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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

Γενικός Δείκτης

ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΓΑΛΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

Ενα νέο όριο χωρίζει την Ευρωπαϊκή Ενωση και εκτείνεται κατά

Οι νέες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων θα επιβαρύνουν

Το 6,5% των παγκόσμιων αποθεμάτων χρυσού ελέγχουν οι Γερ-

μήκος των ανατολικών συνόρων της Γερμανίας και της Αυστρίας
φθάνοντας μέχρι και την Ιταλία. Πρόκειται για το επίπεδο των αμοιβών των εργαζομένων, που είναι ασύγκριτα υψηλότερο στις
χώρες της Δυτικής Ευρώπης σε σύγκριση με το αντίστοιχο στην
Ανατολική Ευρώπη. Σελ. 12

τους ιδιοκτήτες Ι.Χ. Ηδη σε νησιωτικές περιοχές η τιμή του λίτρου της αμόλυβδης αγγίζει τα 2 ευρώ. Οι υψηλοί φόροι στα
καύσιμα και η άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου έχουν
ως αποτέλεσμα η Ελλάδα να έχει την τρίτη ακριβότερη βενζίνη
στην Ευρώπη. Σελ. 16

μανοί. Σύμφωνα με έρευνα, οι ιδιώτες διαθέτουν σε ράβδους,
νομίσματα και κοσμήματα περίπου 8.918 τόνους χρυσού. Στα
θησαυροφυλάκια της Bundesbank βρίσκονται 3.370 τόνοι, ενώ
σε αυτά του χρηματιστηρίου της Φρανκφούρτης 181,5 τόνοι. Μεγάλες τοποθετήσεις σε χρυσό στην Κίνα και Ρωσία. Σελ. 9
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Η βενζίνη καίει την τσέπη

Οι Γερμανοί επενδύουν στον χρυσό

Κλείνει άλλο ένα κεφάλαιο με τη Ρωσία
Με τα δύο ομόλογα που εκδίδει η Κύπρος θα αποπληρώσει πρόωρα το δάνειο που είχε συνάψει το 2011
Αλλη μια εκκρεμότητα που είχε με τη Ρωσία και αφορούσε το δάνειο που είχε συνάψει το 2011 κλείνει η Κύπρος. Αποπληρώνει πρόωρα το δάνειο αυτό με τα δύο
ομόλογα που εκδίδει, ένα 5ετές και ένα

30ετές. Σε πρώτη ανάγνωση η Κυβέρνηση
μπορεί να θέλει να εκμεταλλευθεί το περιβάλλον της ιδιαίτερης ζήτησης για τα
ομόλογα. Με μια δεύτερη ανάγνωση,
όμως, στέλνονται και πολιτικά μηνύματα.

Κι αυτό γιατί η ενέργεια αυτή ακολουθεί
το κλείσιμο ρωσικών λογαριασμών και
εταιρειών που λειτουργούσαν υπό το καθεστώς εταιρειών κέλυφος. Η επιλογή
της Κύπρου πλέον ανάμεσα σε ΗΠΑ και

Ρωσία είναι δίχως αμφιβολία υπέρ της
πρώτης. Μέσω του 5ετούς υπολογίζεται
ότι η Κύπρος θα πάρει 850 εκ. – 1 δισ.
ευρώ, ενώ από το 30ετές, 500 – 600 εκατ.
ευρώ. Και τα δύο θα προσεγγίζουν τα

Επενδύσεις 65 δισ. ευρώ στην αιολική ενέργεια
Τα 65 δισ. ευρώ έφτα-

σαν το 2018 οι επενδύσεις στην αιολική ενέργεια παγκοσμίως, εκ
των οποίων τα 27 δισ.
ευρώ αφορούν νέα αιολικά πάρκα στην Ευρώπη σε στεριά και θάλασσα. Οσον αφορά τις επενδύσεις σε νέα αιολικά πάρκα σε ηπειρωτικές περιοχές της Ευρώπης, αυτές ανήλθαν στο
επίπεδο ρεκόρ των 16,4
δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 40% όλων των
συναφών επενδύσεων
στην Ευρώπη για το
2018. Με τα δεδομένα
αυτά, όπως προβλέπουν αναλυτές του κλάδου, οι επενδύσεις θα
ανέλθουν στα 100 δισ.
ευρώ το διάστημα
2019-2021. Σελ. 11
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ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Βάλτωσαν στη Βουλή
τα σχέδια για νέα Cyta
Στη Βουλή αναζητείται το αύριο της

Cyta. Ένα πακέτο νομοσχεδίων, που
πέρασαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και κατατέθηκαν αρχές του 2017
στη Βουλή για αλλαγή του θεσμικού
πλαισίου, παραμένει σε στασιμότητα
χωρίς να υπάρχει ένδειξη πότε θα
πάει ενώπιον της Ολομέλειας. Πρόθεση για συζήτηση στην Επιτροπή Οικονομικών, μετά το Πάσχα. Σελ. 5

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ

Το ΕΣΤΙΑ θα πιάσει
δουλειά το καλοκαίρι
Τέλος Μαΐου αναμένεται να ολοκλη-

ρωθεί από τη Νομική Υπηρεσία ο νομοτεχνικός έλεγχος του κυβερνητικού
Σχεδίου ΕΣΤΙΑ, για επιχορήγηση δόσης
για δανειολήπτες με ΜΕΔ. Εκτιμάται ότι το σχέδιο θα εφαρμοστεί εντός του
καλοκαιριού. Οι τράπεζες έχουν προχωρήσει στις απαραίτητες διευθετήσεις με τους καταναλωτές που έχουν
ΜΕΔ και το μόνο που απομένει είναι η
υπογραφή του συμβολαίου. Σελ. 4

ΤΟΥΡΚΙΑ

Χωρίς άμυνα η λίρα
Ξεμένει από χρήματα η Κεντρική

Τράπεζα της χώρας και κατρακυλά η
οικονομία της. Σελ. 6

Σε φόρους και
εισφορές ο μισός
μισθός Ελλήνων

Ακριβότερο σουβλάκι στην Ελλάδα λόγω... Κίνας
Σημαντική αύξηση της τιμής του
χοιρινού κρέατος στις διεθνείς αγορές για πολλά χρόνια προβλέπουν
οι αναλυτές λόγω της εξάπλωσης
της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Κίνα, τον μεγαλύτερο παραγωγό και καταναλωτή του συγκεκριμένου κρέατος στον κόσμο. Αν
επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις και
παρατηρηθεί περιορισμός της προσφοράς στις ευρωπαϊκές αγορές,
αναμένεται να επηρεαστεί και η τιμή στο σουβλάκι στην Ελλάδα, που
θα αυξηθεί. Σελ. 9

Σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ
Η συνολική επιβάρυνση για έναν άγαμο εργαζόμενο στην Ελλάδα ανήλθε το 2018
στο 40,9%, όταν ο μέσος όρος στις χώρες
του ΟΟΣΑ είναι 36,1%. Σύμφωνα με μελέτη
του ΟΟΣΑ, ένας άγαμος το 2000 έπρεπε να
δώσει το 38,8% των ακαθάριστων αποδοχών
του σε φόρους και εισφορές, το 2011 εκτινάχθηκε στο 43%, το 2015 υποχώρησε στο
39,1% και πέρυσι έφθασε στο 40,9%. Σελ. 15

ΣΧΟΛΙΟ

χρωστούμενα του ρωσικού δανείου, στα
1,57 δισ. ευρώ. Στο 30ετές η Κύπρος αναμένεται να λάβει ένα επιτόκιο της τάξης
του 2,75 – 3%, ενώ το 5ετές θα κυμανθεί
σίγουρα κάτω του 1%. Σελ. 7

Η ώρα
του πολίτη
για εγγραφή
στο ΓεΣΥ
Τι πρέπει να γνωρίζετε

Πρεμιέρα σήμερα για εγγραφή των
πολιτών στο ΓεΣΥ. Θα έχουν πρόσβαση στον πρώτο κατάλογο των
συμβεβλημένων προσωπικών γιατρών
και θα μπορούν να επιλέξουν αυτόν
της αρεσκείας τους. Πρόκειται για
το τελευταίο βήμα πριν από την εφαρμογή του ΓεΣΥ, λέει στην «Κ» ο
αν. διευθυντής του ΟΑΥ. Τι πρέπει
να γνωρίζετε για να εγγραφείτε στο
σύστημα. Σελ. 4

Πλούσιο και
πιο οικονομικό
το πασχαλινό
τραπέζι φέτος
Ικανοποιητικές οι τιμές
Πιο εύκολα φαίνεται ότι θα γεμίσει
το καλάθι με τα ψώνια για το πασχαλινό τραπέζι. Στα φθαρτά οι τιμές θα
παραμείνουν σε ικανοποιητικά επίπεδα. Στα αμνοερίφια, οι τιμές θα κυμανθούν από 5,85 έως 9 ευρώ το κιλό
στα κρεοπωλεία των υπεραγορών.
Για τα υπόλοιπα κρεοπωλεία οι τιμές
κυμαίνονται από 8-9 ευρώ/κιλό. Οι
φλαούνες κατά μέσο όρο από 8-10
ευρώ το κιλό. Σελ.8

Tου HOLGER SCHMIEDING*

Η Ευρωζώνη μπορεί να ανακάμψει το β΄ εξάμηνο
Η Ευρωζώνη, η ανάπτυξη της οποίας εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος από τις εξαγωγές, έχει υποστεί πολύ μεγαλύτερες
επιπτώσεις από την επιβράδυνση του
παγκόσμιου εμπορίου σε σχέση με κάθε
άλλη οικονομία. Πρόσφατα οικονομικά
στοιχεία, όπως η πτώση των παραγγελιών
στον γερμανικό μεταποιητικό κλάδο από
το εξωτερικό κατά 6% τον Φεβρουάριο,
σηματοδοτούν περαιτέρω επιδείνωση
των συνθηκών στην Ευρωζώνη. Αλλά
τελευταία παρατηρείται πως δεν είναι
αρνητικές όλες οι οικονομικές εξελίξεις,
ενισχύοντας τις πιθανότητες για μια ανάκαμψη στο διάστημα του β΄ εξαμήνου
του έτους.
Από τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν
χθες για τη μεταποίηση στην Ευρωζώνη

φαίνεται πως η ανάπτυξη παρέμεινε υποτονική στις αρχές του β΄ τριμήνου
του 2019. Ο σύνθετος δείκτης οικονομικής δραστηριότητας (ΡΜΙ) διολίσθησε
τον Απρίλιο στο χαμηλό τριμήνου, φθάνοντας τις 51,3 μονάδες από τις 51,6
μονάδες που είχαν καταγραφεί τον Μάρτιο. Αρνητικό ρόλο διαδραμάτισε η υποχώρηση του δείκτη ΡΜΙ στον κλάδο
των υπηρεσιών τον Απρίλιο από τις 53,3
στις 52,5 μονάδες τον Μάρτιο, επισκιάζοντας την έστω και μικρή ενίσχυση
της δραστηριότητας στη μεταποίηση
από τις 47,2 στις 48,1 μονάδες.
Ωστόσο, ο δείκτης προσδοκιών ZEW
και ο δείκτης επενδυτικού κλίματος
Sentix εμφανίζουν σημάδια ανάκαμψης.
Αυτή είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή

συνθήκη για τη βελτίωση των επιδόσεων
στην Ευρωζώνη. Παράλληλα, όμως, υπάρχουν ενδείξεις σε άλλα μέρη του κόσμου που προμηνύουν βελτίωση της
βιομηχανικής δραστηριότητας. Τα τελευταία στοιχεία για την Κίνα –δηλαδή
το ΑΕΠ ή ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών– υποδεικνύουν πως τα μέτρα στήριξης που έχει λάβει το Πεκίνο αρχίζουν
να αποδίδουν καρπούς. Παράλληλα, η
αμερικανική οικονομία παραμένει υγιής
παρά το γεγονός ότι η ανάπτυξη δεν
φαίνεται να είναι τόσο ισχυρή όσο ήταν
πέρυσι, επειδή φθίνει η επίδραση των
φοροαπαλλαγών της κυβέρνησης Τραμπ.
Επιπροσθέτως έχει υποχωρήσει ο κίνδυνος ενός σκληρού Brexit.
Αυτό δεν σημαίνει πως δεν ελλοχεύουν

κίνδυνοι στην Ευρωζώνη. Είναι πιθανόν
να επιδεινωθεί εκ νέου το κλίμα στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας ή να εκπνεύσει η θετική επιρροή των μέτρων
στήριξης του Πεκίνου στην κινεζική οικονομία ή να αποτύχουν οι προσπάθειες
για ένα ομαλό Brexit. Ενδεχομένως, να
κλιμακωθεί η εμπορική αντιπαράθεση
ΗΠΑ - Ε.Ε. μόλις οι ΗΠΑ θα έχουν καταφέρει να καταλήξουν σε συμφωνία με
την Κίνα. Αλλά οι προσδοκίες για την πορεία της Ευρωζώνης μέσα στο β΄ εξάμηνο
δεν είναι πια εξολοκλήρου απαισιόδοξες.
Δηλαδή ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται
να φθάσει το 1,5% ή και υψηλότερα από
τα μέσα του τρέχοντος έτους.
Βραχυπρόθεσμα θα παραμείνει αποδυναμωμένη η βιομηχανική δραστηριότητα

στην Ευρωζώνη. Αλλά οι προβλέψεις για
το β΄ εξάμηνο είναι πιο αισιόδοξες. Θετικό
ρόλο θα μπορούσε να διαδραματίσει η ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας
εντός Ευρωζώνης, αντισταθμίζοντας ενδεχομένως πιέσεις από το εξωτερικό. Συν
τοις άλλοις, αν και ο πανευρωπαϊκός χρηματιστηριακός δείκτης Euro Stoxx 50 έχει
ανακάμψει κατά 15% από τις αρχές του
έτους, δεν φαίνεται πως οι επενδυτές έχουν
λάβει υπόψη όλες τις θετικές ειδήσεις. Θα
περάσουν ακόμη κάποιοι μήνες για να ξεκαθαρίσει η ομίχλη που επισκιάζει τον οικονομικό ορίζοντα της Ευρωζώνης και να
επικρατήσουν μόνον θετικές ειδήσεις.

*Ο Holger Schmieding είναι επικεφαλής οικονομολόγος στην Berenberg Bank.
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Το πνεύμα πρόθυμο…
Μια λαϊκή ρήση λέει πως «το
μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε
σαρξ ασθενής…». Την χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε
να τονίσουμε ότι υπάρχει βούληση να κάνουμε κάτι, αλλά
το σώμα μας δεν μας βοηθάει.
Η ρήση φέρεται να πηγάζει
από τον ίδιο τον Ιησού, όταν
επιστρέφοντας από τον τόπο
όπου είχε πάει να προσευχηθεί στη Γεσθημανή, βρήκε
τους μαθητές του να κοιμούνται. Διαβάζουμε στο Κατά
Ματθαίον Ευαγγέλιον (σε μετάφραση): «Και έρχεται στους
μαθητές και τους βρίσκει κοιμισμένους και λέει στον Πέτρο: Έτσι λοιπόν… δεν αντέξατε ούτε μια ώρα να ξαγρυπνήσετε μαζί μου; Ξαγρυπνά<
<
<
<
<
<

Όλες οι μονάδες θα
πρέπει να καταστούν
αδειούχες, να έχουν
πιστοποιητικά τελικής έγκρισης, να έχουν εύκολη και απρόσκοπτη διαδικασία εξασφάλισης αδειών ποτού και μουσικής και πιστοποιητικά καταλληλόλητας
των όσων προσφέρουν.
τε και προσεύχεστε, για να
μη μπείτε στον πειρασμό. Γιατί το πνεύμα είναι πρόθυμο,
η σάρκα όμως είναι αδύναμη...» Μπορεί η Μεγάλη Εβδομάδα να με έχει βάλει σε
μια σχετική ανάλογη ψυχολογία, αλλά σκοπός μου δεν
είναι να ερμηνεύσω τα Ευαγγέλια. Κάνω μια μικρή παρέμβαση (με αγάπη) για το τι
διαβλέπω πως θα γίνει με την
εφαρμογή του νέου νομικού
πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση και την κατηγοριοποίηση των ξενοδοχείων
και των τουριστικών καταλυμάτων. Και το τι διαβλέπω
να γίνεται … δεν μου επιτρέπει να το εκφράσω ελεύθερα
άγιες που είναι ημέρες…
Η νέα νομοθεσία καταργεί
τη δέσμη απηρχαιωμένων
νομοθεσιών και κανονισμών
που χρονολογούνταν από τον
καιρό των... Αποστόλων. Επιπλέον, σκοπός της είναι να
απλοποιήσει τις διαδικασίες
που υπήρχαν έτσι ώστε οι επιχειρηματίες να έχουν μεγαλύτερο και πιο ελεύθερο
πεδίο πλεύσης για να ανταποκρίνονται πιο άμεσα στις
επικρατούσες συνθήκες της
αγοράς προσφέροντας το ανάλογο προϊόν. Πέραν αυτού,
ο ΚΟΤ καταργήθηκε και πλέον έχουμε Υφυπουργείο Τουρισμού.
Μέχρις εδώ όλα καλά. Μετά αρχίζουν τα όργανα. Παρόλο που δίνεται μια περίοδος
πέντε ετών για προσαρμογή
των υφιστάμενων μονάδων
στα νέα δεδομένα και εναρμόνισής τους με τις νέες απαιτήσεις χορήγησης αδειών
λειτουργίας και κατηγοριοποίησης, παρατηρήθηκαν
κιόλας πρακτικά προβλήματα
εφαρμογής. Για παράδειγμα,
ποιος θα δίνει στο μεσοδιάστημα άδειες για ποτό και
μουσική στα καταλύματα; Η
όλη διαδικασία φαίνεται να
προσκρούει σε διαδικαστικά
θέματα τα οποία δεν φαίνονται να έχουν επιλυθεί και
στο μεταξύ η τουριστική σαιζόν τρέχει. Είναι πολύ ορατό,
τουριστικοί πράκτορες να
στιγματίσουν την Κύπρο ως
προορισμό επειδή θα έχει μη
αδειούχα υποστατικά. Αυτό
το θέμα θα πρέπει να ρυθμιστεί άμεσα.
Μέσα στα πλαίσια εξασφάλισης αδειών λειτουργίας, εμπλοκή έχει και η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Φαίνεται εκεί να επικρατεί μια χαώδης
κατάσταση με κύριο χαρακτηριστικό τις καθυστερήσεις

στο να δώσει τα φώτα της.
Γίνεται ένα κατάλυμα να μην
έχει τις εγκρίσεις της Πυροσβεστικής και να λειτουργεί;
Και αν αύριο συμβεί κάτι; Πάνε όλοι φυλακή (θεωρητικά
τουλάχιστον)…
Συνεπώς αυτή η υπηρεσία
θα πρέπει να ενισχυθεί ή/ και
να αλλάξει τον τρόπο που εργάζεται για να ανταποκρίνεται
πιο γρήγορα.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει
με τις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες). Δεν μπορούν
οι τουριστικές μονάδες να αφήνονται έρμαιο των όποιων
καθυστερήσεων άλλων τμημάτων. Θα έπρεπε η όλη μηχανή να λειτουργεί σαν ένα
καλά κουρδισμένο ρολόι.
Μετά έχουμε το θέμα του
σχεδιασμού και των αδειοδοτήσεων τουριστικών καταλυμάτων.
Προηγουμένως είχαμε το
φαινόμενο η Πολεοδομία να
εγκρίνει ένα τουριστικό κατάλυμα επειδή κοίταζε την
αίτηση με καθαρά πολεοδομικούς όρους και ο ΚΟΤ να
την απορρίπτει επειδή έκρινε
– ας πούμε – το γήπεδο (τεμάχιο γης) ακατάλληλο για
μια τέτοια ανάπτυξη. Ο ΚΟΤ
έλεγε πάντα πως «...πρώτα
πρέπει κύριοι να έρχεστε σε
εμάς και μετά να κάνετε οτιδήποτε άλλο...», αλλά φαίνεται
πως σχεδόν ποτέ δεν κατάφερε να έρθει σε αγαστή συνεργασία ή συνεννόηση με
τις πολεοδομικές αρχές με αποτέλεσμα πολλοί φάκελοι
να πηγαίνουν και να έρχονται
σπαταλώντας πολύτιμο χρόνο
και χρήμα. Με το νέο καθεστώς καταργείται η δυστοκία
που προϋπήρχε μεταξύ πολεοδομίας και ΚΟΤ καθώς τα
προαπαιτούμενα του ΚΟΤ δεν
ισχύουν πλέον, αλλά τώρα
φαίνεται να βγαίνουν στην
επιφάνεια άλλα προβλήματα.
Υπάρχει για παράδειγμα ο ισχυρισμός πως ο νέος νόμος
αφήνει πολλά πράγματα στη
διακριτική ευχέρεια των εμπλεκομένων με αποτέλεσμα
να μην ξέρουν οι σχεδιαστές
τι να σχεδιάσουν για να μπορεί να περάσει. Άστε που κάποιοι του πρώην ΚΟΤ ζουν
ακόμη στην εποχή του και
λένε πως δεν αλλάζουν και
πολλά πράγματα σε σχέση
με πριν…
Αυτή η σύγχυση θα πρέπει
να ξεκαθαρίσει άμεσα έτσι
ώστε η μετάβαση στα νέα δεδομένα να γίνει ομαλά. Θα
πρέπει να δοθούν τάχιστα
παραδείγματα αναπτύξεων
για να ξέρουν οι αρχιτέκτονες
το πεδίο πλεύσης τους.
Το να περιμένουμε με trialand-error να μάθουμε τι καταλύματα μπορούμε να έχουμε, δεν είναι και η καλύτερη
μέθοδος για μια χώρα που θέλει να ανεβάσει τον τουρισμό
σε άλλο επίπεδο. Εγώ θεωρώ
πως το νέο νομικό πλαίσιο ήταν αναγκαίο και ουσιώδες
για την χώρα μας. Θα πρέπει
όμως άμεσα να λυθούν τα
πρακτικά προβλήματα μετάβασης από το παλιό καθεστώς
στο νέο. Συνάμα, θα πρέπει
να μπουν τα δύο πόδια σε ένα
παπούτσι, όλων των υπόλοιπων εμπλεκόμενων υπηρεσιών που σχετίζονται με την
αδειοδότηση και λειτουργία
των τουριστικών καταλυμάτων. Όλες οι μονάδες θα πρέπει να καταστούν αδειούχες,
να έχουν πιστοποιητικά τελικής έγκρισης, να έχουν εύκολη και απρόσκοπτη διαδικασία εξασφάλισης αδειών
ποτού και μουσικής και πιστοποιητικά καταλληλόλητας
των όσων προσφέρουν.
Μπορεί λοιπόν το πνεύμα
του νόμου να θέλει να βοηθήσει, αλλά αν τα υπόλοιπα
τμήματα αφεθούν στον χαβά
τους, τότε πολύ φοβάμαι πως
η σάρκα θα είναι πολύ ασθενής…

O Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS
είναι CEO, APS Andreou
Property Strategy - Chartered
Surveyors.
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Ο πάτος του φρεατίου και τα πιστεύω του serial killer
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Εκεί που κάποιοι ανέμεναν παραίτηση του Χάρη, αυτός τους την βγήκε με
ομόλογα. Και όχι ομόλογα ότι να ’ναι
αλλά με νέο ρεκόρ, καταρρίπτοντας
το προηγούμενο δικό του!

φια, όπως υποστήριξαν αυτοί που τις
ανάρτησαν. Έκανα μάλιστα αναφορά
και στα πολιτικά πιστεύω της οικογένειας του λέγοντας πως στενά συγγενικά του πρόσωπα πέτυχαν εκλογή
σε τοπικές εκλογές ως υποψήφιοι
του ΑΚΕΛ...

Όπως πρώτη είχε γράψει η “Κ” και επιβεβαιώθηκε με χθεσινή επίσημη ανακοίνωση, η κυβέρνηση βγαίνει ξανά στις αγορές, σήμερα με δύο ομόλογα, ένα πενταετές και ένα 30ετές.

Μπάχαλο...
Αληθεύουν; Είτε οι πρώτοι, είτε οι
δεύτεροι ισχυρισμοί; Αδιάφορο.
Ο μόνος λόγος που κάνω αναφορά
στο φαινόμενο είναι για να ρωτήσω
μέχρι πιο βόθρο είναι διατεθειμένοι
να μας οδηγήσουν κάποιοι.
Όταν έγραφα χθες για... πολιτικό
serial killer δεν μπορούσα με τίποτε
να προβλέψω την εξέλιξη αυτή.
Τελικά το πολιτικό φρεάτιο φαίνεται
να είναι πιο βαθύ από αυτό του Μιτσερού.

Υπενθυμίζεται πως τον Φεβρουάριο
είχε εκδοθεί και ένα 15ετές ομόλογο.
Τι κι αν η Τουρκία οργανώνει δύο μεγάλες ασκήσεις σε δύο μήνες και κομπάζει πως μόνο αυτή μπορεί να το
πετύχει; Εμείς εκδίδουμε ομόλογα
και μάλιστα δύο ταυτόχρονα και πολυετή και εντός μερικών μηνών από
το προηγούμενο πολυετές...
Η κυβέρνηση παραδέχεται πως στόχος είναι με τα έσοδα από τα ομόλογα
να αποπληρωθεί το δάνειο από την
Ρωσία “το οποίο γενικώς δεν συμφέρει να υπάρχει ως εκκρεμότητα”.
Όπως μου αναφέρθηκε από άτομο
που γνωρίζει, “το εν λόγω δάνειο δεν
μας συμφέρει πια ούτε οικονομικά,
λόγω του επιτοκίου του, ούτε και πολιτικά λόγω των νέων συνθηκών”.
Κάποιος άλλος έλεγε χθες ότι “ο Χάρης το έχει βάλει πείσμα να καθαρίσει το όνομά του πριν φύγει και ξέρει
πως θα το πετύχει”.
Και μάλιστα με συνοπτικές διαδικασίες...
Για να δούμε αν θα καταφέρει να
“χτυπήσει” ολόκληρο το ποσό που
εκκρεμεί. Δηλαδή, το 1,57 δισ. ευρώ
που είναι το χρέος προς τη Μόσχα...
Κι αν το ξοφλήσουμε αυτό, εξοφλούμε όντως;
Το ερώτημα δεν είναι φιλοσοφικό. Είναι πολιτικό.
Από την Εζεκία Παπαϊωάννου ακούω
περίεργα πράγματα. Η κυρία Γιαννούλλα, η οποία ως γνωστόν ακούει
όλα όσα ψιθυρίζονται στους διαδρόμους του ΑΚΕΛ και ακόμα περισσότερα, μου αποκάλυψε πως στο κόμμα
επικρατεί μεγάλη αναταραχή.

Θα τολμήσει άραγε έστω και ένας
πολιτικός αρχηγός να ξεκαθαρίσει
την κατάσταση; Να πείσει στην πράξη
πως έγνοια του είναι η αποτελεσματικότητα της αστυνομίας, η ενίσχυση
του ρόλου της και η εγκαθίδρυση
σύγχρονων μηχανισμών ελέγχου; Και
όχι η αύξηση των ποσοστών του κόμματός του, με την παράλληλη αύξηση
των φανατισμένων οπαδών;

« Ένας τρόπος υπάρχει να μη ζητώ τις παραιτήσεις τους. Να παραιτηθούν όλοι».

“Τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις δεν χωνεύονται με τίποτα και
όσο πιο χαμηλοί είναι οι αριθμοί τόσο
πιο πολύ ανεβαίνουν οι τόνοι. Κάποιοι
στο κόμμα ετοιμάζονται για μεγάλη επάνοδο αμέσως μετά το Πάσχα”, μου
ανέφερε.

στη λίστα ως προτεινόμενος Ζαχαρίας, ο αρχηγός της Αστυνομιας”.
Στην ερώτησή μου ποιος είναι ο τέταρτος, μου απάντησε: “Ο Χαμπιαούρης, εάν και όταν συνεχιστούν οι αντιδράσεις στην εκπαίδευση. Κάποιοι θα
κάνουν το παν γι’ αυτό”.

Όπως μου είπε υπάρχουν και στελέχη “που γελούν” με την τάση του κυρίου Άντρου να ζητά συνεχώς παραιτήσεις. “Στη λίστα βρίσκονται τώρα
τρεις και δεν αποκλείεται να μπει σύντομα και τέταρτος”, μου ανέφερε. Οι
τρεις είναι ο Χάρης και ο Ιωνάς που αποτελούν διαχρονικούς στόχους του
ΑΚΕΛ “αλλά και ο νεοεισερχόμενος

Η φρίκη που σκόρπισε ο φερόμενος
ως serial killer στην κοινωνία δεν άφησε ασυγκίνητους τους πολιτικούς.
Δεν αναφέρομαι μόνο στην πρόταση
του ΑΚΕΛ και άλλων κομμάτων για
παραίτηση του Ιωνά και του Ζαχαρία
αλλά σε αυτούς που έσπευσαν να
“τοποθετήσουν” πολιτικά τον δολοφόνο.

Κάποιοι βιάστηκαν πολύ και τον κατέταξαν στις τάξεις του ρατσιστικού ΕΛΑΜ ενώ άλλοι ήσαν “σίγουροι πως
ανήκει στον ΔΗΣΥ” λόγω των αθλητικών του επιλογών. Κι αυτό για να δικαιολογήσουν την διαστροφή του κατά ξένων γυναικών και απλώσουν
τα... επιχειρήματά τους για την ξενοφοβία της κυβέρνησης και της... κοινωνίας.
Το πάρτι που έκαναν στα social
media κράτησε πολύ λίγο. Ακολούθησαν άλλες αναρτήσεις με φωτογραφίες στις οποίες εικονιζόταν ο
“serial” να φωτογραφίζει εκδήλωση
για λογαριασμό του Δημήτρη Χριστό-

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Και για να επανέλθω στην κυρία Γιαννούλλα σας μεταφέρω μόνο ένα από
αυτά που μου είπε ότι άκουσε στους
διαδρόμους του ΑΚΕΛ πρόσφατα.
“Κάποιοι αντιδρούν που ο κύριος Άντρος εμφανίζεται με ένα μηδενισμό
και ζητά αβέρτα παραιτήσεις. Υποστηρίζουν πως αυτό όχι μόνο δεν πείθει αλλά απομακρύνει κάποιους από
το κόμμα. Κάποιος μάλιστα επιχειρηματολογούσε χαμηλόφωνα ότι εκείνο
που ο Άντρος έχει καταφέρει είναι να
μας κάνει να συμπαθήσουμε τον Ιωνά”, κατέληξε.
ΚΟΥΪΖ: Ποιος υποψήφιος ευρωβουλευτής απείλησε πως αν συνεχιστεί
η υπερβολική στήριξη ανθυποψηφίου του από στελέχη του κόμματος θα
επικαλεστεί προσωπικούς λόγους
και δεν θα υποβάλει τελικά υποψηφιότητα;

Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Μουσικοί Δρόμοι - Συναυλία Τροπικής Μουσικής
Το να χαθείς σε ένα λαβύρινθο είναι ίσως αγχωτικό, όμως αν μπεις σε έναν μουσικό λαβύρινθο, περιτριγυρισμένος από νότες και
μουσικές, ίσως και να μη θελήσεις να βρεις
την έξοδο σύντομα και να επιζητείς να συναντήσεις όλο και περισσότερους τρόπους
μουσικούς. Αυτό θέλει να κάνει και το Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος Κύπρος, το οποίο
διοργανώνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά
μουσικά σεμινάρια παραδοσιακής και τροπικής μουσικής, φιλοξενώντας και φέτος μερικούς από τους καλύτερους μουσικούς και
καθηγητές του είδους, από τις 30 Απριλίου
έως τις 5 Μαΐου, στην κοινότητα Σπηλιών
στο Τρόοδος.
Μέσα από τα μουσικά σεμινάρια δίνεται
η ευκαιρία στα άτομα που θα τα παρακολουθήσουν να έρθουν σε μία πρώτη ή μία βαθύτερη επαφή με τροπικές μουσικές παραδόσεις, δηλαδή με μουσικές που χρησιμοποιούν ως πρωταρχική ύλη τους μουσικούς
τρόπους ή αλλιώς ήχους και μακάμια. Το
Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος Κύπρος υποστηρίζεται από τη κοινότητα Σπηλιών, η
οποία και θα φιλοξενήσει τα φετινά σεμινάρια.
Στους συμμετέχοντες, στο πλαίσιο της συνεργασίας του Λαβύρινθου με την κοινότητα,
προσφέρονται χώροι για διαμονή και διατροφή
σε πολύ προσιτές τιμές.
Επιστέγασμα των σεμιναρίων είναι η διοργάνωση συναυλίας Τροπικής Μουσικής «Μουσικοί Δρόμοι» με τους μουσικούς Ross Daly,
Μάρκο Σκούλιο, Ζαχαρία Σπυριδάκη, Βαγγέλη
Καρίπη και Γιάννη Κουτή, στο πλαίσιο του
προγράμματος «Πολιτιστική Αποκέντρωση»
του Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού. Η συναυλία
θα διεξαχθεί το Σάββατο 4 Μαΐου στο κοινοτικό πάρκο «Ειρήνης Ανδρέα Χρυσάνθου».

Πέντε σεμινάρια μουσικής
Πέντε μουσικά σεμινάρια θα προσφερθούν
στο πλαίσιο του Λαβύρινθου, όπως παρακάτω:
1. «Το ρεπερτόριο ως διευρυμένο μωσαϊκό στη
σύγχρονη εποχή», καθηγητής: Ross Daly. Η λέξη
«παράδοση» ή «παραδοσιακό» συχνά χρησιμοποιείται σε σχέση με γεωγραφικά εντοπισμένα

Το Μουσικό Εργαστήρι Λαβύρινθος Κύπρος δημιουργήθηκε το 2018 με βασικό στόχο την ανάδειξη
και τη συνέχιση του έργου του Μουσικού Εργαστηρίου Λαβύρινθος, που έχει ως βάση το χωριό
Χουδέτσι στην Κρήτη, με ιδρυτή και καλλιτεχνικό διευθυντή τον Ross Daly.
μουσικά ιδιώματα. Σήμερα πολλοί επίδοξοι
μουσικοί μαθαίνουν «παραδοσιακά» όργανα,
συχνά από γεωγραφικές περιοχές απ’ όπου
δεν προέρχονται οι ίδιοι, και προσαρμόζουν
στα όργανα αυτά στοιχεία και κομμάτια που
είτε προέρχονται από άλλες περιοχές, είτε
απλώς δεν έχουν προηγούμενη συσχέτιση με
τα όργανα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται
ότι τα ρεπερτόρια των «παραδοσιακών» οργάνων
αναπτύσσονται πια ως διαστελλόμενα μωσαϊκά
που εξελίσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες και
τις ιδιαιτερότητες συγκεκριμένων μουσικών
με μοναδικές πορείες μέσα από τη ζωή, παρά
ως έκφραση κοινωνικών συνόλων που συσχετίζονται με κάποιο δεδομένο γεωγραφικό χώρο.
2.«Το ταξίμι και ο ανατολικός μελωδικός πολυτροπισμός», καθηγητής: Μάρκος Σκούλιος. Με
βάση συγκεκριμένα παραδείγματα μελωδικών
τρόπων από τα κυριότερα ανατολικά συστήματα
(Makam, Raga, Dastgah και βυζαντινή Οκταηχία),
θα διερευνηθούν αυτοσχεδιαστικές διαδρομές
και θα εξηγηθούν σε θεωρητικό και πρακτικό
επίπεδο οι μηχανισμοί ανάπτυξης και όλα τα
τροπικά χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους
μελωδικής «συνταγής» που καθορίζουν την ιδιαίτερή της ατμόσφαιρα. Παράλληλα, μέσω
και της ανάλυσης πρότυπων ηχογραφημάτων,

θα διδαχθούν υφολογικά στοιχεία και μελισματικά στερεότυπα, τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την φόρμα Taksim. Το σεμινάριο
είναι κατάλληλο για όσους χειρίζονται όργανα
με δυνατότητα αναπαραγωγής ασυγκέραστων
διαστημάτων, όπως αυτά του ανατολικού οργανολογίου ή τα άταστα μέλη του δυτικού οργανολογίου και η ανθρώπινη φωνή. Απαιτείται
τουλάχιστον μια ελάχιστη δεξιότητα σε όργανο
ή φωνή. Θα χρησιμοποιηθεί κάποιο γραπτό
υλικό, ωστόσο μπορεί να συμμετάσχει και κάποιος που δε γνωρίζει ανάγνωση παρτιτούρας.
3. «Σεμινάριο κρητικής μουσικής», καθηγητής:
Ζαχαρίας Σπυριδάκης. Ένας μουσικός περίπλους
σε φόρμες, τεχνικές και ρεπερτόριο από τα πολυπληθή ιδιώματα της μουσικής του νησιού,
που θα δώσουν στους συμμετέχοντες μια όσο
το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ηχοχρωμάτων που υπάρχουν και εξελίσσονται
στην Κρήτη, από την αρχή του 19 αιώνα μέχρι
και σήμερα. Όργανα αναφοράς: Λύρα, Βιολί,
Λαούτο, Μαντολίνο, Μπουλγαρί, Πνευστά, Κιθάρα, Κρουστά.
4. «Ρυθμολογία και τεχνική στα κρουστά των
Βαλκανίων, της Ανατολικής Μεσογείου και της
Βορείου Αφρικής», καθηγητής: Βαγγέλης Καρίπης.
Το σεμινάριο έχει θέμα τη ρυθμολογία των

κρουστών στο πλαίσιο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, ενώ γίνεται αναφορά και στις
διάφορες επιρροές από τα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Θα διδαχθούν καινούριες
τεχνικές σε όργανα όπως το νταούλι, η νταρμπούκα και το ρεκ, καθώς επίσης και σε άλλα
κρουστά όργανα.
5. «Το ούτι στις μουσικές παραδόσεις της Ανατολικής Μεσογείου», καθηγητής: Γιάννης Κουτής.
Η θεματική του σεμιναρίου επικεντρώνεται
στον πολύπλευρο ρόλο που διαμόρφωσε και
εξακολουθεί να διαμορφώνει το Ούτι στα πλαίσια των Τροπικών Μουσικών παραδόσεων
της Ανατολικής Μεσογείου. Με τη μελέτη χαρακτηριστικών συνθέσεων που πηγάζουν από
το πλούσιο ρεπερτόριο που έχει συσταθεί ανά
τους αιώνες, θα εξεταστούν τόσο η λειτουργία
του οργάνου σε μουσικά σύνολα όσο και η
προσέγγισή του σε σολιστικό επίπεδο. Θα
γίνει επίσης αναφορά στις διάφορες στυλιστικές
τεχνοτροπίες που έχουν επικρατήσει. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν μία βασική
γνώση του οργάνου (Ούτι).

Λεπτομέρειες σεμιναρίων

Ημερομηνίες και χρονοδιαγράμμα: 30 Απριλίου –
5 Μαΐου 2019. Τρίτη: 5:00 – 8:00 μ.μ. Τετάρτη –
Σάββατο: 10:00 π.μ. – 1:00 μ.μ. & 5:00 μ.μ. –
8:00 μ.μ. Κυριακή: 10:00 π.μ. – 1:00 μ.μ.
Κόστος συμμετοχής: 250 ευρώ
Ειδική τιμή για φοιτητές μουσικής και μαθητές
(μουσικά γυμνάσια-λύκεια): 200 ευρώ.
Ολες οι πληροφορίες για τα σεμινάρια είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα:
www.labyrinthcyprus.com, fb: Labyrinth Cyprus
Τηλέφωνα: 99941006 / 99583947
Πληροφορίες Συναυλίας

Μουσικοί: Ross Daly (λύρα, τάρχου, ραμπάμπ,
σάζι), Μάρκος Σκούλιος (νέυ), Ζαχαρίας Σπυριδάκης (κρητική λύρα), Βαγγέλης Καρίπης (κρουστά) και Γιάννης Κουτής (ούτι)
Μέρα: Σάββατο 4 Μαΐου 2019, ώρα: 6:00 μ.μ.
Κοινοτικό πάρκο Ειρήνης Ανδρέα Χρυσάνθου,
Σπήλια, Λευκωσίας. Είσοδος: δωρεάν. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 70007102

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

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

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

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

Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ n Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

Το πρώτο βήμα
των πολιτών
για το ΓεΣΥ
Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι
για να εγγραφούν στο Σύστημα Υγείας
Του ΝΙΚΟΛΑ ΠΕΤΡΟΥ

Στον πρώτο κατάλογο των συμβεβλημένων
γιατρών του ΓεΣΥ θα έχουν πρόσβαση
από σήμερα, Τετάρτη, οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας με την έναρξη εγγραφής των δικαιούχων στο Σύστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ο αριθμός των συμβεβλημένων προσωπικών
ιατρών (ΠΙ) ανέρχεται γύρω στους 250,
ενώ τα τελευταία 24ωρα παρατηρείται έντονη δραστηριότητα στα γραφεία του
ΟΑΥ από Π.Ι. που ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής τους
στο ΓεΣΥ. Συγκεκριμένα, οι Π.Ι., που έχουν
ήδη αιτηθεί την εγγραφή τους στο Σύστημα
τις τελευταίες μέρες, σπεύδουν στα γραφεία
του ΟΑΥ για να υπογράψουν τα συμβόλαια
σύμβασής τους με το ΓεΣΥ, ούτως ώστε
οι πολίτες που θέλουν να εγγραφούν σε
αυτούς να έχουν τη δυνατότητα να το
πράξουν. Οι προσωπικοί γιατροί σε περιβάλλον ΓεΣΥ θα αμείβονται ανάλογα με
τον αριθμό ασθενών που έχουν εγγραφεί
στον κατάλογό τους (μέχρι 2.500 δικαιούχους ο κάθε Π.Ι.). Γι’ αυτό, το άνοιγμα
των καταλόγων εγγραφής για τους δικαιούχους πολίτες αποτελεί και ένα μοχλό
πίεσης για τους Π.Ι. που θέλουν να εντα<
<
<
<
<
<
<

«Σήμερα φθάνουμε
στο τελευταίο βήμα
πριν από την εφαρμογή
του ΓεΣΥ», λέει στην «Κ»,
ο αν. διευθυντής του ΟΑΥ.
χθούν στο Σύστημα και δεν το έχουν
πράξει μέχρι στιγμής. Όπως ανακοίνωσε
ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ),
από σήμερα οι πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους, θα
μπορούν να εγγραφούν στο ΓεΣΥ και Π.Ι.
για ενήλικες, ενώ η ημερομηνία έναρξης
εγγραφής παιδιών στο Σύστημα έχει οριστεί η Δευτέρα 6 Μαΐου 2019. Σημειώνεται
πως οι δικαιούχοι πολίτες της Κυπριακής
Δημοκρατίας πρέπει να γνωρίζουν πώς
για να μπορούν να λαμβάνουν υπηρεσίες
φροντίδας υγείας από την 1η Ιουνίου 2019
που θα τεθεί σε εφαρμογή το ΓεΣΥ, θα
πρέπει να εγγραφούν στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ και κατόπιν να εγγραφούν
σε κατάλογο προσωπικού ιατρού. Μιλώντας
στην «Κ», ο αν. διευθυντής του ΟΑΥ Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, αναφέρει πως
σήμερα «φθάνουμε στο τελευταίο βήμα
πριν από την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας που θα ξεκινήσει την
1η Ιουνίου του 2019». Σημείωσε δε ότι οι
κατάλογοι για εγγραφή των δικαιούχων
δεν θα κλείσουν ποτέ και θα είναι συνεχώς
ανοικτοί. «Οπότε, συνεχίζει, την εγγραφή
τους οι πολίτες θα μπορούν να την κάνουν
ανά πάσα στιγμή, όμως είναι προτιμότερο
οι δικαιούχοι να την κάνουν άμεσα και
να επιλέξουν τον προσωπικό τους γιατρό,
διότι υπάρχει περιορισμός στον αριθμό
των δικαιούχων που μπορεί να εγγράψει
ένας γιατρός στον κατάλογό του. Πρόσθεσε
πως «αν προκύψει το οποιοδήποτε πρόβλημα με το σύστημα πληροφορικής οι
λειτουργοί του ΟΑΥ θα είναι σε επιφυλακή
να το επιλύσουν». Από εκεί και πέρα, για
να είναι σε θέση οι πολίτες να γνωρίζουν

πώς θα εγγραφούν στο ΓεΣΥ η «Κ» καταγράφει αναλυτικά τις διαδικασίες καθώς
και τρόπους εγγραφής των δικαιούχων
στο Σύστημα.

Δικαιούχοι

Σύμφωνα με τη νομοθεσία του ΓεΣΥ,
δικαιούχοι του Συστήματος είναι όλοι οι
πολίτες που διαμένουν νόμιμα στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου και εμπίπτουν
σε μια από τις πιο κάτω κατηγορίες:
• Όλοι οι Κύπριοι πολίτες ανεξαρτήτως
ηλικίας που διαμένουν στις ελεύθερες περιοχές.
• Πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
που εργάζονται ή έχουν άδεια μόνιμης
διαμονής στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές, σύμφωνα
με τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας.
• Πολίτες Τρίτων Χωρών που έχουν
τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες
από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές
και έχουν δικαίωμα ίσης μεταχείρισης
στους κλάδους της κοινωνικής ασφάλισης
ή έχουν άδεια μόνιμης διαμονής, σύμφωνα
με τις πρόνοιες της εθνικής νομοθεσίας.
• Τα εξαρτώμενα τέκνα των προαναφερόμενων δικαιούχων.
• Πρόσφυγες και πρόσωπα με καθεστώς
συμπληρωματικής προστασίας που έχουν
τη συνήθη διαμονή τους στις ελεγχόμενες
από την Κ.Δ. περιοχές και είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες ή πρόσωπα με καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας
σύμφωνα με τον περί Προσφύγων Νόμο.

Οι κατάλογοι για εγγραφή των δικαιούχων δεν θα κλείσουν ποτέ και θα είναι συνεχώς ανοικτοί, οπότε οι πολίτες θα μπορούν να εγγραφούν ανά πάσα στιγμή.

H διαδικασία για εγγραφή
στο Μητρώο Δικαιούχων και
σε κατάλογο προσωπικού ιατρού

Τρόποι εγγραφής

Για να μπορέσετε να εγγραφείτε στο
Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ, είναι απαραίτητο να είστε καταχωρημένοι είτε
στο Αρχείο του Τμήματος Πληθυσμού είτε
στο Αρχείο του Τμήματος Μετανάστευσης
ή / και στο Αρχείο των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να υποβάλετε
ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής, με ένα
από τους πιο κάτω τρόπους:
Αυτοπροσώπως: Μπορείτε να εγγραφείτε δημιουργώντας τον δικό σας λογαριασμό χρήστη στην Πύλη Δικαιούχων
(www.gesy.org.cy) ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται πιο κάτω στη
διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ.
Μέσω τρίτων προσώπων: Αν δεν έχετε
πρόσβαση στο διαδίκτυο, μπορείτε να εγγραφείτε μέσω τρίτων προσώπων, τα
οποία διαθέτουν ήδη ενεργοποιημένο λογαριασμό χρήστη στην Πύλη Δικαιούχων
δεδομένου ότι η εν λόγω διαδικασία γίνεται
με τη συγκατάθεσή σας.
Μέσω του προσωπικού σας ιατρού:
Μπορείτε να εγγραφείτε μέσω επίσκεψης
σε προσωπικό ιατρό της επιλογής σας που
συμμετέχει στο ΓεΣΥ. Κατά την επίσκεψη,
ο προσωπικός ιατρός θα σας αναζητήσει
ηλεκτρονικά στο Μητρώο Δικαιούχων και
αφού σας εντοπίσει θα σας εγγράψει στον
κατάλογο του.
Μπορείτε να ενημερώνεστε για το ποιοι
προσωπικοί ιατροί συμμετέχουν στο ΓεΣΥ
μέσω της ιστοσελίδας του Συστήματος
(www.gesy.org.cy) ή καλώντας στο Κέντρο
Εξυπηρέτησης του Οργανισμού Ασφάλισης
Υγείας στον αριθμό 17000.
Για κάθε άτομο πρέπει να υποβληθεί
ξεχωριστό αίτημα εγγραφής στο Μητρώο
Δικαιούχων του ΓεΣΥ. Από το λογαριασμό

Οι προσωπικοί γιατροί σε περιβάλλον ΓεΣΥ
θα αμείβονται ανάλογα με τον αριθμό ασθενών που έχουν εγγραφεί στον κατάλογό
τους (μέχρι 2.500 δικαιούχους ο κάθε Π.Ι.).
χρήστη σας στην Πύλη Δικαιούχων μπορείτε να προχωρήσετε στην υποβολή αιτημάτων εγγραφής στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ για όλα τα μέλη της οικογένειάς σας, επιλέγοντας «Διαχείριση
Αιτημάτων Εγγραφής» και στη συνέχεια
υποβάλλοντας ένα νέο αίτημα εγγραφής
ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται. Για τα παιδιά με κυπριακή υπηκοότητα, εάν ο γονέας είναι εγγεγραμμένος
πριν από το παιδί, κατά τη διάρκεια της
εγγραφής του παιδιού θα εμφανίζονται
τα στοιχεία του. Αν το παιδί είναι εγγεγραμμένο πρώτο, οι γονικές λεπτομέρειες
θα συμπεριληφθούν αυτόματα στο αρχείο
του παιδιού μόλις εγγραφεί ο γονέας. Τα
παιδιά που δεν έχουν κυπριακή υπηκοότητα, είναι σημαντικό ο γονέας να εγγραφεί
πριν από το παιδί. Με τον τρόπο αυτό,
όταν ο γονέας υποβάλει αίτημα εγγραφής
για το παιδί του μπορεί να αναζητήσει τα
στοιχεία του και, μόλις ανακτηθούν, θα
εμφανιστούν στο αρχείο του παιδιού. Διαφορετικά, εάν το παιδί είναι εγγεγραμμένο
πρώτα και ο γονέας αργότερα, οι γονικές
λεπτομέρειες μπορούν να εισαχθούν μόνο
από τον προσωπικό ιατρό του παιδιού.

Το αίτημα για εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ και σε κατάλογο
προσωπικού ιατρού γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης
Δικαιούχων με τέσσερα πολύ απλά βήματα, ως εξής:
ΒΗΜΑ 1ο: Δημιουργία λογαριασμού
χρήστη: Μέσω της ιστοσελίδας του
ΓεΣΥ (www.gesy.org.cy), δημιουργείτε
ηλεκτρονικό λογαριασμό και στη συνέχεια τον ενεργοποιείτε μέσω e-mail
που θα σας αποσταλεί στο ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο που θα δηλώσετε.
ΒΗΜΑ 2ο: Σύνδεση στην Πύλη Δικαιούχων & Εγγραφή στο Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ:
Αφού συνδεθείτε μέσω του λογαριασμού χρήστη που δημιουργήσατε,
ακολουθώντας τις οδηγίες στην οθόνη
προχωρήστε στην εγγραφή σας στο
Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ, συμπληρώνοντας τα δημογραφικά σας στοιχεία
(π.χ. διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ). Θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και της
Πύλης Δικαιούχων ότι η διαδικασία εγγραφής σας στο Μητρώο Δικαιούχων
του ΓεΣΥ έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς.
ΒΗΜΑ 3ο: Αναζήτηση και επιλογή
προσωπικού ιατρού:
Αφού εγγραφείτε στο Μητρώο Δικαιούχων και έχετε πρόσβαση στην
Πύλη Δικαιούχων μπορείτε να αποστείλετε ηλεκτρονικό αίτημα εγγραφής
σε κατάλογο προσωπικού ιατρού της
επιλογής σας, τον οποίο θα εντοπίσετε
μέσω ηλεκτρονικής αναζήτησης στο
σύστημα. Εφόσον ο προσωπικός ιατρός
αποδεχθεί το αίτημα ηλεκτρονικά, θα
ειδοποιηθείτε σχετικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και της Πύλης
Δικαιούχων.

ΒΗΜΑ 4ο: Ολοκλήρωση διαδικασίας
και επίσκεψη σε προσωπικό ιατρό:
Η διαδικασία εγγραφής σας στο ΓεΣΥ
και σε κατάλογο προσωπικού ιατρού
ολοκληρώνεται αφού εγγραφείτε στο
Μητρώο Δικαιούχων του ΓεΣΥ, και ακολούθως σε κατάλογο προσωπικού
ιατρού. Στη συνέχεια και κατά την πρώτη επίσκεψη στον προσωπικό σας ιατρό,
θα σας ζητηθεί να επιδείξετε κάποιο
έντυπο ταυτοποίησης (π.χ. ταυτότητα),
κάτι που είναι απαραίτητο σε κάθε επίσκεψή σας σε συμβεβλημένο με το
ΓεΣΥ παροχέα υπηρεσιών φροντίδας
υγείας και θα σας ζητηθεί επίσης να
υπογράψετε από κοινού με τον προσωπικό σας ιατρό το «ΕΝΤΥΠΟ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ».

Τρεις κατηγορίες Π.Ι.

Σε τρεις κατηγορίες χωρίζονται οι
Π.Ι. στο ΓεΣΥ. Βάσει των κανονισμών
οι λεγόμενοι Π.Ι. για ενήλικες είναι οι
γιατροί που έχουν ειδίκευση στην παθολογία και στη γενική ιατρική, οι Π.Ι.
για παιδιά είναι οι παιδίατροι και οι
Π.Ι. για ηλικιωμένους είναι αυτοί που
έχουν ειδικευτεί στην γηριατρική.
Στους Π.Ι. για ενήλικες, θα έχουν τη
δυνατότητα να εγγραφούν δικαιούχοι
οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 16ο
έτος της ηλικίας τους, ενώ οι πολίτες
που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος
της ηλικίας θα μπορούν να επιλέξουν
να εγγραφούν ή σε Π.Ι. για ηλικιωμένους
ή σε Π.Ι. για ενήλικες. Στους Π.Ι. για
παιδιά θα μπορούν να εγγραφούν υποχρεωτικά τα παιδιά που είναι κάτω
των 15 ετών, ενώ τα αυτά που είναι 16
-18 ετών θα έχουν την επιλογή να εγγραφούν ή σε Π.Ι. για ενήλικες ή σε
Π.Ι. για παιδιά.

Σημεία διευκόλυνσης
στα Κέντρα Υγείας
Διευκολύνσεις προς τους δικαιού-

χους που επιθυμούν να εγγραφούν
σε Προσωπικό Ιατρό των Κέντρων Υγείας δίνει ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας. Σε ανακοίνωση που
εξέδωσε ο ΟΚΥπΥ αναφέρει ότι «στα
Αστικά Κέντρα Υγείας θα λειτουργούν
σημεία διευκόλυνσης των δικαιούχων
με καταρτισμένους λειτουργούς, οι οποίοι θα μπορούν να καθοδηγήσουν
όσους το επιθυμούν να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους είτε ηλεκτρονικά είτε συμπληρώνοντας το έντυπο
εγγραφής σε προσωπικό ιατρό που
θα υπάρχει στον χώρο». Υπογραμμίζει δε πως τα σημεία διευκόλυνσης
θα λειτουργήσουν από τις αρχές
Μαΐου σε όλα τα Κέντρα Υγείας παγκύπρια, ενώ παράλληλα καλεί όλους
τους δικαιούχους που επιθυμούν να
εγγραφούν σε Π.Ι. των Κέντρων Υγείας του ΟΚΥπΥ να προσκομίζουν απαραίτητα το δελτίο ταυτότητάς τους για
αποφυγή πιθανής ταλαιπωρίας.
Στο μεταξύ, ενημερωτική διάλεξη για
το ΓεΣΥ διοργανώνει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας σήμερα η ώρα 10.30
το πρωί στην αίθουσα διαλέξεων του
Atlantis College. Στη διάλεξη θα γινεί
γενική ενημέρωση για τις υπηρεσίες
του ΓεΣΥ, για τις διαδικασίες εγγραφής, καθώς και όλα όσα πρέπει να
γνωρίζει ο κάθε δικαιούχος. Επιπρόσθετα, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν
την ευκαιρία να υποβάλουν τα ερωτήματά τους στους λειτουργούς και στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΟΑΥ. Ομιλητές θα είναι η Σωτηρούλα
Χαραλάμπους, αναπληρώτρια γενική
γραμματέας ΠΕΟ και μέλος του Δ.Σ. ΟΑΥ, ο Μιχάλης Μιχαήλ, αναπληρωτής
γενικός γραμματέας ΣΕΚ και μέλος
του Δ.Σ. ΟΑΥ, και η Αμάντα Χρυσάφη,
λειτουργός του ΟΑΥ.

Το καλοκαίρι τελικά η εφαρμογή του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ
«Ξεκολλάει» από τη Νομική Υπηρεσία το κυβερνητικό Σχέδιο επιχορήγησης δόσης δανείου για δανειολήπτες με Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

«Ξεκολλάει» το κυβερνητικό Σχέδιο επιχορήγησης δόσης προβληματικών δανείων που βρίσκεται στη Νομική Υπηρεσία από τον Ιανουάριο του 2019. Πληροφορίες της «Κ» θέλουν η Νομική Υπηρεσία να ολοκληρώνει τον νομοτεχνικό
έλεγχο εντός Μαΐου και να προχωρά ώστε
να αρχίσει να εφαρμόζεται η Εστία από
τις τράπεζες εντός του καλοκαιριού. Σημειώνεται δε πως ήδη έχει καθυστερήσει
η εφαρμογή του Σχεδίου, που σύμφωνα
με όλους τους φορείς θα εφαρμοζόταν
στα τέλη Μαρτίου. Από πλευράς τους,
τα τραπεζικά ιδρύματα έχουν προχωρήσει
στις απαραίτητες διευθετήσεις με τους
καταναλωτές που έχουν Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια και το μόνο που απομένει
είναι να υπογράψουν τα συμβόλαια. Όπως
επισημαίνουν, έχουν κάνει ήδη την προεργασία και έχουν καλέσει ήδη τους δανειολήπτες ενόψει «καλύτερου συντονισμού» να επικοινωνήσουν με τις τράπεζες
που θα συμμετάσχουν για δουν πώς μπορούν να επωφεληθούν. Στις περιπτώσεις

που δεν πληρούν τα κριτήρια οι δανειολήπτες για συμμετοχή στο Σχέδιο Εστία,
οι τράπεζες έχουν δηλώσει πως είναι διατεθειμένες να προσφέρουν εναλλακτικές
προτάσεις αναδιάρθρωσης των προβληματικών δανείων. Την περασμένη εβδομάδα παρερμηνεύτηκε μία δήλωση του
υπουργού Οικονομικών Χάρη Γεωργιάδη

προχωρήσει στην καταβολή των 2/3 της
κάθε δόσης. Άρα δεν θα ξεκινήσει το
Σχέδιο τέλος του 2019, απλώς βάσει των
συμφωνηθέντων, πράγματι τότε θα προχωρά στην καταβολή της δόσης το κράτος.
Για τα πρώτα 7 χρόνια, το επιτόκιο του
αναδιαρθρωμένου δανείου θα είναι μεταβλητό και βασίζεται στο εξαμηνιαίο επιτόκιο Euribor +2,5%, αλλά με ανώτερο
όριο το 3,5%). Για την υπόλοιπη διάρκεια
αποπληρωμής το επιτόκιο θα διαμορφώνεται στο εξαμηνιαίο επιτόκιο Euribor
+2% και η διάρκεια αποπληρωμής δεν
θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 25
έτη, ανάλογα με την ηλικία του δανειολήπτη.
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Το κράτος θα προχωρά στην
καταβολή του 1/3 των δόσεων
του δανείου (τόκους και κεφάλαιο) στο τέλος κάθε έτους.
για το Σχέδιο Εστία, λέγοντας πως οι
πρώτες πληρωμές θα γίνουν στο τέλος
του 2019. Βάσει του Σχεδίου το κράτος
θα προχωρά στην καταβολή του 1/3 των
δόσεων του δανείου των δανειοληπτών
(τόκους και κεφάλαιο) στο τέλος κάθε έτους. Για να καταβάλει το κράτος σωρευτικά το 1/3 των δόσεων του κάθε δανείου,
θα πρέπει πρώτα ο δανειολήπτης να έχει

Πώς θα δουλεύει

Η Νομική Υπηρεσία ολοκληρώνει τον νομοτεχνικό έλεγχο εντός Μαΐου.

Αξίζει να σημειωθεί πως πριν από την
αναδιάρθρωση του κάθε δανείου, η τράπεζα θα αξιολογεί την ικανότητα αποπληρωμής του δανειολήπτη και θα πραγματοποιεί έλεγχο βιωσιμότητας της αναδιάρθρωσης. Τα αποτελέσματα της
κάθε αξιολόγησης θα γνωστοποιούνται
στο κράτος, το οποίο θα εξετάζει και θα

επαληθεύει την αίτηση και τις πληροφορίες του κάθε αιτητή. Με την έγκριση
της αίτησης, το κράτος θα προχωρεί στη
σύναψη σύμβασης με τον αιτητή, αλλά
στην περίπτωση που η τράπεζα κρίνει
ότι η αναδιάρθρωση δεν είναι βιώσιμη,
το κράτος τότε θα απορρίπτει τη συμμετοχή του προβληματικού δανειολήπτη
στο Σχέδιο Εστία.

Σε αριθμούς

Με βάση προκαταρκτικές εκτιμήσεις
το μέγιστο ύψος δανείων του Φορέα που
δυνητικά πληρούν τα κριτήρια του Σχεδίου
ΕΣΤΙΑ, άρα τα δάνεια της ΚΕΔΙΠΕΣ, ανέρχεται σε 1,38 δισ. ευρώ. Οι ίδιες εκτιμήσεις παρουσιάζουν 0,9 δισ. ευρώ δανείων
της Τράπεζας Κύπρου να εμπίπτουν στο
Σχέδιο. Γύρω στα 250 εκατ. ευρώ τα δάνεια
της Ελληνικής Τράπεζας που εμπίπτουν
στο Σχέδιο. Τα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα συμπληρώνουν την περίμετρο των
3,4 δισ. ευρώ δανείων που θα έχει κάτω
από την ομπρέλα του το Σχέδιο. Όσον αφορά στον αριθμό των δανείων αυτά υπολογίζονται σε 15 χιλιάδες.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α
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Σκάλωσαν στη Βουλή
τα κρατικά σχέδια
για τη νέα Cyta
Η καθυστέρηση στη συζήτηση των νομοσχεδίων
αποδίδεται στη διαφωνία των κομμάτων
Πέντε χρόνια μετά το πράσινο φως που άναψε
το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της κυβέρνησης
Αναστασιάδη για αποκρατικοποίηση αριθμού ημικρατικών οργανισμών, ένεκα μνημονίου, οι
σαρωτικές αλλαγές που υιοθετήθηκαν, τότε,
έχουν βαλτώσει μεταξύ Προεδρικού και Βουλής.
Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι της
Cyta, όπου, παρά τις κινήσεις που έγιναν από
πλευράς κυβέρνησης, ο τελικός σκοπός δεν επιτεύχθηκε μέχρι σήμερα. Με το οικονομικό επιτελείο να δηλώνει απερίφραστα πως δεν έχει εγκαταλειφθεί ο προσανατολισμός για αλλαγή θεσμικού πλαισίου του κρατικού τηλεπικοινωνιακού
οργανισμού, το αύριο της Cyta αναζητείται στη
Βουλή. Η τελευταία προσπάθεια του υπουργείου
Οικονομικών να θεσμοθετήσει τη νέα Cyta, για
την ώρα έχει την ίδια τύχη των προσπαθειών
που προηγήθηκαν. Ένα πακέτο νομοσχεδίων

Βουλής. Από την Επιτροπή Οικονομικών, ενώπιον
της οποίας βρίσκονται τα νομοσχέδια, μας ειπώθηκε πως υπάρχει πρόθεση να εγγραφούν στην
ημερήσια ατζέντα της Επιτροπής προκειμένου
να συζητηθούν και να αποφασισθεί το τι μέλει
γενέσθαι.

Τα νομοσχέδια

Οι νομοθετικές προτάσεις της κυβέρνησης συμπεριλαμβάνονται στο νομοσχέδιο που τιτλοφορείται ως Νόμος περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017. Οι
πρόνοιες του νομοσχεδίου καθορίζουν το πλαίσιο
προκειμένου η cyta να μπορεί να λειτουργήσει
με κανόνες ιδιωτικής εταιρείας η οποία θα ελέγχεται
εξ ολοκλήρου από το κράτος. Τα βασικά σημεία
των αλλαγών είναι:
l Διασφαλίζεται διά νόμου ο ιδιοκτησιακός έλεγχος της νέας cyta με το κράτος να κατέχει το
σύνολο των μετοχών.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών υπάρχει πρόθεση, με την επανέναρξη των εργασιών μετά τις γιορτές του Πάσχα, τα νομοσχέδια να μπουν στην ημερήσια ατζέντα, προκειμένου να αποφασισθεί και επίσημα η τύχη τους.
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l Διασφαλίζονται τα κεκτημένα των εργαζομένων ενώ δεν διαφοροποιείται το καθεστώς εργοδότησης.
l Δεν θα μετακινηθούν εργαζόμενοι της cyta
σε άλλα τμήματα ή στον δημόσιο τομέα διατηρώντας συνάμα το δημοσιοϋπαλληλικό στάτους.
l Για όσους υπαλλήλους απορροφηθούν από
την νέα Cyta, το καθεστώς εργοδότησης είναι το
ίδιο που προβλεπόταν από τα όσα είχαν προταθεί
από τον πρώην έφορο Αποκρατικοποιήσεων. Δηλαδή, θα μετακινηθούν μεν λαμβάνοντας δε άδεια
άνευ αποδοχών από την ΑΤΗΚ.
Το τέταρτο σημαντικό σημείο του νομοσχεδίου
έχει να κάνει με το διοικητικό σχήμα της νέας εταιρείας στο ενδεχόμενο που η πλειοψηφία του
δεν θα προέρχεται από το κράτος. Σε μια τέτοια
περίπτωση, όπως προνοείται, η συναίνεση της
πλειοψηφίας των εκπροσώπων του κράτους θα
είναι αναγκαία.

Οι όποιες διεργασίες για αλλαγές
στον ημικρατικό οργανισμό περιορίζονται εντός, με το ΔΣ να έχει οδηγίες να εξετάσει επιλογές και σενάρια για το πώς μπορεί να προχωρήσει ο οργανισμός έχοντας υπόψη
τα κυβερνητικά νομοσχέδια.
που πέρασαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και
κατατέθηκαν στη Βουλή, αρχές του 2017, παραμένει σε στασιμότητα χωρίς να υπάρχει ένδειξη
πότε θα πάει ενώπιον της Ολομέλειας. Από πλευράς
της κυβέρνησης, πηγές μας έλεγαν πως το όλο
θέμα δεν έχει κλείσει, πλην, όμως, οι όποιες προσπάθειες έγιναν για απεμπλοκή του παραμένουν
ατελέσφορες. Η Βουλή και συγκεκριμένα η Επιτροπή Οικονομικών παραδέχεται την καθυστέρηση που παρατηρείται στη συζήτηση των νομοσχεδίων, πλην, όμως, η δικαιολογία που προβάλλει είναι πως τα νομοσχέδια δεν φαίνεται να
απολαμβάνουν της υποστήριξης της πλειοψηφίας
των κομμάτων.

Το χρονικό της Cyta ιδιωτική

Παρά τη στασιμότητα που καταγράφεται στην
ολοκλήρωση του πλαισίου αλλαγών, η Cyta είναι
η μόνη περίπτωση ημικρατικού οργανισμού που
οι σχετικές προεργασίες ήταν σε προχωρημένο
στάδιο, χωρίς ωστόσο να ολοκληρωθούν ποτέ με
το ζητούμενο που ήταν η μετατροπή του Οργανισμού σε μια εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με το
κράτος ιδιοκτήτη σε πρώτη φάση και την είσοδο
στη συνέχεια ιδιωτών επενδυτών. Με βάση το
χρονικό πλαίσιο που είχε τεθεί από το Υπουργικό
Συμβούλιο το 2014, η σχετική διαδικασία θα
έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί στις 31/12/2015, δηλαδή τρεις μήνες πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος προσαρμογής της κυπριακής οικονομίας.
Το κυβερνητικό εγχείρημα βρήκε εμπόδια στη
Βουλή όπου με πρόταση νόμου του ΑΚΕΛ, που
πέρασε πριν την διάλυση του Σώματος για τις
βουλευτικές εκλογές του 2016, οι αποκρατικοποιήσεις τέθηκαν αρχικά στον πάγο μέχρι τέλος
του 2017, νόμος που έπεσε στο Ανώτατο. Η κόντρα
κυβέρνησης και Βουλής για τη Cyta συνεχίσθηκε
και πάλι στο Ανώτατο αυτή τη φορά για νόμο που
προνοούσε την κατάργηση της Μονάδας Αποκρατικοποίησης. Πριν το Ανώτατο αποφανθεί
για την συνταγματικότητα του νόμου, το Υπουργικό
Συμβούλιο ουσιαστικά κατάργησε την Μονάδα
Αποκρατικοποίησης, αφού ακύρωσε προηγούμενο
διάταγμά του με το οποίο είχε κηρύξει αριθμό ημικρατικών οργανισμών ως φορέα υποκείμενου
σε αποκρατικοποίηση. Στην περίπτωση της cyta
η κυβέρνηση επανήλθε με πακέτο νομοσχεδίων
και αλλαγές στο ιδιοκτησιακό καθεστώς προκειμένου να κάμψει τις αντιδράσεις κάποιων κομμάτων. Τα νομοσχέδια αυτά εκκρεμούν ενώπιον
της Βουλής.

Αναζητούν πλειοψηφία

Με δεδομένη την δυστοκία που παρατηρείται
σε επίπεδο Βουλής, οι όποιες προσπάθειες, από
πλευράς κυβέρνησης, επικεντρώνονται στο παρασκήνιο και στην ανάγκη να προχωρήσουν οι
αλλαγές στον ημικρατικό οργανισμό. Στο υπουργείο
Οικονομικών πιστεύουν πως οι αλλαγές που έχουν
γίνει στα νομοσχέδια και στο κομμάτι του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, προσεγγίζουν τις θέσεις
κομμάτων πλην του ΑΚΕΛ το οποίο διαφωνεί με
την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Έως ότου ξεκαθαρίσει το τοπίο στη Βουλή, οι όποιες κινήσεις
επί του θέματος περιορίζονται στο εσωτερικό του
ημικρατικού οργανισμού. Όπως μας λέχθηκε, το
Διοικητικό Συμβούλιο της Cyta όταν ανέλαβε καθήκοντα, του ζητήθηκε από την κυβέρνηση να
εξετάσει όλες τις επιλογές ή σενάρια προκειμένου
να προχωρήσει ο οργανισμός με βάση τα νομοσχέδια της κυβέρνησης. Στο οικονομικό επιτελείο
θεωρούν ότι οι αλλαγές είναι θέμα επιβίωσης του
οργανισμού σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ότι
η ευθύνη είναι στη Βουλή.

Μετά το Πάσχα

Από πλευράς Βουλής, η καθυστέρηση που παρατηρείται στη συζήτηση των κυβερνητικών νομοσχεδίων αποδίδεται στην έλλειψη πλειοψηφίας
από πλευράς κομμάτων. Ωστόσο, το όλο θέμα
φαίνεται ότι θα ξεκολλήσει μετά τις γιορτές του
Πάσχα, με την επανέναρξη των εργασιών της

Α Ν Α ΛΥ Σ Η
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/ Του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΚΡΑΒΑ*

Είκοσι χρόνια ευρώ: Το δέντρο και το δάσος
Πριν από είκοσι χρόνια οι ευρωπαϊκές
χώρες δεν φύτεψαν απλώς ένα δέντρο, φύτεψαν ένα ολόκληρο δάσος,
δημιουργώντας ένα νέο οικονομικό
οικοσύστημα γνωστό ως Ευρωζώνη»,
υποστήριξε η γενική διευθύντρια
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
Κριστίν Λαγκάρντ μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Τράπεζα
της Γαλλίας (28.3.2019). Θα επιβιώσει
άραγε το ευρώ τα επόμενα χρόνια;
Η ιδέα ενός κοινού νομίσματος
είχε εμφανιστεί στην ιστορία της
οικονομικής σκέψης πολλά χρόνια
πριν ξεκινήσει το πολιτικό εγχείρημα
της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Παραπέμποντας στον Τζον Στιούαρτ
Μιλ, ο νομπελίστας Ρόμπερτ Μαντέλ
αναφέρει ότι οι παλαιότεροι οικονομολόγοι του 19ου αιώνα ήταν διεθνιστές και ευνοούσαν ένα παγκόσμιο νόμισμα.
Εκτοτε κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Η χρηματιστική παγκοσμιοποίηση, από τη δεκαετία του 1980 και
μετά με τη «Συναίνεση της Ουάσιγκτον», με τη σημαντική αύξηση
στην κλίμακα των διασυνοριακών

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, οδήγησε σε μεγάλου εύρους διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Δημιουργήθηκε η ανάγκη για
θεσμοθετημένη διεθνή συνεργασία
στη νομισματική πολιτική των μεγάλων κεντρικών τραπεζών. Σύμφωνα
με το μακροοικονομικό «τρίλημμα
της ανοικτής οικονομίας», οι σχεδιαστές πολιτικής αντιμετωπίζουν τρεις
επιθυμητούς αλλά αντιφατικούς στόχους: τη σταθεροποίηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας· την ελεύθερη
κίνηση κεφαλαίων διεθνώς· και τον
έλεγχο της νομισματικής πολιτικής
με προσανατολισμό σε εγχώριους οικονομικούς στόχους.
Κατά την πρόσφατη ευρω-κρίση,
το παραπάνω τρίλημμα πήρε νέα
μορφή. Ειδικότερα, κατά τον Ζαν
Πισανί-Φερί (σε μελέτη για το
Bruegel), στον πυρήνα του προβλήματος αστάθειας της Ευρωζώνης
βρίσκεται η αδύνατη τριάδα της ρήτρας μη συνυπευθυνότητας για το
δημόσιο χρέος, του αυστηρού κανόνα
απαγόρευσης νομισματικής χρηματοδότησης των κρατών και της αλ-
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H Ιστορία διδάσκει
πως το ενιαίο ευρωπαϊκό
νόμισμα ήταν ανέκαθεν
πρώτα και κύρια
εγχείρημα πολιτικό.
ληλεξάρτησης μεταξύ τραπεζών και
κυβερνητικού χρέους. Ο ίδιος προτείνει τρεις επιλογές μεταρρύθμισης:
τη διεύρυνση της καταστατικής εντολής της ΕΚΤ, την οικοδόμηση
μιας τραπεζικής ομοσπονδίας και
τη δημοσιονομική ένωση με κοινά
ομόλογα. Αναγνωρίζει ωστόσο ότι
τα οικονομικά, νομικά και πολιτικά
εμπόδια καθιστούν και τις τρεις επιλογές δύσκολες.
Σε κάθε περίπτωση, η Ιστορία διδάσκει πως το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα ήταν ανέκαθεν πρώτα και κύρια εγχείρημα πολιτικό. Σε μια περίοδο ασυνήθιστης αβεβαιότητας
διεθνώς, κλειδί για τη θωράκιση του
ευρώ είναι αφενός η επίσπευση ο-

λοκλήρωσης της τραπεζικής ένωσης,
με τον τρίτο καθοριστικό πυλώνα
που αφορά το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης καταθέσεων, και
αφετέρου η αντιμετώπιση των οικονομικών ανισορροπιών με ένα εσωτερικό σχέδιο τύπου Μάρσαλ προς
όφελος των πιο αδύναμων χωρών.
Οπως το Σχέδιο Μάρσαλ ενίσχυσε
καθοριστικά τον διεθνή ρόλο του αμερικανικού δολαρίου, έτσι και η θεσμοθέτηση της μερικής ανακύκλωσης των πλεονασμάτων μέσω άμεσων επενδύσεων από τον Βορρά
στον Νότο, εντός Ευρωζώνης, μπορεί
να συμβάλει στη σταθεροποίηση
του ευρώ. Ολα αυτά, φυσικά, δεν ακυρώνουν την ανάγκη για προσαρμογή κάθε κράτους-μέλους στις απαιτήσεις του ευρώ – μια προσαρμογή
που έχει αποδειχθεί πιο δύσκολη για
την Ελλάδα από ό,τι για οποιαδήποτε
άλλη χώρα.

* Ο κ. Κωνσταντίνος Γκράβας είναι αναλυτής
διεθνών αγορών και επισκέπτης καθηγητής
στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών Πολεμικής Αεροπορίας.

/ Του NIKOY BΑΤΟΠΟΥΛΟΥ

Απόηχοι καταστροφών στην Ευρώπη
Στις 4 Νοεμβρίου 1966, ο ποταμός
Αρνος στη Φλωρεντία υπερχείλισε
προκαλώντας τεράστιες καταστροφές, τις μεγαλύτερες από το
1557. Η πλημμύρα της Φλωρεντίας πριν από 53 χρόνια είχε καταστρέψει έργα τέχνης, κειμήλια
και σπάνια βιβλία και έμεινε στην
Ιστορία ως καμπή. Οχι μόνο ως
τραύμα αλλά και ως γεγονός που
επιτάχυνε την τεχνολογία των αποκαταστάσεων, αλλά και της δικτύωσης των υποστηρικτών της
κληρονομιάς της ανθρωπότητας.
Οι καταστροφές στη Φλωρεντία, που είχαν ευρεία κάλυψη
και από τον ελληνικό Τύπο (πολυσέλιδο ήταν το αφιέρωμα στο
περιοδικό «Εικόνες»), θα είχαν
προκαλέσει σήμερα τεράστια κινητοποίηση μέσω των κοινωνικών δικτύων με παράλληλη διάχυση φωτογραφιών από προσωπικά ταξίδια στην Τοσκάνη. Το
1966, όμως, υπήρχε ακόμη η παντοκρατορία της έντυπης δημοσιογραφίας. Αν η πυρκαγιά στη
Νοτρ Νταμ είχε συμβεί το 1960
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Οι καταστροφές στα κέντρα του δυτικού πολιτισμού συνιστούν μέθοδο στάθμισης της εξέλιξης των κοινωνιών.
ή το 1980 θα είχε σαφώς διαφορετική επίδραση στην κοινή γνώμη, ή έστω το θέμα θα είχε κρατηθεί σε ροή ελεγχόμενης ενημέρωσης. Οι καταστροφές στα
κέντρα του δυτικού πολιτισμού
συνιστούν από μόνες τους μέθοδο
στάθμισης της εξέλιξης των κοινωνιών, μέσα από τη δυνατότητα,
την επιθυμία ή την ταχύτητα αντίδρασης.
Η αποκατάσταση της Δρέσδης,
της «Φλωρεντίας του Βορρά»,
μετά την ισοπέδωσή της από τους
συμμαχικούς βομβαρδισμούς του
1945, ήταν πολυδάπανο και πολυσύνθετο έργο που διήρκεσε
δεκαετίες, και είναι σαφές ότι

αυτό που παραδίδεται από μια
τόσο μεγάλη καταστροφή είναι
μονάχα η εντύπωση ή η εικόνα
του πρωτότυπου. Αντιστοίχως,
θα μπορούσε να μιλήσει κανείς
για τη μεγάλη φωτιά του Λονδίνου
το 1666, τον σεισμό της Λισσαβώνας το 1755, την καταστροφή
της Βαρσοβίας από τους ναζί και
την αναγέννησή της από τον πολωνικό λαό. Στην ιστορία των πόλεων υπάρχουν καμπές υποδοχής
ενός νέου βλέμματος.
Η Παναγία των Παρισίων πέρασε στη λαϊκή φαντασία τον
19ο αιώνα, παρότι ήταν έμβλημα
επί αιώνες. Ξαναγεννήθηκε με
την ύλη του νέου ρόλου των πόλεων στις αρχές του 1800 και εντάχθηκε σε μια νέα αφήγηση
για το Παρίσι που αναδυόταν, με
νέους αστούς, νέα τεχνολογία και
εντέλει, νέα ιερότητα. Στην ουσία,
θρηνούμε το βλέμμα του 19ου αιώνα πάνω στον Μεσαίωνα, ένα
βλέμμα οικείο, που γέννησε ο πολιτισμός της νεωτερικότητας, τον
οποίον συνεχίζουμε.
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Χωρίς άμυνα
η τουρκική λίρα
που βουλιάζει
Ξεμένει από χρήματα η Κεντρική Τράπεζα
της χώρας και κατρακυλά η οικονομία της
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Πριν από λίγες ημέρες, ένα δημοσίευμα
του ξένου τύπου ήταν αρκετό για να προκληθεί νέα αναστάτωση στην οικονομία
της Τουρκίας. Ένα ρεπορτάζ της Financial
Times σχετικά με τα μεγάλα προβλήματα
που αντιμετωπίζει η Άγκυρα στο πεδίο
της οικονομίας, προκάλεσε κλυδωνισμούς
στην τουρκική αγορά και τη νέα πτώση
της αξίας της τουρκικής λίρας. Το επίμαχο
δημοσίευμα προειδοποιούσε ότι η Κεντρική Τράπεζα (ΚΤ) της Τουρκίας έχει
ενισχύσει τα συναλλαγματικά της αποθέματα με δισεκατομμύρια δανεικά δολάρια βραχείας διάρκειας.
Η νέα κίνηση της ΚΤ αυξάνει τις ανησυχίες αλλά και τους φόβους των αναλυτών και των επενδυτών ότι η Τουρκία
<
<
<
<
<
<

Οι τουρκικές εταιρείες αδυνατούν να ανταποκριθούν
στις οικονομικές υποχρεώσεις τους λόγω των υψηλών
επιτοκίων.
λαμβάνει μέτρα προκειμένου να αντιμετωπίσει ενδεχόμενη νέα νομισματική
κρίση. Οι τελευταίες αναλύσεις τονίζουν
ότι τα αναφερόμενα καθαρά συναλλαγματικά αποθέματα που κατείχε η ΚΤ ήταν
στα $28,1 δισ. στις αρχές Απριλίου. Πρόκειται για ένα ποσό που οι επενδυτές πιστεύουν ότι είναι ανεπαρκές λόγω της
αυξημένης ανάγκης της Τουρκίας για
χρήματα για την κάλυψη του χρέους της.
Υπολογισμοί της Financial Times υποδεικνύουν ότι το σύνολο αυτό ενισχύθηκε
από μια ασυνήθιστη αύξηση της χρήσης
βραχυπρόθεσμων δανείων, των περίφημων swaps, από τις 25 Μαρτίου. Αφαιρώντας αυτές τις ανταλλαγές, το σύνολο

στην ΚΤ είναι λιγότερο από 16 δισ. δολάρια ΗΠΑ.
Αναλυτές και επενδυτές, λοιπόν, ανησυχούν ότι η κατάσταση της χρηματοπιστωτικής άμυνας της Τουρκίας είναι
άκρως προβληματική σε ό,τι αφορά την
αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης κρίσης
της αγοράς. Αυτές οι απαισιόδοξες αναλύσεις έρχονται στο προσκήνιο την ώρα
που οι τουρκικές εταιρίες αδυνατούν να
ανταποκριθούν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους και το ενδεχόμενο της
προσφυγής της Τουρκίας στο Διεθνές
Νομισματική Ταμείο (ΔΝΤ) εμφανίζεται
στον ορίζοντα, παρά την μέχρι στιγμής
κατηγορηματική άρνηση της τουρκικής
κυβέρνησης.

Προβληματισμός των επενδυτών
Μεταδίδοντας τα νέα ανησυχητικά
δεδομένα στην τουρκική οικονομία η
Financial Times υπογραμμίζει ένα σημαντικό σημείο. «Ένας πρώην ανώτερος
αξιωματούχος στην Κεντρική Τράπεζα
της Τουρκίας, ο οποίος δεν επιθυμούσε
να κατονομαστεί, δήλωσε ότι τα επιπλέον
δολάρια που έχουν δανειστεί, δεν έχουν
κερδηθεί. Αυτή δεν είναι μια ορθόδοξη
(προσέγγιση για) τη συσσώρευση αποθεματικού στην Κεντρική Τράπεζα», επισημαίνει το επίμαχο δημοσίευμα.
Το ίδιο δημοσίευμα, το οποίο δέχθηκε
τα πυρά της τουρκικής κυβέρνησης, η
οποία υποστηρίζει ότι πίσω του κρύβονται
«σκοτεινές δυνάμεις» που επιθυμούν να
πλήξουν τα τουρκικά οικονομικά συμφέροντα, εστιάζει στο κλίμα έντονου
προβληματισμού που επικρατεί στις διεθνείς αγορές σχετικά με την κατάσταση
στην τουρκική οικονομία. «Υπάρχει μια
γενική ανησυχία για το τι συμβαίνει πίσω
στα παρασκήνια», προειδοποιεί ο Tim
Ash, στέλεχος της Blue Bay που ειδικεύεται σε διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Η έλλειψη διαφάνειας επισκιάζει
την ήδη εύθραυστη αξιοπιστία της Κε-

Αυξήθηκε η κερδοφορία
για την Louis Plc
Θετική η επίδραση της αναδιάρθρωσης
του τραπεζικού δανεισμού ύψους 11,3 εκατ., ευρώ και η απόκτηση της Celestyal
για την Louis Plc. Όπως προκύπτει από
τα οικονομικά αποτελέσματα του συγκροτήματος, η αναδιάρθρωση του τραπεζικού
δανεισμού, η απόκτηση του επιπλέον
49% των μετοχών της Celestyal και η μείωση της φορολογίας κυρίως λόγω της αναβαλλόμενης φορολογίας, ήταν οι βασικοί
παράγοντες οι οποίοι οδήγησαν σε αύξηση
του ενοποιημένου κέρδους των ιδιοκτητών
της εταιρείας. Για το 2018, το ενοποιημένο
καθαρό κέρδος που αναλογεί ανήλθε στα
30,2 εκατ., ευρώ σε σύγκριση με 11,5
εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρονιά
και σημείωσε αύξηση κατά 18,7 εκατ.
ευρώ.
Τα λειτουργικά κέρδη προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων, χρεολύσεων και ενοικίων ξενοδοχείων για το 2018 παρουσίασαν
αύξηση της τάξης του 41,8% ή 18,5 εκατ.
ευρώ κάτι που προήλθε κυρίως από την
συμπερίληψη της Celestyal στα αποτελέσματα από τις 13 Ιουνίου του 2018. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα αποτελέσματα της Celestyal συμπεριλαμβάνονταν σε αυτά του Συγκροτήματος για
ολόκληρο το 2018, η συνεισφορά της
Celestyal στο EBITDAR του Συγκροτήματος
θα ήταν χαμηλότερη.
Θετικά επέδρασε και η μείωση των καθαρών εξόδων χρηματοδότησης κατά μισό
εκατ. ευρώ όπως επίσης και το κέρδος
από την αναδιάρθρωση του τραπεζικού
δανεισμού ύψους 11,3 εκατ. ευρώ. Το κέρδος που προέκυψε από την απόκτηση του
επιπλέον 49% των μετοχών της Celestyal
ήταν ύψους 1,2 εκατ., ευρώ ενώ η μείωση

της αναβαλλόμενης φορολογίας έφερε
μειώσεις ύψους 3,8 εκατ. ευρώ.

Ζημιές και κέρδη
Η ζημιά από απομείωση στην αξία περιουσιακών στοιχείων ύψους 6,4 εκατ. ευρώ
και η καθαρή ζημιά ύψους 3,8 εκατ. ευρώ,
από την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων,
είχαν αρνητικό αντίκτυπο στα ενοποιημένα
αποτελέσματα του έτους. Στα ενοποιημένα
αποτελέσματα για το 2017, περιλαμβάνεται
κέρδος ύψους 8,2 εκατ. ευρώ που προέκυψε
από την αναδιάρθρωση του τραπεζικού δανεισμού, ζημιά από απομείωση στην αξία
περιουσιακών στοιχείων ύψους 2,4 εκατ.
ευρώ και ζημιά από επενδύσεις σε εταιρείες
καθαρής θέσης ύψους 4,1 εκατ. ευρώ.
Με την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης
δανεισμού, μειώθηκαν σημαντικά οι τρέχουσες υποχρεώσεις με αποτέλεσμα η τρέχουσα θέση του Συγκροτήματος και της εταιρείας να έχει βελτιωθεί σημαντικά.
Ο Δείκτης κάλυψης τόκων, παρουσιάζει
αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος
λόγω της αύξησης της κερδοφορίας και της
μείωσης των τόκων πληρωτέων, ως αποτέλεσμα της μείωσης επιτοκίων δανεισμού.
Στα συμπεράσματα για το έτος 2018 περιλαμβάνεται το ποσοστό πληρότητας των
ξενοδοχείων του ομίλου το οποίο παρουσιάζει μείωση σε σχέση με το προηγούμενο
έτος λόγω της μείωσης πληρότητας σε
σχέση με τα διαθέσιμα δωμάτια και τον
χρόνο λειτουργίας των ξενοδοχείων. Επιπλέον αναφέρεται ότι οι ναυτιλιακές δραστηριότητες του ομίλου παρουσιάζουν αύξηση ως προς την πληρότητας σε σχέση
με τις ημέρες χωρητικότητας και το χρόνο
λειτουργίας των πλοίων.

«Σκοτεινές δυνάμεις» που επιθυμούν να πλήξουν τα τουρκικά οικονομικά συμφέροντα, βλέπει η τουρκική κυβέρνηση.

Στο κατώφλι του ΔΝΤ για δανεικά
τείες σχετικά με τα σχέδια της Τουρκίας
για την αγορά του ρωσικού συστήματος
πυραύλων S-400, δεν αποκλείεται να
υποχρεώσει την Άγκυρα να προσφύγει
στο ΔΝΤ για νέα δανειοδότηση.
Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο παρελθόν απέκλεισε το ενδεχόμενο της χρηματοδότησης της
τουρκικής οικονομίας από το ΔΝΤ. Ωστόσο, πολλοί επενδυτές και οικονομολόγοι τονίζουν ότι η χώρα δεν έχει στην
διάθεση της αρκετό κεφάλαιο που απαιτείται για να συμβάλει στη μείωση
του φόρτου χρέους του ιδιωτικού τομέα, ο οποίος αυξήθηκε μετά από την
περσινή νομισματική κρίση.

Με τα μαύρα σύννεφα να πληθαίνουν

στον ορίζοντα της Τουρκίας, με τους ξένους οικονομολόγους να προειδοποιούν μακροπρόθεσμα για μια ενδεχόμενη «τέλεια καταιγίδα», οι Τούρκοι αναλυτές τονίζουν ότι η χώρα τους είναι όλο και πιο πιθανό να απαιτήσει δάνειο
από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ).
Τα οικονομικά προβλήματα της Τουρκίας θα μπορούσαν να βλάψουν την ευρωζώνη, αν και θα υπάρξουν μικρές επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές τράπεζες,
επειδή οι τουρκικές θυγατρικές είναι
τοπικά κεφαλαιοποιημένες. Παρόλα
αυτά, μια κρίση με τις Ηνωμένες Πολι-

ντρικής Τράπεζας, προειδοποιεί ο έμπειρος οικονομολόγος, την στιγμή που πέντε
άλλοι επενδυτές και αναλυτές που έχουν
μελετήσει προσεκτικά τις δραστηριότητες
της ΚΤ τις τελευταίες εβδομάδες μοιράζονται τις ανησυχίες τους σχετικά με τα
αποθεματικά.

Οι επενδυτές ανησυχούν για την πρακτική της χρήσης συμβάσεων ανταλλαγής
νομισμάτων μίας εβδομάδας, στις οποίες
ανταλλάσσονται τουρκικές λίρες με δολάρια ΗΠΑ με συμφωνία για μεταγενέστερη αντιστροφή της συναλλαγής. Τέτοιου είδους πρακτικές μακροπρόθεσμα

Τα δεινά των επιχειρήσεων
Οι παραπάνω πληροφορίες βλέπουν
το φως της δημοσιότητας τη στιγμή που
οι τουρκικές εταιρείες δεν έχουν αρκετά
μετρητά για να πληρώσουν τα χρέη τους
λόγω των υψηλών επιτοκίων.
Με την πρώτη ματιά, οι τουρκικές επιχειρήσεις δεν διαφέρουν από τις επιχειρήσεις των άλλων χωρών. Το κεφάλαιό
τους σε αναλογία ενεργητικού είναι συνήθως περίπου 37% σε σύγκριση με μέσο
όρο 43% σε 13 συγκρίσιμες χώρες. Αλλά
οι τουρκικές επιχειρήσεις πληρώνουν

πολύ υψηλότερα επιτόκια δανείων, πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να μειώσουν το φορτίο του χρέους τους. Πληρώνουν τρεις φορές μεγαλύτερους τόκους
από τις επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και 17 φορές περισσότερο από
τις εταιρείες στην Ιαπωνία. Σε σύγκριση
με την Πολωνία, το Μεξικό, την Ιταλία,
τη Βραζιλία και την Κίνα, οι δεσμεύσεις
τους για πληρωμή τόκων είναι δύο έως
τρεις φορές μεγαλύτερες.
Οι Τούρκοι οικονομολόγοι τονίζουν
ότι οι επιπτώσεις της προαναφερόμενης
κατάστασης είναι ήδη εμφανείς στην
τουρκική αγορά.
Οι τουρκικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πληρώνουν επί του παρόντος
περίπου 2% ανά μήνα σε τόκους για τα
δάνειά τους. Ο πληθωρισμός στην Τουρκία
ανέρχεται σε 19,7% και, σε αντίθεση με
τα καταναλωτικά δάνεια, οι μηνιαίες εξοφλήσεις των επιχειρηματικών δανείων
στη χώρα ποικίλλουν ανάλογα με το ποσοστό πληθωρισμού. Εξαιτίας αυτής της
κατάστασης, χιλιάδες εταιρείες φτάνουν
στο σημείο της διακοπής πληρωμής των
χρεών τους και ουσιαστικά στην πτώχευση.

Και σε μελέτη το 2030 του Αβέρωφ
Οι άξονες στους οποίους θα κινηθεί το όραμά του για την Κύπρο της νέας εποχής
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Ποια είναι η Κύπρος 2030; Για κάποιους
αποτελεί την αφετηρία της προεκλογικής του Αβέρωφ Νεοφύτου για τις επόμενες προεδρικές εκλογές, για άλλους
το όραμα του ΔΗΣΥ για την Κύπρο της
νέας εποχής όπου οι μεταρρυθμίσεις
και η ψηφιοποίηση θα αποτελoούν γεγονός.
Αυτό ακριβώς το όραμα είχε ξεδιπλώσει ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τον περασμένο Μάιο κατά το καταστατικό
συνέδριο του κόμματος, κάνοντας λόγο
για την εφαρμογή της νέας τεχνολογίας
της ψηφιοποίησης του κράτους των
ριζικών μεταρρυθμίσεων και της αξιοποίησης της οικονομίας. Αυτό το όραμα
ανέλαβε να κάνει πράξη η εταιρεία
ΕPOQPartners μέσω μελέτης και να
την παρουσιάσει σε εκδήλωση που
πραγματοποίησε ο ΔΗΣΥ στις 18 Απριλίου.

Η εταιρεία
Η EPOQPartners είναι διεθνής συμβουλευτικός οίκος που έχει 30χρονη εμπειρία στο να παρέχει συμβουλές για
μεγάλες μεταρρυθμίσεις μεγάλων οργανισμών αλλά και δημόσιων υπηρεσιών.
Υπήρξαν σύμβουλοι σε αρκετά συναφή έργα, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή
και έχουν σχεδιάσει το Dubai Vision,
το UAE Government Strategy for
Economic Development, το Egypt
Energy Subsidies Reform Strategy κ.α.
Η εν λόγω εταιρεία ανέλαβε να υλοποιήσει το όραμα που έθεσε ως βάση
για τη νέα Κύπρο ο Αβέρωφ Νεοφύτου.
Όπως είχε αναφέρει τον περασμένο
Μάιο ο Αβέρωφ Νεοφύτου, στόχος είναι
η αξιοποίηση των προκλήσεων της εποχής, ο εκσυγχρονισμός του κράτους,
η ανανέωση δομών, ιδεών και οράματος.
Εκσυγχρονισμός που θα ξεκινήσει πρώτα και κύρια από τον ΔΗΣΥ.

Οι προκλήσεις

Για το 2018, το ενοποιημένο καθαρό κέρδος που αναλογεί ανήλθε στα 30,2 εκατ. ευρώ σε
σύγκριση με 11,5 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρονιά.

πλήττουν την τουρκική ΚΤ και δείχνουν
ότι την παρούσα στιγμή η τουρκική οικονομία παραμένει με ένα αποθεματικό
που στην πραγματικότητα δεν καλύπτει
τις βασικές ανάγκες του τουρκικού κράτους.
«Το θέμα είναι ότι δεν έχουν αρκετά
(αποθέματα), είτε είναι καθαρά είτε όχι»,
προειδοποιεί ο κ. Ash από το Blue Bay.
«Όλοι στην αγορά γνωρίζουν ότι η Τουρκία δεν έχει αρκετά αποθέματα ξένου
νομίσματος για να διοργανώσει μια διαρκή
και αξιόπιστη άμυνα της λίρας», προσθέτει
ο έμπειρος οικονομολόγος.

Προκλήσεις για την Κύπρο σύμφωνα
με την μελέτη της EPOQPartners είναι
να καταφέρει η Κύπρος να αφήσει παρακαταθήκη, να διευρύνει την επιρροή
της διεθνώς, να βάλει τις δομές που
χρειάζονται για την επανένωση του νησιού και να εμπνεύσει τους Κύπριους

Στις 18 Απριλίου παρουσίασε ο ΔΗΣΥ με την εταιρεία EPOQPartners την Κύπρο του αύριο.
πολίτες να κτίσουν οι ίδιοι ένα προσοδοφόρο μέλλον.

Ασφάλεια και κυριαρχία
Σε αυτό το πλαίσιο όπως παρουσιάζεται απαραίτητη είναι η διασφάλιση
της κυριαρχίας και της ασφάλειας της
Κύπρου που θα γίνει μέσω των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, της ενίσχυσης
του ρόλου της Κύπρου ως κράτους μέλους της ΕΕ, του σεβασμού στο Σύνταγμα, της επικέντρωσης στην άμυνα και
της μηδενικής ανοχής στις παρεμβάσεις
άλλων χωρών και των μηχανισμών τριμερών συνεργασιών.

Οικονομία και θεσμοί
Οι κύριοι στόχοι της Κύπρου 2030
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Στόχος του Κύπρος 2030 η
ψηφιοποίηση της κυβέρνησης και η υλοποίηση ριζοσπαστικών μεταρρυθμίσεων.
είναι να καταστεί η Κύπρος πυλώνας
σταθερής ανάπτυξης, η προσέλκυση
καινοτόμων υπηρεσιών και εταιρειών
της διασποράς στο να επενδύσει στην
Κύπρο. Στόχος είναι και η επίλυση πολύχρονων συγκρούσεων, όπως η επίλυση του Κυπριακού, η δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και ο εκσυγχρονισμός
της διακυβέρνησης. Όπως σημειώνεται,

αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ενίσχυσης
των οικονομικών προοπτικών όπως με
την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των
καταναλωτών, των προοπτικών που θα
επιφέρει η ανακάλυψη του φυσικού αερίου, της ανάπτυξης του τουρισμού
και των υπηρεσιών. Μπορεί να πραγματοποιηθεί και μέσω της ενίσχυσης
των θεσμικών προοπτικών όπως με τη
συμμόρφωση στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες για τα οικονομικά
και δημοσιονομικά, τον εκσυγχρονισμό
των μέσων μαζικής συγκοινωνίας, την
καλύτερη χρήση του διαδικτύου, την
ψηφιοποίηση της κυβέρνησης και με
το να καταστεί η Κύπρος ελκυστικός
προορισμός για να ζει και να εργάζεται
κάποιος.

ΤΟ ΘΕΜΑ

M. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019
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Κλείνει άλλη μια εκκρεμότητα με τη Ρωσία
Με δύο ομόλογα, 5ετές και 30ετές, θα αποπληρώσει πρόωρα το δάνειο που είχε συνάψει το 2011 η Κύπρος
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Μετά το κλείσιμο ρωσικών λογαριασμών
και εταιρειών που λειτουργούσαν υπό
το καθεστώς εταιρειών κέλυφος, σειρά
είχε και η διευθέτηση του ρωσικού δανείου. Έχουν κλείσει 150 χιλιάδες εταιρείες από τις συνολικά 300 χιλιάδες εκ
των οποίων οι πλείστες είχαν ρωσική υπογραφή και έχουν φύγει περίπου 10
δισ. καταθέσεων από το νησί. Η επιλογή
της Κύπρου πλέον ανάμεσα σε ΗΠΑ και
Ρωσία είναι δίχως αμφιβολία υπέρ της
πρώτης. Γι’ αυτό, άλλωστε, και ο Αμερικανός Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα οικονομικής ενίσχυσης
της τρομοκρατίας, Μάρσαλ Μπίλινγκσλι,
κατά την τελευταία του επίσκεψη την
προηγούμενη Πέμπτη, έφυγε ευχαριστημένος σχετικά με τις δράσεις που έχει
λάβει η Κύπρος σε σχέση με τις σχέσεις
Κύπρου – ΗΠΑ και Κύπρου – Ρωσίας. Και
πώς να μην φύγει ευχαριστημένος, αφού
μόλις τέσσερις ημέρες αργότερα η Κύπρος
ανακοινώνει πως σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, θα βγει με ευρωπαϊκά ομόλογα

ρίσι αποδείχτηκε πως υπήρχε ενδιαφέρον.
Γι’ αυτό εξάλλου και η επιτυχής έκδοση
του 15ετούς ομολόγου. Ο εκδότης του
χρέους επέλεξε τη λήξη χρέους των 15
ετών και το ποσό του 1 δισ. ευρώ, ενώ
το ονομαστικό επιτόκιο καθορίστηκε
στο 2,75%. Ποσοστό που όσοι έχουν γνώση επί ομολόγων χαρακτήρισαν ως «δίκαιη». Σύμφωνα με την στατιστική κατανομή της έκδοσης παρατηρήθηκε διεθνής ζήτηση με τους επενδυτές από την
ΚΔ να αποτελούν μόνο το 9% της τελικής
κατανομής και με τους επενδυτές από
Γερμανία, Ελβετία και Αυστρία να αποτελούν το 27% της τελικής κατανομής.
Οι επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο
αποτέλεσαν το 22% και από Γαλλία κατά
11%. Οι διαχειριστές κεφαλαίων απέκτησαν το μεγαλύτερο μέρος της τελικής
κατανομής με ποσοστιαία συμμετοχή
55%, ακολουθούμενοι από τις τράπεζες
και ιδιωτικές τράπεζες κατά 20% και τα
ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ταμεία
στο 10%. «Περίπου οι ίδιοι ενδιαφερόμενοι
θα είναι και για το 30ετές», σημείωσαν
πηγές που είναι εις θέση να γνωρίζουν.
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Οι εκτιμήσεις

Στο 30ετές η Κύπρος αναμένεται να λάβει ένα επιτόκιο
της τάξης του 2,75 – 3%, ενώ
για το 5ετές οι ίδιες πηγές
αναφέρουν στην εφημερίδα
πως θα κυμανθεί σίγουρα
κάτω του 1%.

Σε πρώτη ανάγνωση η Κυβέρνηση μπορεί να θέλει να εκμεταλλευθεί το περιβάλλον της ιδιαίτερης ζήτησης για τα ομόλογα. Με μια δεύτε-

EMTN στις αγορές. Δύο για την ακρίβεια.
Ένα πενταετές (5ετές) και ένα τριακονταετές (30 ετές). Σκοπός, η πρόωρη αποπληρωμή του ρωσικού δανείου που
είχε συνάψει το 2011 και είχε λάβει 2,5
δισ. ευρώ. Πλέον, τα χρωστούμενα είχαν
μειωθεί στα 1,57 δισ. ευρώ και ενώ το
Σεπτέμβριο θα καταβαλλόταν άλλη μία
δόση περίπου 300 εκατ. ευρώ, η Κύπρος
αποφάσισε να αποπληρώσει το δάνειο
αυτό. Προφανώς, για να προχωρήσει σε
μια τέτοια κίνηση ο όρος του συμβολαίου
μεταξύ κυπριακής και ρωσικής κυβέρνησης το επιτρέπει, όπως επίσης έχει ζη-

τηθεί ήδη η άδεια από τη δεύτερη. Σε
πρώτη ανάγνωση η Κυβέρνηση μπορεί
να θέλει να εκμεταλλευθεί το περιβάλλον
της ιδιαίτερης ζήτησης για τα ομόλογα,
που όπως διαφάνηκε σε όλες τις εκδόσεις
χρέους παγκοσμίως από την αρχή του
2019 ήταν ευνοϊκά τα επιτόκια, ωστόσο
χωρά και μια δεύτερη ανάγνωση : το ότι
η Κύπρος κλείνει ένα ακόμα ανοιχτό κεφάλαιο που είχε με τη Ρωσία. Μέσα στα
ευρύτερα πλαίσια, η πίεση προς τη χώρα
και τις αρμόδιες πολιτικές αρχές αλλά
και φορείς, έχει αυξηθεί για την ανάπτυξη
συνεργασίας Κύπρου - ΗΠΑ. Η Κυπριακή

Το 30ετές είναι ένα ομόλογο που είναι
πολύ μεγάλης διάρκειας για τις χώρες,
πόσω μάλλον για χώρες όπως είναι η Κύπρος. Αμέσως μετατρέπεται στο επόμενο
μεγάλο στοίχημα του Υπουργείου Οικονομικών, διότι μέχρι πρότινος ήταν η έκδοση του 15ετούς. Γρίφος το επιτόκιο
που θα πετύχει η Κύπρος στο 30ετές,
διότι συνήθως οι μεγάλες οικονομίες εκδίδουν τέτοιας διαρκείας ομόλογα. Στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για παράδειγμα το ομόλογο κινείτο στο 2,98%,
του Ηνωμένου Βασιλείου στο 1,71%, της
Γερμανίας στο 0,67%, της Γαλλίας στο
1,43%, της Ιταλίας στο 3,59%, της Ισπανίας
στο 2,21%, της Πορτογαλίας 2,24% και
της Ιαπωνίας στο 0,56%.
Στο 30ετές η Κύπρος αναμένεται να
λάβει ένα επιτόκιο της τάξης του 2,75 –
3%, ενώ για το 5ετές οι ίδιες πηγές αναφέρουν στην εφημερίδα πως θα κυμανθεί
σίγουρα κάτω του 1%. Ο συνδυασμός
των δύο επιτοκίων θα βγάζει μικρότερο
αποτέλεσμα από το επιτόκιο του 2,5%
που είχε για το ρωσικό δάνειο. Όσον αφορά στα ποσά που αναμένεται να λάβει

1959-2019

ρη ανάγνωση στέλνονται άλλα μηνύματα.

Δημοκρατία δεν έχει αρνηθεί συνεργασία
με τις αμερικανικές αρχές, όποτε της έχει
ζητηθεί και το θέμα ανάγεται και στη μεγαλύτερη σφαίρα, εκείνης της έντονης
παρουσίας και δραστηριότητας του ρωσικού στοιχείου στην Κύπρο, για το οποίο
όχι μόνο οι ΗΠΑ αλλά και η ΕΕ έχουν
φέρει κατά τα τελευταία χρόνια ενστάσεις.
Υπήρχαν αμφιβολίες όσον αφορά στην
αποπληρωμή του δανείου αυτού στην ολότητά του ή μερικώς με την έκδοση των
ομολόγων, όμως μετά την ανακοίνωση
της διπλής έκδοσης ομολόγων, δεν χωρούν αμφιβολίες. Η Κύπρος θα προχω-

ρήσει στην πλήρη αποπληρωμή του δανείου.

Η προεργασία
Η Κύπρος δεν χρειάστηκε αυτή τη φορά να προχωρήσει σε «Roadshows» για
τις συγκεκριμένες εκδόσεις. Τα
«Roadshows» που είχε πραγματοποιήσει
εντός Φεβρουαρίου, μόλις δύο μήνες πριν
από την έκδοση του 15ετούς της ομολόγου
(του μεγαλυτέρου για την ιστορία της)
ήταν αρκετό. Στα «Roadshows» που προχώρησε τότε η κυπριακή αποστολή σε
Λονδίνο, Φρανκφούρτη, Μιλάνο και Πα-

η Κύπρος μέσω του 5ετούς υπολογίζονται
στα 850 εκ. – 1 δισ. ευρώ, ενώ από το
30ετές, 500 – 600 εκατ. ευρώ. Και τα δύο
θα προσεγγίζουν τα χρωστούμενα του
ρωσικού δανείου, στα 1,57 δισ. ευρώ.

Στο παρελθόν
Η Κύπρος δεν έχει να επιδείξει ιστορικό
για έκδοση 30ετούς ομολόγου. Ωστόσο,
έχει να παρουσιάσει ιστορικό για εκδόσεις
5ετών ομολόγων. Επί προηγούμενων κυβερνήσεων, η Κύπρος είχε προχωρήσει
σε εκδόσεις πενταετών ομολόγων EMTN.
Την 01/11/2010 είχε εκδώσει 5ετές ομόλογο, αντλώντας 863 εκατ. ευρώ και με
επιτόκιο 3,75% όντας εντός επενδυτικής
βαθμίδας. Στις 25/02/2011 ήταν η τελευταία έκδοση ομολόγου πριν από τον αποκλεισμό της χώρας από τις διεθνείς αγορές. Το ομόλογο 5ετούς διάρκειας τότε
είχε «πιάσει» απόδοση 4,75% και είχε
λάβει ποσό 170 εκατ. ευρώ. Επόμενη έξοδος της Κύπρου στις αγορές με 5ετές
ομόλογο επί της παρούσας Κυβέρνησης
ήταν τον Ιούνιο του 2014, ύψους 750 εκατ.
ευρώ και με επιτόκιο 4,75% και απόδοση
4,85%. Το 5ετές της Κύπρου τον Απρίλιο
του 2019 κινείται στο 0,35% πάντως, γι
αυτό και η πεποίθηση πως θα κυμανθεί
κάτω από το 1% το επιτόκιο του.

Επίσημες ανακοινώσεις
Με δύο ομόλογα βγαίνει σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, η Κυπριακή Δημοκρατία
στις αγορές. Συγκεκριμένα, τις τράπεζες
Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs
International, J.P. Morgan, Morgan
Stanley και Societe Generale ως ανάδοχους
για έκδοση 5 ετούς και 30ετούς ομολόγου
ταυτοχρόνως όρισε η Κυπριακή Δημοκρατία. Η ανακοίνωση του Υπουργείου
Οικονομικών αναφέρει πως η Κυπριακή
Δημοκρατία με βαθμό πιστοληπτικής ικανότητας ΒΒΒ-/σταθερό (Standard &
Poor’s), Ba2/σταθερο (Moody’s), BBB/σταθερό (Fitch) και BBBL (DBRS) έδωσε
όρους εντολής στις τράπεζες Barclays,
Deutsche Bank, Goldman Sachs
International, J.P. Morgan, Morgan
Stanley and Societe Generale για την εκτέλεση έκδοσης των πιο κάτω ομολόγων
της Δημοκρατίας (ΕΜΤΝ):
5-ετές ομόλογο λήξης 2024 (euro)
30-ετές ομόλογο λήξης 2049 (euro)
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Ελαφρώς φθηνότερο φέτος το πασχαλινό τραπέζι
Μικρές μειώσεις στις τιμές αμνοεριφίων - Σε ικανοποιητικά επίπεδα τα φθαρτά - Εντείνονται οι έλεγχοι από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες
χρήζουν βελτίωσης. Τα εναπομείναντα
σφαγεία που λειτουργούν στους Αγίους
Τριμιθιάς, την Κάτω Μονή, και τον Άη
Γιάννη της Μαλούντας, πρέπει να εργαστούν πολύ περισσότερο ώστε να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς, ενώ σε περίπτωση που παρουσιαστεί το οποιοδήποτε πρόβλημα τότε εύκολα θα υπάρξουν
στρεβλώσεις στην αγορά. Έτσι μπορεί
μεν να υπάρχει επάρκεια στις ποσότητες,
ωστόσο αυτό δεν αναιρεί την ανάγκη για
περισσότερα σφαγεία.
«Τα υπόλοιπα τρία σφαγεία να εργαστούν περισσότερο για αυτές τις μέρες
ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της
αγοράς. Υπάρχει το θέμα της απόστασης,
υπάρχει ταλαιπωρία και υπάρχει θέμα»,
αναφέρει σχετικά. Σχολιάζοντας τις ανησυχίες του συνδέσμου κρεοπωλών, ο προϊστάμενος των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών
Χριστόδουλος Πίπης αναφέρει ότι πρόκειται για θέμα στο οποίο θα πρέπει να
εντρυφήσουν οι υπεύθυνοι των σφαγείων.

Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Διανύοντας την Μεγάλη Εβδομάδα οι καταναλωτές που έχουν ήδη ξεκινήσει να
φτιάχνουν τις λίστες για τα ψώνια της
Κυριακής, θα πρέπει να έχουν υπόψη
τους ότι φέτος θα γεμίσουν το καλάθι
τους πιο εύκολα σε σχέση με πέρσι. Αυτό
τουλάχιστον προκύπτει από τα όσα ανέφεραν στην «Κ» εκπρόσωποι του Συνδέσμου Καταναλωτών αλλά και του Συνδέσμου Κρεοπωλών. Συγκεκριμένα για την
περίπτωση των αμνοεριφίων, οι τιμές θα
κυμανθούν από 5,85 ευρώ/κιλό μέχρι 9
ευρώ στα κρεοπωλεία των υπεραγορών
και σημειώνουν απόκλιση μέχρι 50 σεντς
σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.
Για τα υπόλοιπα κρεοπωλεία οι τιμές θα
είναι λίγο πιο ακριβές και θα κυμαίνονται
από 8-9 ευρώ/κιλό, αναλόγως ποιότητας
και μεγέθους, όπως αναφέρει ο πρόεδρος
του συνδέσμου Κρεοπωλών Κώστας Λειβαδιώτης. Στην έρευνα που διενήργησε
ο Σύνδεσμος Καταναλωτών διαπίστωσε
ότι το κατεξοχήν έδεσμα του Πάσχα, οι
φλαούνες, θα πωλούνται φέτος κατά μέσο
όρο από 8-10 ευρώ το κιλό. Τρεις μέρες
πριν το Πάσχα η χαμηλότερη τιμή η οποία
εντοπίστηκε τουλάχιστον στην αγορά
της Λευκωσίας είναι €7.60/ κιλό και η α-

Ουδέν μεμπτό στις διαδικασίες

Την ίδια ώρα επισημαίνει ότι μέχρι
στιγμής από τις επισκέψεις κλιμακίων
του τμήματος στα υποστατικά δεν έχει
εντοπιστεί τίποτα μεμπτόν στις διαδικα-
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Σαράντα χιλιάδες αμνοερίφια θα σφαγούν για τις ανάγκες του φετινού πασχαλινού τραπεζιού. Οι 35 χιλιάδες είναι εγχώριας παραγωγής ενώ οι πέντε χιλιάδες
είναι εισαγόμενα ελληνικής
προέλευσης.

Τρεις μέρες πριν από το Πάσχα η χαμηλότερη τιμή της
φλαούνας, η οποία εντοπίστηκε στην αγορά της Λευκωσίας σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών, είναι τα
€7,60/ κιλό και η ακριβότερη
τα €19 /κιλό.

κριβότερη τα 19 ευρώ/κιλό. Όσον αφορά
την πρώτη ύλη για την παρασκευή της
φλαούνας, το τυρί, η τιμή πώλησης του
κυμαίνεται από 7,35 ευρώ/ κιλό μέχρι 10
ευρώ/ κιλό.
Τα μέχρι στιγμής δεδομένα δείχνουν
ότι οι τιμές θα παραμείνουν σε ικανοποιητικά επίπεδα στα φθαρτά. Υπενθυμίζεται
ότι πέρσι λίγες μέρες πριν από το πασχαλινό τραπέζι οι τιμές εκτοξεύθηκαν και
υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με τις
τιμές της Καθαράς Δευτέρας. Οι μέχρι
στιγμής τιμές στα αγγουράκια κυμαίνονται
από 1.50- 2.40 ευρώ/ κιλό σε σχέση με
2.50-3.50 ευρώ/ κιλό την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Για τις ντομάτες οι τιμές
ήταν πέρσι από 2.59- 3.50 ευρώ/ κιλό ενώ
φέτος οι τιμές είναι σαφώς χαμηλότερες
και κυμαίνονται από 2.35- 2.60 ευρώ το

Μεγάλο ζήτημα είναι το αν θα ανεβούν οι τιμές των φθαρτών. Μέχρι στιγμής πωλούνται φθηνότερα σε σχέση με πέρσι όπου είχε παρατηρηθεί τεράστια αλλαγή των τιμών λίγο πριν από
το Πάσχα.
κιλό. Ωστόσο, οι καταναλωτές διατηρούν
ακόμη επιφυλακτική στάση και αναμένουν
την Τετάρτη και την Πέμπτη για να διαμορφώσουν την τελική εικόνα για τις διακυμάνσεις των τιμών.

Καλή η ποιότητα, αλλά...

Σαράντα χιλιάδες αμνοερίφια είναι η
ποσότητα που θα διατεθεί φέτος στην αγορά για τις ανάγκες του πασχαλινού τραπεζιού και κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα
με πέρσι. Σύμφωνα με τον κ. Λειβαδιώτη,
από τις 40 χιλιάδες, οι 35 χιλιάδες είναι
αμνοερίφια εγχώριας παραγωγής ενώ οι
υπόλοιπες πέντε χιλιάδες είναι εισαγόμενα
αμνοερίφια ελληνικής προέλευσης. Πρόκειται για ποσότητες εξαπλάσιες από
αυτές που διατίθενται στην υπόλοιπη
διάρκεια του χρόνου που ανέρχεται στις

Ετοιμες οι υπεραγορές
Καλές τιμές, επάρκεια και αφθονία

προϊόντων σε τεράστια γκάμα χαρακτηρίζουν τις υπεραγορές λίγες μέρες πριν από το Πάσχα.
Και ο ίδιος ο πρόεδρος του Συνδέσμου των Υπεραγορών Ανδρέας Χατζηαδάμου αναφέρει ότι το πασχαλινό τραπέζι θα στοιχίσει λίγο πιο κάτω
και θα κυμανθούν σε πολύ καλά επίπεδα.
Επισημαίνει ότι στην περίπτωση των
υπεραγορών λόγω του έντονου ανταγωνισμού πάντοτε οι τιμές κινούνται
σε πιο χαμηλά επίπεδα. Υπενθυμίζε-

ται ότι παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει νομοθεσία για τα ωράρια των καταστημάτων, οι υπεραγορές θα είναι
ανοικτές στην βάση του εορταστικού
ωραρίου.
Αυτό σημαίνει ότι Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο οι ώρες
λειτουργίας τους θα είναι από 9:0018:00. Κλειστά θα παραμείνουν τα
καταστήματα των υπεραγορών αλλά
και γενικά του λιανικού εμπορίου την
Κυριακή και την Δευτέρα του Πάσχα
και θα επαναλειτουργήσουν την ερχόμενη Τρίτη.

6-7 χιλιάδες την εβδομάδα. Σε ό, τι αφορά
το χοιρινό κρέας, οι διαθέσιμες ποσότητες
δεν θα σημειώσουν την όποια αυξομείωση.
Ως εκ τούτου, υπολογίζεται ότι γύρω στα
11-12 χιλιάδες σφάγια θα διατεθούν για
το πασχαλινό τραπέζι αυτή την εβδομάδα.
Από την ποσότητα, πιο σημαντικό ζήτημα είναι σαφώς η ποιότητα γενικότερα
των προϊόντων αλλά κυρίως των σφαγίων
που καταλήγουν στο τραπέζι του καταναλωτή. Με τον κ. Λειβαδιώτη να θέτει
θέμα ότι ο περιορισμός του αριθμού των
σφαγείων στα τρία και η στενότητα που
έχει επέλθει, μετά το κλείσιμο του σφαγείου της Κοφίνου, θα πρέπει να απασχολήσει τους αρμοδίους. Και εξηγεί ότι ναι
μεν η ποιότητα και οι συνθήκες σφαγής
είναι ικανοποιητικές, ωστόσο και πάλι

σίες και την ποιότητα των προϊόντων. Οι
έλεγχοι από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες
έχουν ξεκινήσει από το περασμένο Σάββατο και αναμένεται να εντατικοποιηθούν
τις επόμενες μέρες μέχρι και την Μεγάλη
Παρασκευή. Ειδικότερα για το κρέας το
οποίο καταλήγει στο πασχαλινό τραπέζι,
οι έλεγχοι καλύπτουν όλα τα σημεία της
παραγωγικής αλυσίδας, από την εκτροφή,
την μεταφορά ζώων, τον έλεγχο στα σφαγεία πριν και μετά την σφαγή των ζώων,
την ψύξη, μέχρι το σημείο διάθεσης των
προϊόντων και την σήμανση στα σφάγια.
«Φυσικά αν προκύψει θέμα μη τήρησης
των διαδικασιών και των επιπέδων απαιτούμενων επιπέδων ποιότητας τότε θα
μπει πρόστιμο και θα γίνουν οι ανάλογες
συστάσεις και παρακολουθήσεις επισημαίνει ο κ. Πίπης.

Αυξάνονται σύντομα τα σημεία φόρτισης ηλεκτροκίνητων
Σε νέες αναπτύξεις υποχρεωτικά πλέον η δημιουργία ενός σταθμού ανά 100 θέσεις στάθμευσης - Από 36 σήμερα θα γίνουν 56
Μέχρι σήμερα υπάρχουν 36 σταθμοί
φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων
από την Αρχή Ηλεκτροδότησης Κύπρου,
ωστόσο στο επόμενο διάστημα αναμένεται να φτάσουν συνολικά τα 56. Αυτά
προκύπτουν από απάντηση της υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έρ<
<
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<
<

Μέχρι σήμερα έχουν
εγκατασταθεί 18 διπλά
(36 σημεία) δημοσίως
προσβάσιμα σημεία
φόρτισης από την ΑΗΚ.
γων Βασιλικής Αναστασιάδου στην ερώτηση του βουλευτή Γιώργου Περδίκη.
Σύμφωνα με την κ. Αναστασιάδου, το
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων έχει εντοπίσει το πρόβλημα
της στάθμευσης συμβατικών αυτοκινήτων σε χώρους επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων και σε συνεργασία με
το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας

Τάξεως και με το Υπουργείο Εσωτερικών,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους,
θα προωθήσουν τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για την απαγόρευση
στάθμευσης συμβατικών αυτοκινήτων
σε χώρους επαναφόρτισης ηλεκτρικών
αυτοκινήτων και τη δημιουργία κατάλληλης σήμανσης για τους χώρους αυτούς
(ταμπελών, οδοστρώματος και άλλα).
Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί
18 διπλά (36 σημεία) δημοσίως προσβάσιμα σημεία φόρτισης από την ΑΗΚ, τονίστηκε από την υπουργό και παραπέμπει στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ, και όπως
φαίνεται στον εν λόγω ιστότοπο, έχουν
εγκατασταθεί 6 σταθμοί φόρτισης στην
Επαρχία Λευκωσίας, 4 στη Λεμεσό, 1
στις Πλάτρες, 2 στη Λάρνακα, 2 στον
Πρωταρά, 2 στην Πάφο και 1 στη Πόλη
Χρυσοχούς. Σε κάθε σταθμό φόρτισης
υπάρχουν δύο (2) ρευματολήπτες φόρτισης και μπορούν να εξυπηρετούν ταυτόχρονα δύο οχήματα, σχολιάζει σχετικά.
Επιπρόσθετα, αναφέρει πως το Υπουργείο, λόγω του περιορισμένου ενδιαφέροντος στο παρόν στάδιο για την

ανάπτυξη τέτοιων υποδομών από τον
ιδιωτικό τομέα, προχωρά με τις διαδικασίες για την εγκατάσταση 10 διπλών
δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων σε
δημόσιους δρόμους, σε σημεία που κρίνεται απαραίτητο για την αποτελεσματικότερη κάλυψη του οδικού δικτύου.
Ταυτόχρονα, επισημαίνει πως έχει
εισηγηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών
να τροποποιήσει την Εντολή 1/2016
(«Πρότυπα για Παροχή και Διαμόρφωση
Χώρων Στάθμευσης»), έτσι ώστε στις
νέες αναπτύξεις (εκτός οικιστικών), οι
οποίες θα διαθέτουν περισσότερες από
100 θέσεις στάθμευσης, να είναι υποχρεωτικά τα ακόλουθα: η εγκατάσταση
τουλάχιστον ενός δημοσίως προσβάσιμου σημείου φόρτισης κανονικής ισχύος
και η εγκατάσταση πρόνοιας παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος στο 5% του συνολικού αριθμού παρεχόμενων θέσεων
στάθμευσης, για σκοπούς μελλοντικής
εγκατάστασης σημείων επαναφόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων, ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Η πανώλη των χοίρων στην Κίνα
εκτοξεύει την τιμή του χοιρινού
Αυξήθηκε 43% από τον Φεβρουάριο στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων του Σικάγου
Την ανησυχία ότι θα αυξηθεί σημαντικά η
τιμή του χοιρινού κρέατος στις διεθνείς
αγορές για πολλά χρόνια εκφράζουν πολλοί
αναλυτές, ενώ στην Ελλάδα το υπουργείο
Οικονομίας σημειώνει ότι προς το παρόν
δεν έχει επηρεαστεί σημαντικά η ελληνική
αγορά, αν και δεν αποκλείει το ενδεχόμενο
να συμβεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Σε ποιο
βαθμό θα επηρεαστεί η τιμή του χοιρινού
κρέατος και κατ’ επέκταση και η τιμή στο
σουβλάκι θα εξαρτηθεί από το πόσο θα
αυξηθούν οι διεθνείς τιμές, από το αν θα
παρατηρηθεί περιορισμός της προσφοράς
στις ευρωπαϊκές αγορές καθώς θα αυξάνονται οι εξαγωγές προς την Κίνα και αν
θα αντισταθμιστεί η άνοδος της τιμής από
στροφή των καταναλωτών προς άλλα είδη
κρέατος.
Τη μεγάλη αύξηση της τιμής του χοιρινού κρέατος που παρατηρείται στο χρηματιστήριο εμπορευμάτων του Σικάγου
(CME) προκαλεί η εξάπλωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων στην Κίνα,
τον μεγαλύτερο παραγωγό και καταναλωτή
<
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H άνοδος της τιμής του χοιρινού μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αύξηση τιμών στα ελληνικά ψητοπωλεία, που θα πωλούν ακριβότερα το σουβλάκι.

Αναλυτές κάνουν λόγο για σοβαρό πρόβλημα, καθώς η Κίνα διαθέτει το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού χοίρων και έχει χάσει το 30%
αυτής της παραγωγής.

χοιρινού κρέατος στον κόσμο. Οι τιμές
εκπλήρωσης των προθεσμιακών συμβολαίων Μαΐου για χοιρινό κινούνταν χθες
στο CME κοντά στο υψηλότερο επίπεδο
της τελευταίας τετραετίας, δηλαδή στα
90,075 σεντ ανά λίβρα (453 γραμμάρια).
Η τιμή εκπλήρωσης ήταν 62,90 σεντ ανά
λίβρα στις 20 Φεβρουαρίου του 2019, δηλαδή η αύξηση ανέρχεται στο 43%. O πληθυσμός χοίρων στην Κίνα έχει ήδη μειωθεί
κατά το ένα τρίτο ή κατά 130 εκατομμύρια
ζώα, σύμφωνα με εκτίμηση της Rabobank
International.
«Είναι σοβαρή υπόθεση. (Οι Κινέζοι) έχουν το ήμισυ του παγκοσμίου πληθυσμού
χοίρων και έχουν χάσει το 30% αυτής της
παραγωγής», εξηγεί στους Financial Times
η Κριστίν Μακ Κράκεν, αναλύτρια της

Rabobank. Το κινεζικό υπουργείο Γεωργίας
ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα
ότι τα προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν
αύξηση της τιμής του χοιρινού κρέατος
κατά περισσότερο από 70% το δεύτερο
εξάμηνο του 2019. Το πρόβλημα γίνεται
ακόμη πιο έντονο, επειδή εκτιμάται πως
θα περάσουν πολλά χρόνια μέχρι να καταφέρει η Κίνα να εξαλείψει την πανώλη
των χοίρων. Η Ερνάν Τσούι, αναλύτρια
στην εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Gavekal Dragonomics με έδρα το
Χονγκ Κονγκ, αναφέρει στους FT ότι σε
άλλες χώρες που είχαν πληγεί από την αφρικανική πανώλη των χοίρων το πρόβλημα είχε αντιμετωπιστεί εντός πέντε
ετών. Ωστόσο στην περίπτωση της Κίνας
εκτιμάται πως θα απαιτηθεί τουλάχιστον

διπλάσιος χρόνος εξαιτίας του μεγάλου
μεγέθους της αγοράς, του κανονιστικού
πλαισίου και των χαμηλών προτύπων υγιεινής. «Για το σύνολο της χώρας η διαδικασία θα είναι πολύ μακρά – περισσότερο
από μια δεκαετία το πιθανότερο», εξήγησε
η Τσούι. Το πιο πρόσφατο κύμα αφρικανικής πανώλης των χοίρων, ασθένεια για
την οποία δεν υπάρχει θεραπεία, είχε ξεσπάσει το 2007 στη Γεωργία και εξαπλώθηκε στη συνέχεια σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και στη Ρωσία. Επληξε
την Κίνα τον Αύγουστο του 2018 και μέχρι
την προηγούμενη εβδομάδα το Πεκίνο υποστήριζε ότι ήλεγχε την κατάσταση, αν
και πλέον κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί
το μέγεθος της κρίσης.
Το αποτέλεσμα είναι πως ήδη αλλάζουν

Οι Γερμανοί ελέγχουν το 6,5%
των παγκόσμιων αποθεμάτων χρυσού
Οι Γερμανοί στρέφονται στον χρυσό σε μια περίοδο που τα επιτόκια
στην Ευρωζώνη βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα και οι
επενδύσεις σε μετοχές θεωρούνται ριψοκίνδυνες για τα νοικοκυριά. Εάν ληφθούν επίσης υπόψη
οι τοποθετήσεις της Bundesbank,
δηλαδή της κεντρικής τράπεζας
στη Γερμανία, σε χρυσό, καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα
πως η χώρα διατηρεί το 6,5% των
παγκόσμιων αποθεμάτων. Η τιμή
του πολύτιμου μετάλλου στις διεθνείς αγορές απέχει από το ρεκόρ
των 1.921 δολαρίων η ουγγιά που
είχε σημειωθεί το 2011. Χθες, η
τιμή του χρυσού κυμαίνονταν
στα 1.126,18 δολάρια η ουγγιά.
Σύμφωνα με το κέντρο ερευνών
Steinbeis που ειδικεύεται στον
τομέα χρηματοοικονομικών ερευνών, ιδιώτες στη Γερμανία είχαν στην κατοχή τους 8.918 τόνους σε χρυσό το 2017, αντανακλώντας άνοδο της τάξεως των
246 τόνων από το 2016. Περίπου
4.928 τόνοι διατηρούνται σε ράβδους χρυσού και νομίσματα, ενώ
τα υπόλοιπα είναι κοσμήματα,
σύμφωνα με έρευνα.
Σχεδόν τα τρία τέταρτα όλων
των Γερμανών δηλώνουν πως έ-

χουν χρυσό είτε σε κοσμήματα
είτε σε νομίσματα ή, αλλιώς, έχουν
επενδύσει σε χρηματιστηριακά
προϊόντα όπως είναι το διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο Xetra Gold
στο χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης ή το αντίστοιχο Euwax
Gold στο χρηματιστήριο της
Στουτγάρδης που είναι το δεύτερο
μεγαλύτερο στη Γερμανία. Την
άνοδο των επενδύσεων σε χρυσό
και μάλιστα σε ιστορικό υψηλό
επιβεβαίωσε και το Deutsche
Boerse. Μέχρι και τα τέλη του περυσινού έτους, το χρηματιστήριο
στη Φρανκφούρτη διατηρούσε
στα θησαυροφυλάκιά του σχεδόν
181,5 τόνους.
Σημαντική αύξηση των τοποθετήσεων σε χρυσό έχει πραγματοποιήσει
επίσης
η
Bundesbank. Τα συνολικά αποθέματα χρυσού της Bundesbank
υπολογίζονταν στους 3.370 τόνους
κατά τα τέλη του περυσινού έτους
ή τα 458 δισ. ευρώ βάσει των τιμών που ίσχυαν στις αρχές Απριλίου. Μεγάλες τοποθετήσεις σε
χρυσό έχουν επίσης καταγραφεί
στην Κίνα, στη Ρωσία αλλά και
παγκοσμίως. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Χρυσού
(WGC), οι κεντρικές τράπεζες έ-

χουν συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο όγκο χρυσού από το 1967.
Οι καθαρές αγορές του πολύτιμου
μετάλλου διαμορφώθηκαν στους
651,5 τόνους το 2018, αντανακλώντας αύξηση κατά 375 τόνους
από το 2017. Είναι ο μεγαλύτερος
όγκος που έχει αγοραστεί από κεντρικές τράπεζες μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου
Ρίτσαρντ Νίξον να καταργήσει
τη σύνδεση του πολύτιμου μετάλλου με το δολάριο, το 1971.
Ουσιαστικά, οι κεντρικές τράπεζες
έχουν δαπανήσει 27,7 δισ. δολάρια μέσα στο 2018. Στη Ρωσία, η
κεντρική τράπεζα έχει πουλήσει
σχεδόν όλα τα αποθέματα σε αμερικανικά ομόλογα για να αυξήσει τις τοποθετήσεις σε χρυσό,
αγοράζοντας 274,3 τόνους κατά
τη διάρκεια του περυσινού έτους.
Αξιόλογη άνοδος των επενδύσεων
έχει, επίσης, παρουσιαστεί από
τις κεντρικές τράπεζες στην Ινδία,
στο Καζαχστάν, στο Ιράκ, στην
Πολωνία και στην Ουγγαρία. Λόγω
του έντονου αγοραστικού ενδιαφέροντος, αναλυτές της αγοράς
αναμένουν άνοδο της τιμής του
χρυσού στα 1.400 δολάρια μέχρι
τα τέλη του 2019, σύμφωνα με
το CNBC.

Αισιόδοξη η πρόβλεψη για ανάκαμψη
το β΄ εξάμηνο θεωρούν μέλη του Δ.Σ. της ΕΚΤ
«Σημαντική μειοψηφία» των μελών
του Δ.Σ. της ΕΚΤ αμφισβητεί τις
προβλέψεις των οικονομολόγων
της τράπεζας για ανάκαμψη της
Ευρωζώνης το δεύτερο εξάμηνο,
θεωρώντας πως είναι υπερβολικά
αισιόδοξες, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Reuters.
Στη συνεδρίαση της περασμένης
εβδομάδας αρκετοί κεντρικοί τραπεζίτες εξέφρασαν αμφιβολίες
πως η προβλεπόμενη εδώ και καιρό ανάκαμψη της οικονομίας θα
έρθει το δεύτερο εξάμηνο.
Επισήμως η ΕΚΤ υποστηρίζει
πως η επιβράδυνση της οικονομίας οφείλεται σε παροδικούς πα-

ράγοντες, ωστόσο η «σημαντική
μειοψηφία» θεωρεί πως η επιβράδυνση της Κίνας και η ένταση
στο παγκόσμιο εμπόριο θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν για
καιρό. Ακόμη πιο σοβαρό είναι
το γεγονός πως αυτοί οι κεντρικοί
τραπεζίτες αμφισβητούν την ακρίβεια των μοντέλων που χρησιμοποιεί η ΕΚΤ ώστε να προβεί
σε οικονομικές προβλέψεις, δεδομένης της συχνής (προς το χειρότερο) αναθεώρησης των προβλέψεων που έχει αναγκαστεί να
κάνει. Τον Μάρτιο η ΕΚΤ προέβλεψε ανάπτυξη της Ευρωζώνης
το 2019 με ρυθμό 1,1%, ωστόσο

τρεις μήνες νωρίτερα είχε προβλέψει ρυθμό ανάπτυξης 1,7%.
Ορισμένοι κεντρικοί τραπεζίτες
θεωρούν πως στα μοντέλα της
ΕΚΤ υπάρχει εγγενής μεροληψία,
καθώς προβλέπουν πάντοτε άνοδο
του πληθωρισμού προς τον στόχο
2% που έχει η ΕΚΤ και επιστροφή
του ρυθμού ανάπτυξης στη μακροπρόθεσμη τάση. Ο Μάριο
Ντράγκι, πρόεδρος της ΕΚΤ, εμφανίστηκε πρόθυμος να συζητήσει τις ανησυχίες αυτές, όχι όμως
και να εξετάσει εις βάθος τη μεθοδολογία στην οποία βασίζονται
οι προβλέψεις καθώς η θητεία του
λήγει σε μερικούς μήνες.

οι αγορές κρέατος ανά τον κόσμο, καθώς
η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με χρόνια
έλλειψης προσφοράς χοιρινού κρέατος
και παραγωγοί από άλλες χώρες ετοιμάζονται να καλύψουν το κενό. Η Rabobank
προβλέπει πως θα υπάρχει έλλειψη χοιρινού σε άλλες χώρες (κυρίως σε Ασία και
Λατινική Αμερική) που εξαρτώνται από
εισαγωγές εν μέσω «άνευ προηγουμένου
μεταβολής του εμπορίου».
«Πρόκειται για (εξέλιξη) που αλλάζει
την κατάσταση. Μόλις αρχίζουμε να βλέπουμε την πραγματική επίπτωση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων», εκτιμά
ο Ζε Βαλέρ, διευθύνων σύμβουλος της
Danish Crown, δηλαδή της εταιρείας που
επεξεργάζεται τον μεγαλύτερο όγκο χοιρινού κρέατος στην Ευρώπη.
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Χαλαρώνουν
οι ενδυματολογικοί
κανόνες στην Goldman Sachs
Οι ενδυματολογικοί κώδικες αλλάζουν
ακόμη και σε κλάδους θεωρούμενους
συντηρητικούς. Αν σε διεθνείς επενδυτικές τράπεζες, όπως η Goldman
Sachs, μέχρι πρότινος φάνταζε αδιανόητο να εμφανισθούν οι άνδρες εργαζόμενοι χωρίς γραβάτα και κοστούμι
(και οι γυναίκες χωρίς ταγέρ), σήμερα
τα πράγματα αλλάζουν. Και ο λόγος
είναι πως οι οργανισμοί αυτοί πλέον
χρειάζεται να αναζητήσουν προσωπικό από άλλους κλάδους με διαφορετικές νοοτροπίες, σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα στην Deutsche
Welle.
Mε τη νέα «χαλαρή προσέγγιση»
η Goldman Sachs προσδοκά να προσελκύσει νέα ταλέντα από διάφορους
κλάδους, που προτιμούν να ντύνονται
διαφορετικά – ένας τέτοιος είναι η
υψηλή τεχνολογία. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ράιαν, ο οποίος μοιάζει με τουρίστα στη Γουόλ
Στριτ: ξεπλυμένο τζιν, αθλητικά παπούτσια και μπουφάν. Ούτε κοστούμι
ούτε γραβάτα. Και όμως εργάζεται
στην Goldman Sachs. «Πολύ χαίρομαι
που μπορώ, επιτέλους, να έρχομαι
έτσι στη δουλειά». Μέχρι πριν από
λίγες εβδομάδες τα πράγματα ήταν
τελείως διαφορετικά. Οπως σε όλες
τις εταιρείες στον χρηματοπιστωτικό
κλάδο έτσι και στην Goldman Sachs
υπήρχε αυστηρός ενδυματολογικός
κώδικας. Η γραβάτα και το κοστούμι
ήταν απαραίτητα. Αθλητικά και τζιν
απαγορεύονταν.
Ωστόσο, ο νέος επικεφαλής της
τράπεζας, ο διευθύνων σύμβουλος
Ντέιβιντ Σάλομον, ο οποίος αντικατέστησε τον Λόιντ Μπλανκφάιν, θέλει
να δώσει νέα πνοή στην απαρχαιωμένη εικόνα της Goldman Sachs. Αλλωστε, ο ίδιος βρίσκεται παράλληλα
και σε τουρνέ ως ντιτζέι με το όνομα
D-Sol. Η μεγαλύτερη επιτυχία του
είναι η διασκευή του κομματιού «Don’t
Stop (Thinking About Tomorrow)».
Ο τίτλος του τραγουδιού μπορεί να
εκληφθεί και ως κεντρικό σύνθημα
για την τράπεζα. Μη σταματάς ποτέ,
σκέψου πάντα το αύριο. Κάτι το οποίο
εφαρμόζει τώρα και ενδυματολογικά.
Η απλή και μη αυστηρή ενδυμασία
είναι πολύ συνηθισμένο φαινόμενο
στη Σίλικον Βάλεϊ, δηλαδή τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας. Η Goldman
Sachs ακολουθεί μια τάση που είχε

ξεκινήσει από τις εταιρείες αυτές ήδη
τη δεκαετία του 1950. Το πιο χαλαρό
στυλ θεωρείται χαρακτηριστικό μιας
νέας ελίτ, την οποία επιδιώκει να απασχολήσει και η Goldman Sachs.
«Οι τράπεζες επενδύσεων εξελίσσονται όλο και περισσότερο σε εταιρείες
τεχνολογίας», λέει ο Μπραντ Γέγκερ,
προγραμματιστής σε εταιρεία νέων
τεχνολογιών στη Νέα Υόρκη, όπως
αναφέρει η Deutsche Welle. Γι’ αυτό
δεν χρειάζονται μόνο οικονομολόγους
και αναλυτές αλλά και χιλιάδες προγραμματιστές.
Η τάση αυτή της απλούστευσης
της ενδυματολογικής εθιμοτυπίας,
όμως, δημιουργεί προβλήματα σε άλλους, δηλαδή τις εταιρείες ανδρικής
ένδυσης. Αμερικανοί βιοτέχνες ανησυχούν για το μέλλον των εταιρειών
<
<
<
<
<
<

Η τράπεζα προσπαθεί
να προσεγγίσει νέους,
ταλαντούχους εργαζομένους κυρίως από τον
κλάδο της τεχνολογίας.
τους, διότι ο εγχώριος τζίρος, που υπολογίζεται σε 2,6 δισ. δολάρια τον
χρόνο, ολοένα και συρρικνώνεται. Η
μετοχή της Tailors Brand για παράδειγμα, της μεγαλύτερης εταιρείας
ανδρικής ένδυσης στις ΗΠΑ, έπεσε
κατά 50%. Πώς όμως αυξάνει κάποιος
τις πωλήσεις όταν το επίσημο ένδυμα
θεωρείται πλέον ντεμοντέ; Η απάντηση που δίνουν οι εταιρείες είναι
ένας συνδυασμός δώρων, εκπτώσεων,
αλλά και νέων προτάσεων ένδυσης.
Η αλυσίδα καταστημάτων Macy’s
προτείνει φούτερ με κουκούλα σε
συνδυασμό με κλασικό σακάκι. Η καναδική εταιρεία Indochino κάνει δώρο
στους εργαζομένους της Goldman
Sachs παντελόνια τύπου «τσίνο» και
τους προσφέρει εκπτώσεις που δίνει
κανονικά μόνο στους δικούς της υπαλλήλους. Από την άλλη πλευρά και
ο ίδιος ο Ντέιβιντ Σάλομον της
Goldman Sachs δεν θέλει την ενδυμασία υπερβολικά απλή. «Η χαλαρή
ενδυμασία δεν ταιριάζει σε κάθε περίσταση και κάθε μέρα», αναφέρει,
τέλος, σε έγγραφο προς τους συνεργάτες του.

Η κινεζική BYD αποτελεί πλέον
το αντίπαλον δέος της Tesla
Παράγει 30.000 ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα και φορτηγά σε μηνιαία βάση
Ο δρόμος για την επίτευξη των
στόχων είναι μακρύς, ακόμη και
για την εταιρεία BYD που παράγει
τα περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παγκοσμίως. Παρότι η επιτυχημένη εταιρεία εδρεύει στην
Κίνα, η οποία προσφέρει γόνιμο
έδαφος για την ωρίμανση της ηλεκτροκίνησης, το όραμα του ιδρυτή και προέδρου της Γουάνγκ
Χουανφού, να επεκτείνει τις επιχειρηματικές δραστηριότητές της
σε όλο τον κόσμο με ταχείς ρυθμούς, είναι αμφίβολο εάν μπορεί
να πραγματοποιηθεί.
Η ιδρυθείσα το 1995 εταιρεία
ξεκίνησε κατασκευάζοντας μπαταρίες για κινητά, για φορητούς
υπολογιστές και άλλες συσκευές,
και το 2003 εισήλθε στον κλάδο
των αυτοκινήτων εξαγοράζοντας
μια κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία. Η BYD σε αντίθεση με την
κύρια ανταγωνίστριά της, την αμερικανική Tesla, απευθύνεται
στον μέσο καταναλωτή, με το
φθηνότερο μοντέλο της, το e1,
να έχει τιμή περίπου 8.000 ευρώ
περιλαμβανομένων των κρατικών
επιδοτήσεων. Μεγάλη απήχηση
έχουν τα ηλεκτρικά λεωφορεία
της BYD, τα οποία πωλούνται σε
τεράστιους αριθμούς όχι μόνο σε
διάφορες πόλεις της Κίνας, αλλά
και στο Αμστερνταμ, στη Φρανκφούρτη και στο Λος Αντζελες.
Επίσης, κατασκευάζει φορτηγά
και ανυψωτές. Ο λόγος για τον οποίο η εταιρεία εστιάζει περισσότερο την προσοχή της στα πιο ογκώδη οχήματα, κατά κύριο λόγο
στα λεωφορεία, είναι ότι της προσφέρουν μεγαλύτερη ευχέρεια για
την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης,
σύμφωνα με το Bloomberg
Businessweek. Αντιθέτως, οι οδηγοί των Ι.Χ. αποζητούν κομψότερη
σχεδίαση, μεγαλύτερη επιτάχυνση
και έχουν γενικά απαιτήσεις, που
αποσυντονίζουν την BYD από τον
στόχο της, την ευρεία αποδοχή
των ηλεκτρικών οχημάτων.
Η εξαιρετικά επιτυχημένη κινεζική εταιρεία πωλεί κάθε μήνα

Η BYD, σε αντίθεση με τη βασική ανταγωνίστριά της, την αμερικανική Tesla, απευθύνεται στον μέσο καταναλωτή, με το φθηνότερο μοντέλο της, το e1, να έχει τιμή περίπου 8.000 ευρώ περιλαμβανομένων των κρατικών επιδοτήσεων. Μεγάλη απήχηση έχουν τα ηλεκτρικά λεωφορεία της BYD, τα οποία πωλούνται σε τεράστιους αριθμούς όχι μόνο σε διάφορες πόλεις της Κίνας, αλλά και στο Αμστερνταμ, στη Φρανκφούρτη και στο Λος Αντζελες.
<
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H BYD δημιουργήθηκε
το 1995 και ξεκίνησε κατασκευάζοντας μπαταρίες για κινητά, για
φορητούς υπολογιστές
και άλλες συσκευές.
έως και 30.000 ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα στην Κίνα και
μάλιστα κατασκευάζει η ίδια τις
μπαταρίες που χρησιμοποιεί. Το
Πεκίνο έχει υποστηρίξει ιδιαίτερα
την ηλεκτροκίνηση προσφέροντας
γενναιόδωρα κονδύλια και πολλά
κίνητρα στους καταναλωτές, χαμηλώνοντας σημαντικά την τιμή
των αυτοκινήτων. Εθνικός στόχος
είναι ο περιορισμός των πετρε-

λαιοκίνητων στη χώρα όσο το δυνατόν συντομότερα. Ως αποτέλεσμα, στην Κίνα πραγματοποιούνται περισσότερες από τις μισές
πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων παγκοσμίως, σύμφωνα με το
Bloomberg Businessweek.
Ωστόσο, η BYD έρχεται αντιμέτωπη με τις ανταγωνίστριες του
κλάδου, μεταξύ αυτών η
Volkswagen και η Ford, που αν
και ξεκίνησαν με καθυστέρηση
την κατασκευή ηλεκτρικών αυτοκινήτων, προσαρμόζονται σταδιακά στις ανάγκες των καταναλωτών. Εκτός αυτού, η BYD, όπως
άλλωστε και κάθε άλλη κινεζική
βιομηχανία, «τραυματίζεται» από
τον αντίκτυπο του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ. Ενδεικτικά, το
τελευταίο έτος η μετοχή της BYD
στο Χονγκ Κονγκ υποχώρησε κατά

18%. Ο Γουάνγκ Χουανφού είναι
αποφασισμένος να καταστήσει
την παρουσία της BYD αισθητή
παγκοσμίως και να τη μετατρέψει
σε ηγέτη της ηλεκτροκίνησης. Το
αν πράγματι θα μπορέσει να παραγάγει μοντέλα ανθεκτικά στη
μεταβολή των καταναλωτικών τάσεων –όπως στις υπηρεσίες διαμοιρασμού οχήματος– θα αποδειχθεί αργότερα.
Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί
στον αισιόδοξο ιδρυτή και πρόεδρο της BYD ότι θα καταφέρει να
κερδίσει το καταναλωτικό κοινό,
διότι παρά τη μεγάλη επιτυχία
των ηλεκτρικών οχημάτων στην
Κίνα, μέχρι το 2020 μόλις 4 εκατομμύρια κάτοικοι της χώρας θα
έχουν ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο, σύμφωνα με σχετική έρευνα της McKinsey.

Η «Κ» καταγράφει τις εξελίξεις στον τομέα
της Υγείας με τη ματιά θεσμικών φορέων
στο πλαίσιο εφαρμογής του ΓεΣΥ.
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Το οικονομικό θαύμα της Γερμανίας κινδυνεύει
Η ανάπτυξη επιβραδύνεται, καθώς οι εξαγωγές της χώρας χάνουν έδαφος και ο τραπεζικός τομέας αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα
Του ALLAN CROWFORD / BLOOMBERG

Πιέσεις και από Brexit

Χρονιά σημαντικών επετείων είναι η φετινή για τη Γερμανία. Συμπληρώνονται
100 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης των Βερσαλλιών, η οποία επέβαλε
τιμωρητικές αποζημιώσεις στη Γερμανία
μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου
και έθεσε τα θεμέλια για την επόμενη
σύγκρουση. Συμπληρώνονται επίσης 75
χρόνια από την απόβαση των Συμμάχων
στη Νορμανδία, η οποία οδήγησε έντεκα
μήνες αργότερα στην ανατροπή των ναζί.
Και συμπληρώνονται 30 χρόνια από την
πτώση του Τείχους του Βερολίνου. Αυτό
το σύμβολο του τερματισμού του Ψυχρού
Πολέμου υπενθυμίζει επίσης τις διαιρέσεις, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές, που εξακολουθούν να υπάρχουν
μετά την επανένωση της Δυτικής και της
Ανατολικής Γερμανίας.
Ομως η χρονιά που διανύουμε φαίνεται
πως θα αποτελέσει ένα ακόμη δύσκολο
ορόσημο για τη Γερμανία, καθώς η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις αδυναμίες της.
Η Γερμανία νιώθει σήμερα πως διανύει

Οι σημαντικές προκλήσεις που αντι-
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Η αποχώρηση της Μέρκελ
από την πολιτική σκηνή
έρχεται σε μία δύσκολη
στιγμή για τη χώρα.

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έχει αργήσει πολύ να κάνει τη μετάβαση προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η καθυστέρηση αυτή προκαλεί αμφιβολίες για το κατά πόσον θα καταφέρει η
Γερμανία τα επόμενα χρόνια να διατηρήσει την κυριαρχία της στην αγορά πολυτελών αυτοκινήτων, καθώς αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από την Κίνα και από άλλες χώρες.

τις τελευταίες ημέρες μιας εποχής. Υπάρχει η αίσθηση επερχόμενης αλλαγής
για την οποία κανείς δεν είναι προετοιμασμένος. Η χώρα παραμένει πλούσια
και πολιτικά σταθερή, ωστόσο οι Γερμανοί
δεν φαίνεται να είναι εφησυχασμένοι
καθώς απειλούνται τα θεμέλια της ευημερίας τους. Στο επίκεντρο, η μακρά θητεία της Αγκελα Μέρκελ στην καγκελαρία,
η οποία βρίσκεται πλέον στη δύση της.
Η καγκελάριος ήταν στο τιμόνι της χώρας
σε δύσκολες περιόδους, καταφέρνοντας
να αντιμετωπίσει τη χρηματοπιστωτική
κατάρρευση του 2008, το προσφυγικό
πρόβλημα και την κρίση στην Ευρωζώνη.

Η Μέρκελ προασπίστηκε την πολιτική
της λιτότητας και παρ’ όλα αυτά ο τρόπος
με τον οποίο διαχειρίστηκε τη γερμανική
οικονομική «μηχανή» διατήρησε σταθερή
την ήπειρο.
Δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να προσφέρει
η επιλεγμένη από την ίδια διάδοχός της
Ανεγκρετ Κραμπ-Κάρενμπαουερ. Μέχρι
στιγμής το βασικό της επίτευγμα είναι
πως κατάφερε να επιβληθεί του αντιμερκελικού υποψηφίου στον αγώνα για την
ηγεσία του γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος.
Πέρα από τις πολιτικές εξελίξεις, υπάρχει μια τεχνολογική επανάσταση που

πιθανότατα θα οδηγήσει στον τερματισμό
της εποχής της μηχανής εσωτερικής καύσης. Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία
–από την BMW μέχρι τη Mercedes και
την Porsche– απασχολεί άμεσα 800.000
ανθρώπους και εξάγει προϊόντα αξίας
240 δισ. ευρώ τον χρόνο, σύμφωνα με
στοιχεία της Γερμανικής Ομοσπονδίας
Αυτοκινητοβιομηχανιών. Η Volkswagen
εξακολουθεί να πουλάει τα περισσότερα
αυτοκίνητα στον κόσμο, ακόμη και αφότου παραδέχθηκε πως παραποιούσε τα
στοιχεία για τις εκπομπές αέριων ρύπων
από τα αυτοκίνητά της. Ωστόσο η χώρα
που ανέπτυξε το 1886 το πρώτο σύγχρονο

αυτοκίνητο –ένα Benz, πάνω από δύο
δεκαετίες προτού κατασκευάσει ο Χένρι
Φορντ το Model T– έχει αργήσει πολύ
να κάνει τη μετάβαση προς τα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα. Η καθυστέρηση αυτή προκαλεί αμφιβολίες για το κατά πόσον θα
καταφέρει η Γερμανία τα επόμενα χρόνια
να διατηρήσει την κυριαρχία της στην
αγορά πολυτελών αυτοκινήτων, καθώς
αντιμετωπίζει ανταγωνισμό από την Κίνα
και από άλλες χώρες.
Υπάρχει και ο αρτηριοσκληρωτικός
γερμανικός τραπεζικός τομέας. Οι απόπειρες του γερμανικού υπουργείου Οικονομικών να πιέσει την πάλαι ποτέ κρα-

Επενδύσεις 27 δισ. σε αιολικά
πάρκα στην Ευρώπη το 2018
Η μεγάλη μείωση του κόστους ανάπτυξης ενισχύει την ελκυστικότητα του κλάδου
Τα 65 δισ. ευρώ έφτασαν το 2018 οι επενδύσεις στην αιολική ενέργεια παγκοσμίως, εκ των οποίων τα 27 δισ.
ευρώ αφορούν νέα αιολικά πάρκα
στην Ευρώπη σε στεριά και θάλασσα.
Οσον αφορά τις επενδύσεις σε νέα
αιολικά πάρκα σε ηπειρωτικές περιοχές
της Ευρώπης, αυτές ανήλθαν στο επίπεδο ρεκόρ των 16,4 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 40% όλων των συναφών επενδύσεων στην Ευρώπη για
το 2018. Με τα δεδομένα αυτά, όπως
προβλέπουν αναλυτές του κλάδου, οι
επενδύσεις θα ανέλθουν στα 100 δισ.
ευρώ το διάστημα 2019-2021. Το κόστος επένδυσης ανά μεγαβάτ για τις
τουρμπίνες που χρησιμοποιούνται
έχει ελαττωθεί δραστικά από το 2015
έως το 2018. Ωστόσο, οι εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον κλάδο διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις
στην έκδοση αδειών και για το ότι τα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. ακόμη δεν έχουν

καταρτίσει τα σχέδια για μείωση των
εκπομπών αερίων ρύπων έως το 2030,
σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις.

Τάσεις
Οπως αναφέρεται στην ετήσια κλαδική έκθεση της WindEurope για τις
επενδυτικές και χρηματοδοτικές τάσεις
(Financing and Investment Trends),
το ύψος των επενδύσεων του 2018 (27
δισ. ευρώ) δεν διαφέρει από τα ποσά
που επενδύθηκαν τα προηγούμενα
χρόνια, αλλά η απόδοση έχει αυξηθεί.
Συγκεκριμένα, λόγω της μείωσης του
κόστους παραγωγής, ειδικά στα υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα 27 δισ. ευρώ
θα συντείνουν σε νέα παραγωγική ικανότητα 16,7 γιγαβάτ, που θεωρούνται
ρεκόρ. Η παραγωγή 1 μεγαβάτ από
νέες χερσαίες εγκαταστάσεις σήμερα
απαιτεί μόνον 1,4 εκατ. ευρώ, έναντι
2 εκατ. ευρώ το 2015. Στην περίπτωση
των νέων υπεράκτιων αιολικών πάρκων, για να παραχθεί 1 μεγαβάτ απαιτείται χρηματοδότηση 2,5 εκατ. ευρώ,

πρόβλεψη για την ανάπτυξη της γερμανικής οικονομίας έχει αναθεωρηθεί πολύ
προς το χειρότερο εφέτος εν μέσω ανησυχητικής επιβράδυνσης που παρασύρει
την οικονομία ολόκληρης της Ευρώπης.
Εν τω μεταξύ άλλες οικονομίες του G-20
από τη Βραζιλία μέχρι την Ιταλία ακολουθούν τον Ντόναλντ Τραμπ, υιοθετώντας εσωστρεφή και εθνικιστική πολιτική.
Η Γερμανία είναι απομονωμένη και ευάλωτη στα πολιτικά και οικονομικά σχέδια
Αμερικανών και Κινέζων. Την ίδια ώρα
η πολιτική του εθνικισμού αρχίζει να
μην... ακούγεται περίεργα και στη Γερμανία.

To Instagram
αναδεικνύει startups
και αυξάνει τα κέρδη του
To Instagram, το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο
που ανήκει στη Facebook (FB), αποκτά
ολοένα και σημαντικότερο ρόλο ως εργαλείο
διαφήμισης ειδικά για νεοφυείς επιχειρήσεις.
Για του λόγου το ασφαλές, όπως φαίνεται
σε σχετικό άρθρο των Financial Times, αρκεί
να δει κανείς ότι τα διαφημιστικά έσοδα
του Instagram από τα επίπεδα κάτω των 5
δισ. δολαρίων το 2017 αναμένεται να φθάσουν σχεδόν στα 14 δισ. δολάρια φέτος και
στα 27 δισ. δολάρια το 2021.

Εξεύρεση πόρων
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Οι επενδύσεις του 2018 θα
αποφέρουν 16,7 GW, εκ των
οποίων τα 12,5 GW αφορούν ηπειρωτικά πάρκα
και τα 4,2 GW υπεράκτια.

ταιά Deutsche Bank να συγχωνευτεί με
την Commerzbank ενδέχεται τελικά να
μην οδηγήσουν στη διάσωση ούτε της
μιας ούτε της άλλης.
Ωστόσο αν η χώρα δεν διαθέτει μια
μεγάλη βιώσιμη τράπεζα, προς τα πού
θα στραφούν για χρηματοδότηση οι γερμανικές εταιρείες;
Καμία από αυτές τις εξελίξεις δεν είναι
θετική για την εξαγωγική γερμανική οικονομία. Η χώρα με τις τρίτες υψηλότερες
εξαγωγές παγκοσμίως είναι περισσότερο
εκτεθειμένη από τις ανταγωνίστριές της
στις παρενέργειες που προκαλούνται
από τον παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο. Η

μετωπίζει η Γερμανία αποτυπώνονται
στη μεγάλη επιβράδυνση του ρυθμού
ανάπτυξης το 2019, καθώς ο ένας μετά τον άλλο διεθνείς οργανισμοί και
το ίδιο το Βερολίνο αναθεωρούν τις
προβλέψεις τους. Σύμφωνα με το
γερμανικό περιοδικό Spiegel, την ερχόμενη Τετάρτη το γερμανικό υπουργείο Οικονομίας θα αναθεωρήσει την
πρόβλεψή του για το 2019 σε ρυθμό
ανάπτυξης μόλις 0,5% από 1% που
προέβλεπε τον περασμένο Δεκέμβριο. Αιτία για τη νέα αναθεώρηση είναι η υποχώρηση των εξαγωγών. Την
Παρασκευή ο Γερμανός κεντρικός
τραπεζίτης Γενς Βάιντμαν είπε πως
ενδέχεται η μεγαλύτερη οικονομία
της Ευρώπης να αναπτυχθεί με ρυθμό χαμηλότερο από 1% το 2019, εξαιτίας της αβεβαιότητας που προκαλούν οι εμπορικοί πόλεμοι και το
Brexit. Την Τρίτη το ΔΝΤ είχε αναθεωρήσει την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη στη Γερμανία το τρέχον έτος
στο 0,8%, πρόβλεψη την οποία ο Βάιντμαν χαρακτήρισε εύλογη. Το ερώτημα είναι κατά πόσον είναι πρόθυμο
το Βερολίνο να πράξει το προφανές,
δηλαδή να ενισχύσει την οικονομία
με δημοσιονομικά μέτρα.

Το κόστος επένδυσης ανά μεγαβάτ για τις τουρμπίνες που χρησιμοποιούνται έχει ελαττωθεί δραστικά από το 2015 έως το
2018. Ωστόσο, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών και
για το ότι τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ακόμη δεν έχουν καταρτίσει τα σχέδια για μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων έως το 2030,
σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύσεις.
εν συγκρίσει με τα 4,5 εκατ. ευρώ το
2015.
Επί της συνολικής παραγωγικής ικανότητας των 16,7 γιγαβάτ που θα
προέλθει από τις νέες επενδύσεις του
2018, τα 12,5 γιγαβάτ αφορούν ηπειρωτικά πάρκα και τα 4,2 γιγαβάτ υπεράκτια. Πέρυσι ελήφθησαν αποφάσεις για να κατασκευαστούν 190
αιολικά πάρκα σε 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Το 35% αναπτύσσεται σε χώρες της βόρειας και της
δυτικής Ευρώπης. Ειδικά η Βρετανία
εμφανίζεται ως ο μεγαλύτερος επενδυτής κυρίως σε υπεράκτιες εγκαταστάσεις, ενώ ακολουθεί στη δεύτερη
θέση η Σουηδία, όπως αναφέρεται
στην έκθεση Financing and
Investment Trends της WindEurope.
Αναφορικά τώρα με τις επενδύσεις
στη νότια, την κεντρική και την α-

νατολική Ευρώπη, αυτές αντιστοιχούσαν μόλις στο 4% του συνόλου,
αν και η Ισπανία και η Πολωνία έκαναν
αυξημένες τοποθετήσεις την περασμένη χρονιά.
Πέραν, λοιπόν, της χρηματοδότησης
νέων υπεράκτιων και χερσαίων αιολικών πάρκων στη Γηραιά Ηπειρο, κεφάλαια τοποθετήθηκαν και στην απόκτηση εγκαταστάσεων, είτε επρόκειτο για έργα υπό εξέλιξη είτε για εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην
αιολική ενέργεια. Οσο περνούν τα χρόνια και ωριμάζει ο κλάδος και γίνεται
περισσότερο ανταγωνιστικός, ολοένα
και περισσότεροι επενδυτές, ειδικά
από τον κλάδο των χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών, προσελκύονται και αναλαμβάνουν ρόλο συνεταίρου σε έργα.
Οσο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη αποκτούν έναντι της δραστηριότητας αυ-

τής τόσο μπορούν να αποτιμήσουν ακριβέστερα το ρίσκο και να τοποθετήσουν σε πιο πρώιμη φάση χρήματα
στο εκάστοτε έργο. Επιπροσθέτως,
όσοι ασχολούνται με την κατασκευή
των πάρκων χρηματοδοτούν ολοένα
και συχνότερα τις σχετικές εργασίες
με πίστωση. Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί
ότι στην αιολική ενέργεια έχουν αναπτυχθεί νέα επιχειρηματικά και ιδιοκτησιακά μοντέλα, γεγονός που διευκολύνει την προσέλκυση διαφόρων
ειδών χρηματοδοτών, από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέχρι θεσμικούς
επενδυτές και κρατικές υπηρεσίες, οι
οποίες παρέχουν πιστώσεις για την
παραγωγή, προαγωγή της αιολικής ενέργειας και τις εξαγωγές της – κι αυτό
προσφέρει πολλές εναλλακτικές και
ευκαιρίες χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους.

Ενα καλό παράδειγμα για τον αντίκτυπο
του παραπάνω κοινωνικού δικτύου είναι η
startup εταιρεία αναψυκτικών Dirty Lemon,
η οποία γίνεται ολοένα και πιο γνωστή. Πέρυσι τον Δεκέμβριο κατόρθωσε να συγκεντρώσει σε κεφάλαια εκκίνησης 15 εκατ.
δολάρια, ενώ η αποτίμησή της φθάνει τα
60 εκατ. δολάρια – εκμεταλλευόμενη το 1
δισεκατομμύριο χρήστες του Ιnstagram,
προέβαλε τα προϊόντα της, έγινε γνωστή
και εξασφάλισε πωλήσεις, κερδίζοντας την
εμπιστοσύνη των επενδυτών. Μεταξύ άλλων,
το Instagram χρησιμοποιείται για προβολή
προϊόντων και εξεύρεση πελατείας και από
μεγαλύτερες επιχειρήσεις, όπως Glossier,
η οποία δραστηριοποιείται στα καλλυντικά,
και η στρωματοποιία Casper. Αμφότερες
συγκέντρωσαν σε κεφάλαια 200 εκατ. δολάρια, δηλαδή 100 εκατ. δολάρια εκάστη,
και τον περασμένο μήνα μπήκαν στη χορεία
των startups που αποτιμώνται 1 δισ. δολάρια
και πλέον.
Οι νεαρής ηλικίας χρήστες του Instagram
λατρεύουν να μοιράζονται φωτογραφίες σε
αυτό, να παρακολουθούν τις καταναλωτικές
τάσεις και τα προϊόντα, τα αποκαλούμενα
«επιδραστικά». Τον Mάρτιο, ειδικά, το κοινωνικό δίκτυο εισήγαγε νέα υπηρεσία μέσω
της οποίας οι χρήστες αγοράζουν απευθείας
από αυτό. Με την πληρωμή, οι έμποροι θα
χρεώνονται με προμήθεια ανάλογη της συναλλαγής.
Σημειωτέον ότι η διατήρηση σελίδας στο
Instagram είναι δωρεάν, αλλά η επί πληρωμή
διαφήμιση ξεκίνησε εκεί το 2017 και αναπτύχθηκε έκτοτε δυναμικά. Η εταιρεία ερευνών eMarketer εκτιμά ότι φέτος το
Instagram θα αποφέρει στη Facebook το
ένα πέμπτο όλων των εσόδων της από τις
διαφημίσεις, ενώ συνολικά θα απορροφήσει
το 6% των παγκόσμιων διαφημιστικών δαπανών σε κινητές συσκευές, όπως αναφέρουν
οι Financial Times. «Ιδιαίτερα τα εμπορικά
σήματα στον χώρο της ομορφιάς, της ευεξίας
και της μόδας προβάλλονται στο Instagram»,
τονίζει η συνιδρύτρια της εταιρείας μάρκετινγκ κοινωνικών δικτύων Collectively Αλέξα
Τόνερ. H Dollar Shave Club, που ασχολείται

Τον Mάρτιο, το Ιnstagram εισήγαγε νέα υπηρεσία μέσω της οποίας οι χρήστες αγοράζουν απευθείας από αυτό. Με την πληρωμή, οι έμποροι θα χρεώνονται με προμήθεια ανάλογη της συναλλαγής.
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Εκτιμάται ότι το Instagram θα
αποφέρει στη Facebook το ένα
πέμπτο των συνολικών εσόδων
της από τις διαφημίσεις.
με προϊόντα ξυρίσματος και γέμισε το
Instagram με φωτογραφίες γενειοφόρων
ανδρών σε ένα μπάνιο γεμάτο ατμούς, εξασφάλισε από επενδυτικά καινοτομικά κεφάλαια 165 εκατ. δολάρια σε μία τετραετία.
Το 2016 εξαγοράστηκε από τον κολοσσό
της Unilever αντί 1 δισ. δολαρίων. Ο δημιουργός της Dirty Lemon Ζακ Νορμαντίν θεωρεί καίριας σημασίας το Instagram, που
βοήθησε στα αρχικά στάδια την εταιρεία
του. Ηταν από τις πρώτες που το 2017 επένδυσε με αναρτήσεις στο κοινωνικό δίκτυο
και κατέβαλλε έως και 30.000 δολάρια ημερησίως σε αυτό σε κάποια φάση για διαμόρφωση πελατειακής βάσης. Ωστόσο, αν και
χαμηλό το ανά κλικ κόστος διαφήμισης στο
Instagram, στα 0,83 λεπτά του δολαρίου έναντι των 3,61 δολαρίων στο ΥouΤube, έχει
κατά μέσον όρο αυξηθεί, ειδικά για μικρές
επιχειρήσεις. Ο κ. Νορμαντίν, τέλος, παρατηρεί ότι το κόστος εξεύρεσης πελάτη από
τα 30 δολάρια το 2017 έφθασε στα 100 δολάρια και πλέον το 2018.
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Το νέο «σιδηρούν παραπέτασμα»
των μισθολογικών ανισοτήτων
Τεράστιες οι διαφορές στα ωρομίσθια μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης

REUTERS

Ενα νέο όριο χωρίζει την Ευρωπαϊκή Ενωση και εκτείνεται κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της Γερμανίας και
της Αυστρίας φθάνοντας μέχρι και την
Ιταλία. Πρόκειται για το επίπεδο των αμοιβών των εργαζομένων, που είναι ασύγκριτα υψηλότερο στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης σε σύγκριση με το αντίστοιχο στην Ανατολική Ευρώπη. Φαίνεται, έτσι, πως η διαφορά ανάμεσα στις
αμοιβές των εργαζομένων αναπαράγει
ένα αόρατο τείχος στα ίχνη της παλιάς
διχοτόμησης ανάμεσα στις ευημερούσες
χώρες της Δυτικής Ευρώπης και στις χώρες του πρώην σοβιετικού μπλοκ. Αυτή
τη φορά το τείχος είναι ανάμεσα στις
χώρες με υψηλότερο βιοτικό επίπεδο
και εκείνες με σαφώς χαμηλότερο.
Οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες που
ευημερούν και πληρώνουν καλά τους
εργαζομένους και εκείνες με χαμηλά ωρομίσθια είναι σε ορισμένες περιπτώσεις
τόσο μεγάλες, ώστε στο σχετικό δημοσίευμά της η ιταλική εφημερίδα Il Sole
24 Ore μιλάει για ένα νέο «σιδηρούν παραπέτασμα». Κατέληξε στο σχετικό ρεπορτάζ συνδυάζοντας στοιχεία της
Eurostat με έρευνα που διεξήγαγε η ίδια
στις περιφέρειες της Ε.Ε.
Ειδική κατηγορία αποτελούν η Ελλάδα
και η Κύπρος μαζί με την Πορτογαλία
και την Ισπανία, που παράλληλα είναι
και οι εξαιρέσεις στον κανόνα των χαμηλών μισθών στις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης. Βρίσκονται κάπου ανάμεσα
στα υψηλά ωρομίσθια που προσφέρουν
οι χώρες της Σκανδιναβίας και της Δυτικής
Ευρώπης και στα εντυπωσιακά χαμηλά
ωρομίσθια στις χώρες της Ανατολικής
Ευρώπης και ειδικότερα στις χώρες της
βαλκανικής χερσονήσου. Στις σκανδιναβικές χώρες, όπως η Φινλανδία, η αμοιβή για μία ώρα εργασίας αγγίζει τα
28 ευρώ και στη Σουηδία κυμαίνεται ανάλογα με την περιοχή της χώρας λίγο
πάνω ή λίγο κάτω από τα 26 ευρώ. Στην
πρωτεύουσα της Ε.Ε. και πρωτεύουσα
του Βελγίου, τις Βρυξέλλες, αγγίζει τα
44 ευρώ και στο Λουξεμβούργο, πατρίδα
του προέδρου της Κομισιόν, είναι πάνω
από 43 ευρώ. Τα επίπεδα αυτά πλησιάζουν και τα ωρομίσθια στην πλέον κεντρική περιοχή της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες
εταιρείες της Γαλλίας. Την ίδια στιγμή,
όμως, το ωρομίσθιο στη γειτονική μας
Βουλγαρία μόλις που υπερβαίνει τα 4,1
ευρώ και σε ανάλογα επίπεδα κυμαίνεται
στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες-μέλη
της Ε.Ε. Μοναδική εξαίρεση στα Βαλκάνια η Σλοβενία, που πάντα έτεινε να
πλησιάζει τη Δυτική Ευρώπη χάρη στην
οικονομική της ανάπτυξη. Εκεί η αμοιβή
για μία ώρα εργασίας υπερβαίνει τα 17
ευρώ, επίπεδο που την κατατάσσει πιο
κοντά στην Ισπανία καθώς και σε μερικές
περιοχές της Ιταλίας.

H Ferrovie dello Stato Italiane (FS), μητρική της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αν και αρκετά επικερδής τα
τελευταία χρόνια, δεν φαίνεται να είναι σε θέση να σηκώσει μόνη της το βάρος ενός αερομεταφορέα όπως η Alitalia, ενώ την ίδια ώρα δυσκολεύεται να βρει και εταίρους.

Στενεύουν τα περιθώρια
για τη διάσωση της Alitalia
H αντίστροφη μέτρηση για τη σωτηρία
του ιταλικού αερομεταφορέα Alitalia
έχει αρχίσει. Στις 30 Απριλίου –δηλαδή
σε λιγότερο από δύο εβδομάδες– εκπνέει
και η νέα διορία διάσωσής της. Eίχε κηρύξει πτώχευση τον Μάιο του 2017 και
επιβιώνει έκτοτε μόνον χάρη στις κρατικές ενέσεις ρευστότητας, όπως αναφέρει
η Deutsche Welle. Σύμφωνα με τον αρχικό
σχεδιασμό, προβλεπόταν ότι η οικονομική
ενίσχυση του δημοσίου θα ήταν και περιορισμένης έκτασης και βραχείας διάρκειας, ώστε να μην καθηλωθούν στο έδαφος τα αεροσκάφη της Alitalia. Ωστόσο
η Ρώμη αναγκαζόταν να παρατείνει κάθε
τόσο τη γραμμή πιστώσεων. Ο δημόσιος
διαχειριστής, που αναλαμβάνει σε περιπτώσεις πτωχεύσεων, κλήθηκε να βάλει
σε τάξη τα οικονομικά του άλλοτε κολοσσού, αλλά και να αναζητήσει επίδοξο
αγοραστή.

Ιστορικό
Πώς όμως έφτασε σε αυτό το σημείο
ο ιταλικός αερομεταφορέας με ένα τόσο
ένδοξο παρελθόν; «Τις δεκαετίες του
1970 και 1980 ήταν ιδιαίτερα επικερδής,
αν και λειτουργούσε υπό ένα προστατευμένο μονοπωλιακό καθεστώς», επισημαίνει στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων ο ειδικός σε θέματα αερομεταφορών Αντρέα Γκιουρίτσιν. «Από τη στιγμή που άνοιξε η αγορά για τους ανταγωνιστές, η Alitalia άρχισε να χάνει όλο
και περισσότερο χρήματα». Από το 2007
η εταιρεία βρέθηκε τρεις φορές στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Μετά τις δύο πρώτες
κρίσεις τόσο η Air France-KLM όσο και
η Etihad επιχείρησαν ματαίως να την εξυγιάνουν. Σημειωτέον πως ο ιταλικός
αερομεταφορέας μέσα στα 70 χρόνιας
της ιστορίας του έπεσε συχνά θύμα κακοδιαχείρισης. Σήμερα, και με δεδομένο
το περιορισμένο ενδιαφέρον των επενδυτών, η ιταλική κυβέρνηση προσανατολίζεται περισσότερο σε λύση που θα
εμπεριέχει και τη δική της συμμετοχή.

Με απλά λόγια ο ένας εκ των δύο αντιπροέδρων της κυβέρνησης και υπουργός
Βιομηχανίας Λουίτζι ντι Μάιο έχει αναθέσει στην κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων Ferrovie dello Stato Italiane (FS),
μητρική της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, να επιληφθεί
του προβλήματος της Alitalia.
Η FS ωστόσο, αν και αρκετά επικερδής
τα τελευταία χρόνια, δεν φαίνεται να
είναι σε θέση να σηκώσει μόνη της το
βάρος του αερομεταφορέα, ενώ την ίδια
ώρα δυσκολεύεται να βρει και εταίρους,
σύμφωνα με την Deutsche Welle. Οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι φέρονται διατεθειμένοι να αναλάβουν το 30%, άλλο
ένα 15% θα μπορούσε να περάσει στο
υπουργείο Οικονομίας –καθιστώντας
έτσι το δημόσιο μέτοχο της εταιρείας–
, ενώ για άλλο ένα 15% φέρεται να ενδιαφέρεται η αμερικανική Delta. Το υπόλοιπο 40%, όμως, δεν φαίνεται να ενδιαφέρει κανέναν. Σε ιταλικά ΜΜΕ καλλιεργείται η φημολογία ότι ασκούνται
πιέσεις στην οικογένεια Μπένετον να
συνδράμει και αυτή στη διάσωση. Παρότι
ο χρόνος μετράει αντίστροφα, στην κυβέρνηση επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία. «Πιστεύω ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε καλές ειδήσεις», εκτίμησε ο Λουίτζι ντι Μάιο Εντούτοις, δεν
μπορεί να αποκλειστεί το σενάριο και
νέας παράτασης πέραν της 30ής Απριλίου. Ούτως ή άλλως, η Alitalia θα πρέπει
να επιστρέψει τα κρατικά δάνεια που έλαβε τα τελευταία χρόνια, όπως αξιώνουν
οι ευρωπαϊκές αρχές. Επίσης, κάποια
στιγμή θα πρέπει να εξέλθει από τη διαδικασία πτώχευσης. Οι νυν διαχειριστές
περιόρισαν σημαντικά τις ζημίες της,
και από τα 410 εκατ. ευρώ του 2016, το
2018 κατέγραψε απώλειες 154 εκατ.
ευρώ προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων.
Ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστούν επενδύσεις 2 δισ. ευρώ –κυρίως για την
αγορά νέων αεροσκαφών– για να υπάρξει
πραγματική εξυγίανση του ιταλικού αερομεταφορέα.

Οσον αφορά ειδικότερα τη χώρα μας,
οι αμοιβές των εργαζομένων παρουσιάζουν αποκλίσεις ανάμεσα στις διάφορες
περιφέρειες, χωρίς αυτές οι αποκλίσεις
να αντανακλούν απαραιτήτως το βιοτικό
επίπεδο της κάθε περιφέρειας. Στην
Κεντρική Μακεδονία, για παράδειγμα,
η ωριαία αμοιβή ανέρχεται σε 10,64 ευρώ. Το ωρομίσθιο υπερβαίνει μόνον οριακά τα 10,18 ευρώ στην Ηπειρο, μια
από τις φτωχότερες περιοχές της Ε.Ε.
Πιο καλοπληρωμένοι φαίνεται να είναι
οι εργαζόμενοι στα Ιόνια νησιά, όπου
το ωρομίσθιο φτάνει στα 11,74 ευρώ,
αλλά και στην Πελοπόννησο, όπου α-

νέρχεται περίπου στα 11,29 ευρώ. Την
ίδια στιγμή, στην τουριστική Κρήτη
δεν υπερβαίνει τα 9,78 ευρώ.
Η γειτονική Ιταλία αναπαράγει το
γνωστό μοτίβο του πλούσιου Βορρά έναντι του φτωχού Νότου, όπως αντανακλάται στις αμοιβές των εργαζομένων.
Στη βιομηχανική Λομβαρδία και γύρω
από το πλούσιο Μιλάνο το ωρομίσθιο
πλησιάζει τα επίπεδα των σκανδιναβικών χωρών, καθώς ανέρχεται στα 25,13
ευρώ.
Μειώνεται όμως σταδιακά όσο κατεβαίνει κανείς προς τον φτωχότερο ιταλικό Νότο, για να περιορισθεί σε επίπεδα

γύρω στα 19 ευρώ στη Σικελία και γύρω
στα 18 ευρώ στην Καλαβρία.
Η ιταλική εφημερίδα αναγνωρίζει
πως το ωρομίσθιο δεν μπορεί να αποτελεί επαρκές κριτήριο για την ανισότητα δεδομένων και των μεγάλων διαφορών στο κόστος ζωής. Αναγνωρίζει
επίσης ότι θα ήταν χρήσιμο να μετατραπούν τα ποσά σε ισοδύναμες μονάδες
αγοραστικής δύναμης. Τονίζει πως και
μόνον η χρήση του ευρώ ως αξία καθιστά
σαφείς τις βαθύτατες αποκλίσεις που
διχοτομούν τη Γηραιά Ηπειρο λίγες εβδομάδες προτού αυτή κληθεί να εκλέξει
το νέο της Κοινοβούλιο.

Στα 7 δισ. δολάρια και πλέον αποτιμάται
συνολικά η μονάδα αυτόνομων αυτοκινήτων της Uber Technologies, καταφέρνοντας πρόσφατα να προσελκύσει κεφάλαια
ενός δισ. δολ. από κοινοπραξία επενδυτών
όπου συμμετέχει και η SoftBank Group,
ένας από τους ισχυρότερους ομίλους στον
κόσμο των νέων τεχνολογιών. Αυτό το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μονάδα
αυτόνομων αυτοκινήτων της Uber, γνωστή
ως Advanced Technologies Group, αποτελεί
καλό οιωνό για την πλατφόρμα ιδιωτικών
μετακινήσεων που ετοιμάζεται για ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο στο χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης.
Αυτοκινητοβιομηχανίες και εταιρείες
τεχνολογίας έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη ηλεκτροκίνητων και αυτόνομων
αυτοκινήτων, με απώτερο στόχο να αποκτήσουν το προβάδισμα στις αγορές του
μέλλοντος. Ο διευθύνων σύμβουλος της
Uber, Ντάρα Κοσροβσάχι, δήλωσε πως τα
κεφάλαια αυτά θα βοηθήσουν την εταιρεία

να μείνει στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων
στον τομέα των μεταφορών.
Στην προαναφερόμενη κοινοπραξία επενδυτών, η Softbank θα δεσμεύσει 333
εκατ. δολάρια από το επενδυτικό κεφάλαιο
Vision Fund που έχει ενεργητικό 100 δισ.
δολαρίων. Παράλληλα, η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota μαζί με την κατασκευάστρια εξαρτημάτων αυτοκινήτων
Denso Corp. θα επενδύσουν 667 εκατ. δολάρια, ανεβάζοντας τη συνολική επένδυση
της κοινοπραξίας περίπου στο ένα δισ.
δολ.
Με βάση τους όρους που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στην Uber και στην
κοινοπραξία αυτή, η Advanced
Technologies Group θα αυτονομηθεί αλλά
θα παραμείνει υπό τον έλεγχο της Uber.
Η συμφωνία αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το γ΄ τρίμηνο, αλλά θα πρέπει
να λάβει την έγκριση της επιτροπής ξένων
επενδύσεων των ΗΠΑ (CFIUS). Η Toyota
προτίθεται, επίσης, να επενδύσει ακόμη
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Συμφωνία-χρυσάφι της Uber με Toyota, Denso και Softbank

Η Toyota προτίθεται, επίσης, να επενδύσει ακόμη 300 εκατ. δολάρια μέσα στην επόμενη τριετία για την κάλυψη των δαπανών ανάπτυξης αυτόνομων οχημάτων για εμπορική χρήση. Με βάση τους όρους που έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στην Uber και στην
κοινοπραξία αυτή, η Advanced Technologies Group θα αυτονομηθεί, αλλά θα παραμείνει υπό τον έλεγχο της Uber.

300 εκατ. δολάρια μέσα στην επόμενη
τριετία για την κάλυψη των δαπανών ανάπτυξης αυτόνομων οχημάτων για εμπορική χρήση.
Η χρηματοδότηση τόσων μεγαλόπνοων
σχεδίων από ξένες εταιρείες όπως είναι η
Softbank και η Toyota καθησυχάζουν εκείνους που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
για τη δημόσια εγγραφή της Uber στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, διότι σημαίνει
πως η εταιρεία δεν αναλαμβάνει όλη την
ευθύνη στον πολυδάπανο τομέα ανάπτυξης
και ερευνών. Οπως επιβεβαιώνει η ίδια η
Uber στην αίτηση που υπέβαλε στην αμερικανική επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για
τη δημόσια εγγραφή της, «η ανάπτυξη της
τεχνολογίας για τα αυτόνομα αυτοκίνητα
έχει υψηλό κόστος, είναι χρονοβόρα και
ενδεχομένως να είναι επιτυχής».
Πέρυσι, η Uber ανακοίνωσε ζημίες 3,03
δισ. δολαρίων. Παρ’ όλα αυτά, η επικείμενη
δημόσια εγγραφή της αναμένεται να είναι
μία από τις μεγαλύτερες της Wall Street
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κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.
Ζημίες –λίγο χαμηλότερες του ενός δισ.
δολ.– είχε επίσης ανακοινώσει η Lyft, ανταγωνίστρια της Uber, πριν από τη δημόσια εγγραφή της. Η Lyft πραγματοποίησε
την εισαγωγή στο χρηματιστήριο στις 29
Μαρτίου με την τιμή της μετοχής της να
φθάνει τα 72 δολάρια με ημερήσια άνοδο
20%.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η Uber θα
επιδιώξει να αντλήσει 10 δισ. δολάρια
από τη δημόσια εγγραφή της, με τους αναλυτές της αγοράς να την αποτιμούν
συνολικά στα 90 με 100 δισ. δολάρια. Αξίζει να θυμίσουμε πως η πλατφόρμα
κοινωνικής δικτύωσης Facebook άντλησε
16 δισ. δολάρια από τη δημόσια εγγραφή
της που πραγματοποιήθηκε το 2012, η
Visa εξασφάλισε αντίστοιχα 18 δισ. δολάρια το 2008 και η Alibaba Group Holding
περίπου 25 δισ. δολάρια το 2014. Το ντεμπούτο της Uber στο χρηματιστήριο αναμένεται να γίνει αρχές Μαΐου.
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«Απλώς ακούστε
τη φωνή μας»,
λέει η Γκρέτα

Οι τρεις βασικές απαιτήσεις:
αποδοχή του αντικτύπου
της κλιματικής αλλαγής,
μηδενισμός των εκπομπών
άνθρακα και δημιουργία
συνέλευσης πολιτών.
Λονδίνου, καλώντας τα μέλη του βρετανικού Κοινοβούλιου σε ανοικτή συζήτηση για τις πολιτικές εναντίον της
κλιματικής αλλαγής. Εχοντας πλέον εκκενώσει τα αυτοσχέδια στρατόπεδα στο
Οξφορντ Σέρκους και στη Γέφυρα Γουότερλου, η μητροπολιτική αστυνομία
του Λονδίνου εξέδωσε τελεσίγραφο προς
τους διαδηλωτές, ενημερώνοντάς τους
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πως πρέπει να εγκαταλείψουν την πλατεία του Κοινοβουλίου μέχρι τα μεσάνυχτα.
Η Extinction Rebellion, η οποία βρίσκεται στους δρόμους του Λονδίνου από
τις 15 Απριλίου, έχει τρεις βασικές απαιτήσεις από τη βρετανική κυβέρνηση:
την αποδοχή του αντικτύπου της κλιματικής αλλαγής, τον μηδενισμό των εκπομπών άνθρακα έως το 2025 και τη δημιουργία μιας συνέλευσης πολιτών για
να επιβλέπει την πρόοδο των περιβαλλοντικών πολιτικών. Η καμπάνια μετέρχεται εξολοκλήρου ειρηνικές μεθόδους
διαμαρτυρίας και τη Δευτέρα το μεσημέρι
προχώρησε σε συμβολική κατάληψη του
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, με περίπου
100 διαδηλωτές να ξαπλώνουν κάτω από
τον εντυπωσιακό σκελετό της γαλάζιας
φάλαινας που βρίσκεται στην κεντρική
αίθουσα του μουσείου.
Παρά τις ειρηνικές διαμαρτυρίες των
ακτιβιστών, ο δήμαρχος του Λονδίνου
Σαντίκ Χαν ανέφερε χθες πως η αστυνομία
και οι επιχειρήσεις της βρετανικής πρωτεύουσας έχουν αρχίσει να πληρώνουν
βαρύ τίμημα λόγω των διαδηλώσεων.
«Είμαι εξαιρετικά ανήσυχος για τον αντίκτυπο που έχουν οι διαμαρτυρίες της
Extinction Rebellion στην ικανότητά μας
να αντιμετωπίσουμε επείγοντα ζητήματα,
όπως το βίαιο έγκλημα», σημείωσε ο δήμαρχος.
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Ο Πέδρο Σάντσεθ
βγήκε αλώβητος
από το ντιμπέιτ

Διαπραγμάτευση για το περιβάλλον
ζητεί η ομάδα Extinction Rebellion
Υστερα από μία εβδομάδα συνεχών διαμαρτυριών και πάνω από 1.000 συλλήψεις
στις οποίες προχώρησε η αστυνομία
του Λονδίνου, η ομάδα ακτιβιστών για
την προστασία του περιβάλλοντος
Extinction Rebellion συνεχίζει τις διαδηλώσεις σε κεντρικές περιοχές της
βρετανικής πρωτεύουσας και κατευθύνεται πλέον προς το Κοινοβούλιο. Το
μεσημέρι της Τρίτης, οι ακτιβιστές παρήλασαν υπό τους ήχους τυμπάνων
προς την πλατεία του Κοινοβουλίου του

l

Οι διαδηλωτές τοποθετούν μοντέλα σκελετών σε φανοστάτες, κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στην πλατεία του Κοινοβουλίου στο Λονδίνο.
Ωστόσο, έπειτα από μία εβδομάδα
στους δρόμους του Λονδίνου, οι διαδηλωτές φαίνεται πως σκοπεύουν πλέον
να επικεντρωθούν στις πολιτικές διαπραγματεύσεις. Κεντρική εκπρόσωπος
του περιβαλλοντικού τους μηνύματος
είναι η έφηβη ακτιβίστρια από τη Σουηδία
Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία συναντήθηκε χθες με ηγέτες κομμάτων στα Ανάκτορα του Γουέστμινστερ. Το μήνυμα

της νεαρής Γκρέτα ήταν απλό αλλά δυναμικό: «Θέλουμε απλώς οι άνθρωποι να
ακούσουν τους επιστήμονες για την κλιματική αλλαγή», ανέφερε η 16χρονη υποψήφια για το Νομπέλ Ειρήνης στον
Τζέρεμι Κόρμπιν των Εργατικών και τον
σερ Βινς Κέιμπλ του Φιλελεύθερου Κόμματος. Η θέση της πρωθυπουργού Τερέζα
Μέι, στη στρογγυλή τράπεζα των διαπραγματεύσεων, παρέμεινε κενή.

ΜΑΔΡΙΤΗ. Τη Δευτέρα το βράδυ προβλήθηκε το τηλεοπτικό ντιμπέιτ μεταξύ των
υποψηφίων για τις εθνικές εκλογές της
Ισπανίας, εκθέτοντας τις πολιτικές διαιρέσεις μεταξύ των εκπροσώπων της
πολιτικής σκηνής της χώρας σε πολύπλοκα θέματα όπως το ζήτημα της Καταλωνίας.
Η εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά από τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό
φορέα TVE, έφερε αντιμέτωπους τους
ηγέτες των τεσσάρων ισχυρότερων κομμάτων της χώρας: του κυβερνώντος Σοσιαλιστικού Κόμματος (PSOE), του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), τον
κεντρώου κινήματος των Ciudadanos
και της αριστερής συμμαχίας Unidas
Podemos. Από τη λεκτική διαμάχη έλειπε
το ακροδεξιό κόμμα Vox, το οποίο παρ’
όλα αυτά ενδέχεται να λάβει περίπου το
10% των ψήφων την Κυριακή σύμφωνα
με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.
Μόλις λίγες ημέρες πριν από τις εθνικές
εκλογές της Κυριακής, ο πρωθυπουργός
Πέδρο Σάντσεθ φαίνεται να προηγείται
με άνεση στις προτιμήσεις των Ισπανών
ψηφοφόρων, δίχως ωστόσο να εξασφαλίζει την αυτοδυναμία.
Οι πολιτικοί αντίπαλοι του πρωθυπουργού άσκησαν έντονη κριτική στη
διαχείριση των ζητημάτων της οικονομίας
και αυτονομίας της Καταλωνίας, ωστόσο
τα πρώτα σημάδια δείχνουν πως ο Σάντσεθ βγήκε σχετικά αλώβητος από το
τηλεοπτικό ντιμπέιτ.
Οι γενικές εκλογές της Κυριακής αποτελούν την τρίτη εθνική εκλογική διαμάχη στην Ισπανία σε λιγότερο από 3,5
χρόνια, και για μία ακόμη φορά η χώρα
φαίνεται να προχωρά προς ένα σενάριο
στο οποίο οι πολιτικές συμμαχίες θα
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Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας χαιρετά τα
πλήθη που τον περιμένουν στα γραφεία του
Σοσιαλιστικού Κόμματος.
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Ο πρωθυπουργός φαίνεται να
προηγείται στις προτιμήσεις
των Ισπανών ψηφοφόρων,
δίχως να εξασφαλίζει αυτοδυναμία.
είναι απαραίτητες για τον σχηματισμό
αποτελεσματικής πλειοψηφίας. Το 42%
των Ισπανών ψηφοφόρων παραμένει αναποφάσιστο σύμφωνα με τις τελευταίες
εκτιμήσεις.

Ενα σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας
του κυβερνώντος κόμματος του Ρετζέπ
Ταγίπ Ερντογάν να επαναληφθούν οι εκλογές στην Κωνσταντινούπολη απέρριψε η ανώτατη εκλογική επιτροπή της
Τουρκίας, δημιουργώντας άλλη μια πολιτική πρόκληση για τον Τούρκο πρόεδρο.
Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης
(AKP), το οποίο έχασε τη μεγαλύτερη
πόλη της Τουρκίας από τον υποψήφιο
δήμαρχο της αντιπολίτευσης Εκρέμ Ιμάμογλου, ισχυρίζεται πως 15.000 άτομα
που απολύθηκαν μετά την απόπειρα
πραξικοπήματος του Ιουλίου 2016 δεν
θα έπρεπε να έχουν δικαίωμα ψήφου.
Ωστόσο, το διοικητικό συμβούλιο απέρριψε αυτήν την ένσταση σε χθεσινή του
ανακοίνωση.
Παρότι οι έρευνες της εκλογικής διαδικασίας της 31ης Μαρτίου συνεχίζονται,
η άρνηση του κυβερνώντος κόμματος
να παραδεχθεί την ήττα του στην Κωνσταντινούπολη έχει δημιουργήσει ανησυχίες σε όλο το πολιτικό φάσμα της
Τουρκίας. Τη Δευτέρα το μεσημέρι, ο
πρώην πρωθυπουργός και κάποτε στενός
σύμμαχος του Ερντογάν, Αχμέτ Νταβού-

ΡΩΜΗ. Κανέναν κίνδυνο δεν διατρέχει η
ιταλική κυβέρνηση, ενώ το υπουργικό
συμβούλιο επρόκειτο να εγκρίνει διάταγμα
με στόχο την τόνωση της οικονομικής
ανάπτυξης, σύμφωνα με χθεσινές δηλώσεις του αντιπροέδρου και ηγέτη της ακροδεξιάς Λέγκας του Βορρά, Ματέο Σαλβίνι.
Η Λέγκα και ο κυβερνητικός εταίρος
της, το Κίνημα των 5 Αστέρων, είχαν συγκρουστεί στα τέλη της περασμένης εβδομάδας με αφορμή οικονομικό σκάνδαλο με πρωταγωνιστή ανώτατο στέλεχος
της Λέγκας, προκαλώντας εικασίες για
ενδεχόμενη κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού.
«Η κυβέρνηση δεν απειλείται, τίποτα
δεν διακυβεύεται», έγραψε χθες ο Σαλβίνι
στον λογαριασμό του στο Facebook. Την
περασμένη Πέμπτη, ο υφυπουργός Μεταφορών Αρμάντο Σίρι μπήκε στο στόχαστρο δικαστικής έρευνας για δωροδοκία
από εταιρείες ανανεώσιμης ενέργειας. Ο
πολιτικός προϊστάμενος του Σίρι, ο υπουργός Μεταφορών Ντανίλο Τονινέλι,
προερχόμενος από το Κίνημα των 5 Αστέρων, καθαίρεσε τον Σίρι, προκαλώντας

EPA

Τουρκία: απορρίφθηκε το αίτημα του AKP

Δεν απειλείται η κυβερνητική
συνοχή υποστηρίζει, ο Σαλβίνι

Παρότι τα αποτελέσματα της Κωνσταντινούπολης εξακολουθούν να αμφισβητούνται, ο
Εκρέμ Ιμάμογλου έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα δημάρχου.

τογλου, άσκησε σκληρή κριτική στην
κυβέρνηση για τη διαχείριση της ασθενούς οικονομίας, την καταστολή των ελευθεριών και τη διχαστική ρητορική.
Είχε προηγηθεί ένα βίαιο επεισόδιο εναντίον του ηγέτη της αντιπολίτευσης
Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, από μαινόμενο
πλήθος εθνικιστών το μεσημέρι της Κυριακής.
Παρότι την περασμένη εβδομάδα ο
Τούρκος πρόεδρος έκανε μια σειρά από
μετριοπαθείς δηλώσεις, σημειώνοντας
πως η χώρα πρέπει να αφήσει πίσω της
την παρατεταμένη περίοδο εκλογών και
να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση
της οικονομίας, η κυβέρνηση δεν φαίνεται
να υποχωρεί ούτε ως προς τη διάψευση
των αποτελεσμάτων της Κωνσταντινούπολης ούτε για την καταστολή της ελευθερίας του Τύπου. Τη Δευτέρα το βράδυ,
οι δικηγόροι οκτώ δημοσιογράφων της
εφημερίδας Cumhurriyet, οι οποίοι ασκούν έφεση απέναντι σε κατηγορίες
τρομοκρατίας, ανέφεραν πως παρά την
έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων, οι πελάτες τους κινδυνεύουν να τεθούν υπό
κράτηση ανά πάσα στιγμή.

την οργισμένη αντίδραση της Λέγκας.
Σε μία προσπάθεια γεφύρωσης των ενδοκυβερνητικών τριβών, το υπουργικό
συμβούλιο επρόκειτο να συναντηθεί χθες
το βράδυ για να δώσει την έγκρισή του
στο «αναπτυξιακό διάταγμα», με στόχο
την ανόρθωση της οικονομίας και την
τόνωση της επιχειρηματικότητας. Το πακέτο μέτρων στοχεύει κυρίως στη μείωση
<
<
<
<
<
<

Η Λέγκα του Βορρά διαφωνεί
με την αύξηση της επιδότησης του δήμου της Ρώμης
υπό τη δημαρχία της
Βιρτζίνια Ράτζι, μέλος των
5 Αστέρων.
της φορολογίας επιχειρήσεων, αυξάνοντας
παράλληλα τη χρηματοδότηση του δήμου
της Ρώμης υπό τη δημαρχία του Κινήματος
των 5 Αστέρων, μέτρο με το οποίο διαφωνεί η Λέγκα.

REUTERS

ΚΟΛΟΜΠΟ. Πληροφορίες για επικείμενη
τρομοκρατική επίθεση με στόχο καθολικούς ναούς είχαν λάβει αξιωματούχοι
των υπηρεσιών πληροφοριών της Σρι
Λάνκα, λίγες ώρες πριν από τις επιθέσεις
της Κυριακής του Πάσχα των καθολικών,
που προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον
321 ανθρώπων. Στελέχη των ινδικών μυστικών υπηρεσιών είχαν επικοινωνήσει
με ομολόγους τους στη Σρι Λάνκα δύο
ώρες πριν από τις επιθέσεις, ενώ, σύμφωνα
με πηγές υπηρεσιών πληροφοριών στο
Νέο Δελχί, η κυβέρνηση του Κολόμπο
είχε λάβει ανάλογα προειδοποιητικά μηνύματα στις 4 και στις 20 Απριλίου.
Την ευθύνη για τις επιθέσεις της Κυριακής ανέλαβε χθες το Ισλαμικό Κράτος,
σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα του

πρακτορείου της ισλαμικής τρομοκρατικής οργάνωσης. Ο ισχυρισμός του Ισλαμικού Κράτους δημοσιεύθηκε λίγη
ώρα αφότου η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα
ανακοίνωσε ότι πίσω από τις επιθέσεις
κρύβονται δύο τοπικές ισλαμικές οργανώσεις που διατηρούν σχέσεις με τρομοκρατικά δίκτυα του εξωτερικού. «Η
αρχική έρευνα δείχνει ότι οι βομβιστικές
ενέργειες πραγματοποιήθηκαν σε αντίποινα για την επίθεση στο μουσουλμανικό
τέμενος του Κράισττσερτς στη Νέα Ζηλανδία στις 15 Μαρτίου», είπε χθες μιλώντας στο κοινοβούλιο του Κολόμπο ο
υφυπουργός Αμυνας, Ρουάν Βιτζεβάρτενε,
χωρίς ωστόσο να παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τον ισχυρισμό του
αυτό. Νωρίτερα χθες, οι αρχές της Σρι

Λάνκα συνέλαβαν Σύρο υπήκοο, μεταξύ
των 40 προσαχθέντων ως υπόπτων για
τις επιθέσεις.
Η Τρίτη κηρύχθηκε ημέρα εθνικού
πένθους στη Σρι Λάνκα, ενώ την ίδια
ώρα τελούνταν οι κηδείες πολλών εκ των
θυμάτων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, 38 από τους νεκρούς είναι υπήκοοι
άλλων κρατών. Μεταξύ των θυμάτων συγκαταλέγονται Βρετανοί, Αμερικανοί,
Αυστραλοί, Τούρκοι, Ινδοί, Κινέζοι, Δανοί,
Ολλανδοί και Πορτογάλοι. Σε ανακοίνωσή
του ο ΟΗΕ ανέφερε ότι 45 παιδιά βρίσκονται μεταξύ των νεκρών. Οι πρώτες
έξι επιθέσεις, εναντίον τριών ναών και
τριών ξενοδοχείων, πραγματοποιήθηκαν
το πρωί της Κυριακής, ενώ δύο ακόμη επιθέσεις, σε μικρότερο ξενοδοχείο και

σε κατοικία σε προάστιο του Κολόμπο,
σημειώθηκαν νωρίς το απόγευμα της
ίδιας ημέρας. Εικόνες από κάμερα ασφαλείας εμφανίζουν έναν από τους δράστες
να εισέρχεται στον ναό του Αγ. Σεβαστιανού κρατώντας μεγάλη βαλίτσα. Οι
βομβιστικές επιθέσεις διέλυσαν τη σχετική ηρεμία που επικρατούσε την τελευταία δεκαετία στη Σρι Λάνκα, μετά τη
λήξη του εμφυλίου πολέμου μεταξύ των
πλειοψηφούντων βουδιστών Σινχαλέζων
και της μειοψηφίας ινδουιστών Ταμίλ.
Με τον πρωθυπουργό της Σρι Λάνκα, Βικρεμεσίγκε, επικοινώνησε το βράδυ της
Δευτέρας ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ για να προσφέρει τη βοήθεια
των ΗΠΑ. Χθες το απόγευμα, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό

FBI θα συμμετέχει στις έρευνες για τον
εντοπισμό των δραστών των επιθέσεων.
Η αμερικανική υπηρεσία θα προσφέρει
την τεχνογνωσία και τις βάσεις δεδομένων
της για την ταυτοποίηση των τρομοκρατών, ενώ στελέχη των βρετανικών αντιτρομοκρατικών υπηρεσιών μετέβησαν
ήδη στο Κολόμπο για να συνδράμουν τις
τοπικές διωκτικές υπηρεσίες στο έργο
τους. Η κυβέρνηση της Σρι Λάνκα έχει
κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, επιτρέποντας στην αστυνομία
να συλλαμβάνει και να ανακρίνει υπόπτους χωρίς δικαστική έγκριση, ενώ απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τη
δύση του ηλίου έχει επιβληθεί στις πόλεις
της χώρας.
REUTERS

REUTERS

Το ISIS ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις στο Κολόμπο

Φέρετρα θυμάτων της βομβιστικής επίθεσης μεταφέρονται για ταφή σε νεκροταφείο του Κολόμπο.
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Ο Τσίπρας
κάλυψε πλήρως
τον Πολάκη

Στη Δικαιοσύνη
προσφεύγει
η Συνομοσπονδία ΑμεΑ

Απέδωσε στον «αψύ» χαρακτήρα του
την αήθη επίθεση κατά Κυμπουρόπουλου
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Σε σφοδρή μετωπική σύγκρουση εφ’ όλης
της ύλης οδεύουν ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ. εντός
Βουλής, αμέσως μετά το Πάσχα και σχεδόν
μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τις περιφερειακές εκλογές και τις ευρωεκλογές.
Ο πρωθυπουργός, προσφέροντας απόλυτη
πολιτική κάλυψη στον Π. Πολάκη για
την αήθη επίθεση που εξαπέλυσε κατά
του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Ν.Δ.
Στ. Κυμπουρόπουλου, επέλεξε να μετατρέψει σε διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση συνολικά την πρόταση μομφής την οποία
προανήγγειλε ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης κατά
του αναπληρωτή υπουργού Υγείας.
«Ο ανεκδιήγητος αναπληρωτής υπουργός της κυβέρνησής σας, ο κ. Πολάκης,
επιτέθηκε με χυδαίο τρόπο κατά του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στέλιου Κυμπουρόπουλου.
Τον κατηγόρησε, ουσιαστικά, γιατί έκανε
χρήση του νόμου για τα άτομα με ειδικές
ανάγκες, για να διοριστεί στο ΕΣΥ», είπε
ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια παρέμβασής του
σε συζήτηση για νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας, και συνέχισε: «Ετσι αντιλαμβάνεσθε μία κοινότητα ισότητας
ευκαιριών; Ντροπή σας. Ως εδώ. Ο κόμπος
έφτασε στο χτένι. Δεν ανεχόμαστε άλλο
τη στάση του κ. Πολάκη, και αμέσως
μετά το Πάσχα η Ν.Δ. καταθέτει πρόταση
δυσπιστίας κατά του αναπληρωτή υπουργού Υγείας και ελάτε εδώ να τον υπερασπιστείτε όλοι σας. Να δούμε αν θέλουμε
μια πραγματική Ελλάδα των πολλών ή

μια Ελλάδα των Πολάκηδων». Και αναφερόμενος στην πρόσφατη πρόσκληση
του κ. Τσίπρα να έχουν τηλεοπτική μονομαχία για όλα τα θέματα, ο κ. Μητσοτάκης συμπλήρωσε: «Ντιμπέιτ δεν θέλατε,
κύριε Τσίπρα; Ντιμπέιτ θα έχετε, εδώ
στη Βουλή, ενώπιον του ελληνικού λαού
και πάρτε τον Πολάκη αγκαλιά».

«Αντιπερισπασμός»
Λίγη ώρα αργότερα, ο πρωθυπουργός
προσήλθε στην αίθουσα της Ολομέλειας
και χαρακτήρισε την κίνηση Μητσοτάκη
«σπάνιο για τα κοινοβουλευτικά δεδομένα και πρωτοφανή επικοινωνιακό αντιπερισπασμό». Αμέσως μετά, μίλησε
για «πανικό» και για προσπάθεια του
προέδρου της Ν.Δ. «να δραπετεύσει από
μια πρόσωπο με πρόσωπο αντιπαράθεση
για τα κρίσιμα ζητήματα». Αφού προσέφερε πολιτική κάλυψη στον κ. Πολάκη
καθώς έκανε λόγο απλώς για το «αψύ»
του χαρακτήρα του πολιτικού από τα
Σφακιά, σημείωσε: «Θα μετατρέψω τη
συζήτηση σε ψήφο εμπιστοσύνης για
την κυβέρνηση και θα συζητήσουμε τα
μεγάλα και τα κρίσιμα, όχι αυτά που θέλετε εσείς. Θα έρθει εδώ ο κ. Μητσοτάκης
να μας πει γιατί θέλει να καταργήσει το
δώρο των Χριστουγέννων, να μειωθεί
αντί να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός,
γιατί θέλει το ασφαλιστικό τύπου Πινοσέτ
και να κουκουλώσει τη Novartis και τα
θαλασσοδάνεια. Δεν θα συζητήσουμε
για τον Πολάκη. Θα συζητήσουμε για
τους πολλούς. Αυτό το πικρό ποτήρι θα
το πιείτε μέχρι τέλους».
Νωρίς το απόγευμα και κατά τη διάρ-

Ο πρωθυπουργός προσήλθε χθες στην αίθουσα της Ολομέλειας της Βουλής αφού είχε αποχωρήσει ο πρόεδρος της Ν.Δ., ο οποίος μίλησε για χυδαιότητα του αναπληρωτή
υπουργού Υγείας.
<
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Ο πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα μετατρέψει σε
ψήφο εμπιστοσύνης την
πρόταση μομφής που θα καταθέσει η Ν.Δ. μετά το Πάσχα.
κεια άτυπης συζήτησης με δημοσιογράφους, ο κ. Μητσοτάκης σε ερώτηση για
το αν η κίνηση του πρωθυπουργού θα
συσπειρώσει τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε: «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος σκεπτόμενος άνθρωπος
μπορεί να συσπειρώνεται γύρω από τον
Πολάκη. Αυτό με ξεπερνάει. Οι πολίτες,

έπειτα από αυτό που έγινε, θα ξέρουν
ότι εάν επιλέξουν τον κ. Τσίπρα, παίρνουν
μαζί και τον κ. Πολάκη. Οι δυο τους είναι
ένα και το αυτό».
Εν τω μεταξύ, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, με δήλωσή του έξω από το
Κοινοβούλιο, προσπάθησε να μετριάσει
τις αρνητικές για το κυβερνών κόμμα
εντυπώσεις από το περιεχόμενο της ανάρτησής του, χωρίς όμως ταυτόχρονα
να εμφανίζεται πρόθυμος να αποσύρει
έστω και μια λέξη από αυτήν. Μίλησε
απλώς για «θόρυβο που προκλήθηκε»,
για «προσπάθεια συνειδητής στοχοποίησης» του ιδίου από τη Ν.Δ. και για επιχείρηση διαστρέβλωσης των όσων
είπε με στόχο την αλλαγή της πολιτικής
ατζέντας από τον κ. Μητσοτάκη.

Φίλης: Δεν εκπροσωπεί το ήθος του ΣΥΡΙΖΑ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Τι σημαίνει σε στρατηγικό επίπεδο η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα να μετατρέψει
την ψήφο δυσπιστίας της Ν.Δ. εναντίον
του Παύλου Πολάκη σε πρόταση εμπιστοσύνης συνολικά για την κυβέρνηση;
Σε αμιγώς κοινοβουλευτικό επίπεδο αποτελεί σαφέστατα μια «ντρίπλα». Αν
παρέμενε η πρόταση δυσπιστίας και η
συζήτηση, που αναμένεται στη Βουλή
μετά τις 6 Μαΐου, επικεντρωνόταν αποκλειστικά στον αναπληρωτή υπουργό
Υγείας και στην επίθεσή του σε έναν άνθρωπο με τετραπληγία, τότε οι απώλειες
στο κυβερνητικό στρατόπεδο πρέπει να
θεωρούνταν κάτι παραπάνω από πιθανές.
Σε αυτή την περίπτωση ο κ. Τσίπρας θα
συρόταν σε μια αποπομπή του κ. Πολάκη
με ό,τι αυτό συνεπαγόταν για την εικόνα
της κυβέρνησης. Σύμφωνα άλλωστε με
ασφαλείς πληροφορίες, η επίθεση του

κ. Πολάκη θεωρήθηκε από ένα μεγάλο
κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ πως δεν συνάδει
με το διαχρονικό ήθος της Αριστεράς.
Εις επίρρωσιν τούτου, αρκεί η τοποθέτηση του έμπειρου κομματικά Νίκου
Φίλη, ο οποίος από το βήμα της Βουλής
σχολίασε το ζήτημα, σημειώνοντας μάλιστα πως τα όσα λέει «διερμηνεύουν
τα αισθήματα και τις απόψεις των συναδέλφων». Χαρακτηριστικά είπε: «Πιστεύω ότι ο κ. Πολάκης αδικεί τον εαυτό
του με όσα είπε και αδικεί και το κυβερνητικό έργο του. Δεν εκπροσωπεί με όσα
είπε, βεβαίως, το δημοκρατικό ήθος, το
ήθος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εκπροσωπεί, επίσης, αλλά αδικεί την προσπάθεια της
κυβέρνησης να ενισχύσει τον αγώνα
των οικογενειών τους και των ίδιων των
ΑμεΑ». Πράγματι, το κλίμα στην Κ.Ο.
του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα επιβαρυμένο,
κάτι που προφανώς και «έσυρε» τον κ.
Τσίπρα στην απόφαση μετατροπής της

Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

συζήτησης σε ψήφο εμπιστοσύνης, αποφεύγοντας μια κοινοβουλευτική μάχη
αποκλειστικά εστιασμένη πάνω στον κ.
Πολάκη. Η κίνηση ωστόσο του πρωθυπουργού πολιτικά εμπεριέχει ένα μεγάλο
ρίσκο, καθώς με την απόφασή του ουσιαστικά παίρνει πάνω του τη συμπεριφορά Πολάκη και τη μετατρέπει από ένα
πρόβλημα του ίδιου σε πρόβλημα όλης
της κυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο πως
χθες κυκλοφόρησαν εκ νέου σενάρια
για πρόωρες εκλογές, καθώς η συζήτηση
στη Βουλή, που αναμένεται στις 6 Μαΐου,
συμπίπτει χρονικά με το ύστατο όριο
του πρωθυπουργού και για εθνικές κάλπες.
Οι φωνές πάντως που δημοσίως έπαιρναν αποστάσεις από τον κ. Πολάκη
δεν ήταν πολλές, αλλά αρκετές για να
δώσουν το στίγμα του αναβρασμού στο
εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Πλην του κ. Φίλη
και ο πρώην υπουργός κ. Μπαλάφας χα-

ρακτήρισε (News24/7) «ατυχή τη δήλωση», λέγοντας πως ο κ. Πολάκης «θα
πρέπει να την πάρει πίσω», ενώ ο κ. Στέλιος Κούλογλου υποστήριξε πως «ο κ.
Πολάκης έκανε λάθος». Ξεχωριστής βαρύτητας η δήλωση του κ. Αντώνη Ρέλλα,
υποψηφίου ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ
και επίσης αναπήρου, ο οποίος υποστήριξε πως «δεν θα μπορούσα ποτέ
να υπερασπιστώ την πρακτική του αν.
υπουργού Υγείας να δημοσιεύσει κάτω
από τη δήλωση του Στέλιου το ΦΕΚ διορισμού του». Αντιδράσεις υπήρξαν από
όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με
την κ. Γεννηματά να δηλώνει πως «δεν
υπάρχει Ελληνας που να μην έχει συνειδητοποιήσει ότι Τσίπρας και Πολάκης
είναι ένα και το αυτό», και τον κ. Θεοδωράκη να υποστηρίζει πως «τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία δεν
μπορεί να τα καταργήσει ο οποιοσδήποτε
υπουργός».

Τις σφοδρές αντιδράσεις συλλόγων και
φορέων του χώρου της Υγείας προκάλεσε η χυδαία επίθεση που εξαπέλυσε
ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης κατά του υποψήφιου ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Στέλιου Κυμπουρόπουλου, τον οποίο εγκάλεσε επειδή
έκανε χρήση του νόμιμου δικαιώματός
του να προσληφθεί ως ΑμεΑ στο ΕΣΥ.
Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων Με
Αναπηρία σε ανακοίνωσή της κάνει
λόγο για ρατσιστική συμπεριφορά του
κ. Πολάκη εις βάρος των ατόμων με αναπηρία και ανακοινώνει ότι θα προσφύγει άμεσα στη Δικαιοσύνη για το
συγκεκριμένο θέμα.
Την αυτεπάγγελτη κίνηση πειθαρχικής διαδικασίας κατά του γιατρού Παύλου Πολάκη αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίασή του το Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Ο πρόεδρος του ΙΣΑ
Γιώργος Πατούλης δήλωσε πως «καταδικάζουμε την αήθη επίθεση ενάντια
στον γιατρό Στέλιο Κυμπουρόπουλο,
που υπηρετεί με υψηλό αίσθημα ευθύνης την επιστήμη του, και κυρίως ενάντια στον άνθρωπο που έχει επιδείξει
δύναμη ζωής και αποτελεί παράδειγμα
για τους συνανθρώπους του. Η επίδειξη
απαράδεκτου και προκλητικού ρατσισμού από έναν πολιτειακό παράγοντα,
που οφείλει εκ της θέσεώς του να δημιουργήσει δίχτυ προστασίας για τις
ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, προσβάλλει το κοινό αίσθημα περί δικαίου
και αποτελεί τεράστιο ατόπημα».

«Τυφλωμένος από κομματικό φανατισμό επιτίθεται σε ανθρώπους που
δίνουν μάχη να κερδίσουν τη ζωή
τους», τονίζει σε ανακοίνωσή της η
Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων
Δημόσιων Νοσοκομείων, σχολιάζοντας
τη στάση του κ. Πολάκη. Οπως σημειώνει η ομοσπονδία, «5.000 άτομα με
αναπηρία υπηρετούν σήμερα στο ΕΣΥ
και προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες.
Ατομα με αναπηρία που προσλήφθηκαν
με τις ευεργετικές διατάξεις είναι πολλά
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Αυτεπάγγελτη κίνηση
πειθαρχικής διαδικασίας
κατά του κ. Πολάκη
αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίασή του το Δ.Σ. του ΙΣΑ.
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μπράβο τους
γιατί δίνουν αγώνα ζωής».
Θέση για το θέμα πήρε και ο πρόεδρος
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων
Με Αναπηρία και υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΙΝΑΛ Γιάννης Βαρδακαστάνης, λέγοντας πως τόσο ο κ. Κυμπουρόπολος όσο και ο κ. Πολάκης έκαναν
«άστοχες τοποθετήσεις». «Εγώ θα έλεγα
ότι διορίστηκα με αυτόν τον νόμο και
δεν θεωρώ ότι είναι χάρη, είναι συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

«Παραμένω ένας άνθρωπος
με όνειρα και ελπίδα»
Με μια ήπιων τόνων απάντηση, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής Στέλιος Κυμπουρόπουλος απάντησε στον Παύλο
Πολάκη. Ο κ. Κυμπουρόπουλος σε συνέντευξή του (Παραπολιτικά fm) ανέφερε πως η κίνηση του κυβερνητικού
στελέχους να αναρτήσει το ΦΕΚ διορισμού του είναι «μικρότητα», καθώς ουσιαστικά το μόνο που έκανε ήταν χρήση
του δικαιώματος που του δίνει ο νόμος
να προσληφθεί στο ΕΣΥ ως ΑμεΑ. «Ακολούθησα μια νόμιμη διαδικασία που
υπήρχε κρίση και αξιολόγηση» σημείωσε, προσθέτοντας πως «δεν είμαι μόνιμος επιμελητής, για πέντε χρόνια κρίνομαι για το αν η εργασία μου μπορεί
να ανταποκριθεί στις λειτουργίες ενός
νοσοκομείου». Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής πρόσθεσε πως έχει περάσει από
επιτροπή, η οποία τον αξιολόγησε, και
η διαδικασία διορισμού του κράτησε
για περίπου 7 με 8 μήνες. Εν συνεχεία,
ο υποψήφιος εστίασε στη δημιουργία
ενός κράτους που θα είναι φιλικό για
τους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, με στόχο, όπως είπε, «υπηρεσίες
για όλους τους ανθρώπους που έχουν
ανάγκη».
Λίγο μετά ο κ. Κυμπουρόπουλος, με
ανάρτησή του στο Facebook, επισήμανε
πως τον εξέπληξε δυσάρεστα «η επίθεση
του κυρίου Πολάκη» και ακόμη περισ-

Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής της Ν.Δ.
Στέλιος Κυμπουρόπουλος.
σότερο «με στενοχώρησε η κάλυψη που
του παρείχε ο κύριος πρωθυπουργός».
Κατέληξε, δε, λέγοντας πως δεν ξέρει
τα παιχνίδια της πολιτικής. «Παραμένω
ένας άνθρωπος που μπήκε σε αυτήν τη
διαδικασία γιατί έχω όνειρα και ελπίδα»,
σημείωσε προσθέτοντας πως «έτσι θα
πορευθώ προσωπικά, πιστεύοντας πως
καμία πολιτική αντιπαράθεση δεν πρέπει
να ξεπερνά τα όρια».

«Μην ακολουθήσετε ποτέ τους λαϊκιστές»

Από το Ζάππειο ο Βέμπερ συνδύασε την τελική φάση της καμπάνιας του για την Κομισιόν με την ιστορία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

«Καλησπέρα Athens». Σε ένα κατάμεστο
Ζάππειο έκανε είσοδο χθες το βράδυ ο
υποψήφιος του ΕΛΚ για την προεδρία
της Κομισιόν, Μάνφρεντ Βέμπερ, παρουσία του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, του επιτρόπου Δημήτρη
Αβραμόπουλου, του πρώην αντιπροέδρου
της Ν.Δ. Γιάννη Βαρβιτσιώτση, κορυφαίων στελεχών της Ν.Δ., ευρωβουλευτών και υποψηφίων, πρώην ευρωβουλευτών (όπως ο Μαργαρίτης Σχοινάς),
υπό τους ζωντανούς ήχους τυμπάνων
και με ένα εντυπωσιακό βίντεο με εικόνες
της Αθήνας, συνδέοντας την τελική
φάση της καμπάνιας του με την ιστορία
της Ελλάδας στην Ε.Ε., αλλά και με την
προοπτική της.
«Μην ακολουθήσετε τους λαϊκιστές
ποτέ, δεν θα κάνουν όσα υποσχέθηκαν,
αυτό έζησαν οι Ελληνες όταν ψήφισαν
Τσίπρα. Εχθροί μας είναι οι λαϊκιστές»,
είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Μάνφρεντ Βέμπερ, απευθύνοντας μήνυμα
στήριξης στον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Την
επόμενη φορά που θα βρεθούμε εδώ, θα
έχουμε πρόεδρο της Κομισιόν από το
ΕΛΚ και πρωθυπουργός της Ελλάδας θα
είναι ο κ. Μητσοτάκης».
Ο πρόεδρος της Ν.Δ. έδωσε ιδιαίτερη
έμφαση στον ισχυρό συμβολισμό, θυμίζοντας ότι σχεδόν 40 χρόνια πριν ο
Κωνσταντίνος Καραμανλής υπέγραφε
στο Ζάππειο τη Συνθήκη Προσχώρησης
στην ΕΟΚ. «Οπως τότε, έτσι και τώρα,
η Ευρώπη τιμά την Ελλάδα και η Ελλάδα

τιση απόψεων με τον υποψήφιο του ΕΛΚ
για την προεδρία της Κομισιόν υπέρ της
προστασίας και φύλαξης των ελληνικών
συνόρων με ευθύνη της Ευρώπης και υπογράμμισε ότι ο κ. Βέμπερ «στηρίζει
και θα στηρίξει την επόμενη μέρα το οικονομικό πρόγραμμα της Ν.Δ., όπως και
την ανάγκη να μειωθούν τα πρωτογενή
πλεονάσματα στα οποία δέσμευσε τη
χώρα η κυβέρνηση». Τόνισε, επίσης, ότι
δυναμώνει η φωνή της Ν.Δ. στην επόμενη
Ευρωβουλή και προειδοποίησε ότι τον
μήνα που απομένει μέχρι τις εκλογές
«θα ακουστούν και άλλα ψέματα, και
άλλα ή τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν. Εμείς δεν είμαστε εδώ για να τε<
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Από τη χθεσινή ομιλία του Μ. Βέμπερ, στο αίθριο του Ζαππείου.
τιμά την Ευρώπη», σημείωσε. «Ο Μάνφρεντ θα είναι ο πρώτος πρόεδρος της
Κομισιόν που θα προέρχεται από το Ευρωκοινοβούλιο, είναι και ένας φίλος της
Ελλάδας, μια σίγουρη επιλογή. Είμαστε
δίπλα σου και σε στηρίζουμε με όλη μας
τη δύναμη», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης
που ανέβηκε στη σκηνή μετά τον κ. Βέ-

Ο Μ. Βέμπερ και ο Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκαν χθες τη Νεμέα.

μπερ, κατηγορώντας τον Αλέξη Τσίπρα
που εμφανίζει τον υποψήφιο του ΕΛΚ
ως ανθέλληνα. «Είναι ντροπή ο κ. Τσίπρας
να τον εμφανίζει ως δήθεν αντίπαλο της
Ελλάδος γιατί είχε αντιταχθεί στον τυχοδιωκτισμό του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή μας
κόστισε 100 δισ. ευρώ μέσα σε ένα εξάμηνο, γιατί βρέθηκε απέναντι στα παρ’

ολίγον ολέθρια πειράματα, γιατί ως υπέρμαχος της Ενωμένης Ευρώπης στάθηκε απέναντι στις πολιτικές που θα έβγαζαν την Ελλάδα εκτός ευρώ, γι’ αυτό
έχει στοχοποιήσει τον Μάνφρεντ, γιατί
ξέρει από πρώτο χέρι τι πήγε να κάνει
ο κ. Τσίπρας στην Ελλάδα».
Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε την ταύ-

«Την επόμενη φορά
που θα βρεθούμε εδώ θα
έχουμε πρόεδρο της Κομισιόν
από το ΕΛΚ και πρωθυπουργός της Ελλάδας θα είναι
ο κ. Μητσοτάκης»,
είπε ο Γερμανός πολιτικός.
λειώσουμε κανέναν, κοιτάμε μπροστά».
«Αντιμετωπίσαμε τους λαϊκιστές και σε
λίγο θα τους νικήσουμε κατά κράτος»,
τόνισε ο πρόεδρος της Ν.Δ., συνδέοντας
την ατζέντα του με αυτήν του ΕΛΚ. Νωρίτερα, ο κ. Βέμπερ παρουσίασε τους
βασικούς πυλώνες του προγράμματός
του για ισχυρή Ευρώπη – με ιδιαίτερες

αναφορές στην ανάγκη ενίσχυσης της
προστασίας των συνόρων, στην ασφάλεια και στη σύσταση ευρωπαϊκού BFI,
στη μετανάστευση – αλλά και στη δέσμευση για τη δημιουργία οκτώ εκατομμυρίων θέσεων εργασίας. Μάλιστα,
συνέδεσε την ατζέντα του με αυτήν της
Ν.Δ., σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης
«μπορεί να ανοίξει νέα πόρτα για την
Ελλάδα, προσελκύοντας επενδύσεις και
να φέρει δουλειές».

«Ευρωπαϊκό πρόγραμμα»
Νωρίτερα ο κ. Βέμπερ, σε άτυπη ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους και
ερωτηθείς για τις δηλώσεις του Αλέξη
Τσίπρα ότι δεν στηρίζει τις ελληνικές
θέσεις, σημείωσε: «Είναι λάθος αυτή η
αντίληψη. Πάλευα ενάντια σε αυτούς
που ήθελαν να διώξουν την Ελλάδα. Ηθελα να κρατήσω την Ευρώπη ενωμένη,
πάλευα όμως και για ένα δυνατό και βιώσιμο ευρώ. Και πιστεύω ότι αυτό μπορεί
να καταστεί εφικτό μέσω μεταρρυθμίσεων και ισοσκελισμένων προϋπολογισμών». Οσο για το «ανθέλληνας», ερωτηθείς σχετικά, θύμισε ότι βρίσκεται
στη θέση του Spitzenkandidat «με εντολή
του ΕΛΚ» και πάντως όχι με την εθνική
του ιδιότητα ή ταυτότητα. «Το πρόγραμμά μου είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα
και μιλάμε για τους Ευρωπαίους». Σχόλιο
στα περί δεξιάς στροφής της Ν.Δ. έκανε
και ο κ. Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας
ότι είναι «υποκριτικό να μιλούν για δεξιά
στροφή αυτοί που συγκυβέρνησαν για
τέσσερα χρόνια με τους ΑΝΕΛ».

ΕΛΛΑΔΑ
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Σε φόρους
και εισφορές
το 40,9%
του μισθού
Κάθε χρόνο και χειρότερα για τους φορολογούμενους οι οποίοι βλέπουν τον
μισθό τους να μειώνεται εξαιτίας της
φορολογικής «σφήνας», δηλαδή του
εισοδήματος που απομένει (μαζί με τα
επιδόματα) μετά την αφαίρεση φόρων
και εισφορών. Σύμφωνα με μελέτη του
ΟΟΣΑ η συνολική επιβάρυνση για έναν
άγαμο εργαζόμενο ανήλθε το 2018
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Οι οικογένειες στην Ελλάδα
σηκώνουν τα μεγαλύτερα
βάρη μεταξύ των χωρών
του ΟΟΣΑ, με εξαίρεση την
αντίστοιχη γαλλική και
την ιταλική οικογένεια.

Τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια για την
πορεία αποκλιμάκωσης της ανεργίας εντός
του 2019 φάνηκαν με τη δημοσιοποίηση
των στοιχείων Ιανουαρίου από τη στατιστική υπηρεσία, η οποία κατέγραψε ελαφρά
αύξηση του ποσοστού, το οποίο διαμορφώθηκε στο 18,5% έναντι 18,4% που είχε
περιοριστεί ένα μήνα νωρίτερα, τον Δεκέμβριο του 2018.
Βέβαια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),
το ποσοστό ανεργίας στη χώρα μας τον Ιανουάριο του 2019 παρουσίασε σημαντική
μείωση σε σχέση με τον Ιανουάριο της περυσινής χρονιάς, οπότε η ανεργία είχε ανέλθει στο 20,6% (μείωση κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες). Οι άνεργοι υπολογίζονται
κατά το εξεταζόμενο διάστημα σε 872.678
άτομα και εμφανίζονται μειωμένοι κατά
101.923 σε σχέση με τον Ιανουάριο του
2018 (μείωση 10,5%).
Είναι βέβαια αυξημένοι κατά 3.990 σε
σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2018 (αύξηση 0,5%). Αντίστροφη πορεία καταγράφηκε για τους απασχολουμένους, οι οποίοι
αυξήθηκαν κατά 68.335 άτομα σε σχέση
με τον Ιανουάριο του 2018 (αύξηση 1,8%)
και μειώθηκαν κατά 7.532 άτομα συγκριτικά
με τον Δεκέμβριο του 2018 (μείωση 0,2%).
Ανά φύλο διαπιστώνεται ότι η ανεργία
τον πρώτο μήνα της φετινής χρονιάς ήταν
αισθητά υψηλότερη στις γυναίκες (23,6%)
σε σχέση με τους άνδρες (14,5%). Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα στοιχεία
με βάση την ηλικία. Η ανεργία φαίνεται
πως τον Ιανουάριο υποχώρησε σε όλες τις

και 2018. Περιορίστηκε κατά περισσότερο από μία εκατοστιαία μονάδα
στο Βέλγιο (1,1%), στην Εσθονία (2,5
εκατοστιαίες μονάδες), στην Ουγγαρία
(1,1 εκατοστιαία μονάδα) και στις Ηνωμένες Πολιτείες (2,2 εκατοστιαίες
μονάδες). Στο Βέλγιο και στην Ουγγαρία,
οι μειώσεις της φορολογικής επιβάρυνσης οφείλονταν κυρίως σε χαμηλότερες εργοδοτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, για τις οποίες το συνολικό ποσοστό εισφορών μειώθηκε
από 32,19% σε 27,14% στο Βέλγιο και
από 22,0% σε 19,5% στην Ουγγαρία.
Την ίδια πολιτική ακολουθεί και η Εσθονία με χαμηλότερους φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Και στις οικογένειες με παιδιά τα
πράγματα δεν είναι καλύτερα.
Η χώρα μας, παρά τη μείωση σε σύγκριση με το 2017, καταλαμβάνει την
3η θέση με τα μεγαλύτερα βάρη. Η πολιτική των επιδομάτων το προηγούμενο
έτος περιόρισε τη συνολική φορολογική
επιβάρυνση για οικογένειες με δύο παιδιά και όπως τονίζεται χαρακτηριστικά
στη μελέτη τα επιδόματα είναι ικανά
να «λειάνουν» τις συνολικές επιβαρύνσεις.

ηλικίες, εκτός από αυτή των ατόμων που
βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη συνταξιοδότηση (ήτοι 65-74 ετών). Ακριβέστερα,
η ανεργία των νέων (15-24 ετών) υποχώρησε
τον φετινό Ιανουάριο στο 39,7%, από 41,9%
που ήταν τον Ιανουάριο του 2018. Στις ηλικίες 25-34 ετών, η ανεργία υποχώρησε
στο 24,2% από 25,7% που ήταν ένα χρόνο
νωρίτερα. Στην ηλικιακή κατηγορία 35-44
ετών, η ανεργία περιορίστηκε στο 16,4%
από 19% που ήταν πριν από 12 μήνες, στις
ηλικίες 45-54 ετών, το ποσοστό περιορίστηκε
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Τον Ιανουάριο αυξήθηκε στο
18,5% έναντι 18,4% που είχε
περιοριστεί ένα μήνα νωρίτερα, τον Δεκέμβριο του 2018.
στο 15% από 16,4% πέρυσι και στην κατηγορία 55-64 ετών η ανεργία έφθασε στο
14,4% από 16,8% πριν από ένα έτος. Μοναδική «παραφωνία» η ανεργία στις ηλικίες
65-74 ετών, που αυξήθηκε στο 13% φέτος
τον Ιανουάριο από 8,3% που ήταν πριν από
ένα έτος.
Σε επίπεδο περιφέρειας, το υψηλότερο
ποσοστό ανεργίας διαπιστώθηκε σε Ηπειρο
και Δυτική Μακεδονία (21,3%) και έπονται
το Αιγαίο (20,4%) και η Μακεδονία-Θράκη
(19,2%). Αντιθέτως, τα χαμηλότερα ποσοστά
ανεργίας εντοπίστηκαν στην Κρήτη (12,5%)
και σε Πελοπόννησο, Δυτική Ελλάδα και
Ιόνια Νησιά (18,3%).

Τι δείχνει η έκθεση

1. Ο συνδυασμός φόρων και εισφορών
αφαιρεί από τον μισθό ενός άγαμου
εργαζομένου 40,9%. Σε σύγκριση με
το 2017 καταγράφεται αύξηση 0,15%
λόγω φόρου εισοδήματος. Ο εργαζόμενος χάνει το 26,1% των ακαθάριστων
αποδοχών του και τα υπόλοιπα τα πληρώνει ο εργοδότης.
2. Στις οικογένειες με έναν εργαζόμενο
και δύο παιδιά οι συνολικές επιβαρύνσεις περιορίζονται σε σχέση με τους

άγαμους και διαμορφώνονται στο
37,9%. Ωστόσο, οι οικογένειες στην
Ελλάδα σηκώνουν τα μεγαλύτερα βάρη
μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ με εξαίρεση την αντίστοιχη γαλλική και την
ιταλική οικογένεια.
Σημειώνεται ότι αν και οι επιβαρύνσεις μειώθηκαν κατά 1,08% σε σχέση
με το 2017, παραμένουν σε πολύ υψηλά

επίπεδα. Επιπροσθέτως, η μείωση αυτή
οφείλεται αποκλειστικά στο επίδομα
τέκνων και όχι στη μείωση της φορολογίας, κάτι που δημιουργεί μία στρεβλή
πραγματικότητα για τη φορολογία στην
Ελλάδα.
3. Για τετραμελή οικογένεια, όπου εργάζονται και οι δύο γονείς, η φορολογική
«σφήνα» διαμορφώνεται στο 38,4%.
ΑΠΕ

στο 40,9% (αύξηση 0,15% σε σχέση με
το 2017), όταν ο μέσος όρος στις χώρες
του ΟΟΣΑ είναι 36,1%, με τη χώρα μας
να καταλαμβάνει τη 13η θέση μεταξύ
των 36 χωρών που εξετάζονται στη μελέτη. Μάλιστα, η αύξηση αυτή προήλθε
από τους φόρους.
Από την επεξεργασία των στοιχείων
του ΟΟΣΑ, ένας άγαμος το 2000 έπρεπε
να δώσει το 38,8% των ακαθάριστων
αποδοχών του σε φόρους και εισφορές,
το 2011 εκτινάχθηκε στο 43%, το 2015
υποχώρησε στο 39,1% και έκτοτε ανεβαίνει, για να φτάσει πέρυσι στο
40,9%.
Στις χώρες του ΟΟΣΑ, η μέση φορολογική «σφήνα» μειώθηκε κατά 0,16
ποσοστιαίες μονάδες από 36,22% σε
36,06% για έναν άγαμο, μεταξύ 2017
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Ανησυχητικά στοιχεία
για την αποκλιμάκωση
της ανεργίας

Σε αντίθεση με τον ΟΟΣΑ, η Ελλάδα
αυξάνει τα βάρη για τους εργαζομένους
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

l

Προμηνύεται δύσκολη χρονιά για τον κλάδο των σούπερ μάρκετ
Ντόμινο εξελίξεων εξακολουθεί να προκαλεί η κατάρρευση της «Μαρινόπουλος» το 2016 και η απόκτηση του δικτύου της στη συνέχεια από τη «Σκλαβενίτης». Η ξαφνική γιγάντωση της
τελευταίας έχει επιδράσει αρνητικά
στις υπόλοιπες μεγάλες αλυσίδες του
κλάδου, ενώ βεβαίως «θύματα» της υπόθεσης αυτής, λόγω και του γνωστού
«κουρέματος» κατά 50% των απαιτήσεών τους, ήταν και οι προμηθευτές.
«Η άνοδος του Σκλαβενίτη προκαλεί
πτώση του τζίρου της ΑΒ Βασιλόπουλος, φρενάρει την ανάπτυξη της
METRO, κόστισε στον Μασούτη την
ανάγκη μιας εξαγοράς και στον Γαλαξία
μία σταθερή μείωση του τζίρου του»,
επισήμανε χαρακτηριστικά χθες ο επικεφαλής της METRO AEBEE Αριστοτέλης Παντελιάδης από το βήμα της
ετήσιας γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Αναφερόμενος στις επόμενες εξελίξεις ο
ίδιος εκτίμησε ότι «δεν μπαίνουμε σε
ήρεμα νερά», υποστηρίζοντας ότι η
κατάσταση στο λιανεμπόριο δεν έχει
ακόμη ισορροπήσει. «Οι φουρτούνες
οδηγούν και σε ναυάγια» τόνισε, προσθέτοντας ότι όσοι παραμένουν στον
κλάδο θα μεγαλώνουν ολοένα και περισσότερο.

Η «αγορά τζίρου»

Ο κ. Παντελιάδης δεν παρέλειψε να
επικρίνει την «αγορά τζίρου», στην ο-

Στο συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων έγινε αναφορά και στα θετικά του οργανωμένου
λιανεμπορίου τροφίμων, όπως η αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο, στα
301,2 εκατ. ευρώ το 2017 από μόλις
56,8 εκατ. ευρώ το 2013.
<
<
<
<
<
<

Για «φουρτούνες και ναυάγια» έγινε λόγος στο ετήσιο
συνέδριο του ΣΕΒΤ.

ποία προβαίνουν οι αλυσίδες όλα αυτά
τα χρόνια, μέσω της ίδρυσης νέων καταστημάτων, χωρίς ωστόσο να είναι
όλα αποδοτικά.
«Την περίοδο 2010-2017 ο αριθμός
των καταστημάτων σούπερ μάρκετ
μειώθηκε μόλις κατά 6%. Τα καταστήματα είναι πολλά και μοιράζονται λιγότερο τζίρο. Δεν χωράνε όλα στην αγορά. Θα πρέπει να σταματήσουμε να
κρατούμε εν ζωή καταστήματα, τα οποία δεν έχουν καμία ελπίδα να είναι
κερδοφόρα», τόνισε. Στα θετικά, πάντως, της μεγάλης συγκέντρωσης που
βρίσκεται σε εξέλιξη στο οργανωμένο
λιανεμπόριο τροφίμων, ο κ. Παντελιάδης συμπεριέλαβε την αύξηση των επενδύσεων στον κλάδο, στα 301,2
εκατ. ευρώ το 2017 από μόλις 56,8
εκατ. ευρώ το 2013, και την ενίσχυση
της απασχόλησης κατά 11% σε σύγκριση με το 2010.
«Το κλίμα ήταν δύσκολο και παραμένει δύσκολο. Αν και υπάρχουν κάποιες σταθεροποιητικές τάσεις, η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών
είναι ακόμη χαμηλή και υπάρχει πρόβλημα επισφαλειών στην αγορά», επισήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΣΕΒΤ Ευάγγελος Καλούσης.
Και πρόσθεσε: «Η οικονομία πρέπει
να αρχίσει να λειτουργεί, να εισέλθει
στον ενάρετο κύκλο».
Αρκετά απαισιόδοξος για την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής οικονομίας, την οποία χαρακτήρισε ασθενή, εμφανίστηκε ο κ. Νίκος Βέττας,
γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Οι-

κονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
(ΙΟΒΕ). Ο ίδιος υποστήριξε ότι χάθηκε
ανεπιστρεπτί η ευκαιρία να αλλάξει η
δομή της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι τα «βαρίδια που μας έφεραν
στην κρίση θα είναι πάλι μαζί μας».
Σύμφωνα με τον ίδιο «η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να είναι εσωστρεφής και υπερβολικά ρυθμισμένη
από το κράτος, καθώς και ασθενώς
διασυνδεδεμένη με τις διεθνείς οικονομικές και τεχνολογικές τάσεις».

Επενδύσεις στο 20%

Αναφερόμενος ειδικά στις επενδύσεις τόνισε ότι αυτές πρέπει να βρίσκονται στο 20% του ΑΕΠ και όχι στο
12%-13%, ενώ ακόμη και για τις εξαγωγές, οι οποίες έχουν ενισχυθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, τόνισε
ότι η «ελληνική οικονομία είχε την ασθενέστερη αντίδραση σε ό,τι αφορά
την εξωστρέφεια σε σχέση με τις άλλες
χώρες που μπήκαν σε καθεστώς μνημονίου».
Ο κ. Βέττας χαρακτήρισε ως τις πλέον
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις σε τρεις
τομείς. Πρώτον, στο ασφαλιστικό, λέγοντας ότι αποτελεί μονόδρομο η μετάβαση σε ένα κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δεύτερον, στο φορολογικό με
διεύρυνση της φορολογικής βάσης και
τρίτον, στο εκπαιδευτικό σύστημα.
«Εάν η ιδέα είναι να μεταρρυθμιστεί
η ελληνική οικονομία, είμαστε στην
καλύτερη περίπτωση στα μισά του
δρόμου», κατέληξε ο κ. Βέττας.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Η ανεργία φαίνεται πως τον Ιανουάριο υποχώρησε σε όλες τις ηλικίες, εκτός από αυτή
των ατόμων που βρίσκονται ένα βήμα πριν από τη συνταξιοδότηση (65-74 ετών).

Επιπλέον 500 εκατ. ευρώ
στο πρόγραμμα για νέες
τουριστικές επιχειρήσεις
Την ένταξη επιπλέον 1.304 επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στη δράση «Ενίσχυση της Ιδρυσης και Λειτουργίας Νέων
Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
μετά την αύξηση του προϋπολογισμού της
ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης. Η συνολική δημόσια δαπάνη
στο πλαίσιο της δράσης, μετά τις νέες εντάξεις,
ανέρχεται σε 501.507.136,41 ευρώ και το
ύψος του συνολικού επιλέξιμου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού φτάνει το
1.003.636.275,90 ευρώ, που αφορούν σε 3.089
επενδυτικά σχέδια. Σε δήλωσή του ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης
Γιαννακίδης επεσήμανε: «Με τις διαδοχικές
αυξήσεις της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης
έχει ενταχθεί ένας κρίσιμος αριθμός χιλιάδων επενδυτικών σχεδίων στη χώρα
με συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν
το 1 δισ. ευρώ. Η κυβέρνηση συνεχίζει να
αποδεικνύει έμπρακτα τη στρατηγική της
στόχευση για ποιοτικές και βιώσιμες επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού και
να ικανοποιεί, χρηματοδοτικά, το αυξημένο
ενδιαφέρον για ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας».
Σημειώνεται ότι η αρχική δημόσια δα-

πάνη ήταν 120 εκατ. ευρώ και είχε αρχικά
αυξηθεί στα 411 εκατ. ευρώ, εντάσσοντας
2.527 επενδυτικά σχέδια. Τον Φεβρουάριο
αποφασίστηκε η περαιτέρω ενίσχυση του
προϋπολογισμού με το ποσό των 200 εκατ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 150 εκατ. ευρώ
προέρχονταν από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) και 50 εκατ. ευρώ από πόρους των
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Η σχετική απόφαση ένταξης, η οποία
περιλαμβάνει όλους τους δικαιούχους της
δράσης και τα επενδυτικά σχέδια που κρίθηκαν επιλέξιμα έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα www.espa.gr.
Πριν από λίγες ημέρες, εξάλλου, ξεκίνησε
η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη
δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»
και συγκεκριμένα ο β΄ κύκλος, ο οποίος
έχει προϋπολογισμό 250 εκατ. ευρώ. Η δράση αυτή δίνει έμφαση στην ενίσχυση της
στελέχωσης τμημάτων Ερευνας και Ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων και στις
τεχνολογίες που σχετίζονται με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση. Η περίοδος υποβολής λήγει στις 29 Μαΐου 2019.
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Με μακροπρόθεσμο
ορίζοντα οι επενδύσεις
της 3ΚΙΡ στην Ελλάδα
Ο μακροπρόθεσμος επενδυτικός χαρακτήρας και η επιλογή
αξιόπιστων εταιρειών με δυναμικά χαρακτηριστικά
μπορεί να διασφαλίσει υψηλές αποδόσεις, σύμφωνα με
τα στελέχη της εταιρείας επενδύσεων 3K Investments
Partners (3ΚΙΡ), που διαχειρίζεται 6 ελληνικά αμοιβαία
και υποστηρίζει ως αντιπρόσωπος τη ΝΝ Investment
Partners σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η φιλοσοφία
Πυρήνας της επενδυτικής φιλοσοφίας της 3Κ
Ιnvestment Partners είναι ότι, σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα και με ενεργή διαχείριση, μπορεί να επιτύχει
αποδόσεις πάνω από τον μέσον όρο απόδοσης του ανταγωνισμού, συνεκτιμώντας τέσσερα βασικά κριτήρια.
Τα κριτήρια αυτά είναι η διοίκηση της κάθε εταιρείας,
ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται, η δυνατότητά
της να παράγει κέρδη και τέλος η τιμή στην οποία διαπραγματεύεται. Η εταιρεία 3K Investment Partners
ΑΕΔΑΚ αποτελεί τη μετοχική σύμπραξη των κ. Τάκη
Κανελλόπουλου (Τιτάν), Ιωάννη Καματάκη (MLS) και
Γιώργου Κουφόπουλου και έχει σημαντική πορεία στον
χώρο της διαχείρισης α<
<
<
<
<
<
μοιβαίων κεφαλαίων και
στον ευρύτερο χώρο των
Οι αποταμιεύσεις
επιχειρηματικών επενδύκαι οι επενδύσεις
σεων με ενεργητικό 400
όταν χρησιμοποιού- εκατ. ευρώ.
Μιλώντας σε πρόσφατη
νται με σωστό τρόπο εκδήλωση ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της
βοηθούν όχι μόνο
3KIP κ. Γιώργος Κουφόαυτούς που επενδύ- πουλος επεσήμανε ότι «η
ουν, αλλά το σύνολο εταιρεία επιδιώκει να λειτουργήσει ως καταλύτης
της κοινωνίας.
για υγιείς οικονομικά εταιρείες που θα αποτελούν πόλο έλξης για ξένους επενδυτές σε μία ακόμη πιο
σταθερή οικονομία. Οι αποταμιεύσεις και οι επενδύσεις
όταν χρησιμοποιούνται με σωστό τρόπο βοηθούν όχι
μόνο αυτούς που επενδύουν, αλλά το σύνολο της κοινωνίας». Σύμφωνα με τα στελέχη της ΑΕΔΑΚ, η επένδυση
σε ελληνικές εταιρείες με όραμα και προοπτικές τους
δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν τα απαραίτητα
κεφάλαια, να προσλάβουν ανθρώπους, να αυξήσουν
την παραγωγή τους ή να ενισχύσουν τον εξαγωγικό
τους προσανατολισμό. Οι εταιρείες αυτές σύμφωνα με
τους επικεφαλής της 3KIP μπορούν να αποφέρουν εξαιρετικές αποδόσεις, ειδικά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι αποδόσεις
του 3K Greek Value Μετοχικό Εσωτερικού, το οποίο ανάδειξε τη δυναμική των ελληνικών επιχειρήσεων και
πέτυχε την τελευταία τριετία (31/03/2016-29/03/2019)
αποδόσεις ύψους +67,73% και είναι ο πρωταθλητής
στην κατηγορία του.

Προοπτικές
Την άποψη ότι η Ελλάδα έχει σημαντικότατες επενδυτικές προοπτικές, καθώς η κοινωνία έχει ωριμάσει
και είναι έτοιμη να δεχθεί πιο πρόθυμα τις αλλαγές που
απαιτούνται ώστε να απελευθερωθούν οι δημιουργικές
δυνάμεις και οι αξίες να αρχίσουν να αντανακλώνται
στα πραγματικά νούμερα, εξέφρασε από την πλευρά του
ο κ. Τάκης Κανελλόπουλος. Οπως σημείωσε «από επενδυτικής πλευράς η στιγμή να τοποθετηθεί κανείς είναι
ασφαλής και καθώς οδηγούμαστε προς ένα πιο ορθολογικό
και συμπαγές οικονομικό μοντέλο, διαμορφώνονται σημαντικές προοπτικές για την Ελλάδα σε οικονομικό και
επενδυτικό επίπεδο».

M. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

Τα ακριβά καύσιμα λόγω φόρων
γίνονται ακριβότερα λόγω Τραμπ
Αυξημένο το κόστος της πασχαλινής εξόδου – Εκτόξευση τιμών πετρελαίου
Των ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ
και ΘΕΛΜΑΣ ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Με τις τιμές της βενζίνης να έχουν τσιμπήσει ήδη
από τις αρχές του έτους περί τα 15 λεπτά το λίτρο
και με δεδομένη την υψηλή φορολογία που αντιστοιχεί σε πάνω από το 63% της λιανικής
τιμής, οι Ελληνες καταναλωτές που μαζί με τους
Ολλανδούς και τους Δανούς πληρώνουν την ακριβότερη βενζίνη στην Ευρώπη θα πρέπει να
προετοιμάζονται για περαιτέρω επιβαρύνσεις.
Η απόφαση του προέδρου των ΗΠΑ να μην προχωρήσει στην ανανέωση των εξαιρέσεων που
επέτρεπαν σε 8 χώρες, μεταξύ των οποίων και
η Ελλάδα, να συνεχίσουν να εισάγουν ιρανικό
πετρέλαιο ενίσχυσε τις ανοδικές τάσεις του
αργού στη διεθνή αγορά, εξέλιξη που αναμένεται
να επηρεάσει αντίστοιχα και τις τιμές στην
εγχώρια αγορά καυσίμων. Αν και οι εξαιρέσεις
από το καθεστώς των κυρώσεων για την Ελλάδα
και τις άλλες 7 χώρες (Κίνα, Ινδία, Τουρκία,
Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, και Ιταλία) ουσιαστικά δεν είχαν καμία πρακτική εφαρμογή,
αφού δεν υπήρχαν η δυνατότητα μεταφοράς εμβασμάτων από το διεθνές τραπεζικό σύστημα
στο Ιράν αλλά και η δυνατότητα ασφάλισης και
μεταφοράς φορτίων αργού, η απόφαση των ΗΠΑ
για μη ανανέωσή τους δρομολογεί εξελίξεις στη
διεθνή αγορά του πετρελαίου που, όπως εκτιμάται,
ακόμη και εάν δεν οδηγήσουν σε σημαντικές ανατιμήσεις των τιμών, το βέβαιο είναι ότι θα
σταθεροποιήσουν για μεγάλο διάστημα τις υφιστάμενες υψηλές τιμές. Για τους Ελληνες καταναλωτές η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα αρνητική,
δεδομένης της υψηλής φορολογίας που επιβαρύνει
τις τιμές των καυσίμων. Ενδεικτικό αυτής είναι
ότι ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση
στον κατάλογο των χωρών της Ε.Ε. στην τιμή
της βενζίνης με φόρους, στην τιμή χωρίς φόρους
καταλαμβάνει τη δέκατη θέση. Υψηλή φορολογία
από τη μια και ανοδική τάση των διεθνών τιμών
(23% αυξήθηκε από τις αρχές του έτους η τιμή
Platts Mεσογείου που αποτελεί την τιμή βάσης
για τη διαμόρφωση της λιανικής τιμής της βενζίνης)
σε συνδυασμό με τις μετακινήσεις ενόψει της
πασχαλινής εξόδου δημιουργούν έδαφος και για
κερδοσκοπικές ανατιμήσεις. Ηδη, σε πολλά πρατήρια της νησιωτικής χώρας οι τιμές της βενζίνης
έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ η μέση
πανελλαδική τιμή την Κυριακή 21 του μηνός διαμορφώθηκε σε 1,637 ευρώ το λίτρο.
Η απόφαση Τραμπ εκτόξευσε την τιμή του
Brent στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων
6 μηνών, καθώς στις αγορές προκλήθηκε ανησυχία
για περιορισμό της προσφοράς. Η εξέλιξη της
τιμής του πετρελαίου κατά τους επόμενους μήνες
θα καθοριστεί από το κατά πόσον η Σαουδική
Αραβία, ο ΟΠΕΚ και η Ρωσία θα αυξήσουν την
παραγωγή τους σε τέτοιο βαθμό, ώστε να καλύψουν το κενό, που θα δημιουργήσει ο αποκλεισμός
του ιρανικού πετρελαίου.
Η τιμή του του Brent ενισχύθηκε έως και
3,31%, αγγίζοντας τα 74,35 δολάρια ανά βαρέλι,

ενώ το αμερικανικό αργό σκαρφάλωσε κατά
2,88% στα 65 δολάρια, στα υψηλότερα επίπεδα
των τελευταίων 6 μηνών. «Οι ΗΠΑ, η Σαουδική
Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μαζί
με τους φίλους και τους συμμάχους μας έχουμε
δεσμευθεί για να εξασφαλίσουμε ότι η παγκόσμια
αγορά πετρελαίου θα παραμείνει επαρκώς εφοδιασμένη», ανακοίνωσε χθες ο Λευκός Οίκος. Η
απόφαση των ΗΠΑ απειλεί να στραγγαλίσει την
παγκόσμια αγορά πετρελαίου, η οποία έχει ήδη
πληγεί εξαιτίας των αναταραχών σε Λιβύη,
Νιγηρία και Βενεζουέλα, δηλαδή σε σημαντικούς
παραγωγούς πετρελαίου. Επιπλέον, ο ΟΠΕΚ προ-

έβλεπε ήδη πριν από την απόφαση Τραμπ έλλειμμα στην αγορά ύψους 500.000 βαρελιών την
ημέρα για το 2019. Συνεπώς, είναι καθοριστικής
σημασίας να αυξήσουν ο ΟΠΕΚ και η Ρωσία την
παραγωγή τους το επόμενο διάστημα, ώστε να
εξαλείψει το έλλειμμα και να αποτρέψει περαιτέρω
ενίσχυση της τιμής του πετρελαίου. Η κρίσιμη
απόφαση του ΟΠΕΚ και της Σαουδικής Αραβίας
για το εάν θα αυξήσουν την παραγωγή θα ληφθεί
τον Ιούνιο. Ωστόσο, η απαίτηση των ΗΠΑ για
αύξηση της παραγωγής έρχεται σε αντίθεση με
την τρέχουσα πολιτική του ΟΠΕΚ και της Ρωσίας,
που επιδιώκει τη μείωση της παραγωγής, ώστε

να αυξήσει τις τιμές. Ενας δεύτερος σημαντικός
παράγοντας που αναμένεται να διαμορφώσει
την τιμή του πετρελαίου είναι ο Ντόναλντ Τραμπ,
ο οποίος είναι σίγουρο ότι θα παρέμβει δημοσίως
ζητώντας από τον ΟΠΕΚ μείωση των τιμών. Ο
Αμερικανός πρόεδρος ανήρτησε στο Twitter,
ότι «η Σαουδική Αραβία και άλλοι στον ΟΠΕΚ
θα καλύψουν και με το παραπάνω την έλλειψη»,
όταν αποκλειστεί πλήρως το Ιράν. Οι πιέσεις
από την αμερικανική πλευρά αναμένεται να συνεχιστούν, αφού ο Τραμπ επιθυμεί να διατηρήσει
χαμηλά την τιμή του πετρελαίου ενόψει των
προεδρικών εκλογών του 2020.

Μείωση προσωπικού μαζί με κόκκινα δάνεια
Μεταφορά 2.500 υπαλλήλων στα funds που θα αναλάβουν τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων πιστώσεων
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Η μείωση των κόκκινων δανείων, μέσα
από τα μεγάλα πακέτα πωλήσεων και τιτλοποιήσεων χαρτοφυλακίων που προγραμματίζουν οι τράπεζες τα προσεχή χρόνια,
οδηγεί μοιραία και στη δραστική μείωση
του ενεργητικού του τραπεζικού συστήματος, στον βαθμό που ένα σημαντικό
τμήμα των δανείων θα μεταφερθεί εκτός
του ισολογισμού των τραπεζών. Το ενεργητικό των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, που ανήλθε στα τέλη του 2018 στα
225 δισ. ευρώ, αποτελούμενο κατά 60%
από δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά,
θα περιοριστεί κατά 50 δισ. ευρώ, όσο δηλαδή ο στόχος για τη μείωση των κόκκινων
δανείων έως το 2023. Η εξέλιξη αυτή θα
οδηγήσει σε ένα τραπεζικό σύστημα υγιέστερο αλλά και δραστικά μικρότερο,
τη στιγμή που η διείσδυση της τεχνολογίας
μεταβάλλει το μοντέλο λειτουργίας των
τραπεζών, περικόπτοντας θέσεις εργασίας
από τα παραδοσιακά τραπεζικά δίκτυα. Ο
στόχος είναι διπλός και προβλέπει τη μείωση των προβληματικών δανείων με παράλληλη μείωση του προσωπικού που σήμερα εργάζεται στη διαχείριση αυτών των
δανείων. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί και
σε επίπεδο ομίλων, μέσα από την αποεπένδυση σε δραστηριότητες που δεν ανήκουν στον στενό πυρήνα των τραπεζικών
εργασιών καθώς και με την αποχώρηση
από δραστηριότητες του εξωτερικού.
Να σημειωθεί ότι από το 2008, χρονιά
κατά την οποία ο αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων στη χώρα είχε φτάσει στα πιο
υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τις 66.000
άτομα, το 2018 το τραπεζικό σύστημα (όχι
μόνο οι συστημικές τράπεζες) απασχολούσε
39.380 άτομα, καταγράφοντας μείωση
26.780 θέσεων εργασίας. Αντίστοιχα, το
δίκτυο των καταστημάτων μέσω και του
κλεισίματος τραπεζών περιορίστηκε από
τα 4.097 καταστήματα στα 1.979. Η μείωση
του προσωπικού που σημειώθηκε τα τελευταία χρόνια είναι πολύ ταχύτερη από

τη μείωση του ενεργητικού του τραπεζικού
συστήματος, αλλά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι τράπεζες δεν εξυγίαναν τους
ισολογισμούς τους από τα κόκκινα δάνεια.
Το μέγεθος που θα έχει το τραπεζικό σύστημα τα προσεχή χρόνια είναι συνάρτηση
του μεγέθους της οικονομίας, αλλά σε κάθε
περίπτωση το digital banking θα αλλάξει
τη μορφή του, συμπαρασύροντας σε αλλαγή
της δομής και της λειτουργίας του.
Μετά τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου που ολοκληρώθηκαν το 2018 και
τα οποία οδήγησαν σε 2.582 λιγότερες θέσεις εργασίας στον τραπεζικό τομέα στη
χώρα μας, για το 2019 οι εκτιμήσεις κάνουν
λόγο για μειώσεις έως και κατά 4.000 άτομα.
Οι πρωτοβουλίες των τραπεζών για μείωση
του προσωπικού δεν θα περιοριστούν στα
προγράμματα εθελούσιας εξόδου, μέσω
των οποίων εκτιμάται ότι ένας αριθμός
1.500 υπαλλήλων θα αποχωρήσει από τις
τέσσερις συστημικές τράπεζες. Γενναίες
μειώσεις προσωπικού έως και 2.500 άτομα
για το 2019 δρομολογούνται μέσω μεταφοράς της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε επενδυτικά σχήματα
με παράλληλη μετακίνηση του προσωπικού.
Πρόκειται για το μοντέλο carve out, που
έχει εφαρμοστεί ήδη στην Ιταλία και στην
Ισπανία και για πρώτη φορά αναμένεται
να δοκιμαστεί και στην Ελλάδα, δημιουργώντας νέα δεδομένα για το τραπεζικό
σύστημα, το οποίο –εάν η προσπάθεια ευοδωθεί– θα μπορέσει να ασχοληθεί με τη
βασική δουλειά του που είναι η χρηματοδότηση της οικονομίας. Το μοντέλο υλοποιούν ή μελετούν τράπεζες όπως η
Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς, αλλά
και ο όμιλος της Alpha Bank στην Κύπρο.

Τα σχέδια της Εθνικής
Τα προγράμματα εθελούσιας εξόδου
με κίνητρα για το προσωπικό δεν έχουν
βγει από την ατζέντα του σχεδιασμού και
αναμένεται να επιστρατευθούν κατ’ αρχάς
από τη διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας
στο πλαίσιο του εταιρικού μετασχηματι-

σμού του ομίλου. Σύμφωνα με πληροφορίες,
στο νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου,
η διοίκηση της τράπεζας φιλοδοξεί να ενταχθούν έως και 1.000 άτομα, τα οποία
θα προστεθούν στα 780 άτομα που αποχωρούν από την τράπεζα εντός του 2019
στο πλαίσιο του προγράμματος που ξεκίνησε το 2018 και έληξε στα τέλη Μαρτίου.
Σε επίπεδο ομίλου η ΕΤΕ αναμένεται να
έχει μειώσει το προσωπικό της κατά 100
και πλέον άτομα μέσω της εθελουσίας που
υλοποιείται ήδη στην Εθνική Ασφαλιστική,
η οποία άλλωστε έως τις αρχές του 2020
εκτιμάται ότι θα αλλάξει χέρια στο πλαίσιο
της διαδικασίας πώλησης έως και του 80%,
που δρομολογεί η διοίκηση της τράπεζας.
Σε ό,τι αφορά τον στόχο για τα κόκκινα
δάνεια, η διοίκηση της τράπεζας έχει δεσμευθεί για μείωση των NPEs, από τα 15,4
δισ. ευρώ που ήταν στα τέλη του 2018 στα
4,3 δισ. ευρώ στα τέλη του 2021.

Οι στόχοι της Alpha Bank
Η Alpha Βank, έχοντας ολοκληρώσει
το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου το 2018,
στο οποίο εντάχθηκαν 620 υπάλληλοι της
τράπεζας, ολοκλήρωσε στα τέλη της εβδομάδας που πέρασε ένα μικρότερο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου, το οποίο ήταν
στοχευμένο και αφορούσε συγκεκριμένους
νομούς (Αχαΐας, Κοζάνης, Βοιωτίας, Λασιθίου, Εβρου, Ξάνθης, Θεσπρωτίας, Ροδόπης, Ιωαννίνων και Χανίων). Σε επίπεδο
ομίλου η τράπεζα επιδιώκει το ξεκαθάρισμα
του χαρτοφυλακίου στη θυγατρική της
στην Κύπρο με τη μεταφορά δανείων 3,8
δισ. ευρώ σε ειδική εταιρεία που έχει δημιουργηθεί για αυτόν τον σκοπό με την
επωνυμία «Ερμής», στην οποία θα μεταφερθεί και μέρος του προσωπικού της κυπριακής θυγατρικής. Η τράπεζα θα προχωρήσει σε μείωση των NPEs, από τα 21,7
δισ. ευρώ στα τέλη του 2018 στα 7,4 δισ.
ευρώ στα τέλη του 2021.

Το μοντέλο της Eurobank
Μοντέλο carve out υλοποιεί ήδη η

Eurobank, στο πλαίσιο του σχεδίου δραστικής μείωσης των κόκκινων δανείων
στο επίπεδο των 3,5 δισ. ευρώ στο τέλος
του 2021 από 16 δισ. ευρώ που ήταν τα
μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα στα τέλη
του 2018. Το σχέδιο προβλέπει την πώληση
της εταιρείας διαχείρισης FPS, η οποία
έως το τέλος του χρόνου θα έχει πωληθεί
στο fund που θα συμμετάσχει στη μεγάλη
τιτλοποίηση του χαρτοφυλακίου Cairo,
ύψους 7,5 δισ. ευρώ. Με τον τρόπο αυτό
το προσωπικό των περίπου 1.000 ατόμων
της FPS, που είναι σήμερα 100% θυγατρική
της τράπεζας, θα αποσπαστεί από τις οικονομικές καταστάσεις της Eurobank,

μειώνοντας ισόποσα τον αριθμό των 8.216
υπαλλήλων που είχε στα τέλη του 2018.

To στοίχημα της Πειραιώς
Το πιο φιλόδοξο ανάλογο εγχείρημα
είναι αυτό της διοίκησης της Τράπεζας
Πειραιώς που, έχοντας κληρονομήσει το
μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο προβληματικών
δανείων, υποχρεώνεται σε δραστικές λύσεις για τη μείωση των NPEs από τα 26,4
δισ. ευρώ στα 11,3 δισ. ευρώ στα τέλη του
2021. Ο σχεδιασμός προβλέπει την πώληση
χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων 3 δισ.
ευρώ και σύμβαση για την ανάληψη διαχείρισης του συνόλου του χαρτοφυλακίου

των NPEs της τράπεζας, με παράλληλη
μεταφορά έως και 1.600 ατόμων από τη
μονάδα διαχείρισης κόκκινων δανείων
(Recovery Banking Unit). Ενδιαφέρον για
τη συμμετοχή στο εγχείρημα έχουν εκδηλώσει η σουηδική Intrum και το αμερικανικό private equity fund Cerberus,
καταθέτοντας σχετικές δεσμευτικές προσφορές. Να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς ολοκλήρωσε το 2018 πρόγραμμα
εθελούσιας εξόδου στο οποίο εντάχθηκαν
1.300 εργαζόμενοι και στα τέλη του 2018
το απασχολούμενο προσωπικό ανήλθε
σε 11.794 άτομα σε επίπεδο τράπεζας και
σε 12.616 άτομα σε επίπεδο ομίλου.
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Ανοδικά οι αφίξεις
από Βρετανία λόγω
καθυστέρησης
του Brexit

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα
στην Ευρώπη σε ιδιωτικές
δαπάνες για φάρμακα
Της ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ ΚΟΝΤΗ

Ενθαρρυντικά είναι τα πρώτα στοιχεία
του 2019 από την Τράπεζα της Ελλάδος
για την προσέλευση των Bρετανών φέτος, αλλά και από αναφορές μεγάλων
ξενοδοχειακών αλυσίδων που μιλούν
για ανάκαμψη των κρατήσεων.
Τα στοιχεία αυτά έρχονται έπειτα
από μια περίοδο κατά την οποία οι ανησυχίες πως το Brexit θα δημιουργήσει
σημαντική ύφεση στη βρετανική αγορά
κρατήσεων είχαν κορυφωθεί.
Και αυτό διότι η σχετική αβεβαιότητα
και η προοπτική υποτίμησης της βρετανικής στερλίνας μπορούσαν, όπως
και έγινε κατά το φθινόπωρο, να λειτουργήσουν αποτρεπτικά στον προγραμματισμό των δυνητικών Bρετανών
ταξιδιωτών.
Ομως τόσο τα στοιχεία από τις αφίξεις
Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου όσο και
τα δεδομένα από τις κρατήσεις του
Μαρτίου και του Απριλίου δείχνουν πως
οι σχετικές εκτιμήσεις μπορεί να μην
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Ειδικότερα, στο πρώτο δίμηνο οι αφίξεις
Βρετανών τουριστών ήταν αυξημένες
κατά 55,1% σε σχέση με το αντίστοιχο
περυσινό διάστημα.
Υπάρχουν αναφορές πως ολοένα και
περισσότεροι Bρετανοί, καθώς πλησίαζε
η τελευταία προθεσμία για το Brexit,
έσπευδαν να «κλειδώσουν» τις διακοπές
τους αγοράζοντας πακέτα διακοπών
στην Ελλάδα. Αν και είναι ακόμα πολύ
νωρίς για να προεξοφληθεί πως τα χειρότερα πέρασαν, σε κάθε περίπτωση
οι τελευταίες εξελίξεις και η παράταση
που έλαβε το Λονδίνο από τις Bρυξέλλες
για να κλείσει το ζήτημα κρίνονται εν-

θαρρυντικές, σχολιάζουν ξενοδόχοι. Υπενθυμίζεται πως κατά το 2018 οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 6,2% στο 1,937 δισ. ευρώ
και οι αφίξεις κατά 2,0% στα 2,943 εκατομμύρια ταξιδιώτες.
Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου
2019 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Ελλάδας εν γένει εμφάνισαν αύξηση κατά
41,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη
περίοδο του 2018 και διαμορφώθηκαν
στα 441 εκατ. ευρώ.
Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν κυρίως
οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο
που αυξήθηκαν κατά 96,8%, αλλά και
από τις ΗΠΑ, οι οποίες εμφανίζεται να
καθιερώνονται πλέον ως η 3η μεγαλύτερη αγορά σε εισπράξεις και η 5η σε
επισκέπτες. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ
το πρώτο δίμηνο φέτος σημείωσαν αύξηση κατά 58,3% και διαμορφώθηκαν
στα 28 εκατ. ευρώ.

Οι Αμερικανοί επιστρέφουν

Το 2018 οι αφίξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 26,9% από το 2017 και
διαμορφώθηκαν στο ένα εκατομμύρια
ενενήντα επτά χιλιάδες ταξιδιώτες. Ακολουθούν τους Βρετανούς, τους Γερμανούς, τους Γάλλους και τους Ιταλούς
σε πλήθος και με δαπάνη αυξημένη
κατά 27,8% στο ένα δισεκατομμύριο
σαράντα χιλιάδες ευρώ, μόνον τους Γερμανούς και τους Βρετανούς.
Η επιστροφή των Aμερικανών στην
Ελλάδα θεωρείται μία από τις πλέον ενθαρρυντικές τάσεις της προηγούμενης
και της τρέχουσας σεζόν, καθώς έχουν
πολύ μεγαλύτερη κατά κεφαλήν δαπάνη
από τους υπολοίπους, και εξαιτίας του
μεγέθους της αγοράς τους, δίνουν τη
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Αύξηση 55% το πρώτο δίμηνο
– Αισιοδοξία για το καλοκαίρι
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Μ. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

Ολοένα και περισσότεροι Βρετανοί σπεύδουν να κλείσουν πακέτα διακοπών στην Ελλάδα, αναφέρουν μεγάλες ξενοδοχειακές αλυσίδες.
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Την περίοδο Ιανουαρίου Φεβρουαρίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της
Ελλάδας εμφάνισαν αύξηση
κατά 41,1%.
δυνατότητα να αντισταθμιστούν μεσοπρόθεσμα πιθανές αναταράξεις από τη
γερμανική ή τη βρετανική αγορά.
Αξίζει πάντως να σημειωθεί επίσης
πως την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου καταγράφεται ανάκαμψη και της
ρωσικής αγοράς, με την ταξιδιωτική κίνηση αυξημένη κατά 65,3% και τις εισπράξεις κατά 60,0%, αν και σε πολύ

χαμηλότερα απόλυτα νούμερα από τις
υπόλοιπες αγορές. Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 το ταξιδιωτικό
ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 117 εκατ.
ευρώ, έναντι πλεονάσματος 32 εκατ.
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση
των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 129
εκατ. ευρώ ή 41,1%. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην
άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι
κατά 32,0%, καθώς και στην αύξηση
της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης
κατά 7,0%. Οι καθαρές εισπράξεις από
την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών
αντιστάθμισαν κατά 3% το έλλειμμα
του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν
κατά 12,3% στο σύνολο των καθαρών
εισπράξεων από υπηρεσίες.

Στις πρώτες θέσεις φιγουράρει η Ελλάδα σε
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. όσον
αφορά την ιδιωτική κατά κεφαλήν δαπάνη
για φάρμακα και για άλλα υγειονομικά αναλώσιμα, όπως οροί, εμβόλια, επίδεσμοι
κ.λπ. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα βρίσκεται σε
υψηλότερη θέση από τον μέσο όρο των 22
χωρών της Ε.Ε. –για τις οποίες υπάρχουν
διαθέσιμα στοιχεία– όσον αφορά το ύψος
τής εν λόγω δαπάνης, καταλαμβάνοντας
την 5η θέση το 2016. Ετσι, στη χώρα μας
αυτή η δαπάνη ανήλθε στα 171 ευρώ, έναντι
135 ευρώ στην υπόλοιπη Ε.Ε. Αντίθετη
είναι, ωστόσο, η φορά της δημόσιας κατά
κεφαλήν δαπάνης, η οποία, λόγω του κλειστού φαρμακευτικού προϋπολογισμού που
έχει επιβληθεί την περίοδο των μνημονίων,
υπολείπεται του μέσου όρου των αντίστοιχων
χωρών της Ε.Ε. Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρουσίασαν
σε χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο Σύνδεσμος
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
και το ΙΟΒΕ, στο πλαίσιο της έκθεσης «Η
φαρμακευτική αγορά στην Ελλάδα: Γεγονότα και στοιχεία 2018», στην Ελλάδα η
δημόσια κατά κεφαλήν δαπάνη για φαρμακευτικά προϊόντα και άλλα υγειονομικά
αναλώσιμα διαμορφώθηκε στα 188 ευρώ
το 2016, έναντι 303 ευρώ που είναι ο μέσος
όρος των 22 χωρών της Ε.Ε. Αυτό το χάσμα
μεταξύ της χώρας μας και των υπόλοιπων
χωρών της Ε.Ε. επισήμανε στην ομιλία του
και ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ, Ολύμπιος Παπαδημητρίου, αναφέροντας χαρακτηριστικά
ότι «εξαιτίας του κλειστού, σταθερού εδώ
και 4 χρόνια, φαρμακευτικού προϋπολογισμού, η Ελλάδα συνεχίζει για 5 χρόνια
να έχει χαμηλότερη δημόσια κατά κεφαλήν
φαρμακευτική δαπάνη (188 ευρώ) και από
τον μ.ο. των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου
(246 ευρώ) και από τον αντίστοιχο των χωρών της Ε.Ε. (303 ευρώ)». Παράλληλα, η
έκθεση του ΣΦΕΕ και του ΙΟΒΕ κάνει αναφορά και στην κατανομή των δαπανών
υγείας για τα νοικοκυριά στη χώρα μας.
Συγκεκριμένα, την περίοδο της κρίσης, η
δαπάνη των νοικοκυριών για την υγεία
μετατοπίστηκε κυρίως στην κάλυψη της
φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης. Ετσι, από τα 103 ευρώ μηνιαίας
δαπάνης των νοικοκυριών για την υγεία

ASSOCIATED PRESS
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Η συνολική εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη διαμορφώθηκε στα 3,6 δισ. ευρώ
το 2018, ενώ εκτιμάται ότι θα κινηθεί στα ίδια
επίπεδα και το 2019.
το 2017, το 34,2% αφορά τη φαρμακευτική
περίθαλψη και το 31,5% την κάλυψη των
νοσοκομειακών αναγκών, έναντι 13,6%
για οδοντιατρικές ή άλλες ιατρικές υπηρεσίες (11,4%), που κατείχαν μεγαλύτερο
μερίδιο το 2009.
Οσον αφορά τον τομέα των δαπανών
για φαρμακευτική κάλυψη, στην Ελλάδα
η συνολική εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική
δαπάνη διαμορφώθηκε στα 3,6 δισ. ευρώ
το 2018, ενώ εκτιμάται ότι θα κινηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα και το 2019. Από
τα 3,6 δισ. ευρώ, τα 1,945 είναι η δημόσια
χρηματοδότηση και αφορά τη δαπάνη του
ΕΟΠΥΥ για φάρμακα των ασφαλισμένων
του. Ωστόσο, αγκάθι αποτελεί για τη φαρμακοβιομηχανία το χρηματικό ποσό που
ο κλάδος καλείται να επιστρέψει στο Δημόσιο υπό τη μορφή rebate και clawback
σε περίπτωση υπέρβασης της δαπάνης του
ΕΟΠΥΥ. Αυτές ανήλθαν στα 990 εκατ. ευρώ,
ενώ αυξημένη είναι και η συμμετοχή των
ασθενών, η οποία διαμορφώθηκε στα 625
εκατ. ευρώ, από 416 εκατ. ευρώ το 2012.
Σημειώνεται ότι η αύξηση της συμμετοχής
της βιομηχανίας οφείλεται στη ραγδαία
μείωση της συμβολής του κράτους στη
φαρμακευτική δαπάνη, κατά περίπου 61%
την περίοδο της κρίσης. Παράγοντες του
κλάδου εξηγούν, δηλαδή, ότι το βάρος της
ανεπαρκούς δαπάνης μετατέθηκε τόσο
στους ασθενείς όσο και στις εταιρείες. Το
πρώτο δίμηνο του 2019, μάλιστα, το
clawback του ΕΟΠΥΥ είναι αυξημένο κατά
16% σε σχέση με πέρυσι και ανέρχεται ήδη
στα 104 εκατ. ευρώ, από 80 εκατ. ευρώ.

ΤΑ Σ Ε Ι Σ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

REUTERS

Η πολιτεία απαγόρευσε την πώληση
ζώων από καταστήματα του είδους

στοχεύει να θέσει επιτέλους τέλος στην
πώληση κουταβιών, γατιών και κουνελιών
από «εργοστάσια εντατικής αναπαραγωγής», όπου επικρατούν άθλιες συνθήκες,
τα ζώα υποφέρουν και συχνά καταλήγουν
στα σπίτια των καταναλωτών άρρωστα
και τρισάθλια. Ηδη τα κοινοβούλια στη
Νέα Υόρκη, στη Μασαχουσέτη, στο Κονέκτικατ και στην Πενσιλβάνια μελετούν
τη θέσπιση ανάλογης νομοθεσίας. Δεκάδες
πόλεις, από τη Βοστώνη και το Σικάγο
μέχρι το Σολτ Λέικ Σίτι, εφαρμόζουν τοπικά
διατάγματα με ανάλογο περιεχόμενο. Το
πρόβλημα της εγκατάλειψης και της ευθανασίας είναι ιδιαίτερα έντονο για τα
κουνελάκια που αγοράζονται στα καταστήματα ειδών για κατοικίδια, καθώς πρόκειται για αγορές χωρίς σκέψη, ιδιαίτερα
τις ημέρες που προηγούνται του Πάσχα.
«Μόνο στη βόρεια Καλιφόρνια, χιλιάδες
αδέσποτα και ανεπιθύμητα κουνελάκια
καταλήγουν στα δημοτικά καταφύγια.
Στην πλειονότητά τους είναι νεότερα του
ενός έτους», εξηγεί η Αν Μάρτιν, επικεφαλής της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης

Ενα από τα οκτώ κουνελάκια του δερματολόγου Τζέικομπ Λέβιτ, τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα στο πολυτελές διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη.
House Rabbit Society, που διασώζει κουνελάκια και τα δίνει σε ανάδοχες οικογένειες.
Το κουνέλι ή το λαγουδάκι του Πάσχα
αποτελεί αρχέγονο σύμβολο γονιμότητας
και ανανέωσης, διαδραματίζει κομβικό
και πολύ χαριτωμένο ρόλο στον εαρινό
εορτασμό της Ανάστασης του Ιησού, γεγονός που κάνει πολλούς γονείς να θέλουν
να αποκτήσουν ένα χνουδωτό ζωάκι
προκειμένου να το χαρίσουν στα παιδιά
τους. Ωστόσο, προς μεγάλη έκπληξη πολλών, τα κουνελάκια δεν είναι απλώς χαριτωμένες γούνινες μπαλίτσες που μπορούν να συντηρηθούν χωρίς πολλά έξοδα
ή προσπάθεια. Αντιθέτως, απαιτούν κα-

θημερινή καθαριότητα, αλλά και κτηνιατρική βοήθεια όταν χρειαστεί. «Επικρατεί η λανθασμένη αντίληψη ότι ένα
κουνέλι μπορεί να μένει στο κλουβί τρώγοντας καρότα», εξηγεί ο Τζέικομπ Λέβιτ,
δερματολόγος ο οποίος έχει υιοθετήσει
οκτώ κουνέλια που κυκλοφορούν ελεύθερα
στο πολυτελές διαμέρισμά του στη Νέα
Υόρκη. Τα κουνέλια ζουν επί δέκα χρόνια
και αναπαράγονται κάθε τριάντα ημέρες,
γεννώντας οκτώ μωρά. Ωριμάζουν σεξουαλικά στους τρεις με έξι μήνες. Τα αρσενικά
τότε αρχίζουν να «μαρκάρουν» την περιοχή
τους με ούρα και τα θηλυκά γίνονται επιθετικά προστατεύοντας την περιοχή τους.
REUTERS

Polo από πλαστικά μπουκάλια με υπογραφή
Λοιπόν, Γη ήρθε η ώρα να συναντήσεις το
μπλουζάκι πόλο. Η Polo Ralph Lauren παρουσίασε χθες το εικονικό της μπλουζάκι,
μόνο που το συγκεκριμένο είχε μία ιδιομορφία: ήταν κατασκευασμένο ολοκληρωτικά από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια
και βαμμένο με μία διαδικασία, η οποία δεν
χρησιμοποιεί καθόλου νερό. Ο Ντέιβιντ Λόρεν, ο νεότερος γιος του ιδρυτή του οίκου
και διευθύνων σύμβουλος του τμήματος
καινοτομίας, δήλωσε στο Associated Press,
πριν από την ανακοίνωση, ότι το νέο προϊόν
αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής
επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων, σε ο-

λόκληρη την κατασκευαστική διαδικασία.
«Κάθε ημέρα μαθαίνουμε τι γίνεται με την
κλιματική αλλαγή, τι συμβαίνει σε όλο τον
κόσμο, και τόσο οι υπάλληλοι όσο και οι
πελάτες μας πιστεύουν ότι έφτασε η στιγμή
να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας και
να κάνουμε την αλλαγή», τόνισε ο Ντέιβιντ
Λόρεν. Βέβαια, το Polo δεν είναι το πρώτο
μπλουζάκι του είδους. Μικρότερες κατασκευάστριες εταιρείες σε όλον τον κόσμο
χρησιμοποιούν ανακυκλωμένα υλικά. Ανακοινώνοντας την έλευση του Earth Polo,
η Ralph Lauren δεσμεύθηκε να αφαιρέσει
τουλάχιστον 170 εκατομμύρια πλαστικά
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Ο R2-D2 θα κουβαλάει
τα ψώνια στα σούπερ
μάρκετ της Γαλλίας

Πάσχα χωρίς
λαγουδάκια
στην Καλιφόρνια

Οι κάτοικοι της Καλιφόρνιας μπορούν να
καταναλώσουν όσα σοκολατένια λαγουδάκια επιθυμούν αυτό το Πάσχα και να
αγκαλιάσουν τα λούτρινα αδελφάκια του
Πέτρου του Kούνελου όσο θέλουν.
Ωστόσο, αυτοί που θα θελήσουν να αγοράσουν κάποιο ζωντανό κουνελάκι ως
πασχαλινό δώρο δεν πρόκειται να το
βρουν στα καταστήματα με κατοικίδια
ζώα φέτος, καθώς η Καλιφόρνια είναι η
πρώτη αμερικανική πολιτεία που υπερψήφισε νόμο ο οποίος στοχεύει στο να
ανακόψει τον κατακλυσμό από λαγούς
και κουνέλια που μετά το Πάσχα βρίσκονται στα αζήτητα ή στα κτηνιατρικά γραφεία προκειμένου να υποστούν ευθανασία.
Η νέα νομοθεσία, η οποία άρχισε να ισχύει
από τον Ιανουάριο, απαγορεύει στα καταστήματα λιανικής πώλησης να πωλούν
κουτάβια τα οποία έχουν αναπαραχθεί εμπορικά, γάτες και κουνελάκια. Η ιδέα
που βρίσκεται πίσω από αυτήν τη νομοθεσία είναι να ενθαρρυνθούν οι πολίτες
να υιοθετούν ζώα που βρίσκονται ήδη
στα καταφύγια. Ταυτόχρονα, η νομοθεσία

l

μπουκάλια από τις χωματερές και τους ωκεανούς μέχρι το 2025. Τα μπλουζάκια κατασκευάζονται στην Ταϊβάν, όπου και συλλέγονται οι πλαστικές φιάλες. Για κάθε
μπλουζάκι χρησιμοποιούνται περίπου δώδεκα μπουκάλια. Τα μπλουζάκια κατασκευάζονται με τη συνεργασία της First Mile,
ενός οργανισμού που συγκεντρώνει μπουκάλια προκειμένου να τα μετατρέψει σε
κλωστή και τελικά σε ύφασμα. Οι νέου
τύπου ίνες θα χρησιμοποιηθούν και για αθλητικά ρούχα που υφαίνονται με πολυΐνες
και τα οποία είναι δημοφιλή χάρη στην ικανότητά τους να κρατούν μακριά την υ-

γρασία. Το Earth Polo άρχισε να πωλείται,
πριν από την Παγκόσμια Ημέρα της Γης,
τη Δευτέρα, τόσο από το RalphLauren.com
όσο και από καταστήματα λιανικής πώλησης
σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει διαθέσιμο τόσο
για άνδρες όσο και για γυναίκες σε πράσινο,
λευκό, μπλε και πιο απαλό γαλάζιο, ενώ δεν
είναι ακριβότερο από τα υπόλοιπα μπλουζάκια του οίκου. Μεταξύ των άλλων περιβαλλοντικών στόχων του οίκου είναι η
χρήση 100% βιώσιμου βάμβακος και η
χρήση ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας
μέχρι το 2025.
ASSOCIATED PRESS

ΠΑΡΙΣΙ. Σαράντα χρόνια από την προβολή
της ταινίας «Πόλεμος των Αστρων», όταν
το θρυλικό ρομπότ R2-D2 παρέδιδε μήνυμα από την πριγκίπισσα Λέια, γαλλικός
όμιλος σούπερ μάρκετ αποφάσισε να αξιοποιήσει τα ρομπότ για τη μεταφορά
αγορών σε πελάτες του στο Παρίσι.
Η αλυσίδα Franprix θα εγκαινιάσει
τις δοκιμές των νέων αυτών ρομπότ
στους δρόμους του 13ου δημοτικού διαμερίσματος της γαλλικής πρωτεύουσας,
με τις δοκιμές του πρωτοποριακού προγράμματος να αναμένεται να διαρκέσουν
ένα χρόνο. «Το ρομπότ αυτό θα διευκολύνει τη ζωή των κατοίκων. Η παράδοση κατ’ οίκον είναι κρίσιμη, καθώς
αυτή εδραιώνει τη σχέση εμπόρου - πελάτη», λέει ο εκτελεστικός διευθυντής
της Franprix Ζαν-Πιερ Μοσέ, που επισημαίνει ότι η καινοτόμος υπηρεσία θα
είναι δωρεάν. Τα ηλεκτρικά ρομπότ-οχήματα θα διαθέτουν δύο μεγάλους ελαστικούς τροχούς, αποθηκευτικό χώρο όγκου 30 ή 40 λίτρων και θα έχουν τη δυνατότητα να κινούνται με ταχύτητα έως
25 χλμ. την ώρα. Στις αρχικές δοκιμές, η
Franprix θα χρησιμοποιεί το ρομπότ εντός
του καταστήματος, ως βοηθό του πελάτη,
με την υπηρεσία να απευθύνεται κυρίως
σε άτομα μειωμένης κινητικότητας και
ηλικιωμένους. Σε δεύτερη φάση, όταν ο
πελάτης θα πιέζει το κουμπί «Ακολούθησέ
με», το ρομπότ θα καταγράφει τα χαρακτηριστικά του προσώπου του πελάτη
και θα τον ακολουθεί με τα ψώνια του
μέσα στο κατάστημα, αλλά και στον δρόμο,
μέχρι να φθάσει στην πόρτα του διαμερίσματός του. Στην πρώτη φάση των δοκιμών, το ρομπότ δεν θα βγαίνει μόνο
στον δρόμο, αλλά θα παρακολουθείται
διακριτικά από χειριστή, καθώς η Franprix
δεν έχει εξασφαλίσει ακόμη άδεια αυτόνομης κίνησης των ρομπότ στους δρόμους
του Παρισιού. Η άδεια αυτή απαιτεί την
ψήφιση ειδικής τροπολογίας από την Εθνοσυνέλευση, κάτι το οποίο ο κ. Μοσέ
ελπίζει να γίνει σύντομα. Στο μέλλον, η
Franprix ελπίζει ότι οι πελάτες των καταστημάτων της θα μπορούν να παραγγέλνουν τα ψώνια τους μέσω Διαδικτύου,
με το συμπαθητικό ρομπότ να αναλαμβάνει την παράδοσή τους στην κατοικία
του χρήστη, ο οποίος θα ειδοποιείται για

REUTERS
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Στο πλευρό του ρομπότ ποζάρει ο Ζαν-Πολ
Μοσέ, της αλυσίδας Franprix, που επισημαίνει ότι η υπηρεσία παράδοσης θα είναι δωρεάν.
<
<
<
<
<
<

Το ρομπότ, εμπνευσμένο από
τον «Πόλεμο των Αστρων», θα
παραδίδει τα ψώνια στο σπίτι
του πελάτη, κινούμενο αυτόνομα στους δρόμους.
την ώρα άφιξης μέσω μηνύματος στο κινητό του τηλέφωνο. Το μήνυμα θα περιλαμβάνει και κωδικό, με τον οποίο ο
πελάτης θα μπορεί να ξεκλειδώσει τον
αποθηκευτικό χώρο του ρομπότ για να
ανακτήσει τα ψώνια του. Η Franprix, με
κέρδη 1,6 δισ. ευρώ το 2018 από το δίκτυο
900 καταστημάτων της, δεν είναι η μόνη
που πειραματίζεται με τέτοιο σύστημα.
Πέρυσι, η αμερικανική Kroger εγκαινίασε
σύστημα αυτοματοποιημένης παράδοσης
με αυτόνομα ηλεκτρικά οχήματα χωρίς
οδηγό, στην πόλη Σκοτσντέιλ της Αριζόνας. Εχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία
την πρώτη φάση δοκιμών στην Αριζόνα,
η αμερικανική αλυσίδα σούπερ μάρκετ
ανακοίνωσε σχέδια επέκτασης του πρωτοποριακού συστήματος στο Χιούστον
του Τέξας. Στη Βρετανία, οι Tesco και
Co-op δοκιμάζουν εξάτροχο ρομπότ παράδοσης αγορών στην κωμόπολη Μίλτον
Κινς.
REUTERS
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Περιορισμένες
απώλειες
στο Χρηματιστήριο
Πτώση 11,75% της μετοχής της ΔΕΗ
και πιέσεις στον Γενικό Δείκτη
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Αν και η συνεδρίαση του ελληνικού Χρηματιστηρίου –η πρώτη μετά τις αργίες του ρωμαιοκαθολικού Πάσχα– ξεκίνησε με αρκετά θετικές
διαθέσεις και σημαντικά κέρδη για τις τράπεζες,
και ενώ ο Γενικός Δείκτης σκαρφάλωσε έως
και στις 785 μονάδες, η «βουτιά» στη μετοχή
της ΔΕΗ (-11,75%) και οι πιέσεις σε πολλά blue
chips οδήγησαν την αγορά στο κόκκινο, μία
ώρα πριν από το «καμπανάκι» της λήξης. Το
επιφυλακτικό κλίμα στις ευρωπαϊκές αγορές,
καθώς και η μικρή επιδείνωση της αγοράς ομολόγων, με την απόδοση του ελληνικού 10ετούς να κινείται ελαφρώς ανοδικά στο 3,334%,
κράτησε τους αγοραστές στο περιθώριο. Οπως
σημειώνουν οι αναλυτές, η περιοχή των 780
μονάδων αποτελεί ισχυρή αντίσταση και οι
παρόντες όγκοι συναλλαγών είναι μάλλον ανεπαρκείς για να οδηγήσουν στην υπέρβασή
τους. Σε αυτό συντείνει και η εορταστική περίοδος, με τις συνεδριάσεις των ημερών αυτών
να είναι μάλλον διεκπεραιωτικού χαρακτήρα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες
0,26% στις 776,40 μονάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 52,10 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο
0,23% ενώ με απώλειες 0,79% έκλεισε ο δείκτης

της μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Ο τραπεζικός
δείκτης, από το +2,76% που άγγιξε ενδοσυνεδριακά, τελικά υποχώρησε κατά 0,13%, με
την Alpha Bank να κλείνει στο -1,70%, τη
Eurobank στο -0,07%, ενώ στα θετικά έκλεισαν
Εθνική (+0,74%) και Πειραιώς (+4,21%).
Το θετικό μομέντουμ για το ελληνικό Χρηματιστήριο διατηρείται, αν και δεν έχουν προκύψει νεότερες εξελίξεις πέραν εκείνων που
οδηγούν στην αναβάθμιση του αξιόχρεου της
ελληνικής οικονομίας από τη S&P τη Μ. Παρασκευή 26/4 και τον απόηχο από την αποπληρωμή των 3,7 δισ. ευρώ προς το ΔΝΤ, όπως
σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της Κύκλος Χρηματιστηριακή. Ωστόσο, ακόμη και αποφάσεις όπως αυτή του
Αρείου Πάγου, που δεν δικαιώνει τις 70.000
δανειολήπτες κυρίως στεγαστικών δανείων
σε ελβετικό νόμισμα, συμβάλλουν σε συντήρηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος για τραπεζικές μετοχές. Αυτό είναι το αποτέλεσμα
της προεξόφλησης ότι η διαδικασία εξυγίανσης
των χαρτοφυλακίων τους θα επιταχυνθεί, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που θα δρομολογηθεί:
πώληση δανείων σε funds όπως ήδη διενεργείται, με την τιτλοποίηση απαιτήσεων (σχέδιο
ΤΧΣ) και με τη σύσταση φορέα ειδικού σκοπού
(σχέδιο ΤτΕ).

Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE-100 ενισχύθηκε κατά 0,85%, ο γαλλικός δείκτης Cac-40 κατά 0,20% και ο γερμανικός δείκτης Dax στη Φρανκφούρτη (φωτ.) κατά 0,11%. Ανοδο της τάξεως του 2% σημείωσε ο κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου, με τις μετοχές των Royal Dutch Shell, British Petroleum και Total να παρουσιάζουν αύξηση από 1,8% έως 2,6%.

Ανοδικά κινήθηκαν οι ευρωπαϊκές αγορές
Με θετικό πρόσημο έκλεισαν οι γενικοί
δείκτες των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων κατά τη διάρκεια της χθεσινής
συνεδρίασης, της πρώτης μετά το Καθολικό Πάσχα. Μεγάλα κέρδη κατέγραψαν οι μετοχές του κλάδου ενέργειας λόγω ανόδου των τιμών πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600
έκλεισε με κέρδη 0,23%, προσεγγίζοντας τα υψηλά επίπεδα που είχαν καταγραφεί τον Αύγουστο και παρατείνοντας έτσι την ανοδική πορεία του
επί όγδοη συναπτή συνεδρίαση.
Στο Λονδίνο, ο δείκτης FTSE-100
ενισχύθηκε κατά 0,85%, ο γαλλικός
δείκτης Cac-40 κατά 0,20% και ο γερ-
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UNITED TECH CP

UNISYS CORP

τελεσμάτων από την Coke και τη
Verizon Communications.
Η μεγάλη άνοδος των τιμών του πετρελαίου αποδίδεται στην πιθανότητα
μείωσης της παγκόσμιας προσφοράς.
Προχθές ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε
πως δεν θα παρατείνει τις εξαιρέσεις
που είχε δώσει σε ορισμένες χώρες
προκειμένου να μπορούν να αγοράζουν
πετρέλαιο από το Ιράν, χωρίς τον κίνδυνο να επιβληθούν κυρώσεις. Στο
Λονδίνο, η τιμή του Brent διαμορφώθηκε περίπου στα 74,39 δολάρια το
βαρέλι με άνοδο 0,47%. Στη Νέα Υόρκη,
η τιμή του αργού πετρελαίου έφθασε
τα 66,14 δολάρια το βαρέλι, με κέρδη
της τάξεως του 0,96%.

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

μανικός δείκτης Dax κατά 0,11%. Αύξηση της τάξεως του 2% σημείωσε ο
κλάδος πετρελαίου και φυσικού αερίου, με τις μετοχές των Royal Dutch
Shell, British Petroleum και Total να
παρουσιάζουν άνοδο από 1,8% έως
2,6%.
Στη Wall Street, οι δείκτες Dow
Jones και S&P 500 κατέγραφαν κέρδη
0,64% και 0,85% λίγο πριν από το κλείσιμο, στο πλαίσιο μιας συνεδρίασης
με θετικό κλίμα. Τόσο ο S&P 500 όσο
και ο δείκτης τεχνολογίας Nasdaq
φλέρταραν με ιστορικά υψηλά επίπεδα
κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης
στη Wall Street μετά την ανακοίνωση
ισχυρότερων του αναμενομένου απο-
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Η ισοτιμία του δολαρίου έναντι καλαθιού νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένων του ευρώ και του γιεν, εκτοξεύθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από
τον Ιούνιο του 2017. Το ευρώ υποχώρησε κατά 0,52% έναντι του αμερικανικού νομίσματος, πέφτοντας κάτω
από το 1,12 δολάρια. Η ενίσχυση του
δολαρίου αποδίδεται στην επικείμενη
ανακοίνωση των στοιχείων για το αμερικανικό ΑΕΠ που έχει δρομολογηθεί
αυτήν την Παρασκευή. Αναλυτές της
αγοράς εικάζουν πως οι επιδόσεις της
μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου
θα είναι ισχυρότερες του αναμενομένου.
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0.6

KAJIMA CORP

1608

1.07

KEIO

6610

2.01

892

1.25

KOBE STEEL
KONICA MINOLTA

EDF

PEUGEOT
KERING

51.76

51.58
63.87

SAINT-GOBAIN

36.49

36.87

SANOFI

74.17

72.87

SCHNEIDER ELEC

76.12

77.00

0.72
-0.93

MITSUB UFJ FG

559.8

-0.14

MITSUBISHI COR

3042

0.73

MITSUBISHI ELE

1523

0.1

MITSUBISHI MOT

640

-0.47

NEC CORPORATIO

3760

0.4

STMICROELECTRO

NIKKON HLDG

2692

2.32

TF1

NIKON CORP

1577

0.51

THALES

NIPPON SUISAN

4874

0.39

NISSAN MOTOR C

942.6

-0.2

NOMURA HOLDING

436.8

1.06

NISSAN CHEMICA

5110

0

NIPPON PAPER I

2195
0.4

OBAYASHI CORP

1086

0.84

ODAKYU ELEC RA

2574

1.7

656

-1.65

OJI HOLDINGS
OSAKA GAS

2083

1.26

1121

0.63

SECOM

9263

0.98

SEVEN & I HLDG

3807

0.9

SHARP CORP

1294

-0.23

RICOH CO LTD

510.40

62.73

1115

2387.5

24.83

531.60

RENAULT

1488

NTT DOCOMO

24.71

PUBLICIS GROUP

JTEKT

SOCIETE GENERA
SODEXO

28.28

29.02

103.40

102.85

16.02

16.61

9.13

9.13

107.70

107.75

TOTAL

51.22

50.30

VEOLIA ENVIRON

21.22

21.05

Χθεσινό

Μετ. %

Madrid/Mαδρίτη
Εταιρείες
ACS CONS Y SER

(Σε ευρώ)

40.26

-1.2509

AENA SME

159

0.0629

ACERINOX

9.574

-1.9861

ACCIONA

101.9

0

AMADEUS

70.38

2.2074

BANKIA
BBVA

2.36

-2.1559

5.476

-2.1094
-2.8042

948

1.72

BANKINTER

7.14

SHISEIDO

8378

-0.3

CAIXABANK

2.869

-2.9432

SONY CORP

5288

-0.41

DSTR INT ALIME

0.6252

-3.9041

SMFG

-0.2281

SHIMIZU CORP

4054

-0.17

ENDESA

21.87

SUMITOMO CHEM

548

0.18

SUZUKI

707

2.91

ENAGAS

24.82

-0.521

TAISEI CORP

4875

0.93

21.12

0.6193

TDK CORPORATIO

9750

0.31

FOMENTO DE CON

11.48

-2.381

TOBU RAILWAY

3105

1.31

GRIFOLS

24.14

0.416

IBERDROLA

7.838

0.7714

INT AIRLINES G

6.204

-3.6347

INDRA SISTEMAS

10.33

-0.3857

FERROVIAL

TOKIO MARINE H

5632

0.05

TORAY INDUSTRI

772.3

-1.76

TREND MICRO

5480

0.55

TOPY INDS LTD

2580

-0.54

INDITEX

27.84

-0.5714

TORAY INDUSTRI

772.3

-1.76

MAPFRE

2.663

-0.2248

TOSHIBA CORP

3660

-0.14

MERLIN PROP

12.05

0.0831

TOYOBO

1532

2.47

ARCELORMITTAL

20.42

-2.7851

TOYOTA MOTOR C

6993

0.43

OBR HUARTE LAI

0.995

-2.4988

YAMAHA CORP

5720

1.24

RED ELECTR COR

18.3

-0.0819

REPSOL

15.185

0.7965

BCO DE SABADEL

1.0005

-2.1516

BANCO SANTANDE

4.5475

-1.3343

Paris/Παρίσι
Εταιρείες

Tokyo/Tόκιο

CREDIT AGRICOL

(Σε ευρώ)

Χθεσινό

Μετ. %

(Σε γιέν)

ACCOR

38.66

37.73

SACYR

2.182

-1.267

Χθεσινό

Μετ. %

AIR LIQUIDE

117.95

118.30

TELEFONICA

7.432

-1.0123

AJINOMOTO

1771.5

1.32

ALSTOM

40.95

40.64

MEDIASET ES CO

6.784

-0.2353

ASAHI GROUP HL

4874

1.1

AXA

23.72

23.74

TECNICAS REUN

26.84

0.1493

REUTERS, BLOOMBERG

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*
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ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8960

0,9200

0,9107

-0,9840

31.906

0,9180

0,9200

0,9160

-0,43

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,3540

1,3800

1,3677

-0,9030

148.849

1,3680

1,3700

1,3660

-0,44

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,5250

0,5500

0,5370

-0,4700

17.531

0,5250

0,5500

0,5400

-0,92

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0065

0,0100

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0,0380

0,0420

0,0389

0,4900

372.738

0,0420

0,0000

0,0420

20,00

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1370

0,1500

0,1406

0,5320

45.110

0,1270

0,1500

0,1500

9,49

1,3500

1,3600

1,3530

-0,7740

10.161

1,3400

1,3500

1,3500

-0,74

0,1020

0,1020

0,1020

0,6040

5.000

0,1020

6,25

0,1030

-9,65

0,0025

66,67

-0,85

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0980

0,1020

0,2060

0,2200

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,1030

0,1130

0,2100

0,0000

ΑΤΑΣ
ΚΟΣΑ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,4200

1,4300

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0320

0,0000

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,1100

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0495

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)

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

ΕΛΕΠ

0,1030

0,1030

0,1030

-0,1770

10.500

0,0460

0,0000

0,0020

0,0025

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1420

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2780

0,2980

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0910

0,0025

0,0025

0,0025

0,1000

12.923

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0220

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

0,0000

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)

0,0115

0,0135

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

0,0520

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

0,0515

ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

0,0135

0,0165

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

1,1400

1,1700

1,1427

-3,7270

55

1,1500

1,1700

1,1700

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

0,2200

0,2200

0,2200

1,0000

77

0,2220

0,0000

0,2200

4,76

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)

0,2300

0,2340

0,2303

-0,3680

5.600

0,2280

0,2340

0,2340

0,00

ΑΓΡΟ

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

1,0000

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,1160

0,0000

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0000

0,0230

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1290

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0740

0,0740

0,0740

-0,6000

225

0,0740

0,0870

0,0740

-7,50

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,6300

0,6300

0,6300

-0,5950

298

0,6300

0,6750

0,6300

0,00

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,6150

0,6700

0,6700

0,00

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0265

0,0285

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

1,4500

1,5000

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0120

0,0440
0,4660

0,00

2,6400

0,76

0,0030

50,00

0,6700

0,6700

0,6700

0,7840

1.000

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,3640

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4640

0,4700

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0910

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,6200

2,6400

0,4660
2,6200

0,4700
2,6400

0,4691
2,6323

0,2340
0,6640

4.295
3.251

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0325

ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0120

ΚΕΟ

KEO PLC

1,3000

1,4000

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0000

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,5850

0,6100

ΦΡΟΥ

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

0,2280

0,2400

0,0760

0,0830

0,0000

0,0000

0,0030

0,0040

0,0000

0,0355

52,0000

53,5000

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0030

0,0030

0,0030

0,1000

42.589

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΡΟΧΑ

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

51,0000

53,5000

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.

Φώτα,Κάμερα,Πάμε!

To ταξίδι μας στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, μέσα από τις
βιογραφίες μεγάλων Ελλήνων ηθοποιών, ολοκληρώνεται, όπως και πολλές
από τις ταινίες τους, με ένα εντυπωσιακό χάπι εντ, γεμάτο μουσική και χορό!
Ο τελευταίος τόμος είναι αφιερωμένος στο μιούζικαλ, στον μαγικό
μουσικοχορευτικό κόσμο του ελληνικού Χόλιγουντ.
Μια περιήγηση στις μουσικές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, που
αποτέλεσαν στην εποχή τους την καλύτερη διαφήμιση της Ελλάδας στο
εξωτερικό. Το αιγαιοπελαγίτικο τοπίο, το ελληνικό καλοκαίρι, το μπουζούκι,
το συρτάκι και η λαϊκή μουσική που μέσα από αυτές ταξίδεψαν σε όλα τα
μήκη και τα πλάτη της Γης.

Εκτάκτως το Μ. Σάββατο 27 Απριλίου μαζί
με την Καθημερινή μη χάσετε τον τελευταίο τόμο!

geek.com.cy

M. Τετάρτη 24 Απριλίου 2019
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Ρεκόρ σε όλα τα επίπεδα
σημείωσε η Public
SAMSUNG

Καθυστερεί το νέο έξυπνο κινητό
Η Samsung θα καθυστερήσει την κυκλοφορία στα

καταστήματα του πολυαναμενόμενου νέου μοντέλου
«έξυπνου» κινητού τηλεφώνου Galaxy Fold με οθόνη
που διπλώνει, μετά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν σε ορισμένους χρήστες, οι οποίοι δοκίμασαν
τη συσκευή και ανέφεραν ότι η οθόνη έσπασε μετά
από μερικές μόνο μέρες χρήσης. Η νοτιοκορεατική
εταιρεία, με τις μεγαλύτερες πωλήσεις smartphones
στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει περαιτέρω εσωτερικές δοκιμές και θα δώσει σε λίγες εβδομάδες νέα ημερομηνία για την κυκλοφορία του
καινοτόμου προϊόντος της, το οποίο όμως, σύμφωνα
με τους αναλυτές, τείνει να εξελιχθεί σε εφιάλτη για
την εταιρεία, θυμίζοντας ίσως την ατυχή περίπτωση
το 2016 του μοντέλου Galaxy Note 7, που υπήρχε κίνδυνος να «σκάσει» στα χέρια του χρήστη, με συνέπεια η εταιρεία να αναγκαστεί σε μαζική ανάκληση
της συσκευής.

Πάνω από το 70% των ενηλίκων έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα τραυματικό συμβάν, όπως πόλεμο, φυσική καταστροφή ή απώλεια αγαπημένου προσώπου.

Eξυπνο σύστημα ανιχνεύει
την μετατραυματική διαταραχή

Ρεκόρ σε επίπεδο κερδοφορίας, πωλήσεων και επισκέψεων σημείωσε φέτος η αλυσίδα πολυκαταστημάτων Public. Η λειτουργική κερδοφορία προ φόρων
και τόκων κατέγραψε άνοδο της τάξης των €5,7
εκατ. σε σχέση με το 2017. Η εταιρεία αύξησε, επίσης,
τα μερίδιά της σε σημαντικές κατηγορίες προϊόντων,
όπως τα κινητά τηλέφωνα, τα βιβλία, τα video games
και άλλα gadgets, παράλληλα διατηρώντας τη θέση
της ως μία από τις ηγέτιδες επιχειρήσεις στον χώρο
των διαδικτυακών πωλήσεων, με 50,5 εκατ. επισκέψεις
στα e-commerce κανάλια της. Χαρακτηριστικό είναι
ότι οι διαδικτυακές πωλήσεις συνεισέφεραν το 20%
στον συνολικό κύκλο εργασιών. Οι 29,2 εκατ. επισκέψεις στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας, έσπασαν το προηγούμενο ρεκόρ. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χρήστος Καλογεράκης, δήλωσε:
«Το όραμά μας είναι να δημιουργούμε το retail του
αύριο, εξελίσσοντας την καταναλωτική εμπειρία σε
όλα τα κανάλια μας και προσφέροντας εργαλεία ανάπτυξης για τους ανθρώπους μας».

Η τεχνητή νοημοσύνη ταξινομεί τους ανθρώπους μέσω της ομιλίας

FACEBOOK

Ετοιμάζει την δική της Alexa
Στη δημιουργία του δικού της ψηφιακού βοηθού τύ-

που Siri, Google Assistant και Amazon Alexa προχωρεί η Facebook. Η εταιρεία επιβεβαίωσε στην ιστοσελίδα Neowin πως ο ψηφιακός βοηθός θα ενσωματωθεί στο Portal (στο οποίο λειτουργεί ήδη η Amazon
Alexa) και σε συσκευές εικονικής και επαυξημένης
πραγματικότητας της Oculus. Επικεφαλής του project
λέγεται ότι είναι ο Ira Snyder και η προετοιμασία του
έχει ξεκινήσει από τις αρχές του 2018. Δεν είναι η
πρώτη απόπειρα της Facebook στην τεχνολογία ψηφιακού βοηθού, καθώς μπορεί να θυμάστε την M που
έχει ενσωματωθεί στο Facebook Messenger το 2015
με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες να εκτελέσουν
συγκεκριμένες ενέργειες.

INSTAGRAM

Ετοιμάζει αλλαγές στα likes
Δοκιμές για να αφαιρέσει τα likes από τις αναρτή-

σεις των χρηστών κάνει το Instagram. Η πληροφορία έρχεται από τη γνωστή ερευνήτρια Jane
Manchun Wong, η οποία εντόπισε την αλλαγή στον
πηγαίο κώδικα της εφαρμογής για συσκευές
Android. Σε κάποια από τις μελλοντικές εκδόσεις
του Instagram πιθανότατα δεν θα βλέπουμε τον αριθμό των likes που έχουν δεχτεί οι φωτογραφίες
και τα videos των χρηστών, κάτι που θα είναι διαθέσιμο μόνο για τον χρήστη που έχει πραγματοποιήσει
τη συγκεκριμένη ανάρτηση. Το σκεπτικό πίσω από
αυτήν την απόφαση είναι οι followers να επικεντρώνονται περισσότερο σε αυτό που μοιράζεσαι παρά
στα likes.

APPLE

Ηττες στα δικαστήρια
Στις αρχές του μήνα, η Apple έχασε την πρώτη της

δικαστική μάχη ενάντια στην Ελβετική Swatch, κατασκευάστρια ρολογιών όταν ένα δικαστήριο στην Ελβετία κατέληξε στην απόφαση ότι δικαιούται να χρησιμοποιεί το σλόγκαν «Tick Different» για τα ρολόγια
της, παρά την ομοιότητα του με το «Think Different»
που χρησιμοποιεί η Apple. Όμως η εταιρεία έχασε ακόμα μια μάχη απέναντι στην Ελβετική εταιρεία για
την φράση one more thing. Η Apple ισχυρίστηκε ότι
η φράση «one more thing», την χρησιμοποιεί η ίδια
για να ανακοινώνει επιπλέον προϊόντα κατά την
διάρκεια των εκδηλώσεών της. Η Apple επίσης είχε
υποβάλει αίτηση για να κατοχυρώσει τα πνευματικά
δικαιώματα για την χρήση του σλόγκαν στην Αυστραλία, όμως τελικά η απόφαση που βγήκε αυτό τον μήνα δεν δικαίωσε την Apple, με το δικαστήριο να διατάζει την αμερικάνικη εταιρεία να πληρώσει και τα
νομικά έξοδα της Swatch.

Ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα
τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο
μπορεί να κάνει διάγνωση της
διαταραχής μετατραυματικού
στρες απλώς και μόνο αναλύοντας
τη φωνή ενός ανθρώπου, δημιούργησαν ερευνητές στις ΗΠΑ,
μεταξύ των οποίων δύο Έλληνες
της διασποράς.
Το «έξυπνο» σύστημα, που δοκιμάσθηκε σε βετεράνους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων
από το Ιράκ και το Αφγανιστάν,
είναι σε θέση να διακρίνει -με μέση
ακρίβεια 89% (δηλαδή εννέα στις
δέκα φορές «πέφτει μέσα»)τη φωνή
ενός ανθρώπου που πάσχει από
μετατραυματική διαταραχή, από
κάποιον που δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Το σύστημα μελλοντικά
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί στην
κλινική πρακτική, καθώς και στο
πλαίσιο της παροχής υπηρεσιών
τηλεϊατρικής. Οι ερευνητές σχεδιάζουν να αναπτύξουν ακόμη
και μια σχετική κινητή εφαρμογή
(app).
Πάνω από το 70% των ενηλίκων
παγκοσμίως έχουν βιώσει τουλάχιστον ένα τραυματικό συμβάν σε
κάποια στιγμή στη ζωή τους, όπως
πόλεμο, φυσική καταστροφή ή απώλεια αγαπημένου προσώπου. Από αυτούς περίπου το 12% έχει μακρόχρονες ψυχικές επιπτώσεις και
πάσχει από διαταραχή μετατραυματικού στρες. Η κλινική διάγνωση
ενέχει πάντα το υποκειμενικό στοι-

χείο, γι’ αυτό οι επιστήμονες αναζητούν πιο αντικειμενικές και γρήγορες διαγνωστικές μεθόδους.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον επίκουρο καθηγητή του τμήματος Ψυχιατρικής της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου της
Νέας Υόρκης Άνταμ Μπράουν,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Depression
<
<
<
<
<
<
<

Δοκιμάσθηκε σε βετεράνους των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων
από το Ιράκ και το
Αφγανιστάν και είχε
μέση ακρίβεια 89%.
and Anxiety» (Κατάθλιψη και Άγχος), ανέπτυξαν ένα τέτοιο «έξυπνο» σύστημα. Στην ερευνητική
ομάδα συμμετείχαν δύο Έλληνες
της διασποράς, η Δήμητρα Βεργύρη και ο Ανδρέας Τσιάρτας από
το Ινστιτούτο SRI στο Μένλο Παρκ
της Καλιφόρνιας.
Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι
τα τραυματικά συμβάντα επηρεάζουν τα κυκλώματα του εγκεφάλου που επεξεργάζονται το συναίσθημα και τον μυϊκό τόνο, με
αποτέλεσμα να αλλοιώνεται κάπως
η φωνή του ασθενούς. Η φωνή
των πασχόντων από μετατραυ-

ματικό στρες είναι λιγότερο καθαρή και έχει ένα πιο άψυχο και
μεταλλικό τόνο.
Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν
μια τεχνική της μηχανικής/στατιστικής μάθησης, η οποία έχει την
ικανότητα να «μαθαίνει» πώς να
ταξινομεί τους ανθρώπους με βάση
πρότυπα και παραδείγματα, εν
προκειμένω με βάση συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά της ομιλίας, τα οποία μπορούν να «προδώσουν» το
μετατραυματικό στρες. Το σχετικό
λογισμικό επεξεργασίας της ομιλίας
έχει αναπτυχθεί στο SRI, με καθοριστική τη συμβολή της Δ.Βεργύρη,
διευθύντριας του Εργαστηρίου Έρευνας και Τεχνολογίας Ομιλίας
(STAR) του Ινστιτούτου SRI
International.
Όπως δήλωσε η ίδια, «η τεχνολογία ανάλυσης ομιλίας που χρησιμοποιήθηκε για τη διάγνωση της
διαταραχής μετατραυματικού
στρες, εντάσσεται στην γκάμα των
δυνατοτήτων που περιλαμβάνει η
δική μας πλατφόρμα ανάλυσης ομιλίας με την ονομασία SenSay
Analytics. Το λογισμικό αναλύει
τις λέξεις, σε συνδυασμό με τη συχνότητά τους, το ρυθμό, τον τόνο
και τα άλλα χαρακτηριστικά της
ομιλίας, προκειμένου να κάνει εκτιμήσεις για την κατάσταση του
ομιλητή, όπως τα συναισθήματά
του, τη νοητική και ψυχική κατάστασή του, την υγεία του γενικότερα και την επικοινωνιακή ικα-

νότητά του. Η ίδια τεχνολογία έχει
ήδη αξιοποιηθεί σε διάφορες επιχειρηματικές εφαρμογές νεοσύστατων εταιρειών, όπως Oto, Ambit
και Decode Health».
Η Δ. Βεργύρη είναι απόφοιτος
της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ (1993), πήρε το
διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς (2000) κι έκτοτε εργάζεται στο SRI, ένα αυτόνομο ερευνητικό οργανισμό με
περίπου 1.200 άτομα, ο οποίος
αρχικά δημιουργήθηκε από το
Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και μετά
αποσχίστηκε. Αναλαμβάνει ερευνητικά προγράμματα τόσο για κυβερνητικούς οργανισμούς, όπως
τα υπουργεία Παιδείας, Άμυνας
και Ενέργειας των ΗΠΑ, όσο και
για ιδιωτικές εταιρείες, στις οποίες
παραχωρεί μετά την άδεια χρήσης
της νέας τεχνολογίας. Μεταξύ άλλων, το SRI ανέπτυξε το «ποντίκι»
των υπολογιστών, συμμετείχε στο
πρώτο πείραμα για την ανάπτυξη
του Ίντερνετ και, πιο πρόσφατα,
έφτιαξε την εφαρμογή Siri που
μετά πούλησε στην Apple.
Ο Ανδρέας Τσιάρτας είναι ερευνητής στο Εργαστήριο STAR του
SRI, συνεργάτης της Δ.Βεργύρη.
Είναι απόφοιτος της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης, ο οποίος έκανε το
διδακτορικό του στο Πανεπιστήμιο
της Νότιας Καλιφόρνιας.

Η ομοιότητα του Ερμή με τη Γη
Οι δύο πλανήτες διαθέτουν στερεό μεταλλικό πυρήνα σχεδόν ίδιου μεγέθους
Οι επιστήμονες γνώριζαν εδώ και
καιρό ότι η Γη και ο Ερμής διαθέτουν μεταλλικούς πυρήνες. Όπως
και η Γη, ο μικρότερος και κοντινότερος στον Ήλιο πλανήτης του
ηλιακού μας συστήματος διαθέτει
ένα εξωτερικό πυρήνα από υγρό
μέταλλο, ενώ υπήρχαν αμφιβολίες
για το αν έχει επίσης στερεό μεταλλικό πυρήνα και πόσο μεγάλο.
Τώρα, αναλύοντας τις γεωδαιτικές παρατηρήσεις του σκάφους
Messenger της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), οι
επιστήμονες εκτιμούν ότι ο Ερμής
διαθέτει πράγματι ένα στερεό εσωτερικό μεταλλικό πυρήνα και
μάλιστα αυτός έχει σχεδόν το ίδιο
μέγεθος με τον αντίστοιχο στερεό
σιδερένιο πυρήνα της πολύ μεγαλύτερης Γης.
Ο Ερμής, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θυμίζει λιγάκι μπάλα
κανονιού, αφού ο μεταλλικός πυρήνας του καταλαμβάνει σχεδόν
το 85% του όγκου του πλανήτη.
Ο μεγάλος πυρήνας -τεράστιος σε
σχέση με άλλους βραχώδεις πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος- αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια του Ερμή.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον επίκουρο καθηγητή Αντόνιο
Τζένοβα του Πανεπιστημίου Σαπιέντσα της Ρώμης και πρώην ερευνητή του Κέντρου Διαστημι-

Εκδήλωση «PwC runs for
Life» από PwC Κύπρου
Εκδήλωση, με τίτλο “PwC runs for Life’’, διοργάνωσε
η PwC Κύπρου, το Σάββατο, 13 Απριλίου 2019, στο
Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας, με στόχο την
προώθηση των αξιών που διέπουν την λειτουργία
του οργανισμού, αλλά και την περαιτέρω εμβάθυνση
των σχέσεων του προσωπικού. Η εκδήλωση είχε
διοργανωθεί για πρώτη φορά πριν από δύο χρόνια
με αφορμή την απώλεια του διευθυντικού στελέχους
της PwC Κύπρου, Χαράς Granath, το 2016. Η φετινή
εκδήλωση περιλάμβανε την διαδρομή των 3 χιλιομέτρων με τίτλο «Walk for Hara», τη διαγωνιστική
διαδρομή 5 χιλιομέτρων με τίτλο «Run for Andreas»
εις μνήμη του στελέχους της PwC Κύπρου, Ανδρέα
Ιωσήφ, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή το καλοκαίρι του 2018 και τη διαδρομή 500 μέτρων για
τα μικρά παιδιά. Στην εκδήλωση έδωσαν μαζικά το
«παρών» τους, εκατοντάδες στελέχη και μέλη του
προσωπικού του οργανισμού απ’ όλη την Κύπρο.

Εκδήλωση για επιπτώσεις
του Brexit στην Κύπρο
Με μεγάλη επιτυχία ο Οργανισμός AnPaNi διοργάνωσε την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 στην Λάρνακα
εκδήλωση με θέμα: ‘Οι επιπτώσεις του BREXIT
στην Κύπρο’. Ο Υφ.Τουρισμού κ. Σάββας Περδίος
αναφέρθηκε στα προβλήματα που θα αντιμετωπίσει
ο τουριστικός τομέας και κατά συνέπεια το τουριστικό προϊόν και τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση
για μετριασμό των επιπτώσεων αυτών. Ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΒΕ κ.Γιώργος Μαυρουδής ανέλυσε
τις επιπτώσεις που θα έχει το BREXIT στις κυπριακές
επιχειρήσεις. Χορηγοί της εκδήλωσης ήταν η εταιρεία PRIMETEL που είναι και στρατηγικός συνεργάτης του Οργανισμού AnPaNi, το Πανεπιστήμιο
UCLan Cyprus, που είναι ο Ακαδημαϊκός Συνεργάτης
του Οργανισμού AnPaNi, η QUALITY GROUP, η εταιρεία Code Architecture Studio και η εταιρεία
συμβουλευτικών υπηρεσιών DOSEAR Ltd.

Με νέα πλατφόρμα
η Cytavision
Ο Ερμής, σύμφωνα με τους επιστήμονες, θυμίζει λιγάκι μπάλα κανονιού, αφού ο μεταλλικός πυρήνας του καταλαμ-

βάνει σχεδόν το 85% του όγκου του πλανήτη.
κών Πτήσεων Goddard της NASA,
που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό γεωφυσικής
“Geophysical Research Letters”,
εκτιμούν ότι η στερεά σιδερένια
«καρδιά» του Ερμή έχει διάμετρο
περίπου 2.000 χιλιομέτρων και
καταλαμβάνει το ήμισυ του πυρήνα, ο οποίος -μαζί με το λιωμένο
τμήμα- έχει συνολική διάμετρο

4.000 χιλιομέτρων. Συγκριτικά, η
Γη εκτιμάται ότι έχει ένα στερεό
μεταλλικό πυρήνα διαμέτρου 2.400
χιλιομέτρων, που αποτελεί λίγο
πάνω από το ένα τρίτο του συνολικού πυρήνα της.
«Το εσωτερικό του Ερμή είναι
ακόμη ενεργό εξαιτίας του λιωμένου πυρήνα που τροφοδοτεί το
αδύναμο -σε σχέση με το γήινο-

μαγνητικό πεδίο του πλανήτη»,
δήλωσε ο Τζένοβα.
Το σκάφος Messenger είχε τεθεί σε τροχιά γύρω από τον Ερμή
τον Μάρτιο του 2011 και είχε περάσει τέσσερα χρόνια μελετώντας
τον από κοντά, κατεβαίνοντας σε
ύψος έως 105 χιλιομέτρων, προτού
αυτοκαταστραφεί στην επιφάνεια
του τον Απρίλιο του 2015.

Η Cyta παρουσίασε τη νέα, πλήρως αναβαθμισμένη
πλατφόρμα της Cytavision, σε εκδήλωση που πραγματοποίησε την Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019, στα
Κεντρικά Γραφεία του Οργανισμού, στη Λευκωσία.
Το σημαντικότερο πλεονέκτημά της είναι η εμπειρία
που προσφέρει στον πελάτη η υπηρεσία Cytavision
Go, παρέχοντάς του τη δυνατότητα να απολαμβάνει
το περιεχόμενο της Cytavision όπου κι αν βρίσκεται:
στην Κύπρο, στο εξωτερικό, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο κτλ, χρησιμοποιώντας τη δωρεάν εφαρμογή.
Ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Cyta, κ
Αντρέας Νεοκλέους, τόνισε ότι «καθοριστικό παράγοντα για το μέλλον ενός οποιουδήποτε οργανισμού, πέραν της τεχνολογικής του εξέλιξης, αποτελεί κυρίως η εξεύρεση νέων ρόλων στη ζωή
των πελατών του.»

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

Κίνδυνος παροδικής ύφεσης λόγω εκλογών
Ανησυχίες ΣΕΒ για χαλάρωση δημοσιονομικής πολιτικής – Μειώθηκαν κατά 3 δισ. οι επενδύσεις το 2018 συγκριτικά με το 2017
Της ΧΡΥΣΑΣ ΛΙΑΓΓΟΥ

Tις ανησυχίες του επιχειρηματικού κόσμου
για το ενδεχόμενο να μπει η οικονομία σε
φάση παροδικής ύφεσης λόγω παρατεταμένης προεκλογικής περιόδου, καθώς και
για τις προεκλογικές παροχές μετέφερε,
χθες, ο πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδωρος
Φέσσας.
«Χρειάζονται περίσκεψη και σύνεση,
διότι η χαλάρωση της δημοσιονομικής
πολιτικής μόνο προβλήματα μπορεί να
δημιουργήσει», τόνισε χαρακτηριστικά ο
πρόεδρος του ΣΕΒ και επεσήμανε ότι όσο
περισσότερο διαρκεί η προεκλογική περίοδος, αυξάνονται οι πιθανότητες να βρεθεί η οικονομία σε μια κατάσταση παροδικής ύφεσης.
Ο κ. Φέσσας εξέφρασε τέλος ανησυχίες
για τη μείωση των επενδύσεων το 2018
σε σχέση με το 2017 κατά 3 δισ. ευρώ και
τόνισε ότι θα πρέπει να ανακηρυχθεί ως
εθνικός στόχος η κινητοποίηση πολλών

παραγωγικών επενδύσεων για την κάλυψη
του επενδυτικού κενού ύψους 100 δισ.
ευρώ που μας χωρίζει από τον ευρωπαϊκό
μέσον όρο, στόχος που σύμφωνα με τον
ίδιο μπορεί να επιτευχθεί το 2025 αντί
του 2039 που προβλέπει ο αρχικός σχεδιασμός.
Οι επενδύσεις ήταν το βασικό θέμα της
συνέντευξης που παραχώρησαν από κοινού, χθες, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος
Φέσσας και οι πρόεδροι των πέντε περιφερειακών βιομηχανικών συνδέσμων της
χώρας. Ο κ. Φέσσας γνωστοποίησε στη
συνέντευξη την πρόθεση μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων, μελών του ΣΕΒ, να
υλοποιήσουν εντός της επόμενης πενταετίας επενδύσεις ύψους 16 δισ. ευρώ στη
χώρα.
Τόνισε, ωστόσο, ότι για να καλυφθεί το
επενδυτικό κενό των 100 δισ. ευρώ είναι
απαραίτητη η προσέλκυση ξένων επενδύσεων, κάτι που θα πρέπει να καταστεί
εθνικός στόχος. Τα στοιχεία, ωστόσο, που
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Την επόμενη πενταετία μέλη
του ΣΕΒ θα υλοποιήσουν
επενδύσεις ύψους 16 δισ.
παρουσίασε ο ίδιος ο κ. Φέσσας ως προς
την ελκυστικότητα του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στην Ελλάδα αλλά και οι
εκπρόσωποι των περιφερειακών συνδέσμων δεν είναι ενθαρρυντικά. Οι επενδύσεις το 2018 στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά
3 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2017, ενώ συγκριτικά με τον ευρωπαϊκό μέσον όρο, οι
επενδύσεις στη χώρα μας ως ποσοστό του
ΑΕΠ είναι κατά 50% κάτω από το αντίστοιχο μέγεθος του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, το 2007 οι επενδύσεις στην Ε.Ε. αντιπροσώπευαν το
22,6% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και στην Ελλάδα το 26% (μέγεθος που σε ποσοστό

10% αντιπροσώπευε τις κατασκευές). Το
2017 το ποσοστό στην Ελλάδα υποχώρησε
στο 12,9% και το 2018 στο 11,1%, όταν
στην Ευρώπη τα αντίστοιχα ποσοστά κινήθηκαν στο 20,2% το 2017 και στο 20,5%
το 2018.
Ο κ. Φέσσας έκανε λόγο για τριπλό ανάχωμα που εμποδίζει τις επενδύσεις και
το οποίο εντοπίζεται στην υστέρηση του
ΑΕΠ, στην πτώση της ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας και στα εμπόδια στις αδειοδοτήσεις και μίλησε για ελλιπή αξιοποίηση
του ΕΣΠΑ λόγω γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα πόροι μισού δισ. ευρώ να είναι
σήμερα αδρανείς. Πλείστα όσα είναι παράλληλα τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν
οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας, αποτέλεσμα απουσίας ενός κεντρικού αναπτυξιακού σχεδιασμού και διαχρονικών ανισοτήτων. Η κ. Λένα Κολιοπούλου από τον
σύνδεσμο Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας, μίλησε για σοβαρή έλλειψη ενεργειακών και μεταφορικών και εξέφρασε

την ανησυχία των επιχειρήσεων τόσο για
την κατάσταση της ΔΕΗ όσο και για τον
τρόπο που θα ανοίξει η αγορά ενέργειας,
επισημαίνοντας ότι το άνοιγμα θα πρέπει
να διασφαλίζει τη μείωση του ενεργειακού
κόστους.
Ο κ. Δημήτρης Μαθιός από τον Σύνδεσμο
Βιομηχανιών Αθηνών και Πειραιώς αναφέρθηκε στο στρεβλό μοντέλο βιομηχανικής ανάπτυξης της Αττικής, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την ύπαρξη
70 άτυπων βιομηχανικών περιοχών που
λειτουργούν άναρχα και επεσήμανε την
ανάγκη επανεξέτασης των κριτηρίων όχλησης για τις αδειοδοτήσεις στο Λεκανοπέδιο, που θεσπίστηκαν το 1984. Ο κ.
Κλεομένης Μπάρλος από τον Σύνδεσμο
Πελοποννήσου και Δ. Ελλάδας, απέδωσε
την υποβάθμιση των δύο Περιφερειών
στην απουσία οδικών αξόνων, λιμανιών
και σιδηροδρόμων αλλά και στην ενεργειακή απομόνωσή τους, καθώς δεν υπάρχουν φυσικό αέριο αλλά ούτε γραμμή με-

Μικρές ζημιές
στο ΧAK

ΑΝΑΛΥΣΗ

Πτώση των πρόδρομων
δεικτών PMI
στην Ευρωζώνη
Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης υπευθύνων
προμηθειών (PMI) για την Ευρωζώνη υποχώρησε
τον Απρίλιο σε χαμηλό τριών μηνών στις 51,3
μονάδες, από 51,6 μονάδες τον Μάρτιο. Η επιβράδυνση αυτή ήταν αποτέλεσμα της πτώσης
που σημειώθηκε στον τομέα των υπηρεσιών
στις 52,5 μονάδες, από 53,3 τον προηγούμενο
μήνα, ενώ ο σχετικός δείκτης στον τομέα της
μεταποίησης βελτιώθηκε οριακά στις 47,8 μονάδες,
από 47,5 τον Μάρτιο, παραμένοντας ωστόσο για
τρίτο συνεχή μήνα χαμηλότερα από το όριο των
50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από
τη συρρίκνωση. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν
τους επενδυτές σε αγορές κυβερνητικών ομολόγων, καθώς τα ασθενέστερα οικονομικά στοιχεία
ενίσχυσαν τους φόβους τους για την πορεία της
οικονομίας της Ευρωζώνης. Ως αποτέλεσμα, η
απόδοση του 10ετούς γερμανικού τίτλου –ο
τίτλος κινείται αντίθετα από την τιμή– υποχώρησε
σε χαμηλό μίας εβδομάδας 0,017% την Πέμπτη,
προτού κλείσει στο 0,024%, σημειώνοντας τη
μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων
τριών εβδομάδων. Στις ΗΠΑ, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου ανήλθε σε υψηλό ενός
μήνα περίπου 2,61% την Τετάρτη, ενόψει θετικών
οικονομικών στοιχείων για την αμερικανική οικονομία, προτού υποχωρήσει μερικώς την Πέμπτη
στο 2,55%. Η επιτάχυνση του ρυθμού μεταβολής
των λιανικών πωλήσεων στις ΗΠΑ σε 1,6% τον
Μάρτιο (έπειτα από πτώση 0,2% τον Φεβρουάριο),
η οποία προμηνύει επιτάχυνση του ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στις ΗΠΑ το β΄τρίμηνο
του 2019, δεν στάθηκε ικανή να ανατρέψει τις
ανησυχίες για την πορεία της παγκόσμιας οικονομίας μετά τη δημοσίευση των δεικτών PMI Απριλίου για την Ευρωζώνη την Πέμπτη. Σε αυτό
το περιβάλλον, στις αγορές συναλλάγματος το
ευρώ διατηρήθηκε υπό πίεση έναντι του δολαρίου
την Παρασκευή για δεύτερη συνεχή ημέρα, καταγράφοντας επίπεδα κοντά στο χαμηλό 10 ημερών 1,1225 που σημειώθηκε την Πέμπτη, λίγο
μετά τη δημοσίευση των αρνητικών στοιχείων
της Ευρωζώνης, με εβδομαδιαία πτώση της
τάξεως του 0,5%. Στις αγορές εμπορευμάτων, σε
θετικό έδαφος ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές οι
τιμές του πετρελαίου, με την τιμή του Brent να
κλείνει κοντά σε υψηλά έτους (72 δολ./βαρέλι),
με εβδομαδιαία άνοδο 1,2%, διανύοντας την έβδομη διαδοχική εβδομάδα κερδών. Τα σημάδια
σταθεροποίησης της κινεζικής οικονομίας, η αναμενόμενη εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ Κίνας αλλά και η απρόσμενη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού ενίσχυσαν την πεποίθηση πως η παγκόσμια ζήτηση είναι ισχυρή,
ενώ η παγκόσμια προσφορά παραμένει συγκριτικά
περιορισμένη. Το ενδιαφέρον των επενδυτών
στρέφεται στη συνάντηση του ΟΠΕΚ και των
υπουργών πετρελαίου εκτός ΟΠΕΚ στη Βιέννη
στις 22-23 Ιουνίου, όπου θα εξετάσουν εκ νέου
την τρέχουσα συμφωνία για τις περικοπές στην
παραγωγή πετρελαίου, η οποία ισχύει έως το
τέλος του έτους.
* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών
Κεφαλαιαγορών της Εurobank

ταφοράς που να επιτρέπει στις επιχειρήσεις
να εγκαταστήσουν ΑΠΕ για την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών τους.
Ο κ. Αχιλλέας Νταβέλης από τον Σύνδεσμο Θεσσαλίας παρουσίασε τρία επενδυτικά σχέδια που μπορούν να αλλάξουν
την εικόνα της περιοχής. Μίλησε για ένα
εμπορευματικό κέντρο σε οικόπεδο της
ΓΑΙΟΣΕ, τον εκσυγχρονισμό της ΒΙΠΕ Λάρισας καθώς και τη δημιουργία ενός πρότυπου ογκολογικού κέντρου που σύμφωνα
με τον ίδιο μπορεί να τονώσει και τον ιατρικό τουρισμό.
Ενα ξεχωριστό αισιόδοξο τόνο έδωσε
στη συζήτηση περί επενδύσεων ο πρόεδρος
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδας κ. Νίκος Κουδούνης, μιλώντας για
το Βιομηχανικό Πάρκο του Ασωπού, που
όπως είπε θα συγκεντρώσει το 80% των
επιχειρήσεων της περιοχής και θα αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης ενός δομημένου επιχειρηματικού πάρκου του μέλλοντος.

Μικρές απώλειες παρουσίασε το Χρηματιστήριο την
Τρίτη, στην πρώτη συνεδρία μετά την ανάπαυλα
των εορτών του Πάσχα των καθολικών.
Ωθούμενος κυρίως από τις ζημιές στους τίτλους
των τραπεζικών τίτλων, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε
κατά 0,27% κλείνοντας στις 70,34 μονάδες. Ο Δείκτης
FTSE/CySE 20 παρουσίασε απώλειες σε ποσοστό
0,33% κλείνοντας στις 42,29 μονάδες. Η αξία των
συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €291.215.
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες,
μόνο ο τομέας των Ξενοδοχείων κινήθηκε ανοδικά
παρουσιάζοντας άνοδο 1,60%. Τις μεγαλύτερες απώλειες παρουσίασαν οι Ε<
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πενδυτικές Εταιρείες με
0,73% και ακολούθησαν η
O Γενικός ΔείΕναλλακτική Αγορά με
κτης υποχώρη- 0,69% και η Κύρια Αγορά
με 0,02%.
σε κατά 0,27%
Το μεγαλύτερο επενδυκλείνοντας στις τικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας
70,34 μονάδες.
Κύπρου με €203.584 (πτώση
0,44% - τιμή κλεισίματος
€1,36). Ακολούθησαν οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας με €29.055 (πτώση 0,43% - τιμή κλεισίματος
0,91), της Louis PLC με €14.502 (άνοδος 20% - τιμή
κλεισίματος €0,04), της Logicom με €13.748 (πτώση
0,74% - τιμή κλεισίματος €1,35) και της Δήμητρα Επενδυτική με €9.414 (πτώση 0,92% - τιμή κλεισίματος
€0,54).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης,
επτά κινήθηκαν ανοδικά, επτά πτωτικά και τέσσερις
παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών
ανήλθε σε 178.
Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοίνωσε την αναστολή διαπραγμάτευσης των 13 Εβδομάδων Γραμματίων Δημοσίου 2ης Έκδοσης,
Σειράς 2019 (01/02/2019 -03/05/2019), με κωδικό
ΓΔ13Β19/ TB13B19 από τις 24 Απριλίου 2019 μέχρι
και τις 02 Μαΐου 2019 (συμπεριλαμβανομένης), μέχρι
δηλαδή την εκκαθάριση όλων των συναλλαγών ενόψει
της διαγραφής των τίτλων αυτών.
Η διαγραφή των πιο πάνω Γραμματίων Δημοσίου
θα γίνει στις 03 Μαΐου 2019. Η απόφαση αυτή λήφθηκε
για προστασία των επενδυτών, σύμφωνα με το Άρθρο
183 του Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου
Νόμου.

Το ράλι στα ελληνικά ομόλογα θα συνεχιστεί, εκτιμά η Société Générale
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Νέα ψήφο εμπιστοσύνης δίνει η
Société Générale στα ελληνικά ομόλογα, συνιστώντας θέσεις αγοράς
στους επενδυτές, τη στιγμή που, όπως επισημαίνει, η Ελλάδα προσπαθεί να μιμηθεί την επιτυχία της Πορτογαλίας.
Δεν έχουμε δει ακόμη το τέλος
του κύκλου σκλήρυνσης της νομισματικής πολιτικής στις ανεπτυγμένες αγορές και έτσι τα κρατικά ομόλογα που ενέχουν ρίσκο, όπως

τα ελληνικά, αποτελούν μια πολύ
ελκυστική στρατηγική τοποθέτηση
για τους επενδυτές.
Σύμφωνα με τη γαλλική τράπεζα,
οι θετικές εξελίξεις γύρω από την
πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ οδήγησε σε νέα βελτίωση τους ελληνικούς τίτλους, ενώ το γεγονός ότι η
χώρα διαθέτει ένα τεράστιο «μαξιλάρι ρευστότητας» αποτελεί πολύ
καλό νέο για τους επενδυτές καθώς
τους δίνει ασφάλεια, ωστόσο η Ελλάδα είναι σε μεγάλο βαθμό υποτιμημένη και βγαίνει στις αγορές με

Νέα ψήφο εμπιστοσύνης δίνει η
Société Générale στα ελληνικά ομόλογα.

πολύ υψηλές αποδόσεις. Ενώ οι οίκοι
αξιολόγησης υπογραμμίζουν τα θετικά της ύπαρξης του μεγάλου cash
buffer, η Société Générale θεωρεί
ότι δεν είναι επαρκώς ενσωματωμένο
στις αξιολογήσεις που δίνουν για
τη χώρα. Και ο λόγος είναι ότι οι
οίκοι πρέπει να δουν ότι οι επενδυτές
αγοράζουν ελληνικά ομόλογα πριν
επιταχύνουν τον ρυθμό των αναβαθμίσεων της ελληνικής οικονομίας.
Οπως εκτιμά, το spread των ελληνικών ομολόγων αναμένεται να

μειωθεί περαιτέρω και έτσι όσοι έχουν θέσεις σε αυτά θα βγουν κερδισμένοι, ενώ η Ελλάδα ετοιμάζεται
να ξαναβγεί στις αγορές, πιθανόν
μετά το ορθόδοξο Πάσχα της 28ης
Απριλίου, αν και ο ΟΔΔΗΧ δεν έχει
ανάγκη νέας χρηματοδότησης. Ετσι,
παρά το ισχυρό ράλι που έχουν σημειώσει οι ελληνικοί τίτλοι το τελευταίο διάστημα, με την πτώση
στις αποδόσεις τους να ξεπερνά τις
100 μονάδες βάσης από τις αρχές
του έτους, η ίδια παραμένει αγοραστής στα ελληνικά ομόλογα.
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