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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΟΣΑ ΠΡΟΣ ΙΣΧΥΡΟΥΣ

Σαράντα και πλέον μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες στη

Αλλάζει η οικονομία στις γειτονιές του Airbnb στην Ελλάδα.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με χαμηλό δημόσιο χρέος θα πρέ-

Το Airbnb αλλάζει τις γειτονιές

Βρετανία έχουν καταβάλει την τελευταία τριετία αποζημιώσεις
35 εκατ. στερλινών σε πάνω από 1.200 εργαζομένους, επειδή
δεν τους προσελάμβαναν καθώς ήταν καταχωρισμένοι σε «μαύρη» λίστα. Πέραν τούτου, οι όμιλοι αυτοί αναγκάστηκαν να καλύψουν νομικές δαπάνες 20 εκατ. στερλινών. Σελ. 12
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Στηρίξτε την ανάπτυξη στην ΕΕ

Παραδοσιακές δραστηριότητες δίνουν τη θέση τους σε νέες και
πιο συμφέρουσες. Κλείνουν κρεοπωλεία και άλλα καταστήματα και ανοίγουν πλυντήρια για να εξυπηρετήσουν τους τουρίστες. Ανω του 1 δισ. τα έσοδα κλάδων που συνδέονται με τις
τουριστικές μισθώσεις κατοικιών. Σελ. 15

πει να αξιοποιήσουν κάθε μέσο δημοσιονομικής πολιτικής που
έχουν στη διάθεσή τους για να τονώσουν την ανάπτυξη σε μια
αρκετά κρίσιμη περίοδο, τονίζει ο ΟΟΣΑ. Οι προκλήσεις δεν είναι μόνο βραχυπρόθεσμες αλλά και μεσοπρόθεσμες, λόγω του
εμπόλεμου κλίματος στο παγκόσμιο εμπόριο. Σελ. 11

Επενδύουν και ενισχύονται οι ασφαλιστικές

Ανοδικά κινήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2019 - Εξαγορές δεκάδων εκατομμυρίων, αναμένονται νέοι παίκτες
Συνεχής είναι η ανάπτυξη των ασφαλιστικών εταιρειών παρά τις περί του αντιθέτου εκτιμήσεις ότι το ΓεΣΥ θα πλήξει
τον ασφαλιστικό κλάδο. Τα στοιχεία μάλιστα δεικνύουν ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 το σύνολο των μικτών

εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του γενικού κλάδου, συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από
εταιρείες ζωής κατά το πρώτο τρίμηνο
αναπτύχθηκε κατά 6,9% σε σχέση με
το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Ταυ-

τόχρονα οι ασφαλιστικές εταιρείες συνεχίζουν τις επενδύσεις τους. Πιο πρόσφατη είναι αυτή της CNP Ασφαλιστική
που εξαγοράστηκε εξ ολοκλήρου από
την μητρική της στην Γαλλία, ποσοστό
που κατείχε η Τράπεζα Κύπρου, έναντι

97,5 εκατομμυρίων ευρώ. Είχαν προηγηθεί επενδύσεις από την Hellas Direct
με την εξαγορά της Rescueline, ενώ με
το κλείσιμο της Συνεργατικής Κυπριακής
Τράπεζας οι πιστωτικές διευκολύνσεις
όσων είχαν ομαδικό σχέδιο ζωής με την

Ομορφες, αλλά ακριβές οι Κυκλάδες

Universal, μεταφέρθηκαν στην Ελληνική
Τράπεζα και πέρασαν αυτομάτως στην
Hellenic Alico Life. Ενισχυμένος παρουσιάζεται σύμφωνα με τα τελευταία αποτελέσματα ο δείκτης φερεγγυότητας της
Prime Insurance. Σελ. 4

Ασφάλεια και
εξυπηρέτηση
βρίσκουν λιμάνι
στη Λεμεσό
Ερχονται νέες εταιρείες
Ολο και πιο κοντά βρίσκεται ο στόχος
που έχει τεθεί για να καταστεί το λιμάνι της Λεμεσού διαμετακομιστικός
σταθμός στην Ανατολική Μεσόγειο.
Εκτιμάται ο στόχος θα επιτευχθεί
έως το 2023. Η ασφάλεια που παρέχει
και ο χρόνος εξυπηρέτησης των πλοίων που καταφθάνουν φέρνουν νέες
εταιρείες στην Κύπρο. Και ενώ το λιμάνι Λεμεσού είναι έτοιμο να περάσει
στη β’ φάση επενδυτικού προγράμματος, το λιμάνι Λάρνακας παραμένει
όμηρος των διαδικασιών για την ιδιωτικοποίησή του. Σελ. 8

ĖŐĿŃŋōŁľŖņĻēŁ
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ΓΕΣΥ

Προσβλέπουν σε καλύτερες
μέρες γιατροί και ασθενείς
Τις αντοχές ιατρών και ασθενών

δοκιμάζει το ΓεΣΥ. Ολοι ωστόσο δίνουν πίστωση χρόνου προκειμένου
να ξεπεραστούν τα προβλήματα που
έχουν εμφανισθεί. Ο ΟΑΥ, από την
πλευρά του, αποδίδει τα λειτουργικά
προβλήματα στη μη εξοικείωση του
ιατρικού προσωπικού με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Καλύτερη η κατάσταση στα φαρμακεία. Σελ. 4

Πρέμιερ από χρυσό

Τις υψηλότερες τιμές κράτησης ανάμεσα στα ανταγωνιστικά ξενοδοχεία της Μεσογείου εξακολουθούν να έχουν αυτά της Μυκόνου και της Σαντορίνης. Αν και παρουσιάζουν μεταβολές από την περυσινή περίοδο, είναι εν γένει σαφώς ακριβότερα από αυτά της Ιμπιζα και της Σαρδηνίας, με τα οποία συγκρίνονται από τους ξένους ταξιδιώτες. Σελ. 17

Νέες απειλές Τραμπ για
αύξηση δασμών στο Μεξικό

Σεπτέμβριο θα γίνουν
ένα Ελληνική - ΣΚΤ
και Astrobank - USB

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του εμπορι-

Σε πορεία ενοποίησης οι τράπεζες
Τον Σεπτέμβριο του 2018 επισημοποιήθηκε
ο γάμος της Ελληνικής και της Συνεργατικής,
ενώ τον Ιανουάριο του 2019 η συμφωνία
Astrobank με τη USB Bank. Η ολοκλήρωση
των διαδικασιών παίρνει από μήνες, μέχρι
και ένα χρόνο. Σελ. 7

κού πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και
των εταίρων τους. Η Ουάσιγκτον απειλεί με κλιμακωτούς δασμούς σε όλα τα μεξικανικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα, αρχής γενομένης με 5% από τις
10 Ιουνίου, εάν δεν υπάρξει χαλιναγώγηση της παράτυπης μετανάστευσης. Η απόφαση αυτή προκάλεσε σοβαρή αναταραχή στα διεθνή χρηματιστήρια, με
τις μετοχές ομίλων που έχουν παραγωγική βάση στο
Μεξικό να σημειώνουν μεγάλη πτώση. Σελ. 10

Διαχειρίσιμοι
οι κίνδυνοι για
την οικονομία
Επισημάνσεις του ΔΝΤ
Κινδύνους οι οποίοι δυνατόν να επηρεάσουν την οικονομία της Κύπρου,
επισημαίνει σε έκθεσή του το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο, τονίζοντας, ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι αυτοί είναι διαχειρίσιμοι. ΓεΣΥ, δικαστικές αποφάσεις,
διαβατήρια το κυπριακό κοκτέιλ κινδύνων. Το ΔΝΤ σημειώνει ότι παρά
τη μικρή, αναμενόμενη και φυσιολογική επιβράδυνση, η ανάκαμψη παραμένει ισχυρή. Σελ. 5

Α Ν Α Λ Υ Σ Η ΤΟΥ PETER BOFINGER*

Το «νέο παράδειγμα» της γερμανικής βιομηχανίας
Μέχρι φέτος η εμπορική κυριαρχία της
Πρέμιερ Λιγκ δεν είχε μεταφραστεί και
σε ποδοσφαιρική κυριαρχία στην Ευρώπη. Φέτος όμως τα κατάφερε. Το βαθύπλουτο αγγλικόποδόσφαιρο σάρωσε
στην Ευρώπη. Μέσα σε 12 μήνες, η Αγγλία κυριάρχησε και στα δύο ευρωπαϊκά Κύπελλα, με τις νικήτριες και τις φιναλίστ από την ίδια χώρα, ξεπερνώντας
κάθε προσδοκία. Σελ. 22

Η βιομηχανική πολιτική έχει δυσφημιστεί
πολύ στη Γερμανία. Η τελευταία έκθεση
της Επιτροπής Οικονομικών Συμβούλων
συνοψίζει την επικρατούσα αντίληψη
μεταξύ οικονομολόγων: υποστηρίζει ότι
το κράτος δεν πρέπει να υπαγορεύει τους
στόχους της βιομηχανικής πολιτικής
ούτε να υποδεικνύει ποιες θα είναι στο
μέλλον οι στρατηγικής σημασίας αγορές
και τεχνολογίες, αλλά να βασίζεται στην
ατομική πρωτοβουλία.
Γι’ αυτό ακριβώς εξέπληξε τον Σεπτέμβριο του 2018 η νυν επικεφαλής του
Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ανεγκρέτ Κραμπ Κάρενμπαουερ, ανακοινώνοντας «αλλαγή παραδείγματος» στη
βιομηχανική πολιτική σε συνέντευξή
της σε γερμανική εφημερίδα. Εκπληξη
προκάλεσε, επίσης, ότι τον Φεβρουάριο
ο υπουργός Οικονομικών Πέτερ Αλτμάιερ
παρουσίασε την «Εθνική Βιομηχανική
Στρατηγική 2030» με κατευθυντήριες

γραμμές για τη βιομηχανική πολιτική
της Γερμανίας, αλλά και της Ευρώπης.
Η αντίδραση των Γερμανών οικονομολόγων και επιχειρηματικών ενώσεων
ήταν σχεδόν ομόφωνα αρνητική. Το εν
λόγω έγγραφο εργασίας άρχιζε με τη διαπίστωση ότι «πολλές χώρες του κόσμου
χαράσσουν πάλι στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής και καμία χώρα δεν τα
καταφέρνει βασιζόμενη αποκλειστικά
στις δυνάμεις της αγοράς». Βασικά σημεία
και στόχοι της στρατηγικής είναι ότι:
• Το μερίδιο του μεταποιητικού τομέα
στην οικονομία πρέπει να αυξηθεί από
το υφιστάμενο 23,2% στο 25% και στην
οικονομία της Ε.Ε. στο 20% μέχρι το
2030.
• Χρειάζονται «εθνικοί πρωταθλητές»
σε γερμανικό και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για να ανταγωνιστούν σε διεθνές
επίπεδο.
• Οταν ξένη εταιρεία εξαγοράζει γερ-

μανική επιχείρηση στρατηγικής σημασίας, το κράτος πρέπει να αναλαμβάνει
ενεργά την εξαγορά μετοχών της εταιρείας. Γι’ αυτό πρέπει να δημιουργηθεί
εθνικός φορέας συμμετοχών.
• Για την παραγωγή μπαταριών ηλεκτροκίνησης είναι σκόπιμο να παρέχει
στήριξη το κράτος ακόμη και για κοινοπραξίες.
• Στα εξαιρετικά σημαντικά θέματα,
όπως η τεχνητή νοημοσύνη και τα αυτοκινούμενα οχήματα, πρέπει να υπάρχει
άμεση συμμετοχή του κράτους.
Ο κ. Αλτμάιερ εξετέθη. Η ιδέα της θέσπισης ποσοτικών στόχων για το μερίδιο
του μεταποιητικού τομέα στην οικονομία
είναι προβληματική όσο και η παροχή
κρατικών εγγυήσεων για την επιβίωση
μεγάλων επιχειρήσεων. Σε ό,τι αφορά
την έκκληση για εθνικούς πρωταθλητές,
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εκφράζουν
φόβους ότι θα βρεθούν σε μειονεκτική

θέση. Δεν εξετάστηκε, όμως, το θεμελιώδες ερώτημά του με ποιον τρόπο θα
θωρακιστεί η Γερμανία έναντι της επιθετικής βιομηχανικής πολιτικής της
Κίνας. Μέχρι στιγμής το έγγραφο εργασίας
του κ. Αλτμάιερ δεν έχει δυστυχώς προκαλέσει κάποια εποικοδομητική συζήτηση
για το πώς μπορεί να διαμορφωθεί επιτυχής βιομηχανική πολιτική. Θα ήταν
καλύτερα να πάρουμε αφορμή από την
ιδέα του κ. Ατμάιερ και να συζητήσουμε
πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε βιομηχανική πολιτική όχι μόνον στη Γερμανία αλλά σε όλη την Ε.Ε. Σε ευρωπαϊκό
επίπεδο δεν έχει υπάρξει ουσιαστική αντιπαράθεση επί του θέματος. Η βιομηχανική πολιτική στην Ε.Ε. στοχεύει αόριστα στη στήριξη της καινοτομίας, αλλά
δεν προωθεί στόχους σε συγκεκριμένες
τεχνολογίες.
Πρόκειται για προσέγγιση που διαφέρει
θεμελιωδώς από την κάθετη δυναμική

του προγράμματος «Made in China 2025»,
το οποίο προωθεί ενεργά τη στήριξη συγκεκριμένων βιομηχανιών και τεχνολογιών. Σε ό,τι αφορά το πώς φαίνονται οι
προτάσεις του κ. Αλτμάιερ όταν μιλάμε
σε επίπεδο Ε.Ε., θα πρέπει να προβληματιστούμε αν η πρόκληση της Κίνας
μπορεί να αντιμετωπισθεί από τα κράτη-μέλη σε ατομικό επίπεδο με εθνικές
πολιτικές. Τον Οκτώβριο του 2017 η Ε.Ε.
τάχθηκε ανοικτά υπέρ της κοινής προσέγγισης στην παραγωγή μπαταριών ηλεκτροκίνησης. Για να προωθήσουμε, όμως, περαιτέρω την ηλεκτροκίνηση, θα
ήταν σκόπιμο να υπάρχει το κατάλληλο
δίκτυο σταθμών ανεφοδιασμού σε όλη
την Ε.Ε.

* Ο κ. Peter Bofinger είναι καθηγητής
Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του
Βίρτσμπουργκ. Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα Social Europe.
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Η Γενιά του «Πώς»
Eνα άτομο το οποίο για τριάντα
τόσα χρόνια ενδιαφέρεται για
τα πολιτικά δρώμενα της χώρας του, αλλά και άλλων χωρών
ευρύτερα, σίγουρα εμπίπτει
στην κατηγορία των πολιτικοποιημένων ατόμων. Το ειδικό βάρος του ενδιαφέροντός
του μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερο αν αυτό το άτομο
άρχισε να ενδιαφέρεται γι’ αυτά τα δρώμενα από τις αρχές
της εφηβείας του. Και ποσώς
εκμηδενίζεται, αν απλά έτυχε
να μην ασχοληθεί ποτέ με την
πολιτική, δηλαδή να διεκδικήσει, είτε με εκλογή ή με διορισμό ένα πολιτικό αξίωμα.
Ένα τέτοιο άτομο είμαι κι εγώ.
Στην όλη πορεία μου ως
παρατηρητής των πολιτικών
εξελίξεων βλέπω πως ανεξαρτήτως του τι πρεσβεύει ο κάθε
ένας, στο τέλος της ημέρας οι
συζητήσεις καταλήγουν σε
δύο πράγματα: Πρώτον, τι
προτίθεσαι να κάνεις και δεύτερον, τι χρήματα χρειάζεσαι
για να το κάνεις. Είναι κάποιοι
οι οποίοι απλά θέλουν, χωρίς
να σκέφτονται το οικονομικό,
<
<
<
<
<
<

Πρέπει να αποκτήσουμε μια συνειδητή
στάση για πραγματική αλλαγή από αυτά
που μάθαμε και που
αυτά που έχουμε.
Και αυτό επιτυγχάνεται αν πρώτα αλλάξουμε εμείς από
μέσα μας, χωρίς να
περιμένουμε τους
άλλους να το πράξουν πρώτοι.
και είναι και κάποιοι άλλοι που
μπορεί να σκέφτονται το οικονομικό και δεν αποφασίζουν
να πράξουν λόγω της φαινομενικής έλλειψης οικονομικών
πόρων. Είναι άλλωστε κλασική
η ατάκα, «άμα έχουμε λεφτά,
ξέρουμε και εμείς τι να κάνουμε...».
Εκείνο που σχεδόν ποτέ
δεν αποτελεί στοιχείο συζήτησης είναι το «Πώς» θα κάνουμε αυτά που θέλουμε πράξη. Ίσως ο λόγος που αποτυγχάνουμε πολλές φορές είναι
ακριβώς επειδή θεωρούμε πως
το «Πώς» απαντάται με τα χρήματα. Το «Πώς» πρέπει να απαντάται πολύ διαφορετικά.
Πρέπει να αποκτήσουμε μια
κριτική στάση έναντι του συστήματος ή των επί μέρους
συστημάτων που έχουμε και
να δούμε τι δουλεύει καλά, τι
όχι τόσο καλά και τι καθόλου
καλά και να κάνουμε μια ιεράρχηση. Πρέπει να αποκτήσουμε όμως μια συνειδητή
στάση για πραγματική αλλαγή
από αυτά που μάθαμε και που
αυτά που έχουμε. Και αυτό επιτυγχάνεται αν πρώτα αλλάξουμε εμείς από μέσα μας, χωρίς να περιμένουμε τους άλλους να το πράξουν πρώτοι.
Αν περιμένουμε πρώτα τους
άλλους και αυτοί εμάς, παραμένουμε ως έχουμε, μάλλον
ακόμη και χειρότερα. Επειδή
τα πάντα είναι ρευστά και πα-

ράγοντες που ελέγχουμε λίγο
ή καθόλου μας οδηγούν προς
δυσάρεστες κατευθύνσεις.
Οι νέες γενιές αυτού του
τόπου θα πρέπει να ασχοληθούν με το «Πώς» και να μην
γίνουν πιστά αντίγραφα αυτών
που κοιτάζουν μόνο τα άλλα
δύο. Οι προκλήσεις είναι πολλές και χρειαζόμαστε το μοντέλο κράτους που θα μας πάρει εμπρός από εδώ και πέρα.
Οι μεμψιμοιρίες και οι αγκυλώσεις θα πρέπει να αποτελέσουν άμεσα παρελθόν και να
κτίσουμε το μέλλον.
Ένα κεφάλαιο για παράδειγμα που σχεδόν πετύχαμε
να το καταστήσουμε κλισέ είναι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Σκεφτείτε τι οφέλη θα μπορούσαμε να έχουμε αν σε βάθος
μιας δεκαετίας μετατρέπαμε
την χώρα μας σε ένα μοντέλο
εφαρμογής συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Τι εξοικονομήσεις θα μπορούσαμε να έχουμε σε σχέση με το υφιστάμενο μας μοντέλο και τι κεφάλαια θα μπορούσαν να διοχετευτούν προς την παροχή
συστημάτων υγείας, παιδείας,
πολιτισμού κλπ.
Σκεφτείτε τι θα μπορούσαμε να έχουμε σε αυτό το νησί
αν αντί που παραχωρούμε δήθεν «χώρους πρασίνου» με κάθε διαχωρισμό οικοπέδων, επιβάλλαμε στον επιχειρηματία
να φυτεύει κάποιες χιλιάδες
πεύκα (αναλόγως μεγέθους
διαχωρισμού) σε προκαθορισμένες εκτάσεις κρατικής γης.
Τώρα τι έχουμε; Έχουμε αγανακτισμένους πολίτες που παραπονιούνται για ξερά χόρτα
που φθάνουν το ύψος τους,
για ερπετά και τρωκτικά και
δημοτικές αρχές που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν σε κάθε γειτονιά. Σκεφτείτε τι θα
γινόταν αν δημιουργούσαμε
προγράμματα για ανέργους οι
οποίοι θα αμείβονταν ανάλογα
με το πόσες ταράτσες μπογιάντιζαν με άσπρα ειδικά επαλειφόμενα υλικά που μείωναν
κατά 20% με 30% την εισροή
θερμικής ενέργειας εντός των
κτηρίων. Θέλετε πραγματικά
να σας πω το οικονομικό όφελος; Υπολογίστε εσείς τη μείωση στην ανεργία, την εξοικονόμηση στην ενέργεια, την
επιβάρυνση στο περιβάλλον
και ξαναμιλάμε…
Και όταν αρχίσουμε να δημιουργούμε αυτό το νέο κράτος, με σύγχρονα συστήματα
δικαιοσύνης, υγείας, παιδείας,
πολεοδόμησης, πράσινης ανάπτυξης – με τη λίστα να
είναι ανεξάντλητη, τότε θα
δείτε πως τα τέσσερα εκατομμύρια ξένων που έρχονται εδώ
σαν τουρίστες επειδή αλλού
βρέχει νερό ή βόμβες ή επενδύουν επειδή έχουμε πρόσκαιρα ελκυστικά προγράμματα,
θα γίνουν κάποιες δεκάδες εκατομμυρίων που θα θέλουν
να δουν αυτό που πραγματικά
πετύχαμε να γίνουμε επειδή
αποφασίσαμε να γίνουμε πρότυπο χώρας που κανείς θεωρούσε εφικτό.
Εγώ επενδύω στη Γενιά του
«Πώς».

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

Ένα κεφάλαιο που σχεδόν πετύχαμε να το καταστήσουμε κλισέ είναι η αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019

&ΣΕΒΕΡΗ

Η επιστολή της Μέι, οι φωτογραφίες
των ευρωβουλευτών και τα στοιχήματα
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Απάντηση από την Μέι έλαβε ο
Healthy. Φαίνεται, απ’ όσα έγιναν
γνωστά αργά χθες, ότι η ευρισκόμενη
στην έξοδο Πρωθυπουργός “αδειάζει” τον Ντάνκαν και το ΥΠΕΞ της χώρας της για τις δηλώσεις για την τουρκική εισβολή στην κυπριακή ΑΟΖ.
Η απορία είναι ποια σημασία έχει η
συγκεκριμένη επιστολή από μια Πρωθυπουργό που σε λίγο θα είναι παρελθόν. Και μάλιστα θλιβερό για την
πατρίδα της...
Η εκλογή του Νιαζί Κιζίλγιουρεκ ως
του πρώτου Τουρκοκύπριου στο Ευρωκοινοβούλιο εξακολουθεί να προκαλεί συζητήσεις σε πολλά πηγαδάκια, κυρίως πολιτικών και δημοσιογράφων.
Χθες σε ένα τέτοιο πηγαδάκι πολιτικός του κεντρώου χώρου διερωτήθηκε σε ποια γλώσσα θα μιλήσει ο Νιαζί
στην πρώτη του ομιλία στο ευρωκοινοβούλιο και κυρίως τι θα πει. “Θα
περιοριστεί άραγε στα γενικόλογα
και αόριστα που έλεγε κατά την προεκλογική εκστρατεία ή θα υπερασπιστεί τους Τουρκοκυπρίους και την απομόνωσή τους με τρόπο που θα
προκαλέσει νέες αντιδράσεις;” διερωτήθηκε.
Δεύτερος πολιτικός, του ίδιου χώρου,
υποστήριξε πως “τα κακά του ΑΚΕΛ
τώρα έρχονται, με δύο άπειρους ευρωβουλευτές και με έναν που μόνο
με μαντεψιές μπορούν να υπολογίσουν τι θα υποστηρίξει” και συνέχισε: “Κάποιοι πάντως βάζουν στοιχήματα για το χρόνο που θα κρατήσει ο
έρωτας Νιαζί-Άντρου και πότε θα έρθει το διαζύγιο. Αν θα είναι σε τρεις
μήνες ή στο εξάμηνο”...
Ο δημοσιογράφος της παρέας σχολίασε τη χθεσινή συνέντευξη του
Νιαζί στο Euronews κατά την οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ψηφίζουν
χωριστά λόγω του Συντάγματος και ότι η ΕΕ μας ενώνει γιατί είμαστε μια
διχασμένη χώρα. “Αυτό σημαίνει ότι
υπάρχουν προκαταλήψεις και οι άν-

«Αν θέλεις κι άλλη επιστολή μου λες, πριν φύγω».

θρωποι δεν είναι κοντά. Η ΕΕ μπορεί
να φέρει τη συμφιλίωση και έχει τη
δυνατότητα να φέρνει ανθρώπους
κοντά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε και στην Κύπρο”, είπε
ο Νιαζί “αποφεύγοντας όπως ο διάβολος το λιβάνι”, κατά την έκφρασή
του, “την αναφορά στην τουρκική εισβολή και κατοχή και στην Κυπριακή
Δημοκρατία μέσω της οποίας εκλέγηκε και την οποία εκπροσωπεί στο Ευρωκοινοβούλιο”.
Πάντως μια φωτογραφία που κατέκλυσε τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης εικονίζει τον Νιαζί αγκαλιασμένο
με τον Γιώργο Γεωργίου του ΑΚΕΛ.
Λήφθηκε πριν αναχωρήσουν για τις
Βρυξέλλες και αναρτήθηκε με τη λεζάντα: “Για την Κύπρο και τον Λαό
της. Ξεκινάμε. Καλούς Αγώνες”.
Φωτογραφία από την αναχώρησή του
για Βρυξέλλες ανάρτησε και ο Λου-

κάς Φουρλάς με τους στίχους του Καβάφη: “Πάντα στο νου σου να ‘χεις
την Ιθάκη. Το φθάσιμον εκεί ειν’ ο
προορισμός σου”.
Υπενθυμίζω πως τον περασμένο Φεβρουάριο ο Φούλης υποδέχθηκε τον
Φουρλά στην πολιτική και στο ευρωψηφοδέλτιο του ΔΗΣΥ, επίσης με στίχους του Καβάφη, από το “Πρώτο
σκαλί”...
Μάλλον δεν είναι τυχαίο που ανάρτησαν φωτογραφίες από την αναχώρησή τους για τις Βρυξέλλες οι τρεις νεοφώτιστοι του Ευρωκοινοβουλίου. Οι
άλλοι τρεις, παλιές καραβάνες, και
μόνο που ακούνε Βρυξέλλες έρχονται στο μυαλό τους εικόνες ταλαιπωρίας σε αεροδρόμια...
Νέα αρνητικά σχόλια κατά των δικαστών προκάλεσε η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου με την οποία

γίνονται δεκτές οι προσφυγές πρώην
δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου
για επιστροφή σε αυτούς αποκοπών
που επιβλήθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους για το 2013. Οι
τρεις πρώην δικαστές κέρδισαν τις
προσφυγές και θα πάρουν πίσω τις αποκοπές που τους έγιναν το 2013 και
έτσι θα λάβουν κανονικά και τον μισθό και τις συντάξεις τους, χωρίς καμία περικοπή.
Αντί άλλων σχολίων σταχυολογώ τρία
ρητά που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την υπόθεση:
1. “Δεν γίνεται να είσαι υπέρ της δικαιοσύνης για κάποιους ανθρώπους
και να μην είσαι υπέρ της δικαιοσύνης για όλους τους ανθρώπους” Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.
2. “Οι δικαστές πρέπει να έχουν σαν
οδηγό τα έθιμα, τα κείμενα και προπαντός τον ορθό λόγο” - Αδαμάντιος
Κοραής.
3. “Οι δικηγόροι είναι τόσο ακριβοί

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

που είναι φθηνότερο να προσλάβεις
έναν δικαστή” - Εβγκένι Κασέγιεφ
Στο μεταξύ αναμένω μαζί με πολλούς την αντίδραση του Κωστάκη
στην απόφαση του Ανωτάτου για την
τελεσίδικη αθώωση των Ανδρέα Ηλιάδη και Γιάννη Κυπρή της Τράπεζας
Κύπρου, στην οποία γινόταν ξεκάθαρα λόγος για κατάχρηση διαδικασίας
από μέρους του Γενικού Εισαγγελέα.
Κάποιος από την Νομική Υπηρεσία
στον οποίο έθεσα το ερώτημα μου απάντησε πως μάλλον θα περιμένω
πολύ...
ΚΟΥΪΖ: Αληθεύει ότι κάποιοι πολύ θα
ήθελαν να μην παρευρεθούν στο διευρυμένο Πολιτικό Γραφείο που συγκάλεσε για τη Δευτέρα ο Φούλης;
Ψιθυρίζεται πως κάποιοι ίσως αρρωστήσουν εκείνη την μέρα. Στέλεχος
στην Πινδάρου ετοιμάζεται να μετρήσει παρουσίες...

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

26η Δημοπρασία του Οίκου «Ψαθάρης» στη Λευκωσία
Σήμερα Τετάρτη (5 Ιουνίου) διενεργείται η
26η Δημοπρασία του Οίκου «Ψαθάρης» στη
Λευκωσία, στο ξενοδοχείο Χίλτον με την εαρινή συλλογή του οίκου να περιλαμβάνει
106 έργα ζωγραφικής και τρία γλυπτά, καθώς
επίσης και 12 σπάνιους χάρτες της Κύπρου.
Στην εν λόγω δημοπρασία επανέρχεται και
το «Αφηρημένο Τοπίο» του Χριστόφορου
Σάββα (1924 - 1968) και αναμένεται ότι θα
ηγηθεί της δημοπρασίας του Οίκου. Το έργο
έχει εκτιμηθεί από τον οίκο στις €15.000 25.000 και βρίσκεται ανάμεσα στα ακριβότερα
αποκτήματα της συλλογής. Ο ιδρυτής του
οίκου Νίκος Ψαθάρης σημειώνει για την 26η
δημοπρασία: «Η συλλογή περιλαμβάνει έργα
κορυφαίων Κυπρίων και Ελλαδιτών ζωγράφων
του 19ου και του 20ού αιώνα. Θεωρώ ότι ως
οίκος είμαστε προνομιούχοι που έχουμε
τέτοια αποκτήματα στη συλλογή μας».

Ακριβά αποκτήματα

Στα ακριβότερα αποκτήματα της συλλογής
περιλαμβάνονται το «Θέρος» (€18.000 –
25.000) του Μιχαήλ Χρ. Κάσιαλου (1885 1874), η «Χωράφα» (€19.000 – 25.000) του
Αδαμάντιου Διαμαντή (1900-1994), και τα
τοπία «Σούρουπο στις μυγδαλιές» (€8.500 –
13.000) και «Άλωνα» (€6.000 – 9.000) του Τηλέμαχου Κάνθου (1910-1993). Περιλαμβάνεται,
επίσης, το έργο του Κωνσταντίνου Μαλέα
(1879-1928) «Η Πεντέλη από το Μαρούσι»
(€8.000 – 13.000) που στην πίσω όψη του, ο
Μαλέας έχει ζωγραφίσει τον «Ανατολίτη».
Ακόμη ένα έργο που κατατάσσεται στα ακριβά
έργα της δημοπρασίας, έχοντας εκτιμηθεί
από τον οίκο στις €7.500 – 12.000, είναι οι
«Ιέρειες» του Ανδρέα Χαραλαμπίδη (γ. 1939).
Ανάμεσα στα περιζήτητα έργα αναμένεται
ότι θα είναι η «Χαρτοπαίκτρα» (€3.500 –
4.500) του ελλαδίτη εικαστικού Παύλου Σάμιου
ενώ τα έργα του Λευτέρη Οικονόμου (1930
- 2007) «Οι Μεγάλοι Χαρτοπαίκτες» (€4.500
– 6.500) και «Λύμπια» (€5.500 –8.500) καθώς
και τα έργα του Μίκη Φοινικαρίδη (1940 2005) «Γιορτή» (€5.500 –8.500) και «Ζευγάρι»
(€3.200 – 5.000) αναμένεται ότι θα κερδίσουν

Ανάμεσα στα περιζήτητα έργα της Δημοπρασίας του Οίκου Ψαθάρης αναμένεται ότι θα είναι η «Αλωνα» (€6.000
– 9.000) του Τηλέμαχου Κάνθου (1910-1993) καθώς και η
«Γιορτή» του Μίκη Φοινικαρίδη (1940 - 2005).
το ενδιαφέρον των επενδυτών. Ο οίκος αναμένει ότι σημαντικό ενδιαφέρον από τους
επενδυτές θα σημειωθεί για τη «Μάνα» του
Πολύκλειτου Ρέγκου (1903 - 1984) καθώς επίσης και για «Το Ζευγάρι» (€3.700 –6.000)
του εμβληματικού Γιάννη Γαϊτη (1923 -1984).
Επιπλέον, το «Παραλίμνι» (€3.500 – 4.500)
του Ξάνθου Χατζησωτηρίου (1920 - 2003) αναμένεται ότι θα κερδίσει το ενδιαφέρον του
κοινού, καθώς στην τελευταία δημοπρασία
του οίκου τα έργα του καλλιτέχνη είχαν πολλαπλασιάσει την αρχική τους τιμή.
Σχετικά με τα έργα ο Νίκος Ψαθάρης σημειώνει: «Ακόμη και σε καιρούς λιτότητας,
η αγορά τέχνης παγκοσμίως παραμένει ανταγωνιστική. Επιπλέον, η αγορά δημοπρασιών τέχνης μπορεί να συσχετισθεί άμεσα
με τον αυξανόμενο αριθμό επενδυτών, καθώς
και με τον πολλαπλασιασμό του πλούτου
των νοικοκυριών. Από αυτή την άποψη, η
αγορά δημοπρασιών έργων τέχνης αποτελεί
διεθνώς έναν από τους οικονομικούς δείκτες.»
Ο Οίκος Ψαθάρη είναι από τους πρώτους
οίκους δημοπρασιών στη Κύπρο. Η τιμή της
εκτίμησής των περισσοτέρων έργων που δη-

μοπρατούνται από τον Οίκο θεωρείται σχεδόν
πάντοτε δελεαστική υποσχόμενη εύλογο έως
μεγάλο περιθώριο ανόδου.

Πέντε πίνακες κόσμημα

Χριστόφορος Σάββα «Αφηρημένο Τοπίο»
(λάδι σε καμβά, 77 x 60 εκ., €15.000 - 25.000).
Το έργο του εμβληματικού Σάββα έχει επιρροές από τον γαλλικό μοντερνισμό και τον
φοβισμό, αλλά και επιδράσεις από την κυβιστική και αφηρημένη τέχνη που ο καλλιτέχνης είχε αποκομίσει από τα χρόνια που
σπούδασε και έζησε στο Λονδίνο και το Παρίσι. Φέτος, η Κύπρος εκπροσωπήθηκε στην
Μπιενάλε Βενετίας με έργα του Σάββα.
Αδαμάντιος Διαμαντής Η Χωράφα (λάδι
σε καμβά, 55 x 73 εκ., €19.000 - 25.000). Η
συστάδα των γυμνών κορμών ως κεντρικό
θέμα του έργου δημιουργεί μια μυστικιστική
ατμόσφαιρα καθώς έρχεται σε αντίθεση με
τα ζωντανά πράσινα χρώματα, καθιστώντας
τη «Χωράφα» ένα από τα πιο ενδιαφέροντα
τοπία της κυπριακής ζωγραφικής. Ο Διαμαντής
(1900 - 1994) θεωρείται ένας από τους «ιστορικούς» της αγροτικής Κύπρου την οποία ύμνησε στον εμβληματικό του πίνακα Ο Κόσμος

της Κύπρου. Μιχαήλ Χρ. Κάσιαλος Θέρος
(λάδι σε καμβά, 62 x 100 εκ., €18.000 - 25.000).
Στο θέρος ο εξαιρετικός Κύπριος ναΐφ Μιχαήλ
Χρ. Κάσιαλος (1885 - 1974) αναδημιουργεί
τον κόσμο της αγροτικής Κύπρου με ξεκάθαρα
λαμπερά χρώματα και μορφοπλαστικές λύσεις
σε μια σύνθεση που εγκλωβίζει τον χρόνο
και την κίνηση σε επίπεδο χώρο. Κωνσταντίνος Μαλέας Η Πεντέλη από το Μαρούσι
(λάδι σε χαρτόνι, 23 x 34 εκ., €8.000 - 13.000).
Ο εμβληματικός Ελλαδίτης μετα-ιμπρεσσιονιστής Κωνσταντίνος Μαλέας (1879 1928)
αποδίδει το φως ως εσωτερικό στοιχείο και
το χρησιμοποιεί για να αποδώσει έναν αρχιτεκτονημένο χώρο. Ο διάλογος ανάμεσα
στις σχηματικές φόρμες των δέντρων που
δημιουργούν το κεντρικό θέμα του πίνακα
και τις διαφανείς επιφάνειες στο φόντο αποδίδει την περίπλοκη σχέση του φωτός και
της φόρμας. Ο Μαλέας σπούδασε αρχιτεκτονική και ζωγραφική στο Παρίσι ξεφεύγοντας
έτσι από τον ακαδημαϊκό ρεαλισμό που είχε
επιβληθεί στα αθηναϊκά εικαστικά πράγματα
και τα οποία κατάφερε να διαταράξει εισάγοντας στην Ελληνική ζωγραφική στοιχεία
ιμπρεσσιονιστικά. Τηλέμαχος Κάνθος Άλωνα,
(λάδι σε καμβά, 55 x 47 εκ. €6.000 - 9.000).
Στην «Άλωνα», ο Τηλέμαχος Κάνθος (1910 1993) οδηγεί το φόντο σε μια απρόσμενη
μίξη με τις γεωμετρικές στέγες με το κόκκινο
χυμώδες χρώμα, δημιουργώντας μια λειτουργική σύνδεση των δύο καθώς το ένα προβάλλει
και εκτείνεται μέσα στο άλλο. Ως εξαίρετος
κολορίστας χρησιμοποιεί το χρώμα αριστοτεχνικά καταφέρνοντας να απεικονίσει με
έξοχο τρόπο την κυπριακή φύση σε όλο της
το μεγαλείο.

Γενικές Πληροφορίες

Τετάρτη, 5 Ιουνίου, ώρα 8:00 μ.μ. 26η Δημοπρασία Οίκου Ψαθάρη, ξενοδοχείο Χίλτον,
Λευκωσία.
Επικοινωνία: +357 24621109, +357 99 564131,
psatharisauctions@cytanet.com.cy
Όλα τα έργα παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα:
www.psatharis-auctions.com.cy

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.

Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ n Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Επενδύσεις στις ασφαλιστικές παρά το ΓεΣΥ
Πολλές οι ανακατατάξεις σε μόλις ένα χρόνο, ενώ αναμένεται να μπουν και καινούργιοι παίχτες - Ενισχύθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2019
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

τα γεγονότα του 2013 και της απορρόφησης της Λαικής από την Τρ. Κύπρου,
η CNP ήθελε από την Τράπεζα Κύπρου
να διατίθενται τα προϊόντα της εντός
των καταστημάτων της τράπεζας, ό,τι
δηλαδή έπραττε η Λαϊκή. Η Τρ. Κύπρου
αφού διαθέτει τα δικά της προϊόντα,
Eurolife και Γενικές Ασφάλειες Κύπρου
(ΓΑΚ) διαφώνησε και η διαμάχη κατέληξε
στο Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο
Λονδίνο το οποίο αποφάνθηκε υπέρ της
Τρ. Κύπρου τον Σεπτέμβριο του 2016. Η
ασφαλιστική έκτοτε απαίτησε αποζημιώσεις ύψους 240 εκατ. ευρώ και αποφασίστηκε πως αναπόφευκτα αυτή η διαμάχη θα έπρεπε να λυθεί αλλιώς. Η Τράπεζα Κύπρου κατείχε 49,9% των μετοχών
της CNP, ένα μεγάλο μερίδιο, το οποίο
όμως δεν της έδινε τον έλεγχο και επίσης
όποια ενέργεια γινόταν, θα μεγάλωνε
έναν άμεσο αντίπαλο των δικών της ασφαλιστικών.
Όλα τα άλλα είναι ιστορία και πλέον
η CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd
είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ασφαλιστικός οργανισμός στην Κύπρο, προσφέροντας ασφάλειες ζωής και γενικού κλάδου. Το 2018 η CNP Cyprus Insurance
Holdings συνεισέφερε 157 εκατ. ευρώ
στα εισοδήματα της CNP Assurances (αυξημένα κατά 8,4% σε σύγκριση με τον
προηγούμενο χρόνο) και 7,3 εκατ. στο
καθαρό κέρδος του Ομίλου. Η εξαγορά
του μεριδίου του 49,9% επιτρέπει στην
CNP Assurances να αποκτήσει τον πλήρη
έλεγχο της θυγατρικής της εταιρείας, και
ως εκ τούτου να ενισχύσει την θέση της,
σε μια αγορά που η CNP Cyprus Insurance
Holdings έχει μερίδιο αγοράς 21% στις
ασφάλειες ζωής και 13% στις ασφάλειες
γενικού κλάδου.

Παρά το ότι η Κύπρος βρίσκεται σε ένα
μεταβατικό στάδιο στον τομέα της Υγείας
με την εφαρμογή για πρώτη φορά στην
ιστορία της του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) και όλες τις εκτιμήσεις πως
θα πληγεί ο ασφαλιστικός τομέας, παρατηρείται το αντίθετο. Οχι μόνο δεν έχει
πληγεί, αλλά γίνονται και μεγάλες επενδύσεις. Το σύνολο των μικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του γενικού κλάδου,
συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας από εταιρείες ζωής
κατά το πρώτο τρίμηνο αναπτύχθηκε
κατά 6,9% σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2018. Το αντίστοιχο διάστημα του 2018 με του 2017, πάλι υπήρχε
ανάπτυξη, ωστόσο περιοριζόταν στο
2,6%. Αν και η εφαρμογή του ΓεΣΥ στην
εφαρμογή της δεύτερης φάσης του το
2020 αναμένεται να έχει κάποιες αρνητικέςεπιπτώσεις στις ασφάλειες της υγείας
-όπως υποστηρίζουν οι ειδικοί του κλάδου- με μείωση των εσόδων τους και πιέσεις στα κεφάλαιά τους, κατά τον τελευταίο χρόνο έχουν γίνει επενδύσεις και
ανακατατάξεις στον τομέα των ασφαλειών
<
<
<
<
<
<

Το 2018 η CNP Cyprus
Insurance Holdings συνεισέφερε 157 εκατ. ευρώ στα
εισοδήματα της CNP
Assurances (αυξημένα κατά
8,4% σε σύγκριση με τον
προηγούμενο χρόνο) και
7,3 εκατ. στο καθαρό κέρδος
του Ομίλου.
στην Κύπρο, με την πιο πρόσφατη να
είναι αυτή της CNP Ασφαλιστική. Όλες
οι εξελίξεις έγιναν από το 2018 και εντεύθεν. Η Hellas Direct εντός του 2018
μπήκε αποφασιστικά στην ασφαλιστική
αγορά της Κύπρου και κέντρισε το ενδιαφέρον των καταναλωτών, ενώ με την
εξαγορά της Rescueline, το κράτησε σε
υψηλό επίπεδο. Εντός του 2018 επίσης,
με το κλείσιμο της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας σταμάτησε η συνεργασία
της με την ασφαλιστική εταιρεία που συνεργαζόταν, την Universal Life και την
Allianz. Για όσους ασφαλισμένους της
Συνεργατικής είχαν ομαδικό σχέδιο ζωής
με την Universal, οι πιστωτικές τους διευκολύνσεις μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα και πέρασαν αυτομάτως
στην Hellenic Alico Life. Από εκεί και
πέρα είχαν τη δυνατότητα να συνεχίσουν
σε όποια εταιρεία ήθελαν οι ίδιοι. Εντός

Στη δημιουργία Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής που θα εποπτεύει τόσο τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και τα ταμεία προνοίας προσανατολίζεται η Κυβέρνηση.
του 2019 επίσης, τα αποτελέσματα της
Prime Insurance παρουσίασαν χαμηλούς
δείκτες φερεγγυότητας, ενώ σύμφωνα
με τελευταία αποτελέσματα, ο δείκτης
φερεγγυότητάς της παρουσιάστηκε ενισχυμένος. Αναμένεται δε, σύμφωνα με
την ίδια να ανέβει και άλλο ο δείκτης,
συμπεριλαμβανομένης και της ένεσης
κεφαλαίων. Το κερασάκι στην τούρτα
των ασφαλιστικών επενδύσεων - ανακατατάξεων ήρθε με την CNP Ασφαλιστική
που εξαγοράστηκε εξ ολοκλήρου από
την μητρική της στην Γαλλία, ποσοστό
που κατείχε η Τράπεζα Κύπρου, έναντι
97,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Και οι ανακατατάξεις – επενδύσεις
στον κυπριακό ασφαλιστικό κλάδο δεν
φαίνεται να σταματούν εκεί. Η Ελληνική
Τράπεζα έχει αναφέρει επισήμως στο ενημερωτικό δελτίο που συνόδευε την
αύξηση κεφαλαίου των 150 εκατ. ευρώ

πως μπορεί κάτι να αλλάξει ανάμεσα στις
δύο θυγατρικές της, την Παγκυπριακή
Ασφαλιστική και την Hellenic Alico Life.
Συγκεκριμένα, μπορεί να πωληθούν οι
θυγατρικές ασφαλιστικές εταιρείες της
τράπεζας σε μια τρίτη ασφαλιστική εταιρεία ή τη συγχώνευση των θυγατρικών
ασφαλιστικών εταιρειών της τράπεζας
με μια τρίτη ασφαλιστική εταιρεία, στα
πλαίσια τραπεζοασφαλιστικής σύμπραξης
με μια τρίτη ασφαλιστική εταιρεία. Δεύτερον, να γίνει επένδυση στις θυγατρικές
ασφαλιστικές εταιρείες της τράπεζας για
την αναβάθμιση της προσφοράς και της
θέσης των προϊόντων τους στην αγορά.
Και τρίτον να μην γίνει καμία αλλαγή
της υφιστάμενης στρατηγικής και του
επιχειρηματικού μοντέλου ασφαλιστικών
υπηρεσιών.
Ταυτόχρονα, ελληνικά μέσα μαζικής
ενημέρωσης γράφουν πως πέραν της Ε-

θνικής Ασφαλιστικής, της Altius, της
Prime Insurance, της Υδρογείου, της
Allianz Hellas, της Interamerican με την
Anytime και της Hellas Direct, φλερτάρουν
την κυπριακή αγορά άλλες δύο ασφαλιστικές εταιρείες.

Το Deal της CNP
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε ότι
έχει προχωρήσει σε υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας για την πώληση ολόκληρου του ποσοστού συμμετοχής της
ύψους 49,9% στη συγγενή εταιρία CNP
Cyprus Insurance Holdings Limited, το
οποίο είχε αποκτηθεί ως μέρος της εξαγοράς ορισμένων εργασιών της Λαϊκής
Τράπεζας το 2013, στη CNP Assurances
S. A., η οποία μέχρι την Τρίτη κατείχε το
υπόλοιπο 50,1% και τον έλεγχο της εταιρείας. Η πώληση αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2019,

ενώ το τίμημα πώλησης ύψους 97,5 εκατ.
ευρώ είναι πληρωτέο σε μετρητά. Η λογιστική ζημιά στην Τρ. Κύπρου από την
πώληση αναμένεται να ανέλθει σε περίπου 22 εκατ., ενώ στο τέλος Μαρτίου η
λογιστική αξία της επένδυσης στη CNP
CIH ανήλθε σε 119 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου των ασφαλιστών, το μεγαλύτερο
μερίδιο στην αγορά επί του συνόλου των
μικτών ασφαλίστρων του γενικού κλάδου,
συμπεριλαμβανομένων ασφαλίστρων ατυχημάτων και υγείας για το πρώτο τρίμηνο του 2019 κατέχει η CNP Asfalistiki
με 13,4 εκατ. ευρώ, πίσω από την πρώτη
Universal Life με 14,1 εκατ. ευρώ, ενώ η
CNP Cyprialife κατείχε 4,3 εκατ. Το «deal»
χαρακτηρίστηκε ως πολύ μεγάλο και η
γαλλική μητρική δείχνει να «ποντάρει»
πολλά στην κυπριακή οικονομία. Δεν
μπορούσε όμως να γίνει και αλλιώς. Μετά

Πολλές ασφαλιστικές
Στη δημιουργία μιας Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής που θα εποπτεύει τόσο
τις ασφαλιστικές εταιρείες όσο και τα
ταμεία προνοίας προσανατολίζεται η Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα να πιέσει ακόμα
περισσότερο τις ασφαλιστικές εταιρείες
που δραστηριοποιούνται στο νησί. Η Κύπρος διαθέτει 31 ασφαλιστικές εταιρείες
με έδρα την Κύπρο, ενώ αν συμπεριληφθούν και οι ασφαλιστικές που έχουν
έδρα εκτός αλλά έχουν υποκαταστήματα
στο νησί, φτάνουν τις 40.
Ενώ το ΓεΣΥ είναι αυτό που εδώ και
ένα χρόνο ανέμεναν ότι θα πιέσει περισσότερο τις ασφαλιστικές εταιρείες, μάλλον
η ανεξάρτητη Αρχή θα είναι αυτή που
θα τις αναγκάσει να προχωρήσουν σε
συγχωνεύσεις και να γίνουν πολύ λιγότερες, όσες μπορεί να διαχειριστεί η
μικρή αγορά της Κύπρου. Το μοντέλο
της θα είναι στα πρότυπα του μοντέλου
διακυβέρνησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Το ΓεΣΥ δοκιμάζει αντοχές ιατρών και ασθενών
Ελλείψεις στη μετάβαση σε περιβάλλον Γενικού Σχεδίου Υγείας – Θα υπερπηδηθούν οι δυσκολίες υποστηρίζει ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με αρκετή υπομονή από πλευράς ιατρών
και ασθενών, αλλά και σοβαρά λειτουργικά
προβλήματα, το Γενικό Σχέδιο Υγείας έχει
μπει στη ζωή των πολιτών. Η εφαρμογή
του ΓεΣΥ, σύμφωνα με μια πρώτη αποτίμηση, ξεκίνησε και συνεχίζεται με δυσκολίες που ο χρόνος θα καταδείξει, εάν
είναι προσωρινές και έχουν να κάνουν
με την περίοδο προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Η εικόνα που εκπέμπεται τις πρώτες τέσσερις μέρες, θα μπορούσε να ήταν
καλύτερη εάν σε σημαντικά ζητήματα
είχε προηγηθεί η κατάλληλη προετοιμασία
του ανθρώπινου δυναμικού. Υπουργείο
Υγείας και ΟΑΥ, σε μια προσπάθεια στήριξης του νέου Σχεδίου Υγείας, αποτιμούν
θετικά τις πρώτες μέρες εφαρμογής του,
χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζουν την ύπαρξη προβλημάτων. Από την άλλη, μια
μεγάλη μερίδα του ανθρώπινου δυναμικού
που στελεχώνει το ΓεΣΥ, βγάζει προς τα
έξω μια διαφορετική εικόνα που δείχνει
την ύπαρξη λειτουργικών προβλημάτων
αλλά και ελλείματα ενημέρωσης ιατρών
και ασθενών για το νέο περιβάλλον στη
δημόσια υγεία. Κύριο χαρακτηριστικό εισαγωγής του ΓεΣΥ τις πρώτες μέρες, οι
καθυστερήσεις τόσο στα δημόσια νοσηλευτήρια όσο και στους προσωπικούς γιατρούς. Εκεί όπου η εικόνα παρουσιάζει
σημάδια διαφοροποίησης είναι στο κομμάτι
των φαρμάκων και τα ιδιωτικά φαρμακεία,
όπου κατά τις πρώτες μέρες δεν έχουν
καταγραφεί περιστατικά, προβληματικά,
στην εκτέλεση των ηλεκτρονικών συνταγών. Ωστόσο, για την ώρα αυτό που έχει
σημασία είναι πως δίνεται μια παράταση
χρόνου απ’ όλους τους εμπλεκόμενους,
για προσαρμογή του ΓεΣΥ στην καθημερινότητα όσων χρειάζονται αναβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας.

Γολγοθάς ο προσωπικός
Σε έναν από τους βασικούς πυλώνες
του ΓεΣΥ, αυτόν του προσωπικού γιατρού,

πρόσβασης στο μηχανογραφικό σύστημα,
μιας και οι κωδικοί που τους είχαν δοθεί
δεν ενεργοποιήθηκαν. Αλλά και στις περιπτώσεις όπου οι γιατροί του δημοσίου
ξεπέρασαν το πρόβλημα, ήλθαν αντιμέτωποι με λειτουργικά του προβλήματα.
Εδώ η ΠΑΣΥΚΙ κάνει λόγο για έλλειμα
των χρηστών στο κομμάτι τις εκπαίδευσης
και εξοικείωσης με το νέο λογισμικό.
Ειδικά κατά την πρώτη μέρα, οι γιατροί
αναγκάσθηκαν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το παλαιό σύστημα προκειμένου να φέρουν εις πέρας τα ραντεβού
των ασθενών. Χθες Τρίτη στα δημόσια
νοσηλευτήρια ήταν σε λειτουργία και τα
δυο συστήματα (παλαιό και νέο), με ό,τι
αυτό συνεπάγεται.

Νοσοκομείο Λεμεσού

Ιατροί και ασθενείς εμφανίζονται να δίνουν περιθώριο χρόνου προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα που έχουν εμφανισθεί. Ο ΟΑΥ, από την πλευρά του, αποδίδει τα λειτουργικά προβλήματα στην μη εξοικείωση του ιατρικού προσωπικού με ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
οι πρώτες μέρες εφαρμογής έχoουν καταδείξει τεράστια προβλήματα προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Η εικόνα που
συνάντησε η «Κ», σε κάποιους προσωπικούς ιατρούς ήταν απογοητευτική. Ιατροί και ασθενείς προσπαθούσαν να
προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα με
αποτέλεσμα τις πολύωρες καθυστερήσεις,
ακόμα και για απλά ζητήματα όπως η ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής
ασθενών, σε προσωπικούς ιατρούς αλλά
και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Γιατροί που έχουν εγγραφεί στην λίστα
των παρόχων του ΓεΣΥ, με τους οποίους
συνομίλησε η «Κ», μας έλεγαν πως οι
διαδικασίες που έχουν εφαρμοσθεί, μετατοπίζουν την εικόνα που επικρατούσε,
πριν στα δημόσια νοσηλευτήρια, στα
ιατρεία τους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ

της εφημερίδας, για μια συνταγή φαρμάκων για καρδιακή ανεπάρκεια, ο χρόνος διεκπεραίωσής της έφθανε ακόμα
και στα 45 λεπτά. Επίσης δεν ήταν λίγες
οι περιπτώσεις εκείνες όπου το σύστημα
από μόνο του απενεργοποιείτο με αποτέλεσμα να παρατηρούνται καθυστερήσεις.
Ένα άλλο πρόβλημα που έχει εντοπισθεί από τη χρήση του λογισμικού
είναι ότι αυτό δεν είναι τόσο φιλικό προς
τον χρήστη, που σε συνδυασμό με την
ελλιπή εκπαίδευση των χρηστών μεγεθύνει το χρόνο διεκπεραίωσης της εργασίας. Σε κάποια γραφεία προσωπικών
ιατρών οι γιατροί σε μια προσπάθεια αποσυμφόρησης του όγκου εργασίας, ζητούν από τους ασθενείς να δώσουν τα
στοιχεία τους και να αναμένουν τηλε-

φώνημα προκειμένου να επισκεφθούν
και πάλι το γιατρό τους, για να παραλάβουν π.χ μια ηλεκτρονική συνταγή.

Νοσοκομεία
Η εικόνα που παρουσιάζουν τα δημόσια
νοσηλευτήρια εν πολλοίς παρομοιάζει με
αυτή που επικρατεί σε κάποιους προσωπικούς ιατρούς. Οι καθυστερήσεις, και
μάλιστα μεγαλύτερες από αυτές που επικρατούσαν πριν το ΓεΣΥ, δεν έχουν εκλείψει. Βασική αιτία των καθυστερήσεων,
όπως έλεγε στην «Κ» ο πρόεδρος των κυβερνητικών ιατρών Σωτήρης Κούμας, η
χρήση του νέου λογισμικού αλλά και η
απουσία ενημέρωσης για το νέο περιβάλλον στο χώρο της δημόσιας υγείας. Ειδικά
τις δυο πρώτες εργάσιμες μέρες μια μεγάλη
μερίδα ιατρών αντιμετώπισε πρόβλημα

Ένα ενδεικτικό περιστατικό του τρόπου
που έγινε η μετάβαση σε περιβάλλον ΓεΣΥ
έχει να κάνει με το νοσοκομείο Λεμεσού.
Όπως μας ειπώθηκε από εργαζόμενους,
αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα πρόσβασης στο μηχανογραφικό σύστημα για
το λόγο ότι στο σημείο που είναι η πλειοψηφία των γιατρών είναι νεκρό σημείο
για τα κινητά τηλέφωνα. Αυτό σημαίνει
ότι κάθε φορά που το σύστημα απενεργοποιείται και ο χρήστης επιχειρεί νέα είσοδο, λόγω μη λειτουργίας των κινητών,
δεν μπορεί να αποσταλεί ο κωδικός επιβεβαίωσης για είσοδο στην πύλη των παρόχων υγείας, που είναι οι γιατροί.

Ελλείψεις φαρμάκων
Από τις πρώτες μέρες εφαρμογής του
ΓεΣΥ παρατηρούνται ελλείψεις σε κάποια
φάρμακα στα κρατικά φαρμακεία. Επίσης
ένα άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με
τα φάρμακα αφορά τις συνταγές. Λόγω
λογισμικού οι συνταγές που εκδίδονται,
κάποιες είναι σε ηλεκτρονική μορφή και
κάποιες χειρόγραφα με αποτέλεσμα οι ασθενείς με χειρόγραφες συνταγές να μην
μπορούν να τις εκτελέσουν σε ιδιωτικά
φαρμακεία, παρά μόνο στα κρατικά.

Χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα
το ΓεΣΥ λέει ο ΟΑΥ
Μια διαφορετική εικόνα για την

πορεία εφαρμογής του ΓεΣΥ κατά τις τέσσερις πρώτες μέρες δίνει ο ΟΑΥ.
Ο Ανώτερος Λειτουργός του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) Άγγελος Τρόπης, υποστήριξε
πως «δεν υπήρξαν καινούργια
προβλήματα την Τρίτη από εκείνα που είχαν εντοπιστεί , κι όλα
είναι διαχειρίσιμα».
Αναφερόμενος στο σύστημα
πληροφορικής, ο κ. Τρόπης είπε
πως το σύστημα φαίνεται ότι κυλά ομαλά, συνεχίζονται να γίνονται επισκέψεις, να καταχωρούνται στο σύστημα, να βγαίνουν
συνταγές, παραπεμπτικά, να υποβάλλονται απαιτήσεις από
τους παρόχους.
«Από την πλευρά μας ως ΟΑΥ, όσον αφορά το σύστημα πληροφορικής, δεν παρουσιάζονται οποιαδήποτε προβλήματα, είναι
περισσότερο προβλήματα που έχουν να κάνουν με την εξοικείωση σε σχέση με τους παρόχους,
δηλαδή πόσο εξοικειωμένοι είναι οι πάροχοι, πόσο καλά γνωρίζουν το σύστημα πληροφορικής,
για να μπορούν να το λειτουργούν. Κάποιοι το γνωρίζουν καλύτερα, κάποιοι το γνωρίζουν όχι
τόσο καλά. Παίρνουν τηλέφωνο
με διάφορες απορίες για το πώς
να χειριστούν τις υποθέσεις μέσα στο σύστημα. Δεν έχουμε, όμως, εντοπίσει οποιαδήποτε σοβαρά προβλήματα».
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ΔΝΤ: Υπαρκτοί
αλλά διαχειρίσιμοι
οι κίνδυνοι για
την οικονομία
ΓεΣΥ, δικαστικές αποφάσεις, διαβατήρια
το κυπριακό αποτελούν απειλητικό κοκτέιλ
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Κινδύνους οι οποίοι δυνατόν να επηρεάσουν την
οικονομία της Κύπρου, επισημαίνει σε έκθεσή
του το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τονίζοντας,
ωστόσο, ότι οι κίνδυνοι αυτοί αν και υπαρκτοί,
είναι διαχειρίσιμοι. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, οι κίνδυνοι απορρέουν κυρίως από το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το οποίο μπορεί μεν
να έχει μειωθεί, αλλά παραμένει μεγάλο. Υπογραμμίζει ακόμα την ανάγκη για μείωση του δημοσίου χρέους. Στην έκθεσή του το ΔΝΤ επισημαίνει ότι οι ενδεχόμενες δημοσιονομικές υποχρεώσεις θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την
οικονομική σταθερότητα και βιωσιμότητα του
χρέους και φέρνει ως παραδείγματα την εφαρμογή
του Γενικού Συστήματος Υγείας και την υλοποίηση
των αποφάσεων των δικαστηρίων για επαναφορά
των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.
Ωστόσο, το ΔΝΤ σημειώνει πως οι κίνδυνοι
από την εισαγωγή του ΓεΣΥ θα μπορούσαν να
μειωθούν με τη σταθερή εφαρμογή μεταρρυθμίσεων με στόχο να καταστεί ο τομέας της δημόσιας υγείας πιο ανταγωνιστικός και με την εξασφάλιση επαρκούς διαχείρισης των κινήτρων
για τους παρόχους και τους ασθενείς.
Αναλυτικότερα, το ΔΝΤ επισημαίνει τις αυξημένες δημόσιες δαπάνες και δημοσιονομικές

ψης αποφάσεων ή μείωσης των τιμών των ακινήτων θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τις κεφαλαιακές θέσεις των τραπεζών. Ωστόσο, η ταχύτερη ανάκαμψη του Φορέα Διαχείρισης Δανείων,
αναφέρει το ΔΝΤ, θα μπορούσε να μετριάσει αυτούς τους κινδύνους.
Παράλληλα, το ΔΝΤ αναφέρει πως ένα σκληρό
Brexit θα επηρεάσει δυσμενώς την οικονομική
ανάπτυξη της Κύπρου βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, με επιπτώσεις στις εξαγωγές και
τις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων καθώς
και έμμεσα μέσω των επιπτώσεών της στην οικονομία της ΕΕ και των αυστηρότερων από τις

Το ΔΝΤ σημειώνει ότι παρά τη μικρή, αναμενόμενη και φυσιολογική επιβράδυνση, η ανάκαμψη παραμένει ισχυρή.
αναμενόμενες παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες.

Προσοχή στα διαβατήρια

Λόγω της εξάρτησης του αναπτυσσόμενου
κατασκευαστικού κλάδου από τις εισροές που
συνδέονται με το Σχέδιο των Πολιτογραφήσεων
Ξένων επενδυτών, το ΔΝΤ αναφέρει πως η επιβολή αυστηρότερων μέτρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή επιβράδυνση των επενδύσεων μεσοπρόθεσμα. Πρόσθετα, τονίζει πως οποιαδήποτε αρνητική αξιολόγηση που σχετίζεται
με τα μέτρα που εφαρμόζει η Κύπρος για ξέπλυμα
(AML), θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει αρνητικά τις επενδύσεις και τη συνεχή πρόσβαση
των τραπεζών στην τραπεζική με τις ανταποκρίτριες τράπεζες. Γενικότερα, το μεγάλο έλλειμμα
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και οι ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης καθιστούν
την Κύπρο ευάλωτη στους κινδύνους που προκύπτουν από την ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών στις χώρες καταγωγής, ιδίως
λόγω των πολύ ισχυρών δανείων και των νοικοκυριών.
Ο κίνδυνος αυτός, καταλήγει, μετριάζεται
από την εκμετάλλευση των αποθεμάτων φυσικού
αερίου στην ΑΟΖ της Κύπρου και παρέχει μια
ανοδική πορεία για τις προοπτικές ανάπτυξής
της.

<
<
<
<
<
<

Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή
μέτρων λήψης αποφάσεων
ή μείωσης των τιμών των ακινήτων θα μπορούσαν να αποδυναμώσουν τις κεφαλαιακές θέσεις
των τραπεζών.
ενδεχόμενες υποχρεώσεις που θα προκύψουν
από την επαναφορά μέρους των μισθών που αποκόπηκαν την περίοδο κρίσης και από το υψηλότερο από το αναμενόμενο δημοσιονομικό κόστος της εφαρμογής του Εθνικού Συστήματος
Υγείας (NHS).
Ο συνδυασμός των δύο, σχολιάζει, θα μπορούσε
να μειώσει το πρωτογενές πλεόνασμα και να αυξήσει το κόστος δανεισμού της Κύπρου.
Ενδεχόμενες δημοσιονομικές υποχρεώσεις
θα μπορούσαν επίσης να προκύψουν από την εφαρμογή των κρατικών εγγυήσεων, από ελλείμματα συνταξιοδότησης δημόσιων φορέων και
την πρόσφατη απόφαση του δικαστηρίου κατά
των δημόσιων μισθολογικών μέτρων που ελήφθησαν κατά την τραπεζική κρίση 2012-13. “Ένα
σενάριο απρόβλεπτης δημοσιονομικής χαλάρωσης
που οδηγεί σε χαμηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα
(κατά ½ τυπικής απόκλισης) και η πραγματοποίηση
ενδεχόμενων υποχρεώσεων ύψους 9% του ΑΕΠ
θα επιδεινώσει την πορεία του χρέους και θα αυξήσει σημαντικά το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης και τις ανάγκες χρηματοδότησης”, σημειώνει χαρακτηριστικά. Παρά το αυξημένο
κόστος δανεισμού, ο κίνδυνος για την ικανότητα
αποπληρωμής του Ταμείου μετριάζεται, δεδομένου
ότι η μέγιστη ετήσια έκθεση στο δανεισμό που
έχει δώσει το Ταμείο, είναι μόλις 0,7% του ΑΕΠ.

Η θέση της κυβέρνησης

Με γραπτή του ανακοίνωση ο Κυβερνητικός
Εκπρόσωπος αναφέρει ότι, στην τρίτη μετά το
τέλος του Προγράμματος επισκόπηση της κυπριακής οικονομίας, το ΔΝΤ σημειώνει ότι παρά
τη μικρή, αναμενόμενη και φυσιολογική επιβράδυνση, η ανάκαμψη παραμένει ισχυρή.
Αναλυτικά τα όσα αναφέρει στην ανακοίνωση:
Στο σημείωμα του Εκτελεστικού Συμβουλίου του
διεθνούς οργανισμού επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη, που εκτιμάται σε 3,5% το 2019, οδηγεί
σε μείωση της ανεργίας σε 7% έναντι 14,9% το
2015, ενώ το ευρύ δημοσιονομικό πλεόνασμα
συμβάλλει στη μείωση του δημοσίου χρέους, το
οποίο εκτιμάται ότι στο τέλος του χρόνου θα
πέσει κάτω από 100% σε ύψος 95,2% του ΑΕΠ.
Το ΔΝΤ σημειώνει επίσης ότι, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνεχίζουν να αποτελούν
μια πρόκληση, η κατάσταση έχει αισθητά βελτιωθεί, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες
εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμών και δημιουργίας περιθωρίων κεφαλαίου.
Σημαντική είναι, επίσης, η παρατήρηση ότι
η γενική βελτίωση της κυπριακής οικονομίας
δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον και μια ευκαιρία για να προωθηθούν περαιτέρω δομικές
αλλαγές και βελτιωτικές μεταρρυθμίσεις.

Κίνδυνοι και σε τράπεζες

Οι καθυστερήσεις στην εφαρμογή μέτρων λή-

ΑΠΟΨΗ

ΑΠΟΨΗ
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Οι πολλοί και οι λίγοι
Οι αιτίες που οδήγησαν στη μεγάλη ήττα του
ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι πολλές. Είναι η φυσική
φθορά της εξουσίας, το ύφος του Πολάκη, η αποχή που αφορούσε πρωτίστως δυσαρεστημένους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, οι απώλειες
προς κόμματα και πρωτοβουλίες στα αριστερά
της κυβερνώσας παράταξης, κυρίως προς το
ΜέΡΑ25 του Βαρουφάκη.
Υπάρχει, όμως, και ακόμη ένα μεγάλο λάθος,
με εθνικό και κοινωνικό κόστος, που υπερβαίνει
κόμματα και εκλογικές αναμετρήσεις. Ο ταξικός
(και τοξικός) διαχωρισμός της κοινωνίας σε
«εμάς και αυτούς».
Είχε προηγηθεί το επίσης απαράδεκτο «ή
τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν». Αυτή η
επικίνδυνη για την κοινωνική συνοχή και την
πορεία της χώρας διαίρεση του ελληνικού λαού
έλαβε την πιο ξεκάθαρη μορφή της στη διάρκεια
της προεκλογικής περιόδου, με τη σύγκρουση
μέχρις εσχάτων ανάμεσα στους «πολλούς» και
τις «ελίτ».
Εικάζω πως, με αυτό το σκεπτικό, το ένα
τρίτο της κοινωνίας (33,3%) που ψήφισε Νέα
Δημοκρατία στις ευρωεκλογές είναι οι λίγοι, η
«ελίτ». Είναι η ίδια «ελίτ» που εξέλεξε τη συντριπτική πλειονότητα των περιφερειαρχών
και δημάρχων, ακόμη και σε δήμους όπως το

Αιγάλεω και ο Κορυδαλλός. Είναι μια περίεργη
μαζική ελίτ. Επίσης, αν προσθέσει κανείς στο
ποσοστό της Ν.Δ. και αυτό των κομμάτων και
κινήσεων που ιδεολογικά κινούνται στα δεξιά
της, το συνολικό ποσοστό πλησιάζει το 50%.
Και, άρα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι
«άλλοι» τους οποίους πρέπει «να τελειώσουμε»,
ή άλλως η «ελίτ», είναι η μισή Ελλάδα.
Δεν ξέρω αν αυτός ο διαχωρισμός ήταν ένας
από τις κύριες αιτίες της ήττας. Το βέβαιο είναι
πως ήταν μια λανθασμένη στρατηγική, και αποδείχθηκε στην κάλπη.
Οι μεν πιστεύουν και εφαρμόζουν μια έντονα
αναδιανεμητική οικονομική πολιτική, με επιδόματα και παροχές, η οποία εκ των πραγμάτων
υλοποιείται εις βάρος όχι μόνο των πολύ πλουσίων, αλλά και της μεσαίας τάξης. Είναι μια επιλογή με ιστορικές αναφορές και συγκεκριμένη
στόχευση. Και υπάρχει και μια άλλη πολιτική,
που στηρίζεται στη δημιουργία θέσεων εργασίας
μέσω ιδιωτικών επενδύσεων. Που έχει και αυτή
απήχηση σε όλη την κοινωνία. Οχι μόνο στις
εύπορες περιοχές, αλλά, όπως αποδείχθηκε
στην κάλπη, και στις λαϊκές γειτονιές. Δεν χρειάζεται –και δεν βοήθησε– το ταξικό μίσος,
όπως και η λαϊκίστικη διαίρεση των Ελλήνων.
Δύο διαφορετικές προτάσεις υπάρχουν. Και ο
λαός αποφασίζει.

/ Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΚΑΛΚΟΥ

Τα τέσσερα ελλείμματα της Ελλάδας
Η πολύχρονη δημοσιονομική προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας οδήγησε στον περιορισμό των ελλειμμάτων που συνέβαλαν στον εκτροχιασμό
της οικονομίας. Με αστοχίες στον
σχεδιασμό των προγραμμάτων και
με επώδυνα πισωγυρίσματα στην εφαρμογή τους (που το 2015 έφθασαν
στο όριο της χρεοκοπίας) –και πάντοτε
με τις επώδυνες θυσίες των πολιτών–
η Ελλάδα μπορεί την επόμενη μέρα
να σχεδιάσει το μέλλον της με αισιοδοξία.
Ωστόσο, αυτό σε καμία περίπτωση
δεν εγγυάται την επιτυχή συμμετοχή
της χώρας στο νέο και εξαιρετικά ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. Η
εκτιμώμενη επιβράδυνση των ρυθμών
ανάπτυξης του ΑΕΠ μετά το 2022 (ελάχιστα μεγαλύτερων του 1%), σε
συνδυασμό με τις παραμένουσες, ενίοτε δε οξυμένες, κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης, καθώς και οι νέες
προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας
(με σημαντικότερη αυτή των αρνητικών δημογραφικών τάσεων), μας
επιβάλλει να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα τέσσερα ελλείμματα

που καθηλώνουν την αναπτυξιακή
δυναμική της χώρας.
Πρώτον, το έλλειμμα καινοτομίας.
Η ελληνική οικονομία δεν ενσωματώνει αποτελεσματικά την παραγωγική γνώση (δηλαδή δεν παράγουμε
σύνθετα και διαφοροποιημένα προϊόντα), οι επιχειρήσεις μας δεν συμμετέχουν επαρκώς στις ευρωπαϊκές
και διεθνείς αλυσίδες αξίας. Απαιτείται
η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (με κύριο εργαλείο τα
φορολογικά κίνητρα) και με στόχο
την προώθηση συνεργειών και τη
στήριξη επενδύσεων στην έρευνα
και ανάπτυξη.
Δεύτερον, το έλλειμμα απασχολησιμότητας, το οποίο συνδέεται με τα
ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης (μόλις 54,9% έναντι 68,4% στις
χώρες του ΟΟΣΑ), την καταγεγραμμένη αναντιστοιχία ζητούμενων και
προσφερόμενων δεξιοτήτων και την
εργασιακή περιθωριοποίηση του πρεκαριάτου. Τα παραπάνω αποτελούν
οδηγό για την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων και την ενίσχυση των πρακτικά ανύπαρκτων ενερ-

γητικών πολιτικών απασχόλησης (καλύπτουν μόλις το 0,3% του εργατικού
δυναμικού).
Τρίτον, το έλλειμμα συνοχής και
κοινωνικής προστασίας. Σήμερα η Ελλάδα κατατάσσεται στις τελευταίες
θέσεις στην Ευρωπαϊκή Ενωση, μπροστά μόνο από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, στην κατηγορία του κινδύνου
της φτώχειας (ειδικά της παιδικής) και
του κοινωνικού αποκλεισμού (35,6%
των Ελλήνων πολιτών). Παράλληλα,
οι ανισότητες διευρύνονται, ενώ η περιφερειακή οικονομική και κοινωνική
συνοχή αδυνατίζει (το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ στην Αττική είναι το διπλάσιο
της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). Απαιτούνται στοχευμένες δράσεις
περιορισμού της φτώχειας (pro-poor
growth policies), με ιδιαίτερη έμφαση
στη στήριξη των νέων οικογενειών (η
Ελλάδα βρίσκεται στην προτελευταία
θέση στον ΟΟΣΑ ως προς το ποσοστό
των ανθρώπων που βλέπουν τα εισοδήματά τους να μειώνονται μετά τη
γέννηση των παιδιών τους).
Τέταρτον, το θεσμικό έλλειμμα.
Είναι επιτακτική ανάγκη η ανασυ-

γκρότηση των θεσμών της οικονομίας
και της πολιτείας (η Ελλάδα υποχωρεί
διαρκώς σε βασικούς δείκτες της «καλής διακυβέρνησης»), μαζί με το κατάλληλο προσωπικό παράδειγμα της
πολιτικής ηγεσίας (άνευ σχολιασμού).
Η κοινωνική εμπιστοσύνη αποτελεί
όχι μόνο συστατικό στοιχείο ευνομούμενης κοινωνίας αλλά και καθοριστικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης.
Περιττεύει βέβαια να επισημάνουμε ότι η επιτυχής κάλυψη των παραπάνω ελλειμμάτων προϋποθέτει επαρκή μεταρρυθμιστική βούληση,
αλλά και ευρύτερες δυνατές κοινωνικές συναινέσεις, αναπτυξιακές προτεραιότητες και στοχευμένες δημόσιες
πολιτικές. Γνωρίσματα που, το δίχως
άλλο, μας έλειψαν τα τελευταία χρόνια.
Η αποκατάστασή τους στη διακυβέρνηση του τόπου θα μας βοηθήσει να
ανοίξουμε έναν νέο ενάρετο κύκλο
ευημερίας για όλους.

* Ο κ. Δημήτρης Σκάλκος είναι σύμβουλος του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας
σε ζητήματα οικονομικών της ανάπτυξης.
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Ανοίγει τις στρόφιγγες η Αγκυρα με το αζημίωτο
Δίνει κονδύλια για αντιμετώπιση των προβλημάτων των Τουρκοκυπρίων, αλλά θέτει όρους και προϋποθέσεις για ενέργεια και Κυπριακό
Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Ο Ακιντζί επιμένει σε
ομοσπονδιακή λύση

Υστερα από καθυστέρηση περίπου ενάμισι
έτους η Τουρκία ετοιμάζεται να παράσχει
στους Τ/κ τα αναγκαία κονδύλια, τα οποία
θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των μεγάλων οικονομικών προβλημάτων. Η τελική απόφαση λήφθηκε στην
πρόσφατη συνάντηση της νέας «κυβέρνησης» με τον Πρόεδρο της Τουρκίας. Η
Άγκυρα που δεν κρύβει την ικανοποίησή
της για τον σχηματισμό της νέας «δεξιάς
κυβέρνησης» ετοιμάζεται να συμβάλει
στην βελτίωση της καθημερινότητας και
της οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι Τ/κ.
Οι νέες κινήσεις της Άγκυρας, εκτός
από τα οικονομικά δρώμενα των Τ/κ, αφορούν και τις «προεδρικές εκλογές» που
έχουν εμφανιστεί στον ορίζοντα της τ/κ
κοινότητας. Σε λίγους μήνες οι Τ/κ θα
κληθούν να αναδείξουν τη νέα ηγεσία

Τα προαναφερόμενα ξεχώρισαν

<
<
<
<
<
<

Η Αγκυρα επενδύει ώστε στις
λεγόμενες προεδρικές εκλογές στα κατεχόμενα να επικρατήσει ο υποψήφιος της
δεξιάς και να προωθηθεί η
λύση δύο κρατών.
τους. Η Άγκυρα επιθυμεί να δει τον κοινό
υποψήφιο του μετώπου της λύσης των
δυο κρατών να κατεβαίνει στον δεύτερο
γύρο των εκλογών από θέση ισχύος και
έχοντας στην διάθεσή του όλους τους
καλούς οιωνούς.
Η «κυβέρνηση» του Ερσίν Τατάρ εμφανίζεται έτοιμη να επωφεληθεί στο έπακρον από τις νέες οικονομικές παροχές
της Άγκυρας, κάνοντας δεκτές τις νέες
προτάσεις της τουρκικής πλευράς, δίχως
δεύτερες σκέψεις και σημαντικές ενστάσεις. Στην λίστα αιτημάτων και προτεραιοτήτων της Άγκυρας ξεχωρίζουν ενδιαφέροντα στοιχεία που αφορούν το
Κυπριακό.

Η συνάντηση στην Πόλη
Πριν από περίπου ενάμιση αιώνα, σε
μια περίοδο που η Οθωμανική Αυτοκρατορία αντιμετώπιζε μεγάλες κρίσεις σε
πολλά μέτωπα, ο Σουλτάνος Αμπντουλχαμίντ Β΄, προχώρησε στην ανέγερση ενός αξιοθαύμαστου κτιρίου-στολιδιού
στις ανατολικές ακτές του Βοσπόρου,
στο Τσενγκέλκιοϊ. Μετά την ανέγερση
του εντυπωσιακού κτιρίου από τον φημισμένο αρχιτέκτονα της εποχής,
Alexander Vallaury, ο Σουλτάνος δώρισε
το νέο κτίριο στον διάδοχο και αδελφό
του, Βαχντεττίν, ο οποίος το χρησιμοποίησε μέχρι την στιγμή που ανέλαβε

Η δεξιά «κυβέρνηση» στα κατεχόμενα φαίνεται να αποδέχεται τις νέες προτάσεις της Αγκυρας, δίχως δεύτερες σκέψεις και ενστάσεις.
τα ηνία της αυτοκρατορίας. Μετά την εξορία της αυτοκρατορικής οικογένειας,
το 1924 το κτίριο σταδιακά πέρασε στον
έλεγχο τρίτων προσώπων, με το τουρκικό
κράτος να παρουσιάζει ενδιαφέρον για
την τύχη του, μόλις πριν από λίγες δεκαετίες.
Η κυβέρνηση του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), πριν από
περίπου μια δεκαετία ισοπέδωσε το αρχικό
κτίριο και στην συνέχεια προχώρησε
στην ανέγερση μιας «φτωχής», κακοσχεδιασμένης ρεπλίκας, την οποία σήμερα
χρησιμοποιεί ως επίσημο γραφείο του,
ο Πρόεδρος της χώρας, όταν βρίσκεται
στην Κωνσταντινούπολη. Σε αυτήν την
«φτηνή» ρεπλίκα λοιπόν, πριν από λίγες
ώρες, ο Ρετζέπ Ταγγίπ Ερντογάν έθεσε
επί τάπητος σειρά σημαντικών ζητημάτων
με μια τ/κ αντιπροσωπεία, στην οποία
λάμβαναν μέρος ο «Πρωθυπουργός», Ερσίν Τατάρ, ο Αντιπρόεδρος της «κυβέρ-

νησης» και «Υπουργός Εξωτερικών», Κουντρέτ Όζερσαϊ και άλλα στελέχη της νέας
«κυβέρνησης».
Ποια σημεία ξεχώρισαν στην κρίσιμη
σύσκεψη της Κωνσταντινούπολης; Την
στιγμή που γραφόταν το συγκεκριμένο
δημοσίευμα οι πληροφορίες σχετικά με
το περιεχόμενο των συνομιλιών της τουρκικής πλευράς με την «κυβέρνηση» ήταν
περιορισμένες.
Οι εκπρόσωποι της «κυβέρνησης» έδωσαν στην δημοσιότητα περιορισμένες
πληροφορίες και τα τ/κ μέσα ενημέρωσης
επέλεξαν να κινηθούν σε εορταστικούς
ρυθμούς με αφορμή την εορτή του Ραμαζανιού. Από την πλευρά της, όπως συνηθίζει, η Άγκυρα επέλεξε να μην τοποθετηθεί επί του ζητήματος.
Παρά τον περιορισμό των πληροφοριών από την Κωνσταντινούπολη, καλά
ενημερωμένες πηγές της «Κ» εστίασαν
σε τέσσερα σημαντικά σημεία, τα οποία

ξεχώρισαν στην κρίσιμη σύσκεψη. Πρώτον, ο Πρόεδρος της Τουρκίας και η τ/κ
αντιπροσωπεία εστίασαν στο Κυπριακό,
με τις δυο πλευρές να συμφωνούν στο
γεγονός ότι πλέον έχει φτάσει η ώρα για
να ανοίξει με αποφασιστικότητα το κεφάλαιο των δυο κρατών. Η τουρκική
πλευρά αναμένει ότι σταδιακά ο ΟΗΕ θα
κατανοήσει την σοβαρότητα της όλης
κατάστασης και στις νέες εκθέσεις του
θα υπογραμμίσει με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την ανάγκη για εξερεύνηση
εναλλακτικών λύσεων στο Κυπριακό.
Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, η
τουρκική πλευρά εμφανίζεται έτοιμη για
να προχωρήσει με τα αρχικά της σχέδια
για ξεχωριστές γεωτρήσεις. Η κορύφωση
της έντασης στο Κυπριακό δεν αποκλείεται να οδηγήσει τις εμπλεκόμενες πλευρές στο συμπέρασμα ότι η εστίαση σε εναλλακτικές φόρμουλες για συνεργασία

Τα κράτη της Ευρωζώνης δεν μπορούν
να στηρίζονται διαρκώς στην ΕΚΤ
Διάλεξη του πρώην διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας Μέρβιν Κινγκ στην ΤτΕ
Του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ

«Η Ευρωζώνη πρέπει να αλλάξει τη δομή
της για να πείσει τις αγορές ότι είναι
εδώ για να μείνει». Αυτό έθεσε ως τη
σημαντικότερη πρόκληση ενώπιον της
Ευρωπαϊκής Ενωσης ο Μέρβιν Κινγκ,
πρώην διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας (2003-2013), σε διάλεξή του στην
Τράπεζα της Ελλάδος.
Ο άνθρωπος που κλήθηκε, μαζί με
τον Γκόρντον Μπράουν και τον Αλιστερ
Ντάρλινγκ, να διαχειριστεί τις τύχες της
βρετανικής οικονομίας στις μαύρες ημέρες της διεθνούς χρηματοπιστωτικής
κρίσης σημείωσε ότι οι ηγέτες των κρατών-μελών της Ευρωζώνης εξακολουθούν
να μην έχουν προχωρήσει προς κάποιας
μορφής δημοσιονομική ένωση, που θα
αποτελούσε εχέγγυο μακροβιότητας για
το κοινό νόμισμα.
«Αυτό κάνει τη ζωή πολύ δύσκολη
για την ΕΚΤ», τόνισε. «Οι κυβερνήσεις
[της Ευρωζώνης] εξακολουθούν να περιμένουν από την κεντρική τράπεζα να
σώσει την κατάσταση, αλλά έχει ήδη
κάνει όλα όσα θα μπορούσε. Δεν είναι
σαφές τι θα μπορούσε να κάνει προκειμένου να αποτρέψει την επόμενη ύφεση».
Ο επόμενος πρόεδρος της ΕΚΤ, σύμφωνα
με τον λόρδο Κινγκ, «θα πρέπει να εκφωνήσει πολλές ομιλίες εξηγώντας τι
δεν μπορεί να κάνει.
Ο πρώην κεντρικός τραπεζίτης χαρακτήρισε το Brexit «τη χειρότερη πολιτική κρίση των τελευταίων 100 ετών»
για τη Βρετανία. Προέβη, ωστόσο, στην
εκτίμηση ότι «δεν θα έχει σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο» για τη βρετανική
οικονομία, ακόμα και στην περίπτωση
της άτακτης εξόδου, και ότι «δεν αποτελεί
μεγάλο ζήτημα» για την Ευρώπη (από
οικονομικής άποψης). Μάλιστα, σημείωσε ότι βλέπει θετικά την υποχώρηση

«Οι κυβερνήσεις [της Ευρωζώνης] εξακολουθούν να περιμένουν από την κεντρική τράπεζα να σώσει την κατάσταση, αλλά έχει ήδη κάνει
όλα όσα θα μπορούσε. Δεν είναι σαφές τι θα μπορούσε να κάνει προκειμένου να αποτρέψει την επόμενη ύφεση», τόνισε ο λόρδος Κινγκ.
της ισοτιμίας της στερλίνας, καθώς θα
συμβάλει στην αναγκαία στροφή της
βρετανικής οικονομίας στον τομέα των
εμπορεύσιμων προϊόντων. Συμπλήρωσε
ότι θεωρεί κρίσιμο λάθος της κυβέρνησης
Μέι το γεγονός ότι δεν έκανε τις απαραίτητες προετοιμασίες για έξοδο χωρίς
συμφωνία η απουσία τέτοιου σχεδιασμού,
είπε, της αφαίρεσε κάθε μοχλό πίεσης
στις διαπραγματεύσεις.

Μιλώντας για την κρίση του 2008, ο
λόρδος Κινγκ είπε ότι «όλοι γνωρίζαμε
εκείνο το φθινόπωρο» ότι θα έπρεπε τα
επιτόκια να μειωθούν στο μηδέν, αλλά
κανείς δεν περίμενε ότι πάνω δέκα χρόνια
αργότερα θα ήταν ακόμα τόσο χαμηλά
και ότι η νομισματική πολιτική θα απείχε
ακόμα πολύ από συνθήκες κανονικότητας. Ο Βρετανός οικονομολόγος ανέδειξε
την Ελλάδα και την Ισλανδία ως τις θε-

τικές εξαιρέσεις της περιόδου, «επιτυγχάνοντας να αλλάξουν πραγματικά την
υποκείμενη δομή των οικονομιών τους».
Ειδικά για την Ελλάδα σημείωσε ότι «στη
Βρετανία δεν θα είχαμε το θάρρος να
μειώσουμε το έλλειμμα του προϋπολογισμού μας κατά 15 μονάδες του ΑΕΠ».
Τον λόρδο Κινγκ προλόγισε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης
Στουρνάρας.

στο πεδίο της ενέργειας, αλλά και στο
Κυπριακό, αποτελεί μονόδρομο. Πάντως
όλες οι πλευρές φαίνεται να συμφωνούν
στο γεγονός ότι μια ανοιχτή αναμέτρηση,
δηλαδή ένα θερμό επεισόδιο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα των εμπλεκόμενων
πλευρών.
Τρίτον, η Άγκυρα εμφανίζεται πρόθυμη
να απελευθερώσει νέα οικονομικά κονδύλια για την τ/κ πλευρά, πρώτα με μια
ενδιάμεση συμφωνία και στην συνέχεια
με ένα νέο οικονομικό πρωτόκολλο, το
οποίο θα επιβάλλει νέους όρους στην τ/κ
πλευρά.
Τέλος, η τ/κ πλευρά καλείται να συνειδητοποιήσει ότι στην νέα περίοδο αναλαμβάνει σημαντικά «καθήκοντα» σε
πολλά πεδία, όπως λ.χ. σε ό,τι αφορά την
υπεράσπιση των εναλλακτικών φόρμουλων στο Κυπριακό και την ευθυγράμμιση
με τις επιταγές της Άγκυρας στο πεδίο
της οικονομίας.

στην κρίσιμη συνάντηση της Πόλης, στην οποία την τουρκική
πλευρά εκπροσώπησαν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο «Πρέσβης»
της Τουρκίας, την στιγμή που ο ηγέτης της τ/κ κοινότητας έστελνε
τα δικά του μηνύματα για το Κυπριακό, με αφορμή το εορταστικό
μήνυμά του για το μπαϊράμι του
Ραμαζανιού.
«Είναι ξεκάθαρο το τι θα συμβεί
την στιγμή που παρασυρθούμε πίσω από έναν άκυρο στόχο, έξω από τις παράμετρούς του ΟΗΕ. Σε
αυτήν την περίπτωση θα παρέχουμε μεγάλη ευκολία στην ε/κ
ηγεσία. Οι Ε/κ θα έχουν την άνεση να προβάλλουν την τ/κ πλευρά
και την Τουρκία ως την πλευρά
που στην πραγματικότητα δεν επιθυμεί την λύση. Όσο βρίσκομαι σε
αυτό το καθήκον δεν πρόκειται να
επιτρέψω κάτι τέτοιο. Σε αυτό το
ζήτημα την μεγαλύτερη δύναμη
(υποστήριξη) την λαμβάνω από εσάς», προειδοποίησε ο Μουσταφά Ακιντζί στο νέο μήνυμά του.
Στην συνέχεια της νέας τοποθέτησής του, η οποία όπως όλα δείχνουν έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στην τουρκική πλευρά,
ο κ. Ακιντζί έστειλε το εξής μήνυμα: «Εάν οραματιστούμε μια φόρμουλα που απορρίπτει τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών
και η οποία μας παρασέρνει πίσω
από στόχους που δεν πρόκειται να
επιτευχθούν και συζητούμε για
φόρμουλα με δύο ξεχωριστά ανεξάρτητα κράτη, αυτό θα σημαίνει
ότι εξαπατούμε την κοινωνία
μας».
Με λίγα λόγια, ο κ. Ακιντζί φρόντισε να κλείσει το κεφάλαιο των
δυο κρατών, την στιγμή που η «κυβέρνηση» του Ερσίν Τατάρ και η
Άγκυρα κινούνται ακριβώς προς
την αντίθετη κατεύθυνση. Στο επίκεντρο της αποφασιστικότητας
της τουρκικής πλευράς για την λύση των δυο κρατών βρίσκονται και
οι εξελίξεις στην τ/κ κοινότητα εν
όψει των «προεδρικών εκλογών»,
στον δεύτερο γύρο των οποίων, η
τ/κ Δεξιά δεν αποκλείεται να συσπειρωθεί γύρω από την υποψηφιότητα του Κουντρέτ Όζερσαϊ.

Πανέτοιμες οι υπηρεσίες
για αντιμετώπιση πυρκαγιών
Τον βαθμό ετοιμότητάς τους για αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιών την καλοκαιρινή
περίοδο, εξέφρασαν σήμερα οι Υπηρεσίες
του κράτους, με τον Υπουργό Εσωτερικών
Κωνσταντίνο Πετρίδη να δηλώνει πως
έχει γίνει μια σωστή προετοιμασία. Το
θέμα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών
τέθηκε χθες σε ευρεία σύσκεψη στο Προεδρικό, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη, στην παρουσία, μεταξύ άλλων, των Υπουργών Εσωτερικών,
Δικαιοσύνης, Άμυνας, των Αρχηγών της
Αστυνομίας, του ΓΕΕΦ και της Πυροσβεστικής, του Προϊσταμένου της Πολιτικής
Άμυνας, των Προέδρων της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων, και
του Διευθυντή Θήρας. Σε δηλώσεις του
μετά τη σύσκεψη, ο κ. Πετρίδης είπε αρχικά ότι είναι μια ιδιόμορφη περίοδος
λόγω της πολυομβρίας, η οποία παρά τα
πολλά θετικά της εγκυμονεί και κινδύνους
σε ό,τι αφορά την πρόκληση πυρκαγιών.
Είναι για αυτό, συνέχισε, που πολύ πιο
σύντομα φέτος έχουν αρχίσει λειτουργικές συσκέψεις και συσκέψεις σε τεχνικό
επίπεδο από όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες,
ούτως ώστε να βρίσκονται όλοι όσο το
δυνατόν πιο προετοιμασμένοι ενόψει
μιας δύσκολης καλοκαιρινής περιόδου.
«Δηλώσαμε σήμερα τον βαθμό ετοιμό-

τητας μας. Όντως έχει γίνει μια μεγάλη
προετοιμασία και με έκτακτα μέτρα όσον
αφορά, παραδείγματος χάρη, τους καθαρισμούς, έχουν αυξηθεί τα κονδύλια,
πριν κάποιες βδομάδες εγκρίθηκαν από
το Υπουργικό Συμβούλιο κάποια κεφάλαια
για το άνοιγμα αγροτικών δρόμων κάτι
που είναι πάρα πολύ σημαντικό», είπε.
Ο κ. Πετρίδης ανέφερε πως έχει αρχίσει
από τον Ιούνιο και θα διαρκέσει μέχρι
τον Οκτώβριο μια πολύ πιο εντατική εκστρατεία ενημέρωσης και του κόσμου,
ενώ παράλληλα το προσωπικό, δηλαδή
τα 1900 άτομα που ασχολούνται με την
κατάσβεση πυρκαγιών, είναι έτοιμο. Επίσης, πρόσθεσε, οι εθελοντές έχουν δηλώσει την ετοιμότητα τους, υπάρχουν
τα πτητικά μέσα και τα οχήματα, ενώ
κάποια μικροπροβλήματα που επισημάνθηκαν από τις Υπηρεσίες εξετάζονται
έτσι ώστε να διορθωθούν.
Ο Υπουργός είπε πως από πλευράς
συντονισμού, για πρώτη φορά έχουν καταγραφεί πρωτόκολλα και μνημόνια συναντίληψης που αφορούν καθορισμένες
αρμοδιότητες του καθενός, από τον αρχηγό, από τον συντονιστή μιας επιχείρησης μέχρι τον κοινοτάρχη ή τον υπάλληλο της Πολιτικής Άμυνας ώστε να
υπάρχει πλήρης συντονισμός.

Η ανεργία στην Κύπρο έπεσε
στο 6,9% τον Απρίλιο του 2019
Η ανεργία στην Κύπρο μειώθηκε περαιτέρω στο 6,9% τον Απρίλιο του 2019
(32.000 άτομα), από 7,2% τον Μάρτιο
του 2019 (33.000) και 8,4% τον Απρίλιο
του 2018 (36.000 άτομα), σύμφωνα με
τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, Eurostat. Η ανεργία των γυναικών παραμένει ελαφρώς υψηλότερη
στο 7,9% σε σύγκριση με 6% για τους
άνδρες.
Η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 18,5%
τον Φεβρουάριο του 2019 (872.000 άτομα

14,8% για τους άνδρες και 23,3 για τις
γυναίκες), από 18,6% τον Ιανουάριο του
2019 (877.000 άτομα) και 20,6% το Φεβρουάριο του 2018 (971.000 άτομα).
Την ίδια ώρα, το ποσοστό εποχικά
προσαρμοσμένης ανεργίας στη ζώνη
του ευρώ (EA19) ήταν 7,6% τον Απρίλιο
του 2019, από 7,7% το Μάρτιο του 2019
και από 8,4% τον Απρίλιο του 2018. Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό που
σημειώθηκε στη ζώνη του ευρώ από
τον Αύγουστο του 2008.
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Σεπτέμβριο
ολοκληρώνονται
οι απορροφήσεις
ΣΚΤ και USB
Σε διαδικασία ενοποίησης συστημάτων
βρίσκονται η Ελληνική Τρ. και η Astrobank
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Σε ρυθμό απορροφήσεων και ενσωματώσεων τραπεζών κινείται το κυπριακό τραπεζικό σύστημα. Πρώτη το χορό των συγχωνεύσεων άνοιξε η Astrobank (αν και
άργησε να επικυρωθεί η συμφωνία), απορροφώντας όλα τα στοιχεία της USB
Bank και ακολούθησε η μεγάλη απορρόφηση των καλών στοιχείων της Συνερ<
<
<
<
<
<

Σε ένα χρόνο η Astrobank
θα βρίσκεται πάλι στην ίδια
διαδικασία, αυτή τη φορά
με τα στοιχεία της Εθνικής
Τράπεζας της Κύπρου.
γατικής Κυπριακής Τράπεζας από την
Ελληνική Τράπεζα. Οι δύο συγχωνεύσεις
αν και ολοκληρώθηκαν επισήμως η μία
τον Σεπτέμβριο του 2018 και η άλλη τον
Ιανουάριο του 2019, ακόμα βρίσκονται
στη διαδικασία της ενσωμάτωσης των
τραπεζών που απορρόφησαν. Είναι διαδικασίες που αναμένεται να ολοκληρωθούν το φθινόπωρο του 2019 και οι δυσκολίες εστιάζονται κυρίως στην ενοποίηση των συστημάτων που χρησιμοποιούσαν οι τράπεζες που απορροφήθηκαν
σε σχέση με αυτές που λειτουργούν τώρα.
Είναι προγραμματισμός που εκ του αποτελέσματος λαμβάνει πολλούς μήνες και
χρειάζονται συντονιστικές επιτροπές που
παρακολουθούν τις διαδικασίες. Πρόσθετα,

η ενσωμάτωση μίας τράπεζας είναι μια
διαδικασία που εποπτεύεται από τις Αρχές,
άρα και στη μία περίπτωση και στην άλλη,
παρακολουθούνται στενά οι διαδικασίες
από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου,
αλλά και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα. Αξίζει να σημειωθεί πως το χρονικό πλαίσιο της ενσωμάτωσης της κάθε
τράπεζας είναι διαφορετικό και προχωρά
βάσει των μεγεθών που απορροφά. Η ενσωμάτωση της ΣΚΤ από την Ελληνική
δηλαδή, ήταν λογικό να λάβει ένα περίπου
χρόνο και ήταν κάτι που είχε ανακοινωθεί.
Στα τυπικά της όλης διαδικασίας, το κλείσιμο καταστημάτων που θεωρεί το κάθε
ίδρυμα ότι δεν τα χρειάζεται, αλλά και η
ενημέρωση των επηρεαζόμενων πελατών
για τις εναλλακτικές επιλογές εξυπηρέτησης.

14 ομάδες εργασίας

Από πλευράς Ελληνικής Τράπεζας, ανέφεραν πως έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αλλαγής όλων των πινακίδων στα
καταστήματα της Ελληνικής και έχουν
αντικατασταθεί τα σήματα της πρώην
ΣΚΤ με σήματα της Ελληνικής Τράπεζας.
Όσον αφορά στη λειτουργία των καταστημάτων «Branch in Branch», δηλαδή
καταστήματα που μπορούν να εξυπηρετήσουν όλους τους πελάτες τους, είτε
ήταν πελάτες της Ελληνικής Τράπεζας
είτε προέρχονται από την πρώην ΣΚΤ,
αυτή τη στιγμή λειτουργούν 24. Πηγές
της Ελληνικής σχολιάζουν πως είναι
εντός των στόχων της τράπεζας όσον αφορά στην ενσωμάτωση, ενώ όλες οι ομάδες όπως το IT (τεχνολογικό κομμάτι

Η ενσωμάτωση μίας τράπεζας είναι μια διαδικασία που εποπτεύεται από τις Αρχές, άρα και στη μία περίπτωση και στην άλλη, παρακολουθούνται στενά οι διαδικασίες από την Κεντρική

Τράπεζα της Κύπρου, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
της τράπεζας), η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση, το κομμάτι
της λιανικής τραπεζικής και του ανθρωπίνου δυναμικού δηλώνουν πως εργάζονται πυρετωδώς με στόχο την ολοκληρωτική ενοποίηση των συστημάτων τον
Σεπτέμβριο του 2019. Όπως είχε δηλώσει
εξάλλου σε συνέντευξή του στην «Κ» ο
Ανώτατος Διευθυντής Λειτουργικής Υποστήριξης και Ανώτατος Διευθυντής
Ενσωμάτωσης της Ελληνικής Τράπεζας
Φοίβος Λεοντίου, «έχουν συσταθεί 14
ομάδες εργασίας που ασχολούνται με
το έργο της ενσωμάτωσης, που λίγο πολύ είναι ένα αντίγραφο της δομής της
Ελληνικής Τράπεζας».
Βασικό ορόσημο του πλάνου των επόμενων μηνών για την Ελληνική είναι να
διασφαλιστεί η επιτυχής μεταφορά των
δεδομένων που σήμερα βρίσκονται στα
συστήματα της πρώην Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας στα συστήματα της
Ελληνικής Τράπεζας, που είναι πέραν του
μισού εκατομμυρίου πελάτες. Η τελική
ενοποίηση των καταστημάτων της Ελληνικής θα επιτρέψει σε όλους τους πελάτες της να μπορούν να εξυπηρετηθούν
από όλα τα καταστήματα του δικτύου
της. Οι ίδιες πηγές της τράπεζας εξήγησαν
πως όλοι οι πελάτες θα μπορούν να απολαμβάνουν τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες
των ATM της Ελληνικής, σε σχέση με της
Συνεργατικής που μόνο ανάληψη μπορεί

να γίνει, όπως είναι η κατάθεση επιταγών,
μετρητών, πληρωμές λογαριασμών.
Τα 98 άτομα που αποχώρησαν με το
σχέδιο εθελούσιας εξόδου από την ΣΚΤ
εργοδοτούνται σε προσωρινή βάση για
την ομαλή συνέχιση των εργασιών και
την υποστήριξη της Ελληνικής Τράπεζας,
η οποία θα παρέχεται, βάσει της μεταβατικής συμφωνίας εξυπηρέτησης μεταφοράς εργασιών, μέχρι τον Νοέμβριο του
2019.

130 τώρα, 125 μετά

Με την ολοκλήρωση της ενοποίησης
η Ελληνική Τράπεζα θα έχει 125 καταστήματα, ενώ τα καταστήματα τη δεδομένη στιγμή αριθμούν τα 130. Αναλυτικότερα στη Λευκωσία υπάρχουν 50, στη
Λεμεσό 35, στην Λάρνακα 22, στην Αμμόχωστο 8 και στην Πάφο 15.
Όσον αφορά στα «Branch in Branch»
καταστήματα της Ελληνικής, στη Λευκωσία υπάρχουν 11, στη Λεμεσό 4, στην
Λάρνακα 1, στην Αμμόχωστο 3 και στην
Πάφο 5.

Προχωρά η Astrobank

Ως πρώτο στόχο να απορροφήσει την
USB Bank και να γίνει ομαλά η ενσωμάτωση των δύο τραπεζών μέχρι τον Σεπτέμβριο, έχει η Astrobank. Έχει κλείσει
ήδη πέντε καταστήματα με τους πελάτες
να εξυπηρετούνται από τα κοινά, όπως

άλλωστε γίνεται και στην περίπτωση της
Ελληνικής Τράπεζας. Η απορρόφηση της
USB με την απορρόφηση των συστημάτων
και της τελικής διάρθρωσης της Τράπεζας
θα γίνει εξάλλου τον Σεπτέμβριο, όπου
θα μεταφερθούν οι λειτουργίες των δύο
τραπεζών σε ένα ενιαίο σύστημα. Πλέον
όλες οι πινακίδες της USB Bank έχουν
αλλάξει και τα καταστήματα έχουν μετατραπεί σε Astrobank.
Λίγη υπομονή για την Εθνική Τράπεζα
της Ελλάδος (Κύπρου), καθώς εντός του
επομένου χρόνου αναμένεται η Astrobank
να κάνει την ίδια διαδικασία με τα περιουσιακά στοιχεία της πρώτης. Αναμένονται οι σχετικές εγκρίσεις από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, με τη συμφωνία να έχει γίνει.

Τι περιουσιακά έλαβαν

Στις 3/9/2018 ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταφοράς εργασιών της πρώην
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας προς
την Ελληνική Τράπεζα. Με τη συναλλαγή
μεταφέρθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα,
μεταξύ άλλων, όλες οι καταθέσεις πελατών, οι πλείστες εξυπηρετούμενες χορηγήσεις και τα ομόλογα που κατείχε η
πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.
Στα πλαίσια της συμφωνίας έχουν μεταφερθεί στην Ελληνική Τράπεζα 1.100 υπάλληλοι ενώ η Ελληνική Τράπεζα ανέλαβε το δίκτυο υποκαταστημάτων της

ΣΚΤ. Ειδικότερα, στην Ελληνική μεταφέρθηκαν χορηγήσεις 4,2 δισ. ευρώ, ομόλογα 4 δισ. ευρώ, μετρητά και καταθέσεις σε τράπεζες 1 δισ. ευρώ και άλλα
περιουσιακά στοιχεία 79 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένης οφειλής προς την Ελληνική 48,5 εκατ. με βάση την τελική
αξία καθαρών περιουσιακών στοιχείων.
Το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων
που μεταφέρθηκαν για ολοκλήρωση της
Συμφωνίας ανέρχεται σε €9,4 δισ. ευρώ
και μετά την προσαρμογή αποτίμησης
σε 9,1 δισ. ευρώ.
Όσον αφορά στην AstroBank, συμφώνησε με την USB Bank για την απόκτηση των τραπεζικών εργασιών της
δεύτερης, περιλαμβανομένου του προσωπικού και εξαιρουμένων ορισμένων
ακινήτων, έναντι τιμήματος ύψους 40,2
εκατ. ευρώ.
Η συναλλαγή χρηματοδοτήθηκε από
ίδιους πόρους και υποστηρίχθηκε από
αύξηση κεφαλαίου ύψους 54 εκατ. ευρώ,
κυρίως από τους υφιστάμενους μετόχους
της AstroBank. Με την εξαγορά αυτή, η
AstroBank ενίσχυσε τη θέση της στην
κυπριακή αγορά. Συγκεκριμένα, το Σύνολο
Ενεργητικού της Τράπεζας μεγάλωσε
πέραν του 50% και έφτασε τα 2,1 δισ.
ευρώ, ενώ οι Μεικτές Χορηγήσεις ανέρχονται σε 1,2 δισ. ευρώ, με τις Καταθέσεις
Πελατών στα 1,9 δισ. ευρώ και τα Κεφάλαια πέραν των 160 εκατ. ευρώ.

KOINOTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΚΡΗΤΟΥ ΤΕΡΡΑ
ΤΗΛ.: 99447237
ΦΑΞ: 26332392
www.krilouterra.org

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

KAΛOΥNTAI ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ, ΟΠΩΣ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 30.06.2017 ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥΣ
ΑΠΟ ΧΟΡΤΑ - ΜΠΑΖΑ - ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΑΚΑΘΑΡΣΙΕΣ. ΣΤΙΣ ΜΕΜΩΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΟΙ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΑ 30 ΜΕΤΡΩΝ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥΣ.
ΤΟ KOINOTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΑΥΤΗ 30.06.2019 ΘΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΠΟΙΝΙΚΕΣ
ΔΙΩΞΕΙΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.
ΟΣΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΕΙ ΤΟ KOINOTIKO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΑ ΑΠΟΤΑΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΣΤΟ ΤΗΛ.: 99447237 ΤΟ ΣΥΝΤΟΜΩΤΕΡΟ.
ΕΚ ΤΟΥ KOINOTIKOΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ
ΔΕΡΒΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με βάση των Περί Ραδιοφωνικών και Τηλεοπτικών Οργανισμών Νόμων του 1998 μέχρι το 2014, ο αδειούχος
τηλεοπτικός οργανισμός Greko Television Services Limited, με το διακριτικό όνομα «Movies Best»,
ενημερώνει ότι οι πιο κάτω μέτοχοι της εταιρείας, κατέχουν πέραν του 5% των μετοχών ο κάθε ένας.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΙΝΑΡΗΣ, ΑΝΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΩΤΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ, ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΝΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις 20 Μάϊου 2019 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση του λαχνού
του Ροταριανού Ομίλου Λευκωσίας-Σαλαμίς με αριθμό άδειας Α/Α:80/2018.
Οι 3 τυχεροί λαχνοί είναι:
Λαχνός Αρ.081, Λαχνός Αρ.170 και Λαχνός Αρ.195.
ΡΟΤΑΡΙΑΝΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ-ΣΑΛΑΜΙΣ
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Οι δύο νέες γερανογέφυρες μπορούν να διαχειριστούν κατά μέσο όρο 35 εμπορευματοκιβώτια την ώρα, σε σχέση με 22,5 εμπορευματοκιβώτια που είναι ο μέσος όρος των παλιών γερανογεφυρών.

Η ασφάλεια φέρνει εταιρείες στο λιμάνι Λεμεσού
Φιλοδοξεί να καταστεί διαμετακομιστικός σταθμός Ανατολικής Μεσογείου - Θετικό στοιχείο αποτελεί και η εργασιακή ειρήνη
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η 16η Ιανουαρίου 2017, η πρώτη μέρα του
νέου καθεστώτος διαχείρισης του λιμανιού
Λεμεσού, σημαδεύτηκε με πολλές καθυστερήσεις στην διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων. Ακολούθησαν απεργίες
των λιμενεργατών και νέα προβλήματα
στην φορτοεκφόρτωση των πλοίων, και
καθυστερήσεις στις εργασίες παράδοσης
και παραλαβής. Μέχρι τις αρχές Μαΐου
οι λιμενεργάτες είχαν εκφράσει την πρόθεςή τους να προχωρήσουν σε 24ωρη απεργία, ωστόσο μετά από παρέμβαση
της Υπουργού Εργασίας αναστάληκε και
πλέον εργοδοτική πλευρά και συντεχνίες
είναι στην διαδικασία ανανέωσης της
συλλογικής σύμβασης εργασίας. Ωστόσο,
τα όποια προβλήματα υπάρχουν αυτή
την στιγμή δεν φαίνεται να ανησυχούν
την διεύθυνση του λιμανιού που βάζει
πλώρη για την β΄ φάση των επενδύσεων
με απώτερο στόχο το λιμάνι να καταστεί
διαμετακομιστικό λιμάνι Ανατολικής Μεσογείου. Εξάλλου, τα δεδομένα σχετικά
με τα επίπεδα ασφάλειας στην λειτουργία
του λιμανιού, το υπ’ αριθμό ένα κριτήριο
των εταιρειών για επιλογή λιμανιού, λειτουργεί ευνοϊκά προς αυτή την κατεύθυνση. Συγκεκριμένα τα επίπεδα της πειρατείας, ήτοι κλοπές από εμπορευματοκιβώτια, στα κυπριακά λιμάνια είναι διαχρονικά μηδενικά, την ώρα που για παράδειγμα, στο ανταγωνιστικό λιμάνι της
Αλεξάνδρειας το ποσοστό πειρατείας ανέρχεται στο 19%. Πρόκειται για στοιχείο
το οποίο προσμετράται θετικά από τις
εταιρείες ειδικά από την στιγμή που τα
ασφάλιστρα των ασφαλιστικών εταιρειών
είναι χαμηλότερα. Η γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή της Ανατολικής Με-

σθήκη στο δυναμικό της Eurogate, άλλων
δύο γερανογεφυρών καθώς και τον διπλασιασμό του αποθηκευτικού χώρου.
Αυτή την στιγμή υπάρχει δυνατότητα
διαχείρισης 250 χιλιάδων εμπορευματοκιβωτίων τον χρόνο, ενώ ο στόχος είναι
με την ολοκλήρωση της β’ φάσης, η δυνατότητα διαχείρισης να φτάσει τις 600
χιλιάδες. Στόχος ο οποίος έχει τεθεί ακριβώς στο πλαίσιο αναβάθμισης του λιμανιού σε διαμετακομιστικό κέντρο. Χρονικός ορίζοντας για ολοκλήρωση της β΄
φάσης, έχει καθοριστεί το 2023.

σογείου φαίνεται ότι έχει ευνοήσει διαχρονικά την Κύπρο, η οποία θεωρείται
ένα ασφαλές λιμάνι στην ευρύτερη περιοχή. Το επόμενο διάστημα δε, εκτιμάται
ότι η χώρα μας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Συρίας, ως κέντρο μεταφοράς μεγάλου όγκου
των εμπορευμάτων των Σύριων επιχειρηματιών, όπως παλαιότερα για εμπορεύματα του Λιβάνου. Ουσιαστικά, θα
αποτελέσει διαμετακομιστικό σταθμό
προώθησης εμπορευμάτων από την Συρία
<
<
<
<
<
<
<

Επενδύσεις 30 εκατ. ευρώ

Μηδενικό το ποσοστό
της πειρατείας στο λιμάνι
επισημαίνει ο κ. Πούρος,
γεγονός το οποίο λειτουργεί
υπέρ της Κύπρου στην
προσπάθεια να γίνει η χώρα
διαμετακομιστικό κέντρο
της Ανατολικής Μεσογείου.
σε άλλες χώρες. Επιπλέον στοιχείο θεωρείται η εργασιακή ειρήνη. Συγκρίνοντας
την κατάσταση στο λιμάνι Λεμεσού, με
το τι επικρατεί σε ανταγωνιστικά λιμάνια
όπως είναι το λιμάνι της Χάιφα, η εργατική
διαφορά που προέκυψε με φόντο την
συλλογική σύμβαση εργασίας, δεν θεωρείται ότι απειλεί την απρόσκοπτη λειτουργία του λιμανιού.

Μέχρι το 2023
Το αν θα καταφέρει τελικά να γίνει το
λιμάνι Λεμεσού διαμετακομιστικός σταθμός της Ανατολικής Μεσογείου, είναι

Πέντε γερανογέφυρες λειτουργούν πλέον στο λιμάνι Λεμεσού, ο χρόνος εξυπηρέτησης
των πλοίων έχει μειωθεί κατά 50%.
κάτι που θα διαφανεί σε περίπου τέσσερα
χρόνια, όταν δηλαδή θα ολοκληρωθεί η
β΄ φάση επενδύσεων στο λιμάνι. Σημειώνεται ότι ανταγωνιστικά λιμάνια της
Κύπρου είναι του Πειραιά, της Αλεξάνδρειας και του Λιβάνου. Η διαχειρίστρια
εταιρεία εμπορευματοκιβωτίων Eurogate

εκτιμά ότι προκειμένου να πετύχει τον
στόχο της, θα πρέπει να αυξήσει το χώρο
στον οποίο θα γίνεται η διαδικασία μεταφοράς των εμπορευματοκιβωτίων των
πλοίων. Ως εκ τούτου, η δεύτερη φάση
προνοεί την επέκταση των χώρων στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων, την προ-

Οι γερανογέφυρες έχουν φτάσει τις
πέντε, το λογισμικό έχει αναβαθμιστεί
και οι διαδικασίες εξυπηρέτησης πλοίων
έχουν επιταχυνθεί. Αυτά, στο πλαίσιο
της πρώτης φάσης επενδύσεων της
Eurogate, διαχειρίστριας εταιρείας εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι η οποία κόστισε πέραν των 30 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι με την αγορά των δύο γερανογεφυρών, το λιμάνι Λεμεσού είναι
πλέον σε θέση να εξυπηρετεί τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, αλλά και να προσελκύσει διαμετακομιστικό εμπόριο. Επιπρόσθετα,
επισκευάστηκαν τρεις παλαιότερες γερανογέφυρες, ενώ αναβαθμίστηκε εξοπλισμός που είχε παραληφθεί από την
Αρχή Λιμένων Κύπρου. Η εταιρεία προχώρησε παράλληλα στην εφαρμογή ενός
καινοτόμου συστήματος πληροφορικής
και σε μία σειρά κατασκευαστικών έργων
για βελτίωση των υποδομών του τερματικού.
Σύμφωνα με ενημέρωση από τον Διευθυντή Επιχειρήσεων της Eurogate, ο
χρόνος εξυπηρέτησης των πλοίων έχει

μειωθεί περισσότερο από κατά 50%. Σε
αυτό συνετέλεσε κατ΄αρχάς το γεγονός
ότι για πρώτη φορά στα χρονικά της
Αρχής Λιμένων από το 1988 βρίσκονται
σε ταυτόχρονη λειτουργία τρεις γερανογέφυρες, και από την άλλη, η απόφαση
για διαχείριση των εμπορευματοκιβωτίων
σε εικοσιτετράωρη βάση. Από την άλλη
το λογισμικό σύστημα στο οποίο έχει επενδύσει η Eurogate, για την διαχείριση
των εμπορευματοκιβωτίων έχει αναβαθμίσει πολύ την ποιότητα, την ταχύτητα
και την ασφάλεια των εμπορευμάτων.
Προσωπικό του λιμανιού έχει εκπαιδευτεί
στην χρήση τάμπλετ, το οποίο συνδέεται
με το port community system, και έτσι
ενημερώνονται για τα χαρακτηριστικά
του εκάστοτε φορτίου. Πλέον με τις νέες
διαδικασίες ο μέσος όρος εξυπηρέτησης
είναι 35 κοντέινερ την ώρα από 22,5 κοντέινερ την ώρα που εξυπηρετούσαν οι
παλιές γερανογέφυρες. Στις αλλαγές προστίθεται και το σύστημα αναγνώρισης
των φορτηγών που εισέρχονται στο τερματικό ώστε να διαπιστώνεται κατά πόσο
διαθέτουν άδειες κυκλοφορίας, ανανεωμένη ασφάλεια και μηχανικό έλεγχο,
κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την μείωση
των παράνομων οδηγών. Στο πλαίσιο
του επενδυτικού προγράμματος έχουν
αγοραστεί δύο νέες γερανογέφυρες τύπου
“super postpanamax”, οι οποίες τέθηκαν
ήδη σε λειτουργία, καθώς και 17 νέα οχήματα Straddle Carriers για μεταφορά
εμπορευματοκιβωτίων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά το 2017
η Eurogate εξυπηρέτησε 547 πλοία 16,8%
λιγότερα σε σχέση με το 2018, ενώ διαχειρίστηκε συνολικά 210.055 εμπορευματοκιβώτια, 14,1% λιγότερα σε σχέση
με 234,497 φορτία το 2018.

Ομηρος διαδικασιών το λιμάνι της Λάρνακας

Aπό το 2008, το κεφάλαιο «λιμάνι Λάρνακας» έχει παραμείνει στον ίδιο παρονομαστή.

Ενώ το λιμάνι Λεμεσού είναι έτοιμο να
περάσει στη β’ φάση επενδυτικού προγράμματος, το λιμάνι Λάρνακας παραμένει
όμηρος των διαδικασιών για την ιδιωτικοποίησή του. Σημειώνεται ότι από το
2008, το κεφάλαιο «λιμάνι Λάρνακας»
έχει παραμείνει στον ίδιο παρονομαστή.
Πιο πρόσφατη εξέλιξη το αίτημα των
ναυτικών πρακτόρων να συμμετάσχει
στην κοινοπραξία η οποία θα αναλάβει
την διαχείριση του λιμανιού. Εξάλλου,
χθες αντιπροσωπεία του συνδέσμου ναυτικών πρακτόρων πέρασε το κατώφλι
του Προεδρικού, όπου έθεσε το θέμα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.
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Aντιπροσωπεία του
συνδέσμου ναυτικών πρακτόρων πέρασε το κατώφλι
του Προεδρικού, όπου
έθεσε το θέμα ενώπιον του
Προέδρου της Δημοκρατίας.
Στο πλαίσιο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο στην
παρουσία της υπουργού Μεταφορών,
του Προέδρου της Αρχής Λιμένων και υ-

πηρεσιακών παραγόντων, αντιπροσωπεία
του Συνδέσμου κατέθεσε τις θέσεις του
ενόψει της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης
του λιμανιού της Λάρνακας, εκφράζοντας
ανησυχίες για πιθανό σοβαρό πλήγμα όπως εκτιμούν στο εξαγωγικό και εισαγωγικό εμπόριο, όπως και στη λιμενική
εξυπηρέτηση σημαντικών για την οικονομία φορτίων. Όλα αυτά στην περίπτωση
που η μορφή ιδιωτικοποίησης του λιμανιού Λάρνακας δεν διασφαλίσει τον εμπορικό χαρακτήρα του λιμανιού, μέχρι
την λειτουργία του εμπορικού λιμανιού
στο Βασιλικό.
Οι ναυτικοί πράκτορες φαίνεται να

διαφωνούν στον τρόπο λειτουργίας του
λιμανιού Λεμεσού. Οι ίδιοι αναφέρουν
για έλλειψη μηχανισμού ελέγχου του ύψους και της ποιότητας των επενδύσεων
στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης. Επίσης,
ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα είναι οι αυθαίρετες ταρίφες και αυξήσεις στις χρεώσεις, χωρίς να υπάρχει πραγματικός έλεγχος και επιβολή προστίμων. Υπενθυμίζεται ότι ήδη ο σύνδεσμος ναυτικών
πρακτόρων έχει ζητήσει παρέμβαση της
Βουλής σε σχέση με την ακύρωση του
διαγωνισμού και την απευθείας διαπραγμάτευση με την κοινοπραξία AMPA Ltd
& Israel Shipyards Ltd.
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Με αύξηση
δασμών κάθε
μήνα απειλεί
το Μεξικό
η Αμερική
μενο προϊόν χωρίς την κύρωση
αυτή. Ηδη βαρύνονται με δασμούς
κινεζικές εισαγωγές 250 δισ. δολαρίων που εισέρχονται στην αμερικανική αγορά, και απομένουν
και άλλες 300 δισ. δολαρίων.

Ανόμοια πράγματα
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το
Μεξικό ότι θα αυξάνονται οι δασμοί
σε όλα τα προϊόντα του ανά μήνα
εάν δεν κινητοποιηθεί άμεσα να
συγκρατήσει την αύξηση στις μεταναστευτικές ροές προς τις Ηνω<
<
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Αν δεν ελεγχθούν οι μεταναστευτικές ροές, οι
δασμοί θα ανέλθουν στο
10% τον Ιούλιο, στο 15%
τον Αύγουστο, στο 20%
τον Σεπτέμβριο και στο
25% τον Οκτώβριο.
μένες Πολιτείες. Σε αντίθετη περίπτωση, θα ανέλθουν στο 10%
τον Ιούλιο, στο 15% τον Αύγουστο,
στο 20% τον Σεπτέμβριο και στο
25% τον Οκτώβριο. O Μεξικανός
πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες
Ομπραδόρ ζήτησε από τον Αμερικανό ομόλογό του να προσέλθει
σε διάλογο, ενώ εκπρόσωπος του
Λευκού Οίκου τόνισε ότι υπάρχει
προθυμία από την Ουάσιγκτον να
συνεργαστεί με το Μεξικό στο
θέμα της μετανάστευσης. Πέραν
των αντιδράσεων από πλευράς
των Δημοκρατικών για τους δα-

Η Ουάσιγκτον απειλεί με κλιμακωτούς δασμούς σε όλα τα μεξικανικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα, αρχής

γενομένης με 5% από τις 10 Ιουνίου, εάν δεν υπάρξει χαλιναγώγηση της παράτυπης μετανάστευσης. Η απόφαση
αυτή προκάλεσε σοβαρή αναταραχή στα διεθνή χρηματιστήρια και δη στα ευρωπαϊκά.
σμούς, διαφωνίες υπήρξαν και από
τους ομοϊδεάτες του Ντόναλντ
Τραμπ, το Κόμμα των Ρεπουμπλικανών. «Η διεθνής εμπορική πολιτική και η συνοριακή ασφάλεια
συνιστούν δύο διαφορετικά θέματα. Εδώ έχουμε κατάχρηση της εξουσίας που έχει ο εκάστοτε Αμερικανός πρόεδρος να επιβάλει δασμούς. Επίσης, η κίνησή του αυτή
αντιβαίνει στην ίδια τη θέση του
Κογκρέσου για το δεδομένο ζήτημα», επισήμανε ο Τσακ Γκράσλι,
βετεράνος Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Αϊόβας. Απηύθυνε έκκληση, επιπλέον, προς τον Ντόναλντ Τραμπ να εξετάσει εναλλακτικές, όπως λόγου χάριν την επιβολή παρακράτησης στα εμβάσματα που στέλνουν Μεξικανοί
μετανάστες στην πατρίδα τους.
Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι οι απειλές Τραμπ εκτοξεύονται ενώ το Μεξικό επωφελείται αρκετά από τον σινοαμερικανικό πόλεμο, όπως παρατηρούν
οι Financial Times. Καθώς οι αμερικανικές εταιρείες δεν αγοράζουν
προϊόντα από τις κινεζικές λόγω
αυξημένου κόστους, έχουν στραφεί
εναλλακτικά στο Μεξικό για προμήθειες. Συν τοις άλλοις, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προσκρούσει
σε τοίχο αναφορικά με τις απόπειρές του να εγκριθεί από το Κο-

γκρέσο η προεκλογική υπόσχεσή
του για ανέγερση τείχους στα αμερικανομεξικανικά σύνορα. Μάλιστα, τότε είχε διαμηνύσει ότι το
τείχος αυτό θα το πλήρωναν οι
ίδιοι οι Μεξικανοί. Με τα σημερινά
δεδομένα, πάντως, κατορθώνει τα
ακριβότερα προϊόντα από το Μεξικό (λόγω των επαπειλούμενων
δασμών) να τα πληρώνουν οι Αμερικανοί, που τα εισάγουν, και
οι Αμερικανοί, που τα καταναλώνουν. Κατά τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, ο Ντόναλντ Τραμπ θα
πραγματοποιήσει την απειλή του.

Στον αέρα η νέα NAFTA
Την Παρασκευή, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε με μήνυμα
στο Twitter πως ετοιμάζεται να επιβάλει δασμούς στο Μεξικό, στη
Γερουσία της χώρας αυτής ξεκινούσε η συζήτηση για την επικύρωση της USMCA, διαδόχου της
NAFTA συμφωνίας για ελεύθερες
εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού. Μάλιστα,
λίγες μέρες πριν ο Αμερικανός πρόεδρος είχε άρει τους δασμούς που
επέβαλε προ καιρού σε χάλυβα και
αλουμίνιο σε ορισμένες χώρες –
μεταξύ αυτών ο Καναδάς και το
Μεξικό.
Η κίνηση αυτή έγινε με το σκεπτικό να διευκολυνθεί η διαδικασία

επικύρωσης της USMCA και από
τις τρεις συμβαλλόμενες χώρες.
Στην περίπτωση των ΗΠΑ, πάντως,
ο μεν Τραμπ θέλει να επιβάλει την
επικύρωσή της από το Κογκρέσο,
η δε Νάνσι Πελόζι, πρόεδρος της
Βουλής των Αντιπροσώπων και
μέλος των Δημοκρατικών, ζητεί
αυστηρό μηχανισμό παρακολούθησης των εργασιακών όρων της
συμφωνίας. Πέραν της συμφωνίας,
σοβαρότατο πλήγμα θα δεχθούν
και οι εισαγωγές των ΗΠΑ αργού
από το Μεξικό, διότι αυτές εισάγουν κάθε μέρα πάνω από 700 χιλ.
βαρέλια. Δασμοί 5% ισοδυναμούν
με 3 δολάρια παραπάνω στην τιμή
του βαρελιού – χθες οι τιμές αργού
Ν. Υόρκης και πετρελαίου Brent
είχαν υποχωρήσει έως σχεδόν 6%
και 8% αντίστοιχα στις πρωινές
συναλλαγές, αν και σταδιακά περιόρισαν τις απώλειές τους το απόγευμα στο σχεδόν 2,35%.
Εξίσου ανήσυχες είναι και όσες
διεθνείς τράπεζες και επιχειρήσεις
έχουν έκθεση και παραγωγή στη
μεξικανική αγορά, όπως οι ισπανικές τράπεζες BBVA και Santander, oι γερμανικές και αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες
Audi, Volkswagen και GM και Ford,
η ιαπωνική Honda, αλλά και η καναδική Bombardier.
BLOOMBERG, REUTERS

Στο 1,3% η ανάπτυξη στην Τουρκία το α΄ τρίμηνο
Η Τουρκία βγήκε από την ύφεση το
πρώτο τρίμηνο του 2019, όμως η
ανάκαμψη είναι επισφαλής διότι
επιτεύχθηκε κυρίως χάρη στην αύξηση των κρατικών δαπανών και
στη χορήγηση δανείων από κρατικές τράπεζες, ενώ επενδύσεις και
κατανάλωση εξακολούθησαν να υποχωρούν. Παράλληλα η υπόθεση
προμήθειας των ρωσικών S-400
από την Τουρκία είναι πιθανό να
οδηγήσει σε νέα ένταση με τις ΗΠΑ
και σε επιβολή νέων κυρώσεων που
θα πλήξουν την τουρκική λίρα και
την ανάκαμψη.
Η τουρκική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,3% σε τριμηνιαία βάση το πρώτο τρίμηνο έπειτα από
δύο συναπτά τρίμηνα συρρίκνωσης.
Ωστόσο σε ετήσια βάση η τουρκική

<
<
<
<
<
<

Η ενίσχυση του ΑΕΠ
στηρίχθηκε από
την αύξηση των
κρατικών δαπανών.
οικονομία εξακολούθησε να συρρικνώνεται, κατά 2,6% σε σύγκριση
με το πρώτο τρίμηνο του 2018, κυρίως εξαιτίας της μείωσης της κατανάλωσης κατά 4,7% και των επενδύσεων κατά 13%. Αντιθέτως,
οι κρατικές δαπάνες αυξήθηκαν
κατά 7,2% και ο τραπεζικός δανεισμός κατά 30% από κρατικές τράπεζες και κατά 5% από ιδιωτικές.
«Είναι πολύ απλό, η δραστηριότητα
ενισχύθηκε χάρη στη χαλαρή δη-

Ο πληθωρισμός έχει «κολλήσει»
στο 20%, αυξάνοντας το κόστος διαβίωσης.

μοσιονομική πολιτική και την πιστωτική επέκταση στην οποία προχώρησαν οι κρατικές τράπεζες», εξηγεί στο Bloomberg ο Ινάν Ντεμίρ,
οικονομολόγος της Nomura με έδρα
το Λονδίνο. Στα θετικά στοιχεία
περιλαμβάνεται η ενίσχυση των
τουρκικών εξαγωγών κατά 9,5%,
καθώς η συνεχιζόμενη υποχώρηση
της λίρας καθιστά πιο ανταγωνιστικά διεθνώς τα τουρκικά προϊόντα. Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες, μεταποίηση και γεωργία
εμφάνισαν επίσης θετικό ρυθμό ανάπτυξης. Πολλοί οικονομολόγοι
υποστηρίζουν πως η συνέχεια της
ανάκαμψης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο
βαθμό από τις προοπτικές της τουρκικής λίρας, οι οποίες δεν είναι λαμπρές. Η εξασθένησή της κατά 5%

έναντι του δολαρίου το πρώτο τρίμηνο οδήγησε σε υποχώρηση της
καταναλωτικής εμπιστοσύνης στο
χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί. Η λίρα απειλεί με εκτροχιασμό τον πληθωρισμό, ο οποίος
τους τελευταίους μήνες έχει «κολλήσει» στο 20%, αυξάνοντας το κόστος διαβίωσης και βασικών εισαγωγών όπως της ενέργειας και εμποδίζοντας την κεντρική τράπεζα
να μειώσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού ώστε να ενισχύσει την οικονομία. «Τα στοιχεία του δευτέρου
τριμήνου υποδηλώνουν πως η εξασθένηση της λίρας υπονομεύει
την καταναλωτική και επιχειρηματική εμπιστοσύνη, κάτι που παραδοσιακά επηρεάζει αρνητικά την
ανάπτυξη», λέει ο Ντεμίρ.

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσε η συνομοσπονδία βρετανικής
βιομηχανίας (Confederation of
British Industry, CBI) για τις επιπτώσεις του Brexit εάν δεν υπάρξει συμφωνία και αποχωρήσει
άτακτα η χώρα από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Σε συνέντευξη που
έδωσε η Κάρολαϊν Φέρμπεϊρν,
γενική διευθύντρια της CBI, στο
βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο
BBC, «ένα σκληρό Brexit δεν θα
πρέπει να περιλαμβάνεται καν
στις επιλογές της κυβέρνησης».
«Είναι δυνατόν να προετοιμαστεί μια χώρα για μια αύξηση
των τελωνειακών δαπανών κατά
20 δισ. στερλίνες; Πώς μπορείς
να προσαρμοστείς σε μια τόσο
μεγάλη αλλαγή από τη μια ημέρα
στην άλλη; Περίπου 150.000 επιχειρήσεις δεν διαθέτουν τα συστήματα για να αντιμετωπίσουν
ένα σκληρό Brexit», δήλωσε η επικεφαλής της CBI. H ίδια τόνισε
πως οι επιπτώσεις θα είναι βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. «Η πλειονότητα των βρετανικών επιχειρήσεων αδυνατεί
να αντεπεξέλθει στο υψηλό κόστος των σχεδίων έκτακτης ανάγκης που απαιτεί ένα σκληρό
Brexit», δήλωσε η Φέρμπεϊρν στη
ραδιοφωνική εκπομπή «Today»
του BBC. Οπως αναφέρεται και
σε επιστολή της CBI, «μικρές και
μεγάλες εταιρείες συμφωνούν
πως η καλύτερη προσέγγιση είναι
μια συμφωνία με την Ε.Ε. για το
Brexit».
Η απερχόμενη πρωθυπουργός
του Ηνωμένου Βασιλείου Τερέζα
Μέι εξασφάλισε παράταση του
Brexit από τις 29 Μαρτίου στα
τέλη Οκτωβρίου. Προ ημερών,
όμως, υπέβαλε την παραίτησή
της χωρίς να έχει καταφέρει να
κερδίσει τη συναίνεση του βρε-

τανικού Κοινοβουλίου για τη συμφωνία που πέτυχε με τους υπόλοιπους εταίρους στην Ε.Ε. Σήμερα κυκλοφορούν διάφορα σενάρια για τη μελλοντική σχέση
της Βρετανίας με την Ε.Ε. ενώ
δεν έχει αποφασιστεί ακόμη ποιος
θα είναι ο διάδοχος της Τερέζα
Μέι. Τα επικρατέστερα σενάρια
είναι δύο. Πρώτον, η αναβολή
του «διαζυγίου» Βρετανίας - Ε.Ε.
Δεύτερον, η διεξαγωγή νέου δημοψηφίσματος που θα μπορούσε
να οδηγήσει σε ακύρωση του
Brexit, αν και κάτι τέτοιο θεωρείται απίθανο. Στο μεταξύ, οι
βρετανικές επιχειρήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την αβεβαιότητα του Brexit. Η συσσώρευση προμηθειών οδήγησε
τον Φεβρουάριο σε έλλειμμα-ρεκόρ το εμπορικό ισοζύγιο αγαθών
της Βρετανίας επί δεύτερο συναπτό μήνα. Από το δημοψήφισμα για το Brexit, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιουνίου του
2016, η στερλίνα έχει απολέσει
περίπου το 13% της αξίας της.
Προς το παρόν, βέβαια, η πτώση
της στερλίνας έχει ωφελήσει τις
βρετανικές επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν τα περισσότερα κέρδη τους από εξαγωγές. Αλλά ο
δείκτης επιχειρηματικού κλίματος
–ένα από τα σημαντικότερα σημεία αναφοράς για την Τράπεζα
της Αγγλίας όταν κάνει απολογισμό των οικονομικών συνθηκών στη χώρα– αντανακλά ακόμη
μεγαλύτερη επιδείνωση μέσα
στο β΄ τρίμηνο από το α΄ τρίμηνο
του έτους. Τέλος, μέσα στην εβδομάδα ανακοινώθηκε πως η
παραγωγή στον κλάδο των αυτοκινητοβιομηχανιών υποχώρησε
σχεδόν κατά 45% τον Απρίλιο σε
σχέση με ένα χρόνο πριν.

Ζημίες 1 δισ. δολαρίων
εμφάνισε η Uber
το πρώτο τρίμηνο
Μόλις τρεις εβδομάδες μετά την
αρχική δημόσια εγγραφή της, η
εταιρεία σύνδεσης των οδηγών
ταξί με τους επίδοξους πελάτες
τους μέσω εφαρμογής των έξυπνων κινητών, Uber, εμφάνισε
ζημίες ύψους ενός δισ. δολαρίων
το πρώτο τρίμηνο του έτους.
Στο ίδιο χρονικό διάστημα τα
έσοδα της Uber αυξήθηκαν κατά
20% φτάνοντας στα 3,1 δισ. δολάρια, ενώ αυξήθηκαν και οι χρήστες της που φτάνουν στα 93 εκατ. άτομα. Ανακοινώνοντας τα
αποτελέσματα ο επικεφαλής της
Uber, Ντάρα Κοσροβσάχι, παραδέχθηκε πως δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εισαγωγή της
εταιρείας στο χρηματιστήριο. Υποστήριξε, όμως, πως πρόκειται
για το πρώτο βήμα «στο μακρύ
ταξίδι εξέλιξής της σε μια πλατφόρμα που θα διευκολύνει τις
μετακινήσεις των ανθρώπων και
τη μεταφορά εμπορευμάτων σε
όλον τον κόσμο».
Τα αποτελέσματα της Uber
συνάδουν με τις προβλέψεις των

αναλυτών του κλάδου, που εκτιμούν ότι είναι καθησυχαστικά
σε ό,τι αφορά τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας.
Η μετοχή της, πάντως, έχει υποχωρήσει κατά σχεδόν 11% από
τις 10 Μαΐου, οπότε και εισήχθη
στην αγορά της Wall Street. Η
συγκυρία δεν είναι ευνοϊκή για
την Uber, τη μεγαλύτερη από τις
νεοφυείς εταιρείες της Silicon
Valley που εισήχθησαν φέτος
στο χρηματιστήριο, ενώ σημειώνονται μεγάλες αναταράξεις
στα χρηματιστήρια και κλιμακώνεται ο σινοαμερικανικός εμπορικός πόλεμος.
Τις συνθήκες επιδεινώνει, άλλωστε, ο επιθετικός ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει η Uber
από ομόλογές της.
Παράλληλα, άλλωστε, έχει αυξηθεί το λειτουργικό της κόστος
καθώς έχουν προσχωρήσει σε
αυτήν νέοι οδηγοί ταξί, ενώ η εταιρεία δημιούργησε την υπηρεσία παράδοσης κατ’ οίκον Uber
Eats.

Η Τράπεζα της Ιταλίας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

Χαμηλά επιτόκια
ώς τα τέλη του 2020
βλέπουν οι αναλυτές

Νέες συστάσεις δέχθηκε χθες ο κυβερνητικός συνασπισμός της Ιταλίας για τη συγκράτηση του υπέρογκου δημόσιου χρέους της χώρας, αλλά αυτή τη φορά όχι από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά
από την Τράπεζα της Ιταλίας. Ο
διοικητής της, Ιγνάσιο Βίσκο, δήλωσε πως η χώρα χρειάζεται μια
«αξιόπιστη» στρατηγική για να δαμάσει το χρέος της που ξεπερνά
τα 2 τρισ. ευρώ. Διαφορετικά θα
υπάρξουν επιπτώσεις στην οικονομία. Στο πλαίσιο της ετήσιας
συνεδρίασης της ιταλικής κεντρικής τράπεζας, όπου παρών ήταν
ο υπουργός Οικονομικών Τζοβάνι
Τρία, ο κεντρικός τραπεζίτης της
Ιταλίας τόνισε πως «δεν θα πρέπει
να υπάρχει η παραμικρή καθυστέρηση στη χάραξη ενός αξιόπιστου
και αυστηρού σχεδίου για τη μείωση του δημόσιου χρέους της χώρας, μεσοπρόθεσμα».
Μέσα στην εβδομάδα, οι Βρυξέλλες άσκησαν εκ νέου πιέσεις
στη Ρώμη για τη συμμόρφωση του
προϋπολογισμού της, στον απόηχο

Μία εβδομάδα πριν από τη συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, οικονομικοί αναλυτές προβάλλουν τις εκτιμήσεις
τους σε σφυγμομέτρηση του πρακτορείου Reuters και προδικάζουν
πως δεν θα αποφασιστεί καμία
αύξηση των επιτοκίων στην Ευρωζώνη μέχρι τα τέλη του 2020.
Περισσότεροι από 100 οικονομολόγοι που ερωτήθηκαν από το
Reuters για τις επόμενες κινήσεις
της ΕΚΤ εικάζουν πως το διοικητικό συμβούλιο θα πορευθεί σε
μια πιο χαλαρή νομισματική πολιτική, δίχως να αλλάζει τις προβλέψεις για την ανάπτυξη και τον
πληθωρισμό. Οι αξιωματούχοι
της ΕΚΤ έχουν ήδη αναφερθεί
στη λήψη πρόσθετων μέτρων για
τη στήριξη της Ευρωζώνης, κυρίως υπό τη μορφή ενός νέου γύρου φθηνών δανείων στις εμπορικές τράπεζες. Η ΕΚΤ προτίθεται
επίσης να διατηρήσει τα επιτόκια
στα τρέχοντα χαμηλά επίπεδα
όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο. Η συνεδρίαση της

<
<
<
<
<
<

H Κομισιόν προειδοποιεί για εκκίνηση της
διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος
εις βάρος της χώρας.
δηλώσεων του Ματέο Σαλβίνι για
την ανάγκη αλλαγής των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωζώνης μετά τις ευρωεκλογές. Ο
Σαλβίνι, ηγέτης της Λέγκας του
Βορρά που συγκυβερνά με το Κίνημα των Πέντε Αστέρων, είπε
την περασμένη Κυριακή πως το
θετικό εκλογικό αποτέλεσμα για
το ευρωσκεπτικιστικό κόμμα του
σήμαινε πως οι πολίτες επιθυμούν
αλλαγή των «ετεροχρονισμένων»
κανόνων της Ε.Ε. Λίγες ημέρες μετά, την Τετάρτη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έστειλε προειδοποιητική
επιστολή στη Ρώμη, όπως επίσης
στην Κύπρο, στη Γαλλία και στο
Βέλγιο. Απευθυνόμενη στη Ρώμη,
η Κομισιόν τόνισε πως είναι πιθανή
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Οι βρετανικές
επιχειρήσεις δεν
αντέχουν σκληρό Brexit

Εάν δεν ελέγξει τη μετανάστευση –
Nέα αναταραχή στις διεθνείς αγορές
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο του εμπορικού πολέμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών
και των εταίρων τους. Η Ουάσιγκτον απειλεί με κλιμακωτούς δασμούς σε όλα τα μεξικανικά προϊόντα που εισάγονται στη χώρα,
αρχής γενομένης με 5% από τις
10 Ιουνίου, εάν δεν υπάρξει χαλιναγώγηση της παράτυπης μετανάστευσης. Η απόφαση αυτή προκάλεσε σοβαρή αναταραχή στα
διεθνή χρηματιστήρια, με τις μετοχές ομίλων που έχουν παραγωγική βάση στο Μεξικό να σημειώνουν μεγάλη πτώση – ειδικά οι
μετοχές μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών είχαν απώλειες έως και
7%. Την Παρασκευή, οι δείκτες
στη Γουόλ Στριτ υποχωρούσαν
1%. Οι επενδυτές στρέφονταν σε
ασφαλή καταφύγια, όπως είναι τα
κρατικά ομόλογα ΗΠΑ και Γερμανίας, με τις αποδόσεις τους να σημειώνουν πτώση σε πρωτοφανή
επίπεδα. Χθες επίσης, ισχυρό πλήγμα δέχθηκε το πέσο Μεξικού, το
οποίο αποδυναμώθηκε 3% ως προς
το δολάριο.
Η επιτυχής ολοκλήρωση και επικύρωση της τριμερούς εμπορικής
συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών
ονόματι USMCA, που θεωρείται
διάδοχος της παλαιότερης NAFTA,
μεταξύ ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού,
τίθεται υπό αμφισβήτηση. Παράλληλα, από σήμερα 1η Ιουνίου επιβάλλονται νέοι δασμοί από την Κίνα σε αμερικανικές εισαγωγές. Η
δε Ουάσιγκτον εξετάζει την επέκταση των δασμών που έχει ήδη
επιβάλει στην Κίνα, ώστε να μην
υπάρξει κανένα δικό της εισαγό-
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Ο διοικητής της Τράπεζας της Ιταλίας, Ιγνάσιο Βίσκο, δήλωσε πως η χώρα

χρειάζεται μια «αξιόπιστη» στρατηγική για να δαμάσει το χρέος της, που ξεπερνά τα 2 τρισ. ευρώ.

η εκκίνηση της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος εις βάρος της
Ιταλίας –που ενδεχομένως να οδηγήσει στην επιβολή προστίμου
έως και 3,5 δισ. ευρώ– εάν η κυ-

βέρνηση δεν εξηγήσει τους λόγους
για τους οποίους δεν κατάφερε να
τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στις Βρυξέλλες για τη μείωση
του χρέους.

Βάσει των προβλέψεων του κυβερνητικού συνασπισμού της Ιταλίας, το δημόσιο χρέος θα διαμορφωθεί στο 132,6% του ΑΕΠ το
2019 και στο 131,3% το 2020 έναντι
του 132,2% που ίσχυε στα τέλη
του 2018. Ομως ο κ. Βίσκο αμφιβάλλει για τη δυνατότητα της κυβέρνησης να επιτύχει ακόμη και
αυτόν τον στόχο, η υλοποίηση του
οποίου προϋποθέτει εν μέρει την
εξασφάλιση εσόδων 18 δισ. ευρώ
από ιδιωτικοποιήσεις μέσα στο
2019. Τον Μάιο, η Κομισιόν προειδοποίησε πως η δημοσιονομική
κατάσταση της Ιταλίας θα επιδεινωθεί φέτος και τον επόμενο χρόνο. Τόνισε ότι μικρή ενίσχυση της
ανάπτυξης στις αρχές του 2019
δεν είναι αρκετή για να αποτρέψει
την άνοδο του δημοσιονομικού
ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. Ηδη η Κομισιόν αναμένει επιδείνωση του διαρθρωτικού ελλείμματος, με το δημόσιο χρέος
να ξεπερνά το 135% του ΑΕΠ το
2020.
Bloomberg, Reuters

ΕΚΤ την ερχόμενη εβδομάδα αποκτά μεγαλύτερη σημασία λόγω
των ραγδαίων εξελίξεων που έχουν λάβει χώρα στο παγκόσμιο
εμπόριο κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων. Η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Κίνα,
οι απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την
επιβολή νέων δασμών εις βάρος
του Μεξικού, αλλά και η κλιμάκωση της αβεβαιότητας για το
Brexit μετά την παραίτηση της
Βρετανίδας πρωθυπουργού, Τερέζα Μέι, έχουν οδηγήσει σε μεγαλύτερη επιδείνωση το οικονομικό και το επενδυτικό κλίμα σε
παγκόσμια και ευρωπαϊκή κλίμακα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις
των οικονομολόγων που μίλησαν
στο Reuters, η ΕΚΤ θα διατηρήσει
το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων
για τις εμπορικές τράπεζες στο 0,40% μέχρι τα τέλη του επόμενου
έτους. Μόλις προ ενός μηνός, οι
προβλέψεις εμφάνιζαν αύξηση
στο -0,30% μέσα στο γ΄ τρίμηνο.
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Οι ισχυροί
της Ευρώπης
να στηρίξουν
την ανάπτυξη

2018, με το μέσο κόστος ανά τ.μ. να ανέρχεται σε 3.010 ευρώ.

Εντονη αντίδραση
Πορτογάλων στο ράλι
τιμών των ακινήτων
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Ο μεταποιητικός κλάδος
έχει δεχθεί βαρύ πλήγμα
από την επιβολή δασμών
και την αβεβαιότητα,
τονίζει ο ΟΟΣΑ.
δασμών και τη συνακόλουθη αβεβαιότητα που δημιουργείται για την
πορεία των εμπορικών σχέσεων μεταξύ των ισχυρότερων οικονομιών
του κόσμου. Λόγω της δυσοίωνης
προοπτικής στην παγκόσμια οικονομία, επιπτώσεις θα υποστεί επίσης
ο κλάδος υπηρεσιών, ο οποίος προς
το παρόν έχει διαφύγει από την «καταιγίδα» που προκλήθηκε στον μεταποιητικό κλάδο και στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα από την
πολιτική προστατευτισμού που ασκεί η κυβέρνηση Τραμπ.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του
ΟΟΣΑ, η ανάπτυξη στην παγκόσμια
οικονομία θα ενισχυθεί μόνο κατά
3,2% φέτος και θα φθάσει το 3,4%
το 2020, σημειώνοντας σαφώς χαμηλότερες επιδόσεις συγκριτικά με
τρεις δεκαετίες πριν ή ακόμη και
το 2017-18. Το στίγμα του εμπορικού
πολέμου στη μεσοπρόθεσμη προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας
αντανακλάται στις απαισιόδοξες
προβλέψεις του ΟΟΣΑ για τις επενδύσεις.
Αναμένεται να αυξηθούν κατά
1,75% το 2019-20 έναντι του 3,5%
που είχε καταγραφεί την περίοδο
2017-18. Ακόμη πιο ανησυχητικό
είναι πως στις προβλέψεις αυτές
δεν ενσωματώνονται οι τελευταίες
δυσμενείς εξελίξεις – δηλαδή, η αύξηση των δασμών στις ΗΠΑ από το
10% στο 25% εις βάρος κινεζικών
εξαγωγών 200 δισ. δολαρίων ύστερα
από το αδιέξοδο των εμπορικών συ-
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Στη Λισσαβώνα η μέση τιμή ακινήτων αυξήθηκε κατά 23,5% το

Εκκληση ΟΟΣΑ για αύξηση επενδύσεων
από τις χώρες με χαμηλό χρέος
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις με χαμηλό δημόσιο χρέος θα πρέπει να
αξιοποιήσουν κάθε μέσο δημοσιονομικής πολιτικής που έχουν στη
διάθεσή τους για να τονώσουν την
ανάπτυξη σε μια αρκετά κρίσιμη
περίοδο, τονίζει ο ΟΟΣΑ στην οικονομική έκθεση. Οι προκλήσεις
δεν είναι μόνο βραχυπρόθεσμες αλλά και μεσοπρόθεσμες, λόγω του εμπόλεμου κλίματος στο παγκόσμιο
εμπόριο, προειδοποιεί ο διεθνής
οργανισμός.
O ΟΟΣΑ σημειώνει πως μία δεκαετία μετά τη χρηματοπιστωτική
κρίση του 2008, οι ισχυρότερες οικονομίες του κόσμου εξακολουθούν
να εξαρτώνται από την επεκτατική
νομισματική πολιτική των κεντρικών τραπεζών.
Ομως, εκεί όπου η ζήτηση είναι
αδύναμη, όπως στην Ευρωζώνη, οι
κυβερνήσεις που έχουν τα δημοσιονομικά περιθώρια οφείλουν να
αναλάβουν δράση και να λειτουργήσουν συντονισμένα. Εκμεταλλευόμενες το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων, μπορούν να προωθήσουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με απώτερο στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και
της ανάπτυξης, χρηματοδοτώντας
δημόσιες επενδύσεις.
Ο κόσμος είναι διαφορετικός σε
σχέση με τη συγχρονισμένη ανάπτυξη που συντελούνταν προ 18μήνου, με το εμπόριο και τις επενδύσεις
να έχουν συρρικνωθεί αισθητά, ιδιαίτερα στην Ασία και στην Ευρώπη. Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε καλύτερη
μοίρα, αλλά κι εκεί αρχίζει να φθίνει
η θετική επίδραση των μέτρων μείωσης της φορολογίας που εφάρμοσε
η κυβέρνηση Τραμπ στις αρχές του
2018.
Ο μεταποιητικός κλάδος έχει δεχθεί βαρύ πλήγμα από την επιβολή

l

Οι ισχυρές οικονομίες της Ευρώπης, εκμεταλλευόμενες το περιβάλλον των χαμηλών επιτοκίων, μπορούν να προωθή-

σουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις με απώτερο στόχο την ενίσχυση της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης, χρηματοδοτώντας δημόσιες επενδύσεις, σημειώνει ο ΟΟΣΑ.

νομιλιών με το Πεκίνο. Ο ΟΟΣΑ υπολογίζει πως η ανάπτυξη στην παγκόσμια οικονομία μπορεί να επιβραδυνθεί κατά ακόμη 0,6% μέσα
στην επόμενη διετία με τριετία εάν
ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις από
την πρόσφατα κλιμάκωση των εντάσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα.
Το κλίμα εμπορικού πολέμου αναμένεται να εντείνει, επίσης, την
εισοδηματική ανισότητα που η ανάκαμψη μετά τη χρηματοπιστωτική
κρίση του 2008 δεν κατάφερε να
θεραπεύσει.
Αν και η ανεργία βρίσκεται στο
χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας
40ετίας, οι πραγματικοί μισθοί αναμένεται να ενισχυθούν κατά 1,5%,
ετησίως, δηλαδή χαμηλότερα από
το 2% που ίσχυε μία δεκαετία πριν
από την κρίση σε μια «τυπική οικονομία του ΟΟΣΑ». Ο διεθνής οργανισμός τονίζει, τέλος, πως κυβερνήσεις και επιχειρήσεις οφείλουν
να εφαρμόσουν σειρά μέτρων για
την προσαρμογή του κόσμου στην
εποχή της ψηφιοποίησης.
ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

Ο ιδιωτικός δανεισμός
Ο ΟΟΣΑ κρούει τον κώδωνα
του κινδύνου για την αύξηση του
χρέους στον ιδιωτικό τομέα των
μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου. Αναφέρει δε πως η συνολική
αξία των εταιρικών ομολόγων, εξαιρουμένου του χρηματοπιστωτικού κλάδου, έχει σχεδόν διπλασιαστεί από τη χρηματοπιστωτική
κρίση του 2008, προσεγγίζοντας
τα 13 τρισ. δολάρια. Αναλυτές έχουν, επίσης, προειδοποιήσει για
τη μεγάλη αύξηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει επιχειρήσεις, εστιάζοντας και στα ομόλογα που βρίσκονται σε χαμηλότερες επενδυτικές βαθμολογίες
και άρα είναι ευάλωτα σε μια υποβάθμιση, εάν επιδεινωθούν οι
οικονομικές συνθήκες. Από την
άλλη πλευρά, ο επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ
Τζερόμ Πάουελ δήλωσε πως δεν
υπάρχει κίνδυνος για το αμερικανικό χρηματοπιστωτικό σύστημα

από το εταιρικό χρέος υψηλού ρίσκου, μια κατηγορία που δεν συμπεριλαμβάνει ομόλογα με επενδυτική βαθμολογία. Σε συνέδριο
που πραγματοποιήθηκε στη Φλόριντα για τις χρηματοοικονομικές
αγορές, ο κ. Πάουελ είπε πως παρά
το ότι η αγορά των ριψοκίνδυνων
εταιρικών δανείων ανέρχεται στο
1,2 τρισ. δολάρια, δεν απειλεί το
υφιστάμενο χρηματοπιστωτικό
σύστημα. «Λαμβάνουμε σοβαρά
υπόψη τους κινδύνους που προκύπτουν από το εταιρικό χρέος,
αλλά θεωρούμε πως το σύστημα
είναι αρκετά ισχυρό για να διαχειριστεί ενδεχόμενες απώλειες», δήλωσε ο Αμερικανός κεντρικός τραπεζίτης. Σημείωσε δε πως είναι αβάσιμες οι συγκρίσεις με την κρίση
στην αγορά στεγαστικής πίστης
που ξέσπασε προ δεκαετίας και οδήγησε στη μεγαλύτερη χρηματοπιστωτική κρίση της μεταπολεμικής περιόδου.

Χάνει το στοίχημα των εθνικών
πρωταθλητών ο Βλαντιμίρ Πούτιν
Το Κρεμλίνο αποτυγχάνει στο σχέδιό του να ενισχύσει τις ρωσικές επιχειρήσεις
Οι επιπτώσεις που προκάλεσε στην οικονομία της Ρωσίας το εμπάργκο της
Δύσης εναντίον βιομηχανιών και επιχειρήσεών της προκάλεσαν μια διπλή
στροφή στον οικονομικό προσανατολισμό του Κρεμλίνου. Υπό τις οδηγίες
του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν,
το υπουργείο Οικονομικών στράφηκε
στην εξοικονόμηση πόρων περικόπτοντας τις δαπάνες. Παράλληλα, όμως, ο
Ρώσος πρόεδρος επιχείρησε να εκμεταλλευθεί επικοινωνιακά τις οικονομικές
κυρώσεις που υφίσταται η χώρα του
μετά την προσάρτηση της Κριμαίας το
2014. Στόχος του η ενίσχυση των εγχώριων επιχειρήσεων και η ανάδειξή
τους σε «εθνικούς πρωταθλητές». Ενώ
όμως οι περικοπές δαπανών οδήγησαν
σε μεγάλα δημοσιονομικά πλεονάσματα
τα τελευταία δύο χρόνια, το φιλόδοξο
<
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Απέτυχε η προσπάθεια
της ρωσικής κυβέρνησης
να υποκαταστήσει με
την εγχώρια παραγωγή
τα είδη που εδώ και αρκετά
χρόνια εισάγει η χώρα.

Το φάσμα της εγχώριας παραγωγής που θέλησε να ενισχύσει το Κρεμλίνο ήταν ευρύτατο και κάλυπτε από τα τρόφιμα μέχρι το λογισμικό και τη βαριά βιομηχανία μηχανών
και μηχανολογικού εξοπλισμού.

εγχείρημα της δημιουργίας ρωσικών
επιχειρήσεων ικανών να ανταγωνιστούν
σε παγκόσμιο επίπεδο φαίνεται μάλλον
να έχει ναυαγήσει. Μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει προσκρούσει στη δυσπιστία των καταναλωτών άλλων χωρών
όσον αφορά την ποιότητα των ρωσικών
προϊόντων.
Σύμφωνα με το κέντρο Carnegie της
Μόσχας, το περασμένο έτος το Κρεμλίνο
κυριολεκτικά παρουσίασε δημοσιονομικό πλεόνασμα 4,4 φορές μεγαλύτερο

από τον επίσημο στόχο του και συγκεκριμένα 15 δισ. δολάρια. Και οι εκτιμήσεις κατατείνουν σε ανάλογη επιτυχία
και για το τρέχον έτος. Παρόμοια βελτίωση εμφανίζουν οι άλλοι, εξίσου ζωτικής σημασίας δείκτες της ρωσικής
οικονομίας, με τον πληθωρισμό και την
ανεργία σε ιστορικά χαμηλά και το δημόσιο χρέος να προβλέπεται πως φέτος
δεν θα υπερβεί το 15%. Στο μεταξύ, όμως, η Ρωσία αδυνατεί να προσελκύσει
το ξένο κεφάλαιο, καθώς οι επενδυτές

παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι
στις πιθανές επιπτώσεις του εμπάργκο
ή ενός νέου κύματος οικονομικών κυρώσεων. Και η κυβέρνηση δεν επενδύει
χρήματα στην εγχώρια οικονομία, αλλά
εναποθέτει τα έξοδα από τις εξαγωγές
πετρελαίου και φυσικού αερίου στο
κρατικό επενδυτικό ταμείο της Ρωσίας,
του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία υπολογίζεται πως θα φτάσουν φέτος στο
7% του ρωσικού ΑΕΠ.
Την ίδια στιγμή, όμως, το Κρεμλίνο

αποτυγχάνει στο σχέδιό του να ενισχύσει τους Ρώσους παραγωγούς και
τις ρωσικές επιχειρήσεις, ώστε να αντικαταστήσει με τα προϊόντα τους τις
δαπανηρές εισαγωγές. Το φάσμα της
παραγωγής που θέλησε να ενισχύσει
το Κρεμλίνο ήταν ευρύτατο και κάλυπτε
από τα τρόφιμα μέχρι το λογισμικό και
τη βαριά βιομηχανία μηχανών και μηχανολογικού εξοπλισμού. Με στόχο τη
δημιουργία «εθνικών πρωταθλητών»,
όπως είθισται να αποκαλούνται οι μεγάλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται
σε διεθνές επίπεδο, το Κρεμλίνο δαπάνησε στη διάρκεια του περασμένου
έτους 637,5 δισ. ρούβλια, ποσό αντίστοιχο 8,84 δισ. ευρώ. Προκύπτει, όμως,
πως ήταν μάταιη η προσπάθειά του να
υποκαταστήσει με την εγχώρια παραγωγή τα είδη που εδώ και αρκετά χρόνια
εισάγει η Ρωσία.
Οπως αναφέρει μάλιστα σχετικό ρεπορτάζ των Financial Times, στην προσπάθειά του να προωθήσει το φιλόδοξο
σχέδιό του το Κρεμλίνο έφθασε στο
σημείο να απαγορεύσει τις εισαγωγές
προϊόντων από τις ΗΠΑ, την Ε.Ε., την
Ιαπωνία και την Αυστραλία. Μολονότι
η ιδέα θα μπορούσε να αποδειχθεί εποικοδομητική, στα τέλη του περασμένου έτους το ρωσικό υπουργείο Οικονομικών διαπίστωσε πως το μεγαλύτερο
μέρος των ρωσικών εξαγωγών αποτελείτο από ρωσικούς υδρογονάνθρακες.
Και ο λόγος είναι βέβαια η καχυποψία
των καταναλωτών άλλων χωρών για
το «Made in Russia» και την ποιότητα
της ρωσικής παραγωγής. Οπως τονίζουν
οι FT, ο Ρώσος υπουργός Οικονομικών
Μαξίμ Ορέσκιν δεν είχε άλλη επιλογή
παρά να ανακαλέσει την πολιτική αντικατάστασης των εισαγόμενων προϊόντων με ρωσικά και να στηρίξει τις
εξαγωγές υδρογονανθράκων.

Εναν φορολογικό παράδεισο
δημιούργησε η Πορτογαλία,
παρέχοντας κίνητρα σε ξένους
για την αγορά ακίνητης περιουσίας, με αποτέλεσμα οι τιμές
των ακινήτων να καθίστανται
πλέον σχεδόν απαγορευτικές
για τους κατοίκους της χώρας.
Στο «δόλωμα» της Πορτογαλίας
πιάστηκαν κατά κύριο λόγο
εύρωστοι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν
τα καλοκαιρινά τους θέρετρα
ή και τις μόνιμες κατοικίες
τους από το μοντέρνο Μαϊάμι,
το οποίο προτιμούσαν παλαιότερα, και να τα μεταφέρουν
στον ευρωπαϊκό Νότο.
Τα πρώτα φορολογικά κίνητρα για την αγορά ακινήτων,
όπως ενιαίος φορολογικός συντελεστής 20%, δόθηκαν το
2009, σε μια προσπάθεια προσέλκυσης ξένων επενδυτών.
Με το πρόγραμμα οικονομικής
προσαρμογής το 2012, η χώρα
προσέφερε, επιπλέον, άδεια
διαμονής σε όσους πολίτες
τρίτων χωρών αγόραζαν ακίνητη περιουσία αξίας άνω των
500.000 ευρώ. Η στρατηγική
απέφερε καρπούς και αυτό φάνηκε το 2017, όταν η πορτογαλική οικονομία κατέγραψε
τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων περίπου δύο δεκαετιών, σύμφωνα
με την Παγκόσμια Τράπεζα.
Ωστόσο, οι κάτοικοι της Πορτογαλίας δεν υποδέχθηκαν τόσο θετικά την αύξηση της ζήτησης και της τιμής των ακινήτων. «Οι τιμές βρίσκονται
εκτός ελέγχου. Ακόμη και όσοι
εργάζονται, δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να μείνουν στη Λισσαβώνα», δήλωσε
στο Bloomberg η Ισαμπέλ ντα
Μπαντέιρα, επικεφαλής της
πορτογαλικής οργάνωσης People Live Here.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά
την πρωτεύουσα, η μέση τιμή
ακινήτων αυξήθηκε κατά 23,5%
το 2018, με το μέσο κόστος ανά
τετραγωνικό μέτρο να φτάνει
τις 3.010 ευρώ. Την ίδια στιγμή
ο μέσος μηνιαίος μισθός των
εργαζομένων αυξήθηκε κατά
3,7% στα 888 ευρώ, σύμφωνα
με το εθνικό στατιστικό ινστιτούτο της Πορτογαλίας (INE).
Βραζιλιάνοι, Γάλλοι, Βρετανοί,
Κινέζοι και Αμερικανοί εκμεταλλεύθηκαν κατά κύριο λόγο
τα κίνητρα που προσέφερε η
Πορτογαλία και αγόρασαν α<
<
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Η «χρυσή βίζα» προσείλκυσε επενδυτές,
αλλά εκτίναξε τις
τιμές στις πόλεις.
κίνητη περιουσία στη χώρα.
Στη Λισσαβώνα οι Βραζιλιάνοι
κατέχουν το 24% της ακίνητης
περιουσίας που ανήκει σε ξένους. Προτού παράσχει η Πορτογαλία τα κίνητρα για την αγορά ακινήτων, οι Βραζιλιάνοι
συνήθιζαν να διατηρούν εξοχικές ή και μόνιμες κατοικίες
στο Μαϊάμι, θεωρώντας πως
οι Πορτογάλοι είναι μελαγχολικός λαός. Ο ενισχυμένος τουρισμός άλλαξε, όμως, το προφίλ
της Πορτογαλίας και ιδιαίτερα
της πρωτεύουσας, η οποία είναι
πλέον γεμάτη με πολυτελή ξενοδοχεία, ακριβά εστιατόρια
και μεγάλα πολυκαταστήματα.
Επιπλέον, η τέταρτη θέση που
κατέλαβε η Πορτογαλία παγκοσμίως σε θέματα ασφάλειας
το 2018 απέδειξε στους ξένους
ενδιαφερόμενους αγοραστές
πως η χώρα είναι ασφαλής και
τους προσέφερε ακόμη ένα κίνητρο.

Εμπόδια η σοβιετική νοοτροπία
και ο ελλιπής ανταγωνισμός
Ακαδημαϊκοί και οικονομολόγοι θεωρούν
πως η Ρωσία δεν κατορθώνει να δημιουργήσει εταιρείες εθνικούς πρωταθλητές, εξαιτίας της προσήλωσής της στα
κατάλοιπα της σοβιετικής νοοτροπίας.
Μιλώντας στους Financial Times, ο Αντρέι
Μοβτσάν, ακαδημαϊκός στο κέντρο
Carnegie της Μόσχας, τονίζει πως η ρωσική κυβέρνηση μερίμνησε για να «τονώσει τη ζήτηση αλλά όχι τον ανταγωνισμό». Σύμφωνα με τον εν λόγω οικονομολόγο, πρόκειται για μια αντίληψη
σοβιετικού τύπου, καθώς «οι Αρχές δεν
θέλουν καλούς παραγωγούς με χαμηλές
τιμές, αλλά ανεβάζουν τεχνητά τις τιμές
στον μέγιστο βαθμό ώστε να αγοράζει
ο κόσμος κακά και ακριβά προϊόντα».
Δεν φαίνεται να συμμερίζεται την άποψή
του, όμως, ο Σεργκέι Γκουρίεφ, οικονομολόγος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Ο κ.
Γκουρίεφ αποδίδει το πρόβλημα στο περιορισμένο μέγεθος της ρωσικής οικονομίας και επομένως της ρωσικής αγοράς,
που δεν έχει το δυναμικό να αναπτύξει
πρωταθλητές ικανούς να ανταγωνιστούν
στην παγκόσμια αγορά.
Οπως τονίζει η βρετανική εφημερίδα,
το ΑΕΠ της Ρωσίας ανέρχεται μόλις σε
1,57 τρισ. δολάρια, ποσό που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 1/10 του ΑΕΠ
των ΗΠΑ ή της Ε.Ε. Εν ολίγοις, ο κ. Γκουρίεφ εκτιμά πως η ρωσική οικονομία δεν
δίνει στο Κρεμλίνο τη δυνατότητα να ωθήσει αρκετά την εγχώρια ζήτηση, ώστε
να ενισχυθούν οι ρωσικές βιομηχανίες.
Μετά το πρώτο κύμα οικονομικών κυρώσεων το 2014, το οποίο συνέπεσε με
την υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου, το ρούβλι έχασε τη μισή αξία του
έναντι του δολαρίου και οι εισαγωγές
της Ρωσίας μειώθηκαν ακολουθώντας
τη χαμηλή ισοτιμία και τη χαμηλή αγοραστική δύναμη των Ρώσων. Κατά τη
διάρκεια του 2018 όμως η εικόνα άλλαξε,
καθώς η αξία των εισαγωγών παρέμεινε
σταθερή στα 238 δισ. δολάρια, μολονότι
το ρούβλι υποτιμήθηκε και πάλι κατά
14%. Αυτή η αναντιστοιχία ανάμεσα
στην ισοτιμία του νομίσματος και στις
εισαγωγές υποδηλώνει πως οι εταιρείες
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Μετά το πρώτο κύμα οικονομικών κυρώσεων το 2014, το
ρούβλι έχασε τη μισή αξία
του έναντι του δολαρίου.
της Ρωσίας αναγκάζονται να εισάγουν
ακριβότερα αγαθά ελλείψει εναλλακτικής
από την εγχώρια αγορά. Αυτό εκτιμά
τουλάχιστον ο Αλεξάντερ Κνομπέλ, επικεφαλής του τμήματος Διεθνών Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών στην Εμπορική Ακαδημία της Ρωσίας. Το εμπάργκο ουσιαστικά απέκλεισε ορισμένους τομείς της οικονομίας από τις ξένες
αγορές, ενώ ταυτοχρόνως υποβάθμισε
την ανταγωνιστικότητά τους καθιστώντας
αναγκαίες τις εισαγωγές. Οι τομείς που
αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα
είναι η τεχνολογία και η εξερεύνηση του
Διαστήματος. Παρά τις προσπάθειες της
κυβέρνησης, το 96% των εταιρειών εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μη εγκεκριμένα ξένα προγράμματα. Την ίδια
στιγμή τα υπουργεία και οι κρατικές εταιρείες της Ρωσίας δαπάνησαν πέρυσι
45,65 εκατ. ευρώ για την αγορά λογισμικού από το εξωτερικό, παραβιάζοντας
τους κανόνες και τους περιορισμούς που
έχει θέσει η κυβέρνηση.
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Μείωση προσωπικού
κατά 3.700 άτομα
από Banco Santander

Κοστίζει στις κατασκευαστικές
η «μαύρη» λίστα εργαζομένων
Βρετανοί εργολάβοι πλήρωσαν 55 εκατομμύρια λίρες σε αποζημιώσεις και δικαστικά έξοδα
Σαράντα και πλέον μεγάλες κατασκευαστικές εταιρείες στη Βρετανία
έχουν καταβάλει την τελευταία τριετία αποζημιώσεις 35 εκατ. στερλινών
σε πάνω από 1.200 εργαζομένους,
επειδή δεν τους προσελάμβαναν
καθώς ήταν καταχωρισμένοι σε
«μαύρη» λίστα. Πέραν τούτου, οι όμιλοι αυτοί, πολλοί εξ αυτών συμμετέχουν σε μεγάλα έργα υποδομών
στη Βρετανία, αναγκάστηκαν να
καλύψουν νομικές δαπάνες 20 εκατ.
στερλινών, που επωμίστηκαν οι ενάγοντες για να προσφύγουν στη
Δικαιοσύνη.
Μία ακόμη υπόθεση έκλεισε αυτήν την εβδομάδα. Πάνω από 50
εργαζόμενοι, που είναι και συνδικαλιστές, δέχτηκαν τη συμβιβαστική
λύση που προσέφεραν οκτώ κατασκευαστικές εταιρείες, βάσει της
οποίας θα εισπράξουν από κοινού
αποζημιώσεις 1,9 εκατ. στερλινών.
Οπως αποκάλυψε η εφημερίδα
Guardian, πάνω από 40 κατασκευαστικές εταιρείες στη Βρετανία διατηρούσαν από το 1993 έως το 2009
ένα τεράστιο αρχείο με εμπιστευτικές πληροφορίες για 3.200 εργαζομένους. Το αρχείο αυτό διατηρούνταν σε ένα γραφείο στο Γουοστερσάιρ με την επωνυμία Consulting Association. Οταν μια κατασκευαστική εταιρεία αναλάμβανε
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Πάνω από 40 βρετανικές
κατασκευαστικές διατηρούσαν επί 16 χρόνια αρχείο με εμπιστευτικές
πληροφορίες για 3.200
εργαζομένους.
ένα έργο, ανέσυραν πληροφορίες
για το επαγγελματικό ιστορικό, τις
πολιτικές απόψεις, την υγεία και
την προσωπική ζωή κάθε υποψήφιου εργάτη. Εκείνοι που θεωρούνταν πως μπορεί να είναι ταραχοποιοί δεν προσλαμβάνονταν χωρίς,
μάλιστα, να λάβουν γνώση των λόγων απόρριψής τους.
Προ μιας δεκαετίας, ύστερα από
δημοσίευμα του Guardian, η αρμόδια αρχή προστασίας προσωπικών
δεδομένων στη Βρετανία (Information Commissioner’s Office, ICO) έκανε κατάσχεση στα αρχεία της
Consulting Association και της έβαλε
λουκέτο. Επειτα η ICΟ παρέδωσε
τους εμπιστευτικούς φακέλους στους
εργαζομένους που περιλαμβάνονταν
σε «μαύρες» λίστες. «Είναι μια ιστορική συμφωνία, που δικαιώνει έως
ένα βαθμό έναν αριθμό εργαζομένων
που δεν είχαν καμία δυνατότητα α-

Οταν μια κατασκευαστική εταιρεία αναλάμβανε ένα έργο, ανέσυρε πληροφο-

ρίες από τη «μαύρη» λίστα για το επαγγελματικό ιστορικό, τις πολιτικές απόψεις, την υγεία και την προσωπική ζωή κάθε υποψήφιου εργάτη.

πασχόλησης χωρίς να υπάρχει κάποιος λόγος», είπε ο Χάουαρντ Μπέκετ, αναπληρωτής γενικός γραμματέας της συνδικαλιστικής ένωσης
Unite – μέλη της οποίας είναι ενάγοντες. Αυτήν την εβδομάδα, όπως
προαναφέραμε, οκτώ κατασκευαστικές εταιρείες ανακοίνωσαν πως
53 εργαζόμενοι που περιλαμβάνονταν στη «μαύρη» λίστα δέχτηκαν

να εισπράξουν αποζημιώσεις, συνολικού ύψους 1,9 εκατ. στερλινών.
Πρόκειται για τις Sir Robert McAlpine, Balfour Beatty, Costain,
Kier, Laing O’Rourke, Skanska UK,
Vinci και Carillon. Είναι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι στη Βρετανία
που αναλαμβάνουν έργα ανάπλασης
και υποδομών μεγάλης κλίμακας,
όπως η Sir Robert McAlpine που

της είχε ανατεθεί η αποκατάσταση
και ανάπλαση του Πύργου του Ρολογιού (Big Ben). Σήμερα, η Balfour
Beatty, ο μεγαλύτερος εργολάβος
στη Βρετανία, μαζί με τη Vinci έχει
αναλάβει την κατασκευή του σταθμού Old Oak Common στο βορειοδυτικό Λονδίνο, ο οποίος περιλαμβάνεται στο νέο σιδηροδρομικό δίκτυο που θα συνδέει το Λονδίνο,
το Μπέρμιγχαμ, το Μάντσεστερ και
το Λιντς. Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει τριβές ανάμεσα στις διοικήσεις των εταιρειών. Παραδείγματος χάριν, οι οκτώ κατασκευαστικές βρίσκονται σε αντιδικία με
την Amec Foster Wheeler επειδή,
όπως ισχυρίζονται, εκείνη ήταν που
διαχειριζόταν τη «μαύρη» λίστα και
άρα θα πρέπει να καλύψει μέρος
των αποζημιώσεων. Πληροφορίες
του Guardian αποκαλύπτουν πως
διοικητικά στελέχη της αστυνομίας
παραδέχτηκαν πως παρείχαν πληροφορίες για συνδικαλιστικά μέλη.
Σε άρθρο της εφημερίδας αναφέρεται πως ο ηλεκτρολόγος Στιβ Αντερσον δεν μπορούσε να βρει μια
θέση εργασίας επί οκταετία, αφού
είχε εργαστεί στην κατασκευή της
σήραγγας της Μάγχης, στη Μέση
Ανατολή και στην Ευρώπη, έχοντας
την υποψία πως ήταν ένας από τους
φακελωμένους.

Πατάει γκάζι η VW στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Η Volkswagen, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία του κόσμου, πατάει γκάζι ώστε να προλάβει την αμερικανική Tesla, που προηγείται
στον αγώνα για επικράτηση στην
αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η
γερμανική εταιρεία σε ένα χρόνο
από σήμερα θα είναι σε θέση να
παράγει περισσότερα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα από την Tesla χάρη σε
τρία νέα εργοστάσια που θα χτίσει,
δύο στην Κίνα και ένα στη Γερμανία.
Τα δύο εργοστάσια στην Κίνα θα
παράγουν αθροιστικά 600.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα με βάση τη νέα
πλατφόρμα (σασί) που έχει αναπτύξει η εταιρεία αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τα εργοστάσια
σε Αντιγκ και Φοσάν θα αρχίσουν
να λειτουργούν λίγους μήνες μετά
το εργοστάσιο στο Τσβίκαου, το οποίο θα παράγει περίπου 330.000
αυτοκίνητα τον χρόνο και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέχρι
το τέλος του 2019.
Αν στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια της Volkswagen να αυξήσει
σε αυτή την κλίμακα την παραγωγή
αυτοκινήτων, η Tesla θα βρεθεί στη
δεύτερη θέση. Στο μοναδικό εργοστάσιό της παραγωγής αυτοκινήτων,
στο Φρεμόντ της Καλιφόρνιας, η
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Στόχος, να παράγει
περισσότερα ηλεκτρικά
οχήματα από
την Tesla το 2020.
Tesla μπορεί να παράγει περίπου
500.000 αυτοκίνητα. Η αμερικανική
εταιρεία δεν θα καταφέρει να φτάσει
στο επίπεδο παραγωγής της Volkswagen ακόμη και μετά τη λειτουργία του νέου της εργοστασίου στη
Σαγκάη της Κίνας, όπου αναμένεται
να παράγει αρχικά μέχρι 250.000
αυτοκίνητα. Το εργοστάσιο αυτό
πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία
έως το τέλος του έτους. Ωστόσο, η
Volkswagen δεν έχει περιθώριο σημαντικών καθυστερήσεων καθώς η
Tesla κατάφερε να επιλύσει τα προβλήματα παραγωγής που είχαν καταγραφεί τόσο στο εργοστάσιο στο
Φρεμόντ όσο και στο εργοστάσιο
κατασκευής μπαταριών στο Ρίνο
των ΗΠΑ. Αν και οι πωλήσεις του
Model 3 υποχώρησαν σημαντικά το
πρώτο τρίμηνο του 2019, ο Ελον
Μασκ, διευθύνων σύμβουλος της
Tesla, έχει απορρίψει τις ανησυχίες
αναλυτών και επενδυτών περί μεί-

Τα δύο νέα εργοστάσια της Volkswagen στην Κίνα θα παράγουν αθροιστικά

600 χιλιάδες ηλεκτρικά αυτοκίνητα με βάση τη νέα πλατφόρμα (σασί) που έχει
αναπτύξει η εταιρεία αποκλειστικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

ωσης της ζήτησης για ηλεκτρικά
αυτοκίνητα μετά την περικοπή κρατικών επιδοτήσεων, και επιμένει
πως η εταιρεία του θα παραδώσει
400.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε
πελάτες το 2019. Η Volkswagen σχεδιάζει να κυκλοφορήσει μέχρι το
2028 περίπου 70 ηλεκτρικά μοντέλα
και να κατασκευάσει 22 εκατομμύρια
την ερχόμενη δεκαετία. Στον όμιλο
της Volkswagen ανήκουν 12 διαφορετικές μάρκες αυτοκινήτων.
Ο Χέρμπερτ Ντις, διευθύνων σύμβουλος της Volkswagen, υποστηρίζει

πως τεχνολογίες εναλλακτικές ως
προς την ηλεκτροκίνηση, όπως η
κίνηση με κυψέλες υδρογόνου, δεν
θα είναι εξίσου ανταγωνιστικές. Η
Volkswagen είναι η αυτοκινητοβιομηχανία που καταβάλλει τη μεγαλύτερη προσπάθεια μεταξύ των παραδοσιακών αυτοκινητοβιομηχανιών για να μεταβεί στη νέα εποχή
των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και
έχει επενδύσει γι’ αυτό τον σκοπό
περίπου 30 δισ. ευρώ. «Η Volkswagen ηγείται του ανταγωνισμού στην
ηλεκτροκίνηση», είπε πει ο κ. Ντις

σε ομιλία του στην ετήσια συγκέντρωση της εταιρείας στο Βερολίνο.
«Ως εταιρεία θα καταστήσουμε το
ηλεκτρικό αυτοκίνητο επιτυχία –
με τα κατάλληλα προϊόντα, με ανώτερη βάση και με παγκόσμια οικονομία κλίμακος».
Τον Μάιο η Volkswagen άρχισε
να δέχεται προκαταβολές για το νέο
της ηλεκτρικό χάτσμπακ με την ονομασία ID.3. Μέχρι σήμερα έχει
συγκεντρώσει προκαταβολές από
15.000 πελάτες, ο καθένας εκ των
οποίων κατέθεσε 1.000 ευρώ. Η
Volkswagen σκοπεύει να συνεργαστεί με τη σουηδική εταιρεία Northvolt για να αρχίσει την παραγωγή
μπαταριών στο Ζαλτσγκίτερ της
Γερμανίας. Ο κ. Ντις έχει δηλώσει
πως η εταιρεία θα επενδύσει 1 δισ.
ευρώ στο εργοστάσιο, που θα αρχίσει να παράγει μπαταρίες το 2022
ή το 2023. Εν τω μεταξύ, η Tesla εξετάζει το ενδεχόμενο να φτιάξει
εργοστάσιο και στη Γερμανία, τουλάχιστον αυτό υποστήριξε ο Μασκ
τον Απρίλιο. Πέρυσι είχε δηλώσει
πως η Γερμανία αποτελεί τον ιδανικό
προορισμό στην Ευρώπη για την
κατασκευή εργοστασίου παραγωγής
αυτοκινήτων και μπαταριών στην
Ευρώπη.

Δραστικές περικοπές θέσεων
εργασίας ανακοίνωσε ο ισπανικός τραπεζικός όμιλος της
Banco Santander, ο οποίος εφαρμόζει ριζική ανασυγκρότηση στις επιμέρους αγορές όπου έχει παρουσία και δραστηριότητες. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι προτίθεται να περιορίσει το εργατικό δυναμικό της
κατά 11% στην έδρα της, ακολουθώντας το πρόγραμμα διακοπής λειτουργίας υποκαταστημάτων, τα οποία έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες δραστηριότητες. Η όλη διαδικασία αφορά την εξαγορά της τράπεζας
Banco Popular πριν από δύο
χρόνια. Ειδικότερα, όπως ανέφερε στους συνδικαλιστικούς
εκπροσώπους η Banco Santander, θα περικόψει 3.700 θέσεις εργασίας, κλείνοντας ταυτόχρονα 1.150 υποκαταστήματα. Στο σύνολο της χώρας
απασχολεί 32.366 άτομα και
διατηρεί 4.366 υποκαταστήματα, σύμφωνα με τα τελευταία
στοιχεία του Μαρτίου. Επιπλέον, διευκρίνισε πως οι μειώσεις
έχουν να κάνουν κυρίως με εργαζομένους στα εν λόγω υποκαταστήματα, αν και ορισμένες
θέσεις στα κεντρικά γραφεία
της θα περικοπούν και αυτές.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις εκπροσώπων της Συνομοσπονδίας Εργατικών Σωματείων της
Ισπανίας (CCOO), όπου και εκπροσωπούνται οι τραπεζοϋπάλληλοι, οι μειώσεις είναι μεγάλες. «Τέτοιος αριθμός περικοπών σαφώς και είναι ανησυχητικός», τόνισαν εκπρόσωποί της. «Το πρώτο και βασικό μέλημά μας δεν είναι τίποτε άλλο από το να αγωνιστούμε να τον μειώσει η τράπεζα». Τα βήματα που κάνει η
Santander εντάσσονται στον

Η ισπανική τράπεζα θα διακό-

ψει τη λειτουργία 1.150 υποκαταστημάτων σε όλη τη χώρα.
γενικότερο προγραμματισμό
της για μείωση δαπανών σε ετήσια βάση κατά 1,2 δισ. ευρώ,
ώστε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες που δημιουργούνται
στο επιχειρείν από τα χαμηλότατα ευρωπαϊκά επιτόκια.
Ως αποτέλεσμα, η κερδοφορία
της δέχεται ισχυρότατες πιέσεις, όπως συμβαίνει και με τα
λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ε.Ε. Εν τω μεταξύ,
πιέσεις δέχεται η Santander
και από τους επενδυτές, οι οποίοι της ζητούν να αυξήσει
τα κεφάλαιά της, τα οποία δυνητικά θα χρησιμοποιήσει σε
περίπτωση κρίσης. Υποκαταστήματα θα κλείσουν και στη
Βρετανία, 140 τον αριθμό, ενώ
θα γίνουν και περικοπές 1.400
θέσεων στην Πολωνία. Εξαιτίας
δε των κινήσεων αυτών και
των πωλήσεων περιουσιακών
στοιχείων, το πρώτο τρίμηνο
η τράπεζα κατέγραψε μείωση
10% στα καθαρά κέρδη. Σύμφωνα με το «Ρόιτερς», αυτά ελαττώθηκαν σε 1,84 δισ. ευρώ
επί εσόδων 12,09 δισ. ευρώ,
ενώ η ισπανική τράπεζα ανέλαβε εφάπαξ επιβάρυνση αναδιοργάνωσης 108 εκατ. ευρώ.

Στα 13,59 δισ. δολ. ο τζίρος
της Alibaba το α΄ τρίμηνο
H Alibaba επιβεβαίωσε πως είναι μία από τις ισχυρότερες
εταιρείες στην παροχή υπηρεσιών cloud (λογισμικού νέφους) μετά τη Microsoft και
την Amazon ύστερα από τη
δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το
τρίμηνο που έληξε τέλη Μαρτίου. Τα έσοδα της Alibaba
από την παροχή υπηρεσιών
cloud αυξήθηκαν κατά 76%
σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας
τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Τα συνολικά έσοδα του κινεζικού κολοσσού τεχνολογίας
και ηλεκτρονικού εμπορίου
διαμορφώθηκαν στα 93,50 δισ.
γουάν ή 13,59 δισ. δολάρια το
α΄ τρίμηνο του έτους, υπερβαίνοντας προβλέψεις για 91,58
δισ. γουάν, σύμφωνα με στοι-

χεία της εταιρείας αναλύσεων
Refinitv. Πρόκειται για μια αύξηση της τάξεως του 51%. Τα
κέρδη της Alibaba τριπλασιάστηκαν στα 25,83 δισ. γουάν
από τα 7,56 δισ. γουάν την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Η Alibaba έχει αναδειχθεί σε
μγάλο παίκτη στον τομέα της
τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Πέρυσι τον Δεκέμβριο,
παραδείγματος χάριν, εγκαινίασε το πρώτο «έξυπνο» ξενοδοχείο. Στις υπηρεσίες του
περιλαμβάνεται η αναγνώριση
προσώπου και άλλα μέσα τεχνητής νοημοσύνης, ενώ στο
προσωπικό του υπάρχουν και
ρομπότ. Η κεφαλαιοποίηση
της Alibaba ξεπερνά τα 460
δισ. δολάρια στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.

Η Κίνα ενεργοποιεί το όπλο
των σπάνιων γαιών κατά των ΗΠΑ
Αποτελούν απαραίτητο στοιχείο στην παραγωγή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας
Το Πεκίνο απείλησε για πρώτη φορά
να χρησιμοποιήσει ένα ισχυρό του όπλο εναντίον των ΗΠΑ, δηλαδή τη δεσπόζουσα θέση που έχει στην παραγωγή σπάνιων γαιών, καθώς ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών
εξελίσσεται σε τεχνολογικό. Το 2018,
από την Κίνα προήλθε το 71% της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών,
που αποτελούν βασικό συστατικό για
την κατασκευή εκατοντάδων προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, από κινητά
τηλέφωνα και κινητήρες ηλεκτρικών
αυτοκινήτων μέχρι δορυφόρους και
στρατιωτικούς πυραύλους.
Ο αποκλεισμός της κινεζικής Huawei,
της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής
τηλεπικοινωνιακού υλικού παγκοσμίως
και δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας
κατασκευής κινητών τηλεφώνων, έδειξε
πόσο ευάλωτη είναι η Κίνα σε αυτόν
τον τομέα της τεχνολογίας. Ωστόσο,
το γεγονός πως οι ΗΠΑ κάλυψαν το
80% της ζήτησης σε σπάνιες γαίες από
την Κίνα την περίοδο 2014-2017, δείχνει
πως και η Αμερική εξαρτάται τεχνολογικά από την Κίνα. Οι σπάνιες γαίες
είναι 17 χημικά στοιχεία που είναι συνήθως αναμεμειγμένα με άλλα μέταλλα,
γεγονός που κάνει δαπανηρή την εξόρυξη και την επεξεργασία τους. Οι σπά-
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Το 2018, από την Κίνα
προήλθε το 71%
της παγκόσμιας παραγωγής σπάνιων γαιών.
νιες γαίες χρησιμοποιούνται τόσο σε
καταναλωτικά προϊόντα, από κινητά
τηλέφωνα μέχρι ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
όσο και σε στρατιωτικό εξοπλισμό, από
κινητήρες αεροσκαφών μέχρι δορυφόρους και πυραύλους. Χρησιμοποιούνται
σε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες για
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, σε προηγμένης
τεχνολογίας κεραμικά υλικά, σε υπολογιστές, σε τουρμπίνες αιολικής ενέργειας, σε καταλύτες αυτοκινήτων και
διυλιστηρίων πετρελαίου, σε οθόνες
και τηλεοράσεις, σε είδη φωτισμού, σε
λέιζερ, οπτικές ίνες. Επίσης, η χρήση
ορισμένων σπάνιων γαιών είναι ζωτικής
σημασίας για την κατασκευή κινητήρων
ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ωστόσο
έχουν σημαντική χρήση και σε στρατιωτικό εξοπλισμό, καθώς η παρουσία
τους είναι ουσιαστικής σημασίας για
την κατασκευή στρατιωτικών κινητήρων τζετ, συστημάτων καθοδήγησης
πυραύλων, συστημάτων αντιπυραυλικής

άμυνας, σε δορυφόρους και σε λέιζερ.
Εταιρείες όπως οι Raytheon, Lockheed
Martin και BAE Systems κατασκευάζουν
τεχνολογικά πολύ εξελιγμένους πυραύλους που χρησιμοποιούν σπάνιες γαίες
στα συστήματα καθοδήγησής τους και
στους αισθητήρες τους. Η δε Apple τις
χρησιμοποιεί σε κινητά τηλέφωνα, κάμερες και ηχεία.

Το Πεκίνο απειλεί
Η «Λαϊκή Ημερησία», επίσημο όργανο του Κινεζικού Κομμουνιστικού
Κόμματος, σε σχόλιο με τίτλο «ΗΠΑ,
μην υποτιμάτε την ικανότητα της Κίνας
να ανταποδώσει το χτύπημα», επισημαίνει την «άβολη» εξάρτηση της Αμερικής από τις κινεζικές σπάνιες γαίες.
«Θα γίνουν οι σπάνιες γαίες όπλο με
το οποίο θα απαντήσει η Κίνα στην
πίεση που της ασκούν αδικαιολόγητα
οι ΗΠΑ; Η απάντηση δεν αποτελεί μυστήριο».
Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο κινεζικός λαός δεν θα αποδεχθεί ποτέ την
προσπάθεια των ΗΠΑ να υπονομεύσουν την ανάπτυξη της Κίνας και καταλήγει: «Συμβουλεύουμε την αμερικανική πλευρά να μην υποτιμά την ικανότητα της κινεζικής πλευράς να
διαφυλάσσει το δικαίωμά της στην α-

νάπτυξη και τα συμφέροντά της. Μην
πείτε ότι δεν σας προειδοποιήσαμε».
Η τελευταία φράση χρησιμοποιείται
από τα επίσημα (κομματικά) ΜΜΕ μόνο
για να προειδοποιήσουν αντιπάλους
σε σημαντικές περιπτώσεις διαφωνίας.
Η φράση αυτή είχε χρησιμοποιηθεί
για παράδειγμα το 2017 στη διάρκεια
συνοριακής διένεξης μεταξύ Κίνας και
Ινδίας και το 1978 προτού εισβάλει η
Κίνα στο Βιετνάμ. Στο κύριο άρθρο
της Τετάρτης, η αγγλόφωνη εφημερίδα
Global Times, επίσης επίσημο όργανο
του ΚΚΚ, αναφέρει πως η απαγόρευση
εξαγωγής σπάνιων γαιών «θα αποτελέσει, αν χρησιμοποιηθεί, πανίσχυρο
όπλο στον εμπορικό πόλεμο Κίνας - ΗΠΑ». Ο διευθυντής της εφημερίδας ανέφερε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ότι το Πεκίνο «εξετάζει
σοβαρά» το ενδεχόμενο να περιορίσει
τις εξαγωγές σπάνιων γαιών προς τις
ΗΠΑ. Η Κίνα έχει χρησιμοποιήσει στο
παρελθόν αυτό το όπλο σε περιπτώσεις
διπλωματικών συγκρούσεων. Το 2010
είχε περιορίσει την εξαγωγή σπάνιων
γαιών προς την Ιαπωνία μετά τη σύγκρουση κινεζικού αλιευτικού με σκάφη
της ιαπωνικής ακτοφυλακής σε διαφιλονικούμενη περιοχή της Θάλασσας
της Νότιας Κίνας.

Οι σπάνιες γαίες αποτελούν βασικό συστατικό για την κατασκευή εκατοντάδων προϊόντων υψηλής τε-

χνολογίας, από κινητά τηλέφωνα και κινητήρες ηλεκτρικών αυτοκινήτων μέχρι δορυφόρους και στρατιωτικούς πυραύλους. Το γεγονός πως οι ΗΠΑ κάλυψαν το 80% της ζήτησης σε σπάνιες γαίες από την
Κίνα την περίοδο 2014-2017 δείχνει πως και η Αμερική εξαρτάται τεχνολογικά από την Κίνα.

ΔΙΕΘΝΗ
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Διμερή
συμφωνία
με τη Βρετανία
θέλει ο Τραμπ

Παρά τη ρητή προειδοποίηση των ΗΠΑ
για επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία,
συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης
παράδοσης των μαχητικών αεροσκαφών
F-35, ο Ταγίπ Ερντογάν δεν είναι διατεθειμένος να υποχωρήσει στην αγορά
των ρωσικών πυραύλων S-400. «Υπάρχει
μια συμφωνία. Είμαστε αποφασισμένοι.
Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε πίσω», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος σε δημοσιογράφους μετά την πρωινή προσευχή
σε τζαμί της Κωνσταντινούπολης, με αφορμή το τέλος του Ραμαζανίου.
Οι ΗΠΑ αντιπροτείνουν στην Τουρκία
να προτιμήσει τους αμερικανικούς πυραύλους Patriot, υποστηρίζοντας ότι οι
S-400 είναι ασύμβατοι με τις δομές του
ΝΑΤΟ. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η κυβέρνησή του δεν θα είχε πρόβλημα να προμηθευθεί τους αμερικανικούς πυραύλους,
υποστήριξε ωστόσο ότι η ρωσική προσφορά ήταν καλύτερη από την αμερικανική. «Δυστυχώς, η αμερικανική πλευρά
δεν μας έδωσε προσφορά που να είναι
τόσο καλή όσο εκείνη για τους S-400»,
σημείωσε.
Ο Ερντογάν αναμένεται να συναντηθεί
με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ
Τραμπ στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ομάδας G20, που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουλίου στην Ιαπωνία.

που απέκλεισαν εμμέσως η Τερέζα
Μέι και ευθέως ο αρμόδιος υπουργός
Υγείας. «Αγαπητέ κύριε πρόεδρε, το
NHS δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.
Οχι όσο βρίσκομαι εδώ», δήλωσε ο
Ματ Χάνκοκ, εκ των υποψηφίων για
τη διαδοχή της Τερέζα Μέι, η οποία
πρόκειται να παραιτηθεί από την ηγεσία των Συντηρητικών την Παρασκευή. Συνεχίζοντας την ελάχιστα διπλωματική πρακτική της παρέμβασης
στα εσωτερικά ζητήματα της χώρας
που επισκέπτεται, ο Τραμπ εξέφρασε
<
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<
<
<
<

Η βασίλισσα Ελισάβετ
δεν παρέλειψε να του
υπογραμμίσει τη σημασία
των διεθνών θεσμών
που ο ίδιος υπονομεύει.

Βρετανοί διαδηλώνουν κατά του Τραμπ στην πλατεία Τραφάλγκαρ, στο Λονδίνο.

εκ νέου χθες την υποστήριξή του στον
σκληρό ευρωσκεπτικιστή Μπόρις Τζόνσον στην κούρσα της διαδοχής, αν και
είχε καλά λόγια και για τον ανθυποψήφιό του, υπουργό Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ, με τον οποίο είχε εικοσάλεπτη τηλεφωνική συνομιλία.
Την ίδια ώρα, στην πλατεία Τραφάλγκαρ χιλιάδες πολίτες διαδήλωναν εναντίον του Τραμπ σε ένα «καρναβάλι α-

ντίστασης», όπου δέσποζε μια τεράστια
κούκλα που αναπαριστούσε τον Αμερικανό πρόεδρο σαν οργισμένο μωρό. Στη
συγκέντρωση επρόκειτο να μιλήσει ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης
Τζέρεμι Κόρμπιν, τον οποίο ο Τραμπ
χαρακτήρισε «αρνητικό παράγοντα».
Αύριο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα
παραστεί στις εκδηλώσεις για την επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία, που

θα γίνουν στο Πόρτσμουθ. Αίσθηση
προκάλεσε η ευγενική πλην ευθύβολη
κριτική της βασίλισσας Ελισάβετ στο
επίσημο δείπνο που του παρέθεσε, όταν
του υπενθύμισε τη σημασία των θεσμών
διεθνούς συνεργασίας που έχτισαν οι
ΗΠΑ, η Βρετανία και οι σύμμαχοί τους
και τους οποίους ο ίδιος μάλλον δεν
έχει σε ιδιαίτερη εκτίμηση.

REUTERS, A.P.

Στο πόδι η Κίνα για την επέτειο της Τιενανμέν
Προληπτικές συλλήψεις αντιφρονούντων, απειλές και λογοκρισία στο Διαδίκτυο
Ενισχυμένα αστυνομικά μέτρα στην
πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου και
αυστηρότερη λογοκρισία του Διαδικτύου επέβαλε, χθες, η κινεζική κυβέρνηση, με αφορμή την 30ή επέτειο
της πάταξης των φοιτητικών διαδηλώσεων από τον Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό, που κόστισαν τη ζωή
σε χιλιάδες πολίτες και οδήγησαν
στην επικράτηση των ιδεολογικά
«σκληρών» στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος, εκπρόσωπος των
οποίων είναι και ο σημερινός πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ.
Τα αιτήματα των φοιτητών του 1989
δεν είχαν στόχο το Κομμουνιστικό
Κόμμα, με τους διαδηλωτές να ζητούν
την επιτάχυνση των δημοκρατικών
μεταρρυθμίσεων, τις οποίες είχε ε-

χαιρετισμούς του «στους ήρωες του κινεζικού λαού, οι οποίοι στάθηκαν με
γενναιότητα πριν από 30 χρόνια στην
πλατεία Τιενανμέν, απαιτώντας τα δικαιώματά τους». Σε χθεσινές του δηλώσεις, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών είπε ότι ο Πομπέο «επιτέθηκε κακόβουλα στο κινεζικό πολιτικό σύστημα», για να προσθέσει ότι «ο κινεζικός λαός συνειδητοποιεί την υποκρισία και τα ποταπά
του κίνητρα. Τέτοια παρανοϊκά παραληρήματα είναι καταδικασμένα να καταλήξουν στον σκουπιδότοπο της Ιστορίας».

Ακτιβιστές υπό κράτηση
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Μόνο στο ημιαυτόνομο
Χονγκ Κονγκ πολίτες
διαδήλωσαν στη μνήμη
των νεκρών της εξέγερσης
της 4ης Ιουνίου.
γκαινιάσει ο Χου Γιαομπάνγκ, την ενίσχυση της ελευθεροτυπίας και την
πάταξη της διαφθοράς στους κόλπους
της κομματικής ηγεσίας. Η πεποίθηση
του Ντενγκ Ξιαοπίνγκ, όμως, ότι το
φοιτητικό κίνημα ήταν προϊόν δυτικής
προπαγάνδας, οδήγησε την κεντρική
επιτροπή να διατάξει τη διάλυση των
διαδηλώσεων στην πλατεία Τιενανμέν
με τη χρήση τεθωρακισμένων. Η πάταξη
του κινήματος συνοδεύθηκε από κύμα
συλλήψεων και εκτοπισμών ηγετικών
στελεχών φοιτητικών οργανώσεων, με
το καθεστώς να στρέφει συνειδητά την

Υπό την επιτήρηση αστυνομικών βρισκόταν, χθες, η αχανής πλατεία Τιενανμέν στο
κέντρο του Πεκίνου.
κινεζική κοινωνία προς τον καταναλωτισμό και μακριά από την πολιτική
αμφισβήτηση.
Τα γεγονότα της πλατείας Τιενανμέν
συνεχίζουν να δίνουν αφορμή για διαφωνίες μεταξύ Κίνας και Δύσης. Το κι-
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Δεν κάνουμε πίσω
στην αγορά S-400,
δηλώνει ο Ερντογάν

Εκθειάζει Brexit και Μπόρις Τζόνσον
και στηλιτεύει τον Τζέρεμι Κόρμπιν
Υστερα από μια ημέρα γεμάτη πρωτόκολλο και επισημότητες στο Ανάκτορο
του Μπάκιγχαμ, όπου η βασίλισσα Ελισάβετ του επεφύλαξε μεγαλοπρεπή
υποδοχή, ο Ντόναλντ Τραμπ προσγειώθηκε στο σκληρό πεδίο της πολιτικής
κατά τη χθεσινή, δεύτερη ημέρα της
επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο
Βασίλειο.
Η ατμόσφαιρα ήταν αρκετά θερμή στην
πρωθυπουργική κατοικία της Ντάουνινγκ
Στριτ, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος όχι
μόνον απέφυγε την κριτική που είχε ασκήσει παλαιότερα στην Τερέζα Μέι,
αλλά δεν έχανε και ευκαιρία να της πλέκει
το εγκώμιο. Στην κοινή συνέντευξη Τύπου
των δύο ηγετών αναγνώρισε ότι στο παρελθόν την είχε συμβουλεύσει να μηνύσει
την Ε.Ε. επιδιώκοντας καλύτερους όρους
για το Brexit, προσέθεσε όμως ότι «ίσως
(η Μέι) είναι ικανότερη από εμένα στις
διαπραγματεύσεις» και χαρακτήρισε καλή
τη συμφωνία που πέτυχε με τις Βρυξέλλες.
Επίσης, υποσχέθηκε στους Βρετανούς
«εκπληκτική» συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τις ΗΠΑ μετά την αποχώρησή
τους από την Ε.Ε.
Ωστόσο, άλλα σημεία των δηλώσεών
του προκάλεσαν δυσφορία στους οικοδεσπότες του. Ο Τραμπ δήλωσε ότι
και το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS)
θα βρεθεί στο τραπέζι των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, κάτι

l

νεζικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε τις επικρίσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, ο
οποίος κάλεσε την Κίνα να αποφυλακίσει όλους τους πολιτικούς κρατουμένους, προσφέροντας μάλιστα τους

Σύμφωνα με οργανώσεις υπέρ των
ανθρώπινων δικαιωμάτων, οι Αρχές προχώρησαν σε προληπτικές συλλήψεις αντιφρονούντων τις τελευταίες ημέρες,
ενώ η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι η
αστυνομία έθεσε υπό κράτηση και απείλησε δεκάδες ακτιβιστές τον τελευταίο
μήνα. Στην πρώην βρετανική αποικία
του Χονγκ Κονγκ διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες στο Μουσείο της 4ης
Ιουνίου, που δημιουργήθηκε φέτος από
οργανώσεις αντιφρονούντων με αφορμή
την 30ή επέτειο των διαδηλώσεων. Οι
κινεζικές υπηρεσίες λογοκρισίας του
Διαδικτύου αφαιρούσαν χθες από την
εφαρμογή δημοσίευσης μηνυμάτων
Weibo περιεχόμενο με θέμα τις φοιτητικές διαδηλώσεις του 1989. «Ορισμένοι
λογαριασμοί μπλοκάρονται, αλλά κύρια
αποστολή μας είναι η αφαίρεση συγκεκριμένου περιεχομένου. Κάποιοι πολίτες
αρέσκονται να παίζουν παιχνίδια με τις
Αρχές για να δουν μέχρι πού μπορούν
να φθάσουν», ανέφερε στέλεχος των υπηρεσιών λογοκρισίας.
REUTERS

Εκεί οι δύο ηγέτες θα κάνουν μια τελευταία προσπάθεια να βρουν λύση στο επίμαχο θέμα, που απειλεί να φέρει σε
ρήξη τους δύο νατοϊκούς συμμάχους.
Χθες, ο Ερντογάν υπενθύμισε ότι η κυβέρνησή του έχει προτείνει στην Ουάσιγκτον να δημιουργηθεί κοινή ομάδα
εργασίας για το συγκεκριμένο ζήτημα,
αλλά δεν αποκάλυψε ποια ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Τραμπ.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο
Τούρκος πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι η επιχείρηση «Αρπάγη», που διεξάγει ο τουρ<
<
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Η αμερικανική πρόταση
για τους πυραύλους Patriot
είναι λιγότερο συμφέρουσα
από τη ρωσική, διαμηνύει
ο Τούρκος πρόεδρος.
κικός στρατός εναντίον Κούρδων μαχητών της οργάνωσης ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ,
θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση. Σύμφωνα με το υπουργείο Αμυνας, από την
έναρξη των επιχειρήσεων, στις 27 Μαΐου,
έχουν συλληφθεί ή εξοντωθεί 64 μαχητές
του ΡΚΚ.

REUTERS, HURRIYET

Η κλιματική αλλαγή
απειλεί σοβαρά την υγεία
Η υπερθέρμανση του πλανήτη λόγω της
κλιματικής αλλαγής έχει ήδη σοβαρές
επιπτώσεις στην υγεία των ανθρώπων
και η κατάσταση θα επιδεινωθεί στο
μέλλον, προειδοποιεί μια νέα επιστημονική έκθεση 27 εθνικών ακαδημιών
της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και
η Ακαδημία Αθηνών. Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν από τη μετάδοση λοιμωδών
νόσων μέσω κουνουπιών μέχρι την εμφάνιση ή την επιδείνωση διαφόρων
προβλημάτων ψυχικής υγείας, όπως
διαταραχή μετατραυματικού στρες, αγχώδης διαταραχή, κατάθλιψη και κατάχρηση ουσιών.
Οι πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες
είναι οι ηλικιωμένοι, οι χρονίως πάσχοντες, τα παιδιά και οι μετανάστες, ενώ
οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων είναι
πιο εκτεθειμένοι σε υψηλά επίπεδα θερμικού στρες από ό,τι εκείνοι της επαρχίας. H Μεσόγειος και οι Αρκτικές περιοχές θεωρούνται οι πιο ευάλωτες στις
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για
την υγεία.
Η έκθεση της επιτροπής EASAC (επιστημονικού συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Ακαδημιών), με τίτλο «Η επιταγή
της κλιματικής δράσης για την προστασία της ανθρώπινης υγείας στην Ευρώπη», επισημαίνει ότι η κλιματική αλλαγή
πρέπει πλέον να ιεραρχηθεί ως μία από
τις σοβαρότερες απειλές για την υγεία.Οπως υπογραμμίζει, «ο ρυθμός και το
εύρος της κλιματικής αλλαγής συνιστούν
σοβαρές προκλήσεις για τις προόδους
στην παγκόσμια υγεία που έχουν γίνει

κατά τις τελευταίες δεκαετίες», ενώ προσθέτει ότι «οι κίνδυνοι για την υγεία
αυξάνονται με το πέρασμα του χρόνου».
Οι ακαδημίες προβλέπουν την εξάπλωση των λοιμωδών νόσων στην Ευρώπη όσο το θερμόμετρο θα ανεβαίνει
και θα επεκτείνεται η ακτίνα δράσης
των κουνουπιών-φορέων. Ακόμη, αναμένουν αύξηση στις τροφικές δηλητη<
<
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<
<
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Οι επιπτώσεις περιλαμβάνουν από μετάδοση λοιμωδών νόσων μέχρι στρες, κατάθλιψη και κατάχρηση ουσιών.
ριάσεις, καθώς τα βακτήρια της σαλμονέλας και άλλα ευνοούνται από τις
πιο υψηλές θερμοκρασίες, ενώ ακόμη
και η αντίσταση των μικροοργανισμών
όπως το E.coli στα αντιβιοτικά, ένα ήδη
σοβαρό πρόβλημα, θα γίνει μεγαλύτερο
στο μέλλον.
Οι επιστήμονες των ακαδημιών ζητούν από τις κυβερνήσεις και τη διεθνή
κοινότητα να δείξουν πολιτική βούληση,
καλύτερη συνεργασία μεταξύ τους και
να καταφέρουν να συγκρατήσουν την
άνοδο της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κάτω από τους δύο βαθμούς
Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά
επίπεδα (ήδη η άνοδος έχει φθάσει περίπου τον ένα βαθμό). Ο τελικός στόχος
πρέπει να είναι μια οικονομία μηδενικών
εκπομπών άνθρακα έως το 2050.

«Νεκρό» ήδη το σχέδιο
Κούσνερ για τη Μέση Ανατολή
Παρά το γεγονός ότι το σχέδιο του γαμπρού του Αμερικανού προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ για τη Μέση Ανατολή
δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη, ενισχύονται οι φωνές για την ακύρωση ανάπτυξής του, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών συμμάχων του Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό επισημαίνει η ιστοσελίδα
Politicο, προσθέτοντας ότι ηγετικές
φωνές των συντηρητικών αλλά και υποστηρικτών του Ισραήλ που βρίσκονται κοντά στον Λευκό Οίκο εκφράζουν
τους ίδιους φόβους. Οι ανησυχίες εντοπίζονται στο γεγονός ότι η ειρηνευτική
πρόταση του Κούσνερ μπορεί να προ-

καλέσει κλιμάκωση της βίας, ενώ τα
όσα προβλέπονται από το πλαίσιό της
εκτιμάται ότι ενταφιάζουν για πάντα
τη λύση των δύο ξεχωριστών κρατών.
Πολλοί εκτιμούσαν ότι η πρόταση αυτή
θα έμπαινε στο ράφι με την ανακοίνωσή
της, πριν από την εκδήλωση της πολιτικής αναταραχής στο Ισραήλ και την
προκήρυξη νέων εκλογών για το φθινόπωρο. Σήμερα, αρκετοί είναι αυτοί
που θα προτρέψουν την κυβέρνηση
Τραμπ να «παγώσει» επ’ αόριστον την
ανακοίνωση του σχεδίου, ενώ για το
πλαίσιό του έχουν δημοσιοποιηθεί ελάχιστες λεπτομέρειες.
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Κυβερνητική παρωδία με θύμα το Κοινοβούλιο
Τροπολογίες βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ με «τακτοποιήσεις», παρά την προτροπή Βούτση να αποφευχθούν «φωτογραφικές» ρυθμίσεις
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Επτά τροπολογίες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
έως και για το ύψος της στέγης σπιτιών
σε συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια
και μία υπουργική για παράταση συμβάσεων εργαζομένων σε δήμους ήταν χθες
η αρχή της «απάντησης» που έδωσε ο
κυβερνών ΣΥΡΙΖΑ στην ευχή εκ μέρους
του προέδρου της Βουλής Ν. Βούτση να
μην κατατεθούν πολλές και «φωτογραφικές» τροπολογίες στα νομοσχέδια που
προωθούνται προς ψήφιση κατά την τρέχουσα, πρωτοφανή για τα κοινοβουλευτικά
πράγματα, συγκυρία: κρίσιμα νομοσχέδια,
όπως είναι οι κώδικες του υπουργείου Δι-

καιοσύνης, και κυρώσεις συμβάσεων που
χρησιμοποιούνται ως «όχημα» για ψήφιση
τροπολογιών με προεκλογικές σκοπιμότητες εισάγονται προς ψήφιση με επείγουσες διαδικασίες και ενώ ο ορίζοντας
για το «κλείσιμο» της Βουλής λαμβάνει
συνεχώς παρατάσεις.
«Ευελπιστώ ότι δεν θα έρθουν πολλές
τροπολογίες και δεν θα έχουν φωτογραφικό χαρακτήρα, αλλά θα είναι αναγκαίες
και θα αφορούν επείγοντα ζητήματα και
συγκεκριμένο πληθυσμό», είπε χαρακτηριστικά μιλώντας με δημοσιογράφους ο
κ. Βούτσης χθες το μεσημέρι στη Βουλή,
εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση
ότι την ερχόμενη εβδομάδα δεν θα υ-

πάρξει συνεδρίαση της Ολομέλειας της
Βουλής. Η τελευταία αυτή επισήμανση
έγινε με αφορμή τις πληροφορίες ότι, όπως αποκάλυπτε χθες η «Κ», η κυβέρνηση
σχεδιάζει να κρατήσει ανοικτή τη Βουλή
και στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας,
με σκοπό να «περάσει» και το νομοσχέδιο
<
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Μεταξύ άλλων,
διευθετούνται το ύψος
της στέγης στον νομό
Κεφαλληνίας και
η χωροθέτηση ζυθοποιείων.

του υπουργείου Περιβάλλοντος που, μεταξύ άλλων, αφορά και τους δασικούς
χάρτες. Την προοπτική να μην κλείσει
η Βουλή, πάντως, ουσιαστικά επιβεβαίωσε
και ο πρόεδρος της Εθνικής Αντιπροσωπείας, λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός σχεδιάζει να επισκεφθεί τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας κάποια ημέρα μεταξύ της
Δευτέρας 10 και της Πέμπτης 13 Ιουνίου.
Πριν από τη συνάντηση αυτή και την
τυπική υποβολή του αιτήματος για πρόωρες εκλογές, διάταγμα για τη διάλυση
της Βουλής δεν θα θυροκολληθεί. «Βρισκόμαστε σε μια ιδιότυπη κανονικότητα
της λειτουργίας» του Κοινοβουλίου, σημείωσε ο κ. Βούτσης.

Στον απόηχο αυτών των δηλώσεων,
εκτός όλων των άλλων, προστέθηκε και
η κατάθεση ακόμη ενός νομοσχεδίου: αφορά τη δωρεά του Ιδρύματος Στ. Νιάρχος
για ενίσχυση δομών στον χώρο της Υγείας.
Ειδικά αυτό, μαζί με το νομοσχέδιο που
κυρώνει διεθνείς συμβάσεις με το Αζερμπαϊτζάν και εκείνο που αφορά τη βιοποικιλότητα, ήδη λειτουργεί ως «όχημα»
για την κατάθεση τροπολογιών.
Στη χθεσινή πρώτη φάση της διαδικασίας, πρωταγωνίστρια αναδείχθηκε η
γραμματέας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής Κεφαλονιάς Αφροδίτη Θεοπεφτάτου, που έσπευσε να καταθέσει πέντε
τροπολογίες για υποθέσεις της εκλογικής

της περιφέρειας, ενώ ακολούθησαν και
οι Ευαγγελία Καρακώστα, Χαρά Καφαντάρη
και Αικατερίνη Ιγγλέζη, που εμφανίστηκαν
να μεριμνούν –ανάμεσα στα άλλα– για
θέματα όπως: το ύψος της στέγης στον
νομό Κεφαλληνίας, ρύθμιση περιπτώσεων
για να καταστούν οικοδομήσιμα ακίνητα,
τον ΕΝΦΙΑ ακινήτων στην Κεφαλονιά, τη
Φθιώτιδα και τη Φωκίδα που έχουν καταστεί μη κατοικήσιμα ύστερα από σεισμούς, τη χωροθέτηση ζυθοποιείων, καθώς
και τη λειτουργία βιομηχανικών επιχειρήσεων σε συγκεκριμένη περιοχή της Αττικής. Οπως άπαντες εκτιμούν στη Βουλή,
η «βροχή» των τροπολογιών αναμένεται
από σήμερα να ενταθεί.

Καταγγέλλει
και αποχωρεί
η αντιπολίτευση
Με την προαναγγελία μαζικών αποχωρήσεων από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες απάντησαν τα κόμματα της
αντιπολίτευσης χθες, στην κυβερνητική
επιλογή να συνεχιστεί για λίγα 24ωρα
η λειτουργία της Βουλής ώστε να ψηφιστούν νομοθετήματα, παρά το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός από το
βράδυ των ευρωεκλογών κιόλας είχε
προαναγγείλει την πρόωρη προσφυγή
στις κάλπες.
Το κλίμα είχε διαφανεί ήδη από το
βράδυ της Δευτέρας, όταν ο κ. Κυρ. Μητσοτάκης –τότε και μόνον με την προαναγγελία νομοθέτησης των Κωδίκων,
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Η επομένη των εκλογών
θα είναι μία ημέρα που η
κοινοβουλευτική διαδικασία
θα ξαναμπεί σε κανονικούς
ρυθμούς, ανέφερε
ο κ. Τσιάρας της Ν.Δ.
χωρίς δηλαδή τη χθεσινή δρομολόγηση
και άλλων νομοσχεδίων και την κατάθεση τροπολογιών– τόνισε ότι η Ν.Δ.
θα απέχει από τις διαδικασίες που προωθεί η κυβέρνηση. «Εμείς να μπούμε
στο κάδρο μιας απονομιμοποιημένης
Βουλής η οποία δεν θα έπρεπε ποτέ να
ανοίξει και ανοίγει την τελευταία στιγμή
για μία σειρά από διευθετήσεις; Να τα
κάνουν μόνοι τους, να τα κάνουν χωρίς
εμάς», έλεγε με έμφαση.
«Η Ν.Δ. είναι απολύτως αντίθετη
σε μία πρακτική που έχει καταδικαστεί
από το παρελθόν. Εμείς πιστεύουμε
ότι η επομένη των εκλογών της 7ης
Ιουλίου θα είναι μία ημέρα που η κοινοβουλευτική διαδικασία θα ξαναμπεί
σε κανονικούς ρυθμούς και η πατρίδα
μας θα επιστρέψει εκεί όπου πραγματικά της αξίζει» δήλωσε ο κ. Κ. Τσιάρας (Ν.Δ.).

«Δεν θα συμμετάσχουμε»

Για μεθοδεύσεις που λειτουργούν
εις βάρος των θεσμών έκανε λόγο εκ

μέρους της ΔΗΣΥ ο κ. Β. Κεγκέρογλου.
Ειδικότερα, για το ζήτημα των Κωδίκων,
σχετικά με τους οποίους νομοσχέδια
προωθεί άμεσα το υπουργείο Δικαιοσύνης, σημείωσε: «Πρέπει να δοθεί η
δυνατότητα στην επόμενη Βουλή να
επεξεργαστεί τους Κώδικες και να αποφασίσει. Η κυβέρνηση είχε 4,5 χρόνια στη διάθεσή της. Παρέλαβε επεξεργασμένους τους νέους Κώδικες,
αλλά άλλαξε τρεις νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και έρχεται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή με επείγουσα διαδικασία. Θα το καταγγείλουμε
και στην αρχή της διαδικασίας στην
Επιτροπή. Και βέβαια δεν θα συμμετέχουμε στη συζήτηση και στην ψήφιση. Είτε ψηφιστούν είτε όχι, θα πρέπει να επανεξεταστούν οι Κώδικες».
Παράλληλα, τόνισε ότι η προώθηση
νομοσχεδίων κύρωσης διεθνών συμβάσεων έχει στόχο να συμπεριληφθούν
σε αυτά «τροπολογίες διευθετήσεων
της τελευταίας στιγμής. Δεν θα συμμετάσχουμε», πρόσθεσε.

«Απαράδεκτη διαδικασία»

«Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή τη διαδικασία. Τα νομοσχέδια θα μπορούσαν
να έχουν συζητηθεί το προηγούμενο
διάστημα με άνεση και να έχουν ψηφιστεί. Το γεγονός ότι έρχονται τώρα
και σοβαρά μάλιστα –ιδιαίτερα οι Κώδικες– μας δημιουργεί μεγάλα ερωτήματα για τη σκοπιμότητά τους», τόνισε
ο κ. Αθ. Παφίλης (ΚΚΕ), για να συμπληρώσει ότι η Κ.Ο. του κόμματος θα συμμετάσχει κατ’ αρχάς στις συνεδριάσεις
των Επιτροπών: «Θα πούμε τη θέση
μας και δεν πρόκειται να πάρουμε μέρος
στην ψηφοφορία», είπε χαρακτηριστικά
ο κ. Παφίλης.
«Το Ποτάμι θα παίξει τον θεσμικό του
ρόλο όπως έκανε όλα αυτά τα χρόνια
στη Βουλή και αν χρειαστεί θα αποχωρήσουμε» υπογράμμισε ο κ. Γ. Μαυρωτάς,
για να προσθέσει: «Αν τα τελευταία νομοσχέδια μετατραπούν σε ξενιστές τροπολογιών, τότε μην έχετε καμία αμφιβολία ότι και το Ποτάμι θα αποχωρήσει.
Θα φύγουμε όταν πρέπει να φύγουμε».
ΓΙΩΡΓΟΣ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ

«Βρισκόμαστε σε μια ιδιότυπη κανονικότητα της λειτουργίας του Κοινοβουλίου», είπε ο Νίκος Βούτσης.

Παράταση συμβάσεων σε καθαριότητα δήμων
Της ΕΥΑΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ

Τροπολογία με την οποία οι προσωρινά επιτυχόντες της προκήρυξης 3Κ/2018 θα
παραμείνουν στις θέσεις τους στην καθαριότητα των δήμων, μέχρι να διοριστούν
οι 8.166 μόνιμοι υπάλληλοι που θα προκύψουν μετά την ανακοίνωση των οριστικών πινάκων της προκήρυξης, κατατέθηκε χθες από το υπουργείο Εσωτερικών
και αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα. Παράλληλα, εντός της ημέρας, σύμφωνα με
τη δέσμευση του προέδρου του ΑΣΕΠ
Γιάννη Καραβοκύρη, κατά τη συνάντησή
του με εκπροσώπους συμμετεχόντων στην
3Κ («Αντεπίθεση Υποψηφίων 3Κ») την
περασμένη εβδομάδα, αναμένεται η έκδοση των οριστικών πινάκων των επιτυχόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το βράδυ
της περασμένης Δευτέρας εκδόθηκαν οι
οριστικοί πίνακες για 217 θέσεις για τις

κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ και πλέον εκκρεμούν
τα αποτελέσματα για τις κατηγορίες ΔΕ
και ΥΕ.
Την κατάθεση της τροπολογίας είχαν
ζητήσει με επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Εσωτερικών
υποψήφιοι της 3Κ.
Το νομοθέτημα προβλέπει ότι οι προσωρινά επιτυχόντες της προκήρυξης θα
παραμείνουν στην εργασία τους μέχρι
τον διορισμό των οριστικώς επιτυχόντων,
ωστόσο η παράταση των συμβάσεων δεν
θα ξεπεράσει την 30ή Οκτωβρίου. Η κατάθεση της τροπολογίας κρίθηκε αναγκαία,
καθώς εκτιμάται ότι από τη στιγμή που
θα δημοσιευθούν σε ΦΕΚ οι οριστικοί πίνακες μέχρι τον διορισμό των επιτυχόντων
στις μόνιμες θέσεις των δήμων αναμένεται
να μεσολαβήσει διάστημα τουλάχιστον
2-3 μηνών. Ο λόγος είναι ότι οι μόνιμα
διοριστέοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δι-
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Για προσωρινά επιτυχόντες,
μέχρι τον διορισμό
8.166 μόνιμων υπαλλήλων.
καιολογητικά τους εντός προθεσμίας στα
γραφεία προσωπικού των δήμων, τα οποία
πρέπει να ελεγχθούν από τις διευθύνσεις
προσωπικού, ώστε να υπογραφούν οι διαπιστωτικές πράξεις διορισμού από τους
δημάρχους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι προ μηνών η
κυβέρνηση είχε καταθέσει έτερη τροπολογία για το θέμα, η οποία προέβλεπε ότι
οι προσωρινώς επιτυχόντες θα παραμείνουν στην εργασία τους στην καθαριότητα
των δήμων μέχρι την έκδοση των οριστικών πινάκων. Ωστόσο, η έκδοση των αποτελεσμάτων σημείωσε αλλεπάλληλες

καθυστερήσεις και κρίθηκε αναγκαία η
κατάθεση νέας, «βελτιωμένης» τροπολογίας, προκειμένου να μην υπάρξουν κενά
και ελλείψεις στην καθαριότητα των δήμων, και μάλιστα εν μέσω καλοκαιριού.
Εν τω μεταξύ, μετά τη δέσμευση του
προέδρου του ΑΣΕΠ ότι οι οριστικοί πίνακες
των επιτυχόντων θα δημοσιευθούν εντός
της ημέρας, η ΠΟΕ-ΟΤΑ ανέστειλε τη
στάση εργασίας που είχε εξαγγείλει για
σήμερα. Εκπρόσωποι της ΠΟΕ-ΟΤΑ συναντήθηκαν χθες με τον υπουργό Εσωτερικών και τον πρόεδρο του ΑΣΕΠ και, όπως
επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση,
εκείνοι δεσμεύθηκαν εκ νέου για την τήρηση της προθεσμίας. Ωστόσο, η ΠΟΕΟΤΑ τονίζει ότι, «σε περίπτωση μη τήρησης
για ακόμη μία φορά των δεσμεύσεων που
δόθηκαν σήμερα, οι εργαζόμενοι την Πέμπτη 6 Ιουνίου θα βρεθούν στα γραφεία
του ΑΣΕΠ και δεν θα φύγουν».

Αρχίζουν οι διαδικασίες για προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών
Την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για τον μόνιμο διορισμό 10.500
εκπαιδευτικών υπέγραψαν ο υπουργός
Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος
και η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Οπως είχε ανακοινωθεί από το
υπουργείο Παιδείας, 5.250 εκπαιδευτικοί
θα προσληφθούν για το σχολικό έτος
2020-2021 και 5.250 εκπαιδευτικοί για
το σχολικό έτος 2021-2022. Μετά την
υπογραφή της σχετικής απόφασης, ο
υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου
έστειλε αίτημα προς το ΑΣΕΠ για την
εκκίνηση των διαδικασιών προκήρυξης

και, στη συνέχεια, την πρόσληψη των
εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και
τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Την ίδια στιγμή, νομοθετική παρέμβαση από το υπ. Παιδείας για τη μονιμοποίηση των έκτακτων - ωρομίσθιων
καθηγητών ΤΕΙ, που έχουν εργαστεί επί
σειράν ετών στα ιδρύματα, ζητούν 16
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. «Με τον ανασχεδιασμό του ακαδημαϊκού χάρτη, εκφράζονται προβληματισμοί για το πώς
θα διαμορφωθεί η “επόμενη μέρα” για
τους έκτακτους - ωρομίσθιους καθηγητές
των ΤΕΙ, οι οποίοι είχαν επί σειρά ετών
τακτική σχέση εργασίας με τα ΤΕΙ», α-
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Νομοθετική ρύθμιση για
τη μονιμοποίηση έκτακτων ωρομίσθιων καθηγητών
ΤΕΙ ζητούν 16 βουλευτές
του ΣΥΡΙΖΑ.
ναφέρουν στην ερώτησή τους προς το
υπουργείο Παιδείας οι βουλευτές, προσθέτοντας ότι «οι έκτακτοι καθηγητές
προσλαμβάνονταν έπειτα από κρίση
από τους αντίστοιχους μόνιμους καθη-

γητές που υπηρετούσαν στα ίδια ΤΕΙ,
με επιλογή που γινόταν κατόπιν ανοικτού
διαγωνισμού και με ακαδημαϊκά κριτήρια. Οι διδάσκοντες αυτοί δίδασκαν εξειδικευμένα μαθήματα ή κάλυπταν
κενά και είχαν μια συνεχή και στενή
σύνδεση με το Τμήμα, αφού τα καθήκοντά τους δεν περιορίζονταν στη διδασκαλία, αλλά εκτείνονταν σε επίβλεψη
πτυχιακών εργασιών, εξετάσεις, οργάνωση συνεδρίων κ.λπ. Κατά συνέπεια,
υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις έκτακτων
καθηγητών που υπηρέτησαν και υπηρετούν με αυτές τις εργασιακές σχέσεις
ακόμη και για δέκα συνεχόμενα χρόνια

ή και παραπάνω. Ομως, το συγκεκριμένο
υβριδικό εργασιακό καθεστώς των έκτακτων εκπαιδευτικών ΤΕΙ τούς έχει
αποστερήσει από θεμελιώδη εργασιακά
δικαιώματα. Οι περισσότεροι, μολονότι
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες,
εργάζονται με συνεχώς ανανεούμενες
συμβάσεις για κάθε εξάμηνο χωριστά
και με συνεχείς διακοπές, με αποτέλεσμα
να μην έχουν προϋπηρεσία για ολόκληρο
το έτος, να μένουν απλήρωτοι και ασφαλιστικά ακάλυπτοι κάθε καλοκαίρι
ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
και να ζουν σε ένα ιδιότυπο καθεστώς
διαρκούς ομηρίας αναφορικά με την α-

νανέωση ή μη των συμβάσεών τους, η
οποία επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια
της κάθε διοίκησης. Ακόμη χειρότερα,
παρά το πλήθος των προσφυγών που έχουν κατατεθεί από τους ενδιαφερόμενους για τη μονιμοποίησή τους, η “υβριδική” μορφή της εργασιακής τους
σύμβασης έχει δημιουργήσει ανυπέρβλητα νομικά ερωτήματα και έχει οδηγήσει σε αλληλοσυγκρουόμενες αποφάσεις δικαστηρίων. Αυτό σημαίνει πως,
ακόμη και με δικαστικούς αγώνες, η μονιμοποίηση των έκτακτων καθηγητών
ΤΕΙ είναι σχεδόν αδύνατη».

Προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι στο ΚΙΝΑΛ μετά τη θύελλα από την απομάκρυνση Βενιζέλου
Του ΜΑΡΙΟΥ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η απόπειρα επιστροφής στην –απαραίτητη
για την προεκλογική περίοδο– ηρεμία,
μετά την «καταιγίδα» των τελευταίων ημερών, αποτέλεσε τον βασικό άξονα της
κοινής χθεσινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Πολιτικού
Συμβουλίου του ΚΙΝΑΛ, στον απόηχο των
αναταράξεων που προκάλεσε η αποχώρηση
του Ευάγγελου Βενιζέλου.
Δεδομένης της κρισιμότητας της στιγμής, φαίνεται πως το σύνολο των στελεχών,
ακόμη και εκείνων που εξέφρασαν διαφωνία ή προβληματισμό για τους χειρισμούς της ηγεσίας στο θέμα του ψηφοδελτίου Επικρατείας, έδειξε διάθεση να
πέσουν οι τόνοι. Κατά πληροφορίες, μεταξύ

των εν λόγω στελεχών ήταν οι Ανδρέας
Λοβέρδος, Λεωνίδας Γρηγοράκος, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και Γιάννης
Μανιάτης. Ωστόσο, η κριτική τους διατυπώθηκε σε ήπιους τόνους και με άξονα
ότι προτεραιότητα στην παρούσα φάση
αποτελεί η ενότητα μέχρι τις κάλπες.

Μετά τις εκλογές

Το συμπέρασμα που εξάγεται, πάντως,
από το συνολικότερο κλίμα που εκπέμπεται
είναι ότι το ζήτημα δεν έχει κλείσει, αλλά
απλώς «μετατίθεται» για μετά τις εκλογές,
από το αποτέλεσμα των οποίων είναι δεδομένο ότι θα κριθούν τα πάντα.
Η κ. Γεννηματά στην –επίσης χωρίς μεγάλες εντάσεις– τοποθέτησή της, αναφερόμενη στην επιλογή του Γ. Καμίνη αντί
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Αποστάσεις από την επιλογή
της κ. Γεννηματά πήραν
Λοβέρδος, Γρηγοράκος, Κωνσταντινόπουλος, Μανιάτης –
Θα αξιολογηθούν οι αποφάσεις, λέει ο Ανδρουλάκης.
του Ευ. Βενιζέλου, έκανε λόγο για κίνηση
με «πολιτικά και όχι προσωπικά κριτήρια,
η οποία θα κριθεί από τους πολίτες», επαναλαμβάνοντας ότι αυτή σηματοδοτεί
προοδευτική διεύρυνση. Ερωτηθείσα, πάντως, σε χθεσινή συνέντευξή της (Open)
γιατί ο κ. Βενιζέλος δεν μπορεί να υπο-

στηρίξει αυτή τη διεύρυνση, υπογράμμισε
ότι «ένας πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ
δεν σηματοδοτεί κάτι νέο και μια διεύρυνση
σε έναν καινούργιο φορέα όπως το Κίνημα
Αλλαγής», προσθέτοντας ότι «δεν συνηθίζεται πρώην πρόεδροι να τοποθετούνται
επικεφαλής στα ψηφοδέλτια Επικρατείας».
Η κ. Γεννηματά, κατά τη διάρκεια της
συνεδρίασης, έστειλε μήνυμα κατά της
εσωστρέφειας, που, όπως ανέφερε, «ρίχνει
νερό στον μύλο ΣΥΡΙΖΑ και Ν.Δ.», ενώ
σημείωσε ακόμη ότι η ρήξη και η σύγκρουση δεν ήταν ποτέ δική της επιλογή. «Εχω
και έχουμε την ευθύνη δύσκολων, αλλά
αναγκαίων αποφάσεων», προσέθεσε. Παράλληλα, άσκησε δριμεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι «η ηγεσία

του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει σχέση με την προοδευτική παράταξη και γι’ αυτό στις εκλογές
πρέπει να ηττηθεί οριστικά».
Την ίδια ώρα, πάντως, οι δημόσιες διαφωνίες με την πρόεδρο συνεχίστηκαν.
Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό
Action24, o Nίκος Ανδρουλάκης έκανε
λόγο για «λάθος χειρισμούς της ηγεσίας»,
προσθέτοντας ότι «θα αξιολογηθούν όλες
αυτές οι αποφάσεις». Ξεκαθάρισε, ωστόσο,
ότι προτεραιότητα στην παρούσα φάση
είναι «στις 7 Ιουλίου η παράταξη να έχει
σοβαρή παρουσία στο πολιτικό σκηνικό
της χώρας». Σε πιο υψηλούς τόνους, συγκριτικά με τη συνεδρίαση του απογεύματος, κινήθηκε ο Λεωνίδας Γρηγοράκος
τονίζοντας το πρωί (ΣΚΑΪ) ότι, αν το εκλογικό αποτέλεσμα δεν είναι το επιθυμητό,

«θα τεθεί θέμα ηγεσίας». Εκτίμησε, δε,
ότι η απώλεια του Ευ. Βενιζέλου θα κοστίσει
στο ΚΙΝΑΛ, υποστηρίζοντας πως η στρατηγική που επελέγη από την κ. Γεννηματά
στέλνει ψηφοφόρους προς τη Ν.Δ.
Τέλος, στο «μέτωπο» των ψηφοδελτίων,
ο Παύλος Γερουλάνος, με χθεσινή δήλωσή
του, γνωστοποίησε ότι ζήτησε από την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ να τοποθετηθεί σε μη
εκλόγιμη θέση του Επικρατείας. Οπως αναφέρει, θα σεβαστεί οποιαδήποτε απόφαση του κόμματος, διευκρινίζοντας ότι
η επιλογή του αυτή σηματοδοτεί την επιθυμία του να συμβάλει στην εκλογική
μάχη υπέρ των προοδευτικών δυνάμεων,
αλλά ταυτόχρονα και τη δέσμευσή του ότι
θα παραμείνει στον Δήμο Αθηναίων, όπου
είχε θέσει υποψηφιότητα.

ΕΛΛΑΔΑ
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Ελληνικό πρωινό
Καφετέριες που ειδικεύονται

στο σερβίρισμα πρωινού αποτελούν μέρος των υπηρεσιών που
έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Μάλιστα,
όπως τονίζουν οι καταστηματάρχες, πολλοί από τους ξένους
επισκέπτες ζητούν παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, ως μέρος
του μενού, όπως για παράδειγμα «καγιανά» και τυρί φέτα.

Κλείνουν κρεοπωλεία και ανοίγουν πλυντήρια
Ανοδικά οι τιμές
Εκτός από τα διαμερίσματα

που μισθώνονται μέσω Airbnb,
άνοδος των ενοικίων καταγράφεται και στα υπόλοιπα ακίνητα που προσφέρονται προς ενοικίαση μέσω μακροχρόνιων
συμβολαίων. Αυτό γίνεται όχι
μόνο λόγω του ότι είναι λιγότερα σε σχέση με τη ζήτηση, αλλά κι εξαιτίας της συνολικής αναβάθμισης της εκάστοτε συνοικίας, μέσω της λειτουργίας
νέων καταστημάτων.

Παραδοσιακές δραστηριότητες δίνουν τη θέση τους σε νέες στις γειτονιές της Αθήνας όπου κυριαρχεί η Airbnb
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Εάν αναζητήσεις την οδό Φαλήρου 38, στο
Κουκάκι, στο Google Maps θα βγει η φωτογραφία ενός καταστήματος ανταλλακτικών αυτοκινήτων παντός τύπου. Εάν επισκεφθείς το εν λόγω σημείο, μάταια θα
ψάχνεις το κατάστημα ανταλλακτικών.
Και δεν θα φταίει το Google Maps. Εδώ
και λίγες εβδομάδες λειτουργεί στην ίδια
διεύθυνση επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
πλυντηρίου με την επωνυμία «Bugada»,
μία από τις πολλές που φυτρώνουν σαν
τα μανιτάρια τα τελευταία χρόνια στην
περιοχή, προκειμένου να εξυπηρετήσουν
τους τουρίστες που διαμένουν σε διαμερίσματα με βραχυχρόνια μίσθωση τύπου
Airbnb. Εικόνες που πάει κάποιος με ένα
σακίδιο με άπλυτα, βάζει κέρματα σε ένα
μεγάλο πλυντήριο και περιμένει να πλυθούν
και να στεγνώσουν τις βλέπαμε μέχρι πρό-

σφατα μόνο σε ξένες ταινίες. Πλέον τα λεγόμενα πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης αποτελούν μία συχνή εικόνα σε γειτονιές
όπως το Κουκάκι, το Παγκράτι, το Μετς,
εκεί δηλαδή όπου κυρίως ανθούν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις. Τα περισσότερα από
αυτά μάλιστα δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο,
όλες τις ημέρες της εβδομάδας και μπορεί
να παρέχουν πακέτο υπηρεσιών: πλυντήριο
- στεγνωτήριο ρούχων, φύλαξη αποσκευών
και κλειδιών για τα διαμερίσματα (κατ’ αντιστοιχία δηλαδή με τις ρεσεψιόν στα ξενοδοχεία), καθώς και φύλαξη και αποθήκευση ρούχων. «Δεν έχουμε μόνο τουρίστες
ως πελάτες, αλλά και Ελληνες που διαμένουν
μόνιμα στην περιοχή», μας λέει ο υπάλληλος
της επιχείρησης.
Ακόμη πιο ολοκληρωμένο «πακέτο υπηρεσιών» παρέχει η επιχείρηση που βρίσκεται στην αρχή της οδού Βεΐκου, εκεί
όπου μέχρι πριν από μερικά χρόνια στε-
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«Οι οικογένειες έχουν φύγει
και οι τουρίστες μπαίνουν μέσα μόνο για να ρωτήσουν πού
έχει κοντά σούπερ μάρκετ».
γαζόταν το αστυνομικό τμήμα Ακρόπολης.
Πιο νωρίς από όλους οι ιδιοκτήτες της επιχείρησης είδαν την προοπτική της περιοχής και ανέπτυξαν συγκρότημα διαμερισμάτων για βραχυχρόνια μίσθωση. Στο
ισόγειο του συγκροτήματος λειτουργεί
πλυντήριο αυτοεξυπηρέτησης, sports bar,
αλλά και κατάστημα εστίασης. Ο κλάδος
της εστίασης, άλλωστε, είναι αυτός που
φέρεται να έχει ευνοηθεί περισσότερο από
όλους από την υπόθεση της Airbnb.
«Το 2011 το Κουκάκι ήταν στα αζήτητα.
Από το 2014 έγινε το μεγάλο μπαμ», λέει

στην «Κ» ο κ. Γιώργος Ελαφρός, ιδιοκτήτης
του οπωροπωλείου «Oπώριο». Ο ίδιος άνοιξε
το εν λόγω κατάστημα το 2011, στην καρδιά
της κρίσης και κέρδισε το στοίχημα. «Οι
τουρίστες δίνουν τον έξτρα τζίρο. Κάποιοι
ψωνίζουν όπως ένα νοικοκυριό, κάποιοι
βεβαίως λιγότερα», επισημαίνει. Ο ίδιος
βεβαίως έκανε τις αναγκαίες προσαρμογές:
το κατάστημα έχει και συσκευασμένα
premium προϊόντα, παρασκευάζει ο ίδιος
συσκευασμένες φρουτοσαλάτες, αλλά ετοιμάζει και φυσικούς χυμούς. Λειτουργεί
φυσικά με διευρυμένο ωράριο, από τις 8
το πρωί έως τις 11 με 12 το βράδυ.
Σε επενδύσεις στο εργαστήριό του αναγκάστηκε να προβεί και ο Αλ. Ρίζος, ιδιοκτήτης αρτοποιείου από το 1996. «Πλέον
παρασκευάζουμε πολύ περισσότερα προϊόντα, όπως κρουασάν, τυρόπιτες κ.ά. για
να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των τουριστών. Οταν σε μια πολυκατοικία το 50%

είναι Αirbnb, τότε δυνητικά χάνεις το 25%
του τζίρου», επισημαίνει.
«Θα σας πω κάτι που μου έρχεται να
βάλω τα κλάματα. Μπήκε ένα ζευγάρι Γάλλων και αγόρασε δύο παϊδάκια!», μας λέει
ο ιδιοκτήτης κρεοπωλείου που βρίσκεται
37 χρόνια στην περιοχή. Αυτή είναι η άλλη
όψη του νομίσματος: επιχειρήσεις που
στήριζαν τον τζίρο τους στην ύπαρξη οικογενειών-μόνιμων κατοίκων, βλέπουν
τώρα η κίνηση να είναι εξαιρετικά μειωμένη.
Η κίνηση του κρεοπώλη να διαφημίσει τα
προϊόντα του ακόμη και στα κινεζικά δεν
απέδωσε καρπούς. «Μειώνεται σταθερά
η πελατεία», λέει η Ελίντα, μετανάστρια
από την Αλβανία που διατηρεί επιχείρηση
μεταποίησης ρούχων εδώ και 25 χρόνια
στο Κουκάκι. «Οι οικογένειες έχουν φύγει
και οι τουρίστες μπαίνουν μέσα μόνο για
να ρωτήσουν πού έχει κοντά σούπερ μάρκετ», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Τζίρος 1 δισ. ετησίως από συναφείς δραστηριότητες με την Airbnb
72.144 ακίνητα
Συνολικά 72.144 ακίνητα πα-

νελλαδικά βρίσκονταν αναρτημένα στις ψηφιακές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων
(Airbnb, Booking, Homeaway)
στο τέλος του 2018, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 21% σε σχέση με το
2017. Ο αριθμός εκτιμάται ότι
έχει συνεχίσει να αυξάνεται
και κατά τους πρώτους μήνες
του 2019, αν και με σαφώς χαμηλότερο ρυθμό.

Σε 1 δισ. ευρώ ετησίως υπολογίζεται ότι ανέρχεται η «πίτα» των υπηρεσιών που παρέχονται στους επισκέπτες οι οποίοι αξιοποιούν τις πλατφόρμες βραχυχρόνιας
μίσθωσης στην Ελλάδα. Μάλιστα, πρόκειται
για αγορά η οποία «τρέχει» με ετήσιο
ρυθμό ανάπτυξης της τάξεως του 25%.
Τα παραπάνω επισημαίνονται στην τελευταία ετήσια έκθεση της Grant Thornton
για την πορεία και την επίδραση των βραχυχρόνιων μισθώσεων τύπου Airbnb κατά
τη διάρκεια του 2018. Βάσει αυτής, υπολογίζεται ότι το μερίδιο του κλάδου στην
ετήσια τουριστική δαπάνη ανέρχεται σε
10%, αγγίζοντας τα 2 δισ. ευρώ. Εξ αυτών,
περίπου 930 εκατ. ευρώ αφορούν δαπάνες
για τη διαμονή, ενώ το υπόλοιπο 1,04 δισ.

ευρώ αφορά δαπάνες για υπηρεσίες, όπως
εστίαση, ψυχαγωγία κ.λπ.
Ως εκ τούτου, όλο και περισσότεροι επαγγελματίες σπεύδουν να εκμεταλλευθούν την όλο και μεγαλύτερη ζήτηση των
ξένων επισκεπτών για σειρά υπηρεσιών,
επιχειρώντας να καλύψουν τις ανάγκες
τους. Το αποτέλεσμα είναι η σταδιακή
μεταμόρφωση ολόκληρων συνοικιών και
η αναγέννηση της τοπικής αγοράς ακινήτων, καθώς, όπως σημειώνουν στελέχη
του κλάδου, σε αρκετές περιπτώσεις, τα
ακίνητα που μισθώνονται και λειτουργούν
πλέον ως εστιατόρια, καφέ, μπαρ, ή ακόμα
και δημόσιοι χώροι πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ρούχων ήταν μέχρι πρόσφατα
κενά. Το φαινόμενο είναι περισσότερο

εμφανές σε συνοικίες του κέντρου όπου
παρατηρείται μεγαλύτερη συγκέντρωση
καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Σύμφωνα με σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μεγάλη συσσώρευση,
συγκριτικά με τον συνολικό αριθμό διαμερισμάτων, παρατηρείται στην περιοχή
Κουκάκι - Μακρυγιάννη, στο Θησείο, στο
εμπορικό τρίγωνο - Πλάκα, στον Κεραμεικό
και στο τρίγωνο Μουσείο - Εξάρχεια - Νεάπολη. Ωστόσο, στα σημεία αυτά, εκτιμάται ότι έχει ολοκληρωθεί, σε μεγάλο
βαθμό, η ανάπτυξη του κλάδου και πλέον
ο αριθμός των αγγελιών οδεύει προς σταθεροποίηση. Αντιθέτως, μεγάλη ανάπτυξη
καταγράφεται και σε εναλλακτικές περιοχές, όπως η περιοχή γύρω από την

Αγίου Κωνσταντίνου και την πλατεία Βάθης, όπου ο αριθμός των αγγελιών εκτινάχθηκε κατά 656% κατά τη διάρκεια του
τελευταίου χρόνου, και η πλατεία Αττικής,
όπου σημειώνεται άνοδος των αγγελιών
κατά 542%.
Επίσης, σημαντικός αριθμός διαμερισμάτων που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης εντοπίζεται και σε άλλες
περιοχές του κέντρου, όπως οι Αμπελόκηποι, το Παγκράτι, τα Πατήσια, η Κυψέλη,
το Πεδίον του Αρεως, του Γκύζη, το Γουδί,
ο Κολωνός και ο Βοτανικός. Ωστόσο, στις
περισσότερες από τις εν λόγω συνοικίες,
τα διαμερίσματα είναι διάσπαρτα σε μεγάλη ακτίνα, με αποτέλεσμα να μην είναι
εύκολη η δημιουργία «θυλάκων» εστίασης,

εμπορίου και υπηρεσιών, όπως σε άλλα
σημεία που έχουν περισσότερο τουριστικό
χαρακτήρα.
Σύμφωνα πάντως με τους ερευνητές,
η μικροοικονομία που δημιουργείται γύρω
από την Airbnb λειτουργεί υπέρ της εκάστοτε περιοχής, καθώς αναβαθμίζεται
ποιοτικά το κτιριακό της απόθεμα, μέσω
των ανακαινίσεων που υλοποιούνται σε
μεγάλο μέρος των διαμερισμάτων. Επίσης,
θετική επίδραση στην εικόνα της περιοχής
και στην αύξηση των αξιών και των ενοικίων έχουν και υπόλοιπες τοπικές επιχειρήσεις που αναδύονται, όπως τα οπωροπωλεία, οι καφετέριες που προσφέρουν
πρωινό, ή ακόμα και σημεία αποθήκευσης
αποσκευών.

Εταιρείες υποστήριξης των ιδιοκτητών ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης
Εκτός από τις επιχειρήσεις και τα καταστήματα που συστήνονται, προκειμένου
να καλύψουν τις ανάγκες των ξένων επισκεπτών, μια ακόμα σημαντική παράμετρος αφορά τη δημιουργία νέων εταιρειών, οι οποίες σχετίζονται με αυτή καθεαυτήν τη δραστηριότητα των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Για παράδειγμα,
όσο η αγορά ωριμάζει, τόσο μεγαλύτερη
είναι η ανάγκη για μια πιο επαγγελματική
προσέγγιση και διαχείριση των ακινήτων.
Είναι χαρακτηριστικό ότι όλο και μεγαλύτερο μέρος των ακινήτων βρίσκεται
στα χέρια επενδυτών και επαγγελματιών
διαχειριστών. Μάλιστα, σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Arbitrage Real Estate,
εταιρεία παροχής υπηρεσιών συμβούλων

ακινήτων, η Αθήνα κατατάσσεται πλέον
στη δεύτερη θέση μεταξύ 18 ευρωπαϊκών
μεγαλουπόλεων, καθώς το 53% των ακινήτων που διατίθενται μέσω πλατφορμών
βραχυχρόνιων μισθώσεων ανήκει σε κάποιον επαγγελματία ή επενδυτή του κλάδου των ακινήτων. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Πράγα με ποσοστό 56,5%, ενώ
έπεται η Βουδαπέστη με 50,3%. Υψηλά
ποσοστά καταγράφονται επίσης σε Βαρκελώνη (49,8%), Μαδρίτη (48,2%) και
Λονδίνο (45,7%). Στον αντίποδα, στις
σκανδιναβικές αγορές, όπως η Κοπεγχάγη
και η Στοκχόλμη, τα σχετικά ποσοστά
είναι πολύ χαμηλά με μόλις 9,6% και
10,5%, αντιστοίχως.
Οπως αναφέρει η Arbitrage Real Estate,

σήμερα, διαχείριση ακινήτων για τη συγκεκριμένη αγορά κάνουν υφιστάμενες
εταιρείες του κλάδου των ακινήτων, που
προϋπήρχαν των σχετικών ηλεκτρονικών
πλατφορμών, μεσιτικά γραφεία, ακόμα
και εταιρείες οικιστικών αναπτύξεων,
που λόγω έλλειψης αγοραστικής ζήτησης
στην ελληνική αγορά στρέφονται και
στον χώρο της διαχείρισης βραχυχρόνιων
μισθώσεων. Παράλληλα, υπάρχουν και
νεοφυείς εταιρείες, οι οποίες συστάθηκαν
ως αποτέλεσμα της ανόδου των βραχυχρόνιων μισθώσεων και προσφέρουν
πλήρεις υπηρεσίες διαχείρισης του ακινήτου του εκάστοτε ιδιοκτήτη, από την
προβολή του διαμερίσματος μέχρι τη διαχείριση των κρατήσεων και τον καθαρι-

σμό του. Απευθύνονται κυρίως σε ανθρώπους που είτε αδυνατούν, λόγω χρόνου ή απόστασης, είτε δεν ενδιαφέρονται
να προχωρήσουν σε μια σχετική διαδικασία. «Οι εταιρείες αυτές συνήθως εισπράττουν ένα ποσοστό που κυμαίνεται
από 15% έως 20% από το έσοδο που εξασφαλίζεται για τον κάθε ιδιοκτήτη»,
αναφέρει χαρακτηριστικά η ανάλυση
της Arbitrage Real Estate.
Σε κάθε περίπτωση, η ανάγκη για επαγγελματική διαχείριση καθίσταται όλο
και πιο έντονη, δεδομένου του υψηλού
ανταγωνισμού. Ετσι, ένας σημαντικός
αριθμός ιδιοκτητών εκμεταλλεύεται πάνω
από τρία ακίνητα. Μάλιστα, στη σχετική
αγορά εισέρχονται πλέον και οι επαγ-

γελματίες ξενοδόχοι, προσφέροντας ένα
ευρύτερο πακέτο υπηρεσιών και παροχών,
ανάλογο ενός ξενοδοχείου. Σύμφωνα με
τους αναλυτές της Arbitrage, «οι εγχώριοι
ξενοδόχοι αναγνωρίζουν ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών είναι χρήσιμο προϊόν υπηρεσιών
φιλοξενίας υπό προϋποθέσεις. Αναγνωρίζουν, επίσης, την ανάγκη για περισσότερους επισκέπτες στην Ελλάδα, δεδομένου ότι η αύξηση του τουρισμού
λειτουργεί πολλαπλασιαστικά, καθώς εκτός του εσόδου της διαμονής, ο επισκέπτης θα ξοδέψει, όπως έχει αποδειχθεί,
κατά μέσον όρο 1,5 φορά το ποσό αυτό
για λοιπές υπηρεσίες».
Αντίστοιχα, ζήτηση προκύπτει και για

“BDO. What matters to you, matters to us”
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άλλες υπηρεσίες, πέραν της διαχείρισης
του ακινήτου. Για παράδειγμα, μια ελληνική
νεοφυής εταιρεία (startup), η Syncbnb,
έχει συσταθεί με στόχο τη βελτιστοποίηση
της διαχείρισης πολλαπλών αγγελιών ακινήτων, είτε από έναν ιδιοκτήτη είτε από
έναν διαχειριστή ακινήτων. Συγκεκριμένα,
η εταιρεία έχει αναπτύξει μια εφαρμογή
μέσω της οποίας αυτοματοποιείται η διαδικασία διαχείρισης κρατήσεων, συγχρονίζοντας τα ημερολόγια μεταξύ πολλαπλών
διαδικτυακών πλατφορμών ενοικίασης.
Αλλωστε, ένα μέρος των ακινήτων διαφημίζεται ταυτόχρονα σε διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να απαιτείται μια προσεκτική διαχείριση, ώστε
να αποφεύγονται διπλοκρατήσεις.
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Ανεβάζει ταχύτητα
ο τραπεζικός δανεισμός
προς τις επιχειρήσεις
Θετικός ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης από την αρχή του 2019
Της ΕΥΓΕΝΙΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ

Θετικό πρόσημο καταγράφει σταθερά
από την αρχή του έτους η χρηματοδότηση
των ελληνικών επιχειρήσεων, επιβεβαιώνοντας τη δειλή ανάκαμψη των χορηγήσεων, καθώς βελτιώνονται οι συνθήκες
στην οικονομία και αποκαθίσταται η ρευστότητα των τραπεζών. Αν και τα υπόλοιπα των δανείων έχουν μειωθεί αισθητά
εξαιτίας των διαγραφών και των πωλήσεων που πραγματοποιούν οι τράπεζες,
ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης ειδικά
σε ό,τι αφορά τις μη χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις, δηλαδή τις επιχειρήσεις
του παραγωγικού τομέα της οικονομίας,
εμφανίζεται θετικός από την αρχή του
2019. Σε θετικό έδαφος –αν και με υποτονικότερη τάση– κινείται και η ροή χρηματοδότησης, δηλαδή τα νέα δάνεια που
δόθηκαν αφού αφαιρεθούν οι αποπληρωμές δανείων, αλλά οι τομείς που δείχνουν δυναμική για νέο δανεισμό είναι
περιορισμένοι και αφορούν κυρίως τον
τουρισμό και τη ναυτιλία.
Να σημειωθεί ότι καθώς εντείνεται η
προσπάθεια των τραπεζών για μείωση
των κόκκινων δανείων, οι διαγραφές που
πραγματοποιούνται αλλά και οι πωλήσεις,
έχουν οδηγήσει σε δραματική συρρίκνωση
του υπολοίπου των χορηγήσεων. Είναι
χαρακτηριστικό ότι το πρώτο τετράμηνο
του έτους τα υπόλοιπα των δανείων του
ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν από 170,3

<
<
<
<
<
<

Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν
σημαντική απομόχλευση του
χαρτοφυλακίου των στεγαστικών δανείων από τα 69,4
δισ. ευρώ το 2014 στα 55,8
δισ. ευρώ τον Απρίλιο του ’19.
δισ. ευρώ σε 161,5 δισ. ευρώ, ενώ από το
2014 η μείωση φθάνει τα 50 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, ο
ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς το
σύνολο των επιχειρήσεων διαμορφώθηκε
τον Απρίλιο στο 2,1%, ενώ σε ό,τι αφορά
τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις
ανήλθε στο 2,6%, εμφανίζοντας σταθερά
σημάδια ανάκαμψης από τις αρχές του
2019. Αντίθετα αρνητικός και συγκεκριμένα στο -2,3% διαμορφώθηκε τον Απρίλιο
ο ρυθμός χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά, καθώς τα δάνεια τόσο για την
αγορά κατοικίας όσο και για τη χρηματοδότηση καταναλωτικών αναγκών παραμένουν λιγοστά κυρίως λόγω της περιορισμένης ζήτησης για τραπεζικό δανεισμό.
Η εικόνα που μεταφέρουν οι τράπεζες
είναι ότι η εισροή νέων καταθέσεων από
νοικοκυριά και επιχειρήσεις περίπου 8
δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, καθιστά πλέον
ευκολότερη την πρόσβαση του τραπεζικού συστήματος σε ρευστότητα, ενώ η

άντληση ρευστότητας ευνοείται από τη
στροφή στη διατραπεζική και τον μηδενισμό του ακριβού ELA, που πέτυχαν
όλες οι τράπεζες ήδη από τα τέλη του
2018. Εντούτοις, η ζήτηση από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένει υποτονική και οι νέες χρηματοδοτήσεις
κατευθύνονται κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις και στις συμφωνίες που συνδέονται με ιδιωτικοποιήσεις.
Οι προϋπολογισμοί των τραπεζών ανεβάζουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης
του ιδιωτικού τομέα στα 15 δισ. ευρώ περίπου για το 2019, στόχος ωστόσο που
προϋποθέτει υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης της οικονομίας για να απορροφηθεί. Ο δανεισμός προς τη βιομηχανία
που συγκεντρώνει και τα μεγαλύτερα υπόλοιπα δανεισμού, παραμένει ασθενικός
με οριακά θετικό πρόσημο της τάξης του
0,5% και συνολικά υπόλοιπα 16,8 δισ.
ευρώ, ενώ αρνητικά παραμένουν τα σημάδια από τον τομέα του εμπορίου, η
χρηματοδότηση του οποίου υπήρξε αρνητική τον Απρίλιο κατά -0,8% και το υπόλοιπο των δανείων διαμορφώθηκε στα
16,2 δισ. ευρώ.
Μεγάλος ασθενής παραμένει το ελληνικό νοικοκυριό και η ζήτηση για στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που είναι
περιορισμένη. Τα στοιχεία της ΤτΕ δείχνουν σημαντική απομόχλευση του χαρτοφυλακίου των στεγαστικών δανείων
από τα 69,4 δισ. ευρώ το 2014 στα 55,8

Δημοσιεύθηκε η προκήρυξη
για το έργο της μεγάλης
διασύνδεσης της Κρήτης
Στη διάθεση των ενδιαφερόμενων επενδυτών
βρίσκονται από την περασμένη Παρασκευή
και μέχρι τις 22 Ιουλίου –εάν δεν δοθεί παράταση λόγω της διαμεσολάβησης των εθνικών εκλογών– τα τεύχη των προδιαγραφών για το έργο της μεγάλης ηλεκτρικής
διασύνδεσης της Κρήτης με την Αττική.
Τη δημοσίευση της προκήρυξης κοινοποίησε
το υπουργείο Ενέργειας, με τον υπουργό
Γιώργο Σταθάκη να επισημαίνει ότι «ξεπεράστηκαν οι γκρίζες θεσμικές ζώνες για το
καθεστώς του πρότζεκτ και ανοίγει πλέον
ένας καθαρός διάδρομος για την υλοποίησή
του» και τον διευθύνοντα σύμβουλο του
ΑΔΜΗΕ Μανούσο Μανουσάκη να δηλώνει
ότι για να επιτευχθεί το χρονοδιάγραμμα,
«απαιτείται η συνδρομή όλων των ενδιαφερόμενων μερών –εντός και εκτός συνόρων– για να καταστεί αυτό εφικτό», αναφορά
που συνδέεται με πιθανές καθυστερήσεις
που μπορεί να προκύψουν από τις νομικές
προσφυγές του Euroasia και πιθανή διερεύνηση μελλοντικά του θεσμικού πλαισίου
προώθησης του έργου από την Κομισιόν.
Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 915
εκατ. ευρώ, προβλέπεται να ολοκληρωθεί
εντός του 2022.
Η διακήρυξη για τα καλωδιακά τμήματα
(προϋπολογισμός 600 εκατ. ευρώ) αφορά
τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση
δύο υποβρύχιων καλωδιακών συστημάτων

(ανατολικό και δυτικό κύκλωμα, 2 x 500
MW), των υπόγειων καλωδιακών τμημάτων
και των οπτικών ινών. Η προθεσμία για
την υποβολή προσφορών λήγει στις 8 Ιουλίου. Η αρχιτεκτονική των διαγωνισμών,
σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, ακολουθεί τις
βέλτιστες πρακτικές που προβλέπονται για
τέτοιου είδους έργα διεθνώς, με στόχο την
προώθηση του ανταγωνισμού και την επίτευξη των καλύτερων οικονομικών και τεχνικών όρων για το κάθε τμήμα.
Η διακήρυξη για τους σταθμούς μετατροπής εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος
(προϋπολογισμός 315 εκατ. ευρώ) περιλαμβάνει τη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση δύο σταθμών μετατροπής και ενός
υποσταθμού GIS. Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των προσφορών λήγει
στις 22 Ιουλίου. Η ολοκλήρωση της διπλής
ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με
την Πελοπόννησο, που βρίσκεται εν εξελίξει,
και με την Αττική θα απαλλάξει τα ελληνικά
νοικοκυριά σε όλη τη χώρα από χρεώσεις
ΥΚΩ 300-400 εκατ. ευρώ ετησίως, καθώς
περιορίζεται σημαντικά το κόστος ενέργειας,
επιτρέποντας την ελάφρυνση των λογαριασμών.
Επιπλέον, ανοίγει χώρος για παραγωγή
ηλεκτρικού ρεύματος από καθαρότερες πηγές ενέργειας και αμφίδρομη μεταφορά του
μέσω των καλωδίων.

Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα:
Πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών
της Θεολογικής Σχολής Εκκλησίας Κύπρου
Έχει εγκριθεί από τον Φορέα ΔΙΠΑΕ, στις 20.5.2019, το πρώτο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών (ΜΠΣ), το οποίο προσφέρει η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου: «Εφαρμογές
Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα (2 έτη/120 ECTS, Μάστερ)» [«Applications of
Psychology and Counselling in the Community (2 Years / 120 ECTS, MA)»]. Το νέο ΜΠΣ είναι
ακαδημαϊκό, συμβατικό ΜΠΣ και προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο του 2019 στην έδρα της
Θ.Σ.Ε.Κ. στη Λευκωσία.
Το Μάστερ στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα είναι μοναδικό
και το πρώτο στο είδος του στην Κύπρο. Στοχεύει στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών σε
κοινότητες, οργανισμούς, ιδρύματα, δήμους, σχολεία, υπηρεσίες, ώστε να τους προσφέρει τόσο
θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση, για να μπορούν να συμμετέχουν στην εφαρμογή σύγχρονων
θεωριών ψυχολογίας και ερευνητικά τεκμηριωμένων προσεγγίσεων ψυχολογίας και συμβουλευτικής,
σε πραγματικά προβλήματα ατόμων και ομάδων, καθώς και να οργανώνουν το κοινοτικό και
κοινωνικό έργο μιας ενορίας ή ενός οργανισμού.
Το Μάστερ στις Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής στην Κοινότητα απευθύνεται:
(α) σε άτομα τα οποία εργάζονται ή ενδιαφέρονται να εργαστούν σε κοινωφελείς οργανισμούς,
ιδρύματα, κοινότητες, δήμους ή και άλλες σχετικές υπηρεσίες.
(β) σε άτομα που υπηρετούν ή θέλουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις εκκλησιαστικές
κοινότητες (κληρικούς και λαϊκούς).
(γ) σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές, οι οποίοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε σχολεία,
ή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ή σε εκπαιδεύσεις, αναλαμβάνοντας υπηρεσίες αγωγής υγείας,
προγράμματα παρέμβασης πρόληψης προβλημάτων συμπεριφοράς (π.χ., εκφοβισμού,
παραβατικότητας, διαχείρισης συναισθημάτων κ.λπ.).
(δ) σε άτομα που θέλουν να ακολουθήσουν ερευνητική και ακαδημαϊκή καριέρα.
Περισσότερες πληροφορίες: Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου, Τηλέφωνο: 22443066
e-mail: admissions@theo.ac.cy , info@theo.ac.cy
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη και Συντονίστρια του Προγράμματος:
Δρ Όλγα Σολομώντος-Κουντούρη, e-mail: o.solomontos-kountouri@theo.ac.cy

δισ. ευρώ τον Απρίλιο του 2019, ενώ ο
αρνητικός ρυθμός χρηματοδότησης διευρύνθηκε στο -3%. Αρνητικός είναι ο
ρυθμός χρηματοδότησης καταναλωτικών
δανείων, που διαμορφώθηκε τον Απρίλιο
στο -0,8%, ενώ τα υπόλοιπα της καταναλωτικής πίστης συρρικνώθηκαν στα 18,3
δισ. ευρώ από 26,2 δισ. ευρώ το 2014,
καθώς οι νέες χρηματοδοτήσεις αυτού
του τύπου εξαντλούνται στα δάνεια για
την αγορά αυτοκινήτου.

Αυξήθηκαν οι καταθέσεις
Ενίσχυση των καταθέσεων κατά 1,5
δισ. ευρώ καταγράφηκε τον Απρίλιο σε
σχέση με τον Μάρτιο, καθώς τόσο οι επιχειρήσεις όσο και τα νοικοκυριά αύξησαν τα υπόλοιπα που διατηρούσαν
στις τράπεζες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ, οι
καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν
κατά 833 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν
στα 111,2 δισ. ευρώ και η άνοδος οφείλεται

κυρίως στην καταβολή του δώρου του
Πάσχα από επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα. Οι καταθέσεις που διατηρούν οι
επιχειρήσεις στις τράπεζες αυξήθηκαν
κατά 709 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν
στα 23,5 δισ. ευρώ και η άνοδος συνδέεται
με την άνοδο του ΑΕΠ. Συνολικά από
τον περσινό Απρίλιο οι καταθέσεις του
ιδιωτικού τομέα έχουν ενισχυθεί κατά
7,7 δισ. ευρώ και ανήλθαν στα 134,7 δισ.
ευρώ.

Χωρίς αναταράξεις στην κρίση
η αγορά ενοικίασης ιδιωτικών jet
Της ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΑΣΣΙΜΗ

Πόσοι δεν έχουμε ονειρευτεί μια βόλτα
με ιδιωτικό αεροσκάφος τη στιγμή
που απλώς μας «άνοιξε η όρεξη» για
έναν καφέ στην άλλη άκρη της Ευρώπης; Πόσοι δεν έχουμε θελήσει να πάρουμε μια μικρή γεύση της απόλυτης
πολυτέλειας που προσφέρει ένα αεροσκάφος κομμένο και ραμμένο στα
μέτρα μας; Κατά πάσα πιθανότητα,
πολλοί. Λίγοι τα έχουν καταφέρει. Και
ορισμένοι εξ αυτών το γεύτηκαν για
λίγο. Η αγορά ενοικίασης ιδιωτικών
αεροσκαφών αποτελεί μια niche αγορά,
η οποία όμως θεωρείται καθιερωμένο
τμήμα του οικοσυστήματος της αερομεταφοράς. Μπορεί να μην αφορά το
πλήθος, αλλά απ’ ό,τι φαίνεται αφορά
περισσότερους από όσους νομίζαμε.
Σε μια χώρα με πολλά νησιά και δεκάδες αεροδρόμια ανά την επικράτεια,
θα περίμενε κανείς ότι τα ιδιωτικά αεροσκάφη «στοιβάζονται» στον ελληνικό εναέριο χώρο. Η πραγματικότητα
όμως είναι λίγο πιο σύνθετη.
Σε μια χώρα που πλήττεται εδώ και
σχεδόν δέκα χρόνια από έντονη οικονομική ύφεση, πώς μπορεί να έχει επιβιώσει ένας τόσο ελίτ κλάδος; «Η
πλειονότητα των ιδιοκτητών ιδιωτικών
αεροσκαφών είναι εφοπλιστές και λιγότερο επιχειρηματίες. Η κρίση δεν
άγγιξε τη ναυτιλία με αποτέλεσμα να
μην έχει επηρεαστεί σημαντικά η οικονομική δυνατότητα των κατόχων
τέτοιων αεροσκαφών», εξηγεί στην
«Κ» ο κ. Γιώργος Θεοδοσίου, managing
director της executive travel που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ταξιδιού. Η οικονομική συγκυρία σαφώς και επηρέασε τον κλάδο (ναύλωσης ιδιωτικών
αεροσκαφών) στη χώρα, αλλά κυρίως
στο κομμάτι που αφορά τα επιχειρηματικά ταξίδια. Παλαιότερα οι επιχειρήσεις ναύλωναν ιδιωτικά αεροσκάφη
για τη μεταφορά των στελεχών τους,
πρακτική η οποία πλέον σπανίζει στην
ελληνική πραγματικότητα. Οπότε ο
συγκεκριμένος πελάτης (οι μεγάλες επιχειρήσεις, συνήθως πολυεθνικές)
έχει περιορίσει το λειτουργικό κόστος
μετακίνησης των στελεχών του, άρα
και τη ζήτηση των ιδιωτικών αεροσκαφών.
Οι ελληνικές εταιρείες που προσφέρουν ιδιωτικά αεροσκάφη προς ενοικίαση είναι πολύ λίγες, ενώ έχουν στην
κατοχή τους ένα αεροσκάφος το οποίο
ναυλώνουν όποτε υπάρχει ζήτηση ή
διαθεσιμότητα. Μεταξύ των ελληνικών
εταιρειών είναι η I-fly, η Life Line, η
οποία διαθέτει πέντε αεροσκάφη η
πλειονότητα των οποίων είναι ελικοφόρα, η Epsilon Aviation με ένα και
η Gain Jet. Η τελευταία εταιρεία είναι
ελληνική, διαθέτει υποκατάστημα στη

Το κόστος συντήρησης αεροσκαφών είναι που καθιστά σχεδόν απαγορευτική την κατοχή τους ακόμη και για τους πλουσίους,
και όχι το κόστος αγοράς. Ενα αεροσκάφος κόστους για παράδειγμα 17-18 εκατ. ευρώ, προκειμένου να συμφέρει η κατοχή
του, θα πρέπει να εκτελεί τουλάχιστον 300 ώρες πτήσης ετησίως.
Βρετανία από όπου εκτελεί την πλειονότητα της δραστηριότητάς της. Ο
στόλος της μετράει οκτώ αεροσκάφη,
ενώ το μεγαλύτερο μέρος του έργου
της επικεντρώνεται στη μετακίνηση
ποδοσφαιρικών ομάδων ή μελών συγκροτημάτων που ταξιδεύουν για συναυλίες. Η αγορά καταδεικνύει ότιστην
Ελλάδα η βιωσιμότητα των εταιρειών
ενοικίασης ιδιωτικών αεροσκαφών εί-

ναι αμφίβολη, με ελάχιστες εξαιρέσεις.
Εξ ου και η πλειονότητα των εταιρειών
συμπληρώνει τη δραστηριότητά της
με πρόσθετες υπηρεσίες όπως είναι
η ενοικίαση ελικοπτέρων αλλά και οι
σχολές που δίνουν κάποιο δίπλωμα
πιλότου (περιορισμένης εμβέλειας).
Οταν ο ιδιοκτήτης της εταιρείας είναι
πιλότος, μπορεί εύκολα να βγάλει δίπλωμα εκπαιδευτή, με το οποίο νομι-

Κομφούζιο στους αιθέρες της Μυκόνου
Η έννοια της υψηλής περιόδου στην

εν λόγω αγορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη, καθώς η ζήτηση δεν σχετίζεται
με εξωγενείς παράγοντες. Εξαίρεση
αποτελούν κάποια μεγάλα αθλητικά
γεγονότα (π.χ. Champions League,
World Cup κ.λπ.) κατά τη διάρκεια
των οποίων είναι πολύ δύσκολο να
βρει κανείς αεροσκάφος προς ναύλωση. Οι κρατήσεις αεροσκαφών γίνονται πολύ νωρίς για τις συγκεκριμένες περιόδους, ενώ εκτός από τη
διαθεσιμότητα αεροσκαφών υπάρχει και το πρόβλημα της χωρητικότητας των αεροδρομίων στις χώρες
που φιλοξενούν τα αντίστοιχα γεγονότα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Μύκονος, η οποία από νωρίς την άνοιξη δεν επιτρέπει διανυκτέρευση αεροσκαφών στο αεροδρόμιό της λόγω έλλειψης χώρου. Η
Μύκονος είναι ένας συνηθισμένος
προορισμένος που υποδέχεται αρκετά ιδιωτικά αεροσκάφη κυρίως το
καλοκαίρι, ωστόσο οι πτήσεις συνήθως δεν γίνονται από την Αθήνα καθώς το μικρής απόστασης ταξίδι εί-

ναι ασύμφορο. Ενδεικτικά, το κόστος
της πτήσης από την Αθήνα στη Μύκονο με αεροσκάφος κοστίζει περίπου 4.000-5.000 ευρώ έναντι περίπου 3.000 ευρώ που κοστίζει με ελικόπτερο. Η συγκεκριμένη διαδρομή
βέβαια φαίνεται ότι ελκύει εξίσου
Ελληνες και ξένους. Πολλές πτήσεις
ημερησίως εκτελούνται από τη Ρωσία προς τη Μύκονο, αλλά και από
χώρες όπως ο Λίβανος ή η Αίγυπτος.
Οι πτήσεις από το Ντουμπάι για παράδειγμα δεν είναι πολύ συχνές καθώς η μεγάλη απόσταση καθιστά ασύμφορο το ταξίδι. Συνηθισμένοι
προορισμοί από την Αθήνα ή την Ελλάδα γενικότερα είναι η Βερόνα και
πόλεις της Ελβετίας που δεν διαθέτουν απευθείας συνδέσεις με προγραμματισμένες πτήσεις αεροπορικών εταιρειών. Ωστόσο, όσο παράξενο και αν φαίνεται, υπάρχουν και Αμερικανοί οι οποίοι ταξιδεύουν από
την άλλη άκρη του Ατλαντικού στην
Ελλάδα με ιδιωτικό αεροσκάφος. Το
κόστος βέβαια ενός τέτοιου ταξιδιού
είναι αστρονομικό.

μοποιείται να κάνει μαθήματα σε επίδοξους πιλότους.
Πλέον οι Ελληνες ιδιοκτήτες αεροσκαφών παραχωρούν τα σκάφη τους
σε εταιρείες, συνήθως στο εξωτερικό,
οι οποίες αναλαμβάνουν τη ναύλωσή
τους και διαθέτουν το αεροσκάφος
στον ιδιοκτήτη όποτε εκείνος το ζητήσει. Το κόστος συντήρησης αεροσκαφών είναι που καθιστά σχεδόν απαγορευτική την κατοχή τους και όχι
το κόστος αγοράς. Προκειμένου ένα
αεροσκάφος να «βγάζει» τα έξοδα συντήρησής του πρέπει να είναι συνεχώς
στον αέρα. Γεγονός πολύ δύσκολο
στην περίπτωση μεμονωμένων ατόμων. Ετσι καταφεύγουν στην παραχώρησή του και ναύλωσή του από άλλες εταιρείες. «Ενα αεροσκάφος κόστους για παράδειγμα 17-18 εκατ.
ευρώ, προκειμένου να συμφέρει η κατοχή του, θα πρέπει να εκτελεί τουλάχιστον 300 ώρες πτήσης ετησίως.
Ενα ακριβότερο αεροσκάφος των 40
εκατ. ευρώ, για παράδειγμα, απαιτεί
500 ώρες προκειμένου να κάνει break
even», περιγράφει ο κ. Θεοδοσίου, εξηγώντας με αυτό τον τρόπο γιατί προτιμούν οι Ελληνες να τα ναυλώνουν.
Η επιλογή του εξωτερικού σχετίζεται
επίσης με την περιορισμένη ελληνική
αγορά. Υπήρχαν, και ακόμη υπάρχουν,
περιπτώσεις ορισμένων ιδιωτών που
διατηρούν σε ακινησία το αεροσκάφος
τους για μεγάλα διαστήματα. Η συγκεκριμένη πρακτική δεν σχετίζεται
με οικονομικούς λόγους αλλά με το
κύρος που πιστεύουν ότι τους προσδίδει η κατοχή του, ανεξαρτήτως του
κόστους. Βέβαια τα φαινόμενα έχουν
περιοριστεί, καθώς το κόστος του «κύρους» πλέον είναι δυσβάστακτο.
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Στις Κυκλάδες τα ακριβότερα
ξενοδοχεία της Μεσογείου
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Τις υψηλότερες τιμές κράτησης ανάμεσα στα ανταγωνιστικά ξενοδοχεία της Μεσογείου εξακολουθούν
να έχουν αυτά της Μυκόνου και της
Σαντορίνης. Αν και παρουσιάζουν
μεταβολές από την περυσινή περίοδο, είναι εν γένει σαφώς ακριβότερα
από αυτά της Ιμπιζα και της Σαρδηνίας, με τα οποία συγκρίνονται από
τους ξένους ταξιδιώτες. Η συγκριτική
αυτή εικόνα προκύπτει από τις κρατήσεις που έγιναν για τον Απρίλιο,
αλλά δεν αναμένεται να μεταβληθεί
σημαντικά καθώς προχωράει η σεζόν
και οι τιμές ανεβαίνουν σε σαφώς
υψηλότερα επίπεδα. Υπενθυμίζεται
πως πέρυσι τον Ιούλιο, την υψηλότερη εποχικά συγκυρία, η μέση τιμή
κράτησης για τα ξενοδοχεία της Μυκόνου ήταν στα 705 ευρώ και για
της Σαντορίνης στα 589 ευρώ.
Την υψηλότερη μέση τιμή κράτησης στα ξενοδοχεία 5 αστέρων
στην Ελλάδα μέχρις στιγμής φέτος
κατέχουν οι Κυκλάδες με 258 ευρώ,
τα Ιόνια Νησιά και τα Δωδεκάνησα
με 167 ευρώ και 124 ευρώ αντίστοιχα.

Η τιμή κράτησης στη
Σαντορίνη τον Απρίλιο
ήταν στα 190 ευρώ, ενώ
στην Ιμπιζα στα 123.
Αυτές είναι οι τιμές με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της διαδικτυακής πλατφόρμας κρατήσεων
Trivago για τον Απρίλιο, που επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΙΝΣΕΤΕ. Στην Τουρκία
σημειώθηκαν οι χαμηλότερες τιμές
τον Απρίλιο, με το Μπόντρουμ στα
137 ευρώ και την Αττάλεια στα 104
ευρώ. Εντός των Κυκλάδων η Μύκονος ήταν ο μοναδικός προορισμός
από τους εξεταζόμενους που παρουσίασε αύξηση σε όλες τις κατηγορίες.
Ειδικότερα στην κατηγορία 5 αστέρων η τιμή κράτησης για τη Μύκονο
ανήλθε στα 154 ευρώ (έναντι 143
ευρώ τον Απρίλιο του 2018). Η τιμή
της Σαντορίνης μειώθηκε οριακά
στα 190 ευρώ από τα 188 ευρώ, ενώ
στην Ιμπιζα η τιμή κράτησης μειώ-

θηκε στα 123 ευρώ (έναντι 136 ευρώ)
και στη Σαρδηνία αυξήθηκε στα 114
ευρώ (από 131 ευρώ). Στην κατηγορία
4 αστέρων, η τιμή κράτησης για Σαντορίνη αυξήθηκε στα 190 ευρώ (έναντι 188 ευρώ τον Απρίλιο του 2018)
και στη Μύκονο στα 154 ευρώ (έναντι
143 ευρώ). Στην Ιμπιζα η τιμή μειώθηκε στα 123 ευρώ (έναντι 136 ευρώ) ενώ στη Σαρδηνία μειώθηκε στα
114 ευρώ έναντι 131 ευρώ.
Ο μοναδικός προορισμός που παρουσίασε μείωση σε όλες τις κατηγορίες ξενοδοχειακών καταλυμάτων
ήταν το Ρίμινι. Αντίθετα, αύξηση σε
όλες τις κατηγορίες παρουσίασε το
Μπόντρουμ. Στα ξενοδοχεία 4 αστέρων, την υψηλότερη τιμή κράτησης
κατέχουν και πάλι οι Κυκλάδες με
181 ευρώ και ακολούθησαν η Μαγιόρκα με 113 ευρώ, τα Ιόνια Νησιά
με 112 ευρώ και η Ιστρια με 102
ευρώ. Αισθητά χαμηλότερες ήταν
οι τιμές στους υπόλοιπους προορισμούς (κάτω από 100 ευρώ). Η Κρήτη
εκτιμήθηκε στα 91 ευρώ, η Χαλκιδική
στα 84 ευρώ και τα Δωδεκάνησα στα
74 ευρώ. Στην Αττάλεια σημειώθηκε
η χαμηλότερη τιμή, 54 ευρώ.

Πέρυσι τον Ιούλιο, η μέση τιμή κράτησης για τα ξενοδοχεία της Μυκόνου ήταν

στα 705 ευρώ και γι’ αυτά της Σαντορίνης στα 589 ευρώ.

Εντός της ελληνικής επικράτειας
και σε σύγκριση με πέρυσι, πτωτικά
κινήθηκε η πλειονότητα των γεωγραφικών ενοτήτων που παρακολουθούν Trivago και ΙΝΣΕΤΕ. Χαρακτηριστικά οι Σποράδες κατέγραψαν μείωση σε όλες τις κατηγορίες
με εξαίρεση την κατηγορία 4 αστέρων, ενώ η Πελοπόννησος παρου-

σίασε αύξηση μόνο στην κατηγορία
των 5 αστέρων και μείωση στις υπόλοιπες. Από την άλλη μεριά, αύξηση σε όλες τις κατηγορίες, πλην
αυτής των 5 αστέρων, παρουσίασαν
η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
η Κεντρική Ελλάδα και η Κρήτη. Στις
υπόλοιπες γεωγραφικές ενότητες η
εικόνα ήταν μεικτή.

«Φρένο» στα λουκέτα και στη σύσταση εταιρειών το πρώτο τετράμηνο
Λιγότερα λουκέτα, αλλά και λιγότερες
συστάσεις νέων επιχειρήσεων καταγράφηκαν το πρώτο τετράμηνο
του 2019, εξέλιξη η οποία σε σημαντικό βαθμό σχετίζεται με τη στάση
αναμονής που τηρεί ο επιχειρηματικός κόσμος ενόψει πολιτικών εξελίξεων. Ανησυχητικό, πάντως, είναι
το γεγονός ότι από τις εταιρείες που
έκλεισαν, οι περισσότερες ήταν ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης. Σύμφωνα με
τα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού
Μητρώου (ΓΕΜΗ), το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2019 ιδρύθηκαν
12.512 νέες επιχειρήσεις έναντι

13.405 το αντίστοιχο διάστημα του
2018, κάτι που συνιστά μείωση των
νέων ιδρύσεων κατά 6,6%. Την ίδια
ώρα έκλεισαν 5.077 επιχειρήσεις, έναντι 7.343 το πρώτο τετράμηνο του
2018, μείωση δηλαδή κατά 31%. Διευκρινίζεται ότι στις διαγραφές υπάγονται επιχειρήσεις που βρίσκονται
σε κάποια από τις ακόλουθες καταστάσεις: πτώχευση, διακοπή (ΔΟΥ),
λύση - εκκαθάριση, υπό εκκαθάριση,
διαδικασία συνδιαλλαγής, διαγραφή,
διαγραφή λόγω συγχώνευσης, αναγκαστική διαχείριση, διαγραφή λόγω
διάσπασης. Σύμφωνα, μάλιστα, με
όσα επισημαίνουν νομικοί κύκλοι

με ειδίκευση στις πτωχεύσεις, επιχειρήσεις και πιστωτές είτε δεν προχωρούν στις σχετικές κινήσεις κατάθεσης αιτήσεων υπαγωγής στον
πτωχευτικό κώδικα (είτε αυτές αφορούν πτωχεύσεις, είτε ειδική διαχείριση, είτε συμφωνία αναδιάρθρωσης)
είτε πλέον μεταβιβάζουν τα ληξιπρόθεσμα δάνεια σε εταιρείες διαχείρισης
απαιτήσεων. Από τις 12.512 νέες επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν κατά το
πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους, ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) είναι
οι 244, 4.583 είναι ατομικές, 1.147
είναι ετερόρρυθμες (Ε.Ε.), 3.752 είναι
ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες

ANICE FT. BMW
ANDREAS ZANNETIDES FT. LUX
ATELIER ASIMAKI
THE ROBE ROMANCE
LKC LOUKIA KYRIAKOU
SOLLY THE DOLLY
BLANC STUDIO
MARIANNA DAMIANOU FT. EVIAN
ZS ZOE SOPHOCLEOUS
ANASTASIA LARDAS
FREDERICK UNIVERSITY
LONDOU BROS
SPECIAL SHOW
Η Ελληνική Τράπεζα παρουσιάζει
την Πολυξένη Πάζαρου
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Ανάκαμψη οικονομίας
την προσεχή τριετία
«βλέπουν» Ελληνες CEO

Σε Μύκονο και Σαντορίνη οι υψηλότερες τιμές κράτησης
Του ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟΥ

l

(ΙΚΕ), ενώ 1.691 είναι ομόρρυθμες
εταιρείες (Ο.Ε.). Από τα στοιχεία του
ΓΕΜΗ προκύπτει ότι εξακολουθεί
να μειώνεται ο αριθμός των εταιρειών
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ), καθώς
κατά το πρώτο τετράμηνο ιδρύθηκαν
μόλις 97 εταιρείες αυτής της νομικής
μορφής. Το αντίστοιχο τετράμηνο
του 2018 είχαν ιδρυθεί 119 ΕΠΕ.
Οι ατομικές επιχειρήσεις διεκδικούν τα πρωτεία και σε ό,τι αφορά
τα λουκέτα. Ετσι, από τις 5.077 επιχειρήσεις που διεγράφησαν από
το ΓΕΜΗ το διάστημα Ιανουαρίου
- Απριλίου 2019, πάνω από τις μισές,
και συγκεκριμένα 2.886, ήταν ατο-

μικές. Από τις υπόλοιπες που έκλεισαν, οι 391 ήταν ΙΚΕ, ενώ πολύ περισσότερες από αυτές που ιδρύθηκαν
ήταν οι ΕΠΕ που διέκοψαν τη λειτουργία τους, με τον αριθμό να φτάνει τις 240 επιχειρήσεις μέσα στο
πρώτο τετράμηνο του τρέχοντος έτους. Ανάλογη δυστυχώς είναι η εικόνα και στις Α.Ε., καθώς διεγράφησαν από το ΓΕΜΗ 174 εταιρείες
αυτής της μορφής, εταιρείες που είναι συνήθως μεσαίες ή μεγάλες με
αρκετούς εργαζομένους. Επίσης,
διεγράφησαν από το ΓΕΜΗ 915 ομόρρυθμες εταιρείες και 375 ετερόρρυθμες εταιρείες.

Σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας τουλάχιστον
για την προσεχή τριετία «βλέπουν» οι Ελληνες διευθύνοντες
σύμβουλοι, σύμφωνα με τη διεθνή ετήσια έρευνα CEO Outlook που πραγματοποιεί η ελεγκτική εταιρεία KPMG. Προσπαθώντας, ωστόσο, να βρουν
βηματισμό μετά τη δεκαετή
οικονομική κρίση, οι ελληνικές
επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο
«συντηρητικές» και λιγότερο
ευέλικτες, λειτουργώντας σε
άλλη ταχύτητα από τις επιχειρήσεις στο εξωτερικό.
Ετσι, σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες κατά την παρουσίαση των βασικών ευρημάτων
της έρευνας ο κ. Νίκος Βουνισέας, ανώτερος εταίρος της
KPMG, αν και το 67% των ερωτηθέντων στις κύριες χώρες
που έγινε η έρευνα (Αυστραλία,
Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ινδία, Ισπανία, Ιταλία, Κίνα και Ολλανδία) θεωρεί ότι η ευελιξία
είναι το «νέο νόμισμα» για τις
επιχειρήσεις, στην Ελλάδα το
αντίστοιχο ποσοστό είναι μόλις
32%. Το 66% εμπιστεύεται τις
προοπτικές ανάπτυξης στην
Ελλάδα για τα επόμενα τρία
χρόνια, εκτίμηση που βασίστηκε σε μεγάλο βαθμό στο
γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε
και βγήκε από τις αγορές, ενώ
πέρυσι ολοκληρώθηκε το μνημόνιο. Το 68% των Ελλήνων
διευθυνόντων συμβούλων στοχεύει στην επέκταση των επιχειρήσεων σε ανεπτυγμένες
αγορές για τα επόμενα τρία
έτη, γεγονός που οφείλεται
στην ανάγκη για μεγαλύτερη
σιγουριά. «Μπορεί οι αποδόσεις
στις χώρες αυτές να είναι πιο
χαμηλές, αλλά είναι πιο σταθερές», επισήμανε ο κ. Βουνισέας.
Χαμηλό, εξάλλου, παραμένει
το ποσοστό των επιχειρήσεων
που έχουν διάθεση για εξαγορές
και συγχωνεύσεις, παρά την
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Χαμηλό, εξάλλου,
παραμένει το ποσοστό των επιχειρήσεων που έχουν διάθεση για εξαγορές και
συγχωνεύσεις.
επισήμανση που γίνεται από
αναλυτές και όχι μόνο για την
ανάγκη δημιουργίας μεγάλων
εταιρικών σχημάτων. Το 64%
έχει χαμηλή ή μέτρια διάθεση
για εξαγορές και συγχωνεύσεις
και το 36% «βλέπει» θετικά το
βήμα αυτό και ως κάτι που θα
έχει σημαντικό αντίκτυπο. Το
ποσοστό είναι ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με πέρυσι
(34%). Το 58% των Ελλήνων
CEO δηλώνει ότι θεωρεί την
ασφάλεια των πληροφοριακών
συστημάτων στρατηγική λειτουργία και πιθανή πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την εταιρεία τους, με
το αντίστοιχο ποσοστό στις
άλλες χώρες να είναι 71%.
Ενδιαφέρον έχει το γεγονός
ότι οι Ελληνες διευθύνοντες
σύμβουλοι φαίνονται σε ποσοστό 44% διατεθειμένοι να
επενδύσουν στη βελτίωση των
τεχνολογικών ικανοτήτων του
προσωπικού της εταιρείας τους.
Ωστόσο, δεν θέτουν ως προτεραιότητα τις επενδύσεις κεφαλαίων στην εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού, παρά μόνο σε ποσοστό 24%. Παγκοσμίως, μόνο το 16% των οργανισμών έχει προχωρήσει σε εφαρμογή τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την
αυτοματοποίηση των διαδικασιών τους, ενώ στην Ελλάδα
το αντίστοιχο ποσοστό είναι
μόλις 2% και σε απόλυτους αριθμούς μία επιχείρηση από
τις 50 που συμμετείχαν στην
έρευνα.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ
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Προειδοποίηση Ε.Ε. για δημοσιονομικό
εκτροχιασμό λόγω παροχών στην Ελλάδα
Αιχμές και για δημιουργική λογιστική στην τρίτη μεταμνημονιακή έκθεση
Της ανταποκρίτριάς μας στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Ιδιαίτερα αυστηρή είναι η τρίτη έκθεση
ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα
που θα δημοσιευθεί αύριο, εντοπίζοντας
μεγάλα προβλήματα στην ολοκλήρωση
των προαπαιτούμενων και την επίτευξη
των δημοσιονομικών στόχων ιδιαίτερα
μετά τις πρόσφατες εξαγγελίες του Ελληνα
πρωθυπουργού. Συγχρόνως, η έκθεση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαπιστώνει
καθυστερήσεις στη μείωση των κόκκινων
δανείων, ενώ η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών παραμένει «απογοητευτική», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ενώ υπήρχε κάποιος προβληματισμός
ανάμεσα σε Ευρωπαίους αξιωματούχους
ως προς τη δημοσίευση της έκθεσης εν
μέσω προεκλογικής περιόδου, η Ε. Επιτροπή αποφάσισε τελικά να τη δημοσιεύσει καθώς, όπως κατέληξαν, η μη δημοσίευσή της πάλι θα αποτελούσε πολιτική κίνηση. Γι’ αυτό διαβάζοντας το προσχέδιο της έκθεσης (το τελικό θα είναι
έτοιμο σήμερα) κανείς διαπιστώνει ότι
οι θεσμοί θέλουν να διατυπώσουν τη διαφωνία τους με τις πρόσφατες παροχές
του κ. Τσίπρα, εκφράζοντας την ανησυχία
τους για τις επιπτώσεις που θα έχουν
στην οικονομία, προσπαθώντας ταυτόχρονα να μη θεωρηθεί παρέμβαση σε
μια ευαίσθητη πολιτική συγκυρία. Συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρεται
πως «τα μέτρα της 15ης Μαΐου θέτουν
σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου του
πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2019»,
ωστόσο δεν αναφέρεται πόσο μεγάλη θα
είναι αυτή η απόκλιση, καθώς αυτό είναι
κάτι το οποίο θα υπολογιστεί στην επόμενη έκθεση που θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο. Επιπλέον, αφήνει αιχμές για
«δημιουργική λογιστική», σημειώνοντας
πως τα υπερπλεονάσματα που προβλέπει
η κυβέρνηση οφείλονται και στο ότι δημόσιες επενδύσεις «βαπτίστηκαν» επιδοτήσεις σε κρατικές επιχειρήσεις, οι οποίες δεν θα χρησιμοποιηθούν. Σε ό,τι
αφορά το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης για μείωση του στόχου του πρω-

Τα μέτρα της 15ης Μαΐου θέτουν σε κίνδυνο την επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς
πλεονάσματος για το 2019», αναφέρει η τρίτη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα που θα δημοσιευθεί αύριο.
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Οι θεσμοί είναι αντίθετοι
με τη 13η σύνταξη και τη
μείωση του ΦΠΑ, καθώς
δεν ενισχύουν την ανάπτυξη
της οικονομίας.
τογενούς πλεονάσματος, η Επιτροπή δηλώνει «αναρμόδια» και αναφέρει πως
κάθε πρόταση που αλλάζει τη συμφωνία
«που επετεύχθη με τους Ευρωπαίους εταίρους πρέπει να συζητηθεί στο Eurogroup στο πλαίσιο αναθεωρημένης ανάλυσης βιωσιμότητας χρέους». Αυτός
είναι ένας έμμεσος τρόπος να εκφράσει

ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, καθώς
το Eurogroup ήδη έχει πει όχι σε οποιαδήποτε μείωση των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων.
Η έκθεση επίσης αναφέρει πως η Ελλάδα ξεπέρασε τον στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος του 3,5% του ΑΕΠ
το 2018 «κυρίως εξαιτίας της περικοπής
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων», ένα πρόβλημα που έχουν εντοπίσει
από τον περασμένο Απρίλιο.
Σε ό,τι αφορά την παροχή 13ης σύνταξης και τη μείωση του ΦΠΑ, η έκθεση
είναι αντίθετη καθώς δεν ενισχύει την
ανάπτυξη της οικονομίας. Πρώτον, αναφέρει ότι τέτοια μέτρα «θα αυξήσουν τη
δημόσια δαπάνη για συντάξεις, που είναι
ήδη η υψηλότερη ως προς το ΑΕΠ στην

Ε.Ε.» και δεύτερον «τα μέτρα για τον ΦΠΑ
και τις συντάξεις είναι προσανατολισμένα
στην κατανάλωση και θα εξανεμίσουν
σημαντικό δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος
προβλεπόταν στη νομοθεσία του 2017
για ωφέλιμες προς την ανάπτυξη μειώσεις
σε φόρους επί της εργασίας και εταιρικούς
φόρους».
Οσον αφορά τις τράπεζες «η κατάσταση
συνεχίζει να ενέχει προκλήσεις, με τις
όποιες βελτιώσεις να έρχονται εξαιρετικά
αργά και να παραμένουν σημαντικά τρωτά
σημεία», καταγράφει η έκθεση.
Επιπλέον, το πρόγραμμα ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών προχωράει εξαιρετικά
αργά, η επεξεργασία των αιτήσεων αφερεγγυότητας πρέπει να επιταχυνθεί και
το πρόγραμμα προστασίας κατοικίας των
ευάλωτων δανειοληπτών αποδεικνύεται
πιο πολύπλοκο απ’ ό,τι αναμενόταν.
Η χώρα θα πρέπει να σπεύσει να διορθώσει όλα τα παραπάνω εγκαίρως για
την έκθεση του φθινοπώρου, αλλιώς αναμένεται πως θα χάσει την επόμενη
δόση των κερδών των κεντρικών τραπεζών από ελληνικά ομόλογα, ANFAs και
SMPs, ενώ θα καθυστερήσουν και οι αποφάσεις για τον μηδενισμό των επιτοκίων του επόμενου εξαμήνου και την αποπληρωμή του ΔΝΤ. Η έκθεση δεν ασχολείται με τις παροχές και μειώσεις
φόρων του 2020 καθώς, όπως λέει, «προς
το παρόν είναι δηλώσεις μελλοντικών
σχεδίων» και θα τις εξετάσει όταν κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις.
Επίσης, η έκθεση περιγράφει μία λίστα
από μεταρρυθμίσεις που δεν έχουν γίνει
μέχρι στιγμής. Συγκεκριμένα, αναφέρει
πως η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει σεβαστεί την οροφή για τις προσλήψεις
προσωρινού προσωπικού και ζητείται
μείωση κατά 1.550 άτομα μέσα στο 2019.
Η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων του
Δημοσίου «παραμένει απογοητευτική»,
καθώς ο ρυθμός της είναι ιδιαίτερα αργός.
Η Επιτροπή είναι επίσης αντίθετη με τις
120 δόσεις, καθώς «η ανακοίνωση αυτού
του πλάνου ενδέχεται να συμβάλει στη
μείωση των φορολογικών εισπράξεων
και να δημιουργήσει κινδύνους στην πειθαρχία επί των πληρωμών».
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Μειώνεται στο 10% από 15%
η φορολογία στα μερίσματα
Με συντελεστή 10%, από 15% που ήταν,
θα φορολογηθούν τα μερίσματα που διανέμονται εντός του 2019, σύμφωνα με
εγκύκλιο της ΑΑΔΕ. Ακόμα και τα προμερίσματα που ενδεχομένως δόθηκαν
εντός του 2018 θα φορολογηθούν με τον
χαμηλότερο συντελεστή. Μάλιστα, στην
περίπτωση που μέχρι τη δημοσίευση
του νόμου (14.3.2019) έχει παρακρατηθεί
φόρος με συντελεστή 15% (αντί του μειωμένου συντελεστή 10%), ο τυχόν αποδοθείς επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται
ως αχρεωστήτως καταβληθείς στην εταιρεία.
Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις επιχειρήσεις που τα τελευταία χρόνια έχουν σηκώσει μεγάλος
βάρος από τη δημοσιονομική προσαρμογή μέσω των υψηλών φόρων και των
τσουχτερών ασφαλιστικών εισφορών.
Με τη μείωση αυτή ο μεσοσταθμικός
συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων περιορίζεται σημαντικά και συγκεκριμένα από 39,65% που είναι σήμερα
μειώνεται στο 36,1%. Ο μειωμένος συντελεστής φορολογίας και παρακράτησης
φόρου μερισμάτων 10% εφαρμόζεται
επί των ακόλουθων διανομών:
α) Στα κέρδη που διανέμουν οι Α.Ε.,
ΕΠΕ και ΙΚΕ, για τα οποία η απόφαση έγκρισης διανομής (του τρέχοντος ή των
προηγούμενων φορολογικών ετών) έχει
ληφθεί από την 1.1.2019 και μετά.
Σε περίπτωση που έχουν διανεμηθεί
προμερίσματα από Α.Ε. ή έχουν πραγματοποιηθεί προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών ΕΠΕ ή ΙΚΕ μέσα στο φορολογικό έτος 2018, επί των οποίων έχει
διενεργηθεί παρακράτηση φόρου με συντελεστή 15%, δεδομένου ότι η απόφαση
διανομής των οποίων τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης
των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που
θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2019, εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής 10%.
β) Στα κέρδη που διανέμουν οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, αστικές κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, καθώς και κοινοπραξίες,
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, για τα
οποία ο χρόνος του δικαιώματος είσπραξής τους από τα μέλη είναι μετά την
1.1.2019.
Για τυχόν διανεμόμενα κέρδη παρελ-
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Στην περίπτωση που έχει
παρακρατηθεί φόρος με
συντελεστή 15%, ο επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται
ως αχρεωστήτως καταβληθείς στην εταιρεία.
θόντων φορολογικών ετών, καθώς και
για τις προσωρινές απολήψεις κερδών
των πιο πάνω εταιρειών, δεδομένου ότι
ως χρόνος κτήσης του υπόψη εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που λαμβάνει
χώρα η διανομή ή απόληψη (πίστωση ή
καταβολή), όπως προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα βιβλία,
παρακρατείται φόρος με τον συντελεστή
που ισχύει κατά τον χρόνο της διανομής
ή απόληψης (ήτοι, για διανομές παρελθουσών χρήσεων ή απολήψεις κερδών
εντός του φορολογικού έτους 2018 παρακρατείται φόρος με συντελεστή 15%,
ενώ για διανομές παρελθουσών χρήσεων
ή απολήψεις κερδών εντός του φορολογικού έτους 2019 παρακρατείται φόρος
με συντελεστή 10%).
Για εισόδημα από μερίσματα αλλοδαπής προέλευσης, ο μειωμένος συντελεστής 10% εφαρμόζεται όταν η απόκτηση
του δικαιώματος είναι μετά την 1.1.2019
και σε περίπτωση που δεν είναι ευχερής
η διαπίστωση του χρόνου αυτού, όταν
πιστώνεται στον τραπεζικό λογαριασμό.
Σε περίπτωση που μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4603/2019, (14.3.2019) έχει
παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή
15% (αντί του μειωμένου συντελεστή
10%), ο επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται
ως αχρεωστήτως καταβληθείς.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΑ Σ Ε Ι Σ
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Η γλώσσα των πουλιών
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Ο αριθμός όσων χρησιμοποιούν την περίεργη
διάλεκτο μειώνεται
διαρκώς εξαιτίας της
διάδοσης των κινητών
τηλεφώνων.
πουλιών», η οποία μετασχηματίζει
ολόκληρο το τουρκικό λεξιλόγιο σε
διαφορετικούς τόνους και μελωδικές
σειρές. Επί εκατοντάδες χρόνια αυτή
η παράξενη μορφή επικοινωνίας
διαδραμάτιζε κομβικό ρόλο στην αγροτική κοινότητα της περιοχής, επιτρέποντας πολύπλοκες συζητήσεις
σε μεγάλες αποστάσεις, κάτι που διευκόλυνε τη βοσκή των ζώων.
Σήμερα «μιλούν» ή μάλλον σφυρίζουν την παράξενη διάλεκτο περίπου 10.000 άνθρωποι. Ο αριθμός
τους μειώνεται διαρκώς εξαιτίας της
διάδοσης των κινητών τηλεφώνων.
Ετσι, η «γλώσσα των πουλιών» κινδυνεύει με αφανισμό. «Είναι η κληρονομία μας.
Οφείλουμε να την προστατεύσουμε και να εξακολουθήσουμε να τη
χρησιμοποιούμε», λέει η Mουαζέζ.
Η ίδια άρχισε να μαθαίνει τη «γλώσσα
των πουλιών» σε ηλικία έξι ετών, όταν εργαζόταν με τον πατέρα της

στα χωράφια. Προσπάθησε να κληροδοτήσει τη γνώση της στις τρεις
κόρες της, αλλά μόνο η μεσαία, η
Καντέρ, την έμαθε. Μπορεί, μάλιστα,
να σφυρίξει με επιδεξιότητα τον εθνικό ύμνο της Τουρκίας.

Πολιτιστική κληρονομιά

Η Τουρκία είναι μία από τις λίγες
χώρες που διαθέτουν διάλεκτο σφυρίγματος. Παρόμοιοι τρόποι επικοινωνίας χρησιμοποιούνται στα Κανάρια Νησιά, στην Ελλάδα, στο Μεξικό και στη Μοζαμβίκη. Αυτές οι
διάλεκτοι ενθουσιάζουν τους γλωσσολόγους και τους ερευνητές, καθώς
υποδεικνύουν ότι οι εγκεφαλικές
δομές δεν είναι καθορισμένες σαφώς,
όπως πίστευαν παλιά.
Σύμφωνα με μια θεωρία, η επεξεργασία της γλώσσας γίνεται στο
αριστερό ημισφαίριο και του ρυθμού, της μελωδίας και του τραγουδιού στο δεξί.
Πάντως σχετική έρευνα που
πραγματοποιήθηκε από τον βιοψυχολόγο Ονούρ Γκουντιρκούν στο
Κουτσκόι υποδεικνύει ότι τη «γλώσσα των πουλιών» την επεξεργάζονται και τα δύο εγκεφαλικά ημισφαίρια.
Από το 1997 διοργανώνεται στο
χωριό ένα ετήσιο Φεστιβάλ Γλώσσας
των Πουλιών, Τέχνης και Πολιτισμού, όπου ολόκληρη η κοινότητα
συγκεντρώνεται και διαγωνίζεται.
Επί του παρόντος στο μικρό χωριό
δεν υπάρχουν ξενοδοχεία. Ωστόσο
οι ντόπιοι ανακαινίζουν ένα παλιό
σχολείο ευελπιστώντας να προσελκύσουν τουρίστες.
Επίσης, η «γλώσσα των πουλιών»
έχει αναγνωριστεί από την Unesco
ως Αϋλη Πολιτιστική Κληρονομία.
Στη σχετική ανακοίνωση ο οργανισμός αναφέρει ότι απειλείται από
την έλευση των κινητών τηλεφώνων.
Ωστόσο η τεχνολογία χρησιμοποιείται και για τη διάσωσή της, καθώς
ο Mαχμούτ Τσίβελεκ, που διδάσκει
τη γλώσσα των σφυριγμάτων στα
παιδιά του χωριού, χρησιμοποιεί
μια εφαρμογή που στην πραγματικότητα είναι ένα λεξικό της «γλώσσας των πουλιών».

MALIN FEZEHAI/THE NEW YORK TIMES

H 46χρονη Μουαζέζ Κότσεκ θεωρείται μία από τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη δεξιότητα στο σφύριγμα
στο Κουτσκόι, ένα όμορφο χωριό
στα όρη του Πόντου, στην τουρκική
επαρχία της Κερασούντας. Το σφύριγμά της μπορεί να ακουστεί σε
μια τεράστια έκταση γεμάτη από
φυτείες τσαγιού και περιβόλια με
φουντουκιές και σε πολύ μεγαλύτερη απόσταση από ό,τι η ανθρώπινη φωνή. Κατά την επίσκεψη του
προέδρου Ερντογάν το 2012 στο
χωριό η Mουαζέζ τον καλωσόρισε
με ένα υπερήφανο σφύριγμα. Η γυναίκα χρησιμοποιεί τη «γλώσσα των

Η μικρότερη θυγατέρα της Mουαζέζ, Αϊλα, μαζεύει ξύλα έξω από το σπίτι της οικογένειας. Η ίδια δεν θέλησε να μάθει τη «γλώσσα των πουλιών».
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Τροποποιημένος μύκητας
κατά της ελονοσίας

Στην Τουρκία 10.000 άνθρωποι «μιλούν» τη διάλεκτο του σφυρίγματος
Της MALIN FEZEHAI
THE NEW YORK TIMES

l

Ενας μύκητας γενετικώς τροποποιημένος,
έτσι ώστε να παράγει μια τοξίνη αράχνης,
μπορεί να σκοτώσει με μεγάλη ταχύτητα
τα κουνούπια που μεταδίδουν ελονοσία.
Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε αμερικανική έρευνα.
Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν
στην Μπουργκίνα Φάσο έδειξαν ότι οι
πληθυσμοί των κουνουπιών κατέρρευσαν
ακόμη και κατά 99% εντός 45 ημερών.
Στόχος των ερευνητών, ωστόσο, δεν
είναι η ολοκληρωτική εξαφάνιση των
κουνουπιών, αλλά η αποτροπή μετάδοσης της ελονοσίας. Η ασθένεια, η οποία
μεταδίδεται όταν το θηλυκό κουνούπι
πίνει αίμα, οδηγεί στον θάνατο περισσότερους από 400.000 ετησίως. Σε παγκόσμιο επίπεδο τα κρούσματα ελονοσίας
ανέρχονται κάθε χρόνο σε 219 εκατομμύρια. Πραγματοποιώντας την έρευνα,
επιστήμονες από το πανεπιστήμιο του
Μέριλαντ και το Ερευνητικό Ινστιτούτο
IRRS της Μπουργκίνα Φάσο αρχικά εντόπισαν έναν μύκητα (Metarhizium
pingshaense) ο οποίος προσβάλλει τον
ανωφελή κώνωπα, που μεταδίδει την ελονοσία.
Στην επόμενη φάση οι ερευνητές θέλησαν να ενισχύσουν τον μύκητα. «Είναι
εξαιρετικά εύπλαστοι. Μπορεί κανείς
να τους τροποποιήσει γενετικώς πολύ
εύκολα», εξηγεί ο μυκητολόγος, εντομολόγος και μοριακός βιολόγος, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ,
Ραϊμόν Σεν Λεγκέρ.
Ετσι, στράφηκαν προς μία τοξίνη που
παράγεται από αυστραλιανή αράχνη.
Οι γενετικές οδηγίες που καταλήγουν
στην παραγωγή της τοξίνης προστέθηκαν στον γενετικό κώδικα του μύκητα,
έτσι ώστε να αρχίσει να παράγει την
τοξίνη από τη στιγμή που θα προσβάλει
το κουνούπι. «Η αράχνη χρησιμοποιεί
τα δόντια της προκειμένου να τρυπήσει
το δέρμα των εντόμων και να εγχύσει
τις τοξίνες της. Εμείς αντικαταστήσαμε
τα δόντια της αράχνης με τον μύκητα»,
εξηγεί ο Σεν Λεγκέρ.
Εργαστηριακές εξετάσεις κατέδειξαν
ότι ο γενετικώς τροποποιημένος μύκητας
μπορεί να σκοτώσει το κουνούπι ταχύτερα, ενώ χρειάζονται λιγότεροι σπόροι
μύκητα προκειμένου να επιτευχθεί ο
στόχος. Το επόμενο βήμα ήταν ο έλεγχος
της αποτελεσματικότητας του μύκητα
σε πραγματικές συνθήκες. Στήθηκε λοι-

Εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι καταλήγουν κάθε χρόνο εξαιτίας της ελονοσίας. Αμερικανοί επιστήμονες βρήκαν
τρόπο να την πολεμήσουν με τοξίνη αράχνης.
<
<
<
<
<
<

Οταν χρησιμοποιήθηκαν
οι μύκητες με την τοξίνη,
τα κουνούπια μειώθηκαν
από 1.500 σε 13
μέσα σε 45 ημέρες.
πόν ένα μεγάλο ψεύτικο χωριό με φυτά,
καλύβες, υδάτινους πόρους και τρόφιμα
για τα κουνούπια στην Μπουργκίνα Φάσο, το οποίο είχε περιβληθεί με κουνουπιέρες προκειμένου να μην αποδράσουν
τα έντομα.
Οι σπόροι του μύκητα είχαν εμβαπτιστεί σε σουσαμέλαιο και είχαν απλωθεί
σε μαύρα βαμβακερά σεντόνια. Τα κουνούπια έπρεπε να προσγειωθούν στα
σεντόνια για να προσβληθούν από τον
μύκητα. Αρχικά χρησιμοποιήθηκαν 1.500
κουνούπια.
Τα αποτελέσματα, που δημοσιεύθηκαν
στο περιοδικό «Science», δείχνουν ότι
οι πληθυσμοί των εντόμων γιγαντώθηκαν
χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Οταν όμως
χρησιμοποιήθηκαν οι μύκητες με την
τοξίνη, τα κουνούπια εντός 45 ημερών
μειώθηκαν σε μόλις 13. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι ο μύκητας δεν προσέβαλε
άλλα έντομα, όπως μέλισσες.
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Τέλος στο ανοδικό
σερί του Χ.Α.
με πτώση 2,8%
Στις 813,33 μονάδες ο Γενικός Δείκτης,
«βουτιά» άνω του 8% για τις τράπεζες
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Υστερα από ένα εντυπωσιακό ράλι που ξεπέρασε
το 14% μέσα σε έξι συνεδριάσεις για τον Γενικό
Δείκτη και το 32% για τον τραπεζικό, η διόρθωση
στην οποία αντιστεκόταν το Χ.Α. από την Παρασκευή ήρθε, τη στιγμή μάλιστα που οι ευρωπαϊκές αγορές ανέκαμπταν, με τους επενδυτές να προχωρούν –όπως αναμενόταν– σε
κινήσεις κατοχύρωσης των πολύ υψηλών βραχυπρόθεσμων κερδών, οι οποίες εντάθηκαν
την τελευταία μιάμιση ώρα. Οι πωλητές φαίνεται
πως άδραξαν την ευκαιρία αυτών των ημερών
–με τα απογοητευτικά στοιχεία του ΑΕΠ τα οποία επιβεβαιώνουν τις χαμηλές πτήσεις της
ελληνικής οικονομίας, καθώς και τη σημερινή
«ετυμηγορία» της Κομισιόν για την παροχολογία
της κυβέρνησης– να πιέσουν τις τιμές πολλών
τίτλων που «έτρεξαν» το τελευταίο διάστη- μα
χαμηλότερα, δημιουργώντας έτσι, σύμφωνα
με τους αναλυτές, ευκαιρίες για νέες τοποθετήσεις. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες
2,81%, στις 813,33 μονάδες, ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 113,86 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες
2,18%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης
υποχώρησε κατά 1,51%, ενώ «βουτιά» της
τάξης του 8,24%, στις 725,94 μονάδες, σημείωσε
ο τραπεζικός δείκτης.
Στο επίκεντρο των πιέσεων βρέθηκαν οι

μετοχές των τραπεζών που είχαν υπεραποδώσει
το τελευταίο διάστημα, με τις μεγαλύτερες απώλειες να σημειώνει η Τράπεζα Πειραιώς (11,19%) και ακολούθησαν η Εθνική (-8,13%),
η Alpha Bank (-8,08%) και η Eurobank (-7,49%).
Στα υπόλοιπα blue chips, απώλειες άνω του
2% σημείωσαν οι ΑΔΜΗΕ, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, Ελλάκτωρ, Motor Oil και ΟΠΑΠ, ενώ αντιστάσεις
εμφάνισαν οι Coca-Cola (+2,05%), Cenergy
(+3,59%), Σαράντης (+0,66%) και Τιτάν
(+0,11%). Η εκτόξευση του Γενικού Δείκτη
κατά 100 μονάδες στις έξι συνεδριάσεις που
ακολούθησαν μετά τις ευρωεκλογές, οδηγώντας
τον σε επίπεδα-ρεκόρ για τους τελευταίους 13
μήνες, συνιστά αδιαμφισβήτητη ηχηρή ψήφο
εμπιστοσύνης από την επενδυτική κοινότητα,
σημειώνει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της «Κύκλος Χρηματιστηριακή».
Η διάθεση της αγοράς δείχνει προεξόφληση
του σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης,
η οποία θα εφαρμόσει σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας, προώθησης
ώριμων επιχειρηματικών σχεδίων και επιτάχυνσης αποκρατικοποιήσεων. Οι παραπάνω
προσδοκίες έχουν οδηγήσει σε ενάρετο ανοδικό
κύκλο, με τις ενδοσυνεδριακές διορθώσεις να
εκλαμβάνονται ως ευκαιρίες για τοποθετήσεις
από νέους επενδυτές, διαμορφώνοντας συναλλαγές που ξεπερνούν πλέον καθημερινά
τα 100 εκατ. ευρώ.

Στη Φρανκφούρτη (φωτ.) ο DAX έκλεισε με αύξηση 1,5% χάρη στη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο των μετοχών των αυτοκινητοβιομηχανιών το τελευταίο δίμηνο. Η μετοχή της
Daimler ενισχύθηκε κατά 4,1%, της Volkswagen κατά 3,3% και της Continental κατά 3,2% μετά τη σύσταση της RBC πως οι συγκεκριμένες μετοχές θα έχουν υπεραπόδοση.

Η Fed ώθησε υψηλότερα τα διεθνή χρηματιστήρια
Ανοδικά κινήθηκαν χθες τα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια, απομακρυνό-μενα από
το χαμηλό επίπεδο τριών μηνών όπου
είχαν βρεθεί τη Δευτέρα, χάρη στην
άνοδο των μετοχών των αυτοκινητοβιομηχανιών. Επίσης, αργά χθες το
βράδυ οι μετοχές στη Wall Street ενισχύονταν στον μεγαλύτερο βαθμό από
τον Ιανουάριο, καθώς ο πρόεδρος της
Fed Τζερόμ Πάουελ άφησε ανοικτό το
ενδεχόμενο για μείωση των επιτοκίων
δανεισμού, ενώ Μεξικανοί αξιωματούχοι δήλωναν ότι τελικά δεν θα επιβληθούν δασμοί από τις ΗΠΑ. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Euro 600 έκλεισε χθες με άνοδο 0,7%, παρά την
πτωτική αρχή της συνεδρίασης, εξαι-

New York/Nέα Yόρκη

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
DUPONT DE NMOU
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

Ανοικτό το ενδεχόμενο για
μείωση των επιτοκίων
άφησε η αμερικανική
κεντρική τράπεζα.
τίας των πιέσεων που δέχεται ο τεχνολογικός τομέας στις ΗΠΑ. Στη
Φρανκφούρτη, ο DAX έκλεισε με άνοδο
1,5%, χάρη στη μεγαλύτερη ημερήσια
άνοδο των μετοχών των αυτοκινητοβιομηχανιών το τελευταίο δίμηνο. Η
μετοχή της Daimler ενισχύθηκε κατά
4,1%, της Volkswagen κατά 3,3% και
της Continental κατά 3,2% μετά τη

σύσταση της RBC πως οι συγκεκριμένες
μετοχές θα έχουν υπεραπόδοση. Στο
Λονδίνο, ο FTSE 100 έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,4%, παρά το γεγονός πως
όλο και περισσότεροι υποψήφιοι για
τη θέση του επόμενου προέδρου των
Συντηρητικών και πρωθυπουργού της
χώρας δηλώνουν πως η Βρετανία θα
πρέπει να εγκαταλείψει την Ε.Ε. τον
Οκτώβριο, ακόμη και δίχως να έχει εξασφαλίσει συμφωνία αποχώρησης.
Στο Μιλάνο, ο FTSE MIB έκλεισε με
κέρδη 1,8% και ο τραπεζικός δείκτης
ήταν ενισχυμένος κατά 2,4% μετά την
προειδοποίηση του πρωθυπουργού
Τζουζέπε Κόντε ότι η κυβέρνηση θα
πρέπει να σεβαστεί τους ευρωπαϊκούς

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

Eταιρείες

<
<
<
<
<
<

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο
164.185
22.09
679.845
50.46
1721.7629
116.33
53.7
174.58
178.23
3.635
27.7635
75.715
343.31
46.61
38.49
121.74
154.42
116.98
53.47
65.23
27.25
49.87
70.835
12.3
3
49.545
74.055
96.43
48.14
73.1934
157.71
9.88
132.1
167.46
9.89
188.05
21.86
53.93
19.34
194.36
167.69
44.6504
133.83
109.17
34.1
199.035
81.17
122.5
164.15
42.28
80.66
200.44
42.35
104.71
179.26
155.78
35.71
53.635
3.39
2.92
9.41
129.3
240.32
51.71
56.38

Μετ. %
2.59
2.6964
0.2056
0.7186
1.7176
1.4919
1.8782
1.288
2.8448
-0.1374
4.0611
2.3729
1.3043
1.0624
2.9971
0.9034
2.666
0.8535
3.2638
4.1846
0.3314
-0.2201
0.2051
0.1629
3.0928
3.3048
-2.6873
-1.6221
-0.7832
1.8272
3.525
2.8096
2.9859
2.6417
3.7775
2.653
2.0542
0.9358
3.6442
2.5268
0.7329
2.7391
1.8183
2.5456
5.4422
0.1283
1.1338
2.2196
2.5681
3.8055
3.4633
2.0882
1.0258
0.8767
1.7367
3.646
2.0577
-0.9694
2.1084
-5.8065
0.3198
1.9234
1.5894
1.9318
0

WALT DISNEY CO
WELLS FARGO &
WALMART INC

134.05
45.4433
102.145

1.1927
2.0739
0.1814

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
1935.4
2462.77996
2076.60148
1897
793.89
411.09203
5987
463.9
467
154.1
2838
548.35
3500.31
527
2159.883
543.20415
1729.7693
201.65
2841
3884
94.04
1799.58877
107.85
2544
117.1
6666
3298
321.1
2374.37597
885
788.5964
262.0293
1530.19947
1602
273.59
2126
648
459.48515
4977.8338
1049.5
1938
89.22
544.6
5282
107.8
3172.47
216.96
833
261.4
57.89
5303.99306
370.37
88800
1666.5
783
5728
446
1588.45
2006
769.2

Μετ. %
0.823
0.44
0.436
2.43
2.003
3.647
0.723
4.718
0.973
3.091
2.566
0.217
2.473
-0.303
0.047
0.11
1.882
3.516
-0.281
-0.359
-0.085
-1.217
1.778
2.169
2.809
0.06
-1.904
1.743
-1.083
3.533
-1.506
1.967
-1.214
0.562
0.702
-4.578
0.124
3.095
-1.072
1.205
3.581
-2.418
-0.475
-0.938
2.52
2.633
1.625
0.313
2.429
1.472
-0.038
0.763
1.233
1.061
-1.41
-0.174
-0.535
3.024
2.872
-2.756

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

6313
218.4
2459
2479
1819.5
4606
199.73
879
559
203.16446
2933
729.22
1035.5
1465
1650.5
294.6
1088
678.58
1971.67
1262
229.33855
717.59
166.05
4829.4932
791.9
129.70185
969.6
4695

Zurich /Zυρίχη

0.143
2.922
-0.546
-0.342
-1.808
0.239
2.159
1.337
2.381
1.25
3.129
-2.344
0.681
1.314
-1.639
1.237
0.555
1.216
-0.328
0.96
1.644
3.524
1.281
-0.834
-1.205
2.862
0.916
1.011

(Σε ελβ.φρ.)

Εταιρείες

Χθεσινό

ABBLTDN

18.75

Μετ. %
1.76

RICHEMONTN

76.82

3.64

GEBERITN1

443.3

-0.38

LAFARGEHOLCIM

48.68

1.42

NOVARTISN

86.92

-0.63

ROCHEHOLDING
SGSN

263

-0.45

2544

-0.08
2.82

SWATCHGROUPI

258.9

ADECCON

54.78

1.52

JULIUSBAERN

40.39

3.27

CSGROUPAG

11.59

2.75

GIVAUDANN

2641

-0.64

NESTLESA

99.3

-2.11

TRANSOCEANN

6.34

1.77

SWISSCOMN

484.3

0.12

SWISSREN

96.42

1.3

UBSGROUPN

11.625

2.15

328

0.77

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
258
203.4
61.32
63.43
103.4
54.5
6.488
126.16
48.58
6.241
26.99
124.8

Μετ. %
-1.2
4.24
2.17
1.79
-1
0.62
0.254
3.88
1.925
0.266
0.515
1.45

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

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
17.485
15.234
9.453
66.6
46.835
68.32
82.42
14.874
15.72
88.56
219.1
22.33
12.135
144.66
47.65
104.28
111.14

0.38
0.01
0.037
1
0.925
1.58
0.54
0.084
0.435
0.28
2
0.09
0.525
4.6
0.1
1.86
-0.08

Amsterdam/Aμστερνταμ

(Σε ευρώ)

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

Χθεσινό
30.5
4.192
19.495
77
2.7
13.858
168.52
20
102.45
95.14
9.982
102.2
2.773
35.08
102.2
73.1
46.35
20.49
27.745
136.4
53.57
36.6
61.96

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

δημοσιονομικούς κανόνες. Στη Wall
Street, ο δείκτης S&P 500 ενισχυόταν
χθες βράδυ κατά 1,51%, κυρίως χάρη
στην ανάκαμψη του τεχνολογικού κλάδου, αλλά και χάρη στις δηλώσεις του
προέδρου της Fed ότι θα δράσει με
τον αρμόζοντα τρόπο ώστε να αντιμετωπίσει τις απειλές που απορρέουν
από τον εμπορικό πόλεμο. Ο Dow Jones
ενισχυόταν κατά 1,44% και ο δείκτης
εταιρειών υψηλής τεχνολογίας Nasdaq
εμφάνιζε κέρδη 1,94%. Οι βασικοί δείκτες της Wall Street υποχώρησαν κατά
περισσότερο από 6% τον Μάιο εξαιτίας
της ανησυχίας περί επιβράδυνσης της
παγκόσμιας οικονομίας λόγω της κλιμάκωσης του εμπορικού πολέμου.

Μετ. %
2.04
4.02
3.28
0.54
-0.3
4.05
-0.52
1.01
-0.15
-0.06
3.96
-0.82
0.73
2.63
-0.82
-0.14
1.8
-1.91
-0.43
1.26
-0.39
0.58
-1.21

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
1.47
21.90
15.32
0.95
5.71
57.90
14.02
15.89
1.24
1.8662
2.61
8.22
0.89
16.21
4.59
14.13
0.45

Μετ. %
1.47
22.34
14.77
0.96
5.62
55.14
13.82
15.59
1.22
2.2
2.58
8.22
0.88
15.21
4.55
13.78
0.44

TENARIS
TERNA
UNICREDIT

11.11
5.53
10.43

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

10.85
5.54
2.9

(Σε γιέν)

Χθεσινό
1813.5
4790
1495
4110
3038
1235
507
1142
466.5
2628
5134
7368
875
3770
2717
2434
1232
2429
1512
7040
678
945
1175
498.6
2857
1378
522
3855
2438
1497
4790
758.8
337.1
4615
1884
2472
1033
2642
571
1966
1033
8994
3590
988
911
7736
5084
3739
472
597
4120
7410
3135
5417
745.9
4750
2354
745.9
3475
1202
6368
5030

Μετ. %
-1.81
-0.48
1.56
0.69
-0.3
1.65
1.6
5.25
1.26
3.51
-0.31
0.34
1.51
1.64
2.16
3.14
0.86
2.79
1.61
-3.43
3.99
-0.11
3.34
0.32
0.6
2.72
1.56
-2.53
-0.73
1.84
-1.56
1.88
1.44
2.44
-1.24
1.27
-2.51
1.78
0.25
-1.24
-2.2
-0.77
3.13
0.77
-0.65
-1.63
-0.03
1.51
1.36
1.35
0.54
-1.1
0
1.33
-0.94
0.68
1.33
-1
4.61
0.39
2.44

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
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
32.84
114.30
40.92
22.29
42.00
31.44
97.80
17.03
32.86
10.52
71.82
129.60
12.44
239.80
342.10
22.56
104.05
156.30
20.46
468.45
49.53
56.57
33.00
73.68
72.06
22.72
102.00
8.68
98.28
47.22
20.65

Μετ. %
0.46
1.28
0.86
2.25
2.89
0.96
-0.97
0.62
-2.95
3.44
-1.56
-2.92
-2.09
-0.7
0.47
1.26
2.16
-1.7
2.4
0.41
0.71
4.28
0.98
-0.09
0.28
1.45
-0.87
5.15
-1.15
1.09
-1.38

(Σε ευρώ)

Χθεσινό Μετ. %
37.25
1.3054
166.5 -0.2695
8.4
2.79
98.85 0.9704
68 -0.2347
2.251
1.8552
5.01
3.044
6.474
1.5052
2.812
3.8021
0.6026 -1.3748
22.31 -0.4462
24.2 -1.3453
20.81 -1.6541
11.38
-1.5571
22.85 -2.4338
8.456
0.356
5.24
3.5983
9.36 0.6452
24.83
1.6373
2.657
1.8788
11.76 -0.8432
13.87 4.0198
1.032 -0.8169
18.805 -1.7246
14.63
1.001
1.012
1.8929
4.0415
2.5761
2.118
5.1639
7.317
1.6956
6.368
1.3045
22.94
2.4107

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ

Τετάρτη 5 Ιουνίου 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

Τρίτη 4 Ιουνίου 2019
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8820

0,8940

0,8860

-1,6070

19.054

0,8820

0,8920

0,8820

-2,43

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,3640

1,3860

1,3776

-1,0030

28.507

1,3660

1,3900

1,3640

-2,29

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,5350

0,5450

0,5360

-1,4170

5.057

0,5350

0,5500

0,5350

-3,60

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0090

0,0110

0,0100

0,0000

20.000

0,0090

0,0110

0,0090

-10,00

0,0520

0,0595

0,0545

0,0140

657.180

0,0530

-7,83

1,3600

-0,73

0,0800

0,00

1,4200

0,00

1,1700

0,00

0,1200

0,00

0,6650

3,91

0,4640

-1,28

2,6200

0,00

1,4100

-4,08

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,0000

0,0585

0,1200

0,1250

1,3600

1,3800

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

1,3600

1,3700

1,3658

-0,4220

6.571

0,0800

0,0800

0,0800

1,9640

1.500

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0445

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0180

0,0000

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2780

0,2980

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0240

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1240

0,1430

ΤΔΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)

0,0000

0,0000

ΤΕΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,7200

ΤΚΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,0000

ΤΟΕΠ

ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,0380

ΦΑΣΤ

UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0120

1,4200

1,4200

1,4200

0,0000

1.250

0,2100

0,2180

0,0775

0,0800

0,2100

0,0000

1,4100

1,4200

0,0320

0,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

1,1700

1,1700

1,1700

0,0000

2.000

0,0105

0,0000

1,1600

1,1800

0,0000

0,0000

ΑΓΡΟ

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

1,0000

0,0000

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,0000

0,1400

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

0,0000

0,0250

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1150

0,1300

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0800

0,0850

0,1150
0,6650

0,1200
0,6650

0,1187
0,6650

-0,1260
2,5000

3.949

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,6400

0,6650

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

40

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,7050

0,7700

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0280

0,0330

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

1,5000

1,5200

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0620

0,0000

0,0440

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,3280

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4600

0,4700

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0935

0,0000

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,6000

2,6200

0,0000

0,0100

1,4200

1,4800

0,0000

0,0000

0,4600

0,4640

0,4613

-0,5700

3.000

2,6200

2,6200

2,6200

1,0120

900

1,4100

1,4200

1,4117

-5,8340

1.202

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΚΕΟ

KEO PLC

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,6150

0,6150

0,6150

2,9040

2.000

0,0000

0,6150

0,6150

0,00

ΦΡΟΥ

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

0,2480

0,2500

0,2486

-0,1430

7.000

0,2420

0,2460

0,2480

-0,80

0,0830

0,0860

0,0975

0,00

0,0005

0,00

0,0020

0,00

0,2000

2,04

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

0,0970

0,1070

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0970

0,0975

0,0974

0,0090

10.000

0,0000

1,1100

ΑΙΕΠ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0025

0,0080

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)

0,0000

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0010

0,0025

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1550

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,1040

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)

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0020

0,0035

ΤΖΕΠ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0070

0,0145

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0265

0,0005
0,0020

0,0010
0,0020

0,0005
0,0020

0,0000
0,0000

5.203.000
4.000

0,0000

0,1880

0,0000

0,0005

0,0005

0,0010

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,2000

0,2000

0,2000

0,4480

5.478

0,0505

0,0545

0,1950

0,2100

0,0000

0,0120

0,0295

0,0325

48,5550

57,0000

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

\ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

51,0000

55,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

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

Ενας τίτλος που της άξιζε

Το αγγλικό ποδόσφαιρο «μάτωσε», αλλά κατέκτησε την κορυφή χωρίς να χάσει τον ρομαντισμό
Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Από τη μια το βαθύπλουτο αγγλικό ποδόσφαιρο σάρωσε στην Ευρώπη φέτος
και από την άλλη ο αρχηγός τής Αστον
Βίλα, Τζακ Γκρίλις, έπαιζε με λιωμένα
παπούτσια στον κρισιμότερο αγώνα της
χρονιάς στην Αγγλία, το μπαράζ ανόδου
στην Πρέμιερ Λιγκ. Πώς συμβιβάζονται
αυτά; Μήπως η Βίλα δεν έχει θέση στο
ακριβότερο πρωτάθλημα του κόσμου;
Κάθε άλλο! Η Πρέμιερ Λιγκ είναι το πρωτάθλημα και των «πληβείων», και γι’
αυτό σάρωσε φέτος παντού.
Μέσα σε 12 μήνες, η Αγγλία κυριάρχησε και στα δύο ευρωπαϊκά Κύπελλα,
με τις νικήτριες και τις φιναλίστ από την
ίδια χώρα, και ξεπερνώντας τις προσδοκίες έφτασε στην τετράδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας. Επρεπε να
περάσουν 27 ολόκληρα χρόνια από τη
μεγάλη επανάσταση στο αγγλικό ποδόσφαιρο, που ήταν η αποκοπή της πρώτης
κατηγορίας από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία και η δημιουργία της Πρέμιερ
Λιγκ, για να κατακτήσει επιτέλους η Αγγλία και ποδοσφαιρικά τον ρόλο που έχει
κατακτήσει εμπορικά ως η απόλυτη κυρίαρχος και πρωτοπόρος στο ευρωπαϊκό
ποδόσφαιρο.

Η Πρέμιερ Λιγκ

Ηταν το 1992, όταν οι σύλλογοι της
πρώτης κατηγορίας της Αγγλίας, από
την πρωταθλήτρια Λιντς ώς τις ομάδες
που ανήλθαν από την τότε δεύτερη κατηγορία, προχώρησαν στην ίδρυση της
Πρέμιερ Λιγκ, που ήταν ένα υβρίδιο των
επαγγελματικών λιγκών των ΗΠΑ με το
σύστημα υποβιβασμού και προβιβασμού
που παραδοσιακά είχε η Ευρώπη.
Σκοπός ήταν η αναβάθμιση του προϊόντος στο πλαίσιο και του νέου, αυστηρότατου κώδικα ασφαλείας ως απότοκο
της τραγωδίας του Χίλσμπορο τρία χρόνια
νωρίτερα, και η κάλυψη της απόστασης
από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
που μετά τον αποκλεισμό των αγγλικών
συλλόγων από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο δεύτερο μισό της δεκαετίας
του ’80 είχαν φύγει αρκετά μπροστά, ειδικά οι Ιταλοί και οι Ισπανοί.
Η Πρέμιερ Λιγκ ήταν επιτυχημένη
από την αρχή, παρά την επικυριαρχία
λίγων ομάδων εις βάρος των υπόλοιπων,

Στο ματς των 70 εκατομμυρίων στερλινών πριν από λίγες ημέρες, ο αρχηγός της Αστον Βίλα, Tζακ Γκρίλις, αγωνίστηκε με διαλυμένα παπούτσια για γούρι. Ο ρομαντισμός πάνω στη χρυσοφόρο λεωφόρο...
<
<
<
<
<
<
<

Απο τον ευρωπαϊκό
αποκλεισμό της δεκαετίας
του ’80, στην εμπορική
κυριαρχία και στις 4 ομάδες
στους τελικούς του Τσάμπιονς και Γιουρόπα Λιγκ.
με τις Μπλάκμπερν το 1995 και Λέστερ
το 2016 να αποτελούν την εξαίρεση του
κανόνα. Το πιο σημαντικό ήταν η φροντίδα για όλες τις ομάδες και όλα τα γήπεδα της κατηγορίας, στον βαθμό που
τα εισιτήρια κατέστησαν πανάκριβα και
δυσεύρετα.
Αυτό που τονίζουν, μάλιστα, στην
Αγγλία είναι ότι στην παντοδυναμία της
η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πριν από
10-12 έτη, θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει ιδιαιτέρως προνομιακό συμβόλαιο
από κανάλια και χορηγούς εντός της
Πρέμιερ Λιγκ, ωστόσο διέγνωσε σωστά
ότι μόνο με τους αδυνάτους ενισχυμένους

γίνεται δυνατό το πρωτάθλημα, και έτσι
έπραξε. Τώρα το πληρώνει μεν αγωνιστικά, αλλά εμπορικά παραμένει μακράν
η ισχυρότερη ομάδα της χώρας, σε έσοδα
και κέρδη.
Μέχρι φέτος η εμπορική κυριαρχία
της Πρέμιερ Λιγκ δεν είχε μεταφραστεί
και σε ποδοσφαιρική κυριαρχία στην
Ευρώπη. Ηταν μόνο το 2008 όταν ο τελικός του Τσάμπιονς Λιγκ είχε δύο αγγλικές ομάδες, χωρίς όμως κάτι αντίστοιχο
στο τότε Κύπελλο UEFA.
Το 2019, όμως, οι Αγγλοι έμοιαζαν ανίκητοι, με τις Λίβερπουλ, Τότεναμ, Τσέλσι και Αρσεναλ στους ευρωπαϊκούς τελικούς, χωρίς καν δηλαδή τη Μάντσεστερ
Σίτι που ήταν και η πρωταθλήτρια στην
Αγγλία.
Προσοχή, όμως, διότι και η Σίτι από
αγγλική ομάδα αποκλείστηκε, την Τότεναμ. Η δε συμπολίτισσα Γιουνάιτεντ
μπορεί να μην πήγε τόσο μακριά όσο οι
Λίβερπουλ και Τότεναμ, αλλά κατάφερε
να πετάξει εκτός θεσμού ένα από τα φαβορί για φέτος, την Παρί Σεν Ζερμέν.
Το πιο χαρακτηριστικό, όμως, της
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εξωπραγματικής αξίας της Πρέμιερ
Λιγκ είναι το ετήσιο μπαράζ για την άνοδο της τρίτης ομάδας από την Τσάμπιονσιπ, όπου πραγματικά πέφτουν
κορμιά για το χρυσοφόρο εισιτήριο ανόδου ενώπιον των ασφυκτικά γεμάτων
εξεδρών του Γουέμπλεϊ: Φέτος το ματς
των 70 εκατομμυρίων στερλινών, ποσό
που κάθε χρόνο αυξάνεται με βάση τα
εγγυημένα έσοδα κάθε προβιβασμένης
ομάδας, το κέρδισε η Αστον Βίλα, καταβάλλοντας την περασμένη Δευτέρα
την Ντέρμπι.
Τότε γιατί έπαιζε ο αρχηγός της Αστον
Βίλα με διαλυμένα παπούτσια στο Γουέμπλεϊ; Την απάντηση την έδωσε ο ίδιος
ο Γκρίλις: «Ηταν καινούργια όταν επέστρεψα από τραυματισμό, και από τότε
άρχισα να σκοράρω και να μοιράζω ασίστ.
Σκέφτηκα ότι αυτά ήταν τα τυχερά μου
παπούτσια, οπότε αποφάσισα να τα κρατήσω» δήλωσε, βαδίζοντας με σκισμένα
παπούτσια στη χρυσοφόρο λεωφόρο,
καθώς όλα τα χρήματα του κόσμου δεν
αρκούν να αλλάξουν τον ρομαντισμό
των ανθρώπων...

Ο θρίαμβος της Λίβερπουλ επί της Τότεναμ
σε έναν ποιοτικά κατώτερο του αναμενόμενου τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ, το Σάββατο, προκάλεσε φρενίτιδα ενθουσιασμού
στο μεγάλο αγγλικό λιμάνι κατά την προχθεσινή παρέλαση των νικητών και το μεθύσι χαράς και όχι μόνον...
Μόλις ο Νταμίρ Σκόμινα σφύριξε τη
λήξη του τελικού στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» της Μαδρίτης, με τελικό σκορ
2-0 από τα τέρματα των Μοχάμεντ Σαλάχ
και Ντιβόκ Οριγκί, οι πανηγυρισμοί των
νικητών ξεπέρασαν τα συνήθη επίπεδα.
Το απωθημένο της απώλειας του εγχώριου πρωταθλήματος για 29η σερί σεζόν,
στην οποία έφτασαν πιο κοντά από ποτέ,
εκτονώθηκε αυτό το Σαββατοκύριακο,
πρώτα στη Μαδρίτη και αμέσως μετά και
στο Λίβερπουλ. Οι φίλοι των «ρεντς» γιόρτασαν με την ψυχή τους, παίρνοντας έτσι
και μια άτυπη ρεβάνς από την πικρή περυσινή ήττα από τη Ρεάλ.
Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς από τους πανηγυρισμούς στο Λίβερπουλ... Τις μπίρες
που κατέβαζε χωρίς αναστολές ο Γιούργκεν
Κλοπ, το βαμμένο κόκκινο μαλλί του Φιρμίνο,
το κόκκινο ποτάμι των οπαδών τής εξάκις
πρωταθλήτριας Ευρώπης που πλημμύρισε
τους δρόμους στην πρωτεύουσα του Μέρσεϊσαϊντ για το τετράωρο και πλέον πάρτι.
Μετά την υποδοχή με πίδακες νερού στο
αεροδρόμιο του Λίβερπουλ που δημιουργούσαν αψίδα, το ανοικτό λεωφορείο με
το βαρύτιμο τρόπαιο και τους αλαλάζοντες
παίκτες διέσχισε διαδρομή 13 χιλιομέτρων
ενώπιον περισσότερων των 500.000 φίλων
της νέας πρωταθλήτριας Ευρώπης, πολλοί
εκ των οποίων με φουσκωτά ομοιώματα
του τροπαίου και με κόκκινα καπνογόνα.
Η νίκη στον τελικό, έστω και με μέτρια
για τα δεδομένα της Λίβερπουλ απόδοση
και με προβάδισμα από ένα εντόνως αμφισβητούμενο πέναλτι, αποτέλεσε δικαίωση για πολλούς στην οικογένεια της Λίβερπουλ. Ο Σαλάχ, σκόρερ στο δεύτερο
λεπτό από τα 11 βήματα, δήλωσε ότι ως
κίνητρό του είχε μια περυσινή του φωτογραφία, όταν με δάκρυα στα μάτια είχε
αποχωρήσει από τον τελικό κόντρα στη
Ρεάλ. Ο αρχηγός Τζόρνταν Χέντερσον ξέσπασε στην αγκαλιά του πατέρα του με
τη λήξη του αγώνα, έχοντας πια αφήσει
πίσω τους τις σφοδρές επικρίσεις για τη
χρησιμότητά του.
Ο δε Κλοπ πέτυχε επιτέλους την πρώτη
του νίκη σε τελικό, ύστερα από έξι ήττες.
«Κυρίως ανακούφιση αισθάνομαι, για να
είμαι ειλικρινής, και περισσότερο για την
οικογένειά μου. Τις τελευταίες έξι φορές

Περισσότεροι από 500.000 οπαδοί της
Λίβερπουλ υποδέχθηκαν την πρωταθλήτρια Ευρώπης σε ένα πάρτι που ξεπέρασε
τις τέσσερις ώρες.
<
<
<
<
<
<
<

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς
από τους πανηγυρισμούς στο
Λίβερπουλ... Τις μπίρες που
κατέβαζε χωρίς αναστολές
ο Κλοπ, το βαμμένο κόκκινο
μαλλί του Φιρμίνο, το κόκκινο ποτάμι των οπαδών που
πλημμύρισε τους δρόμους.
πηγαίναμε συνεχώς διακοπές με ένα ασημένιο μετάλλιο, και δεν ήταν και τόσο ωραίο.
Φέτος όμως είναι διαφορετικά», δήλωσε ο
Γερμανός προπονητής.
«Οι παίκτες μου κι εγώ ουσιαστικά κλαίγαμε στον αγωνιστικό χώρο, διότι ήταν
πολύ συγκινητικό, ήταν τεράστιο», πρόσθεσε
περιχαρής ο γενικά εξωστρεφής τεχνικός
της Λίβερπουλ.
Υπήρξαν όμως και δυσάρεστα περιστατικά, όπως ο θάνατος από μαχαιριές ενός
33χρονου φίλου της Λίβερπουλ υπό άγνωστες προς το παρόν συνθήκες και ο σοβαρός
τραυματισμός ενός 51χρονου που δέχθηκε
επίθεση και νοσηλεύεται σε κλινική.

ΠΑΜΕ

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

ΣΧΟΛΙΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΠΟΗΧΟ ΤΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΟΙ

ΜΑΡΙΟΣ
ΑΒΡΑΑΜΙΔΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΖΑΒΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ Κ
ΟΣΙΑΡΗΣ
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MARKET PLACE

Δωρεάν εγκατάσταση
Internet της Cytanet και
Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας
Κατά τον μήνα Ιούνιο, η Cyta θα προσφέρει δωρεάν
εγκατάσταση των προϊόντων Internet της Cytanet
και Ευρυζωνικής Τηλεφωνίας. Η προσφορά της δωρεάν εγκατάστασης για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες
θα ισχύει για τους πελάτες που θα υποβάλουν αίτηση
μέχρι και την 30η Ιουνίου 2019, με την προϋπόθεση
της υπογραφής 12μηνου συμβολαίου. Παράλληλα,
όλοι οι πελάτες της Cytanet θα μπορούν να αποκτήσουν την έξυπνη συσκευή MAIC σε προνομιακή
τιμή και με ευκολίες πληρωμής, με €8 το μήνα και
24 μηνιαίες άτοκες δόσεις. Η συσκευή MAIC διατίθεται στα καταστήματα της Cyta σε όλη την Κύπρο.

APPLE

Τέλος εποχής για το iTunes
Το οριστικό κλείσιμο του iTunes ανακοίνωσε η Apple

στο συνέδριο WWDC 2019 της εταιρείας για τους
developers. Η μουσική υπηρεσία iTunes, που είχε εμφανιστεί το 2001, αντικαθίσταται με τρεις ξεχωριστές
εφαρμογές Apple Music, Apple Podcasts και Apple TV.
Αυτό, μεταξύ άλλων, έχει ως συνέπεια ότι οι χρήστες
δεν θα υποχρεούνται πια να χρησιμοποιούν το iTunes
για να συγχρονίζουν τα iPhones τους με τους υπολογιστές τους. Στην ίδια εκδήλωση, την ετήσια διεθνή
συνάντηση των προγραμματιστών της (WWDC) στο
Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας, η εταιρεία ανακοίνωσε τα
νέα αναβαθμισμένα λειτουργικά συστήματα iOS 13,
iPad OS και MacOS Catalina για τις συσκευές της
(iPhones, iPads, Macs, Apple Watches).

Η DeepMind, η πρωτοπόρος βρετανική εταιρεία που ανήκει πλέον στον όμιλο Alphabet της Google, εκπαίδευσε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (bots) να

συνεργάζονται για να παίξουν με επιτυχία το κλασσικό βιντεοπαιγνίδι Quake III Arena.

Νέα κατάκτηση για
την τεχνητή νοημοσύνη
Κατάφερε να νικήσει σε ανταγωνιστικά ομαδικά παιχνίδια
SELFIE

Eρχονται κινητά με αόρατη κάμερα
Κινητά με αόρατη κάμερα για selfie φωτογραφίες ε-

τοιμάζουν οι κινεζικές Oppo και Xiaomi. Με διαφορά
μερικών ωρών, οι δύο εταιρείες ανέβασαν στα social
media τους σχετικά βίντεο από πειραματικές συσκευές που διαθέτουν τη νέα αυτή τεχνολογία, η οποία
σκοπό έχει τη δημιουργία ενός smartphone όπου η οθόνη θα καλύπτει ολόκληρη την εμπρόσθια πρόσοψη. Στην περίπτωση της Oppo, η εμπρόσθια κάμερα
είναι αόρατη και στη θέση της εμφανίζεται κανονικά
το περιεχόμενο της οθόνης, και μόλις ενεργοποιείται
η εμπρόσθια κάμερα, εμφανίζεται το live view αφήνοντας ένα κενό στο πάνω μέρος της συσκευής. Αυτό
που παραδέχεται πάντως η Oppo είναι ότι η κάμερα
δεν μπορεί να φτάσει σε ποιότητα τις κλασσικές selfie
κάμερες που συναντάμε στα περισσότερα
smartphones. Στην περίπτωση της Xiaomi η αόρατη
selfie κάμερα εμφανίζεται μόνο όταν ενεργοποιείται
η λειτουργία στον επίσημο λογαριασμό της στο
Twitter.

GOOGLE

Στο στόχαστρο ΗΠΑ και ΕΕ
Οι αντιμονοπωλιακές πρακτικές έβαλαν την Google

στο στόχαστρο της ΕΕ και των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τη
Wall Street Journal, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διερευνά τη θυγατρική της Alphabet Inc. για τις
πρακτικές που ακολουθεί στην εμφάνιση των αποτελεσμάτων αναζήτησης και την “ακούσια” προβολή
των υπηρεσιών της. Η Google δέχτηκε πέρυσι πρόστιμο - ρεκόρ ύψους €4,34 δισ. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μονοπωλιακές πρακτικές στο Android OS,
ενώ αυτή την περίοδο διεξάγεται νέα έρευνα για τις
τεχνολογίες χαρτογράφησης της εταιρείας που ενδεχομένως να οδηγήσουν σε νέο πρόστιμο. Ανοιχτά μέτωπα σε Ευρώπη και ΗΠΑ για τη Google, μένει να
δούμε ποια θα είναι τα νέα ευρήματα.

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί ήδη
να οδηγεί αυτοκίνητα και να έχει
νικήσει τους ανθρώπους σε απαιτητικά επιτραπέζια παιγνίδια, όπως το σκάκι και το Go, καθώς
και σε βιντεοπαιχνίδια, όπως το
StarCraft II και το Dota 2, αλλά
τώρα για πρώτη φορά κατάφερε
να κάνει το ίδιο σε ανταγωνιστικά
παιγνίδια πολλαπλών παικτών
(multiplayer shooter videogames)
που απαιτούν ομαδική συνεργασία, κάτι που έως τώρα θεωρείτο
τρομερά δύσκολο.
Η DeepMind, η πρωτοπόρος
βρετανική εταιρεία που ανήκει
πλέον στον όμιλο Alphabet της
Google, εκπαίδευσε συστήματα
τεχνητής νοημοσύνης (bots) να
συνεργάζονται για να παίξουν με
επιτυχία το κλασσικό βιντεοπαιχνίδι Quake III Arena, νικώντας
και πάλι τους έμπειρους ανθρώπους παίκτες. Επιπλέον, ένας «τεχνητός» παίκτης αποδείχθηκε ότι
μπορεί να συνεργασθεί μια χαρά
με έναν άνθρωπο παίκτη. Μέχρι
σήμερα η τεχνητή νοημοσύνη
δεν τα είχε καταφέρει με την πο-

λυπλοκότητα παιγνιδιών που απαιτούν ομαδική συνεργασία και
αλληλεπίδραση ανάμεσα σε πολλούς online παίκτες. Το να προβλέψει ένα μηχάνημα πώς θα συμπεριφερθεί ένα άλλο μηχάνημα
ή ένας άνθρωπος, έτσι ώστε να
μπορέσει να συνεργασθεί αποτελεσματικά μαζί του, είχε έως τώρα
θεωρηθεί πολύ μεγάλη πρόκληση.
Όμως, αυτήν τη φορά, μία ομάδα
30 «παικτών» (bots) τεχνητής νοημοσύνης εκπαιδεύθηκαν συλλογικά να παίζουν έναν πεντάλεπτο
«γύρο» του παιγνιδιού Quake III
Arena με τίτλο «Αιχμαλωτίστε τη
σημαία» (Capture the Flag), όπου
μία ομάδα κινείται επιθετικά σε
ένα τρισδιάστατο περιβάλλον και
πρέπει να αρπάξει τη σημαία των
αντιπάλων. Νικητής είναι η ομάδα
που κατακτά τις περισσότερες
σημαίες μέσα σε αυτά τα πέντε
λεπτά. Παίζοντας μόνη της αλλεπάλληλους γύρους του παιγνιδιού,
η συνεργαζόμενη ομάδα της τεχνητής νοημοσύνης έμαθε να αυτοβελτιώνεται με τη βοήθεια ειδικών αλγορίθμων νευρωνικής

μάθησης εμπνευσμένων από τον
ανθρώπινο εγκέφαλο. Στη συνέχεια, άνθρωποι παίκτες κλήθηκαν
να αντιμετωπίσουν άλλους παίκτες, χωρίς να γνωρίζουν εάν επρόκειτο για άλλους ανθρώπους
ή για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.
Τελικά, οι δυάδες των ανθρώπων παικτών αιχμαλώτισαν κατά
μέσο όρο 16 λιγότερες σημαίες
σε κάθε παιγνίδι σε σχέση με τα
«ντουέτα» που απαρτίζονταν από
τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης, οι
μικτές ομάδες (ένας άνθρωπος
παίκτης και ένα σύστημα τεχνητής
νοημοσύνης) τα κατάφεραν αρκετές φορές καλύτερα από τις ομάδες δύο ανθρώπων παικτών.
Μάλιστα, οι άνθρωποι παίκτες δήλωσαν ότι προτιμούσαν να έχουν
για συμπαίκτη τους ένα σύστημα
τεχνητής νοημοσύνης από ό,τι έναν άλλο άνθρωπο.
Οι ερευνητές της DeepMind,
με επικεφαλής τον Μαξ Τζέιντερμπεργκ, που έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό
«Science», σύμφωνα με το ίδιο,

το «New Scientist» και το Γαλλικό
Πρακτορείο, δήλωσαν ότι η νέα
τεχνολογία δεν είναι ακόμη ώριμη
για πρακτική εφαρμογή στον
πραγματικό κόσμο.
Όμως στο μέλλον, όταν η τεχνητή νοημοσύνη έχει πια μάθει
να συνεργάζεται σε ομάδες (με
άλλες μηχανές, με ανθρώπους ή
με μικτές ομάδες), τότε θα υπάρξουν σημαντικές πρόοδοι σε διάφορα πεδία, από τα αυτόνομα οχήματα που θα συνεργάζονται για
να μην τρακάρουν στους δρόμους,
έως τους ρομποτικούς χειρουργούς
που θα συνεργάζονται με τους
γιατρούς.
Είναι προφανές ότι αυτή η τεχνολογία μπορεί να έχει και στρατιωτικές εφαρμογές, αλλά οι προγραμματιστές της DeepMind αρνήθηκαν να σχολιάσουν επ’ αυτού.
Στο παρελθόν η εταιρεία είχε δηλώσει δημόσια ότι δεσμεύεται να
μη συνεργασθεί σε ερευνητικά
προγράμματα του στρατού ή των
μυστικών υπηρεσιών. Το κατά πόσο αυτό θα τηρηθεί στο μέλλον,
είναι άλλο θέμα.

Ενα McDonald’s για τις μέλισσες
Μια μίνι εκδοχή του εμβληματικού
ρεστοράν της αποκάλυψε η
McDonald’s, σε μια προσπάθεια
να προσελκύει καθημερινά χιλιάδες «σημαντικούς επισκέπτες»:
μέλισσες.
Το πλήρες λειτουργικό ταχυφαγείο είναι, σύμφωνα με τη διεθνή αλυσίδα fast food, «το μικρότερο McDonald’s στον κόσμο»,
αλλά στην πραγματικότητα είναι
μια πλήρως λειτουργική κυψέλη.
Το franchise άνοιξε στη Σουηδία, και με το διάσημο λογότυπο
στην οροφή είναι η επιτομή της
νέας πρωτοβουλίας της φίρμας
για την ευζωία και την προστασία
των μελισσών, των τόσο σημαντικών για την επικονίαση, τη
διαδικασία γονιμοποίησης των

Παρουσιάστηκε η νέα γενιά
Στην παρουσίαση της νέας γενιάς Mac Pro προχώρησε

η Apple στο πλαίσιο του συνεδρίου WWDC 2019. Ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός χαρακτήρισε την συσκευή «το πιο ισχυρό Mac Pro που έχει κατασκευαστεί». Ο υπολογιστής θα διαθέτει επεξεργαστή με 28
πυρήνες και ισχυρό ανεμιστήρα ώστε να μην υπερθερμαίνεται. Η μορφή του πύργου θυμίζει τρίφτη τυριού,
ώστε να επιτρέπεται καλύτερος αερισμός. Το κόστος έχει οριστεί στα 5.999 δολάρια για τον πύργο, 4.999 δολάρια για την οθόνη υψηλής ευκρίνειας, συν 999 δολάρια για το στήριγμα, που σημαίνει ότι το βασικό πλήρες
πακέτο θα αγγίζει σε κόστος τα 11.000 δολάρια. Το Mac
Pro δεν είχε αναβαθμιστεί από το 2013. Το νέο Mac Pro
θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο με αρχική τιμή τα
$5999 για 32GB μνήμη RAM, επεξεργαστή octa-core
Intel Xeon CPU, επεξεργαστή γραφικών AMD Radeon
Pro 580X και 256GB αποθηκευτικό χώρο SSD.

.....

Κορυφαία βαθμολογία
για τα νέα Toyota Corolla
και RAV 4
Τα νέα Toyota Corolla και RAV4, τα οποία παρουσιάστηκαν αρχές του 2019, έχουν επιτύχει τη
μέγιστη βαθμολογία - 5 αστέρων ασφάλειας οχημάτων, στα πιο πρόσφατα και πιο αυστηρά πρότυπα
δοκιμών Euro NCAP 2019. Η απόδοση των δοκιμών
πρόσκρουσης των Toyota Corolla και RAV4, αντανακλά τη θεμελιώδη ισχύ και αντοχή της νέας παγκόσμιας αρχιτεκτονικής πλατφόρμας Toyota
(TNGA), η οποία αξιοποιεί τις στρατηγικές ενίσχυσης
και τη χρήση χάλυβα υψηλής αντοχής, έτσι ώστε
οι δυνάμεις πρόσκρουσης να απορροφώνται και
να διοχετεύονται μακριά από την καμπίνα επιβατών.
Το σύστημα Pre-Collision των Corolla και RAV4,
σημείωσε τη μέγιστη βαθμολογία στις χαμηλές ταχύτητες της πόλης, καθώς αποφεύχθηκαν οι συγκρούσεις σε όλες τις δοκιμές ταχύτητας.

Μια εβδομάδα γεμάτη
αρώματα καφέ
από τη Nespresso

Το μίνι εστιατόριο
McHive είναι στην
πραγματικότητα μια
πλήρως λειτουργική
κυψέλη.
φυτών.
Το McHive είναι πλήρες: αυλή,
χώρος για να κάθεσαι έξω, δύο
drive-thru παράθυρα, όλες οι διαφημιστικές πινακίδες της
McDonald’s. Στο εσωτερικό όμως,
δεν βρίσκει κανείς μια μηχανή
McFlurry για το τηγάνισμα, αλλά
μια αποικία μελισσών σε πολλά
«τελάρα».
Το «μικρότερο McDonald’s
στον κόσμο» υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το σκανδιναβικό

Αυτόνομα τερματικά αποδοχής καρτών της RCB Bank,
που λειτουργούν με την υποστήριξη της Mastercard,
έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν με επιτυχία
στο χώρο στάθμευσης της Μαρίνας Λεμεσού, συμβάλλοντας στην βελτιστοποίηση της εμπειρίας των
επισκεπτών. Για πρώτη φορά στην Κύπρο αυτόνομα
τερματικά για μη επιτηρούμενους εξωτερικούς
χώρους, επιτρέπουν και ανέπαφες συναλλαγές, δίνοντας νέες διαστάσεις στην προσπάθεια για ψηφιακό
μετασχηματισμό της κυπριακής αγοράς. Ο επικεφαλής
Αποδοχής Καρτών και Ψηφιακών Πληρωμών, Χάρης
Ξενοφώντος δήλωσε ότι «η RCB είναι υπερήφανη
για τις τεχνολογικές επενδύσεις που προσφέρουν
νέα προϊόντα και προσαρμοσμένες λύσεις στους εταιρικούς της πελάτες, που τελικά συμβάλλουν στην
ανάπτυξη των επιχειρήσεων και στην βελτίωση της
ποιότητας εξυπηρέτησης που με τη σειρά τους προσφέρουν στους δικούς τους πελάτες».

..............
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MAC PRO

RCB Bank και Mastercard
στο χώρο στάθμευσης
της Μαρίνας Λεμεσού

Πολλά McDonald’s στη Σουηδία, έχουν τοποθετήσει στις στέγες τους κυψέλες, αγριολούλουδα και επιφάνειες με
γρασίδι στην προσπάθειά τους να σώσουν τις μέλισσες.
στούντιο NORD DDB για να αποτίσει φόρο τιμής αλλά και να τραβήξει την προσοχή στα πολλά
McDonald’s στη Σουηδία τα οποία,
στις στέγες τους, έχουν τοποθετήσει κυψέλες, αγριολούλουδα
και επιφάνειες με γρασίδι στην

προσπάθειά τους να σώσουν τις
μέλισσες. «Η πρωτοβουλία άρχισε
σε τοπικό επίπεδο, αλλά τώρα επεκτείνεται» λένε από το NORD
DDB, που είχε την επίβλεψη του
πρότζεκτ. «Περισσότερα franchise
σε όλη τη Σουηδία ενώνουν τις

δυνάμεις τους σε αυτή την προσπάθεια, και έχουν ήδη αρχίσει
να αντικαθιστούν το γρασίδι γύρω
από τα ρεστοράν τους με λουλούδια και φυτά που είναι σημαντικά
για την ευζωία των μελισσών».
(Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Από τις 3 έως τις 9 Ιουνίου το Colors Cafe του ξενοδοχείου
Four Seasons φέρνει για πρώτη φορά έναν μοναδικό
θεσμό φιλοξενώντας την Εβδομάδα Καφέ που υπογράφει η Nespresso, η κορυφαία εταιρεία καφέ που
διατηρεί συνεργασίες με τα καλύτερα ξενοδοχεία παγκοσμίως. Από τις 3 έως τις 9 Ιουνίου, οι ένοικοι και
επισκέπτες του ξενοδοχείου θα έχουν τη δυνατότητα
να απολαύσουν στο Colors Cafe τη μόνιμη σειρά Εκλεκτών Ποικιλιών της Nespresso μέσα από πρωτότυπες ζεστές και κρύες συνταγές καφέ και απολαυστικά
Nespresso - based cocktails που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά για τη διοργάνωση. Στο πλαίσιο της Εβδομάδας Καφέ, θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου
ένα ξεχωριστό δείπνο με άρωμα καφέ στο εστιατόριο
του ξενοδοχείου, Vivaldi by Mavrommatis, όπου το
κοινό θα απολαύσει πιάτα υψηλής γαστρονομίας με
πρωταγωνιστή τον καφέ Nespresso από τον Executive
Chef του Four Seasons και Ambassador Chef της
Nespresso στην Κύπρο, Πανίκο Χατζηττοφή.

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΊΟΥ 2019

Τι περιμένουν οι επενδυτές από την επόμενη κυβέρνηση

Μείωση φόρων, φιλική πολιτική για τις επενδύσεις, δημοσιονομική σταθερότητα - Μειώνεται η πιθανότητα εντάσεων με τους θεσμούς
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Φιλικές προς τις επενδύσεις πολιτικές,
μειώσεις φόρων, δημιουργία θέσεων
εργασίας, διατήρηση της δημοσιονομικής πορείας μακριά από επικίνδυνους
για την οικονομία εκτροχιασμούς, τέλος
στην ακριβή παροχολογία, ανεξάρτητη
και αποτελεσματική Δικαιοσύνη. Αυτά
θέλουν οι επενδυτές για να επιστρέψουν
στην Ελλάδα και αυτά εκτιμούν ότι θα
κάνει η Νέα Δημοκρατία εάν αναλάβει
την εξουσία, «εξηγώντας» έτσι την εντυπωσιακή αντίδραση της αγοράς στα
αποτελέσματα της κάλπης της περασμένης Κυριακής και την προκήρυξη
πρόωρων εκλογών.
Εδώ και καιρό, οι διεθνείς οίκοι τόνιζαν πως οι γενικές εκλογές είναι θετική
εξέλιξη για την ελληνική οικονομία,
βλέποντας πως η έλευση της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία και η φιλική
προς την αγορά και τις μεταρρυθμίσεις

ατζέντα της θα προωθήσουν την ανάπτυξη, που είναι το μεγάλο ζητούμενο
για τη χώρα. Η επίσπευση των εκλογών
και οι ισχυρές πιθανότητες για αυτοδυναμία που δείχνουν τα αποτελέσματα
της κάλπης της 26ης Μαΐου προκάλε<
<
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<
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<

Το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών προκάλεσαν ενθουσιασμό στην επενδυτική
κοινότητα.
σαν, όπως ήταν αναμενόμενο, «ενθουσιασμό» στην επενδυτική κοινότητα,
η εμπιστοσύνη της οποίας είχε διαταραχθεί από την προεκλογική παροχολογία.
Οπως σημειώνει και ο Βολφάνγκο
Πικολί, συμπρόεδρος της εταιρείας ανάλυσης πολιτικού ρίσκου της Teneo

Intelligence, το αποτέλεσμα της περασμένης Κυριακής είναι θετικό για τις
αγορές για διάφορους λόγους. Πρώτον,
προκρίνει τη Νέα Δημοκρατία σε ισχυρή
θέση για να κερδίσει καθαρή πλειοψηφία στις γενικές εκλογές, κάτι που έως
πρόσφατα δεν ήταν ξεκάθαρο. Δεύτερον, μειώνει τη διάρκεια ζωής της κυβέρνησης Τσίπρα, του οποίου η αποκλειστική εστίαση τους τελευταίους
μήνες ήταν η ενίσχυση της δημοτικότητας του κόμματός του μέσω των παροχών. Τρίτον, οι περισσότεροι Ελληνες
ψηφοφόροι έστειλαν μήνυμα ότι είναι
κατά της πολωτικής και λαϊκιστικής
πολιτικής που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως, όπως επισημαίνει στην «Κ» ο κ.
Πίκολι, ένα από τα πρώτα θέματα που
θα πρέπει να αντιμετωπίσει η Ν.Δ. όταν
έλθει στην εξουσία είναι το να αποφευχθεί ο εκτροχιασμός και να διατηρηθεί η δημοσιονομική πορεία της χώρας μετά τις παροχές στις οποίες προ-

χώρησε η προηγούμενη κυβέρνηση.
Η μείωση της φορολογίας θεωρείται
από τους αναλυτές η μεγαλύτερη προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας, κάτι
που αποτελεί πολύ καλό σήμα για τις
αγορές. «Οι προεκλογικές παροχές της
κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα προκάλεσαν έντονες ανησυχίες στους επενδυτές, οι οποίοι δεν είναι πλέον βέβαιοι
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να παραμείνει
στην πορεία της σύνεσης και των μεταρρυθμίσεων.
Πολλοί εγχώριοι και διεθνείς επενδυτές έχουν πιθανώς μεγαλύτερη εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση υπό τη Νέα
Δημοκρατία», σημειώνει στην «Κ» ο επικεφαλής οικονομολόγος της
Berenberg, Χόλγκερ Σμίντινγκ. Οπως
εκτιμά, η Νέα Δημοκρατία θα επικεντρωθεί περισσότερο στις αλλαγές της
φορολογίας που θα προάγουν τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αυτό θα είναι
θετικό για τις επενδύσεις, την ανάπτυξη

και την απασχόληση στην Ελλάδα. Οι
πρόωρες εκλογές μειώνουν επίσης τους
κινδύνους στον προϋπολογισμό του
2020, καθώς και την πιθανότητα εντάσεων με τους θεσμούς γύρω από αυτόν.
Οπως σχολιάζει στην «Κ» ο Τζιανλούκα
Ζίγκλιο, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής της αγοράς σταθερού εισοδήματος στην Continuum Economics, η Ν.Δ.
δεν αναμένεται να πάρει πίσω τα μέτρα
στα οποία προχώρησε πρόσφατα και
προεκλογικά ο Αλέξης Τσίπρας. Επίσης,
όπως τονίζει, το ότι οι εκλογές γίνονται
αρχές Ιουλίου και όχι Οκτώβριο είναι
θετικό, καθώς δίνεται περισσότερο
χρόνος στη νέα κυβέρνηση να προετοιμάσει τον δικό της προϋπολογισμό
για το 2020 που θα κατατεθεί το φθινόπωρο. Ετσι, θα μειωθεί σημαντικά
η αβεβαιότητα σχετικά με τα δημοσιονομικά της χώρας μετά τις ανησυχίες
που προκάλεσαν οι πρόσφατες κινήσεις
του ΣΥΡΙΖΑ.

Ράλι στα ελληνικά
ομόλογα και
στις μετοχές

ΑΝΑΛΥΣΗ

Κέρδη για τα
αμερικανικά και
γερμανικά ομόλογα
Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του εμπορικού
πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, σύμφωνα με την
εκτίμηση των επενδυτών, δεν αφήνουν περιθώρια
αισιοδοξίας για σύναψη συμφωνίας άμεσα. Μετά
την πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ για αύξηση
των δασμών σε εισαγωγές από την Κίνα ύψους
200 δισ. δολ. σε 25% από 10% και την προειδοποίηση για πιθανή επιβολή επιπλέον δασμών
στις υπόλοιπες εισαγωγές από τη χώρα ύψους
περίπου 325 δισ. δολ., η Κίνα ενδεχομένως αντιδράσει με χρήση και άλλων αντίμετρων πέρα
από την αύξηση δασμών σε εισαγωγές από τις
ΗΠΑ ύψους 60 δισ. δολ. που ανακοίνωσε πρόσφατα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η Κίνα εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμού
των εξαγωγών σπανίων γαιών στις ΗΠΑ, ομάδα
χημικών στοιχείων ζωτικής σημασίας για πολλές
αμερικανικές βιομηχανίες. Παράλληλα, οι πρόσφατες ανακοινώσεις ασθενών στοιχείων από
τις μεγαλύτερες οικονομίες διεθνώς για τον δείκτη
υπευθύνων προμηθειών (ΡΜΙ) Μαΐου ενέτειναν
τις ανησυχίες για την πορεία της διεθνούς οικονομίας.Οι εξελίξεις αυτές ευνόησαν τα κρατικά
ομόλογα ΗΠΑ και Γερμανίας, τα οποία διατηρήθηκαν σε ανοδική πορεία την εβδομάδα που διανύσαμε. Υστερα από συνεχή πτωτική πορεία τις
τελευταίες ημέρες, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου (η απόδοση κινείται αντίθετα
από την τιμή) βρέθηκε την Παρασκευή στο 2,15%
για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2017,
ενώ η απόδοση του 2ετούς τίτλου υποχώρησε
κάτω από το 2,0% για πρώτη φορά τους τελευταίους
τρεις μήνες. Θετικό αντίκτυπο είχαν και τα αναθεωρημένα στοιχεία για το ΑΕΠ 1ου τριμήνου
των ΗΠΑ, που έδειξαν ρυθμό αύξησης του δομικού
δείκτη τιμών για τις προσωπικές καταναλωτικές
δαπάνες (PCE) –δείκτης που παρακολουθεί η Fed
για τη πορεία του πληθωρισμού– στο 1,0% έναντι
1,3% που ήταν η αρχική εκτίμηση, καθώς και
δηλώσεις του αντιπροέδρου της Fed Ρίτσαρντ
Κλαρίντα που ενίσχυσαν τις προσδοκίες για
μείωση των αμερικανικών επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Αντιστοίχως, η απόδοση τους 10ετούς γερμανικού τίτλου βρέθηκε κοντά στο ιστορικό χαμηλό επίπεδο -0,20% την Παρασκευή,
ενώ στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, τα ιταλικά ομόλογα δέχθηκαν νέες πιέσεις εν μέσω ανησυχιών
για νέα ρήξη της κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή λόγω του υψηλού χρέους της χώρας.
Δημοσιεύματα που υποστήριξαν το ενδεχόμενο
κρίσης στην κυβέρνηση συνεργασίας της Ιταλίας
μετά τη μεγάλη νίκη του ευρωσκεπτικιστικού
κόμματος Λέγκα στις πρόσφατες εκλογές για το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επηρέασαν επίσης αρνητικά τους ιταλικούς τίτλους. Στις αγορές συναλλάγματος, η ισοτιμία ευρώ/δολ. υποχώρησε
0,5% σε εβδομαδιαία βάση και κυμαινόταν αργά
την Παρασκευή στην περιοχή 1,1130/50, όχι μακριά από το χαμηλό δύο ετών 1,1106 που είδαμε
την προηγούμενη εβδομάδα.
* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών
Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Σημαντικές ζημιές σημείωσε το ΧΑΚ την Τρίτη
Σημαντικές ζημιές κατέγραψε
την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, υποχωρώντας κάτω από το επίπεδο των 70 μονάδων. Ο Γενικός Δείκτης στην
δεύτερη χρηματιστηριακή συνάντηση του Ιουνίου σημείωσε
σημαντική πτώση σε ποσοστό
1,78%, κλείνοντας στις 69,45
μονάδες.
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό
1,86% κλείνοντας στις 41,72 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών
διαμορφώθηκε στις €121.699.

Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσε μόνο ο δείκτης των Ξενοδοχείων σε ποσοστό 0,57%.
Πτώση σημείωσαν η Κύρια Αγορά σε ποσοστό 2,58%, οι Επενδυτικές σε ποσοστό 3,39%
και η Εναλλακτική Αγορά σε ποσοστό 0,38%. Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας
Κύπρου με €39.270 (πτώση
2,29% - τιμή κλεισίματος €1,364).
Ακολούθησαν οι μετοχές της εταιρείας Louis με €35.842 (πτώση

7,83% - τιμή κλεισίματος €0,053),
της Ελληνικής Τράπεζας με
€16.881 (πτώση 2,43% - τιμή
κλεισίματος €0,882), της
Logicom με €8.974 (πτώση 0,73%
- τιμή κλεισίματος €1,36) και
της Δήμητρα Επενδυτική με
€2.710 (πτώση 3,60% - τιμή κλεισίματος €0,535).
Από τις μετοχές που έτυχαν
διαπραγμάτευσης, 2 κινήθηκαν
ανοδικά, 9 πτωτικά και 9 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός
των συναλλαγών ανήλθε στις
151.
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Οι γενικές εκλογές είναι μία θετική εξέλιξη για την
ελληνική οικονομία, εκτιμούν διεθνείς οίκοι, βλέποντας πως η έλευση της Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία και η φιλική προς την αγορά και τις μεταρρυθμίσεις ατζέντα της θα τονώσουν την ανάπτυξη.
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Η ψυχολογία της αγοράς άλλαξε άρδην μετά τα αποτελέσματα της κάλπης της 26ης Μαΐου και την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, καθώς οι επενδυτές πλέον
βλέπουν ταχύτερη αλλαγή πολιτικής σελίδας στην Ελλάδα, με μια κυβέρνηση πιο φιλική προς την αγορά,
καθώς και εκμηδενισμό των κινδύνων που θα προέκυπταν από μία μακρά προεκλογική περίοδο, η οποία
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περισσότερες προεκλογικές
παροχές, απειλώντας τη δημοσιονομική πορεία της
χώρας.
Τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία παρουσιάζουν
ξεκάθαρα τάσεις αυτονόμησης από τον διεθνή παράγοντα. Το ελληνικό Χρηματιστήριο βρίσκεται πλέον
στο ραντάρ των μεγάλων μακροπρόθεσμων funds,
δείχνοντας μάλιστα σημαντικές αντιστάσεις ακόμη
και στο διεθνές sell-off της Παρασκευής, που προκάλεσαν
οι ανησυχίες αναφορικά με την Ιταλία αλλά και οι νέες
απειλές Τραμπ, με την ελληνική αγορά να καταγράφει
νέα ισχυρή άνοδο.
Η συμπεριφορά των ελληνικών ομολόγων είναι
ακόμα πιο εντυπωσιακή. Ενώ οι τάσεις στα ομόλογα
της Ευρωζώνης μετά τις εκλογές ήταν ήπιες, με μοναδική
εξαίρεση τους τριγμούς που δημιουργήθηκαν στα
ιταλικά ομόλογα, οι ελληνικοί τίτλοι –αντίθετα με το
πρόσφατο παρελθόν όπου είχαν αποδειχθεί ευάλωτοι
στις διεθνείς εξελίξεις– ακολούθησαν τη δική τους
«ξέφρενη» πορεία, με το ράλι που ξεκίνησε τη Δευτέρα
να μην πατάει φρένο, στέλνοντας τις αποδόσεις του
10ετούς σε νέα ιστορικά χαμηλά κάτω του 3%, με το
spread έναντι των ιταλικών ομολόγων να υποχωρεί
σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, στις 22 μ.β.
Οπως σημειώνει στην «Κ» ο Τζενς Πίτερ Σόρενσεν,
επικεφαλής αναλυτής της Danske Βank, οι επενδυτές
βλέπουν ευκαιρία στα ελληνικά ομόλογα τα οποία φαίνονται πλέον πολύ ελκυστικά. Η πορεία της Ελλάδας
θυμίζει τώρα αυτήν της Πορτογαλίας, η οποία είδε αναβαθμίσεις από τους οίκους, αύξηση της ζήτησης
για τα περιουσιακά της στοιχεία και βελτίωση της οικονομίας της. Η Ελλάδα είχε εισέλθει πλέον στον
ενάρετο κύκλο που είδαμε να μπαίνουν η Ιρλανδία, η
Πορτογαλία και η Ισπανία. Ο Γενικός Δείκτης «έσπασε»
το φράγμα των 800 μονάδων για πρώτη φορά μετά τα
μέσα Μαΐου του 2018, σημειώνοντας κέρδη της τάξης
του 13% μέσα σε περίπου μία εβδομάδα, ενώ καταγράφει
πλέον τα υψηλότερα κέρδη διεθνώς από τις αρχές του
έτους (+35%), και ο τραπεζικός δείκτης σε πέντε μόνο
ημέρες ενισχύθηκε κατά 30%. Η κεφαλαιοποίηση του
Χ.Α. εκτινάχθηκε κατά περίπου 4,7 δισ. ευρώ, τα short
funds οδηγήθηκαν σε σημαντική υποχώρηση από τις
αρνητικές θέσεις τους στις τράπεζες, ενώ πρωταθλητές
των αποδόσεων αναδείχθηκαν οι τραπεζικές μετοχές
που ευνοούνται από τις αυξημένες αποτιμήσεις των
ομολόγων αλλά και οι τίτλοι που συνδέονται με σενάρια
αποκρατικοποιήσεων ή με έναρξη σημαντικών επενδυτικών σχεδίων.
Ο… απολογισμός του μετεκλογικού ράλι σε μετοχές
και ομόλογα είναι εντυπωσιακός, ενώ οι αναλυτές εκτιμούν ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια βελτίωσης.
Οπως αναφέρει η Goldman Sachs, μια νέα κυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας θα ήταν θετική για την εμπιστοσύνη των αγορών και θα οδηγήσει σε μείωση των
αποδόσεων των κρατικών ομολόγων και σε ευνοϊκότερες
οικονομικές συνθήκες, οι οποίες με τη σειρά τους θα
στηρίξουν περαιτέρω την οικονομική ανάπτυξη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

