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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

Γενικός Δείκτης

ΓΕΝΣ ΖΊΜΕΡ ΚΡΊΣΤΕΝΣΕΝ

CHRYSLER BUILDING

Μειωμένη ανάπτυξη βλέπει για την Ευρωζώνη η Ευρωπαϊκή Ε-

«Οι ευχαριστημένοι κάτοικοι είναι προϋπόθεση για ικανοποιη-

Ο Γερμανοαμερικανός Αμπάι Ρόζεν αγόρασε αντί 151 εκατ. δο-

πιτροπή αναθεωρώντας τις προβλέψεις της προς το χειρότερο
για τρίτη φορά μέσα σε έξι μήνες. Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις της Επιτροπής αποδίδουν την επιβράδυνση αυτή σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις, αλλά και το Brexit. Σελ. 11

μένους τουρίστες», τονίζει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής, Γενς Ζίμερ Κρίστενσεν. Προσθέτει ότι υπερτουρισμός, υπερφορολόγηση και
βραχυχρόνιες μισθώσεις απαιτούν τολμηρές αποφάσεις. Τονίζει
ότι η Ελλάδα είναι ισχυρότατος τουριστικός προορισμός. Σελ. 16

λαρίων το Chrysler Building. Πρόκειται για ένα οικοδόμημα στο
Μανχάταν που για πολλούς είναι αναπόσπαστο κομμάτι της νεοϋορκέζικης ταυτότητας. Οταν ανηγέρθη το 1930, ήταν το υψηλότερο κτίριο του κόσμου. Την αμέσως επόμενη χρονιά τον τίτλο εξασφάλισε το Empire State Building. Σελ. 9
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Αλλαξε χέρια έναντι 151 εκατ. δολαρίων

Ωρα αλλαγών στα εργασιακά των τραπεζών
Ολοκλήρωσαν τις διοικητικές αλλαγές και παρουσιάζονται έτοιμες να προχωρήσουν σε μέτρα για μείωση του κόστους
Στο επίμαχο θέμα των εργασιακών θα
επικεντρωθούν τώρα οι τράπεζες, οι οποίες έχουν κλείσει τα διοικητικά τους
ζητήματα. Στόχος τους η μείωση του
κόστους τους με διάφορα μέτρα, ένα
εκ των οποίων είναι και η μείωση του

προσωπικού. Ο δείκτης του κόστους
προς τα έσοδα της Ελληνικής Τράπεζας
ανέρχεται στο 70% και της Τράπεζας
Κύπρου στο 56%. Στο πλαίσιο των μέτρων αναμένονται σύντομα σχέδια εθελούσιας εξόδου, κλείσιμο καταστη-

μάτων χρησιμοποίηση προσώπων σε
άλλες θέσεις από αυτές που είχαν μέχρι
τώρα στην τράπεζα καθώς και σειρά
άλλων. Οι προθέσεις των τραπεζών διαφάνηκαν εδώ και καιρό και διατυπώθηκαν από προέδρους αλλά και διευ-

θύνοντες συμβούλους. Ταυτόχρονα,
καλούν τις συντεχνίες των εργαζομένων
να συνεργάζονται και συνδράμουν στην
αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων
στην απασχόληση και τα μισθολογικά
οφέλη. Αργά ή γρήγορα, ενδεχομένως,

Το Brexit έκανε τους πλούσιους πλουσιότερους
Οι Βρετανοί δισεκατομμυριούχοι, μεταξύ
των οποίων κάποιοι από τους πιο ένθερμους
υποστηρικτές της αποχώρησης της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ενωση, κατάφεραν να
αυξήσουν την περιουσία τους όταν η οικονομία παλεύει να διατηρήσει τη δυναμική της
ενόψει του Brexit. Οι
15 πλουσιότεροι Βρετανοί που απαρτίζουν
τον δείκτη Bloomberg
Billionaires έχουν προσθέσει 28 δισ. δολάρια
στα περιουσιακά τους
στοιχεία από τότε που
έγινε το δημοψήφισμα
του Brexit στις 23 Ιουνίου του 2016, συμπεριλαμβανομένων 18
δισ. δολαρίων που καταγράφηκαν στο τρέχον έτος. Σελ. 12
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ΓΕΣΥ

Νέα αντιπαράθεση
μετά την επιστολή ΠΙΣ
Την αντίδραση του υπουργείου

Yγείας φαίνεται να προκαλεί η επιστολή του ΠΙΣ, στην οποία αναφέρει
ότι η κυβέρνηση είναι ανέτοιμη να
προχωρήσει στην εφαρμογή του ΓεΣΥ την 1η Ιουνίου. Πηγές του υπουργείου τόνιζαν ότι στόχος του ΠΙΣ είναι η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και το ΓεΣΥ να γίνει πολυασφαλιστικό. Σελ. 8

Ο Γιάννης εκτόξευσε
την αξία των Μπακς

Παντρεύουν Real
Estate - τουρισμό
στην Ελλάδα

Ψώνια από
τον τόπο τους
κάνουν οι Γερμανοί

Επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη σειράς
σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, συνολικού ύψους 3,2 δισ. ευρώ, δρομολογούνται
στο σύνολο της Ελλάδας. Στην πλειονότητά
τους πρόκειται για σχέδια που χρονολογούνται ακόμα και από τα χρόνια που προηγήθηκαν της οικονομικής κρίσης. Τα περισσότερα απευθύνονται σε διεθνές κοινό
υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Σελ. 15

Σε σκληρό αντίπαλο για την
Amazon αποδεικνύονται τα γερμανικά παντοπωλεία. Μπορεί οι Γερμανοί να ψωνίζουν διαδικτυακά υπολογιστές και ηλεκτρονικές συσκευές, αλλά για τις αγορές τροφίμων εξακολουθούν και προτιμούν τα παντοπωλεία και τα σούπερ μάρκετ,
καθώς στη χώρα τους υπάρχει πυκνό δίκτυο καταστημάτων. Σελ. 9

Μεγαλόπνοα επενδυτικά σχέδια

οι τράπεζες να προχωρήσουν στη σύσταση κοινού μετώπου ώστε να αντιμετωπίσουν τις εργασιακές προκλήσεις
που παρουσιάζονται στο εγχώριο τραπεζικό τοπίο, τόνιζαν τραπεζικές πηγές
στην «Κ». Σελ. 4

Παίρνουν και
πωλούν ακίνητα
εκατομμυρίων
Και κτηματομεσίτες οι τράπεζες
Η ανταλλαγή χρέους προς ακίνητα
παραμένει η δημοφιλέστερη μέθοδος
για τις τράπεζες. Τράπεζα Κύπρου
και Ελληνική προχώρησαν το πρώτο
τρίμηνο του 2019 σε αγοραπωλησίες
πάνω από 50 εκατ. ευρώ. Σε μεγάλο
«κτηματομεσίτη» εξελίσσεται η Remu
της Τράπεζας Κύπρου. Πλέον, διαχειρίζεται ακίνητα λογιστικής αξίας
ύψους 1,54 δισ. ευρώ. Σελ.7

Κλείνει και
η εκκρεμότητα
στο «Αφροδίτη»
Οι κινήσεις της Λευκωσίας
Στη λήψη προληπτικών μέτρων στην
καρδιά της οριοθετημένης ΑΟΖ και
όχι μόνο προβαίνει η Λευκωσία, λόγω
των τουρκικών προκλήσεων. Ένα από
αυτά ήταν η επέκταση των Γάλλων σε
διάφορα τεμάχια, βαίνει προς το τέλος
της και η εκκρεμότητα που υπήρχε
με το κοίτασμα «Αφροδίτη». Σελ. 5

Μας αξιολογεί
ξανά ο DBRS
Μικρές οι προσδοκίες
Την Παρασκευή, αναμένεται η αξιολόγηση της οικονομίας από τον καναδικό
Οίκο DBRS, ο οποίος στα τέλη Νοεμβρίου
2018 είχε προχωρήσει σε διπλή αναβάθμιση. Μικρές οι προσδοκίες. Σελ. 7

Α Ν Α Λ Υ Σ Η Tης ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΣΩΚΟΥ
Οταν οι Μιλγουόκι Μπακς απέκτησαν

το 2013 τον Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας για
τα δεδομένα του ΝΒΑ. Με τον Γιάννη
αύξησαν τα κέρδη τους κατά 233%, υπερδιπλασίασαν την εμπορική τους αξία, προχώρησαν στην ανέγερση νέου, υπερσύγχρονου γηπέδου. Κάθε
χρόνο αυξάνουν τον μέσο όρο των εισιτηρίων τους και φέτος ξεπέρασαν
κάθε προηγούμενο. Σελ. 22

Η οικονομία αντιμέτωπη με πολιτικούς κινδύνους
Tι μπορεί να κάνει σήμερα η διεθνής κοινότητα για να αντιμετωπίσει μια νέα ενδεχόμενη χρηματοπιστωτική κρίση; Οχι
πολλά, και σίγουρα όχι χωρίς αντιδράσεις.
Μπορεί το αμερικανικό χρηματιστήριο να
φλερτάρει με νέα επίπεδα-ρεκόρ και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να απολαμβάνει
τη θετική οικονομική συγκυρία, αλλά όπως
έδειξε η κατάρρευση των αγορών τη Δευτέρα με αφορμή ένα tweet του για την επιβολή νέων δασμών στην Κίνα, ο κίνδυνος
για την οικονομία είναι πολιτικός. Οι κεντρικές τράπεζες έχουν περιορισμένο οπλοστάσιο: τα επιτόκια παραμένουν εξαιρετικά χαμηλά παρά τη βελτίωση των οικονομικών συνθηκών, μειώνοντας τη δυνατότητα μιας δυναμικής παρέμβασης
στις αγορές αν αυτό καταστεί απαραίτητο.

Το κόστος χρηματοδότησης λοιπόν περιορίζεται ακόμη και για χώρες όπως η Ελλάδα, που είναι ο ουραγός της Ευρωζώνης
σε αυτό το πεδίο. Αυτή η συγκυρία, όμως,
είναι αβέβαιο πόσο θα κρατήσει, όπως
έδειξε η εκτόξευση της αστάθειας με αφορμή μια ενδεχόμενη αποτυχία στις αμερικανοκινεζικές εμπορικές διαπραγματεύσεις. Για την ώρα, οι αγορές φαίνονται
ανθεκτικές – κυρίως χάρη στη Fed. Η αμερικανική κεντρική τράπεζα όχι μόνο αφήνει αμετάβλητα τα επιτόκια, αλλά στη
συνεδρίαση του Απριλίου απέκλεισε αυξήσεις επιτοκίων για το υπόλοιπο έτος –
μάλιστα πήγε ένα βήμα παραπέρα και προέβλεψε μία και μόνη αύξηση το 2020. Η
Fed έχει καθυστερήσει να ομαλοποιήσει
τη νομισματική της πολιτική ύστερα από

την αντίδραση του προέδρου Τραμπ, που
δεν κρύβει την επιθυμία του για χαμηλά
επιτόκια που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη, ενόψει μάλιστα των εκλογών του
2020. Διαμορφώνεται έτσι ένα σκηνικό
που, αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις στο εμπορικό ή επιχειρηματικό μέτωπο, αναμένεται να κρατήσει την αμερικανική οικονομία σε θετική τροχιά μέχρι τις εκλογές
του επόμενου έτους. Αλλά σε μια περίοδο
αυξημένου λαϊκισμού, το περιοδικό
Economist προειδοποιεί ότι είναι αφελές
να πιστεύει κάποιος ότι οι κεντρικοί τραπεζίτες μπορούν να μείνουν ανεπηρέαστοι
από τις εξωτερικές πιέσεις. Η ένταση είναι
ήδη εμφανής στις ΗΠΑ, καθώς ο πρόεδρος
Τραμπ προτείνει δικούς του ανθρώπους
για το διοικητικό συμβούλιο της Fed, αλλά

η προβληματική υποψηφιότητα του Στίβεν
Μουρ συναντά την αντίδραση ακόμη και
των Ρεπουμπλικανών στο Κογκρέσο. Η ένταση στις σχέσεις με τους πολιτικούς
ίσως εκδηλωθεί εντός του έτους και στην
Ευρωζώνη. Εδώ παραμένουν οι ιδεολογικές
διαφορές σχετικά με τον ενδεδειγμένο
τρόπο παρέμβασης στις αγορές για τη στήριξη της οικονομίας, με αρκετούς Βορειοευρωπαίους να αντιδρούν στην αγορά ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, που στήριξε τις αδύναμες οικονομίες,
αποχωρεί τον Οκτώβριο. Ενας από τους
πιθανούς διαδόχους του, ο Γερμανός Γενς
Βάιντμαν, είναι αντίθετος με αυτή τη λογική
– το περιοδικό Foreign Policy τον χαρακτήρισε στο τελευταίο του τεύχος «τον

πιο επικίνδυνο άνθρωπο στην Ευρώπη».
Εντός του έτους αλλάζουν χέρια και άλλες
θέσεις του διοικητικού της συμβουλίου,
και κάποιοι πολιτικοί στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες το βλέπουν ως ευκαιρία να επηρεάσουν τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ.
Δείχνοντας τη δεκαετία του ’70, όταν οι
πολιτικοί πίεζαν για την πορεία των επιτοκίων σε μια προσπάθεια να συγκρατήσουν την ανεργία, που όμως τελικά οδήγησε
σε πληθωρισμό και συνεχείς κρίσεις, ο
Economist προειδοποιεί ότι οι παρεμβάσεις
στην ανεξαρτησία των κεντρικών τραπεζών
δεν καταλήγουν καλά: «Κοιτάξτε 40 χρόνια
πίσω και θα δείτε τι θα μπορούσε να πάει
στραβά», σημειώνει. Περισσότερο και από
τους οικονομικούς, οι κίνδυνοι σήμερα
είναι πολιτικοί.
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Καμπύλες εκτροχιασμού
Έλεγε προχθές ένας φίλος πως
από τον καιρό που θυμόμαστε,
το Κυπριακό βρίσκεται «σε μια
κρίσιμη καμπή ή ένα κρίσιμο
σταυροδρόμι…». Εμένα προσωπικά μου διατηρήθηκε στα αφτιά
η «κρίσιμη καμπή…». Μάλιστα
σε τέτοιο βαθμό που θυμάμαι
χρόνια τώρα να λέω πως μια καμπή με τόση πορεία έχει καταντήσει κύκλος. Έχω άδικο; Έχουμε καταντήσει να τρέχουμε
την ουρά μας όπως τη γάτα. Κουραζόμαστε, ξαποσταίνουμε και
ξεκινάμε ξανά. Γράφω αυτό το
άρθρο σήμερα με αφορμή της
επικείμενες Ευρωεκλογές. Κατ’
αρχήν να πω πως η μέχρι τώρα
νότα που έδωσαν κατά κύριο λόγο οι υποψήφιοι – και κατ’ επέκταση τα κόμματα από τα οποία
προέρχονται – είναι τουλάχιστον
φάλτσα. Με μόνο κάποιες εξαιρέσεις, πλείστοι δίνουν την εντύπωση πως μπέρδεψαν τις εκλογές. Μια υπενθύμιση προς
αυτούς πως πρόκειται για Ευρωεκλογές ούτε για προεδρικές,
ούτε για βουλευτικές εκλογές.
Συνεπώς περιμένουμε εμείς οι
ψηφοφόροι να ακούσουμε ποιο
είναι το όραμά τους για την Ευρώπη και πώς σκοπεύουν να το
πραγματοποιήσουν για την χώρα
μας. Ας αναλογιστούν λοιπόν τι
πολιτικό λόγο έπρεπε να βγάλουν
προς τα έξω και τι μας εκστόμισαν
μέχρι τώρα. Τα δύο πόρρω απέχουν μεταξύ τους. Ο μέσος ψηφοφόρος τελεί υπό πλήρη σύγχυση, αλλά και αποστροφή. Δεν
είναι άλλωστε τυχαία τα όποια
αποτελέσματα ερευνών μέτρησης. Σε αυτές τις εκλογές δεν
κρίνεται το αν ο Αναστασιάδης
είναι καλός ή κακός πρόεδρος,
ούτε αν οι άλλοι κάνουν καλά ή
κακά τη δουλειά τους ως αντιπολιτευόμενοι. Και όμως εκεί το
καταντήσαμε. Μια τοπική μάχη… μια άλλη τυπική εκλογική
διαδικασία. Για το αν θα βγάλουμε
τον δικό μας «αζά» έναντι του
άλλου. Οι εκλογές αυτές είναι
ενός άλλου επιπέδου. Πρώτιστα
είναι εκλογές που πρέπει να αναδεικνύουν άτομα που πιστεύουν στο Ευρωπαϊκό οικοδόμημα
και που μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στη σωστή ολοκλήρωσή του. Σίγουρα δεν είμαστε
λίγοι αυτοί που προβληματιζόμαστε κατά πόσο η σημερινή
Ευρώπη είναι αυτή που οραματίστηκαν οι εμπνευστές της. Δεν
είναι λίγοι αυτοί που την αντιπαλεύονται με κάθε τρόπο και
ροκανίζουν τα θεμέλια της ύπαρξής της. Εκμεταλλεύονται
την όποια κατάσταση για να υφαρπάξουν ψήφους, να πάρουν
το βήμα και να αποκτήσουν το

λόγο και τον ρόλο για να την καταστρέψουν.
Όσοι από εμάς πιστέψαμε
και πιστεύουμε σε μια Ευρώπη
στη βάση των αρχών που έθεσαν
οι πρωτεργάτες και οραματιστές
της θα πρέπει να δώσουμε την
ψήφο μας σε άτομα που έχουν
το κύρος, την προσωπικότητα
και την ικανότητα να δημιουργήσουν σχέσεις και φιλίες με άτομα και παρατάξεις που έχουν
βαρύτατο λόγο στο Ευρωκοινοβούλιο. Βαρύτατο λόγο για τη
σωστή Ευρώπη και όχι αυτήν
που κάποιοι ακραίοι ή/ και αντιευρωπαϊστές πάνε να την καταντήσουν.
Θυμάμαι στις πρώτες Ευρωεκλογές παντρευόταν ένας φίλος
μου στο Λατσί. Για εμένα δεν αποτέλεσε δικαιολογία να μην
ψηφίσω παρόλο που ψήφιζα στη
Λευκωσία. Το έκανα. Έκτοτε δεν
απείχα καμίας τέτοιας διαδικασίας. Παρόλο που ο πολιτικός
λόγος είναι πτωχός και τα κόμματα νομίζουν ότι απευθύνονται
σε κάφρους, δεν θα παραλείψω
να ψηφίσω και αυτή τη φορά.
Αντίθετα, ένας λόγος παραπάνω.
Εγώ πιστεύω στην Ενωμένη Ευρώπη, πιστεύω στις βασικές της
αρχές και πιστεύω σε κάποιες
κατευθύνσεις που έχει πάρει
προς την ολοκλήρωση. Διαφωνώ
με άλλα τόσα που τείνουν να
είναι είτε αντιδημοκρατικά ή ωρολογιακές βόμβες στα θεμέλιά
της. Η χώρα μου έχει ανάγκη να
είναι εντός αυτού του οικοδομήματος. Δεν σημαίνει πως μπορεί να αλλάξει ισοζύγια, αλλά
έχει ανάγκη στρατηγικών συμμαχιών που να την τοποθετούν
στα πεδία και στην καρδιά των
αποφάσεων. Αυτό είναι ουσιώδες
επειδή όπως είμαστε σήμερα,
είναι ίσως από τις λίγες φορές
που πραγματικά είμαστε σε κρίσιμο σταυροδρόμι ή κρίσιμη καμπή. Απλά φαίνεται πως οι πολιτικοί μας έπαθαν σαν τον ψεύτη
το βοσκό και κανείς δεν τους πιστεύει. Είμαστε σε κρίσιμο σημείο
και τα άτομα που θα στείλουμε
εκεί δεν πρέπει να είναι «δήθεν»,
«σούπερ- ήρωες», αντάρτες της
φακής. Κρίνετε από μόνοι σας
ποιοι πραγματικά θα μπορούσαν
να μας εκπροσωπήσουν επάξια,
ποιοι μπορούν να αποτελέσουν
μέλη δυνατών και σοβαρών συμμαχιών και πηγαίνετε μαζικά και
ψηφίστε τους. Αρκετά αφέθηκαν
οι τυχοδιώκτες να κρίνουν τις
τύχες μας στο βωμό προσωπικών
ατζεντών.

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

&ΣΕΒΕΡΗ

Η ΑΟΖ, το... γκριζάρισμα του Ντάνκαν
και το μαυροπινάκισμα του Healthy
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Νέο μέτωπο τρέχει να αντιμετωπίσει
ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος
βρίσκεται ήδη στο Καζακστάν, μετά
την απαράδεκτη δήλωση του Βρετανού υπουργού Ευρώπης σερ Άλαν
Ντάνκαν. Το ότι ο σερ είναι απαράδεκτος δεν το λέω εγώ, το είπε με θυμό
μεγάλο ο ίδιος ο Healthy, ο οποίος σημείωσε πως αυτή δεν είναι η πρώτη
φορά που ο Βρετανός υπουργός συμπεριφέρεται κατ’ αυτόν τον τρόπο.
Προανήγγειλε μάλιστα άμεση αντίδραση με τα “δέοντα διαβήματα”.
“Και ο “κλήρος” πέφτει στον Χριστοδουλίδη ο οποίος τον τελευταίο καιρό
δεν ξέρει πού βρίσκεται από τα τρεχάματα”, μου έλεγε χθες βράδυ πηγή
μου από τον Λόφο της εξουσίας. Η ίδια πηγή δεν απέκλεισε πάντως το
γεγονός να κινηθεί και ο ίδιος ο
Healthy “και μάλιστα άμεσα” με τηλεφώνημά του προς την Μέι, αφού το
θέμα κρίνεται ως πολύ σοβαρό.
Ο... σερ δήλωσε στη Βουλή των Κοινοτήτων πως “θέση του Ηνωμένου
Βασιλείου είναι ότι, σύμφωνα με τη
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για
το Δίκαιο της Θάλασσας, οι διερευνητικές γεωτρήσεις δεν πρέπει να διεξάγονται σε οποιαδήποτε περιοχή
στην οποία η κυριαρχία είναι υπό αμφισβήτηση».
Ο Healthy μόλις άκουσε την δήλωση
Ντάνκαν άστραψε και βρόντηξε. Όπως μου ανέφερε άτομο που ήταν
παρών: “Μπορεί ο Ντάνκαν να γκρίζαρε την ΑΟΖ μας αλλά ο ίδιος μαυροπινακίστηκε μια για πάντα από τον
Νίκαρο”. Η ίδια πηγή μου εξήγησε
πως “με τον συγκεκριμένο κύριο υπάρχουν προηγούμενα από τον καιρό
του Γκραν Μοντανά. Μάλιστα η τελευταία του παρέμβαση θεωρήθηκε
από τον Healthy, τον Κασουλίδη και
τον Μαυρογιάννη ως καταλυτική για
την αποτυχία της Διάσκεψης.
Η πηγή μου, μου αποκάλυψε πως ο
Ντάνκαν ήταν αμετάπειστος στις θέσεις του κατά της Κύπρου παρά τις

«Nicos να τον θυμάσαι τον Ντάνκαν. Φίλτατος. Θα τον βρεις σίγουρα μπροστά σου!»
παρεμβάσεις και του Κασουλίδη και
του Μαυρογιάννη στις κρίσιμες ώρες
στο Γκραν Μοντανά και τις υποδείξεις
που του είχαν κάνει παρασκηνιακά.
“Με αυτή του τη δήλωση το γυαλί όχι
απλά έχει ραγίσει αλλά έχει σπάσει.
Είναι γι’ αυτό το λόγο που ο Νίκαρος
θα παραπονεθεί στο υψηλότερο επίπεδο προς την Βρετανία, υποδεικνύοντας και την κυπριακή στάση τόσο στο Brexit όσο και σε άλλα πολύ
σημαντικά διμερή θέματα”, μου ανέφερε η πηγή μου.
Γνωστός διπλωμάτης πάντως έχει από καιρό προειδοποιήσει την κυβέρνηση πως “η στάση του Ντάνκαν διαμορφώνεται από άλλα δεδομένα τα
οποία δεν είναι πάντα ταυτόσημα με
αυτά της αγγλικής κυβέρνησης. Γι’

αυτό και σε αρκετές περιπτώσεις οι
θέσεις που εκφράζει είναι και διαφοροποιημένες και ακραίες”...
Από άλλη πηγή μου μαθαίνω πως αξιοσημείωτοι ήσαν και οι καυγάδες
που είχε ο Νίκος Κοτζιάς με τον Ντάνκαν για τη στάση που ο τελευταίος τηρούσε για το Κυπριακό και τις συνομιλίες και μάλιστα τηλεφώνησε και κατήγγειλε τη στάση του στον τότε ΥΠΕΞ Τζόνσον.
Αληθεύει πως μετά τον καυγά μεταξύ
ΑΚΕΛ και Σενέρ Λεβέντ και την ανακοίνωση που εξέδωσε το “Γιασεμί” υπήρξαν αντιδράσεις και εντός του
κόμματος του λαού;
Η κυρία Γιαννούλλα, η οποία ως γνωστόν ακούει όλα όσα ψιθυρίζονται
στους διαδρόμους της Εζεκία Παπαϊ-

ωάννου και ακόμη περισσότερα, με
πληροφόρησε χθες πως “ένα μέρος
των ψηφοφόρων αντιδρούν στην πολεμική του ΑΚΕΛ κατά του Λεβέντ και
πιστεύουν πως αυτό θα στοιχίσει ψήφους στο κόμμα αντί να φέρει”.
Για την ιστορία η κόντρα Λεβέντ - ΑΚΕΛ άρχισε μετά τη συμπερίληψη του
Νιαζί Κιζιλγιουρεκ στο ψηφοδέλτιο
του κόμματος. Ο Λεβέντ κατηγόρησε
τον Νιαζί ως ευνοούμενο της Άγκυρας
και του κατοχικού καθεστώτος. Όπως
υποστήριξε ο Μπαϋράκ και άλλα ΜΜΕ
στα κατεχόμενα, δίνουν βήμα στον
Νιαζί επειδή είναι ευνοούμενος της
Τουρκίας ενώ δεν δίνουν βήμα στον
Λεβέντ και στους άλλους υποψήφιους Τουρκοκύπριους. Απαντώντας
στην κριτική του Λεβέντ ο Στέφανος
Στεφάνου διερωτήθηκε: “Ποιος είναι
τελικά ο ρόλος του Σενέρ Λεβέντ και

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Το απρόσβλητο DNA μας
τής. Από τα παιδικά χρόνια γίνεται
η εκπαίδευση. Με τα απαγορευμένα: βαρελότα, κροτίδες, βεγγαλικά, δυναμιτάκια, στρακαστρούκες, μινέρβες, γουρούνες,
σφυρίχτρες... Τα «οργανωμένα»
βαριά, επιτρέπονται, παρά τα
πολλαπλά θύματα. Και κάθε φορά
που η εαρινή εκτόνωση μεταβάλλεται σε οδυνηρή αδυσώπητη
πραγματικότητα και απαιτείται
μεταβολή στάσης και πρακτικής,
ακολουθούν πρόσκαιρες υπαναχωρήσεις και συγγνώμες, με την
απόλυτη γνώση της μετέπειτα
παραμονής, λόγω κοινωνικής
πίεσης, στα κακώς ισχύοντα, της
συντήρησης –με μερικές τεχνικές
προφυλάξεις– της αιματηρής πεπατημένης. Καταστροφική η πεποίθηση ότι «έτσι ήταν κι έτσι
θα είναι», ότι πάντα θα μπορούν
κάποιοι να ελιχθούν εκτός των
κανόνων και των απαγορεύσεων.
Αυτοεγκλωβισμός στο αδιέξοδο
των ολέθριων χαρακτηριστικών
της φυλής, ενώ θα έπρεπε να κάνουμε κάτι ώστε να καλλιεργηθεί
η αντίληψη ότι πίσω από τον αυτοδιοικητικό δεν κρύβεται πάντα
ένας ψηφοθήρας, ότι η χρήση εκρηκτικών δεν είναι ποθητή δεξιότητα, ότι το έθιμο δεν είναι αλεξίποινο, απολυμαντικό. Οτι η
πνευματική ανανέωση είναι το
φυσιολογικό που αναμένει κανείς
από έναν ζωντανό λαό.

ΚΟΥΪΖ: Ποιος υποψήφιος ευρωβουλευτής φέρεται να έχει απαυδήσει
με όσα βλέπει και ακούει στον προεκλογικό (εντός και εκτός του κόμματός του) και απείλησε πως “το ποτήρι
κοντεύει να ξεχειλίσει” και τότε θα αναγκαστεί να κάνει αποκαλύψεις;

Επιμέλεια: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ

Απονομή Βραβείου
Γ.Φ. Πιερίδη

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

Α Ρ Θ Ρ Ο / Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Αποτελεί έναν από τους αφορισμούς που επινοήσαμε και εκτοξεύουμε κατά κόρον ως τελεσίδικο και ακαταμάχητο επιχείρημα: «Είναι στο DNA μας». Μια
φράση με έννοια πολυσήμαντη,
που μπορεί κάθε φορά να μεταβάλλεται και να ευθυγραμμίζεται
ανάλογα με τις ρητορικές ανάγκες
ή τις προθέσεις εκείνων που είτε
την υπενθυμίζουν είτε τη λοιδορούν. Διότι πλην των θετικών
εγγεγραμμένων στο DNA μας,
που φέρουμε σαν κορώνα ή φωτοστέφανο, υπάρχουν και αρνητικά: η μαγκιά, η εριστικότητα,
η ανυπομονησία, η συμφεροντολογία, η μεμψιμοιρία, η ζηλοτυπία,
η διχόνοια, η δωροδοκία, η παρατυπία, οι αρπαχτές, οι κουμπαριές... Φθαρμένη από την υπερχρήση η στόφα του φιλότιμου,
φιλόξενου, αυτοθυσιαζόμενου,
ανθεκτικού Ελληνα, του ήρωα...
Γενετικά προσδιορισμένος και ο
σαϊτοβόλος, ρουκετοβόλος, κουμπουροφόρος... Με τις παραδόσεις λίγο τα μπερδεύουμε. Αδυνατούμε να διαχωρίσουμε τα ειρηνικά πολιτιστικά στοιχεία που
αποθησαυρίστηκαν μέσα από
την ιστορική διαδρομή μας και
συνθέτουν την κοινή μας ταυτότητα, από τα πολεμοχαρή, που
ελλείψει άλλου νοήματος, προσφέρουν στη φιλόμαχη ψυχή
την ισχυρή συγκίνηση της γιορ-

πού αποσκοπεί η δική του υποψηφιότητα”; Για να λάβει την απάντηση του
Λεβέντ: “Αν ο κ. Στεφάνου δεν έτυχε
να πληροφορηθεί για τη μακρόχρονη
πάλη μας ενάντια στην κατοχή και αν
δεν γνωρίζει ότι θέλουμε τώρα να την
μεταφέρουμε στο διεθνές πεδίο, δεν
χρειάζεται να του πούμε τίποτε. Δυστυχώς η στάση του ΑΚΕΛ απέναντί
μας κάθε άλλο παρά καλόπιστη είναι.
Εμείς είναι που θα πρέπει να ρωτήσουμε το ΑΚΕΛ ποιος είναι ο δικός του
ρόλος”.

Delivering Views – Delivering Texts #24
Για το 24ο κεφάλαιο του
Delivering Views – Delivering
Texts, το πολιτιστικό ίδρυμα
Φανερωμένης 70 συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, παρουσιάζοντας τις
ξεχωριστές οπτικές από οκτώ
Erasmus φοιτήτριες του
Documentary Photography,
υπό την εποπτεία του Νίκου
Φιλίππου. Γι’ αυτό το κεφάλαιο, οι θεματικές τους ποικίλουν ανάμεσα σε φλέγοντα
πολιτικά ζητήματα, όπως η
αμφιλεγόμενη ραγδαία ανάπτυξη των ψηλών ουρανοξυστών στην ακτογραμμή του
κόλπου της Λεμεσού, στην
ευημερία των ζώων και του
περιβάλλοντος, σε στοιχεία
του πολιτισμού όπως η τουριστική αισθητική, ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του αστικού περιβάλλοντος της
Λευκωσίας και η συντριπτική
παρουσία ξεχωριστών στοιχείων στο αστικό περιβάλλον.
Ακόμα και σε πολύ προσωπικές στιγμές, όπως η συμβίωση
με έναν ιδιαίτερο, αντισυμβατικό συγκάτοικο. Ένα δείγ-

μα αυτής της δουλειάς παρουσιάζεται σε αυτή την έκδοση,
η οποία αποτελεί κομμάτι μίας
συνεχούς σειράς κεφαλαίων
του προγράμματος Delivering
Views, από τη Φανερωμένης
70. Τα τελευταία χρόνια, αυτό
το πρόγραμμα έχει αποτελέσει
σημαντική πλατφόρμα για την
ανάδειξη ξεχωριστών και ιδιαίτερων οπτικών ματιών της
κυπριακής κουλτούρας και
κοινωνίας. Συμμετέχουν οι:
Katharina Diem, Erin Horne,

Theodosia Italou, Sophy
Markova, Clarissa Schembri,
Maria Shiakalli, Léna Le
Tessier, Holly Watson.

Το πρότζεκτ
Η τρέχουσα δράση «Delivering Views-Delivering Texts»
του Ιδρύματος Phaneromenis
70 βασίζεται στην ανταλλαγή
εικόνων και κειμένων με επίκεντρο τη Λευκωσία και την
Κύπρο. Τα τελευταία χρόνια
συλλέγουμε φωτογραφίες και

κείμενα τουριστών που επισκέφθηκαν την Κύπρο, προσπαθώντας μέσα από την ξένη
ματιά να επιτύχουμε μια νέα
προσέγγιση και ερμηνεία στοιχείων του τόπου μας. Το υλικό
που συγκεντρώνεται παραδίδεται ανά διαστήματα σε επιμελητές/ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών για να
σχολιάσουν κατ’ επιλογήν τους
ό,τι τους συν-κινεί. Φιλοδοξία
μας είναι μέσω της διακίνησης
εικόνων και ιδεών να διεγείρουμε τις αισθήσεις, το συναίσθημα και τη σκέψη, ώστε να
ξεκινήσει ένας νέος διάλογος
πάνω σε όσα εν κινήσει μάς
διαφεύγουν.

Στον ποιητή Κυριάκο Χαραλαμπίδη απονέμεται φέτος
το Βραβείο Γ.Φ. Πιερίδη, όπως αποφάσισε ομόφωνα
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Λογοτεχνών
Κύπρου. Ο ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης αποτελεί
μια κορυφαία μορφή των κυπριακών γραμμάτων και
το εκτόπισμά του ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της Κύπρου, αλλά και του ελλαδικού χώρου, όπως αναφέρεται
στο σκεπτικό της βράβευσης. Πρόσφατα από τις εκδόσεις Ίκαρος κυκλοφόρησε το συγκεντρωτικό έργο
του «Ποιήματα 1961-2017», σε μια έκδοση χιλίων
σχεδόν σελίδων, όπου, σύμφωνα με την επίσημη κριτική, αναδεικνύονται τα τοπικά χαρακτηριστικά του
κύπριου ποιητή και η οικουμενική διάσταση της ποίησής του. Αναφέρεται ακόμη ότι ο Χαραλαμπίδης
είναι όχι μόνο ο πιο εμβληματικός εν ζωή κύπριος
ποιητής, αλλά κι ένας από τους σημαντικότερους
ποιητές της ελληνικής γλώσσας των τελευταίων δεκαετιών.
Στην τελετή απονομής του Βραβείου, την Τετάρτη
15 Μαΐου, στο ισόγειο των Πολιτιστικών Υπηρεσιών
οι Αντώνης Πετρίδης και Γιώργος Μύαρης θα παρουσιάσουν το ποιητικό και δοκιμιακό έργο του Κυριάκου
Χαραλαμπίδη. Ποιήματα θα απαγγείλει ο ποιητής και
άλλοι, στα ελληνικά, αγγλικά και τουρκικά. Χαιρετισμό
θα απευθύνει ο πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών
Κύπρου Χρίστος Χατζήπαπας. Το βραβείο θα επιδώσει
ο διευθυντής των Πολιτιστικών Υπηρεσιών Παύλος
Παρασκευάς. Αντιφώνηση από τον Κυριάκο Χαραλαμπιδη.
Πληροφορίες:

Τετάρτη, 15 Μαΐου, ώρα 7:30 μ.μ. Πολιτιστικές Υπηρεσίες (Ισόγειο), Ιφιγενείας 27, Στρόβολος.

Επισκεφθείτε το κέντρο
μας αυτή την Παρασκευή,
17/5, από τις 19:00-21:00, για
την παρουσίαση της νέας μας
έκδοσης «Delivering Views
Chapter #24 – Cyprus/New
Documents».
Φανερωμένης 70, Πολιτιστικό
Ίδρυμα, Στοά Παπαδοπούλου,
πλατεία Φανερωμένης,
www.phaneromenis70.org.

Διευθύνων Σύμβουλος: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΤΤΙΔΗΣ • Διευθυντής: ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Υπεύθυνος Υλης: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ • Υπεύθυνος Ατελιέ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
Iδιοκτησία

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

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

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
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Ετοιμες τώρα
για αλλαγές
στα εργασιακά
οι τράπεζες
«Σηκώνουν μανίκια» οι τράπεζες της Κύπρου, αφού μετά το κλείσιμο των ανοιχτών
ζητημάτων που είχαν, επικεντρώνονται
στα εργασιακά θέματα. Είναι πλέον σίγουρο πως θα βιώσουμε την επόμενη εργασιακή μάχη μεταξύ ΕΤΥΚ και διοικήσεων των τραπεζών. Από τη μία η Τράπεζα
Κύπρου έκλεισε τα ζητήματα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της,
του Διευθύνοντος Συμβούλου της και
της πώλησης του μεγάλου πακέτου Μη
Εξυπηρετούμενων Δανείων, η νομική ολοκλήρωση της διαδικασίας του οποίου
αναμένεται εντός των προσεχών εβδομάδων. Από την άλλη, η Ελληνική Τράπεζα
ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση κεφαλαίου κατά 150 εκατ. ευρώ που χρειάστηκε ώστε να απορροφήσει τα καλά
στοιχεία της Συνεργατικής Κυπριακής
Τράπεζας. Κεφάλαια μεγάλα τα οποία έκλεισαν και για τις δυο τράπεζες. Όμως,
άρχισαν τα μηνύματα προς την εργοδοτική πλευρά αμέσως μετά. Στην Ελληνική
Τράπεζα, όπου παρουσιάστηκαν στα
<
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Στο 70% ο δείκτης
του κόστους προς
τα έσοδα της Ελληνικής
Τράπεζας και της
Τράπεζας Κύπρου στο 56%.
μέσα Απριλίου τα οικονομικά αποτελέσματα της τράπεζας για το 2018, ελέχθη
από τα πλέον επίσημα χείλη του CEO
της, Ιωάννη Μάτς, πως η τράπεζα είναι
έτοιμη να δώσει αυξήσεις στους υπαλλήλους της. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθούν
με ένα αξιοκρατικό σύστημα και όχι με
το αυτό που θέλει η ΕΤΥΚ,τόνισε. Πρόσθετα, στην ετήσια γενική συνέλευση
της Τράπεζας Κύπρου οι απερχόμενοι
Πρόεδρος του ΔΣ Γιόσεφ Άκερμαν και
Διευθύνων Σύμβουλος Τζον Πάτρικ Χούρικαν πέρασαν σαφή μηνύματα όσον αφορά τα εργασιακά. Ουσιαστικά, ο κ.
Χούρικαν το είπε ξεκάθαρα: «Κύριος στόχος για τα τρίμηνα που ακολουθούν θα
είναι η περαιτέρω ανάπτυξη ενός πιο αποτελεσματικού επιχειρηματικού μοντέλου, με έμφαση στη διατήρηση των εσόδων με ταυτόχρονη σημαντική μείωση
του κόστους και καλύτερη διαχείριση
των εργασιακών σχέσεων. Παραμένουμε
δεσμευμένοι στην εκσυγχρονιστική ατζέντα που αποσκοπεί στη μεταμόρφωσητου επιχειρηματικού μας μοντέλου,
ώστε να καταστεί ανταγωνιστικό σε ένα
μεταβαλλόμενο περιβάλλον και για να

μπορούμε να εξυπηρετήσουμε καλύτερα
τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών
μας. Αυτός είναι ένα βασικός τομέας στον
οποίο θα εστιάσει η Διεύθυνση κατά το
2019 και μετά και θα χρειαστούμε τη θετική δέσμευση του προσωπικού μας, της
συντεχνίας και της κυβέρνησης για να
υλοποιήσουμε με ασφάλεια αυτές τις αλλαγές». Στην ίδια γραμμή και ο κ. Άκερμαν:
«Η τράπεζα θα επιταχύνει την υλοποίηση
του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού,
θα συνεχίσει να βελτιώνει την επιχειρηματική της στρατηγική και θα διερευνήσει
πιο έντονα τρόπους για τη βελτιστοποίηση
της διάρθρωσης του κόστους της και τη
διατήρηση της βιωσιμότητας του επιχειρηματικού της μοντέλου μεσοπρόθεσμα,
σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους. Οι συντεχνίες των εργαζομένων
θα πρέπει να συνεργάζονται με τους συμβαλλόμενους τους για να συνδράμουν
στην αξιοποίηση των νέων δυνατοτήτων
στην απασχόληση και τα μισθολογικά
οφέλη σε συνάρτηση με τις νέες σύγχρονες εργασιακές πρακτικές, ώστε να
αντικατοπτρίζουν τις μεταβαλλόμενες
επιχειρηματικές προοπτικές και τον αντίκτυπο των τεχνολογικών αλλαγών».

Ίδια γραμμή
Παράλληλα, ιδιαίτερη μνεία έκανε η
Τράπεζα Κύπρου στην ετήσια συνέλευσή
της με παρουσίαση για το πώς η Τράπεζα
μεταμορφώνεται σε ένα ψηφιακό κέντρο
και στο πώς επικεντρώνεται στην ψηφιακή
οικονομία. Τομέας στον οποίο, σύμφωνα
με όλες τις ενδείξεις, θα δώσει πολύ
μεγάλη σημασία στο μέλλον η Τράπεζα
Κύπρου. Όλα τα παραπάνω δείχνουν ένα
και μόνο δρόμο : ότι αργά ή γρήγορα ίσως
οι τράπεζες προχωρήσουν στη σύσταση
κοινού μετώπου ώστε να αντιμετωπίσουν
τις εργασιακές προκλήσεις που παρουσιάζονται στο εγχώριο τραπεζικό τοπίο.
Το «μενού» θα περιλαμβάνει κλείσιμο
καταστημάτων, σχέδια εθελούσιας εξόδου
και χρησιμοποίηση προσώπων σε άλλες
θέσεις από αυτές που είχαν μέχρι τώρα
στην τράπεζα. Συγκεκριμένα, μπορεί η
Ελληνική Τράπεζα να μην προτίθεται να
προχωρήσει σε σχέδιο εθελούσιας εξόδου,
ωστόσο η Τράπεζα Κύπρου αναμένεται
να προχωρήσει. Τα ανοιχτά ζητήματα
του CEO και του Προέδρου της το άφησαν
σε «δεύτερη μοίρα», όμως μετά τις επιτυχίες της εφαρμογής του και τα ποσοστά
αποδοχής των ηλεκτρονικών της συναλλαγών το φέρνουν ολοένα και πιο κοντά
στην ετοιμασία και εξαγγελία του.

Και μικρότερες
Η Astrobank πριν απορροφήσει την
USBBank, αλλά και σύντομα την καλή

/ Του ΜΙΧΑΛΗ ΚΡΟΝΙΔΗ

Τράπεζες: Προκλήσεις
και κερδοφορία

Εκλεισαν τα ανοιχτά τους θέματα και θα
επικεντρωθούν στη μείωση του κόστους τους
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Tετάρτη 15 Μαΐου 2019

Τα Σχέδια εθελούσιας εξόδου πέρασαν σε δεύτερη μοίρα λόγω διοικητικών αλλαγών.

Υψηλό το εργασιακό κόστος
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας για το 2018, ο δείκτης εξό-

δων προς έσοδα διαμορφώθηκε στο υψηλό 70% σε σύγκριση με 85,7% το
2017. Ο δείκτης εξόδων προς έσοδα για την 4η τριμηνία του 2018 ανήλθε στο
64,1% (3η τριμηνία 2018: 72,7%). Τα συνολικά έξοδα για το 2018 ήταν €202,5 εκατ.
αυξημένα κατά 1% σε σύγκριση με €200,9 εκατ. το 2017. Τα έξοδα προσωπικού
για το 2018 ανήλθαν σε €87,6 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 43% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (2017: 43%). Σε σύγκριση με τα €86,9 εκατ. το 2017,
τα έξοδα προσωπικού το 2018 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 1%, η οποία οφειλόταν κυρίως στη μείωση των υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της 1ης τριμηνίας
του 2018 ως αποτέλεσμα του Σχέδιου Εθελούσιας Πρόωρης Αποχώρησης η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την μεταφορά προσωπικού από την ΣΚΤ ως μέρος της Απόκτησης με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2018.
Όσον αφορά στο κόστος της Τράπεζας Κύπρου που ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2019, ανήλθε σε €105 εκατ. (σε σύγκριση με €110 εκατ. για το δ’ τρίμηνο
2018), εκ των οποίων 54% αφορούν κόστος προσωπικού (€57 εκατ.), ενώ 40% αφορούν άλλα λειτουργικά έξοδα. Το κόστος προσωπικού παρουσιάστηκε αυξημένο
κατά 9% σε ετήσια βάση (σε σύγκριση με €52 εκατ. α’ τρίμηνο 2018), και μειωμένο
κατά 3% σε τριμηνιαία βάση σε σύγκριση με €59 εκατ. για το δ’ τρίμηνο 2018, το οποίο περιλάμβανε ποσό ύψους €4 εκατ. που καταχωρήθηκε στο δ’ τρίμηνο
2018 και αφορά προηγούμενα τρίμηνα και το μη επαναλαμβανόμενο κόστος
προσωπικού για συγκεκριμένα έργα. Η υπόλοιπη αύξηση ύψους €2 εκατ. οφείλεται στην αύξηση της συνεισφοράς του εργοδότη προς το ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων από την αρχή του έτους , καθώς και στην έναρξη καταβολής εισφορών από τον εργοδότη στο Γενικό Σύστημα Υγείας από τον Μάρτη 2019. Ο δείκτης
κόστος προς έσοδα για το α’ τρίμηνο 2019 ανήλθε σε 56% (σε σύγκριση με 54% για
το δ’ τρίμηνο 2018).

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (Κύπρου),
είχε εξαγγείλει πως θα προχωρούσε σε
Σχέδιο Εθελούσιας. Οι εξελίξεις με τη
USBBank και την Εθνική το έφεραν σε
«δεύτερη μοίρα». Ωστόσο, είναι σχεδόν
βέβαιο πως θα προχωρήσει και αυτή με
Σχέδιο Εθελούσιας Εξόδου.
Η AlphaBank επίσης αναμένεται να
προχωρήσει σε μια επαναδιαπραγμά-

τευση με την ΕΤΥΚ κατά το τέλος του
χρόνου. Οι υπόλοιπες τράπεζες –εάν εξαιρέσουμε την ΚΕΔΙΠΕΣ που έχει μεγάλο ποσοστό μελών της στην ΕΤΥΚδεν έχουν μεγάλα εργασιακά ζητήματα
που πρέπει να λύσουν. Τα προβλήματα
που θα προκύψουν σε αυτές θα είναι ένεκα των αναπόφευκτων τεχνολογικών
αλλαγών.

Η χρηματοπιστωτική σταθερότητα περιβάλλεται από πολλές προκλήσεις.
Είναι γεγονός ότι η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων χρόνων έχει μετριάσει τους κινδύνους στον ευρωπαϊκό, αλλά και στον εγχώριο χρηματοπιστωτικό τομέα. Παραμένουν όμως
σημαντικές προκλήσεις που θα πρέπει
να τύχουν αντιμετώπισης. Μια από
αυτές είναι και η μηδενική ή/και χαμηλή
κερδοφορία των τραπεζών. Η επιστροφή σε σταθερά και βιώσιμα επίπεδα
κερδοφορίας αποτελεί ουσιαστικό βήμα
εξασφάλισης, αλλά και περαιτέρω θωράκισης του τραπεζικού τομέα έναντι
των κινδύνων που αντιμετωπίζει.
Γιατί όμως η κερδοφορία των τραπεζών είναι σημαντική; Πρώτιστα γιατί
τα αδιανέμητα κέρδη είναι μια σημαντική πηγή κεφαλαίων που επιτρέπει
στις τράπεζες να αυξήσουν και να ενδυναμώσουν το κεφαλαιακό απόθεμα
έτσι ώστε να μπορούν να απορροφήσουν ζημιές. Επιπλέον, το κεφαλαιακό
απόθεμα εξασφαλίζει τη δυνατότητα
της τράπεζας να προσφέρει χρηματοοικονομικές και τραπεζικές υπηρεσίες
στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις,
ακόμα και σε περιόδους οικονομικής
αστάθειας και επιβράδυνσης.
Η κερδοφορία των τραπεζών, σε ευρωπαϊκό αλλά και εγχώριο επίπεδο,
παρουσιάζεται αδύναμη και αυτό οφείλεται, ανάμεσα σε άλλα, σε τρεις
παράγοντες που σχετίζονται με την
κυκλικότητα της οικονομίας, το κόστος
εργασιών και τον ανταγωνισμό. Ο πρώτος παράγοντας που επηρέασε την κερδοφορία συνδέεται με την κυκλικότητα
της οικονομίας. Η οικονομική επιβράδυνση ή/και ύφεση, όπως συνέβη στην
Κύπρο, επέφερε μείωση της οικονομικής
δραστηριότητας και της ζήτησης τραπεζικών υπηρεσιών. Επιπλέον, επιδείνωσε την ποιότητα των περιουσιακών
στοιχείων των τραπεζών, κυρίως των
δανείων, λόγω της ραγδαίας αύξησης
των μη-εξυπηρετούμενων δανείων. Η
ανάγκη δημιουργίας προβλέψεων έναντι
των δανείων αυτών είχε ως αποτέλεσμα
τη μείωση της κερδοφορίας των τραπεζών. Πέραν τούτου, ακόμα και εάν
οι προβλέψεις που δημιουργήθηκαν
καλύπτουν πλήρως τα δάνεια, το γεγονός της ύπαρξης μη-εξυπηρετούμενων δανείων περιορίζει σημαντικά την
κερδοφορία, αφού αυτά αφενός δεσμεύουν κεφάλαια χωρίς να προσφέρουν οποιαδήποτε απόδοση και αφετέρου απορροφούν λειτουργικούς πόρους και επισύρουν αχρείαστα διαχειριστικά και νομικά έξοδα.
Ο δεύτερος παράγοντας που επηρέασε, και στην Κύπρο συνεχίζει να
επηρεάζει, την κερδοφορία των τραπεζών, συνδέεται με την αύξηση στο
κόστος λειτουργίας και στο κόστος
χρηματοδότησης. Η αύξηση των λειτουργικών δαπανών σε σχέση με τον
κύκλο εργασιών επέφερε μείωση της
κερδοφορίας, αφού η μείωση των εσόδων δεν αντισταθμίστηκε με αντίστοιχη μείωση των δαπανών. Ειδικά
στην Κύπρο, παρατηρείται πολύ μεγάλος αριθμός υποκαταστημάτων και
μεγάλος αριθμός προσωπικού. Η τεχνολογία προσφέρει μια διέξοδο και
έναν τρόπο μείωσης των εξόδων και
αύξησης της αποδοτικότητας μέσω
της παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής
τραπεζικής. Πέραν του κόστους λει-

τουργίας, η κερδοφορία των τραπεζών
επηρεάστηκε και από την αύξηση του
κόστους χρηματοδότησης εξαιτίας της
προσαρμογής στο νέο ρυθμιστικό και
εποπτικό πλαίσιο που προέκυψε μετά
την χρηματοπιστωτική κρίση. Αυτό
αφορά κυρίως την υποχρέωση διατήρησης περισσότερων και ποιοτικότερων κεφαλαίων για σκοπούς απορρόφησης μελλοντικών ζημιών αλλά και
εφαρμογής των εργαλείων εξυγίανσης.
Ο τρίτος παράγοντας που επηρέασε
την κερδοφορία των τραπεζών συνδέεται με την αύξηση του ανταγωνισμού που προήλθε από καινοτόμες εταιρείες τεχνολογίας (γνωστές με τον
όρο FinTech) και από χρηματοδοτικές
εταιρείες εκτός του τραπεζικού τομέα.
Οι εταιρείες FinTech δεν υπόκεινται
στο αυστηρό λειτουργικό και κανονιστικό πλαίσιο όπως οι τράπεζες και έχουν διεισδύσει σημαντικά στην αγορά
προσφοράς υπηρεσιών εκτέλεσης και
διευθέτησης συναλλαγών. Η επιθυμία
των καταναλωτών για πρόσβαση σε
ασύρματες υπηρεσίες ώθησε τις τράπεζες να επενδύσουν σε νέες τεχνολογίες, ώστε να διαφυλάξουν τη ροή
εσόδων από τέτοιες υπηρεσίες αλλά
και το μερίδιο που κατέχουν στην αγορά. Επίσης, η προσφορά παροχής
χρηματοδότησης/δανείων σε κατανα<
<
<
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Επιβάλλεται η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων
προς ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας,
της απασχόλησης και
του εργασιακού πλαισίου
λειτουργίας των τραπεζών.
λωτές και επιχειρήσεις από μη-τραπεζικά ιδρύματα έχει αυξήσει τον ανταγωνισμό στην αγορά. Συνεπεία αυτού,
οι τράπεζες αναγκάστηκαν να μεταβάλουν το επιχειρηματικό τους μοντέλο,
ώστε να προσαρμοστούν στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον και να γίνουν
πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές.
Συνοψίζοντας, η χρηματοπιστωτική
σταθερότητα δεν επιτυγχάνεται χωρίς
την ύπαρξη κερδοφόρων τραπεζών.
Η μηδενική ή/και χαμηλή κερδοφορία
είναι παράγοντας που επηρεάζει και
επιδρά αρνητικά στο στόχο επίτευξης
χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Είναι σημαντικό να επικρατήσουν εκείνες οι συνθήκες που θα επιτρέψουν
στις τράπεζες να διαχειριστούν ορθολογιστικά τους κύριους παράγοντες
που επηρεάζουν και καθορίζουν την
κερδοφορία τους. Επομένως, επιβάλλεται η συνέχιση και ολοκλήρωση των
μεταρρυθμίσεων προς ενίσχυση της
οικονομικής δραστηριότητας, της απασχόλησης και του εργασιακού πλαισίου λειτουργίας των τραπεζών. Μέσω
αυτών των μεταρρυθμίσεων οι τράπεζες
θα μπορέσουν να σχεδιάσουν και να
εφαρμόσουν ένα μακροπρόθεσμο επιχειρηματικό μοντέλο που θα δημιουργήσει εκείνες τις συνθήκες που θα
οδηγήσουν σε μια βιώσιμη και σταθερή
κερδοφορία.

O κ. Μιχάλης Κρονίδης είναι διευθυντής του
Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου.

Το Russian World Foundation τίμησε τον Ανδρέα Νεοκλέους
Το Russian World Foundation τίμησε τον
δικηγόρο Ανδρέα Νεοκλέους για τη συμβολή του στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ
Κύπρου και Ρωσίας. Ο κ. Νεοκλέους άνοιξε
δικηγορικό γραφείο στη Μόσχα το 1991
και από τότε του δόθηκε ευκαιρία να
ζήσει από κοντά την ρωσική κοινωνία.
Τον Ανδρέα Νεοκλέους τίμησε ο απεσταλμένος της Μόσχας κ. Roman Vavilov,
ο οποίος τον ευχαρίστησε για την ευγενική του προσφορά. Ο κ. Vavilov ανέφερε
πως ο στόχος που είχε τεθεί πριν από
πέντε χρόνια επετεύχθη, με τις επισκέψεις
στον Οίκο να είναι γύρω στις δυόμισι χιλιάδες ετησίως.
Από πλευράς του ο δήμαρχος Λεμεσού
Νίκος Νικολαΐδης τόνισε την ιδιαίτερη
σημασία της παρουσίας των Ρώσων στην
Λεμεσό και τη θετική τους επίδραση όχι
μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά στον
κοινωνικό και τον πολιτιστικό.
Χαιρετισμό ανέγνωσε και ο επίτιμος
πρέσβης Μάριος Ιερωνυμίδης, ο οποίος
υπογράμμισε την σημασία των σχέσεων
μεταξύ Κυπρίων και Ρώσων.
Λαμβάνοντας το λόγο ο κ. Νεοκλέους,
δήλωσε τα εξής: «Προσωπικά δεν μπορώ
να πω ούτε και να κρίνω όλα εκείνα τα
καλά λόγια που είπαν για μένα ο κ. Roman
Vavilov, ο κ. Nikolay Sergeichev του
Russian World Foundation και ο κ. Μάριος
Ιερωνυμίδης, επίτιμος πρέσβης εκπρόσωπος του Υπουργού Εξωτερικών της
Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν αποκλείω
αυτά να έχουν κάποιο στοιχείο υπερβολής,
εμένα όμως με γέμισαν χαρά και υπερηφάνεια και γι’ αυτό τους ευχαριστώ θερμά.

Τον Ανδρέα Νεοκλέους τίμησε ο απεσταλμένος της Μόσχας κ. Roman Vavilov, ο οποίος τον ευχαρίστησε για την ευγενική του προσφορά. O δήμαρχος Λεμεσού Νίκος Νικολαΐδης τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της παρουσίας των Ρώσων στην Λεμεσό και τη θετική τους επίδραση όχι μόνο στον οικονομικό τομέα, αλλά στον κοινωνικό και τον πολιτιστικό.
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Συμπλήρωσε πέντε χρόνια
λειτουργίας το ρωσικό
σπίτι της Λεμεσού
στην οδό Ρήγα Φεραίου.
Μια όμως είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Αγάπησα το ρωσικό λαό και
το ρωσικό πολιτισμό από τα μικρά μου
χρόνια και εξακολουθώ να τον αγαπώ
και σήμερα. Όπως ανέφερε ο κ. Roman

Vavilov, όταν ήμουν 16 χρόνων έκαμα
φυλακή για τρία χρόνια. Εκεί στη φτωχική
βιβλιοθήκη της φυλακής ανάμεσα στα
λίγα βιβλία υπήρχαν και τα έργα του
Tolstoy, του Dostoyevsky και του Maxim
Gorky. Tα διάβασα όλα πολλές φορές και
επηρεάστηκα από αυτά. Με έκαναν να
αγαπήσω το ρωσικό λαό, τα ήθη και τα
έθιμά του, τον τρόπο που σκέφτεται και
τη συμπεριφορά του και ιδίως τον πλούσιο
πολιτισμό του.
Πέρασαν πολλά χρόνια όταν έμπειρος
πια δικηγόρος άρχισα να επισκέπτομαι

συχνά τη Ρωσία και ιδιαίτερα τη Μόσχα
όπου ανάμεσα στους πρώτους ξένους άνοιξα το 1991 γραφείο.
Οι συχνές επισκέψεις στη Ρωσία μου
έδωσαν την ευκαιρία να γνωρίσω και να
ζήσω από κοντά τη ρωσική κοινωνία και
τους Ρώσους σαν ανθρώπους. Γύρισα τα
μουσεία, και τις galleries, τα θέατρα και
πολλά αξιοθέατα και μουσεία.
Γνώρισα και έκαμα φιλίες με διάσημους
ανθρώπους, του πνεύματος, των γραμμάτων και της τέχνης έκαμα φίλους απλούς
ανθρώπους του λαού και έκτισα πνευμα-

τικές συγγένειες με οικογένειες βαφτίζοντας τα παιδιά τους. Όλα αυτά με έκαναν
να αγαπήσω ακόμη περισσότερο τον ρωσικό λαό και τον ρωσικό πολιτισμό.
Ο Μέγας Αλέξανδρος, ο ιδρυτής του
Ελληνικού έθνους, είπε κάποτε ότι Έλληνας είναι αυτός που γνωρίζει και αγαπά
τον ελληνικό πολιτισμό. Εάν αυτός ο συλλογισμός και αυτή η θεωρία είναι ορθή
τότε εγώ που γνωρίζω και αγαπώ τον ρωσικό πολιτισμό είμαι τουλάχιστον και ολίγον Ρώσος.
Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά τον

Roman Vavilov και όλους τους συντελεστές του ρωσικού σπιτιού της Λεμεσού
που γιορτάζει σήμερα τα πέντε χρόνια
της λειτουργίας του και να τους ευχηθώ
να συνεχίσουν το καλό και ωραίο έργο
τους. Εγώ και η οικογένειά μου υποσχόμαστε ότι θα είμαστε πάντοτε συνεργάτες
και συμπαραστάτες τους. Θα ήθελα επίσης
να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κ. Nikolay
Sergeichev που ήρθε από τη Μόσχα ειδικά
για να λάβει μέρος στη μικρή αυτή τελετή
και να του ευχηθώ μια ευχάριστη διαμονή
στη Κύπρο».

ΤΟ ΘΕΜΑ
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Μετά τους Γάλλους
συμφωνία για
το «Αφροδίτη»
Επιτάχυνση των διαδικασιών εμπορικής
εκμετάλλευσης του κοιτάσματος
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Ο διπλωματικός συναγερμός που σήμανε στη Λευκωσία με την παρουσία του τουρκικού γεωτρύπανου, δυτικά του Ακάμα, είχε ως αποτέλεσμα
εκκρεμότητες που αφορούσαν το σύνολο των ενεργειακών σχεδιασμών να λάβουν το χαρακτήρα
του κατεπείγοντος. Εκτός από τις αντιδράσεις
για την παραβίαση κυριαρχικών δικαιωμάτων
της Κυπριακής Δημοκρατίας, η έντονη ανησυχία
πως οι προκλήσεις ενδεχομένως να επεκταθούν,
οδήγησαν την κυβέρνηση σε λήψη προληπτικών
μέτρων στην καρδιά της οριοθετημένης ΑΟΖ και
όχι μόνο. Κάτω από την πίεση των γεγονότων
και της απειλής για πρόκληση τετελεσμένων,
εντός τεμαχίων στο νότιο κομμάτι της ΑΟΖ, η κυβέρνηση έτρεξε ζητήματα πολιτικής τα οποία ναι
μεν είχαν αποφασισθεί, πλην όμως δεν είχαν ολοκληρωθεί. Ένα από αυτά ήταν οι διαβουλεύσεις
για το εταιρικό καθεστώς τεμαχίων της ΑΟΖ, ζήτημα για το οποίο είχαν ξεκινήσει οι διαδικασίες
από το τεμάχιο 7 με προοπτική να συμπεριλάβουν
και άλλα τεμάχια. Η αξιολόγηση της αίτησης που
υπέβαλε η κοινοπραξία Total E&P Cyprus B.V. /
Eni Cyprus Limited εκκρεμούσε από τον περασμένο
Νοέμβριο. Μια εβδομάδα μετά την άφιξη του
τουρκικού γεωτρύπανου έγινε γνωστό πως το τε-

γαλλική αποφασιστικότητα, σε πολιτικό επίπεδο.
Ένα ζήτημα που παρέμεινε μακριά από τα φώτα
της δημοσιότητας και στο νέο πνεύμα χειρισμού
των ενεργειακών, δημοσίως, όσα λιγότερα λέγονται
τόσο το καλύτερο. Αυτό που φαίνεται να καλύπτει
πλήρως τα θέλω της Λευκωσίας, όχι στα λόγια,
είναι η διάθεση για πολιτική στήριξη της TOTAL,
κάτι που δεν έγινε στην περίπτωση της ENI από
τη Ρώμη, όπου φάνηκε ξεκάθαρα πως σε διπλωματικό επίπεδο η πλάστιγγα έγειρε προς την
Άγκυρα και τα ιταλικά συμβόλαια, και όχι προς
την κρατική ΕΝΙ και τις εδώ δραστηριότητές της.
Χωρίς να υποτιμάται το στάτους της ΕΝΙ η εκτίμηση
που υπάρχει είναι πως η «σκούπα» συνεργασία
με την TOTAL, θα καλύψει τα όποια κενά υπήρχαν
προηγουμένως.

Οι απειλές για το 7
Η κινητοποίηση προκειμένου να παραχωρηθεί

Σε όλο το εύρος των ενεργειακών σχεδιασμών κινούνται οι αντιδράσεις της κυβέρνησης ως απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις
για TOTAL και κοίτασμα «Αφροδίτη».
το τεμάχιο 7 σε ποσοστό 50-50 σε TOTAL και ΕΝΙ,
σε διπλωματικό επίπεδο πιστεύεται πως θωρακίζει
την οριοθετημένη ΑΟΖ. Η παραχώρηση τεμαχίων
σε εταιρείες αλλά και η διεξαγωγή εργασιών εντός
αυτών θεωρείται ένας ισχυρός αποτρεπτικός παράγοντας επανάληψης των όσων διαδραματίζονται
δυτικά του Ακάμα. Στη λογική αυτή δεν αποκλείεται
μετά τις επίσημες ανακοινώσεις να δημοσιοποιηθεί
και το πρόγραμμα γεωτρήσεων, το οποίο περιλαμβάνει πέντε γεωτρήσεις, αλλού ερευνητικές
και σε άλλα τεμάχια επιβεβαιωτικές, τέλος του
2019 αρχές του 2020.

<
<
<
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<
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Οι κινήσεις που γίνονται εντός της
οριοθετημένης ΑΟΖ εκτιμάται πως
θα επιφέρουν νέα δεδομένα, τα οποία θα είναι αποτρεπτικού χαρακτήρα σε οποιαδήποτε προσπάθεια
αμφισβήτησης κυριαρχικών δικαιωμάτων από πλευράς Τουρκίας.

Το τεμάχιο 3
Αυτό το οποίο είναι γνωστό από τον περασμένο
Νοέμβριο που εκδηλώθηκε το ενδιαφέρον για το
7, ήταν η ισχυρή κυβερνητική βούληση να ακυρωθεί επί της θαλάσσης η επιδίωξη δημιουργίας
τετελεσμένων στο τεμάχιο 3. Όπως αφήνεται να
διαρρεύσει, τόσο η Λευκωσία όσο και η ΕΝΙ αυτή
τη φορά με την TOTAL στην κοινοπραξία, θα επιστρέψουν στη «Σουπιά» για τη γεώτρηση που
δεν πραγματοποιήθηκε το 2018. Κίνηση με σαφή
μηνύματα προς την τουρκική πλευρά πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν αποδέχεται τις προσπάθειες γκριζοποίησης της ΑΟΖ.

μάχιο 7 θα παραχωρηθεί στους Γάλλους και Ιταλούς.
Στη συμφωνία κυβέρνησης με γαλλο-ιταλική κοινοπραξία, ικανοποιείται η επιλογή της Λευκωσίας
για ενίσχυση του εταιρικού καθεστώτος τεμαχίων
με την παρουσία της γαλλικής TOTAL στις κοινοπραξίες. Η έντονη δραστηριότητα συμπαρέσυρε
ακόμα και το κοίτασμα «Αφροδίτη» αλλά και την
εκκρεμότητα που υπήρχε με το αίτημα που είχε
υποβληθεί από πλευράς κοινοπραξίας για αλλαγές
στο συμβόλαιο αναλογικού καταμερισμού.

Συμφωνία για 12
Στο σκηνικό που έχει στηθεί έρχεται να προστεθεί και το κοίτασμα «Αφροδίτη». Όπως έγινε
γνωστό από αρμόδιες πηγές, κυβέρνηση και κοινοπραξία του κοιτάσματος (Noble Energy, Shell,
Delek) ξεπέρασαν τα μεγαλύτερα εμπόδια που υπήρχαν και έχουν καταλήξει για τις αλλαγές επί
του συμβολαίου αναλογικού καταμερισμού. Με
βάση τις ίδιες πληροφορίες, οι δυο πλευρές φέρεται
να έχουν συμφωνήσει επί του αιτήματος που είχε
υποβληθεί από πλευράς κοινοπραξίας του κοιτάσματος, για διαφοροποίηση των μεριδίων από
την εμπορική εκμετάλλευση. Για να κλείσει η
συμφωνία έχουν απομείνει δυο ζητήματα, νομικής
υφής, τα οποία ωστόσο δεν είναι σε θέση να ακυρώσουν τα όσα έχουν συμφωνηθεί, λένε οι
ίδιες πηγές.
Η συμφωνία αναμένεται ότι θα επιταχύνει την
εμπορική εκμετάλλευση του κοιτάσματος με όλες
τις πληροφορίες να αναφέρουν πως έχει κλείσει
η συμφωνία με το τερματικό LNG στο Ιντκουτ
της Αιγύπτου για πώληση ΦΑ. Με βάση το συμβόλαιο που έχει υπογραφεί, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει μερίδιο 60% και η κοινοπραξία το υπόλοιπο 40%. Τον Αύγουστο του 2018 ξεκίνησαν
διαπραγματεύσεις μεταξύ των δυο πλευρών προκειμένου να αναθεωρηθούν τα οικονομικά δεδομένα του έργου το οποίο σύμφωνα με την κοινοπραξία δεν ήταν βιώσιμο, ένεκα της τιμής του
πετρελαίου διεθνώς.

Πέντε στην TOTAL
Η επιβεβαίωση από τον υπουργό Ενέργειας
Γιώργο Λακκοτρύπη πως η γαλλική TOTAL επεκτείνεται σε άλλα πέντε τεμάχια, καθιστά τον γαλλικό ενεργειακό κολοσσό κυρίαρχο παίκτη στην
κυπριακή ΑΟΖ με συνολική παρουσία σε επτά τεμάχια (6,11, 7, 2,3,9, και 8). Μια εξέλιξη που ενδεχομένως να ήταν διαφοροποιημένη εάν δεν υπήρχε
ο παράγοντας τουρκικές προκλήσεις. Το ποντάρισμα
της Λευκωσίας στους Γάλλους αποτελεί στρατηγική
επιλογή αλλά και ένα δυνατό χαρτί που πιστεύεται
ότι μπορεί να αναχαιτίσει την επιθετικότητα της
Άγκυρας, όχι κατ’ ανάγκη επί της θαλάσσης. Καταλυτικό ρόλο διαδραμάτισαν δυο γεγονότα εντός
της ΑΟΖ που οδήγησαν τη Λευκωσία στην αναζήτηση εναλλακτικών επιλογών. Το πρώτο αφορούσε τα γεγονότα στο τεμάχιο 3 και την αδυναμία
μιας εταιρείας όπως η ιταλική ΕΝΙ να αντιμετωπίσει
την παραβατική έξαρση της Τουρκίας, με την παρεμπόδιση των εργασιών στο στόχο «Σουπιά». Το
δεύτερο γεγονός αφορά την αντίδραση της γαλλικής
πλευράς όταν η Τουρκία επιχείρησε να δημιουργήσει πρόβλημα με το γεωτρύπανο που θα πραγματοποιούσε τη γεώτρηση στο τεμάχιο 11. Αυτό
που ακύρωσε τις επιδιώξεις της Άγκυρας ήταν η

ΑΠΟΨΗ

ΑΠΟΨΗ

/ Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Ανατρέπεται η δημοσιονομική στρατηγική
Τι ακριβώς ανακοινώθηκε την περασμένη
Τρίτη, υπό τον τίτλο «μόνιμα μέτρα ελάφρυνσης» κ.λπ.; Ανακοινώθηκε η ανατροπή της οικονομικής στρατηγικής,
υπέρ μιας κοντόθωρης εκλογικής τακτικής. Εξηγούμαι: Βασικό συστατικό
στοιχείο του κυβερνητικού σχεδίου για
την έξοδο από την κρίση ήταν το απόθεμα που έχει σχηματιστεί: Τα 16 δισ.
που μας έχουν δώσει οι Ευρωπαίοι ως
ασφάλεια για το χρέος και τα σχεδόν
11 δισ. που έχουν συγκεντρωθεί με τη
μορφή υπερπλεονάσματος και (σε σύνολο 13 δισ.) διατηρούνται ανέπαφα
στα κρατικά ταμεία. Από αυτό το απόθεμα, κρίσιμη είναι η διαχείριση των
11 δισ. – τα άλλα είναι κλειδωμένα από
τους δανειστές. Ποιες ανάγκες πρέπει
να καλυφθούν από αυτά; Από τα 11 δισ.,
κάποια πρέπει να μένουν στην άκρη,
ως μήνυμα στις αγορές ότι λαμβάνουμε
κάθε πρόνοια να τις εξοφλούμε. Κάποια
πρέπει να μείνουν στην άκρη, να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη των τραπεζών όταν χρειαστεί – στα τέλη του έτους. Κάποια πρέπει να μείνουν στην
άκρη, ως ασφάλεια για δημοσιονομικούς
κινδύνους – π.χ., απόφαση του ΣτΕ να

δοθούν τα αναδρομικά σε συνταξιούχους.
Κάποια πρέπει να μείνουν στην άκρη,
για την άσκηση αντικυκλικής πολιτικής
στη νέα ευρωπαϊκή ύφεση – που προβλέπεται στα τέλη 2020 ή 2021. Και κάποια θα αξιοποιηθούν για ενεργό διαχείριση του χρέους, π.χ. επαναγορά του
πιο ακριβού τμήματος χρέους στο ΔΝΤ.
Για να υπηρετηθούν όλοι αυτοί οι στόχοι,
τα 11 δισ. δεν είναι πολλά, κάθε άλλο.
Hδη, έχει αποφασιστεί να δαπανηθούν
ελαφρά λιγότερα από 4 δισ. για επαναγορά χρέους από το ΔΝΤ. Απομένουν 7
δισ. περίπου. Από αυτά, θα ήταν πράξη
σύνεσης να προβλεφθούν 4 δισ. για ανάγκες των τραπεζών. Απομένουν 3 δισ.
περίπου. Κάποια επιπλέον δισ. θα εκταμιεύονται σταδιακά κάθε χρόνο, όταν
εκδοθεί η απόφαση του ΣτΕ να δοθούν
τα αναδρομικά. Τέτοιες δαπάνες είναι
υποχρεωτικές και, εφόσον αφαιρεθούν,
μένουν ελάχιστα για άσκηση αντικυκλικής πολιτικής (μακάρι εκείνες οι δαπάνες να αποδειχτούν μικρότερες και
να υπάρξει υπερπλεόνασμα το 2020 –
αυτή ήταν η ελπίδα των αρμοδίων). Με
τις ανακοινώσεις της Τρίτης, όλα αυτά
ανατρέπονται. Ο πρωθυπουργός με τη

συνεπικουρία του υπουργού Οικονομικών, αποφάσισαν να βάλουν χέρι στο
απόθεμα, να αφαιρέσουν 5,5 δισ. από
τα 11 δισ. ευρώ.
Αν συνυπολογιστούν και τα 4 δισ.
για την επαναγορά χρέους από το ΔΝΤ,
όσα απομένουν είναι ψίχουλα σε σχέση
με τις ανάγκες. Επιπλέον, διαβρώνεται
το πλεόνασμα του 2020, πέφτει στο
3,2% αντί για τον στόχο 4% του ΑΕΠ.
Το απόθεμα, αυτό που χτίστηκε με αίμα
και είναι η πρώτη γραμμή άμυνας της
χώρας σε προβλέψιμους ή/και σε απρόβλεπτους κινδύνους, εξανεμίζεται. Ακόμη
χειρότερα, εξανεμίζεται για να τονωθούν
κατανάλωση και συντάξεις, ούτε καν
για νέες θέσεις εργασίας – αδιαφορώντας
για αυτούς που η κρίση έπληξε σκληρότερα, δηλ. τους άνεργους. Και το πλέον
δυσοίωνο: Το απόθεμα εξανεμίζεται με
το πολιτικό σύστημα να συμφωνεί και
να υπερψηφίζει. Και, ειδικά, με την αξιωματική αντιπολίτευση να διαγκωνίζεται για την πατρότητα των μέτρων
και να υπερακοντίζει σε απλοχεριά…
Τόσο κοντά, λες, έχουμε μείνει στο 2010;
Déjà vu;...
kallitsiskostas@yahoo.com

/ Του ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ

Πολιτική μεγαλομανία και οικονομική κρίση
Σε επικίνδυνη περιοχή κινείται η τουρκική οικονομία, αλλά τα «σήματα» που εκπέμπει δεν
φαίνεται να λαμβάνονται από την κυβέρνηση,
καθώς ο πρόεδρος της χώρας Ερντογάν επιμένει στην ηρωική ρητορική. Την επανέλαβε
προχθές στο παραδοσιακό δείπνο του Ραμαζανίου, που οργάνωσε το Εμπορικό Επιμελητήριο της Αγκυρας. Αγνόησε ό,τι τον ενοχλεί.
Μόλις λίγες ώρες πριν, το νόμισμα της χώρας
είναι υποστεί έντονη πτώση, η κεντρική τράπεζα της χώρας είχε ακυρώσει δημοπρασία
στερώντας κεφάλαια από τις τράπεζες, που
αναγκάστηκαν να δανειστούν με υψηλότερο
επιτόκιο. Επίσης απέφυγε να αναφερθεί στα
στοιχεία που δείχνουν ότι οι ξένοι επενδυτές
μειώνουν τις θέσεις τους. Τα συναλλαγματικά
αποθέματα επίσης μειώνονται. Στις 22 Φεβρουαρίου, τα καθαρά συναλλαγματικά διαθέσιμα ήταν 79,1 δισ. δολ. και δύο μήνες μετά,
στις 3 Μαΐου, μειώθηκαν σε 72,6 δισ. δολ. Βέβαια, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά
στοιχεία, που είναι του Αυγούστου του 2018,
οι εξαγωγές καλύπτουν πάνω από 80% των
εισαγωγών. Αν παραμένει και σήμερα η σχέση,
το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας είναι ισχυρό.
Το πρόβλημα είναι ότι οι ανάγκες σε συνάλλαγμα είναι υψηλές, εξαιτίας της πολιτικής
μεγαλομανίας. Εργα όπως η διάνοιξη νέου

Βοσπόρου, η κάλυψη της χώρας με γρήγορα
τρένα, τα γιγάντια υδροηλεκτρικά, οι ενισχύσεις
για εταιρείες όπως οι κρατικές αερογραμμές,
οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες κ.ά. απαιτούν συνάλλαγμα. Στο παρελθόν, η σταθεροποίηση και η ανάπτυξη στηρίχθηκαν στην
εκτεταμένη χρήση του δολαρίου. Η δυνατότητα
να αγοράζονται περιουσιακά στοιχεία από ιδιώτες και εταιρείες σε δολάριο και η ευχέρεια
να διατηρούν καταθέσεις σε συνάλλαγμα
είχαν δώσει σταθερότητα. Τώρα, με την πτώση
της λίρας, η δολαριοποίηση γίνεται πρόβλημα.
Ωστόσο η ρητορική Ερντογάν παραμένει ηρωική. «Διαλύουμε ένα ένα τα μαύρα σύννεφα
που κάποιοι προσπαθούν να μαζέψουν πάνω
από τη χώρα. Οσοι βλέπουν ότι δεν μπορούν
να σταματήσουν με κανένα τρόπο την Τουρκία,
επιτίθενται στην ελπίδα, στο ηθικό μας, στην
πίστη μας να φθάσουμε τους στόχους μας.
Με πρόφαση κάθε σχετική ή άσχετη εξέλιξη,
ενεργοποιούν συναλλαγματική κρίση ώστε
να τραυματίσουν το κλίμα εμπιστοσύνης και
να μας σύρουν στην αδράνεια. Είμαστε αποφασισμένοι να χαλάσουμε αυτό το παιχνίδι.
Καμιά απειλή, καμιά επιβολή φόρων ή κυρώσεων, κανένα φανερό ή κρυφό εμπάργκο δεν
μας σταματά». Ο πρόεδρος δεν κούρασε περισσότερο το επιχειρηματικό ακροατήριο με

οικονομικές λεπτομέρειες. Επισήμανε τον ενθουσιασμό του επειδή 3.000 μαθητές επισκέφθηκαν το πεδίο μάχης στον Σαγγάριο, όπου
το 1921 ο ελληνικός στρατός πέτυχε πύρρειο
νίκη. Επεκτάθηκε και σε προηγούμενη περίοδο.
«Με πρώτα τα Δαρδανέλλια (όπου η Οθωμανική
Αυτοκρατορία νίκησε στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο τις συμμαχικές δυνάμεις) η νεολαία
πρέπει να επισκέπτεται τις ιστορικές περιοχές
για να αντιληφθεί καλύτερα τους αγώνες που
δόθηκαν». Αναφέρθηκε και σε ακόμα παλαιότερη εποχή. Εφθασε στο 1071, στη μάχη
του Μαντζικέρτ, κοντά στη λίμνη Βαν στην
ανατολική Τουρκία. Εκεί στις 26 Αυγούστου
ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ρωμανός Δ΄ ηττήθηκε από τον σουλτάνο των Σελτζούκων
Αλπ Αρσλάν. Αιχμαλωτίστηκε και απελευθερώθηκε μετά την καταβολή λύτρων. Ο Ερντογάν αποκάλυψε μια λιγότερο φιλόδοξη επιθυμία. Να παρεύρεθεί στις 26 Αυγούστου
στη γιορτή για τη «μεγάλη νίκη» και να εγκαινιάσει το προεδρικό εξοχικό που χτίζεται
εκεί. «Με τη βοήθεια του Θεού, θα προλάβουμε
να γίνουν μαζί τα εγκαίνια με τον εορτασμό
της νίκης», πρόβλεψε. Το περίεργο είναι ότι
δεν προσέφυγε στη θεία πρόνοια για τον
τομέα που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Την
οικονομία.
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Τα κόμματα
του Κέντρου
και το ΕΛΑΜ
στο απυρόβλητο

Υπογείως το ΕΛΑΜ
Όμως το ΔΗΚΟ δεν είναι το μόνο

Την ώρα που Άντρος Κυπριανού και Αβέρωφ Νεοφύτου βρίσκονται στα χαρακώματα, ο Νικόλας Παπαδόπουλος κρατά χαμηλούς τόνους ε-

που τηρεί χαμηλούς τόνους. Το ίδιο
ισχύει και για το ΕΛΑΜ. Το ακροδεξιό κόμμα, αποφεύγει επιμελώς να
τοποθετείται καθώς όσες φορές
βγήκε στο προσκήνιο είχε σημαντική φθορά. Ενδεικτικό το περιστατικό με τα μπουφάν αλλά και η είδηση
ότι η ηγεσία και άλλα στελέχη του
κόμματος δεν υπηρέτησαν στην Εθνική Φουρά. Το γεγονός ότι η «Κ»
αποκάλυψε τις σχέσεις του ΕΛΑΜ
με το νεοναζιστικό κόμμα στη Γερμανία NDP αλλά και θέμα χρηματοδότησής του κατά τις βουλευτικές
εκλογές του 2016, δεν διαψεύστηκε από το ΕΛΑΜ αλλά ούτε δόθηκαν οι όποιες απαντήσεις για την
φερόμενη εμπλοκή στελεχών του
με τη νύχτα. Όπως αναφέρουν πολιτικοί κύκλοι όπως και στις βουλευτικές εκλογές του 2016, το ΕΛΑΜ προτιμά να εργαστεί στο παρασκήνιο, αποφεύγοντας έτσι να
δώσει και τις όποιες απαντήσεις σε
σοβαρά ζητήματα που φέρεται να
εμπλέκεται. Σε αυτό φαίνεται να
το ευνοεί και η αλλαγή της ατζέντας και η αντιπαράθεση ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ που το κρατά εκτός προσκηνίου. Ήδη στον ΔΗΣΥ ξεκαθαρίζουν
πως δεν πρόκειται να προχωρήσουν σε όποια επιθετική ρητορική
εναντίον του ΕΛΑΜ, καθώς κάτι τέτοιο θεωρείται πως θα το ενισχύσει
σημαντικά. Το αν βέβαια και το γεγονός ότι παραμένει στο απυρόβλητο τη στιγμή που βάσει δημοσκοπήσεων καταλαμβάνει την έδρα, το ευνοήσει, είναι ένα ζήτημα
που συζητείται και προβληματίζει.

φωνα με τη δημοσκόπηση που διενήργησε το ΑΚΕΛ διαφαίνεται πως ο ΔΗΣΥ
κατάφερε να ανακόψει τις διαρροές προς
το ΕΛΑΜ, με τα ερωτήματα γύρω από
την υποψηφιότητα Νιαζί Κιζίλγιουρεκ,
αλλά αδυνατεί να μαζέψει επί του παρόντος τα αστικά κέντρα. Τα αστικά κέντρα βεβαίως που ανέκαθεν δυσκολευόταν να μαζέψει σε ευρωεκλογές ο ΔΗΣΥ.
Στο ΑΚΕΛ βεβαίως υπάρχει μία σχετική
ανησυχία για το γεγονός ότι ο Νιαζί Κιζίλγιουρεκ απάντησε ευθαρσώς μεν για
το θέμα της υιοθέτησης της τουρκικής
γλώσσας ως επίσημης γλώσσας της Ε.Ε
αλλά άφησε ανοικτό το θέμα της άρσης
εμπάργκο. Ερωτήματα βεβαίως εγείρονται
και για την αντιπαράθεση που προέκυψε
μεταξύ Σενέρ Λεβέντ και ΑΚΕΛ με τον
πρώτο να αφήνει αιχμές για το γεγονός
ότι ο κ. Κιζίλγιουρεκ προβάλλεται στον
τηλεοπτικό σταθμό BRT που αποτελεί
μέσο που προωθεί η Άγκυρα, ενώ στον
ίδιο σταθμό δεν κλήθηκε ποτέ ο κ. Λεβέντ.
Αν και ο κ. Κιζίλγιουρεκ έδωσε απάντηση
για ποιο λόγο κλήθηκε μία φορά, υπογραμμίζοντας πως λυπάται για τις δηλώσεις Λεβέντ, υπάρχουν εκείνοι οι κύ-

εκλογικούς τόνους ακολουθώντας το μοτίβο ότι οι ευρωεκλογές αποτελούν μία
καθαρά οργανωτική μάχη. Ο Πρόεδρος
του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος παρά
την μετωπική επίθεση εναντίον όλων
που ακολούθησε κατά τις προεδρικές εκλογές, όχι μόνο χαμήλωσε τους τόνους
αλλά είναι εκτός της όποιας αντιπαράθεσης. Αυτό, σε συνδυασμό με το ότι
ούτε ο ΔΗΣΥ ούτε το ΑΚΕΛ κτυπούν σήμερα τον Νικόλα Παπαδόπουλο (ο καθένας
για τους δικούς του λόγους) θεωρείται
πως θα ενισχύσει το Δημοκρατικό Κόμμα.
Καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι ενώ τα
δύο μεγάλα κόμματα ανταλλάζουν πυρά,
ο ίδιος βγήκε με πρόταση που προνοεί
μείωση των τιμών στα εισιτήρια. Το αν
αυτή η πολιτική θα βγει σε καλό του Κέντρου, είναι ένα ζήτημα που θα φανεί
στην κάλπη. Όπως λέγεται πάντως στις
πρώτες δημοσκοπήσεις των κομμάτων,
το ΔΗΚΟ φαίνεται να μην έχει την όποια
φθορά προϋποθέτει ο προεκλογικός.
Όπως λέγεται ο κύριος στόχος είναι η
οργανωτική δουλειά και κυρίως η μείωση
των διαρροών προς τη Δημοκρατική Παράταξη.

Η σύγκρουση των δύο μεγάλων άφησε
εκτός προεκλογικού τους υπόλοιπους
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Σε σύγκρουση δίχως τέλος βρίσκεται
ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, τόσο για την οικονομία
όσο πλέον και για το Κυπριακό, με στόχο
την πόλωση και τη συσπείρωση του ακροατηρίου τους. Και αυτό καθόλου τυχαία καθώς στην τελική ευθεία και οι
δύο επιχειρούν την πλήρη συσπείρωση
σε μία εκλογική μάχη διαχρονικά αδιάφορη. Το αν αυτό βολεύει και θα ωφελήσει
τελικώς τα δύο μεγάλα κόμματα θα φανεί
με το άνοιγμα της κάλπης. Το σίγουρο
είναι ότι η διαμάχη αυτή αφήνει εκτός
κάδρου και εν πολλοίς εκτός αντιπαράθεσης τόσο τα κόμματα του Κέντρου όσο
και το ΕΛΑΜ, τα οποία δουλεύουν στο
παρασκήνιο και καθαρά οργανωτικά
χωρίς να αποκλείεται εξαιτίας αυτού να
υπάρξουν εκπλήξεις, όπως άλλωστε υπήρξαν και στις βουλευτικές του 2016.

Αέναη μάχη

Η συνέντευξη του Αβέρωφ Νεοφύτου
στην «Κ» την περασμένη Κυριακή κατά
την οποία υπογράμμιζε πως ανέχτηκε το
ΑΚΕΛ έξι χρόνια και πως η ανοχή έχει
τα όριά της, ήταν αρκετή για να ρίξει περαιτέρω λάδι στη φωτιά της αντιπαράθεσης μεταξύ ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ. Ο Άντρος
Κυπριανού απάντησε μέσω twitter «ενδιαφέρουσα αντίληψη για δημοκρατία:
τώρα που δεν συμφωνούμε πλέον μαζί
τους δεν θα μας ανεχτούν άλλο». Όμως
το όλο ζήτημα δεν έμεινε εκεί καθώς ο
Αβέρωφ Νεοφύτου σε συνέντευξή του
στο ΣΙΓΜΑ κατήγγειλε το ΑΚΕΛ ότι αλιεύει
ψήφους από την Κόκκινη Λίμνη, αφήνοντας να νοηθεί πως το κόμμα της Αριστεράς προσπάθησε να εκμεταλλευθεί
πολιτικά το έγκλημα στο Μιτσερό. Τοποθέτηση που προκάλεσε την οργίλη αντίδραση του γ.γ. του ΑΚΕΛ ο οποίος σε
διάσκεψη τύπου που έδωσε, όχι μόνο ανέφερε πως ο Αβέρωφ Νεοφύτου έριξε
χαμηλά το επίπεδο αλλά προειδοποίησε
πως είναι το ΑΚΕΛ που δεν πρόκειται να
ανεχτεί άλλο «ούτε την παχυδερμία, ούτε

την ημετεροκρατία τους, ούτε την αναξιοκρατία τους, ούτε τα σκάνδαλά τους
ούτε και τις διαπλοκές τους. Αρκετά με
τα ψέματα, αρκετά με τα επικοινωνιακά
παιχνίδια και την προπαγάνδα, αρκετά
με το αντιΑΚΕΛικό τους μένος». Όπως
είπε «ο κομματικός φανατισμός ήταν πάντοτε καταστροφικός και αυτό το πράγμα
θα έπρεπε να το γνωρίζει καλύτερα από
εμάς ο κ. Νεοφύτου ο οποίος ευαγγελίζεται
το σύγχρονο και το Ευρωπαϊκό».

Τα ολισθήματα

Το μεγάλο ερώτημα είναι μέχρι πού
θα φτάσει η κόντρα των δύο. Πολιτικοί
κύκλοι και από τα δύο κόμματα σημειώνουν πως η αντιπαράθεση μεταξύ ΑΚΕΛ
και ΔΗΣΥ πάντα καταφέρνει να συσπειρώσει το ακροατήριο των δύο κομμάτων.
Στην όλη αντιπαράθεση όμως παρατηρήθηκαν και επικοινωνιακά ολισθήματα
που προκάλεσαν εντάσεις και δυσφορία.
Στον ΔΗΣΥ υπάρχει η ανησυχία του αριθμού προσέλευσης των Τ/κ εξαιτίας
και της υποψηφιότητας του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ και γι’ αυτό τον λόγο άνοιξε τη
συζήτηση για το τι τάζει το ΑΚΕΛ στους
Τ/κ. Μία κίνηση που για κάποιους προκάλεσε ανεπανόρθωτη ζημιά στο προφίλ
του κόμματος, όταν η υποψήφια του
ΔΗΣΥ Ελένη Σταύρου στοχοποίησε τον
κ. Κιζίλγιουρεκ ως εν πολλοίς εγκάθετο
της Τουρκίας. Και λέμε πως προκάλεσε
ζημιά δεδομένου ότι πολλοί ήταν οι Συναγερμικοί που υπενθύμισαν στον ΔΗΣΥ
πως ο κ. Κιζίλγιουρεκ ήταν στενός συνεργάτης του Γλαύκου Κληρίδη αλλά
και σύμβουλος του Νίκου Αναστασιάδη.
Πολλοί ήταν βεβαίως και εκείνοι που
κατάγγειλαν τον ΔΗΣΥ για στροφή προς
τον συντηρητισμό με στόχο να κόψει
την στρόφιγγα ψήφων προς το ΕΛΑΜ
ενώ τη δική της σημασία είχε και η παρέμβαση της Καίτης Κληρίδου. Η ίδια
διαφοροποιήθηκε εξαίροντας την προσήλωση του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ στη λύση
του Κυπριακού και ξεκαθάρισε πως θα
στηρίξει τον ΔΗΣΥ λόγω έλλειψης επι-

πιλέγοντας να εργαστεί οργανωτικά για τις ευρωεκλογές.
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Η αντιπαράθεση δίχως
τέλος μεταξύ ΑΚΕΛ-ΔΗΣΥ
αφήνει εκτός συζήτησης και
εν πολλοίς εκτός της όποιας
προεκλογικής φθοράς και
το ΔΗΚΟ αλλά και το ΕΛΑΜ.
λογών. Το σίγουρο είναι πως στον ΔΗΣΥ
αντιλαμβάνονται πως η συζήτηση για
την προσέλευση των Τ/κ βγήκε εκτός
πλαισίου κυρίως λόγω των τοποθετήσεων
της κας Σταύρου, όπως λένε και σε αυτό
το πλαίσιο αναμένουν μέσω δημοσκόπησης να δουν κατά πόσο η κοινωνία
ακολουθεί ή απορρίπτει το αφήγημά
τους.
Στο ΑΚΕΛ από την άλλη αξιοποιήθηκε
πλήρως η επίθεση προς τον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ, για να ενισχύσουν το αφήγημά
τους πως ο ΔΗΣΥ ρέπει προς τον συντηρητισμό και στην ουσία μεταλλάχθηκε
στο Κυπριακό σκληραίνοντας τη στάση
του για «μικροκομματικά οφέλη». Σύμ-

κλοι που βλέπουν με προβληματισμό και
θέτουν ερωτήματα γύρω από την αντιπαράθεση ΑΚΕΛ και Λεβέντ. Ζήτημα τέθηκε και για τον τρόπο που χειρίστηκε
το ΑΚΕΛ την κρίση στην ΑΟΖ. Οι δηλώσεις του κ. Κυπριανού για τις τριμερείς
και τις χειραψίες τη μέρα της δημοσιοποίησης της κρίσης αλλά και η δήλωση
του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του
ΑΚΕΛ Γιώργου Λουκαϊδη ότι θα «πρέπει
να συζητήσουμε τις αιτίες οι οποίες διευκόλυναν την τουρκική επιθετικότητα»
αποτέλεσαν βούτυρο στο ψωμί του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος πήρε την
πάσα και κατήγγειλε το ΑΚΕΛ για αστείρευτη κριτική και υπονόμευση των κυβερνητικών χειρισμών για μικροκομματικά οφέλη. Στην Εζεκία Παπαϊωάννου
αντιλήφθηκαν το ολίσθημα και φρόντισαν να περάσουν το μήνυμα στα στελέχη
να χαμηλώσουν τους τόνους. Καθόλου
τυχαία και η συναινετική πρόταση του
Άντρου Κυπριανού με την έξοδό του από
το εθνικό συμβούλιο.
Την ίδια ώρα όμως που ΑΚΕΛ και ΔΗΣΥ
βρίσκονται στα χαρακώματα, το υπόλοιπο
Κέντρο φαίνεται να τηρεί χαμηλούς προ-

Συνεργασίες με το βλέμμα στις «προεδρικές εκλογές»
Στά σκαριά ο σχηματισμός «κυβέρνησης» από την τουρκοκυπριακή Δεξιά στα κατεχόμενα – Τα σενάρια και τα αγκάθια
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Η Άγκυρα επιθυμεί να συνεχίσει την πορεία της στο Κυπριακό, με μια «κυβέρνηση» ειδικού σκοπού, η οποία θα έχει
επικεντρωμένη την προσοχή της σε δυο
πεδία: στο νέο οικονομικό πακέτο και
στο νέο κύμα «πολιτογραφήσεων». Οταν
η «Κ» δημοσίευε σχετικό ρεπορτάζ, οι
εκπρόσωποι της πολυκομματικής «κυβέρνησης» επέμεναν στο γεγονός ότι το
εγχείρημα που δημιουργήθηκε πριν από
περίπου ενάμιση χρόνο και είχε την υποστήριξη τεσσάρων τουρκοκυπριακών
κομμάτων, συνέχιζε κανονικά την πορεία
του. Ωστόσο, λίγες μέρες αργότερα και
με αφορμή ένα σκάνδαλο, επιβεβαιώθηκε
η «Κ» και διαψεύστηκαν οι εκπρόσωποι
της «κυβέρνησης».
Στον απόηχο της διάλυσης της «κυβέρνησης» Τουφάν Έρχιουρμαν, με αφορμή ένα σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκεται η οικογένεια Ντενκτάς, η τ/κ Δεξιά
αναλαμβάνει το καθήκον του σχηματισμού της επόμενης «κυβέρνησης». Την
Τρίτη, στο «Προεδρικό», ο Μουσταφά
Ακιντζί παρέδωσε στον ηγέτη του Κόμματος Εθνικής Ενότητας (ΚΕΕ), Ερσίν
Τατάρ, την εντολή του σχηματισμού της
νέας «κυβέρνησης». Μετά από αυτήν
την εξέλιξη, στα κατεχόμενα, όλα τα
βλέμματα στρέφονται στις εσωτερικές
διεργασίες και διαπραγματεύσεις της
τ/κ Δεξιάς.

Τα δεδομένα και τα σενάρια

Με τα σημερινά δεδομένα, ο κ. Τατάρ
έχει στην διάθεσή του δυο επιλογές, οι
οποίες βρίσκουν και υποστηρικτές στους
κόλπους του κόμματός του. Η πρώτη επιλογή είναι η συνεργασία του ΚΕΕ με
το Κόμμα του Λαού (ΚΛ) του Κουντρέτ
Όζερσαϊ. Το τελευταίο, την Δευτέρα αποφάσισε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις
για την συμμετοχή του στην νέα «κυβέρνηση».
Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων
του ΚΕΕ με το ΚΛ θα τεθούν σειρά ζητημάτων, όπως ο καταμερισμός των πόστων στην νέα «κυβέρνηση», το νέο οι-

κονομικό πακέτο, το ζήτημα των «πολιτογραφήσεων». Στο υπόβαθρο αυτών
των συζητήσεων ξεχωρίζει και το ζήτημα
των επικείμενων «προεδρικών εκλογών»,
για τις οποίες δεν κρύβει το ενδιαφέρον
του ο κ. Όζερσαϊ.
Στη νέα κυβέρνηση, ο κ. Όζερσαϊ επιθυμεί να διατηρήσει τον έλεγχο των
«υπουργείων» εσωτερικών και υποδομών.
Επίσης, στρέφει τα βλέμματά του στο
«υπουργείο εξωτερικών», για το οποίο
διεκδικεί αναβαθμισμένο ρόλο στο Κυπριακό. Ακόμη, επιδιώκει τον έλεγχο πόστων που διαδραματίζουν σημαντικό
ρόλο στα οικονομικά ζητήματα.
Σε περίπτωση που οι προαναφερόμενοι όροι δεν βρουν σύμφωνο το ΚΕΕ,

Άλλωστε, ένα μεγάλο χάσμα χωρίζει τα
δυο στρατόπεδα σε σημαντικά ζητήματα.
Στο Κυπριακό λ.χ., η τ/κ Δεξιά βιάζεται
να κλείσει το κεφάλαιο της ομοσπονδίας,
την ώρα που η τ/κ Αριστερά επιμένει για
την σημασία της.
Εξαιτίας του μεγάλου χάσματος που
χωρίζει την τ/κ Δεξιά από την τ/κ Αριστερά, σε περίπτωση που τελικά καταρρεύσει η προσπάθεια του κ. Τατάρ για
τον σχηματισμό της νέας «κυβέρνησης»,
το επόμενο διάστημα, η τ/κ πλευρά δεν
αποκλείεται να έρθει αντιμέτωπη με το
ενδεχόμενο των πρόωρων «εκλογών».
Πρόκειται για ένα σενάριο, το οποίο δεν
προσεγγίζει θετικά ο κ. Τατάρ, ο οποίος,
μόλις λίγους μήνες μετά την ανάδειξή
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Δεν αποκλείεται
σε περίπτωση κατά
την οποία οι προσπάθειες
για συνεργασίες αποτύχουν,
οι τουρκοκύπριοι
να οδηγηθούν και
πρόωρα στις κάλπες.

Το νέο οικονομικό πακέτο
και οι «πολιτογραφήσεις»,
μαζί με την κοινή γραμμή
της Τουρκίας με τους Τ/κ
για το Κυπριακό, θα αποτελέσουν τις προτεραιότητες
της νέας «κυβέρνησης».

τότε ο κ. Τατάρ θα έχει στην διάθεσή
του δυο άλλες επιλογές. Το Κόμμα Αναγέννησης (ΚΑ), το οποίο υποστηρίζουν
κυρίως οι έποικοι, δηλώνει ότι είναι
έτοιμο να υποστηρίξει μια τριτοκομματική «κυβέρνηση» ΚΕΕ-Δημοκρατικού
Κόμματος (ΔΚ)-ΚΑ. Εναλλακτικά, το ΚΑ
θα μπορούσε να δώσει την συγκατάθεσή
του για μια «κυβέρνηση» μειοψηφίας
του κ. Τατάρ, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προκαθορισμένους στόχους.

του στο αξίωμα του ηγέτη της τ/κ Δεξιάς,
επιθυμεί να αναλάβει το πόστο του «πρωθυπουργού».

Προτεραιότητες

Eνδεχόμενο πρόωρων «εκλογών»

Στην παρούσα φάση, τόσο οι εκπρόσωποι του ΚΕΕ όσο και τα στελέχη της
τ/κ κεντροαριστεράς χαρακτηρίζουν απομακρυσμένο το σενάριο για συνεργασία
της τ/κ Δεξιάς με την τ/κ Αριστερά για
τον σχηματισμό της νέας «κυβέρνησης».

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, η τουρκική πλευρά έχει περιορίσει τα οικονομικά κονδύλια
προς τους Τ/κ, επειδή εξέφραζε έντονη δυσαρέσκεια για το «κυβερνητικό» έργο. Αυτή η
στρατηγική ενδέχεται να αλλάξει σε περίπτωση κατά την οποία στο τιμόνι της τ/κ πλευράς
βρεθεί μια «κυβέρνηση» που είναι πρόθυμη να εφαρμόσει τις επιταγές της Άγκυρας.

Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από
την σύνθεση της νέας κυβέρνησης, το
νέο οικονομικό πακέτο και οι «πολιτογραφήσεις», μαζί με την κοινή γραμμή
της Τουρκίας με τους Τ/κ για το Κυπριακό,
θα αποτελέσουν τις προτεραιότητες της
νέας «κυβέρνησης». Ο νέος «Πρωθυπουργός» την πρώτη ημέρα που θα πιάσει
δουλειά θα βρει στο γραφείο του τους
σχετικούς φακέλους, την σημασία των
οποίων υπογραμμίζει με επιμονή η Άγκυρα.
Σε ό,τι αφορά το οικονομικό πακέτο,
αξίζει να σημειωθεί ότι η Άγκυρα αναμένει
την νέα «κυβέρνηση» για να ανοίξει τα

χαρτιά της. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο,
η τουρκική πλευρά έχει περιορίσει τα οικονομικά κονδύλια προς τους Τ/κ, επειδή
εξέφραζε έντονη δυσαρέσκεια για το «κυβερνητικό» έργο. Αυτή η στρατηγική ενδέχεται να αλλάξει σε περίπτωση κατά
την οποία στο τιμόνι της τ/κ πλευράς
βρεθεί μια «κυβέρνηση» που είναι πρόθυμη να εφαρμόσει τις επιταγές της Άγκυρας.
Στο δε ζήτημα των πολιτογραφήσεων,
το ΚΛ έχει πραγματοποιήσει ήδη μια
πρώτη προετοιμασία, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει την βάση της συνεργασίας της τ/κ πλευράς με την Άγκυρα,
για ένα ζήτημα, το οποίο χαρακτηρίζει
ως «ευαίσθητο» η τουρκική πλευρά. Το
νέο σχέδιο προβλέπει χιλιάδες «πολιτογραφήσεις» στο βάθος του χρόνου.

Στον ορίζοντα οι «προεδρικές»

Οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό της νέας «κυβέρνησης» και οι προτεραιότητες της νέας «κυβέρνησης» έρχονται στο προσκήνιο σε μια στιγμή που
μόλις λίγοι μήνες χωρίζουν τους Τ/κ από
τις «προεδρικές εκλογές» της επόμενης
άνοιξης.
Την παρούσα στιγμή, τα κόμματα που
εκπροσωπούνται στην «βουλή» διαψεύδουν με κατηγορηματικό τρόπο την εμπλοκή των «προεδρικών» στις συζητήσεις για τον σχηματισμό της νέας «κυβέρνησης». Ωστόσο, παρασκηνιακά, τα
επιτελεία των κομμάτων ενορχηστρώνουν
σχέδια με αφορμή τις νέες συζητήσεις,
τα οποία είναι σε θέση να επηρεάσουν
την τροπή των εξελίξεων, την επόμενη
άνοιξη.
Σε τελική ανάλυση, ο σχηματισμός
της «κυβέρνησης» ΚΕΕ-ΚΛ εξαρτάται
από λεπτές ισορροπίες που αφορούν το
πολιτικό μέλλον σημαντικών πολιτικών
προσωπικοτήτων της τ/κ πολιτικής σκηνής. Ο κ. Όζερσαϊ επιθυμεί να προχωρήσει
στις «προεδρικές» έχοντας στην διάθεσή
του όλες τις καλές προϋποθέσεις και ένα
καλό «κυβερνητικό» έργο. Παρόμοιοι
είναι και οι στόχοι κορυφαίων στελεχών
της τ/κ Δεξιάς.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α
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Καλά κρατεί η πληρωμή χρεών με ακίνητα
Τρ. Κύπρου και Ελληνική προχώρησαν το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε αγοραπωλησίες πάνω από 50 εκατ.
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

είναι επίσης πολλά, φτάνοντας τα
279 εκατ. ευρώ. Η αξία των γραφείων
και εμπορικών ακινήτων εντός Κύπρου ανέρχεται στα 228 εκατ. ευρώ,
κτίσματα αξίας 44 εκατ. είναι στην
Ελλάδα, ενώ στη Ρουμανία η αξία
των κτισμάτων είναι 7 εκατ. ευρώ.
Τρίτη μεγαλύτερη ομάδα ακινήτων
που διαθέτει η REMU είναι τα οικιστικά. Συγκεκριμένα, ακίνητα αξίας
164 εκατ. ευρώ βρίσκονται στην Κύπρο, ακίνητα αξίας 25 εκατ. διαθέτει
στην Ελλάδα, ενώ στη Ρουμανία έχει
μηδέν. Η συνολική αξία των βιοτεχνιών και βιομηχανιών που διαθέτει
η REMU φτάνουν τα 119 εκατ. ευρώ.
Στην Κύπρο έχει 82 εκατ. ευρώ
βιοτεχνίες και βιομηχανίες, ενώ
στην Ελλάδα αξίας 37 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά στα ξενοδοχεία, διαθέτει μόνο στην Κύπρο, αξίας 35 εκατ. ευρώ. Τα ακίνητα που είναι υπό
κατασκευή –τουλάχιστον μέχρι τα
τέλη Μαρτίου- ανέρχονται μόλις
στα 1 εκατ. ευρώ.

Μπορεί το πλαίσιο αντιμετώπισης
των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων
να ενισχύθηκε μετά την ψήφιση των
νομοθεσιών τον Ιούλιο του 2018, ωστόσο η δημοφιλέστερη μέθοδος ανάκτησης των χρεών παραμένει η
μέθοδος ανταλλαγής χρέους προς
ακίνητα. Το ειδικό τμήμα της Τράπεζας Κύπρου ονόματι Remu, καθώς
και το αντίστοιχο της Ελληνικής
Τράπεζας προχωρούν σε αγοραπωλησίες ακινήτων, χωραφιών και τεμαχίων γης με γοργούς ρυθμούς. Οι
πλειστηριασμοί παραμένουν αναιμικοί και στα ίδια επίπεδα όπως πέρυσι, ενώ ώθηση αναμένεται να
δοθεί μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που θα εισαχθούν το
Σεπτέμβριο του 2019 στο κυπριακό
σύστημα. Όπως και να έχει, το Debt
to asset έχει αποδειχτεί πως είναι η
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Ο μεγαλύτερος «κτηματομεσίτης» της Κύπρου,
η Remu της Τράπεζας
Κύπρου. Πλέον, διαχειρίζεται ακίνητα λογιστικής
αξίας ύψους 1,54 δισ.
ευρώ.
μέθοδος που ακολουθείται κατά κόρον. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου έχει προχωρήσει σε αγοραπωλησίες ακινήτων αξίας 30 εκατομμυρίων ευρώ το πρώτο τρίμηνο
του 2019, ενώ η Ελληνική δείχνει
πράξεις με συνολική ενδεικτική αξία
τα 16,1 εκατομμύρια ευρώ. Ο μεγαλύτερος «κτηματομεσίτης» της Κύπρου, η Remu της Τράπεζας Κύπρου,
ανέλαβε ακίνητα ύψους 45 εκατ.
(που περιλαμβάνουν κόστος κατασκευής) το α’ τρίμηνο 2019 (μείωση
κατά 61% σε τριμηνιαία βάση και
66% σε ετήσια βάση), μέσω συμφωνιών ανταλλαγής χρέους με ακίνητα
και ανακτηθέντων ακινήτων.

Οικόπεδα η Ελληνική

Οι πλειστηριασμοί παραμένουν αναιμικοί και στα ίδια επίπεδα όπως πέρυσι, ενώ ώθηση αναμένεται να δοθεί μέσω των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που θα εισαχθούν το Σεπτέμβριο του 2019.
Η ΔΔΑ επικεντρώνει την προσοχή της στην πώληση των ακινήτων που προκύπτουν από τις
συμφωνίες ανταλλαγής χρέους με
ακίνητα.
Το Συγκρότημα ολοκλήρωσε την
πώληση ακινήτων ύψους 30 εκατ.
ευρώ το α’ τρίμηνο 2019 (σε σύγκριση
με 42 εκατ. το δ’ τρίμηνο 2018) με
αποτέλεσμα κέρδη από την πώληση
ακινήτων ύψους 4 εκατ. για το α’
τρίμηνο 2019. Κατά τo τρίμηνο που
έληξε το Μάρτιο του 2019, το Συγκρότημα προχώρησε σε εκτέλεση
αγοραπωλητήριων συμφωνιών με
συνολική τιμή συμβολαίου ύψους
37 εκατ. ευρώ (119 ακίνητα). Επι-

πρόσθετα, το Συγκρότημα υπέγραψε αγοραπωλητήριες συμφωνίες
για πωλήσεις ακινήτων με τιμή συμβολαίου ύψους 103 εκατ. ευρώ. Η
Remu πλέον διαχειρίζεται ακίνητα
λογιστικής αξίας ύψους 1,54 δισ.
ευρώ επιπρόσθετα από ακίνητα ύψους 16,6 εκατ., τα οποία μετέπειτα
κατηγοριοποιήθηκαν ως ομάδα εκποίησης που κατέχεται προς πώληση.
Στα αποτελέσματα της Τράπεζας
σχολιάζεται πως αποθέματα ακινήτων λογιστικής αξίας ύψους 98 εκατ.
ευρώ περιλαμβάνονταν στο χαρτοφυλάκιο για την πώληση Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων από το πρό-

γραμμα Helix, σε σύγκριση με ακίνητα ύψους 74 εκατ. ευρώ στο τέλος
του 2018.

904 εκατ. σε γη
Το debt for swap έχει φέρει την
ειδική μονάδα - κτηματομεσίτη της
Τρ. Κύπρου να διαθέτει περιουσία
1,54 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 904
εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε γη (οικόπεδα και αγροτεμάχια). Τα 896 εκατ. ευρώ αφορούν τα οικόπεδα και
τα αγροτεμάχια που έχει στην Κύπρο
η Remu, ενώ γη αξίας 8 εκατομμυρίων
ευρώ βρίσκεται στην Ελλάδα. Γη 4
εκατ. ευρώ βρίσκεται στην Ρουμανία.
Τα γραφεία και τα εμπορικά ακίνητα

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής, η APS Debt Servicing Cyprus,
εντός Μαρτίου προχώρησε σε πράξεις πώλησης τριών σημαντικών ακινήτων, με ενδεικτικές τιμές πέραν
των 14 εκατομμυρίων ευρώ. Οι ενδεικτικές πωλήσεις που έγιναν εντός
Μαρτίου ήταν οι εξής: Εμπορικό
κτήριο στο Παραλίμνι (κατάστημα
και διαμερίσματα) με ενδεικτική
τιμή €1,6 εκατ. ευρώ, οικιστικό οικόπεδο στη Μουταγιάκα Λεμεσού
με ενδεικτική τιμή περίπου €2,5
εκατ. ευρώ, οικόπεδα στην Μακεδονίτισσα που προηγουμένως ανήκαν στην Εκκλησία με ενδεικτική
τιμή περίπου 3 εκατ. ευρώ, τουριστικά διαμερίσματα στην περιοχή
Πύλα της Λάρνακας με ενδεικτική
τιμή περίπου 3 εκατ. ευρώ, τουριστικό οικόπεδο στην Αγία Νάπα με
ενδεικτική τιμή 3 εκατ. ευρώ και τέλος, εμπορικό κτήριο στα Πολεμίδια
Λεμεσού σε πακέτο πώλησης μαζί
με 3 επαύλεις στο Πεντάκωμο
(Governors) Λεμεσού στην τιμή περίπου 3 εκατ. ευρώ.

l

Κλείνει ο πρώτος
κύκλος αξιολογήσεων
της Κύπρου για το 2019
Με δύο ακυρώσεις και δύο αξιολογήσεις αναμένεται να
κλείσει ο πρώτος κύκλος αξιολογήσεων της κυπριακής
οικονομίας από τους διεθνείς οίκους αξιολόγησης. Οι
Standard and Poor’s, καθώς και οι Moody’s ανέβαλαν τις
αξιολογήσεις τους για την κυπριακή οικονομία, με τον
Fitch να είναι ο μόνος οίκος που προχώρησε σε μία. Την
Παρασκευή, σειρά έχει ο καναδικός Οίκος DBRS, ο οποίος
στα τέλη Νοεμβρίου 2018
έπραξε ό,τι είχαν κάνει
οι Standard and Poor’s
και Fitch, δηλαδή σε διπλή αναβάθμιση και την
μετάβαση της Κύπρου
στην επενδυτική βαθμίδα. Παρόλο που θα προχωρήσει σε αξιολόγηση,
τα σημάδια δεν δείχνουν
να προχωρά σε κάποια αναβάθμιση του αξιόχρεου
της χώρας.
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Πηγές από το οικονο- <
μικό περιβάλλον της ΚύΤην Παρασκευή
πρου ανέφεραν πως ο Οίκος απλώς θα επιβεβαιώ- αξιολογεί ο καναδισει την αξιολόγηση που
κός οίκος DBRS
είχε προχωρήσει το Νοέμβριο, δηλαδή, στο «BBB το αξιόχρεο της
(low)». Ωστόσο, υπάρχει χώρας. Μικρές
μία πιθανότητα να αλλάξει τις προοπτικές του και προσδοκίες.
από σταθερό «outlook»,
να προχωρήσει σε θετικό. Έστω και με αυτή την προσθήκη,
η Κύπρος δεν θα καταφέρει να μπει στο ειδικό επενδυτικό
προφίλ του «i-Boxx» και θα πρέπει ένας επόμενος Οίκος
να αναβαθμίσει το αξιόχρεο της χώρας περαιτέρω. Όπως
εξήγησαν οι ίδιες πηγές, από την προηγούμενη αξιολόγηση
της χώρας δεν έχει γίνει καμία συνταρακτική αλλαγή
στην οικονομία της, αντιθέτως, μπορεί να προσμετρήσει
αρνητικά η απόφαση του δικαστηρίου για τους μισθούς
των δημοσίων υπαλλήλων.
Όπως δήλωνε ο Οίκος εξάλλου στην τελευταία του αξιολόγηση, η Κύπρος αντιμετωπίζει σημαντικές πιστωτικές
προκλήσεις που σχετίζονται με τα σημαντικά ακόμη Μη
Εξυπηρετούμενα Δάνεια, τα υψηλά επίπεδα ιδιωτικού
και δημόσιου χρέους, τις εξωτερικές ανισορροπίες και
το μικρό μέγεθος της οικονομίας που βασίζεται στην παροχή υπηρεσιών και έτσι αφήνεται εκτεθειμένη η οικονομία
του νησιού σε εξωτερικούς κινδύνους.
Όσον αφορά στο σταθερό outlook, είχε αναφέρει πως
η χώρα ενδέχεται να υποστεί πιέσεις από μια περίοδο
με χαμηλή ανάπτυξη ή από μεγάλες δημοσιονομικές ανισορροπίες. Τέλος, σημείωνε πως η αντιστροφή του
ρυθμού της μείωσης των ΜΕΔ θα λειτουργήσει αρνητικά
για την οικονομία.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

Τροποποιήσεις στον περί Φορολογίας
του Εισοδήματος Νόμο

Πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για
στέγαση γραφείων και αιθουσών διδασκαλίας
του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου

Ζητείται υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που
διαθέτουν προς ενοικίαση κτίριο/α σε ακτίνα 1.5 χιλ. περίπου από το
Δημαρχείο Λεμεσού, για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του
Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου.
Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν στο Κιβώτιο
Προσφορών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διεύθυνση
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 31, 2ος όροφος πρώην κτιρίου Συνεργατικού
Ταμιευτηρίου Λεμεσού, 3036 Λεμεσός, το αργότερο μέχρι τις 12:30 μμ.
Παρασκευή 31/05/2019 σε κλειστό φάκελο. Στο εξωτερικό του φακέλου
να αναγράφεται: «Δήλωση ενδιαφέροντος για στέγαση του Τεχνολογικού
Πανεπιστήμιου Κύπρου».

Για περαιτέρω πληροφορίες/έντυπα/χάρτης, παρακαλείστε όπως
αποτείνεστε στην ιστοσελίδα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
https://www.cut.ac.cy

Η ΒΟΥΛH των Αντιπροσώπων ψήφισε στις
5 Απριλίου 2019, μια σειρά από τροποποιήσεις
του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου
οι οποίες δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 25 Απριλίου
2019. Ο πολυαναμενόμενος νόμος εισάγει
στην Κυπριακή Φορολογική νομοθεσία συγκεκριμένες πρόνοιες της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη θέσπιση κανόνων
κατά των πρακτικών φοροαποφυγής που έχουν άμεση επίπτωση στη λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς (Anti-Tax Avoidance Directive – ATAD), η οποία υιοθετήθηκε από
την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016. Σκοπός της
Οδηγίας είναι να αποτρέψει τον επιθετικό
φορολογικό σχεδιασμό και η δημιουργία
ενός ελάχιστου επιπέδου προστασίας κατά
της φοροδιαφυγής των εταιρειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τροποποιήσεις θα τεθούν
σε ισχύ αναδρομικά από την 1 Ιανουαρίου
2019.
Ο νέος νόμος είναι περίπλοκος και αναμένεται ότι το Τμήμα Φορολογίας θα εκδώσει
φορολογική εγκύκλιο που θα παρέχει διευκρινίσεις για την πρακτική εφαρμογή των
προνοιών του νόμου.
Οι κανόνες που καλύπτονται από τις πρόσφατες τροποποιήσεις και οι κυριότερες
τους πρόνοιες είναι οι εξής:
1. Κανόνας περιορισμού
των τόκων
Ο κανόνας προνοεί ότι δεν επιτρέπεται
για σκοπούς φόρου εισοδήματος το υπερβαίνον κόστος δανεισμού το οποίο ξεπερνά
το 30% του φορολογητέου εισοδήματος
προ τόκων, φόρων, αφαιρέσεων και προσθέσεων αναφορικά με στοιχεία πάγιου ενεργητικού (ΕΠΤΦΑΠ).
Για τους σκοπούς της παρούσας πρόνοιας,
το ΕΠΤΦΑΠ υπολογίζεται προσθέτοντας στο
φορολογητέο εισόδημα το υπερβαίνον
κόστος δανεισμού, τα προσαρμοσμένα ποσά
για αφαιρέσεις, εκπτώσεις και προσθέσεις
αναφορικά με στοιχεία πάγιου ενεργητικού
και με άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ο ορισμός
του κόστους δανεισμού περιλαμβάνει δαπάνες
για τόκους κάθε μορφής χρέους, άλλες δαπάνες οικονομικά ισοδύναμες με τόκους,
και έξοδα που προκύπτουν από την άντληση
χρηματοδότησης. Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού ορίζεται ως το ποσό κατά το οποίο
το εκπιπτόμενο κόστος δανεισμού μιας εταιρείας υπερβαίνει τα φορολογικά έσοδα
από τόκους.
Αν μια εταιρεία είναι μέλος ενός Κυπριακού
ομίλου για σκοπούς συμψηφισμού ζημιών
συγκροτήματος εταιρειών, τότε ο κανόνας
περιορισμού των τόκων εφαρμόζεται για
τη συγκεντρωτική θέση του Κυπριακού ομίλου.
Το υπερβαίνον κόστος δανεισμού εκπίπτει
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50% στα δικαιώματα ψήφου, κεφαλαίου ή
κερδών στην εν λόγω αλλοδαπή εταιρεία•
και β) ο πραγματικός εταιρικός φόρος που
καταβάλλεται επί των κερδών της αλλοδαπής
εταιρίας ή της ΜΕ είναι χαμηλότερος του
50% του φόρου που θα επιβαλλόταν αν τα
κέρδη αυτά φορολογούνταν στην Κύπρο.

Πέτρος Λοΐ ζου
Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος
K. Treppides & Co Ltd

μέχρι το ποσό των €3 εκατομμυρίων ανά
φορολογικό έτος, ανά εταιρεία ή Κυπριακό
όμιλο.
Ο κανόνας περιορισμού των τόκων δεν
εφαρμόζεται σε χρηματοοικονομικούς οργανισμούς και αυτοτελείς οντότητες καθώς
επίσης και σε υπερβαίνον κόστος δανεισμού
που προκύπτει σχετικά με δάνεια που είχαν
συναφθεί πριν από τις 17 Ιουνίου 2016 (και
δεν έχουν τροποποιηθεί στη συνέχεια) και
με δάνεια που χρησιμοποιήθηκαν για τη
χρηματοδότηση συγκεκριμένων μακροπρόθεσμων δημόσιων έργων υποδομής.
2. Κανόνας για Ελεγχόμενες
Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ)
Ο κανόνας αυτός προνοεί ότι το μη διανεμηθέν εισόδημα μιας οικονομικής οντότητας
που αντιμετωπίζεται ως ΕΑΕ, που προκύπτει
από μη γνήσιες ρυθμίσεις, προστίθεται στο
φορολογητέο εισόδημα της Κυπριακής εταιρείας. Το μη διανεμηθέν εισόδημα θεωρείται ως το λογιστικό κέρδος μετά τη φορολογία της ΕΑΕ που δεν διανεμήθηκε στην
Κυπριακή εταιρεία κατά τη διάρκεια του
ίδιου φορολογικού έτους ή κατά τους επόμενους 7 μήνες από το τέλος του έτους.
Μια αλλοδαπή εταιρεία ή μόνιμη εγκατάσταση (ΜΕ), τα κέρδη της οποίας δεν φορολογούνται ή απαλλάσσονται από τον φόρο
στην Κύπρο, θεωρείται ως ΕΑΕ όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: α) η
Κυπριακή εταιρεία, είτε μόνη της ή από
κοινού με συνδεδεμένες επιχειρήσεις της,
έχει άμεση ή έμμεση συμμετοχή πάνω από

3. Γενικός κανόνας
απαγόρευσης των καταχρήσεων
Ο κανόνας προνοεί ότι για σκοπούς υπολογισμού του οφειλόμενου εταιρικού
φόρου, δεν λαμβάνεται υπόψη ρύθμιση
ή σειρά ρυθμίσεων οι οποίες δεν είναι
γνήσιες. Μη γνήσιες ρυθμίσεις ορίζονται
οι ρυθμίσεις οι οποίες δεν τίθενται σε εφαρμογή για βάσιμους εμπορικούς λόγους
που απηχούν την οικονομική πραγματικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι πρόνοιες
της Οδηγίας της ΕΕ σε σχέση με τη Φορολόγηση κατά την έξοδο και τον Κανόνα για
ασυμφωνίες στη μεταχείριση υβριδικών
μέσων αναμένεται να εισαχθούν στην Κυπριακή Φορολογική νομοθεσία μέχρι το
τέλος του 2019 και θα εφαρμοστούν από
την 1 Ιανουαρίου 2020.
Ο νέος νόμος μπορεί να επηρεάσει τους
Κύπριους φορολογούμενους και τις δομές
τους και ως εκ τούτου συνιστάται να προχωρήσουν σε μια αξιολόγηση των επιπτώσεων των νέων κανόνων στις δραστηριότητές
τους, να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις
και να λάβουν τις κατάλληλες ενέργειες
όπου είναι δυνατόν.
Η K. Treppides & Co Ltd, είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη συμβουλευτική εταιρεία
στην Κύπρο, με εδραιωμένη διεθνή παρουσία και γραφεία στο Λονδίνο και τη
Μάλτα. Προσφέρει ένα πλήρες φάσμα νομικών, φορολογικών, λογιστικών, συμβουλευτικών και οικονομικών συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε διεθνείς επενδυτές που
δραστηριοποιούνται σε διάφορους βιομηχανικούς τομείς. Η εταιρεία διαθέτει πολλά
χρόνια εμπειρίας και μια ομάδα έμπειρων
στελεχών που παραμένουν σε ετοιμότητα
για να βοηθήσουν άτομα και επιχειρήσεις
σε όλη τη διάρκεια της επενδυτικής διαδικασίας, στην Κύπρο.
Στοιχεία επικοινωνίας:
ploizou@treppides.com
www.treppides.com
Nicosia: Treppides Tower, Kafkasou 9,
Aglantzia, CY 2112, Nicosia, Cyprus
Limassol: Kristellina Tower, 12 Arch.
Makarios III Avenue, Mesa Geitonia,
CY 4000 Limassol, Cyprus
London: 7 Milner Street, London SW3 2QA
Malta: Level 1, Somnium, Tower Road,
Swatar, Birkirkara BKR 4012
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Απαράδεκτη θεωρεί το Υπ. Υγείας την επιστολή ΠΙΣ
Επικρίσεις ότι η οργάνωση των ιδιωτικών γιατρών βρίσκεται πίσω από την ακύρωση των συναντήσεων με τις επιστημονικές εταιρείες
Tης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΑ

Μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε
ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου
μετά την ακύρωση προγραμματισμένων
συναντήσεων που είχε με τέσσερις επιστημονικές εταιρείες ειδικών γιατρών.
Συγκεκριμένα, οι συναντήσεις που ήταν
προγραμματισμένες για τις επόμενες ημέρες, ακυρώθηκαν μετά από επικοινωνία
των εταιρειών με το γραφείο του υπουργού,
προβάλλοντας μάλιστα διάφορες δικαιολογίες. Μεταξύ άλλων, οι εταιρείες εξέφρασαν την άποψη ότι το υπουργείο και
ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ),
θα έπρεπε να διαπραγματεύονται απευθείας με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο
<
<
<
<
<
<

«Οι θέσεις οι οποίες αναφέρονται στην επιστολή
του ΠΙΣ περί «τεχνασμάτων»
είναι προκλητικές»,
δήλωσαν στην «Κ» πηγές
του υπ. Υγείας.
(ΠΙΣ). Οι ακυρώσεις των συναντήσεων
αλλά και οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας,
έγιναν λίγες ημέρες μετά τη συνεδρία του
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, στην οποία όπως πληροφορούμαστε, συμμετείχαν
και επιστημονικές εταιρείες. Όπως δήλωσε
ο υπουργός Υγείας, Κωνσταντίνος Ιωάννου,
«οι συγκεκριμένες εταιρείες ενήργησαν
κατόπιν εντολών», αφήνοντας αιχμές ότι
ο ΠΙΣ προέτρεψε τις εταιρείες να μην
έχουν επαφή με τον ίδιο τον υπουργό.
Όπως πληροφορείται η «Κ», ο ΠΙΣ έστειλε επιστολή προς το υπουργείο Υγείας,
χαρακτηρίζοντας την κυβέρνηση αλλά
και το υπουργείο, ανέτοιμους για την εφαρμογή του ΓεΣΥ που είναι προγραμματισμένη για την 1η Ιουνίου. Πηγή εντός
του υπουργείου ανέφερε πως με την επι-

στολή του ο ΠΙΣ επιδιώκει διάλογο, έτσι
ώστε το ΓεΣΥ να αλλάξει νομοθετικά και
από μονοασφαλιστικό να γίνει πολυασφαλιστικό. Κάτι το οποίο αποκλείστηκε από
το υπουργείο αναφέροντας πως «η φιλοσοφία του συστήματος δεν πρόκειται να
αλλάξει».
Στην επιστολή του ο ΠΙΣ, όπως πληροφορούμαστε, χαρακτηρίζει «τέχνασμα»
την επικοινωνία του ίδιου του υπουργού
με τις επιστημονικές εταιρείες ειδικών
γιατρών. «Οι θέσεις οι οποίες αναφέρονται
στην επιστολή του ΠΙΣ είναι προκλητικές»,
δήλωσαν στην «Κ», προσθέτοντας πως
δεν πρόκειται να προβούν στον οποιοδήποτε περαιτέρω σχολιασμό.

Ανοικτό σε εισηγήσεις

Ο ίδιος ο υπουργός με δηλώσεις στο
κρατικό κανάλι, ανέφερε πως στόχος των
συναντήσεων είναι να ενημερωθούν οι
ίδιοι οι γιατροί. «Λόγω της απόφασης του
ΠΙΣ να διακόψει τον διάλογο με τον ΟΑΥ,
δημιουργήθηκαν προβλήματα, τα οποία
στη συνέχεια οδήγησαν σε παραπληροφόρηση των γιατρών», επεσήμανε ο κ.
Ιωάννου. Οι συναντήσεις, σύμφωνα με
τον υπουργό, προγραμματίζονται έτσι
ώστε να κατατεθούν στο τραπέζι προβληματισμοί, ανησυχίες ή και κάποιες
ενστάσεις αν υπάρχουν. Παράλληλα, ο
υπουργός απηύθυνε έκκληση προς τους
υγιώς σκεπτόμενους, όπως τους χαρακτήρισε, γιατρούς, να συζητήσουν από
κοινού θέματα τα οποία τους αφορούν,
και να κατατεθούν τυχόν εισηγήσεις για
βελτιώσεις. Όπως διαβεβαίωσε, με την
εφαρμογή του ΓεΣΥ αρχές Ιουνίου, θα
πραγματοποιεί συναντήσεις με όλους
τους εμπλεκόμενους ανά δεκαπενθήμερο,
ώστε να καταγράφονται τα προβλήματα
που πιθανόν να δημιουργούνται και να
εξετάζονται τρόποι επίλυσής τους.

Κίνητρο η αγορά εξοπλισμού

Κίνητρο θεωρείται από πλευράς υπουργείου η αγορά ιατρικού εξοπλισμού.

Με την εφαρμογή του ΓεΣΥ ο υπουργός θα έχει συναντήσεις ανά δεκαπενθήμερο για καταγραφή προβλημάτων που ενδεχομένως να παρουσιαστούν και να δρομολογηθούν μέτρα για ε-

πίλυσή τους.

Όπως μας λέχθηκε, το σχέδιο που αφορά
την επιδότηση αγοράς του εξοπλισμού,
βρίσκεται σε διαδικασία επεξεργασίας.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι δεν αφορά

μόνο τα διαγνωστικά κέντρα. Πηγή από
το υπουργείο ανέφερε στην «Κ» πως με
την αγορά του εξοπλισμού, θα προσφερθεί
ποιοτική αναβάθμιση στο ΓεΣΥ, αλλά και

Κατά 80% αυξήθηκαν τα χρέη
των νοσοκομείων στην Ελλάδα
Του ΠΡΟΚΟΠΗ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Συνεχίζουν να αυξάνονται τα χρέη του Δημοσίου προς τρίτους και προμηθευτές, ξεπερνώντας κατά το πρώτο τρίμηνο του
έτους τα 2,2 δισ. ευρώ, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2018 έχουν αυξηθεί κατά 273
εκατ. ευρώ. Το εντυπωσιακό είναι ότι τα
χρέη των νοσοκομείων αυξήθηκαν σε διάστημα τριών μηνών κατά 80%. Αντί να μειώνονται τα χρέη, η κυβέρνηση όχι μόνο
δημιουργεί νέα, στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά, αλλά «μοιράζει»
χρήματα και υποσχέσεις στο σύνολο των
φορολογουμένων. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι
αυτοί που κάνουν λόγο για συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να διογκώνονται
τα χρέη, ώστε να έχει η ίδια την απαραίτητη
ρευστότητα κάνοντας ταυτόχρονα τη δική
της προτεραιοποίηση διανέμοντας χρήματα
όπου εκείνη κρίνει. Οπως φαίνεται, ο μηδενισμός των οφειλών θα καθυστερήσει,
και συγκεκριμένα θα εκπνεύσει άκαρπη
και η νέα παράταση έως την 31η Μαΐου
2019. Είχαν προηγηθεί άλλες πέντε παρατάσεις για τον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που παρήλθαν άπρακτες.
Η πρώτη ήταν στο τέλος του 2016, ακολούθησε ο Ιούνιος του 2017 και στη συνέχεια
νέα προθεσμία ορίστηκε το τέλος του μνημονίου, τον Αύγουστο του 2018. Πολύ πριν
από τη λήξη της έγινε φανερό ότι ούτε και
αυτή θα τηρηθεί. Ακολούθησε ο προσδιορισμός με υπουργικές αποφάσεις νέας προθεσμίας, της 31ης Δεκεμβρίου 2018, και
με νομοθετική ρύθμιση δόθηκε νέα παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2019. Η διόγκωσή
τους όμως καταδεικνύει ότι είναι αδύνατον
τα χρέη να μηδενισθούν τις επόμενες 20
ημέρες. Και αυτό, καθώς οι δήμοι και τα
νοσοκομεία συνεχίζουν να αυξάνουν τα
χρέη τους, όπως προκύπτει από τα στοιχεία
που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών.

<
<
<
<
<
<

Από τον Δεκέμβριο του 2018,
οι οφειλές του Δημοσίου προς
τους ιδιώτες έχουν αυξηθεί
κατά 273 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα τα χρέη του Δημοσίου διαμορφώνονται ως εξής:
• 531 εκατ. ευρώ είναι οι οφειλές των
νοσοκομείων. Σημειώνεται ότι στα τέλη
Δεκεμβρίου τα χρέη των νοσοκομείων ανέρχονταν στα 294 εκατ. ευρώ. Δηλαδή σε
διάστημα τριών μηνών αυξήθηκαν κατά
80%.
• 81 εκατ. ευρώ χρωστούν τα υπουργεία,
από 49 εκατ. που χρωστούσαν στα τέλη
Φεβρουαρίου.
• 247 εκατ. ευρώ είναι τα χρέη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (από 217 εκατ. στα
τέλη Φεβρουαρίου).

• 622 εκατ. ευρώ οφείλουν οι οργανισμοί
κοινωνικής ασφάλισης, εκ των οποίων τα
151 εκατ. ευρώ ο ΕΟΠΥΥ.
• 310 εκατ. χρωστούν διάφορα νομικά
πρόσωπα από 341 εκατ. ευρώ που χρωστούσαν στα τέλη Σεπτεμβρίου.
• 417 εκατ. ευρώ είναι οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.
Ωστόσο, τα χρέη του Δημοσίου είναι
σημαντικά υψηλότερα, δεδομένου ότι στα
στοιχεία που δημοσιοποιεί το ΓΛΚ δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές
από τα τελωνεία και ειδικά για τις κατηγορίες
ΕΦΚ και ΦΠΑ σε βιομηχανίες, ξενοδοχεία,
αλιευτικά σκάφη και πλοία, καθώς και
όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται από
τα τελωνεία και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελματίες. Σημειώνεται ότι
ληξιπρόθεσμες είναι οι υφιστάμενες υποχρεώσεις προς τρίτους (εκτός γενικής κυβέρνησης) που δεν εξοφλήθηκαν μετά την
παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία
οφειλής.
Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών
για τις οποίες έχει εκδοθεί και έχει εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ (ατομικό φύλλο
έκπτωσης) μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς. Από τον Δεκέμβριο 2015 και εφεξής οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων περιλαμβάνουν στοιχεία εκκρεμών επιστροφών, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα σχετικά
ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένα και μη), μέχρι και
το τέλος του μήνα αναφοράς.
Ο τομεάρχης της Ν.Δ. Χρήστο Σταϊκούρας κάνει λόγο «για εσωτερική στάση
πληρωμών», τονίζοντας πως «αυτό είναι
το αποτέλεσμα της επιλογής της κυβέρνησης να κηρύξει εσωτερική στάση πληρωμών, προκειμένου, μαζί με την υπερφορολόγηση νοικοκυριών και επιχειρήσεων,
να επιτύχει αχρείαστα υπερπλεονάσματα,
διαλύοντας τη μεσαία τάξη και στερώντας
ρευστότητα από την οικονομία.

στον ιδιωτικό τομέα. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικός ο εξοπλισμός, αφού αποτελεί
μέρος του μοντέρνου τρόπου άσκησης
της υγείας», σημειώνεται. Εντός των ε-

ΑΠΟΨΗ

πόμενων εβδομάδων θα πάρει την τελική
του μορφή, και ακολούθως θα κατατεθεί
στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Υγείας για έγκριση.

/ Του ΧΡΊΣΤΟΥ Ο. ΙΩΑΝΝΊΔΗ

Η Ποιότητα του ανακριτικού
έργου και δίκαια δίκη
Στα πλαίσια της Κυπριακής Συνταγματικής τάξης όσο και στα πλαίσια του
κοινοδικαίου έχει αναγνωριστεί γενικά
η υποχρέωση στις ανακριτικές αρχές
να διεξάγουν την ανακριτική διαδικασία κατά τρόπο δίκαιο, διαφανή και
ορθό, απαλλαγμένο από ενστάσιμα
στοιχεία, όπως η προκατάληψη, τα
αλλότρια κίνητρα κλπ. Σύμφωνα με
τη νομολογία μας, η επιταγή για δίκαιη
ανάκριση πηγάζει από την εφαρμογή
των κανόνων του Κράτους Δικαίου,
ενώ η αμετάβλητη συνισταμένη των
ανακριτικών αρχών, κατά τη διαλεύκανση του εγκλήματος, πρέπει να είναι
η αναζήτηση της αλήθειας και κατ’ επέκταση ο σκοπός της ανάκρισης θα
πρέπει να είναι η παρουσίαση της αλήθειας ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου.
Ως εκ τούτου, ο ανακριτής θα πρέπει
να ενεργεί κατά τρόπον που να αποκλείει την πιθανότητα κατασκευής
μαρτυρίας και η αμερόληπτη συμπεριφορά του θα πρέπει να αποκλείει
και οποιανδήποτε υποψία ως προς τη
γνησιότητα της ανάκρισης. Σε περίπτωση ελαττωματικής, σε σχέση με
τα πιο πάνω, ανακριτικής διαδικασίας
το δικαστήριο οφείλει να αξιολογεί τη
μαρτυρία με καχυποψία. Περαιτέρω,
με δεδομένο ότι ο τρόπος διενέργειας
των ανακρίσεων επηρεάζει άμεσα τη
δικαιότητα (fairness) ή όχι της δίκης
συνεπάγεται ότι σοβαρές παραλείψεις
των ανακριτικών αρχών μπορεί να οδηγήσουν σε απαλλαγή ενός κατηγορούμενου ως μέτρο ορθής απονομής
της δικαιοσύνης, νοουμένου ότι οι παραλείψεις θέτουν τον κατηγορούμενο
σε μειονεκτική θέση έναντι της κατηγορούσας αρχής.
Πράγματι, η αναστολή της δίκης ή
η απόρριψη υπόθεσης για κατάχρηση

της δικαστικής διαδικασίας χωρεί μόνο
εφόσον απολήγει σε καταπίεση ή δυσμενή επηρεασμό του κατηγορούμενου. Είναι για αυτό το λόγο που παραλείψεις των ανακριτικών αρχών
κατά την διενέργεια του ανακριτικού
έργου, περιλαμβανομένων της πλημμελούς επιδίωξης επιστημονικών εξετάσεων, της μη λήψης γραπτών καταθέσεων σε σχέση με ουσιώδη γεγονότα, της μη παραλαβής αντικειμένων ως τεκμηρίων, της μη απεικόνισης
μιας σκηνής ή της μη διενέργειας δοκιμής όπου αυτό είναι πρόσφορο, μπορούν να αποδυναμώσουν την αξιοπιστία του ανακριτικού έργου, τα δικαιώματα του κατηγορουμένου και στο
τέλος την εκδοχή της κατηγορούσας
αρχής.
Παρά τα πιο πάνω δυστυχώς η νομολογία μας ακόμα δεν αναγνώρισε
ρητά το φαινόμενο το οποίο έχει αναγνωριστεί από την καναδική δικαιοσύνη ως το φαινόμενο του «Tunnel
Vision». Ως εξηγείται σε καναδικές αποφάσεις, το φαινόμενο παρατηρείται
όπου οι άνθρωποι πείθουν τους εαυτούς τους ότι μια θεωρία είναι αληθής
και ακολούθως εστιάζουν μόνο με συμβατή προς αυτή την θεωρία μαρτυρία
και παραγνωρίζουν μαρτυρία η οποία
είναι ασυμβίβαστη με την πεποίθησή
τους. Δηλαδή, το φαινόμενο κάποιος
να εθελοτυφλεί ή να είναι δεκτικός
σε παρωπιδισμό.
Στην ουσία το φαινόμενο εμφανίζεται όπου ελλείπει η αντικειμενικότητα κατά το στάδιο των ανακρίσεων,
ή κατά το στάδιο της δίωξης όπου οι
λειτουργοί αντί να ενεργούν προς όφελος της αλήθειας και της δικαιοσύνης
ενεργούν προς όφελος είτε της ολοκλήρωσης της υπόθεσης ή της όποιας
υποκειμενικής πίστης τους ως προς

τα γεγονότα έτσι ώστε αυτά να γίνουν
αποδεκτά ως τα πραγματικά γεγονότα.
Η Καναδική Δικαιοσύνη επεσήμανε
το απαράδεκτο αλλά και το επιρρεπές
του φαινομένου του παρωπιδισμού,
καθότι αυτό μπορεί να παρουσιαστεί
σε οποιοδήποτε στάδιο και από οποιονδήποτε λειτουργό που εμπλέκεται
στο στάδιο διενέργειας του ανακριτικού
έργου, στο στάδιο παρουσίασης της
υπόθεσης ή λήψης απόφασης σε επίδικα θέματα. Επισημάνθηκε δε ότι οι
ανακριτικές αρχές, η κατηγορούσα
αρχή, οι συνήγοροι υπεράσπισης αλλά
και το Δικαστήριο οφείλουν ενεργά
να προσπαθούν να αποφύγουν φαινόμενα παρωπιδισμού και το ρίσκο
συνεπεία αυτού του φαινομένου σε
λανθασμένες καταδίκες.
Η μικρή κοινωνία μας η οποία βομβαρδίζεται με «γεγονότα» και «ειδήσεις»
σε δυσανάλογο βαθμό ως προς την
«αλήθεια» τους, την «σχετικότητά»
τους ή την «βαρύτητά» τους έχει ανάγκη τα Κυπριακά Δικαστήρια να
βάλουν τον δάκτυλο επί τον τύπον
των ήλων, αντικρίζοντας και δίδοντας
όνομα στα φαινόμενα προκατάληψης
κατά την διενέργεια του ανακριτικού
έργου αλλά και της δίκης Ενώ η Κυπριακή Δικαιοσύνη επικροτεί την ειλικρινή προσπάθεια των ανακριτικών
αρχών και της κατηγορούσας αρχής,
στην υποβοήθηση του Δικαστηρίου
να αναζητήσει την αλήθεια, εντούτοις
η ρητή αναγνώριση του φαινομένου
του παρωπιδισμού αναμφίβολα θα
βοηθήσει στην καταστολή του.

Ο Χρίστος Ιωαννίδης είναι συνέταιρος, Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος στον Δικηγορικό Οίκο Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Λεωνίδου ΔΕΠΕ - LLPOLawFirm.
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Σκληρός αντίπαλος για Amazon
τα γερμανικά παντοπωλεία

Ντεμπούτο της Uber
στο χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης

Ιδιαίτερα διστακτικοί για αγορές τροφίμων μέσω Ιντερνετ οι Γερμανοί καταναλωτές

Δέκα χρόνια μετά την εμφάνισή της
στην αγορά, η Uber, η μεγαλύτερη
πλατφόρμα διασύνδεσης ιδιωτών οδηγών με πελάτες στη Δύση, εισάγεται
στο αμερικανικό χρηματιστήριο. Οπως
επισημαίνουν αναλυτές στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, η εισαγωγή της ήταν κάτι που ανέμεναν επί
μακρόν, ενώ προηγήθηκε η αρχική
δημόσια εγγραφή για αρχική διάθεση
μετοχών. Μέσω αυτής ο αμερικανικός
κολοσσός της ψηφιακής οικονομίας
συγκέντρωσε 8,1 δισ. δολάρια με τιμή
μετοχής στα 45 δολάρια, όταν οι αναλυτές την είχαν τοποθετήσει στη ζώνη
από 44 έως 50 δολάρια. Αν και υπερκαλύφθηκε η προσφορά των μετοχών
της, η Uber αποφάσισε την τιμή κοντά
στα κατώτερα επίπεδα της διακύμανσης, ώστε να αποτρέψει την επανάληψη
του σεναρίου της Lyft. H ανταγωνίστριά
της εισήχθη στο χρηματιστήριο τον
Μάρτιο με υψηλή τιμή της μετοχής
της και συνέχισε να ενισχύεται τις
πρώτες ημέρες, αλλά μετά υποχώρησε
δραστικά.

Οι ψηφιακές αγορές ενθουσιάζουν τους
Γερμανούς και τις Γερμανίδες. Oπως δείχνουν τα στοιχεία, οι μισοί υπολογιστές
στη χώρα πωλούνται διαδικτυακά, καθώς
και το ένα τρίτο των ηλεκτρονικών συσκευών και σχεδόν το ένα τέταρτο των
ενδυμάτων. Δεν δείχνουν τόση προθυμία,
όμως, οι Γερμανοί και οι Γερμανίδες όταν
πρόκειται για τα καθημερινά ψώνια από
το μπακάλικο, το μανάβικο και το σούπερ
μάρκετ, όπως αναφέρεται σε σχετικό
δημοσίευμα της Deutsche Welle – και
αυτό δεν ωφελεί κολοσσούς όπως η
Amazon, που προσδοκούσαν έσοδα από
τις συναλλαγές αυτές. Στο συγκεκριμένο
πεδίο δείχνουν πιο παραδοσιακοί, ενώ
και για προϊόντα ατομικής περιποίησης
(κρέμες, οδοντόκρεμες, ξυριστικά) και
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Οι Γερμανοί προτιμούν
να ψωνίζουν από τα μαγαζιά, καθώς υπάρχει πυκνό
δίκτυο καταστημάτων.
καθαριότητας προτιμούν τα καταστήματα
καλλυντικών. Βέβαια, μέχρι πριν από
δύο χρόνια η πραγματικότητα ήταν πολύ
διαφορετική, όταν στις αρχές Μαΐου του
2017 η Amazon άρχισε να πουλάει τρόφιμα στη δεδομένη αγορά. Πολλοί τότε
υπέθεσαν ότι θα γινόταν μια μικρή επανάσταση στον τρόπο που θα διεξαγόταν πλέον το εμπόριο τροφίμων στη
Γερμανία.
Σήμερα όμως η πραγματικότητα τους
διαψεύδει, διότι είναι πολύ διαφορετική.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της εταιρείας Nielsen, η οποία ειδικεύεται σε
θέματα συμπεριφοράς καταναλωτών, αποδεικνύεται ότι «στα τρόφιμα οι Γερμανοί μένουν πιστοί στα καταστήματα».
Εάν δει κανείς πώς αντιδρούν και οι άνθρωποι αντιστοίχως στη χώρα μας, θα

Αμφιβολίες
Οι Γερμανοί αγοράζουν κατά κόρον υπολογιστές, ηλεκτρονικές συσκευές ή ρούχα μέσω Ιντερνετ. Δεν δείχνουν τόση προθυμία όταν

πρόκειται για τα καθημερινά ψώνια από το μπακάλικο, το μανάβικο και το σούπερ μάρκετ.
διαπιστώσει κάποια μάλλον παρόμοια
συμπεριφορά: αν και έχει διεισδύσει αρκετά το ηλεκτρονικό εμπόριο στα νοικοκυριά, δεν καλύπτει τα είδη καθημερινής ανάγκης. Σύμφωνα με στοιχεία
του Οικονομικού Πανεπιστημίου, του
ΙΟΒΕ, της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και ερευνητών της αγοράς, για
το 2018 το 50% των αγορών αφορά διαμονή σε καταλύματα, το 46% ταξιδιωτικές
υπηρεσίες και το 43% έτοιμο φαγητό,
ενώ έπονται ηλεκτρονικές συσκευές, βιβλία και εισιτήρια εκδηλώσεων.

Στασιμότητα
Ειδικότερα, στη Γερμανία οι αγορές
τροφίμων μέσω Διαδικτύου έχουν μείνει
στάσιμες τα τελευταία πέντε χρόνια. Και
πώς αλλιώς θα μπορούσε να γίνει, εφόσον

μόνο ένα στα έξι νοικοκυριά πού και
πού αγοράζει μέσω Ιντερνετ προϊόντα,
που χρειάζονται σε καθημερινή βάση,
όπως επισημαίνει η Deutsche Welle. Αντιθέτως, οι Γερμανοί χρησιμοποιούν
το Ιντερνετ κυρίως για αγορά επίπλων
ή βιβλίων.
Ενας ακόμα λόγος που οι Γερμανοί
προτιμούν να ψωνίζουν από τα μαγαζιά
είναι ότι υπάρχει ένα πυκνό δίκτυο καταστημάτων. Aυτό σημαίνει πως είναι
δύο και τρεις φορές περισσότερα σε
σχέση με τα αντίστοιχα στη Γαλλία ή τη
Μεγάλη Βρετανία. Μια πρακτική, πάντως,
που συνηθίζεται περισσότερο είναι οι
πελάτες να παραγγέλνουν διαδικτυακά
προϊόντα και να τα παραλαμβάνουν από
τα υποκαταστήματα των εταιρειών. Παραδοσιακά μεγάλες αλυσίδες εκπτωτικών

καταστημάτων, όπως είναι οι Lidl και
Aldi, αποφεύγουν μέχρι σήμερα να επενδύσουν στις διαδικτυακές πωλήσεις
τροφίμων και για το ερχόμενο διάστημα
δεν αναμένεται κάποια διαφορετική εξέλιξη. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν
πως μπορεί στη Γερμανία να παρατηρείται
μια καθυστέρηση σε αυτόν τον τομέα,
όμως με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο
οι διαδικτυακές πωλήσεις τροφίμων αργά
ή γρήγορα θα καθιερωθούν, τουλάχιστον
σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ όσο σήμερα.
Ο επικεφαλής της γερμανικής αλυσίδας
σούπερ μάρκετ Rewe, Λιονέλ Σουκ, δηλώνει μάλιστα ότι ο όμιλος, τον οποίο διοικεί, είναι ήδη σε εγρήγορση για αυτή
την εξέλιξη και δηλώνει πως «εάν η κατάσταση εξελιχθεί πιο γρήγορα, εμείς είμαστε ήδη έτοιμοι».

Κι αυτό επειδή οι επενδυτές αμφιβάλλουν για τη δυνατότητά της να εμφανίσει κέρδη, δεδομένου ότι μέχρι
σήμερα έχει μόνον ζημίες. Χαρακτηριστικά είναι όσα δήλωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Uber, Ντάρα
Κοσροβσάχι, σε συνέντευξή του στο
CNBC, λίγες ώρες πριν από την έναρξη
της διαπραγμάτευσης της μετοχής: «Η
περίπτωση της Lyft μάς έκανε πιο συντηρητικούς». Η εταιρεία αποτιμάται
σε 82,4 δισ. δολάρια και το ντεμπούτο
της στη Νέα Υόρκη είναι το πλέον πολυαναμενόμενο μετά το αντίστοιχο
της Facebook πριν από επτά χρόνια.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Κοσροβσάχι, η τιμή των 45 δολαρίων ανά
μετοχή είναι μια ένδειξη της αβεβαιότητας που επικρατεί στο γενικότερο
οικονομικό περιβάλλον. Συν τοις άλλοις,
η αρχική δημόσια εγγραφή για αρχική
δημόσια διάθεση μετοχών της Uber

l

Συγκέντρωσε 8,1 δισ. δολάρια με τιμή
μετοχής στα 45 δολάρια.
συνέπεσε με τη σοβαρή κλιμάκωση
των σινοαμερικανικών εμπορικών σχέσεων, γεγονός το οποίο επανέφερε τον
φόβο σε επενδυτές και αγορές για επιβράδυνση στην παγκόσμια οικονομία.
Οι δείκτες των διεθνών χρηματιστηρίων
τις τελευταίες ημέρες σημείωσαν απώλειες εξαιτίας αυτού του λόγου. «Η
τιμή των 45 δολαρίων της Uber πιθανώς
να φανερώνει κάποια επιφύλαξη εκ
μέρους των επενδυτών, οι οποίοι θέλουν χειροπιαστά πράγματα, δηλαδή
ένα αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα για το
πότε θα εμφανίσει κέρδη η εταιρεία»,
παρατηρεί ο Τομ Γουάιτ, αναλυτής της
D.A. Davidson & Co. Ως μη εισηγμένη
η Uber είχε εξασφαλίσει κεφάλαια 15
δισ. δολαρίων για επέκταση δραστηριοτήτων στην παράδοση έτοιμου φαγητού και τη μεταφορά φορτίων, αλλά
δεν έδινε έμφαση στα κέρδη (το 2018
εμφάνισε ζημίες 3,03 δισ. δολαρίων).
Με την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο θα έχει να αντιμετωπίσει και τις
πιέσεις επενδυτών και μετόχων, οι οποίοι θα της ζητούν να αποδείξει εμπράκτως τη βούλησή της να παρουσιάσει έσοδα. Τέλος, υπενθυμίζεται
ότι ο Ντάρα Κοσροβσάχι ανέλαβε το
πηδάλιο της Uber μετά την απομάκρυνση του αμφιλεγόμενου συνιδρυτή
της, Τράβις Καλάνικ, και αφού η εταιρεία είχε περάσει μια μακρά περίοδο
κρίσεων.

Αποχωρεί η BlackRock
από τη διάσωση της Carige

Σε νέο ιδιοκτήτη πέρασε το
εμβληματικό Chrysler Building

Η αποχώρηση των ιδιωτικών επενδυτικών
κεφαλαίων της BlackRock από το σχέδιο
διάσωσης της προβληματικής ιταλικής
τράπεζας Carige δημιουργεί έναν επιπρόσθετο πονοκέφαλο στην ιταλική κυβέρνηση. Ο λόγος είναι πως αυξάνει τις
πιθανότητες να χρειαστεί η παρέμβαση
του δημοσίου στην όλη διαδικασία. Σύμφωνα με σχετικό δημοσίευμα του
Reuters, βασική αιτία για τη λήψη της
απόφασης από τον αμερικανικό οίκο,
τον μεγαλύτερο του κόσμου στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, είναι
η πολιτική αβεβαιότητα στην Ιταλία και
το ενδεχόμενο να πέσει η κυβέρνηση.
Επίσης, η BlackRock δεν ήθελε να αποκτήσει μερίδιο πέραν του 25%, αλλά
το γεγονός ότι δεν υπήρχαν άλλοι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καθιστούσε
πιθανή την εξέλιξη αυτή. Από πλευράς
του ο υπουργός Οικονομίας της Ιταλίας,
Τζοβάνι Τρία, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι είναι ακόμη πιθανό να βρεθεί
μια λύση με εναλλακτικούς επενδυτές,
χωρίς να πάει χαμένη η μέχρι σήμερα

Στη Νέα Υόρκη, όπου παρατηρείται μεγάλη
δραστηριότητα στην οικοδόμηση νέων
κτιρίων, ένας μεγιστάνας πηγαίνει κόντρα
στο ρεύμα. Ο Γερμανοαμερικανός Αμπάι
Ρόζεν αγόρασε αντί 151 εκατ. δολαρίων
ένα ιστορικό κτίριο, το Κράισλερ Μπίλντινγκ (Chrysler Building). Πρόκειται για
ένα οικοδόμημα στο Μανχάταν, που συναποτελεί ψηφίδα του μωσαϊκού της πόλης, ενώ για πολλούς θεωρητικούς της
τέχνης και της αρχιτεκτονικής είναι αναπόσπαστο κομμάτι της νεοϋορκέζικης
ταυτότητας. Αρχικά ανήκε στην Chrysler,
την ιστορική αυτοκινητοβιομηχανία της
Αμερικής. Είναι ένα από τα πιο μεγαλειώδη
οικοδομήματα του κόσμου και κατασκευάστηκε κατ’ επιθυμία του δημιουργού
της εταιρείας, Γουόλτερ Κράισλερ. Οταν
ανηγέρθη το 1930, ήταν το υψηλότερο
κτίριο του κόσμου, τίτλο που διατήρησε
μερικούς μόνο μήνες. Την αμέσως επόμενη χρονιά τον εξασφάλισε το ακόμα
υψηλότερο Εμπάιαρ Στέιτ Μπίλντινγκ
(Empire State Building).
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Σε σχετικό ρεπορτάζ των Financial
Times αναφέρεται πως ο επιχειρηματίας

Νέος πονοκέφαλος για την
ιταλική κυβέρνηση η αποχώρηση του αμερικανικού
επενδυτικού κεφαλαίου.
προετοιμασία. Οπως αναφέρει η αρθρογράφος του BreakingViews/Reuters,
Λάιζα Τζιούκα, αν και δεν είχε ολοκληρωθεί η διάσωση της Carige, ωστόσο
βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο.

Ρίσκο
Η απόφαση αυτή της BlackRock, η
οποία ελήφθη ύστερα από πολύμηνες
διαπραγματεύσεις, είναι ουσιαστικά η
παραδοχή ότι το σχέδιο διάσωσης των
720 εκατ. ευρώ είναι πολύ ριψοκίνδυνο.
Αρχικά η BlackRock είχε αναλάβει να
διαχειρίζεται ένα ταμείο έκτακτων περιστάσεων, το οποίο θα διοχέτευε ρευστό
στην Carige, σε συνεργασία με ένα ταμείο αλληλεγγύης, το οποίο θα ανήκε
σε ιταλικές τράπεζες και λοιπούς επενδυτές. Το ταμείο αλληλεγγύης θα μετέτρεπε υβριδικά ομόλογα αξίας 313 εκατ.
ευρώ σε μετοχές της Carige. Οι συμμετέχοντες αναμενόταν να παρουσιάσουν
την προσεχή εβδομάδα το σχέδιό τους
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, το
οποίο, εκτός των άλλων, αποσκοπούσε
να μην εμπλέξει την ιταλική κυβέρνηση.
Εάν δεν υπάρξει εναλλακτική, η κυβέρνηση θα χρειαστεί για τέταρτη φορά
μέσα σε δύο χρόνια να διασώσει μία
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Η BlackRock δεν ήθελε να αποκτήσει μερίδιο πέραν του 25%, αλλά το γεγονός ότι δεν υ-

πήρχαν άλλοι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καθιστούσε πιθανή την εξέλιξη αυτή.
προβληματική τράπεζα, ενώ για τον στόχο αυτό φυλάττει ένα κεφάλαιο 1 δισ.
ευρώ, ώστε να κατευνάσει τους θορυβημένους καταθέτες. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας Il
Messaggero, που επικαλείται η Λάιζα
Τζιούκα, η ΒlackRock προσδοκούσε πως
η Carige θα ισοσκέλιζε ζημίες και κέρδη
τo 2020, ενώ έως το 2023 θα εμφάνιζε
καθαρά κέρδη της τάξεως των 160 εκατ.
ευρώ, δηλαδή θα είχε απόδοση κεφαλαίων 8% επί 1,9 δισ. ευρώ. Αυτή η απόδοση είναι διπλάσια από τον μέσο
όρο του 4% που έχουν οι ιταλικές τράπεζες για τα δεδομένα του 2018.
Οπως επισημαίνουν πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές, εάν εκτραπεί πλήρως το σχέδιο διάσωσης της τράπεζας
Carige από ιδιώτες και απαιτηθεί η συμμετοχή του δημοσίου με τα χρήματα
των Ιταλών φορολογουμένων, θα ενοχληθούν τα κυβερνώντα κόμματα. Τόσο
το ακροδεξιό της Λέγκας του Βορρά όσο
και το αντισυστημικό Κίνημα 5 Αστέρων
είχαν στραφεί κατά των προηγούμενων
κυβερνήσεων της Ιταλίας, όταν χρειάστηκε να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα
των φορολογουμένων για να διασώσουν
χρεωμένες τράπεζες της χώρας.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Carige
είχε τεθεί τον Ιανουάριο υπό τον έλεγχο
της ΕΚΤ επειδή δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει τα αναγκαία κεφάλαια και να
αντισταθμίσει τις ζημίες λόγω επισφαλειών. Ο Varde Ρartners, ένας άλλος αμερικανικός επενδυτικός οίκος, αποχώρησε προ καιρού εξαιτίας της κακής ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων
της Carige. Tις πληροφορίες αυτές δίνει
καλά πληροφορημένη πηγή. Σε ανακοίνωσή της η Carige δηλώνει ότι αναζητεί
άλλες λύσεις για να διασφαλίσει τη σταθερότητα και την αναδιοργάνωσή της,
προσθέτοντας ότι έχει ακόμη τη δυνατότητα να αιτηθεί προληπτική ανακεφαλαιοποίηση από το υπουργείο Οικονομίας. Η ΕΚΤ βρίσκεται σε επαφή με
την προσωρινή διοίκηση της τράπεζας,
ενώ είχε θέσει ως προθεσμία τα μέσα
Μαΐου για την υποβολή δεσμευτικών
προσφορών εκ μέρους των επενδυτών.
Η Carige, όπως αναφέρεται εν κατακλείδι,
είχε δεχθεί σοβαρά πλήγματα λόγω της
υπερβολικής έκθεσής της στην τοπική
οικονομία της Λιγουρίας, μιας περιφέρειας στα βορειοδυτικά της Ιταλίας που
εμφάνιζε σοβαρά προβλήματα.
REUTERS

Ο Αμπάι Ρόζεν θεωρεί πως
η εκμετάλλευση ιστορικών
κτιρίων είναι μια κερδοφόρος δραστηριότητα.
Αμπάι Ρόζεν, που διατηρεί την εταιρεία
εκμετάλλευσης ακινήτων RFR Holdings,
έκανε περιουσία με το να αγοράζει σε
χαμηλές τιμές ακίνητα στη Νέα Υόρκη
στη δεκαετία του 1990 και να αναθέτει
σε αρχιτέκτονες να τα ανακαινίζουν –
τότε η αγορά βρισκόταν σε ύφεση και υπήρχαν ευκαιρίες. Σήμερα, γιατί αγοράζει
αντί 151 εκατ. δολαρίων το αρ ντεκό
Κράισλερ Μπίλντινγκ, το οποίο –σημειωτέον– βρίσκεται σε ένα πανάκριβο οικόπεδο; Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες του,
τα κρατικά επενδυτικά κεφάλαια του Αμπου Ντάμπι, είχαν αγοράσει το 2008 το
πολυώροφο κτίριο των 77 ορόφων και
κατέβαλαν 800 εκατ. δολάρια. Ωστόσο,
το ετήσιο ενοίκιο του οικοπέδου έβαινε
αυξανόμενο από τα 7 εκατ. δολάρια αρχικά, στα 32,5 εκατ. δολάρια. «Το οικοδόμημα ίσως δεν εναρμονίζεται πολύ με
την εποχή, ωστόσο διατηρεί και τη γοητεία του και τη σημασία του», λέει ο κ.
Ρόζεν, ο οποίος σπούδασε νομικά στη
Γερμανία και μετέβη στη Νέα Υόρκη το
1980. Μεγαλώνοντας στην Ευρώπη, εκτίμησε την αξία των ιστορικών κτιρίων,

Το Chrysler Building είναι ένα από τα πιο μεγαλειώδη οικοδομήματα του κόσμου και κα-

τασκευάστηκε κατ’ επιθυμίαν του δημιουργού της εταιρείας, Γουόλτερ Κράισλερ. Οταν ανηγέρθη το 1930, ήταν το υψηλότερο κτίριο του κόσμου, τίτλο που διατήρησε μερικούς
μήνες μόνο. Την αμέσως επόμενη χρονιά τον εξασφάλισε το ακόμα υψηλότερο Empire
State Building.
που αποτελούν τοπόσημα και σύμβολα.
Οπως λέει στους Financial Times, η αποστολή του έγκειται στο να ανακαλύπτει
τη χαμένη ψυχή του κάθε κτιρίου και,
όταν το κατορθώσει, ύστερα από μόνο
του θα προσελκύσει τους ενδιαφερόμενους ενοικιαστές. «Το Κράισλερ Μπίλντινγκ είναι το λόμπι του, οι ανελκυστήρες
και μετά στους ορόφους χώροι γραφείων
– αλλά εμείς θα δημιουργήσουμε κάτι
παραπάνω από αυτό».
Κατά την εκτίμησή του η νέα γενιά
των πλουσίων και τα στελέχη στις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και τους οίκους
επενδυτικών κεφαλαίων, που θα κυβερνήσουν αύριο την Αμερική, ενδιαφέρονται
για κτίρια με χαρακτήρα. «Το να ανεγείρεις
σήμερα ένα καινούργιο κτίριο μεταφράζεται σε κόστος στα περίπου 3.300 δολάρια
το τετραγωνικό μέτρο», παρατηρεί ο Αμπάι Ρόζεν, που διαθέτει και μία αξιόλογη
συλλογή έργων σύγχρονης τέχνης. «Αγοράζεις ένα ήδη υπάρχον με 2.240-2.560
δολάρια το τ.μ., διαθέτεις επιπλέον 640960 δολάρια ανά τ.μ. για ανακαίνιση, και
έχεις ένα ιστορικό κτίριο». Κατά καιρούς,

έχει έντονες διαφωνίες με την αρμόδια
επιτροπή προστασίας της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς της Νέας Υόρκης, που απασχολούν και τον Τύπο, αλλά υπογραμμίζει ότι οι περιορισμοί που του θέτει,
του αρέσουν. «Είμαστε οι φρουροί των
εμβληματικών οικημάτων για κάποια περίοδο, μέχρι να τα παραδώσουμε σε άλλους. Δεν διατίθενται συχνά προς πώληση,
όπως άλλα κτίρια, γιατί με αυτά αναπτύσσεις μια σχέση συναισθηματική και χρειάζεσαι χρόνο να τους δώσεις τη σφραγίδα
σου», επισημαίνει στους Financial Timers
ο κ. Ρόζεν. Τέλος, θεωρεί πως η εκμετάλλευση ιστορικών κτιρίων είναι μια κερδοφόρος δραστηριότητα, αν και ορισμένες
φορές ίσως και να μη γνωρίζει ακριβώς
τι να κάνει με αυτά. Μια παλιά κτηνιατρική
κλινική, που στεγαζόταν σε κτίριο του
1913 στο Μανχάταν, αγοράστηκε από
τον ίδιο αντί 26 εκατ. δολαρίων. Χρειάστηκε χρόνος για να λύσει το θέμα των
ιδιαίτερων υποδομών που είχε για να εξυπηρετεί τα νοσούντα ζώα και να μεταμορφωθεί σε κόμβο για ψηφιακά καταστήματα.
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Με δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα
αξίας 60 δισ. απειλεί το Πεκίνο τις ΗΠΑ
«Η Κίνα θα πληγεί πολύ άσχημα» αν προχωρήσει σε αντίποινα, προειδοποιεί ο Τραμπ
Με το νέο αδιέξοδο στις συνομιλίες
ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Πεκίνο να προκαλεί κραδασμούς στα
χρηματιστήρια Αμερικής, Ευρώπης και Ασίας, οι δύο μεγαλύτερες
οικονομίες του κόσμου ανεβάζουν
τους τόνους και κλιμακώνουν τον
μεταξύ τους εμπορικό πόλεμο. Η
Κίνα ανακοίνωσε αντίποινα στις
κινήσεις της Ουάσιγκτον, που με
τη σειρά της αναμένεται να δημοσιοποιήσει άμεσα περαιτέρω
δασμούς σε κινεζικά προϊόντα αν
δεν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις. Αυτή τη φορά, όμως, η κλιμάκωση του εμπορικού
πολέμου αποκαλύπτει πως οι μεταξύ τους διαφορές στοιχειοθε-

αμερικανικού νομίσματος έναντι
ενός καλαθιού νομισμάτων να υποχωρεί κατά 0,06% και το ευρώ
να ενισχύεται στο 1,1234 δολάρια.

Το μέτωπο με την Ε.Ε.
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Η Κομισιόν ετοιμάζεται
να επιβάλει δασμούς σε
αμερικανικά προϊόντα,
εάν η Ουάσιγκτον επιβάλει τελικά δασμούς σε
γερμανικά αυτοκίνητα.
τούν αγεφύρωτο χάσμα.
Ως απάντηση στους δασμούς
25% που επέβαλε την Παρασκευή
ο Αμερικανός πρόεδρος σε κινεζικά προϊόντα αξίας 200 δισ. δολαρίων, το Πεκίνο ανακοίνωσε αντίστοιχους δασμούς σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 60 δισ. δολαρίων από την 1η Ιουνίου. Θα
πλήξουν 2.493 αμερικανικά προϊόντα που καλύπτουν ευρύτατο
φάσμα από μπαταρίες μέχρι σπανάκι και καφέ. Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε
επανέλθει στην προσφιλή του τακτική των tweets και προειδοποίησε την Κίνα ότι «θα πληγεί πολύ
άσχημα» αν δεν καταλήξει σε εμπορική συμφωνία με την Ουάσιγκτον, καθώς θα την εγκατα-

Παρά την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε για μία ακόμη

φορά ότι οι δύο χώρες βρίσκονται σε συμφωνία.

λείψουν οι επιχειρήσεις και θα
στραφούν σε άλλες χώρες. Την απείλησε, μάλιστα, να μην προχωρήσει σε αντίποινα, απαντώντας
σε ανακοίνωση του Πεκίνου ότι
η δεύτερη οικονομία στον κόσμο
«δεν θα υποκύψει ποτέ σε εξωτερικές πιέσεις».
Τα κινεζικά ΜΜΕ διατήρησαν,
άλλωστε, υψηλούς τόνους, επαναλαμβάνοντας ότι η πόρτα της Κίνας
είναι πάντα ανοικτή για διαπραγματεύσεις, αλλά η χώρα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της. Στη
διάρκεια του Σαββατοκύριακου,
άλλωστε, ο Αμερικανός πρόεδρος
διεμήνυε με tweets πως η υπερδύναμη «βρίσκεται εκεί που θέλει
με την Κίνα», καθώς θα εισπράτττει
«δεκάδες δισ. δολάρια από τους

δασμούς στα κινεζικά προϊόντα».
Κάλεσε, μάλιστα, όσες αμερικανικές
βιομηχανίες εισάγουν κινεζικά
προϊόντα να προτιμήσουν «χώρες
στις οποίες δεν επιβάλλονται δασμοί» και ισχυρίστηκε πως δεν
είναι αναγκαίο να πληρώσουν τους
δασμούς οι Αμερικανοί καταναλωτές. Σύντομα, πάντως, τον διέψευσε ο επικεφαλής των οικονομικών του συμβούλων, Λάρι Κάντλοου, καθώς παραδέχθηκε πως
οι δασμοί στα κινεζικά προϊόντα
θα πλήξουν τις επιχειρήσεις και
των δύο χωρών.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε, πάντως, στο Fox News, ο Λάρι
Κάντλοου, συντάχθηκε πλήρως με
τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς
τόνισε πως αξίζει να χάσουν οι

ΗΠΑ μερικές θέσεις εργασίας και
να επιβραδυνθεί η οικονομική ανάπτυξη προκειμένου να δοθεί τέλος στις «δεκαετίες αθέμιτων εμπορικών πρακτικών» του Πεκίνου.
Αναφέρθηκε, παράλληλα, και στο
«ιδιαίτερα πιθανό» ενδεχόμενο να
συναντηθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με
τον Κινέζο ομόλογό του, Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου
του G20 που θα γίνει τον επόμενο
μήνα στην Ιαπωνία.
Στο μεταξύ, η ανταλλαγή φραστικών πυρών οδήγησε το γουάν
στα χαμηλότερα επίπεδα που έχει
σημειώσει από το καλοκαίρι, με
την ισοτιμία του να διαμορφώνεται
στα 6,9402 γουάν έναντι ενός δολαρίου. Πλήγμα δέχθηκε, άλλωστε,
και το δολάριο με τον δείκτη του

Την ίδια στιγμή, θέση μάχης
παίρνει το άλλο μέτωπο του εμπορικού πολέμου, εκείνο της Ε.Ε.,
που μελετά προσεκτικά τα αντίποινα στα οποία θα προβεί αν ο
Ντόναλντ Τραμπ αυξήσει τελικά
τους δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα. Μιλώντας στην τηλεόραση του Bloomberg, η επίτροπος
Εμπορίου, Σεσίλια Μάλμστρομ, τόνισε πως βρίσκεται στο στάδιο της
ολοκλήρωσης ο κατάλογος με τα
υποψήφια για δασμούς αμερικανικά
προϊόντα.
Τον περασμένο Ιούλιο η Ε.Ε. συνήψε προσωρινή συμφωνία με τον
Ντόναλντ Τραμπ. Ζητούμενο για
την ευρωπαϊκή πλευρά είναι να αποφύγει την αύξηση των δασμών
στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει
απειλήσει να επιβάλει υψηλότατους δασμούς στα γερμανικά αυτοκίνητα, με το επιχείρημα ότι αποτελούν απειλή για την εθνική
ασφάλεια των ΗΠΑ. Αν υλοποιήσει
την απειλή του, θα πληγούν ευρωπαϊκές εξαγωγές αυτοκινήτων
αξίας περίπου 52,8 δισ. δολαρίων.
Εχει ορίσει μάλιστα τη 18η
Μαΐου προθεσμία για να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε αυτήν
την κίνηση κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου και με την Ε.Ε.
Ετσι η Κομισιόν ετοιμάζεται να
επιβάλει αντίστοιχους δασμούς
σε αμερικανικά προϊόντα αξίας
22,5 δισ. δολαρίων. Σύμφωνα, πάντως, με την κ. Μάλμστρομ, η Ουάσιγκτον ενδέχεται να αναβάλει
τη σχετική απόφασή της δεδομένου ότι εστιάζει το ενδιαφέρον
της στο μέτωπο της Κίνας.

Υβριδικά φορτηγά-τραμ
φτιάχνουν Siemens - VW
Η νέα συνεργασία του μηχανολογικού ομίλου Siemens και της αυτοκινητοβιομηχανίας Volkswagen
ανοίγει τον δρόμο στη μεταφορά
εμπορευμάτων με τη χρήση υβριδικών φορτηγών, που θα επαναφορτίζονται εν κινήσει με καλώδια.
Τα φορτηγά θα κινούνται σαν τραμ
στις βασικές οδικές αρτηρίες της
Γερμανίας, δίνοντας τη δυνατότητα
στους οδηγούς να επαναφορτίζουν
τα οχήματα με καλώδια.
Προς το παρόν υπάρχει μία λωρίδα, μήκους 10 χιλιομέτρων, στον
αυτοκινητόδρομο Α5 στα νότια της
Φρανκφούρτης, που ξεκίνησε να
λειτουργεί μόλις την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με ανακοίνωση
του κρατιδίου της Εσσης. Στη λωρίδα
αυτή κινείται μόνον ένα φορτηγό
της Scania, θυγατρικής της
Volkswagen, αλλά αναμένεται να
προστεθούν άλλα τέσσερα έως το
2020. Η ταχύτητα κάθε ηλεκτροκίνητου φορτηγού θα φθάνει έως τα
90 χιλιόμετρα την ώρα, αντλώντας
ηλεκτρικό ρεύμα για την επαναφόρτιση της μπαταρίας. Εάν η μπαταρία τελειώνει εκεί όπου δεν θα υπάρχει δυνατότητα επαναφόρτισης
σε ένα δρομολόγιο, τότε θα τίθεται
σε λειτουργία κινητήρας εσωτερικής
καύσης. Ο ανταγωνισμός στην ηλεκτροκίνηση αλλά και την αυτόνομη οδήγηση έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς οι κυβερνήσεις βάζουν υψηλούς στόχους για
μεγάλη μείωση των εκπομπών ρύπων. Ως εκ τούτου, εταιρείες στον
κλάδο των κατασκευών, των αυτοκινητοβιομηχανιών και της τεχνολογίας έχουν επικεντρωθεί στην ανάπτυξη πιο φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς. Η Σουηδία στοχεύει στην ανεξαρτητοποίησή της από τα ορυκτά καύσιμα
έως το 2030, κάτι που απαιτεί μείωση
της χρήσης τους κατά 70% από τον
κλάδο μεταφορών. Η Siemens ξεκίνησε το συγκεκριμένο σχέδιο το
2010, έχοντας ολοκληρώσει πέρυσι
τον πρώτο δρόμο με τη δυνατότητα
επαναφόρτισης για υβριδικά αυτοκίνητα και φορτηγά στα περίχωρα
της Στοκχόλμης. Σήμερα κατασκευάζεται ένας ακόμη δρόμος στην Καλιφόρνια. Οι ευρωπαϊκές αυτοκινη-

τοβιομηχανίες καταβάλλουν προσπάθειες για να μην μείνουν πίσω
στον τομέα της ηλεκτροκίνησης.
Οπως επισημαίνει το πρακτορείο
Reuters, οι Daimler, Jaguar Land
Rover και Volkswagen παρουσίασαν
μια σειρά ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων στην έκθεση αυτοκινήτου
της Νέας Υόρκης, παρά τη χαμηλή
ζήτηση που υπάρχει σήμερα. Πέρυσι, τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα
αντιπροσώπευαν το 2% στις συνολικές πωλήσεις των ΗΠΑ, με την
Tesla να καταλαμβάνει πάνω από
το ένα τρίτο. Η Κίνα δρομολογεί,
στο μεταξύ, τη δημιουργία οδικών
δικτύων με «έξυπνους» αυτοκινητοδρόμους για αυτόνομα αυτοκίνητα, που θα ηλεκτροδοτούνται με
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απώτερος στόχος της κινεζικής κυβέρνησης είναι να αναπτυχθούν οδικά δίκτυα που θα μπορούν να συντονίζονται με τα αυτόνομα οχήματα, είχε δηλώσει πρόσφατα υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο υπουργείο Μεταφορών της Κίνας. Προς
το παρόν έχει ξεκινήσει η κατασκευή
νέου, «έξυπνου» οδικού δικτύου
στον αυτοκινητόδρομο της Χινάν
από την κατασκευαστική εταιρεία
Qilu Transportation Development
Group. Αν αυτό το εγχείρημα ολοκληρωθεί με επιτυχία, μπορεί να
σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στην
παγκόσμια βιομηχανία μεταφορών.
Τα ηλιακά πάνελ, που θα είναι ενσωματωμένα σε ένα διαφανές οδόστρωμα, δεν θα έχουν μόνον τη δυνατότητα να ηλεκτροδοτούν τον
αυτοκινητόδρομο, αλλά και τα σπίτια
γύρω από αυτόν. Προς το παρόν έχουν εγκατασταθεί ηλιακά πάνελ
σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου,
ενώ στο πρώτο στρώμα του διαφανούς οδοστρώματος έχει προβλεφθεί
χώρος για την τοποθέτηση αισθητήρων, που θα παρακολουθούν την
κυκλοφορία. Σημειωτέον ότι περίπου
45.000 οχήματα διέρχονται από τον
συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο σε
καθημερινή βάση. Χρειάζονται μεγάλες επενδύσεις για να δημιουργηθούν οδικά δίκτυα που θα μπορούν να παρέχουν τη δυνατότητα
επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων
αυτοκινήτων σε εθνική κλίμακα.

ΔΙΕΘΝΗ
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Χαμηλότερη ανάπτυξη
στη Ζώνη του Ευρώ
αναμένει η Κομισιόν
H αύξηση του ΑΕΠ θα περιοριστεί στο 1,2% φέτος και στο 1,5% το 2020
Της ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ
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Μεωμένη ανάπτυξη βλέπει για την Ευρωζώνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεωρώντας τις προβλέψεις της προς το χειρότερο για τρίτη φορά μέσα σε έξι μήνες.
Οι εαρινές οικονομικές προβλέψεις της
Επιτροπής που είδαν το φως της δημοσιότητας αποδίδουν την επιβράδυνση
αυτή σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως
οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις, αλλά
και το Brexit, όπως και η ανάπτυξη συγκεκριμένων κρατών-μελών, όπως η Γερμανία και η Ιταλία, που σημείωσαν τη
μεγαλύτερη πτώση επηρεάζοντας τη συνολική εικόνα της Ευρωζώνης.
Σύμφωνα με τις εαρινές οικονομικές
προβλέψεις, το ΑΕΠ θα αυξηθεί φέτος
1,2% και του χρόνου 1,5% στην Ευρωζώνη, ενώ η προηγούμενη πρόβλεψη της
Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στις 7 Φεβρουαρίου έκανε λόγο για ανάπτυξη 1,3%
και 1,6% αντιστοίχως.
Στο σύνολο της Ε.Ε. η ανάπτυξη προβλέπεται να είναι 1,4% το 2019 και 1,6%
το 2020. «Η ευρωπαϊκή οικονομία δείχνει
ανθεκτικότητα έναντι ενός λιγότερο ευνοϊκού εξωτερικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών εντάσεων», είπε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις υπεύθυνος
για το ευρώ.
Ο ίδιος τόνισε ότι αναμένεται η ανθεκτικότητα να συνεχιστεί σε όλα τα
κράτη-μέλη της Ε.Ε. και να επιταχυνθεί
το επόμενο έτος, «υποστηριζόμενη από
την ισχυρή εγχώρια ζήτηση, τη σταθερή

Η Κομισιόν αναθεώρησε
προς το χειρότερο τις εκτιμήσεις της για τρίτη φορά
μέσα σε έξι μήνες.
αύξηση της απασχόλησης και το χαμηλό
κόστος χρηματοδότησης».
Ωστόσο, οι κίνδυνοι εξακολουθούν
να είναι σοβαροί, τόνισε, και ανέφερε
ως παραδείγματα τις ενδεχόμενες εμπορικές συγκρούσεις και τις αδυναμίες των
αναδυόμενων αγορών, ιδίως της Κίνας.
Για τους ευρωπαϊκούς κινδύνους ανέφερε
την πιθανότητα αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία και
την ενδεχόμενη επιστροφή του φαύλου
κύκλου που συνέδεε τα κράτη με τις τράπεζες, οι οποίοι θα είχαν συνέπειες στην
ανάπτυξη. Οι περισσότερες υποβαθμίσεις
στην χθεσινή έκθεση ήταν μικρότερες
σε σχέση με την προηγούμενη έκθεση
του Φεβρουαρίου, εκτός από την περίπτωση της Γερμανίας. Στην περίπτωση
αυτή, η πρόβλεψη για το 2019 μειώθηκε
στο 0,5% ΑΕΠ από 1,1%.

Κίνδυνοι
Οι αξιωματούχοι των Βρυξελλών προειδοποίησαν ότι οι κίνδυνοι που επηρεάζουν αρνητικά τις προοπτικές της περιοχής παραμένουν «σημαντικοί» και εμφανίστηκαν εξαιτίας των εμπορικών εντάσεων αλλά και «εξαιρετικών αδυναμιών», όπως χαρακτηρίζονται οι δυσκο-

λίες που αντιμετωπίζει κυρίως η γερμανική
αυτοκινητοβιομηχανία. Οσον αφορά την
Ιταλία, το έλλειμμά της αναμένεται να
ξεπεράσει το 3,5% του ΑΕΠ το 2020, πολύ
μεγαλύτερο από το 2,5 % του ΑΕΠ που
αναμενόταν για φέτος. Αυτή η επιδείνωση
οφείλεται στα σχέδια της ιταλικής κυβέρνησης να εφαρμόσει πολύ πιο «ακριβές» πολιτικές, όπως την αλλαγή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Το έλλειμμα
της Ιταλίας έχει μεγαλώσει απότομα από
το 3,1% του ΑΕΠ που αναμενόταν τον
Νοέμβριο και ξεπερνάει πλέον και το
όριο της Ε.Ε., που είναι το 3% του ΑΕΠ.
Οι νέες προβλέψεις για την Ιταλία θα
μπορούσαν να οδηγήσουν σε επιβολή
κυρώσεων από την Ε.Ε., αλλά και να πυροδοτήσουν νέο γύρο κριτικής εναντίον
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ήταν πολύ
χαλαρή στην αντιμετώπιση της με την
ιταλική κυβέρνηση όταν κατέθετε το
προσχέδιο του προϋπολογισμού της τον
περασμένο Δεκέμβριο.

Μειώνεται η ανεργία
Στα θετικά νέα είναι ότι η ανεργία συνεχίζει να βρίσκεται σε πτωτική πορεία.
Προβλέπεται να μειωθεί στην Ευρωζώνη
σε 7,7% το 2019 και σε 7,3% το 2020, ποσοστό χαμηλότερο από ό,τι πριν από την
αρχή της κρίσης, το 2007. Συγχρόνως
και το χρέος αναμένεται να μειωθεί στα
περισσότερα κράτη-μέλη το 2019 και το
2020. Συγκεκριμένα, στην Ευρωζώνη αναμένεται το χρέος ως προς το ΑΕΠ να
μειωθεί από 87,1% το 2018 σε 85,8% το
2019 και σε 84,3% το 2020.

Η Κομισιόν αποδίδει την επιβράδυνση σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως οι αυξανόμενες εμπορικές εντάσεις αλλά και το Brexit, καθώς
και σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη όπως η Γερμανία και η Ιταλία, που σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση, επηρεάζοντας τη συνολική εικόνα
της Ευρωζώνης.

O ασιατικός ανταγωνισμός
βουλιάζει τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία
Οι δραστηριότητές τους έχουν μειωθεί και κάποια παράγουν εξοπλισμό για ΑΠΕ
H Κίνα αποτελεί την τελευταία
ελπίδα για τα ημιθανή ναυπηγεία
της Ευρώπης. Με τον ηχηρό
αυτό τίτλο, εκτενές ρεπορτάζ
του Bloomberg σκιαγραφεί την
παρακμή ενός κλάδου που γνώρισε δόξες, αλλά ελλείψει επενδύσεων δεν άντεξε στον ανταγωνισμό από τα ναυπηγεία των
χωρών της Ασίας. Κινεζικοί όμιλοι εξαγοράζουν ευρωπαϊκά
ναυπηγεία ή μερίδια σε ευρωπαϊκά λιμάνια, με πιο αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις το λιμάνι του Πειραιά και το Ρότερνταμ της Ολλανδίας.
Ενδεικτική περίπτωση που αναφέρει το Bloomberg είναι το
ναυπηγείο στο λιμάνι της πόλης
Πούλα στην Κροατία. Στη μεγαλύτερη άνθησή του, στη διάρκεια
της κομμουνιστικής περιόδου,
απασχολούσε πάνω από 8.000
εργαζομένους. Σήμερα έχουν απομείνει μόλις 1.600, οι περισσότεροι από τους οποίους απεργούν. Η κροατική κυβέρνηση απέρριψε προσφάτως σχέδιο διά-

Ο επικεφαλής της Επι-

τροπής Επενδύσεων
της Αιθιοπίας Αμπέμπε
Αμπεμπάγεχου επισημαίνει πως οι αμοιβές
των εργαζομένων στον
κλάδο δεν περιορίζονται ακριβώς στα 26 δολάρια τον μήνα, καθώς
«οι βιομηχανίες τούς
παρέχουν παράλληλα
γεύματα στον χώρο εργασίας, όπως και άλλες
υπηρεσίες». Ο ίδιος τονίζει, άλλωστε, πως οι
περισσότερες βιομηχανίες ένδυσης επιλέγουν
να εγκαθίστανται σε
περιοχές με χαμηλό εργατικό κόστος.

Μισθοί πείνας για Αιθίοπες
κλωστοϋφαντουργούς
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Το ενδεχόμενο
εξαγοράς από κάποιον
κινεζικό όμιλο
αποτελεί για πολλά
ναυπηγεία μοναδική
προοπτική επιβίωσης.

Η παραγωγή πετρελαιοφόρων και πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων έχει μεταφερθεί σε Νότια Κορέα,
Κίνα και Ιαπωνία και τα ευρωπαϊκά ναυπηγεία αναγκαστικά περιορίζονται σε πολυτελείς θαλαμηγούς, κρουαζιερόπλοια, θαλάσσιες πλατφόρμες και σκάφη ωκεανογραφίας.

σωσης του ναυπηγείου, που θα
προϋπέθετε δαπάνες ύψους 1,1
δισ. δολαρίων. Ετσι, ένα ναυπηγείο που κάποτε αναλάμβανε τα
πλοία του ναυτικού της Αυστροουγγαρίας εναποθέτει πλέον τις
ελπίδες στην κινεζική China
Shipbuilding Industry Corp. Μετά
τη συνάντηση που είχε αντιπροσωπεία του με τον πρωθυπουργό
της Κροατίας, ο κινεζικός όμιλος
ανακοίνωσε ότι «εξετάζει σοβαρά»
την εξαγορά του.
Μιλώντας στο Bloomberg ο επικεφαλής του εργατικού συνδικάτου του ναυπηγείου χαρακτήρισε παράδοξο το ότι, τώρα που
η Κροατία είναι ανεξάρτητη χώρα,
η κυβέρνηση ενδέχεται να κλείσει
το ναυπηγείο που έδινε δουλειά
σε χιλιάδες εργάτες επί εποχής
Γιουγκοσλαβίας και κομμουνισμού.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου στον οποίο ανήκουν τα ναυπηγεία της Πούλα και το κροατικό
λιμάνι Ριγιέκα υπολογίζει πως χρειάζονται τουλάχιστον 80 εκατ. ευρώ
για να παραταθεί η λειτουργία της
εταιρείας του επί έξι μήνες, να
πληρώσει τους απεργούς και να
ανακτήσει την εμπιστοσύνη των
πελατών της. Οπως επισημαίνουν
οι συντάκτες του Bloomberg, η
μοίρα τού εν λόγω ναυπηγείου οφείλεται μερικώς σε κακοδιαχείριση, αλλά κυρίως στο ότι το κράτος παραχώρησε το μερίδιό του
το 2013, οπότε η χώρα προσχώρησε στην Ε.Ε.
Η Πούλα αντανακλά την κακοδαιμονία των ευρωπαϊκών ναυπηγείων που γονάτισαν από τον
ανταγωνισμό της Ασίας. Η παραγωγή πετρελαιοφόρων και πλοίων

μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων
έχει μεταφερθεί σε Νότια Κορέα,
Κίνα και Ιαπωνία και τα ευρωπαϊκά
ναυπηγεία αναγκαστικά περιορίζονται σε πολυτελείς θαλαμηγούς, κρουαζιερόπλοια, θαλάσσιες
πλατφόρμες και σκάφη ωκεανογραφίας. Στο Γκντανσκ, την ιστορική πόλη της Πολωνίας από όπου
ξεκίνησε το κίνημα «Αλληλεγγύη»,
το εμβληματικό ναυπηγείο έχει
στραφεί στις ανανεώσιμες πηγές
ενέργειες και κατασκευάζει εξοπλισμό για υπεράκτιες εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών.
Οπως τονίζει ο Κρίστοφερ Τίτγκατ, γενικός γραμματέας της ένωσης ναυπηγείων και εξοπλισμού
θαλάσσιων μεταφορών που έχει
έδρα στις Βρυξέλλες, οι κυβερνήσεις των χωρών της Ασίας έχουν
διαφορετική νοοτροπία από την

Ε.Ε. Θεωρούν στρατηγικής σημασίας τον κλάδο των ναυπηγείων
και ευχαρίστως διοχετεύουν χρήματα του κράτους για να τον στηρίξουν. Οσο δεν αλλάζει η κατάσταση, θα κλείνουν κι άλλα ευρωπαϊκά ναυπηγεία ή θα περιέρχονται
στον έλεγχο κινεζικών βιομηχανιών. Η κινεζική επέλαση είναι εντονότατη στην ευρύτερη περιοχή
των Βαλκανίων, καθώς κινεζικές
επιχειρήσεις οικοδομούν αυτή τη
στιγμή τη μεγαλύτερη γέφυρα της
Κροατίας, ενώ έχουν εξαγοράσει
το μεγαλύτερο ορυχείο και τη μεγαλύτερη βιομηχανία χάλυβα της
Σερβίας. Μιλώντας στους δημοσιογράφους του Bloomberg, ο Τίτγκατ εκφράζει την ελπίδα «πως θα
υπάρξει αφύπνιση στην Ευρώπη
και θα γίνει αντιληπτό ότι είναι
καιρός να κάνουμε κάτι».

Ηχηρά ονόματα του κόσμου της
μόδας, όπως οι εταιρείες Η&Μ,
Gap και PVH, παράγουν τα ρούχα
τους στις βιομηχανίες ένδυσης της
Αιθιοπίας, μιας από τις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες οικονομίες της
Αφρικής. Την έχουν επιλέξει, όμως,
με κριτήριο το εντυπωσιακά μικρό
κόστος των εργατικών χεριών, που
είναι το χαμηλότερο στον κόσμο
στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης.
Πρόκειται για έναν από τους
κλάδους αιχμής στην Αιθιοπία, με
εκατοντάδες βιομηχανίες ένδυσης
να λειτουργούν στα καινούργια
βιομηχανικά πάρκα της. Η κυβέρνηση υπολογίζει ότι σε λίγα χρόνια
ο κλάδος θα έχει προσελκύσει επενδύσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Προσφέρει, άλλωστε, εργασία σε χιλιάδες Αιθίοπες
που, όμως, αρχίζουν να εκδηλώνουν
απογοήτευση, ακόμη και να εγκαταλείπουν την εργασία τους. Ο λόγος είναι ότι αμείβονται με μισθούς
που ωχριούν ακόμη και σε σύγκριση με τους πενιχρούς για τα δυτικά
δεδομένα μισθούς του αντίστοιχου
τομέα της Κίνας και άλλων ασιατικών αναπτυσσόμενων χωρών. Η
εικόνα αναδύεται από σχετική έκθεση του Πανεπιστημίου Stern της
Νέας Υόρκης για τις επιχειρήσεις
και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οπως επισημαίνουν οι συντάκτες
της σχετικής έκθεσης Πολ Μπάρετ
και Ντοροτέ Μπόμαν Πόλι, πρόκειται για επιλογή της αιθιοπικής
κυβέρνησης. Στην προσπάθειά
της να προσελκύσει ξένους επενδυτές, η κυβέρνηση έχει προσφέρει
οικονομικά κίνητρα, το σημαντικότερο των οποίων, όμως, είναι ότι

έχει μειώσει τον βασικό μισθό στα
26 δολάρια τον μήνα στον κλάδο
της κλωστοϋφαντουργίας και όλων
των βιομηχανιών ένδυσης. Την
ίδια στιγμή, ο βασικός μισθός στον
αντίστοιχο κλάδο της Κίνας ανέρχεται σε 340 δολάρια τον μήνα και
στην Κένυα στα 207 δολάρια τον
μήνα. Η μηνιαία αμοιβή είναι, άλλωστε, 95 δολάρια ακόμη και στο
τριτοκοσμικό Μπανγκλαντές, που
απασχόλησε τα διεθνή μέσα ενημέρωσης όταν κατέρρευσαν κακότεχνες βιομηχανίες ρούχων θάβοντας το προσωπικό τους στα ερείπια. Σύμφωνα, όμως, με τον Αγέλε
Γκελάν, οικονομολόγο στο Ινστι<
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Πολλοί νέοι Αιθίοπες
δυσκολεύονται να «βγάλουν» τον μήνα, καθώς
ο μισθός τους είναι μόλις 26 δολάρια.
τούτο Επιστημονικών Ερευνών
του Κουβέιτ, και στην ίδια την Αιθιοπία ο βασικός μισθός σε άλλους
κλάδους ανέρχεται σε 110 δολάρια
τον μήνα.
Οπως προκύπτει από τη σχετική
έκθεση, πολλοί νέοι Αιθίοπες δυσκολεύονται να αντεπεξέλξουν
στις ανάγκες της οικογένειάς τους,
καθώς ο μισθός των 26 δολαρίων
έχει εξαντληθεί πολύ πριν φθάσουν
στο τέλος του μήνα. «Δεδομένου
ότι δεν έχουν παρά ελάχιστη επαγγελματική κατάρτιση, οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται διακόπτοντας την εργασία τους ή ακόμη
και εγκαταλείποντάς την τελείως»,

τονίζουν οι συντάκτες της σχετικής
έκθεσης. Τη συνέταξαν ύστερα
από πρόσφατη επίσκεψή τους στη
ναυαρχίδα του κλάδου της ένδυσης
στη χώρα , στο Βιομηχανικό Πάρκο
Χαουάσα, που άνοιξε τον Ιούνιο
του 2017 στη νότια Αιθιοπία και
απασχολεί σήμερα περίπου 25.000
ανθρώπους. Καλούν την κυβέρνηση να εφαρμόσει μακροπρόθεσμο
οικονομικό πρόγραμμα για την ενίσχυση και στήριξη της βιομηχανίας ένδυσης, αλλά και να θεσπίσει βασικό μισθό στον κλάδο
που θα επιτρέπει την αξιοπρεπή
διαβίωση. Ωστόσο, ο επικεφαλής
της Επιτροπής Επενδύσεων της
Αιθιοπίας Αμπέμπε Αμπεμπάγεχου
επισημαίνει πως οι αμοιβές των
εργαζομένων στον κλάδο δεν περιορίζονται ακριβώς στα 26 δολάρια
τον μήνα, καθώς «οι βιομηχανίες
τούς παρέχουν παράλληλα γεύματα
στον χώρο εργασίας, όπως και άλλες υπηρεσίες». Ο ίδιος τονίζει, εξάλλου, πως οι περισσότερες βιομηχανίες ένδυσης επιλέγουν να
εγκαθίστανται σε περιοχές με χαμηλό εργατικό κόστος και τονίζει
ότι, «αν δεν ήταν έτσι τα πράγματα,
δεν θα είχαν έρθει στην Αιθιοπία
οι κινεζικές επιχειρήσεις». Οι Αρχές
της χώρας συχνά επιδεικνύουν
στους επίσημους επισκέπτες αυτό
το πάρκο, που βρίσκεται 225 χλμ.
νότια της Αντίς Αμπέμπα. Την ίδια
στιγμή, πάντως, οι πολιτικές εξελίξεις στη χώρα συχνά διακόπτουν
αιφνιδιαστικά τη λειτουργία των
εργοστασίων. Στην περιοχή της
Χαουάσα αλλά και σε άλλες περιοχές είναι τεταμένες οι σχέσεις ανάμεσα στις διαφορετικές εθνότητες της Αιθιοπίας.
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Η «ψηφιακή» επέλαση
της Κίνας στη Μαύρη Ηπειρο
Κινεζικοί κολοσσοί κατασκεύασαν και ελέγχουν τα δίκτυα επικοινωνιών στην Αφρική
Η επέλαση της Κίνας στην Αφρική
συνεχίζεται απρόσκοπτα και έχει επεκταθεί στον τομέα της τεχνολογίας,
με τις κινεζικές εταιρείες να έχουν
ισχυρή παρουσία στη Μαύρη Ηπειρο.
Είναι αμφίβολο πλέον πόσες χώρες
έχουν απομείνει για τις αντίστοιχες
εταιρείες των ευρωπαϊκών χωρών
που δεν έχουν επιδείξει εγκαίρως το
δέον ενδιαφέρον. Οι ευρωπαϊκές χώρες προβληματίζονται, άλλωστε, από
τις κατηγορίες του Αμερικανού προέδρου ότι οι κινεζικές εταιρείες, όπως
οι Huawei και ZTE, διευκολύνουν
το Πεκίνο να κατασκοπεύσει τη Δύση. Την ίδια στιγμή, όμως, οι κατηγορίες αυτές ουδόλως απασχολούν
τους Αφρικανούς.

Περισσότερο από όλους έχουν ωφεληθεί οι Τζέιμς Ράτκλιφ και Τζέιμς Ντάισον, οι περιουσίες των οποίων έχουν αυξηθεί κατά 20 δισ. δολάρια, συνολικά. Και οι δύο υπήρξαν ένθερμοι υποστηρικτές του
Brexit, επιχειρηματολογώντας πως είναι προτιμότερο να πορευθεί η Βρετανία μόνη της, χωρίς να δεσμεύεται από την Ε.Ε και τις υποχρεώσεις του κοινού προϋπολογισμού των κρατών-μελών.

To Brexit έκανε τους πλούσιους
Βρετανούς ακόμη πλουσιότερους
Δεκαπέντε μεγιστάνες απέκτησαν άλλα 28 δισ. δολ.

«Made in China»
Τον προβληματισμό αυτόν εκφράζει σε σχετικό ρεπορτάζ η ιστοσελίδα
της Deutsche Welle (DW), που επισημαίνει ότι η τεχνολογία «Made in
China» αποτελεί σήμερα τον ακρογωνιαίο λίθο των υποδομών ψηφιακών δικτύων σε πολλές αφρικανικές
χώρες. Υπογραμμίζει μάλιστα ότι
αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό εν αγνοία των Αφρικανών χρηστών. Οπως
τονίζει ο Ιτζίνιο Γκαλιαρντόνε, καθηγητής
στο
πανεπιστήμιο
Witwatersrand στη Νότιο Αφρική,
«πολλοί Αφρικανοί καταναλωτές δεν
<
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Η απροθυμία της Δύσης
να χρηματοδοτήσει τον τομέα του Ιντερνετ στην Αφρική ήταν που άνοιξε
την πόρτα σε κινεζικές εταιρείες όπως οι Huawei,
ZTE και China Telecom.
έχουν ιδέα ότι χρησιμοποιούν κινεζικής κατασκευής υποδομή τεχνολογίας, Ιντερνετ, επικοινωνιών κ.λπ.».
Κινεζικές εταιρείες όπως οι Huawei,
ZTE και China Telecom βρίσκονται
πίσω από τα συστήματα τεχνολογίας,
Ιντερνετ και επικοινωνιών σε όλη
την Αφρική, στην οποία προωθούν,
άλλωστε, την επόμενη γενιά τεχνολογίας.

Βοήθεια από Πεκίνο
Στη διάρκεια της περασμένης δεκαετίας, οι αφρικανικές χώρες ζήτησαν τη βοήθεια της Κίνας για να οικοδομήσουν ή να επεκτείνουν τις
ψηφιακές υποδομές τους. Με μια
δόση έμμεσης αυτοκριτικής για λογαριασμό όλων των δυτικών κυβερνήσεων, η DW υπογραμμίζει ότι δεν
ήταν αυτός ο μοναδικός λόγος που

οι αφρικανικές χώρες δεν προβληματίζονται από τις προειδοποιήσεις
του Ντόναλντ Τραμπ. Παραθέτει δήλωση του Ερικ Ολάντερ, ιδρυτή του
The China Africa Project, που επισημαίνει πόσο καθοριστικό στάθηκε
το ότι «οι ΗΠΑ δεν έχουν αντιπροτείνει κάποια εναλλακτική». Ο ίδιος
υπογραμμίζει πως η Ουάσιγκτον δεν
είπε ποτέ στους Αφρικανούς «για να
μη χρησιμοποιήσετε τη Huawei σας
δίνω ένα δισ. δολάρια για να αγοράσετε τα δίκτυα της Alcatel ή της
Ericsson ή της Cisco».
Γενικότερα, άλλωστε, οι κυβερνήσεις των δυτικών χωρών δεν βοήθησαν τις αφρικανικές χώρες για να
οικοδομήσουν υποδομές τεχνολογίας.
Ο Γκαλιαρντόνε τονίζει πως στη Ρουάντα, για παράδειγμα, η Νότια Κορέα
ήταν αυτή που στήριξε την ανάπτυξη

του Ιντερνετ τέταρτης γενιάς όταν
οι δυτικές χώρες «απλώς δεν το θεωρούσαν απαραίτητο». Εν ολίγοις,
η απροθυμία των δυτικών χωρών να
υποστηρίξουν τον τομέα της τεχνολογίας, του Ιντερνετ και της επικοινωνίας στην Αφρική ήταν που άνοιξε
την πόρτα στην Κίνα.
Σε ό,τι αφορά τον μέσο Αφρικανό,
δεν ενδιαφέρεται για την προέλευση
της υποδομής τηλεπικοινωνιών που
χρησιμοποιεί.
Σύμφωνα με τη Συμμαχία για Προσιτό Ιντερνετ, ένα gigabyte κοστίζει
κατά μέσον όρο το 8% του μηνιαίου
μισθού στην Αφρική, είναι δηλαδή
πολύ ακριβότερο από το αντίστοιχο
σε Αμερική και Ασία. Γι’ αυτό και οι
περισσότεροι Αφρικανοί ενδιαφέρονται απλώς να βρουν φτηνότερο
Ιντερνετ. Η παρουσία των δυτικών

τεχνολογικών εταιρειών στην Αφρική
παραμένει αναιμική. Ορισμένοι από
τους τεχνολογικούς κολοσσούς, πάντως, αρχίζουν να οικοδομούν κάποιες εγκαταστάσεις στη Μαύρη Ηπειρο. Η Google, για παράδειγμα, άνοιξε προσφάτως εργαστήριο τεχνητής νοημοσύνης στην πρωτεύουσα
της Γκάνας, ενώ η Microsofrt εγκαινίασε μερικά πρώτα κέντρα δεδομένων στη Νότια Αφρική.

Μεγάλα περιθώρια
Η πόρτα φαίνεται πως παραμένει
ανοικτή για τις δυτικές τεχνολογικές
εταιρείες, αλλά είναι εξίσου ανοικτή
και περισσότερο για τις κινεζικές,
καθώς η χρηματοδότηση που προσφέρουν στις κυβερνήσεις των αφρικανικών χωρών τούς προσφέρει
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Οι Βρετανοί δισεκατομμυριούχοι, μεταξύ των οποίων κάποιοι
από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές της αποχώρησης
της χώρας από την Ευρωπαϊκή
Ενωση, κατάφεραν να αυξήσουν την περιουσία τους όταν
η οικονομία παλεύει να διατηρήσει τη δυναμική της ενόψει του Brexit. Κάποιοι εξ αυτών, μάλιστα, αναζητούν τρόπους να αποφύγουν την πληρωμή φόρων στην πατρίδα
τους, αλλά και τις επιπτώσεις
του Brexit. Οι 15 πλουσιότεροι
Βρετανοί που απαρτίζουν τον
δείκτη Bloomberg Billionaires
έχουν προσθέσει 28 δισ. δολάρια στα περιουσιακά τους
στοιχεία από τότε που έγινε
το δημοψήφισμα του Brexit
στις 23 Ιουνίου του 2016, συμπεριλαμβανομένων 18 δισ.
δολαρίων που καταγράφηκαν
στο τρέχον έτος.
Περισσότερο από όλους ωφελήθηκαν οι Τζέιμς Ράτκλιφ
και Τζέιμς Ντάισον, οι περιουσίες των οποίων έχουν αυξηθεί κατά 20 δισ. δολάρια,
συνολικά. Και οι δύο μεγαλοεπιχειρηματίες υπήρξαν ένθερμοι υποστηρικτές του
Brexit, επιχειρηματολογώντας
πως είναι προτιμότερο να πορευτεί η Βρετανία μόνη της,
χωρίς να δεσμεύεται από την
Ε.Ε. και τις υποχρεώσεις του
κοινού προϋπολογισμού των
κρατών-μελών. Δημοσιεύματα
του βρετανικού Τύπου που κυκλοφόρησαν τον Φεβρουάριο
ήθελαν τον Ράτκλιφ, ιδρυτή
της μη εισηγμένης εταιρείας
χημικών Ineos, να μετακομίζει
στο Μονακό για να μειώσει τα
φορολογικά του βάρη. Παράλληλα, ο Ντάισον, ιδρυτής και
διευθύνων σύμβουλος της
Dyson Ltd., αποφάσισε μετά
το Brexit να μεταφέρει τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας

του στη Σιγκαπούρη. Η απόφασή του αυτή ελήφθη λίγους
μήνες αφότου η Σιγκαπούρη
υπέγραψε εμπορική συμφωνία
με την Ε.Ε., η οποία υπόσχεται
ευκολότερη πρόσβαση στην
κοινή αγορά, όπως είχε γράψει
ο Τζόναθαν Φρίλαντ, αρθρογράφος του Guardian.
Η αύξηση της περιουσίας
των Ράτικλιφ και Ντάισον κατά
20 δισ. δολάρια προσεγγίζει
σχεδόν το ήμισυ του λογαριασμού των 39 δισ. στερλινών ή
51 δισ. δολαρίων που δέχτηκε
η Βρετανία να πληρώσει για
το Brexit, ώστε να μην αφήσει
καμία εκκρεμότητα απέναντι
στους Ευρωπαίους εταίρους
της. Τα συνολικά περιουσιακά
<
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Πολλοί ήταν υπέρμαχοι του Brexit και «μετανάστευσαν» για φορολογικούς λόγους.
στοιχεία όλων των Βρετανών
που απαρτίζουν τον δείκτη
Bloomberg Billionaires υπολογίζονται στα 109 δισ. δολάρια. Πάνω από το ήμισυ των
Βρετανών που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον δείκτη δεν
είναι πια κάτοικοι της Βρετανίας, κάτι το οποίο σημαίνει
ότι δεν πληρώνουν φόρους
στη χώρα τους. Η μετανάστευση των πλουσίων συμβαίνει
υπό συνθήκες μεγάλης αβεβαιότητας για τη χώρα και σε
περίοδο που έχουν γίνει περικοπές στο κράτος πρόνοιας.
Ακόμη και η τόνωση της ανάπτυξης που καταγράφηκε
στη βρετανική οικονομία το
α΄ τρίμηνο του 2019 θεωρείται
πρόσκαιρο φαινόμενο, διότι
αποδίδεται στην εντατική συσσώρευση αποθεμάτων από τις

επιχειρήσεις ενόψει του Brexit.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία
της κυβέρνησης, ο ετήσιος
ρυθμός ανάπτυξης στη βρετανική οικονομία διαμορφώθηκε στο 1,8% το α΄ τρίμηνο
του 2019 από το 1,4% το δ΄
τρίμηνο του 2018, αντανακλώντας τις υψηλότερες επιδόσεις
από το γ΄ τρίμηνο του 2017.
Σε τριμηνιαία βάση, η ανάπτυξη στην οικονομία ενισχύθηκε κατά 0,5%. Αλλά αυτή η
στατιστική εικόνα είναι παραπλανητική, καθώς οι βρετανικές επιχειρήσεις προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσο
το δυνατόν περισσότερα αποθέματα για να έχουν επάρκεια
αγαθών στη μετά Brexit εποχή.
Ο μεγαλύτερος φόβος των επιχειρηματιών είναι η άτακτη
αποχώρηση της χώρας από
την Ε.Ε., δηλαδή χωρίς μια εναλλακτική συμφωνία με τα
υπόλοιπα κράτη-μέλη. Τον Φεβρουάριο, όταν η Τράπεζα της
Αγγλίας είχε αναθεωρήσει
προς τα κάτω τις προβλέψεις
για την ανάπτυξη της χώρας
το τρέχον και το επόμενο έτος,
ο επικεφαλής Μαρκ Κάρνεϊ είχε δηλώσει πως η οικονομία
έχει σκεπαστεί από την «ομίχλη του Brexit». Αν και η αγορά
εργασίας παραμένει ισχυρή,
οι επιχειρήσεις μειώνουν τις
δαπάνες τους και ματαιώνουν
επενδύσεις, διότι φοβούνται
μήπως η επιβράδυνση της οικονομίας εξελιχθεί σε βαθιά
ύφεση, ιδιαίτερα εάν γίνει ένα
άτακτο Brexit. «Οι υψηλές επιδόσεις της οικονομίας το α΄
τρίμηνο αντανακλούν τις προετοιμασίες των επιχειρήσεων
όσο ελλοχεύει ο κίνδυνος ενός
σκληρού Brexit», σχολιάζει ο
Σάμουελ Τομπς, επικεφαλής
ερευνών για τη βρετανική οικονομία, στην Pantheon
Macroeconomics.

Το χαμένο στοίχημα της Αργεντινής και του Μαουρίσιο Μάκρι
Το 2015 οι υποστηρικτές του Μαουρίσιο
Μάκρι, προέδρου της Αργεντινής, είχαν
χαιρετίσει την εκλογή του ως απίστευτη
νίκη απέναντι στον αριστερό λαϊκισμό.
Θα έθετε τέλος στις ασυλλόγιστες δαπάνες
του κράτους που είχαν οδηγήσει την Αργεντινή στη χρεοκοπία οκτώ φορές. Ο
Μάκρι υποσχέθηκε να μειώσει το δημόσιο
χρέος της Αργεντινής περιορίζοντας τη
γενναιοδωρία του κράτους. Η λιτότητα
σε λογικές δόσεις θα κέρδιζε την εμπιστοσύνη των διεθνών χρηματοδοτών
και θα έφερνε στη χώρα επενδύσεις που
θα δημιουργούσαν θέσεις εργασίας και
νέες ευκαιρίες. Ο Μάκρι μείωσε κατά
πολύ τις επιδοτήσεις για ηλεκτρισμό,
καύσιμα και μεταφορές, προκαλώντας
μεγάλη αύξηση των τιμών. Η ταλαιπωρία
που βιώνουν οι φτωχοί Αργεντινοί ήταν
προβλέψιμη συνέπεια της στροφής Μάκρι
μακριά από τον αριστερό λαϊκισμό των
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Καθώς ο Μαουρίσιο Μάκρι
διεκδικεί την επανεκλογή
του τον Οκτώβριο, οι ψηφοφόροι παραπονιούνται πως
βλέπουν μόνο δυσκολίες και
καθόλου πρόοδο.
προκατόχων του. Το πρόβλημα είναι πως
οι Αργεντινοί δεν έχουν δει ακόμη το
άλλο στοιχείο που τους είχε υποσχεθεί
ο πρόεδρος: την οικονομική αναβίωση
που υποτίθεται πως θα ερχόταν μετά τη
λιτότητα. Καθώς ο Μαουρίσιο Μάκρι
διεκδικεί την επανεκλογή του τον Οκτώβριο, οι ψηφοφόροι παραπονιούνται πως
βλέπουν μόνο δυσκολίες και καθόλου
πρόοδο. Ακόμη και επιχειρηματίες που

H προεδρία Μάκρι θα μπορούσε να γίνει ο δρόμος της επιστροφής στον λαϊκισμό, καθώς
αυξάνονται οι πιθανότητες να είναι υποψήφια στις εκλογές η προκάτοχός του Κριστίνα
Φερνάντες ντε Κίρχνερ, στην οποία έχει απαγγελθεί σειρά κατηγοριών για διαφθορά.

ευνοήθηκαν από τις μεταρρυθμίσεις Μάκρι δηλώνουν πως ο πρόεδρος δεν ήταν
αποτελεσματικός στην εκτέλεση του σχεδίου του. Η οικονομία βρίσκεται σε ύφεση,
ο πληθωρισμός είναι υψηλότερος από
50% και η ανεργία μεγαλύτερη από 9%.
Η φτώχεια πλήττει το ένα τρίτο του πληθυσμού και διευρύνεται. Η προεδρία Μάκρι υποτίθεται πως θα πρόσφερε έναν
εναλλακτικό δρόμο για χώρες που αντιμετωπίζουν την άνοδο του λαϊκισμού.
Τώρα, η προεδρία του θα μπορούσε να
γίνει ο δρόμος της επιστροφής στον λαϊκισμό, καθώς αυξάνονται οι πιθανότητες
να είναι υποψήφια στις εκλογές η προκάτοχός του Κριστίνα Φερνάντες ντε
Κίρχνερ, στην οποία έχει απαγγελθεί
σειρά κατηγοριών για διαφθορά. Η επιστροφή της θα ερμηνευτεί ως απόρριψη
των φιλικών προς τις αγορές μεταρρυθμίσεων Μάκρι και πιθανώς θα φέρουν

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

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

την Αργεντινή στη συνηθισμένη της κατάσταση: αριστερός λαϊκισμός που γειτνιάζει επικίνδυνα πολύ με τη χρεοκοπία.
Ο Μάκρι δεν έχει πια την πολυτέλεια του
χρόνου. Η μείωση των δαπανών έπληξε
αμέσως τον πληθυσμό της χώρας. Τα υποσχεθέντα οφέλη της μεταρρύθμισής
του –σταθερό νόμισμα, χαμηλός πληθωρισμός, νέες επενδύσεις και δημιουργία
θέσεων εργασίας– ίσως να γίνουν πραγματικότητα σε μερικά χρόνια, αλλά στο
μεταξύ οι Αργεντινοί είναι θυμωμένοι
και αναπολούν το παρελθόν. Ο Μάκρι
είχε διαφημίσει την κυβέρνησή του ως
εξελιγμένη μορφή διακυβέρνησης με σημαντική δόση δυνάμεων της αγοράς μετριασμένη από κοινωνικά προγράμματα.
Το θετικότερο που μπορεί να πει κανείς
είναι πως το φάρμακο δεν έχει δράσει ακόμη.
The New York Times
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Μικρό καλάθι
κρατάει η Μόσχα
για τον Πομπέο
πρόεδρος ευχαρίστως θα ανταποκριθεί
θετικά αν του υποβληθεί επίσημη πρόταση για συνάντηση – διατύπωση που
μας επιτρέπει να υποθέσουμε ότι δεν θα
ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για μια άτυπη
συνάντηση στο πόδι.
Παρά την εποικοδομητική ατμόσφαιρα,
οι δύο αξιωματούχοι δεν έκρυψαν τις βαθιές διαφωνίες τους. Ο Πομπέο κάλεσε
τη Ρωσία να μην παρέμβει (ξανά) στις αμερικανικές εκλογές του 2020, ενώ ο Λαβρόφ του παρέδωσε φάκελο για αμερικανικές παρεμβάσεις στα εσωτερικά της
Ρωσίας και σε ρωσικές ιστοσελίδες. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας εξέφρασε την ευχή να μην αληθεύουν τα
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Οι συμφωνίες για τον έλεγχο
των πυρηνικών, η ένταση
στον Περσικό Κόλπο,
ο πόλεμος στη Συρία
και η κρίση στη Βενεζουέλα,
στο τραπέζι των συνομιλιών.

Μάικ Πομπέο (αριστερά) και Σεργκέι Λαβρόφ απoχωρούν μετά τη συνέντευξη Τύπου
που παραχώρησαν, σε συνέχεια της συνάντησής τους στο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας.

δημοσιεύματα του αμερικανικού Τύπου
περί αποστολής μεγάλου όγκου αμερικανικών στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή, ενώ ο Πομπέο διαβεβαίωσε ότι η
χώρα του δεν επιδιώκει σε καμία περίπτωση πόλεμο με το Ιράν. Αγεφύρωτες

αποδείχθηκαν, όπως αναμενόταν, οι θέσεις των δύο πλευρών για Βενεζουέλα
και Συρία, ενώ δεν διεφάνη πρόοδος
στο Ουκρανικό. Μετά τη συνάντηση
των δύο ανδρών, ενημερώθηκε για τα
αποτελέσματα των συνομιλιών ο πρόε-

δρος Πούτιν, ο οποίος, προτού συναντηθεί με τον Πομπέο, είχε επιθεωρήσει
πεδίο δοκιμών της πολεμικής αεροπορίας.
Σύμπτωση, σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του Κρεμλίνου.
REUTERS, TASS

Οι «επίτιμοι» της Αλβανίας
Χαριστική χορήγηση αλβανικών διαβατηρίων σε επιφανείς Κοσοβάρους
ΠΡΙΣΤΙΝΑ. Επίτιμοι πολίτες της Αλβανίας
έχουν χαρακτηριστεί ο πρωθυπουργός
του Κοσόβου Ραμούς Χαραντινάι, η σύζυγός του, τα δύο παιδιά του προκατόχου
του Ισα Μουσταφά, ο γιος του προέδρου
της χώρας Χασίμ Θάτσι, πολλοί Κοσοβάροι
πρώην και νυν βουλευτές και περισσότεροι από δώδεκα συγγενείς του υπουργού
Εξωτερικών της πρώην σερβικής επαρχίας, Μπεγκέτ Πακόλι. Αυτό τους επιτρέπει να ταξιδεύουν ελεύθερα στην ευρωπαϊκή Ζώνη Σένγκεν, σύμφωνα με αποκάλυψη της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Balkan Insight.
Παρότι πολλοί από αυτούς, στη συντριπτική τους πλειονότητα αλβανόφωνοι,
πληρούν τα κριτήρια χορήγησης «επίτιμου
διαβατηρίου», συνήθως καλλιτέχνες, αθλητές, ακτιβιστές μη κυβερνητικών οργανώσεων και άλλοι που συνεισφέρουν
το ταλέντο τους στο αλβανικό κράτος εξασφάλισαν το προνόμιο αυτό για σκιώδεις
λόγους, που έχουν να κάνουν περισσότερο
με τις γνωριμίες και τη συγγένειά τους με
κυβερνητικά στελέχη του Κοσόβου. Η α-

πόκτηση αλβανικού διαβατηρίου σημαίνει
την ελεύθερη μετακίνηση στην Ευρώπη,
καθώς και στα 80 κράτη του ΟΗΕ τα οποία
δεν αναγνωρίζουν την ανεξαρτησία του
Κοσσυφοπεδίου. Μεταξύ των «επίτιμων
Αλβανών πολιτών» του Κοσόβου ξεχωρίζουν η Ανίτα Χαραντινάι, σύζυγος του
πρωθυπουργού, ο Εντρίτ Θάτσι, 19χρονος
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Μέλη της οικογένειας του
πρωθυπουργού Χαραντινάι,
του προέδρου Θάτσι και
του υπουργού Εξωτερικών
του Κοσόβου Πακόλι.
γιος του προέδρου, η Αφερντίτα και ο
Μπεσνίκ Μουσταφά, κόρη και γιος του
πρώην πρωθυπουργού, και 15 μέλη της
οικογένειας Πακόλι. Ερωτηθείσα από το
Balkan Insight, η Ανίτα Χαραντινάι δήλωσε
ότι εξασφάλισε την αλβανική υπηκοότητα
χάρη στο έργο του συζύγου της. «Η αλ-

βανική κυβέρνηση με τίμησε με την υπηκοότητα, ενόσω ο Ραμούς Χαραντινάι κρατείτο στο Στρασβούργο από τις γαλλικές
αρχές», είπε η κ. Χαραντινάι.
Ερωτήματα δημιουργεί, όμως, η περίπτωση της οικογένειας Πακόλι. Θεωρούμενος ως ένας από τους πλουσιότερους Αλβανούς, ο γεννημένος στην Πρίστινα Μπεγκέτ Πακόλι ελέγχει την ελβετική κατασκευαστική εταιρεία
Mabetex, ενώ υπηρετεί ως υπουργός Εξωτερικών του Κοσόβου από τον Σεπτέμβριο του 2017. Χάρη στη μεσολάβηση του Αλβανού προέδρου Μπουγιάρ
Νισάνι, ο ίδιος ο Πακόλι, ο αδελφός του
Σελίμ, η σύζυγος του τελευταίου και τα
τρία τους παιδιά, καθώς και τέσσερα
ξαδέλφια και κάποια μέλη της ευρύτερης
οικογένειας, εξασφάλισαν αλβανικά διαβατήρια. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το
Σοσιαλιστικό Κόμμα του Αλβανού πρωθυπουργού Εντι Ράμα είναι αυτό που
πρότεινε τη χορήγηση των διαβατηρίων
αυτών, καθώς ο Πακόλι είναι «στρατηγικός επενδυτής» στην Αλβανία. Ο α-

δελφός του υπουργού Εξωτερικών του
Κοσόβου, Σελίμ Πακόλι, δήμαρχος της
Πρίστινας, λέει ότι τα αλβανικά διαβατήρια της οικογένειάς αποτελούν ένδειξη
εκτίμησης από την κυβέρνηση των Τιράνων και δεν είναι αναγκαία για τη μετακίνηση της συζύγου και των τέκνων
του, που διαθέτουν ελβετική υπηκοότητα. «Ο μόνος λόγος που ζήτησε αλβανικό διαβατήριο είναι ότι ήθελα ένα
επίσημο έγγραφο με τον αετό», λέει ο
Σελίμ. Η εκπρόσωπος του πρωθυπουργού
Χαραντινάι, από τη μεριά της, αρνήθηκε
να σχολιάσει τη χορήγηση αλβανικού
διαβατηρίου στη σύζυγο του πρωθυπουργού.
Δεκάδες Κοσοβάροι που έχουν καταθέσει αιτήσεις για «επίτιμη αλβανική υπηκοότητα» υπογραμμίζουν ότι τον σημαντικότερο ρόλο παίζουν οι γνωριμίες
με κυβερνητικούς αξιωματούχους στα
Τίρανα και όχι η συνεισφορά τους στα
πολιτιστικά, πνευματικά ή αθλητικά
δρώμενα.
REUTERS

Ερντογάν καλεί Πούτιν για Συρία
Την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στο
Ιντλίμπ, τελευταίο μεγάλο θύλακο των
αντικαθεστωτικών ανταρτών στη Συρία
συζήτησαν χθες το πρωί, σε τηλεφωνική επικοινωνία τους, οι υπουργοί Αμυνας Τουρκίας και Ρωσίας, Χουλουσί
Ακάρ και Σεργκέι Σοϊγκού, όπως ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.
Είχε προηγηθεί, αργά τη νύχτα της
Δευτέρας, επικοινωνία του Τούρκου
προέδρου Ταγίπ Ερντογάν με τον Ρώσο
ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν, για το
ίδιο θέμα, που έχει προκαλέσει τριβές,
το τελευταίο διάστημα, στις σχέσεις
μεταξύ των δύο χωρών. Τον περασμένο
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Η επίθεση του κυβερνητικού
στρατού του Μπασάρ Ασαντ
στο Ιντλίμπ προκαλεί κενά
αέρος στις σχέσεις μεταξύ
Ρωσίας και Τουρκίας.
Σεπτέμβριο, Ρωσία και Τουρκία συμφώνησαν να μετατρέψουν το Ιντλίμπ σε
«ζώνη αποκλιμάκωσης» και να εγγυηθούν την κατάπαυση του πυρός. Ωστόσο,
το τελευταίο δεκαπενθήμερο ο κυβερ-
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Οι Αρχές εξετάζουν
τη νομική βάση
της έρευνας Μιούλερ

Με Πούτιν και Λαβρόφ συναντήθηκε
ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών
Παρά τις έντονες διαφωνίες για σειρά ζητημάτων, όπως το Συριακό, το Ιρανικό
και η κρίση στη Βενεζουέλα, ο Ντόναλντ
Τραμπ «είναι αποφασισμένος να βελτιώσει» τις σχέσεις της χώρας του με τη Ρωσία. Αυτό διεμήνυσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο στην
πρώτη επίσκεψή του στη Ρωσία, προτού
αρχίσει τις κατ’ ιδίαν συζητήσεις με τον
Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.
Και μόνο το γεγονός ότι οι διαβουλεύσεις των δύο ανδρών στο Σότσι της Μαύρης Θάλασσας κράτησαν περισσότερο
από τρεις ώρες υπογραμμίζει τη σημασία
τους. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που
ακολούθησε, Πομπέο και Λαβρόφ ανακοίνωσαν ότι συμφώνησαν να ξεκινήσουν
διαβουλεύσεις, σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, για πιθανή ανανέωση της συνθήκης START για τη μείωση των στρατηγικών όπλων, αλλά και ευρύτερα για
τον έλεγχο των πυρηνικών εξοπλισμών.
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε
ότι η χώρα του θεωρεί χρήσιμη τη θέσπιση
από κοινού με τις ΗΠΑ επιχειρηματικού
συμβουλίου και εξέφρασε την ελπίδα ότι
οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών θα βελτιωθούν μετά τη δημοσιοποίηση της εισήγησης του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ
Μιούλερ. Αναφορικά με πρόσφατη δήλωση του Τραμπ περί πιθανής συνάντησής του με τον Πούτιν στο περιθώριο
της προσεχούς συνόδου κορυφής του
G20 στην Ιαπωνία, τόνισε ότι ο Ρώσος
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νητικός στρατός του προέδρου Μπασάρ
Ασαντ, με την υποστήριξη της ρωσικής
αεροπορίας, διεξάγει επιχειρήσεις στο
Ιντλίμπ, επικαλούμενος παραβιάσεις
της εκεχειρίας από τους αντάρτες, οι
περισσότεροι των οποίων ανήκουν σε
οργανώσεις τζιχαντιστών.
Στην επικοινωνία του με τον Πούτιν,
ο Ερντογάν ήταν αρκετά προσεκτικός
να μη στρέψει τα βέλη του εναντίον
της Μόσχας. Αντίθετα, υποστήριξε
ότι το καθεστώς Ασαντ επιχειρεί να
σαμποτάρει τη ρωσοτουρκική συνεννόηση, θέτοντας σε κίνδυνο την τριμερή διαδικασία της Αστάνα για το

Συριακό (Ρωσία - Τουρκία - Ιράν). Επιπλέον, ο Ερντογάν κατήγγειλε τον
βομβαρδισμό νοσοκομείων και σχολείων, τονίζοντας ότι παρόμοιες ενέργειες
δεν έχουν καμία σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τέλος, η
τουρκική, φιλοκυβερνητική εφημερίδα
Sabah ανέφερε χθες ότι από τους βομβαρδισμούς του συριακού στρατού επλήγη και ένα από τα 12 σημεία παρατήρησης που ελέγχονται από τις
τουρκικές ένοπλες δυνάμεις στο Ιντλίμπ,
στο πλαίσιο της συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.
REUTERS, SABAH

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Η δημοσίευση της έκθεσης
του ειδικού ανακριτή Ρόμπερτ Μιούλερ
δεν ήταν το τέλος της διαμάχης που κυριάρχησε στην αμερικανική συζήτηση
των τελευταίων δύο ετών. Το νέο κεφάλαιο θα μπορούσε να ονομάζεται «έρευνα
για την έρευνα» και αφορά μελέτη που
θα προσδιορίσει αν η διερευνητική διαδικασία Μιούλερ ήταν σύννομη.
Την εντολή έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γουίλιαμ Μπαρ, μετά την επιθυμία
του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, ενώ
ο φάκελος έχει ανατεθεί στον δικαστή
Τζον Ντάραμ. Ο δικαστής διορίστηκε
πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά η υπόθεση έγινε γνωστή προχθές από ρεπορτάζ των New York Times.
Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση του ειδικού
ανακριτή Μιούλερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε προεκλογική συμπαιγνία ανάμεσα στους συνεργάτες του
Ντόναλντ Τραμπ και εκπροσώπους της
ρωσικής κυβέρνησης. Το πλήρες κείμενο
της έκθεσης, περιλαμβανομένων των
φράσεων ή σελίδων που εμφανίζονται
μαυρισμένες για λόγους εθνικής ασφαλείας, βρίσκεται κλειδωμένο στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Η Βουλή των Αντιπροσώπων, που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη προκειμένου τα μέλη του Κογκρέσου
να έχουν πρόσβαση στην έκθεση.
Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος
δηλώνει απολύτως δικαιωμένος από
την έκθεση και επιδιώκει να στρέψει
τον προβολέα στο FBΙ και στις τεχνικές

O Αμερικανός υπουργός Δικαιοσύνης
Γουίλιαμ Μπαρ.
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Την εντολή έδωσε ο Γουίλιαμ
Μπαρ, κατά την επιθυμία
του Αμερικανού προέδρου
– Στον δικαστή Τζον
Ντάραμ ο φάκελος.
που χρησιμοποίησε κατά τις πρώτες
φάσεις της έρευνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει κατηγορήσει το FBI για «κατασκοπεία» εις βάρος του, ενώ το FBI
δήλωσε ότι είχε λάβει ένταλμα που του
επέτρεπε την παρακολούθηση του πρώην συνεργάτη του Τραμπ, Κάρτερ Πέιτζ,
η οποία αποτέλεσε το πρώτο βήμα των
ερευνών.
REUTERS, A.P.

Μέτρα για ενίσχυση
σχέσεων από τον Ράμα
ΤΙΡΑΝΑ. Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας
Εντι Ράμα ανακοίνωσε ότι οι Αλβανοί
που ζουν στο Μαυροβούνιο ή στη Βόρεια
Μακεδονία θα είναι πλέον σε θέση να
εργασθούν στην Αλβανία χωρίς διατυπώσεις. Ανάλογος κανόνας ισχύει από
το 2014 για τους Αλβανούς του Κοσόβου
και της κοιλάδας του Πρέσεβο, που βρίσκεται στη νότια Σερβία.
«Παρότι μπορεί να φαίνεται ως κίνηση
χωρίς άμεση επίπτωση ή σαν μια εντελώς συμβολική πρωτοβουλία, είναι απαραίτητο βήμα για την ενίσχυση των
σχέσεων με τους Αλβανούς των γειτονικών χωρών, χωρίς διακρίσεις», έγραψε
ο Αλβανός υπουργός Εξωτερικών Γκεντ
Τσακάτζ, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα
Balkan Insight.
Ο Τσακάτζ προσέθεσε ότι το μέτρο
περιλαμβάνεται σε ευρύτερη δέσμη μέτρων, που έχουν στόχο να φέρουν τους
Αλβανούς της περιοχής πιο κοντά. Το
Balkan Insight σημειώνει ότι για το 5%
του πληθυσμού του Μαυροβουνίου, που
είναι Αλβανοί, τα ποσοστά ανεργίας
είναι υψηλότερα απ’ ό,τι για τη σλαβική
πλειοψηφία. Στη Βόρεια Μακεδονία, η

αλβανική μειονότητα αποτελεί περίπου
το ένα τέταρτο του πληθυσμού, αν και
περίπου 200.000 Αλβανοί έχουν εγκαταλείψει τη χώρα προς αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό.
Εν τω μεταξύ, νέα αντικυβερνητική
διαδήλωση έγινε χθες στα Τίρανα από
τους οπαδούς του Δημοκρατικού Κόμματος του Λουλζίμ Μπάσα. Ο Μπάσα
ζητεί την παραίτηση του σοσιαλιστή
πρωθυπουργού Ράμα, υποστηρίζοντας
ότι υπήρξε νοθεία στις βουλευτικές εκλογές προ διετίας.
Οπαδοί του Μπάσα εκτόξευσαν σωρεία βομβών μολότωφ προς τους αστυνομικούς μπροστά από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση, τη Βουλή και
άλλα δημόσια κτίρια. «Σήμερα δείξαμε
ότι δεν υπάρχει καμία δύναμη στη γη
που να μας σταματά όταν ζητούμε ελεύθερες εκλογές», δήλωσε ο Μπάσα.
Η αμερικανική πρεσβεία στα Τίρανα
ζήτησε από την αλβανική αντιπολίτευση «να διασφαλίσει ότι όλες οι μελλοντικές διαδηλώσεις θα γίνονται σε
ειρηνικό κλίμα».
REUTERS, A.P.

Σενάρια εισβολής στο Ιράν
από Πεντάγωνο, διάψευση Τραμπ
ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Σχέδιο στρατιωτικής επέμβασης με την αποστολή 120.000 ανδρών
και γυναικών του αμερικανικού στρατού
στη Μέση Ανατολή, σε περίπτωση ιρανικής
επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων
ή επιτάχυνσης των ιρανικών ερευνών για
την κατασκευή πυρηνικών όπλων, παρουσίασε ο υπηρεσιακός υπουργός Αμυνας
Πάτρικ Σάναχαν στον πρόεδρο Τραμπ,
σύμφωνα με δημοσίευμα των New York
Times. Παρότι το σχέδιο, που παρήγγειλε
ο Τζον Μπόλτον, δεν προβλέπει εισβολή
χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν, αποκαλύπτει
την επιρροή του συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας στην Ουάσιγκτον. Ο πρόεδρος
Τραμπ διέψευσε το δημοσίευμα, χωρίς ωστόσο να αποκλείει το ενδεχόμενο μελλοντικής στρατιωτικής επέμβασης. «Νομίζω
ότι είναι ψευδής είδηση, εντάξει; Θα μπορούσα να κάνω κάτι τέτοιο; Απολύτως.
Αλλά δεν το έχουμε σχεδιάσει. Ελπίζω ότι

δεν θα χρειαστεί. Πάντως, αν το κάναμε,
θα στέλναμε πολύ περισσότερους στρατιώτες», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος
σε δημοσιογράφους, στον Λευκό Οίκο.
Στελέχη της κυβέρνησης υπογραμμίζουν
ότι το σχέδιο του Πενταγώνου εμπεριέχει
μεγάλους κινδύνους και προκρίνουν διπλωματική επίλυση της κρίσης.
Στο μεταξύ, οι υποψίες των αμερικανικών
υπηρεσιών για το πρόσφατο σαμποτάζ εναντίον τεσσάρων τάνκερ στα ανοικτά
των Εμιράτων στρέφονται σε οργανώσεις
φίλα προσκείμενες στο Ιράν, όπως δήλωσε
Αμερικανός αξιωματούχος. Από την πλευρά
της, η Ισπανία απέσυρε φρεγάτα της από
την αρμάδα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «Αβραάμ Λίνκολν» γιατί, όπως
διευκρίνισε το ισπανικό υπουργείο Αμυνας,
το αρχικό πρόγραμμα δεν προέβλεπε είσοδο στον Περσικό Κόλπο.
REUTERS
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ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Χωρίς «πήχυ» στην ευρωκάλπη

Ο κ. Τσίπρας αποφεύγει να προσδιορίσει τον εκλογικό στόχο του ΣΥΡΙΖΑ
Του ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Ποιος είναι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα
ενόψει των ευρωεκλογών; Αν παρατηρήσει κανείς όλες τις τελευταίες δηλώσεις
του πρωθυπουργού αλλά και των κυβερνητικών αξιωματούχων για το συγκεκριμένο ζήτημα, σαφής απάντηση
δεν υπάρχει. Αυτή η «δημιουργική ασάφεια», για να δανειστούμε την ορολογία του πρώην υπουργού του ΣΥΡΙΖΑ
Γ. Βαρουφάκη, δεν είναι τυχαία, αλλά
έχει ένα συγκεκριμένο στρατηγικό πλάνο, που συνοψίζεται στη φράση, όπως
τη μετέφερε πηγή της «Κ»: «Να κερδίσουμε τις δημοσκοπήσεις». Τι σημαίνει
ακριβώς όμως η φράση «να κερδίσουμε
τις δημοσκοπήσεις»; Ο στόχος του πρωθυπουργού δεν είναι να κόψει ο ΣΥΡΙΖΑ
πρώτος το νήμα στις ευρωεκλογές, κάτι
που εμμέσως πλην σαφώς παραδέχθηκε
και στην τελευταία συνέντευξή του, καθώς κάθε άλλο παρά μίλησε για νίκη,
αλλά προτίμησε να μιλήσει για «ντέρμπι».
Στόχος είναι να υπάρξει μια «καθαρή
απόκλιση» στο τελικό αποτέλεσμα από
αυτό που δίνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, ώστε να επιχειρήσει να μετατρέψει το αποτέλεσμα αυτό σε επικοινωνιακό όπλο ενόψει των εθνικών
εκλογών. Να «παίξει» δηλαδή ακολούθως
στο πεδίο που γνωρίζει καλύτερα ήδη
από την εποχή που ήταν αξιωματική αντιπολίτευση: να καταγγείλει «πόλεμο
από ΜΜΕ», «κατασκευασμένες ειδήσεις»
και «διαπλοκή» και να προσπαθήσει
στο ιδιαίτερα κρίσιμο ψυχολογικό πεδίο
να περάσει το αίσθημα της αμφιβολίας
<
<
<
<
<
<

Προσανατολισμένη
στο δίπολο «πολλοί» έναντι
των «λίγων» ήταν η χθεσινοβραδινή ομιλία του πρωθυπουργού στο Αιγάλεω.

Ο κ. Τσίπρας επιθυμεί να υπάρξει «καθαρή απόκλιση» στο τελικό αποτέλεσμα των ευρωεκλογών από αυτό που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, ώστε να το μετατρέψει σε επικοινωνιακό όπλο ενόψει των εθνικών εκλογών.

στον αντίπαλό του. Δεν είναι τυχαίο
πως ο κ. Τσίπρας –επίσης στην τελευταία
συνέντευξή του– μίλησε για «αλλαγή
στην παράσταση νίκης» ενόψει των εθνικών εκλογών, ενώ χθες ο κ. Τζανακόπουλος, μιλώντας στην τηλεόραση
του Alpha, ακολούθησε πιστά την ίδια
γραμμή. Απέφυγε να μιλήσει ξεκάθαρα
για το ποιο αποτέλεσμα αναμένει ο ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές, σχολιάζοντας
επί λέξει: «Οι ευρωεκλογές θα είναι η
στιγμή που ο ελληνικός λαός θα δώσει
το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να συνεχίσει στον δρόμο τον οποίο έχει χαράξει εδώ και τέσσερα χρόνια και οδήγησε τη χώρα εκτός μνημονίου», χωρίς

να κάνει συγκεκριμένο ποιο είναι το αποτέλεσμα που θα δείξει «αυτό τον δρόμο». Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς
πως στην κυβέρνηση σχεδιάζουν, στην
περίπτωση μιας ήττας με μικρότερη
διαφορά, να ερμηνεύσουν κατά το δοκούν το αποτέλεσμα, μιλώντας για «μερική ανατροπή» έναντι του «παλαιού
πολιτικού συστήματος» πριν από την
τελική ευθεία.
Κατά τα λοιπά, στην εφ’ όλης της ύλης
μάχη που ξεδιπλώνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ «σηκώνει» ιδιαίτερα τα θέματα με κοινωνικό
πρόσημο. Χθες ήταν η σειρά του τομέα
της Υγείας. Αφορμή στάθηκε η αναφορά
του κ. Μητσοτάκη για συμπράξεις Δη-

μοσίου και ιδιωτικού τομέα στα νοσοκομεία. Το Μαξίμου σχολίασε εις διπλούν.
Αρχικά σημείωσε πως «ο κ. Μητσοτάκης,
ξεπερνώντας για ακόμη μία φορά τον εαυτό του, ομολόγησε χωρίς περιστροφές
πως θέλει την κατάργηση της δημόσιας
Υγείας. Δεν δεσμεύθηκε απλώς για την
παραχώρηση δημόσιων νοσοκομείων
σε ιδιωτικές εταιρείες. Εφτασε στο σημείο
να πει πως οι δημόσιοι υπάλληλοι θα εργάζονται για υπηρεσίες που θα παρέχονται από ιδιωτικές εταιρείες, προκειμένου
να μην έχουν κόστος». Το Μαξίμου επανήλθε λίγο αργότερα σημειώνοντας πως
«η απάντησή μας είναι μία: καθολική
πρόσβαση όλων των πολιτών σε υψηλής

ποιότητας και δημόσιες υπηρεσίες Υγείας». Πάνω στον ίδιο άξονα, των αναφορών
Μητσοτάκη για την Υγεία, εστίασε και
ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη χθεσινοβραδινή ομιλία του στο Αιγάλεω. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός υποστήριξε πως
«ο κ. Μητσοτάκης δεν το κρύβει. Είναι
συνεπής με τα συμφέροντα της τάξης
του, με τον κόσμο που θέλει να εκπροσωπήσει», καταλήγοντας πως «ο κόσμος
των πολλών δεν τον αφορά». Ολόκληρη
άλλωστε η ομιλία του κ. Τσίπρα ήταν δομημένη πάνω στο δίπολο «πολλοί» έναντι
«λίγων», υποστηρίζοντας πως ο ίδιος
είναι σταθερά από το 2015 εκφραστής
των πολλών.

Η ατζέντα Υγείας
σε πρώτο πλάνο
από Μητσοτάκη
Αναφέρθηκε σε συμπράξεις δημόσιου
και ιδιωτικού τομέα στα νοσοκομεία
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Επιθετικά βγαίνει μπροστά ο Κυριάκος
Μητσοτάκης με στόχευση να αναδείξει
τις προτάσεις και τις λύσεις που προτείνει
η Νέα Δημοκρατία για τους πολίτες, διαμηνύοντας ότι παρά τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ
και τη «μονταζιέρα» του Μαξίμου που
διαστρεβλώνει τα λεγόμενά του, όπως
είπε ο ίδιος χθες, είναι αποφασισμένος
να θέσει ο ίδιος την ατζέντα. Και, σε
κάθε περίπτωση, διαμήνυαν από την
Πειραιώς, δεν προτίθεται να μπει σε λογική ανακύκλωσης της μιζέριας και της
φτώχειας, αλλά να αναδείξει ότι η καθημερινότητα απαιτεί λύσεις που μόνο
η Ν.Δ. μπορεί να εγγυηθεί.
Υπό αυτό το πρίσμα, η χθεσινή ανάδειξη από τον ίδιο μιας βασικής δέσμευσης της Ν.Δ. για την Υγεία –μια μέρα
μετά την αντιπαράθεση που προκάλεσαν
τα εργασιακά με αφορμή το επταήμερο– που αφορά τις συμπράξεις δημοσίου
και ιδιωτικού τομέα στα νοσοκομεία
ήταν συνειδητή επιλογή. Οπως είπε ο
πρόεδρος της Ν.Δ. στην εφ’ όλης της
ύλης συνέντευξή του στο ραδιόφωνο
του ΣΚΑΪ, «δεν θα είχα καμία αντίρρηση
να δοκιμάσουμε ένα μεγάλο νοσοκομείο
της Αθήνας να διοικηθεί σε σύμπραξη
με τον ιδιωτικό τομέα. Μια μακροχρόνια
σύμβαση με ξεκάθαρα μετρήσιμα αποτελέσματα». Το ότι δεν ανέδειξε αυτή
τη διάσταση τυχαία, φάνηκε, εξάλλου
και από το γεγονός ότι πρόσθεσε: «Ξέρω
ότι θα βγουν τώρα τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ
και θα πουν ότι ιδιωτικοποιώ την Υγεία
και όλες αυτές τις σαχλαμάρες. Το προεξοφλώ ότι θα ειπωθούν όλα αυτά. Αλλά
αν υπάρχει τεχνογνωσία στον ιδιωτικό
τομέα για τη σχέση κόστους-οφέλους
στον τρόπο με τον οποίο διοικείται ένα

νοσοκομείο, και εμένα με ενδιαφέρει
τελικά το παρεχόμενο αποτέλεσμα, δεν
με νοιάζει το νοσοκομείο να είναι κρατικό, με νοιάζει η Υγεία να είναι δημόσια.
Και αν ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να παρέχει μία υπηρεσία με καλύτερη ποιότητα και σε χαμηλότερο κόστος από
ό,τι το κράτος, δεν βλέπω κανένα λόγο
γιατί αυτό να μη γίνει». Τόνισε δε ότι
αυτό γίνεται ήδη στη Γαλλία, στη Σουηδία, στη Μεγάλη Βρετανία. Οπως ο
ίδιος προέβλεψε, το Μαξίμου στην αντίδρασή του κατηγόρησε ότι θέλει την
κατάργηση της δημόσιας υγείας, γεγονός
που προκάλεσε την ειρωνική απάντηση
της Ν.Δ. ότι αυτή τη φορά «δεν μπο<
<
<
<
<
<

«Ξέρω ότι θα βγουν τώρα
τα τρολ του ΣΥΡΙΖΑ και
θα πουν ότι ιδιωτικοποιώ
την Υγεία και όλες αυτές
τις σαχλαμάρες», τόνισε
ο πρόεδρος της Ν.Δ.

«Δεν θα είχα καμία αντίρρηση να δοκιμάσουμε ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας να
διοικηθεί σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα. Μια μακροχρόνια σύμβαση με ξεκάθαρα μετρήσιμα αποτελέσματα», είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σε μια εφ’ όλης της ύλης
συνέντευξη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

ρούσαν να διαστρεβλώσουν και πιάστηκαν στη φάκα». «Οντως το δικό μας
πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία δεν
έχει καμία σχέση με αυτό του πολακικού
ΣΥΡΙΖΑ. Στηρίζει αναφανδόν τη θεσμοθετημένη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για να αναβαθμιστούν επιτέλους τα δημόσια νοσοκομεία και οι
Ελληνες να απολαμβάνουν καλύτερες
δημόσιες υπηρεσίες υγείας με κανόνες,
διαφάνεια, χωρίς απευθείας αναθέσεις
και χωρίς κόστος για τους πολίτες», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Πειραιώς,
αντιπαραβάλλοντας την πρότασή της

στις «υπόγειες διαδρομές» ανάμεσα στα
δημόσια νοσοκομεία και κάποια ιδιωτικά
διαγνωστικά κέντρα στα οποία παραπέμπονται «κατά σύστημα οι ασθενείς,
πληρώνοντας άνευ λόγου ένα σκασμό
λεφτά». Αφήνουν, μάλιστα, σαφείς αιχμές
για την Ολγα Γεροβασίλη, παραπέμποντας εκεί το Μαξίμου για πληροφόρηση:
«Θα τους εξηγήσει εκείνη πώς έκανε
χρυσές δουλειές με το ιδιωτικό ακτινοδιαγνωστικό κέντρο που διατηρεί στην
Αρτα». Εντονη ήταν η αντίδραση της
κ. Γεροβασίλη, η οποία μίλησε για «βδελυρές και ποινικά κολάσιμες αιτιάσεις»

εναντίον της, που «προφανώς δεν με
αγγίζουν». Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε
ακόμη ότι ο πρωθυπουργός «ανέκρουσε
πρύμναν» για τις ευρωεκλογές: «Ο κ.
Τσίπρας ξέρει πολύ καλά ότι θα χάσει
αυτές τις εκλογές. Θα είναι μια ετυμηγορία για την κυβέρνηση και πιστεύω
και ψήφος επιβράβευσης για τη Ν.Δ.»,
τόνισε. Εκτίμησε «βαριά ήττα» του ΣΥΡΙΖΑ και διερωτήθηκε «γιατί πρέπει η
χώρα να ταλαιπωρείται ακόμη τέσσερις
μήνες από μια κυβέρνηση που, καθώς
θα πλησιάζει στις εθνικές εκλογές, θα
γίνεται και πιο επικίνδυνη;».

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Υποψήφιοι δήμαρχοι
απορρίπτουν
το «χρίσμα» ΣΥΡΙΖΑ
Στην επιφάνεια, και μάλιστα με τον χειρότερο δυνατό τρόπο, βγήκε η γνωστή
στους παροικούντες την Ιερουσαλήμ
δυστοκία του ΣΥΡΙΖΑ να βρει ισχυρά
ερείσματα στις τοπικές κοινωνίες. Μόλις λίγες ημέρες πριν από τις εκλογές,
ανακοίνωση του κόμματος που έδινε
«χρίσματα» σε υποψήφιους δημάρχους
ανά την Ελλάδα γύρισε τελικά μπούμερανγκ, καθώς λειτούργησε σαν
θρυαλλίδα που πυροδότησε μπαράζ
αντιδράσεων και διαψεύσεων. Από τις
πιο ηχηρές διαψεύσεις ήταν αυτές των
δύο αντιπεριφερειαρχών της κ. Δούρου
στον βόρειο και ανατολικό τομέα. Ο
λόγος για τους Γιώργο Καραμέρο, υποψήφιο δήμαρχο Αμαρουσίου, και
Πέτρο Φιλίππου, που διεκδικεί εκ νέου
τον Δήμο Σαρωνικού. Ο Γ. Καραμέρος
με ανακοίνωση σημειώνει «με αφορμή
ανακοινώσεις και δημοσιεύματα περί
υποστήριξης από τον ΣΥΡΙΖΑ» πως
«πορευόμαστε ανεξάρτητοι από κόμματα και ιδεολογικές αφετηρίες», προσθέτοντας πως «σεβόμαστε την πολιτική ταυτότητα όλων, δε διεκδικήσαμε,
δεν θέλουμε και δεν έχουμε χρίσμα
από κανέναν». Ανάλογη στάση και
από τον κ. Φιλίππου, που δήλωσε «ρητά
και κατηγορηματικά» ότι ο συνδυασμός
του «είναι αυτοδιοικητική παράταξη,
πλήρως ανεξάρτητη», διαψεύδοντας
«κατηγορηματικά όποιο ή όποια κόμματα δηλώνουν ή δηλώσουν στήριξη».
Αλλά δεν ήταν μόνον τα παραπάνω.
Η πρόχειρη, όπως φάνηκε ανακοίνωση
της Κουμουνδούρου, έφερε την αντίδραση και του δημάρχου Ραφήνας Πικερμίου Ευάγγελου Μπουρνούς, που
ανέφερε ότι «με έκπληξη πληροφορήθηκα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του
δήλωσε ότι στηρίζει το συνδυασμό».
Επίσης, ο υποψήφιος δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς αναφέρει
πως «ούτε ζητήσαμε, ούτε διαπραγματευτήκαμε ποτέ στήριξη». Ιδια αντίδραση είχαν και ο υποψήφιος δήμαρχος Μαρκοπούλου Μεσογαίας Γιάννης Πολίτης, ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, υποψήφιος δήμαρχος Αιγια-

λείας, ενώ σφοδρή υπήρξε η αντίδραση
και από τον υποψήφιο δήμαρχο Παιανίας Κώστα Μπουλμέτη. Οι παραπάνω
σταχυολογημένες περιπτώσεις, αφού
δεν είναι οι μόνες, αναδεικνύουν ευρύτερο πολιτικό πρόβλημα για τον ΣΥΡΙΖΑ: παρά το γεγονός πως εδώ και
τέσσερα χρόνια είναι κυβέρνηση, δεν
κατάφερε να αποκτήσει κομματικό
μηχανισμό ανάλογο μεγάλου κόμματος
και να μετεξελιχθεί σε τοπικό επίπεδο
σε κάτι μεγαλύτερο από την οργάνωση
<
<
<
<
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Οι έντονες αντιδράσεις
οδήγησαν την Κουμουνδούρου και τον κ. Π. Σκουρλέτη
σε απολογητικές
ανακοινώσεις.
του 3% έως 5%.
Οι έντονες αντιδράσεις ανάγκασαν
την Κουμουνδούρου και προσωπικά
τον γραμματέα κ. Σκουρλέτη σε απολογητικές ανακοινώσεις. Συγκεκριμένα,
ο ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως το κάλεσμα
που έκανε μέσω της ανακοίνωσής του
«δηλώνει την εκτίμηση στα πρόσωπα
των υποψηφίων» και «δεν δηλώνει σε
καμία περίπτωση σχέση κομματικής
εξάρτησης», κάτι που επανέλαβε και
ο κ. Σκουρλέτης. Αναμενόμενο να έρθει
και η αντίδραση του ΚΙΝΑΛ, καθώς σε
αυτοδιοικητικό επίπεδο το φαινόμενο
να μπαίνει «σφήνα» ο ΣΥΡΙΖΑ σε υποψηφίους που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ είναι συχνό. «Η πρωτοβουλία του
ΣΥΡΙΖΑ να δώσει με το ζόρι στηρίξεις
χωρίς τη συναίνεσή τους καταδεικνύει
πανικό και απόγνωση», σημείωνει η
Χαριλάου Τρικούπη, ενώ, από την πλευρά της, η Ν.Δ., μέσω του γραμματέα κ.
Αυγενάκη, σημείωσε πως οι αλλεπάλληλες διαψεύσεις υποψήφιων δημάρχων
«είναι άλλη μία βροντερή ένδειξη της
μεγάλης πολιτικής αλλαγής που έρχεται
στη χώρα».
ΣΤΑΥΡΟΣ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΚΙΝΑΛ: Μήνυμα
αλλαγής στις κάλπες
Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

Οι ευρωεκλογές δεν αποτελούν δημοσκόπηση ούτε δημοψήφισμα, αλλά ένα μήνυμα αλλαγής για Ελλάδα και Ευρώπη
και μία ευκαιρία για τον ελληνικό λαό
«να γυρίσει την πλάτη στους δύο δήθεν
μονομάχους», διεμήνυσε χθες (ΣΚΑΪ) η
κ. Φώφη Γεννηματά, διατηρώντας τις
σαφείς αποστάσεις που έχει λάβει η Χαρ.
Τρικούπη από τη σφοδρή σύγκρουση
μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ., στην τελική ευθεία προς τις κάλπες.
Η πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής
έκανε λόγο για «κοκορομαχίες που μπορούν να οδηγήσουν μόνο σε αδιέξοδο»,
εκπέμποντας εκ νέου το μήνυμα ότι το
ΚΙΝΑΛ μπορεί να διαδραματίσει τον
ρόλο της ψύχραιμης φωνής, εν μέσω
μιας ακραίας πόλωσης, η οποία, όπως
ανέφερε, «δεν δίνει απαντήσεις, αλλά
περισσότερο ζημιώνει».
Η κ. Γεννηματά εξαπέλυσε δριμεία επίθεση και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Καταλόγισε στον πρωθυπουργό ψηφοθηρικά κίνητρα πίσω από τις πρόσφατες
παροχές, χαρακτηρίζοντας «εκλογικό επίδομα» αυτό που εκείνος αποκαλεί «13η
σύνταξη» και σημειώνοντας ότι «παίρνει
από τους πολίτες δέκα και τους δίνει
ένα». Παράλληλα, σχολιάζοντας το άνοιγμα Τσίπρα προς τον μεσαίο χώρο,
έκανε λόγο για δημιουργία ενός «πολιτικού
αχταρμά», ενώ υποστήριξε ότι ο πρόεδρος
του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί «τίποτα περισσότερο από έναν απλό παρατηρητή» στο
Ευρωπαϊκό Σοσιαλιστικό Κόμμα (PES),
ξεκαθαρίζοντας ότι ανήκει στη «χαοτική
παράταξη» της ευρωπαϊκής Αριστεράς,

όπως χαρακτηριστικά ανέφερε. Στρέφοντας τα πυρά προς τα δεξιά και στον Κυριάκο Μητσοτάκη, η κ. Γεννηματά υπογράμμισε πως ο πρόεδρος της Ν.Δ. εκπροσωπεί τη συντήρηση, υποστηρίζοντας ότι ψήφος προς την αξιωματική αντιπολίτευση στις ευρωεκλογές ισοδυναμεί με «ναι» στις πολιτικές Βέμπερ
και Ορμπαν, αλλά και στη «σκληρή λιτότητα που έχει επιβάλει η ευρωπαϊκή
Δεξιά».
Τέλος, επανέλαβε το αίτημά της για άμεση διεξαγωγή εθνικών εκλογών, σημειώνοντας πως η χώρα «δεν μπορεί να
συνεχίσει για πολύ ακόμη μέσα σε αυτό
το κλίμα τοξικότητας», ενώ ενόψει της
ευρωκάλπης, απέφυγε να θέσει συγκεκριμένο στόχο για το Κίνημα Αλλαγής,
τονίζοντας ότι η παράταξη «δεν έχει πήχυ,
αλλά επιθυμεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».
Νωρίτερα, χθες, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, συνοδευόμενη από υποψήφιους
ευρωβουλευτές της παράταξης, βρέθηκε
στη Νέα Ιωνία, όπου επισκέφθηκε το
νοσοκομείο «Αγία Ολγα». Η κ. Γεννηματά
εξέφρασε την πλήρη στήριξή της στο
Εθνικό Σύστημα Υγείας και άσκησε εκ
νέου διμέτωπη κριτική, καταλογίζοντας
στον πρωθυπουργό ότι «κόβει ένα δισ.
από τις δαπάνες Υγείας», αλλά και στον
κ. Μητσοτάκη πως «μιλά για νέες περικοπές». Σήμερα, η επικεφαλής του Κινήματος θα επισκεφθεί την Αχαΐα, όπου
βρίσκεται από χθες και ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του ΚΙΔΗΣΟ,
Γιώργος Παπανδρέου, ενώ θα απευθύνει
ομιλία στις 8 το βράδυ στο κλειστό Γυμναστήριο ΕΑΠ στην Πάτρα.

Ηχηρή διάψευση ΣΥΡΙΖΑ
μέσω εγγράφων στη Βουλή
Σειρά επίσημων εγγράφων που, όπως ειπώθηκε, φέρουν τη σφραγίδα ΣΥΡΙΖΑ
και αναφέρονται ευθέως στη δυνατότητα
επταήμερης εργασίας σε ορισμένους τομείς παρουσιάζει η Ν.Δ. στη Βουλή. Με
τον τρόπο αυτό επιχειρείται να ακυρωθεί
η κλιμακούμενη τα τελευταία 24ωρα επικοινωνιακή επίθεση της κυβερνώσας
πλειοψηφίας, σύμφωνα με την οποία ο
Κυρ. Μητσοτάκης τάσσεται υπέρ της κατάργησης του πενθημέρου και ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι το μοναδικό ανάχωμα ώστε τα σχέδια
αυτά του προέδρου της Ν.Δ. να μην υλοποιηθούν. Αρχικώς παρουσιάστηκε η
με υπογραφή Αχτσιόγλου μετατροπή
συλλογικής σύμβασης εργασίας που προβλέπει εργασία στον τουρισμό και σε η-

μέρες πέραν των πέντε, σε κλαδική. Χθες,
ο εκ των αντιπροέδρων της Ν.Δ. Κ. Χατζηδάκης παρουσίασε στην Ολομέλεια
ΣΣΕ προσωπικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην οποία,
όπως είπε, αναφέρεται ότι «οι μηχανοδηγοί δύνανται να εργασθούν πέραν του
πενθημέρου για δύο επιπλέον ημέρες –
επτά συνεχόμενες ημέρες». Λίγο αργότερα, ο Γ. Βρούτσης μιλούσε για την υποκρισία της κυβέρνησης επικαλούμενος
και τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που εισήχθη προς ψήφιση σήμερα,
με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, και στην οποία γίνεται λόγος για
υποχρεωτική –με απόφαση υπουργού–
εργασία υπαλλήλων «κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιμες ημέρες».
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Στη Μύκονο
Η Μύκονος δεν θα μπορούσε

να απουσιάζει από τις νέες επενδύσεις για την ανάπτυξη
θερέτρων. Αυτή την περίοδο η
Intradevelopment, θυγατρική
του ομίλου Intracom Holdings,
προχωρεί το σχέδιο των 80 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη έκτασης 100 στρεμμάτων στην
περιοχή Καλό Λιβάδι, σε συνεργασία με τη βρετανική L&R
(London & Regional).

Οι Αραβες
Ακόμα ένα θέρετρο στο Νησί

των Ανέμων είναι το The
Mykonos Project, προϋπολογισμού 51 εκατ. ευρώ, από την
ACG Equity Partners, το αραβικό επενδυτικό σχήμα που εξαγόρασε και τον Αστέρα Βουλιαγμένης. Το εν λόγω σχέδιο
εγκρίθηκε από την πρόσφατη
διυπουργική επιτροπή στρατηγικών επενδύσεων. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη δύο ξενοδοχειακών μονάδων και καταφυγίου σκαφών.

Η Maris Hotels
Eνα βήμα παραπάνω έγινε

πρόσφατα, αναφορικά με την
ανάπτυξη του Cape Tholos
Luxury Resort του ομίλου
Maris Hotels, των εταιρειών
Μεταξά, καθώς εγκρίθηκε το
ΕΣΧΑΣΕ για το έργο των 150 εκατ. ευρώ στο Λασίθι της Κρήτης. Η επένδυση προβλέπει
την κατασκευή δύο ξενοδοχείων κι ενός τουριστικού χωριού
σε έκταση 1.200 στρεμμάτων.

Χρυσός «γάμος» τουρισμού - real estate

Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται επενδύσεις 3,2 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων
Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

Επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη σειράς
σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, συνολικού ύψους 3,2 δισ. ευρώ, δρομολογούνται αυτή την περίοδο στο σύνολο της χώρας. Στην πλειονότητά τους πρόκειται για
σχέδια που χρονολογούνται ακόμα και από
τα χρόνια που προηγήθηκαν της οικονομικής κρίσης και τα οποία σήμερα έχουν
αναβιώσει, καθώς η οικονομία της χώρας
μοιάζει να επιστρέφει σε αναπτυξιακή τροχιά. Ανεξάρτητα βέβαια από την κρίση και
με δεδομένο ότι τα περισσότερα από τα εν
λόγω καταλύματα απευθύνονται σε ένα
διεθνές κοινό υψηλής οικονομικής επιφάνειας, οι επενδύσεις αυτές θα μπορούσαν
να έχουν ήδη ολοκληρωθεί, προσφέροντας
σημαντική ώθηση στην ανάπτυξη της οικονομίας. Ωστόσο, οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και η αναποτελεσματική, όπως

αποδεικνύεται στην πράξη, λειτουργία των
νέων «εργαλείων» που θεσπίστηκαν, όπως
για παράδειγμα ο νόμος περί fast-track, ή
τα ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων), έχουν
οδηγήσει σε πολυετείς καθυστερήσεις.
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του μεγαλύτερου επενδυτικού έργου Atalanti
Hills, ύψους 1,5 δισ. ευρώ, το οποίο επιδιώκει
να αναπτύξει σε έκταση 12.500 στρεμμάτων
από τα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας,
η εταιρεία Λοκρός ΕΠΕ. Πρόκειται για «όχημα» που λειτουργεί για λογαριασμό των
βρετανικών συμφερόντων επενδυτικών ομίλων Europa Capital και Prufrock
Investments. H Europa Capital αποτελεί
μέλος του Rockefeller Group, το οποίο
ανήκει στη Mitsubishi Estate Co, η οποία
είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων στην Iαπωνία, με αντικείμενο τη διαχείριση ακίνητης περι-
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Ξεκινάει άμεσα η ανακατασκευή του Σκορπιού από
τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο
Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ.
ουσίας και τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό
έργων real estate. Παρότι η πολεοδόμηση
της έκτασης έχει ολοκληρωθεί και το σχετικό
Προεδρικό Διάταγμα δημοσιεύτηκε στο
ΦΕΚ ήδη από τον προηγούμενο Ιανουάριο,
εξακολουθεί να παρατηρείται αδράνεια
των δημόσιων υπηρεσιών στη δρομολόγηση
των επόμενων βημάτων, προκειμένου να
εκδοθεί και η οικοδομική άδεια, με αποτέλεσμα να έχει αρχίσει να δημιουργείται έντονη δυσφορία μεταξύ των επενδυτών,
σε σημείο που να τίθεται εν αμφιβόλω
ακόμα και η ίδια η επένδυση.

Η έκταση βρίσκεται στην περιοχή Εξαρχος του Δήμου Λοκρών Φθιώτιδας, περίπου 10 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Το
επενδυτικό σχέδιο προβλέπει τη σταδιακή
ανάπτυξη (σε διάφορες φάσεις) πεντάστερων ξενοδοχείων και κατοικιών, συνολικής
δυναμικότητας 8.872 κλινών. Oι 2.990 κλίνες
θα είναι στα ξενοδοχειακά συγκροτήματα
και οι 5.882 κλίνες σε 3.306 τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, που μπορεί να πωληθούν ή να εκμισθωθούν. Με βάση τα
μέχρι στιγμής δεδομένα, είναι πιθανή η έναρξη των εργασιών εντός του πρώτου εξαμήνου του 2020. Αντιθέτως, εγγύτερα
προς την κατασκευή τους, πιθανότατα τις
αμέσως προσεχείς εβδομάδες, βρίσκονται
δύο επενδύσεις στη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα (Κασσιόπη) και
στον Σκορπιό. Στην πρώτη περίπτωση φαίνεται πως ολοκληρώνεται η επταετής «περιπέτεια» της αμερικανικής NCH Capital,

η οποία επικράτησε στον διαγωνισμό του
ΤΑΙΠΕΔ (το 2012) για την τουριστική ανάπτυξη έκτασης 490 στρεμμάτων. Σε πρώτη
φάση προβλέπεται η κατασκευή ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων και δυναμικότητας 90 δωματίων και 180 κλινών. Παράλληλα με τις 76 σουίτες θα κατασκευαστούν και 21 ανεξάρτητες κατοικίες, σε
συνεργασία με διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο.
Σε δεύτερη φάση θα αναπτυχθούν επιπλέον
19 βίλες, ενώ το τρίτο στάδιο της επένδυσης
προβλέπει την κατασκευή μαρίνας ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής με 57 θέσεις.
Αντίστοιχα, η ανακατασκευή του ιδιωτικού νησιού στον Σκορπιό από τον Ρώσο
δισεκατομμυριούχο Ντμίτρι Ριμπολόβλεφ
βρίσκεται στο τελικό στάδιο, καθώς πριν
από λίγες ημέρες εγκρίθηκε και από το ΣτΕ
η εν λόγω επένδυση των 165 εκατ. ευρώ,
που προβλέπει την ανάπτυξη νέων τουριστικών υποδομών πολυτελείας.

Τα έργα της Dolphin και η συνεργασία με Grivalia Hospitality
Εντός του 2019 και με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2021 αναμένεται να λειτουργήσει
και τα δύο νέα σύνθετα τουριστικά καταλύματα που δρομολογεί η Dolphin Capital
Investors, του κ. Μίλτου Καμπουρίδη,
στην Κοιλάδα Ερμιονίδας και στην Κέα.
Σύμφωνα με την εταιρεία, στην περίπτωση
της επένδυσης των 420 εκατ. ευρώ στην
περιοχή της Κοιλάδας, εκκρεμεί μόνο η
έκδοση της οικοδομικής άδειας από τη
Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων. Εκεί, σε έκταση 2.100 στρεμμάτων,
δρομολογείται η ανάπτυξη υπερπολυτελούς
ξενοδοχειακής μονάδας, επιφάνειας της

τάξεως των 30.000 τ.μ., όπως επίσης και
320 επαύλεων, 100 βιλών και 28 κατοικιών.
Παράλληλα, θα δημιουργηθεί γήπεδο
γκολφ 18 οπών. Με βάση το χωροταξικό
που έχει εγκρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), επιτρέπεται η ανοικοδόμηση
178.428 τ.μ. κατοικιών και 207.578 τ.μ. για
τις λοιπές εγκαταστάσεις. Υπενθυμίζεται
ότι για το συγκεκριμένο θέρετρο υφίσταται
και πρόσφατη συμφωνία ανάμεσα στην
Dolphin και στην Grivalia Hospitality, την
πλατφόρμα επενδύσεων της Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ. Βάσει αυτής, η Grivalia θα
αποκτήσει αντί ποσού 10 εκατ. ευρώ έ-

κταση που περιλαμβάνει 20 προνομιακά
οικόπεδα στο Kilada Hills. Σε αυτά, δρομολογείται η κατασκευή παραθεριστικών
κατοικιών, αλλά κι εγκαταστάσεων για
την αποκλειστική εξυπηρέτηση των πελατών και των ιδιοκτητών βιλών στο Amanzoe, το έτερο θέρετρο που έχει κατασκευάσει η Dolphin στην ευρύτερη περιοχή
της Ερμιονίδας και το οποίο πωλήθηκε
πριν από περίπου ένα χρόνο στην Grivalia
Hospitality. Αντίστοιχα, εντός του έτους
αναμένεται να ξεκινήσει και η κατασκευή
της έτερης σημαντικής επένδυσης της
Dolphin στο νησί της Κέας. Ο λόγος, για

το One&Only Kea Island, μια επένδυση
της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ, η οποία
έχει συγκεντρώσει τις απαιτούμενες άδειες
και αυτή την περίοδο ολοκληρώνεται ο
σχετικός σχεδιασμός. Στόχος είναι το νέο
συγκρότημα να είναι και αυτό λειτουργικό
εντός του 2021. Στην Κέα θα αξιοποιηθεί
μια παραθαλάσσια έκταση 640 στρεμμάτων
στη δυτική πλευρά του νησιού, στη θέση
Βρόσκοπος, για την ανάπτυξη μιας πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας και συνοδευτικών τουριστικών κατοικιών. Για το
συγκεκριμένο έργο, η Dolphin έχει έρθει
σε συμφωνία με τον όμιλο Kerzner Inter-

national Holdings Limited, ο οποίος θα
πραγματοποιήσει την πρώτη του επένδυση
στην Ευρώπη. Στους βασικούς μετόχους
της Kerzner συγκαταλέγεται το Investment
Corporation of Dubai (ICD), η Goldman
Sachs και η Colony Capital. Βάσει του σχεδιασμού, ο κύριος όγκος του ξενοδοχείου
των 75 πολυτελών δωματίων θα καταλαμβάνει 13.500 τ.μ., ενώ η συνολική δόμηση
των 30 βιλών που θα δημιουργηθούν δεν
θα ξεπερνάει τις 16.000 τ.μ. συνολικά. Παράλληλα, προβλέπονται η δημιουργία μαρίνας, γηπέδων τένις, σπα και κέντρου
καταδυτικού τουρισμού.

Minoan Group και «Ικτίνος» σε αναζήτηση επενδυτών για δύο αναπτύξεις στην Κρήτη
Οπως είναι αναμενόμενο, σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη οργανωμένων
θερέτρων δρομολογούνται και στην Κρήτη. Κατ’ αρχάς, ύστερα από προσπάθειες
25 ετών, η βρετανική Minoan Group Plc
βρίσκεται στο τελικό στάδιο των αδειοδοτήσεων για την αξιοποίηση έκτασης
25.000 στρεμμάτων στην περιοχή Κάβο
Σίδερο στη Σητεία, ιδιοκτησίας του Κοινωφελούς Εκκλησιαστικού Ιδρύματος
«Παναγία η Ακρωτηριανή».
Αυτή την περίοδο, η Minoan βρίσκεται
σε προχωρημένες συζητήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου κοινοπρακτικού σχήματος, το οποίο θα αναλάβει την ανάπτυξη
μιας από τις πέντε συνολικά ζώνες ξενο-

δοχείων κι εξοχικών βιλών που σχεδιάζονται. Σύμφωνα με την πρόταση που
βρίσκεται στο τραπέζι των συζητήσεων,
η Minoan Group Plc θα εισφέρει μέρος
της έκτασης στο νέο αυτό σχήμα, ενώ ο
ενδιαφερόμενος επενδυτής θα αναλάβει
τη χρηματοδότηση και την ανάπτυξη
του ακινήτου, ενώ θα μπορεί να επιλέξει
και τον διεθνή ξενοδοχειακό όμιλο, που
θα διαχειριστεί τα ακίνητα που θα κατασκευαστούν. Αν το σχέδιο αυτό ευοδωθεί,
θα υπάρξει επιτάχυνση των διαδικασιών
για την έκδοση των απαιτούμενων οικοδομικών αδειών. Υπενθυμίζεται ότι το
σχέδιο που έχει εγκριθεί από το ΣτΕ προβλέπει την ανέγερση περίπου 108.000
τ.μ., κυρίως ξενοδοχείων και πολυτελών

εξοχικών κατοικιών, επιφάνεια που δεν
ξεπερνάει το 0,5% της συνολικής έκτασης.
Η συνολική δυναμικότητα θα ανέρχεται
σε 1.936 κλίνες, ενώ στην έκταση θα δημιουργηθεί και γήπεδο γκολφ 18 οπών.
Το σχέδιο προβλέπει τη δημιουργία 1.200
νέων θέσεων εργασίας, ενώ το ύψος της
επένδυσης προβλέπεται να αγγίξει τα
270 εκατ. ευρώ. Σε αναζήτηση στρατηγικού επενδυτή βρίσκεται και η «Ικτίνος»,
αναφορικά με την ανάπτυξη ακόμα μιας
έκτασης, 2.800 στρεμμάτων, επίσης στη
Σητεία της Κρήτης. Πριν από ένα χρόνο,
η εισηγμένη εξαγόρασε, αντί 14 εκατ.
ευρώ, το ποσοστό 79,65% που κατείχε η
Dolphin στη Latirus Ltd, ιδιοκτήτρια της
έκτασης, και είναι πλέον κάτοχος του

100% του ακινήτου. Εκτός από την ανάπτυξη ξενοδοχείου πέντε αστέρων, το επενδυτικό σχέδιο, το οποίο χρονολογείται
από τις αρχές της δεκαετίας του 2000,
προβλέπει την ανάπτυξη δύο οικιστικών
περιοχών (ΠΕΡΠΟ), όπου θα ανεγερθούν
περίπου 300 εξοχικές κατοικίες (μεζονέτες),
συνεδριακό κέντρο χωρητικότητας 200
ατόμων, κέντρο θαλασσοθεραπείας και
μαρίνα με δυνατότητα ελλιμενισμού 85
σκαφών. Στη δεύτερη φάση του έργου
προβλέπεται η κατασκευή γηπέδου γκολφ
18 οπών και ακόμα ενός τουριστικού οικισμού 500 κατοικιών.
Το συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 150 εκατ.
ευρώ. Αλλη μία σημαντική επένδυση

στην Κρήτη, και συγκεκριμένα στην περιοχή της Ελούντας, δρομολογείται από
τη Mirum Hellas, συμφερόντων του Ρώσου
επενδυτή Βιτάλι Μπορίσοφ. Πρόκειται
για επένδυση 450 εκατ. ευρώ, που αφορά
την ανάπτυξη 1.200 στρεμμάτων.
Το Elounda Hills, όπως θα ονομάζεται,
έλαβε πρόσφατα την έγκριση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης για την
εκπόνηση στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αφού αυτή εγκριθεί, θα ακολουθήσει η σύνταξη και
έγκριση του απαιτούμενου ΕΣΧΑΣΕ. Στόχος είναι τα έργα να έχουν ξεκινήσει
μέχρι το 2020. Η επένδυση περιλαμβάνει
5άστερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα,
τουλάχιστον 340 πολυτελείς κατοικίες,

μαρίνα δυναμικότητας 200 θέσεων, μικρό
εμπορικό κέντρο και αθλητικές εγκαταστάσεις. Μέχρι σήμερα, έχουν δαπανηθεί
περί τα 70 εκατ. ευρώ για την απόκτηση
δεκάδων οικοπέδων, διαμορφώνοντας
μια ενιαία παραθαλάσσια έκταση 1.000
στρεμμάτων. Εκτός από το ξενοδοχείο,
στον πυρήνα της ανάπτυξης θα βρίσκονται και τουριστικές κατοικίες, οι οποίες
θα πωλούνται σε τιμές από 250.000 ευρώ
μέχρι 2 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η επένδυση
θα χαρακτηρίζεται από τη φιλικότητά
της προς το περιβάλλον, δεδομένου ότι
η κάλυψη της έκτασης θα περιορίζεται
σε μόλις 0,2% του συνόλου του ακινήτου,
το οποίο μεταφράζεται σε μόλις 130.000140.000 τ.μ. ανωδομής.

16

l

ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Ευχαριστημένοι κάτοικοι, ικανοποιημένοι τουρίστες
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής Γενς Ζίμερ Κρίστενσεν μιλάει αποκλειστικά στην «Κ»
περιοχών που αναπτύσσονται τουριστικά,
τότε είναι θνησιγενής η ανάπτυξη: με
δυσαρεστημένους κατοίκους έχεις και
δυσαρεστημένους επισκέπτες. Ομως πρέπει να θυμούνται όλοι πως σε κάποιες
περιπτώσεις και περιοχές ο τουρισμός
είναι η μόνη δυνατότητα ανάπτυξης. Εξάλλου, τίθεται και θέμα ανταγωνισμού
με τις τουριστικές επιχειρήσεις που με
τη σειρά τους όμως θα πρέπει να αντιληφθούν πως ο κόσμος αλλάζει και η ζήτηση διαφοροποιείται και να προσαρμοστούν κατάλληλα για να εξυπηρετήσουν
τις νέες ανάγκες και τάσεις.

Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Θετικός για τις προοπτικές του ευρωπαϊκού
αλλά και του ελληνικού τουρισμού φέτος
αλλά και σαφής για την ανάγκη διασφάλισης της ανταγωνστικότητας του κλάδου
παγκοσμίως είναι ο Γενς Ζίμερ Κρίστενσεν, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας των
Εθνικών Ενώσεων Ξενοδοχίας, Εστίασης
και Αναψυχής των Κρατών Μελών της
Ευρωπαϊκής Ενωσης (HOTREC) στην εκτελεστική επιτροπή της οποίας συμμετέχει και η Ελλάδα διά του προέδρου του
Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου, Αλέξανδρου Βασιλικού. Ο Γενς Κρίστενσεν, που
επισκέφθηκε την Αθήνα για να παρουσιάσει τη «Λευκή Βίβλο» της HOTREC
με τα αιτήματα του κλάδου της φιλοξενίας,
ενόψει των εκλογών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, μιλώντας αποκλειστικά
στην «Κ» επισημαίνει πως υπερτουρισμός
και βραχυχρόνιες μισθώσεις απαιτούν
την άμεση λήψη και εφαρμογή σοβαρών
αποφάσεων για να μην υπονομεύσουν
τον ίδιο τον κλάδο.
– Μπορεί ο τουρισμός να αντέξει την
υπερφορολόγηση που παρατηρείται
σε κάποια κράτη της Ε.Ε.;
– Οι εθνικές κυβερνήσεις αλλά και η

– Ολοένα και περισσότεροι διαμαρτύρονται για τον κορεσμό των προορισμών. Τι πρέπει να γίνει;
– Και ο υπερτουρισμός είναι μια πραγματικότητα η οποία οφείλεται στη ραγδαία
ανάπτυξη του τουρισμού, αλλά και στον
αιφνιδιασμό των Αρχών που σπανίως μερίμνησαν να διαχειριστούν τους προορισμούς. Κατανομή των επισκέψεων μέσα
στη μέρα, την εβδομάδα, τον μήνα και
ολόκληρο τον χρόνο και σε διαφορετικά
αξιοθέατα είναι μια αυτονόητη λύση. Η
αναβάθμιση των υποδομών είναι μια ακόμη αναγκαιότητα για όλον τον τουρισμό. Πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και
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Υπερτουρισμός, υπερφορολόγηση και βραχυχρόνιες
μισθώσεις απαιτούν
τολμηρές αποφάσεις.

Η Ελλάδα είναι ένας από
τους ισχυρότερους προορισμούς όχι μόνον στην Ευρώπη, αλλά και παγκοσμίως.

Ευρώπη ως σύνολο οφείλουν να διασφαλίζουν την κατάλληλη φορολογική πολιτική, ώστε να παραμείνει ανταγωνιστικός ο ευρωπαϊκός τουρισμός σε ένα
διεθνές περιβάλλον που νέες αγορές διαμορφώνουν νέες ισορροπίες αλλά και
προκλήσεις για τη βιομηχανία της φιλοξενίας εν γένει και ειδικότερα των ξενοδοχείων, της εστίασης και της ψυχαγωγίας. Στην Ευρωπαϊκή Ενωση υπάρχουν
σήμερα 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις Ξενοδοχίας, Εστίασης και Αναψυχής που
απασχολούν 12 σχεδόν εκατομμύρια εργαζομένους και μόνον κατά την περίοδο
2013-2016 προσέθεσαν 1,6 εκατ. νέες
θέσεις εργασίας. Πολλές περισσότερες
ακόμα μένουν να δημιουργηθούν εφόσον
διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα του
κλάδου.

μέτρα και αυτό ακόμα δεν γίνεται στον
βαθμό και στον χρόνο που χρειάζεται.
Αποτέλεσμα είναι οι τοπικές κοινωνίες
να δυσανασχετούν και ενίοτε να αλλοιώνεται ο ίδιος ο χαρακτήρας τους. Ο κίνδυνος είναι σημαντικός. Θυμηθείτε τι
σας είπα και για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις: χωρίς ικανοποιημένους κατοίκους
το ίδιο το προϊόν υπονομεύεται.

– Εκτιμάτε πως ο ελληνικός τουρισμός
μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω;
– Πιστεύω πως η Ελλάδα είναι ένας
από τους ισχυρότερους προορισμούς όχι
μόνον στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως,
είναι άλλωστε ήδη 14ος διεθνώς και η ε-

«Είναι σημαντικό να αντιληφθούν όλοι, πολιτεία και επιχειρηματίες, πως εάν δεν είναι ικανοποιημένη η τοπική κοινωνία, οι κάτοικοι των

περιοχών που αναπτύσσονται τουριστικά, τότε είναι θνησιγενής η ανάπτυξη: με δυσαρεστημένους κατοίκους έχεις και δυσαρεστημένους
επισκέπτες. Ομως πρέπει να θυμούνται όλοι πως σε κάποιες περιπτώσεις και περιοχές ο τουρισμός είναι η μόνη δυνατότητα ανάπτυξης»,
τονίζει στην «Κ» ο κ. Κρίστενσεν.
ξέλιξη του τομέα της φιλοξενίας στην
Ελλάδα είναι τέτοια που έχει ακόμα σημαντικές προοπτικές προσέλκυσης περισσότερων επισκεπτών. Το 2019 εκτιμώ
πως θα είναι μία ακόμη χρονιά ανάπτυξης
γα τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Ισως όχι με
τους υψηλούς ρυθμούς των τελευταίων
ετών, αλλά πάντως με θετικούς ρυθμούς.
Ομοίως εκτιμώ πως θα κινηθεί και ο ελληνικός τουρισμός.

– Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί
το φαινόμενο των βραχυχρόνιων μισθώσεων;
– Η λεγόμενη οικονομία του διαμοιρασμού είναι μια πραγματικότητα και
δεν μπορεί να αναστραφεί όπως είναι
και ψηφιοποίηση του επιχειρείν που την
πριμοδότησε. Οφείλει, όμως, να ρυθμιστεί
με δίκαιους κανόνες και, εφόσον παράγει
οικονομικό αποτέλεσμα, να φορολογηθεί

ώστε να μη στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός
με τις άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.
Ορια πρέπει να μπουν και στον αριθμό
των βραχυχρόνια ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων ανά περιοχή αλλά και στον
αριθμό των διανυκτερεύσεων ανά έτος.
Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να
αντιληφθούν όλοι, πολιτεία και επιχειρηματίες, πως εάν δεν είναι ικανοποιημένη η τοπική κοινωνία, οι κάτοικοι των

Η γραφειοκρατία μειώνει
κατά 4 δισ. ευρώ τις εξαγωγές
Μπορούν να αυξηθούν έως και 33% εάν εφαρμοστούν μεταρρυθμίσεις
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Απώλειες 12,6% στην αξία των ελληνικών εξαγωγών αγαθών, ποσοστό
που με βάση τα δεδομένα του 2018
μεταφράζεται σε 4,21 δισ. ευρώ, προκαλούν οι καθυστερήσεις στις εξαγωγικές διαδικασίες. Η μείωση της γραφειοκρατίας σε συνδυασμό με την εφαρμογή σειράς διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στον εξαγωγικό κλάδο,
ώστε το θεσμικό πλαίσιο να συγκλίνει
με το μέσο επίπεδο των χωρών-μελών
της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), θα μπορούσε
να αυξήσει τις εξαγωγές έως και 33%
με τη συνεισφορά στο ΑΕΠ να κυμαί<
<
<
<
<
<

Μόλις 273 επιχειρήσεις
πραγματοποιούν το 50%
των ελληνικών εξαγωγών.
νεται από 3% έως 5%.
Τα συμπεράσματα αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στη μελέτη
«Ελληνικές εξαγωγές και νέο μοντέλο
ανάπτυξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων», την οποία υλοποίησε η ΕΥ
Ελλάδος για λογαριασμό του Εμπορικού
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ). Σε σχέση, βεβαίως, με
το παρελθόν η ταχύτητα διοχέτευσης
των ελληνικών προϊόντων στις ξένες
αγορές έχει ενισχυθεί και οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί. Παραμένουν,
όμως, σημαντικές σε σύγκριση με τον
μέσο ευρωπαϊκό όρο και με χώρες
όπως η Ισπανία, όπου οι απώλειες λόγω
των γραφειοκρατικών εμποδίων αντιστοιχούν στο 8,7% της αξίας των εξα-

γωγών της, η Ιρλανδία και η Κύπρος
με κόστος 6,7% και 6,3%, αντιστοίχως.
Η εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων στις εξαγωγικές διαδικασίες
–κάποιες είχαν συμφωνηθεί με τους
δανειστές από χρόνια αλλά καθυστέρησαν και βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της υλοποίησης με την ολοκλήρωσή

τους να αναμένεται την επόμενη χρονιά– θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη
και σε αύξηση 33% της αξίας των εξαγωγών. Μόνο η σύγκλιση κατά το
ήμισυ με τα όσα ισχύουν στην Ε.Ε. εκτιμάται ότι θα μπορούσε να εκτοξεύσει τις εξαγωγές κατά 17% και από
28,46 δισ. ευρώ το 2017 (σ.σ. στη μελέτη

χρησιμοποιούνται ως σημείο αναφοράς
τα στοιχεία του 2017) να ενισχυθούν
κατά 4,73 δισ. ευρώ.
Στις δυσλειτουργίες της δημόσιας
διοίκησης έρχονται να προστεθούν ο
κατακερματισμός της παραγωγικής
βάσης σε πολλές και μικρές επιχειρήσεις και η απουσία εξαγωγικής κουλτούρας, όπως επισήμαναν χθες κατά
την παρουσίαση της μελέτης ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος και ο Τ.
Ιωσηφίδης, επικεφαλής του Τμήματος
Χρηματοοικονομικών Συμβούλων της
ΕΥ Ελλάδος.
Το γεγονός ότι οι ελληνικές μικρομεσαίες εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι
μόλις 17.500, ή 2,5% του συνόλου των
ΜμΕ, δείχνει την απουσία εξαγωγικής
κουλτούρας κατ’ επιλογήν ή λόγω αδυναμίας, εξαιτίας του μικρού μεγέθους
τους. Δεν είναι τυχαίο ότι μόλις 273
επιχειρήσεις, ή το 1,6% του συνόλου
των εξαγωγών επιχειρήσεων στην Ελλάδα πραγματοποιούν το 50% των εξαγωγών, ενώ οι πέντε μεγαλύτερες
εξ αυτών κάνουν το 25,9% των εξαγωγών. Από την άλλη, το 85% των εξαγωγικών επιχειρήσεων πραγματοποιούν το 28% των εξαγωγών.
Το δυστύχημα δεν είναι μόνο η κατακερματισμένη παραγωγική βάση,
αλλά και η χαμηλή παραγωγικότητα
που καταγράφεται, παρά τη μείωση
του κόστους εργασίας στα χρόνια της
κρίσης. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις
(96,9% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα)
βρίσκονται στο 40% της παραγωγικότητας του μέσου όρου των ευρωπαϊκών,
ενώ οι μεσαίες στο 75%. «Κλειδί» για
την ενίσχυση των εξαγωγών είναι τα
μεγαλύτερα εταιρικά σχήματα, μέσα
από συνεργασίες, συμπράξεις και συγχωνεύσεις.

– Εκπροσωπείται ο ευρωπαϊκός τουρισμός επαρκώς στην Ευρωπαϊκή Ενωση;
– Ζητάμε από τη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα προκύψει μετά τις ευρωεκλογές τη θέσπιση επιτρόπου με χαρτοφυλάκιο τη φιλοξενία και την αναψυχή,
αλλά ακόμα και αν αυτό δεν καταστεί
δυνατό σε αυτή τη φάση, τότε θα πρέπει
το σχετικό χαρτοφυλάκιο να μπει κάτω
από την ομπρέλα ενός ισχυρού από τους
υπάρχοντες επιτρόπους. Και αυτό διότι
ο τουρισμός έχει μεγάλη και αυξανόμενη
σημασία για την ευρωπαϊκή οικονομία,
την απασχόληση και τον πολιτισμό και
χρειάζεται την προσοχή της Ενωσης.

Η «Λευκή Βίβλος»
του τουρισμού
Στους πέντε βασικούς άξονες που
θέτει η HOTREC για την περαιτέρω
ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου
στην Ευρώπη, με τη «Λευκή Βίβλο»
που παρουσιάστηκε χθες το απόγευμα στην Αθήνα από τον πρόεδρο
του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου,
Αλέξανδρο Βασιλικό, περιλαμβάνονται το θέμα της οικονομίας του διαμοιρασμού και του ευρωπαϊκού
πλαισίου για δίκαιο ανταγωνισμό, η
θέσπιση μεγαλύτερης διαφάνειας
της ψηφιακής οικονομίας, η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος με τη θέσπιση δίκαιων φορολογικών κανόνων, η εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας στις δραστηριότητες των online πλατφορμών για
τους καταναλωτές και η προστασία
των προσωπικών δεδομένων. «Οι
προκλήσεις του κλάδου απαιτούν
τολμηρά βήματα, που πρέπει να εκφραστούν μέσα από ενιαίες ευρωπαϊκές πολιτικές που θα στηρίζουν
τον ευρωπαϊκό κλάδο φιλοξενίας, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη συνεισφορά του στην οικονομία», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΞΕΕ, Αλ.
Βασιλικός. Ενδεικτικό της σημασίας
που έχει ο κλάδος για την ευρωπαϊκή οικονομία είναι ότι οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη πέρυσι έφθασαν τα 713 εκατομμύρια, σημειώνοντας άνοδο κατά 6%, έναντι του
2017. Το 2018 η άνοδος ήταν μεγαλύτερη, κυρίως στη Νότια Ευρώπη
και στη Μεσόγειο (+7%) και ακολούθησαν Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (6%) και Δυτική Ευρώπη
(+6%). Παγκοσμίως οι διεθνείς αφίξεις ανήλθαν πέρυσι σε 1,4 δισ. τουρίστες, με τις ευρωπαϊκές αγορές να
απορροφούν έτσι το 50% του παγκόσμιου τουρισμού.

Σε μισθώσεις τύπου Airbnb
το 5,3% των ενοικιαζόμενων
διαμερισμάτων της Αττικής
Μόλις το 5,3% του συνολικού αποθέματος
των ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων στην
Αττική είναι σήμερα «δεσμευμένο» για βραχυχρόνιες μισθώσεις, καθώς αυτά δεν ξεπερνούν τις 12.000 ακίνητα, έναντι 150.000
διαμερισμάτων που εκμισθώνονται στο σύνολο του λεκανοπεδίου της Αττικής (είτε
με συμβατικές είτε με βραχυπρόθεσμες μισθώσεις). Τα παραπάνω στοιχεία παρέθεσαν
χθες οι κ. Θεοδώρα Δήμα και Ρομίνα Τσίτου,
πρόεδρος και ταμίας αντίστοιχα του Συλλόγου Οικονομίας Διαμοιρασμού (ΣΟΔΙΑ),
στο πλαίσιο σχετικής κοινής εκδήλωσης
του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών και της
ΠΟΜΙΔΑ.
Οπως τόνισαν, η Airbnb έφερε τουριστική
αποκέντρωση, ζωντανεύοντας γειτονιές
του Δήμου Αθηναίων που ήταν εγκαταλελειμμένες. Το αποτέλεσμα είναι πολλοί κάτοικοι να θέλουν πλέον να επιστρέψουν
στο κέντρο, αλλά να δυσκολεύονται να
βρουν σπίτι και έτσι κάποιοι σπεύδουν να
δαιμονοποιήσουν τη βραχυχρόνια μίσθωση.
Επισήμαναν όμως τους κινδύνους που προκύπτουν από τη μεγάλη ζήτηση ακινήτων
από Κινέζους επενδυτές και ζήτησαν από
το κράτος να κάνει ελέγχους ώστε να παταχθεί η φοροδιαφυγή, αλλά και κίνητρα
για να κατοικηθούν τα εγκαταλελειμμένα
κτίρια.
Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και στο
σύνολο της χώρας. Οπως σημείωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Διαμερισμάτων Κατοικιών Γιώργος Κανελλόπουλος, ο πραγματικός αριθμός των διαθέσιμων καταλυμάτων για βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν ξεπερνά τις 70.000 πανελλαδικά, ή περίπου
το 6% του συνόλου των διαθέσιμων προς
ενοικίαση ακινήτων. Κατά τον ίδιο, η έλλειψη
διαθέσιμων ακινήτων οφείλεται σε άλλους
παράγοντες, όπως για παράδειγμα η μείωση
της οικοδομικής δραστηριότητας κατά 90%
στη διάρκεια των ετών της οικονομικής
κρίσης, οι χιλιάδες αποποιήσεις κληρονομιάς
και τα δεκάδες εγκαταλελειμμένα κτίρια.
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Φορολογικούς ελέγχους,
αλλά και κίνητρα για να
κατοικηθούν εγκαταλελειμμένα
κτίρια, ζητεί ο Σύλλογος
Οικονομίας Διαμοιρασμού.
Σύμφωνα μάλιστα με τον πρόεδρο της
ΠΟΜΙΔΑ και της UIPI (Παγκόσμια Ενωση
Ιδιοκτητών Ακινήτων) Στράτο Παραδιά, «η
δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη χώρα μας αναπτύχθηκε σε δεκάδες
χιλιάδες κενά, ημιτελή ή μη χρησιμοποιούμενα ακίνητα. Δεν μπορεί, λοιπόν, να αποτελέσει πρόφαση για την επιβολή μέτρων
στις μισθώσεις κύριας κατοικίας». Παράλληλα, όπως επισήμανε ο κ. Ανδρέας Χίου,
πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΑ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Διαχειριστών Ακινήτων), σήμερα,
στην Αθήνα καταγράφονταν 8.989 ενεργά
καταλύματα στις ψηφιακές πλατφόρμες
βραχυχρόνιας μίσθωσης, με τη συντριπτική
πλειονότητα αυτών να είναι ολόκληρα
σπίτια, ενώ μόλις το 10% είναι μεμονωμένα
δωμάτια. Το 2018 πάνω από 340.000 τουρίστες επισκέφθηκαν την Αθήνα, με το σχετικό συνάλλαγμα να ανέρχεται σε 89,5 εκατ.
ευρώ.

Aυτη την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή

ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΣΕΙΡΑ
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Νέα προγράμματα εθελουσίας
εξόδου από Εθνική και Eurobank

Οι τράπεζες στοχεύουν να μειώσουν περαιτέρω το προσωπικό τους κατά 1.600 άτομα
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Περαιτέρω μείωση προσωπικού με δύο
νέα προγράμματα εθελουσίας εξόδου δρομολογούν Εθνική Τράπεζα και Eurobank,
στοχεύοντας στην αποχώρηση έως 1.000
και 600 υπαλλήλων, αντίστοιχα, μέσα στο
2019. Ηδη η Εθνική Τράπεζα δημοσιοποίησε το πακέτο παροχών για τη νέα εθελουσία που θα «τρέξει» από την προσεχή
Δευτέρα και για τις δύο επόμενες εβδομάδες. Οι αποχωρήσεις αυτές θα προστεθούν στις 780 που θα γίνουν εντός
του 2019, στο πλαίσιο του προηγούμενου
προγράμματος εθελουσίας αποχώρησης
προσωπικού που ολοκλήρωσε στα τέλη
Μαρτίου η Εθνική Τράπεζα. Το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου είναι συνολικού
κόστους 100 εκατ. ευρώ και το ανώτατο
όριο αποζημίωσης είναι οριακά χαμηλότερο από το προηγούμενο, δηλαδή έως
170.000 ευρώ από 180.000 ευρώ.
Στόχος της διοίκησης της ΕΤΕ είναι ο
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Παράλληλα, δρομολογείται
η μεταφορά έως και 2.500
υπαλλήλων σε εταιρείες
διαχείρισης κόκκινων
δανείων.
αριθμός των εργαζομένων στον όμιλο,
από τις 10.606 άτομα στο τέλος του 2018,
να περιοριστεί στις 7.000 εργαζομένων
μέχρι το τέλος του 2021 και θα επιτευχθεί
μέσα και από την αποεπένδυση σε μια
σειρά θυγατρικές, όπως η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής, η μεταβίβαση της
Banca Romaneanska, του δικτύου των
καταστημάτων στην Αίγυπτο και της θυγατρικής στην Κύπρο.
Το νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου
της Εθνικής Τράπεζας αφορά υπαλλήλους
που απασχολούνται στην τράπεζα βάσει
σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου
χρόνου, καθώς και απασχολουμένους με
σύμβαση έμμισθης εντολής δικηγόρου,
υπό τον όρο ότι έχουν συμπληρώσει το
30ό έτος της ηλικίας τους και 3ετή υπη-

ρεσία στην τράπεζα. Τα υψηλότερα μπόνους δίνονται στους υπαλλήλους που
έχουν κλείσει το 55ο έτος της ηλικίας
τους. Να σημειωθεί ότι, ειδικά για το προσωπικό που ανήκει στον κλάδο υποστηρικτικού προσωπικού, προβλέπεται αποζημίωση και μπόνους που φτάνουν τους
40 μηνιαίους μισθούς, ακόμα και για τους
30άρηδες με 3ετή υπηρεσία στην τράπεζα.
Εκτός από την άμεση αποχώρησή τους
από την τράπεζα, οι εργαζόμενοι μπορούν
να επιλέξουν την αποχώρησή τους ύστερα
από 2ετή, 3ετή ή 4ετή άδεια, κατά τη διάρκεια της οποίας η τράπεζα θα καταβάλλει
το σύνολο ή μέρος των αποδοχών που δικαιούνται, καθώς και πλήρεις τις ασφαλιστικές καλύψεις τους. Στις διετείς άδειες
θα καταβάλλεται κάθε μήνα ο πλήρης μι-

σθός, στις 3ετείς θα καταβάλλονται τον
πρώτο χρόνο πλήρεις αποδοχές και τα επόμενα δύο το 50% των αποδοχών, ενώ
όσοι επιλέξουν 4ετή μακροχρόνια άδεια
θα λαμβάνουν κάθε μήνα το 50% του μισθού τους. Στη λήξη των αδειών, οι εργαζόμενοι θα αποχωρούν από την τράπεζα.
Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα που σχεδιάζει
η Eurobank, το ανώτατο όριο αποζημίωσης
προβλέπεται ότι θα φτάνει τις 160.000
ευρώ και θα απευθύνεται σε εργαζομένους
σε συγκεκριμένες μονάδες της τράπεζας.
Η τράπεζα σχεδιάζει και ειδικό πρόγραμμα
που θα απευθυνθεί σε υπαλλήλους ηλικίας
άνω των 55 ετών, στους οποίους θα δοθεί
αυξημένη αποζημίωση, μεταξύ 250.000270.000 ευρώ.
Οι πρωτοβουλίες των τραπεζών για

μείωση του προσωπικού δεν θα περιοριστούν στα προγράμματα εθελουσίας εξόδου, μέσω των οποίων εκτιμάται ότι
ένας αριθμός 1.500-2.000 υπαλλήλων θα
αποχωρήσει εντός του 2019. 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
μέσω των αντίστοιχων κινήσεων που δρομολογούν η Eurobank και η Τράπεζα Πειραιώς αλλά και ο όμιλος της Alpha Bank
στην Κύπρο.

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

Η τιτλοποίηση δεν είναι
λύση για όλες τις τράπεζες
Η τιτλοποίηση είναι απίθανο να αποτελέσει
τη λύση για όλες τις ελληνικές τράπεζες,
σημειώνει η Morgan Stanley σε νέα έκθεσή
της, επισημαίνοντας ότι αν και ένα «ανοδικό κύμα» έχει παρασύρει υψηλότερα
όλες τις μετοχές του κλάδου από την αρχή
του έτους, ωστόσο αυτό δεν δικαιολογείται
από τα θεμελιώδη μεγέθη.
Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει, οι
τιμές των ελληνικών τραπεζικών μετοχών
έχουν ενισχυθεί φέτος κατά 13%-94%,
καθώς η αγορά προεξοφλεί ταχύτερη
λύση στο θέμα της ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού, ωστόσο οι μετοχές
δεν αποτιμούν την επικείμενη απόκλιση
στην εξυγίανση των ισολογισμών.
Η τιτλοποίηση αποτελεί ένα εργαλείοκλειδί για τις ελληνικές τράπεζες, δεν αναμένεται όμως να επωφεληθούν όλες
οι τράπεζες από αυτή τη διαδικασία. Το
σχέδιο μετασχηματισμού της Eurobank
αντιπροσωπεύει τον πιο ελκυστικό «οδικό
χάρτη» προς την ανάκαμψη, αλλά η προσέγγιση αυτή είναι απίθανο να αποτελεί
τη λύση για όλες τις τράπεζες. Η ανάλυση
των τραπεζικών ισολογισμών δείχνει πως
οι απώλειες από τα NPEs διαβρώνουν
γρήγορα το κεφαλαιακό πλεονέκτημα σε
όσες τράπεζες τα NPEs δεν είναι επαρκώς
καλυμμένα με προβλέψεις.
Ετσι, η Morgan Stanley προχωρεί σε
μείωση της σύστασής της για την Alpha
Bank σε underweight, τονίζοντας πως
η αγορά είναι υπερβολικά επικεντρωμένη
στον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της
τράπεζας, CET1, ο οποίος είναι ο υψηλό-

τερος στον κλάδο. Ο CET1 (phased-in)
του 17,4% της Alpha θα πρέπει να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της κάλυψης των
NPEs. Η κάλυψή τους (η χαμηλότερη
στην Ελλάδα, στο 48% NPEs) σημαίνει
ότι η τιτλοποίηση θα μεταφραζόταν σε
πλήγμα για τα ίδια κεφάλαια που θα μπορούσε να καταστήσει αυτό το εργαλείο
πολύ ακριβό, κάτι που μπορεί να μην επιτρέψει να γίνει εξυγίανση του ισολογισμού όπως στην Eurobank.
<
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Αναβάθμιση για Eurobank
και Εθνική, υποβάθμιση για
Alpha Bank και Πειραιώς
από Morgan Stanley.
Για την Τράπεζα Πειραιώς, οι επιλογές
είναι περιορισμένες, όπως αναφέρει, και
υποβαθμίζει επίσης τη σύστασή της σε
underweight. Το CET1 στο 14% και η κάλυψη των NPEs στο 49% μπορεί να περιορίσουν την ικανότητα της Πειραιώς
να αντιμετωπίσει τα NPEs.
Σε ό,τι αφορά την Eurobank και την
Εθνική, τις οποίες αναβαθμίζει σε
overweight, η Morgan Stanley επισημαίνει
πως και οι δύο μπορούν να επιτύχουν
NPEs κάτω του 10% το 2021 με κόστος
στα ενσώματα ίδια κεφάλαια, το οποίο
ωστόσο είναι διαχειρίσιμο λόγω της ανώτερης κάλυψής τους.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Η τιτλοποίηση είναι απίθανο να αποτελέσει τη λύση για όλες τις ελληνικές τράπεζες, ση-

μειώνει η Morgan Stanley.

ΤΑ Σ Ε Ι Σ
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Θέρετρο για
«ηλικιωμένους»
ετών... 40
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Η «Ακαδημία Σύγχρονων Γεροντότερων» αποτελεί ιδέα του ξενοδόχου και πρώην
επενδυτή Τσιπ Κόνλεϊ.

Ενα καινοτόμο resort στο Μεξικό
για εργαζομένους της Σίλικον Βάλεϊ
Της NELLIE BOWLES
THE NEW YORK TIMES

«Μαθήματα γήρατος και θνησιμότητας», έναντι αδράς αμοιβής, προσφέρει στους Αμερικανούς πελάτες
του καινοτόμο θέρετρο στη μεξικανική χερσόνησο της Μπάχα,
που άνοιξε τις πόρτες του τον περασμένο Νοέμβριο. Η «Ακαδημία
Σύγχρονων
Γεροντότερων»
(Modern Elder Academy) βρίσκεται
στο Ελ Πεσκαντέρο της ειδυλλιακής
χερσονήσου και αποτελεί ιδέα του
ξενοδόχου και πρώην επενδυτή
της Σίλικον Βάλεϊ, Τσιπ Κόνλεϊ,
που διηγείται την έκπληξή του
όταν συνειδητοποίησε το 2013 ότι
οι συνάδελφοί του στον ανταγωνιστικό χώρο της Σίλικον Βάλεϊ
τον θεωρούσαν ηλικιωμένο, παρότι
ήταν μόλις 52 ετών. Οι νέοι συνάδελφοί του στην ιστοσελίδα Airbnb
τον αποκαλούσαν «ο γέροντας».
«Είμαστε όλοι εν δυνάμει γεροντότεροι. Αν είσαι 40 ετών και πε-

ριστοιχίζεσαι από 20άρηδες, είσαι
γέροντας με τη μοναστική έννοια
του όρου», λέει ο Κόνλεϊ. Μετά τη
διεθνή επιτυχία της εφαρμογής
Airbnb, ο Κόνλεϊ άδραξε την ευκαιρία, πούλησε τις μετοχές του
και αγόρασε έκταση στην Μπάχα.
Εκεί ανακαίνισε μια ερειπωμένη,
αλλά επιβλητική μεξικανική έπαυλη «χασιέντα» και δημιούργησε
18 δωμάτια πελατών, γύρω από
πισίνα, με θέα στη θάλασσα. Οταν
ο Κόνλεϊ άρχισε να προσκαλεί φίλους του για να δοκιμάσουν την
εμπειρία της Μπάχα, φανταζόταν
ότι το θέρετρο θα προσέλκυε πελάτες ηλικίας 45 έως 60 ετών. Μετά
την ανακοίνωση της έναρξης λειτουργίας, όμως, διαπίστωσε με έκπληξη ότι άνθρωποι 30 ετών εκδήλωναν ενδιαφέρον για το πρόγραμμα διακοπών και σεμιναρίων
του. Μέχρι στιγμής, ο γηραιότερος
πελάτης του ήταν 74 ετών και ο
νεότερος 30, με τον μέσο όρο ηλικίας στα 52 χρόνια. Ο ίδιος ο

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Μάθημα γιόγκα με θέα το ηλιοβασίλεμα στο θέρετρο «Ακαδημία Σύγχρονων Γεροντότερων» στο Ελ Πεσκαντέρο της χερσονήσου της Μπάχα.
Κόνλεϊ, φορώντας σορτς και σαγιονάρες, καλωσορίζει τους πελάτες, ενώ το επόμενο πρωινό πραγματοποιείται τελετή με σαμάνο.
«Ολοι οι συνάδελφοί μου είναι
κάτω των 30 και εγώ πλησιάζω τα
40. Το μάρκετινγκ σήμερα είναι
μόνο στοιχεία και αριθμοί και καθόλου συναίσθημα, όπως ήταν παλιότερα. Νιώθω ηλικιωμένη», λέει
η Μάργκαρετ Πόουι. Το άγχος των
μεσηλίκων στη Σίλικον Βάλεϊ είναι

δικαιολογημένο. Στη Μέκκα της
αμερικανικής ψηφιακής τεχνολογίας, οι πιθανότητες πρόσληψης
μειώνονται δραστικά για τους άνω
των 34 ετών, ενώ η μέση ηλικία
των εργαζομένων σε Facebook,
LinkedIn και SpaceX είναι μόλις
τα 29 χρόνια. Μεταξύ των πνευματικών δραστηριοτήτων, όπως
η γιόγκα και ο διαλογισμός, ξεχωρίζει η «κάθαρση διά του πυρός». Ο Κόνλεϊ και οι βοηθοί του

απλώνουν στο κοινόχρηστο τραπέζι του κήπου κάρτες, με σημειωμένες αιτίες άγχους μεσηλίκων.
Οι συμμετέχοντες καλούνται να
σηκώσουν τις κάρτες που αισθάνονται ότι τους αφορούν και να
τις καρφιτσώσουν στις μπλούζες
τους. Κάποιες από τις κάρτες γράφουν: «Οι γεννημένοι τον 21ο αιώνα κυβερνούν τον κόσμο», «Φοβάμαι να γίνω μια γριά κυρία ή
ένας γέρος κύριος», «Νιώθω ολοένα και πιο αόρατος». Η πρωτότυπη τελετή ολοκληρώνεται με
την τελετουργική καύση των καρτών. Το θέρετρο του Κόνλεϊ γνωρίζει ήδη μεγάλη επιτυχία και ο
δημιουργός του σχεδιάζει να το επεκτείνει, κατασκευάζοντας σύγχρονο γηροκομείο, που θα προσελκύει πελάτες για ολιγοήμερη ή
μόνιμη διαμονή στη χερσόνησο
της Μπάχα. Οι νέες εγκαταστάσεις
δεν θα απευθύνονται αποκλειστικά
σε ηλικιωμένους. «Περιμένω και
πολλούς 20άρηδες», λέει ο Κόνλεϊ.

Είναι εγωιστές όσοι δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους
Η οικογένεια των Σίγκερ, που ζει
στην υπερορθόδοξη εβραϊκή κοινότητα στην κομητεία Ρόκλαντ
της Νέας Υόρκης όπου έχει ξεσπάσει επιδημία ιλαράς καθώς
πολλοί γονείς αρνούνται να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, θα πρέπει να μεταβάλουν τον τρόπο ζωής τους εξαιτίας άγνωστών τους
ανθρώπων. Η κόρη τους η Μάλκι,
δύο μηνών, είναι πολύ μικρή για
να κάνει το εμβόλιο. Ετσι οι Σίν-

γκερ την κρατούν μακριά από
τους δημόσιους χώρους, γεγονός
που σημαίνει ότι διαρκώς κάποιος
μένει μαζί της στο σπίτι. Τους τελευταίους τρεις μήνες, περίπου 40
οικογένειες ματαίωσαν τα πάρτι
γενεθλίων από τον φόβο της ιλαράς,
παρότι δεν κατεγράφη κάποιο επιβεβαιωμένο κρούσμα στον παιδότοπο. Φέτος, στις ΗΠΑ έχουν
καταγραφεί επιδημίες ιλαράς σε
23 πολιτείες, αλλά αυτή της Νέας

Υόρκης είναι εξαιρετικά δύσκολο
να ελεγχθεί. Ενδεικτικά από τα 60
νέα κρούσματα που καταγράφηκαν
στην αμερικανική επικράτεια αυτή
την εβδομάδα, 52 αφορούσαν την
Νέα Υόρκη (41 στην πόλη και 11
στην κομητεία Ρόκλαντ). Την περασμένη εβδομάδα ο αναπληρωτής επιθεωρητής υγείας της Νέας
Υόρκης, Δημήτρης Δασκαλάκης,
τόνισε ότι η επιδημία δεν μπορεί
να ελεγχθεί, «διότι πολλοί άνθρω-

ποι εργάζονται εναντίον μας». Αναφερόταν φυσικά στους πολέμιους των εμβολιασμών οι οποίοι
ισχυρίζονται ότι το τριπλό εμβόλιο
ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς προκαλεί αυτισμό και άλλα προβλήματα, κάτι που είναι επιστημονικά
ανακριβές.
Το πρόβλημα είναι τόσο έντονο
που κάποιες οικογένειες σημειώνουν στα προσκλητήρια γάμων
και άλλων εκδηλώσεων ότι μπο-

ρούν να παραστούν μόνο άνθρωποι που έχουν εμβολιαστεί.
Οπως τονίζει η Περέλα, που
είναι τεσσάρων μηνών έγκυος και
φοβάται τι θα συμβεί αν, όταν γεννήσει, εξακολουθεί η επιδημία ιλαράς, «είναι διαφορετικό να λαμβάνεις μία απόφαση που επηρεάζει
μόνο τον εαυτό σου. Αλλά όταν
οι γονείς δεν εμβολιάζουν τα παιδιά
τους, είναι κάτι εξαιρετικά εγωιστικό».

l

19

Σε «μαύρη λίστα»
τουρίστες-βάνδαλοι
στην Αιώνια Πόλη
ΡΩΜΗ. Επιστολές σε πρεσβείες ευρωπαϊκών χωρών απηύθυνε η δήμαρχος της Ρώμης, Βιρτζίνια Ράτζι,
ζητώντας την επιβολή απαγόρευσης
εισόδου στην πόλη για χούλιγκαν
και «απολίτιστους» τουρίστες, που
έχουν εντοπιστεί να βανδαλίζουν
τους ιστορικούς θησαυρούς της Αιώνιας Πόλης. Στην επιστολή της, η
δήμαρχος επισημαίνει ότι η Ρώμη
έχει ανακηρυχθεί τοποθεσία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς
από την UNESCO και αξίζει μεγαλύτερης προστασίας. Το δημοτικό συμβούλιο σχεδιάζει έτσι να συντάξει
«μαύρη λίστα» ατόμων, που εντοπίστηκαν να καταστρέφουν ιστορικά
ή αρχαιολογικά μνημεία, με τη λίστα
αυτή να προωθείται στις πρεσβείες
των «βανδάλων». Παράλληλα, οι ιταλικές αρχές θα εξασφαλίζουν ότι
οι τουρίστες αυτοί θα αποκλείονται
διά βίου από την πόλη, σύμφωνα με
άρθρο της βρετανικής εφημερίδας
Daily Telegraph. «Η δήμαρχος θέλει
να βάλει στο στόχαστρο τους απολίτιστους και τους χούλιγκαν, όπως
αυτοί που προξένησαν σημαντικές
ζημιές στο σιντριβάνι Μπαρκάτσια
κάτω από την ισπανική κλίμακα πριν
από μερικά χρόνια. Οσοι διαπράττουν
τέτοιους βανδαλισμούς δεν είναι ευπρόσδεκτοι στην πρωτεύουσα», είπε
εκπρόσωπος της δημαρχίας.
Μεθυσμένοι Ολλανδοί οπαδοί της
ποδοσφαιρικής ομάδας της Φέγενορντ ξέσπασαν πάνω στο αναγεννησιακό σιντριβάνι Μπαρκάτσια
στην Πιάτσα ντι Σπάνια το 2015. Η
αστυνομία χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει δακρυγόνα για να διαλύσει
τους Ολλανδούς χούλιγκαν. Η κ. Ράτζι
αναμένεται να στείλει το γράμμα
της στις πρεσβείες της Βρετανίας,
της Ισπανίας, της Γαλλίας, της Ολλανδίας και άλλων χωρών. Η δημαρχία της Ρώμης θα χρειαστεί, όμως,
να εξασφαλίσει την ψήφιση νόμου
από την ιταλική Βουλή. Γι’ αυτό τον
λόγο, η Ράτζι έχει έλθει σε επαφή με
τον Ιταλό υπουργό Εσωτερικών, Ματέο Σαλβίνι, επιδιώκοντας την προώθηση τέτοιου νομοσχεδίου.

<
<
<
<
<
<

Πρόταση της δημάρχου
της πόλης Βιρτζίνια Ράτζι
με επιστολή της προς
τις πρεσβείες πολλών
ευρωπαϊκών χωρών.
Η πρωτοβουλία της Βιρτζίνια Ράτζι
πραγματοποιείται τη στιγμή που η
δημαρχία ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας στο Κολοσσαίο, μετά τον εντοπισμό τουριστών, οι οποίοι χάραξαν
τα αρχικά τους σε τοίχους του αρχαίου θεάτρου την περασμένη εβδομάδα. Πριν από λίγες ημέρες, 29χρονος Ούγγρος τουρίστας πιάστηκε να
χαράζει τα αρχικά του στο Κολοσσαίο.
Αφού συνελήφθη, ο Ούγγρος επισκέπτης ισχυρίστηκε ότι δεν γνώριζε
ότι αυτό απαγορευόταν. Στις αρχές
της προηγούμενης εβδομάδας, Ισραηλινή τουρίστρια συνελήφθη να
χαράζει τα αρχικά της στο μνημείο,
ενώ λίγες ημέρες νωρίτερα, 17χρονη
μαθήτρια λυκείου από τη Βουλγαρία
χάραξε το γράμμα «Μ» σε τοίχο του
Κολοσσαίου. Μετά τα τελευταία αυτά
κρούσματα, η διεύθυνση του μνημείου μοίρασε φυλλάδια σε πολλές
γλώσσες προειδοποιώντας τους επισκέπτες ότι κάθε φθορά του Κολοσσαίο τιμωρείται από τον νόμο με
χρηματικά πρόστιμα και άσκηση
ποινικής δίωξης. Το 2017, η δημαρχία
της Ρώμης ψήφισε την επιβολή χρηματικών προστίμων σε όσους συλλαμβάνονται να κολυμπούν στα διάσημα σιντριβάνια της Αιώνιας Πόλης,
όπως τη Φοντάνα ντι Τρέβι ή αυτές
της Πιάτσα Ναβόνα.
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Ανοδος στο Χ.Α.
μετά τις αλλαγές
στον MSCI
Το θετικό κλίμα στην Ευρώπη βοήθησε την
ενίσχυση του Γενικού Δείκτη κατά 1,02%
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

κτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε
κατά 0,35% και ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε
με σημαντική άνοδο 3,56% στις 603,82 μονάδες.
Η Alpha Bank έκλεισε στο +4,55%, η Πειραιώς
στο +3,49%, η Εθνική στο +3,33% και η
Eurobank στο +2,47%.
Η επανένταξη των μετοχών της Eurobank
και της Εθνικής στον δείκτη MSCI Standard
Greece ήταν αναμφισβήτητα θετική είδηση
εν μέσω ενός σκηνικού ανομβρίας από πλευράς
σημαντικών οικονομικών ειδήσεων, όπως σχολιάζει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της «Κύκλος Χρηματιστηριακή». Ομως,
η κυβέρνηση ενόψει των εκλογών της 26ης
Μαΐου έχει επικεντρωθεί σε εξαγγελίες που
συνδέονται με τα χειμαζόμενα εισοδήματα
των νοικοκυριών, που όμως δεν υποβοηθούν
την αναπτυξιακή διαδικασία. Παράλληλα, το
πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων τελεί υπό
αναστολή, χωρίς να είναι σαφής ο χρόνος επανέναρξης των σχετικών διαδικασιών, στερώντας το επενδυτικό περιβάλλον από έναν
βασικό μεταρρυθμιστικό καταλύτη. Ετσι, η επίδραση των εξωτερικών αναταράξεων βρίσκει
το Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς γραμμές άμυνες, με τον εμπορικό πόλεμο των ΗΠΑ με
την Κίνα να είναι σε πλήρη εξέλιξη, κάτι που
θα πλήξει την παγκοσμιοποίηση.

Αν και η συνεδρίαση ξεκίνησε με νευρικότητα
και έντονη μεταβλητότητα, η οποία κράτησε
περίπου τρεις ώρες, στη συνέχεια, και με «οδηγό» τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος ανέβασε
ρυθμούς, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε
έστω και οριακά να ξεπεράσει τις 730 μονάδες
και να κρατηθεί σε αυτά τα επίπεδα έως το
τέλος. Σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της αγοράς, εκτός από το μίνι ράλι των τραπεζών
που έφερε η αναβάθμιση των Eurobank και
Eθνικής στον δείκτη MSCI Ελλάδας, έπαιξε
και η άνοδος των ευρωπαϊκών αγορών, καθώς
και οι ήπιες τάσεις στην αγορά των ελληνικών
ομολόγων, η οποία είχε επιδεινωθεί σημαντικά
τις τελευταίες ημέρες, παρότι αρκετά blue
chips παρέμειναν υπό πίεση (ΟΠΑΠ, Τιτάν,
ΔΕΗ, Jumbo, Aegean). Ετσι, ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε με κέρδη 1,02% στις 732,06 μονάδες,
ενώ ο τζίρος ήταν εμφανώς αυξημένος και διαμορφώθηκε στα 85,59 εκατ. ευρώ, με τη συνολική αξία πακέτων να φθάνει το 19,94% του
συνολικού τζίρου (17 εκατ. ευρώ). «Πρωταγωνιστές» της ημέρας ήταν οι τράπεζες, συγκεντρώνοντας το 60% του τζίρου, και κυρίως η
Εθνική και η Eurobank. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 1,08%, ο δεί-

Ενώ η Wall Street κινούνταν ανοδικά, με τους δείκτες S&P και Dow Jones να σημειώνουν άνοδο κοντά στο 1,3%, στην Ευρώπη, ο δείκτης Xetra DAX της Φρανκφούρτης

(φωτ.), που είναι επιρρεπής σε εξελίξεις σχετικές με το εμπόριο, έκλεισε με κέρδη σχεδόν 1%. Ανέκαμψε, άλλωστε, κατά 1% ο κλάδος των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές.

Αντίδραση στις αγορές μετά την πτώση της Δευτέρας
Γενικευμένη ευφορία επικράτησε χθες
στις αγορές Ευρώπης και Αμερικής,
καθώς χαμήλωσαν οι τόνοι του εμπορικού πολέμου, και τόσο το Πεκίνο
όσο και η Ουάσιγκτον διαβεβαίωσαν
πως οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.
Ενώ η Wall Street κινείτο ανοδικά με
τους δείκτες S&P Dow Jones να σημειώνουν άνοδο κοντά στο 1,3%, στην
Ευρώπη έκλεισε με κέρδη σχεδόν 1%
ο δείκτης Xetra DAX της Φρανκφούρτης, που είναι επιρρεπής σε εξελίξεις
όσον αφορά το εμπόριο. Ανέκαμψε,
άλλωστε, κατά 1% ο κλάδος των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών
που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από
τις εξαγωγές.
Η μετοχή της Renault υποχώρησε,

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

New York/Nέα Yόρκη
Eταιρείες
3M COMPANY
ALCOA CORP
ALLEGHANY CRP
ALTRIA GROUP
AMAZON COM
AMER EXPRESS C
AMER INTL GROU
AMGEN
APPLE INC
AVON PRODUCTS
BANK OF AMERIC
BAXTER INTL IN
BOEING CO
BRISTOL MYERS
CAMPBELL SOUP
CATERPILLAR IN
CIGNA CORP
CHEVRON
CISCO SYSTEMS
CITIGROUP
CERVECERIAS
COCA-COLA CO
COLGATE PALMOL
DANAOS CORP
DIANA SHIPPING
DOW INC
ENTERGY CP
EXELON CORP
EXXON MOBIL
FEDEX CORP
FORD MOTOR CO
INTL BUS MACHI
GENERAL DYNAMI
GENERAL ELEC C
GOLDM SACHS GR
HALLIBURTON CO
HARTFORD FINL
HP INC
HOME DEPOT INC
HONEYWELL INTL
INTEL CORP
JOHNSON JOHNSO
JPMORGAN CHASE
LAZARD
MCDONALD’S COR
MERCK & CO
MICROSOFT CP
3M COMPANY
MORGAN STANLEY
NIKE INC CL B
NORFOLK SOUTHE
PFIZER INC
PROCTER & GAMB
RAYTHEON CO
ROCKWELL AUTOM
SCHLUMBERGER L
SOUTHERN
STEALTHGAS
TSAKOS ENERGY
UNISYS CORP
UNITED TECH CP
UNITEDHEALTH G
US BANCORP
VERIZON COMMS

όμως, καθώς ο εταίρος της, η ιαπωνική
Nissan Motor Co., παρουσίασε τα χαμηλότερα ετήσια κέρδη της τελευταίας
δεκαετίας. Ανάκαμψη κατά 0,3% σημείωσε, άλλωστε, ο τραπεζικός κλάδος
ο οποίος τις τελευταίες ημέρες είχε
δεχθεί πλήγμα από την αιφνιδιαστική
επιδείνωση του κλίματος ανάμεσα
στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του
κόσμου. Η ανάκαμψη του τραπεζικού
κλάδου υπερκάλυψε την υποχώρηση
ορισμένων επιχειρήσεων. Η μετοχή
της Vodafone, για παράδειγμα, βρέθηκε
χθες σε ελεύθερη πτώση όταν ο όμιλος
περιόρισε τα μερίσματα στους μετόχους.
Με κέρδη έκλεισαν, πάντως, όλα
τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με τους

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο
175.84
25.32
674
52.15
1849.33
117.53
51.76
168.93
189.14
3.132
28.8748
76.06
344.5
46.115
38.62
128.2115
157.2584
122.14
52.215
65.81
26.73
48.9187
71.67
10.7
3.3099
52.79
96.95
49.275
76.29
173.99
10.225
134.07
169.67
10.235
197.56
25.59
52.98
18.575
191.76
168.7995
45.23
137.07
111.21
35.5
199.285
77.685
125.38
175.8
44.46
83.66
202.16
40.725
106.425
179.07
161.87
39.26
53.81
3.2
3.23
9.755
134.775
238.3
51.4016
56.75

Μετ. %
1.0168
3.1785
0.332
1.3802
1.4621
1.4064
2.0505
0.7936
1.8415
0.3846
2.2117
0.8218
2.1134
0.4684
-0.2583
2.3236
-0.0392
1.4115
1.7836
2.2212
1.1351
1.8079
0.1537
-0.7421
10.33
3.6114
-0.5335
-0.369
0.7661
0.9808
1.4385
2.0164
1.0001
3.6981
1.3284
3.8134
1.963
1.6694
0.746
1.1866
1.05
-0.0948
1.608
1.6027
0.1281
0.6674
1.6457
0.9939
0.6338
1.3692
2.7184
0.3821
0.2969
0.2632
0.6341
2.8826
-0.536
2.8939
1.8927
-0.9645
2.1332
-0.5218
1.1643
0

WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &
WALMART INC

134.4218
46.775
100.46

2.3464
0.9605
0.5706

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες
ANGLO AMERICAN
A.B.FOOD
ADMIRAL GROUP
ASHTEAD GRP.
ANTOFAGASTA
AVIVA PLC
ASTRAZENECA
BABCOCK INTL
BAE SYSTEMS
BARCLAYS
BRIT AM TOBACC
BARRATT DEVLPM
BERKELEY GRP
BR LAND CO
BUNZL
BP
BURBERRY GRP
BT GROUP
COCACOLA HBC A
CARNIVAL
CENTRICA
COMPASS GROUP
CAPITA PLC
CRH
DIXONS CARPHO
DCC
DIAGEO
DIRECT LINE
EXPERIAN
EASYJET
FRESNILLO
GLENCORE
GLAXOSMITHKLIN
HIKMA
HAMMERSON H
HARGREAVES LS
HSBC HOLDINGS
INTL CONSOL AI
INTERCONT HOTE
3I GROUP
IMP.BRANDS
INTU PROPERTIE
INMARSAT
INTERTEK GROUP
ITV
JOHNSON MATTHE
KINGFISHER
LAND SECS.
LEGAL & GENERA
LLOYDS BNK GRP
LOND STOCK EXC
MERLIN
MARKS & SP.
MONDI
NATIONAL GRID
NEXT
PROVIDENT FINC
PRUDENTIAL
PERSIMMON
PEARSON

Χθεσινό
1910.2
2516
2037.28
2018
821.73286
413.1
5712.25626
519
464.88
157.64
2897.78621
604.81
3685.78
560.4
2095.73
534.6
1912.50619
206.25552
2740
3988
94.98
1726.52167
116.88785
2467.2589
127.85
6720
3280.5
312.17337
2209
1001.12063
742.27
276.80214
1537.9966
1752.55588
294.04
2307
653.6
509.044
4888.5
1044
2146.5
95.79
532.8
5074
112.9
3117
243.18
888.22052
270.53534
60.32564
5109.26041
370.3
1488657
1668.5
850.3
5712.65
480.8699
1608.61047
2093.74
797

Μετ. %
2.479
1.125
1.578
1.714
2.764
1.349
2.237
2.448
0.846
1.638
0.314
2.008
1.42
-0.568
-0.333
1.577
2.656
0.682
1.107
1.969
-0.44
-0.116
1.125
1.852
2.362
3.608
0.814
1.222
1.61
-1.574
1.763
1.951
0.278
0.917
0.068
2.442
0.554
0.992
1.491
1.114
-1.151
4.378
0.075
1.704
0.984
1.697
0.792
-1.412
1.421
1.422
1.743
1.983
1.33
1.521
0.082
2.177
0.292
1.729
2.33
-0.05

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

6181.88864
229.9
2490.5
2497.5
1750.5
4505
239.40325
903.5557
551.98
207.62901
3050.39885
715.0774
1088.42712
1473.5
1622.18791
292.07
1111
679.06061
1984.55065
1388
242
805.2
177.15
4639.95847
804
130.62215
951.16517
4563.62036

Zurich /Zυρίχη

0.227
1.591
1.757
1.607
0.603
3.136
0.084
1.092
0.798
0.681
1.463
2.102
1.429
0.409
0.806
2.368
-0.359
1.616
-0.05
1.685
1.766
3.099
0.997
-0.194
0.05
-3.749
1.341
1.803

(Σε ελβ.φρ.)

Εταιρείες

Χθεσινό

ABBLTDN

18.93

Μετ. %
0.19

RICHEMONTN

69.82

0.69

GEBERITN1

446.6

0.18

LAFARGEHOLCIM

51.92

3.22

NOVARTISN

81.48

0.92

ROCHEHOLDING

258.15

0.04

SGSN

2524

0.8

SWATCHGROUPI

277.9

0.91

ADECCON

56.6

1.87

JULIUSBAERN

44.6

0.56

CSGROUPAG

12.015

0.63
0.12

GIVAUDANN

2536

NESTLESA

97.4

0

TRANSOCEANN

7.54

3.43

SWISSCOMN

468.5

0.6

SWISSREN

90.14

0.92

UBSGROUPN

11.935

0.38

316

0.64

ZURICHINSURAN

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
ADIDAS N
ALLIANZ SE
BASF SE
BAY MOT WERKE
BEIERSDORF
BAYER N AG
COMMERZBANK
CONTINENTAL AG
DAIMLER AG N
DEUTSCHE BANK
DEUTSCHE POST
DT BOERSE N

Χθεσινό
250.45
200.4
63.14
67.88
99.56
55.33
7.72
128.76
52.75
6.888
28.73
120.8

Μετ. %
4.65
3.56
-0.01
-0.18
0.42
-1.14
0.321
0.88
0.63
0.084
0.4
2.8

DT LUFTHANSA A
DT TELEKOM N
E.ON SE NA
FRESENIUS MEDI
FRESENIUS SE
HEIDELBERGCEME
HENKEL AG&CO V
INFINEON TECH
K+S AG NA
MERCK KGAA
MUENCH. RUECK
RWE AG
THYSSENKRUPP A
VOLKSWAGEN VZ
VONOVIA SE
SIEMENS N
SAP SE

18.19
14.868
9.64
71.08
48.745
68.76
85.58
17.786
17.485
92.14
211.8
22.73
12.74
149.02
48.09
106.04
111.92

-0.03
0.228
0.078
-0.36
-0.205
1.46
-1.34
0.228
0.21
-3.54
3.4
0.58
-0.41
1.48
-0.73
1.26
2.02

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
31.7
4.193
19.22
75.39
2.892
15.38
176.3
21.96
101.1
51.5
96.5
10.314
100.85
2.683
36.54
100.85
74.3
48.48
20.17
28.705
144.25
53.04
37.41
60.58

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

1,2909 δολάριο. Νωρίτερα, είχαν δοθεί
στη δημοσιότητα στοιχεία που εμφανίζουν επιβράδυνση στην αύξηση των
μισθών των Βρετανών, όπως επίσης
και επιβράδυνση στην αύξηση της απασχόλησης.
Ανοδικά κινείτο, άλλωστε, η Wall
Street, ενώ ο δείκτης του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων σημείωσε άνοδο 0,17%. Ανοδο σημείωσαν
επίσης οι τιμές του πετρελαίου, όταν
έγινε γνωστό ότι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία δέχθηκαν πλήγμα από μη επανδρωμένα
αεροσκάφη. Το αργό ΗΠΑ κινείτο το
βράδυ στα 61,97 δολάρια το βαρέλι
και το Brent στα 73,58 δολάρια το βαρέλι.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ

Amsterdam/Aμστερνταμ
Εταιρείες
AALBERTS
AEGON
ABN AMRO GROUP
AKZO NOBEL
ALTICE EUROPE
ARCELORMITTAL
ASML HOLDING
BOSKALIS WESTM
GALAPAGOS
GEMALTO
HEINEKEN
ING GROEP
KONINKLIJKE DS
KPN KON
NN GROUP
KONINKLIJKE DS
IMCD
RANDSTAD
RELX
ROYAL DUTCH SH
UNIBAIL RODAM
UNILEVER DR
VOPAK
WOLTERS KLUWER

δείκτες CAC 40 του Παρισιού και FTSE
MIB του Μιλάνου να κλείνουν με
άνοδο 1,5% και 1,45% αντιστοίχως.
«Υπάρχει κάποια ανάκαμψη, αλλά πρέπει πάντως να δούμε αν θα διαρκέσει
ή όχι», σχολίασε ο Μάρκους Χούμπερ,
διαπραγματευτής στο Σίτι του Λονδίνου, σχολιάζοντας την απότομη αλλαγή
του κλίματος στις αγορές. Ο ίδιος προβλέπει, πάντως, πως «θα υπάρξει κάποια συμφωνία αλλά θα είναι του είδους
που απλώς θα δώσει σε ΗΠΑ και Κίνα
τη δυνατότητα να κρατήσουν τα προσχήματα». Σε ό,τι αφορά τον δείκτη
FTSE 100 του Λονδίνου, έκλεισε με άνοδο 1,09%, αλλά η στερλίνα σημείωσε
τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων
δύο εβδομάδων, υποχωρώντας στο

Μετ. %
0.79
0.99
1.4
1.88
2.95
-0.13
3.1
2.09
1.49
0.59
1.88
0.76
2.87
1.02
0.38
2.87
1.85
1.64
0.2
1.61
0.8
-0.11
-0.29
0.3

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
1.47
23.33
17.21
1.02
5.58
56.30
14.60
17.06
1.32
2.15
2.80
8.90
1.01
17.17
4.55
15.10
0.45

Μετ. %
1.48
22.91
16.57
1.00
5.53
55.34
14.42
16.85
1.36
1.51
2.81
8.90
1.06
16.58
4.53
14.16
0.46

TENARIS
TERNA
UNICREDIT

11.93
5.55
10.71

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

11.62
5.53
-1.69

(Σε γιέν)

Χθεσινό
1875
4685
1461.5
4073
3040
1282
512
1351
482.6
2506
5115
7299
935
3726
2803
2314
1208.5
2416
1617
7150
720
995
1222
513.1
2892
1435.5
493
3800
2538
1423
4685
840.2
373
4645
2132
2450.5
1050
2632
597
1913
1029
9280
3693
1051
1007
8391
5263
3815
505
591
4640
9040
3105
5452
713.4
5220
2372
713.4
3610
1259
6529
5330

Μετ. %
-2.5
0.99
0.69
-2.95
-0.13
-3.83
-10.96
0.67
-1.63
-2.3
-1.41
0.56
-1.16
0.54
-0.48
4.52
-15.99
-0.74
1.25
0.42
-0.28
-6.92
-1.13
0.1
1.28
-0.97
-1.79
-0.65
0.67
-0.35
-5.42
-2.95
-0.69
-0.96
0.51
0
0.23
0.84
-1.14
-0.48
-0.83
-0.24
0.29
1.61
2.06
-2.01
-0.7
0.4
-7.8
-3.73
-1.74
0
0.39
2.19
1.56
-2.79
2.19
0.84
-2.02
-0.24
0.19

Paris/Παρίσι
Εταιρείες
ACCOR
AIR LIQUIDE
ALSTOM
AXA
BNP PARIBAS
BOUYGUES
CAPGEMINI
CARREFOUR
CASINO GUICHAR
CREDIT AGRICOL
DANONE
DASSAULT SYSTE
EDF
L’OREAL
L.V.M.H.
LAGARDERE S.C.
MICHELIN
PERNOD RICARD
PEUGEOT
KERING
PUBLICIS GROUP
RENAULT
SAINT-GOBAIN
SANOFI
SCHNEIDER ELEC
SOCIETE GENERA
SODEXO
STMICROELECTRO
TF1
THALES
TOTAL
VEOLIA ENVIRON

Madrid/Mαδρίτη
Εταιρείες
ACS CONS Y SER
AENA SME
ACERINOX
ACCIONA
AMADEUS
BANKIA
BBVA
BANKINTER
CAIXABANK
DSTR INT ALIME
ENDESA
ENAGAS
FERROVIAL
FOMENTO DE CON
GRIFOLS
IBERDROLA
INT AIRLINES G
INDRA SISTEMAS
INDITEX
MAPFRE
MERLIN PROP
ARCELORMITTAL
OBR HUARTE LAI
RED ELECTR COR
REPSOL
BCO DE SABADEL
BANCO SANTANDE
SACYR
TELEFONICA
MEDIASET ES CO
TECNICAS REUN

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
34.90
115.20
38.10
22.15
45.48
32.15
106.40
17.50
32.64
11.37
69.94
135.10
12.55
237.30
334.30
22.16
109.25
154.40
21.07
508.50
50.12
53.11
33.84
73.40
71.92
25.80
99.50
15.09
9.31
98.74
47.40
19.98

Μετ. %
34.30
113.30
37.87
21.96
44.78
31.83
103.65
17.32
32.00
11.26
69.68
132.70
12.15
235.70
323.75
23.56
106.40
152.95
20.62
491.00
49.66
54.37
33.39
72.96
70.02
25.51
99.24
14.17
9.23
98.96
46.87
20.82

(Σε ευρώ)

Χθεσινό Μετ. %
37.11 0.0809
165.55
1.1301
8.89
4.5882
98.1
2.6151
68.08
3.8121
2.304 0.3484
5.083
2.0171
6.68 -0.6544
2.718 -0.5124
0.6256 -6.6269
22.23 -0.7146
24.86 -1.8942
20.3
1.348
11.5 3.0466
22.92 -0.2177
8.114
0.645
0.8276
5.848
9.605
1.9098
25.12
0.6814
2.619
1.6693
12.03 -0.4139
15.364 -0.3632
1.198 17.9714
19.255 -0.3622
14.42
1.4778
1.039
1.0209
4.104
0.9718
2.02
0.1984
7.111
1.2386
6.968
2.23
24.24
3.5013

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

l

21

Τρ’ιτη 14 Μαΐου 2019
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8800

0,8900

0,8867

-4,2950

5.279

0,8800

0,8900

0,8900

1,37

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,3300

1,3700

1,3549

-1,1900

89.339

1,3500

1,3680

1,3480

-1,17

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,5500

0,5600

0,5584

-0,1610

9.951

0,5550

0,5600

0,5550

-0,89

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0065

0,0090

0,0575

0,88

1,3700

0,74

1,4700

-0,68

0,0510

0,99

0,2200

-1,79

0,0850

8,97

0,7100

0,71

1,5000

0,00

2,6600

0,76

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,0560

0,0610

0,0579

0,2320

46.065

0,0560

0,0590

0,1220

0,1260

1,3600

1,3700

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

1,3600

1,3700

1,3635

-0,0510

6.142

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

0,0990

0,1050

ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,2000

0,2140

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0830

0,0900

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,2100

0,0000

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΛΙΠΕ
ΜΙΝΕ

1,4700

1,4700

1,4700

-1,0000

2.000

1,4300

1,4700

0,0320

0,0000

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,1100

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)

0,0000

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0015

0,0025

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1500

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2900

0,0000

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0910

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0220

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1410

0,1500

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)

0,0000

0,0010

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

0,0000

ΤΚΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,0000

ΤΟΕΠ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0350

ΦΑΣΤ

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0120

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0265

0,0500

0,0510

0,0135

0,0165

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)

0,0510

0,2200

0,0510

0,2200

0,0510

0,2200

0,0470

-0,4000

7.800

181

1,1500

1,1700

0,2240

0,0000

0,1990

0,2160

ΑΓΡΟ

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

1,0000

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,1170

0,0000

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0180

0,0220

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1280

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0810

0,0000

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,6350

0,6700

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0840

0,7100
1,5000

0,0855

0,7100
1,5000

0,0848

0,7100
1,5000

0,6810

0,4960
0,0000

27.609

125
8.150

0,0000

0,0000

0,6850

0,7150

0,0300

0,0330

1,5000

0,0000

0,0620

0,0000

0,0000

0,0120

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

0,0440

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,3280

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4620

0,4700

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0950

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,6200

2,6400

2,6600

2,6600

2,6600

2,0000

100

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0325

ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0120

ΚΕΟ

KEO PLC

1,4000

1,4200

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,2200

0,0000

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,6000

0,6000

0,6000

-1,5000

5.000

0,0000

0,6150

0,6000

-2,44

ΦΡΟΥ

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

0,2500

0,2500

0,2500

1,0000

11.000

0,2400

0,2500

0,2500

4,17

0,0000

0,0000

0,0780

0,0330

505.362

0,0780

0,0830

0,0765

0,00

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0000

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0030

0,0040

0,0000

0,0355

50,5000

57,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΡΟΧΑ

ROYAL HIGHGATE PUBLIC COMPANY LTD (AN, 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

53,9900

ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

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

Οι πρώτες... γροθιές
για το Τόκιο 2020
«Μήλον της Εριδος» θα αποτελέσουν,
σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, τα
εισιτήρια για τα δημοφιλή αθλήματα
στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο
το 2020. Χθες άρχισε η πρώτη φάση
πώλησης των εισιτηρίων και ελάχιστα
λεπτά μετά την έναρξη η σελίδα του
Διαδικτύου αντιμετώπισε πρόβλημα εξαιτίας της πολύ μεγάλης επισκεψιμότητας. Η πρώτη φάση αφορά τους κατοίκους της Ιαπωνίας, οι οποίοι έχουν
δηλώσει το ενδιαφέρον τους για αγορά
από τις 18 Απριλίου, θα διαρκέσει μέχρι
τις 28 Μαΐου και θα συνεχιστεί το φθινόπωρο. Οσοι ζουν εκτός Ιαπωνίας θα
μπορούν να αγοράζουν τα «μαγικά χαρτάκια» από εξουσιοδοτημένους φορείς.
Οι τιμές ξεκινούν από τα 20 ευρώ και
φθάνουν μέχρι και τα 2.380 ευρώ.
Οι πωλήσεις των εισιτηρίων αφορούν
τις τελετές έναρξης και λήξης καθώς
και όλα τα ολυμπιακά αθλήματα, εκτός
από αυτό της πυγμαχίας. Για το άθλημα
του μποξ, 14 μήνες πριν από την έναρξη
της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης,
παραμένει άγνωστο με ποιον τρόπο
θα διεξαχθεί το τουρνουά. Στις 22
Μαΐου θα παρουσιαστεί στη Λωζάννη
μια έρευνα που πραγματοποιούν εκπρόσωποι της Διεθνούς Ολυμπιακής

Στα 24 του έχει ήδη γνωρίσει και τις δύο
πλευρές της ζωής. Ο γιος Νιγηριανών
μεταναστών που πουλούσε την πραμάτεια του στους δρόμους της Πατησίων
πλέον είναι ένας από τους κορυφαίους
παίκτες του πλανήτη. Από τη φτώχεια
και το κυνηγητό στην απόλυτη καταξίωση. Με το ταλέντο, την εξυπνάδα
του, τον χαρακτήρα του. Το παρελθόν
του Γιάννη είναι λίγο - πολύ γνωστό. Το
μέλλον του, όμως, κανείς δεν μπορεί να
το φανταστεί.
Ο πήχυς για εκείνον ήταν ήδη ψηλά,
όταν το 2013 οι Μιλγουόκι Μπακς τον
επέλεγαν στο νούμερο 15 του ντραφτ.
«Πήραμε τον πιο ταλαντούχο παίκτη
του πίνακα και είμαστε ενθουσιασμένοι
που θα τον έχουμε στην ομάδα μας»,
είχε δηλώσει ο τζένεραλ μάνατζερ των
Μπακς, Τζον Χάμοντ, αλλά μάλλον ούτε
<
<
<
<
<
<

Μια ολόκληρη πόλη κινείται
στους ρυθμούς του Ελληνα
σταρ και βλέπει ξανά την
ομάδα της στο υψηλότερο
επίπεδο.
εκείνος είχε προβλέψει πως εκείνη την
ώρα ένας ολόκληρος οργανισμός, μια ολόκληρη πόλη για την ακρίβεια, θα έβρισκε τον καινούργιο ήρωά του.
Το brand name των Μπακς για πολλά
χρόνια ήταν μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας για τα δεδομένα του ΝΒΑ. Με φτωχό
ρόστερ, μη ανταγωνιστικές ομάδες και
μικρή προσέλευση φιλάθλων στο γήπεδο,
τα «ελάφια» από το 2001, όταν έφθασαν
στους τελικούς της περιφέρειας, πάλευαν
να βγουν από την αφάνεια. Τι έχουν καταφέρει μέσα σε πέντε χρόνια με τον
Γιάννη στη «βιτρίνα»; Αύξησαν τα κέρδη
τους κατά 233%, υπερδιπλασίασαν την
εμπορική τους αξία, προχώρησαν στην
ανέγερση νέου, μεγαλύτερου και υπερσύγχρονου γηπέδου και διεκδικούν με
αξιώσεις τον τίτλο του πρωταθλητή,
φθάνοντας με άνεση στους τελικούς της
Ανατολής. Σαρώνοντας Πίστονς και Σέλτικς με 4-0 και 4-1 νίκες, αντιστοίχως, ο
Γιάννης μοιάζει πραγματικά ασταμάτητος.
Είναι χαρακτηριστικό πως οι Μπακς

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019

κάθε χρόνο αυξάνουν τον μέσον όρο
των εισιτηρίων τους, ενώ τη φετινή χρονιά, μπαίνοντας στο νέο τους γήπεδο,
ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο πουλώντας
πάνω από 10.00 κάρτες διαρκείας. Το
προηγούμενο τους ρεκόρ βρισκόταν στο
μακρινό 1988 με 8.985 προπωλήσεις. Επίσης, υπέγραψαν πέρυσι νέο τηλεοπτικό
συμβόλαιο με το Fox Sports Wisconsin
για τα δικαιώματα των αγώνων που δεν
μεταδίδονται σε εθνικό δίκτυο, το οποίο
θα τους αποφέρει περίπου 30 εκατ. δολάρια ετησίως για τα επόμενα επτά χρόνια. Το προηγούμενο συμβόλαιο προέβλεπε έσοδα της τάξης των 18-20 εκατ.
τον χρόνο.
Η συνεργασία του Αντετοκούνμπο
με τους Μπακς είναι ο ορισμός της σχέσης
win win. Ο ίδιος σε αυτή την πενταετία
βλέπει φέτος τη φανέλα του να βρίσκεται
στην τρίτη θέση με τις περισσότερες
πωλήσεις πίσω από τους Στεφ Κάρι και
Λεμπρόν Τζέιμς, ψηφίστηκε από τους
φιλάθλους ως ο αρχηγός της Ανατολής
στο πρόσφατο All Star Game, διεκδικεί

τον τίτλο του MVP της σεζόν, έγινε εξώφυλλο στο NBA 2K19 και όλα αυτά
φαντάζουν μόνον η αρχή. Κάθε χρόνο
δουλεύει όλο και πιο σκληρά, βελτιώνεται
συνεχώς, εκτοξεύει τα νούμερά του, εξαφανίζει τις αδυναμίες του κρατώντας,
παράλληλα, τις κατάλληλες αποστάσεις
από τα φώτα της δημοσιότητας.
Το παιδί που πριν από μερικά χρόνια
ξημεροβραδιαζόταν στα ανοικτά γηπεδάκια στα Σεπόλια με μια μπάλα στα
χέρια δίνει πλέον τον ρυθμό στο μακρινό
Ουισκόνσιν, το οποίο κάθε βράδυ που
αγωνίζεται ο Γιάννης εξασκείται στο...
συρτάκι που ακούγεται από τα μεγάφωνα
του Fiserv Forum.

Η χρυσή επένδυση
Στο Μιλγουόκι έχουν φροντίσει να
«δέσουν» την επένδυσή τους με τετραετές
συμβόλαιο συνολικής αξίας 100 εκατ.
δολαρίων μέχρι το 2021 και είναι σίγουρο
ότι θέλουν να προλάβουν όλες τις ομάδες
του ΝΒΑ που θα σπεύσουν να αρπάξουν
τον «Greek Freak». Στο χρυσάφι που έχει

απλωθεί στα πόδια του συμπεριλαμβάνονται και οι ετήσιες χορηγίες από τη
Nike και τον κινεζικό κολοσσό TCL (εταιρεία κατασκευής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών) που ξεπερνούν
τα 15 εκάτ. δολάρια.
Ηδη, σύμφωνα με τα αμερικανικά σενάρια, οι πρωταθλητές Ουόριορς επεξεργάζονται από τώρα το... μεγάλο κόλπο
αρπαγής του Αντετοκούνμπο, σε μια κίνηση που, αν γίνει, θα τον εκτοξεύσει
ίσως και στην πρώτη θέση των πιο ακριβοπληρωμένων παικτών του ΝΒΑ.
Τώρα βρίσκεται στην 7η, έχοντας από
πάνω του παίκτες μεγαλύτερης ηλικίας
και με περισσότερες σεζόν.
Στο «Giannis Effect» έχει αναφερθεί
και ο ίδιος ο κομισάριος του ΝΒΑ Ανταμ
Σίλβερ, ο οποίος βλέπει το όνομα του Αντετοκούνμπο να ταξιδεύει σε παλιές
και νέες αγορές του πλανήτη. Αλλωστε,
όπως δήλωσε πρόσφατα ο Μάτζικ Τζόνσον: «Ο Γιάννης θα κυριαρχεί στο ΝΒΑ
για πολλά χρόνια». Κάτι παραπάνω θα
ξέρει...

Επιτροπής για την Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας (ΑΙΒΑ). Η έρευνα
αφορά τον πρόεδρο της ΑΙΒΑ Γκαφούρ
Ρακχίμοβ, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί
από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος των Ηνωμένων Πολιτειών
Αμερικής ως ένας από τους «μεγαλύτερους εγκληματίες του Ουζμπεκιστάν».
Το όνομά του συγκαταλέγεται σε λίστα
με ανθρώπους που κατηγορούνται από
τις ΗΠΑ για συμμετοχή σε εγκληματική
οργάνωση, η οποία έχει σχέση με το
οργανωμένο έγκλημα σε διεθνές επίπεδο. Μάλιστα, κορυφαίος τραπεζικός
οργανισμός της Ελβετίας είχε ζητήσει
από την ΑΙΒΑ να κλείσει τους λογαριασμούς της, διότι κινδύνευε η φήμη
της τράπεζας.
Τα αποτελέσματα της έρευνας ενδέχεται να οδηγήσουν στην κατάργηση
της αναγνώρισης της AIBA από τη ΔΟΕ
και, στη συνέχεια, οι «αθάνατοι» θα αναθέσουν σε κάποιον άλλο φορέα τη
διοργάνωση του ολυμπιακού τουρνουά
της πυγμαχίας, διότι, όπως έχουν πει
εκπρόσωποι της ΔΟΕ, δεν υπάρχει κανένας λόγος να τιμωρηθούν οι αθλητές
εξαιτίας των λαθών των παραγόντων
της ΑΙΒΑ.
ΣΠΥΡΙΔΟΎΛΑ ΣΠΑΝΈΑ

Παραμένει άγνωστο με ποιο τρόπο θα διεξαχθεί το τουρνουά της πυγμαχίας στο Τόκιο, μόλις 14 μήνες πριν από την έναρξη των Αγώνων.

Τετάρτη 15 Μαΐου 2019
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MARKET PLACE

Στην Λευκωσία το επόμενο
Radisson Blu hotel

Facebook

Λειτουργεί και ως Tinder
Μέσα στο νέο “λουκ” του Facebook αναμένεται να

μπει και λειτουργία που επί της ουσίας θα γίνεται ένα
νέο “Tinder”. Το δημοφιλές μέσο κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να ζήλεψε από το διαδικτυακό app που
επικοινωνούν άτομα που δηλώνουν το ερωτικό τους
ενδιαφέρον ο ένας για τον άλλον. Το όνομα της λειτουργίας αυτής θα ονομάζεται “Secret Crush” και μέσω μίας ειδικής λίστας ο χρήστης θα δηλώνει το ερωτικό του ενδιαφέρον για συγκεκριμένα πρόσωπα. Εάν
και ο συνομιλητής του δηλώσει ανάλογο ενδιαφέρον,
τότε γίνεται “match” και θα ανοίγει παράθυρο συνομιλίας μεταξύ των δύο χρηστών.

Χάκερ εγκατέστησαν εξ αποστάσεως λογισμικό κατασκοπίας σε κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές, εκμεταλλευόμενοι ένα ευάλωτο σημείο στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, που ανήκει στο Facebook.

OnePlus

Παρουσιάστηκε το 7 Pro
H OnePlus, η κινεζική εταιρεία που τα κινητά της έ-

χουν χαρακτηριστεί ως “value for money”, προχώρησε την Τρίτη στα αποκαλυπτήρια του OnePlus 7 Pro,
της νέας της ναυαρχίδας. Το OnePlus 7 Pro έρχεται
με οθόνη amoled 6.67 ιντσών και καλύπτει το 93%
της πρόσοψης. Η εμπρόσθια κάμερα του κινητού ανοίγει αυτόματα με μηχανισμό και σύμφωνα με την εταιρεία είναι δοκιμασμένο τουλάχιστον για 300.000
ανοίγματα. Ο επεξεργαστής του κινητού είναι
Qualcomm Snapdragon 855 με επιλογές για μνήμη
RAM έως 12GB και αποθηκευτικό χώρο έως τα 256
GB. Το τελευταίο της μοντέλο όμως αν και ξεπέρασε
τις προσδοκίες, ξεπέρασε και το “budget” που είχαν
στο μυαλό τους οι πελάτες. Από 699 ευρώ η τιμή του.

Την είσοδό της στην αγορά της Λευκωσίας ανακοίνωσε
η εταιρεία Radisson Blu hotel. Το ξενοδοχείο τοποθετείται στην οδό Σαλαμίνος, στο κέντρο της πρωτεύουσας, και θα είναι χωρητικότητας 180 δωματίων.
Θα υπάρχει επίσης χώρος 500 τμ για πραγματοποίηση
συνεδρίων και επαγγελματικών συναντήσεων καθώς
το ξενοδοχειο απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο
τόσο της Κύπρου όσο και του εξωτερικού. Στην περίπτωση της Radisson η εταιρεία είχε ανακοινώσει τα
σχέδιά της από τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα οποία
μέχρι το 2025 θα έχει στο χαρτοφυλάκιό της έξι ξενοδοχεία και σχεδόν 1000 δωμάτια. Υπενθυμίζεται ότι
ήδη τους τελευταίους μήνες λειτουργεί το Radisson
Blu στη Λάρνακα, ενώ τον προσεχές καλοκαίρι αναμένεται να λειτουργήσει το δεύτερο Radisson resort
στον δρόμο Λάρνακας - Δεκέλειας.

Εκατομμύρια χρήστες του Whats
App έπεσαν θύματα χάκερ
Η Διεθνής Αμνηστία δήλωσε ότι ορισμένες κυβερνήσεις κρυφά παρακολουθούν
ηλεκτρονικά ενοχλητικούς δημοσιογράφους, δικηγόρους κ.α.
Η κυβερνοεπίθεση, που έγινε αντιληπτή προ ημερών, αφορούσε μόνο ένα επιλεγμένο αριθμό χρηστών (όχι όλη τη βάση των περίπου 1,5 δισεκατομμυρίων χρηστών) και ενορχηστρώθηκε από
ένα «κυβερνο-δράστη μεγάλων ικανοτήτων», σύμφωνα με το
WhatsApp, που κυκλοφόρησε τη
Δευτέρα μια αναβάθμιση ασφαλείας και καλεί τους χρήστες να
την εγκαταστήσουν άμεσα στη
συσκευή τους.
Το λογισμικό κατασκοπίας έχει
αναπτύξει η ισραηλινή εταιρεία
κυβερνοασφάλειας NSO Group,
η οποία όμως αρνήθηκε την παραμικρή εμπλοκή της στην υπόθεση.
Οι χάκερ χρησιμοποίησαν τη
λειτουργία φωνητικής κλήσης του

WhatsApp για να καλέσουν τη
συσκευή του χρήστη-στόχου. Ακόμη κι αν αυτός δεν απαντούσε,
το λογισμικό κατασκοπίας μπορούσε να «τρυπώσει» και να εγκατασταθεί στη συσκευή του, ενώ η κλήση συχνά εξαφανιζόταν
από το μητρώο κλήσεων σαν μην
είχε γίνει ποτέ, σύμφωνα με τους
«Φαϊνάνσιαλ Τάιμς», το BBC και
τη «Γκάρντιαν».
Οι τεχνικοί κυβερνοασφάλειας
της WhatsApp ήσαν οι πρώτοι
που αντιλήφθηκαν την παραβίαση
και ενημέρωσαν εταιρείες κυβερνο-ασφάλειας, το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και οργανώσεις προστασίας των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
«Η επίθεση έχει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα μιας ι-

διωτικής εταιρείας που φέρεται
να συνεργάζεται με κυβερνήσεις,
στις οποίες παραχωρεί λογισμικό
κατασκοπίας που θέτει υπό τον
έλεγχό του τις λειτουργίες των
λειτουργικών συστημάτων των
κινητών τηλεφώνων», δήλωσε η
WhatsApp, «δείχνοντας» τη NSO.
Η ισραηλινή NSO -πιο γνωστή
για το λογισμικό της Pegasus που
πωλείται σε μυστικές υπηρεσίες
και μπορεί να υποκλέψει δεδομένα
από συσκευές-στόχους είτε μέσω
του μικροφώνου είτε της κάμερας
τους- απάντησε ότι «η τεχνολογία
της NSO παραχωρείται σε εξουσιοδοτημένες κυβερνητικές υπηρεσίες με μόνο σκοπό την καταπολέμηση του εγκλήματος και της
τρομοκρατίας.
Η εταιρεία δεν λειτουργεί η

ίδια το σύστημα. Η NSΟ ποτέ δεν
θα χρησιμοποιούσε, ούτε θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει, την τεχνολογία της η ίδια, προκειμένου
να στοχοποιήσει οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό».
Η WhatsApp ανέφερε ότι είναι
πρόωρο ακόμη να γίνει γνωστό
πόσοι χρήστες έπεσαν θύμα λαθρακρόασης.
Η Διεθνής Αμνηστία, η οποία
στο παρελθόν είχε στοχοποιηθεί
από λογισμικό της NSO, δήλωσε
ότι η επίθεση δείχνει πως είναι
εφικτό αυτό που πάντα φοβούνταν
οι οργανώσεις προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ότι ορισμένες κυβερνήσεις κρυφά παρακολουθούν ηλεκτρονικά ενοχλητικούς ακτιβιστές, δημοσιογράφους, δικηγόρους κ.α.

Η ΕΥ Κύπρου καθιερώνει
πολιτική ευέλικτης εργασίας
Η ΕY αναγνωρίζει ότι πολλοί ταλαντούχοι και ικανοί
άνθρωποι χρειάζονται ευελιξία στην εργασία τους
καθώς επιδιώκουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες. Τα τελευταία χρόνια, η ευέλικτη εργασία
έχει ενσωματωθεί στην κουλτούρα του οργανισμού
και καθορίζει τον τρόπο που δραστηριοποιείται σε
όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης
του εργασιακού περιβάλλοντος, ο ελεγκτικός οίκος
έχει αναθεωρήσει την πολιτική ευέλικτης εργασίας,
με στόχο την περαιτέρω στήριξη των εργαζομένων
στην προσπάθειά τους να ισορροπήσουν καλύτερα
τις επαγγελματικές με τις προσωπικές τους ανάγκες
και δεσμεύσεις. Η ανανεωμένη πολιτική εισάγει
αυξημένη ευελιξία όσον αφορά το ωράριο και τον
χώρο εργασίας, καθώς και επίσημες ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας σε προσωρινή ή μόνιμη βάση.

Google Play

Νέα λειτουργία
Νέα λειτουργία θα προστεθεί στο κατάστημα της

Google, το Google Play, με την οποία οι χρήστες θα
διαγράφουν με μεγαλύτερη ευκολία τις εφαρμογές
που μένουν “άπραγες” στη συσκευή τους. Σύμφωνα
με τις πρώτες πληροφορίες, ο χρήστης θα βλέπει μια
λίστα με αυτές τις εφαρμογές, την περιγραφή τους,
αλλά και δυνατότητα απεγκατάστασής τους.

Huawei and Honor

Αναβάθμιση των ναυαρχίδων τους
Η Huawei και η αδερφή της εταιρεία, Honor, υποσχέ-

θηκαν μέσω της πρώτης πως οι ναυαρχίδες τους θα
λάβουν το νέο λειτουργικό σύστημα Android Q την ίδια ημέρα που θα κυκλοφορήσει και η Google για τα
δικά της τηλέφωνα που “τρέχουν” stock android. Έτσι, Huawei P30, Huawei Mate 20, Honor View 20 και
Honor Magic 2 αναμένεται να είναι από τα πρώτα τηλέφωνα που θα λάβουν την ενημέρωση του νέου λειτουργικού.

Η Amazon λανσάρει μηχανήματα που θα
αντικαταστήσουν χιλιάδες θέσεις εργασίας
Η Amazon στρέφεται σε μηχανήματα για να αυτοματοποιήσει μια
εργασία που διεκπεραιώνουν χιλιάδες εργαζόμενοί της: τη διαδικασία της συσκευασίας των παραγγελιών που δέχεται από τους
πελάτες της.
Η εταιρεία άρχισε τα τελευταία
χρόνια να προσθέτει σε κάποιες
εγκαταστάσεις της αυτή την τεχνολογία, μέσω της οποίας σκανάρονται τα προϊόντα που κινούνται πάνω σε έναν ιμάντα και μερικά δευτερόλεπτα μετά συσκευάζονται σε κουτιά που είναι ειδικά
για το καθένα από αυτά, δήλωσαν
στο Reuters δύο άτομα που εργάστηκαν στο πρόγραμμα αυτό.
Η Amazon εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταστήσει δύο μηχανήματα σε δεκάδες άλλες αποθηκευτικές μονάδες της, ακυρώνοντας τουλάχιστον 24 θέσεις εργασίας σε κάθε μία από αυτές, δήλωσαν οι εν λόγω πηγές. Στις μονάδες αυτές συνήθως εργάζονται
πάνω από 2.000 άνθρωποι.
Μια τέτοια κίνηση θα ισοδυναμεί σε πάνω από 1.300 περικο-

Η εταιρεία άρχισε τα τελευταία χρόνια να προσθέτει σε κάποιες εγκατα-

στάσεις της αυτή την τεχνολογία.
πές στα 55 κέντρα συσκευασίας
προϊόντων κανονικού μεγέθους
στις ΗΠΑ. Η Amazon αναμένει
να αποσβέσει σε λιγότερο από
δύο χρόνια το κόστος, το οποίο
ανέρχεται στο 1 εκατ. δολάρια
ανά μηχάνημα συν τα λειτουργικά
έξοδα, δήλωσαν οι πηγές.
Το σχέδιο, που δεν είχε γίνει
γνωστό στο παρελθόν, δείχνει

πώς η Amazon προσπαθεί να μειώσει το εργατικό κόστος και να
ενισχύσει την κερδοφορία της.
Οι αλλαγές δεν έχουν οριστικοποιηθεί διότι απαιτείται χρόνος
για να αξιολογηθεί μια τεχνολογία
πριν εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα. Η Amazon είναι γνωστή για
τις προσπάθειές της να αυτοματοποιήσει όσο το δυνατόν περισ-

σότερα κομμάτια των δραστηριοτήτων της είτε αυτά αφορούν την
τιμολόγηση των προϊόντων είτε
τη μεταφορά τους στους αποθηκευτικούς χώρους.
«Εφαρμόζουμε αυτή τη νέα τεχνολογία με στόχο να ενισχυθεί
η ασφάλεια, να μειωθούν οι χρόνοι
παράδοσης και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα σε όλο μας
το δίκτυο», ανέφερε εκπρόσωπος
της Amazon σε ανακοίνωση. «Αναμένουμε ότι τα χρήματα που
θα εξοικονομηθούν θα επανεπενδυθούν σε νέες υπηρεσίες για τους
πελάτες, όπου θα συνεχίσουν να
δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας».
Τα νέα μηχανήματα, γνωστά
ως CartonWrap από την ιταλική
εταιρεία CMC Srl, συσκευάζουν
ταχύτερα από τους ανθρώπους.
Μέσα σε μία ώρα έχουν ετοιμάσει
600 με 700 κουτιά, δηλαδή συσκευάζουν με ρυθμό τέσσερις ή
πέντε φορές ταχύτερο από έναν
άνθρωπο, δήλωσαν οι πηγές. Η
εταιρεία CMC αρνήθηκε να κάνει
κάποιο σχόλιο.

Η 2η γενιά RANGE ROVER
EVOQUE έφτασε στην Κύπρο
Τη δεύτερη, νέα γενιά του επιτυχημένου RANGE
ROVER EVOQUE που μόλις έχει φτάσει στην Κύπρο,
είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά οι εκπρόσωποι
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, στη διάρκεια
μιας ευχάριστης βραδιάς που πραγματοποιήθηκε
στο Char. Pilakoutas Showcase. Με live κλασική
μουσική, signature Evoque cocktails, φαγητό και
χαλαρή ατμόσφαιρα όσοι παρευρέθηκαν διαπίστωσαν ότι το νέο μοντέλο έχει εξελιχθεί ακόμη περισσότερο τόσο τεχνολογικά, όσο και από πλευράς
design. Για αυτό και αναμένεται να ξεπεράσει το
πρώτο RANGE ROVER EVOQUE, το οποίο είχε καταφέρει να κερδίσει μέχρι σήμερα την εμπιστοσύνη
800.000 περίπου αγοραστών παγκοσμίως, αποσπώντας στο δρόμο, πάνω από 215 διεθνή βραβεία.

Το Twitter μοιράστηκε κατά λάθος με
διαφημιστή δεδομένα τοποθεσίας χρηστών
Microsoft Exchange

Ανοιχτή πόρτα στους Hackers
Οι ερευνητές της ESET ανακάλυψαν το LightNeuron,

ένα backdoor του Microsoft Exchange που μπορεί να
διαβάσει, να τροποποιήσει ή να μπλοκάρει οποιοδήποτε email που περνά από το διακομιστή αλληλογραφίας. Το LightNeuron μπορεί επίσης να συνθέτει νέα
μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να τα στέλνει χρησιμοποιώντας την ταυτότητα οποιουδήποτε νόμιμου χρήστη που έχει επιλέξει ο εισβολέας. Το κακόβουλο λογισμικό ελέγχεται εξ αποστάσεως μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιούν συνημμένα PDF και JPG με στεγανογραφία.

Η Twitter Inc ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ενδέχεται να συνέλεξε
και να μοιράστηκε κατά λάθος
δεδομένα τοποθεσίας ορισμένων
χρηστών με διαφημιστική εταιρεία
με την οποία συνεργάζεται. Το
θέμα αφορά χρήστες που έχουν
πρόσβαση στην εφαρμογή της
για συσκευές της Apple (λειτουργικό iOS).
Σε ανάρτηση στο ιστολόγιό
της, η πλατφόρμα μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι οι
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Σε ανάρτηση στο ιστολόγιό της, η πλατφόρμα μέσων κοινωνικής
δικτύωσης ανέφερε
ότι οι πληροφορίες
που συλλέχθηκαν δεν
διατηρήθηκαν.

πληροφορίες που συλλέχθηκαν
δεν διατηρήθηκαν, καθώς υπήρχαν στα συστήματά της μόνο για
μικρό χρονικό διάστημα, ενώ οι
χρήστες των οποίων οι λογαριασμοί επηρεάστηκαν ενημερώθηκαν ότι το σφάλμα έχει διορθωθεί.
Ο συνεργάτης της Twitter, δεν
έλαβε μοναδικά αναγνωριστικά
λογαριασμού των χρηστών που
θα μπορούσαν να διακυβεύσουν
την ταυτότητα τους, ανέφερε η
εταιρεία.

Αργυρό στα βραβεία τουρισμού
2019 για την DP World Limassol
Το αργυρό βραβείο στην κατηγορία «Στρατηγική
& Καινοτομία», εξασφάλισε η διαχειρίστρια εταιρεία
του τερματικού γενικού φορτίου και κρουαζιέρων,
στο λιμάνι Λεμεσού, DP World Limassol, στα Cyprus
Tourism Awards 2019. Όπως αναφέρει ανακοίνωση
της εταιρείας, η DP World Limassol βραβεύθηκε
για τη συμβολή της στην ανάπτυξη του τουριστικού
τομέα της Κύπρου, στην κατηγορία «Στρατηγική
και Καινοτομία», στην ενότητα «Στρατηγική Επένδυση / Συνεργασία / Ανάπτυξη / Εκσυγχρονισμός
των Υποδομών».

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2019

Ο «ελληνικός κίνδυνος» επέστρεψε στις αγορές

Δεν βλέπουν μείωση του στόχου για το πρωτογενές πλεόνασμα οικονομολόγοι και ξένοι αναλυτές
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Σε λάθος κατεύθυνση είναι οι εξαγγελίες
της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίες έχουν
ξεκάθαρα προεκλογικό χαρακτήρα, επισημαίνουν στην «Κ» οικονομολόγοι και
διεθνείς αναλυτές, υπογραμμίζοντας πως
οι θεσμοί δύσκολα θα δώσουν το πράσινο
φως για χαμηλότερα πλεονάσματα και θα
επιτρέψουν την αλλαγή των συμφωνηθέντων, τη στιγμή που ήδη έχουν εκφράσει
ενστάσεις. Παράλληλα, όπως αναφέρουν,
οι αγορές αρχίζουν και αποτιμούν ότι υπάρχει πλέον κίνδυνος να μην υπάρξει
περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους μακροπρόθεσμα, η οποία είναι απαραίτητη.
Οι παροχές της κυβέρνησης είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά ομολόγων,
οδηγώντας σε εκτόξευση των αποδόσεων
των κρατικών τίτλων και σε «πάγωμα»
των σχεδίων του ΟΔΔΗΧ για την έκδοση
του νέου 7ετούς ομολόγου. Η απόδοση

του 10ετούς ομολόγου κινείται πλέον πάνω
από το 3,5%, η απόδοση του 5ετούς διαμορφώνεται στο 2,5% και η απόδοση του
7ετούς λίγο χαμηλότερα από το 3%. Μια
νέα έξοδος της Ελλάδας στις αγορές σε
αυτό το κλίμα θα ήταν λάθος στρατηγική,
καθώς οι εξαγγελίες μειώνουν τη διάθεση
των μακροπρόθεσμων επενδυτών για ελληνικά assets, όπως σημειώνει διαχειριστής
βρετανικού fund το οποίο παρακολουθεί
την ελληνική αγορά.
Αυτό που θέλουν να μάθουν οι επενδυτές
είναι εάν οι πιστωτές της Ελλάδας συμφωνούν με αυτά τα μέτρα και εάν είναι
συνεπή με τους δημοσιονομικούς στόχους,
όπως σημειώνει στην «Κ» ο Αθανάσιος
Βαμβακίδης, επικεφαλής επενδύσεων στις
αγορές συναλλάγματος του G10 της Bank
of America Merrill Lynch. «Δεν νομίζω ότι
οι πιστωτές θα συμφωνήσουν σε χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα από αυτά
που έχουν ήδη εγκρίνει, έτσι οποιαδήποτε
νέα δημοσιονομικά μέτρα θα έπρεπε να

είναι εντός αυτών των στόχων», τονίζει.
Σε γενικές γραμμές, οι φορολογικές περικοπές θα στηρίξουν την ελληνική οικονομία, αλλά μόνο αν είναι σύμφωνες με
το σχέδιο μείωσης του υψηλού χρέους.
Στην ιδανική περίπτωση, οι φορολογικές
περικοπές πρέπει να ενταχθούν σε μια
βαθύτερη φορολογική μεταρρύθμιση για
την απλοποίηση του συστήματος, τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και τη μείωση των στρεβλώσεων. Το cash buffer,
το οποίο δόθηκε και λόγω της συμφωνίας
για τα υψηλά πλεονάσματα, αποτελεί μια
βασική πηγή «ασφάλειας» για τους επενδυτές και δημιουργήθηκε για να βοηθήσει
την πρόσβαση της χώρας στις αγορές.
Ετσι, η ανακοίνωση της κυβέρνησης για
χρήση των 5,5 δισ. ευρώ ως «εγγύηση»
προς τους πιστωτές –κάτι που δεν υπάρχει
στη συμφωνία– επαναφέρει τους φόβους
για δημοσιονομικό εκτροχιασμό και νέες
αντιπαραθέσεις με τους δανειστές. «Αν

και οι πιστωτές μπορεί να... κλείσουν το
μάτι στις προεκλογικές παροχές του 2019
λόγω της δημοσιονομικής υπεραπόδοσης,
είναι απίθανο να αποδεχθούν μια παρέκκλιση από τη συμφωνηθείσα πορεία για
το πρωτογενές πλεόνασμα για το 20202022 ενόψει και της πιθανής οικονομικής
επιβράδυνσης», τονίζει στην «Κ» ο Τζιανλούκα Ζίγκλιο, επικεφαλής στρατηγικός
αναλυτής της Continuum Economics.
Οι αναλυτές εκφράζουν προβληματισμό
για το κατά πόσον οι ανακοινώσεις της
κυβέρνησης θέτουν σε κίνδυνο την περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Αν και η δημοσιονομική χαλάρωση είναι
θετική για την Ελλάδα, το μεγάλο ερώτημα
που τίθεται αυτήν τη στιγμή είναι εάν οι
αγορές θα πειστούν πως μετά τις εξαγγελίες
του Αλέξη Τσίπρα η δυναμική του ελληνικού
χρέους θα μπορέσει να παραμείνει υπό έλεγχο, όπως επισημαίνει στην «Κ» ο Ολιβερ
Αντλερ, οικονομολόγος της Credit Suisse,
τονίζοντας πως το πιο σημαντικό για τις

αγορές είναι η επίσημη αντίδραση των
πιστωτών και εάν μειώνονται οι πιθανότητες να δοθεί στην Ελλάδα μια πιο μακροπρόθεσμη ελάφρυνση του χρέους, που
είναι αναγκαία. «Η κίνηση αυτή της ελληνικής κυβέρνησης στέλνει επίσης το
μήνυμα στους επενδυτές ότι η κυβέρνηση
βλέπει πως δεν μπορούν να διατηρηθούν
τα υψηλά πλεόνασμα. Η βιωσιμότητα του
ελληνικού χρέους εξαρτάται από αυτά τα
συμφωνηθέντα πλεονάσματα», επισημαίνει
ο κ. Ζίγκλιο από την πλευρά του.
Κατά την άποψη του κ. Αντλερ, τα μέτρα
που ανακοίνωσε η ελληνική κυβέρνηση
κινούνται στη λάθος κατεύθυνση. «Η μείωση του ΦΠΑ είναι λάθος, καθώς γενικά
θεωρείται ο πιο αποτελεσματικός φορολογικός συντελεστής με τις λιγότερο αρνητικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και
είναι εύκολο να τον διαχειριστούν οι Αρχές
εάν είναι οριζόντιος». Η διαφορετική βαθμίδα συντελεστών ΦΠΑ ανοίγει την πόρτα
για φοροαποφυγή και προσθέτει επιπλοκές

Κλιμάκωση της
εμπορικής διαμάχης
ΗΠΑ - Κίνας

* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας Διεθνών
Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Ανοδικά κινήθηκε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου μετά τις ζημιές που παρουσίασε τη Δευτέρα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 70,16 μονάδες, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 0,23%. Ο Δείκτης
FTSE/CySE 20 ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,21%, κλείνοντας στις 42,18 μονάδες.
Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις
€205.792. Με κέρδη έκλεισε η πλειονότητα των επιμέρους χρηματιστηριακών δεικτών, με εξαίρεση
τον δείκτη των Επενδυτικών Εταιρειών ο οποίος παρέμεινε αμετάβλητος. Άνοδο παρουσίασαν η Κύρια
Αγορά σε ποσοστό 0,38%, η Εναλλακτική Αγορά
0,25% και τα Ξενοδοχεία 0,77%. Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της
Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών αξίας €121.046
(πτώση 1,17% - τιμή κλεισίματος €1,348). Ακολούθησαν
οι μετοχές της Lordos United Plastics με όγκο συναλλαγών αξίας €39.418 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €1,42), της Stademos Hotels με €12.225
(χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €1,50), της
Logicom με €8.374 (άνοδος 0,74% – τιμή κλεισίματος
€1,37) και της Δήμητρα Επενδυτική με €5.556 (πτώση
0,89% - τιμή κλεισίματος €0,555) . Από τις μετοχές
που έτυχαν διαπραγμάτευσης, οκτώ κινήθηκαν ανοδικά, πέντε πτωτικά και δύο παρέμειναν αμετάβλητες. Το σύνολο των συναλλαγών διαμορφώθηκε
στις 108. Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε
την εισαγωγή των Μετοχών της εταιρείας Solidus
Securities ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του
Νόμου του ΧΑΚ στην Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών
Αγορά (Ν.Ε.Α.) του ΧΑΚ.
Η εισαγωγή γίνεται με τη μέθοδο της ιδιωτικής
τοποθέτησης και ο Σύμβουλος Εισαγωγής της εταιρείας
είναι η εταιρεία Aeonic Securities C.I.F. Plc Αναφέρει
ότι η εταιρεία Solidus Securities ΑΕΠΕΥ δραστηριοποιείται σύμφωνα με το Πληροφοριακό Έγγραφο
της, στον τομέα της Παροχής Επενδυτικών και Παρεπόμενων Υπηρεσιών. Προσθέτει ότι είναι αδειοδοτημένη ως Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδας.
Είναι Μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών και εξ
αποστάσεως μέλος του ΧΑΚ. Η διαπραγμάτευση των
πιο πάνω αξιών θα ξεκινήσει την Τρίτη, 21 Μαΐου
2019 και θα πραγματοποιείται σε ευρώ. Το μητρώο
της εταιρείας θα τηρείται από το Κεντρικό Αποθετήριο/
Μητρώο του ΧΑΚ.

Οι επενδυτές βλέπουν πάλι ελληνικό κίνδυνο
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

Στον «πάγο» κινδυνεύουν να μπουν
ξένες αλλά και ελληνικές άμεσες και
έμμεσες επενδύσεις στη χώρα. Οι πρώτες τέτοιες αποφάσεις είναι ήδη πραγματικότητα, ενώ η συμπεριφορά των
ελληνικών κρατικών και επιχειρηματικών ομολόγων έχει αρχίσει επίσης
να απεικονίζει αυτό το ενδεχόμενο.
Αιτία, πέραν της αβεβαιότητας που εξ
ορισμού έχει για την οικονομία κάθε
εκλογική αναμέτρηση, η αυξανόμενη
ανησυχία μεταξύ του επενδυτικού και

επιχειρηματικού κόσμου για τις δημοσιονομικές επιπτώσεις των προεκλογικών παροχών της κυβέρνησης
και την κλιμακούμενη όξυνση του πολιτικού κλίματος. «Η ιδέα και μόνον
του να βάλει η κυβέρνηση χέρι στο
“μαξιλάρι” ρευστότητας που διαθέτει
το Δημόσιο ώστε να χρηματοδοτήσει
προεκλογικές παροχές χωρίς στοχευμένο αναπτυξιακό πλάνο, είναι αποκρουστική για τις κεφαλαιαγορές», εξηγεί στην «Κ» διαχειριστής κεφαλαίων
μεγάλου ξένου οίκου με έκθεση σε ελληνικά χρεόγραφα. Επιπλέον, η επι-

φυλακτικότητα με την οποία ήδη αντιμετωπίζονται οι κινήσεις της κυβέρνησης από τους πιστωτές. «Είναι
το λάθος σήμα, στη λάθος ώρα», επισημαίνει Ελληνας χρηματιστής, θυμίζοντας πως και το διεθνές περιβάλλον
λόγω των αμερικανοκινεζικών εμπορικών εντάσεων αλλά και της επιβράδυνσης της ευρωπαϊκής οικονομίας
«δεν αφήνει περιθώρια για τέτοια λάθη».
Οι τελευταίες εξελίξεις έρχονται να
προστεθούν σε ένα ήδη επιφυλακτικό
κλίμα που είχε ενσκήψει από τη με-
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στη διαχείρισή του, όπως εξηγεί. «Πρόκειται
για ένα καθαρά λαϊκιστικό μέτρο πριν από
τις ευρωπαϊκές και εθνικές εκλογές», προσθέτει. «Η μείωση του φόρου μεσαίων εισοδήματος και της φορολογίας των εταιρειών είναι πιο σωστή από την άποψη της
δημιουργίας ανάπτυξης».

Aνοδο σημείωσε
την Τρίτη το ΧΑΚ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Εν μέσω κλιμάκωσης της εμπορικής διαμάχης
μεταξύ ΗΠΑ - Κίνας, το κλίμα στα περισσότερα
διεθνή χρηματιστήρια επιδεινώθηκε την εβδομάδα
που διανύσαμε. Κατηγορώντας την Κίνα ότι προσπαθεί να κάνει επαναδιαπραγμάτευση προηγούμενων εμπορικών δεσμεύσεων, η κυβέρνηση
των ΗΠΑ προχώρησε νωρίς την Παρασκευή σε
αύξηση δασμών από 10% σε 25% σε εισαγωγές
από τη χώρα ύψους περίπου 200 δισ. δολ. Από
την πλευρά της, η Κίνα προειδοποίησε ότι θα
προβεί σε αντίποινα. Εντούτοις, οι επενδυτές
διατηρούν ελπίδες για εμπορική συμφωνία. Η
Κίνα παραμένει στο τραπέζι των εμπορικών διαπραγματεύσεων και μετά την ισχύ των νέων δασμών, με τον εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού
Οίκου να ανακοινώνει ότι οι συζητήσεις με την
κινεζική αντιπροσωπεία που βρίσκεται στην Ουάσιγκτον θα συνεχιστούν την Παρασκευή (10
Μαΐου) για δεύτερη συνεχή ημέρα. Οι αυξημένες
γεωπολιτικές ανησυχίες μετά την κλιμάκωση
της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Β. Κορέας και οι
δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου που δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης ΗΠΑ - Ιράν επηρέασαν επίσης αρνητικά τη
διάθεση για ανάληψη ρίσκου. Με τους επενδυτές
να στρέφονται στην ασφάλεια των κυβερνητικών
τίτλων, τα ομόλογα ΗΠΑ και Γερμανίας ενισχύθηκαν. Χαρακτηριστικά, η απόδοση του 10ετούς
αμερικανικού τίτλου –η απόδοση κινείται αντίθετα
από την τιμή– βρέθηκε στο 2,42% την Πέμπτη,
το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι εβδομάδων, πριν ενισχυθεί στην περιοχή του
2,46% την επόμενη ημέρα, παραμένοντας όμως
περίπου 8 μ.β. χαμηλότερα σε εβδομαδιαία βάση.
Ανάλογη κίνηση κατέγραψε και ο αντίστοιχος
γερμανικός τίτλος, με την απόδοσή του να υποχωρεί εκ νέου σε αρνητική περιοχή και να καταγράφει πτώση περίπου 6 μ.β. σε εβδομαδιαία
βάση, η μεγαλύτερη των τελευταίων επτά εβδομάδων. Θετική επίδραση δέχθηκαν, επίσης, τα
γερμανικά ομόλογα από την πτωτική αναθεώρηση
της εκτίμησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
την πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με τις ανοιξιάτικες προβλέψεις της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένει τώρα ρυθμό αύξησης
του ΑΕΠ 1,2% και 1,5% το 2019 και 2020, αντιστοίχως, έναντι 1,3% και 1,6% βάσει των χειμερινών προβλέψεων που είχαν δημοσιευθεί πριν
από τρεις μήνες. Στις αγορές συναλλάγματος,
το γιεν, που θεωρείται ότι αποτελεί επενδυτικό
καταφύγιο εν καιρούς έντονης αβεβαιότητας, ενισχύθηκε, με την ισοτιμία δολ./γιεν να υποχωρεί
κάτω από το επίπεδο του 110,00 για πρώτη φορά
από τα μέσα Μαρτίου. Η ισοτιμία ευρω/δολ. κατέγραψε υψηλό 1,1250 την Πέμπτη, το υψηλότερο
των τελευταίων οκτώ συνεδριάσεων, πριν υποχωρήσει μερικώς στην περιοχή του 1,1230 την
επόμενη ημέρα, παραμένοντας 0,2% υψηλότερα
σε σύγκριση με το κλείσιμο της προηγούμενης
εβδομάδας.

Οι παροχές της κυβέρνησης είχαν σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά ομολόγων, οδηγώντας σε εκτόξευση των αποδόσεων των
κρατικών τίτλων και σε «πάγωμα» των σχεδίων του ΟΔΔΗΧ για την έκδοση του νέου
7ετούς ομολόγου.
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ταρρυθμιστική κόπωση (sic) της κυβέρνησης και το de facto «πάγωμα»
όλων σχεδόν των μεγάλων αποκρατικοποιήσεων. Ετσι, ξένοι επενδυτές
στον απόηχο των εξαγγελιών του Αλ.
Τσίπρα αποφάσισαν υποδιπλασιασμό
της σχεδιαζόμενης αύξησης κεφαλαίου
της ελληνικής εισηγμένης επενδυτικής
εταιρείας ακινήτων Trastor, ενώ και
η έκδοση ομολόγου της τάξης των 175
εκατομμυρίων ευρώ που έχει δρομολογήσει η Attica Group για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού της λέγεται πως πάει πια για μετά

τις ευρωεκλογές παρά τους αρχικούς
σχεδιασμούς για αμέσως πριν ή μετά
το Πάσχα. Η απόδοση του ελληνικού
δεκαετούς κρατικού ομολόγου συνέχισε την κλιμάκωσή της, καθώς εμφανίστηκαν εκ νέου πωλητές των τίτλων και ανάλογη εικόνα εξέπεμψαν
πολλά ελληνικά επιχειρηματικά ομόλογα. Το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών
και ο ΟΔΔΗΧ έχουν αναβάλει τη νέα
έκδοση κρατικού ομολόγου, για την
οποία, λόγω τόσο εγχώριων όσο και
διεθνών λόγων, εκφράζεται πλέον έντονος σκεπτικισμός στις αγορές.

