παράγοντες
της κατασκευαστικής αγοράς, μιλώντας
σε συνέδριο του Economist σχετικό με
τις υποδομές στη ΝΑ Ευρώπη. Ακόμη
και στην «Αττικό Μετρό», σύμφωνα με
τον αντιπρόεδρό της Θεόδωρο Παπαδόπουλο, ο σχεδιασμός των επεκτάσεων
της γραμμής 4 (Γαλάτσι - Γουδί) γίνεται
με τη μορφή ΣΔΙΤ. Οι μελέτες δεν έχουν
ακόμη ολοκληρωθεί, αλλά σύμφωνα με
τους αρχικούς υπολογισμούς απουσιάζει
το 38% της χρηματοδότησης, ήτοι περισσότερο από 1 δισ. ευρώ σε σύνολο
2,86 δισ. ευρώ που θα κοστίσουν οι επεκτάσεις της γραμμής 4.
Την ίδια άποψη υποστήριξε και ο επικεφαλής λειτουργιών της ΤΕΡΝΑ-Ε<
<
<
<
<
<

Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί συμβάσεις ΣΔΙΤ
ύψους 800 εκατ., ενώ στα
σκαριά βρίσκονται νέες
συμβάσεις 1,5 δισ.
νεργειακής Γιώργος Αγραφιώτης, για τα
έργα διαχείρισης απορριμμάτων στη χώρα. Ο ίδιος ανέφερε ότι η χώρα χρειάζεται
2,5 δισ. ευρώ για τη διαχείριση 5 εκατ.
τόνων απορριμμάτων ημερησίως και
σήμερα διαθέτει μόλις το 30%. «Αλλά ακόμη και αν διέθετε το 100% της χρηματοδότησης, το Δημόσιο θα έπρεπε να
επιλέξει το μοντέλο των ΣΔΙΤ», είπε, υποστηρίζοντας ότι το μοντέλο της μελετοκατασκευής έχει αποτύχει.
Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Σταθόπουλος, διευθυντής στο Εθνικό Κέντρο
Επιστημονικής Ερευνας της Γαλλίας, ανέφερε ότι η χώρα χρειάζεται επενδύσεις
σε υποδομές ύψους 12-13 δισ. ευρώ τα
επόμενα τέσσερα χρόνια, διαθέτει όμως
μόλις τα 4-5 δισ. ευρώ. Για την κάλυψη
του κενού θα πρέπει να υπάρξουν πόροι

Ο σχεδιασμός των επεκτάσεων της γραμμής 4 (Γαλάτσι - Γουδί) γίνεται με τη μορφή ΣΔΙΤ. Οι μελέτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί,
αλλά σύμφωνα με τους αρχικούς υπολογισμούς απουσιάζει το 38% της χρηματοδότησης, ήτοι περισσότερο από 1 δισ. ευρώ σε σύνολο
2,86 δισ. ευρώ που θα κοστίσουν οι επεκτάσεις της γραμμής 4.
από ιδιώτες και πρότεινε διαφορά εργαλεία όπως τα ΣΔΙΤ, αλλά και το μοντέλο
«συμβάσεων καινοτομίας» (unsolicited
proposals).
Πάντως, η κατασκευαστική κοινότητα
εμφανίστηκε χθες αισιόδοξη για το μέλλον. Ο επικεφαλής του ομίλου ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, είπε πως οι επενδυτές ανακάμπτουν, είτε αυτοί είναι
βραχυχρόνιοι είτε μακροχρόνιοι, όπως
χαρακτήρισε τη Reggeborgh Invest. Ωστόσο υπογράμμισε την αναγκαιότητα
οι ελληνικές αρχές να αντιμετωπίζουν
την ελληνική επιχειρηματικότητα επί ίσοις όροις με τη διεθνή. Ο ίδιος αναφέρθηκε σε έργο το οποίο πρότεινε η εταιρεία
του και το οποίο παρέμενε επί τρία χρόνια
στα συρτάρια, για να προωθήσει συγκεκριμένο υπουργείο μια αντίστοιχη ξένη

επένδυση με χαμηλότερη ελληνική προστιθέμενη αξία. Ο ειδικός γραμματέας
ΣΔΙΤ, Νίκος Ματζούφας, σημείωσε ότι
μέχρι σήμερα υλοποιήθηκαν συμβάσεις
ύψους 800 εκατ. ευρώ, ενώ στα σκαριά
βρίσκονται νέες συμβάσεις 1,5 δισ. ευρώ.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο οδικός
άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), η σύνδεση Ηλείας
- Πύλου, το Ιατροβιολογικό Κέντρο Ακαδημίας Αθηνών κ.ά. Το πιο σημαντικό
έργο είναι των ευρυζωνικών, ύψους 700
εκατ. ευρώ, που θα προκηρυχθεί άμεσα.
Ο κ. Ματζούφας χαρακτήρισε ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό το μοντέλο των ΣΔΙΤ, αφού στο παρελθόν κάθε σύμβαση είχε
δεχθεί κατά μέσον όρο έξι ενδιαφερόμενους, από τους οποίους οι τρεις υπέβαλαν δεσμευτική προσφορά.
Ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Αρης Ξενόφος

σημείωσε ότι το Ταμείο έφερε 8 δισ.
ευρώ και δρομολόγησε επενδύσεις ύψους
20 δισ. ευρώ. Αμέσως μετά το Πάσχα θα
ξεκινήσουν οι διαδικασίες αποκρατικοποίησης των Λιμένων Αλεξανδρούπολης
και Καβάλας. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουν Κέρκυρα, Ηγουμενίτσα και Βόλος.
Στο μεταξύ, τα δύο μεγάλα και ιδιωτικοποιημένα λιμάνια πετυχαίνουν απανωτά ρεκόρ. Σύμφωνα με τον Σωτήρη
Θεοφάνη, επικεφαλής του ΟΛΘ, το λιμάνι
παρουσιάζει αύξηση του εμπορευματικού
έργου κατά 50% μέσα στους τρεις επόμενους μήνες. Επίσης ο εκπρόσωπος
του ΟΛΠ, Νεκτάριος Δεμενόπουλος, σημείωσε ότι το α΄ τρίμηνο του 2019 ήταν
το καλύτερο ιστορικά, με συνολική διακίνηση 1,33 εκατ. εμπορευματοκιβωτίων.
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Στις 3.222 έφθασαν
οι πτωχεύσεις στη διάρκεια
της δεκαετίας 2008-2017
«Κανόνια» τουλάχιστον 7,2 δισ. ευρώ και
3.222 πτωχεύσεις μετρά η ελληνική επιχειρηματική σκηνή για τη δεκαετία 20082017, με βάση τα επίσημα στοιχεία που
προκύπτουν από τις αποφάσεις κήρυξης
εταιρειών σε πτώχευση, στοιχεία που
συγκεντρώνει η Ελληνική Στατιστική
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) από τα πτωχευτικά δικαστήρια της χώρας. Και λέμε τουλάχιστον, διότι κατ’ αρχάς τα 7,2 δισ. ευρώ
είναι το ποσό παθητικού που συνολικά
έχει βεβαιωθεί στη δεκαετία όχι για τις
3.222 κηρυχθείσες πτωχεύσεις, αλλά για
πολύ μικρότερο αριθμό, και συγκεκριμένα
για 1.391 πτωχεύσεις για τις οποίες περατώθηκαν οι επαληθεύσεις.
Επιπλέον, για αρκετές περιπτώσεις εταιρειών που έχουν καταθέσει αίτηση
πτώχευσης εκκρεμούν οι δικαστικές αποφάσεις, ενώ άλλες εταιρείες απλώς
διακόπτουν τη λειτουργία τους, «πετούν
το κλειδί» κατά το κοινώς λεγόμενο, και
δεν καταθέτουν καν αίτηση πτώχευσης.
Τα τελευταία χρόνια, εξάλλου, από το
2015 και έπειτα, οπότε ψηφίστηκε ο σχετικός νόμος, επιλέγεται επίσης ο δρόμος
από τους πιστωτές, στην περίπτωση που
πρόκειται για τράπεζες, της πώλησης ή
ανάθεσης της διαχείρισης δανείων σε
funds.
Από αυτές τις πτωχεύσεις προκύπτει,
εξάλλου, ότι θύματα, εκτός από τους προμηθευτές και τους πιστωτές των εταιρειών
που οδηγήθηκαν σε αυτή την κατάσταση,
ήταν συνολικά στη δεκαετία 17.429 εργαζόμενοι. Εργαζόμενοι που έχουν αξιώσεις
από τις επιχειρήσεις που πτωχεύουν και
συχνά περιμένουν αρκετά χρόνια μέχρι
να διενεργηθούν οι πλειστηριασμοί περιουσιακών στοιχείων των εταιρειών στις
οποίες εργάζονταν προκειμένου να λάβουν
μέρος των δεδουλευμένων και τις αποζημιώσεις τους.
Στη διάρκεια της εξεταζόμενης δεκαετίας, το μεγαλύτερο ποσοστό των πτωχεύσεων αφορούσε κεφαλαιουχικές εταιρείες, δηλαδή ανώνυμες ή εταιρείες
περιορισμένης ευθύνης, με το μικρότερο
ποσοστό να καταγράφεται το 2011
(40,5%) και το μεγαλύτερο το 2016
(56,8%). Τα πρώτα χρόνια της κρίσης,
πάντως, από το 2008 έως το 2011, πάνω
από το 40% των επιχειρήσεων που ο-

δηγούνταν σε πτώχευση ήταν ατομικές
επιχειρήσεις, εξέλιξη εν πολλοίς αναμενόμενη, δεδομένης της συχνά ασθενούς οικονομικής τους υγείας και των
περιορισμένων προοπτικών. Συνολικά
στη δεκαετία κηρύχθηκαν σε πτώχευση
1.612 κεφαλαιουχικές εταιρείες, 1.176
ατομικές, 424 προσωπικές (δηλαδή ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες) και 10 εταιρείες λοιπών νομικών μορφών (συνεταιρισμοί, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές
εταιρείες και άγνωστες).
<
<
<
<
<
<

Το 2011, χρονιά που καταγράφηκε ρεκόρ δεκαετίας
όσον αφορά τις πτωχεύσεις,
καθώς έγιναν 474, 50% των
εταιρειών ήταν εμπορικές.
Διαχρονικά, οι περισσότερες επιχειρήσεις που οδηγήθηκαν σε πτώχευση
δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο, χονδρικό και λιανικό. Το 2011, για παράδειγμα, χρονιά που καταγράφηκε ρεκόρ
δεκαετίας όσον αφορά τις πτωχεύσεις,
καθώς έγιναν 474, 50% των επιχειρήσεων
που βρέθηκαν σε αυτή την κατάσταση
ήταν εμπορικές. Το ποσοστό πλέον έχει
υποχωρήσει, καθώς το 2017, για παράδειγμα, οι εμπορικές επιχειρήσεις που
πτώχευσαν ήταν το 32,5% του συνόλου,
εξακολουθούν όμως να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο. Η δεύτερη μεγαλύτερη
κατηγορία είναι οι μεταποιητικές επιχειρήσεις, με το ποσοστό τους το 2017
να διαμορφώνεται σε 19,3%, και ακολουθούν οι επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού κλάδου και της εστίασης (18,4%
των πτωχεύσεων το 2017).
Ειδικά το 2017, χρονιά την οποία αφορούν τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κηρύχθηκαν σε πτώχευση 114 εταιρείες, έναντι 111 το 2016. Από τις 114
επιχειρήσεις οι 65 ήταν κεφαλαιουχικές.
Το ποσό του παθητικού που βεβαιώθηκε
το 2017 ήταν 464,4 εκατ. ευρώ και οι απασχολούμενοι που έχουν αξίωση έφθασαν τους 1.255.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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Επαναφορά μνήμης
σε ηλικιωμένους
σώπων, η πραγματοποίηση αριθμητικών πράξεων αλλά και η πλοήγηση σε νέα περιβάλλοντα. Η λειτουργική μνήμη παρουσιάζει σημαντική έκπτωση της ισχύος της με το πέρασμα
των ετών, ακόμα και αν το άτομο δεν πάσχει
από γεροντική άνοια. Ενας παράγων που
οδηγεί σε αυτή την έκπτωση θεωρείται η αποσύνδεση ανάμεσα σε δύο εγκεφαλικά συστήματα, τα οποία είναι γνωστά ως προμετωπιαία και κροταφική περιοχή.

Συντονισμός περιοχών

Στους νέους ανθρώπους η λειτουργία των
δύο περιοχών είναι συντονισμένη, κάτι που
σημαίνει ότι υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών.
Ωστόσο, στους πιο ηλικιωμένους αυτή η ανταλλαγή δεν είναι τόσο καλά συγχρονισμένη.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στην επιδείνωση
των νευρικών συνδέσεων ανάμεσα στα διαφορετικά μέρη του εγκεφάλου.
Για τη μελέτη εξετάστηκαν σε καθήκοντα
της λειτουργικής μνήμης 42 άνθρωποι, 20-29
ετών και 42 άτομα ηλικίας από 60 έως 76 ετών.
Η ομάδα των ηλικιωμένων ήταν βραδύτερη
και ολιγότερο ακριβής στις απαντήσεις της.
Στη συνέχεια οι επιστήμονες υπέβαλαν τους
ηλικιωμένους εθελοντές σε 25λεπτη μη επεμ-

Η ερευνητική προσπάθεια επικεντρώθηκε στο σύστημα του εγκεφάλου που διατηρεί πληροφορίες για βραχυπρόθεσμα διαστήματα, ενώ λαμβάνουμε αποφάσεις ή κάνουμε υπολογισμούς.
βατική εγκεφαλική διέγερση, που στόχευε
στον συντονισμό των δύο εγκεφαλικών περιοχών με τη βοήθεια ηλεκτρικών ώσεων μέσω
του κρανίου. Μετά την παρέμβαση η λειτουργική μνήμη των πιο ηλικιωμένων βελτιώθηκε
τόσο ώστε να είναι παρόμοια με αυτή των νεότερων εθελοντών. Η επενέργεια της ηλεκτρικής διέγερσης διήρκεσε για 50 λεπτά. Οπως
επισημαίνει ο Ρέινχαρτ «είδαμε τη μεγαλύτερη
βελτίωση σε ανθρώπους που είχαν τη χειρότερη
αρχική απόδοση. Πρόκειται για μία καλή είδηση
όσον αφορά την κλινική μας εργασία σε αν-

θρώπους που διαθέτουν τέτοιου είδους γνωσιακές διαταραχές». Ωστόσο, ο καθηγητής Ρόμπερτ Χάουαρντ του τμήματος Ψυχιατρικής
Τρίτης Ηλικίας στο Πανεπιστημιακό Κολέγιο
του Λονδίνου, τονίζει ότι αυτή η πρόσκαιρη
βελτίωση μπορεί να έχει κόστος, καθώς ενδέχεται
να επιδεινώνει άλλους τομείς γνωσιακής λειτουργίας. Τέλος, πολλοί ερευνητές επισημαίνουν
ότι προκειμένου να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα για την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης, πρέπει να εκπονηθούν μεγαλύτερες
έρευνες με περισσότερους συμμετέχοντες.

Homo luzonensis, νέο μέλος στο δένδρο του Ανθρώπου
Υπάρχει ένα ακόμη νέο μέλος στο οικογενειακό
δένδρο του Ανθρώπου. Πρόκειται για έναν
πρόγονό μας, ο οποίος έχει πλέον αφανιστεί
και εντοπίστηκε στις Φιλιππίνες. Το νέο είδος
είναι γνωστό ως Homo luzonensis, καθώς ανακαλύφθηκε στο μεγαλύτερο νησί της χώρας,
το Λουζόν. Τα χαρακτηριστικά του είναι ένας
συνδυασμός αυτών των πολύ αρχέγονων
προγόνων μας αλλά και πιο σύγχρονων. Αυτό
πιθανώς να σημαίνει ότι οι πρωτόγονοι πρόγονοι του Ανθρώπου εγκατέλειψαν την Αφρική
και με κάποιον τρόπο κατάφεραν να φτάσουν
στη νοτιοανατολική Ασία, κάτι που έως σήμερα θεωρείτο αδύνατο. Το εύρημα υποδεικνύει ότι η ανθρώπινη εξέλιξη στην περιοχή

μπορεί να ήταν μια εξαιρετικά πολύπλοκη
υπόθεση, με τρία ή τέσσερα είδη ανθρώπου
να συνυπάρχουν ταυτόχρονα στην ίδια περιοχή, περίπου την ίδια χρονική περίοδο που
αφίχθησαν οι πρόγονοί μας. Ενα από αυτά
τα είδη ήταν το μικρόσωμο Χόμπιτ (Ηomo
floresiensis), που κατάφερε να επιβιώσει στο
νησί Φλόρες της Ινδονησίας μέχρι πριν από
πενήντα χιλιάδες χρόνια. Τα νέα ευρήματα
εντοπίστηκαν στο σπήλαιο Καλάο, στο βόρειο
τμήμα του Λουζόν. Η ανακάλυψη περιγράφεται στο επιστημονικό περιοδικό «Nature».
Τα οστά που βρέθηκαν χρονολογούνται
σε μια περίοδο πριν από 67 χιλιάδες χρόνια
έως πριν από πενήντα χιλιάδες χρόνια. Ανά-
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στα 40 τους χρόνια

Επιστήμονες κατάφεραν με ηλεκτρική
διέγερση την αναστροφή της απώλειας
Η έκπτωση της μνήμης, που είναι συνέπεια
της γήρανσης, μπορεί να αντιστραφεί χρησιμοποιώντας μία ακίνδυνη μορφή ηλεκτρικής
διέγερσης του εγκεφάλου. Τα ευρήματα των
επιστημόνων μπορεί να μας βοηθήσουν να
διαπιστώσουμε γιατί κάποιες γνωστικές δεξιότητες εμφανίζουν σημαντική μείωση με
το πέρασμα των ετών, ενώ ταυτόχρονα γεννούν και νέες ελπίδες για την εξεύρεση καινοτόμων θεραπειών.
Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο Ρόμπερτ Ρέινχαρτ, νευροβιολόγος στο πανεπιστήμιο της
Βοστώνης, που συντόνισε τη μελέτη, η οποία
δημοσιεύθηκε στο Nature Neuroscience, «οι
μεταβολές που εξαρτώνται από την ηλικία
δεν είναι αμετάβλητες. Μπορούμε να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία της ανώτερης
λειτουργικής μνήμης στα επίπεδα που κάποιος
διέθετε σε πολύ νεότερη ηλικία». Η ερευνητική
προσπάθεια επικεντρώθηκε σε εκείνο το γνωσιακό κέντρο που ονομάζεται «λειτουργική
μνήμη», το σύστημα του εγκεφάλου που διατηρεί πληροφορίες για βραχυπρόθεσμα διαστήματα, ενώ λαμβάνουμε αποφάσεις ή κάνουμε υπολογισμούς. Η λειτουργική μνήμη
έχει κομβική σημασία για ένα ευρύ φάσμα
καθηκόντων, όπως είναι η αναγνώριση προ-
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μεσά τους περιλαμβάνονται δόντια, οστά
των άνω και των κάτω άκρων, όπως και τμήμα
μηριαίου οστού, που ανήκαν σε τουλάχιστον
τρία άτομα ενήλικα ή εφηβικής ηλικίας. Τα
ευρήματα εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια
ανασκαφής στο σπήλαιο το 2007.
Ο Homo luzonensis, επισημαίνουν οι παλαιοντολόγοι, έχει κάποιες ομοιότητες με
τον σύγχρονο άνθρωπο. Αλλα χαρακτηριστικά
του, ωστόσο, θυμίζουν πολύ τον Αυστραλοπίθηκο, ένα είδος που περπατούσε όρθιο και
έμοιαζε με πίθηκο, το οποίο έζησε στην Αφρική πριν από δύο έως τέσσερα εκατομμύρια
χρόνια. Ταυτόχρονα θυμίζουν και τα πολύ
πρώιμα μέλη του γένους Homo.

Τα οστά των δακτύλων χεριών και ποδιών
είναι κυρτά, γεγονός που υποδεικνύει ότι το
σκαρφάλωμα στα δένδρα αποτελούσε μια
σημαντική δραστηριότητα για αυτό το είδος,
δραστηριότητα που είχαν και οι Αυστραλοπίθηκοι. Αν όμως αποδειχθεί ότι είδη παρόμοια
με τον Αυστραλοπίθηκο, όπως ο Homo
luzonensis, κατάφεραν να φτάσουν στη νοτιοανατολική Ασία, θα μεταβληθούν οι θεωρίες
σχετικά με το ποιο ήταν το πρώτο μέλος του
οικογενειακού μας δένδρου που εγκατέλειψε
την Αφρική. Μέχρι σήμερα οι επιστήμονες
πίστευαν ότι ο Homo erectus ήταν ο πρώτος
πρόγονός μας που εγκατέλειψε την Αφρική,
περίπου πριν από 1,9 εκατ. χρόνια.

Η παρθενία καλά κρατεί στην
Ιαπωνία. Σχεδόν ένας στους
δέκα ετεροφυλόφιλους άνδρες
και γυναίκες 40 ετών δεν έχει
κάνει ακόμη σεξ! Οι σαραντάρηδες παρθένοι και οι σαραντάρες παρθένες δεν είναι κάτι
σπάνιο στη Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου. Κάθε άλλο, αφού
νέα ιαπωνική έρευνα δείχνει
ότι σχεδόν ένα στα δέκα ετεροφυλόφιλα άτομα δεν έχει
κάνει ακόμη σεξ σε αυτή την
ηλικία. Το ποσοστό των ατόμων και των δύο φύλων χωρίς
ολοκληρωμένη ετεροφυλόφιλη
σεξουαλική επαφή αυξάνεται
διαχρονικά στην Ιαπωνία και
έχει διπλασιασθεί μέσα σε σχεδόν 15 χρόνια, σύμφωνα με
τους ερευνητές του Πανεπιστημίου του Τόκιο, με επικεφαλής τον επιδημιολόγο δρα
Πίτερ Ουέντα, οι οποίοι πραγματοποίησαν την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σήμερα μελέτη
για το ζήτημα στο σύνολο του
ιαπωνικού πληθυσμού και έκαναν τη σχετική δημοσίευση
στο περιοδικό για θέματα δημόσιας υγείας BMC Public
Health. Το 6,2% των γυναικών
και το 8,8% των ανδρών ηλικίας 30 έως 34 ετών είχαν δηλώσει παρθένοι το 1987, ενώ
το 2015 τα ποσοστά αυτά είχαν
αυξηθεί σε 11,9% και 12,7%
αντιστοίχως. Στην ηλικιακή
ομάδα 35 έως 39 ετών, ενώ το
1992 μόνον το 4% των γυναικών και το 5,5% των ανδρών
ανέφεραν ότι δεν είχαν έως
τότε καμία σεξουαλική επαφή,
το 2015 τα ποσοστά είχαν αυξηθεί σε 8,9% για τις γυναίκες
και 9,5% για τους άνδρες αντιστοίχως.
Συνολικά, στις γυναίκες μεταξύ 18 και 39 ετών το 2015
περίπου μία στις τέσσερις γυναίκες (24,6%) και ένας στους
τέσσερις άνδρες (25,8%) δεν
είχαν κάνει ποτέ σεξ, περισσότεροι από όσοι το 1992
(21,7% και 20% αντιστοίχως).
Η μελέτη διαπίστωσε ότι
οι άνδρες είναι πιθανότερο να

Τα ποσοστά της παρθενίας
στους σαραντάρηδες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια.
<
<
<
<
<
<

Σύμφωνα με έρευνα,
ένας στους δέκα
ετεροφυλόφιλους
άνδρες και γυναίκες
δεν έχει κάνει σεξ.
κάνουν τελικά σεξ, αν έχουν
μόνιμη και πλήρη απασχόληση
και αν ζουν σε μεγάλη πόλη.
Οι φτωχότεροι έχουν 10 έως
20 φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να μείνουν παρθένοι μέχρι τα 40 τους. «Η σεξουαλική
απειρία είναι τουλάχιστον εν
μέρει κοινωνικοοικονομικό
ζήτημα για τους άνδρες. Εν ολίγοις, το χρήμα “μιλάει”», δήλωσε ο ερευνητής Σάιρους
Γκαζναβί. Οι γυναίκες στην
Ιαπωνία είναι πιθανότερο να
μην παραμείνουν παρθένες
αν έχουν χαμηλά προσωπικά
εισοδήματα, γεγονός που τις
ωθεί σε γάμο. Η έρευνα υπέθεσε ότι όλα τα παντρεμένα
ζευγάρια στην Ιαπωνία κάνουν
σεξ, ενώ δεν εξέτασε τι συμβαίνει με τις σεξουαλικές επαφές ανάμεσα σε άτομα του
ίδιου φύλου. Σύμφωνα με εκτίμηση των ερευνητών, αν
συμπεριληφθεί και το ομοφυλοφιλικό σεξ, ένας στους 20
Ιάπωνες ενηλίκους (το 5%) ηλικίας 30 έως 39 ετών έχει κρατήσει την παρθενία του.
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Αντεξε το Χ.Α.
στο κύμα
ρευστοποιήσεων
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με άνοδο 0,29%
Αν και η συνεδρίαση ξεκίνησε με αρνητικές
διαθέσεις και ο Γενικός Δείκτης έφτασε να
υποχωρεί κατά 1,28% λόγω των (αναμενόμενων) ρευστοποιήσεων που προκάλεσε η
ισχυρή άνοδος του τελευταίου διαστήματος,
ωστόσο το ελληνικό Χρηματιστήριο γρήγορα
έδειξε τα... δόντια του στους πωλητές, βγάζοντας σημαντικές άμυνες και κατέληξε να
κλείνει σε θετικό έδαφος για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, «αγνοώντας» την τραπεζική διόρθωση.
Τα μη τραπεζικά blue chips πήραν τη σκυτάλη της ανόδου, διατηρώντας τον τζίρο σε
αυξημένα επίπεδα και συνέβαλαν στη διατήρηση των υψηλών δέκα μηνών για τον Γενικό Δείκτη, καθώς και στην επιβεβαίωση
ότι το θετικό μομέντουμ στο Χ.Α. διατηρείται
και επιμένει κοιτώντας προς στις 26 Απριλίου,
όπου αναμένεται ευρέως η αναβάθμιση της
ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Standard and Poor’s, αλλά και προς
τις 13 Μαΐου που η MSCI πιθανότατα να αναβαθμίσει τη Eurobank στους δείκτες της,
ενισχύοντας τη συναλλακτική δραστηριότητα.
Ετσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη
0,29% στις 775,78 μονάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 72,74 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης

υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο
της τάξεως του 0,45%, ενώ στο -0,71% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές ο δείκτης της μεσαίας
κεφαλαιοποίησης κυρίως λόγω των πιέσεων
στην Ιντραλότ (-8,35%) και στην Ιντρακόμ
(-3,37%). Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 1,70% στις 647,53 μονάδες, με την
Alpha Bank να σημειώνει πτώση 4,01%, την
Πειραιώς να υποχωρεί κατά 3,69%, την Εθνική
να κλείνει με οριακή άνοδο 0,16% και τη
Eurobank στο +1,29% αν και ενδοσυνεδριακά
υποχώρησε έως και 3,27%.
H σειρά των θετικών εξελίξεων για το ελληνικό Χρηματιστήριο έχει συνεχώς νέα κεφάλαια σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ,
ενώ οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων υποχώρησαν κάτω από το 3,30%, κάτι που ευνοεί τον τραπεζικό κλάδο, το ενεργητικό του
οποίου περιλαμβάνει ελληνικά ομόλογα οι
τιμές των οποίων αυξάνονται. Ετσι, ο Γενικός
Δείκτης έχει οδηγηθεί στις παρυφές των 780
μονάδων που τεχνικά συνιστούν σημαντικό
επίπεδο αντίστασης και που είναι επομένως
δύσκολο να προσδοκούμε την άμεση υπέρβασή τους, στον βαθμό που δεν αναμένονται
πλέον εξελίξεις σε άλλα πεδία στο εγγύς
μέλλον (αποκρατικοποιήσεις κ.ά.).
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Ανοδικά κινήθηκαν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Σημαντική άνοδο σημείωσαν χθες οι
μετοχές των ευρωπαϊκών εταιρειών
χάρις στην ενίσχυση του κλάδου των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, το επενδυτικό κλίμα ευνόησαν τα οικονομικά στοιχεία από
τη Γερμανία και την Κίνα. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 εμφάνισε
κέρδη για πέμπτη διαδοχική συνεδρίαση, σε επίπεδα ρεκόρ οκταμήνου
με την αρωγή των δεικτών των χρηματιστηρίων της Ζυρίχης και της Φρανκφούρτης. Εκλεισε με άνοδο 0,29%
συγκεκριμένα. Ο δε δείκτης, ο οποίος
καταγράφει την αστάθεια στις ευρωπαϊκές αγορές, υποχώρησε στα χαμηλότερα από τα μέσα Ιανουαρίου 2018.

θηκε 4,5% λόγω κερδών υπεράνω προβλέψεων. Η μετοχή της BoA, αντιθέτως,
είχε απώλειες 2,2% λόγω εσόδων που
υστερούσαν των προσδοκιών. Το ίδιο
συνέβη και με τις Goldman Sachs και
Citigroup.
«Yπήρξε μία μαζική πώληση μετοχών
των κολοσσών της Goldman Sachs και
Citigroup, αλλά εάν εξετάσεις τα αποτελέσματα των τραπεζών αυτών είναι
πραγματικά ρωμαλέα. Και αυτό επηρέασε θετικά και τις ευρωπαϊκές τράπεζες», παρατηρεί ο αναλυτής Ναΐμ Ασλάμ της TF Global Markets.
Στη διεθνή χρηματαγορά η στερλίνα
εξασθένησε 0,4% μετά δημοσίευμα
ότι οι συνομιλίες της πρωθυπουργού

Στο Λονδίνο ο FTSE 100 έκλεισε με άνοδο 0,44%, στη Φρανκφούρτη ο DAX
με +0,67%, στο Παρίσι ο CAC 40 με
+0,36%, στο Μιλάνο ο FTSE MIB με
+0,12%, ενώ στη Μαδρίτη ο ΙΒΕΧ έμεινε αμετάβλητος.
Ανοδική πορεία ακολούθησαν και οι
δείκτες Dow Jones και S&P 500 στην
αμερικανική αγορά, οι οποίοι πριν από
το κλείσιμο παρουσίαζαν κέρδη της
τάξεως του 0,29% και 0,09% αντιστοίχως. Η δυναμική πορεία της Johnson
& Johnson και των μετοχών στον κλάδο
της τεχνολογίας αντιστάθμισαν τις απώλειες στην UnitedCredit και στην
Bank of America (BoA). Η τιμή της μετοχής της Johnson & Johnson ενισχύ-
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Στο Λονδίνο ο FTSE 100 έκλεισε με άνοδο 0,44%, στη Φρανκφούρτη ο DAX με +0,67%, στο Παρίσι ο CAC 40 με +0,36%, στο Μιλάνο ο FTSE MIB με +0,12%, ενώ στη Μαδρίτη ο ΙΒΕΧ έμεινε αμετάβλητος.
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-0.486
0.719
2.654
1.052
1.767
0.827
0.517
-0.477
-1.162
0.367
0.423
1.36
0.473
1.446
0.691
0.661
1.028
1.501
0.368
0.968
-2.494
-0.158
0.774
0.155
2.732
1.557
-1.292
0.876
0
0

RDS ‘B
2492
RELX
1668.5
RIO TINTO
4672.5
ROYAL MAIL R
263.5
ROLLS ROYCE PL
899.3
RSA INSRANCE G
543
SAINSBURY(J)
231.2
SCHRODERS
3161
SAGE GROUP
711.6
ST JAMESS PLAC
1117
SMITHS GROUP
1536.5
SMITH&NEPHEW
1489
SPORTS DI INT
301.4
SSE PLC
1135
STANDRD CHART
672.6
SEVERN TRENT
1974.5
TRAVIS PERKINS
1429.5
TESCO
249.39033
TUI AG
815.6
TAYLOR WIMPEY
190.75
UNILEVER
4372
UTD. UTILITIES
824
VODAFONE GROUP
142.6
WPP PLC
909.6
WHITBREAD
4831

Zurich /Zυρίχη
Εταιρείες
ABBLTDN
RICHEMONTN
GEBERITN1
LAFARGEHOLCIM
NOVARTISN
ROCHEHOLDING
SGSN
SWATCHGROUPI
ADECCON
JULIUSBAERN
CSGROUPAG
GIVAUDANN
NESTLESA
TRANSOCEANN
SWISSCOMN
SWISSREN
UBSGROUPN
ZURICHINSURAN

0.06
1.213
-0.638
-0.303
1.145
0.929
-1.239
2.331
0.452
2.76
0.986
0.506
1.824
-0.176
0.238
0.611
0.175
0.16
2.617
0.58
0.598
-0.049
0.07
2.756
-0.083

(Σε ελβ.φρ.)

Χθεσινό
20.11
73.64
416.8
52.26
80.86
269.1
2613
310.6
58.66
46.2
13.31
2556
94.9
8.54
470
102.1
13.105
325

Μετ. %
1.49
1.57
1.07
0.11
-0.25
0.04
0.31
3.29
0.1
2.01
1.95
0.63
0.57
-1.61
0.17
1.24
0.96
1.37

Frankfurt/Φρανκφούρτη
Εταιρείες
ADIDAS N
ALLIANZ SE
BASF SE
BAY MOT WERKE
BEIERSDORF
BAYER N AG
COMMERZBANK
CONTINENTAL AG
DAIMLER AG N
DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE POST
DT BOERSE N
DT LUFTHANSA A
DT TELEKOM N
E.ON SE NA
FRESENIUS MEDI
FRESENIUS SE
HEIDELBERGCEME

Χθεσινό
229.7
212
72.93
76.4
92.08
62.21
7.969
154.5
56.95
7.775
30.45
117.5
22.28
14.95
9.73
73.82
50.96
71.72

(Σε ευρώ)

Μετ. %
3.4
2.2
0.78
0.75
-1.14
0.5
0.239
1.16
0.46
0.127
0.04
4.6
0.2
-0.002
-0.143
0.2
0.11
0.74

HENKEL AG&CO V
INFINEON TECH
K+S AG NA
MERCK KGAA
MUENCH. RUECK
RWE AG
THYSSENKRUPP A
VOLKSWAGEN VZ
VONOVIA SE
SIEMENS N
SAP SE

88.56
21.03
18.395
95.9
219.4
23.01
13.175
156.62
43.88
104.54
99.47

1.18
0.42
0.25
-0.8
4.3
-0.58
0.295
1.64
-0.1
0.8
-0.29

(Σε ευρώ)

Χθεσινό

Μετ. %

34.5

2.53

AEGON

4.588

0.7

ABN AMRO GROUP

21.58

0.47

AKZO NOBEL

79.56

-0.39

2.45

2.08

AALBERTS INDUS

ALTICE EUROPE
ARCELORMITTAL

20.44

1.51

ASML HOLDING

180.2

1.77

BOSKALIS WESTM

24.02

0.92

GALAPAGOS

105.2

-1.22

GEMALTO

51.45

0.49

HEINEKEN

93.72

-0.83

ING GROEP

12.052

0.92

KONINKLIJKE DS

102.75

0.69

KPN KON

2.782

-0.43

NN GROUP

37.87

0.08

102.75

0.69

KONINKLIJKE DS
IMCD

73.15

0.27

RANDSTAD

48.66

0.19

RELX

19.275

0.97

ROYAL DUTCH SH

28.55

-0.28

UNIBAIL RODAM

156.5

0.97

UNILEVER DR

50.85

0.26

VOPAK

41.83

-0.55

62

1.14

WOLTERS KLUWER

Milano/Mιλάνο
Εταιρείες
A2A SPA

(Σε ευρώ)

Χθεσινό

Μετ. %

1.51

1.52

ATLANTIA

22.84

23.12

AZIMUT HLDG

16.94

16.57

CIR-COMP

1.06

1.04

ENEL

5.48

5.59

EXOR

60.70

60.36

ENI

15.43

15.67

GENERALI ASS

17.00

16.90

GEOX

1.68

1.64

2.3225

0.93

MEDIASET

2.80

2.78

MEDIOBANCA

9.57

9.57

RCS MEDIAGROUP

1.26

1.26

15.41

15.45

INTESA SANPAOL

PRYSMIAN

ASTELLAS PHARM

1574.5

-0.19

BOUYGUES

34.82

34.49

BRIDGESTONE CO

4426

-0.14

CAPGEMINI

111.80

112.25

CANON INC

3285

0.83

CASIO COMPUTER

1400

0

CARREFOUR

17.00

16.87

625

0.64

CASINO GUICHAR

38.55

38.15

CREDIT AGRICOL

12.37

12.20

CITIZEN WATCH
CREDIT SAISON

1490

-1.46

DAIWA SEC GROU

535.7

-0.33

SUBARU

DANONE

69.68

69.98

DASSAULT SYSTE

134.10

134.40

2798.5

1.27

FUJIFILM HOLDI

5286

0.13

12.64

12.48

FUJITSU LTD

8113

0.14

L’OREAL

240.30

238.50

346.30

342.95

EDF

986

-1.6

L.V.M.H.

HITACHI

3700

1.23

LAGARDERE S.C.

24.40

24.08

HONDA MOTOR

3138

0.61

MICHELIN

117.50

115.95

PERNOD RICARD

156.10

158.95

HINO MOTORS

IHI

2671

-0.89

ISUZU MOTORS

1562.5

0.61

KAWASAKI HVY I

2739

-1.33

KAJIMA CORP

1612

0.81

KEIO

6530

-1.06

KOBE STEEL

871

-0.46

KONICA MINOLTA

1127

0

PEUGEOT

24.21

24.09

532.90

531.60

PUBLICIS GROUP

49.52

47.75

RENAULT

62.03

62.17

SAINT-GOBAIN

36.76

36.12

KERING

JTEKT

1470

-1.34

SANOFI

75.10

75.00

MITSUB UFJ FG

563.4

-0.02

SCHNEIDER ELEC

74.08

73.88

MITSUBISHI COR

3024

-1.14

SOCIETE GENERA

28.54

27.99

MITSUBISHI ELE

1559.5

0.19

SODEXO

101.65

102.60

MITSUBISHI MOT

619

-0.48

NEC CORPORATIO

3855

-1.03

STMICROELECTRO

16.21

15.87

NIKKON HLDG

2698

-1.1

TF1

9.07

8.94

THALES

107.45

107.10

TOTAL

49.56

50.07

VEOLIA ENVIRON

21.07

20.67

Χθεσινό

Μετ. %

NIKON CORP

1608

0.5

NIPPON SUISAN

4941

-1.14

NISSAN MOTOR C

934.7

-0.18

NOMURA HOLDING

427.5

0

NISSAN CHEMICA

5090

-1.93

NIPPON PAPER I

2251

NTT DOCOMO

Madrid/Mαδρίτη
Εταιρείες

(Σε ευρώ)

2386.5

3.56

OBAYASHI CORP

1098

0.09

40.26

-1.2509

ODAKYU ELEC RA

2550

-0.74

AENA SME

164

-0.6061

681

-3.27

ACERINOX

9.522

0.7619

2087

-1.04

ACCIONA

103

-0.3868

OJI HOLDINGS
OSAKA GAS
RICOH CO LTD

1159

1.4

SECOM

9236

-1.67

SEVEN & I HLDG

3830

-1.21

SHARP CORP

1284

0.23

SHIMIZU CORP

949

0.32

SHISEIDO

8138

-0.17

SONY CORP

5354

2.57

SMFG

ACS CONS Y SER

AMADEUS
BANKIA
BBVA

69.4 -0.4304
2.38

0.9758

5.526

0.821

BANKINTER

7.29

0.1924

CAIXABANK

2.944

1.6224

DSTR INT ALIME

0.655

-0.6673
-1.4818

3989

-0.18

ENDESA

21.94

SUMITOMO CHEM

542

-0.37

ENAGAS

24.94

-1.6174

SUZUKI

696

-0.29

FERROVIAL

20.66

-0.2896

11.8

1.0274

TAISEI CORP

4875

1.35

FOMENTO DE CON

TDK CORPORATIO

9470

0.21

GRIFOLS

TOBU RAILWAY

3090

-0.64

TOKIO MARINE H

5727

0.17

TORAY INDUSTRI

794.9

0.58

TREND MICRO

5580

0.72

TOPY INDS LTD

2474

0.73

TORAY INDUSTRI

794.9

0.58

24.64 -0.4444

IBERDROLA

7.718

INT AIRLINES G

6.386

-0.9243
1.2686

INDRA SISTEMAS

10.34

-0.2893

INDITEX

27.03

1.8463

MAPFRE

2.613

0.5

MERLIN PROP

12.05

0.9213

SNAM

4.49

4.56

TOSHIBA CORP

3620

0

STMICROELEC.N.

16.22

15.85

TOYOBO

1526

-0.46

ARCELORMITTAL

20.44

1.6157

TELECOM ITALIA

0.53

0.52

TOYOTA MOTOR C

6815

-0.23

OBR HUARTE LAI

0.9948

-1.0149

13.00

12.58

YAMAHA CORP

5830

-1.02

RED ELECTR COR

5.42

5.51

12.882

3.2

TENARIS
TERNA
UNICREDIT

Paris/Παρίσι
Εταιρείες
ACCOR

Tokyo/Tόκιο

(Σε ευρώ)

Χθεσινό

Μετ. %

37.08

36.86

(Σε γιέν)

AIR LIQUIDE

116.60

115.95

REPSOL
BCO DE SABADEL
BANCO SANTANDE
SACYR

18.23

-1.619

14.865

-0.867

1

0.7658

4.5715

0.2522

2.232

0.9955

Χθεσινό

Μετ. %

ALSTOM

40.76

40.63

TELEFONICA

7.404

-0.8437

AJINOMOTO

1716

-0.2

AXA

23.55

23.45

MEDIASET ES CO

6.674

-0.2988

ASAHI GROUP HL

4941

0.8

BNP PARIBAS

47.66

46.85

TECNICAS REUN

26.58

0.0753

Εταιρείες

REUTERS, BLOOMBERG

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Amsterdam/Aμστερνταμ
Εταιρείες

Τερέζα Μέι και της αντιπολίτευσης
δεν σημειώνουν πρόοδο. Το ευρώ υποχώρησε προς το δολάριο μετά αναφορές ότι στελέχη της ΕΚΤ αμφισβητούν τις προβλέψεις για ανάκαμψη
της οικονομίας της Ευρωζώνης, αν
και αργότερα ανέκαμψε στο 1,13 δολ.
Στην αγορά πετρελαίου κι ενώ είχε
προηγηθεί άνοδος σε υψηλά πενταμήνου λόγω μειωμένων παγκόσμιων
αποθεμάτων, το Brent εξασθένησε
στα 71,76 δολάρια το βαρέλι. Ο λόγος
ήταν οι προοπτικές αύξησης της παραγωγής από ΟΠΕΚ και Ρωσία για να
αναχαιτιστεί η διεύρυνση του μεριδίου
αγοράς των ΗΠΑ.

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ

Τετάρτη 17 Απριλίου 2019

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

l

21

Τρίτη 16 Απριλίου 2019

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

-0,85

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,9200

0,9400

0,9232

-1,6800

5.990

0,9220

0,9320

0,9320

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,3780

1,3800

1,3788

0,1050

182.491

1,3700

1,3780

1,3800

0,15

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,5400

0,5450

0,5436

-0,2700

5.078

0,5400

0,5450

0,5450

-0,91

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0060

0,0075

0,0345

1,47

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,0340

0,0345

0,0340

0,0690

60.000

0,0330

0,0345

0,1260

0,1370

1,3500

1,3700

1,3800

1,47

0,1040

0,00

0,1140

0,00

1,3900

-0,71

0,0560

0,00

0,2360

0,00

0,1250

0,00

0,6700

4,69

2,6200

-0,76

1,3500

2,27

0,6000

-4,00

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

1,3700

1,3800

1,3730

0,8610

3.000

0,1040

0,1040

0,1040

-0,0950
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΛΙΠΕ
ΜΙΝΕ

0,1030
1,3900

0,1140
1,4000

0,1048
1,3967

-0,9230
-0,3330

34.393
3.000

0,1040

0,1080

0,2040

0,2180

0,1030

0,1140

0,2100

0,0000

1,3900

1,4000

0,0320

0,0000

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,1100

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0550

ΑΙΕΠ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0025

0,0080

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0290

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)

0,0460

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

0,2760

0,2980

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0910

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0000

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1440

0,1550

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)

0,0125

0,0145

ΤΚΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,0000

ΤΟΕΠ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0380

ΦΑΣΤ

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0120

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0265

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

0,0545

0,0560

ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0560

0,0135

0,0165

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

1,1500

1,1700

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,2200

0,0000

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)

0,2200

0,2360

ΑΓΡΟ

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

1,0000

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

ΚΩΝΣ
ΛΕΠΤ

0,2360
0,1250

0,0560

0,2360

0,2360

0,0020
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0,1300
0,0240

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1300

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0740

0,0800

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,0000

0,6750

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,6350

0,6800

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0270

0,0285

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

0,6622

0,0000

700

0,1170

0,6700

0,1250

0,0000

0,0000

0,6450

0,1250

0,0560

3,0910

10.000

3.828

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

0,4700

0,4800

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0935

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,6000

2,6400

2,6200

2,6200

2,6002

-3,9810

212.000

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0325

ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0120

ΚΕΟ

KEO PLC

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

ΦΡΟΥ

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

1,3500
0,5950

1,3500
0,6000

1,3500
0,5976

3,0000
-0,3340

1.400
2.100

1,3200

1,3500

0,0000

0,0000

0,5950

0,6000

0,2300

0,2360

0,0780

0,0830

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0020

0,0030

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

53,5000

53,5000

53,5000

-50,0000

5.000

52,0000

55,0000

53,5000

-0,93

54,0000

54,0000

54,0000

100,0000

4.000

54,0000

1,89

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

50,5660

54,5000

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 γκολ είναι θέμα... εισαγωγής
Εξαρτημένα από τις μεταγραφές, για το σκοράρισμα, τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και η Ελλάδα
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η ελληνική Σούπερ Λίγκα είναι το
πρωτάθλημα με το τέταρτο υψηλότερο
ποσοστό «εξάρτησης» από ξένους
παίκτες για την επίτευξη τερμάτων
στην Ευρώπη, πίσω μόνο από το κυπριακό, το τουρκικό και την Πρέμιερ
Λιγκ, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρουσίασε το ποδοσφαιρικό
παρατηρητήριο CIES με έδρα την Ελβετία.Συγκεκριμένα, σε κάθε τρία
τέρματα που καταγράφονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, τα δύο έχουν επιτευχθεί από ξένους ποδοσφαιριστές
(67,5%) και μόνο το ένα (32,5%) από
Ελληνες.
Κι αυτό, παρότι της λίστας των κορυφαίων σκόρερ ηγείται ένας Ελληνας,
ο Ευθύμης Κουλούρης, μετά και την
αποχώρηση τον Ιανουάριο του Σέρβου
Αλεξάνταρ Πρίγιοβιτς, του περυσινού
πρώτου σκόρερ.Στην Κύπρο, κατά
κύριο λόγο, και στην Τουρκία, κατά
δεύτερο, σημειώνεται το υψηλότερο
ποσοστό επίτευξης τερμάτων στο εγχώριο πρωτάθλημα από αλλοδαπούς:
σχεδόν επτά στα οκτώ (86,6%) των
γκολ στην Κύπρο μπαίνουν από ξένους, πράγμα αναμενόμενο λόγω του
περιορισμένου πληθυσμού στο νησί,
ενώ το ποσοστό στην Τουρκία φθάνει
το 80,7%, λόγω της ξενομανίας των
συλλόγων. Μία θέση πάνω από την
Ελλάδα βρίσκεται η Αγγλία με 68,8%,
κυρίως χάρη στην αστείρευτη δυνατότητα δαπανών από τους 20 συλλόγους της Πρέμιερ Λιγκ που προσελκύουν τους καλύτερους σκόρερ που
μπορούν. Στον αντίποδα βρίσκει κανείς πρωταθλήματα της Ανατολικής
Ευρώπης, με τη μικρότερη «εξάρτηση»
των ομάδων σε ξένους για τα γκολ
τους να εντοπίζεται στην Ουκρανία
(25,5%), στη Σερβία (27,6%), στο Ισραήλ (27,9%) και στην Τσεχία (30,4%),
ενώ ακολουθεί η Γαλλία με 35,6% των
τερμάτων να τα βάζουν ξένοι.Η χαμηλή προτίμηση των ξένων σκόρερ
στα πρωταθλήματα αυτά οφείλεται
είτε σε λόγους ασφαλείας (στην περίπτωση της Ουκρανίας και του Ισραήλ), είτε σε οικονομικούς των συλλόγων (όπως στη Σερβία και στην
Τσεχία), είτε στην πληθώρα εγχώριων

ΚΥΠΡΟΣ

Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ (αριστερά) ήταν παρών στο «αντίο» του Ντιρκ Νοβίτσκι. Ο Ντουέιν Ουέιντ (δεξιά) ευχαρίστησε και αυτός τους φιλάθλους του Μαϊάμι.

«Αντίο» από δύο θρύλους
του παγκόσμιου μπάσκετ

<
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Δύο στα τρία τέρματα
σημειώνονται από αλλοδαπούς στη Σούπερ Λίγκα.
Σχεδόν επτά στα οκτώ
(86,6%) των γκολ στην Κύπρο μπαίνουν από ξένους.
ταλέντων (όπως στην παγκόσμια πρωταθλήτρια Γαλλία).Οι αλλοδαποί παίκτες καταλαμβάνουν σήμερα την
πρώτη θέση των σκόρερ στα περισσότερα πρωταθλήματα της Ευρώπης,
όπως και στα μεγάλα πρωταθλήματα
της ηπείρου.
Ετσι στην Αγγλία στη λίστα των
πρώτων σκόρερ επικεφαλής είναι ο
Αργεντινός Σέρχιο Αγουέρο, μπροστά
από δύο Αφρικανούς (Μοχάμεντ Σαλάχ
και Πιερ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ), στη
Γερμανία προηγείται ο Πολωνός Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι και στην Ισπανία
ένας ακόμη Αργεντινός, ο Λιονέλ
Μέσι. Στην ιταλική κατάταξη την κορυφή μοιράζονται ένας εγχώριος ποδοσφαιριστής (Φάμπιο Κουαλιαρέλα)

κι άλλος ένας Πολωνός (Κρίστοφ Πιάτεκ), ενώ στη Γαλλία η κορυφή ανήκει
αποκλειστικά στον Γάλλο αρχισκόρερ
Κιλιάν Eμπαπέ.
Τρεις ευρωπαϊκές ομάδες έχουν
απόλυτη «εξάρτηση» από τους αλλοδαπούς παίκτες για τα γκολ τους, καθώς το 100% των τερμάτων τους από
την αρχή της σεζόν έως τις 2 Απριλίου
ανήκει σε ξένους. Πρόκειται για την
κυπριακή ΑΕΚ Λάρνακας, την τουρκική Ρίζεσπορ και τη σλοβακική Σένιτσα. Μηδενική εξάρτηση (0% των
γκολ) έχουν αρκετές ομάδες μικρότερου βεληνεκούς όπως η ουκρανική
Ντέσνα, η σερβική Μπάτσκα, η τσεχική Τέπλιτσε, η βουλγαρική Βίτοσα
Μπίστριτσα, αλλά και οι γνωστότερες
Γκενγκάμπ της Γαλλίας, Ντε Γκράαφσχαπ της Ολλανδίας και φυσικά η Αθλέτικ Μπιλμπάο που έχει μόνο Βάσκους παίκτες.
Στο ελληνικό πρωτάθλημα το υψηλότερο ποσοστό τερμάτων από ξένους έχει ο Παναιτωλικός (96,8%) και
το χαμηλότερο ο Πανιώνιος (22,7%).Το
ενδιαφέρον στοιχείο αναφορικά με
τη Σούπερ Λίγκα είναι η αρκετά υψηλότερη «εξάρτηση» του ελληνικού

πρωταθλήματος ως προς την επίτευξη
τερμάτων από αλλοδαπούς, συγκριτικά
με το ποσοστό συμμετοχής ξένων παικτών στις ενδεκάδες των ελληνικών
ομάδων, που ανέρχεται σε 55,9%, το
έβδομο υψηλότερο στην Ευρώπη.
Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι
ελληνικές ομάδες συνεχίζουν να εμπιστεύονται τους εγχώριους παίκτες
για την ανασταλτική λειτουργία, ενώ
αποκτούν ξένους περισσότερο για τη
δημιουργία παιχνιδιού και το σκοράρισμα.
Αντιθέτως, στην Ιταλία, για παράδειγμα, η διαφορά είναι πολύ μικρότερη, με τους ξένους να καταλαμβάνουν το 60,14% των αγωνιστικών λεπτών και να επιτυγχάνουν το 61,5%
των τερμάτων του Καμπιονάτο.
Στην Αγγλία οι αλλοδαποί έχουν
το 64,6% των αγωνιστικών λεπτών,
στη Γερμανία το 51,69%, στην Ισπανία
το 38,86% και στη Γαλλία μόνο το
36,23%. Το υψηλότερο ποσοστό ξένων
στον αγωνιστικό χώρο ανήκει και
πάλι στο κυπριακό πρωτάθλημα και
είναι στο 80,07%, μακράν του δεύτερου που είναι το τουρκικό πρωτάθλημα με 69,48%.

Tο βράδυ των μεγάλων «αντίο» ήταν αυτό της
9ης Απριλίου στο ΝΒΑ, καθώς δύο θρύλοι του
παγκόσμιου μπάσκετ, ο Αμερικανός Ντουέιν
Ουέιντ και ο Γερμανός Ντιρκ Νοβίτσκι, αγωνίστηκαν στο τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι
στην καριέρα τους, σκοράροντας και οι δύο
από 30 πόντους. Ο άσος των Μαϊάμι Χιτ Ουέιντ
είχε ανακοινώσει πως στο τέλος της σεζόν θα
αποσυρθεί από την ενεργό δράση και έτσι η
τελευταία παρουσία του στο γήπεδο του Μαϊάμι
ήταν ξεχωριστή, τόσο για τον ίδιο όσο για την
ομάδα του και τους φιλάθλους της.
Την παρουσίασή του πριν από το παιχνίδι
έκανε ο γιος του, Ζαέρ, παρουσία του σπουδαίου
άσου του παρελθόντος Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ενώ
την ώρα που το κοινό των Χιτ φώναζε ρυθμικά
«MVP, MVP» ο 37χρονος Ουέιντ τούς ευχαρίστησε για την υποστήριξη όλα αυτά τα χρόνια:
«Θα με κάνετε να κλάψω. Σας αγαπάω. Σας
ευχαριστώ για όλα». Στο τέλος του παιχνιδιού
και αφού σκόραρε 30 πόντους, για μία τελευταία
φορά ανέβηκε στο τραπέζι της γραμματείας
και φώναξε: «Εδώ είναι το σπίτι μου».
Λίγο δυτικότερα, στο Ντάλας, ο Νοβίτσκι
σκόραρε τους ίδιους πόντους και αφού ολοκληρώθηκε το παιχνίδι κόντρα στους Σανς,
πήρε το μικρόφωνο και με δάκρια στα μάτια
ανακοίνωσε πως αποσύρεται ύστερα από 21
επιτυχημένα χρόνια. «Ηταν ένα απίστευτο ταξίδι. Εχω μείνει άφωνος. Εχω τόσο πολλούς
να ευχαριστήσω. Προφανώς τον Μαρκ Κιούμπαν και τον κόουτς Ρικ Κάρλαιλ, αλλά ευχαριστώ και τους περίπου 200 συμπαίκτες που
είχα όλα αυτά τα 21 χρόνια. Πάνω από όλα
θέλω να ευχαριστήσω εσάς (τους φανς των
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Ουέιντ και Νοβίτσκι αποχαιρέτησαν τους οπαδούς των ομάδων τους – Παραίτηση «βόμβα»
του Μάτζικ από τους Λέικερς.
Μάβερικς) που με στηρίξατε σε ολόκληρη την
καριέρα μου», τόνισε ο 41χρονος θρύλος μετά
τον αγώνα.
Την ίδια ώρα, τα πράγματα όλο και χειροτερεύουν στο Λος Αντζελες και στον οργανισμό
των Λέικερς. Λίγες ώρες πριν από το τελευταίο
παιχνίδι των Λέικερς για τη φετινή σεζόν, ο
Μάτζικ Τζόνσον ανακοίνωσε την παραίτησή
του από τη θέση του προέδρου, χωρίς να έχει
ενημερώσει προηγουμένως την ιδιοκτησία
της ομάδας. «Το σκέφτηκα πολύ σοβαρά. Δεν
είμαι ο εαυτός μου. Θέλω να επιστρέψω πίσω,
όπως ζούσα πριν αναλάβω αυτή τη δουλειά»,
δήλωσε αρχικά ο θρύλος των Λέικερς, ενώ επίσης πρόσθεσε πως δεν ενημέρωσε την ιδιοκτήτρια της ομάδας, Τζίνι Μπας, για τον εξής
λόγο: «Ηξερα πως δεν μπορούσα να της το πω
από κοντά. Την αγαπώ σαν αδελφή μου. Δεν
μπορούσα να σταθώ δίπλα της και να της το
πω». Από την πλευρά της, η Τζίνι Μπας ευχαρίστησε τον Τζόνσον με δημοσίευσή της στο
Twitter: «Ερβιν, μου άρεσε να δουλεύω πλάι
σου. Θα συνεχίσουμε το ταξίδι. Σε αγαπάμε».
Πλέον, όλα είναι στον αέρα για τις καλοκαιρινές
κινήσεις της ομάδας, όμως χωρίς αμφιβολία
η φετινή σεζόν ήταν μία από τις χειρότερες
στην ιστορία του συλλόγου.
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MARKET PLACE

Οι ΑΛΦΑΜΕΓΑ
για τα παιδιά της
παιδογκολογικής

FACEBOOK

Διαθέσιμο σε όλους το dark mode
Το dark mode του Facebook Messenger ξεκίνησε α-

πό τις αρχές Μαρτίου, με εκατομμύρια χρήστες στον
κόσμο να το ενεργοποιούν στέλνοντας απλά στον
συνομιλητή τους το εικονίδιο του φεγγαριού, σύμφωνα και με τις οδηγίες. Το επίσημο λανσάρισμα της
εφαρμογής ωστόσο γίνεται τώρα, με την εταιρεία να
προσθέτει την σχετική επιλογή στο μενού ρυθμίσεων του Facebook Messenger σε Android και iOS. Ο
τρόπος, απλός. Απλά πατήστε στο εικονίδιο του προφίλ σας στην επάνω αριστερή γωνία και στη συνέχεια θα δείτε την επιλογή «dark mode». Πέραν του
dark mode, η Facebook δοκιμάζει τρόπους για να
συνδυάζει τα posts του News Feed με τα Stories και
ο χρήστης θα μπορεί να μεταφέρεται από το ένα στο
άλλο με ένα swipe.
Mέσα σε ένα λεπτό πραγματοποιούνται 3,8 εκατ. αναζητήσεις στο Google, 347.222 scrolls στο Instagram, ενώ δαπανώνται on line σχεδόν ένα εκατ. δολάρια.

Ενα λεπτό στο διαδίκτυο

Με στόχο την οικονομική στήριξη των οικογενειών
των παιδιών που νοσηλεύονται στην Παιδογκολογική
Κλινική του Μακάρειου Νοσοκομείου, ξεκίνησε η
νέα εκστρατεία των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ, και
με την πρωτοβουλία του Λουκά Φουρλά «Μικροί
Ήρωες». Η εκστρατεία θα διαρκέσει από τις 15 Απριλίου έως και τις 12 Μαΐου. Η ενέργεια αφορά
τη διάθεση ενός πρωτοποριακού αυτοκόλλητουσταντ για κινητά τηλέφωνα στα ταμεία των Υπεραγορών στην τιμή των €3. Η υπεύθυνη Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ
κ. Ελίνα Θεοδότου, μεταξύ άλλων, ανέφερε πως ανάμεσα στους συνανθρώπους μας που παλεύουν
καθημερινά για την υγεία τους βρίσκονται και
πολλά παιδιά. «Γνωρίζοντας ότι ένας τέτοιος αγώνας
δεν είναι καθόλου εύκολος, ούτε για τα ίδια τα
παιδιά ούτε για τις οικογένειές τους, το λιγότερο
που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε δίπλα
τους με όσα μέσα διαθέτουμε», πρόσθεσε.

Τριπλασίασε τους επισκέπτες της η Netflix, τους διπλασίασε το Instagram
INTERNET

Κενό ασφαλείας στο outlook.com
Χάκερ παραβίασε τις εκδόσεις των υπηρεσιών email

της Microsoft, με αποτέλεσμα εδώ και πολλούς μήνες να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμούς
Outlook.com, MSN και Hotmail χρησιμοποιώντας
στοιχεία υπαλλήλου της εξυπηρέτησης πελατών. Η εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες με ένα email που
αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι hackers κατάφεραν
να πάρουν πρόσβαση στις διευθύνσεις email, τα θέματα των emails, τις ετικέτες των φακέλων που βάζει
ο κάθε χρήστης και τα ονόματα από διευθύνσεις
email στις λίστες των επαφών τους. Ξεκαθαρίζει, ωστόσο, ότι δεν είχαν πρόσβαση στα επισυναπτόμενα
αρχεία και σε username και password. Οι hackers εκμεταλλεύτηκαν το κενό ασφαλείας από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και την 28 Μαρτίου παραβιάζοντας τα
στοιχεία ενός υψηλόβαθμου υπαλλήλου του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών. Η Microsoft σημειώνει
ότι έχει εντοπίσει και απενεργοποιήσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό, αλλά προειδοποιεί ότι ορισμένοι από τους χρήστες μπορεί να συνεχίσουν να λαμβάνουν spam emails.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σκιές για Google News και YouTube
Μετά την πρώτη υπερψήφιση του Copyright Directive

τον περασμένο μήνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το
τοπίο αναμένεται να αλλάξει δραματικά όσον αφορά
την ενημέρωση και την προστασία των πνευματικών
δικαιωμάτων. Η εξέλιξη δημιουργεί σκιές για την λειτουργία της υπηρεσίας Google News. Παρόμοιες νομοθεσίες είχαν ψηφίσει η Ισπανία και η Γερμανία πριν
από μερικούς μήνες. Στην Ισπανία, η Google έκλεισε
εντελώς την υπηρεσία Google News και η επισκεψιμότητα των ειδησεογραφικών ιστοσελίδων μειώθηκε
κατά 10-15%. Ομοίως και στην Γερμανία, όταν οι εκδοτικοί οργανισμοί πίεσαν τη Google να αφαιρέσει τις
περιγραφές από τα links τους. Το νομοσχέδιο μπορεί
να επηρεάσει σημαντικά και το YouTube καθώς υπάρχει μεγάλη «νομική ασάφεια» σχετικά με την αναγνώριση του κατοχυρωμένου περιεχομένου στα
uploads των χρηστών. Δεν αποκλείεται η εταιρεία να
μπλοκάρει όλο το περιεχόμενο που ανεβάζουν οι
χρήστες σε περίπτωση που περιλαμβάνει κατοχυρωμένη μουσική ή videos.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 3D

Καρδιά από κύτταρα και ιστό
Εντυπωσιακό είναι το επίτευγμα ερευνητών του Tel

Aviv University οι οποίοι έχουν καταφέρει να εκτυπώσουν με επιτυχία την 1η 3D printed καρδιά με κύτταρα, αιμοφόρα αγγεία, θαλάμους και κοιλίες, χρησιμοποιώντας κύτταρα και άλλο βιολογικό υλικό από τον
ασθενή. Είναι η πρώτη φορά που επιτυγχάνεται κάτι
τέτοιο, καθώς σε προηγούμενες απόπειρες μπορούσαν απλά να εκτυπώνουν τον ιστό χωρίς αιμοφόρα
αγγεία. Το μέγεθος της 3D printed καρδιάς δεν είναι
πολύ μεγάλο αλλά η τεχνολογία επιτρέπει την παραγωγή μεγαλύτερων οργάνων. Επίσης, για την ώρα η
3D printed καρδιά μπορεί μόνο να συστέλλεται, παρόλα αυτά εκτιμάται ότι υπάρχει δυνατότητα για να
λειτουργήσει απόλυτα φυσιολογικά.

Κατά τη διάρκεια ενός μόνο λεπτού
στο διαδίκτυο, πραγματοποιούνται
ένα εκατομμύριο συνδέσεις στο
Facebook, παίζονται 4,5 εκατομμύρια βίντεο στο YouTube, γίνονται
1,4 εκατομμύρια κινήσεις εισόδου
στο Tinder (πλατφόρμα γνωριμιών)
και αποστέλλονται συνολικά 41,6
εκατομμύρια μηνύματα μέσω
WhatsApp και Messenger
(Facebook). Μέσα σε ένα λεπτό
πραγματοποιούνται 3,8 εκατομμύρια αναζητήσεις στο Google,
347.222 ταχείες επισκοπήσεις
(scrolls) στο Instagram, ενώ δαπανώνται on line σχεδόν ένα εκα-
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Κορυφαία στις προτιμήσεις μηχανών αναζήτησης η Google και
ακολουθεί το YouTube.
τομμύριο δολάρια. Πέρυσι τέτοια
εποχή η καναδική εταιρεία Visual
Capitalist, η οποία καταγράφει τις
τάσεις στην οικονομία και την τεχνολογία και από την οποία η
Statista αντλεί τα στοιχεία, πραγματοποίησε την ίδια έρευνα. Δεν
υπήρξαν μεγάλες διαφορές όσον

αφορά τους βασικούς παίκτες του
διαδικτύου. Facebook και Google
κατέγραψαν πολύ μικρές αυξήσεις.
Στο Google πραγματοποιήθηκαν
φέτος 100.000 επιπλέον αναζητήσεις μέσα σε ένα λεπτό ενώ στο
Facebook έγιναν σχεδόν 30.000 επιπλέον συνδέσεις. Αλλες πλατφόρμες επέδειξαν φέτος μεγαλύτερη δραστηριότητα μέσα σε ένα
λεπτό. Η Netflix σχεδόν τριπλασίασε (κατά τη διάρκεια ενός λεπτού) τον αριθμό των ανθρώπων
που παρακολουθούν το περιεχόμενό της και το Instagram σχεδόν
διπλασίασε τον αριθμό των ατόμων

που επισκέπτονται την πλατφόρμα.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (Φεβρουάριος 2019) που συνέλεγε το SimilarWeb, οι πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες στον κόσμο.
Η μηχανή αναζήτησης της Google
βρίσκεται στην κορυφή, με 57,34
δισεκατομμύρια επισκέπτες τον
Φεβρουάριο. Ακολουθεί το Youtube
με 22,77 δισ. επισκέπτες σε ένα
μήνα και το Facebook με 19,21 δισ.
ενεργούς χρήστες. Στην τέταρτη
θέση βρίσκεται η κινεζική μηχανή
αναζήτησης baidu.com, η οποία
είχε μόλις 9 δισεκατομμύρια επισκέπτες τον Φεβρουάριο.

Χάνει σταδιακά το νερό της η Σελήνη
Το φεγγάρι κρύβει αρκετό νερό
μόνο λίγα εκατοστά κάτω από όλη
την επιφάνεια του, αλλά αυτό δυστυχώς σταδιακά χάνεται με ρυθμό οκτώ γραμμαρίων ανά δευτερόλεπτο και ο ένοχος πρέπει να
αναζητηθεί στο διάστημα, σύμφωνα με Αμερικανούς επιστήμονες. Όταν οι μικροί μετεωρίτες
που συνεχώς πέφτουν πάνω στη
Σελήνη, σηκώνουν λίγη σκόνη, κάνουν και κάτι άλλο: εκτινάσσουν
στο διάστημα μικροποσότητες νερού που βρίσκονται λίγο κάτω από
την επιφάνεια. Μια νέα έρευνα επιστημόνων της NASA εκτιμά ότι
με αυτό τον αφανή τρόπο το φεγγάρι χάνει κάθε χρόνο περίπου 200
τόνους νερού. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον πλανητικό επιστήμονα Μεχντί Μπένα του Κέντρου
Διαστημικών Πτήσεων Goddard,
μελέτησαν στοιχεία από τους αισθητήρες του σεληνιακού δορυφόρου LADEE (Lunar Atmosphere
and Dust Environment Explorer)
της NASA που παλαιότερα κινείτο
σε ύψος μόνο 20 έως 60 χιλιομέ-
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Διακόσιοι τόνοι νερού
χάνονται κάθε χρόνο λόγω πτώσης μετεωριτών
στην επιφάνειά της.
τρων από την επιφάνεια του φεγγαριού και έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό γεωεπιστημών “Nature Geoscience”.
Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι
η βροχή των μετεωριτών εκτινάσσει συνεχώς μόρια νερού. Υπολόγισαν ότι μέσω αυτού του
μηχανισμού κάθε χρόνο περίπου
300 τόνοι νερού απελευθερώνονται από το έδαφος της Σελήνης.
Το ένα τρίτο από αυτούς (100 τόνοι) τελικά ξαναπέφτει κάπου αλλού στο φεγγάρι, αλλά τα υπόλοιπα δύο τρίτα (200 τόνοι) χάνονται για πάντα στο διάστημα.
Οι ερευνητές εκτιμούν ότι κάτω
από ένα τελείως άνυδρο επιφανειακό στρώμα πάχους οκτώ εκατοστών, το σεληνιακό έδαφος

Aγνωστο παραμένει για τους επιστήμονες το πώς βρέθηκε νερό στο φεγγάρι.
σε βάθος έως τριών μέτρων περιέχει 200 έως 500 μέρη νερού
ανά εκατομμύριο (μορίων) ή περίπου το 0,05% του βάρους του
πετρώματος. Προς το παρόν, παραμένει άγνωστο τόσο το πώς βρέ-

θηκε το νερό στο φεγγάρι, όσο
και το πόσο βαθιά μπορεί να φθάνει το νερό κάτω από την επιφάνεια της Σελήνης. Μελλοντικές
αποστολές θα ρίξουν φως σε αυτά
τα ερωτήματα.

Λίμνες μεθανίου στον Τιτάνα του Κρόνου
Είναι ένας κόσμος όπου συχνά
βρέχει, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται λίμνες, μερικές από
τις οποίες, παρόλο που βρίσκονται
σε μεγάλους λόφους, έχουν βάθος
πάνω από 100 μέτρα. Μοιάζει με
τη Γη, αλλά είναι ο Τιτάνας, ο μεγάλος δορυφόρος του Κρόνου,
και οι λίμνες του δεν περιέχουν
νερό, αλλά υγρό μεθάνιο, το οποίο
πέφτει σαν βροχή από τον ουρανό. Δύο νέες επιστημονικές εργασίες, που δημοσιεύθηκαν στο
περιοδικό αστρονομίας «Nature
Astronomy», παρουσιάζουν νέες
εκτιμήσεις και καταλήγουν στο
συμπέρασμα ότι μερικές από τις
λίμνες υγρών υδρογονανθράκων
του εξωτικού δορυφόρου, αν και
έχουν διάμετρο μόνο μερικών
δεκάδων χιλιομέτρων, είναι απρόσμενα βαθιές, ενώ άλλες είναι
ρηχές και εποχικές, με αποτέλεσμα να εξατμίζονται ή να στραγγίζουν κατά περιόδους.
Ο Τιτάνας και η Γη είναι τα
μόνα σώματα του ηλιακού μας συστήματος, όπου έχουν βρεθεί μόνιμες υγρές επιφάνειες, όπως λίμνες, ποτάμια και θάλασσες. Η
διαφορά με τη Γη είναι ότι ο υ-

Ο Τιτάνας και η Γη είναι τα μόνα σώματα του ηλιακού συστήματος όπου έχουν βρεθεί μόνιμες υγρές επιφάνειες.
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Η NASA εξετάζει την
πιθανότητα να στείλει
drone το 2025 με την
αποστολή Dragonfly.
δρολογικός κύκλος του Τιτάνα βασίζεται στους υγρούς υδρογονάνθρακες, όπως το μεθάνιο και το
αιθάνιο. Στη Γη αυτοί οι υδρογο-

νάνθρακες συνήθως βρίσκονται
σε αέρια μορφή, αλλά στον Τιτάνα,
λόγω των πολύ χαμηλών θερμοκρασιών του, συμπεριφέρονται
σαν υγρά.
Ο Τιτάνας, με διάμετρο περίπου
5.150 χιλιομέτρων, μεγαλύτερος
και από τον πλανήτη Ερμή, είναι
ο δεύτερος μεγαλύτερος δορυφόρος του ηλιακού μας συστήματος,
μετά τον Γανυμήδη του Δία. Έχει
τη μεγαλύτερη γεωλογική ομοιό-

τητα με τη Γη από κάθε άλλο σώμα,
ακόμη και από τον Άρη, καθώς
διαθέτει θάλασσες, λίμνες, νησιά,
ποτάμια, φαράγγια, αμμόλοφους,
υπόγεια σπήλαια κ.α. Η NASA εξετάζει σοβαρά την πιθανότητα
να στείλει ένα drone στον Τιτάνα
με την αποστολή Dragonfly, που
-αν υλοποιηθεί- θα εκτοξευθεί το
2025 και θα φθάσει στο μυστηριώδη μακρινό δορυφόρο μετά
από εννέα χρόνια.

Βραβείο «Best Investment
Bank in Cyprus for 2019»
στην AXIA Ventures
Η AXIA Ventures Group, ένας κορυφαίος περιφερειακός
επενδυτικός τραπεζικός όμιλος με ισχυρή παρουσία
και αντιπροσώπευση στην Κύπρο, αναγνωρίστηκε
σαν “Best Investment Bank in Cyprus for 2019” για
δεύτερη συνεχή χρονιά κατά την 20η ετήσια επιλογή
των World’s Best Investment Banks του Global
Finance. Το Global Finance ιδρύθηκε το 1987,
διαθέτει κυκλοφορία 50.050 τευχών και αναγνώστες
σε 189 χώρες, ενώ στο ακροατήριό του συμπεριλαμβάνονται ανώτεροι εταιρικοί και οικονομικοί
διευθυντές που είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση επενδυτικών και στρατηγικών αποφάσεων
σε πολυεθνικές εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο κ. Όμηρος Πισσαρίδης, CΕO & Γενικός
Διευθυντής του ομίλου της AXIA, σχολίασε: «Είναι
με πραγματική ευχαρίστηση που λαμβάνουμε ξανά
αυτή τη διάκριση από το Global Finance. Η αναγνώριση των προσπαθειών μας για την οικονομική
αναζωπύρωση της χώρας από ένα παγκόσμιο και
αξιόπιστο οίκο έχει εξαιρετική αξία, ειδικά σε μια
δύσκολη περίοδο για ολόκληρη την Ευρωζώνη. Το
ήθος και οι βασικές αξίες που μας καθοδηγούν τα
τελευταία έντεκα χρόνια, μας έχουν κατατάξει
μεταξύ των κορυφαίων επιλογών τόσο των τοπικών
όσο και των διεθνών επενδυτών και αυτό επιβεβαιώνεται και πάλι μέσω αυτού του βραβείου».

H Carob Mill
Restaurants παρουσιάζει
το Yabashi Asian Fusion
Η Carob Mill Restaurants παρουσιάζει το Yabashi
Asian Fusion, το νέο εστιατόριο που αποτελεί τη
νέα προσθήκη κάτω από την ομπρέλα των εστιατορίων που διαχειρίζεται η εταιρεία και αποτελεί
τη νέα ποιοτική γαστρονομική επιλογή για ολόκληρη
την οικογένεια. Το μενού του νέου εστιατορίου
Yabashi περιλαμβάνει τις καλύτερες επιλογές Ασιατικής κουζίνας με επίκεντρο τις δημιουργικές
παρουσιάσεις πιάτων σούσι. To Yabashi Asian
Fusion βρίσκεται στην περιοχή του Χαρουπόμυλου
Λανίτη, στην πλατεία του Μεσαιωνικού κάστρου
της Λεμεσού.

Νέο MTN Store
στη Λεωφόρο Μακαρίου
στη Λεμεσό
Το κατάστημα της ΜΤΝ στην Λεωφόρο Μακαρίου
στη Λεμεσό έχει μεταφερθεί λίγα μέτρα παρακάτω
σε νέο χώρο. Το ολοκαίνουριο ΜΤΝ Store έχει ήδη
ανοίξει τις πόρτες του και υπόσχεται να προσφέρει
την απόλυτη ψηφιακή και τεχνολογική εμπειρία
στους επισκέπτες του. Ο σχεδιασμός του καταστήματος βασίζεται στο νέο μοντέλο σχεδιασμού της
ΜΤΝ που ήδη εφαρμόστηκε σε άλλα καταστήματα
της εταιρείας και που έχει ως φιλοσοφία την δημιουργία μοντέρνων και άνετων χώρων με live συσκευές καθώς και την ψηφιακή παρουσίαση των
προδιαγραφών του κάθε προϊόντος.

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Ακριβό το «διαβατήριο» των 15,6 δισ. για δανεισμό από τις αγορές
Τόκους 234 εκατ. ευρώ ετησίως πληρώνει το Δημόσιο για το cash buffer το οποίο δημιουργήθηκε από τα κεφάλαια του ESM
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να πανηγυρίζει για τα «χαμηλά» επιτόκια με τα
οποία δανείζεται από τις αγορές, ωστόσο
αυτά τα επιτόκια εκτός του ότι παραμένουν τα ακριβότερα στην Ευρωζώνη,
κρύβουν ένα επιπλέον κόστος το οποίο
αποτελεί και «εγγύηση» για τους επενδυτές, και ειδικά τα μακροπρόθεσμα
funds. Το cash buffer των 15,6 δισ. ευρώ,
το οποίο δημιουργήθηκε από τα κεφάλαια
του ESM, «κάθεται» σε λογαριασμό της
ΤτΕ χωρίς να τοκίζεται, ενώ επιβαρύνεται
με επιτόκιο 1,5%, δηλαδή έχει κόστος
234 εκατ. ευρώ τον χρόνο για το ελληνικό
Δημόσιο, ένα ποσό που σε άλλη περίπτωση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για την παροχή κοινωνικών επιδομάτων
ή και για τη μείωση φόρων.
Με βάση την ύπαρξη όμως αυτού του
«μαξιλαριού ρευστότητας» δίνεται η δυνατότητα στην Ελλάδα να έχει πρόσβαση

στις αγορές, καθώς εξασφαλίζει το ότι η
χώρα δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα
χρηματοδότησης στο βραχυπρόθεσμο
διάστημα. Με λίγα λόγια, η απόδοση του
3,9% που «πέτυχε» ο ΟΔΔΗΧ στην έκδοση
του 10ετούς αποτιμήθηκε από τους επενδυτές με βάση (και) τα 15,6 δισ. ευρώ
που έχει στον λογαριασμό της η Ελλάδα,
τα οποία... κοστίζουν. Αρα, στην ουσία
η Ελλάδα πληρώνει πολύ πιο ακριβά την
πρόσβασή της στις αγορές απ’ ό,τι δείχνουν οι αποδόσεις των ομολόγων.
Το cash buffer των 15,6 δισ. ευρώ αποτελεί μέρος του μεγάλου αποθέματος
ρευστότητας που διατηρεί η Ελλάδα αυτή
τη στιγμή και το οποίο είναι το μεγαλύτερο
από κάθε άλλη χώρα που βγήκε από τα
προγράμματα διάσωσης. Η ρευστότητα
αυτή στα τέλη Μαρτίου έφτανε τα 41,7
δισ. ευρώ – χωρίς να περιλαμβάνονται
οι δύο έξοδοι της Ελλάδας στις αγορές
και η εκταμίευση της δόσης που ενέκρινε
το Eurogroup, τα οποία θεωρητικά φέρ-
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Η Ελλάδα πληρώνει πολύ
πιο ακριβά την πρόσβασή
της στις αγορές απ’ ό,τι
δείχνουν οι αποδόσεις των
ομολόγων.
νουν το ποσό κοντά στα 48 δισ. ευρώ.
Αυτό το «μαξιλάρι» ουσιαστικά «κάθεται»
χωρίς να αποφέρει (στο σύνολό του) κάποια σημαντικά κέρδη από τόκους, τη
στιγμή που μάλιστα τμήμα του, τα 9 δισ.
ευρώ που έχουν κατατεθεί στον ειδικό
λογαριασμό του Δημοσίου στην ΤτΕ, τοκίζεται με επιτόκιο -0,4%, που σημαίνει
πως το ελληνικό Δημόσιο για μέρος της
ρευστότητας που διατηρεί, αναγκάζεται
να πληρώνει.
Εκτός του ότι το... «παρκάρισμα» της
ρευστότητας αυτής δεν αποδίδει τίποτα

στο ελληνικό Δημόσιο, η κυβέρνηση δεν
δείχνει να έχει καμία στρατηγική για τη
χρήση της. Οπως πολύ χαρακτηριστικά
σημείωσε η HSBC έπειτα από ταξίδι της
στην Αθήνα στα μέσα Μαρτίου, «η Ελλάδα
διαθέτει ένα μεγάλο μαξιλάρι ρευστότητας
άνω των 40 δισ. ευρώ, που σημαίνει ότι
χρηματοδοτείται πλήρως μέχρι το τέλος
του 2023 τουλάχιστον, αλλά δεν υπάρχει
σαφής στρατηγική για το τι θα γίνει με
αυτήν την έξτρα ρευστότητα».
Οι επιλογές πάντως υπάρχουν, απλά
δεν αξιοποιούνται. Εκτός από την επαναγορά των δανείων του ΔΝΤ, θα μπορούσε να διατεθεί για την αποπληρωμή
των ελληνικών ομολόγων που βρίσκονται
στα χαρτοφυλάκια της ΕΚΤ (περίπου 11
δισ. ευρώ) και τα οποία φέρουν ακόμη
υψηλότερα επιτόκια από αυτά του ΔΝΤ
(σε περιπτώσεις φτάνουν το 6% με 6,5%),
για τη μείωση των εκδόσεων εντόκων
γραμματίων (φτάνουν τα 14 δισ. ευρώ
σήμερα, στα διπλάσια επίπεδα σε σχέση

με την περίοδο πριν από την κρίση), καθώς και για τη μείωση των ληξιπρόθεσμων
οφειλών οι οποίες ξεπερνούν τα 2,1 δισ.
ευρώ.

Η ακριβή «εγγύηση»
Η ύπαρξη πάντως αυτού του cash
buffer είναι καθοριστική για τις αγορές.
Χωρίς αυτό η Ελλάδα δεν θα μπορούσε
να προχωρήσει σε εκδόσεις ομολόγων
καθώς τα επιτόκια θα ήταν «απαγορευτικά». Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως οι
διεθνείς οίκοι το υπογραμμίζουν αυτό
στις εκθέσεις τους. Η S&P, η Moody’s
και η Fitch στις αξιολογήσεις τους για
τη χώρα έχουν επισημάνει πως «με τη
στήριξη του μεγάλου cash buffer και τη
συμφωνία για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα
ελάφρυνσης του χρέους, η Ελλάδα θα
συνεχίσει να έχει πρόσβαση στις αγορές
για χρηματοδότηση». Σύμφωνα με την
HSBC, «η ρευστότητα αυτή είναι κρίσιμη
στο να καθησυχάσει τους επενδυτές για

Οριακή πτώση
στο ΧΑΚ την Τρίτη

ΑΝΑΛΥΣΗ

Διατηρούνται
οι ανησυχίες για την
παγκόσμια οικονομία
Η διάθεση των επενδυτών για ανάληψη ρίσκου
ήταν περιορισμένη την εβδομάδα που διανύσαμε,
με τους περισσότερους από τους κύριους χρηματιστηριακούς δείκτες παγκοσμίως να καταγράφουν απώλειες, αν και περιορισμένες, καθώς
οι ανησυχίες για την παγκόσμια οικονομία παραμένουν αμείωτες. Στην αναθεωρημένη εξαμηνιαία οικονομική έκθεση που δημοσιεύθηκε
την Τρίτη, το ΔΝΤ αναθεώρησε πτωτικά για τρίτη
φορά από τον περασμένο Οκτώβριο την εκτίμησή
του για τον ρυθμό αύξησης της παγκόσμιας οικονομίας το 2019 στο 3,3%, από 3,5% που ήταν
η προηγούμενη εκτίμησή του τον Ιανουάριο και
3,9% που αναμενόταν πριν από περίπου ένα
χρόνο. Εν μέσω προσδοκιών για βελτίωση της
παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας από
το δεύτερο ήμισυ του 2019, υπό τις προϋποθέσεις
ήπιας εξόδου του Η.Β. από την Ευρώπη, σύναψης
εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
και εφαρμογής σημαντικά χαλαρής νομισματικής
πολιτικής από τις κεντρικές τράπεζες, το ΔΝΤ
αναμένει ανάκαμψη του ρυθμού μεταβολής του
παγκόσμιου ΑΕΠ το 2020 στο 3,6%. Εν τω μεταξύ,
οι εμπορικές συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
συνεχίζονται και παρόλο που καταγράφεται σταδιακή πρόοδος, ανοιχτά μέτωπα παραμένουν,
καθιστώντας αβέβαιο το πόσο κοντά βρίσκονται
οι δύο πλευρές στην υπογραφή μιας τελικής συμφωνίας. Παράλληλα, όπως σχολίασε η επικεφαλής
του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ σε πρόσφατη συνέντευξή της, η εξαμηνιαία μετάθεση της ημερομηνίας εξόδου του Η.Β. από την Ε.Ε. η οποία αποφασίστηκε σε έκτακτη συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου την Τετάρτη μετά σχετικό
αίτημα της πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, αν και
αποτρέπει το ενδεχόμενο άτακτης εξόδου στο
άμεσο μέλλον, δεν βοηθάει στο να έχουν οι
αγορές μία ξεκάθαρη εικόνα για το τελικό αποτέλεσμα. Η μειωμένη διάθεση των επενδυτών
για ανάληψη ρίσκου, το μήνυμα της ΕΚΤ στη
συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής την Τετάρτη
ότι είναι έτοιμη, εάν χρειαστεί, να χρησιμοποιήσει
όλα τα εργαλεία που διαθέτει για να στηρίξει την
οικονομία της Ευρωζώνης, καθώς και το μήνυμα
της Fed, μέσω των πρακτικών από τη συνεδρίαση
Μαρτίου που δημοσιεύθηκαν την ίδια ημέρα,
ότι διατηρεί επιφυλακτική στάση ως προς την
πορεία των επιτοκίων, ώθησαν αρχικά ανοδικά
τις τιμές των κρατικών ομολόγων ΗΠΑ και Γερμανίας. Η εικόνα διαφοροποιήθηκε την Παρασκευή, με τις σχετικές αποδόσεις να κινούνται
ανοδικά και να σημειώνουν νέα υψηλά για τις
τελευταίες εβδομάδες μετά τα ισχυρά στοιχεία
για τις εξαγωγές της Κίνας (οι αποδόσεις κινούνται
αντίθετα από τις τιμές). Στις αγορές συναλλάγματος, αγνοώντας το μήνυμα της ΕΚΤ, η ισοτιμία
ευρώ/δολ. διατηρήθηκε σε ανοδική πορεία, καταγράφοντας επίπεδα πάνω από την περιοχή
του 1,1300 την Παρασκευή για πρώτη φορά από
τις 26 Μαρτίου, σημειώνοντας κέρδη 1,0% σε εβδομαδιαία βάση.
*Τομέας οικονομικής ανάλυσης & έρευνας διεθνών
κεφαλαιαγορών της Εurobank.

τους κινδύνους γύρω από την Ελλάδα
τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα και έχει
βοηθήσει στην επιστροφή της χώρας
στις αγορές».
Η ύπαρξη αυτού του cash buffer επιτρέπει επίσης στην Ελλάδα να μπορέσει
να αποπληρώσει το ακριβό μέρος των
δανείων του ΔΝΤ (3-4 δισ. ευρώ), τα οποία
επιβαρύνονται με επιτόκιο 5,13%, έχοντας
δανειστεί ήδη –στην ουσία– το ίδιο ακριβά. Και αυτό θα της επιτρέψει να ξαναβγεί και πάλι στις αγορές το επόμενο
διάστημα, πιθανώς αμέσως μετά το Πάσχα
σύμφωνα με πληροφορίες, αν δεν υπάρχει
κάποια αναταραχή διεθνώς, με την έκδοση ενός νέου 3ετούς ομολόγου είτε με
«άνοιγμα» υφιστάμενων εκδόσεων (του
νέου 5ετούς και του 7ετούς που εκδόθηκε
τον Φεβρουάριο). Παράλληλα, στο τραπέζι
του ΟΔΔΗΧ υπάρχει και νέα έξοδος σε...
δεύτερο χρόνο με την έκδοση ενός τίτλου
μεσαίας διάρκειας τους επόμενους μήνες,
μετά τις ευρωεκλογές.

Με οριακές απώλειες έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου την Τρίτη. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις
70,94 μονάδες παρουσιάζοντας πτώση σε ποσοστό
0,13%.Ελαφρά πτώση κατέγραψε και ο Δείκτης
FTSE/CySE 20 σε ποσοστό 0,14%, κλείνοντας στις
42,66 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα
€836.960.Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς
δείκτες, ζημιές παρουσίασαν οι Επενδυτικές σε ποσοστό 0,85% και η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 0,37% .
Οριακά κέρδη παρουσίασε
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η Εναλλακτική Αγορά σε <
ποσοστό 0,17%. ΑμετάβληΟ Γενικός Δείτα παρέμειναν τα Ξενοδοχεία.Κατά την σημερινή συ- κτης έκλεισε
νεδρία πραγματοποιήθηκαν στις 70,94 μονάεπίσης πέντε συναλλαγές
τίτλων της Τσιμεντοποιίας δες παρουσιάζοΒασιλικού στην τιμή των ντας πτώση σε
€2,60. Πρόκειται για απλές
προσυμφωνημένες συναλ- ποσοστό 0,13%.
λαγές για 10.000, 79.070,
20.930, 40.000 και 60.000 μετοχές αντίστοιχα.Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι
τίτλοι της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €551.240
(πτώση 0,76% - τιμή κλεισίματος €2,62) και της Τράπεζας Κύπρου με €251.621 (άνοδος 0,15%- τιμή κλεισίματος €1,38). Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής
Τράπεζας με €5.530 (πτώση 0,85% - τιμή κλεισίματος
€0,832), της Atlantic Insurance με €4.190 (πτώση
0,71% - τιμή κλεισίματος €1,39) και της Logicom με
€4.119 (άνοδος 1,47% - τιμή κλεισίματος €1,38). Από
τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν
ανοδικά, 5 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες.
Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 80.

Ιδιώτες επενδυτές πίσω από το ράλι των ελληνικών ομολόγων
Στο ερώτημα γιατί έχουν υποχωρήσει
το τελευταίο διάστημα σε τόσο μεγάλο
βαθμό οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να
δανείζεται με ευνοϊκότερους όρους ακόμη κι από τις ΗΠΑ, επιχειρεί να απαντήσει εκτενές άρθρο της εφημερίδας
Welt.
«Η απόδοση του 5ετούς ομολόγου
υποχώρησε στο 2,17% και διαμορφώθηκε έτσι σε χαμηλότερα επίπεδα από
αντίστοιχους αμερικανικούς τίτλους
που κινούνται στο 2,29%. “Εάν χρειαζόταν απόδειξη ότι οι χρηματαγορές

έχουν τρελαθεί, τότε αυτή η απόδειξη
ήρθε με τα ελληνικά ομόλογα”, λέει ο
Αλμπερτ Εντουαρτς από τη Société
Générale. “Πώς μπορεί να συμβαίνει
αυτό;”, διερωτάται ο ειδικός, παραπέμποντας στο ότι μόλις πρόσφατα οι αποδόσεις ξεπερνούσαν το 20%».
Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι συγκριτικά χαμηλότερες αποδόσεις των
ελληνικών έναντι των αμερικανικών ομολόγων αντικατοπτρίζουν, κανονικά,
ότι η Ελλάδα είναι ένας πιο υγιής οφειλέτης. «Αυτό είναι αξιοσημείωτο δεδομένου ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν το αδιαμ-
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Αξιοσημείωτο είναι ότι
και στα ιταλικά ομόλογα
5ετούς διάρκειας τα επιτόκια υποχώρησαν δραστικά
στο 1,42%.
φισβήτητο παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα που είναι το δολάριο και σε περίπτωση ανάγκης μπορούν να αναθέσουν στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα να

τυπώσει χρήμα για να πληρώσει τα χρέη
της. Επίσης, παρότι το χρέος ξεπερνά
το 100%, η Αμερική αξιολογείται με το
κορυφαίο ΑΑΑ. […] Η Ελλάδα, αντιθέτως,
ως μέλος της Ευρωζώνης δεν μπορεί να
τυπώσει χρήμα. Και με το χρέος να βρίσκεται στο 188% του ΑΕΠ, η αξιολόγησή
της είναι στο ναδίρ. Εξαιτίας της κακής
αξιολόγησης η Ελλάδα δεν στηρίζεται
άλλωστε και από την ΕΚΤ. Τα ελληνικά
ομόλογα δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων».
Ποιοι είναι λοιπόν οι λόγοι που μειώθηκε η απόδοση των ελληνικών ο-

μολόγων; «To comeback υποκινείται
από τους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι
και σε αναζήτηση καλών αποδόσεων
οδηγήθηκαν στην Αθήνα. Τα 5ετή γερμανικά ομόλογα έχουν αρνητικό επιτόκιο ύψους 0,43%, όπερ σημαίνει: με
τέτοιους τίτλους οι επενδυτές χάνουν
χρήματα. Αξιοσημείωτο είναι ότι και
στα ιταλικά ομόλογα 5ετούς διάρκειας
τα επιτόκια υποχώρησαν δραστικά
στο 1,42%. Αυτό ενισχύει τη θεωρία
ότι στην απεγνωσμένη αναζήτηση αποδόσεων οι επενδυτές αψηφούν τους
πιθανούς κινδύνους».

