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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

Γενικός Δείκτης

ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΥΒΑ

Οι περισσότερες εκδοχές της εξόδου της Βρετανίας από την

Αυξημένες κατά 130% εμφανίζονται οι εισροές κεφαλαίων α-

Η Κούβα δέχεται πλήγμα από την κάθοδο της Βενεζουέλας στον

Ε.Ε. θα επιδεινώσουν τα δημοσιονομικά της χώρας, στερώντας
της τη δυνατότητα να λάβει μέτρα ανακούφισης των ευάλωτων
κοινωνικά ομάδων και να λύσει οξυμένα προβλήματα όπως είναι
η παιδική φτώχεια, η ενίσχυση του προνοιακού κράτους κ.λπ.,
αναφέρει σε σχετικό άρθρο η εφημερίδα Guardian. Σελ. 12

πό το εξωτερικό για την αγορά και ανάπτυξη ακινήτων στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2019. Πρόκειται για σαφές δείγμα
ότι και φέτος η κινητήριος μοχλός της ζήτησης θα εξακολουθήσουν να είναι οι ξένοι επενδυτές, αλλά και μιας – έστω- μικρής
μερίδας Ελλήνων. Σελ. 15

Αδη, καθώς είχε εθιστεί στο φτηνό πετρέλαιο της γειτονικής
χώρας και παράλληλα χάνει τις συναλλαγές με τον σημαντικότερο εμπορικό της εταίρο. Οι κραδασμοί συνδυάζονται, και με το
εμπάργκο, καθώς ο Τραμπ έχει ανακαλέσει την προσέγγιση που
είχε εγκαινιάσει η κυβέρνηση Ομπάμα. Σελ. 11
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Ρεκόρ επενδύσεων στα ακίνητα

Μπούμερανγκ οι σχέσεις με Καράκας

Προτάσεις νόμου «Πινόκιο» για εκποιήσεις
Απειλείται άμεσα η αξιοπιστία της Κύπρου - Οι εφέσεις θα σώζουν κακοπληρωτές με ευλογίες των κομμάτων
Μεγάλους πονοκεφάλους σε τραπεζικά
ιδρύματα, Κεντρική Τράπεζα και Κυβέρνηση φέρνουν οι πέντε προτάσεις νόμου,
οι οποίες θα συζητηθούν αύριο στην Επιτροπή Οικονομικών και αφορούν τον
Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως

Ακινήτων Νόμο. Ενδεχόμενη έγκρισή
τους θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθούν
οι προθεσμίες για αποστολή των σχετικών
επιστολών εκποιήσεων, που σύμφωνα
με τις τράπεζες θα επιβραδύνει σημαντικά
τις διαδικασίες εκποίησης. Το σημαντι-

κότερο πλήγμα θα δεχθεί η αξιοπιστία
της Κύπρου ως μία σταθερή οικονομία.
Η Κύπρος, ως μικρή χώρα, έχει για όπλο
την πολιτικοοικονομική αξιοπιστία, με
σταθερό φορολογικό σύστημα και νόμους
που δεν αλλάζουν. Εάν απολέσει αυτό

της το κριτήριο, τότε οι επενδυτές θα υιοθετήσουν την άποψη πως είναι χώρα
ανακόλουθη στις δεσμεύσεις της και αλλάζει συνεχώς τους νόμους της. Οι τράπεζες υποστηρίζουν πως με τις τροποποιήσεις θα προστατευθούν ακόμα πε-

Δούρειος ίππος σε συνέδριο για κυβερνοασφάλεια
Χιλιάδες εμπειρογνώμο-

νες σε θέματα κυβερνοασφάλειας συρρέουν αυτήν
την εβδομάδα στο Τελ Αβίβ
του Ισραήλ στο πλαίσιο μιας
σημαντικής εκδήλωσης για
τον τομέα, της «Cyber Week
Tel Aviv». Για την ακρίβεια
συμμετέχουν 8.000 σύνεδροι από 80 χώρες, που
συζητούν και παρουσιάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα. Ενας ογκώδης δούρειος ίππος κοσμεί την είσοδο του χώρου,
στον οποίο πραγματοποιούνται οι εργασίες, ένας φόρος τιμής στην αρχαία Ελλάδα και στην αξεπέραστη
έμπνευση του Οδυσσέα. Το
άλογο, που είναι κατασκευασμένο από ανταλλακτικά
ηλεκτρονικών ειδών,
φρουρεί την πύλη έξω από
το συνέδριο στο campus
του Πανεπιστημίου του Τελ
Αβίβ. Σελ. 5

ĖŐĿŃŋōŁľŖņĻēŁ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Οφέλη στην οικονομία θα
φέρουν οι μεταρρυθμίσεις
Η υλοποίηση σημαντικών δομικών

μεταρρυθμίσεων θα συμβάλει στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας
της κυπριακής οικονομίας, τονίζει η
Ελληνική Τράπεζα. Επισημαίνει επίσης ότι το κόστος των μεταρρυθμίσεων μπορεί να έχει αρνητικό αντίχτυπο στις βραχυπρόθεσμες
προοπτικές της οικονομίας, αλλά
θα παρέχουν μακροπρόθεσμα σημαντικά οικονομικά οφέλη. Σελ. 3

Από την ηλεκτροκίνηση
στην υδρογονοκίνηση

είχε πείσει την κινεζική ηγεσία να επενδύσει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
για να ενισχύσει την ανάπτυξη, να
μειώσει την μόλυνση και να περιορίσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Τώρα, ο επονομαζόμενος πατέρας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων
λέει ότι η Κίνα είναι έτοιμη να προχωρήσει στα αυτοκίνητα που κινούνται με κυψέλες υδρογόνου. Σελ. 11

Σε θέσεις
μάχης
για 5G και
οπτικές ίνες

«Πόλεμος» των εταιρειών

Αλλαγή στις ισορροπίες στο παιχνίδι
των παικτών των τηλεπικοινωνιών
φέρνουν οι επόμενοι μήνες. Το βλέμμα
των εταιρειών στρέφεται πλέον σε
οπτικές ίνες και 5G. Τον Σεπτέμβριο
αρχίζει η δημόσια διαβούλευση για
τις συχνότητες 5G, η οποία θα ολοκληρωθεί Μάρτιο του 2020. Στο κεφάλαιο των οπτικών ινών ξεκίνησαν
ανεπίσημες συζητήσεις μεταξύ των
παρόχων για πιθανές μεταξύ τους
συνεργασίες. Σελ. 8

Ενα βήμα πριν
το ΔΝΤ η Τουρκία
Επενδύουν στην αντιπολίτευση

Σε κίνδυνο
φτώχειας το 33%
των Ελλήνων

Συναγερμός για
το libra του Facebook
Kλίμα συναγερμού φαίνεται να έχει προκα-

λέσει το σχέδιο της Facebook για ένα παγκόσμιο ψηφιακό νόμισμα που θα κυκλοφορήσει από το επόμενο κιόλας έτος. Το libra,
όπως θα αποκαλείται η νέα φιλοδοξία του
Μαρκ Ζούκερμπεργκ, παρουσιάζεται σε μια
στιγμή που το χρηματοπιστωτικό σύστημα
βάλλεται από την εισβολή των τεχνολογικών
κολοσσών στο πεδίο των πληρωμών και βλέπει στο επίμαχο ψηφιακό νόμισμα μια «κατά
μέτωπον επίθεση», όπως χαρακτηριστικά
σχολιάζουν οι Financial Times. Σελ. 9

Λόγω της οικονομικής κρίσης
Ενας στους τρεις Έλληνες βρίσκεται σε
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, αριθμοί που αποτυπώνουν με τον
πιο σαφή τρόπο τις επιπτώσεις της κρίσης.
Σύμφωνα με έρευνα, το ποσοστό του πληθυσμού που ήταν το 2018 σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό διαμορφώθηκε στο 31,8%, παρουσιάζοντας μείωση
σε σχέση με το 2017. Σελ. 16

Α Ν Α ΛΥ Σ Η
Πριν από 20 χρόνια ο Γουάν Γκανγκ

ρισσότερο οι στρατηγικοί κακοπληρωτές
και πιθανότατα θα αυξηθούν. Oι διαδικασίες εκποίησης θα γίνουν πιο αργές
και τα δικαστήρια θα «γεμίσουν» με εφέσεις για παραμερισμό της ειδοποίησης
για πώληση του ακινήτου τους. Σελ. 4

Συνεχής είναι η κρίση στην οικονομία
της Τουρκίας, στην αγορά της οποίας,
σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, επικρατεί κλίμα οικονομικού πανικού.
Το αποτέλεσμα των εκλογών στην
Κωνσταντινούπολη δεικνύει ότι το
διεθνές κεφάλαιο στηρίζει πλέον τις
ελπίδες του στην ενδυνάμωση της αντιπολίτευσης. Μονόδρομος η προσφυγή στο ΔΝΤ. Σελ. 7

Το αντίο στον άνθρωπο
και πολιτικό Δημήτρη
Χριστόφια. Σελ. 6

Του FLORIAN HENSE*

Ο νέος γύρος ποσοτικής χαλάρωσης είναι πλέον πιθανός
Με τη χθεσινή ομιλία του ο Μάριο Ντράγκι
άνοιξε διάπλατα την πόρτα για λήψη
περαιτέρω μέτρων στήριξης της οικονομίας αν αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη
και ο πληθωρισμός θα κινηθούν χαμηλότερα από τις προβλέψεις της κεντρικής
τράπεζας. Σύμφωνα με τον Ντράγκι, η
ΕΚΤ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει
όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή
της ώστε να επαναφέρει τον πληθωρισμό
στον στόχο της. Ο τόνος που χρησιμοποίησε χθες ο Ντράγκι θυμίζει προηγούμενες σημαντικές ομιλίες του, όπως
αυτή του 2012 όταν είχε πει πως η ΕΚΤ
θα πράξει «ό,τι χρειαστεί», ή εκείνη στο
Τζάκσον Χόουλ το 2014 (σ.σ. όταν είχε
προαναγγείλει την ποσοτική χαλάρωση).

Ο Ντράγκι επανέλαβε ότι η ΕΚΤ αντιμετωπίζει τον στόχο για τον πληθωρισμό
«κάτω αλλά κοντά στο 2%» ως «συμμετρικό», που σημαίνει ότι ο πληθωρισμός
«θα είναι πάνω από αυτό το επίπεδο κάποια στιγμή στο μέλλον». Αν η ανάπτυξη
και ο πληθωρισμός δεν βελτιωθούν όσο
θα ήθελε η ΕΚΤ, τότε η κεντρική τράπεζα
είναι πρόθυμη και έτοιμη να δράσει αποφασιστικά. Καθώς ενισχύονται οι απειλές για την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό πρέπει να αναλογιστούμε τι
είδους επιπλέον μέτρα υποστήριξης της
οικονομίας θα μπορούσε να ανακοινώσει
η ΕΚΤ τους επόμενους μήνες. Ξεχωρίζουμε τρεις απειλές και την αντίδραση
της ΕΚΤ σε καθεμιά από αυτές.

Οι απογοητευτικές προοπτικές για
την ανάπτυξη θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπιθύμητη σκλήρυνση των
όρων χορήγησης δανείων. Σε αυτή την
περίπτωση το πιθανότερο επόμενο βήμα
της ΕΚΤ θα είναι να δηλώσει για μια ακόμη φορά ότι θα διατηρήσει τα επιτόκια
δανεισμού στο τρέχον επίπεδο για μεγαλύτερο διάστημα. Σε περίπτωση που
επιδεινωθούν οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τον πληθωρισμό, η ΕΚΤ θα
μπορούσε να αρχίσει και πάλι να αγοράζει περιουσιακά στοιχεία. Κατά την
άποψή μας νέες αγορές περιουσιακών
στοιχείων θα στραφούν περισσότερο
προς την κατεύθυνση των εταιρικών ομολόγων.

Δεν περιμένουμε η ΕΚΤ να καταργήσει τον κανόνα της να αγοράζει περιουσιακά στοιχεία ανάλογα με τις συνεισφορές κάθε κράτους-μέλους στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Λέγοντας ο Ντράγκι
ότι «τα όρια που θέτουμε για τα εργαλεία
μας ανταποκρίνονται στις έκτακτες ανάγκες που αντιμετωπίζουμε» ενίσχυσε
την πιθανότητα η ΕΚΤ να αυξήσει το
τρέχον ανώτατο όριο 33% για αγορές
περιουσιακών στοιχείων από κάθε εκδότη (κράτος-μέλος) και έκδοση ομολόγων. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί
μείωση της χορήγησης δανείων η ΕΚΤ
θα κάνει ακόμη πιο ελκυστικά τα νέα
μακροπρόθεσμα δάνεια που θα χορηγήσει στις τράπεζες. Κρίνοντας από τον

τόνο του Ντράγκι, πιθανότατα θα απαιτηθεί μικρή μόνο υποχώρηση της ανάπτυξης και του δομικού πληθωρισμού
ώστε να αναλάβει δράση η ΕΚΤ. Αν επιδεινωθούν σημαντικά τις επόμενες
πέντε εβδομάδες οι προοπτικές αυτών
των δύο, η ΕΚΤ θα μπορούσε να αναλάβει
αποφασιστική δράση ακόμη και τον Ιούλιο. Αν υπάρξει πιο σταδιακή επιδείνωση, η ΕΚΤ θα περιμένει μέχρι τον Σεπτέμβριο. Θεωρούμε ότι οι πιθανότητες
για επανέναρξη της ποσοτικής χαλάρωσης τους επόμενους έξι μήνες είναι
30%.

* Ο αρθρογράφος είναι οικονομολόγος της
Berenberg Bank.
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Malls: Αποτυχία της
Επιτυχίας ή Επιτυχία
της Αποτυχίας;
Τον περασμένο Νοέμβριο άνοιξε της πύλες του το Mall of
Nicosia. Ο ενθουσιασμός του
κόσμου ή καλύτερα η περιέργεια του δημιούργησε (τότε)
ορδές επισκεπτών. Όπως ήταν
αναμενόμενο, στην πορεία το
«κακό» καταλάγιασε και η κατάσταση έφτασε σε μια «παράξενη» κανονικότητα. Την
κανονικότητα που δείχνει εισπράξεις που είναι σε αντίθετη
τροχιά από τους αρχικούς υπολογισμούς.
Το ρόλο του έπαιξε και το
γεγονός ότι πριν 2-3 μήνες εγκαινιάστηκε η επέκταση του
<
<
<
<
<
<

Κανένα mall δεν
μπορεί να αντικαταστήσει το γραφικό
αστικό εμπορικό
κέντρο και το παραλιακό μέτωπο της
πόλης της Λάρνακας.
Mall of Cyprus, η οποία κρίνεται μάλλον ως αρκετά επιτυχημένη. Όπως τόνισα και
σε σχετικό τότε άρθρο μου, έδωσε στο εν λόγω Mall αυτό
που του έλειπε: χαρακτήρα
και ευρύτερο φάσμα επιλογών.
Πολλοί υποστήριζαν ότι τα
δύο Malls θα μοιράσουν με
κάποιο τρόπο την πίτα αγοραστών με αποτέλεσμα «κερδισμένο» να είναι αυτό της
Λακατάμειας και «χαμένο» αυτό του Στροβόλου, αλλά και
τα δύο να επιζήσουν. Προσωπικά δεν πιστεύω πως έτσι
παίζεται το παιχνίδι. Το θέμα
πάει πολύ πιο πίσω και έπρεπε
να απαντά στο ερώτημα κατά
πόσο η Λευκωσία σήκωνε
στους ώμους της δύο μεγάλα
εμπορικά κέντρα. Και εκεί πολύ φοβάμαι πως η απάντηση
ήταν αρνητική. Και θα επαναλάβω το τετριμμένο μου,
πως τα νούμερα πάντα ευημερούν μέσα στα spreadsheets
– χωρίς κατ’ ανάγκη να μπορούν να ευημερήσουν στον
«έξω κόσμο».
Φυσικά για εμάς τους απλούς πολίτες, αρκεί να λέμε
πως «… ευτυχώς που αν μη τι
άλλο αποπερατώθηκε το σύμβολο της κρίσης… και ο τόπος
δείχνει συγυρισμένος…». Η
τράπεζα από την άλλη δεν είχε
επιλογή παρά να το αποπερατώσει επειδή ερειπωμένο όπως
κειτόταν ήταν σίγουρα χαμένα
λεφτά. Οι χρήστες βασίστηκαν
σε άλλα πράγματα που δεν είναι της ώρας να αναλυθούν.
Η πορεία του χρόνου θα δείξει
αν θα επιβιώσουν και τα δύο
ή ένα από τα δύο ή κανένα.
Δεν ξέρω πως νιώθουν αυτοί
που τα αδειοδότησαν μάλλον
δεν θα τους πολυκαίγεται κάνα
καρφί.
Όμως αν γυρίζαμε το ρολόι
πίσω – ακόμα και πριν από το
πρώτο εμπορικό κέντρο – και
ήμασταν κάποιος μαγαζάτορας
που διατηρούσε ένα επιτυχημένο μαγαζί κάπου στο κέντρο
της Λευκωσίας, θα έπρεπε να
σκεφτούμε κάπως έτσι:
«Οι πελάτες μου είναι από
όλη την επαρχία Λευκωσίας,

ακόμη και από άλλες επαρχίες.
Αν ανοίξω ένα δεύτερο κατάστημα, πόσο θα αυξήσω την
πελατεία μου; Μήπως θα πάει
σε τέτοια επίπεδα που θα δικαιολογεί την κίνηση; Παράλληλα, μήπως αναμένεται το
διαθέσιμο εισόδημα των πελατών μου να αυξηθεί; Τι γίνεται με το online shopping;
Πριν μερικά χρόνια ήταν σε
ποσοστό κάτω του 5% του συνολικού μεριδίου αγοράς. Σήμερα ίσως να ξεπερνά το 50%.
Ποια θα είναι η κατάσταση αν
μετά από λίγα χρόνια αυτό ξεπεράσει το 80%; Μήπως θα
μπλέξω σε μια κατάσταση όπου εξελικτικά θα έχω μειωμένους τζίρους και αυξανόμενα
λειτουργικά έξοδα; Εκεί δηλαδή που έχω μια τσέπη και
άλφα έξοδα, θα δημιουργήσω
δύο και τρεις τσέπες για να
μπαίνουν μέσα τα ίδια ή και
λιγότερα χρήματα και ταυτόχρονα δύο και τρία άλφα έξοδα;
Με αυτό το συλλογισμό θα
κλείσω. Από την άλλη, αν πετύχουν τα Malls εγώ πάλι θα
χάσω αφού θα μείνω εκτός
του χορού…»
Η στρατηγική κίνηση του
μαγαζάτορα ίσως να ήταν να
ρισκάρει στη μια επέκταση,
αλλά όχι και σε δεύτερη. Από
εκεί και πέρα θα έπρεπε να επιλέξει ποιανού εμπορικού κέντρου η τοποθεσία και η πληθυσμιακή έκθεση είναι πιο ασφαλής. Όλα αυτά γίνονται
μέσω ερευνών αγοράς. Των
σωστών ερευνών και όχι αυτών που ούτε κατ’ όνομα συγκαταλέγονται σαν τέτοιες.
Η τελευταία εμπειρία της
Λευκωσίας, προβληματίζει τώρα εν δυνάμει παίχτες για το
επερχόμενο Mall της Λάρνακας. Επικρατεί μεγάλος προβληματισμός κατά πόσο αξίζει
το ρίσκο να συμμετέχουν ως
χρήστες ή να απέχουν. Και
όχι άδικα. Κανένα mall δεν
μπορεί να αντικαταστήσει το
γραφικό αστικό εμπορικό κέντρο και το παραλιακό μέτωπο
της πόλης της Λάρνακας. Ρωτήστε το μέσο Σκαλιώτη αν
θα εγκαταλείψει τις Φοινικούδες του, την Ερμού του, την
παραλία του, για να πάει να
ψωνίζει σε κάποιο mall. Προσωπικά το βλέπω λίγο χλωμό.
Αν παρ’ ελπίδα είμαι λάθος,
τότε θα είναι κρίμα που θα μιλάμε για ένα ερημωμένο κέντρο της Λάρνακας και κλείσιμο εκατοντάδων οικογενειακών επιχειρήσεων.
Και καταλήγω στο εξής ερώτημα: Γιατί θέλουμε πάντα
να αντιγράφουμε κακά παραδείγματα του εξωτερικού; Τα
Malls ήταν επιτυχία πριν 30
χρόνια και μετά έκλεισαν επειδή άλλαξαν οι καταναλωτικές συνήθειες και επειδή οι
πολιτικές στράφηκαν προς
την αναγέννηση των αστικών
εμπορικών κέντρων των πόλεων που πέθαναν εξαιτίας
τους. Εμείς γιατί θέλουμε να
βλέπουμε μόνο την επιτυχία
πριν από 30 χρόνια και όχι την
αποτυχία τους πριν από 15
χρόνια;

O Ανδρέας Α. Ανδρέου, MRICS είναι CEO, APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors
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Η κηδεία, ο Μουσταφά και η... θεαματική υποδοχή του Τσίπρα
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Απογοήτευση ένιωσαν κάποιοι που ο
Μουσταφά Ακιντζί δεν παρευρέθηκε
στην κηδεία του Δημήτρη Χριστόφια.
Αρκετοί ήταν αυτοί που διερωτήθηκαν "γιατί δεν ήρθε ο ίδιος;" τη στιγμή
που άλλοι Τουρκοκύπριοι, του Ταλάτ
συμπεριλαμβανομένου, παρευρέθηκαν. Κάποιος μάλιστα το είπε δυνατά
και ξεκάθαρα πως "έπρεπε να υπερβεί τον εγωισμό του και όποιες άλλες
υποχρεώσεις είχε και να έδινε πρώτος το μήνυμα της συναδέλφωσης
μεταξύ Ελληνοκυπρίων - Τουρκοκυπρίων". Ο απεσταλμένος του Ακιντζί,
Μπαρίς Μπουρτζιού, παρευρέθηκε
τελικά ως εκπρόσωπος της οικογένειας του τουρκοκύπριου ηγέτη και
το στεφάνι στάλθηκε εκ μέρους της
οικογένειας και όχι του ηγέτη της
τουρκοκυπριακής κοινότητας. Κάποιοι πάντως έσπευσαν να δουν, την ώρα που κατατίθετο το στεφάνι, εάν υπήρχε σ' αυτό διακριτικό της ούτω καλούμενης "ΤΔΒΚ"...
Εντυπωσιακή και συγκινητική ήταν η
ομιλία του Χρίστου Χριστόφια, υιού
του μακαριστού τέως Προέδρου,
στην κηδεία του πατέρα του. Κάποιοι
βιάστηκαν μάλιστα να κάνουν και σενάρια, όπως ότι με αυτή την ομιλία
κάνει ουσιαστικά "το επόμενο μεγάλο
βήμα" στην πολιτική, "εκτός ορίων
της ΕΔΟΝ".
Εκείνο ωστόσο που ξεχώρισε μέσα από την ομιλία ήταν η ξεχωριστή, ανθρώπινη σχέση που είχε ο Δημήτρης
Χριστόφιας με τα παιδιά και τα εγγόνια του, ενώ βρισκόταν σε πόστα που
ο χρόνος του ήταν ανύπαρκτος.
Τα όσα ο Healthy έγραψε στο βιβλίο
συλλυπητηρίων για τον Δημήτρη Χριστόφια στα γραφεία του ΑΚΕΛ σχολίασαν δύο στελέχη του κόμματος. Το
κείμενο του Healthy έλεγε μεταξύ
άλλων: "Η ιστορία είναι ο αδέκαστος
κριτής και είμαι βέβαιος πως θετική
θα είναι η αποτίμησή της για την προσφορά του Δημήτρη Χριστόφια, σαν
ηγέτη της Αριστεράς, σαν βουλευτή,
προέδρου της Βουλής, προέδρου της
Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και σαν
ανθρώπου".

«Εμανουέλ θα σε πείραζε να αλλάξουν λίγο το δρομολόγιό τους οι φρεγάτες που μου έταξες;»
Όπως υποστήριξε ο ένας, "ο αδέκαστος κριτής, η ιστορία θα κρίνει και
τον ίδιο τον Αναστασιάδη και μακάρι
να τον κρίνει κι αυτόν θετικά..." Ο άλλος σχολίασε απλά ότι "ο Αναστασιάδης γράφει ωραία γράμματα και διερωτήθηκε αν έκανε practice το κείμενο πριν πάει στο ΑΚΕΛ".
Ερώτημα που τέθηκε από απλό πολίτη στην κηδεία του Δημήτρη Χριστόφια: Τι θα γινόταν αν έστω και οι μισοί
από όλους αυτούς που τις τελευταίες
ημέρες θυμήθηκαν τον Χριστόφια,
τον αγάπησαν με τόσο πάθος και του
πλέκουν το εγκώμιο, τον υποστήριζαν την ώρα που άλλοι τον κατηγορούσαν;

Και έδωσε μόνος του την απάντηση:
'Ισως να μην έφευγε τόσο πικραμένος και ίσως και οι ίδιοι να μας έπειθαν...
Θεαματική... υποδοχή του Τσίπρα
στην Κύπρο έκανε χθες ο Ερντογάν.
Όχι μόνο του απάντησε απαξιωτικά
"Ας λέει ότι θέλει εμείς συνεχίζουμε
τη δράση μας στην Ανατολική Μεσόγειο", έριξε και μια θεαματική
NAVTEX δεσμεύοντας οικόπεδα της
κυπριακής ΑΟΖ...
Και οι προειδοποιήσεις των ευρωπαίων ηγετών φαίνεται πως πήγαν στο...
βρόντο. Ερντογάν είναι αυτός... Αλλά
και η προσπάθεια του Τσίπρα να υπερα-

μυνθεί με υποδείξεις προς την Τουρκία
δεν είχαν καλύτερη τύχη. Μιλώντας
χθες σε στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ είπε
μεταξύ άλλων: "Η Τουρκία να σταματήσει εδώ. Όποιος παραβιάζει το διεθνές
δίκαιο και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα θα έχει συνέπειες. Θα υπάρξει τίμημα, και μάλιστα σοβαρό, τόσο στις ευρωτουρκικές σχέσεις, όσο και στην ειρήνη και στη συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή". Του νεοσουλτάνου δεν ιδρώνει όμως τ' αυτί του, ιδιαίτερα τώρα
που έχασε και την Κωνσταντινούπολη
και μια επίδειξη δυνάμεως του είναι κάτι περισσότερο από απαραίτητη.
- Μήπως Αλέξη τις φρεγάτες που σου
έταξε ο Μακρόν να τις στείλετε κατά
δω μεριά;

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Πληροφορίες μου από τον Λόφο της
Εξουσίας αναφέρουν πως το θέμα
των τουρκικών προκλήσεων συζητήθηκε μεταξύ Healthy και Αλέξη με
συγκεκριμένο, κοινό, στόχο. Όπως
μου λέχθηκε και οι δύο ανέλαβαν
πρωτοβουλία για μια άμεση ενέργεια
ως προς τον στόχο που έθεσαν...
ΚΟΥΙΖ: Η εκεχειρία που τέθηκε από
τις πολιτικές δυνάμεις λόγω του πένθους για τον θάνατο του Δημήτρη Χριστόφια τελειώνει. Αληθεύει πως ένα
κόμμα είναι έτοιμο να μπει στην αντεπίθεση με πρώτο και καλύτερο θέμα
τις επιχειρήσεις στη Συρία των μαχητικών F-35 από τις Βρετανικές Βάσεις
Ακρωτηρίου;

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

«Τρωάδες» από το Θέατρο Νόβα Γκόριτσα Σλοβενίας
Το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου
Ελληνικού Δράματος 2019» κάνει
πρεμιέρα στις 28 Ιουνίου στο Αρχαίο
Ωδείο Πάφου με την πρώτη σλοβενική παραγωγή της ευριπίδειας τραγωδίας «Τρωάδες» από το Εθνικό
Θέατρο Νόβα Γκόριτσα της Σλοβενίας, σε σκηνοθεσία Ja a Koceli,
ενώ θα ακολουθήσει παράσταση
της παραγωγής στο Αμφιθέατρο
«το σκαλί» στις 30 Ιουνίου.
Φέτος, το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαίου Ελληνικού Δράματος θα φιλοξενήσει 5 παραγωγές –11 παραστάσεις– σε τρεις θεατρικούς χώρους, σε Λευκωσία (Σκαλί Αγλαντζιάς), Λεμεσό (Αρχαίο Θέατρο
Κουρίου) και Πάφο (Αρχαίο Ωδείο
Πάφου). Συνολικά, για συμμετοχή
στη φετινή διοργάνωση του φεστιβάλ υποβλήθηκαν 52 προτάσεις, εκ
των οποίων 8 προτάσεις από κυπριακά θεατρικά σχήματα και 44
προτάσεις από θεατρικά σχήματα
εκτός Κύπρου, συγκεκριμένα από
24 χώρες ανά την υφήλιο. Οι προτάσεις αντικατοπτρίζουν τη διεθνή
απήχηση που έχει πια το Φεστιβάλ,
κάτι που ήταν εξ αρχής στους στόχους των διοργανωτών. Οι παραστάσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις
27 Ιουλίου 2019.

Οι «Τρωάδες»
Η οικουμενικώς επίκαιρη αντιπολεμική τραγωδία, με την εξαίρετη
σκηνοθεσία του Ja a Koceli και τη
Marjuta Slami στον ρόλο της Εκάβης, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές
από τον σλοβενικό τύπο και κοινό
χαρίζοντας στην Marjuta Slami το
βραβείο Tantadruj, ως διάκριση για
την ερμηνευτική της δεινότητα (θεατρική περίοδος 2017/2018). Το Εθνικό Θέατρο Νόβα Γκόριτσα της
Σλοβενίας παρουσιάζει την πρώτη

γωδία, η οποία ήταν ένα αμάλγαμα
λόγου, τραγουδιού και υποκριτικής.
Η μουσική μεταμορφώνει την εμπειρία και ανοίγει την πόρτα των
συναισθημάτων μέσα μας». Ο σκηνοθέτης σημειώνει ότι προσπάθησε
με την ομάδα του να δημιουργήσουν
έναν κόσμο, ο οποίος μέσα από τη
σφοδρότητά του θα απευθυνθεί
στις καρδιές και τις συνειδήσεις
μας και λέει χαρακτηριστικά: «Η
Τροία συνεχίζει να υπάρχει. Η Τροία
είναι η Συρία, το Ιράκ, η Παλαιστίνη.
Η Τροία υπάρχει σήμερα. Αυτή τη
στιγμή, ο αριθμός των προσφύγων
στον κόσμο είναι μεγαλύτερος από
ποτέ άλλοτε στην ιστορία της ανθρωπότητας, πέραν των εξήντα εκατομμυρίων. Κάθε τρία δευτερόλεπτα κάποιος γίνεται πρόσφυγας»,
τονίζοντας ότι ως λαοί της Ευρώπης,
έχουμε κοινή ευθύνη να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που το έχουν
ανάγκη. Ο κόσμος είναι τόσο αλληλένδετος που δεν μπορούμε να
αγνοούμε ο ένας τον άλλον.

Πληροφορίες
«Η Τροία συνεχίζει να υπάρχει. Η Τροία είναι η Συρία, το Ιράκ, η Παλαιστίνη. Η Τροία υπάρχει σήμερα», λέει στο σημείωμά του ο σκηνοθέτης της παράστασης Ja a Koceli.
σλοβενική παραγωγή της ευριπίδειας
τραγωδίας «Τρωάδες», την εναρκτήρια παραγωγή της φετινής διοργάνωσης του Φεστιβάλ. Ο Τρωικός
πόλεμος έλαβε τέλος, οι ήρωες της
Τροίας έπεσαν, η βασιλική γενιά ξεκληρίστηκε, η άλλοτε δοξασμένη
πόλη λεηλατήθηκε. Σε ένα τοπίο ολέθρου, κάτω από τα ερειπωμένα
τείχη, η Εκάβη –η μάνα, η γυναίκα,
η βασίλισσα– θρηνεί με τις άμαχες
Τρωαδίτισσες γυναίκες, αιχμάλωτες
των Αχαιών, για τα δεινά τους και

τη μοίρα τους να οδηγηθούν ως
σκλάβες στα σπίτια των νικητών.
Στις «Τρωάδες», ο Ευριπίδης διατυπώνει ένα αμείλικτο «κατηγορώ»
για τις φρικαλεότητες του πολέμου,
καταδικάζοντας την αγριότητα του
ανθρώπου και υμνεί τη δύναμή του
να υπομένει.
Ο σκηνοθέτης της παράστασης
Ja a Koceli στο σκηνοθετικό του
σημείωμα γράφει ότι τείνει να θεωρήσει τις «Τρωάδες» ως ορατόριο
και όχι ως δράμα, αφού στην έναρξη

επικρατεί μια κατάσταση απόγνωσης, η οποία βαθαίνει συν τω χρόνω
και μια ακραία θλίψη αναδύεται
από το κείμενο. Απώλεια επί της απώλειας, το τέλος του κόσμου, βάσανα, καταστροφή της ταυτότητας… και λέει χαρακτηριστικά: «Αναγνώρισα μια εξαίρετη ευκαιρία
μέσα σε αυτό επειδή πιστεύω πως
η θλίψη μπορεί να είναι εξαιρετικά
εκφραστική και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της μουσικής. Αυτό
μας επαναφέρει στην αρχαία τρα-

Εθνικό Θέατρο Νόβα Γκόριτσα Σλοβενίας, «Τρωάδες» του Ευριπίδη,
σκηνοθεσία: Ja a Koceli
Παρασκευή 28 Ιουνίου, Αρχαίο Ωδείο Πάφου, Πάφος
Κυριακή 30 Ιουνίου, Αμφιθέατρο «το
σκαλί», Αγλαντζιά, Λευκωσία
με ελληνικούς και αγγλικούς υπέρτιτλους
Έναρξη παραστάσεων στις 9:00 μ.μ.
Προσέλευση στο θέατρο πριν από
τις 20:40*
Για το πλήρες πρόγραμμα των παραστάσεων του φεστιβάλ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
www.greekdramafest.com ή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο 7000
2414.
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Οι μεταρρυθμίσεις θα ενισχύσουν την οικονομία
Να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα δυναμική της ανάπτυξης σημειώνει η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών της Ελληνικής Τράπεζας
H καλύτερη των προσδοκιών επίδοση της
οικονομίας δεν πρέπει να προκαλέσει εφησυχασμό, ούτε χαλάρωση των προσπαθειών για την περαιτέρω μεταρρύθμισή της, επισημαίνει στην ανάλυσή της,
η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών της
Ελληνικής Τράπεζας. Τονίζει πως ηυλοποίηση σημαντικών δομικών μεταρρυθμίσεων θα συμβάλει στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Σημαντικές μεταρρυθμίσεις
που εξακολουθούν να εκκρεμούν αφορούν
στην υλοποίηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, στη δημόσια διοίκηση,
στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο δικαστικό

βρίου 2018 τα έσοδα από τον τουρισμό
υπολογίζονται σε €2,7 δισ. σε σύγκριση
με €2,6 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του
2017, σημειώνοντας αύξηση 2,7%. Για
την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019
τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €189 εκ. σε σύγκριση με €201
εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2018,
σημειώνοντας μείωση 6,2%. Για το 2018,
οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 3,9 εκατ. σε σύγκριση με 3,7 εκατ. το 2017,
σημειώνοντας αύξηση 7,8%. Για την περίοδο Ιανουαρίου – Απριλίου 2019 οι αφίξεις τουριστών ανήλθαν σε 687 χιλιάδες σε σύγκριση με 683 χιλιάδες την α-
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Η κυπριακή οικονομία
παρουσιάζει ανάκαμψη
από τις αρχές του 2015
η οποία επιταχύνθηκε
κατά το 2016 και 2017,
ενώ εξακολούθησε να αναπτύσσεται σταθερά το 2018.

Για την περίοδο
Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου
2018 τα έσοδα από
τον τουρισμό υπολογίζονται
σε €2,7 δισ. σε σύγκριση
με €2,6 δισ. την αντίστοιχη
περίοδο του 2017.

σύστημα και στην εκπαίδευση. Επίσης,
θα πρέπει να καταβληθούν περαιτέρω
προσπάθειες για βελτίωση και διεύρυνση
των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών (ηλεκτρονική διακυβέρνηση) συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρονικών πληρωμών, που με τη σειρά τους θα συμβάλουν στην οικοδόμηση μιας βιώσιμης οικονομίας.
Επίσης, η Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι
η προώθηση των ηλεκτρονικών πληρωμών θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην οικονομία και θα συμβάλει στη συγκράτηση
της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, καθώς οι ηλεκτρονικές πληρωμές εντοπίζονται ευκολότερα.
Όπως προκύπτει από τις επισημάνσεις
της Υπηρεσίας, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί η τρέχουσα δυναμική της
ανάπτυξης για την υλοποίηση των προαναφερθεισών μεταρρυθμίσεων. Τέτοιες
μεταρρυθμίσεις είναι ευκολότερο να εφαρμόζονται όταν οι οικονομίες αναπτύσσονται, εφόσον δημιουργούνται
δημοσιονομικά περιθώρια απορρόφησης
των απαιτούμενων μεταβατικών εξόδων.

ντίστοιχη περίοδο του 2018, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 0,5%.
Όσον αφορά την κατανάλωση, οι λιανικές πωλήσεις σε όγκο, σημείωσαν ετήσια αύξηση 1,9% για την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019. Ο Δείκτης
Βιομηχανικής Παραγωγής για την περίοδο
Ιανουαρίου – Μαρτίου 2019 σημείωσε
ετήσια αύξηση 4%. Στον τομέα της Μεταποίησης, για την περίοδο Ιανουαρίου
- Φεβρουαρίου 2019 ο Δείκτης Κύκλου
Εργασιών Βιομηχανίας παρουσίασε ετήσια αύξηση 11,8%.

Οι σημαντικές επιδόσεις της οικονομίας δεν πρέπει να προκαλέσουν εφησυχασμό, τονίζει η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών της Ελληνικής.
Το κόστος των μεταρρυθμίσεων μπορεί
να έχει αρνητικό αντίχτυπο στις βραχυπρόθεσμες προοπτικές της κυπριακής
οικονομίας, αλλά θα παρέχουν μακροπρόθεσμα οικονομικά οφέλη. Επίσης,
η περαιτέρω βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ώστε να ευνοεί
την ανάπτυξη, θα συμβάλει στη στήριξη
τόσο των εγχώριων όσο και των ξένων
επενδύσεων. Η Κύπρος, ως επενδυτικός
προορισμός, προσφέρει νέες επενδυτικές

ευκαιρίες στους τομείς του εμπορίου,
των υπηρεσιών, των αναπτυξιακών έργων, της ναυτιλίας, της εκπαίδευσης,
της υγείας, της τεχνολογίας, του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων και των
υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και
φυσικού αερίου.
Η Ελληνική Τράπεζα αναφέρει πως η
κυπριακή οικονομία παρουσιάζει ανάκαμψη από τις αρχές του 2015 η οποία

επιταχύνθηκε κατά το 2016 και 2017,
ενώ εξακολούθησε να αναπτύσσεται σταθερά το 2018. Σύμφωνα με το βασικό μακροοικονομικό σενάριο, το 2019 ο ρυθμός
ανάπτυξης εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο
3,4% και για το 2020 στο 3,2%. Τονίζεται
πως η ανάπτυξη θα υποστηριχθεί κυρίως
από την ιδιωτική κατανάλωση, τις επενδύσεις και από τη συνεχή βελτίωση στην
αγορά εργασίας.
Για την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμ-

Σημαντικός ο τουρισμός

Η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών
σημειώνει ότι το 2018 η χώρα πέτυχε
νέο ρεκόρ στον τομέα του τουρισμού
με θετικό αντίκτυπο σε άλλους τομείς,
όπως για παράδειγμα των μεταφορών,
των κατασκευών, του εμπορίου και των
ειδών διατροφής και διαμονής. Το 2018,
όπως προαναφέρθηκε, ήταν πολύ καλό
για τον τουρισμό. Η απόδοση αυτή οφείλεται στα μέτρα που αφορούν στην
επέκταση της τουριστικής περιόδου,
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στη βελτιωμένη αεροπορική συνδεσιμότητα και στον ασθενέστερο ανταγωνισμό λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων
στις γειτονικές χώρες.
Η Υπηρεσία υπογραμμίζει ότι ο τομέας
του Τουρισμού θα εξακολουθήσει να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο μέλλον
της κυπριακής οικονομίας. Η Κύπρος
διαθέτει αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα, τα οποία με την κατάλληλη αξιοποίηση θα βοηθήσουν τον τομέα να συνεχίσει να αποτελεί τον σημαντικότερο
πυλώνα ανάπτυξης. Η συνεχής αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού
προϊόντος του νησιού καθώς επίσης και
η περαιτέρω επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου μπορούν να βοηθήσουν στην
προσέλκυση επισκεπτών με ψηλή αγοραστική δύναμη και να οδηγήσουν σε
ουσιαστική αύξηση εσόδων. Η τουριστική
βιομηχανία συνεχίζει να είναι από τις
σημαντικότερες βιομηχανίες της Κύπρου
και πρέπει όχι μόνο να διασφαλιστεί,
αλλά και να αξιοποιηθεί κατάλληλα ώστε
να συνεισφέρει σε βραχυπρόθεσμο αλλά
και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Τομέας των ακινήτων

Η Υπηρεσία Οικονομικών Ερευνών
της Τράπεζας υπογραμμίζει πως η στεγαστική αγορά συνεχίζει την ανάκαμψή
της στηριζόμενη στη ζήτηση από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Η αγορά ακινήτων συνέχισε την προσαρμογή της
κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, με αποτέλεσμα η συνολική μείωση των τιμών
από τα μέσα του 2008 να φθάνει σε 29%
(Δείκτης Τιμών Ακινήτων της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου (ΔΤΑ)). Το τρίτο
τρίμηνο του 2018, ο ΔΤΑ κατέγραψε θετική ανάπτυξη (1,6%). Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας Κύπρου, οι
πωλήσεις ακινήτων κατέγραψαν νέα
αύξηση κατά το 2018. Συγκεκριμένα,
τα πωλητήρια έγγραφα που είχαν κατατεθεί το 2018 ανήλθαν στα 9.242 έναντι 8.734 την προηγούμενη χρονιά,
καταγράφοντας ετήσια αύξηση 6%. Επίσης, τα πωλητήρια έγγραφα που έχουν
κατατεθεί κατά τους πρώτους πέντε μήνες του 2019 παρουσίασαν ετήσια αύξηση 34%.
ΕΠΙΜEΛΕΙΑ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ
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Προτάσεις νόμου
για εκποιήσεις
απειλούν άμεσα
την αξιοπιστία μας
Η αλλαγή του νομικού πλαισίου αποδυναμώνει
την προσπάθεια των ιδρυμάτων για ανάκτηση χρεών
Tου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Ενα χρόνο μετά την ψήφιση του νομικού
πλαισίου για την αντιμετώπιση των Μη
Εξυπηρετούμενων Δανείων τον Ιούλιο
του 2018, ανοίγει για ακόμα μία φορά το
κεφάλαιο των εκποιήσεων και φέρνει μεγάλους πονοκεφάλους σε τραπεζικά ιδρύματα, Κεντρική Τράπεζα και Κυβέρνηση. Οι πέντε διαφορετικές προτάσεις
νόμου, οι οποίες θα συζητηθούν στην
Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών
την Πέμπτη και αφορούν τον Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων
Νόμο, θα έχουν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι προθεσμίες για αποστολή των
σχετικών επιστολών εκποιήσεων, που
σύμφωνα με τις τράπεζες θα επιβραδύνει
σημαντικά τις διαδικασίες εκποίησης,
<
<
<
<
<
<

Οι Τράπεζες θα περιορίσουν
τον δανεισμό ειδικά αυτόν
που θα έχει εξασφάλιση την
πρώτη κατοικία.
και κατ’ επέκταση την προσπάθεια μείωσης των ΜΕΔ, ενώ παράλληλα θα μειώσει δραματικά την αξία των εξασφαλίσεων των δανείων με τεράστιες συνέπειες
για τα κεφάλαια των τραπεζών. Οι τράπεζες προχωρούν σε μία κατά μέτωπο επίθεση στην Βουλή των Αντιπροσώπων,
λέγοντας παρασκηνιακά πως τέτοιοι
νόμοι προσδίδουν κίνητρα προστασίας
μεγαλο-οφειλετών, αλλά επίσης χαλούν
τη φήμη και την αξιοπιστία της χώρας
ως μίας σταθερής οικονομίας. Η Κύπρος
εξάλλου, ως μικρή χώρα, έχει για όπλο
στην φαρέτρα της την πολιτικοοικονομική
αξιοπιστία, που φέρει με το σταθερό φορολογικό σύστημα από το 2003, νόμους
που δεν αλλάζουν εάν ψηφιστούν και
όλα τα συναφή. Εάν απωλέσει αυτό της
το κριτήριο, τότε οι επενδυτές θα χάσουν
την θεώρηση που έχουν γι’ αυτή, υιοθετώντας την άποψη πως είναι χώρα στην
οποία αλλάζουν συνεχώς οι νόμοι της.
Η μεγάλη εικόνα είναι πως ένας από τους
λόγους για τον οποίο ήρθαν επενδυτές
από το 2018 στην Κύπρο αγοράζοντας
μη εξυπηρετούμενα δάνεια και εισχωρώντας ως επενδυτές με κεφάλαια στις
τράπεζες, ήταν και το ανανεωμένο νομικό

πλαίσιο για εξυπηρέτηση των προβληματικών δανείων. Επίσης, η παραβίαση
των δεσμεύσεων ως χώρα έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας θα δημιουργήσει
την εικόνα ότι η χώρα είναι ανακόλουθη.
Πλέον, η όποια αλλαγή γίνει θα θέσει
«τρικλοποδιά» σε αυτούς τους νόμους
και θα λειτουργεί αποθαρρυντικά στους
δυνητικούς επενδυτές, ειδικά σε μια περίοδο, που οι συζητήσεις των τραπεζών
με επενδυτές και ταμεία για αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων είναι εντατικές.
Αλλαγές στη νομοθεσία καθιστά απαγορευτική για τα δεύτερα μέρη οποιαδήποτε
πράξη. Μην ξεχνάμε πως η Κυπριακή
Δημοκρατία δεσμεύτηκε τόσο για την
θέσπιση ενός αποτελεσματικού πλαισίου
εκποιήσεων και για έναρξη ηλεκτρονικών
πλειστηριασμών, σε αντάλλαγμα της έγκρισης της κρατικής ενίσχυσης προς
το Συνεργατισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι νόμοι για τα ΜΕΔ του Ιουλίου
του 2018 ήταν η εκπλήρωση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Κυπριακή Δημοκρατία έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στόχος των κομμάτων που φέρνουν
ενώπιον την Επιτροπής Οικονομικών τα
τροποποιητικά νομοσχέδια είναι να ψηφιστούν πριν από το κλείσιμο της Βουλής
για τις θερινές διακοπές, στα μέσα Ιουλίου.
Αν και οι απόψεις διίστανται για τη φύση
των προτάσεων νόμου που υπογράφουν
ΔΗΚΟ, Κίνημα Οικολόγων και Συνεργασίας Πολιτών, Κίνημα Αλληλεγγύη και
Συμμαχία Πολιτών, οι τράπεζες υποστηρίζουν πως θα έχουν ως αποτέλεσμα να
προστατευθούν ακόμα περισσότερο οι
στρατηγικοί κακοπληρωτές, αλλά και πιθανότατα να αυξηθούν. Εξηγούν στην
«Κ» πως οι διαδικασίες εκποίησης θα γίνουν αναπόφευκτα πιο αργές και τα δικαστήρια θα «γεμίσουν» με εφέσεις για
παραμερισμό της ειδοποίησης για πώληση
του ακινήτου τους. Πρόσθετα, αυτές οι
τροποποιήσεις θα φέρουν επιπρόσθετες
προβλέψεις για τα τραπεζικά ιδρύματα,
αφού οι εξασφαλίσεις που έχουν τα προβληματικά δάνεια δεν θα θεωρούνται αρκετές από τους Ευρωπαίους επόπτες. Οι
προβλέψεις σημαίνουν χρησιμοποίηση
κεφαλαίων, άρα αναπόφευκτα θα πρέπει
να εξευρεθούν και νέα κεφάλαια. Διαδικασία πολύ δύσκολη για μία τράπεζα,
την ίδια στιγμή που η τραπεζική βιομη-

Η Κύπρος, ως μικρή χώρα, έχει για όπλο στην φαρέτρα της την πολιτικοοικονομική αξιοπιστία, που φέρει με το σταθερό φορολογικό σύστημα από το 2003, νόμους που δεν αλλάζουν εάν ψηφιστούν και όλα τα συναφή.
χανία παγκοσμίως δεν είναι η πρώτη σε
προτίμηση από επενδυτικής σκοπιάς. Σε
ένα κακό σενάριο δε, που θυμίζουν εποχές
Συνεργατισμού, οι φορολογούμενοι θα
κληθούν να πληρώσουν ξανά το όποιο
τίμημα μιας πιθανής αποσταθεροποίησης
του τραπεζικού τομέα.

Καθοριστικές λεπτομέρειες

Από τις πέντε συνολικά προτάσεις νόμου που θα αλλάξουν το νόμο των εκποιήσεων, η δεύτερη κατά σειρά είναι και
αυτή που θα φέρει τις τράπεζες στη δύσκολη προαναφερθείσα θέση. Σύμφωνα
με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, θα
δίνεται το δικαίωμα στον ενυπόθηκο οφειλέτη να μπορεί να καταχωρίσει έφεση
στο Επαρχιακό Δικαστήριο για παραμερισμό της ειδοποίησης της σκοπούμενης
πώλησης εάν «ο ενυπόθηκος δανειστής,
στην περίπτωση που είναι αδειοδοτημένο
πιστωτικό ίδρυμα ή αγοραστής κατά την
έννοια του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου, παραβίασε την υποχρέωσή
του να προβεί σε διαδικασία αναδιάρθρωσης των χορηγήσεων του ενυπόθηκου
οφειλέτη στη βάση των προνοιών της
περί της Διαχείρισης Καθυστερήσεων Οδηγίας του 2015 της Κεντρικής Τράπεζα
και των σχετικών παραρτημάτων της».
Τραπεζικοί κύκλοι εξηγούν στην «Κ» πως
πρώτον αυτό δεν σημαίνει ότι όντως οι

Διαφορετική η ρητορική των εισηγητών
Με διαφορετική οπτική παρουσιάζο-

νται οι σχετικές προτάσεις νόμου από
τους εισηγητές. Σύμφωνα με τους εισηγητές των πέντε συνολικά προτάσεων
νόμου, σκοπός είναι να δίνεται η απαιτούμενη βαρύτητα στις αναδιαρθρώσεις
έναντι των εκποιήσεων. Όπως αναφέρουν, πριν από την απόφαση του δικαστηρίου για εκποίηση μίας κατοικίας, θα
πρέπει να επιβεβαιώνεται πρώτα ότι έγιναν όλες οι προσπάθειες αναδιάρθρωσης του μη εξυπηρετούμενου δανείου
μεταξύ τραπέζης και δανειολήπτη και έπειτα να προχωρά η εκποίηση. Επί της
ουσίας, όπως εξηγεί ο βουλευτής του
ΔΗΚΟ και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών Άγγελος Βότσης, «η φιλοσο-

ισχυρισμοί του ενυπόθηκου οφειλέτη ευσταθούν, ενώ επίσης θα δίνει το δικαίωμα
σε στρατηγικούς κακοπληρωτές να εκμεταλλεύονται την εν λόγω πρόνοια και
να εγείρουν κακόπιστα τέτοιους ισχυρισμούς μόνο και μόνο για να καθυστερούν
την διαδικασία. Σχολιάζουν δεν πως η αναδιάρθρωση γίνεται μόνο εάν το χρέος
είναι βιώσιμο και η τράπεζα θεωρεί πως
μπορεί να δοθεί λύση.
Για ένα άλλο σημείο της πρότασης νό-

φία της πρότασης είναι να προωθούνται
οι αναδιαρθρώσεις και όχι οι εκποιήσεις
που δεν έχει ακολουθηθεί πιστά πρώτα
ο κώδικας της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου». Στόχος, όπως είπε, είναι να
προωθηθεί η εφαρμογή του κώδικα της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου για τις
αναδιαρθρώσεις και όπου δεν ακολουθήθηκε ορθώς, να βγαίνει απαγορευτικό διάταγμα εκτέλεσης της εκποίησης».
Εντούτοις, όπως τόνισε, εκεί που έχουν
γίνει όλες οι διαδικασίες μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη δεν θα σταματά την
εκποίηση που σωστά θα πρέπει να γίνει.
Ο κ. Βότσης κατέληξε πως είναι νόμος
που θα «εφαρμοστεί για όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα».
μου σύμφωνα με το οποίο δίνεται το δικαίωμα στον ενυπόθηκο οφειλέτη να
μπορεί να καταχωρίσει έφεση στο Επαρχιακό Δικαστήριο για παραμερισμό της
ειδοποίησης της σκοπούμενης πώλησης
εάν έχει απλά καταχωρίσει αίτηση για
έκδοση προστατευτικού διατάγματος ή
αίτηση για ένταξή του στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ,
οι τραπεζικοί σημειώνουν πως δεν σημαίνει ότι θα επιτύχουν οι αιτήσεις απλά
και μόνο με την καταχώρισή τους.

<
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Στρατηγικοί κακοπληρωτές
θα εκμεταλλεύονται την πρόνοια για εφέσεις, με αποτέλεσμα να παρατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα
η διαδικασία.
Ταυτόχρονα, «καυτή πατάτα» χαρακτηρίζουν και την τροποποίηση που προβλέπει ότι σε περίπτωση που το προϊόν
πώλησης προέκυψε από πώληση κύριας
κατοικίας, τότε αυτό δεν διατίθεται προς
εξόφληση του συνόλου των απαιτήσεων
του ενυπόθηκου δανειστή μέχρις ότου
γίνουν επαρκείς διευθετήσεις από το Επαρχιακό Δικαστήριο για τη στέγαση
του ενυπόθηκου οφειλέτη και των μελών
της οικογένειάς του. Την χαρακτηρίζουν
αρκετά ασαφή κυρίως ως προς το τι θα
γίνει σε περίπτωση που ο ενυπόθηκος
δανειστής σκόπιμα καθυστερεί να υποβάλει σχετική αίτηση στο Δικαστήριο
και επίσης ως προς το τι θα γίνει με το
προϊόν πώλησης μέχρι εκείνη την ημερομηνία.
Τέλος, όσον αφορά στην πρόνοια του
νόμου που παρέχει το δικαίωμα στην
τράπεζα να αγοράζει το ενυπόθηκο ακίνητο δεν θα πρέπει να διαγραφεί.

«Ψηφιακές» επενδύσεις 1 δισ. από τις τράπεζες στην Ελλάδα
Στόχος, η τεχνολογική αναβάθμιση των δικτύων και των υποδομών τους την προσεχή τριετία και η αντιμετώπιση των συνεχών προκλήσεων
Στην απαρχή ενός τεχνολογικού κυκλώνα
βρίσκονται ο τραπεζικός κλάδος και ο
ευρύτερος χρηματοπιστωτικός τομέας,
καθώς οι ψηφιακές και οι τεχνολογικές
προκλήσεις θα μετασχηματίσουν ριζικά
το επιχειρησιακό, πελατοκεντρικό και
λειτουργικό τους πρότυπο. Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος της Grant Thornton
και πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών Νίκος Καραμούζης μιλώντας σε ημερίδα του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου με θέμα «Ελληνικές τράπεζες:
Πυλώνας ανάπτυξης ή μεγάλος ασθενής;»,
εκτιμώντας ότι οι τέσσερις συστημικές
τράπεζες θα επενδύσουν περί το 1 δισ.
ευρώ στην τεχνολογική και ψηφιακή αναβάθμιση του συνόλου των δικτύων
και των υποδομών τους την προσεχή
τριετία, στην προσπάθειά τους να προετοιμαστούν για το μέλλον.
Σημαντική πρόκληση για τις διοικήσεις
και τους μετόχους των τραπεζών, σύμφωνα με τον κ. Καραμούζη, αποτελεί η
οργάνωση μιας ομαλής και αποτελεσματικής μετάβασης από το παραδοσιακό
πρότυπο λειτουργίας στη νέα ψηφιακή
εποχή, σημειώνοντας εμφατικά ότι «στην
περίπτωσή μας ισχύει το αλλάζω ή βουλιάζω». Οπως υπογράμμισε ο κ. Καραμούζης, στην Ελλάδα, που είναι μια μικρή
αγορά, ο ανταγωνισμός για τα εγχώρια
«παραδοσιακά» πιστωτικά ιδρύματα δεν
θα προέλθει τόσο από τον ενδοτραπεζικό
ανταγωνισμό, αλλά, κυρίως, στη λιανική
τραπεζική, από διασυνοριακές, ψηφιακές,
ιντερνετικές πλατφόρμες μεγάλων τραπεζών, από τους νέους εγχώριους και
διεθνείς εξειδικευμένους διεθνείς θεσμικούς παρόχους χρηματοπιστωτικών
υπηρεσιών (π.χ. διαχείριση πλούτου,
χρηματιστηριακές συναλλαγές) και από
τις διεθνείς και εγχώριες αγορές χρήματος

ο κ. Καραμούζης. Αισιόδοξος για τη δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος
να στηρίξει την απαιτούμενη αύξηση
των επενδύσεων τα προσεχή χρόνια
ήταν και ο διευθύνων σύμβουλος της
Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης, εκτιμώντας
παράλληλα ότι, για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που δημιούργησε η
αποεπένδυση στη χώρα, θα πρέπει να
τεθεί ως εθνικός στόχος η αύξηση του
ποσοστού των επενδύσεων στο ΑΕΠ
κατά 12-15 εκατοστιαίες μονάδες. Η Ελλάδα, όπως σημείωσε, «μπορεί να στηριχθεί στο τραπεζικό της σύστημα, καθώς
οι ελληνικές τράπεζες διευρύνουν τη δυνατότητα άντλησης αποταμιευτικών και
δανειακών κεφαλαίων μέσα από τη σταδιακή αποκατάσταση της ρευστότητάς
τους και την ανάκαμψη της οργανικής
τους κερδοφορίας».
Η ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας και της ρευστότητας τα επόμενα
<
<
<
<
<
<

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ψηφιακές τράπεζες όπως η Ν26 και η Resolut έχουν ήδη πάνω από 250.000 Ελληνες πελάτες.

Το μεγάλο στοίχημα δεν είναι
μόνον η ανάκτηση του χαμένου εδάφους, αλλά και η
προσαρμογή των τραπεζών
στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τεχνολογία.

και κεφαλαίου. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ψηφιακές τράπεζες όπως η Ν26
και η Resolut έχουν ήδη πάνω από
250.000 Ελληνες πελάτες, προσελκύοντας
ένα δυναμικό κομμάτι της πελατείας,
ενώ την ίδια στιγμή ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών για τις χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων εντείνεται, μειώνοντας τα περιθώρια κέρδους. Οπως ε-

χρόνια αναμένεται να οδηγήσει σε σταδιακή αύξηση της προσφοράς δανείων,
εκτίμησε ο διευθύνων σύμβουλος της
Alpha Bank.
Η προσπάθεια μπορεί πλέον να στηριχθεί στο ευνοϊκό κλίμα που διαμορφώνεται για την ελληνική οικονομία,
όχι μόνο στις αγορές ομολόγων και μετοχών, αλλά και στο ιδιαίτερο ενδιαφέρον

κτίμησε, οι ελληνικές τράπεζες θα αντιμετωπίσουν επιτυχώς, ίσως με διαφορετικές ταχύτητες, τις προκλήσεις, καθώς
ήδη προσφέρουν ικανοποιητικές online
Ιnternet & mobile υπηρεσίες, αλλά παράλληλα διατηρούν βαριές και παραδοσιακές δομές στις υφιστάμενες τράπεζες,
καθώς και υψηλό κόστος λειτουργίας,
το οποίο πρέπει να περιορίσουν. «Αν

δεν το κάνουμε εμείς ταχύτατα και αποτελεσματικά, αν εφησυχάσουμε και
υποτιμήσουμε το “τσουνάμι” που έρχεται,
θα υποστούμε βαριές συνέπειες και κάποιοι άλλοι θα καλύψουν το κενό, γιατί
η χώρα, όπως κάθε χώρα, δεν θα μείνει
στο τέλος χωρίς σύγχρονη τραπεζική
και με ανταγωνιστικούς όρους χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση», κατέληξε

σημαντικών διεθνών επενδυτών για
χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Την ανάγκη για ένα σύγχρονο και αναπτυξιακό τραπεζικό σύστημα επεσήμανε από την πλευρά του ο πρόεδρος
της Lyktos Group Μιχάλης Σάλλας, σημειώνοντας ωστόσο ότι «παρά τη βελτίωση της ρευστότητας των ελληνικών
τραπεζών και τη μικρή και πολύ εύθραυστη κερδοφορία, το πιστωτικό σύστημα
της χώρας παραμένει ο μεγάλος ασθενής
της Ευρώπης».
Ο κ. Σάλλας χαρακτήρισε δύσκολο
παζλ τη σημερινή κατάσταση των τραπεζών, που συνοψίζεται στα χαμηλά ίδια
κεφάλαια, στο υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων και στην περιορισμένη ρευστότητα.
Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με
τους χαμηλούς ρυθμούς χορήγησης νέων
δανείων, οδηγούν το τραπεζικό σύστημα
σε υπολειτουργία, με τις συνέπειες να
εντοπίζονται στη μεσαία επιχειρηματικότητα, που αδυνατεί να χρηματοδοτηθεί
ανατροφοδοτώντας, όπως σημείωσε,
την ύφεση. Το μεγάλο στοίχημα –υπογράμμισε– δεν είναι μόνον η ανάκτηση
του επί μία δεκαετία χαμένου εδάφους,
αλλά και η ταυτόχρονη προσαρμογή των
τραπεζών στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η τεχνολογία σχεδιάζοντας νέες
τραπεζικές εργασίες που θα τις βγάλουν,
όπως είπε «από το σημερινό αδιέξοδο».
Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, ο κ.
Σάλλας σημείωσε ότι «παρά τη βελτίωση,
δεν έγιναν όσα έπρεπε να γίνουν και απαιτούνται άμεσες λύσεις». Εκτίμησε δε
ότι οι προτάσεις ΤΧΣ και ΤτΕ για τη συστημική αντιμετώπιση του θέματος «ήρθαν αρκετά αργά και συναντούν σημαντικές δυσκολίες στην υλοποίησή τους».
ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ
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Διεθνές φόρουμ
στο Τελ Αβίβ για
κυβερνοασφάλεια
με χρώμα Οδυσσέα

Με στόχο την ενίσχυση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας
(ΙδΕΚ) παρουσίασε τρία νέα προγράμματα χρηματοδότησης, συνολικού ύψους €18 εκατ. για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων καινοτομίας από κυπριακές επιχειρήσεις, με προοπτική διείσδυσης
στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο
Τύπου, τα νέα προγράμματα παρουσιάστηκαν σε
ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Finance your
Innovation!», που έγινε τη Δευτέρα 24 Ιουνίου
2019, στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία στην παρουσία επιχειρηματιών, νέων επινοητών και ερευνητών.Την ημερίδα διοργάνωσε
το ΙδΕΚ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(ΕΕ), την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο, τη
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Συντονισμού και Ανάπτυξης και το Enterprise
Europe Network Κύπρου.Τα δύο προγράμματα απευθύνονται σε νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ το
τρίτο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις. Τα προγράμματα,
μετά από διαβούλευση με τους εταίρους του οικοσυστήματος Έρευνας και Καινοτομίας, διαμορφώθηκαν ως εξής:
«Δημιουργία και Αρχική Ανάπτυξη Startups
με Διεθνή Προσανατολισμό (PRE-SEED)»: Με προϋπολογισμό €4 εκατ., το πρόγραμμα απευθύνεται
σε νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της ιδέας και το προϊόν ή η
υπηρεσία τους δεν είναι ακόμα πλήρως ανεπτυγμένα. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανέρχεται σε
€100.000 ανά έργο και αναμένεται να καλύψει τη
διερεύνηση, αξιολόγηση
και ανάπτυξη της ιδέας, <
<
<
<
<
<
τη δημιουργία ενός αρχικού προϊόντος/υπηρεσίας Τα δύο
και τη διεξαγωγή των προ- προγράμματα
καταρκτικών προσπαθειών προς την εμπορική α- απευθύνονται
ξιοποίησή του.
σε νεοφυείς
«Ανάπτυξη Διεθνώς Αεπιχειρήσεις,
νταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπη- ενώ το τρίτο
ρεσιών από Startups σε υφιστάμενες.
(SEED)»: Το Πρόγραμμα,
ο προϋπολογισμός του οποίου ανέρχεται επίσης σε 4 εκατ., απευθύνεται
σε startups οι οποίες έχουν ήδη δραστηριοποιηθεί
για μικρό χρονικό διάστημα και το καινοτόμο
προϊόν/υπηρεσία τους βρίσκεται σε πιο ώριμο
στάδιο χωρίς ωστόσο να έχει ακόμα διεισδύσει
στην αγορά. Η μέγιστη χρηματοδότηση ανά έργο
ανέρχεται στις €500.000 και αναμένεται να καλύψει
κάθε δραστηριότητα η οποία θα επιτρέψει τη
γρήγορη ανάπτυξη της καινοτόμου ιδέας, την
προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την επιτυχή διείσδυση του προϊόντος/υπηρεσίας στη
διεθνή αγορά.
«Ανάπτυξη και Προώθηση Διεθνώς Ανταγωνιστικών Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών
από Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (INNOVATE)»: Με
€10 εκατ. προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα απευθύνεται σε υφιστάμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ήδη στην αγορά ή διαθέτουν καινοτόμα
προϊόντα/υπηρεσίες στο στάδιο δοκιμών ή πιλοτικής
εφαρμογής, που θα επενδύσουν στην έρευνα και
καινοτομία, για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών
καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με δυνατότητα
όσο το δυνατόν πιο άμεσης διείσδυσης στη διεθνή
αγορά. Το μέγιστο ποσό χρηματοδότησης ανέρχεται
στο €1 εκατ. ανά έργο και θα αξιοποιηθεί για την
ανάπτυξη και βελτιστοποίηση του προϊόντος/υπηρεσίας της επιχείρησης, την έναρξη της εμπορικής
παραγωγής καθώς επίσης και την προώθηση/προβολή και υποστήριξη της διάθεσης του προϊόντος
στη διεθνή αγορά.
Μιλώντας στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία
της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κυριάκος Κόκκινος,
σημείωσε πως τα Προγράμματα αποτελούν μία εξαιρετική ευκαιρία για τη δημιουργία, ανάπτυξη
και διεθνοποίηση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών.

Το έμβλημα της εβδομάδας κυβερνοασφάλειας στο Τελ Αβίβ είναι ένας Δούρειος Ιππος από ανταλλακτικά ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι ΗΠΑ

Δεν είναι επίσης περίεργο που οι ΗΠΑ έχουν
στραφεί στο Ισραήλ για την αναχαίτιση των απειλών που εγκυμονούν οι χάκερ και ο κυβερνοπόλεμος, καθώς σκοτεινοί «παίκτες» του χώρου, από το Ιράν και τη Βόρειο Κορέα μέχρι τη
Ρωσία, θέτουν στο στόχαστρο τις υποδομές δημοκρατικών κοινωνιών. Η οικοδόμηση στενών
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών όσον αφορά
στη μεταφορά και ανταλλαγή τεχνολογίας σε
εθνικό επίπεδο, ενθαρρύνει εξάλλου αμερικανικές πόλεις όπως η Νέα Υόρκη να στραφούν
στο Τελ Αβίβ. Τα τελευταία πέντε χρόνια, η ισραηλινή βιομηχανία κυβερνοασφάλειας έχει
συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους σχεδόν τεσσάρων
δισ. δολαρίων. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση,
το Ισραήλ διαθέτει 752 επιχειρήσεις στον τομέα,
εκ των οποίων οι μισές σχεδόν ιδρύθηκαν τα
τελευταία πέντε χρόνια. Το 15% των εταιρειών
αυτών ασχολείται με την προστασία δεδομένων,
9% με την προστασία των δικτύων και 7% με
την κατασκοπεία, ένα μάλλον υψηλό ποσοστό
συγκριτικά με τον υπόλοιπο κόσμο.

ΑΠΟΨΗ

ΑΠΟΨΗ

/ Του Δρ. ΧΡHΣΤΟY Ε. ΓΕΩΡΓΊΟΥ*

Μια στις δέκα επιχειρήσεις
πάει στην τρίτη γενιά
Για πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις η διαδοχή στην επόμενη γενιά είναι ο τελικός σκοπός και η ύστατη πρόκληση.
Όμως, οι παγκόσμιες στατιστικές επιβεβαιώνουν το πρόβλημα της ΣΩΣΤΗΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ στις οικογενειακές επιχειρήσεις: τρεις
στις 10 οικογενειακές επιχειρήσεις επιβιώνουν
και συνεχίζουν στη δεύτερη γενιά και μόνον
μια στις 10 οικογενειακές επιχειρήσεις καταφέρνει να περάσει στην τρίτη γενιά, ενώ,
μόνον τρεις στις 100 καταλήγουν στην τέταρτη
γενιά.
Τα ανεπιθύμητα αυτά αποτελέσματα μπορούν να ανατραπούν; Η απάντηση είναι ότι
ΝΑΙ, αρκεί να υπάρξει έγκαιρος και σωστός
σχεδιασμός για το θέμα.
Η δική μας εμπειρία από την ενασχόληση
και τη μελέτη των οικογενειακών επιχειρήσεων παγκοσμίως, καταλήγει στο ότι μια
ομαλή μετάβαση είναι το αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού της προετοιμασίας του
διαδόχου που – συνήθως – κρατάει δεκαετίες.
Υπογραμμίζουμε ότι η διαδικασία μεταβίβασης
ή διαδοχής σε μια οικογενειακή επιχείρηση,
είναι ένα από τα πιο παρεξηγημένα θέματα
στα ζητήματα που απασχολούν τις σύγχρονες
επιχειρήσεις. Οι περισσότεροι γονείς το θεωρούν αυτονόητο ότι τα παιδιά «… θα μπουν
στη δουλειά του πατέρα… Άλλωστε στρωμένο
τραπέζι δε βρίσκουν; …». Όταν έλθει ο καιρός,
οι γονείς, συνήθως ο πατέρας, θα τους «μάθει»

τη δουλειά και σιγά - σιγά θα αναλάβουν την
επιχείρηση.
Δυστυχώς, πολύ σπάνια συμβαίνει με επιτυχία αυτό το «αυτονόητο», που είναι και το
βασικό ζητούμενο. Συνήθως πολλά παιδιά
δεν ακολουθούν το επάγγελμα των γονιών
τους. Έχουν τα δικά τους σχέδια για το μέλλον
τους. Επίσης, στις σπάνιες περιπτώσεις που
τα παιδιά «μπαίνουν στη δουλειά», η διαδικασία
μεταβίβασης ή διαδοχής δεν είναι αυτόματη,
αυτονόητη, εύκολη και ομαλή. Οι γονείς δεν
γίνονται αυτόματα καλοί δάσκαλοι, ούτε τα
παιδιά γίνονται αυτόματα καλοί μαθητές.
Υποστηρίξαμε στο προηγούμενο άρθρο
μας ότι η διαδοχή θέλει δουλειά. Για τον
ιδρυτή η ηλικία μεταξύ 40 και 60 ετών είναι
μια «νεκρή» περίοδος. Ο νέος που δεν έχει
πατήσει τα σαράντα θεωρείται «ανώριμος»
ν΄ αναλάβει τα ηνία της επιχείρησης. Ο πρεσβύτερος που δεν έχει πατήσει τα εξήντα
θεωρεί τον εαυτό του πολύ «νέο» για να παραδώσει τα ηνία και να αποχωρήσει.
Πόσο έτοιμοι είναι ιδρυτής και διάδοχος,
για να υλοποιήσουν μια σωστή διαδικασία
διαδοχής; Η απάντηση θα δοθεί στο άρθρο
της επόμενης εβδομάδας.

*Συν-συγγραφέας μαζί με τον καθ. Αστέριο Γ. Κεφαλά, του βιβλίου: «Η διαδικασία διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις», Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ, 2015,
georgiou@gfbc.online
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Προγράμματα
χρηματοδότησης
18 εκατ. από
το Iδρυμα Eρευνας

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 8.000 άτομα από 80 χώρες
Χιλιάδες εμπειρογνώμονες σε θέματα κυβερνοασφάλειας συρρέουν αυτήν την εβδομάδα στο
Τελ Αβίβ του Ισραήλ στο πλαίσιο μιας σημαντικής
εκδήλωσης για τον τομέα, της «Cyber Week Tel
Aviv». Για την ακρίβεια συμμετέχουν 8.000 σύνεδροι από 80 χώρες, που συζητούν και παρουσιάζουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα.
Ενας ογκώδης δούρειος ίππος κοσμεί την είσοδο
του χώρου, στον οποίο πραγματοποιούνται οι
εργασίες, ένας φόρος τιμής στην αρχαία Ελλάδα
και στην αξεπέραστη έμπνευση του Οδυσσέα.
Το άλογο που είναι κατασκευασμένο από ανταλλακτικά ηλεκτρονικών ειδών φρουρεί την πύλη
έξω από το συνέδριο στο campus του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ.
Ομάδες ειδικών σε θέματα ασφάλειας, διπλωμάτες, κυβερνητικού αξιωματούχοι, επενδυτές,
startups και καινοτόμοι προγραμματιστές επιχειρούν να βρουν λύσεις σε καθημερινά και πιο
σύνθετα προβλήματα.
Τα τελευταία οκτώ
<
<
<
<
<
<
χρόνια, η διοργάνωση
Το Ισραήλ
που τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστηθεωρείται
μίου Τελ Αβίβ έχει γίνει
η παγκόσμια
ένα διεθνές φόρουμ
και από τα πλέον σηπρωτεύουσα
σημεία συνάτων startups και μαντικά
ντησης και διαλόγου
υπερδύναμη στον των εμπειρογνωμόνων
στον τομέα της κυβερκυβερνοχώρο.
νοασφάλειας. Πάνω από 50 στρογγυλά τραπέζια, πάνελ συζήτησης, εργαστήρια και διαγωνισμοί πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της κυβερνο-εβδομάδας. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν
πολλά από τα θέματα με τα οποία καταπιάνονται
οι συμμετέχοντες, από τις κυβερνοεπιθέσεις εναντίον χωρών μέχρι την κυβερνοασφάλεια
των αερομεταφορών, το νομικό πλαίσιο που
διέπει τον τομέα και τη διερεύνηση των γκρίζων
ζωνών στην κυβερνοάμυνα. Δεν είναι τυχαίος
ο τόπος που επελέγη ως μητρόπολη της διεθνούς
κυβερνοασφάλειας. Το Ισραήλ θεωρείται η παγκόσμια πρωτεύουσα των startups και υπερδύναμη στον κυβερνοχώρο.

l

/ Του ΧΡΙΣΤOΔΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝIΔΟΥ*

Επίδοση εκτός δικαιοδοσίας ιδιωτικών ποινικών υποθέσεων
Στο Κυπριακό δικαιικό σύστημα ύψιστης σημασίας είναι η διασφάλιση
της διεξαγωγής δίκαιης δίκης. Η επιταγή τόσο του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και του
Ευρωπαϊκού Κεκτημένου εκτείνεται
όχι μόνο σε ποινικής φύσεως υποθέσεις αλλά και σε υποθέσεις αστικής
ή εμπορικής φύσεως. Βασική έκφανση
αυτού του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη
αποτελεί η δυνατότητα σε κάθε εμπλεκόμενο μέρος να λαμβάνει γνώση
της εναντίον του υπόθεσης και να παρέχεται σε αυτό η ευκαιρία να θέσει
ενώπιον του Δικαστηρίου τις θέσεις
του ή την υπεράσπισή του. Για να καταστεί τούτο εφικτό, έκαστο δικονομικό μέσο με το οποίο άρχεται οιαδήποτε διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου, πρέπει να επιδίδεται σε κάθε
ενδιαφερόμενο μέρος.
Το θέμα της επίδοσης εγγράφων σε
άτομα τα οποία διαμένουν εντός του
εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας
και ως εκ τούτου εντός της δικαιοδοσίας
των Κυπριακών Δικαστηρίων, καθορίζεται σαφώς, σε περίπτωση αστικών
υποθέσεων από τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας και σε περίπτωση
ποινικών υποθέσεων από τον περί Ποινικής Δικονομίας Νόμο ενώ έχει επίσης
αναλυθεί σε σωρεία δικαστικών αποφάσεων. Οι Θεσμοί Πολιτικής Δικο-

νομίας επιτρέπουν επίσης την επίδοση
δικογράφων ή άλλων εγγράφων σε ενδιαφερόμενα μέρη τα οποία διαμένουν
σε τρίτα κράτη στη βάση Διεθνών ή
Διμερών Συνθηκών που υπεγράφησαν
μεταξύ των εν λόγω κρατών και της
Κυπριακής Δημοκρατίας ή στη βάση
Ευρωπαϊκών Κανονισμών.
Στην ουσία τους, τέτοιου είδους
συμβάσεις επεκτείνουν την δικαιοδοσία
του Δικαστηρίου σε εδαφική κυριαρχία
άλλων κρατών και ως εκ τούτου τόσο
η εφαρμογή όσο και η επιτυχία τους
έχουν άμεση συνάρτηση με την πρόθεση εκάστου κράτους, να επιτρέψει,
ρητά, τέτοιου είδους παρέμβαση.
Πέραν όμως της κατηγοριοποίησης
των υποθέσεων σε αστικής και ποινικής
φύσης υποθέσεις, οι ποινικές υποθέσεις
περιέχουν και ακόμα μία υποκατηγορία,
αυτή των ιδιωτικών ποινικών υποθέσεων. Όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις, η διαδικασία επίδοσης ενταλμάτων και άλλων εγγράφων που αφορούν σε αυτές, εκτός της δικαιοδοσίας
των Κυπριακών Δικαστηρίων, καθορίζεται από διάφορες διμερείς συνθήκες
μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας
και άλλων Κρατών αλλά και στη βάση
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για Αμοιβαία
Αρωγή σε Ποινικά Θέματα.
Έχει όμως νομολογηθεί ότι οι διατάξεις τέτοιων συμβάσεων, εν απουσία

ρητής πρόνοιας περί τούτου, δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε ιδιωτικές
ποινικές διαδικασίες. Η Ευρωπαϊκή
Σύμβαση για Αμοιβαία Αρωγή σε Ποινικά Θέματα, καθορίζει ρητά, ότι για
να μπορέσει αίτημα για αρωγή να ληφθεί υπόψιν από το κράτος στο οποίο
η επίδοση επιχειρείται θα πρέπει το
εν λόγω αίτημα να αναφέρει απαραιτήτως την αρχή του κράτους που το
υποβάλλει. Έτσι παρά το ότι στο σώμα
της σύμβασης δεν περιέχεται διαχωρισμός μεταξύ ιδιωτικών ποινικών και
ποινικών υποθέσεων, έχει νομολογηθεί
ότι με τη συγκεκριμένη πρόνοια, στην
ουσία αποκλείονται από την εμβέλεια
της εν λόγω σύμβασης οι ιδιωτικές ποινικές υποθέσεις. Με την ίδια λογική,
και οι διμερείς συμβάσεις μεταξύ κρατών για αρωγή σε ποινικά θέματα, συμπεριλαμβανομένης και της επίδοσης
κατηγορητηρίου εκτός δικαιοδοσίας,
δεν εφαρμόζονται σε ιδιωτικές ποινικές
υποθέσεις.
Δεν είναι σκοπός του παρόντος άρθρου να εξετάσει το δικαιολογημένο
ή μη αυτής της διαφοροποίησης. Σκοπός όμως είναι να την εντοπίσει και
να την φέρει στο προσκήνιο. Με αυτή
την διαφοροποίηση ποινική δίκη η οποία ξεκινά από τις κεντρικές αρχές
ενός κράτους, είναι δυνητικά πιο αποτελεσματική από δίκη η οποία άρχεται

από ιδιώτη κατήγορο. Επομένως, το
δικαίωμα ιδιώτη κατήγορου να προωθήσει ιδιωτική ποινική, δεν αποτελεί
ικανοποιητικό εχέγγυο προστασίας έναντι της πιθανής ηθελημένης ή μη
ολιγωρίας που μπορεί να επιδείξουν
οι δημόσιες αρχές στην άσκηση ποινική
δίωξης.
Τούτο γιατί όπου η δίωξη αφορά
φυσικό πρόσωπο το οποίο διαμένει
στην αλλοδαπή, ακόμα και μετά από
δέουσα επίδοση του κατηγορητηρίου,
ο ιδιώτης κατήγορος δεν θα μπορεί να
εξαναγκάσει τον κατηγορούμενο να
παραβρεθεί στη δίκη, δεδομένου ότι
τυχόν ένταλμα σύλληψης ακόμα και
να εκδοθεί δεν θα μπορεί να εκτελεστεί.
Δεδομένου ότι ο σκοπός της ποινικής
δίκης είναι η τιμωρία του αδικοπραγούντος και όχι η επίλυση κάποιας ιδιωτικής διαφοράς, επίδοση κατηγορητηρίου εκτός δικαιοδοσίας χωρίς να
υπάρχει τρόπος εξαναγκασμού του κατηγορούμενου να παρευρεθεί στο Δικαστήριο ή χωρίς να παρέχεται οδός
για εφαρμογή της οιασδήποτε ποινής,
καθιστά την ποινική διαδικασία άνευ
ουσίας και εξουδετερώνει τους σκοπούς
αυτής.

*Δικηγόρος – Νομικός Σύμβουλος, συνεργάτης του δικηγορικού οίκου Αγγελίδης, Ιωαννίδης, Λεωνίδου ΔΕΠΕ.
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Η σύζυγος του εκλιπόντος Έλση, οι δυο θυγατέρες του Μαριάννα και Χριστίνα καθώς και ο γιος του Χρίστος, ο οποίος αποχαιρέτησε τον
πατέρα του δίνοντας την υπόσχεση πως θα συνεχίσουν τον αγώνα για επανένωση του τόπου.

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Η πολιτεία διά του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη τίμησε τον άνθρωπο και πολιτικό Δημήτρη Χριστόφια. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Το αντίο στον άνθρωπο και πολιτικό Χριστόφια
Στο τελευταίο ταξίδι του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας και ηγέτη της αριστεράς όλοι ήταν εκεί για να τον ξεπροβοδίσουν με ένα ζεστό χειροκρότημα
ντρωθεί από νωρίς στο οίκημα της ΠΕΟ
στη Λευκωσία, υποδέχθηκαν τον ηγέτη
της αριστεράς. Με τις σημαίες της Κύπρου
και του ΑΚΕΛ να το σκεπάζουν, το φέρετρο τοποθετήθηκε στον ισόγειο χώρο
του οικήματος που είχε διαμορφωθεί κατάλληλα για το λαϊκό προσκύνημα. Μέσα
στο καυτό Λευκωσιάτικο ήλιο, απλοί άνθρωποι ανέμεναν καρτερικά να αποχαιρετήσουν τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η ηγεσία του κόμματος, του οποίου για πολλά έτη ήταν στο πηδάλιο,
τιμητικά πήραν θέση παραστάτη, δίπλα
από το φέρετρο. Άντρος Κυπριανού γ.γ.
ΑΚΕΛ, Γιώργος Λουκαΐδης, Πάμπης Κυρίτσης, και Νίκος Ιωάννου μέλη του Πολιτικού Γραφείου του ΑΚΕΛ ήταν οι πρώτοι
που απέδωσαν τιμές στον εκλιπόντα ηγέτη του κόμματος της αριστεράς. Δίπλα
στο φέρετρο του Δημήτρη Χριστόφια οι
τιμητικές διακρίσεις που έλαβε όλα αυτά
τα χρόνια, είτε από κομματικές ή πολιτειακές θέσεις. Δίπλα από το φέρετρο η
«Βασίλισσα της καρδιάς», όπως συνήθιζε
να αποκαλεί τη σύζυγό του Έλση και τα
τρία παιδιά του.

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Με μια ομιλία του γενικού γραμματέα του
ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού, που μπορεί
να χαρακτηριστεί και ως πολιτική παρακαταθήκη του Δημήτρη Χριστόφια, η οικογένειά του, το ΑΚΕΛ και η Πολιτεία είπαν το στερνό αντίο στον τέως Πρόεδρο
της Δημοκρατίας. Μέσα σε έντονα συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα τελέσθηκε η νεκρώσιμη ακολουθία, η οποία
πήρε πολιτικό χρώμα τόσο από τις εκδηλώσεις του κόσμου όσο και από τις αποχαιρετιστήριες ομιλίες. Η πολιτεία,
διά του Προέδρου της Δημοκρατίας, τίμησε τον πολιτικό και άνθρωπο Δημήτρη
Χριστόφια, η δε παρουσία ξένων αντιπροσωπειών κατέδειξε την εκτίμηση που
είχε ο εκλιπών στο διεθνές πολιτικό στερέωμα και κυρίως στο αριστερό κίνημα.
Τον Δημήτρη Χριστόφια δεν ξέχασαν
και Τ/κ πολιτικοί, με τους οποίους είχε
κοινή πορεία για επανένωση της Κύπρου.
Ξεχωριστή παρουσία αυτή του Μεχμέτ
Αλί Ταλάτ με τον οποίο διαχειρίστηκαν
το κυπριακό πρόβλημα όταν βρισκόταν
στο τιμόνι της Κυπριακής Δημοκρατίας
και ο Τ/κ πολιτικός στην ηγεσία της τ/κ
κοινότητας.

Διπλωμάτες και Τ/κ

Ο πολιτικός Χριστόφιας

Με ένα ζεστό αντίο ο γ.γ. του ΑΚΕΛ
ολοκλήρωσε την αποχαιρετιστήρια ομιλία
του, στην οποία περιέγραψε την πολιτική
διαδρομή του εκλιπόντος. Μια ομιλία με
αναφορές σε δύσκολες περιόδους για το
αριστερό κίνημα της Κύπρου, αλλά και
για την πρώτη προεδρία αριστερού ηγέτη.
Κάνοντας μια σύντομη αναδρομή για τα
πρώτα χρόνια στο Δίκωμο και την πορεία
προς τα ηγετικά δώματα του ΑΚΕΛ, ο κ.
Κυπριανού εξήρε το έργο που επιτέλεσε
στο κόμμα ο Δημήτρης Χριστόφιας όπως
την περίοδο διάλυσης της Σοβιετικής Έ<
<
<
<
<
<
<

Όπως και στο οίκημα της ΠΕΟ όπου η σορός του Δημήτρη Χριστόφια τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα έτσι και κατά την εξόδιο ακολουθία η ηγεσία του ΑΚΕΛ, αλλά και απλά μέλη του κόμματος πήραν θέση παραστατών δίπλα από το φέρετρο του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας.

Από το οίκημα της ΠΕΟ
όπου η σορός τέθηκε σε
λαϊκό προσκύνημα ξεκίνησε
το τελευταίο ταξίδι του Δημήτρη Χριστόφια. Στον ιερό
ναό Της Του Θεού Σοφίας
το φέρετρο τοποθετήθηκε
σε κιλλίβαντα πυροβόλου.
νωσης, όπου κάτω από εξαιρετικά, όπως
είπε, κρίσιμες συνθήκες, κατάφερε όχι
απλώς να ξεπεραστούν δυσκολίες που
για άλλα κόμματα υπήρξαν μοιραίες, αλλά
και κατόρθωσαν να το καταστήσουν υπολογίσιμη ισχυρή πολιτική δύναμη. Αναφερόμενος την περίοδο της διακυβέρνησης Χριστόφια, ο κ. Κυπριανού επικεντρώθηκε στο έργο και τις αλλαγές που
συντελέστηκαν επί προεδρίας του. Από
την ομιλία του γ.γ. δεν έλλειψαν και οι
αναφορές για πόλεμο που δέχθηκε ο Δημήτρης Χριστόφιας. «Σε τελική ανάλυση,
παρόλη την επίθεση που εκδηλώθηκε
από την αρχή της Προεδρίας Χριστόφια,
υπάρχει στον απολογισμό του ένα έργο
αναμφισβήτητο. Τομές και μεταρρυθμίσεις στην παιδεία και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Στην κοινωνική πολιτική,
το υδατικό, τον τομέα του περιβάλλοντος
και άλλα πολλά. Να μην ξεχνούμε ότι η
Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
δεύτερο εξάμηνο του 2012, ήταν απόλυτα
επιτυχημένη, γεγονός που ανέβασε το
κύρος της Κύπρου διεθνώς».

Ο άνθρωπος Χριστόφιας

Για το ποιος ήταν ο άνθρωπος Δημήτρης Χριστόφιας, μίλησε ο γιος του Χρίστος. Σε μια ομιλία με έντονα προσωπικά
στοιχεία, ο γιος αποχαιρέτησε τον πατέρα
του κάνοντας έντονες αναφορές από τον
οικογενειακό τους βίο. Μιλώντας σε
πρώτο πρόσωπο αναφέρθηκε στα ιδανικά
με τα οποία μεγάλωσε ο ίδιος και οι α-

Η παρουσία του πρέσβη της Κούβας
στη Λευκωσία δεν πέρασε απαρατήρητη.
Ο διπλωμάτης μετέβη στο οίκημα της
ΠΕΟ για να αποχαιρετήσει τον πολιτικό
που επί προεδρίας του, αναβαθμίσθηκαν
σε επίπεδο αποστολών οι διπλωματικές
σχέσεις των δυο χωρών. Με ένα μπουκέτο
λουλούδια στα χέρια πήγε στο χώρο του
λαϊκού προσκυνήματος και ο πρέσβης
της Κίνας στη Λευκωσία. Η εκτίμηση
που είχε ο Δημήτρης Χριστόφιας και
εκτός Κύπρου φάνηκε από την παρουσία
μιας αντιπροσωπείας Παλαιστινίων με
παραδοσιακές φορεσιές, οι οποίοι ήλθαν
για να αποχαιρετήσουν τον πολιτικό που
υποστήριζε σθεναρά, όπως έλεγαν, τον
<
<
<
<
<
<
<

Τον άνθρωπο και
πολιτικό Δημήτρη
Χριστόφια περιέγραψαν
μέσα από τις αποχαιρετιστήριες ομιλίες τους
ο γ.γ. του ΑΚΕΛ Aντρος
Κυπριανού και ο γιος
του εκλιπόντος Χρίστος.
Κατά την είσοδο της πομπής στον ιερό ναό διακλαδικό άγημα της Ε-

θνικής Φρουράς απέδιδε τιμές με τη στρατιωτική μουσική να παιανίζει πένθιμα εμβατήρια.

αγώνα τους. Από τα κατεχόμενα, συνδικαλιστικές οργανώσεις και κόμματα απέτισαν φόρο τιμής στον πολιτικό που
πάλεψε να ενώσει και Ε/κ και Τ/κ.

Το τελευταίο ταξίδι

Σύσσωμο το Υπουργικό Συμβούλιο παρέστη στη νεκρώσιμη ακολουθία. Ο ιερός ναός Της Του Θεού Σοφίας αποδείχθηκε μικρός για να χωρέσει την αγάπη του απλού κόσμου για τον Δημήτρη Χριστόφια.
δελφές του, Μαριάννα και Χριστίνα. «Εμείς, τα παιδιά σου, θα κουβαλούμε πάντοτε μαζί μας το επίθετό σου. Αλλά θα
ξέρουμε ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτε,
αν δεν τιμούμε το όνομα που αφήνεις
πίσω σου». Μίλησε για τα αληθινά, τις
αρχές, τις αξίες και ιδανικά που τους
έκανε να πιστέψουν, όπως είπε. «Ήσουν
αυτός που, μαζί με τη μάνα μας, μάς έμαθες πρώτα και πάνω από όλα να είμαστε
άνθρωποι. Μας έμαθες να δίνουμε, όχι
να αρπάζουμε. Μας έμαθες να αγαπούμε,
όχι να χρησιμοποιούμε. Μας έμαθες να

κοιτάζουμε τίμια κατευθείαν στα μάτια
τους ανθρώπους, ούτε ψηλά, ούτε χαμηλά.
Μας έμαθες να είμαστε αγωνιστές μέσα
στη ζωή». Ο Χρίστος Χριστόφιας, περιγράφοντας τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας
του, αναφέρθηκε σε ένα περιστατικό την
περίοδο του πραξικοπήματος. «Έφυγες
από το Δίκωμο τη μέρα του πραξικοπήματος με τη μάνα μας, με τα ρούχα που
φορούσατε και τη Μαριάννα 40 ημερών
μωρό. Και μόνο κοίταξες κατάματα αυτούς
που σας σταμάτησαν με τα καλάσνικωφ.
Τους κοίταξες κατάματα και αυτοί κατέ-

Εκατοντάδες απλών ανθρώπων πήγαν στο οίκημα της ΠΕΟ για να αποχαιρετήσουν τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

βασαν τα όπλα. Ο ίδιος μας εκμυστηρεύτηκες ότι χρόνια αργότερα ένας από
αυτούς στάθηκε μπροστά σου και με
δάκρυα στα μάτια σε ρώτησε: «Θα με
συγχωρέσεις ποτέ;». Και εσύ τον φίλησες
και του είπες: «Μακάρι να το έκαμναν
όλοι τούτο που κάμνεις εσύ τωρά». Αυτός
ήσουν παπά μας. Ένας άνθρωπος λεβέντης, που δεν υποχωρούσε, που δεν λύγιζε. Ένας άνθρωπος που ήξερε να αγαπά
και να συγχωρεί». Από την ομιλία του
δεν έλειψαν οι αναφορές στην επανένωση της Κύπρου και πώς ο ίδιος αντι-

μετώπιζε τους Τ/κ, αποκαλύπτοντας τον
καημό του εκλιπόντος και δίνοντας συνάμα μια υπόσχεση. «Έφυγες με τον
καημό της μοιρασμένης μας πατρίδας.
Ο καημός σου είναι ο όρκος μας. Θα συνεχίσουμε κάθε ώρα, κάθε μέρα, να παλεύουμε, όλο και πιο πολύ, όλοι και πιο
πολλοί για να ενώσουμε τον τόπο μας
και το λαό μας. Να΄σαι βέβαιος».

Λαϊκό προσκύνημα

Με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα
εκατοντάδες κόσμου, που είχαν συγκε-

Από το οίκημα της ΠΕΟ προς τον ιερό
ναό Της Του Θεού Σοφίας στον Στρόβολο,
ο Δημήτρης Χριστόφιας για τελευταία
φορά πέρασε από τους κεντρικούς δρόμους της Λευκωσίας. Λίγο πριν τον ιερό
ναό, η πολιτεία τίμησε τον πολιτικό άνδρα.
Το φέρετρο του τέως προέδρου της Δημοκρατίας τοποθετήθηκε σε κιλλίβαντα
πυροβόλου το οποίο μετέφερε στρατιωτικό όχημα. Η στρατιωτική μουσική που
προπορευόταν της πομπής, παιάνιζε πένθιμα εμβατήρια. Η σορός του Δημήτρη
Χριστόφια έφθασε στον ιερό ναό μέσα
σε χειροκροτήματα και με το πλήθος που
είχε συγκεντρωθεί να τον αποχαιρετήσει
να φωνάζει «Αθάνατος». Διακλαδικό άγημα της Εθνικής Φρουράς απέδωσε
τιμές. Ο ιερός ναός, εντός και εκτός, αποδείχθηκε πολύ μικρός για να χωρέσει
την αγάπη της Κύπρου για τον εκλιπόντα
τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Για το
στερνό αντίο στον Δημήτρη Χριστόφια
ήλθαν στη Λευκωσία ο πρωθυπουργός
της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας, ο υπουργός
Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης,
αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής
τον γ.γ. του κόμματος Δημήτρη Κουτσούμπα καθώς και εκπρόσωποι της ευρωπαϊκής αριστεράς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Κλίμα οικονομικού πανικού στην Τουρκία
Αναμένονται σαρωτικές αλλαγές μετά την ήττα του Ερντογάν στην Πόλη – Μονόδρομος η προσφυγή στο ΔΝΤ, τονίζουν διεθνείς αναλυτές
χρωστούν άλλα $138.000.000.000 σε ξένο
συνάλλαγμα, πληρωτέο το επόμενο έτος.
Δεδομένου ότι το περασμένο έτος η συνολική οικονομική παραγωγή της Τουρκίας ήταν περίπου $766.000.000.000,
αυτά τα χρέη είναι τεράστια.
Σαν δεν έφταναν όλα αυτά, ο διεθνής
επενδυτής δεν ξεχνά ότι ο κ. Ερντογάν
τα τελευταία χρόνια επιτέθηκε σε δημοκρατικούς θεσμούς συνθλίβοντας τη
πολυφωνία, κατάσχοντας την ιδιοκτησία
των εχθρών του και φιμώνοντας τον Τύπο. Την ίδια στιγμή, ο κ. Ερντογάν δανείστηκε επιθετικά για να χρηματοδοτήσει μεγάλα δημόσια έργα, την στιγμή
που η χώρα εξαρτάται από εισαγόμενα
αγαθά και μετρητά δανεισμένα σε ξένο
νόμισμα. Όλα αυτά καθιστούν την πτώση
της λίρας ακόμη πιο οδυνηρή.
Σε γενικές γραμμές η τουρκική οικονομία βυθίστηκε σε ύφεση το τελευταίο
μισό του 2018. Μέτρια ανάπτυξη ήρθε
κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων μηνών της 2019, καθώς η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 1,3% σε σύγκριση με το
προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, οι περισσότεροι οικονομολόγοι χαρακτηρίζουν
αυτήν την εξέλιξη ως προσωρινή.

Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, η τιμή
του τουρκικού νομίσματος κυμαινόταν
σχεδόν 1,6% υψηλότερα στις 5,7300 ανά
δολάριο ΗΠΑ, σε σχέση με το τέλος της
προηγούμενης εβδομάδας. Η αύξηση της
τιμής της λίρας ήρθε λίγο μετά την εντυπωσιακή νίκη του Εκρέμ Ιμάμογλου στις
επαναληπτικές εκλογές για τον μητροπολιτικό δήμο της Κωνσταντινούπολης.
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα την
Κυριακή έδειξαν ότι ο κ. Ιμαμόγλου, όχι
μόνο κέρδισε την επαναληπτική ψηφοφορία, αλλά αύξησε επίσης μαζικά τα ποσοστά του. Η ήττα στην Πόλη αποτελεί
συντριπτικό πλήγμα για τον Ρετζέπ Ταγγίπ
Ερντογάν, ο οποίος εδώ και χρόνια προειδοποιούσε το κόμμα του ότι η απώλεια
του ελέγχου του οικονομικού και πολιτισμικού κέντρου της Τουρκίας θα σήμαινε και την σταδιακή απώλεια ολόκληρης της Τουρκίας.
<
<
<
<
<
<

Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, το διεθνές κεφάλαιο έχει
προφανώς χάσει την εμπιστοσύνη του προς στον
Τούρκο Πρόεδρο και στηρίζει
πλέον τις ελπίδες του στην
ενδυνάμωση της αντιπολίτευσης.
Στον απόηχο αυτών των εξελίξεων,
οι διεθνείς αγορές εμφανίστηκαν ικανοποιημένες από την ήττα της παράταξης
του κ. Ερντογάν, με την λίρα να σκαρφαλώνει καθώς ξεκινούσαν οι συναλλαγές
τη Δευτέρα. Σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, το διεθνές κεφάλαιο έχει προφανώς
χάσει την εμπιστοσύνη του προς στον
Τούρκο Πρόεδρο και στηρίζει πλέον τις
ελπίδες του στην ενδυνάμωση της αντιπολίτευσης.
Παρόμοια εικόνα εκπέμπουν πλέον
και μεγάλες μερίδες της τουρκικής κοινωνίας. Η ετυμηγορία στις δημαρχιακές
εκλογές της Κωνσταντινούπολης υποδηλώνει ότι οι κάτοικοι της μεγαλύτερης

Οι λιγοστές επιλογές Ερντογάν

Μόνο με θαύμα θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί η κρίση και να ανακοπεί η καθοδική πορεία της τουρκικής οικονομίας.
πόλης της Τουρκίας δεν εμπιστεύονται
πλέον τις επιλογές του Τούρκου Προέδρου.

Πτώση δίχως τέλος

Ξένοι και Τούρκοι αναλυτές συμπεραίνουν ότι πίσω από την συντριπτική
ήττα του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ), εκτός από σειρά πολιτικών παραγόντων, κρύβεται κυρίως η
μεγάλη οικονομική κρίση μέσα στην οποία έχει οδηγηθεί το τελευταίο διάστημα
η Τουρκία.
Σύμφωνα με ξένες αναλύσεις, αυτή
την στιγμή στην τουρκική αγορά και κοινωνία επικρατεί κλίμα «οικονομικού πα-

νικού». Τα τελευταία δύο χρόνια, οι χρηματοδότες γνωρίζουν για τις συντριπτικές
επιβαρύνσεις χρέους που αντιμετωπίζουν
οι μεγάλες εταιρείες της Τουρκίας και
φοβούνται τις ολοένα και πιο αμφίβολες
προοπτικές για πλήρη αποπληρωμή. Οι
επενδυτές απομάκρυναν τα χρήματά
τους από τη χώρα, μειώνοντας την αξία
του νομίσματος της Τουρκίας, της λίρας,
κατά περισσότερο από 40% έναντι του
αμερικανικού δολαρίου.
Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων
είναι ένας πληθωρισμός που κινείται με
ετήσιο ρυθμό περίπου στο 19%, και πολιορκεί απλούς ανθρώπους και επιχειρήσεις. Οι εταιρείες που συνέβαλαν

στην οικονομική άνθηση της πρώτης
περιόδου διακυβέρνησης Ερντογάν είδαν
κατά τους τελευταίους μήνες, τους ισολογισμούς τους να ισοπεδώνονται. Αξίζει
να σημειωθεί ότι μεγάλο μέρος του χρέους
τους είναι σε δολάρια.

Επιδείνωση της εικόνας

Από το τέλος του 2018 η Τουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με περίπου
$328.000.000.000 μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο χρέος σε ξένα νομίσματα.
Το μεγαλύτερο μερίδιο του χρέους είναι
σε δολάρια. Οι ιδιωτικές εταιρείες είναι
υπεύθυνες για τα δύο τρίτα περίπου αυτού
του μεγάλου χρέους. Οι ιδιωτικές εταιρείες

Όλες οι προαναφερόμενες εξελίξεις
διαδραμάτισαν αναμφισβήτητα πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα ήττα του κόμματος του Τούρκου Προέδρου. Αφήνοντας
πίσω της τις επαναληπτικές εκλογές, η
Τουρκία σήμερα εστιάζει την προσοχή
της σε ένα ζωτικής σημασίας ερώτημα:
υπό τις υφιστάμενες «δύσκολες» διεθνείς
και πολιτικές συνθήκες, ποια εργαλεία
και ποιες στρατηγικές έχει στην διάθεσή
της η τουρκική κυβέρνηση για να ξεπεράσει την μεγάλη οικονομική κρίση;
Για τους Τούρκους αναλυτές η απάντηση αυτού του ερωτήματος είναι σχετικά απλή. Η χώρα θα μπορούσε να επιχειρήσει να αντιμετωπίσει την κρίση με
τα λιγοστά οικονομικά εργαλεία που διαθέτει, περιορίζοντας τις δαπάνες και
λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα παράλληλα
με την επιστροφή σε συνθήκες σχετικής
ομαλότητας στα πεδία της εσωτερικής
και εξωτερικής διακυβέρνησης . Εναλλακτικά, η χώρα θα προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ).

Εστιάζοντας στο πρώτο ενδεχόμενο,
ξένοι και Τούρκοι οικονομολόγοι μας υπενθυμίζουν ότι η τουρκική Κεντρική
Τράπεζα, το προηγούμενο διάστημα,
διατήρησε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια
στο 24% για να αποτρέψει την έξοδο περισσότερων χρημάτων από την τουρκική
αγορά. Τα υψηλά επιτόκια προσελκύουν
τους επενδυτές με αυξημένες ανταμοιβές
για την αποδοχή του κινδύνου διατήρησης των μετρητών τους στην Τουρκία.
Όμως, τα υψηλά επιτόκια καθιστούν επίσης το δανεισμό πιο ακριβό για τις
τουρκικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, μειώνουν τις πωλήσεις των αυτοκινήτων, των ειδών πολυτελείας και
οδηγούν στην αποθάρρυνση νέων επιχειρήσεων και στον περιορισμό της οικονομικής δραστηριότητας γενικότερα.
Ο κ. Ερντογάν δεν συμφωνεί με αυτήν
την πορεία.
Εφόσον, ο Πρόεδρος της Τουρκίας
έχει διαφορετική άποψη για την τροπή
των εξελίξεων στην τουρκική οικονομία,
και βραχυπρόθεσμα δεν συμβούν «θαύματα» στο μέτωπο της τουρκικής οικονομίας, τότε η προσφυγή στο ΔΝΤ θα αποτελέσει μονόδρομο για την Τουρκία.
Ο ίδιος ο Πρόεδρος Ερντογάν αναφέρθηκε
σε αυτό το ενδεχόμενο σε μια πρόσφατη
εκδήλωση.
Επιχειρηματίες και αναλυτές που παρακολούθησαν την σχετική τοποθέτηση
του κ. Ερντογάν κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η τουρκική πλευρά επιθυμεί
να διαπραγματευτεί με το ΔΝΤ και τους
ξένους χρηματιστές με τους όρους που
θέτει η ίδια.
Πολλοί αναλυτές και οικονομολόγοι
προβάλλουν την άποψη ότι στο σημείο
που έχουν φτάσει σήμερα οι εξελίξεις,
η Τουρκία δεν είναι σε θέση να επιβάλλει
όρους και προϋποθέσεις στο ΔΝΤ. Όχι
μόνο η Τουρκία ενδέχεται να κληθεί να
αποδεχθεί άμεσα «επώδυνους» όρους
του ΔΝΤ, αλλά ταυτόχρονα οι εξελίξεις
στο διπλωματικό πεδίο περισφίγγουν με
ασφυκτικό τρόπο τον κλοιό γύρω από
την Τουρκία του κ. Ερντογάν. Όλα δείχνουν ότι στην Τουρκία, την ήττα της
παράταξης του κ. Ερντογάν στις εκλογές
της Πόλης, ακολουθούν σαρωτικές εξελίξεις τόσο στο πεδίο της διπλωματίας
όσο και της οικονομίας.
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Σε πεδίο μάχης
για τις οπτικές ίνες
οι τηλεπικοινωνίες
Καθοριστική χρονιά το 2020 για τα πλάνα των παρόχων
και την διαμόρφωση του παιχνιδιού στην αγορά
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η ανάγκη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό
της Κύπρου και οι χαμηλές επιδόσεις που
καταγράφουν οι Κύπριοι στις ψηφιακές δεξιότητες, καταστούν μονόδρομο τις επενδύσεις των εταιρειών τηλεπικοινωνιών σε
5G και δίκτυα οπτικών ινών. Το στίγμα δόθηκε κατά την παρουσίαση της νέας ταυτότητας της MTN, η οποία μετονομάστηκε
σε epic και μαζί με το νέο όνομα ανακοίνωσε
και τα πλάνα της για το δίκτυο οπτικών
ινών, χωρίς να αποκλείει ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες εταιρείες στο συγκεκριμένο. Πρόκειται στην ουσία για φιλοσοφία
της νυν ιδιοκτήτριας εταιρείας Monaco
Telecom, και αποτελεί σημείο διαφοράς σε
σύγκριση με το πλάνο της προηγούμενης
ιδιοκτησίας της εταιρείας, η οποία δεν είχε
πλάνα προς αυτή την κατεύθυνση. Σύμφωνα
με πηγές της αγοράς, σε πρώτο στάδιο υπάρχει πρόθεση της εταιρείας να προχωρήσει με τις οπτικές ίνες σε πιλοτικό επίπεδο.
Το ζήτημα όμως που έχει προκύψει από
την αρχή του χρόνου είναι ότι ναι μεν υπάρχουν πλάνα για το δίκτυο, ωστόσο αναζητούν τρόπους εγκατάστασής τους.
Ήδη έχουν αποταθεί στην Cyta ώστε να
αξιοποιήσουν το δίκτυό της, πρόταση η οποία ωστόσο δεν έχει ευδοκιμήσει και είχε
ως εξέλιξη η epic να προχωρεί σε προσφυγή
στο Γραφείο του επιτρόπου για το θέμα, επικαλούμενη κωλυσιεργία της εταιρείας
για να τους δώσει πρόσβαση στις υποδομές.
Προσκόμματα φαίνεται να υπάρχουν και
στην εναλλακτική τους να τοποθετήσουν
οπτικές ίνες στους πασσάλους της Αρχής
Ηλεκτρισμού, με τις συζητήσεις στην ΑΗΚ
να συνεχίζονται αν και υπάρχουν ζητήματα
στην διαδικασία.

Από το 2010

Το θέμα της συνεργασίας για το δίκτυο
οπτικών ινών είναι συζήτηση που έχει τις

<
<
<
<
<
<

Μελετά το ενδεχόμενο να
απευθυνθεί στην Ε.Ε. το ΤΗΕ
για χρηματοδότηση του δικτύου οπτικών ινών σε απομακρυσμένες περιοχές. Μέχρι τέλος του χρόνου αναμένεται να καταλήξουν στο κείμενο της πρότασης.
ρίζες της στο 2010, όταν σχετική μελέτη
καλούσε τους παρόχους να προχωρήσουν
από κοινού στην υλοποίηση του δικτύου,
λόγω του ότι η αγορά είναι μικρή και η
Κύπρος δεν σηκώνει πάνω από ένα δίκτυο
οπτικών ινών. Είχαν εκφραστεί τότε αντιρρήσεις από μερίδα των παρόχων, ωστόσο ήταν πρόταση η οποία δεν εγκαταλείφθηκε από όλους. Το δίκτυο οπτικών
ινών πρέπει να καλύψει περίπου 380 χιλιάδες υποστατικά. Σημειώνεται δε ότι οι
επενδύσεις για το δίκτυο των οπτικών
ινών δεν αφορά μόνο CYTA και epic αλλά
είναι στα πλάνα και των άλλων παρόχων.

Δημόσια πρόταση του ΤΗΕ

Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα του
ψηφιακού μετασχηματισμού στην Κύπρο
είναι η τιμή στην οποία προσφέρονται
οι ψηλές ταχύτητες, και σε δεύτερο ε-

πίπεδο, το ότι οι αλλαγές δεν γίνονται
με γρήγορους ρυθμούς, επισημαίνει σχετικά ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών Γιώργος Κωμοδρόμου. Η προσπάθεια λοιπόν είναι
οι νέες ταχύτητες να έρθουν το συντομότερο, και σε ανταγωνιστικές τιμές για
το κοινό. Στο μερίδιο που αναλογεί στο
Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
πρώτιστο ζήτημα είναι να βοηθήσει την
αγορά να γυρίσει σελίδα, και τα μέσα
που εξετάζει για να το πετύχει, είναι
μέσω κονδυλίων από την ΕΕ. Κονδύλια
τα οποία αναμένεται να διεκδικήσει αφού
υποβάλει σχετική πρόταση ενώπιον της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάτι που υπολογίζεται να γίνει μέχρι τέλος του 2019.
Το ποσό, αν εγκριθεί, θα αφορά την
περίοδο 2021-2027. Για να ολοκληρωθεί
ωστόσο η πρόταση και να εξασφαλιστεί
η χρηματοδότηση, θα πρέπει να προηγηθεί η χαρτογράφηση της κατάστασης
των δικτύων σε όλη την Κύπρο, αναφέρει
σχετικά ο κ. Κωμοδρόμου. Αυτό σημαίνει
ότι οι εταιρείες οι οποίες θα προχωρήσουν
με δίκτυο οπτικών ινών, θα πρέπει να
προσδιορίσουν τις περιοχές τις οποίες
προτίθενται να καλύψουν μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Οι περιοχές οι οποίες
δεν περιλαμβάνονται στα πλάνα των εταιρειών, θα καλυφθούν μέσω της χρηματοδότησης που θα εξασφαλιστεί από
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κίνηση
η οποία ίσως επισπεύσει τα πλάνα των
παρόχων, επισημαίνει ο κ. Κωμοδρόμου.

Η περίπτωση της CYTA

Περίπου 200 χιλιάδες υποστατικά αναμένεται να καλύψει η επένδυση της
CYTA για το δίκτυο οπτικών ινών, η οποία
ήδη έχει ξεκινήσει να εφαρμόζει τους
σχεδιασμούς της. Βάσει του πλάνου της
εταιρείας σε επίπεδο 4ετίας θα καλυφθούν
120 χιλιάδες υποστατικά στις αστικές

ΑΠΟΨΗ

Σεπτέμβριο ξεκινά δημόσια διαβούλευση και ο πλειστηριασμός για τις άδειες συχνοτήτων 5G στους παρόχους με στόχο η διαδικασία να ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο του 2020. Μείζον ζήτημα αποτελεί ο αριθμός των αδειών που θα δοθούν.

Συχνότητες 5G μέχρι τον Μάρτιο του 2020
Πέραν του δικτύου οπτικών ινών, εκκρεμεί ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο σε
θέματα τηλεπικοινωνιών που αφορά
το δίκτυο 5G. Όπως πληροφορείται η
«Κ», τον Σεπτέμβρη ξεκινά δημόσια
διαβούλευση και πλεστηριασμός ώστε
μέχρι τον Μάρτιο του 2020 να δοθούν
οι άδειες συχνοτήτων για το δίκτυο 5G.
Στη βάση αυτών των χρονοδιαγραμμάτων αναμένεται ότι μέχρι τέλος του
2020 οι πάροχοι θα μπορούν να προπεριοχές ενώ τα υπόλοιπα 80 χιλιάδες
σε περίοδο έξι χρόνων. Μιλώντας στην
«Κ» ο Γενικός Διευθυντής της CYTA Ανδρέας Νεοκλέους ανέφερε ότι μέχρι στιγμής το δίκτυο της οπτικής ίνας είναι διαθέσιμο σε 20 χιλιάδες νοικοκυριά σε όλα
τα αστικά κέντρα. Σχολιάζοντας αναφορές
για αργούς ρυθμούς στην υλοποίηση του
σχεδίου της, αναφέρει ότι η υλοποίηση
ενός καινούργιου δικτύου δεν είναι απλή
υπόθεση, και επί του παρόντος οι ρυθμοί

σφέρουν υπηρεσίες ψηλών ταχυτήτων
στα κινητά τηλέφωνα των χρηστών.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει
ο αριθμός των αδειών που θα παραχωρηθούν, κάτι που εναπόκειται στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών να αποφασίσει. Αυτό θα κρίνει πολλά για
τις επόμενες κινήσεις των παικτών των
τηλεπικοινωνιών.
Ήδη έχει εκφραστεί ο προβληματισμός για το κατά πόσο η κυπριακή ασυνεχίζονται βάσει του συμφωνημένου
σχεδίου. Παράλληλα ο οργανισμός προχωρά σε αναβαθμίσεις και στο δίκτυο
του χαλκού. Όσον αφορά στο θέμα του
κόστους των υπηρεσιών διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων, επισημαίνει ότι ο στόχος είναι να αυξάνεται μεν η ταχύτητα,
χωρίς να αυξάνεται και η τιμή.

Αχαρτογράφητα νερά

Σχολιάζοντας τα περί συνεργασιών

γορά μπορεί να χωρέσει τέσσερις παρόχους, ενώ με τον αυξανόμενο ανταγωνισμό δεν αποκλείεται να δούμε σύντομα αλλαγές στο τηλεπικοινωνιακό
πεδίο. Ήδη συνέργειες έχουν γίνει σε
επίπεδο τηλεοπτικών δικαιωμάτων ποδοσφαιρικών αγώνων μεταξύ Cablenet
και Primetel με την συμφωνία να τίθεται
σε ισχύ τον Ιούλη του 2019 με την έναρξη των ποδοσφαιρικών πρωταθλημάτων.
και νέων δικτύων οπτικών ινών, ο γενικός
διευθυντής της Cyta ανέφερε ότι η Αρχή
είναι σε συνεχή επικοινωνία με όλους
τους παρόχους για να χρησιμοποιήσουν
το δίκτυό μας βάσει του επιχειρησιακού
σχεδίου μας, σε χονδρικές τιμές. Το γεγονός όμως ότι έχει ζητηθεί η μεσολάβηση
του Επιτρόπου ρύθμισης ηλεκτρονικών
επικοινωνιών οδηγεί στο συμπέρασμα
ότι υπάρχουν σημεία σε αχαρτογράφητα
νερά.

/ Του FRANK APPEL*

Η ανεκμετάλλευτη διάσταση της Ευρώπης
Βρισκόμαστε σε μια εποχή που οι Ευρωπαίοι αρχίζουμε να αναρωτιόμαστε, ατομικά και συλλογικά, ποιο είναι το μέλλον
που οραματιζόμαστε για την Ευρώπη. Το
έργο δεν είναι εύκολο. Ο ενθουσιασμός
των πρώτων χρόνων έχει αρχίσει να περιορίζεται. Εχει αντικατασταθεί από νευρικότητα σχετικά με το τι επιφυλάσσει
το μέλλον. Ολοι νιώθουν πως είμαστε σε
μεταβατική εποχή. Πράγμα που ισχύει
σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.
Το ερώτημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε τώρα είναι κατά πόσον και, αν
ναι, πώς η Ε.Ε. και οι στενότερες σχέσεις
που έχουμε αναπτύξει εντός της Ευρώπης
εμπλουτίζουν την προσωπική μας ζωή,
ενισχύουν την ευμάρειά μας και μας δυναμώνουν ως κοινότητα σε αυτή τη μεταβατική εποχή παγκοσμίως. Από πρακτικής άποψης η Ε.Ε. έχει πολλά να προσφέρει στους πολίτες των κρατών-μελών
της. Δυστυχώς, θεμελιώδη πλεονεκτήματα,
όπως η κοινή αγορά και το ευρώ, τα οποία
κάνουν ασφαλώς ευκολότερη τη ζωή πολλών Ευρωπαίων, είτε θεωρούνται δεδομένα
είτε πολύ αφηρημένα. Από αυτή την άποψη η δημόσια συζήτηση για το Brexit
προσφέρει ένα όφελος: δείχνει σε κάθε
Ευρωπαίο πολίτη με πολύ σαφή τρόπο
πώς ωφελούμαστε όλοι από την ελεύθερη
κυκλοφορία αγαθών, ανθρώπων και ιδεών.
Μας υπενθυμίζει ότι η κοινή αγορά αποτελεί τον κινητήριο μοχλό που διασφαλίζει
ότι τα σούπερ μάρκετ μας είναι καλά εφοδιασμένα και τα φάρμακα αμέσως διαθέσιμα, ότι διαθέτουμε αγαθά από το ε-

ξωτερικό σε μεγαλύτερη ποικιλία και πιο
προσιτά οικονομικά και ότι είναι εύκολο
να κάνουμε διακοπές σε ξένες χώρες. Κοντολογίς, για τους καταναλωτές και τους
πολίτες οι βασικοί μηχανισμοί της Ε.Ε.
σημαίνουν ότι έχουν πολλές επιλογές και
λίγα γραφειοκρατικά εμπόδια. Και οι επιχειρήσεις έχουν σημαντικό ρόλο να
διαδραματίσουν. Καθώς είναι ωφελημένες
από την ευρωπαϊκή ενσωμάτωση και την
παγκοσμιοποίηση, έχουν άμεσο συμφέρον
να διασφαλίσουν πως θα συνεχιστούν.
Η δικαιοσύνη αποτελεί βασικό στοιχείο
της εξίσωσης. Και ένας τρόπος να επιτευχθεί είναι μέσω των καλών μισθών.
<
<
<
<
<
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Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό
αποτελεί το εσωτερικό
σύνορο της Ευρώπης.

Από πρακτικής άποψης η Ε.Ε. έχει πολλά να προσφέρει στους πολίτες των κρατών-μελών
της. Δυστυχώς, θεμελιώδη πλεονεκτήματα, όπως η κοινή αγορά και το ευρώ, τα οποία κάνουν ασφαλώς ευκολότερη τη ζωή πολλών Ευρωπαίων, είτε θεωρούνται δεδομένα είτε
πολύ αφηρημένα.

Επιπροσθέτως, η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει πως «μπορεί να πετύχει πράγματα» και να επικεντρωθεί στα πιεστικά
προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες της: ζητήματα όπως οικονομικά προσιτή στέγαση, προσιτές δημόσιες μεταφορές, καλύτερες υποδομές
για παιδιά, εργασιακή εκπαίδευση για τη
νέα γενιά, διά βίου μάθηση και αξιοπρεπής
συνταξιοδότηση.
Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα θεωρούνται τοπικά πολιτικά θέ-

ματα. Δεν γίνεται προς το παρόν να αναζητήσει κανείς λύση σε αυτά στις Βρυξέλλες, απλούστατα διότι εξακολουθούν
να μην ανήκουν στη νομοθετική και κανονιστική αρμοδιότητα της Ε.Ε. Μακροπρόθεσμος στόχος μας θα πρέπει να είναι
οι «Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης»,
που θα διαθέτουν νομιμοποιημένη κυβέρνηση της Ε.Ε. και, για παράδειγμα,
κεντρικό φόρο και σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης. Αυτό είναι το όραμά μου για
την Ευρώπη σε 25 με 50 χρόνια.
Ομως, τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα;

Οπως φαίνεται, το καλύτερο μέρος για
να βρει κανείς νέες ιδέες είναι μια άλλη
ευρωπαϊκή χώρα. Θα ήταν προς το συμφέρον μας αν αρχίζαμε να μαθαίνουμε ο
ένας από τον άλλον. Η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών από το εξωτερικό αποτελεί το εσωτερικό σύνορο της Ευρώπης.
Οι Αυστριακοί, για παράδειγμα, ακολουθούν εδώ και χρόνια μια έξυπνη στρατηγική για να διασφαλίσουν ότι υπάρχει επαρκής προσφορά νέων και οικονομικά
προσιτών κατοικιών στην πρωτεύουσά
τους. Οι Σουηδοί έχουν καταφέρει να ε-

φαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο τον φόρο
για τους αέριους ρύπους. Οι Εσθονοί έχουν
πολλά να μας διδάξουν για την ευκολία
που προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Αλλες χώρες ίσως ανακαλύψουν
ότι θα μπορούσαν να διδαχθούν από το
γερμανικό σύστημα επαγγελματικής μαθητείας. Και οι Ολλανδοί έχουν καταφέρει
να σχεδιάσουν ένα συνταξιοδοτικό σύστημα που είναι πιο δίκαιο και περισσότερο βιώσιμο από πολλά άλλα συνταξιοδοτικά συστήματα.
Φυσικά, η υιοθέτηση οποιασδήποτε
από αυτές τις λύσεις δεν μπορεί να γίνει
αυτόματα. Αν και συχνά είναι προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένες συνθήκες
σε μια δεδομένη χώρα, παρ’ όλα αυτά
προσφέρουν έξυπνες ιδέες για την επίλυση
δύσκολων προβλημάτων σε άλλες χώρες.
Η Ε.Ε. θα έπρεπε να ενθαρρύνει την ύπαρξη όσο το δυνατόν περισσότερων τέτοιων σχέσεων που μπορούν να οδηγήσουν στην επίλυση προβλημάτων. Η εκμετάλλευση αυτής της μάλλον αναξιοποίητης δεξαμενής ιδεών και η ενεργοποίηση αυτού του είδους της κοινωνικής
ευφυΐας από τα κράτη-μέλη θα κάνει το
ευρωπαϊκό εγχείρημα να δείχνει και λιγότερο αφηρημένο. Ακόμη καλύτερα, θα
προσδώσει πιο ενεργό ρόλο στην κοινωνία
των πολιτών. Καθώς πρακτικές ιδέες βρίσκουν μεγαλύτερη απήχηση στα ΜΜΕ,
οι δεξαμενές σκέψης και τα ερευνητικά
ινστιτούτα διαφόρων χωρών επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στον εντοπισμό ευκαιριών να μάθουν πράγματα
από άλλες χώρες. Η ολοκλήρωση αυτών

των ιδεών ενισχύει την άμεση συνεργασία
επί συγκεκριμένων θεμάτων μεταξύ των
κρατών-μελών. Η διασυνοριακή συνεργασία μπορεί επίσης να επεκταθεί και σε
έργα σε τοπικό επίπεδο. Με αυτόν τον
τρόπο το δίκτυο της κοινότητας γίνεται
κοινότητα δικτύων.
Για να επιτύχει αυτή η προσπάθεια,
πρέπει όλοι μας –πολίτες και πολιτικοί–
να είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι κάνουμε όταν ταξιδεύουμε ως τουρίστες σε
άλλα κράτη της Ευρώπης. Οταν βρισκόμαστε στο εξωτερικό, εξετάζουμε συχνά
με περιέργεια τις άλλες χώρες και ενθουσιαζόμαστε με συγκεκριμένες πτυχές της
ζωής σε αυτές. Σκεφτόμαστε πως θα υιοθετήσουμε και στη δική μας καθημερινότητα κάποιες από αυτές. Δεν θα πρέπει
να επιδεικνύουμε αυτού του είδους τη
σβελτάδα μόνο όταν βρισκόμαστε σε διακοπές. Είναι τετριμμένο να πει κανείς
πως η Ευρώπη είναι μεγαλύτερη από το
άθροισμα των μερών της. Ωστόσο, είναι
εξόφθαλμο πως η Ευρώπη θα καταφέρει
να εκμεταλλευτεί τις πραγματικές δυνατότητές της μόνο όταν χώρες, περιφέρειες,
πόλεις και άνθρωποι ανά την Ευρώπη αρχίσουν να αναζητούν ενεργά λύσεις που
έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες σε άλλες
χώρες. Αυτή τη διάσταση έχει ανάγκη η
Ε.Ε. Είμαι πεπεισμένος ότι θα αποτελέσει
το πρώτο μεγάλο βήμα προς τη δημιουργία
των «Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης».

* Ο κ. Frank Appel είναι διευθύνων σύμβουλος
της Deutsche Post DHL Group.
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Συναγερμός για το libra
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα
Το ψηφιακό νόμισμα της Facebook θα πλήξει τις τράπεζες, προειδοποιεί η BIS
Kλίμα συναγερμού φαίνεται να έχει
προκαλέσει το σχέδιο της Facebook
για ένα παγκόσμιο ψηφιακό νόμισμα
που θα κυκλοφορήσει από το επόμενο
κιόλας έτος. Το libra, όπως θα αποκαλείται η νέα φιλοδοξία του Μαρκ Ζούκερμπεργκ, παρουσιάζεται σε μια στιγμή που το χρηματοπιστωτικό σύστημα
βάλλεται από την εισβολή των τεχνολογικών κολοσσών στο πεδίο των πληρωμών και βλέπει στο επίμαχο ψηφιακό
νόμισμα μια «κατά μέτωπον επίθεση»,
όπως χαρακτηριστικά σχολιάζουν οι
Financial Times. Προκαλεί, έτσι, αντιδράσεις σαφώς εντονότερες από όσες
είχαν έως τώρα εκφραστεί για την ανάδυση των κρυπτογραφημένων νομισμάτων και την έλξη που είχαν ασκήσει σε μερίδα επενδυτών ανά τον
κόσμο. Και βέβαια η επιρροή που ασκεί
παγκοσμίως το πλέον δημοφιλές μέσο
μαζικής δικτύωσης, με τα 2,4 δισεκατομμύρια χρηστών, εμπνέει ανησυχία
για τις παρενέργειες μιας πρωτοφανούς
ανατροπής σε έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας. Πολλώ δε μάλλον όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την αξιοπιστία
του ίδιου του Facebook. Την ίδια στιγμή, όμως, το σχέδιο της Facebook επαναφέρει τα κρυπτογραφημένα νομίσματα στο προσκήνιο και δίνει ώθηση στο bitcoin. Το πιο δημοφιλές
από τα ψηφιακά νομίσματα υπερέβη
τις 11.000 δολάρια για πρώτη φορά
μετά 15 μήνες και η συνολική άνοδός
του από την αρχή του έτους φτάνει
στο 170%.
Την ανησυχία της έσπευσε να εκφράσει η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (BIS), η θεωρούμενη κεντρική
τράπεζα των κεντρικών τραπεζών,
προειδοποιώντας για τη ζημία που ενδέχεται να υποστεί ο τραπεζικός τομέας. Σε σχετική έκθεση που έδωσε
στη δημοσιότητα την Κυριακή, η BIS
προειδοποιεί πως οι τεχνολογικοί κολοσσοί Facebook, Amazon και Google
«θα κατακτήσουν σύντομα δεσπόζουσα
θέση» στην παγκόσμια αγορά επειδή

Το σχέδιο της Facebook επαναφέρει τα κρυπτογραφημένα νομίσματα στο προσκή-

νιο και δίνει ώθηση στο bitcoin. Το πιο δημοφιλές από τα ψηφιακά νομίσματα υπερέβη τις 11.000 δολάρια για πρώτη φορά μετά 15 μήνες και η συνολική άνοδός του από
την αρχή του έτους φτάνει στο 170%.
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Διεθνείς κανόνες για
τα κρυπτονομίσματα
ζητεί η Τράπεζα
Διεθνών Διακανονισμών.
διαθέτουν εκτεταμένο δίκτυο χρηστών.
Ο τραπεζικός τομέας έχει ήδη πληγεί
από την εισβολή των τεχνολογικών
κολοσσών στις δραστηριότητές του.
Πρόσφατο ρεπορτάζ του Reuters αποκάλυπτε μάλιστα πως μεγάλες τράπεζες έχουν αναζητήσει εναλλακτική
για την άντληση κερδών και εκμεταλλεύονται τα προσωπικά δεδομένα των
πελατών τους πωλώντας τα σε εταιρείες
λιανικής. Σε ό,τι αφορά τη θετική πλευρά του libra, η BIS αναγνωρίζει πως
το εγχείρημα της Facebook μπορεί
πράγματι να εξυπηρετήσει πολλούς
ανθρώπους και να επεκτείνει τη συμμετοχή των κατοίκων του αναπτυσ-

σόμενου κόσμου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Δικαιώνει, έτσι,
κατά κάποιον τρόπο, τον ισχυρισμό
της Facebook ότι θα μπορεί να το χρησιμοποιεί το 1,7 δισεκατομμύριο άτομα
ανά τον κόσμο τα οποία δεν διαθέτουν
τραπεζικό λογαριασμό.
Εκφράζει, ωστόσο, η BIS εντονότατη
ανησυχία καθώς εκτιμά ότι το libra εγκυμονεί κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τον ανταγωνισμό αλλά και την προστασία των
προσωπικών δεδομένων. Καλεί γι’
αυτό τις ρυθμιστικές αρχές όλων των
χωρών να συντονίσουν τις προσπάθειές τους για να διασφαλίσουν ότι
«οι τεχνολογικοί κολοσσοί και οι τράπεζες θα ανταγωνιστούν επί ίσοις όροις». Τονίζει μάλιστα πως οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να αντιδράσουν
έτσι ώστε να αντλήσει ο τομέας των
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών τα οφέλη από την είσοδο των τεχνολογικών
κολοσσών, αλλά ταυτοχρόνως να πε-

ριοριστούν οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν.
Από την πρώτη στιγμή, άλλωστε, ο όμιλος Citibank έσπευσε να προειδοποιήσει πως το libra θα μετατρέψει
το μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε εταιρεία που «θα κόβει περισσότερο
χρήμα» ενώ υπογράμμισε ότι το σχέδιο
περιβάλλει αβεβαιότητα ιδιαιτέρως
μετά τα σκάνδαλα διαρροής προσωπικών δεδομένων που έχουν πλήξει
τη δημοτικότητα του Facebook.
Η ανησυχία δεν περιορίζεται μόνον
στο χώρο των κεντρικών τραπεζών.
Στην ίδια πρόβλεψη κατατείνει σχετικό
σχόλιο του Τζέιμς Μάκιντος, αρθρογράφου της Wall Street Journal, σύμφωνα με τον οποίο το επίμαχο ψηφιακό
νόμισμα θα αποτελέσει «άδεια στη
Facebook για να τυπώνει χρήμα». Αναφερόμενος στις εταιρείες Visa, Paypal,
Mastercard, Uber και eBay, που θα είναι
συνεργάτες της Facebook και θα στηρίζουν η καθεμία το libra με κεφάλαια
ύψους 10 εκατ. δολ., ο αρθρογράφος
της αμερικανικής εφημερίδας προεξοφλεί πως θα αντλήσουν από αυτό μεγάλα
κέρδη της τάξης τουλάχιστον του 40%.
Προειδοποιεί, όμως, παράλληλα πως
οι κάτοχοι του ψηφιακού νομίσματος
μπορεί να χάσουν τα χρήματά τους καθώς δεν υπάρχει καμία εγγύηση για τα
κεφάλαια του libra. Ανησυχία εξέφρασε,
άλλωστε, και ο Γερμανός ευρωβουλευτής
Μάρκους Φέρμπερ, προειδοποιώντας
πως με το ψηφιακό της νόμισμα η Facebook μπορεί να εξελιχθεί σε «σκιώδη
τράπεζα» και κάλεσε τις ρυθμιστικές
αρχές σε επαγρύπνηση.
Μιλώντας, άλλωστε, στους Financial
Times, ο Ντέιβιντ Γέρμακ, καθηγητής
Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο Στερν
της Νέας Υόρκης, μίλησε για επίθεση
των πέντε μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στη βιομηχανία πληρωμών.
Οπως, άλλωστε, τονίζει η βρετανική
εφημερίδα, υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς το αν η Facebook θα
περιφρουρήσει τα οικονομικά δεδομένα
των χρηστών του libra και δεν θα τα
μοιραστεί με άλλες υπηρεσίες της.
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Διάσταση απόψεων για
τις ηγετικές θέσεις της Ε.Ε.
Μεγάλη είναι η πιθανότητα να αποβεί άκαρπη
η αυριανή Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες
για την πλήρωση των ηγετικών θέσεων της
Ευρωπαϊκής Ενωσης, διότι, όπως επιβεβαιώνουν πηγές του Reuters και του Bloomberg,
Γαλλία και Γερμανία διαφωνούν για το ποιοι
θα αναλάβουν την προεδρία της ΕΚΤ και της
Κομισιόν. Η Αγκελα Μέρκελ και ο Εμανουέλ
Μακρόν προσπαθούν να δημιουργήσουν ισορροπημένη εικόνα στις θέσεις ισχύος της
Ε.Ε., εξασφαλίζοντας για τους υποψηφίους
τους τουλάχιστον μία θέση επιρροής. «Είναι
δύσκολο να προχωρήσει οτιδήποτε στην Ευρώπη εάν οι Γάλλοι και οι Γερμανοί δεν συμφωνήσουν», δήλωσε Ευρωπαίος αξιωματούχος
στο Reuters. Το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνει τον υποψήφιο
πρόεδρο της Κομισιόν περιπλέκει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. «Δεν νιώθει κανείς
ακόμη ότι βρισκόμαστε σε επείγουσα κατάσταση. Χρειαζόμαστε γαλλογερμανική κοινή
γραμμή, χρειαζόμαστε πλειοψηφία στο Ευρωκοινοβούλιο. Τίποτα από αυτά δεν υφίσταται
ακόμη, είναι πολύ νωρίς ώστε να δείξει κανείς
τις αληθινές του προθέσεις», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης στο Reuters.

Η Γερμανία θα προσπαθήσει να κερδίσει
είτε την προεδρία της Κομισιόν, ύστερα από
πενήντα χρόνια, είτε της ΕΚΤ, που δεν έχει
εξασφαλίσει ποτέ. Οσο ο Μάνφρεντ Βέμπερ,
εκλεκτός της Μέρκελ, φαίνεται να χάνει την
απήχησή του ως υποψηφίου προέδρου της
Κομισιόν, η Γερμανία προετοιμάζεται να
δώσει έμφαση στον Γενς Βάιντμαν, πρόεδρο
της γερμανικής κεντρικής τράπεζας, για την
ανάληψη της προεδρίας της ΕΚΤ, σύμφωνα
με ανώνυμες πηγές του Bloomberg. Ωστόσο,
ούτε ο Βάιντμαν είναι ιδιαίτερα αγαπητός
στους Ευρωπαίους, διότι στο παρελθόν είχε
διαφωνήσει με καίριες οικονομικές στρατηγικές του απερχόμενου Μάριο Ντράγκι.
«Ο Μακρόν οφείλει να δημιουργήσει μια
κατάσταση στην οποία η Μέρκελ θα πρέπει
να εγκαταλείψει τον Βέμπερ ως εκλεκτό της
υποψήφιο», δήλωσε Ευρωπαίος διπλωμάτης
στο Reuters. «Αλλά κάνει το αντίθετο και την
περιορίζει σε μια γωνία», συμπλήρωσε.
Η Γαλλία, από την άλλη πλευρά, δεν έχει
δείξει σαφή προτίμηση σχετικά με το ποιους
υποψηφίους θα προτείνει για τις θέσεις ισχύος,
όπως υποστήριξαν στο Reuters διπλωμάτες
και υψηλά στελέχη της Ε.Ε.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η Θεολογική Σχολή Εκκλησίας Κύπρου δέχεται αιτήσεις για τα δύο Προγράμματα Σπουδών
που προσφέρει μέχρι 15 Ιουλίου 2019. Και τα δύο Π.Σ. είναι αξιολογημένα και πιστοποιημένα
από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Προπτυχιακό Πρόγραμμα
«Θεολογία» (4 έτη/240 ECTS, Πτυχίο)
Το Πρόγραμμα προσφέρεται από το 2015 και είναι τετραετές (8 εξάμηνα). Δίδακτρα
3.000€ ετησίως.

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
«Εφαρμογές Ψυχολογίας και Συμβουλευτικής
στην Κοινότητα» (2 έτη/120 ΕCTS, Μάστερ)
Το Πρόγραμμα προσφέρεται από τον Σεπτέμβριο 2019 για πρώτη φορά και είναι διετές
(4 εξάμηνα). Δίδακτρα 3.600€ ετησίως.
Προσφέρονται υποτροφίες αριστείας και διακρίσεων, καθώς και οικονομική βοήθεια
σε πολυμελείς ή/και εμπερίστατες οικογένειες.
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 22443066, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@theo.ac.cy.
και στην ιστοσελίδα της Θ.Σ.Ε.Κ. https://www.theo.ac.cy
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Ο γκουρού της ηλεκτροκίνησης
προτείνει τώρα κυψέλες υδρογόνου
Τα υδρογονοκίνητα αυτοκίνητα θα περιορίσουν τη μόλυνση του περιβάλλοντος

Προχωράει σε πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και κλείσιμο μεγάλου αριθμού
καταστημάτων.

Πριν από 20 χρόνια ο Γουάν Γκανγκ
είχε πείσει την κινεζική ηγεσία να
επενδύσει στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ώστε όχι απλώς να ενισχύσει
την οικονομική ανάπτυξη και να
μειώσει την περιβαλλοντική μόλυνση, αλλά και να περιορίσει την
εξάρτηση της Κίνας από τα ορυκτά
καύσιμα. Τώρα, ο επονομαζόμενος
πατέρας των ηλεκτρικών αυτοκινήτων λέει ότι η Κίνα είναι έτοιμη
να προχωρήσει στην επόμενη επανάσταση στον χώρο της αυτοκίνησης, δηλαδή στα αυτοκίνητα
που κινούνται με κυψέλες υδρογόνου.
Στα 20 χρόνια που μεσολάβησαν, η Κίνα έγινε η ηγετική δύναμη
παγκοσμίως στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς ένα στα δύο που
πωλούνται σήμερα κυκλοφορεί
στους κινεζικούς δρόμους. Τώρα,
ο Γουάν Γκανγκ, πρώην στέλεχος
της Audi και νυν υψηλόβαθμο στέλεχος της κινεζικής κυβέρνησης,
λέει σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις που έχει παραχωρήσει
ότι η μεγαλύτερη αγορά αυτοκινήτων στον κόσμο είναι έτοιμη
να κάνει το επόμενο βήμα και να
υιοθετήσει τα αυτοκίνητα που κινούνται με υδρογόνο. «Θα πρέπει

Στο παρά πέντε
απέφυγε το λουκέτο
ο όμιλος Arcadia

<
<
<
<
<
<

Προ 20 ετών, ο Γουάν
Γκανγκ έπεισε την κινεζική κυβέρνηση να
επενδύσει στα ηλεκτρικά αυτοκινητα.

Παρά αυτά τα εγγενή πλεονεκτήματα και την υποστήριξη της Toyota, μέχρι σήμερα η τεχνολογία κυψελών υδρογόνου δεν έχει καταφέρει να κερδίσει τους
καταναλωτές, καθώς τα αυτοκίνητα αυτά είναι ακριβότερα.

να ιδρύσουμε μια κοινότητα υδρογόνου», λέει ο Γουάν σε συνέντευξη
που έδωσε στο Bloomberg.
Ο Γουάν σήμερα είναι 66 ετών
και κατέχει τη θέση του αντιπροέδρου του κινεζικού εθνικού συμβουλευτικού σώματος για τη χάραξη πολιτικής, θέση ανώτερη
από αυτήν του υπουργού, η οποία
του δίνει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη μελλοντική κινεζική πολιτική. «Πρέπει να προχωρήσουμε
περισσότερο προς τις κυψέλες υδρογόνου», λέει ο Γουάν. Πράγμα
που σημαίνει πως η κυβέρνηση
θα πρέπει να διαθέσει πόρους για

την ανάπτυξη αυτοκινήτων που
κινούνται με υδρογόνο, προσθέτει.
Η στρατηγική που είχε εφαρμόσει
η Κίνα για να προωθήσει τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ήταν να επιδοτεί γενναία τόσο τις αυτοκινητοβιομηχανίες που τα κατασκευάζουν όσο και την αγορά των αυτοκινήτων από τους καταναλωτές.
Το 2020, η κυβέρνηση σχεδιάζει
να αρχίσει να περιορίζει σταδιακά
τις επιδοτήσεις για τα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα, εξηγεί ο Γουάν, ωστόσο οι επιδοτήσεις για τα αυτοκίνητα που κινούνται με κυψέλες
υδρογόνου είναι πιθανό να συνε-

χιστούν, προσθέτει. Η βασική διαφορά μεταξύ των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αυτών που κινούνται με κυψέλες υδρογόνου είναι
πως τα πρώτα αποθηκεύουν ενέργεια που παράγεται αλλού, στις
μπαταρίες ιόντων λιθίου του αυτοκινήτου, και τη χρησιμοποιούν
για την κίνηση του οχήματος.
Στα αυτοκίνητα με κυψέλες υδρογόνου, το καύσιμο που είναι
αποθηκευμένο στο ίδιο το αυτοκίνητο, δηλαδή το υδρογόνο, μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια
μέσω χημικής αντίδρασης, ενώ το
μόνο πράγμα που εκλύεται είναι

νερό. Ο ανώτερος λόγος ενέργειας
προς βάρος του υδρογόνου σε σύγκριση με μια μπαταρία ιόντων
λιθίου σημαίνει πως είναι περισσότερο κατάλληλο για μεγαλύτερα
ταξίδια.
Παράλληλα, τα αυτοκίνητα με
υδρογόνο ανεφοδιάζονται ταχύτερα απ’ ό,τι φορτίζουν τις μπαταρίες τους τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Παρά τα εγγενή αυτά πλεονεκτήματα και την υποστήριξη
της Toyota, μέχρι σήμερα η τεχνολογία κυψελών υδρογόνου δεν
έχει καταφέρει να κερδίσει τους
καταναλωτές, καθώς τα αυτοκίνητα

αυτά είναι ακριβότερα. Ομως η Κίνα διαθέτει την οικονομική ισχύ
να το αλλάξει αυτό, αν καταστήσει
εθνική προτεραιότητα τα οχήματα
που κινούνται με υδρογόνο. Για
τον Γουάν η στροφή προς το υδρογόνο αποτελεί τη λογική συνέχεια για την ολοκλήρωση του
οράματός του: στις πόλεις να κυκλοφορούν ηλεκτρικά αυτοκίνητα,
ενώ λεωφορεία και φορτηγά που
θα λειτουργούν με υδρογόνο θα
κινούνται στους αυτοκινητόδρομους της χώρας, καθώς θα μπορούν
να καλύπτουν πολύ μεγαλύτερες
αποστάσεις.

Η χρεοκοπία για τον όμιλο Arcadia
του αμφιλεγόμενου Βρετανού επιχειρηματία Φίλιπ Γκριν αποφεύχθηκε σχεδόν την τελευταία στιγμή, διότι οι πιστώτριες τράπεζες
ενέκριναν το σχέδιο αναδιοργάνωσης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του. Ο Arcadia διατηρεί σειρά εμπορικών σημάτων
στον χώρο της ένδυσης και των
αξεσουάρ, τα οποία είναι τα Topshop, Topman, Wallis, Evans, Burton, Miss Selfridge, Dorothy
Perkins και Outfit. Στον ίδιο επιχειρηματία ανήκε και η αλυσίδα
καταστημάτων BHS, που δεν υπάρχει πλέον και η οποία στο πρόσφατο παρελθόν είχε παρουσία
και στην Ελλάδα – πάντως, σήμερα
διατίθενται ρούχα με τη φίρμα
Topshop και Τοpman στην ελληνική αγορά. Τι σημαίνει ακριβώς
αναδιοργάνωση; Η εταιρεία θα εξακολουθεί να λειτουργεί υπό τη
διοίκηση του Φίλιπ Γκριν, ο οποίος
είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική
παρενόχληση και ρατσιστικές συμπεριφορές εις βάρος υπαλλήλων
του, κακές εργασιακές συνθήκες
εντός Βρετανίας και εκτός σε εγκαταστάσεις προμηθευτών του,
αλλά και φοροαποφυγή.
Επιπλέον, προβλέπεται πως θα
κλείσουν καταστήματα, ενώ θα
μειωθεί και το ενοίκιο το οποίο
καταβάλλει στους ιδιοκτήτες των
ακινήτων όπου στεγάζονται τα
καταστήματα με τα εμπορικά του
σήματα. Συν τοις άλλοις, θα γίνουν
αλλαγές στο συνταξιοδοτικό ταμείο
των εργαζομένων της Arcadia.
«Eίμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες
στους πιστωτές μας, που στηρίζουν
το σχέδιό μας για εξυγίανση του
ομίλου», επισημαίνει ο διευθύνων
σύμβουλος της Arcadia Ιαν Γκράμπινερ. «Το μέλλον της Arcadia,
των χιλιάδων συνεργατών μας και

της εκτεταμένης προμηθευτικής
μας αλυσίδας φαίνεται πως είναι
πλέον περισσότερο εξασφαλισμένο». Ο όμιλος, ειδικότερα, διατηρεί
στην κατοχή του συνολικά 500
καταστήματα, εκ των οποίων 23
θα διακόψουν τη λειτουργία τους
και σε 194 θα μειωθεί η μίσθωση
έως και κατά 70%. Σε αυτόν απασχολούνται απευθείας 18.000 άτομα, αλλά πολύ περισσότερα είναι
όσα εργάζονται στους προμηθευτές
του.

Μετατροπές
Πριν από μία εβδομάδα, η συνάντηση όσων έχoυν συμφέροντα
στην Arcadia ανεστάλη, επειδή
ορισμένοι ιδιοκτήτες αρνήθηκαν
να στηρίξουν τις προτάσεις του
κ. Γκριν. Την προηγούμενη Παρασκευή, επανήλθε εκείνος με καλύτερες προσφορές προς τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τις οποίες
κάλυψε οικονομικά η ουσιαστική
ιδιοκτήτρια του Arcadia Τίνα Γκριν
και σύζυγος του Φίλιπ Γκριν με έδρα το Μονακό. Επιπλέον, η ίδια
χρηματοδότησε τη συμφωνία που
συνήφθη με την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή Συντάξεων της Βρετανίας για να κλείσει «τρύπα» στο
συνταξιοδοτικό ταμείο των εργαζομένων της Arcadia.
O όμιλος βρίσκεται στην ίδια
δυσχερή θέση με πολλούς άλλους
στη λιανική ένδυση στη Βρετανία,
οι οποίοι τα τελευταία δυο χρόνια
είτε τέθηκαν ολοσχερώς εκτός αγοράς είτε έκλεισαν κάποια καταστήματά τους. Οι βασικοί λόγοι,
τέλος, είναι η υποτονική ζήτηση
από τους καταναλωτές, η αύξηση
του εργατικού κόστους και της
φορολογίας εμπορικών ακινήτων,
καθώς και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τις ψηφιακές πλατφόρμες για ψώνια.

Μπούμερανγκ για την Αβάνα οι στενές σχέσεις με το Καράκας
Βαρύ το πλήγμα για την Κούβα από την οικονομική κατάρρευση της Βενεζουέλας - Xάνει τις συναλλαγές με τον σημαντικότερο εμπορικό της εταίρο

Aπώλεια εσόδων από το εμπάργκο
Τραμπ στα κρουαζιερόπλοια

Tης ΡΟΥΜΠΊΝΑΣ ΣΠΑΘΉ

Σχεδόν σε όλη την ιστορία της θεμέλιο
της οικονομίας της υπήρξε η εξάρτησή
της από κάποια άλλη, γι’ αυτό δεν είναι
πρώτη φορά που συμπαρασύρεται από
τους κραδασμούς της κρίσης άλλης χώρας. Στα χρόνια της αποικιοκρατίας εξαρτήθηκε από την Ισπανία, βρέθηκε
στη σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ την εποχή
της Πρώτης Δημοκρατίας ενώ γνώρισε
μεγάλη ανάπτυξη όταν προσδέθηκε στο
άρμα της Σοβιετικής Ενωσης. Τελευταίος
αρωγός της υπήρξε από τις αρχές της
νέας χιλιετίας η Βενεζουέλα που τη συνέδραμε σταθερά μέχρις ότου άρχισε
να καταβυθίζεται η ίδια σε μία άνευ
προηγουμένου κρίση. Ο λόγος βέβαια
για την Κούβα που δέχεται πλήγμα από
<
<
<
<
<
<

Η Κούβα εισήγαγε
δωρεάν πετρέλαιο με
αντάλλαγμα παροχή ιατρικών υπηρεσιών και αποστολή εξειδικευμένων επιστημόνων στη Βενεζουέλα.
την κάθοδο της Βενεζουέλας στον Αδη,
καθώς είχε εθιστεί στο φτηνό, σχεδόν
δωρεάν, πετρέλαιο της γειτονικής χώρας
και παράλληλα χάνει τις συναλλαγές με
τον σημαντικότερο εμπορικό της εταίρο.
Αυτή τη φορά οι κραδασμοί στην οικονομία της Κούβας δεν είναι τεκτονικοί
όπως εκείνοι τη δεκαετία του 1990, όταν
η διάλυση της Σοβιετικής Ενωσης οδήγησε το κουβανικό ΑΕΠ σε μείωση κατά
35%. Συνδυάζονται, όμως, με το εμπάργκο που επανήλθε δριμύτερο, καθώς ο
Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακαλέσει την
προσέγγιση που είχε εγκαινιάσει η κυβέρνηση Μπαράκ Ομπάμα. Ετσι οι Κουβανοί αναγκάζονται για μία ακόμη φορά
να στέκονται επί ώρες στην ουρά για
να αγοράσουν βασικά είδη διατροφής
όπως το λάδι, το γάλα και το κοτόπουλο,
αλλά ακόμη και για να κάνουν χρήση

Αυτή τη φορά οι κραδασμοί στην οικονομία της Κούβας δεν είναι τεκτονικοί όπως εκείνοι τη δεκαετία του 1990, όταν η διάλυση της Σο-

βιετικής Ενωσης οδήγησε το κουβανικό ΑΕΠ σε μείωση κατά 35%. Συνδυάζονται, όμως, με το εμπάργκο που επανήλθε δριμύτερο, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ανακαλέσει την προσέγγιση που είχε εγκαινιάσει η κυβέρνηση Μπαράκ Ομπάμα.

των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τα δρομολόγια έχουν αραιώσει και καθυστερούν
σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας της έλλειψης
καυσίμων.
Από το 2000 και μετά η Αβάνα εισήγαγε πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα πληρώνοντάς την κυρίως σε είδος. Εστελνε
στη γειτονική χώρα γιατρούς, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και προϊόντα της. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα
Cubaposible, στο διάστημα 2000-2018
περίπου 219.000 Κουβανοί επιστήμονες
ή εξειδικευμένοι επαγγελματίες μετέβησαν στη Βενεζουέλα όπου παρείχαν
τις υπηρεσίες τους. Παράλληλα, 300.000
Βενεζουελανοί μετέβησαν στην Κούβα
στο διάστημα 2000-2006 για ιατρική παρακολούθηση και νοσοκομειακή περίθαλψη. Σταδιακά, οι δύο χώρες συμφώνησαν σε έναν κοινό υπολογισμό της α-

ξίας αφενός του πετρελαίου που εξήγαγε
η Βενεζουέλα στην Κούβα και αφετέρου
των ιατρικών ή άλλων υπηρεσιών που
παρείχε η Κούβα στη Βενεζουέλα. Το ισοζύγιο ήταν προς όφελος της Κούβας.
Σε διάστημα μόλις τριών μηνών, από
την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2011, η Κούβα είχε προσφέρει στη Βενεζουέλα υπηρεσίες των
οποίων η αξία υπερέβαινε κατά 272 εκατ.
δολάρια την αξία του πετρελαίου και
των παραγώγων που είχε στείλει η Βενεζουέλα στην Κούβα. Το ποσό κατέβαλε
το Καράκας στην Αβάνα.

Στροφή στη Ρωσία
Η θεαματική πτώχευση της Βενεζουέλας, όμως, έχει οδηγήσει σε ραγδαία
μείωση της παραγωγής πετρελαίου. Αναπόφευκτα οι φορτώσεις πετρελαίου

στην Κούβα έχουν μειωθεί κατά περισσότερο από 50%. Η Αβάνα αναγκάζεται,
έτσι, να στραφεί για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών σε αγορές από
τη Ρωσία και την Αλγερία τις οποίες πληρώνει σε μετρητά, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζει πρόβλημα ρευστότητας.
Ακόμη μεγαλύτερο σοκ αποτελεί η μείωση του διμερούς εμπορίου κατά 74%
μέσα στα τελευταία τέσσερα χρόνια.
Συρρικνώθηκε, έτσι, αναλόγως και η συνεισφορά που είχε η οικονομία της Βενεζουέλας στην οικονομία της Κούβας.
Το 2012, όταν η Βενεζουέλα βρισκόταν
στον αστερισμό του Ούγκο Τσάβες, η
συνδρομή της στην κουβανική οικονομία
αντιπροσώπευε το 43,7% του κουβανικού
ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό είχε ήδη συρρικνωθεί στο 19% το 2017, τελευταίο έτος
που υπήρχαν ακριβή στοιχεία.

Για την οικονομία της Κούβας υπήρξε ευεργετική η προσέγγιση με την Ουάσιγκτον
επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα. Στο σύντομο χρονικό διάστημα που διήρκεσε
η χαλάρωση του μακροχρόνιου εμπάργκο
κατά της Αβάνας, αυξήθηκε σημαντικά
ο τουρισμός στη νήσο της Καραϊβικής.
Ιδιαιτέρως ο μεγάλος αριθμός των τουριστών από τις ΗΠΑ αποτέλεσε καίρια
πηγή εσόδων για την κουβανική οικονομία. Για σημαντική μερίδα του κουβανικού
λαού, το κύμα των Αμερικανών τουριστών
που επισκέπτονταν τη χώρα τα τελευταία
χρόνια αποτελούσε λόγο αισιοδοξίας και
ελπίδας για καλύτερες ημέρες στη χώρα
όταν ακριβώς άρχισε η κρίση στη Βενεζουέλα. Από τις αρχές Ιουνίου, όμως,
οπότε ο Αμερικανός πρόεδρος απαγόρευσε
στα αμερικανικά κρουαζιερόπλοια να
προσεγγίζουν τα λιμάνια της Κούβας, το
νησί χάνει σημαντικά έσοδα.
Οπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ των
Financial Times, το 2018 επισκέφθηκαν
την Κούβα περίπου 630.000 Αμερικανοί
τουρίστες, σχεδόν οι μισοί από τους οποίους έφθασαν με κρουαζιερόπλοια. Στο
σύνολο του περασμένου έτους τα έσοδα
από τον τουρισμό ανήλθαν σε 3 δισ. δολάρια. Τους πρώτους τέσσερις μήνες του
2019, άλλωστε, την επισκέφθηκαν 257.500
Αμερικανοί, το 55% των οποίων ήρθε με
κρουαζιερόπλοια. Η κρουαζιέρα είναι καίρια πηγή εισοδήματος για την Αβάνα και
έχει δώσει σημαντική ώθηση στην τουριστική βιομηχανία του νησιού και στην
ανάπτυξη του νεοπαγούς ιδιωτικού τομέα.
Χάρη στην κρουαζιέρα υπάρχουν σήμερα
στην Κούβα περισσότερα από 2.000 ιδιωτικά εστιατόρια αλλά και περισσότερα
από 24.000 ιδιωτικά καταλύματα που εξυπηρετούν τους τουρίστες.
Στις 4 Ιουνίου, όμως, δόθηκε εντολή
στα αμερικανικά κρουαζιερόπλοια να αλλάξουν προορισμό ακόμη κι αν έπλεαν
ήδη προς την Κούβα. Περίπου 800.000
Αμερικανοί που είχαν κάνει κράτηση για

Το 2018 επισκέφθηκαν την Κούβα περίπου

630.000 Αμερικανοί τουρίστες, οι μισοί από
τους οποίους έφθασαν με κρουαζιερόπλοια.

Κούβα αναγκάστηκαν να αλλάξουν τα
σχέδιά τους. Οπως επισημαίνει το σχετικό
ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας,
υπολογίζεται πως εφεξής η Κούβα θα
χάνει ετησίως περίπου 112 εκατ. δολάρια
από τις δαπάνες των τουριστών στη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί αλλά
και πάνω από 20 εκατ. δολάρια από λιμενικά τέλη. Η ζημία προστίθεται σε μία
σειρά άλλων περιορισμών που επέβαλε
η κυβέρνηση Τραμπ όπως τα λεγόμενα
εκπαιδευτικά ταξίδια, η ραγδαία μείωση
του προσωπικού της αμερικανικής πρεσβείας στην Αβάνα αλλά και του προσωπικού της κουβανικής πρεσβείας στις ΗΠΑ, η ακύρωση των περισσότερων διμερών συμβολαίων καθώς και οι κυρώσεις
σε οποιοδήποτε πλοίο μεταφέρει πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα στην Κούβα.
Ετσι είναι και πάλι σύνηθες το θέαμα
των ανθρώπων που περιμένουν στην
ουρά για μερικά βασικά είδη διατροφής
και πρώτης ανάγκης στη νήσο της Καραϊβικής. Ο λόγος είναι ότι η Κούβα καλύπτει από εισαγωγές τουλάχιστον το
70% των αναγκών της σε είδη διατροφής.
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Σε βέρτιγκο
η Ρώμη
από την πίεση
της Κομισιόν

Ραντεβού
στην Οσάκα
Πιθανολογείται πως ο Ιταλός πρω-

θυπουργός Τζουζέπε Κόντε θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής που θα λάβει χώρα στην Οσάκα
της Ιαπωνίας στις 28 με 29 Ιουνίου.
Οι Βρυξέλλες προβληματίζονται, ωστόσο, για το εάν θα πρέπει να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος εις βάρος της Ιταλίας, όταν το πολιτικό κλίμα στη χώρα είναι τόσο τεταμένο, όπως προκύπτει από πηγές της βρετανικής εφημερίδας Financial Times στις
Βρυξέλλες. Ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Βάλντις Ντομπρόβσκις, προειδοποίησε τη Ρώμη πως θα πρέπει
να γίνουν μεγάλες αναπροσαρμογές
στη δημοσιονομική πολιτική της.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Κομισιόν, το δημόσιο χρέος της Ιταλίας
θα φθάσει το 135% του ΑΕΠ μέχρι το
2020, ενώ το δημοσιονομικό έλλειμμα κινδυνεύει να ξεπεράσει το
3% του ΑΕΠ. Από την άλλη πλευρά,
ο Σαλβίνι επιμένει σε μειώσεις φόρων διότι θεωρεί πως έτσι θα επιτευχθεί η επανεκκίνηση της οικονομίας, η ανάπτυξη της οποίας προβλέπεται πως θα επιβραδυνθεί το β΄
τρίμηνο του 2019 για τρίτη φορά μέσα σε ένα 12μηνο. «Θέλουμε να μειώσουμε τους φόρους που πληρώνουν οι εργάτες και οι οικογένειές
τους ανεξάρτητα από αυτά που λέει
μια ομάδα γραφειοκρατών. Το μέλλον των παιδιών μας και η Ιταλία
προηγούνται από τους περιορισμούς που έρχονται δεν ξέρω εγώ
από πού», είχε δηλώσει ο Σαλβίνι
την περασμένη Παρασκευή στην
Corriere della Sera.

Χωρίς κοινή γραμμή τα υψηλόβαθμα
στελέχη της ιταλικής κυβέρνησης
Περιπλέκεται το πολιτικό σκηνικό στην
Ιταλία, σε μια κρίσιμη περίοδο για τις
σχέσεις της Ρώμης με την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή αλλά και για την οικονομία
της χώρας. Επιφανή μέλη της Λέγκας
του Βορρά επανεξετάζουν το θέμα των
μίνι ομολόγων και αν αυτά αποτελούν
μία πρακτική λύση για την κάλυψη των
εκπρόθεσμων υποχρεώσεων του κράτους
σε επιχειρήσεις. Ειδικότερα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και στενός
συνεργάτης του Σαλβίνι, Τζιανκάρλο
Τζιορτζέτι, δήλωσε την Κυριακή τα εξής:
«Θεωρείται πως τα μίνι ομόλογα είναι
ρεαλιστική λύση; Εάν ήταν εφικτή, τότε
θα τα χρησιμοποιούσαν όλοι». Από την
πλευρά της, η Κομισιόν αναμένεται να
δώσει μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια
για την επίτευξη μιας συμφωνίας με τη
Ρώμη για τον ιταλικό προϋπολογισμό.
Πηγές των Financial Times αποκάλυψαν
πως σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εν-

δεχομένως να «παγώσει» την εκκίνηση
της διαδικασίας υπερβολικού ελλείμματος
σε αυτή τη φάση. Πρόσφατα η Λέγκα
του Βορρά παρουσίασε πρόταση για την
κυκλοφορία μίνι ομολόγων στο ιταλικό
Κοινοβούλιο όσο οι Βρυξέλλες πιέζουν
τη χώρα για την υιοθέτηση μιας αυστηρής
δημοσιονομικής πολιτικής προκειμένου
να δαμάσει το υπέρογκο χρέος της. Η
αμφιλεγόμενη πρόταση για τα μίνι ομόλογα, μια μορφή γραμματίων για την κάλυψη ποσών έως και 100 ευρώ χωρίς ημερομηνία λήξης, τέθηκε επί τάπητος
από τον ευρωσκεπτικιστή οικονομολόγο
Κλαούντιο Μπόργκι, ο οποίος προεδρεύει
στην Επιτροπή Προϋπολογισμού της Ιταλίας. Οικονομικοί αναλυτές φοβούνται
πως με την καθιέρωση των μίνι ομολόγων
από τη Ρώμη θα δημιουργηθεί πρόσφορο
έδαφος σε σενάρια που θέλουν την αποχώρηση της Ιταλίας από την Ευρωζώνη.
Εντονες διαφωνίες είχαν εκφράσει επίσης

Eκτιμάται πως αν περάσει η πρόταση του αντιπροέδρου Μ. Σαλβίνι από τη Λέγκα του Βορρά για την καθιέρωση μίνι ομολόγων, θα δημι-

ουργηθεί πρόσφορο έδαφος για σενάρια αποχώρησης της Ιταλίας από την Ευρωζώνη.
<
<
<
<
<
<

Στη Λέγκα του Βορρά
κάνουν δεύτερες σκέψεις
για την αποτελεσματικότητα
των μίνι ομολόγων.
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ο
οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης
Moody’s. Μάλιστα, ο πρόεδρος της ΕΚΤ,
Μάριο Ντράγκι, είχε δηλώσει «πως ή
είναι νόμισμα, οπότε είναι παράνομο, ή
είναι χρέος που θα προστεθεί στο υπάρχον».
Αναλυτές τονίζουν πως ο κυβερνητικός

συνασπισμός κλονίζεται, με κίνδυνο να
οδηγηθεί η χώρα σε πρόωρες εκλογές.
Από τη μια πλευρά, οι δύο αντιπρόεδροι
του κυβερνητικού συνασπισμού –ο Ματέο
Σαλβίνι της Λέγκας του Βορρά και ο Λουίτζι ντι Μάιο του Κινήματος των Πέντε
Αστέρων– διεκδικούν μειώσεις φόρων
και αύξηση των δαπανών, απειλώντας
να αψηφήσουν τους δημοσιονομικούς
κανόνες της Ε.Ε. Από την άλλη, ο Ιταλός
πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε, και ο
υπουργός Οικονομικών, Τζοβάνι Τρία,
υιοθετούν μια πιο μετριοπαθή και συγκαταβατική στάση απέναντι στις Βρυξέλλες. Ο Σαλβίνι, μάλιστα, διεκδικεί μειώσεις φόρων τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ,

ισχυριζόμενος πως έτσι θα τονωθεί η ανάπτυξη. Η Κομισιόν φοβάται πως έτσι
θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο την
κατάσταση του δημόσιου χρέους της Ιταλίας που σήμερα ξεπερνά το 132,5%
του ΑΕΠ και υπολογίζεται στα 2,4 τρισ.
ευρώ.
Μάλιστα, ο Σαλβίνι απείλησε την περασμένη εβδομάδα με την παραίτησή
του, μια κίνηση που θα οδηγήσει τη χώρα
σε πρόωρες εκλογές, σε μια περίοδο που
το κόμμα του προηγείται έναντι του Κινήματος των Πέντε Αστέρων. Υπενθυμίζουμε πως η Λέγκα του Βορρά απέσπασε
το 34% των ψήφων στις ευρωεκλογές
που έλαβαν χώρα τέλη Μαΐου.

Αυτοσκοπός το χαμηλό χρέος για την Ελβετία
Σε έναν κόσμο υπερχρεωμένο, η Ελβετία
αποτελεί την εξαίρεση με το χαμηλό ποσοστό του χρέους της. Σύμφωνα όμως με
διεθνείς οργανισμούς όπως το ΔΝΤ και ο
ΟΟΣΑ, η αλπική χώρα δεν προσφέρεται
ως φωτεινό παράδειγμα. Με το παγκόσμιο
χρέος, δημόσιο και ιδιωτικό, να ανέρχεται
στα 180 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με το ΔΝΤ, η χώρα των οκτώ εκατομμυρίων κατοίκων έχει χρέος μόλις 40%
του ΑΕΠ της.
Η ιδιαιτερότητά της, όμως, δεν σταματά
εδώ. Οι κυβερνήσεις της αποφεύγουν τον
δανεισμό, μολονότι η Ελβετία παρουσιάζει
μονίμως δημοσιονομικό πλεόνασμα, ενώ
έχει την ίδια τύχη με τη Γερμανία: Οι αποδόσεις των δεκαετών ομολόγων της έχουν αρνητικό πρόσημο. Το πρόβλημα
είναι πως η ηγεσία της Ελβετίας έχει μετατρέψει το χαμηλό χρέος σε αυτοσκοπό
κατά τα πρότυπα της Γερμανίας. Υποστηρίζει μάλιστα ότι η αύξηση των δημοσίων
δαπανών δεν αποτελεί την καλύτερη αντίδραση στα εξωτερικά πλήγματα. Ετσι,
αντί να την εκθειάζουν για την πειθαρχία
της, τόσο το ΔΝΤ όσο και ο ΟΟΣΑ την
έχουν προειδοποιήσει πως η υπερβολική
δημοσιονομική αυστηρότητα ενδέχεται

Αρρυθμίες εμφανίζει
η γερμανική οικονομία
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ΔΝΤ και ΟΟΣΑ εκτιμούν πως
η δημοσιονομική αυστηρότητα
θα υπονομεύσει την ανάπτυξη.

Το Ταμείο προτείνει την ενίσχυση των δαπανών σε παιδεία, υγεία και ασφαλιστικό.
να υπονομεύσει την ανάπτυξή της.
Στην πρόσφατη ετήσια έκθεσή του για
την αλπική χώρα, το ΔΝΤ συνέστησε «λίγο
περισσότερη τόνωση της οικονομίας» της.
Οπως επισήμανε το Ταμείο, η Ελβετία αντιμετωπίζει πρόβλημα γήρανσης του πληθυσμού, η παραγωγικότητα αυξάνεται με
χαμηλούς ρυθμούς και την ίδια στιγμή σε

όλο τον κόσμο κυριαρχεί η τάση για στροφή
στον αυτοματισμό. Θα χρειαστεί, έτσι, να
αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες για την παιδεία, την υγεία και το συνταξιοδοτικό σύστημα. Το ΔΝΤ καλεί την κυβέρνηση της
Ελβετίας να αξιοποιήσει το δημοσιονομικό
πλεόνασμά της για να καλύψει εγκαίρως
αυτές τις ανάγκες και όχι για να μειώσει

τους φόρους.
Παράλληλα, ο ΟΟΣΑ συνιστά αύξηση
των επενδύσεων στον τομέα της φροντίδας
των παιδιών προκειμένου να προσφέρει
τέτοιες υπηρεσίες σε κόστος προσιτό για
τις ελβετικές οικογένειες και να δώσει τη
δυνατότητα σε περισσότερες Ελβετίδες
να εργαστούν σε θέσεις πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα μάλιστα με τον ΟΟΣΑ, η
μέριμνα του ελβετικού κράτους για την
απασχόληση των γυναικών θα μπορούσε
να δώσει λύση και στο πρόβλημα έλλειψης
εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού που
έχει εμφανιστεί στην ελβετική αγορά εργασίας. Μιλώντας στο Bloomberg, η Κριστίν
Λιούις, οικονομολόγος του ΟΟΣΑ στο Παρίσι, υπογράμμισε πως η Ελβετία «έχει τη
δυνατότητα να επιταχύνει τον ρυθμό ανάπτυξής της προχωρώντας σε δαπάνες
που θα στοχεύουν στην ανάπτυξη και θα
είναι πιο αποτελεσματικές».

Κάμψη παρατηρήθηκε στον δείκτη
επιχειρηματικής εμπιστοσύνης τον
Ιούνιο στη Γερμανία εξαιτίας της όξυνσης του προστατευτισμού και της
κλιμάκωσης των σινοαμερικανικών
διενέξεων. Ειδικότερα, σύμφωνα με
το ινστιτούτο οικονομικών ερευνών
Ιfo και τον συναφή δείκτη επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, αυτός διαμορφώθηκε στις 97,4 μονάδες, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδά του
από τα τέλη του 2014. Ενας ακόμη
δείκτης, αυτός των προσδοκιών για
τις οικονομικές προοπτικές, έδειξε
εξασθένηση, αλλά το ευρώ δεν επηρεάστηκε έναντι του δολαρίου από
τις εξελίξεις αυτές. «Ισως η κατάσταση
να επιδεινωθεί κατά τι, αλλά όχι πολύ»,
τόνισε ο πρόεδρος του ινστιτούτου
Ifo, Κλέμενς Φίεστ, σε συνέντευξή
του στην τηλεόραση του Bloomberg.
«Είναι πλέον δικαιολογημένο να αναβάλλει η ΕΚΤ, τουλάχιστον σε προσωρινή βάση, την όποια σκλήρυνση
της πολιτικής της. Παρά ταύτα, πιστεύω πως μια περαιτέρω ποσοτική

χαλάρωση δεν θα βοηθήσει πολύ την
κατάσταση. Ορθώς τοποθετήθηκε ο
πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι,
στο ότι εναπόκειται στις ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις να χρησιμοποιήσουν
και άλλα εργαλεία για την αναθέρμανση των οικονομιών». Υπενθυμίζεται πως την περασμένη εβδομάδα
ο κ. Ντράγκι δήλωσε ότι θα κάνει νέα
ένεση ρευστότητας στην οικονομία
της Ευρωζώνης, εκτός εάν αυτή δείξει
σημάδια βελτίωσης. Τους τελευταίους
μήνες, οι απειλές εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών για εφαρμογή
ακόμη πιο έντονης πολιτικής προστατευτισμού στο πεδίο του διεθνούς
εμπορίου σκιάζουν τις προοπτικές
της γερμανικής οικονομίας, η οποία
είναι η μεγαλύτερη στην Ευρωζώνη.
Αυτή η συνθήκη έπληξε τη μεταποίηση, επιτείνοντας τους φόβους πως
η εγχώρια ζήτηση στη Γερμανία θα
κλονιστεί. Ωστόσο, η Μέβα Κάζεν,
οικονομολόγος του Bloomberg, προβλέπει ότι η οικονομία της χώρας θα
είναι σταθερή το α΄ εξάμηνο του 2019.

Ισχυρό πλήγμα στο κοινωνικό κράτος αναμένεται να επιφέρει το Brexit
Οι περισσότερες εκδοχές της εξόδου της
Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση
(Brexit) θα επιδεινώσουν τα δημοσιονομικά της χώρας, στερώντας της τη δυνατότητα να λάβει μέτρα ανακούφισης
των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων και να
λύσει οξυμένα προβλήματα όπως είναι
η παιδική φτώχεια, η ενίσχυση του προνοιακού κράτους κ.λπ., αναφέρει σε σχετικό άρθρο η εφημερίδα Guardian. Θα
πρέπει να σημειωθεί επ’ αυτού ότι αυτά
ακριβώς τα προβλήματα παρακίνησαν
τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν για την
αποχώρηση της χώρας, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές. Τα συμπεράσματα
αυτά εξάγονται κατόπιν έρευνας του κέντρου UK for Changing Europe. Eπιπλέον,
οι συμμετέχοντες ερευνητές παρατηρούν
ότι μια θετική έκβαση της όλης διαδικασίας εξαρτάται από την ικανότητα των
πολιτικών να τεθούν υπεράνω του αδιε-
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Προβλέπεται πως θα περιοριστούν τα κονδύλια για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
της παιδικής φτώχειας.
ξόδου του Brexit και να επικεντρωθούν
στις πιο μακροπρόθεσμες προκλήσεις –
μεταξύ αυτών αξίζει να αναφερθεί η τόνωση της παραγωγικότητας, οι ανισότητες
μεταξύ περιφερειών και οι δημοκρατικές
μεταρρυθμίσεις. «Εκτιμούμε πως οι περισσότερες εκδοχές, τις οποίες μπορεί
να λάβει η έξοδος της Βρετανίας από την
Ευρωπαϊκή Ενωση, θα περιορίσουν τα
περιθώρια κινήσεων για νέες πρωτοβουλίες», επισημαίνει το κέντρο ερευνών
UK for Changing Europe. «Αφενός ούτε
η πολιτική λιτότητας έπαυσε, παρά τις

Σύμφωνα με αναλυτές, το οξυμένα κοινωνικά προβλήματα ήταν αυτά που παρακίνησαν
τους ψηφοφόρους να ψηφίσουν για την αποχώρηση της χώρας από την Ε.Ε.

όποιες διακηρύξεις, αφετέρου εντείνονται
οι πιέσεις στις κοινωνικές υπηρεσίες και
ειδικά στη φροντίδα και την εκπαίδευση.
Συν τοις άλλοις, ο αντίκτυπος του Brexit
θα επηρεάσει δυσμενώς όσους ήδη πλήττονται».
Πάντως, η μη συντεταγμένη έξοδος
δεν θα πρέπει να αξιολογηθεί με γνώμονα
τα εξοικονομούμενα χρήματα από τη συνεισφορά της Βρετανίας στον προϋπολογισμό της Ε.Ε., επισημαίνει η έρευνα.
Και αυτό διότι υπάρχουν όχι ένας «άγνωστος X», αλλά πολλοί, όπως το δυνητικό
μελλοντικό κόστος του ελέγχου των κλειστών προς την Ε.Ε. συνόρων και σε επίπεδο συναλλαγών αλλά και σε επίπεδο
μετανάστευσης. Αναφορικά με τη βρετανική οικονομία συνολικά, οι ερευνητές
συμπεραίνουν ότι η τελευταία τριετία
ήταν αρνητική λόγω πτώσης της αξίας
της στερλίνας και αδυναμίας των μισθών
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να συμβαδίσουν με τον πληθωρισμό, επισημαίνει ο Guardian, επικαλούμενος
την έρευνα. «Ατενίζοντας το μέλλον, το
ερώτημα δεν είναι τόσο εάν η έξοδος θα
έχει καταστροφικές οικονομικές συνέπειες,
αλλά η κλίμακα της καταστροφής, ενώ
μια μη συντεταγμένη αποχώρηση ενέχει
ακόμα πιο σοβαρούς κινδύνους», αναφέρεται από τους ερευνητές. Οι τελευταίοι
προσθέτουν ότι «δεν έχει υπάρξει απόδειξη
μέχρι σήμερα πως η προοπτική του Βrexit
έδωσε αφορμή να εξεταστούν τα θέματα
κοινωνικής πολιτικής με άλλον τρόπο».
Εντούτοις, θα πρέπει να επισημανθεί,
παρά τη γενικότερη απαισιοδοξία, ότι οι
επιστήμονες δεν αποκλείουν η έξοδος
της Βρετανίας από την Ε.Ε. «να ενισχύσει
τον έλεγχο των πολιτών στις αποφάσεις
που επηρεάζουν τη ζωή τους, αλλά και
να καταστήσει πιο ανοιχτή την οικονομική
και τη μεταναστευτική πολιτική».

ΔΙΕΘΝΗ
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Οργή στο Ιράν
για τις κυρώσεις
της Ουάσιγκτον
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«Θα σας αφανίσουμε
αν βλάψετε
τα συμφέροντά μας»,
απαντά εκνευρισμένος
ο Αμερικανός πρόεδρος.
ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο. Χαρακτήρισε
«ηλίθιες και εξοργιστικές» τις κυρώσεις
και «υποκριτικές» τις εκκλήσεις της
Ουάσιγκτον για διάλογο στο ανώτατο
επίπεδο. «Επιβάλλετε κυρώσεις στον
υπουργό Εξωτερικών και ταυτόχρονα
μας καλείτε σε διάλογο; Είναι προφανές
ότι ψεύδεσθε», τόνισε ο Ροχανί.
Η ασυνήθιστα καυστική γλώσσα του
Ιρανού προέδρου, ενός πολιτικού που

χαρακτηρίζεται για το μετριοπαθές
ύφος του, εξόργισε τον Αμερικανό ομόλογό του. «Η πολύ προσβλητική και
γεμάτη άγνοια δήλωση του Ιράν, που
δημοσιοποιήθηκε σήμερα, δείχνει μόνο
τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται
την πραγματικότητα», σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter και προσέθεσε:
«Οποιαδήποτε επίθεση του Ιράν σε οτιδήποτε αμερικανικό θα απαντηθεί με
μεγάλη και συντριπτική δύναμη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, συντριπτική θα
σημαίνει αφανισμό». Στο ίδιο μήκος
κύματος με τον Ροχανί, ο Αμπάς Μουσαβί, εκπρόσωπος Τύπου του ιρανικού
υπουργείου Εξωτερικών, σχολίασε: «Η
επιβολή ανώφελων κυρώσεων στον ανώτατο ηγέτη και στον επικεφαλής της
ιρανικής διπλωματίας κλείνει οριστικά
τον δρόμο της διπλωματίας».
Παρ’ όλα αυτά, ο σύμβουλος Εθνικής
Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον
Μπόλτον υποστήριξε ότι η διπλωματική
οδός παραμένει μια λύση. «Ο πρόεδρος
κρατάει την πόρτα ανοικτή για πραγματικές διαπραγματεύσεις», βεβαίωσε
ο Μπόλτον από την Ιερουσαλήμ, για
να παραθέσει ευθύς αμέσως σειρά όρων
που είναι απίθανο να δεχθεί η ιρανική
ηγεσία: «Πλήρη και επιβεβαιώσιμη διακοπή του προγράμματος για πυρηνικά
όπλα, των συστημάτων βαλλιστικών

Ιρανή έξω από εμπορικό δρόμο της Τεχεράνης. Οι επιπτώσεις των αμερικανικών κυρώσεων γίνονται ολοένα και περισσότερο αισθητές στο Ιράν.
πυραύλων, της υποστήριξης της διεθνούς τρομοκρατίας και άλλων μορφών
κακοήθους διεθνούς συμπεριφοράς».
Απάντηση στον Μπόλτον, πάντα από
την Ιερουσαλήμ, όπου διεξαγόταν τριμερής συνάντηση ΗΠΑ - Ρωσίας - Ισραήλ
για το Συριακό, έδωσε ο γραμματέας του
ρωσικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας
Νικολάι Πατρούσεφ. Ο Ρώσος αξιωματούχος χαρακτήρισε απαράδεκτο τον
στιγματισμό του Ιράν από τις ΗΠΑ και
υποστήριξε, επικαλούμενος πληροφορίες
του υπουργείου Αμυνας, ότι το μη επανδρωμένο αεροπλάνο των ΗΠΑ, που κα-

ταρρίφθηκε από τους Ιρανούς την περασμένη εβδομάδα, πετούσε πάνω από
τον ιρανικό εναέριο χώρο και όχι πάνω
από διεθνή ύδατα, όπως ισχυρίζονταν
οι ΗΠΑ.
Αίσθηση προκάλεσε η απόσταση που
κράτησε από τις ΗΠΑ η πιο πιστή σύμμαχός της, η Βρετανία. «Δεν μπορώ να
φανταστώ οποιαδήποτε κατάσταση κατά την οποία εκείνοι ζητούν ή εμείς
συμφωνούμε σε οποιεσδήποτε κινήσεις
να πάμε σε πόλεμο», δήλωσε ο υπουργός
Εξωτερικών Τζέρεμι Χαντ.

Η κατακραυγή μετά την αποκάλυψη των
άθλιων συνθηκών κράτησης παιδιών
και βρεφών σε κτίριο της συνοριοφυλακής στο Ελ Πάσο του Τέξας οδήγησε
στη μεταφορά τους σε καλύτερες εγκαταστάσεις. Οι δικηγόροι που κατόρθωσαν να επισκεφθούν το κτίριο συνάντησαν 300 παιδιά και βρέφη μόνα
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Μετά την κατακραυγή
για τις άθλιες συνθήκες
κράτησής τους σε κτίριο
στο Ελ Πάσο του Τέξας.

Τα παιδιά είχαν χωριστεί από τους γονείς τους και οκτάχρονα προσπαθούσαν να φροντίσουν απαρηγόρητα βρέφη.

με αναμμένα φώτα, να κοιμούνται στο
τσιμέντο με μια κουβέρτα αλουμινίου;»,
ρώτησε ο δικαστής Γουίλιαμ Φλέτσερ.
«Θεωρώ ασύλληπτο να λέει το κράτος
ότι αυτό περιγράφεται ως ασφαλής και
υγιεινή συνθήκη».
Το βράδυ της Δευτέρας, συνοριοφύλακες ανακοίνωσαν ότι στο εν λόγω κτίριο
έχουν απομείνει μόνο 30 παιδιά, ενώ τα
υπόλοιπα έχουν μεταφερθεί σε καλύτερες
εγκαταστάσεις. Η συνοριοφυλακή αναγνώρισε ότι οι εγκαταστάσεις της δεν
είναι φτιαγμένες για να φιλοξενούν ευάλωτους πληθυσμούς. «Χρειαζόμαστε άμεσα κονδύλια για μια ανθρωπιστική
διαχείριση της κρίσης», ανακοίνωσε.
Ο Λευκός Οίκος έχει δώσει εντολή
για σκληρές συνθήκες κράτησης στα
σύνορα και διαχωρισμό των παιδιών
από τις οικογένειές τους, υποθέτοντας
ότι αυτό θα αποτρέψει την είσοδο στις
ΗΠΑ προσφύγων και μεταναστών από
την Κεντρική Αμερική. Ομως η εφαρμογή αυτής της πολιτικής στην πράξη
καταδικάστηκε ακόμη και από τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Μάικ Πενς, ο οποίος έκανε λόγο για «απολύτως απαράδεκτη» κατάσταση.
REUTERS, A.P.

Διαδικτυακό παιγνίδι για την καταπολέμηση των fake news
Τέλος για πάντα στα fake news υπόσχεται να βάλει ένα διαδικτυακό παιγνίδι, που υπάρχει σε εννέα γλώσσες,
μεταξύ αυτών και στα ελληνικά. Οι χρήστες παίζουν τον ρόλο των παραγωγών
ψευδών ειδήσεων και το παιχνίδι λειτουργεί αποτελεσματικά ως «εμβόλιο»
κατά της παραπληροφόρησης, καθώς
βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύξουν
μεγαλύτερη ψυχολογική αντίσταση
στην πολιτική και σε άλλη προπαγάνδα,
όταν κάποια στιγμή τη συναντήσουν
στην πραγματικότητα. Αυτό ανακοίνωσαν Βρετανοί ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ, οι οποίοι –σε
συνεργασία με την ολλανδική ομάδα
DROG και την εταιρεία Gusmanson–
ανέπτυξαν το 2018 το online παιγνίδι-

εμβόλιο Bad News και το δοκίμασαν
φέτος σε 15.000 άτομα.
Το παιχνίδι κατευθύνει τους χρήστες
να χειραγωγούν τη δημιουργία ειδήσεων
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω
αυτόματων προγραμμάτων (bots) στο
Twitter, παραποίησης φωτογραφιών, διοχέτευσης συνωμοσιολογικών θεωριών
και πολωτικών απόψεων, δράσης τύπου
«τρολ», δημιουργίας πλαστής ταυτότητας
(προσποίησης, π.χ., ότι είσαι κάποιος πολιτικός) και άλλων μεθόδων, με στόχο να
παραπλανήσουν με πειστικό τρόπο όσο
το δυνατόν περισσότερο κοινό. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Σάντερ βαν
ντερ Λίντεν, διευθυντή του Εργαστηρίου
Λήψης Κοινωνικών Αποφάσεων του Κέμπριτζ, που έκαναν τη δημοσίευση στο

περιοδικό Palgrave Communications, ανακοίνωσαν ότι επιτυγχάνεται μείωση
21% κατά μέσον όρο της αξιοπιστίας των
ψευδών ειδήσεων σε εκείνους τους χρήστες που έχουν ολοκληρώσει το 15λεπτο
online παιχνίδι. Με άλλα λόγια, έχοντας
αναπτύξει ψυχολογικά «αντισώματα»,
στη συνέχεια αντιστέκονται καλύτερα
στα ψέματα που τους «σερβίρουν». «Η έρευνα δείχνει ότι οι ψευδείς ειδήσεις εξαπλώνονται ταχύτερα και βαθύτερα από
την αλήθεια, συνεπώς η καταπολέμηση
της παραπληροφόρησης εκ των υστέρων
είναι σαν να δίνεις μια χαμένη μάχη», δήλωσε ο Λίντεν. «Το παιχνίδι μας δουλεύει
σαν ψυχολογικό εμβόλιο, ξεσκεπάζοντας
εκ των προτέρων τα fake news, με το να
εκθέτει τους ανθρώπους σε μια εξασθε-

Λίγες ημέρες πριν από την κρίσιμη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Ουάσιγκτον ανανεώνει
τις προειδοποιήσεις της για τις κυρώσεις
που θα αντιμετωπίσει η Αγκυρα εάν επιμείνει, τελικά, στην αγορά των ρωσικών
πυραύλων S-400.
«Ολα δείχνουν ότι η Ρωσία πρόκειται
να παραδώσει το σύστημα αυτό στην
Τουρκία και αυτό θα έχει επιπτώσεις», δήλωσε χθες η απεσταλμένη των Ηνωμένων
Πολιτειών στο ΝΑΤΟ Κέι Μπέιλι Χάτσισον.
«Θα υπάρξει αποσύνδεση (της Τουρκίας)
από το σύστημα των F-35, καθώς δεν μπορούμε να αφήσουμε τα αεροσκάφη μας
να επηρεαστούν ή να αποσταθεροποιηθούν
μέσω ενός ρωσικού συστήματος μέσα
στην ίδια τη Συμμαχία μας», προσέθεσε
η Αμερικανίδα αξιωματούχος.
Νωρίτερα, ο Ταγίπ Ερντογάν είχε διαμηνύσει για ακόμη μία φορά ότι η αγορά
των ρωσικών πυραύλων είναι μη αναστρέψιμη απόφαση. «Ελπίζω ότι θα αρχίσουμε
να παραλαμβάνουμε τους S-400 που αγοράσαμε από τη Ρωσία τον ερχόμενο μήνα»,
είπε ο Ερντογάν μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος Κόμματος
Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ). «Η
Τουρκία δεν είναι μια χώρα που χρειάζεται
να ζητήσει άδεια ή να υποκύψει σε πιέσεις.
Οι S-400 συνδέονται ευθέως με την εθνική
μας κυριαρχία και δεν θα κάνουμε πίσω»,
προσέθεσε.
Η οριστική αποσαφήνιση της εικόνας
στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις αναμένεται να έρθει την Παρασκευή ή το Σάββατο, όταν οι πρόεδροι των δύο χωρών θα
συναντηθούν, όπως προβλέπεται, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της ομάδας
G20, στην Οσάκα της Ιαπωνίας. Χθες, τουρ-

Ο Ταγίπ Ερντογάν στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του
κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ, στην Αγκυρα.
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Αμετακίνητος ο Τούρκος
πρόεδρος, βεβαιώνει ότι
η παραλαβή των ρωσικών
πυραύλων θα αρχίσει
εντός του Ιουλίου.
κικό δικαστήριο ήρε τον κατ’ οίκον περιορισμό του Ναζμί Μετέ Τζαντούρκ, υπαλλήλου του αμερικανικού προξενείου στην
Κωνσταντινούπολη, ο οποίος δικάζεται με
την κατηγορία ότι συνδέεται με το κύκλωμα
Γκιουλέν, που έχει ενοχοποιηθεί για το αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016. Η εξέλιξη αυτή ερμηνεύθηκε ως κίνηση καλής
θέλησης της Αγκυρας ενόψει της συνάντησης Ερντογάν - Τραμπ.
REUTERS, A.P.

REUTERS, A.P.

Εκτός «κολαστηρίου» 300 παιδιά και βρέφη

τους, συνωστισμένα σε συνθήκες τρομακτικής βρωμιάς, απαρηγόρητα και
πεινασμένα.
Στο δικαστήριο που εξέτασε την προσφυγή των δικηγόρων, συνήγοροι του
αμερικανικού Δημοσίου υποστήριξαν
ότι δεν εμπίπτει στις υποχρεώσεις του
κράτους να παρέχει σαπούνι, στρώματα,
σεντόνια ή καθαρά ρούχα στα παιδιά.
«Υποστηρίζετε στα σοβαρά ότι οι υποχρεώσεις σας επιτρέπουν να αφήνετε
τα παιδιά να κρυώνουν όλη τη νύχτα,
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Νέα προειδοποίηση
ΗΠΑ προς Ερντογάν
για S-400 και F-35

«Πνευματικά καθυστερημένος»
ο Ντόναλντ Τραμπ, λέει ο Ροχανί
Σφοδρές αντιδράσεις της Τεχεράνης
προκάλεσε η απόφαση του Ντόναλντ
Τραμπ να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις
εναντίον του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας αγιατολάχ Αλί
Χαμενεΐ και του υπουργού Εξωτερικών
Τζαβάντ Ζαρίφ.
«Οι ενέργειες του Λευκού Οίκου σημαίνουν ότι είναι πνευματικά καθυστερημένος», δήλωσε ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ροχανί στη διάρκεια ομιλίας του που μεταδόθηκε από το εθνικό

l

νημένη δόση των μεθόδων που χρησιμοποιούνται για να δημιουργηθεί και να
εξαπλωθεί η παραπληροφόρηση. Με αυτό
τον τρόπο, οι άνθρωποι αποκτούν καλύτερη κατανόηση του πώς μπορεί να πέσουν
θύματα εξαπάτησης». Αυτό αποδείχθηκε
όταν οι χρήστες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την αξιοπιστία μιας σειράς ειδήσεων
και «τιτιβισμάτων» (tweets) τόσο πριν
όσο και αφότου είχαν παίξει το παιχνίδι.
Φάνηκε ότι ήταν πλέον πιο «υποψιασμένοι» και επιφυλακτικοί και, μάλιστα, η ωφέλεια (η αποτελεσματικότητα του «εμβολίου») είναι μεγαλύτερη σε όσους εκ
φύσεως είναι πιο ευάλωτοι στην παραπληροφόρηση. Η ελληνική έκδοση του
Bad News υπάρχει στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://getbadnews.gr/#intro.

Βασιλική ανακαίνιση
αξίας 2,4 εκατ. λιρών
Το νέο σπίτι του Χάρι και της Μέγκαν, το
Frogmore Cottage, θα στοιχίσει στους
Βρετανούς φορολογουμένους 2,4 εκατ. λίρες, έπειτα από έξι μήνες εργασιών ανακαίνισης. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν
λίγο πριν από τη γέννηση του παιδιού
τους, Αρτσι. Μπορεί η οικία να ήταν δώρο
της βασίλισσας προς το ζεύγος, κόστισε
όμως ακριβά στους πολίτες της χώρας,
καθώς το σπίτι του 18ου αιώνα, που βρίσκεται κοντά στο παλάτι του Ουίνδσορ,
έχρηζε εκτεταμένης ανακαίνισης για να
γίνει κατοικήσιμο. Το ζεύγος ανέλαβε να
πληρώσει από την τσέπη του όσα έξοδα
υπερέβησαν τις απαραίτητες επισκευές
που θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν
στην κοινή γνώμη, όπως κουζίνες και μπάνια. Τα χρήματα των φορολογουμένων θα
καλύψουν τη μετατροπή των πέντε διαφορετικών διαμερισμάτων σε ένα ενιαίο
σπίτι, το οποίο θα είναι στο εξής η επίσημη
κατοικία του πριγκιπικού ζεύγους μετά
την αναχώρησή τους από το Παλάτι του

Κένσινγκτον. Στις εργασίες συγκαταλέγονται οι επισκευές στο ταβάνι και στα
πατώματα, η αναβάθμιση της θέρμανσης
και των ηλεκτρικών συστημάτων, καθώς
και η αντικατάσταση των σωληνώσεων
φυσικού αερίου και ύδρευσης. Συνολικά
η ανακαίνιση διήρκεσε έξι μήνες και τελείωσε πριν από τις 6 Μαΐου, οπότε ήρθε
στον κόσμο ο Αρτσι. Για την τρέχουσα
φορολογική χρονιά, που πραγματοποιήθηκε ο γάμος Μέγκαν - Χάρι, ο πρίγκιπας
Κάρολος δαπάνησε πέντε εκατ. λίρες για
τα έξοδα των δύο ζευγαριών, αφού ο διάδοχος του θρόνου αναλαμβάνει τα έξοδα
τόσο του Ουίλιαμ και της Κέιτ όσο και του
ζεύγους Χάρι - Μέγκαν. Το ποσό σημαίνει
μια αύξηση 1,5 εκατ. σε σχέση με τη διετία
2016-17, καθώς την περίοδο αυτή έλαβε
χώρα ο αρραβώνας αλλά και ο γάμος του
ζευγαριού. Πάντως, δεν είναι γνωστό πόσα
ακριβώς χρήματα δαπανήθηκαν για τις
τελετές και τη δεξίωση που πραγματοποιήθηκε στο Frogmore House.

Επάνοδος της Ρωσίας
στο Συμβούλιο της Ευρώπης
Την επάνοδο της Ρωσίας στο Συμβούλιο
της Ευρώπης ψήφισε η ολομέλεια του
οργάνου. Το δικαίωμα ψήφου της Ρωσίας
είχε ανασταλεί πριν από πέντε χρόνια,
μετά την παράνομη προσάρτηση της
Κριμαίας από τη Μόσχα.
Με χθεσινή ανακοίνωσή της, η σύνοδος
του Συμβουλίου της Ευρώπης επιβεβαίωσε
ότι το δικαίωμα ψήφου, ομιλίας ενώπιον
της ολομέλειας και εκπροσώπησης σε όλα
τα σώματα του Συμβουλίου αποδόθηκε
ξανά στη Ρωσία. Η σύνοδος υπερψήφισε
την πρόταση με 118 ψήφους υπέρ, 62 κατά
και 10 αποχές. Το Συμβούλιο της Ευρώπης
και ο «αδελφός» θεσμός του, το Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, έχουν ως αποστολή την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους
δικαίου στα 47 κράτη-μέλη του οργανισμού.

Εντονα διαμαρτυρήθηκε για την απόφαση του Συμβουλίου ο επικεφαλής της
ουκρανικής αντιπροσωπείας Βολοντιμίρ
Αρίεφ, λέγοντας ότι η απόφαση «στέλνει
πολύ κακό μήνυμα» στη Μόσχα. «Το μήνυμα είναι: Κάντε ό,τι θέλετε, προσαρτήστε
το έδαφος άλλης χώρας, σκοτώστε κατοίκους και δεν θα υποστείτε καμία συνέπεια»,
είπε ο Αρίεφ. Πολλοί παρατηρητές, όμως,
υποστηρίζουν ότι η απομάκρυνση της Ρωσίας από το Συμβούλιο θα ήταν καταστροφική για τους διεθνείς οργανισμούς που
δραστηριοποιούνται στη Ρωσία. «Οι άμεσες
συνέπειες θα αφορούσαν τον ρωσικό λαό
και όχι το Κρεμλίνο και θα οδηγούσαν
στην καταρράκωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα», ανέφερε η ολλανδική Επιτροπή του Ελσίνκι.
REUTERS
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Ισχυρό δίλημμα αυτοδυναμίας
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε τον κίνδυνο νέων εκλογών τον Αύγουστο με απλή αναλογική
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Αυγή και το κόμμα του κ. Βελόπουλου»,
σημείωσε χαρακτηριστικά.
«Αν δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση για οποιονδήποτε λόγο μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, τότε η χώρα νομοτελειακά θα οδηγηθεί ξανά σε εκλογές
τον Δεκαπενταύγουστο», τόνισε, προσθέτοντας ότι αυτές θα γίνουν με απλή
αναλογική. Αυτό σημαίνει, εξήγησε, «ότι
η μόνη κυβέρνηση που θα μπορεί να
σχηματιστεί είναι μια κυβέρνηση, την
οποία εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, εθνικής
συνεννόησης, όπου θα πρέπει το πρώτο
και το δεύτερο κόμμα να συνεννοηθούν»,
σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι «με
τον ΣΥΡΙΖΑ και με τον κ. Τσίπρα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε».

Ολο και πιο ξεκάθαρα θέτει o Κυριάκος
Μητσοτάκης το διακύβευμα της κάλπης
της 7ης Ιουλίου –ισχυρή εντολή και αυτοδυναμία– προκειμένου η Ν.Δ. να μπορεί
να εφαρμόσει το σχέδιό της την επόμενη
μέρα. Εξίσου ξεκάθαρα προδιαγράφει
και τις συνέπειες της αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης από αυτές τις
κάλπες, προειδοποιώντας ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο η χώρα θα οδηγηθεί
σε εκλογές με απλή αναλογική μέσα
στον Δεκαπενταύγουστο και ουσιαστικά
σε παράλυση, αφού αποκλείεται η συνεργασία Ν.Δ. - ΣΥΡΙΖΑ.
Οπως σημείωσε χαρακτηριστικά –με
αφορμή το γεγονός ότι είχε χαρακτηρίσει
τις ευρωεκλογές «το πρώτο ημίχρονο»
για τις εθνικές εκλογές– «το ματς ξεκινάει

«Ολοι κρίνονται»

<
<
<
<
<
<
<

«Είναι προσβολή για
διαφορετικούς λόγους
να είναι στη Βουλή
και η Χρυσή Αυγή και το
κόμμα του κ. Βελόπουλου»,
σημείωσε χαρακτηριστικά
o κ. Μητσοτάκης.
από την αρχή». «Η κάλπη είναι άδεια και
πρέπει να γεμίσει από την αρχή», τόνισε
(στον Θέμα Radio 104,6), κάνοντας έκκληση για μαζική συμμετοχή. Αναγνωρίζοντας ότι μη παραδοσιακοί ψηφοφόροι
της Ν.Δ. στράφηκαν σε αυτή με μεγάλη
επιφυλακτικότητα και καχυποψία, υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή συμπαρατάσσονται μαζί της «πολιτικές δυνάμεις
και πολίτες που δεν ανήκαν παραδοσιακά
στον χώρο της Κεντροδεξιάς». Γι’ αυτό,
εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ν.Δ. μπορεί να διεκδικήσει μια μεγάλη νίκη, «μια
καθαρή νίκη και μια ισχυρή λαϊκή εντολή
για να αλλάξουμε τα πράγματα». Αυτή
όμως, όπως υπογράμμισε με έμφαση,
δεν είναι δεδομένη. Μάλιστα, κατέστησε
σαφές ότι ακόμα και μερικές ψήφοι μπορεί
να κάνουν τη διαφορά, αφού θα κρίνουν
ποιο κόμμα θα είναι ή όχι στην επόμενη

Ο πρόεδρος της Ν.Δ. είπε πως σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών θα πρέπει να σχηματιστεί κυβέρνηση εθνικής συνεννόησης, αλλά «με τον κ. Τσίπρα δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε».
Βουλή και συνέστησε στα στελέχη του
να διεκδικούν την ψήφο των πολιτών
μέχρι την τελευταία στιγμή.
Απηύθυνε δε έκκληση στους πολίτες

να αφήσουν εκτός Βουλής τη Χρυσή Αυγή και το κόμμα του κ. Βελόπουλου.
«Είναι προσβολή για διαφορετικούς λόγους να είναι στη Βουλή και η Χρυσή

Ο κ. Μητσοτάκης απηύθυνε –δεύτερη
φορά μέσα σε δύο 24ωρα– προειδοποίηση σε υποψηφίους βουλευτές οι οποίοι
«διεκδικώντας τον σταυρό ξεφεύγουν
από την κεντρική γραμμή, υπερβάλλουν
στον τρόπο με τον οποίο εκφράζονται
ή προεξοφλούν την υπουργοποίησή
τους», ότι κανένας δεν πρέπει να ράβει
υπουργικό κοστούμι. «Ολοι κρίνονται»,
προειδοποίησε, προσθέτοντας ότι δεν
θεωρεί νομιμοποιητική βάση για να είναι
κάποιος υπουργός να είναι πρώτος στην
εκλογική του περιφέρεια, και ότι για τον
ίδιο έχει μεγαλύτερη σημασία «το πώς
πολιτεύεται κάποιος για να διεκδικήσει
τον σταυρό». Φωτογραφίζοντας στιγμιαία
το υπουργικό συμβούλιο μιας δικής του
κυβέρνησης, προανήγγειλε την αξιοποίηση στελεχών από άλλους πολιτικούς
χώρους, μιλώντας για αξιοποίηση προσώπων που έχουν «και πολιτικούς συμβολισμούς, αλλά και ικανότητα να διαχειριστούν το χαρτοφυλάκιο που θα τους
εμπιστευθώ». Την ίδια ώρα, επέκρινε
τον ΣΥΡΙΖΑ ότι συνεχίζει την «πολωτική,
διχαστική, επιθετική» ρητορική έναντι
της Ν.Δ., ενώ αναφερόμενος στη χαρακτηριστική αποστροφή του Αλέξη Τσίπρα
ότι το πρόγραμμα της Ν.Δ. «μυρίζει ανθρώπινο αίμα», σχολίασε ότι πρόκειται
για αποκρουστική φράση, η οποία δείχνει
«τον πανικό ενός συστήματος εξουσίας
που αντιλαμβάνεται τη βοή των επερχόμενων γεγονότων».

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

Νέα στρατηγική
από τον Αλ. Τσίπρα
με μετωπική σε ΚΙΝΑΛ
Tου ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Σαφή μετατόπιση σε σχέση με τη στάση
που κράτησε το προηγούμενο διάστημα
έναντι του ΚΙΝΑΛ, έκανε χθες ο πρωθυπουργός στην τηλεοπτική του συνέντευξη στο Star Channel, «αποκαλύπτοντας» παράλληλα τη διμέτωπη
στρατηγική του ενόψει εκλογών. Ο κ.
Τσίπρας εγκατέλειψε οριστικά τους ήπιους τόνους έναντι του μικρού συγκάτοικου της «κεντροαριστερής πολυκατοικίας» και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση
στην κ. Γεννηματά χαρακτηρίζοντάς
την «κακέκτυπο της δημοκρατικής παράταξης», ενώ για πρώτη φορά μίλησε
τόσο «καθαρά» υπέρ του Ανδρέα Παπανδρέου.
Τα παραπάνω ειπώθηκαν με αφορμή
το tweet του πρωθυπουργού ανήμερα
την επέτειο του θανάτου (23 Ιουνίου)
του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. «Πρέπει να παραδεχτούμε όλοι ότι ήταν ένα πρόσωπο
(σ.σ. ο Ανδρέας Παπανδρέου) που κατάφερε να βάλει τα θεμέλια της ανασύστασης μιας πλειοψηφικής δημοκρατικής παράταξης» και ήταν αυτός «ο οποίος
σε κρίσιμες στιγμές με αντίπαλο τότε
τον πατέρα Μητσοτάκη της Ν.Δ., υπενθύμισε στον ελληνικό λαό ότι η Δεξιά
στον τόπο είχε φέρει διχασμό, συγκρούσεις και μια χώρα όπου κυβερνιόταν
από προνομιούχους», σημείωσε. Κάνοντας προβολή στο σήμερα, ο κ. Τσίπρας
εξαπέλυσε την επίθεσή του, λέγοντας
πως αυτό που έκανε ήταν να υπενθυμίσει
«στον δημοκρατικό κόσμο που το ΠΑΣΟΚ ενέπνευσε για πολλές 10ετίες» ότι
«δεν μπορεί σήμερα να υπάρχει ένα κακέκτυπο δημοκρατικής παράταξης που
να λέει ότι θέλει να ξαναστηθεί η διακυβέρνηση με πρωθυπουργό τον κ. Μητσοτάκη», τονίζοντας πως «αυτό λέει η
κ. Γεννηματά» όταν μιλάει για ψήφο
στήριξης ή ανοχής στη Ν.Δ. Ο κ. Τσίπρας
απευθυνόμενος για πρώτη φορά τόσο
ανοιχτά στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ,
κατέληξε λέγοντας: «Απευθύνομαι στην
ψυχή των ψηφοφόρων, του απλού κόσμου του ΠΑΣΟΚ που μεγάλωσε και έζησε με τη μνήμη για το τι σημαίνει
αυτή η Δεξιά που θέλει να ξανακυβερ-

νήσει και αναρωτιέμαι αν θα κάνει τη
χάρη στην κ. Γεννηματά να δει ένα κόμμα που ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου
να γίνεται το υποστύλωμα αυτής της
Δεξιάς».
Προφανώς ο κ. Τσίπρας και το επιτελείο του, έχοντας πλέον σαφείς αναλύσεις του εκλογικού αποτελέσματος, θεωρούν πως ο χώρος του πάλαι ποτέ ισχυρού ΠΑΣΟΚ, που μέρος του εκφράζεται από το ΚΙΝΑΛ, αποτελεί μία βασική
«δεξαμενή» ώστε να μπορέσει να κλείσει
την εκλογική ψαλίδα η οποία μένει σταθερή με αυξητικές τάσεις υπέρ της Ν.Δ.
Σε αυτό το καθαρό κεντρογενές άνοιγμα,
ο κ. Τσίπρας καλείται να κρατήσει μία
«ισορροπία τρόμου» με τα αριστερά
νώτα του κόμματός του που απειλούνται
<
<
<
<
<
<

Για «αλαζονεία
και έπαρση» κατηγόρησε ο πρωθυπουργός
τον κ. Γ. Βαρουφάκη.
διαρκώς από τον Γ. Βαρουφάκη. Εξ ου
και η επίθεση στην κ. Γεννηματά συνοδεύτηκε από μία επίσης σφοδρή επίθεση στον κ. Βαρουφάκη. Κατηγορώντας, και μάλιστα δις, τον άλλοτε υπουργό του για «αλαζονεία και έπαρση»
ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε πως δεν τον
έχει εκπλήξει το 2,9% που έλαβε στις
ευρωεκλογές, αλλά «το συστημικό πουσάρισμα που γίνεται στον κ. Βαρουφάκη»
καθώς, όπως είπε, σε κάθε τηλεοπτική
συνέντευξη τον ρωτούν για τον κ. Βαρουφάκη, ενώ δεν γίνεται το ίδιο προς
τον κ. Μητσοτάκη για τον κ. Βελόπουλο
που τον «απειλεί» εκ δεξιών. «Αυτό γίνεται διότι ο Βαρουφάκης αυτή τη στιγμή
είναι ένα όχημα, που μπορεί να ανακόψει
την πολιτική ανατροπή, δηλαδή τη νίκη
του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές», είπε ο κ. Τσίπρας. Από τη συνέντευξη του πρωθυπουργού δεν έλειψε και η επίθεση στον
κ. Μητσοτάκη, τον οποίο κατηγόρησε
για πολλοστή φορά πως κρύβεται από
το ντιμπέιτ γιατί θέλει να πάει ο κόσμος
«υπνωτισμένος» στις κάλπες.

Ταβάνι του Γιάννη Αντετοκούνμπο ο ουρανός
Επιστέγασμα μιας σπουδαίας χρονιάς η βράβευσή του ως πολυτιμότερου παίκτη του ΝΒΑ
Του ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ

Tο ανθρώπινο «θαύμα», Γιάννης Αντετοκούνμπο, αυτό το αναπάντεχο δώρο της
μοίρας στην Ελλάδα, συνεχίζει να εκπλήσσει τον παγκόσμιο αθλητισμό και
να προσφέρει αφειδώς μηνύματα έξω από
τα στενά όρια του μπάσκετ.
Πριν ακόμη κλείσει τα 25 χρόνια του,
κατέκτησε έναν χώρο όπου εκατοντάδες
παίκτες απέτυχαν, έναν χώρο του οποίου
το παρκέ πάτησαν ονόματα που προκαλούν ρίγος μέχρι τις μέρες μας.
Ο νέος πολυτιμότερος παίκτης του
ΝΒΑ, ο MVP όπως συνηθίζεται να αποκαλείται, έχει για πρώτη φορά στην ιστορία
χρώμα ελληνικό, το χρώμα της πολυπολιτισμικότητας, το χρώμα που διαγράφει
ρατσιστικές συμπεριφορές και πολιτικάντικες επάρσεις, το χρώμα των αξιών,
της αξιοπρέπειας, του σεβασμού, της οικογένειας και της σκληρής δουλειάς, μέσα
από μια χώρα που σε πολιτειακό και θεσμικό επίπεδο έχει μάθει πλέον να μη
διαχωρίζει τους ανθρώπους από το χρώμα
και από τον τόπο γέννησής τους, να τους
δίνει ίσες ευκαιρίες με τους γηγενείς πολίτες της και να τους προστατεύει όταν
απειληθούν από ακραία αρρωστημένα
μυαλά.
Ο Γιάννης, ο γιος μεταναστών, που
αυτή τη φορά επέλεξε να οδηγήσει αυτός
την οικογένειά του σε μια νέα «γη της επαγγελίας», προκειμένου να ζήσει το όνειρό
του και να τους προσφέρει μια καλύτερη
ζωή μέσα από το μπάσκετ, είναι ονειροπόλος αλλά όχι αιθεροβάμων. Πίστεψε
στις δυνάμεις του και ανταμείφθηκε.
Και πλέον, ύστερα από όλα αυτά τα
πρωτοφανή κατορθώματα, αναλαμβάνει
να σηκώσει κι άλλα βάρη που του φορτώνουν η επιτυχία και η αναγνωρισιμότητα. Από την πραμάτεια που κουβαλούσε
από νωρίς το πρωί στα Σεπόλια μέχρι τα
φανάρια της Πατησίων, ο «greek freak»
πλέον, αναλαμβάνει να σηκώσει στους
ώμους του την εθνική ομάδα, στον δρόμο
για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Κίνας,
αλλά και το ιδιαίτερο βάρος του αθλητή
ειδώλου που επηρεάζει τις νεότερες γενιές.
Γιατί ο Αντετοκούνμπο μπορεί να μην
έχει γίνει ακόμη μπαμπάς, έχει όμως όλη
αυτή τη γλυκιά ευθύνη να «κατευθύνει»
σωστά μέσα από τις αξίες του, το όραμά
του και τη συμπεριφορά του, τους μικρούς
θαυμαστές του που έχουν κολλήσει την
αφίσα του στο δωμάτιό τους ή φορούν
το φούτερ του με το πράσινο ελάφι των
Μπακς στο στήθος. Τα ειλικρινή δάκρυά
του στην απονομή μάς κάνουν πιο αισιόδοξους.

Τα δάκρυα δικαίωσης του Γιάννη, σε μια αξέχαστη βραδιά τόσο για τον
ίδιο όσο και για την οικογένειά του, αλλά και για την Ελλάδα.

Με τον σπουδαίο Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ, ο οποίος

μίλησε με τα καλύτερα λόγια.

Δάκρυα χαράς, λόγια καρδιάς, μια βραδιά ζωής
«Το πεπρωμένο σε αναδεικνύει, τα όνειρα
σε απογειώνουν». Τα ξημερώματα της
Τρίτης, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε
ιστορία, καθώς αναδείχθηκε MVP της
κανονικής περιόδου στο ΝΒΑ, ολοκληρώνοντας μία εκπληκτική σεζόν με τους
Μιλγουόκι Μπακς, ανεβάζοντας τη συγκεκριμένη φράση στο Iνσταγκραμ.
Σε ηλικία 24 ετών, ο «Greek Freak» έγινε ο τρίτος νεότερος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που αναδεικνύεται πολυτιμότερος παίκτης, πίσω από τον Ντέρικ
Ρόουζ (22) και τον Λεμπρόν Τζέιμς (23).
Στην ψηφοφορία των δημοσιογράφων
για το βραβείο της χρονιάς, ο Ελληνας
σούπερ σταρ πήρε 78 ψήφους πρώτης
θέσης, έναντι μόλις 23 του βασικού του
ανταγωνιστή Τζέιμς Χάρντεν. Συνολικά
συγκέντρωσε 941 πόντους, την ίδια ώρα
που ο άσος των Ρόκετς τερμάτισε στη
δεύτερη θέση με 776.
Ο Γιάννης βρέθηκε στη Σάντα Μόνικα
της Καλιφόρνιας για την εκδήλωση των
βραβείων του ΝΒΑ με την κοπέλα του
και την οικογένειά του, φορώντας σακάκι
που στο εσωτερικό του υπήρχε ραμμένη
μία φωτογραφία του Παρθενώνα, ραμμένο από τον γνωστό Ελληνα σχεδιαστή
κοστουμιών, Γιώργο Παπαδόγαμβρο.
Κατά τη διάρκεια της βράβευσής του, ο
24χρονος Ελληνας άσος γνώρισε την αποθέωση από τους παρευρισκόμενους
θρύλους, προπονητές και παίκτες του
ΝΒΑ και στη συνέχεια συγκίνησε τους

<
<
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«Θέλω να ευχαριστήσω
τους εκπληκτικούς αδελφούς μου. Είστε τα πρότυπά
μου. Θέλω να ευχαριστήσω
τη φοβερή μητέρα μου.
Είναι η ηρωίδα μου».
πάντες με την ομιλία του. «Θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με ευλόγησε με
αυτό το ταλέντο, για να είμαι στη θέση
που βρίσκομαι σήμερα. Ολα τα κάνω μέσω αυτού. Νιώθω απίστευτα ευλογημένος. Θέλω να ευχαριστήσω το τεχνικό
επιτελείο, που μας έμαθε όλα όσα έπρεπε
να ξέρουμε για να κερδίζουμε. Να ευχαριστήσω τη διοίκηση που πίστεψε σε εμένα. Ημουν 18 ετών στην Ελλάδα και
με πίστεψαν. Θέλω να ευχαριστήσω τον
πατέρα μου, ο οποίος δεν βρίσκεται
κοντά μας. Πριν από δύο χρόνια είχα
έναν στόχο, να γίνω ο κορυφαίος του
πρωταθλήματος. Πάντα όταν περνάω
στο παρκέ σκέφτομαι τον πατέρα μου,
ο οποίος με πίεζε περισσότερο να γίνω
καλύτερος και μου έλεγε ότι μόνο έτσι
θα τα καταφέρω», δήλωσε ο Γιάννης δακρυσμένος. «Θέλω να ευχαριστήσω τους
εκπληκτικούς αδελφούς μου. Σας ευχαριστώ, είστε τα πρότυπά μου, σας ευχαριστώ για όσα κάνετε για μένα. Θέλω να

ευχαριστήσω τη φοβερή μητέρα μου.
Είναι η ηρωίδα μου από παιδί. Οταν είσαι
παιδί, δεν μπορείς να προβλέψεις το μέλλον σου, αλλά ένας καλός γονιός προβλέπει το μέλλον για σένα», τόνισε ολοκληρώνοντας.
Λίγο νωρίτερα, ο θρύλος του μπάσκετ
και πρώτος σκόρερ όλων των εποχών,
Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ παρουσίασε
τον Αντετοκούνμπο αποθεώνοντάς τον.
«Ο Γιάννης ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ
στα 11 του χρόνια. Οταν ήταν μικρός έπρεπε να μοιράζεται τα μπασκετικά παπούτσια με τον μεγάλο του αδελφό Θανάση. Το 2017 έγινε ο πρώτος Ελληνας
παίκτης σε All Star Game και πλέον συνεχίζει να σπάει τα ρεκόρ μου στο Μιλγουόκι».
Εκτός του βραβείου του MVP, ο Γιάννης έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία
του ΝΒΑ που έχει βραβευθεί και με τον
συγκεκριμένο τίτλο (2019) αλλά και με
του πιο βελτιωμένου παίκτη μιας σεζόν
(2017).
Επίσης, πριν από δύο χρόνια ο σπουδαίος Κόμπι Μπράιαντ είχε προκαλέσει
τον Γιάννη να αναδειχθεί MVP, γεγονός
που έκανε πράξη. Χθες, τον προκάλεσε
να κερδίσει το πρωτάθλημα: «Ο δικός
μου άνθρωπος. Μεγαλείο MVP. Επόμενος
σταθμός: Πρωτάθλημα», έγραψε ο θρύλος
των Λέικερς στο Twitter.
Η απάντηση αναμένεται τα επόμενα
χρόνια.

Ο Γιάννης έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ με βραβείο MVP αλλά και με
του πιο βελτιωμένου παίκτη.

Με την οικογένειά του, την κοπέλα του Μαράια και... έξι λαμπερά χαμόγελα.
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Περιζήτητα και πανάκριβα
τα πολυτελή εξοχικά στα νησιά

Ρεκόρ επενδύσεων στα ακίνητα
Τεράστιο το ενδιαφέρον από Κινέζους, Ρώσους και Τούρκους λόγω Airbnb και «χρυσής βίζας»
Αυξημένες κατά 130% εμφανίζονται
οι εισροές κεφαλαίων από το εξωτερικό για την αγορά και ανάπτυξη
ακινήτων στην Ελλάδα με την ολοκλήρωση του φετινού πρώτου τριμήνου, σύμφωνα με τα στοιχεία που
έχει δημοσιοποιήσει η Τράπεζα της
Ελλάδας. Πρόκειται για ένα σαφές
δείγμα ότι και φέτος, κινητήριος μοχλός της ζήτησης θα εξακολουθήσουν να είναι οι ξένοι επενδυτές,
παρά τη διαφαινόμενη στροφή και
μιας –μικρής έστω– μερίδας των Ελλήνων προς την αγορά κατοικίας.
Εφόσον, μάλιστα, διατηρηθεί ο υφιστάμενος ρυθμός ανόδου των επενδύσεων στο σύνολο του 2019,
είναι πιθανό το τρέχον έτος να ολοκληρωθεί με συνολική εισροή κεφαλαίων της τάξεως των 3 δισ. ευρώ,
σηματοδοτώντας ένα ακόμα ιστορικό
υψηλό για την ελληνική αγορά ακινήτων.

Υπενθυμίζεται ότι στο σύνολο
του 2018, τα κεφάλαια που τοποθετήθηκαν στην ελληνική αγορά ακινήτων από το εξωτερικό αυξήθηκαν
κατά 172% σε σχέση με το 2017 και
διαμορφώθηκαν πέριξ του 1,3 δισ.
ευρώ. Από το ποσό αυτό, περί τα
655 εκατ. ευρώ αφορούσαν αποκλειστικά αγορές ακινήτων από ξένους
επενδυτές, με τα υπόλοιπα κεφάλαια
να αφορούν επενδυτικές κινήσεις,
όπως αναπτύξεις κτιρίων και ανακατασκευές υφιστάμενων ακινήτων.
Πρόκειται για ποσό υπερδιπλάσιο
του 2017, όταν εκτιμάται ότι στην
Ελλάδα καταγράφηκαν εισροές κεφαλαίων της τάξεως των 500 εκατ.
ευρώ για αγορές ακινήτων.
Σύμφωνα με φορείς της αγοράς
ακινήτων, οι βασικοί παράγοντες
που έχουν συνδράμει στην εκτόξευση των κεφαλαίων που τοποθετούνται στην εγχώρια κτηματαγορά

<
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Οι εισροές κεφαλαίων
από το εξωτερικό εκτιμάται ότι θα φθάσουν
τα 3 δισ. ευρώ το 2019.
(πέραν, ασφαλώς, της οικονομικής
σταθεροποίησης και της εξόδου από
τα μνημόνια) είναι οι προσδοκίες
σημαντικών αποδόσεων από την
εκμετάλλευση ακινήτων μέσω των
ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως επίσης η επιτυχία του προγράμματος χορήγησης αδειών παραμονής σε πολίτες
εκτός Ε.Ε., μέσω της απόκτησης ακινήτων αξίας τουλάχιστον 250.000
ευρώ. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους και συγκεκριμένα από
τις αρχές του 2019 μέχρι και τις 4 Ιουνίου (τελευταία διαθέσιμα στοι-

χεία), έχουν χορηγηθεί 645 νέες άδειες παραμονής σε επενδυτές εκτός
Ε.Ε. Με τον σημερινό ρυθμό, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους
θα έχουν εκδοθεί περί τις 1.550 νέες
άδειες, αριθμός ελαφρώς αυξημένος
σε σχέση με το 2018, όταν εκδόθηκαν
1.400 άδειες, σημειώνοντας άνοδο
της τάξεως του 46% έναντι του 2017.
Συνολικά, από τις αρχές του προγράμματος στα μέσα του 2013 και
μέχρι τις αρχές του φετινού Ιουνίου
έχουν εκδοθεί 4.537 άδειες σε επενδυτές εκτός Ε.Ε. Το 60% αυτών ή
2.757 άδειες αφορούν Κινέζους επενδυτές, οι οποίοι εξακολουθούν
να είναι και οι πλέον κινητικοί.
Σε πρόσφατη εσπερίδα για την
αγορά ακινήτων, στο πλαίσιο της
έκθεσης Arexpo 2019, ο αντιπρόεδρος του ελληνοκινεζικού επιμελητηρίου, κ. Νικόλαος Γιαννίδης, συμπλήρωσε μάλιστα ότι «οι Κινέζοι

κάτοχοι της “χρυσής βίζας” αξιοποιούν περισσότερο από τους υπόλοιπους τη δυνατότητα άδειας διαμονής συζύγου και παιδιών κάτω
των 24 ετών, φέρνοντας τις οικογένειές τους στην Ελλάδα». Στον αντίποδα, οι Ρώσοι και Τούρκοι επενδυτές αξιοποιούν σε μικρότερο βαθμό
τη σχετική δυνατότητα. Αλλο ένα
στοιχείο που επισημάνθηκε ως τάση,
είναι το ενδιαφέρον που δείχνουν
για την Golden Visa οικογένειες
αλλά και μεμονωμένοι επενδυτές
από το Ιράκ και το Ιράν.
Αλλη μια τάση που παραμένει ξεκάθαρη, είναι η προτίμηση των ξένων επενδυτών στην αγορά ακινήτων στην Αττική. Σχεδόν το 80%
των αδειών παραμονής μέσω του
σχετικού προγράμματος αφορά την
απόκτηση ακινήτων εντός του Λεκανοπεδίου, ενώ ακολουθούν η Θεσσαλονίκη και η Κρήτη.

Η διατήρηση της ζήτησης από
το εξωτερικό σε υψηλό επίπεδο
για ακόμα ένα έτος, έχει λειτουργήσει και υπέρ της περαιτέρω αύξησης των τιμών
πώλησης εξοχικών κατοικιών.
Προς την κατεύθυνση αυτή
έχει συμβάλει και η ποιοτική
αναβάθμιση των πωλούμενων
κατοικιών, καθώς όλο και περισσότεροι πωλητές στρέφονται προς ένα πιο απαιτητικό
αγοραστικό κοινό, το οποίο
όχι μόνο είναι διατεθειμένο
να καταβάλει υψηλότερο τίμημα αν ικανοποιηθούν οι ανάγκες του, αλλά επιπλέον επηρεάζεται και λιγότερο από
τυχόν απρόοπτες συνθήκες,
όπως μια επιδείνωση του οικονομικού κλίματος.
Σύμφωνα με στοιχεία που
δημοσιοποίησε εντός της εβδομάδας η διαδικτυακή πλατφόρμα αγγελιών ακινήτων Spitogatos (www.spitogatos.gr),
καταγράφεται σημαντική ενίσχυση των μέσων ζητούμενων τιμών πώλησης εξοχικών
κατοικιών.
Ενώ μέχρι πέρυσι, οι αυξήσεις περιορίζονταν σε λιγοστά
εξαιρετικά δημοφιλή νησιά,
όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, φέτος η εικόνα είναι έντονα ανοδική για περισσότερες περιοχές υψηλής τουριστικής κίνησης. Πέραν της
Σαντορίνης, όπου η μέση ζητούμενη τιμή είναι ενισχυμένη
κατά 18,2% σε 3.465 ευρώ/τ.μ.,
αύξηση κατά 18,1% σε 3.810
ευρώ/τ.μ. καταγράφεται και
στην Αντίπαρο. Επίσης, άνοδο
κατά 16% εμφανίζουν και οι
τιμές των εξοχικών στην Αίγινα σε σχεδόν 2.000 ευρώ/τ.μ.
κατά μέσον όρο. Στη Σκόπελο,
η μέση ζητούμενη τιμή ανέρχεται πλέον σε σχεδόν 1.500
ευρώ/τ.μ., αυξημένη κατά
13,4%, ενώ αύξηση της τάξεως
του 13,1% σημείωσαν και οι
τιμές στην Ιθάκη στις 2.465
ευρώ/τ.μ. Επίσης, με διψήφιο
ποσοστό αύξησης των τιμών
κινούνται φέτος, τόσο η Τήνος
με 11,6% σε 1.720 ευρώ/τ.μ.,
όσο και η Κύθνος με 10,5% σε

2.190 ευρώ/τ.μ.
Βέβαια, το ακριβότερο νησί
για την αγορά εξοχικής κατοικίας εξακολουθεί να είναι η
Μύκονος και μάλιστα με σημαντική απόσταση από το επόμενο νησί. Στη Μύκονο η
μέση ζητούμενη τιμή πώλησης
ανέρχεται φέτος σε 5.230 ευρώ/τ.μ., σημειώνοντας ετήσια
άνοδο της τάξεως του 7%. Υπενθυμίζεται ότι η αγορά της
Μυκόνου, όπως επίσης κι εκείνη της Σαντορίνης (αλλά
και άλλων επιλεγμένων νησιών
των Κυκλάδων, όπως η Αντίπαρος), έχει εξελιχθεί σε μια
διεθνοποιημένη αγορά για την
απόκτηση εξοχικών κατοικιών,
προσελκύοντας κατά κύριο
<
<
<
<
<
<

Στη Μύκονο οι τιμές
φτάνουν τις 5.230
ευρώ ανά τ.μ., στη
Σαντορίνη τις 3.465
και στην Αντίπαρο
τις 3.810 ευρώ.
λόγο ξένους επενδυτές/αγοραστές από χώρες της Μέσης
Ανατολής, της Ευρώπης και
των ΗΠΑ.
Υπενθυμίζεται, πάντως, ότι
εξακολουθεί να υφίσταται ένα
σημαντικό απόθεμα απούλητων εξοχικών κατοικιών σε λιγότερο δημοφιλείς περιοχές
της χώρας, το οποίο υπολογίζεται ότι διαμορφώνεται σε
περίπου 50.000 ακίνητα. Εκεί,
είναι δύσκολο να αυξηθούν
σημαντικά οι τιμές, καθώς θα
απαιτηθούν ακόμα αρκετά
χρόνια έως ότου βρεθεί ο απαιτούμενος αριθμός αγοραστών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η
αγορά των εξοχικών κατοικιών
ήταν η πρώτη η οποία κατέγραψε απώλειες σε ό,τι αφορά
τις τιμές πώλησης, σχεδόν
προτού εμφανιστεί η οικονομική κρίση, καθώς ήδη η ζήτηση είχε αρχίσει να επιβραδύνεται από το 2009.
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Σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού 1 στους 3 Ελληνες
Η Ελλάδα κατατάσσεται στην ίδια ομάδα χωρών με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία
Η συνολική χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στη χώρα μας ανέρχεται σε 2,7 δισ. και αναμένεται να κινητοποιήσει 11,5 δισ. σε πρόσθετες επενδύσεις.

Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

O ένας στους τρεις Ελληνες, περίπου,
βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού
αποκλεισμού, ποσοστό που διατηρεί την
Ελλάδα στην ίδια ομάδα χωρών με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και σε πολύ χειρότερη
θέση από τη Φινλανδία και την Τσεχία.
Στην ίδια κατηγορία τοποθετείται, εξάλλου, η Ελλάδα και στην κατάταξη των
χωρών με βάση τα ποσοστά του πληθυσμού
με υλική στέρηση, ενώ κάπως καλύτερες
είναι οι συγκριτικές επιδόσεις της ως προς
τα ποσοστά οικονομικής ανισότητας.
Τα σχετικά στοιχεία της EΛΣΤΑΤ, που
δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα για τις επιδόσεις της χώρας στους κοινωνικούς αυτούς δείκτες, εμφανίζουν κάποια βελτίωση
τα τελευταία χρόνια, καθώς η χώρα άρχισε
να βγαίνει από τη βαθιά κρίση, αλλά παραμένουν αποκαρδιωτικά για τις συνολικές
επιδόσεις της, ιδίως αν ληφθεί υπ’ όψιν το
γεγονός ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επικέντρωσε την οικονομική της πολιτική σε
αυτούς τους τομείς, μέσω των κοινωνικών
μερισμάτων.
Ειδικότερα, το ποσοστό πληθυσμού σε
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού το 2017 ήταν 31,8% (3.348.500 άτομα)
έναντι ποσοστού 34,8% το 2016. Σύμφωνα
με τον ορισμό της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
στην κατηγορία αυτή ανήκει ο πληθυσμός

Ευρωπαϊκή πρωτιά
για την Ελλάδα
στο σχέδιο Γιούνκερ
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Το 51,4% των νοικοκυριών δεν
μπορεί να αντιμετωπίσει μια
έκτακτη αλλά αναγκαία δαπάνη.
σε κίνδυνο φτώχειας ή με υλικές στερήσεις
(δηλαδή πληθυσμός που στερείται τουλάχιστον 4 από έναν κατάλογο 9 αγαθών και
υπηρεσιών) ή που διαβιοί σε νοικοκυριά
με χαμηλή ένταση εργασίας.
Σύμφωνα με τον πιο στενό ορισμό του
κινδύνου φτώχειας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα άτομα με εισόδημα χαμηλότερο
του 60% του εθνικού διαμέσου εισοδήματος,
το ποσοστό του πληθυσμού που ήταν σε
κίνδυνο φτώχειας το 2017 ήταν 23,2%, ενώ
μετά τις κοινωνικές μεταβιβάσεις (κοινωνικό
μέρισμα, κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης,
ΕΚΑΣ, επίδομα θέρμανσης κ.λπ.) αυτό περιορίζεται σε 18,5% του πληθυσμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της EΛΣΤΑΤ, που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα, το 50,7% δεν μπορεί να πληρώσει μία εβδομάδα διακοπών, το 22,9%
δεν είναι σε θέση να απολαμβάνει ικανοποιητική θέρμανση και το 11,8% στερείται στη διατροφή του.
Σημειώνεται ότι το κατώφλι της φτώχειας
είναι 4.178 ευρώ ετησίως ανά άτομο και
9.908 ευρώ ετησίως για νοικοκυριά με δύο
ενηλίκους και δύο εξαρτώμενα τέκνα ηλικίας
κάτω των 14 ετών. Το μέσο διαθέσιμο εισόδημα της χώρας εκτιμήθηκε σε 15.556
ευρώ.
Από τη μέτρηση της ΕΛΣΤΑΤ για την υλική στέρηση του πληθυσμού, εξάλλου,
προκύπτει ότι το 51,4% των νοικοκυριών
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια έκτακτη
αλλά αναγκαία δαπάνη, το 50,7% δεν μπορεί
να πληρώσει μία εβδομάδα διακοπών, το
22,9% δεν είναι σε θέση να απολαμβάνει
ικανοποιητική θέρμανση και το 11,8% στε-

ρείται στη διατροφή του. Επίσης, το 43,7%
δυσκολεύεται να πληρώσει τις δόσεις των
πιστωτικών καρτών ή των δανείων του, το
32,9% τους πάγιους λογαριασμούς του και
το 29,3% το ενοίκιό του.
Συνολικά, το ποσοστό του πληθυσμού
που ζει με υλικές στερήσεις ανέρχεται σε
16,7%, από 21,1% το 2017, αλλά και από
μόλις 11,2% το 2008. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την τρίτη υψηλότερη θέση στην κατάταξη των ευρωπαϊκών χωρών, μετά τη
Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ο δείκτης οικονομικής ανισότητας, τέλος, είναι 5,5,
που σημαίνει ότι το μερίδιο του εισοδήματος
του πλουσιότερου 20% του πληθυσμού

είναι 5,5 φορές μεγαλύτερο από το μερίδιο
του εισοδήματος του φτωχότερου 20% του
πληθυσμού. Ο δείκτης είναι μειωμένος
κατά 0,5 μονάδες σε σχέση με το 2017. Η
Ελλάδα κατατάσσεται σε λίγο καλύτερη
θέση από τη Βουλγαρία (7,7) , τη Ρουμανία
(7,2) και τη Λετονία (6,8).
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης
Τσακαλώτος εξέδωσε ανακοίνωση υποστηρίζοντας ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία
της ΕΛΣΤΑΤ, το ετήσιο εισόδημα της μεσαίας τάξης αυξήθηκε κατά 680 ευρώ την
περίοδο 2015-2017, ενώ είχε μειωθεί τα
πρώτα χρόνια της κρίσης (2011-1014) κατά
5.258 ευρώ.

Πρώτη στη χρηματοδότηση ως
προς το ΑΕΠ μεταξύ των χωρών
της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά το σχέδιο
Γιούνκερ βρίσκεται η Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Ιουνίου 2019,
η συνολική χρηματοδότηση από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) στη χώρα μας
ανέρχεται σε 2,7 δισ. ευρώ και αναμένεται να κινητοποιήσει 11,5
δισ. ευρώ σε πρόσθετες επενδύσεις. Οι συνολικές επενδύσεις από
το σχέδιο Γιούνκερ αφορούν τη
χρηματοδότηση σχεδίων έργων
υποδομών και καινοτομίας, καθώς
και μικρομεσαίες επιχειρήσεις
(ΜμΕ). Οπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα τελευταία αποτελέσματα του σχεδίου Γιούνκερ, 19 εγκεκριμένα έργα υποδομών και καινοτομίας χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) με την
υποστήριξη του ΕΤΣΕ, με συνολικά
σχεδόν 2,3 δισ. ευρώ, ενώ προβλέπεται να κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις ύψους 7,3 δισ.
ευρώ. Σε ό,τι αφορά τις ΜμΕ, έχουν
εγκριθεί 14 συμφωνίες, ύψους 434
εκατ. ευρώ, με ενδιάμεσες τράπεζες
που χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΕ)
με την υποστήριξη του ΕΤΣΕ, ενώ
προβλέπεται να ενεργοποιήσει
σχεδόν 4,2 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, με περίπου 25.820 επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης να
επωφελούνται από τη βελτιωμένη
πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
Μετά την Ελλάδα σε σειρά κατάταξης των επενδύσεων σε σχέση
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Αναλογικά με το ΑΕΠ
της, έχει αντλήσει τους
περισσότερους πόρους
από το συγκεκριμένο
πρόγραμμα της Ε.Ε. για
να χρηματοδοτήσει έργα.
με το ΑΕΠ τους ακολουθούν η Εσθονία, η Βουλγαρία, η Πορτογαλία
και η Λετονία. Σε ό,τι αφορά τη
χρηματοδότηση των 28 κρατώνμελών από το σχέδιο Γιούνκερ,
αυτή ανέρχεται σε 75 δισ. ευρώ,
ενώ συνολικά αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις 408,4 δισ.
ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά πως περίπου 952.000 νεοσύστατες επιχειρήσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται
να επωφεληθούν από τη βελτιωμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Επισημαίνεται επίσης πως
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει εγκρίνει χρηματοδότηση
ύψους 55,2 δισ. ευρώ για έργα υποδομής και καινοτομίας, τα οποία
θα οδηγήσουν σε πρόσθετες επενδύσεις ύψους 252,5 δισ. ευρώ,
ενώ το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, το οποίο αποτελεί μέρος
του ομίλου ΕΤΕπ, έχει εγκρίνει
συμφωνίες ύψους 19,8 δισ. ευρώ
με ενδιάμεσες τράπεζες και ταμεία
για τη χρηματοδότηση ΜμΕ, οι οποίες αναμένεται να δημιουργήσουν πρόσθετες επενδύσεις ύψους
155,9 δισ. ευρώ.

Εκτοξεύθηκαν οι πωλήσεις
των καταστημάτων τις Κυριακές
Ιδιαίτερα ευνοημένες εμφανίζονται οι περιοχές στο κέντρο της Αθήνας
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Συνολικά την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 22,8%. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην

αύξηση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 22,6%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 0,5%.

Λιγότεροι τουρίστες, περισσότερα έσοδα
Συνέχισαν να αυξάνονται τα έσοδα από
τον τουρισμό και τον Απρίλιο, αλλά η
ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε, σ’ ένα
προειδοποιητικό καμπανάκι ενδεχομένως
για την πορεία του τουρισμού. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του
ταξιδιωτικού ισοζυγίου πληρωμών της
Τράπεζας της Ελλάδος, τον Απρίλιο οι
ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση 6,9%, λόγω της αύξησης της μέσης
δαπάνης κατά 20,2%, ενώ η εισερχόμενη
ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 11,3%.
Συνολικά, κατά την περίοδο Ιανουαρίου
- Απριλίου, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις
αυξήθηκαν κατά 22,8%. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στην αύξηση της μέσης
δαπάνης ανά ταξίδι κατά 22,6%, καθώς
η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση παρουσίασε μικρή αύξηση κατά 0,5%.
Ειδικότερα, αυξήθηκαν κατά 8,5%
οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών
της Ε.Ε.-28 και κατά 48,1% αυτές από
κατοίκους εκτός Ε.Ε.-28. Αναλυτικότερα,
οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών
της Ζώνης του Ευρώ αυξήθηκαν κατά
5,9%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους
των χωρών της Ε.Ε.-28 εκτός της Ζώνης
του Ευρώ παρουσίασαν άνοδο κατά
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Αν και η ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 11,3% τον
Απρίλιο, τα τουριστικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 6,9%.
Αιτία, η αύξηση της μέσης
δαπάνης κατά 20,2%.
14,1%. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από
τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 13,3% και
διαμορφώθηκαν στα 140 εκατ. ευρώ,
ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 2,0% και διαμορφώθηκαν
στα 68 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από
το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά
39,9% και διαμορφώθηκαν στα 115
εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της
Ε.Ε.-28, άνοδο κατά 60,7% παρουσίασαν
οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες
διαμορφώθηκαν στα 112 εκατ. ευρώ,
ενώ αυτές από τη Ρωσία σημείωσαν
αύξηση κατά 16,7% και διαμορφώθηκαν
στα 19 εκατ. ευρώ.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου
2019, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώ-

ρες της Ε.Ε.-28 διαμορφώθηκε σε 1,6
εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός
της Ε.Ε.-28 εμφάνισε αύξηση κατά
12,7% και διαμορφώθηκε σε 1,2 εκατ.
ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από
τις χώρες της Ζώνης του Ευρώ μειώθηκε
κατά 0,4%, ενώ αυτή από τις χώρες της
Ε.Ε.-28 εκτός της Ζώνης του Ευρώ παρουσίασε πτώση κατά 13,6%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε μείωση κατά 15,6%
και διαμορφώθηκε στους 285 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 21,0% και διαμορφώθηκε
στους 121 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική
κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο επίσης
αυξήθηκε κατά 13,2% και διαμορφώθηκε στους 207 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος,
αναφορικά με τις χώρες εκτός της Ε.Ε.28, η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ
αυξήθηκε κατά 27,9% και διαμορφώθηκε στους 155 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ
αυτή από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά
40,6% και διαμορφώθηκε στους 42 χιλ.
ταξιδιώτες.

Οκταπλάσια ήταν η αύξηση των συναλλαγών με ηλεκτρονικές κάρτες στις περιοχές εκείνες όπου τα καταστήματα
είναι ανοιχτά περισσότερες Κυριακές
τον χρόνο, σε σχέση με την περίοδο πριν
από τη μεταρρύθμιση. Την ίδια ώρα, στις
περιοχές αυτές καταγράφεται σημαντική
αύξηση του μεριδίου των συναλλαγών
που πραγματοποιούνται με κάρτες οι οποίες έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό, ένδειξη ότι η κυριακάτικη λειτουργία των
καταστημάτων προσελκύει αν μη τι άλλο
τους τουρίστες.
Τα παραπάνω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκθεση ενισχυμένης εποπτείας
για την ελληνική οικονομία, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες από την Κομισιόν
και γίνεται επίκληση μελέτης που πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 2019 το
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ). Βεβαίως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημειώνει ότι υπήρχαν
περιορισμοί σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των στοιχείων, ενώ γενικότερα
το 2018 καταγράφηκε ανάκαμψη της οικονομίας.
Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση, η αύξηση της αξίας
των συναλλαγών που έγιναν με κάρτες
τις Κυριακές στις περιοχές που επηρεάζονται από το μέτρο (όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Αθηναίων, εντός των
ορίων του οποίου επιτρέπεται η λειτουργία
των καταστημάτων όλες τις Κυριακές
από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο) ήταν
711% την περίοδο 2016-2018. Η συνολική
αύξηση των συναλλαγών με ηλεκτρονικές
κάρτες στις ίδιες περιοχές ήταν 175%.
Και μπορεί, βεβαίως, η πολύ μεγάλη αύξηση να οφείλεται στο γεγονός ότι πρώτα
τα καταστήματα δεν ήταν ανοιχτά, αναμφίβολα όμως προκύπτει ότι η αύξηση
αυτή δείχνει ότι το μέτρο δεν αφήνει αδιάφορους τους καταναλωτές.
Το μερίδιο των συναλλαγών που έγιναν
τις Κυριακές από ξένες κάρτες διαμορφώθηκε το 2018 σε 38,1% επί του συνόλου
των συναλλαγών με κάρτες από 24,5%
το 2017 και 23,3% το 2016.

Το κυριακάτικο άνοιγμα ενίσχυσε τον τζίρο των καταστημάτων στις τουριστικές περιοχές.
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Οι αγορές με «πλαστικό χρήμα» ενισχύθηκαν κατά 711%
την περίοδο 2016-2018.
Στην έκθεση της Κομισιόν γίνεται αναφορά και σε άλλα θετικά σημάδια από
τη διεύρυνση της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων. Πρόκειται για
θετικές επιπτώσεις στην επιχειρηματικότητα αλλά και στις τιμές.
Σύμφωνα με τη μελέτη, το 2018 το ισοζύγιο εγγραφών/διαγραφών επιχειρήσεων στο λιανεμπόριο ήταν θετικό κατά
847 επιχειρήσεις. Αυτή, μάλιστα, ήταν η
πρώτη φορά που αντιστράφηκε η τάση,
η οποία την περίοδο 2009-2017 ήταν αρνητική. Ειδικά στους κλάδους του λιανεμπορίου, οι οποίοι επηρεάζονται κυρίως
από τη διεύρυνση της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων (ένδυση, α-

θλητικά είδη, παιχνίδια, λογισμικό, τεχνολογικά προϊόντα, ηλεκτρονικές συσκευές, καλλυντικά, και τηλεπικοινωνιακός
εξοπλισμός) καταγράφηκε ότι το ισοζύγιο
ήταν θετικό κατά 320 επιχειρήσεις. Οπως,
μάλιστα, επισημαίνει η Κομισιόν, στους
παραπάνω κλάδους είναι η πρώτη φορά
από το 2010 που το ισοζύγιο ιδρύσεων/διακοπής λειτουργίας είναι θετικό.
Στο επίπεδο των τιμών το ΚΕΠΕ, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση
της Κομισιόν, διαπιστώνει περαιτέρω
μείωσή τους σε τρεις κατηγορίες αγαθών
και υπηρεσιών, οι οποίες επηρεάζονται
από την αύξηση των Κυριακών που είναι
ανοιχτά τα καταστήματα σε κάποιες μεγάλες περιοχές της χώρας. Ειδικότερα,
οι τιμές σε είδη ένδυσης/υπόδησης, διαρκή αγαθά, οικιακές συσκευές και δραστηριότητες πολιτισμού και αναψυχής
υποχώρησαν τόσο το 2017 όσο και το
2018, παρά την αύξηση που καταγράφηκε
στον γενικό δείκτη τιμών καταναλωτή.

ΕΛΛΑΔΑ
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Περισσότερα χρόνια δουλειάς, μικρότερη σύνταξη
Ενα ανταποδοτικά άδικο νέο σύστημα αποκαλύπτουν οι πρώτες αιτήσεις συνταξιοδότησης με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου
Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Πολλαπλές κατηγορίες ασφαλισμένων,
που έχουν εγκλωβιστεί σε ένα σύστημα
γεμάτο από εσωτερικές αδικίες και αντιασφαλιστικές αρχές, έχει δημιουργήσει
ο νόμος Κατρούγκαλου τρία χρόνια μετά
την ψήφισή του. Οι νέες συνταξιοδοτικές
αποφάσεις ενσωματώνουν αδικίες, κυρίως
μέσω των νέων συντελεστών αναπλήρωσης στο ανταποδοτικό σκέλος της παροχής,
με αποτέλεσμα η τελική σύνταξη να είναι
σημαντικά μειωμένη, σε σχέση με αυτή
που θα λάμβανε κάποιος πριν από την τελευταία ασφαλιστική μεταρρύθμιση, ακόμη
και αν έχει υποχρεωθεί λόγω της αύξησης
των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης να
καταβάλλει εισφορές για περισσότερα
χρόνια.
<
<
<
<
<
<

Η προοπτική χαμηλότερων
συντάξεων λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για εισφορο-διαφυγή και αδήλωτη εργασία.
Τη δραματική μείωση των νέων συντάξεων και ένα ανταποδοτικά άδικο νέο
σύστημα, όπου όσοι έχουν πληρώσει περισσότερες εισφορές λαμβάνουν τελικά
μικρότερες συντάξεις, αποκαλύπτουν οι
πρώτες αιτήσεις συνταξιοδότησης που
είχαν κατατεθεί μετά τις 13 Μαΐου του
2016 και εκδίδονται με βάση τον νόμο
Κατρούγκαλου.
Μάλιστα, η προοπτική χαμηλότερων
συντάξεων και μάλιστα έπειτα από περισσότερα χρόνια δουλειάς, εκτός του ότι
δημιουργεί τεράστιες ανισότητες και αδικίες ανάμεσα στους παλαιούς και νέους
συνταξιούχους, λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο για εισφοροδιαφυγή και αδήλωτη
εργασία. Αυτό με τη σειρά του έχει ως συνέπεια σημαντικές απώλειες στα έσοδα
του ΕΦΚΑ και κατ’ επέκταση του κράτους,
με άμεσο αντίκρισμα στη βιωσιμότητα
του ασφαλιστικού, το οποίο παραμένει
σε έναν φαύλο κύκλο περικοπών.
Η «Κ» με τη βοήθεια του πρώην υπουργού Εργασίας και ειδικού στην κοινωνική
ασφάλιση Γιώργου Κουτρουμάνη παρουσιάζει σήμερα μια σειρά από παραδείγματα
ασφαλισμένων που καλούνται με το νέο

σύστημα να βγουν στη σύνταξη αργότερα
και να λάβουν λιγότερα, έχοντας όμως συνεισφέρει περισσότερα.
• Για παράδειγμα, μητέρα ανηλίκου
που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα,
πριν από το 2015 (που αυξήθηκαν τα όρια
ηλικίας συνταξιοδότησης) θα μπορούσε
να συνταξιοδοτηθεί στα 55 έτη, με μειωμένη σύνταξη. Εάν ο μέσος συντάξιμος
μισθός της ήταν 1.000 ευρώ, με το προΚατρούγκαλου σύστημα θα μπορούσε να
λάβει σύνταξη 536 ευρώ, έχοντας κατα-

βάλει εισφορές ύψους 56.000 ευρώ, στον
20ετή εργάσιμο βίο της. Η ίδια γυναίκα,
μετά το 2015 θα έπρεπε να παραμείνει
στην αγορά εργασίας άλλα 7 χρόνια, έως
τη συμπλήρωση των 62 ετών. Η «νέα» της
σύνταξη υπολογίζεται σε 496 ευρώ και οι
εισφορές που θα καταβάλει συνολικά στο
σύστημα ανέρχονται σε 75.600 ευρώ.
• Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα,
με μέσες συντάξιμες αποδοχές 2.000 ευρώ,
θα μπορούσε πριν από το 2015 να βγει
στη σύνταξη με 37 χρόνια ασφάλισης, σε

ηλικία 60 ετών. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
εργασίας του θα έχει καταβάλει στο σύστημα εισφορές ύψους 207.200 ευρώ, και
η σύνταξή του θα ήταν 1.325 ευρώ, μετά
τις μνημονιακές περικοπές (προ φόρου
και εισφορών για περίθαλψη). Πλέον, για
να λάβει σύνταξη θα πρέπει να συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης και το 62ο έτος
της ηλικίας του. Οι εισφορές που θα πληρώσει ανέρχονται σε 224.000 ευρώ και η
σύνταξή του θα είναι 1.240 ευρώ (επίσης
μεικτά).

Πολυτελής οικιστική ανάπτυξη
και ενσωμάτωση των τοπικών
χαρακτηριστικών και του περιβάλλοντα χώρου
Ο τομέας των ακινήτων αναπτύσσεται ραγδαία
τα τελευταία χρόνια, συμβάλλοντας άμεσα και
έμμεσα στην πρόοδο και την ανάπτυξη της οικονομίας, προσελκύοντας επενδύσεις και δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Ιδιαίτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πολυτελή οικιστικά
έργα, με την αύξηση της ζήτησης να είναι σε πολύ
υψηλά επίπεδα. Αυτός είναι και ο λόγος που
χρόνο με τον χρόνο αυξάνονται σημαντικά τα πολυτελή έργα μεγάλης κλίμακας, με αποτέλεσμα
να αναβαθμίζουν την εικόνα της Κύπρου γενικότερα
και να εμπλουτίζουν το «προϊόν» που προσφέρει.
Εκτός από το θετικό αντίκτυπο που έχουν τα αναπτυξιακά αυτά έργα στην οικονομία, συμβάλλουν
επίσης στην ανάπτυξη της γύρω περιοχής και γενικότερα στην αναμόρφωση της εικόνας των πόλεων. Μάλιστα, όλο και περισσότερα πολυτελή
έργα λαμβάνουν υπόψη τα τοπικά χαρακτηριστικά,
τόσο κατά τον σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση της κατασκευής τους, για να διατηρήσουν
και να αναδείξουν τον τοπικό χαρακτήρα αγκαλιάζοντας τον περιβάλλοντα χώρο, χωρίς να φαίνονται «ξένα».
Ένα τέτοιο πρόσφατο παράδειγμα, όπου πολυτέλεια και φυσική ομορφιά βρίσκονται σε πλήρη
εναρμόνιση, είναι το Citrine Estates, το νέο πολυτελές οικιστικό αναπτυξιακό έργο της Λεμεσού,
το οποίο ξεχωρίζει με την φιλοσοφία και τα χαρακτηριστικά του. Προσφέροντας μια ολιστική εμπειρία, το Citrine Estates απαντά στις ανάγκες
των αγοραστών και στην αυξανόμενη ζήτηση για
κατοικίες υψηλών προδιαγραφών, ενώ παράλληλα
προσφέρει ένα επίγειο παράδεισο χαλάρωσης
και ηρεμίας στη φύση. Πιο συγκεκριμένα, το
γεγονός ότι βρίσκεται μόλις 800m από το Lady’s

Mile Beach, σε συνδυασμό με το φυσικό περιβάλλον
που το περικλείει, προσφέρει μια μοναδική και
αβίαστη ισορροπία μεταξύ καλαισθησίας, υψηλής
ποιότητας και φυσικής ομορφιάς. Από τη μια, οι
ιδιοκτήτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαμβάνουν
τη φύση και την αλυκή της Λεμεσού που βρίσκεται
σε κοντινή απόσταση, την πλούσια βλάστηση,
τους μυρωδάτους πορτοκαλεώνες, τους άγριους
ευκαλύπτους και τα ροζ φλαμίνγκο. Από την άλλη,
θα έχουν εύκολη πρόσβαση στον πλούσιο και
πολυπολιτισμικό τρόπο ζωής της Λεμεσού αφού
το έργο βρίσκεται κοντά στο κέντρο της πόλης
αλλά και σε σημεία που αποτελούν πόλο έλξης,
όπως για παράδειγμα το επερχόμενο εμβληματικό
καζίνο-θέρετρο City of Dreams Mediterranean –
το μεγαλύτερο καζίνο της Ευρώπης.

καθώς και ένα αίσθημα ασφάλειας, ιδιωτικότητας
και ηρεμίας.
Με σύγχρονο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, μεθοδολογίες κατασκευής βάσει των υψηλότερων
προτύπων, υψηλή αισθητική, πινελιές πολυτέλειας
και αποκλειστικότητας και λειτουργίες τεχνολογίας
αιχμής, δεν αποτελεί έκπληξη που το έργο αποκτά
ολοένα και μεγαλύτερη διεθνή φήμη και προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον ανά το παγκόσμιο.
Η προνομιακή του τοποθεσία στην πιο κοσμοπολίτικη
πόλη της Κύπρου, η οποία αποτελεί ένα παγκόσμιο
επιχειρηματικό hub με μια ακμάζουσα αγορά ακινήτων, σε συνδυασμό με όλα τα χαρακτηριστικά
που το κάνουν τόσο ξεχωριστό, το καθιστά ένα
ολοκληρωμένο «προϊόν», ιδανικό για μια πολυτελή
επένδυση.

Συνολικά, το έργο θα διαθέτει 29 μοντέρνα
πολυτελή διαμερίσματα ενός και δύο υπνοδωματίων, 13 κατοικίες δύο και τριών υπνοδωματίων
καθώς και 10 επαύλεις τριών και τεσσάρων υπνοδωματίων με το οικόπεδο της κάθε μιας να
φτάνει τα 1048m². Κάθε κατοικία διαθέτει πισίνα
υπερχείλισης, τζακούζι και rooftop με καθιστικό
και χώρο για barbecue. Μερικά από τα χαρακτηριστικά των κατοικιών είναι: θερμομόνωση στους
εξωτερικούς τοίχους, ανελκυστήρα από το ισόγειο
μέχρι το roof terrace, συστήματα έξυπνου σπιτιού,
επώνυμα ευρωπαϊκά κεραμικά πλακάκια δαπέδου
και τοίχου, εντοιχιζόμενες ντουλάπες αυτο-κλεισίματος με συρτάρια και εσωτερικό φωτισμό, κ.α.
Εκτός από τις αποκλειστικές VIP υπηρεσίες και
τις παροχές παγκόσμιας κλάσης που αποτελούν
πρότυπο για ένα έργο αυτής της εμβέλειας, τα
ακίνητα σχεδιάζονται με έμφαση στην αποκλειστικότητα, δίνοντας μια αίσθηση ελευθερίας

Το Citrine Estates αναπτύσσεται από τον Όμιλο
CNS, έναν από τους πιο διακεκριμένους ομίλους
στην Κύπρο, και πλαισιώνεται από μια ταλαντούχα
ομάδα επαγγελματιών, όπως οι J&A Philippou
Architects, Sotiris Agapiou Services και MDA
Quantity Surveyors. Το πολυτελές αναπτυξιακό
έργο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη του
φάση – αυτή της οικιστικής ανάπτυξης – η οποία
θα ολοκληρωθεί το 2021. Η δεύτερη φάση θα
περιλαμβάνει εμπορικές και οικιστικές εγκαταστάσεις και η τελική φάση ανάπτυξης θα αφορά
την προσθήκη πολυτελών οικιστικών ακινήτων.

Για περισσότερες πληροφορίες
για το νέο πολυτελές αναπτυξιακό έργο
της Λεμεσού, επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα www.citrineestates.com
ή καλέστε στο +357 25558100

• Δημόσιος υπάλληλος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με μέσο συντάξιμο μισθό
1.700 ευρώ, θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στα 60,5 έτη ηλικίας, με 35 έτη ασφάλισης, έχοντας πληρώσει εισφορές
142.800 ευρώ. Η σύνταξή του θα ήταν της
τάξης των 1.235 ευρώ (μεικτά). Πλέον, έπειτα από επίσης 35 χρόνια, έχοντας όμως
συμπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του,
θα λάβει σύνταξη 961 ευρώ (μεικτά). Επειτα
από 40 έτη ασφάλισης, οι εισφορές θα
φθάσουν τα 163.200 ευρώ και η σύνταξη
με το παλαιό σύστημα τα 1.358 ευρώ, ενώ
με το νέο, τα 1.112 ευρώ...
• Ελεύθερος επαγγελματίας (πρώην
ΤΕΒΕ) με 20.400 ευρώ μέσο ετήσιο εισόδημα, με το παλαιό σύστημα θα μπορούσε
να λάβει σύνταξη 1.325 ευρώ, έχοντας
πληρώσει 150.900 ευρώ ως εισφορές. Πλέον, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 40 έτη ασφάλισης και το 62ο
έτος της ηλικίας του, που οδηγούν σε πληρωμένες εισφορές ύψους 163.200 ευρώ,
για να λάβει σύνταξη 1.118 ευρώ.
• Αυτοαπασχολούμενος μηχανικός, τέλος, με το σύστημα που ίσχυε πριν από
την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2015
θα έπρεπε να πληρώσει 133.200 ευρώ
κατά τη διάρκεια 37 ετών ασφάλισης, για
να λάβει σύνταξη 1.580 ευρώ. Με το νέο
σύστημα, θα πρέπει να εργαστεί 40 χρόνια
και να καταβάλει συνολικά εισφορές
144.200 ευρώ, για να λάβει τελικά 1.100
ευρώ μεικτά, σύνταξη.
Τα παραδείγματα μιλούν από μόνα τους,
καθώς αποδεικνύουν τη μεγάλη μείωση
των συντάξεων, ακόμη και έπειτα από περισσότερα έτη ασφάλισης και κατά συνέπεια υψηλότερη συνεισφορά στο σύστημα, μέσω της πληρωμής εισφορών. Η
σύγκριση μάλιστα γίνεται πάντα όχι με
τις αρχικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις,
αλλά με τις συντάξεις όπως έχουν διαμορφωθεί μετά τις περικοπές της περιόδου
2010-2016.
Και όπως επισημαίνει ο κ. Κουτρουμάνης, σε βάθος 5ετίας οι διαφορές θα είναι
ακόμη μεγαλύτερες εις βάρος των νέων
συνταξιούχων, καθώς σταδιακά μειώνεται
ακόμη περισσότερο η ανταποδοτικότητα.
«Εάν δεν λυθεί το πρόβλημα με ενίσχυση
της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών παροχών, που θα αποτελέσει και ισχυρό
κίνητρο ασφάλισης, οι προοπτικές είναι
δυσοίωνες», καταλήγει.
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Οι μεγάλοι
χαμένοι
Διπλά άτυχοι θεωρούνται ό-

σοι ασφαλισμένοι υποβάλουν
αιτήσεις συνταξιοδότησης εντός του 2019, καθώς συνταξιοδοτούνται εξ ολοκλήρου
με το νέο καθεστώς και δεν
θα διατηρήσουν έστω ένα μέρος της προσωπικής διαφοράς. Να σημειωθεί ότι από την
έναρξη εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου στις 13
Μαΐου 2016 και έως το τέλος
του 2018 είχαν υποβληθεί
358.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες υπολογίστηκαν ή θα υπολογιστούν,
διατηρώντας ένα μέρος της
λεγόμενης «προσωπικής διαφοράς», εφόσον αυτή ξεπερνά το 20%. Συγκεκριμένα, όσοι υπέβαλαν αίτηση το 2016
έλαβαν ή θα λάβουν το 1/2
του ποσού, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2017 το 1/3, ενώ
όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το
2018 το 1/4. Σύμφωνα με τα
στοιχεία των συνδικαλιστών,
έχουν ήδη εκδοθεί 290.830
συντάξεις, ενώ 67.170 βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Συγκεκριμένα, από 13/5/2016 έως το τέλος του έτους κατατέθηκαν 73.000 αιτήσεις συνταξιοδότησης και εξ αυτών έχει
οριστικοποιηθεί το 97%. Το
2017 υποβλήθηκαν 138.000
αιτήσεις και οριστικοποιήθηκε το 87%, ενώ το 2018 ο αριθμός των αιτήσεων ανήλθε
σε 147.000, εκ των οποίων οριστικοποιήθηκε το 68%.
Μεσοσταθμικά πάντως, η μείωση εκτιμάται στο 12% με
16% για τους νέους συνταξιούχους και τις μεγαλύτερες απώλειες έχουν, σύμφωνα με
τους υπολογισμούς, δημόσιοι
υπάλληλοι με 30 χρόνια υπηρεσίας (κατηγορίας πανεπιστημιακής και τεχνολογικής
εκπαίδευσης), ασφαλισμένοι
του ΙΚΑ με υψηλές αποδοχές
και τουλάχιστον 30 χρόνια ασφάλισης, καθώς και ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΕΒΕ, το
Ταμείο Νομικών και του ΤΣΑΥ
ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης.
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Δημοσιονομικές νάρκες
κληρονομεί η νέα κυβέρνηση
Αμφισβητούνται οι στόχοι για υπερπλεόνασμα, ανάπτυξη και έσοδα από ρυθμίσεις
δεν αποδέχονται ότι το υπερπλεόνασμα
του 2018 θα έχει θετική επίδραση και στον
προϋπολογισμό του 2019, βλέπουν χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης και μεγάλη δημοσιονομική ζημία από τις δύο ρυθμίσεις
ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Του ΘAΝΟΥ ΤΣIΡΟΥ

Αντιμέτωπη με κύμα αμφισβήτησης των φετινών δημοσιονομικών στόχων αλλά και
των μακροοικονομικών προβλέψεων θα βρεθεί με το «καλημέρα» της εκλογής της η νέα
κυβέρνηση. Στο «στόχαστρο» έχει ήδη μπει
η πρόβλεψη ότι η ανάπτυξη θα φτάσει φέτος
στο 2,3%, η «πεποίθηση» της σημερινής κυβέρνησης ότι το υπερπλεόνασμα του 2018
θα «κληροδοτήσει» πρόσθετο δημοσιονομικό
χώρο και στον φετινό προϋπολογισμό, αλλά
και η εκτίμηση ότι οι ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν θετικό αντίκτυπο
στην πορεία των δημοσίων εσόδων. Και η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και η Τράπεζα
της Ελλάδος βλέπουν ήδη δημοσιονομικό
κενό. Καθοριστικός μήνας θα είναι ο Σε-

Τι «βλέπει» η ΤτΕ
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Καθοριστικός μήνας ο Σεπτέμβριος. Θα ανακοινωθεί η πορεία του ΑΕΠ για το β΄ τρίμηνο,
ενώ το Γενικό Λογιστήριο θα
έχει τα στοιχεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού στο 8μηνο.
πτέμβριος. Λίγες ημέρες πριν υποχρεωθεί
η νέα κυβέρνηση να καταθέσει το προσχέδιο
του προϋπολογισμού στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ανακοινωθεί η πορεία του ΑΕΠ
για το β΄ τρίμηνο της φετινής χρονιάς. Το
Γενικό Λογιστήριο θα έχει ήδη στα χέρια
του τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο 8μηνο, ενώ θα φτάνουμε και κοντά στη λήξη της προθεσμίας υποβολής των
αιτήσεων για τις ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων
οφειλών σε εφορίες και ασφαλιστικά ταμεία.
Τα μέχρι τώρα στοιχεία εκτέλεσης του
προϋπολογισμού δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Στο 5μηνο καταγράφηκε υπέρβαση
των δαπανών έναντι του στόχου (λόγω της
πληρωμής της 13ης σύνταξης), ενώ η υπεραπόδοση στο σκέλος των εσόδων οφείλεται
σχεδόν εξ ολοκλήρου στην είσπραξη των
ANFAs και των SMPs. Και οι δύο αυτές πηγές

εσόδων δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του «μνημονιακού» πρωτογενούς
πλεονάσματος. Από την άλλη, οι εισπράξεις
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων στο 4μηνο
είναι αισθητά μειωμένες σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, ενώ η εισπρακτική απόδοση της ρύθμισης των 120
δόσεων περιορίζεται μέχρι στιγμής σε ποσά
κάτω των 70-80 εκατ. ευρώ.
Ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος άσκησε δριμύτατη κριτική και

στον Κλάους Ρέγκλινγκ αλλά και στον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη
Στουρνάρα για το γεγονός ότι και οι δύο
αμφισβήτησαν τη δυνατότητα παραγωγής
πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ.
Βέβαια, τόσο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί όσο και
η ΤτΕ έχουν στηρίξει τις εκτιμήσεις τους
σε συγκεκριμένα δημοσιονομικά υποδείγματα. Η άποψη των θεσμών τεκμηριώθηκε
μέσω της έκθεσης των θεσμών για την τρίτη
μεταμνημονιακή αξιολόγηση. Οι δανειστές

Οσο για την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», η «τεκμηρίωση» της πρόβλεψης για πρωτογενές πλεόνασμα 2,9% του ΑΕΠ έχει ως εξής:
1. Η ΤτΕ στηρίζει τη δημοσιονομική της
πρόβλεψη στην εκτίμηση ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα περιοριστεί φέτος στο 1,9%
και όχι στο 2,3%, όπως εκτιμά η κυβέρνηση.
Ηδη το πρώτο τρίμηνο είχε ανάπτυξη 1,3%.
2. Για τους αναλυτές της ΤτΕ, το γεγονός
ότι το πρωτογενές πλεόνασμα έφτασε το
2018 στο 4,3% (πολύ πάνω από τον στόχο
του 3,5%) δεν είναι κάτι που μπορεί να επαναληφθεί και το 2019. Εκτιμούν ότι το
περυσινό υπερπλεόνασμα οφείλεται σχεδόν
εξ ολοκλήρου στην υπερσυγκράτηση των
δημοσίων δαπανών αλλά και την υπο-εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Αρμόδια πηγή της ΤτΕ αναφέρει
ότι η εκτίμηση για πλεόνασμα 2,9% το 2019
στηρίζεται στο ότι οι φετινές δαπάνες θα
πραγματοποιηθούν κανονικά. Αν πάλι επαναληφθεί το περυσινό φαινόμενο υπερσυγκράτησης των δημοσίων δαπανών, αυτό
θα μπορούσε να συγκρατήσει τον ρυθμό
της ανάπτυξης ακόμη και κάτω από το 1,9%.
3. Η ΤτΕ, με ανάπτυξη 1,9% και πλήρη εκτέλεση του φετινού προϋπολογισμού, έβλεπε
το πρωτογενές πλεόνασμα στο 3,6%. Μετά
όμως την ενεργοποίηση του πακέτου μέτρων
της 15ης Μαΐου (ΦΠΑ, 13η σύνταξη), αφαιρεί
το δημοσιονομικό κόστος του πακέτου το
οποίο εκτιμάται σε 0,7% του ΑΕΠ.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος δεν συντάσσεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βλέπει πολύ μεγάλο δημοσιονομικό κόστος
από τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών (έως και 0,6% του ΑΕΠ ή πάνω από
ένα δισ. ευρώ). Δεν συντάσσεται όμως ούτε
με την κυβέρνηση που προβλέπει θετικό
δημοσιονομικό αντίκτυπο.
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Μείωση εσόδων από
τα ληξιπρόθεσμα χρέη
Περισσότερα από 5,3 δισ. ευρώ
πρέπει να εισπράξει το υπουργείο
Οικονομικών μέχρι το τέλος του
χρόνου από τη «δεξαμενή» των
ληξιπρόθεσμων χρεών της εφορίας, προκειμένου να μη δημιουργηθεί «τρύπα» στον προϋπολογισμό. Στο πρώτο 4μηνο, η ΑΑΔΕ
κατέγραψε αρνητικές αποκλίσεις
της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ έναντι των φετινών στόχων, οι οποίες αποδίδονται στο ότι οι οφειλέτες περίμεναν να ξεκαθαρίσει
το τοπίο με τις 120 δόσεις. Κατέγραψε επίσης σημαντική μείωση
στις εισπράξεις (περίπου 220 εκατ.
ευρώ) σε σχέση με πέρυσι. Πλέον,
το ενδιαφέρον επικεντρώνεται
στην απόδοση της ρύθμισης των
ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μέχρι
τώρα οι περίπου 120.000-130.000
οφειλέτες που έχουν οριστικοποιήσει την ένταξη στη ρύθμιση πληρώνοντας εμπρόθεσμα την πρώτη
δόση έχουν καταβάλει στο δημόσιο
ταμείο λιγότερα από 70-80 εκατ.
ευρώ. Μάλιστα, σημαντικός αριθμός εξ αυτών πλήρωσε εφάπαξ για
να εκμεταλλευτεί και τη διαγραφή
των προσαυξήσεων, κάτι που σημαίνει ότι δεν θα εξακολουθήσει
να εισφέρει δημοσιονομικά και το
επόμενο χρονικό διάστημα. Στην
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων περιμένουν μεγαλύτερο «κύμα»
αιτήσεων μετά τις εκλογές. Πρώτον,
διότι πολλοί οφειλέτες τηρούν στάση αναμονής ενόψει πιθανών αλλαγών στη ρύθμιση από την επόμενη κυβέρνηση –η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη μιλήσει για αλλαγές–
και, δεύτερον, διότι επίκεινται
«διορθώσεις» στο νομοθετικό πλαίσιο οι οποίες θα ανοίξουν τον δρόμο
στην ένταξη ακόμη περισσότερων
οφειλετών που σήμερα «μπλοκάρονται».
Η απόδοση της ρύθμισης των
120 δόσεων είναι ο βασικός λόγος
αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους δανειστές όσον
αφορά την πρόβλεψη για την επίτευξη του φετινού δημοσιονομικού
στόχου. Οι θεσμοί βλέπουν αρνητική απόκλιση της τάξεως του 0,2%0,4% του ΑΕΠ και η ελληνική κυβέρνηση θετική επίδραση 0,1%

του ΑΕΠ για φέτος και 0,2% για
του χρόνου, όπως φάνηκε και στην
πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Το ποια από τις δύο
πλευρές θα δικαιωθεί στο τέλος
του χρόνου εξαρτάται από το αν
θα εισπραχθούν ή όχι τα περίπου
5,3 δισ. ευρώ που έχουν προβλεφθεί
από τις χρήσεις των παρελθόντων
ετών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έχει προϋπολογίσει
ότι θα εισπράξει μέσα στο 2019
περί τα 2,9 δισ. ευρώ από το ληξιπρόθεσμο χρέος που είχε σχηματιστεί μέχρι το τέλος του 2018,
αλλά και το 27% των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών που θα σχηματιστούν μέσα στο 2019. Ετσι
<
<
<
<
<
<

Η απόδοση της ρύθμισης των 120 δόσεων
είναι ο βασικός λόγος
αντιπαράθεσης ανάμεσα στην κυβέρνηση
και τους δανειστές.
προκύπτει και ο στόχος των 5,3
δισ. ευρώ. Στο πρώτο τρίμηνο, οι
στόχοι δεν επιτεύχθηκαν. Μέχρι
και το τέλος Μαρτίου έπρεπε να
συγκεντρωθούν 970 εκατ. ευρώ
από το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος
και το 16% των «φρέσκων» χρεών.
Συγκεντρώθηκαν 924 εκατ. ευρώ
(υστέρηση 45 εκατ. ευρώ) και το
15,2% του νέου χρέους. Εκτός από
τη σύγκριση με τους φετινούς στόχους, υπάρχει και η σύγκριση με
τις αντίστοιχες περυσινές επιδόσεις.
Στο διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου, πέρυσι, είχε εισπραχθεί 1,295
δισ. ευρώ από τη «δεξαμενή» του
παλαιού χρέους.
Φέτος, η αντίστοιχη είσπραξη
έχει πέσει στο 1,165 δισ. ευρώ.
Οσον αφορά την είσπραξη τρεχουσών υποχρεώσεων που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μέσα στο
τρέχον έτος, πέρυσι είχαν συγκεντρωθεί 566 εκατ. ευρώ στο διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου και
φέτος οι εισπράξεις έχουν πέσει
στα 474 εκατ. ευρώ.
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Στην Ισλανδία
δύο φάλαινες
από την Κίνα
ρηγήθηκε κατά τη διάρκεια του αεροπορικού ταξιδιού.
Τα δύο θηλαστικά πιάστηκαν στα
ρωσικά χωρικά ύδατα και πωλήθηκαν
σε ενυδρείο της Σαγκάης πριν από
δέκα χρόνια. Οι φάλαινες μπελούγκα
ενδημούν στον Αρκτικό ωκεανό, ενώ
περιβαλλοντικές οργανώσεις εκτιμούν
ότι 135.000 ενήλικα μπελούγκα ζουν
στα παγωμένα νερά. Η Ρωσία έχει αναπτύξει προσοδοφόρο αγορά ζωντανών φαλαινών, με τις μπελούγκα να
κοστίζουν γύρω στις 150.000 δολάρια.
Η απελευθέρωση της Μικρής Γκρι και
της Μικρής Λευκής έγινε χάρη στις
<
<
<
<
<
<

«Γιατί να φέρει κανείς δύο
φάλαινες που δεν ενδημούν στα ισλανδικά νερά
και να τις φυλακίσει εκεί;»αναρωτιέται Ισλανδή
βιολόγος.
προσπάθειες διεθνούς κινήματος κατά
της αιχμαλωσίας φαλαινών και δελφινιών.
Επικρίσεις για τη νέα «φυλακή» των
δύο μπελούγκα εκφράζουν, όμως, μέλη
περιβαλλοντικών οργανώσεων. «Γιατί
να φέρει κανείς δύο φάλαινες που δεν
ενδημούν στα ισλανδικά νερά και να
τις φυλακίσει εκεί;», αναρωτιέται η
Μαριάνε-Χελένε Ράσμουσεν, βιολόγος
του Πανεπιστημίου της Ισλανδίας, αμφισβητώντας την αξία της επιχείρησης
«μεταστέγασης» των μπελούγκα, που
δεν έχουν μάθει να ζουν στη θάλασσα
χωρίς τη βοήθεια του ανθρώπου. Το
1998 η θηλυκή όρκα Κέικο, πρωταγω-
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Νέοι με μικρά κέρατα λόγω
αυξημένης χρήσης κινητού

Τα νεαρά μπελούγκα θα φιλοξενηθούν
σε καταφύγιο θαλάσσιων κητών
ΡΕΪΚΙΑΒΙΚ. Θερμή υποδοχή στο νέο
τους σπίτι στην Ισλανδία εξασφάλισαν
δύο φάλαινες μπελούγκα που ζούσαν
σε ενυδρείο της Κίνας. Τα δύο κατάλευκα θαλάσσια κήτη θα βοηθήσουν
στην αναπαραγωγή και στη «στελέχωση» καταφυγίου για θαλάσσια θηλαστικά που απελευθερώθηκαν από
τα δεσμά τους. Μέλη περιβαλλοντικών
οργανώσεων ξέσπασαν σε ζητωκραυγές όταν αεροσκάφος από τη Σαγκάη
που μετέφερε τις φάλαινες Μικρή Γκρι
και Μικρή Λευκή –λόγω του χρώματός
τους–προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο του Κέφλαβικ.
«Οι φάλαινες τα πήγαν καλά στην
πτήση και βρίσκονται σε άριστη κατάσταση», είπε ο υπεύθυνος της αποστολής για τα δύο θηλυκά ηλικίας 12
ετών. Οι φάλαινες μπελούγκα ζουν 35
με 50 χρόνια, ενώ θα γίνουν τα πρώτα
θηλαστικά του καταφυγίου στη νότια
ακτή της Ισλανδίας. Το νέο τους θαλάσσιο σπίτι έχει εμβαδόν 32.000 τ.μ.
και βρίσκεται στον κολπίσκο Κλέτσβικ,
προσιτό σε επισκέπτες με τουριστικά
σκάφη παρατήρησης φαλαινών.
Υστερα από πτήση 11 ωρών, οι δύο
φάλαινες φορτώθηκαν σε φορτηγά
και μετεπιβιβάστηκαν σε πλοιάριο για
το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού τους,
που τις έφερε στο αρχιπέλαγος των
νήσων Ουέστμαν, λίγα μίλια από τις
ακτές της Ισλανδίας. Εκεί, οι δύο μπελούγκα θα παραμείνουν για 40 ημέρες
σε ειδικά σχεδιασμένη κλειστή πισίνα,
ενώ το προσωπικό του καταφυγίου θα
αυξάνει σταδιακά την τροφή τους,
έτσι ώστε να αναπτύξουν τον αναγκαίο
όγκο λίπους για τα κρύα νερά του Βόρειου Ατλαντικού. Οι φάλαινες ζυγίζουν
προς στιγμήν 900 κιλά και δείχνουν
να προτιμούν τη ρέγγα, που τους χο-
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Εργαζόμενοι ρωσικής επιχείρησης πώλησης θαλάσσιων θηλαστικών μεταφέρουν σε

κλουβιά όρκες και μπελούγκα στη ρωσική Απω Ανατολή.
νίστρια της ταινίας «Ελευθερώστε τον
Γουίλι», μεταφέρθηκε στον όρμο Κλέτσβικ, όπου προετοιμάστηκε για την
απελευθέρωσή της, πέθανε όμως από
πνευμονία έναν χρόνο αργότερα. Η

Κέικο δεν μπόρεσε να απαλλαγεί από
την ανθρώπινη εξάρτησή της: προσέγγιζε πλοιάρια και επιζητούσε ανθρώπινες δραστηριότητες, ενώ απέφευγε τις άλλες όρκες.

Μια ανατρεπτική έρευνα στον τομέα της βιομηχανικής αποκάλυψε πως οι νέοι αναπτύσσουν μικρές κερατόμορφες προεκτάσεις στο
πίσω μέρος των κρανίων τους, πιθανότατα
ως αποτέλεσμα της αυξημένης χρήσης των
κινητών τηλεφώνων. Δύο ερευνητές από το
Πανεπιστήμιο της Ακτής του Ηλιου στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας ανακάλυψαν πως
οι κερατόμορφες οσφυϊκές οσμές που παρατηρούνται ολοένα και περισσότερο στους
νέους προκαλούνται από την πρόσθια κλίση
του κεφαλιού, η οποία μετατοπίζει το βάρος
από τη σπονδυλική στήλη στους μυς που
βρίσκονται στο πίσω μέρος του κρανίου.
Λόγω της επικράτησης της ασυνήθιστης ανάπτυξης των οστών στους νεότερους πληθυσμούς, οι Αυστραλοί επιστήμονες εικάζουν
πως οφείλεται στη μετατόπιση της στάσης
του σώματος που επιφέρει η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
Στην ανάλυσή τους, οι επιστήμονες αναφέρουν πως τα smartphones και άλλες φορητές συσκευές είναι οι πιο πιθανοί υπαίτιοι
για την οστική αλλαγή που παρατηρείται,
καθώς απαιτούν από τους χρήστες να κάμψουν τα κεφάλια τους προς τα εμπρός για
να επικεντρωθούν στις μικροσκοπικές οθόνες.
Εάν πράγματι επιβεβαιωθεί, η ανακάλυψη
των Αυστραλών ερευνητών θα σηματοδοτήσει
την πρώτη τεκμηρίωση σκελετικής προσαρμογής λόγω της διείσδυσης της σύγχρονης
τεχνολογίας στην καθημερινότητά μας. Ηδη,
αρκετοί γιατροί έχουν διαγνώσει πως αρκετοί
πόνοι στον αυχένα ή στα δάχτυλα οφείλονται
στη συχνή ανταλλαγή μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου, ωστόσο καμία έρευνα
μέχρι στιγμής δεν έχει συνδέσει τη χρήση
της τεχνολογίας με αλλαγές στον ανθρώπινο
σκελετό.
«Ενα πολύ επιτακτικό ερώτημα που προκύπτει από την έρευνά μας είναι ποια θα
είναι η εξέλιξη του φαινομένου για τους νέους
που συμμετείχαν στη μελέτη, δεδομένου ότι
η ανάπτυξη των κερατόμορφων προεκτάσεων
είναι εμφανής σε ένα τόσο πρώιμο στάδιο
της ζωής τους», ανέφερε ο Ντέιβιντ Σάχαρ,
ένας εκ των δύο ερευνητών του πανεπιστημίου, σε άρθρο που δημοσίευσε στο επιστημονικό έντυπο Scientific Reports. Ο Αυστραλός
επιστήμων συμπληρώνει πως το πιο εντυπωσιακό πόρισμα των ευρημάτων ήταν το
μέγεθος των «κεράτων», τα οποία έφθαναν
ήδη τα 10 χιλιοστά, παρά το νεαρό της ηλικίας
των συμμετεχόντων. Ο Σάχαρ πρόσθεσε επίσης ότι ο κερατόμορφος σχηματισμός είναι
σημάδι μιας σοβαρής παραμόρφωσης στη

Νεαρός διαβάζει μηνύματα κατά τις πρόσφα-

τες διαδηλώσεις στο Χονγκ Κονγκ. Η πρόσθια
κλίση του κεφαλιού έχει επιπτώσεις στο πίσω
μέρος του κρανίου.

σπονδυλική στήλη, η οποία μπορεί να προκαλέσει χρόνιους πονοκεφάλους και συνεχή
πόνο στην πλάτη και στον αυχένα.
«Αυτό που ανακάλυψαν οι επιστήμονες
ήταν πως το σύγχρονο lifestyle που περιλαμβάνει και την αυξημένη χρήση κινητού,
στις ηλικίες μεταξύ 18 και 29 ετών, ενδέχεται
να προκαλεί μικρές οστικές προεκτάσεις στο
πίσω μέρος του κρανίου. Ωστόσο οι επιστήμονες κάνουν λόγο για “υπόθεση” (hypothesis)
και όχι για απόδειξη, ενώ ο συνσυγγραφέας
της επίμαχης έρευνας Μάρκ Σάγιερς δήλωσε
«Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε συσχέτιση».
Επιπλέον, όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές
όπως το Smithsonian Mag, η μελέτη δεν συνυπολόγισε το χρόνο χρήσης του κινητού
ανά περίπτωση, ενώ οι 1200 άνθρωποι που
εξετάστηκαν, ήδη είχαν πόνους στα επίμαχα
σημεία, «γεγονός που φανερώνει πως δεν υπήρξε control group (υγειών ανθρώπων)
στην έρευνα για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα ως προς την αιτία της εμφάνισης
των προεκτάσεων».
Παρά τα σοκαριστικά ευρήματα, η έρευνα
κλείνει με σχετική αισιοδοξία όσον αφορά
την αποφυγή των προβλημάτων που δημιουργούν οι κερατόμορφες προεκτάσεις. Οι
επιστήμονες αναφέρουν πως η δημιουργία
των «κεράτων» συμβαίνει κατά τη διάρκεια
ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος, γεγονός
που υποδηλώνει πως η βελτίωση της στάσης
του σώματος μπορεί να κάμψει ή και να σταματήσει την ανάπτυξή τους.
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Περιορισμένη πτώση κατά 0,32%
στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Νευρική συνεδρίαση και πιέσεις στις μετοχές των τραπεζών και της ΔΕΗ
Επειτα από έντονες διακυμάνσεις και
αρκετές εναλλαγές προσήμου, το Χρηματιστήριο Αθηνών κατάφερε στο τέλος
της συνεδρίασης να περιορίσει τις απώλειες και να κλείσει σε οριακά πτωτικό
έδαφος, αν και δεν έλειψαν οι ρευστοποιήσεις τίτλων που είχαν σημειώσει
σημαντικές αποδόσεις τόσο στην προηγούμενη συνεδρίαση όσο και το τελευταίο
διάστημα. Οι τραπεζικές μετοχές και η
ΔΕΗ (-2,85%) ήταν αυτές που συγκέντρωσαν τα βέλη των πωλητών, ωστόσο
το Χ.Α. δεν έχασε την «επαφή» με τις
850 μονάδες, δείχνοντας διαθέσεις ισορροπίας γύρω από αυτό το επίπεδο.
Oπως σημείωσε και η χρηματιστηριακή «Λέων Δεπόλας», η επενδυτική
κοινότητα στο εσωτερικό αναμένει ότι
η εκλογική αναμέτρηση θα οδηγήσει σε
ένα περισσότερο προβλέψιμο τοπίο στην
οικονομία και η αγορά είναι πιθανό να
διατηρήσει εν πολλοίς τα κέρδη της έως
ότου ξεκινήσει να αξιολογεί το μείγμα
δημοσιονομικής πολιτικής και μεταρρυθμίσεων της επόμενης κυβέρνησης.
Ενδιάμεση στήριξη σε μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση αποτελεί η περιοχή των
820-830 μονάδων.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες
0,32% στις 846,66 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά κινήθηκε από το -0,92% έως
το +0,68%, με τον τζίρο να διαμορφώνεται στα 63,45 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης
υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με απώλειες 0,30%, ο δείκτης μεσαίας κεφα-

Η μετοχή της Renault υποχώρησε 2% όταν η Nissan Motor διέψευσε ότι θα προχωρήσει
η μεταξύ τους συμμαχία.

Πιέσεις στις αγορές
έφερε η κρίση
Ουάσιγκτον - Τεχεράνης

<
<
<
<
<
<

Το Χ.Α. δεν έχασετην
«επαφή»με τις 850 μονάδες,
δείχνοντας διαθέσεις
ισορροπίας.
λαιοποίησης σημείωσε πτώση 0,62% και
ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες
1,66% στις 757,23 μονάδες. Τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Εθνικής Τράπεζας, η οποία έκλεισε με απώλειες 1,92%, και ακολούθησαν η Alpha
Bank στο -1,73%, η Eurobank στο -1,59%
και η Τράπεζα Πειραιώς στο -1,30%.
Αξίζει να σημειώσουμε πως τα short
funds «επέστρεψαν» μετά μία περίοδο

(Πηγή: Reuters)

Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται στις εθνικές εκλογές και εκτιμάται ότι το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε ένα περισσότερο προβλέψι-

μο τοπίο στην οικονομία. Η αγορά είναι πιθανό να διατηρήσει εν πολλοίς τα κέρδη της έως ότου ξεκινήσει να αξιολογεί το μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής και μεταρρυθμίσεων της επόμενης κυβέρνησης.

στάσης αναμονής, με το Oceanwood
Capital Management να προχωρεί στις
21 Ιουνίου σε σημαντική αύξηση των
αρνητικών του θέσεων στην Εθνική και
στο 2% επί των μετοχών της, από 1,90%
πριν, ενώ το Marshall Wace, μία ημέρα
νωρίτερα, προχώρησε σε αύξηση στο
0,61% της short θέσης του στην Εθνική,
από 0,51% πριν.
Πάντως, σύμφωνα με τον Δημήτρη

Τζάνα, διευθυντή Επενδύσεων Κύκλος
ΑΧΕΠΕΥ, παρά τις χθεσινές πιέσεις, οι
προοπτικές των ελληνικών τραπεζών έχουν ξεκάθαρα βελτιωθεί. Ο συνδυασμός
της ανόδου των τιμών των ομολόγων
και των ακινήτων βελτιώνει τη χρηματοοικονομική υγεία των τραπεζών και
ανοίγει την προοπτική για την έναρξη
της περιόδου που θα εγκρίνονται περισσότερα νέα δάνεια, επιχειρηματικά και

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

ιδιωτών (στεγαστικά και καταναλωτικά),
εξέλιξη που θα διαμορφώσει και την προοπτική εισόδου σε βελτιωμένη κερδοφορία λόγω ενισχυμένων αποτελεσμάτων
από καθαρούς τόκους. Την ίδια στιγμή,
μετά την έκδοση ομολόγου της Πειραιώς
θα ακολουθήσουν ενδεχομένως και οι
άλλες συστημικές τράπεζες και το αποτέλεσμα είναι ότι η κεφαλαιακή επάρκεια
βελτιώνεται.

Πτωτικά κινήθηκαν χθες οι ευρω-παϊκές
αγορές για τρίτη στη σειρά συνεδρίαση,
εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας για την
εντεινόμενη κρίση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και στην Τεχεράνη. Η απόφαση
του Ντόναλντ Τραμπ να επιβάλει οικονομικές κυρώσεις κατά του ανώτατου
θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ
Αλί Χαμενεΐ, και άλλων υψηλόβαθμων
Ιρανών αξιωματούχων επιβάρυνε περαιτέρω το κλίμα ανησυχίας που επικρατεί στις αγορές εν αναμονή του νέου
γύρου συνομιλιών ανάμεσα στο Πεκίνο
και στην Ουάσιγκτον.
Ετσι, έπειτα από συνεχή άνοδο τριών
εβδομάδων, οι ευρωπαϊκές αγορές, εξαιρουμένου μόνο του χρηματιστηρίου
του Λονδίνου, έκλεισαν όλες με απώλειες,
ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης επικρατούσε νευρικότητα μεταξύ επενδυτών. Ο ευαίσθητος σε θέματα
εμπορίου δείκτης Xetra DAX της Φρανκφούρτης έκλεισε με υποχώρηση 0,38%
και ο ΙΒΕΧ 35 της Μαδρίτης με απώλειες
0,36%.
Παράλληλα, ο δείκτης FTSE MIB του
Μιλάνου έκλεισε με απώλειες 0,73%,
ενώ ο CAC 40 του Παρισιού έκλεισε με
υποχώρηση 0,13%. Εξαίρεση αποτέλεσε
χθες μόνο ο δείκτης FTSE 100 του Λονδίνου, που χάρη στην άνοδο των ενεργειακών και των εταιρειών ορυχείων έκλεισε σχεδόν στάσιμος, με οριακά θετικό
πρόσημο 0,08%. Στο μεταξύ, οι μετοχές
της Renault υποχώρησαν κατά 2% όταν
η Nissan Motor διέψευσε τις ελπίδες

που είχαν καλλιεργηθεί πως οι δύο αυτοκινητοβιομηχανίες θα παρέκαμπταν
σύντομα τις διαφωνίες τους και θα προχωρούσαν σε συμμαχία. Υποχώρησαν,
εξάλλου, οι μετοχές της Carrefour, καθώς
την προηγούμενη ημέρα είχε προηγηθεί
η απόφαση της εταιρείας λιανικής να
<
<
<
<
<
<

Για τρίτη στη σειρά συνεδρίαση υποχώρησαν οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες.
αποχωρήσει ουσιαστικά από την κινεζική
αγορά. Η δυσοίωνη ανακοίνωση συνοδεύτηκε, άλλωστε, από την υποβάθμισή
της από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch. Στην άλλη πλευρά του
Ατλα-ντικού, στη Γουόλ Στριτ το κλίμα
ήταν παρεμφερές, καθώς οι γεωπολιτικές
εντάσεις συνδυάστηκαν με κάποια απογοητευτικά οικονομικά στοιχεία.
Οι επενδυτές παρακολουθούσαν τις
δηλώσεις του Ζερόμ Πάουελ, επικεφαλής
της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ,
αναζητώντας ενδείξεις για το κατά πόσον
θα ενδώσει η Federal Reserve στις πιέσεις
του Τραμπ και θα προχωρήσει σε μείωση
των επιτοκίων του δολαρίου. Η αβεβαιότητα εξώθησε, πάντως, για μία ακόμη
φορά τούς επενδυτές στα ασφαλή καταφύγια, με τον χρυσό να σημειώνει άνοδο, φτάνοντας στα 1.421,13 δολάρια
η ουγγιά.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

l
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Τρίτη 25 Ιουνίου 2019
ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

-0,22

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8920

0,9000

0,8960

0,5810

5.899

0,8920

0,9000

0,9000

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,4660

1,4940

1,4742

3,7070

68.998

1,4740

1,4880

1,4800

1,37

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,5100

0,5150

0,5144

-0,4200

1.588

0,5100

0,5200

0,5100

-0,97

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0000

0,0100

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0,0525

0,0555

0,0525

-0,1140

27.180

0,0525

0,0550

0,0525

0,00

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1240

0,1240

0,1240

0,5340

386

0,1150

0,1240

0,1240

3,33

1,3100

1,3200

1,3174

-0,2620

4.100

1,3000

1,3100

1,3100

-0,76

0,0710

0,0715

0,0714

-0,0090

57.000

0,0710

0,00

1,3000

0,78

1,1400

0,88

0,1420

6,77

0,6100

-0,81

0,7900

3,95

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

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

0,0400

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0180

0,0230

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2940

0,3260

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0240

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1270

0,1390

ΤΔΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)

0,0000

0,0000

ΤΕΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ (Σ)

0,0000

0,8000

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

0,0100

1,3000

1,3000

1,3000

1,0000

1.000

0,2020

0,2140

0,0710

0,0750

0,2500

0,0000

1,2900

1,3000

0,0320

0,0000

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

1,1300

1,1400

1,1302

0,0240

1.246

0,0100

0,0000

1,1300

1,1400

0,2200

0,0000

1,0000

1,1000

0,1350

0,1590

0,0000

0,0220
0,1300

ΑΓΡΟ

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

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

ΚΩΝΣ

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,1100

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0680

0,0720

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,6000

0,6200

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,7200

0,8350

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0280

0,0000

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

1,4500

1,5300

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0630

0,0000

0,0480

0,1420

0,6100
0,7900

0,1420

0,6200
0,8000

0,1420

0,6107
0,7903

1,0190

-0,5970
3,0340

5.900

8.000
3.325

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

0,0000

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,4000

0,0000

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

0,4500

0,4620

0,4540

0,5080

26.388

0,4540

0,4600

0,4540

0,89

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

0,0950

0,0950

0,0950

-0,2120

10.000

0,0960

0,0000

0,0950

-2,06

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,4200

2,4600

2,4290

-2,0130

3.350

2,4200

2,4400

2,4200

-1,63

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0100

0,0000

ΚΕΟ

KEO PLC (Θ)

0,0000

1,3300

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,0000

0,0000

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,6100

0,6100

0,6100

3,0000

20

0,5800

0,6100

0,6100

5,17

ΦΡΟΥ

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

0,2380

0,2500

0,2427

0,8650

15.000

0,2320

0,2500

0,2460

5,13

0,0750

0,0780

0,1950

-2,50

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

0,0940

0,1030

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,1100

ΑΙΕΠ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0025

0,0080

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM)

0,0000

0,0400

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0015

0,0020

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1380

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)

0,0000

0,1880

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

0,0005

0,0010

ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0005

0,0010

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

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,1950

0,1950

0,1950

-0,5000

5.000

0,0480

0,0495

0,1900

0,2000

0,0000

0,0120

0,0000

0,0325

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1

49,0010

54,0000

ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

51,0010

54,0000

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.

Aυτη την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή

ΝΕΑ ΕΚΔΟΤΙΚΉ ΣΕΙΡΑ

geek.com.cy
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Εγκαίνια του PAPAFiLiPOU
Ice Cream Museum
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 20 Ιουνίου τα εγκαίνια
του 1ου Μουσείου Παγωτού στην Κύπρο στην Κοκκινοτριμιθιά. Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο υπουργός
Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης, ο πρόεδρος του ΚΕΒΕ κ. Χριστόδουλος Αγκαστινιώτης, η Στέλλα Μαυρομμάτη αναπληρώτρια
γενική διευθύντρια της εταιρείας και πλήθος εκλεκτού
κόσμου, «καλών φίλων» όπως θέλει να τους αποκαλεί
ο κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου. Από εκείνον εξάλλου
ξεκίνησε η ιδέα του μουσείου, το 1998. Προβλέποντας
το μέλλον, ο κ. Παπαφιλίππου κράτησε έναν χώρο για
να υλοποιήσει αυτό το μεγάλο όραμά του. Σήμερα ο
ίδιος δηλώνει χαρούμενος και υπερήφανος, αφού το
όνειρό του έγινε πραγματικότητα. Να προσφέρει κάτι
ιδιαίτερο και ξεχωριστό στην κυπριακή κοινωνία. Το
Μουσείο είναι ανοιχτό σε οργανωμένες επισκέψεις
σχολείων και άλλα οργανωμένα σύνολα.

FACEBOOK

Αθώο» για το δημοψήφισμα
«Απολύτως κανένα στοιχείο» δεν υπάρχει που να ενισχύει τη θεωρία πως μεγάλες δυνάμεις του εξωτερικού, όπως η Ρωσία, αξιοποίησαν το Facebook για να
θέσουν στο στόχαστρό τους χρήστες και να επηρεάσουν την ψήφο των Βρετανών για το Brexit, σύμφωνα
με χθεσινή ανακοίνωση του κοινωνικού δικτύου. Ο
Νικ Κλεγκ, υπεύθυνος διεθνών υποθέσεων του
Facebook και πρώην αντιπρόεδρος της βρετανικής
κυβέρνησης, είπε ότι το δίκτυο πραγματοποίησε δύο
πλήρεις αναλύσεις των δεδομένων του για την προεκλογική περίοδο πριν από το δημοψήφισμα του 2016
και δεν εντόπισε κάποιο στοιχείο αξιοσημείωτης προσπάθειας επιρροής του αποτελέσματος από εξωτερικές δυνάμεις. Ο Κλεγκ είπε ότι οι ρίζες του βρετανικού ευρωσκεπτικισμού υπήρχαν πολύ πριν από τη δημιουργία του Facebook.

Οι πόλεις δεν είναι ένας απολύτως ασφαλής ιστός για τους κατοίκους και τους επισκέπτες τους.

Εξυπνα» δίκτυα
κατά του εγκλήματος
Tο City.Risks παρέχει στον πολίτη ισχυρά όπλα κατά της εγκληματικότητας

HUAWEI

Ξεπέρασε τα 100 εκατ. αποστολές
Στη δεύτερη θέση των κατασκευαστών smartphones

έφτασε μέσα στο 2018, ξεπερνώντας την Apple, καθώς πραγματοποίησε 206 εκατομμύρια αποστολές
συσκευών σε όλο τον κόσμο. Μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2019 η κινέζικη εταιρεία πραγματοποίησε 59
εκατομμύρια αποστολές, καταγράφοντας αύξηση
50,3% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2018, ενώ μέχρι τις 31 Μαΐου το νούμερο είχε ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια. Μετά τον πόλεμο που δέχεται η εταιρεία από τις ΗΠΑ, ενώ η Huawei υπολογίζει ότι η συνολική ζημιά θα ξεπεράσει τα $30 δισ. Η εταιρεία κατέγραψε άνοδο της τάξης του 282,2% στις
πωλήσεις των wearables σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2018, με το συνολικό αριθμό να φτάνει τα 5 εκατομμύρια τεμάχια και τα 2 εκατ. να είναι
Huawei Watch GT.

GOOGLE

Τέλος στην κατασκευή tablets
Η Google σταματά την κατασκευή tablets από τη

Google όπως επιβεβαίωσε την περασμένη εβδομάδα
η εταιρεία. Στην επίσημη δήλωσή της, η εταιρεία αναφέρει ότι θα εστιάσει τις προσπάθειες της στο
hardware στα ChromeOS laptops, ενώ θα συνεχίσει
να υποστηρίζει το Pixel Slate το οποίο και αποτελεί το
τελευταίο tablet που κατασκεύασε η Google. Η απόφαση αυτή διευκρινίζει η εταιρεία, δεν επηρεάζει τα
σχέδια της Google σε ό,τι αφορά την υποστήριξη τρίτων κατασκευαστών που συνεχίζουν να κυκλοφορούν android tablets αλλά και ChromeOS υπολογιστές. Το ιστορικό της Google στην κατηγορία των
tablets δεν διαθέτει κάποια τεράστια επιτυχία. Καταγράφεται ωστόσο ως εξαίρεση το Nexus 7 το οποίο αποτέλεσε ένα από τα δημοφιλέστερα μικρά tablets
του 2013.

YOUTUBE

Eρευνα για προσωπικά δεδομένα
Το YouTube στο στόχαστρο της Αμερικάνικης Ομο-

σπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα παιδιών, σύμφωνα με στοιχεία που
επικαλούνται σε δημοσιεύματά τους οι New York
Times και Washington Post. Βάσει των καταγγελιών,
το YouTube παραβιάζει τον νόμο COPPA (Children’s
Online Privacy Protection Act) συλλέγοντας τα προσωπικά δεδομένα παιδιών ηλικίας κάτω των 13 ετών,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που συλλέγονται
από το Kids app. Τα παράπονα και οι καταγγελίες μάλιστα ξεκινούν από το 2015 και μετά. Το YouTube αρνήθηκε πάντως να σχολιάσει τα δημοσιεύματα για
την διεξαγωγή έρευνας από την Ομοσπονδιακή Αρχή
Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η FTC έχει συχνά απαιτήσει από εταιρείες να εναρμονιστούν με
την νομοθεσία είτε με το να αποσύρουν εφαρμογές ή
να πραγματοποιήσουν σημαντικές αλλαγές, και το
YouTube δεν θα αποτελέσει εξαίρεση.

Οι πόλεις δεν είναι ένας απολύτως
ασφαλής ιστός για τους κατοίκους
και τους επισκέπτες τους. Σε ποσοστό 25% στην Ευρώπη, αυτοί εκδηλώνουν ανησυχία για τις ταραχές
και τα συμβάντα βίας που εκδηλώνονται στους δρόμους, για τα δίκτυα
παρανόμων που ζουν από τις κλοπές,
τις ληστείες, τη διακίνηση ναρκωτικών, για τις σκοτεινές υποβαθμισμένες περιοχές, τις ευρύχωρες για
κάθε εγκληματική πράξη. Όμως,
όπως έχει φανεί, ο πανικός δεν βοηθάει. Εμποδίζει τη σκέψη, απομακρύνει από τον δημόσιο χώρο και
καταργεί τον κοινωνικό έλεγχό του.
Το έγκλημα περιορίζεται με την
κοινωνική οργάνωση, την αίσθηση
της κοινότητας και της αλληλοπροστασίας, που σήμερα, στις «έξυπνες»
πόλεις, προσφέρουν τα «έξυπνα»
δίκτυα λήψης και επεξεργασίας
πληροφοριών.
Με εφαρμογές στο κινητό, αισθητήρες, αλγόριθμους, δεδομένα
εγκληματικότητας από ανοικτές
πηγές και τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, το City.Risks, ένα ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα που
ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο του
Horizon 2020, παρέχει στον πολίτη
ισχυρά όπλα κατά της εγκληματικότητας. «Μια πλατφόρμα, ένα καινοτόμο “οικοσύστημα” κινητών εφαρμογών και ένα διαδικτυακό επιχειρησιακό κέντρο βοηθούν όσους
διαβιούν ή επισκέπτονται αστικά
κέντρα να αποτυπώνουν και να μοιράζουν πληροφορίες σχετικά με
περιστατικά στα οποία γίνονται
μάρτυρες. Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται πολίτες από το να πέσουν θέματα εγκληματικών ενεργειών αλλά δίνεται και η δυνατότητα
άμεσης αντιμετώπισης του συμβάντος», λέει στην «Κ» ο Σωκράτης

Κωστίκογλου, συντονιστής του έργου, διευθυντής Τεχνολογίας Πληροφοριών, Εφαρμογών, Ερευνας
και Ανάπτυξης της Space Hellas, η
οποία ήταν ένας από τους εταίρους.

Ολοκληρωμένη εικόνα
«Στα μηνύματα των πολιτών
που φθάνουν στην πλατφόρμα προστίθενται πληροφορίες που συλλέγουν οι Αρχές, για παράδειγμα,
από κάμερες στους δρόμους, στοιχεία από το ιστορικό συμβάντων
που διαθέτει μια αρχή ασφάλειας,
π.χ. η δημοτική αστυνομία, σχετικές
αναφορές που συλλέγονται και αποδελτιώνονται –με αλγόριθμους–
από τα κοινωνικά δίκτυα και φόρουμ πολιτών στο Internet, δημογραφικά στοιχεία, γεωγραφικές
πληροφορίες και χάρτες. Όλες οι
παραπάνω πληροφορίες συλλέγονται και συσχετίζονται με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να οικοδομηθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για κάθε συμβάν,
η οποία στέλνεται πίσω στους χρήστες και στις Αρχές», υπογραμμίζει
ο ίδιος.
«Με βάση όλο αυτό το υλικό, έχουν δημιουργηθεί πολύ χρήσιμες
καινοτόμες υπηρεσίες. Μία από
αυτές είναι η ασφαλής πλοήγηση
μέσα στην πόλη, ώστε ο χρήστης
να μπορέσει να αποφύγει σημεία
όπου έχουν ξεσπάσει επεισόδια,
όπου έχουν εκδηλωθεί στο παρελθόν περιστατικά ληστειών και βίας,
να ακολουθήσει μια εναλλακτική
διαδρομή και να φθάσει με ασφάλεια στον προορισμό του. Μια παρόμοια υπηρεσία οδηγεί τον χρήστη
που έχει εγκλωβιστεί σε περιοχές
όπου λαμβάνουν χώρα ταραχές ή
συμπλοκές σε σημεία που δεν επηρεάζονται από αυτά τα συμβάντα.

Ακόμη, ένα μέρος του συστήματος
μπορεί να λειτουργήσει και σαν
μηχανή προσομοίωσης, παρέχοντας
στον χρήστη τη δυνατότητα να ελέγξει τα αποτελέσματα των ενεργειών του».
Και όχι μόνο. «Στο πλαίσιο της
έρευνας, αναπτύξαμε και έξυπνους
αισθητήρες –πολύ μικρές συσκευές,
στο μέγεθος μικρού νομίσματος,
χαμηλού κόστους και με μπαταρία
που διαρκεί για ημέρες– οι οποίοι
μπορούν να τοποθετηθούν σε μια
τσάντα, μια βαλίτσα, ένα ποδήλατο,
σε ένα αντικείμενο που θέλει κάποιος να προστατεύσει από κλοπή»,
εξηγεί ο κ. Κωστίκογλου.
«Με τον αισθητήρα αυτόν είναι
δυνατή η ιχνηλάτηση, αλλά και ο
εντοπισμός του κλεμμένου αντικειμένου, με τη βοήθεια των άλλων
πολιτών, οι οποίοι διαθέτουν στο
κινητό τους τη σχετική εφαρμογή
του City.Risks. Συγκεκριμένα, μόλις
ο κάτοχος του κλεμμένου αντικειμένου δηλώσει την απώλεια, αυτόματα ο αισθητήρας τίθεται από
το επιχειρησιακό κέντρο σε κατάσταση συναγερμού και μπορεί πλέον να ανιχνευθεί (μαζί με το κλεμμένο αντικείμενο) είτε από ενδιάμεσες πύλες που έχουν τοποθετηθεί
σε κεντρικά σημεία, σταθμούς μετρό, πλατείες, είτε από κινητά που
διαθέτουν την εφαρμογή και μετατρέπονται σε κεραίες ανίχνευσης
κλοπής. Ενημερώνεται το επιχειρησιακό κέντρο σχετικά με τη θέση
του κλεμμένου αντικειμένου και
ξεκινάει η επιχείρηση ανάκτησής
του. Οι αισθητήρες αυτοί χρησιμοποιήθηκαν στη Ρώμη, σε ποδήλατα, δημοτικά και ιδιωτικά. Ενδιαφέρον εκδηλώθηκε, πέραν των
δήμων, και από εμπορικά κέντρα,
που χρησιμοποίησαν τους αισθη-

τήρες αυτούς πιλοτικά, σε μορφή
βραχιολιού σε παιδιά, ώστε σε περίπτωση που χαθούν να μπορούν
γρήγορα να εντοπιστούν».
Κεντρική ιδέα του όλου εγχειρήματος είναι η πρόληψη και η μείωση των εγκληματικών ενεργειών
με την εμπλοκή των πολιτών. Όπως
σημειώνει ο κ. Κωστίκογλου, «πρωταγωνιστές στη διάχυση της πληροφορίας και στη μείωση του φόβου
για το έγκλημα είναι οι ίδιοι πολίτες,
όχι οι αστυνομικές αρχές. Οργανώνονται μέσω των κινητών τους
σε ομάδες και κοινότητες, δημιουργώντας τον αποτρεπτικό για
το έγκλημα κοινωνικό έλεγχο και
συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των περιστατικών». Η ανησυχία για το έγκλημα
μπορεί να επηρεάσει την ψυχική
υγεία των ανθρώπων και να τους
κλείσει στο σπίτι. Ο εγκλεισμός αυτός συνήθως οδηγεί σε αύξηση της
εγκληματικότητας λόγω του ότι υπάρχουν λιγότερα «μάτια στον δρόμο». Η μετάδοση της πληροφορίας
σε σχέση με το έγκλημα αυξάνει
την εμπιστοσύνη μεταξύ πολιτών
αλλά και προς τις Αρχές.
Το έργο έλαβε πρόσφατα αργυρό
βραβείο στην κατηγορία Συστήματα
Νέας Γενιάς, στο πλαίσιο των
IMPACT BITE Awards 2019, ενώ
προκρίθηκε στον παγκόσμιο διαγωνισμό κύρους 2019 WITSA ICT
Global Excellence Awards, οι νικητές του οποίου θα ανακοινωθούν
στο Παγκόσμιο Συνέδριο Πληροφορικής WCIT 2019, στις 6-9 Οκτωβρίου 2019 στο Ερεβάν της Αρμενίας. Στo έργο συμμετείχαν, εκτός
από την Ελλάδα (Space Hellas), άλλες έξι χώρες (Γερμανία, Αυστρία,
Ηνωμένο Βασίλειο, Σουηδία, Ιταλία,
Βουλγαρία).

Το πρώτο ρομποτικό ψάρι
που κινείται με συνθετικό αίμα
Το ρομποτικό ψάρι έχει αρκετή δύναμη για να κινηθεί και αντίθετα
στο ρεύμα του νερού με αργή ταχύτητα, περίπου 15 εκατοστά το
λεπτό ή 0,01 χιλιόμετρα την ώρα
και για τουλάχιστον 36 ώρες.
Ερευνητές στις ΗΠΑ παρουσίασαν το πρώτο ρομποτικό ψάρι που
διαθέτει συνθετικό αίμα, με τη
βοήθεια του οποίου κινείται μέσα
στη θάλασσα. Το μαλακό ρομπότ,
που μοιάζει με τροπικό λεοντόψαρο, διαθέτει ένα συνθετικό κυκλοφορικό σύστημα, μέσα στο οποίο
υπάρχει ένα υδραυλικό υγρό που
με μηχανικό τρόπο ωθεί το τεχνητό
ψάρι.
Επιπλέον, το τροφοδοτεί με ηλεκτρισμό, καθώς το συνθετικό
αγγειακό σύστημα περιλαμβάνει
διασυνδεμένες μπαταρίες που περιέχουν ένα υγρό ηλεκτρολύτη.
Το υγρό κυκλοφορεί στο εσωτερικό
του ρομπότ ενεργοποιώντας μέσω
ηλεκτροχημικών αντιδράσεων τόσο μια σειρά από αντλίες, όσο και
ηλεκτρονικά συστήματα, ενώ παράλληλα κινεί με μηχανικό τρόπο

Coca-Cola-A/φοι Λανίτη και
ΑΚΤΗ κατά της ρύπανσης
Η Coca-Cola / A/φοι Λανίτη και η ΑΚΤΗ ανανέωσαν
πρόσφατα τη μεταξύ τους συνεργασία με στόχο την
καταπολέμηση της θαλάσσιας πλαστικής ρύπανσης
και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω
από το πρόβλημα αυτό. Συγκεκριμένα, εγκαινίασαν
τις φετινές τους δράσεις κατά της θαλάσσιας πλαστικής
ρύπανσης με την ανακοίνωση της χρηματοδότησης
εκστρατειών καθαρισμού βυθού και ακτών τους στο
πλαίσιο του Zero Waste Beach, μέσα από την καταβολή
του 15% των εσόδων από τις πωλήσεις του γυάλινου
συλλεκτικού μπουκαλιού της Coca-Cola, που κυκλοφορεί
σε επιλεγμένα σημεία και φέτος το καλοκαίρι. Με την
ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών που γιορτάζεται στις 8 Ιουνίου, για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα καθαρισμοί βυθού σε τέσσερα
διαφορετικά σημεία της Κύπρου. Μόνο στην περιοχή
Fig Tree Bay και την παραλία Pernera στον Πρωταρά,
συνέλεξαν σκουπίδια βάρους 20 κιλών, αποτρέποντας
την κατάληξή τους στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Αιμοδοσία από την Baker
Tilly South East Europe
Η Βaker Tilly South East Europe, κάτω από την ομπρέλα
της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οργάνωσε την
Πέμπτη 20 Ιουνίου, εκδήλωση αιμοδοσίας για το Κέντρο αίματος του Υπουργείου Υγείας, στα κεντρικά
γραφεία της στη Λευκωσία σε μια προσπάθεια να
συμβάλει και να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας
που έχουν ανάγκη. Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
είναι κάτι που «κυλά στο αίμα» της Βaker Tilly South
East Europe. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αιμοδοσίας, οι εργαζόμενοι της έδωσαν το παρών τους
για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας, προσφέροντας
έτσι υποστήριξη μέσω της εθελοντικής συμμετοχής
και της συμβολής προς τους ανθρώπους και τις ομάδες
που έχουν ανάγκη από βοήθεια.

Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Διαθέτει ένα συνθετικό κυκλοφορικό σύστημα, με υδραυλικό υγρό που το τροφοδοτεί με ηλεκτρισμό.
τα πτερύγια, επιτρέποντας στο
ψάρι να κολυμπά.
Οι ερευνητές, με επικεφαλής
τον Ρόμπερτ Σέφερντ του Πανεπιστημίου Κορνέλ της Νέας Υόρ-

κης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό “Nature”,
έδειξαν στις δοκιμές που έκαναν,
ότι το ρομποτικό ψάρι έχει αρκετή
δύναμη για να κινηθεί και αντίθετα

στο ρεύμα του νερού με αργή ταχύτητα ενάμισι μήκους σώματος
ανά λεπτό (περίπου 15 εκατοστά
το λεπτό ή 0,01 χιλιόμετρα την
ώρα) και για τουλάχιστον 36 ώρες.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Πληροφορικής (Cyprus
Computer Society –CCS) έχει δημιουργήσει μια νέα
ετήσια εκδήλωση - το “CCS Annual Dinner” με στόχο
την ενημέρωση υψηλόβαθμων στελεχών οργανισμών
και επιχειρήσεων από όλους τους τομείς δραστηριοτήτων της κυπριακής οικονομίας σχετικά με τις μελλοντικές τάσεις στον κλάδο των ΤΠΕ (Τεχνολογίες
Πληροφορίας και Επικοινωνιών). Φέτος το Ετήσιο
Δείπνο διοργανώθηκε με την πολύτιμη στήριξη της
εταιρίας Zebra Consultants στις 19 Ιουνίου 2019, στο
The Landmark Nicosia και είχε ως θέμα τον Ψηφιακό
Μετασχηματισμό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης,
έγινε η πρώτη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της
εκτίμησης της αγοράς υπηρεσιών πληροφορικής της
Κύπρου το 2019, από τον Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο
της IDC Research IDC CEE, κ. Zoltan Komaromi. Η
Μελέτη για την Κυπριακή Αγορά των Τεχνολογιών
Πληροφοριών και Επικοινωνιών αποτελεί έργο που
καθιέρωσε το CCS από το 2017 και αναλήφθηκε από
τον κορυφαίο παγκόσμιο ερευνητικό οργανισμό IDC.

AΓOPEΣ & EΠENΔYΣEIΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΝΊΟΥ 2019

Συνεχίζεται το ράλι των ελληνικών
ομολόγων λόγω Ντράγκι και... εκλογών
Η αγορά προεξοφλεί την αλλαγή πολιτικής σελίδας, με την έλευση μιας ισχυρής κυβέρνησης
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Ραγδαία αποκλιμάκωση σημείωσαν και
οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων
παρά τις ήπιες τάσεις που επικράτησαν
στις αγορές της υπόλοιπης Ευρωζώνης,
μία ημέρα μετά το ισχυρό ράλι που προκάλεσαν οι δηλώσεις Ντράγκι, υπογραμμίζοντας για μία ακόμη φορά πως η επενδυτική διάθεση απέναντι στα ελληνικά
assets έχει αλλάξει, προσελκύοντας όλο
και περισσότερα ξένα χαρτοφυλάκια.
Είναι χαρακτηριστικό πως από την ημέρα
της τριπλής κάλπης της 26ης Μαΐου, οι
ελληνικοί κρατικοί τίτλοι σημειώνουν,
σχεδόν καθημερινά, νέα ρεκόρ –μετά τις
πιέσεις που είχαν δεχθεί λόγω των ανησυχιών γύρω από τις παροχές που είχε
ανακοινώσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ– με

αποτέλεσμα το spread των 10ετών έναντι
των αντίστοιχων γερμανικών να έχει υποχωρήσει κατά 75 μ.β. και στις 279 μ.β.
που είναι και το χαμηλότερο επίπεδο από
τα μέσα Μαρτίου του 2010, πριν δηλαδή
«χτυπήσει» η Ελλάδα την πόρτα του ΔΝΤ.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε χθες σε νέα ιστορικά χαμηλά
και στο 2,49% με πτώση 3%, ενώ η απόδοση του 5ετούς ομολόγου σημείωσε ακόμη πιο ισχυρή βελτίωση, υποχωρώντας
σε νέα ιστορικά χαμηλά επίσης, στο
1,304% με πτώση της τάξης του 5%.
Αξίζει να σημειώσουμε πως το 10ετές
είχε εκδοθεί τον Μάρτιο με απόδοση
3,9%, ενώ το 5ετές είχε εκδοθεί τον Ιανουάριο με απόδοση 3,6%.
Οι αναλυτές επισημαίνουν πως το ασταμάτητο αυτό ράλι των ελληνικών τίτ-

λων οφείλεται σε «εσωτερικούς» αλλά
και «εξωτερικούς» παράγοντες. Η αγορά
πλέον προεξοφλεί την αλλαγή πολιτικής
σελίδας στη χώρα, με την έλευση μιας ισχυρής κυβέρνησης φιλικής προς την ανάπτυξη, ξεκλειδώνοντας έτσι τις διαθέσεις των μεγάλων μακροπρόθεσμων
χαρτοφυλακίων, ενώ οι επενδυτές αναμένουν νέες εκδόσεις χρέους από το ελληνικό Δημόσιο μετά τις εκλογές. Την
ίδια στιγμή, το κλίμα και στο εξωτερικό
είναι θετικό.
Οι ανησυχίες για την οικονομική ανάπτυξη και τις εμπορικές διαμάχες, σε
συνδυασμό με τις προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής
πολιτικής της ΕΚΤ, κάτι που επιβεβαίωσαν και οι δηλώσεις Ντράγκι, έχουν
οδηγήσει τις αποδόσεις των ομολόγων

του πυρήνα σε πολυετή ή και ιστορικά
χαμηλά. Επιπλέον, οι αποδόσεις των ομολόγων μεγάλων οικονομιών κινούνται
σε αρνητικά επίπεδα, όπως η Γερμανία
και η Ιαπωνία, ακόμη και η Γαλλία αυτή
την εβδομάδα, και έτσι το «κυνήγι αποδόσεων» πολλών funds τα οδηγεί στα
ομόλογα χωρών με υψηλότερα επιτόκια.
Αν και οι προσδοκίες για επανεκκίνηση
του QE της ΕΚΤ δεν... αφορούν (ακόμη)
την Ελλάδα, καθώς παραμένει έως και
τέσσερα σκαλοπάτια κάτω από την «επενδυτική βαθμίδα» την οποία δεν αναμένεται να... κατακτήσει για τουλάχιστον 12 μήνες ακόμη, ωστόσο, σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, είναι πιθανόν να ανέβει και αυτή στο τρένο του
QE εάν το πρόγραμμα διατηρηθεί ανοικτό
για κάποιο διάστημα.

Χαμηλή η ιδιωτική
κατανάλωση και το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ

ΑΝΑΛΥΣΗ

Προσδοκίες
μείωσης επιτοκίων
από τη Fed
Η αρμόδια επιτροπή για τη χάραξη της νομισματικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε αμετάβλητο
το εύρος διακύμανσης του βασικού επιτοκίου
federal funds rate στο 2,25%-2,50% κατά τη
διήμερη συνεδρίαση στις 18-19 Ιουνίου, υιοθετώντας ωστόσο πιο ήπιο τόνο σε σχέση με
την προηγούμενη συνεδρίαση, ενισχύοντας
τις προσδοκίες της αγοράς για μείωση των επιτοκίων τους επόμενους μήνες. Χαρακτηρίζοντας την οικονομική ανάπτυξη «μέτρια»
έναντι «ισχυρής» προηγουμένως, η επιτροπή
υποβάθμισε σημαντικά τις εκτιμήσεις της για
τον δείκτη προσωπικής κατανάλωσης –ενδεικτικός, σύμφωνα με τη Fed, για την πορεία του
πληθωρισμού– για τα έτη 2019 και 2020 στο
1,5% και 1,9%, αντιστοίχως, από 1,8% και 2,0%
τον Μάρτιο, καθώς και τις προβλέψεις της για
τον αντίστοιχο δομικό δείκτη για τα έτη 2019
και 2020 κατά 0,2 πμ και 0,1 πμ στο 1,8% και
1,9%, αντιστοίχως, με τον επικεφαλής της Fed
Τζερόμ Πάουελ να τονίζει πως οι πληθωριστικές
προσδοκίες έχουν μειωθεί και βρίσκονται κοντά
στα ιστορικά χαμηλά επίπεδά τους.
Παραλείποντας τη λέξη «υπομονετική» που
είχε χρησιμοποιήσει ώστε να περιγράψει την
προσέγγιση που θα ακολουθήσει όσον αφορά
την πορεία των επιτοκίων, η Fed τόνισε ότι
σκοπεύει να δράσει όπως θα κρίνει απαραίτητο
με βάση τις εισερχόμενες πληροφορίες για τις
οικονομικές προοπτικές, ώστε να διατηρηθεί
η μεγέθυνση της αμερικανικής οικονομίας.
Οσον αφορά τις προβλέψεις για τα επιτόκια,
οκτώ από τους 17 αξιωματούχους θεωρούν ότι
η Fed θα πρέπει να μειώσει το βασικό επιτόκιο
αναφοράς εντός του 2019, 7 εκ των οποίων προβλέπουν δύο μειώσεις 50 μονάδων βάσης συνολικά. Επιπροσθέτως, η Fed μείωσε την εκτίμησή της για το μέσο επιτόκιο παρέμβασης για
το 2020 στο 2,1% από 2,6% τον Μάρτιο, υποδηλώνοντας μείωση 30 μβ στα επιτόκια έναντι
αύξησης 20 μβ προηγουμένως. Για το 2020, το
μέσο επιτόκιο παρέμβασης μειώθηκε στο 2,4%
από 2,6% προηγουμένως, ενώ το ύψος του μακροχρόνιου επιτοκίου ισορροπίας προσδιορίστηκε στο 2,5%, το χαμηλότερο επίπεδο από
τον Ιανουάριο του 2012, από 2,8% προηγουμένως.
Με τη Fed να βρίσκεται πιθανότατα κοντά
στην επόμενη μείωση των επιτοκίων, το δολάριο
ΗΠΑ βρέθηκε υπό πίεση, με την ισοτιμία
ευρώ/δολάριο να ανέρχεται σε υψηλό μιας εβδομάδας 1,1306 στις αγορές της Ευρώπης την
Πέμπτη, έχοντας υποχωρήσει την Τρίτη σε χαμηλό δύο εβδομάδων μετά τις δηλώσεις του
προέδρου της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι ότι η Κεντρική
Τράπεζα σκοπεύει να προσφέρει πρόσθετη
στήριξη αν δεν υπάρξει βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και απειλείται η διατηρήσιμη
επάνοδος του πληθωρισμού στον μακροπρόθεσμο στόχο του 2.0%.
* Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης και Ερευνας Διεθνών
Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Σε χαμηλά επίπεδα παρέμεινε και το 2018 η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα, πολύ
μακριά από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
στοιχείο που δείχνει πως οι πληγές που άφησε η
πολυετής κρίση είναι βαθιές και η ανάπτυξη αναιμική.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η
Eurostat, η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση στην
Ελλάδα το 2018 σε μονάδες αγοραστικής δύναμης
παρέμεινε στο 76% του μέσου όρου της Ε.Ε.-28, στα
επίπεδα δηλαδή του 2017. Με αυτή την επίδοση η
Ελλάδα κατατάσσεται στην 22η θέση μεταξύ των
κοινοτικών κρατών-μελών, πάνω μόνο από τις λεγόμενες πρώην ανατολικές χώρες, όπως η Εσθονία,
η Λετονία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία, η Κροατία και
η Βουλγαρία.
Το 2008 και το 2009 η κατά κεφαλήν πραγματική
ιδιωτική κατανάλωση στην Ελλάδα βρισκόταν 4%
πάνω από τον μέσο κοινοτικό όρο, το 2010 υποχώρησε
στο 95% για να ακολουθήσει πιο έντονα καθοδική
πορεία τα χρόνια που ακολούθησαν: στο 87% το
2011, στο 81% το 2012, στο 80% το 2013 και το 2014,
στο 79% το 2015, στο 77% το 2016. Το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης διαμορφώθηκε
το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, στο
68% του μέσου όρου της Ε.Ε.-28, από 67% το 2017,
επίδοση που κατατάσσει την Ελλάδα στην 25η θέση
μεταξύ των «28» ξεκινώντας από την πλουσιότερη.
Με άλλα λόγια, η Ελλάδα το 2018 είχε το τέταρτο
χαμηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ (σε μονάδες αγοραστικής δύναμης) μετά τη Βουλγαρία, την Κροατία
και τη Ρουμανία. Το 2008 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ
στην Ελλάδα βρισκόταν στο 93% του μέσου όρου
της Ε.Ε.-28.
Την ίδια ώρα οι τιμές παρέμειναν σε σχετικά
υψηλά επίπεδα, δεδομένου μάλιστα του χαμηλού
διαθέσιμου εισοδήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία
της Eurostat, οι τιμές των τροφίμων βρίσκονται
κατά 5,2% πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε.-28. Εάν
συμπεριληφθούν και τα μη αλκοολούχα ποτά, τότε
οι τιμές εμφανίζεται να είναι σε ακόμη υψηλότερα
επίπεδα, κατά 6,2% πάνω από τον μέσο όρο της
Ε.Ε.-28.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

HSBC: To θετικό κλίμα για την ελληνική οικονομία θα συνεχιστεί
Τα ελληνικά περιουσιακά στοιχεία έχουν
σημειώσει πολύ καλές αποδόσεις από
τις αρχές της χρονιάς και οι πολιτικές
της Νέας Δημοκρατίας, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις, θεωρούνται
φιλικές προς την αγορά, όπως σημειώνει
η HSBC σε νέα έκθεσή της. Το spread
των 10ετών ελληνικών ομολόγων έχει
μειωθεί από περίπου 400 μονάδες βάσης
στις αρχές του έτους σε 265 μ.β. τώρα,
ενώ έναντι των ιταλικών έχει υποχωρήσει στις 25 μ.β. Το Χρηματιστήριο
Αθηνών έχει ενισχυθεί κατά 40%, με
τις τραπεζικές μετοχές να σημειώνουν
υπερδιπλάσια κέρδη. Οπως φαίνεται,
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Enhance your knowledge
25 June | IFRS 16 Leases (in Greek language) - Nicosia
26 June | IFRS 16 Leases (in English language) - Limassol
3-4 July | Transfer Pricing (in Russian language) - Limassol
© 2019 Deloitte Limited

αρκετή αισιοδοξία έχει ήδη αποτιμηθεί
από την αγορά, ωστόσο, όπως εκτιμά
η βρετανική τράπεζα, μπορεί να υπάρξουν και άλλες εξελίξεις –που δεν σχετίζονται απαραίτητα με τις πολιτικές
της Ν.Δ.– οι οποίες θα ενισχύσουν κι
άλλο την επενδυτική εμπιστοσύνη. Για
παράδειγμα, η Ελλάδα θα μπορούσε
να χρησιμοποιήσει μέρος του μεγάλου
cash buffer που διαθέτει, για την αποπληρωμή των ακριβών δανείων του
ΔΝΤ. Επίσης, το όριο των θέσεων των
ελληνικών τραπεζών στα ελληνικά ομόλογα θα μπορούσε να αυξηθεί, βοηθώντας τη ρευστότητα στη δευτερογενή

αγορά. Τα capital controls θα μπορούσαν
να αρθούν ενώ και τα σχέδια των ΤΧΣΤτΕ για τη μείωση των NPEs θα μπορούσαν να προχωρήσουν.
Τέλος, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν περαιτέρω αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας.
Εάν η Ελλάδα «ανέβει» στην κατηγορία
επενδυτικής βαθμίδας –κάτι που σύμφωνα με την HSBC θα χρειαστεί αρκετό
καιρό για να συμβεί–, θα μπορέσει να
ενταχθεί σε ένα νέο πιθανό QE από
την ΕΚΤ ή τουλάχιστον να συμμετάσχει
στην περίοδο επανεπενδύσεων του
προηγούμενου QE. Σύμφωνα με τις ε-

κτιμήσεις της βρετανικής τράπεζας,
αν και το ισχυρό ράλι των ελληνικών
ομολόγων μπορεί να έχει τελειώσει, ωστόσο το σταθερό περιβάλλον βοηθάει
στην αύξηση της επενδυτικής βάσης,
ενώ και η ΕΚΤ στηρίζει τη ζήτηση για
αποδόσεις και έτσι είναι πιθανή η περαιτέρω βελτίωση. Τα ελληνικά ομόλογα
έχουν αρχίσει και συμπεριφέρονται ως
«κανονικά» ομόλογα μιας χώρας εκτός
του πυρήνα της Ευρωζώνης, όπως είναι
τα ισπανικά, και αποτελούν πλέον πολύ
πιο ελκυστική επένδυση για τους «καλής
ποιότητας» επενδυτές από ό,τι στο παρελθόν.

Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, η HSBC
σημειώνει ότι οι θετικές εξελίξεις στη
χώρα και η αισιοδοξία για τη μείωση
των NPEs ήταν οι «οδηγοί» του ράλι
που κατέγραψε ο κλάδος από τις αρχές
του έτους. Η βρετανική τράπεζα εξακολουθεί να πιστεύει στην ικανότητα
του κλάδου να παραγάγει κέρδη και
να αντιμετωπίσει το ζήτημα της ομαλοποίησης των ισολογισμών, ωστόσο
με τους κινδύνους να είναι περισσότερο
ισορροπημένοι πλέον, το βασικό της
σενάριο είναι ότι τα περιθώρια ανόδου
των τραπεζικών μετοχών είναι τώρα
περιορισμένα.
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