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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΑΝΤΡΙΟΥ ΛΙΒΕΡΗΣ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καθηλωμένα θα παραμείνουν τα Βοeing 737 Μax τουλάχιστον

Τη σύσταση υπουργείου Επενδύσεων υπό την εποπτεία του

Δέκα χρόνια μετά τη συνεργασία της αμερικανικής ομοσπονδια-

Αναγκαία η σύσταση υπ. Επενδύσεων

έως τις αρχές του 2020. Σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall
Street Journal, υψηλόβαθμα στελέχη του συνδικάτου των πιλότων των αμερικανικών αερομεταφορέων και της ομοσπονδιακής αρχής αεροπλοΐας των ΗΠΑ εκτιμούν ότι τα προβλήματα θα
ξεπεραστούν τον Ιανουάριο του 2020. Σελ. 10
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Δύσκολη η αντιμετώπιση νέας ύφεσης

Πρωθυπουργού εισηγείται ο Αντριου Ν. Λιβέρης, πρόεδρος του
διοικητικού συμβουλίου της The Hellenic Initiative, σημαίνον
στέλεχος της ελληνικής διασποράς. Τονίζει ότι σκοπός είναι η
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας, ώστε να προχωρούν άμεσα τα σημαντικά στρατηγικά επενδυτικά σχέδια. Σελ. 16

κής Τράπεζας με την ΕΚΤ και τηνΤράπεζα της Ιαπωνίας, ώστε να
ανακάμψει η παγκόσμια οικονομία από την χρηματοπιστωτική
κρίση, η ικανότητά τους να αποτρέψουν την επόμενη ύφεση είναι περιορισμένη. Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται υπό πίεση,
γράφουν οι New York Times. Σελ. 9

Επαφές με Aμερικανό για το Λήδρα Πάλας

Οπως αποκάλυψε στην «Κ» ο Αρχιεπίσκοπος είχαν συνάντηση με τον επενδυτή – Υπάρχουν όμως πολλά αγκάθια
Το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών έχει
κεντρίσει το Λήδρα Πάλας, το ιστορικό
ξενοδοχείο της Λευκωσίας, το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του οποίου
κατέχει η Αρχιεπισκοπή. Όπως αποκάλυψε στη συνέντευξή του στην «Κ» ο

Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’,
Aμερικανός επενδυτής τον έχει προσεγγίσει επιδεικνύοντας ζωηρό ενδιαφέρον να καταβάλει ένα όχι και τόσο
ευκαταφρόνητο ποσό, προκειμένου να
το αναπαλαιώσει και να το καταστήσει

και πάλι σημείο αναφοράς της Λευκωσίας. Η κατάσταση του ιστορικού ξενοδοχείου, εσωτερικά και εξωτερικά,
είναι τραγική σε σημείο τέτοιο που να
είναι επικίνδυνο να φιλοξενήσει τα
μέλη της ΟΥΝΦΥΚΥΠ. Σύμφωνα με τον

Μακαριότατο, οι επαφές με τον
Aμερικανό επενδυτή είναι σε αρχικό
στάδιο, ενώ πρόσθεσε ότι για να προχωρήσει η συμφωνία θα πρέπει να έχει
τη σύμφωνο γνώμη της κυβέρνησης
και των Ηνωμένων Εθνών. Είπε επίσης

Νέα Μέκκα του κινηματογράφου η Ατλάντα

ότι ανέφερε στον επενδυτή ότι θα πρέπει
να καταβάλει όλα τα έξοδα για την επιδιόρθωση του ξενοδοχείου και για ορισμένα χρόνια να το εκμεταλλευτεί.
Ωστόσο, αργότερα θα πρέπει να καταβάλλει ενοίκιο. Σελ. 5

ΜΕΔ 2,5 δισ.
των μεγάλων
θα στεγάσει
το «ΕΣΤΙΑ»
Προσπάθειες αναδιάρθρωσης

Προβληματικά δάνεια ύψους 2,5 δισ.
ευρώ από την Τράπεζα Κύπρου, την
Ελληνική και την ΚΕΔΙΠΕΣ αναμένεται να μπουν στο σχέδιο ΕΣΤΙΑ το
οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο. Οι τράπεζες έχουν ήδη κάνει μεγάλη προετοιμασία και ενημέρωσαν τους πελάτες τους. Σελ. 4

Μπήκαν οι βάσεις
για την τουριστική
άνοιξη Τροόδους

ΠΙΟ ΑΚΡΙΒΗ Η ΛΕΜΕΣΟΣ

«Φωτιά» τα ενοίκια για
γραφεία και καταστήματα
Ανοδική πορεία ακολουθούν τα ενοί-

κια για γραφεία και καταστήματα. Μέχρι 2.000 ευρώ τον μήνα πληρώνουν
για εγκαταστάσεις 100 τ.μ. στη Λεμεσό, που παραμένει η ακριβότερη πόλη. Από 10 μέχρι 70 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο κοστίζει το ενοίκιο για
ένα κατάστημα στην οδό Λήδρας.
Μειώνεται η τιμή αγοράς. Σελ. 4

Λουκέτο βάζουν 7.400
καταστήματα στις ΗΠΑ

Ανάσα για ορεινές κοινότητες
Η Ατλάντα προσελκύει νεοφυείς τεχνολογικές εταιρείες, ισχυρούς ομίλους και μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο, θέτοντας σε μειονεκτική θέση το Λος Αντζελες και τη Νέα Υόρ-

κη. Η μεγάλη απήχηση που έχει η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Τζόρτζια των ΗΠΑ έχει τροφοδοτήσει ένα ράλι τιμών στην αγορά κατοικίας. Οι πωλήσεις των
πολυτελών σπιτιών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, ενώ η μέση τιμή μιας κατοικίας έχει αναρριχηθεί κατά 83% από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο του 2019. Σελ. 12

Η γραφειοκρατία
πλήττει την αγορά
ακινήτων Ελλάδας

Η Google
κρυφακούει
συνομιλίες

Γιγαντώνεται αντί να μειώνεται

Oι εργολήπτες της Google, σε τακτική βάση,

ακούν και αξιολογούν κάποιες καταγραφές
συνομιλιών που γίνονται από το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης Google Assistant, μέσω
των κινητών τους ή μέσω «έξυπνων» ηχείων,
όπως είναι το Google Home. Ο τεχνολογικός
κολοσσός αναγνώρισε ότι πρόσβαση στις ηχογραφήσεις έχουν και άλλοι άνθρωποι, όταν
κάποιες από αυτές διέρρευσαν. Σελ. 23

Διαστάσεις μάστιγας τείνει να προσλάβει η
γραφειοκρατία στις μεταβιβάσεις ακινήτων
στην Ελλάδα. Και το πρόβλημα όχι μόνο δεν
μετριάζεται, αλλά διογκούται χρόνο με το
χρόνο. Πρόκειται για πρόβλημα που δεν μειώνει
μόνο τα έσοδα του κράτους αλλά επηρεάζει
ολόκληρη την οικονομία γενικότερα, καθώς
περιορίζει τη ρευστότητα στην αγορά. Σελ. 15

Α Ν Α ΛΥ Σ Η
Ηταν το 2010, όταν ανάμεσα σε όλα τα

επίχειρα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 πολλά καταστήματα και εμπορικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν σωρηδόν να
κατεβάζουν ρολά. Εκτοτε πέρασαν
σχεδόν δέκα χρόνια, και φέτος αναμένεται να κλείσουν περί τα 7.400 καταστήματα λιανεμπορίου στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών κέντρων και σούπερ μάρκετ. Σελ. 11

Πιάνουν δουλειά για την αναδόμηση
του τουριστικού προϊόντος των ορεινών κοινοτήτων Τροόδους. Ανάμεσα στα μέτρα, και η δημιουργία
της Πύλης Βουνού, ο επανασχεδιασμός διαδρομών και του Γραφείου
Τουρισμού. Σελ. 8

Κέρδισε μέλη και
εισφορές η ΕΤΥΚ
Από το κλείσιμο της ΣΚΤ
Κερδισμένη από το κλείσιμο της ΣΚΤ
φαίνεται ότι είναι η ΕΤΥΚ, καθώς
πολλοί υπάλληλοι που ανήκαν σε άλλες συντεχνίες εντάχθηκαν σ΄ αυτήν.
Ετσι η ΕΤΥΚ κερδίζει και ένα σεβαστό
ποσό από τις εισφορές. Σελ. 7

Του FLORIAN HENSE*

Οι κομβικές αποφάσεις της ΕΚΤ για τη στήριξη της οικονομίας
Αφότου ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι χαμήλωσε τον πήχυ για την υιοθέτηση
νέων μέτρων στήριξης της οικονομίας
στην ομιλία του στη Σίντρα στις 18 Ιουνίου,
προβλέπουμε ότι η ΕΚΤ θα μειώσει τον
Σεπτέμβριο το επιτόκιο δανεισμού για
τράπεζες και θα ανακοινώσει νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων. Αντιδρώντας
στον ασθενικό ρυθμό ανάπτυξης και στον
υποτονικό πληθωρισμό, είναι πιθανόν η
ΕΚΤ να προσαρμόσει τον Ιούλιο την ενημέρωση για τις επόμενες κινήσεις της και
θα δεσμευθεί να διατηρήσει τα επιτόκια
δανεισμού στα «τρέχοντα ή χαμηλότερα»
επίπεδα αντί απλώς στα «τρέχοντα» επίπεδα, όπως λέει σήμερα. Τον Σεπτέμβριο,

η ΕΚΤ θα μπορούσε να αποφασίσει να
μειώσει το επιτόκιο δανεισμού για τράπεζες
από το -0,4% σήμερα στο -0,5% και να
αρχίσει ξανά, από το δ΄ τρίμηνο, να αγοράζει περιουσιακά στοιχεία με ρυθμό 40
δισ. ευρώ τον μήνα για δώδεκα μήνες.
Και οι δύο αυτές κινήσεις πιθανότατα θα
πρέπει να συνοδευθούν από δύο ακόμη
μέτρα: στην περίπτωση περαιτέρω μείωσης
των επιτοκίων δανεισμού, η ΕΚΤ είναι πιθανόν να υιοθετήσει ένα σύστημα διαφορετικών επιτοκίων δανεισμού για τράπεζες, ώστε να περιορίσει το κόστος για
αυτές. Δεύτερον, προκειμένου να αποκτήσει το αναγκαίο περιθώριο όσον αφορά
τις αγορές κρατικών ομολόγων, θα αυξήσει

το όριο αγορών 33% ανά έκδοση και ανά
χώρα στο 50%. Φυσικά, δεν αποκλείεται
η ΕΚΤ να αποφασίσει ακόμη μεγαλύτερη
μείωση επιτοκίων δανεισμού και υψηλότερες από 40 δισ. ευρώ αγορές τον μήνα
ήδη στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της τον Ιούλιο. Αυτό θα μπορούσε
να συμβεί αν υποχωρήσουν αισθητά οι
προσδοκίες για τον πληθωρισμό στην επόμενη έρευνα των επαγγελματιών οικονομολόγων που θα δημοσιευθεί στα
τέλη Ιουλίου ή αν προκύψουν πολύ κακά
στοιχεία από την επόμενη έρευνα υπευθύνων προμηθειών (PMI) ή από την επόμενη έρευνα του Ifo για την επιχειρηματική
εμπιστοσύνη στη Γερμανία, οι οποίες θα

δημοσιευθούν στις 24 και 25 Ιουλίου, αντίστοιχα. Υπάρχουν τέσσερις λόγοι για
τους οποίους θεωρούμε πως η ΕΚΤ θα αναλάβει δράση τον Σεπτέμβριο. Πρώτον,
παραδοσιακά η ΕΚΤ παρουσιάσει μεγάλη
δέσμη μέτρων ταυτόχρονα και όχι σταδιακά. Δεύτερον, δεν θεωρούμε ότι με
βάση τα στοιχεία υπάρχει ανάγκης άμεσης
λήψης μέτρων. Τρίτον, η ΕΚΤ λαμβάνει
συνήθως μεγάλες αποφάσεις αφότου έχει
στη διάθεση της νέες προβλέψεις και οι
επόμενες θα δημοσιευτούν τον Σεπτέμβριο. Τέταρτον, ο ορισμός της Λαγκάρντ
ως της επομένης προέδρου της ΕΚΤ περιορίζει κάπως την ανάγκη να πιέσει ο
Ντράγκι για εφαρμογή μέτρων στήριξης

της οικονομίας. Βασιζόμενοι σε προηγούμενες δηλώσεις της Λαγκάρντ, οι επενδυτές
έχουν ήδη προεξοφλήσει ότι θα υπάρξει
συνέχεια στην πολιτική της ΕΚΤ όσον αφορά στα ανορθόδοξα μέτρα νομισματικής
πολιτικής. Ασπαζόμαστε αυτή την άποψη.
Τα αποτελέσματα ήταν ανάμεικτα όταν
άρχισε ξανά τις αγορές ομολόγων η Fed.
Αλλά χωρίς να υπάρχουν σημαντικά μέτρα
δημοσιονομικής ενίσχυσης και με το δομικό πληθωρισμό σε πολύ χαμηλό επίπεδο,
η ΕΚΤ θεωρεί πιθανότατα ότι αξίζει τον
κόπο να δοκιμάσει.

* Ο αρθρογράφος είναι οικονομολόγος της
Berenberg Bank.
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ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΛΙΔΑ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Το στοίχημα της
σταθερής ανάπτυξης
Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις, αναμένεται ο ρυθμός
μεγέθυνσης της κυπριακής οικονομίας να κυμανθεί λίγο πιο
κάτω από το 3,5%. Η σχετική
επιβράδυνση σε σχέση με το
3,9% που σημειώθηκε πέρυσι
δεν μπορεί να θεωρηθεί προς
το παρόν ανησυχητική. Η περυσινή χρονιά, ας μην ξεχνάμε,
ήταν η καλύτερη σε ό,τι αφορά
στις τουριστικές αφίξεις στην
ιστορία της χώρας μας, όπου
μας επισκέφθηκαν πέραν των
4 εκ. τουριστών.
Φέτος, δεν συμβαίνει το
ίδιο. Οι αφίξεις αναμένεται να
είναι κατά περίπου 10% λιγότερες, αλλά δεν πρέπει να υποτιμούμε το γεγονός ότι και
πάλι θεωρούνται ψηλές. Επιπλέον έγινε προσθήκη νέων
κλινών – είτε επίσημων τουριστικών κλινών ή ανεπίσημων
μέσω των ηλεκτρονικών πλατφορμών βραχυπρόθεσμων ενοικιάσεων, οπότε ο ακριβής
επηρεασμός δεν είναι 100%
ξεκάθαρος.
Ένα άλλο δεδομένο που δημιουργεί συνθήκες επιβράδυνσης είναι η κατάσταση στην
οικοδομική βιομηχανία. Όπως
έχω επισημάνει στο πρόσφατο
παρελθόν, ο κλάδος λειτουργεί
κάτω από συνθήκες πλήρους
απασχόλησης. Αυτό με απλά
λόγια σημαίνει πως πρώτον,
υπάρχει μεγάλη δυσκολία εξεύρεσης εργατικού δυναμικού,
δεύτερον, το υφιστάμενο εργατικό δυναμικό δουλεύει με
«γεμάτες τις μηχανές», τρίτον,
το εργατικό κόστος φουσκώνει
προκαλώντας πληθωριστικές
τάσεις και τέταρτον, η ικανότητα παραγωγής φθάνει σε
όρια που δεν μπορεί να προσθέσει στο ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους.
Άρα, ενώ βλέπουμε γύρω
μας έντονη κατασκευαστική
δραστηριότητα, στην ουσία το
τι βλέπουμε είναι η δραστηριότητα διεκπεραίωσης έργων
που κανονικά έπρεπε να είχαν
αποπερατωθεί και παρουσιάζουν καθυστερήσεις. Μπορεί
να ανοίγουν νέες δουλειές,
αλλά οι εργολάβοι μειώνουν
την προσοχή τους σε υφιστάμενες για να δείξουν πρόοδο
στις νέες και δημιουργείται

έτσι ένας φαύλος κύκλος. Όλες
αυτές οι καθυστερήσεις που
παρατηρούνται στις παραδόσεις έργων που ακόμη να κλείσουν τον κατασκευαστικό τους
κύκλο, προκαλούν υστέρηση
στην προσθήκη στο ΑΕΠ λόγω
του ότι τα κτήρια αυτά δεν
μπαίνουν έγκαιρα στη τελική
τους χρήση, όπως για παράδειγμα να ενοικιαστούν ή να
πωληθούν σε επιχειρήσεις οι
οποίες θα επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους κλπ.
Μπορεί η ανεργία να πέφτει
σχεδόν κοντά στο 6%, αλλά όπως φαίνεται δεν υπάρχει η
δυνατότητα ή η ικανότητα να
διοχετευτούν άλλα άτομα προς
τον κατασκευαστικό τομέα, επειδή δεν είναι άτομα με δεξιότητες που να αρμόζουν στην
κατασκευαστική βιομηχανία.
Αυτοί θα πρέπει να απορροφηθούν από άλλους τομείς. Άρα τι κάνουμε; Ίσως θα πρέπει
να δούμε σοβαρά το ενδεχόμενο να ανοίξουμε λίγο την αγορά έτσι ώστε να μπορέσουμε
να καλύψουμε το κενό και να
δώσουμε περισσότερη ιπποδύναμη στον κατασκευαστικό
κλάδο για να μπορέσει να ανταπεξέλθει καλύτερα στις υποχρεώσεις του.
Να τονίσω πως δεν είμαι
φυσικά απόλυτος, επειδή δεν
θεωρώ πως η οικονομία πρέπει
να μεγεθύνεται με πολύ ψηλούς
ρυθμούς για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα επειδή μετά
δημιουργούνται άλλου είδους
προβλήματα σε μεσοπρόθεσμο
και μακροπρόθεσμο ορίζοντα
που καταλήγουν σε υπερθέρμανση με τα όποια αρνητικά.
Εγώ θα είμαι ευτυχής αν διατηρήσουμε για κάποια χρόνια
ένα μέσο ρυθμό αύξησης του
ΑΕΠ (ceteris paribus) γύρω στο
3%.
Όμως, θα πρέπει να εγκύψουμε πάνω στα διαρθρωτικά
και άλλα προβλήματα και προκλήσεις τόσο του κατασκευαστικού κλάδου, όσο και του
τουριστικού τομέα έτσι ώστε
στο μέλλον να λειτουργούν πιο
αποτελεσματικά.

Η νέα πραγματικότητα
Αν μείνει κανείς σε ένα πρώτο
επίπεδο συμβολισμών, η ανάληψη της ευθύνης του τόπου
από τη νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη σηματοδοτεί τη λήξη μιας μακράς και επώδυνης περιόδου, που στην
καθομιλουμένη ονομάζουμε
«κρίση». Το φαινόμενο της «Βαϊμάρης» με τον θρυμματισμό
του πολιτικού φάσματος σε αντισυστημικά μορφώματα υποχωρεί, και η Νέα Δημοκρατία
με ποσοστό σχεδόν 40% επαναφέρει έναν κεντρικό άξονα
πολιτικής πρότασης. Και μόνο
ότι σκεφτόμαστε το μέλλον με
όρεξη για δουλειά είναι συνθήκη απελευθερωτική και πηγή
αισιοδοξίας.
Η εποχή του θυμού, της άρνησης, της διαρκούς σύγκρουσης και του ανορθολογισμού
στην υπηρεσία θεσμικής αποδυνάμωσης της χώρας έχει παρέλθει. Εχουν μείνει υπολείμματα, όχι αμελητέα, αλλά σαφώς
το τοπίο δεν έχει καμία σχέση
με αυτό του 2012 ή του 2015.
Τότε υπήρχε παραλογισμός σε
ένα τοπίο καπνισμένο. Σήμερα,
υπάρχει ένα βλέμμα στο μέλλον.
Και αυτό κάνει όλη τη διαφορά.
Ολο και περισσότεροι Ελληνες αντιλαμβάνονται ότι οφείλουν να σχεδιάζουν, να συνεκτιμούν, να αναζητούν λύση
και όχι να βουλιάζουν στο πρόβλημα ανακυκλώνοντας αδιέξοδα. Η σκοτεινή δεκαετία που
πέρασε άφησε στον τόπο ερείπια, κληροδότησε όμως και μια
εμπειρία, πολύτιμη παρά το κό-

Ο Μ Η Ρ ΟΥ

στος της «διαπαιδαγώγησής»
μας. Ο μέσος Ελληνας πολίτης
είναι πιο υποψιασμένος και χωρίς αμφιβολία περισσότερο απαιτητικός σε σύγκριση με το
αρνητικά αξέχαστο 2015. Η πολιτική μεταβολή του Ιουλίου
2019 δημιουργεί τεράστια ευκαιρία. Αν επιτύχει η κυβέρνηση, αν δηλαδή κινηθεί γρήγορα
και αποτελεσματικά όπως έδειξαν οι πρώτες κινήσεις, θα διευρύνει την επιρροή της μέσα
από το αίσθημα ασφάλειας και
προοπτικής που θα προκαλεί.
Η επιτυχία της νέας κυβέρνησης θα ενισχύσει την επιρροή
της Νέας Δημοκρατίας προς τα
αριστερά.
Ζητούμενο είναι να «ξεκολλήσει» η χώρα και να ανακτήσει
το χαμένο έδαφος. Είναι επίσης
ευτυχής συγκυρία ότι από την
1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνει
καθήκοντα και η νέα δημοτική
αρχή στην Αθήνα. Οι θετικές
προοπτικές είναι μεγάλες, γι’
αυτό χρειάζεται προσοχή και
σύνεση. Η ανέλκυση της Αθήνας από τη σημερινή παρακμή
και η βελτίωση της εικόνας της
σε θέματα ασφάλειας, καθαριότητας, πολιτισμού, παιδείας
και τουρισμού θα αντανακλούν
ουσιαστικά και συμβολικά τις
δυνατότητες της χώρας.
Οι πολίτες, ασχέτως της προτίμησής τους στις πρόσφατες
εκλογές, θα εκτιμήσουν πολιτικές κινήσεις υπέρ της βελτίωσης της ζωής τους. Η πρόκληση είναι τεράστια και η ευκαιρία μοναδική.

&ΣΕΒΕΡΗ

Το Συμβούλιο Αρχηγών, η ένταση, η απομόνωση και οι... «πελλάρες»
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Ένταση και υψηλοί τόνοι σημειώθηκαν χθες στο
Διοικητήριο Λεμεσού, κατά την συνεδρία του
Συμβουλίου Αρχηγών. Όπως με πληροφορεί
πηγή μου που γνωρίζει, ενώ υπήρξε σύγκλιση
μεταξύ όλων των πολιτικών αρχηγών για απόρριψη της πρότασης Ακιντζί (βλέπε Άγκυρας) για
κοινή επιτροπή διαχείρισης των υδρογονανθράκων, υπήρξε η διαφοροποίηση του ΑΚΕΛ που
σε κάποιο σημείο προκάλεσε και την αντίδραση
του Healthy.
Όπως πληροφορούμαι, ο Άντρος Κυπριανού επέμεινε στην απάντηση Αναστασιάδη προς
Γκουτέρες και Ακιντζί, να γίνει σαφέστατη αναφορά στο πλαίσιο Γκουτέρες, κάτι που απέρριψε ο Healthy αναφέροντας πως είναι “άσχετο”
με το θέμα και θα “αποπροσανατόλιζε”.
Η δεύτερη κόντρα Άντρου - Healthy αλλά και
άλλων αφορούσε την αναφορά που ζητούσε ο
Άντρος “υπέρ των ανησυχιών των Τουρκοκυπρίων”. Και στη θέση αυτή ο Άντρος έμεινε μόνος του αφού κανένας άλλος πολιτικός αρχηγός
δεν στήριξε την πρότασή του. Η πηγή μου υποστηρίζει πως και η πρόταση που έκανε ο ηγέτης
του ΑΚΕΛ για επόπτευση του ταμείου υδρογονανθράκων από τον ΟΗΕ έπεσε επίσης στο κενό. “ Ήταν ξεκάθαρο ότι το ΑΚΕΛ ήταν απομονωμένο στο Συμβούλιο Αρχηγών, κάτι που προκάλεσε νευρικότητα στον Άντρο και τον οδήγησε να επαναλαμβάνει συνεχώς πως η επιστολή
- απάντηση Αναστασιάδη “θα πρέπει να αποσταλεί και στους πολιτικούς αρχηγούς”, φανερώνοντας την έλλειψη εμπιστοσύνης προς τον
Healthy.
Μετά την απάντηση του Συμβουλίου Αρχηγών
ήρθε και και ανταπάντηση του Μουσταφά Ακιντζί ο οποίος χαρακτήρισε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς υπέρμαχους της έντασης και όχι
της συνεργασίας και του διαλόγου, κάτι που από
όσα ακούω προκάλεσε χθες αντιδράσεις ακόμα
και στο ίδιο το ΑΚΕΛ.
Από τα αξιοσημείωτα της χθεσινής συνεδρίας
του Συμβουλίου Αρχηγών ήταν η συμμετοχή για
πρώτη φορά της Δημοκρατικής Παράταξης του
Μάριου Καρογιάν. Όπως έγκαιρα σας είχα γράψει, ο Healthy είχε υποσχεθεί στον Μάριο Καρογιάν ότι θα τον καλούσε επίσημα στην επόμενη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου ή Συμβουλίου Αρχηγών μετά το ποσοστό που έλαβε η
ΔΗ.ΠΑ στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Ο Μάριος
Καρογιάν εκτός του ότι συμμετείχε κανονικά

«Άντρο μου θέλεις να γράφεις εσύ τις επιστολές μου;»

στο Συμβούλιο έκανε, όπως μαθαίνω, και προτάσεις για χειρισμό των θεμάτων που συζητήθηκαν. Πάντως, η θέση που κάθισε ο Μάριος
Καρογιάν δεν ήταν ούτε δίπλα από τον Πρίγκιπα
Νικόλαο, ούτε καν σε απόσταση που να μπορούν να ανταλλάσσουν ματιές... Τον κάθισαν
τρεις θέσεις μετά τον Νικόλα, βάζοντας ενδιάμεσα τους Λιλλήκα και Περδίκη...
Στον αέρα βρίσκεται η επίσκεψη του Γκουτέρες
Girl, Τζέιν Χολ Λουτ, στην Κύπρο. Πηγή μου από
τον Λόφο της Εξουσίας μου έλεγε χθες ότι η επίσκεψη “αρχικά προγραμματίστηκε για την
πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου, αλλά τώρα
βρίσκεται στον αέρα λόγω των προσκομμάτων
που προβάλλει ο Ακιντζί”. Η ίδια πηγή αναφέρεται σε “ατελείωτο διπλωματικό μαραθώνιο
στα Ηνωμένα Έθνη, την ΕΕ και τις ΗΠΑ” που έχει αναληφθεί από το ΥΠΕΞ για προώθηση των
θέσεων της Κύπρου. “Μπορεί τα μέτρα κατά της

Τουρκίας να πέρασαν από τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ, ωστόσο η συνέχεια δεν προβλέπεται να είναι το ίδιο εύκολη, ούτε στην ΕΕ,
ούτε στον ΟΗΕ” ήταν τα λόγια της πηγής μου.
Ο ξαφνικός θάνατος του Αλέξη Γαλανού, μετά
το πρώτο σοκ που προκάλεσε, έφερε και τις αναμενόμενες συζητήσεις για τον αντικαταστάτη
του. Σε κάποια κόμματα ετοιμάζονται ήδη λίστες με υποψήφιους και το παρασκήνιο δίνει
και παίρνει παρά το ότι δεν έχει ακόμη γίνει η
κηδεία. Η κηδεία του Αλέξη Γαλανού θα τελεστεί την ερχόμενη Δευτέρα 22 Ιουλίου, ενώ στις
26 Ιουλίου θα γίνει η προκήρυξη των εκλογών
που θα πραγματοποιηθούν στις 25 Αυγούστου.
Ερωτήματα προκάλεσε η ομόφωνη απόφαση
του Ανωτάτου να απορρίψει τα αιτήματα του Γενικού Εισαγγελέα και της Δικηγόρου της Αρχής
Λιμένων Κύπρου για εξαίρεση αριθμού Δικα-
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Ο ΑνδρέαςΑ. Ανδρέου, MRICS είναι
CEO, APS Andreou Property
Strategy - Chartered Surveyors.
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Τα «Παντρολογήματα»
από τους Περι-Οδεύοντες
Με τη κωμωδία του διάσημου Ρώσου κλασικού συγγραφέα, Νικολάι Γκόγκολ, «Παντρολογήματα» σε μετάφραση του συγγραφέα Γιώργου Σεβαστίκογλου και σε
σκηνοθεσία Μηνά Τίγκιλη, επανέρχονται
στη θεατρική δράση οι Περι-Οδεύοντες.
Το σχήμα Περι-Οδεύοντες είναι μία φιλόδοξη προσπάθεια συνένωσης των επαγγελματιών του θεάτρου με ρίζες, καταγωγή από την Πάφο και ξεκίνησε το
2018 με πρωτοβουλία του σκηνοθέτη και
καλλιτεχνικού διευθυντή του Διεθνούς
Φεστιβάλ Μονοδράματος στη Πάφο, Μηνά
Τίγκιλη.
Το καλοκαίρι του 2018 οι Περι-Οδεύοντες έκαναν το ντεμπούτο τους με το
«Φιόρο του Λεβάντε» του Γρηγορίου Ξενόπουλου και φέτος επιστρέφουν με την
κωμωδία «Παντρολογήματα» με δέκα
πρωταγωνιστές (ανέβηκε στο θεατράκι
του ΡΙΚ το 1983).

Παραστάσεις σε Λεμεσό-Πάφο
Οι πρώτες πέντε παραστάσεις θα δοθούν, όπως και το 2018, στο πλαίσιο του

Προγράμματος Πολιτιστική Αποκέντρωση
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
σε κοινότητες, με εναρκτήρια παράσταση
στην Παρεκκλησιά Λεμεσού σήμερα Τετάρτη, 17 Ιουλίου. Θα ακολουθήσουν οι
παραστάσεις στην Ερήμη στις 18 Ιουλίου,
στη Λετύμπου στις 19, στην Παναγιά της
Πάφου στις 21 και στις 24 Ιουλίου στην
Τσάδα.
Στην πόλη της Πάφου, η παράσταση
θα ανέβει την Παρασκευή 26 Ιουλίου στις
9 μ.μ. στο θερινό «Αττικόν». Στη Λεμεσό
η παράσταση θα ανέβει την Κυριακή 28
Ιουλίου, στις 8 μ.μ. στο θέατρο ΕΝΑ στη
περιοχή του Κάστρου. Θα ακολουθήσουν
οι παραστάσεις στις 27 Ιουλίου στην Κισσόνεργα, στις 29/7 στο πάρκο Πέτρου &
Παύλου της Λεμεσού, στις 31 του μήνα
στην Αναρίτα και την 1η Αυγούστου ξανά
στο «Αττικόν» της Πάφου (προσφορά του
Πετρίδειου Ιδρύματος), στις 2 Αυγούστου
στο Κολόσσι, στις 7 του ίδιου μήνα στη
Χλώρακα, συνέχεια στις 9 Αυγούστου
στην Αργάκα και τελευταία παράσταση
στις 11 Αυγούστου στην Τάλα.

στών αλλά και του Προέδρου του Ανωτάτου, από την εξέταση των εφέσεων κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Δικαστηρίου για τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Το Ανώτατο επικαλέστηκε τον Κανόνα της Ανάγκης για την απόρριψη των αιτημάτων που ουσιαστικά επιτρέπει σε δικαστές να εκδικάσουν υποθέσεις για
τις οποίες έχουν ακόμη και άμεσο οικονομικό
συμφέρον. Είναι σίγουρο ότι το θέμα θα μας απασχολήσει για πολύ, αφού οι αντιδράσεις έχουν ήδη αρχίσει. Απ’ όσα μαθαίνω ο Κωστάκης
ήδη συζήτησε το θέμα και δεν αποκλείεται σήμερα να έχουμε αντίδραση.
ΚΟΥΙΖ: Ποιος πολιτικός αρχηγός χαρακτήρισε
χθες “πελλάρες” τα περί ανεύρεσης σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων από τα
τουρκικά ερευνητικά σκάφη στην κυπριακή ΑΟΖ; Μια άποψη που φαίνεται να συμμερίζονται
πολλοί...

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

Eκθεση: «Beautiful Days»
από την @ isnotgallery

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Μηνάς Τίγκιλης, σκηνικά/κοστούμια: Θέλμα Κασουλίδου, φωτισμοί: Νικόλας Κων/νου και Κυριάκος Ανδρέου, βοηθοί σκηνοθέτη: Ζαχαρίας Ιορδανίδης και Ελένη Λουκά. Παίζουν
οι ηθοποιοί: Θέμιδα Ππόλου, Ελένη Μυλωνά, Στέφανη Μαυροκορδάτου, Μιχάλης
Χρίστου, Ιάκωβος Ιακώβου, Γιώργης Χριστοδούλου, Ζαχαρίας Ιορδανίδης, Γιάννος
Αντωνίου, Μηνάς Τζωρακάκης, Μήδεια
Μούσκου.

Στην isnotgallery contemporary την Τετάρτη 17
Ιουλίου εγκαινιάζεται η νέα καλοκαιρινή ομαδική
έκθεση με τίτλο «Beautiful Days». Σε αυτή τη νέα
έκθεση, η isnotgallery προτείνει έντεκα καλλιτέχνες
από την Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και μία συμμετοχή από τη Γαλλία, διαφόρων γενεών, των οποίων
έργα ή και ενότητες δουλειάς τους με διάφορες αφορμές έχουν παρουσιαστεί ξανά στον χώρο της
γκαλερί. Στη θερινή έκθεση «Beautiful Days» οι
συμμετέχοντες καλλιτέχνες εκθέτουν επιλεγμένα
έργα τέχνης, τα οποία η διεύθυνση της γκαλερί
έκρινε ότι έχουν λόγο και αξία στη σύγχρονη εικαστική σκηνή. Από την Κύπρο συμμετέχουν οι καλλιτέχνες: Μερόπη Παύλου, Άντρος Ευσταθίου, Έλενα
Αδάμου, Στέλιος Βότσης, Δώρα Ορόντη, Ελένη Πρατσή, Μαρία Κοφτερού, από την Ελλάδα οι Χριστίνα
Παπαϊωάννου, Χαρούλα Νικολαΐδου, Μαρία Σπυράκη
και από τη Γαλλία λαμβάνει μέρος ο Boris Kurdi.
Πληροφορίες: Εγκαίνια: Τετάρτη 17 Ιουλίου, ώρα
8:00 μ.μ. Διάρκεια έκθεσης 31 Αυγούστου 2019. Ώρες λειτουργίας: Τρίτη-Παρασκευή 10:30 π.μ. - 1:00
μ.μ. και 5:00 - 7:00 μ.μ. Σάββατο 11:00 π.μ. - 2:00
μ.μ. Isnotgallery, Οδυσσέως 11, Παλιά Πόλη, Λευκωσία. Επικοινωνία, τηλέφωνο 99569498,
www.isnotgallery.com

Το Θέατρο ΑντίΛογος παρουσιάζει Ντάριο Φο
Την κωμωδία «Κλάξον, τρομπέτες και πλάκες»
του Ντάριο Φο παρουσιάζει στο πλαίσιο του
Προγράμματος Πολιτιστικής Αποκέντρωσης
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού το
Θέατρο ΑντίΛογος. Πρόκειται για ένα έργο
με το οποίο ο Φο σατιρίζει και αποκαλύπτει
καίρια πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα,
ιδωμένα μέσα από τη φάρσα, την πλάκα, το
γέλιο και το κομφούζιο. Τη σκηνοθεσία του
«Κλάξον, τρομπέτες και πλάκες» του Ντάριο
Φο έχει αναλάβει η Μαρία Μανναρίδου Καρσερά, η οποία μαζί με τον Φώτη Φωτίου έχουν

την ευθύνη απόδοσης και διασκευής του κειμένου. Οι επιλογές του Θεάτρου ΑντίΛογου
έχουν πάντοτε ως γνώμονα την επιλογή
έργων που δίνουν στον συν-άνθρωπο αξίες
και ιδανικά άφθαρτα στον χρόνο.

Μεγάλη περιοδεία στην ύπαιθρο
Η παράσταση θα ταξιδέψει στις 23 Ιουλίου
στο Αμφιθέατρο Μάριος Τόκας, στα Πολεμίδια,
στις 24 Ιουλίου στο Κοινοτικό Πάρκο Αγίας
Παρασκευής, στο Πέρα Χωριό και στις 31 Ιουλίου στο Μιτσερό στο Αμφιθέατρο «Κωστής

Δαμιανού». Τον Αύγουστο η παράσταση
«Κλάξον, τρομπέτες και πλάκες» του Ντάριο
Φο θα πάει στο Πρώην Γυμνάσιο Πεδουλά
(4 Αυγούστου), στο Κοινοτικό Στάδιο Απλικίου
(9 Αυγ.) και στις 13 Αυγούστου στα Αναπαυτήρια της ΠΕΟ στα Περβόλια.

Συντελεστές: Τη διασκευή του κειμένου έκαναν οι Μαρία Μανναρίδου Καρσερά / Φώτης
Φωτίου, σκηνοθεσία Μαρία Μανναρίδου Καρσερά, σκηνογραφία – ενδυματολογία: Ηλέκτρα
Κυθραιώτου, μουσική επιμέλεια Δημήτρης Ζα-

χαρίου. Σχεδιασμός Φωτισμού: Κούλης Σιαμπτάνης. Παίζουν οι ηθοποιοί: Θανάσης Δρακόπουλος, Σάββας Μενοίκου, Βασίλης Παφίτης, Αντρέας Σιαμαρής, Φώτης Φωτίου, Βαλάντω Χαραλάμπους και Χριστίνα Χριστόφια.

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

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

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

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

Διευθυντής: ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΠΑΧΕΛΑΣ n Διεύθυνση συντάξεως: ΚΩΣΤΗΣ ΦΑΦΟΥΤΗΣ - ΝΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
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Προσπάθειες
αναδιάρθρωσης
δανείων 2,5 δισ.
Η «Κ» παρουσιάζει τις υποθέσεις εργασίας
του ΕΣΤΙΑ από Κύπρου, Ελληνική και ΚΕΔΙΠΕΣ
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Όλες σχεδόν οι τράπεζες, πλην αυτών
που δεν έχουν συσσωρευμένο αριθμό
Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων με εξασφάλιση πρώτη κατοικία, θα συμμετάσχουν στο Σχέδιο Εστία, το οποίο θα
τεθεί σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο
του 2019. Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική
Τράπεζα και ο κρατικός Φορέας Διαχείρισης Δανείων, δηλαδή η ΚΕΔΙΠΕΣ, θα
καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος του Σχεδίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που περισυνέλεξε η «Κ» από τις δύο μεγάλες
τράπεζες και την ΚΕΔΙΠΕΣ, θα μπουν
δάνεια και από τα τρία ιδρύματα ύψους
2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από την
Τράπεζα Κύπρου έχουν επιλεγεί προβληματικά δάνεια ύψους 0,9 δισ. ευρώ,
από την Ελληνική προβληματικά ύψους
298 εκατ. ευρώ και από την ΚΕΔΙΠΕΣ
ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Από πλευράς των
τραπεζών έχει γίνει μεγάλη προεργασία.
Σκοπός του Σχεδίου, σύμφωνα με το Υπουργείο, είναι να προχωρήσουν οι αναδιαρθρώσεις των προβληματικών δανείων και να προστατευθούν οι κύριες
κατοικίες δανειοληπτών, που θα επιλεγούν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια
που τέθηκαν. Εάν και εφόσον οι δανειολήπτες συμφωνήσουν να μπουν στο
Σχέδιο, στο τέλος κάθε έτους, θα λαμβάνουν από την κυβέρνηση χορηγία ίση
με το ένα τρίτο (1/3) των δόσεων του
δανείου τους, υπό την προϋπόθεση ότι
αποπληρώνουν στην τράπεζά τους τα
δύο τρίτα (2/3) των μηνιαίων δόσεων
του αναδιαρθρωμένου δανείου της κύριάς τους κατοικίας. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο συναντίληψης, ο αιτητής το Σεπτέμβριο θα συμπληρώσει και θα υποβάλει στην Τράπεζα την αίτηση και όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά έγγραφα, με απώτερο
σκοπό να δοθεί οικονομική βοήθεια σε
δανειολήπτες μεσαίας τάξης με μη εξυπηρετούμενα δάνεια εξασφαλισμένα με
επιλέξιμη κύρια κατοικία.
Οι τράπεζες, όμως, μόνο με το άκουσμα

της δημιουργίας ενός τέτοιου Σχεδίου
αρχές του 2018, άρχισαν να προετοιμάζονται. Στέλεχος της Τράπεζας Κύπρου
σημείωσε στην «Κ» πως η Τράπεζα έχει
ήδη προχωρήσει σε ανάλυση του εν δυνάμει υποψήφιου για ένταξη στο σχέδιο
Εστία, με σκοπό να επικαιροποιήσει τα
στοιχεία που είχαν στα συστήματά τους
και να εντοπιστούν τυχόν λάθη ή κενά
στην πληροφόρηση. Εξήγησαν πως αν
και η αρχική εκτίμηση αριθμούσε γύρω
στους 5.000 δυνητικά υποψήφιους, εντέλει
μέσα από την ανάλυση κατέληξε σε πε<
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<
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<
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Από το 2018 προετοιμάζονται
οι τράπεζες για την
εφαρμογή του Σχεδίου
που θα συμβάλει στη
μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων τους.
ρίπου 4.000 υποψήφιους πελάτες. Από
αυτούς, η Τράπεζα είχε ήδη επικοινωνία
με περίπου 3.500, εκ των οποίων το 96%
εκδήλωσε ενδιαφέρον για να ενταχθεί
στο Σχέδιο. Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε
πως παραμένει ένα μικρό ποσοστό πελατών που, παρά το γεγονός ότι το σχέδιο
Εστία βρίσκεται στην επικαιρότητα για
μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη με την Τράπεζα και
τους προτρέπει να το πράξουν άμεσα για
να μπορέσουν να επωφεληθούν από τις
πρόνοιές του.
Συνέχισε πως σε μια προσπάθεια να
προετοιμάσει κατάλληλα τους πελάτες
για την έναρξη του Σχεδίου ειδικό τμήμα
της τράπεζας έχει διενεργήσει ήδη συναντήσεις με το 1/3 περίπου των ενδιαφερόμενων πελατών, εξηγώντας τις πρόνοιες του Σχεδίου και των κριτηρίων επιλεξιμότητας αλλά και της τυποποιημένης λύσης αναδιάρθρωσης ( ύψος δανεισμού, επιτόκιο, εξασφαλίσεις κλπ). Επίσης, πρόσθεσε πως παρείχε ενημέρωση

Παραμένει ένα μικρό ποσοστό πελατών που, παρά το γεγονός ότι το Σχέδιο βρίσκεται στην επικαιρότητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη με τις Τράπεζες. Ωστόσο, προτρέπουν τους πελάτες να το πράξουν άμεσα.
βολή αίτησης, βρίσκονται πέραν των 500
δυνητικών υποψηφίων.

Οι τράπεζες την Πέμπτη στο ΥΠΟΙΚ

Μπορεί και παραπάνω

Την Πέμπτη αναμένεται οι τράπεζες να έχουν «ραντεβού» με το Υπουργείο Οικο-

νομικών. Στόχος, όπως έχει διαρρεύσει, η υπογραφή του μνημονίου συναντίληψης
μεταξύ τραπεζών και κυβέρνησης. Ως γεγονός, για να μπορέσουν να υποβληθούν
οι αιτήσεις στην τελική μορφή τους, θα πρέπει να υπογραφούν οι σχετικές συμφωνίες μεταξύ κράτους / αρμοδίου υπουργείου και τραπεζών.
Σημειώνεται ότι εκτός από τα άμεσα εμπλεκόμενα μέρη, σημαντική για τη λειτουργία του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ είναι και η συμβολή της επιτρόπου προστασίας προσωπικών
δεδομένων, για την διασφάλιση την ορθής επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των δυνητικών υποψηφίων του Σχεδίου.
Οι αιτήσεις και όλα τα σχετικά έγγραφα θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες της κάθε
τράπεζας που θα συμμετάσχει αμέσως μετά την υπογραφή όλων των συμφωνιών
μεταξύ κράτους/αρμοδίου υπουργείου και τραπεζών.

/καθοδήγηση για τα διάφορα υποστηρικτικά έγγραφα που πρέπει να συγκεντρωθούν και να υποβληθούν στην Τράπεζα
με την έναρξη του Σχεδίου, ώστε οι πελάτες της Τράπεζας Κύπρου να είναι όσο
το δυνατόν πιο έτοιμοι και κατάλληλα

προετοιμασμένοι να υποβάλουν την αίτηση, με την έναρξη της περιόδου υποβολής αιτήσεων τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Κατέληξε πως, μετά και την έγκριση του
Σχεδίου από το Υπουργικό, σε προχωρημένο στάδιο και έτοιμοι για την υπο-

Τη μερίδα του λεόντος των δανείων
κατέχει η ΚΕΔΙΠΕΣ, δηλαδή ο πρώην Συνεργατισμός. Σύμφωνα με στοιχεία που
έδωσε στην «Κ» ο Φορέας, οι λογαριασμοί
οι οποίοι ικανοποιούν κάποια από τα κριτήρια του σχεδίου ΕΣΤΙΑ ανέρχονται σε
περίπου 7.300 και οι οποίοι αντιστοιχούν
σε 1,3 δισ. υπόλοιπα δανείων. Ωστόσο,
σύμφωνα με πηγές της ΚΕΔΙΠΕΣ, ο ακριβής
αριθμός θα είναι γνωστός με την έναρξη
του Σχεδίου, όταν οι δανειολήπτες που
θα αιτηθούν για ένταξη στο σχέδιο προσκομίσουν τα εισοδηματικά και άλλα στοιχεία προκειμένου να διαφανεί εάν ικανοποιούν τα κριτήρια, αλλά και αν θα είναι
βιώσιμοι με τη λύση που θα εξευρεθεί.

Στα 300 εκατ. η Ελληνική

Στέλεχος από την Ελληνική Τράπεζα
σημείωσε πως ο εκτιμώμενος πληθυσμός

που θα συμμετάσχει στην ΕΣΤΙΑ από την
Τράπεζα θα ανέλθει στους 1.200 πελάτες.
Όπως εξήγησε περαιτέρω, οι 1.200 πελάτες
έχουν 1.650 προβληματικά δάνεια με συνολικό υπόλοιπο τα 298 εκατ. ευρώ. Πρόσθεσε δε, πως περίπου το 30% των δυνητικά επιλέξιμων πελατών του ΕΣΤΙΑ ήλθαν
σε επαφή με την Ελληνική για να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους, ενώ ο αριθμός
αναμένεται να αυξηθεί μόλις αρχίσει επίσημα η εφαρμογή του. Το στέλεχος της
Ελληνικής τόνισε πως τη δεδομένη στιγμή
πρέπει οι δυνητικά επιλέξιμοι του Σχεδίου
να αρχίσουν να συγκεντρώνουν τις συμπληρωματικές πληροφορίες που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της αίτησης υποψηφιότητας, τονίζοντας πως θα είναι
πολύ απαιτητικές. Τέλος, για τα στατιστικά
που δόθηκαν υπογράμμισε ότι μέχρις ότου
απελευθερωθεί η τελική έκδοση του εντύπου υποψηφιότητας του ΕΣΤΙΑ και το
Σχέδιο να εκτελεστεί πραγματικά, τα νούμερα μπορούν να χαρακτηριστούν μόνο
ως προκαταρκτικές εκτιμήσεις.

Ψηλά οι τιμές των ενοικίων και για τις εταιρείες
Μέχρι 2000 ευρώ τον μήνα πληρώνουν για γραφειακούς χώρους 100 τ.μ. στη Λεμεσό, η οποία παραμένει η ακριβότερη πόλη
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η ανέγερση γραφειακών εγκαταστάσεων
χαρακτηρίζεται ως τάση στην κατασκευαστική βιομηχανία, ως προέκταση των
πολυεθνικών εταιρειών που προσελκύονται
στο νησί και ακολουθώντας την τάση για
αυξημένη ζήτηση για ενοικίαση γραφειακών χώρων. Πολυτελή κτήρια βρίσκονται
είτε στο στάδιο σχεδιασμού, είτε κατασκευής κυρίως στη Λεμεσό αλλά και στα
υπόλοιπα αστικά κέντρα, τα οποία από
την μια αναβαθμίζουν την εικόνα της χώρας ως κέντρο επιχειρηματικότητας και
δίνουν σημαντική ώθηση στην ενίσχυση
του τομέα από την άλλη ωστόσο δίνουν
ώθηση και στην αύξηση των τιμών.
Ειδικότερα όσον αφορά τις τιμές ενοικιάσεως γραφείου αυτό που διαπιστώνεται είναι ότι η αυξημένη ζήτηση
συνοδεύεται και με αύξηση της τιμής ενοικιάσεως, όπως συμβαίνει και στα οικιστικά ενοίκια. Ακριβότερη επιλογή και
στην περίπτωση της επαγγελματικής
στέγης παραμένει όπως και το 2018 η
Λεμεσός με 18 ευρώ ανά τ.μ., και ακολουθεί η Λευκωσία με 15 ευρώ ανά τ.μ.
Φθηνότερες επιλογές είναι η Λάρνακα
και η Πάφος όπου η ενοικίαση γραφείου
κοστίζει 12 ευρώ ανά τ.μ. και η Αμμόχωστος με 10 ευρώ ανά τ.μ. Η μεγαλύτερη
αύξηση στο κόστος ενοικίασης σημειώνεται σε Αμμόχωστο και Πάφο σε σχέση
με το 2018, όπου το ενοίκιο γραφείου
ήταν στα 7 και 9 ευρώ ανά τ.μ. αντίστοιχα.
Αύξηση, αν και σε μικρότερο βαθμό, σημείωσε και η Λάρνακα, καθώς το πρώτο
εξάμηνο του 2018 το κόστος ενοικίασης
γραφείου κόστιζε 2 ευρώ φθηνότερα. Μικρή αύξηση παρουσίασαν και οι τιμές
γραφείου στη Λευκωσία.

Συμφέρουσα η αγορά

Όσον αφορά τις τιμές αγοράς γραφείου
ανά τ.μ., καταγράφεται σημαντική μείωση
στο κόστος ανά τ.μ., σε όλες τις επαρχίες.
Συγκεκριμένα το 2018 η τιμή αγοράς γραφείου ήταν στις 5 χιλιάδες ευρώ ανά τ.μ.
για την Λεμεσό, ενώ το 2019 εκτιμάται
στα 3,5 χιλιάδες ευρώ. Η Λευκωσία καταγράφει μείωση 500 ευρώ (3000
ευρώ/τ.μ.), ενώ μείωση 600 ευρώ καταγράφεται στην Λάρνακα (2000 ευρώ/τ.μ.

Οι τιμές αγοράς στην Αμμόχωστο έπεσαν
από 2000 ευρώ/τ.μ. στα 1500 ευρώ/τ.μ.
ενώ στην Πάφο από 2100/τ.μ. στα 1800
ευρώ/τ.μ.

Πιο ακριβή η Λήδρας

Η έκθεση της Danos Office Real Estate
δίνει την εικόνα και στις τιμές ενοικίασης
καταστημάτων. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το πρώτο εξάμηνο του 2018,
παρατηρείται μεγαλύτερη διακύμανση
των τιμών ενοικίασης καταστημάτων σε
Λευκωσία και Λεμεσό, ωστόσο τόσο το
2018 όσο και το 2019 η οδός Λήδρας είναι
η πιο ακριβή εμπορική οδός, όχι στις
τιμές των ειδών προς πώληση αλλά στα
ενοίκια τα οποία καλούνται να καταβάλουν οι καταστηματάρχες για να δραστηριοποιηθούν. Ενώ το 2018 οι τιμές
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Η μεγαλύτερη αύξηση
στο κόστος ενοικίασης
σημειώνεται σε Αμμόχωστο
και Πάφο σε σχέση
με το 2018, όταν το ενοίκιο
γραφείου ήταν στα 7 και
9 ευρώ ανά τ.μ. αντίστοιχα.
ανά τετραγωνικό μέτρο ήταν 20-25 ευρώ
στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και στην
Στασικράτους , τα εμπορικά ενοίκια στην
οδό Λήδρας κυμαίνονται από 30-35 ευρώ
ανά τ.μ. Για την ίδια περίοδο, στην Λεωφόρο Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό οι τιμές
κυμαίνονταν από 20-40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Η αντίστοιχη φετινή περίοδος δείχνει ότι το εύρος των τιμών ενοικίασης διαφέρει σε όλες τις προαναφερόμενες περιοχές. Συγκεκριμένα, κυμαίνεται από 10-60 ευρώ ανά τ.μ. για την
Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, 15-40 ευρώ
ανά τ.μ. για την Στασικράτους και 20-70
ευρώ για την Λήδρας. Στην Λεωφόρο Ανεξαρτησίας στην Λεμεσό οι τιμές κυμαίνονται από 20-60 ευρώ ανά τ.μ.

Η τάση για τα Mall

Τα στοιχεία αναφέρουν ότι κατά το
1ο εξάμηνο του 2019 έχει αυξηθεί η πλη-

Tιμές ενοικίασης γραφείων
ανά τ.μ. το 2019 (+-20%)
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ρότητα στις κύριες εμπορικές αρτηρίες
των μεγάλων πόλεων. Καταγράφεται επίσης ότι συνεχίζεται η ελκυστικότητα
και η τάση των καταναλωτών προς τα εμπορικά κέντρα και τα πολυκαταστήματα,
από την στιγμή που θεωρείται ότι προσφέρουν πιο άνετες συνθήκες για τα ψώνια ενώ προσφέρουν και επιλογή για ψυχαγωγία. Κάτω από αυτά τα δεδομένα,
αναμένεται ότι η κυπριακή αγορά θα φιλοξενεί επτά εμπορικά κέντρα μέχρι το
τέλος του 2020, καθώς στα υφιστάμενα
Kings Avenue Mall στην Πάφο, του My
Mall στη Λεμεσό, και των τριών mall της
πρωτεύουσας, (Mall of Cyprus, Mall of
Engomi και του νεότερου Nicosia Mall )
θα προστεθεί στην Λάρνακα, το
Metropolis Mall, και το εκπτωτικό χωριό
στην Κοκκινοτριμιθιά, με την επένδυση
για την ανέγερσή τους να ανέρχεται στα
75 εκατομμύρια ευρώ.

Αύξηση 25% στις πωλήσεις

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΠΑΦΟΣ

ΛΕΜΕΣΟΣ

Αυξήθηκαν τα ενοίκια στην Λήδρας
Ποσό Ενοικίασης ανά μ2/μήνα (€)

Αρχ. Μακαρίου Γ
Στασικράτους
Λήδρας
Ανεξαρτησίας

2019

2018

10-60
15-40
20-70
20-60

20-25
20-25
30-35
20-40

Τα στοιχεία του Κτηματολογίου δείχνουν ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του
2019 αυξάνονται οι πωλήσεις για οικιστικά ακίνητα σε όλες τις επαρχίες της
Κύπρου, με την ζήτηση να αφορά περισσότερο έτοιμα προϊόντα και λιγότερο
χωράφια. Μάλιστα, η αύξηση στα πωλητήρια έγγραφα που κατατέθηκαν διαμορφώθηκε στο 25%. Η αύξηση αυτή
προστίθεται στον ήδη αυξημένο αριθμό
του 2018. Κατά τους δύο πρώτους μήνες
του έτους, ο συνολικός αριθμός των πωλητήριων εγγράφων που κατατέθηκαν
στα επαρχιακά κτηματολογικά γραφεία
αυξήθηκε σε 1600 ή κατά 18%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρσι. Η ζήτηση προέρχεται τόσο από ξένους, οι οποίοι επιλέγουν την Κύπρο για αγορά
δεύτερης ή/και εξοχικής κατοικίας, και
σε μεγαλύτερο βαθμό επενδυτές οι οποίοι,
εκμεταλλευόμενοι τα κίνητρα που έχουν
δοθεί για εξασφάλιση διαβατηρίου και
μόνιμης διαμονής, αγοράζουν κυρίως
κατοικίες σε διαμερίσματα στις παραλιακές περιοχές της Κύπρου και σε τοποθεσίες στη Λευκωσία. Σημειώνεται
τέλος ότι ο τομέας των ακινήτων θα ενισχυθεί περισσότερο εφόσον βελτιώνονται οι όροι δανεισμού που προσφέρονται από τις τράπεζες.
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Αμερικάνικο ενδιαφέρον για το Λήδρα Πάλας

Πρόταση στην Αρχιεπισκοπή για επιδιόρθωση και ανακαίνιση του ιστορικού ξενοδοχείου της Λευκωσίας - Θετικός ο Αρχιεπίσκοπος
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Εβδομήντα χρόνια από την ημερομηνία που άνοιξε
για πρώτη φορά τις πόρτες του, η φήμη του Λήδρα
Πάλας παραμένει αναλλοίωτη. Το ιστορικό ξενοδοχείο της Λευκωσίας, εντός του οποίου γράφτηκε ένα σημαντικό κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον
ξένων επενδυτών που εμφανίζονται έτοιμοι να
του προσδώσουν την παλιά αίγλη του. Όπως αποκάλυψε στη συνέντευξή του στην «Κ» ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Β’, Αμερικανός επενδυτής έχει προσεγγίσει τον ίδιο επιδεικνύοντας
ζωηρό ενδιαφέρον να καταβάλει ένα όχι και τόσο
ευκαταφρόνητο ποσό, προκειμένου να το αναπαλαιώσει και να το καταστήσει και πάλι σημείο
αναφοράς της Λευκωσίας. Σύμφωνα με τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας, ο ίδιος είναι σε επαφή
με Αμερικανό επενδυτή. Η κατάσταση του ιστορικού ξενοδοχείου, εσωτερικά και εξωτερικά,
είναι τραγική σε σημείο τέτοιο που να είναι επικίνδυνο να φιλοξενήσει τα μέλη της ΟΥΝΦΥΚΥΠ.
Μπροστά στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί,
από το πέρασμα του χρόνου και την απουσία συντήρησης, τα Ηνωμένα Έθνη έχουν μετακινήσει
τα μέλη τους που διέμεναν στο ξενοδοχείο σε
προσωρινά καταλύματα που έχουν στηθεί πέριξ
του ξενοδοχείου.

Το αρχικό κόστος ανέγερσης του Λήδρα Πάλας ανήλθε στις 190 χιλιάδες λίρες. Εβδομήντα χρόνια μετά, έχει υποστεί σοβαρές φθορές με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με κατάρρευση εάν δεν γίνει άμεσα αναπαλαίωση.
ρικάνικη που θα έχω κάποια ασφάλεια που θα
αναλάβει την υποχρέωση να το επιδιορθώσει,
χωρίς να έχουμε εμείς υποχρέωση. Κάτι θα πρέπει
να γίνει. Είμαι σίγουρος πως οι Άγγλοι δεν θα
δώσουν την ευκαιρία στους Τούρκους να προελάσουν μερικά μέτρα και θα πιάσουν το ξενοδοχείο». Ο Μακαριότατος μας είπε ότι η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά από επαφές που θα γίνουν
με το υπουργείο Εξωτερικών.

Σε αρχικά στάδια
Οι επαφές του Αρχιεπισκόπου με τον Αμερικανό
επενδυτή είναι σε αρχικό στάδιο, σύμφωνα με
τα όσα αποκάλυψε στη συνέντευξή του στην
«Κ». «Θέλω τη σύμφωνη γνώμη της Κυπριακής
Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε
απόσταση ακόμα. Αν θα μείνει έτσι σε λίγα χρόνια
θα θέλει χάλασμα. Ήδη άρχισαν να μπαλκόνια
να πέφτουν. Πρέπει να αλλαχθούν οι υδραυλικές

Ο χρόνος και η κατοχή
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Το Λήδρα Πάλας την εποχή που αναγέρθηκε
και οι υπηρεσίες που πρόσφερε δικαιολογούσε
απόλυτα τους στόχους που είχαν τεθεί από τους
ιδιοκτήτες του. Την δημιουργία ενός πολυτελέστατου ξενοδοχείου στη Λευκωσία με υψηλά
στάνταρ. Στόχοι που έγιναν πράξη μέχρι την
τουρκική εισβολή του 1974. Μέχρι τότε φιλοξένησε
την ντόπια και παγκόσμια αφρόκρεμα πολιτική
και καλλιτεχνική. Η αντίστροφη μέτρηση για το
φημισμένο ξενοδοχείο ξεκίνησε μετά τα γεγονότα
του 1964 όπου αρχικά ένα μέρος του χρησιμοποιήθηκε για τις ανάγκες της Ειρηνευτικής Δύναμης. Η τουρκική εισβολή τερμάτισε τη λειτουργία του ξενοδοχείου το οποίο μετατράπηκε
σε στρατώνας της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.
Το ξενοδοχείο, το κόστος ανέγερσης του οποίου
έφθασε στις 190 χιλιάδες λίρες συν 13 χιλιάδες
λίρες το οικόπεδο, διαθέτει 93 δωμάτια και 150
κλίνες. Αρχιτέκτονας του ξενοδοχείου ήταν ο
Γερμανοεβραίος Μπέντζαμιν Γκούνσμπεργκ. Τα
εγκαίνια του ξενοδοχείου έγιναν τον Οκτώβριο
του 1949, απασχολούσε πενήντα άτομα προσωπικό
ενώ στον εξωτερικό του χώρο λειτούργησε η
πρώτη δημόσια πισίνα της Λευκωσίας. Πέρα από
τον κοσμικό χαρακτήρα που προσέδωσε την
εποχή εκείνη το Λήδρα Πάλας, ήταν σημείο αναφορά και για τις πολιτικές εξελίξεις την εποχή
εκείνη. Με βάση στοιχεία, στο Λήδρα Πάλας πραγματοποιήθηκαν οι συναντήσεις για το Σύνταγμα
του 1960 ενώ εκεί διεξήχθησαν οι ενδοκοινοτικές
συνομιλίες Κληρίδη-Ντενκτάς μετά την τουρκοανταρσία.

Ο Αρχιεπίσκοπος
Χρυσόστομος Β’ εμφανίζεται
θετικός στην προοπτική
να παραχωρηθεί το ξενοδοχείο
σε επενδυτή, ο οποίος
θα το επαναφέρει σε
λειτουργική κατάσταση και
θα το εκμεταλλευτεί για χρονικό
διάστημα που θα συμφωνηθεί.
εγκαταστάσεις, τα ηλεκτρολογικά και τα μηχανολογικά. Το ξενοδοχείο έχει υποστεί μεγάλη
φθορά και χρειάζεται μεγαλύτερο χρηματικό
ποσό απ’ ό,τι να χτιστεί από την αρχή», μας είπε
ο Μακαριότατος.
Ρωτήσαμε τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο εάν
η Αρχιεπισκοπή θα συμμετάσχει στην αναπαλαίωση του Λήδρα Πάλας. Ο Μακαριότατος μας
απάντησε τι είπε στον Αμερικανό επενδυτή. «Του
είπα ότι τα χρήματα για την επιδιόρθωση θα τα
έβαζαν αυτοί. Η Εκκλησία δεν έχει. Του είπα:
Εσείς να το επιδιορθώσετε, τα πρώτα χρόνια θα
το εκμεταλλευτείτε και σιγά-σιγά θα αρχίσετε
να δίνετε ενοίκιο».

Το Foreign Office
Ο Μακαριότατος ήταν αποκαλυπτικός για το
διάλογο που είχε με τον επενδυτή, όταν συναντήθηκαν και του μετέφερε το ενδιαφέρον του
για το Λήδρα Πάλας. «Όταν ήλθε ο Αμερικανός
που θέλει να κάνει επένδυση εκεί τον ρώτησα
ευθέως: Πέρασες από το Foreign Office; Μου λέει
πέρασα. Του είπα σου έδωσαν συγκατάθεση;
Μου λέει πήγα στο Foreign Office πήγα και στο
Αμερικάνικο ΥΠΕΞ». Για το όλο θέμα ο ίδιος ο
Αρχιεπίσκοπος εμφανίζεται θετικός πλην όμως,
όπως είπε, υπάρχουν και δυσκολίες. «Εκεί είναι
τα Ηνωμένα Έθνη, οι Άγγλοι, οι οποίοι είναι δύσκολοι, και προσωπικά δεν τους έχω εμπιστοσύνη
διότι ό,τι πάθαμε, το πάθαμε από τους Άγγλους.
Εκτός και αν έλθει κάποια ισχυρή εταιρεία Αμε-

ΑΠΟΨΗ

Οι ιδιοκτήτες
Αρχικοί ιδιοκτήτες του Λήδρα Πάλας εμφανίζονται ο Γιώργος Σκυριανίδης, επιχειρηματίας
και ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Forest Park, ο
αντιδήμαρχος Λευκωσίας και επιχειρηματίας Γεώργιος Πούλιας και ο Αλεξανδρινός επιχειρηματίας
Δημήτριος Ζερπίνης. Η εμπλοκή της Αρχιεπισκοπής στο Λήδρα Πάλας σημειώθηκε το 1954
όταν ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριο Γ’ αγόρασε το
πλειοψηφικό πακέτο μετοχών του ξενοδοχείου
που κατείχε ο Δημήτρης Ζερπίνης από τη σύζυγό
του. Η Αρχιεπισκοπή Κύπρου κατέχει τις μετοχές
μέχρι σήμερα.

Η ετοιμότητα του διαδόχου να αναλάβει
την οικογενειακή επιχείρηση
Το προηγούμενο άρθρο μας ξεκινούσε
με το ερώτημα να μπορούμε να «μετρήσουμε» την ετοιμότητα του ιδρυτή να αποχωρήσει από την οικογενειακή επιχείρηση. Το επόμενο
– εύλογο – ερώτημα είναι αν μπορούμε να αξιολογήσουμε την ετοιμότητα του διαδόχου να αναλάβει
την ηγεσία της οικογενειακής επιχείρησης. Η απάντηση και σ’ αυτή
την περίπτωση είναι καταφατική:
μπορούμε, αφού ξεκινήσουμε με την
«αυτo- αξιολόγηση» του διαδόχου
για το θέμα. Κατά την άποψή μας,
η αυτογνωσία και η ειλικρίνεια στην
περίπτωση υλοποίησης μιας σωστής
διαδικασίας διαδοχής, είναι οι δυο
σημαντικοί παράγοντες που διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο στη διαδικασία.
Ενδεικτικές ερωτήσεις τις οποίες
θα πρέπει να απαντήσει με ειλικρίνεια ο υποψήφιος διάδοχος, μπορούν
να είναι:
l Γνωρίζω πραγματικά τις διαδικασίες προμήθειας και παραγωγής,
και, γενικά, τις λειτουργίες της οικογενειακής μας επιχείρησης;
l Έχω επαρκή εκπαίδευση ή/και
τεχνική εξειδίκευση;

ΑΠΟΨΗ
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H αυτογνωσία και η
ειλικρίνεια διαδραματίζουν
πρωτεύοντα ρόλο στην
υλοποίηση μιας σωστής
διαδικασίας διαδοχής.
l Έχω τις απαιτούμενες οργανωτικές ικανότητες για ν’ αναλάβω την
ηγεσία της οικογενειακής επιχείρησης;
l Έχω κατανοήσει ότι η ανάπτυξη της οικογενειακής μας επιχείρησης αντιστοιχεί και έχει άμεσες
επιπτώσεις στην ευημερία της οικογένειας;
Ουσιαστικά, ο διάδοχος, θα πρέπει
να γνωρίζει πολύ καλά την ίδια την
επιχείρηση, τα προϊόντα της, τους
πελάτες της, τους προμηθευτές της,
το προσωπικό της, κ.ο.κ.. Σε πολλές
συζητήσεις μας με ιδρυτές οικογενειακών επιχειρήσεων, ένα από τα
πιο σημαντικά πράγματα που μας
επεσήμαναν, ήταν ακριβώς η άγνοια
του διαδόχου, για όλ’ αυτά τα σπουδαία πράγματα. Άρα, η άγνοια αυτών

των λειτουργιών, μειώνει σαφώς την
ετοιμότητα του διαδόχου να αναλάβει
την ηγεσία της οικογενειακής επιχείρησης.
Συμπληρωματικά με τα παραπάνω, τα τελευταία δεκαπέντε με είκοσι
χρόνια παρατηρήσαμε -με μεγάλη
μας έκπληξη βεβαίως – ένα παράξενο
φαινόμενο, τόσο στην επίσημη επικοινωνία μας με επιχειρηματίες, όσο
και στις διάφορες διαλέξεις, σεμινάρια και επιμορφωτικά προγράμματα που συμμετείχαμε, αλλά και
στις ανεπίσημες συζητήσεις που είχαμε με επιχειρηματίες: την αδυναμία που έχουν οι ηγέτες, αλλά και
οι διάδοχοι των (οικογενειακών) επιχειρήσεων, να περιγράψουν με απλά λόγια αν και κατά πόσο η επιχείρησή τους «πάει καλά».
Αυτό σημαίνει άγνοια ή/και παραβίαση μιας από τις βασικές αρχές
του Management που λέει ότι: «...Ό,τι
δεν μετριέται, δεν μετρά...»

*Συν-συγγραφέας μαζί με τον καθ. Αστέριο Γ. Κεφαλά, του βιβλίου: «Η διαδικασία
διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις», Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ, 2015,
georgiou@gfbc.online

/ Του ΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΤΣΗ

Οι πρώτες δύσκολες συζητήσεις του νέου
υπουργού Οικονομικών με την τρόικα
Η εβδομάδα θα ανοίξει με μια θετική εξέλιξη,
νέα έξοδο της χώρας στις αγορές για την άντληση 2,5 δισ. ευρώ με 7ετές ομόλογο και
με επιτόκιο χαμηλότερο του 2%. Ετσι, μετά
την άντληση 5 δισ. ευρώ φέτος με δύο εκδόσεις 5ετίας και 10ετίας αντιστοίχως, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ολοκληρώνει το φετινό πρόγραμμα
δανεισμού, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά
πεντακόσια εκατομμύρια ευρώ. Σε ένα ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον, ένα ακόμη βήμα
γίνεται στην πορεία πλήρους επιστροφής
της χώρας στις αγορές – ήτοι, απεξάρτησής
της από ειδικά καθεστώτα αυστηρής εποπτείας.
Αλλά η πιο ενδιαφέρουσα εξέλιξη την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι άλλη: Οι συζητήσεις
που θα έχει ο υπουργός Οικονομικών Χρ.
Σταϊκούρας με τον επικεφαλής του ESM κ.
Ρέγκλινγκ και τους εκπροσώπους της τρόικας,
οι οποίοι φθάνουν στην Αθήνα για να συμμετάσχουν στο συνέδριο του βρετανικού
Economist.
Πρόκειται για τις πρώτες συναντήσεις
που θα έχει μαζί τους ο νέος υπουργός Οικονομικών, σε μια ατμόσφαιρα αρνητικά
(όπως φάνηκε από το Eurogroup τη Δευτέρα
και την αυστηρή έκθεση του Ecofin την Τρίτη...) φορτισμένη, εξαιτίας των προεκλογικών
δεσμεύσεων που ανέλαβε το πολιτικό σύ-
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Μπορεί να μειωθεί
μεν το αφορολόγητο όριο
από 1.1.2020, αλλά
με ανεπαίσθητες συνέπειες
στα χαμηλά εισοδήματα.
στημα, χωρίς συνεννόηση με τους θεσμούς.
Ο κ. Σταϊκούρας είναι βέβαιο ότι γνωρίζει
πολύ καλά τι δεν πρέπει να τους πει: Δεν
πρέπει να ανοίξει συζήτηση για το πρωτογενές
πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ και για τη διεκδίκηση μείωσής του. Αυτό το θέμα –πιστεύω–
έχει αποκτήσει δυσανάλογα μεγάλη σημασία.
Για τους ασθενικούς ρυθμούς οικονομικής
μεγέθυνσης δεν ευθύνεται το πρωτογενές
πλεόνασμα, αλλά (α) η κατάσταση των τραπεζών και (β) η μη εκτέλεση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – αυτά
πρέπει να αλλάξουν για να ξεκολλήσει η οικονομία.
Το πλεόνασμα 3,5% θα διατηρηθεί και
στο μεσοπρόθεσμο 2019-2023 που θα ψηφιστεί τον Σεπτέμβριο. Αν αναθεωρηθεί, αυτό
θα γίνει εν καιρώ, σε άλλες συνθήκες, αφού
δοθούν δείγματα γραφής.
Το δύσκολο είναι τι να τους πει σχετικά

με το δημοσιονομικό κενό που έχει ήδη
προκληθεί και το οποίο θα διευρυνθεί εφόσον ισχύσουν τα επιπλέον μέτρα μείωσης
της φορολογίας που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση.
Φέτος, το κενό θα καλυφθεί (συμφώνησε
κι η τρόικα…) επειδή για άλλη μία χρονιά
το ΠΔΕ θα εμφανίσει τραγική υστέρηση.
Αλλά το 2020, χωρίς νέα μέτρα, το δημοσιονομικό κενό θα μείνει ακάλυπτο (0,4 μονάδες
του ΑΕΠ, με τα ελληνικά στοιχεία).
Αν, πάλι, ληφθούν μέτρα (περιορισμός αμυντικών δαπανών, ηλεκτρονικές προμήθειες
για νοσοκομειακά υλικά, έσοδα από νέα εθελοντική αποκάλυψη εισοδημάτων, ακύρωση
μείωσης ΦΠΑ σε ροφήματα), πάλι δεν μένει
χώρος για τις μειώσεις φόρων που έχει υποσχεθεί η κυβέρνηση. Τι μπορεί να γίνει; Είτε
οι Ευρωπαίοι εταίροι μας θα πεισθούν ότι
δεν πειράζει να υπάρξει δημοσιονομικό κενό.
Είτε ορισμένες μειώσεις φόρων θα παραπεμφθούν για αργότερα – στο δεύτερο μισό της
κυβερνητικής 4ετίας. Είτε θα δημιουργηθεί
νέος δημοσιονομικός χώρος, με τη μείωση
(τελικά…) του αφορολόγητου ορίου από
1.1.2020, αλλά με ανεπαίσθητες συνέπειες
στα χαμηλά εισοδήματα, παρέχοντας τη δυνατότητα να κτίζεται αφορολόγητο με δαπάνες
από ηλεκτρονικές συναλλαγές. Πιθανότερο
είναι αυτό, το τελευταίο.
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Ομόφωνοι στο «Όχι»,
κατακερματισμένοι
για το επόμενο βήμα
Το συμβούλιο αρχηγών έληξε συναινετικά, χωρίς ωστόσο
να καταλήξει σε υπαλλακτικά σενάρια άρσης του αδιεξόδου
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Την ίδια ώρα που ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανακοίνωνε ότι στέλνει τέταρτο πλοίο στη
νοτιανατολική Μεσόγειο και η Ρωσία εξέφραζε διαφωνία απέναντι στα μέτρα
της Ε.Ε. κατά της Τουρκίας, η πολιτική ηγεσία επέλεξε να χαμηλώσει τους αντιπαραθετικούς τόνους, βγαίνοντας συναινετικά από την πολύωρη συνεδρία της
σύσκεψης αρχηγών που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη. Η σύσκεψη αρχηγών, αν
και αρχικά θα συζητούσε τις τελευταίες
εξελίξεις που αφορούν τις τουρκικές προκλήσεις στην ΑΟΖ, την πρόταση Οζερσάι
για την Αμμόχωστο και την έκθεση Γκουτέρες περιορίστηκε αποκλειστικά στην
πρόταση Ακιντζί την οποία απέρριψαν
όλοι οι αρχηγοί ανεξαιρέτως, χωρίς ωστόσο
να καθοριστούν τα επόμενα βήματα για
την άρση του αδιεξόδου και τον απεγκλωβισμό της δικής μας πλευράς απέναντι
στον καταιγισμό των δυσάρεστων εξελίξεων που διαδέχεται η μια την άλλη. Το
κοινό ανακοινωθέν που προέκυψε από
τη σύσκεψη αρχηγών απορρίπτει την πρόταση Ακιντζί και εξουσιοδοτεί πλέον τον
Πρόεδρο να αποστείλει επιστολή με τους
λόγους απόρριψής της τόσο στον Τ/κ
ηγέτη όσο και στον γ.γ. των Ηνωμένων
Εθνών.

Το περιεχόμενο της πρότασης

Το τι θα προνοεί η πρόταση είναι ένα
ζήτημα που είναι ήδη προς συζήτηση και
προς επεξεργασία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η επιστολή Αναστασιάδη θα
απαντά σημείο προς σημείο τις εισηγήσεις
της πρότασης Ακιντζί και για ποιο λόγο
αυτές απορρίπτονται. Όπως αναφέρουν
κυβερνητικές πηγές, θα δίδεται και έμφαση
στις συγκλίσεις Χριστόφια - Ταλάτ για
τους υδρογονάνθρακες, για τους ενεργειακούς πόρους αλλά και στην πρόσφατη
ψήφιση από τη Βουλή της νομοθεσίας για
το ταμείο υδρογονανθράκων. Κίνηση που
όπως λένε οι ίδιες πηγές καταδεικνύει την
πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να

μην αφήσει εκτός της διαδικασίας την
τ/κ πλευρά. Θα προταθεί όπως λέγεται να
έχουν και έναν εποπτικό ρόλο τα Ηνωμένα
Έθνη στην όλη διαδικασία.

Ήθελαν ομοφωνία

Όπως διαφάνηκε τις μέρες που προηγήθηκαν, στόχος της κυβέρνησης ήταν
να απορριφθεί η πρόταση Ακιντζί περί
συνδιαχείρισης στη σύσκεψη αρχηγών.
Το ερώτημα βεβαίως ήταν πώς θα προχωρούσε σε ζήτημα τακτικής για να αποφευχθεί η όποια επίρριψη ευθυνών στην πλευ<
<
<
<
<
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Ο Άντρος Κυπριανού έθιξε
το γεγονός ότι είναι κατώτερα των προσδοκιών τα μέτρα
της Ε.Ε. κατά της Τουρκίας,
ενώ στη σύσκεψη επέμενε
για συμπερίληψη προσήλωσης σε λύση βάσει του πλαισίου ΔΔΟ.
ρά μας. Στόχος, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ήταν να βγει και η όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη ομοφωνία από τη
σύσκεψη αρχηγών, με στόχο να αποφευχθούν και οι όποιες δηλώσεις αρχηγών με
το πέρας της σύσκεψης. Η αλήθεια είναι
πως όλοι οι αρχηγοί ανεξαιρέτως ζήτησαν
να απορριφθεί η πρόταση Ακιντζί, ο καθένας βεβαίως από διαφορετική αφετηρία
και με διαφορετική προσέγγιση. Ο Πρόεδρος των Οικολόγων Γιώργος Περδίκης επεσήμανε πως ο Πρόεδρος δεν θα έπρεπε
να δεχτεί ευθύς εξαρχής την επιστολή,
ενώ ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρίνος Σιζόπουλος εξέφρασε την άποψη ότι ο Πρόεδρος
δεν θα πρέπει να απαντήσει στον Τ/κ
ηγέτη, αλλά να στείλει επιστολή προς τον
γ.γ. των Ηνωμένων Εθνών ούτως ώστε να
του εξηγήσει τους λόγους που την απορρίπτει. Η γενικότερη αποτίμηση από τους
αρχηγούς του ενδιάμεσου χώρου ήταν

πως θα έπρεπε να απορριφθεί η πρόταση
χωρίς υποσημειώσεις καθώς κάτι τέτοιο
θα έστελνε το μήνυμα πως η ε/κ πλευρά
είναι έτοιμη να συζητήσει εναλλακτικές
και συνεπώς να υποχωρήσει στις θέσεις
της τ/κ πλευράς.
Αξίζει να σημειωθεί πως η σύσκεψη
αρχηγών της Τρίτης αποτέλεσε την παρθενική εμφάνιση του Μάριου Καρογιάν
ως προέδρου της Δημοκρατικής Παράταξης.
Ο Μάριος Καρογιάν ανέφερε με το πέρας
της σύσκεψης πως «πρέπει να επιμείνουμε
σε αρχές μας, να δώσουμε μια σαφέστατη
απάντηση και το στίγμα για ανάγκη λύσης
του Κυπριακού, αλλά και να αξιοποιήσουμε
τα στρατηγικά πλεονεκτήματά μας».
Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο Πρόεδρος
του ΔΗΚΟ είχε ως στόχο να ζητήσει εξηγήσεις από τον Πρόεδρο Αναστασιάδη
για μία σειρά ζητημάτων όπως την απόφαση Οζερσάι για την Αμμόχωστο, το περιβόητο δείπνο με τον Τ/κ «υπουργό Εξωτερικών», για την έκθεση Γκουτέρες
για την οποία εξέφρασε επίσημα διαφωνίες
αλλά και για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης γύρω από την κινητή τηλεφωνία.
Συναίνεσε βεβαίως να επικεντρωθούν
στην πρόταση Ακιντζί και τα υπόλοιπα
να συζητηθούν σε μεταγενέστερη φάση,
ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα πρέπει να υπάρξει η όποια αντιπρόταση στην πρόταση
Ακιντζί. Πάντως με το πέρας της συνεδρίας
εξέφρασε την ανάγκη υιοθέτησης νέας
στρατηγικής καθώς η υφιστάμενη έχει αποτύχει.

Με αντίβαρο…

Οι μόνοι οι οποίοι φαίνεται να στήριζαν
την απόρριψη της πρότασης Ακιντζί με
υποσημείωση ήταν ο Πρόεδρος του ΔΗΣΥ
Αβέρωφ Νεοφύτου και ο γ.γ. του ΑΚΕΛ
Άντρος Κυπριανού. Και όταν λέμε με υποσημείωση, όχι παραθέτοντας αντιπρόταση αλλά θέτοντας την θέση πως ένα
απλό «όχι» δεν είναι αρκετό.
Αυτό που λέχθηκε και από τους δύο
ήταν πως υπάρχει μία προσπάθεια αποπροσανατολισμού από την ουσία του Κυπριακού προβλήματος και πως στόχος θα

Μπροστά στον καταιγισμό εξελίξεων οι πολιτικοί αρχηγοί απέφυγαν τις όποιες αντιπαραθέσεις και επικεντρώθηκαν στην πρόταση Ακιντζί.

Ανησυχία για στάση της Ρωσίας
Την ίδια ώρα που η πολιτική ηγεσία κα-

θόριζε τη στάση της απέναντι στην
πρόταση Ακιντζί, αμηχανία προκάλεσε
η στάση που τήρησε η Ρωσία απέναντι
στην επιβολή μέτρων κατά της Τουρκίας από την Ε.Ε. Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάντερ Γκρούσκο,
εξέφρασε την άποψη πως τέτοια βήματα θα επιδεινώσουν την μακροχρόνια ανεπίλυτη διαμάχη στην περιοχή.
Ξεκαθάρισε πως δεν σημαίνει πως υ-

πρέπει να είναι η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο Κραν
Μοντάνα. Ο Άντρος Κυπριανού, όπως και
στις δηλώσεις του με το πέρας της σύσκεψης, έθεσε θέμα διασκέδασης των ανησυχιών των Τ/κ εκφράζοντας ανησυχία
για το γεγονός ότι ενισχύονται εκείνες
οι δυνάμεις που υποσκάπτουν την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Πάντως, η μόνη στιγμή που υπήρξε
σχετική ένταση ήταν όταν ο Άντρος Κυ-

ποστηρίζει τις δραστηριότητες της
Τουρκίας αλλά υπογράμμισε πως το
Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ πρέπει
να ασχοληθεί ουσιαστικά με το Κυπριακό. Η κίνηση φαίνεται να σχετίζεται και
με τη στάση που τήρησε η Ε.Ε. εναντίον της Ρωσίας για την Κριμαία ωστόσο, πολιτικοί κύκλοι δεν παρέλειψαν
να εκφράσουν ανησυχία για το ποια θα
είναι πλέον η στάση της χώρας στο Κυπριακό.
πριανού εξέφρασε την άποψη ότι τα
μέτρα της Ε.Ε. κατά της Τουρκίας είναι
πολύ κατώτερα των προσδοκιών. Υπενθυμίζεται πως ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών σε δηλώσεις του εξέφρασε την
θέση πως τα μέτρα της Ε.Ε. δεν μπορούν
να αγγίξουν την Τουρκία.

Επανέναρξη τώρα

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός διά του
Προέδρου του ΔΗΣΥ Αβέρωφ Νεοφύτου

υπογράμμισε την ανάγκη επανέναρξης
των συνομιλιών για συνολική λύση του
Κυπριακού. Αίσθηση προκάλεσε και η
ανάρτησή του για «επανέναρξη και συνέχιση τώρα των συνομιλιών από εκεί
που μείναμε, στο πλαίσιο της ΔΔΟ και
στις παραμέτρους Γκουτέρες όπως κατατέθηκαν στο Κραν Μοντανά». Και λέμε
αίσθηση για την χρήση του «τώρα» χωρίς
υποσημείωση περί τερματισμού πρώτα
των τουρκικών προκλήσεων. Το αν αυτό
θεωρείται βεβαίως δεδομένο για την Πινδάρου ή μία διαφοροποίηση είναι βεβαίως
κάτι που θα ξεκαθαρίσει το επόμενο διάστημα.

Ζήτησε χρήση της ΔΔΟ

Ποιος ήταν ο λόγος της καθυστέρησης
της σύσκεψης αρχηγών; Όπως λέγεται
τις περισσότερες ενστάσεις γύρω από το
κοινό ανακοινωθέν είχε ο γ.γ. του ΑΚΕΛ,
ο οποίος επέμενε να μπει υποσημείωση
για προσήλωση σε λύση στο πλαίσιο της
διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.
Θέση με την οποία διαφωνούσαν πολιτικοί
αρχηγοί που τάσσονται εναντίον της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας.

Οι τουρκικές ενέργειες εκνευρίζουν και ανησυχούν τη δύση
Αυστηρές κυρώσεις αξιώνει το αμερικανικό κογκρέσο για τους S-400 - Συνεχίζει να προκαλεί η Αγκυρα και ανησυχεί το Τελ Αβίβ
ενημέρωση από ανώτερους αξιωματούχους για το θέμα της Τουρκίας. Εξάλλου,
αξιωματούχος του Στέητ Ντηπάρτμεντ
αναφέρθηκε απλώς σε προηγούμενη δήλωση ότι «η Τουρκία «θα αντιμετωπίσει
πολύ πραγματικές και αρνητικές συνέπειες αν προχωρήσει με τη συμφωνία
των S400».
Ο υπουργός Αμυνας των ΗΠΑ Μαρκ
Έσπερ είχε με τον Τούρκο ομόλογό του
Χουλουσί Ακάρ τηλεφωνική επικοινωνία
μισής ώρας, χωρίς όμως να ανακοινωθεί
οτιδήποτε. Επίσης, το Κογκρέσο εξέδωσε
ομόφωνα ανακοινωθέν, στο οποίο υπογραμμίζεται ότι «πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για την ενέργεια του Ερντογάν
να αγοράσει τους S-400. Πρόκειται, τονίζεται, για ένα ανησυχητικό μήνυμα
στρατηγικής ευθυγράμμισης με τη Ρωσία
του Πούτιν και μια απειλή για το πρόγραμμα F-35. Ως αποτέλεσμα, παροτρύνουμε τον Πρόεδρο Τραμπ να εφαρμόσει
πλήρως τις κυρώσεις, όπως απαιτεί ο νόμος».

Του ΝΊΚΟΥ ΣΤΈΛΓΙΑ

Εντονος είναι ο προβληματισμός στην
Ουάσιγκτον, τις Βρυξέλλες, τη Λευκωσία
και το Τελ Αβίβ από τις νέες προκλήσεις
της Άγκυρας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Τα μέτωπα των εξελίξεων είναι δύο.
Αυτό των ρωσικών πυραύλων που αποκτά η Τουρκία και το μέτωπο της κυπριακής ΑΟΖ. Σύμφωνα με αναλυτές υπάρχει άμεση σχέση των δύο, ενώ στο
πάζλ εντάσσουν και τις εξελίξεις στο
βόρειο τμήμα της Συρίας.
Στον απόηχο των νέων ευρωπαϊκών
κυρώσεων, η Τουρκία ανακοινώνει την
άφιξη τέταρτου σκάφους στη θαλάσσια
περιοχή της Κύπρου. Και την στιγμή
που η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να ανακοινώσει κυρώσεις εξαιτίας της αγοράς
των S400, η Άγκυρα αφήνει να εννοηθεί
ότι η στρατιωτική συνεργασία με την
Ρωσία θα εντατικοποιηθεί το επόμενο
διάστημα.
Εντονη είναι και η δυσφορία του Τελ
Αβίβ που θεωρεί ότι οι νέες κινήσεις της
Τουρκίας έρχονται να πλήξουν τα συμφέροντα του Ισραήλ στην ευρύτερη περιοχή.
Αντιδρώντας στις κυρώσεις που ανακοίνωσε η Ε.Ε. λόγω των προκλήσεων
στην κυπριακή ΑΟΖ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας ανέφερε ότι οι αποφάσεις αυτές δεν πρόκειται να επηρεάσουν την Τουρκία και πως αυτοί που
τις πήραν γνωρίζουν ότι δεν μπορούν
να εφαρμοστούν.
Ταυτόχρονα, ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου φρόντισε να ανεβάσει τους τόνους
αναφέροντας: «Από τώρα και στο εξής,
σε περίπτωση που λάβετε μια απόφαση
εναντίον της Τουρκίας, θα αυξήσουμε
τις δραστηριότητές μας. Εκεί έχουμε
τρία σκάφη. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα στείλουμε και το τέταρτο σκάφος μας. Όσο δεν εξασφαλίζουν το δικαίωμα του τ/κ λαού εμείς θα συνεχίσουμε τις δραστηριότητές μας εκεί. Και
η ε/κ ας μην στηρίζεται στην Ε.Ε. Ας καθίσει στο τραπέζι με την τουρκική πλευρά».
Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και οι

Ο προβληματισμός του Τελ Αβίβ

Ο τόπος εγκατάστασης των S-400 προβληματίζει έντονα το Ισραήλ. Ισραηλινές πηγές θεωρούν ότι η παράδοση των ρωσικών πυραύλων S-400 στην Τουρκία, δημιουργεί μια «νέα τάξη
πραγμάτων» στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής.
δηλώσεις του λεγόμενου» πρωθυπουργού» στα κατεχόμενα, ο οποίος μάλιστα
αναφέρθηκε και σε ενδεχόμενο θερμού
επεισοδίου στην κυπριακή ΑΟΖ.
Άλλοι εκπρόσωποι της τ/κ πλευράς
υπήρξαν πιο προσεκτικοί. Η τ/κ ηγεσία
υπογράμμισε την σημασία του διαλόγου.
Ενώ ο «ΥΠΕΞ» Κουντρέτ Όζερσαϊ επέμενε στο γεγονός ότι η τ/κ πλευρά έχει
το δικαίωμα να διεξάγει ξεχωριστές εργασίες στην κυπριακή ΑΟΖ, προσθέτοντας ότι η πρόταση για δικοινοτική συνεργασία παραμένει στο τραπέζι.

Η αγανάκτηση της Ουάσιγκτον

Το σίγουρο είναι ότι τα μηνύματα της
τουρκικής πλευράς, σε συνδυασμό με
την απόρριψη της τ/κ πρότασης περί δη-
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Το Κογκρέσο εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία τονίζεται
ότι πρέπει να υπάρξουν συνέπειες για την ενέργεια του
Ερντογάν να αγοράσει τους S400 και καλεί τον Πρόεδρο
Τραμπ να εφαρμόσει πλήρως
τις κυρώσεις που προνοεί η
νομοθεσία.

μιουργίας δικοινοτικής επιτροπής για το
φυσικό αέριο, δημιουργούν στην Κύπρο
ένα «εκρηκτικό» κλίμα, το οποίο επηρεάζει
την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Παρόμοια άποψη επικρατεί και στην Ουάσιγκτον, η οποία εστιάζει κυρίως στα
βήματα της Άγκυρας στο ζήτημα των
S400.
Την στιγμή που γραφόταν το συγκεκριμένο δημοσίευμα, τα αμερικανικά
μέσα μετέδιδαν ότι το θέμα της ημέρας
στην Ουάσιγκτον είναι ο τρόπος με τον
οποίο ο πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ θα
διαχειριστεί ολόκληρη την εθνική υπηρεσία ασφάλειας και θα κρατήσει την
Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35.
Όπως είναι γνωστό, ο αμερικανικός
νόμος του 2017 για την καταπολέμηση

των αντιπάλων της Αμερικής μέσω του
νόμου περί κυρώσεων (CAATSA), παρέχει
στον Πρόεδρο ένα μενού με 12 πιθανές
κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της
μείωσης της πρόσβασης σε δάνεια από
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και την άρνηση βίζας των ΗΠΑ σε κυβερνητικούς
αξιωματούχους.
Και ενώ μέχρι στιγμής ο Πρόεδρος
Τραμπ εμφανίζεται να αμφιταλαντεύεται
στο ζήτημα της Τουρκίας, στα έγγραφα
αναπρογραμματισμού του Πενταγώνου
που υποβλήθηκαν στο Κογκρέσο αυτό
το μήνα, ο στρατός έχει ήδη ζητήσει έγκριση για σχεδιασμούς που δεν συμπεριλαμβάνουν πλέον την Τουρκία. Μέχρι
χθες το απόγευμα, το Πεντάγωνο είχε αναβάλει δύο φορές προγραμματισμένη

Στο μεταξύ, το Ισραήλ προσεγγίζει τις
εξελίξεις από την δική του σκοπιά, με ιδιαίτερο προβληματισμό.
Ισραηλινές πηγές θεωρούν ότι η παράδοση των ρωσικών πυραύλων S-400
στην Τουρκία, δημιουργεί μια «νέα τάξη
πραγμάτων» στον εναέριο χώρο της Μέσης Ανατολής.
Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς εμπειρογνώμονες, το κρίσιμο ερώτημα είναι
το πού θα αναπτύξουν οι Τούρκοι το ρωσικό σύστημα. «Εάν αναπτυχθεί κοντά
στα σύνορα με τη Συρία, μπορεί να θέσει
σε κίνδυνο τις εναέριες δυνάμεις που θα
επιτεθούν σε ελεγχόμενες από το Ιράν
πολιτοφυλακές στο Ιράκ», αναφέρουν
πηγές από το Ισραήλ.
Οι εμπειρογνώμονες προσθέτουν ότι
η ισραηλινή πολεμική αεροπορία και
κάθε άλλη πολεμική αεροπορία που ενδέχεται να εμπλέκεται σε επιχειρήσεις
εναντίον του Ιράν ή των συμμάχων του
θα πρέπει τώρα να εκπαιδεύσουν τους
πιλότους τους για να αντιμετωπίσουν
τους S-400.
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Κερδισμένη και η ΕΤΥΚ από
το κλείσιμο του Συνεργατισμού
Αυξήθηκαν κατακόρυφα τα μέλη της Συντεχνίας που έχει πολλές προκλήσεις ενώπιόν της
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

αυτοδιαχειριζόμενο Ταμείο Υγείας της ΕΤΥΚ, το ΤΥΕΤΥΚ, που θα συνεχίσει τη λειτουργία του συμπληρωματικά του ΓεΣΥ.

Το κλείσιμο του Συνεργατισμού αξιολογήθηκε θετικά από Οίκους Αξιολόγησης
και Ευρωπαϊκούς θεσμούς, παρά την όλη
κριτική που –δικαιολογημένα- ασκήθηκε
για «ξεπούλημά» του από την Κυβέρνηση.
Απότοκο του κλεισίματός του, η μεταφορά
1.100 υπαλλήλων στο δυναμικό της Ελληνικής Τράπεζας, η παραμονή στον κρατικό φορέα περίπου 500 υπαλλήλων, αλλά
και η παύση 1.040, αφού «πάτησαν το
κουμπί» και επέλεξαν να λάβουν το Σχέδιο
Εθελούσιας Εξόδου της Συνεργατικής
Τράπεζας. Μεγάλη κερδισμένη ωστόσο
από το κλείσιμο της Συνεργατικής ήταν
και η Ένωση Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου, αφήνοντας με λιγοστά πλέον μέλη
τις συντεχνίες της ΣΕΚ, της ΠΕΟ και της
ΠΑΣΥΔΥ. Από το άκουσμα του κλεισίματος
του Συνεργατισμού και των διεργασιών

Υψώνει φωνή
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Η Ενωση έχει μετατραπεί
στην μεγαλύτερη φωνή υπεράσπισης των δικαιωμάτων
των τραπεζικών υπαλλήλων
και οι τράπεζες θα πρέπει να
αντιμετωπίσουν μια αδιαμφισβήτητα μεγάλη ομάδα.
εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή τέλος
του 2017, πολλοί υπάλληλοι είχαν μεταφερθεί από μέλη της ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΠΑΣΥΔΥ στο δυναμικό της ΕΤΥΚ. Φτάνοντας
στην εκπνοή της ζωής του Συνεργατισμού
λοιπόν, το καλοκαίρι του 2018, περισσότεροι από το 50% των υπαλλήλων της
ΣΚΤ που ήταν μέλη των συντεχνιών, είχαν
εγγραφεί στην ΕΤΥΚ, κερδίζοντας φυσικά
η Ένωση ένα σεβαστό ποσοστό εισφορών
που δεν είχαν προηγουμένως. Σχεδόν όλο
το δυναμικό του Συνεργατισμού που μεταφέρθηκε στην Ελληνική Τράπεζα είναι
εγγεγραμμένο στην ΕΤΥΚ. Η ΕΤΥΚ -πολύ

Και το Ταμείο Υγείας της ΕΤΥΚ προσελκύει αρκετούς τραπεζικούς υπαλλήλους, λόγω και
της μέχρι τώρα λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ).
σωστά για την ίδια- υποδέχθηκε όλους
τους μεταφερόμενους εργαζομένους, με
αποτέλεσμα πλέον η μόνη υπολογίσιμη
δύναμη στα τραπεζικά εργασιακά να είναι
η Ένωση. Παρασκηνιακά δε, όταν γίνονταν οι συζητήσεις μεταξύ συντεχνιών
και ΕΤΥΚ μαζί με τη ΣΚΤ για τη διαμόρφωση του Σχεδίου Εθελούσιας Εξόδου
της τράπεζας, οι συντεχνίες έβαζαν «νερό
στο κρασί» τους, ενώ η ΕΤΥΚ αντιστάθηκε
σθεναρά στην –πρώτη τουλάχιστον- μορφή του Σχεδίου.

Και το ταμείο
Εκτός από την εγγραφή μελών στην

ΕΤΥΚ, φαίνεται ότι και η δομή του Ταμείου
Υγείας της ΕΤΥΚ προσελκύει αρκετούς
τραπεζικούς υπαλλήλους, λόγω και της
μέχρι τώρα λειτουργίας του Γενικού Σχεδίου Υγείας (ΓεΣΥ). Την προηγούμενη εβδομάδα όμως, έγινε Γενική Συνέλευση
των μελών της ΕΤΥΚ στον Οργανισμό
Χρηματοδότησης Στέγης, με θέμα την ενημέρωση και λήψη απόφασης, επί της
πρότασης του Οργανισμού για την κάλυψη
όλου του προσωπικού από το ΤΥΕΤΥΚ.
Συνεπώς, από 16/7/19 οι υπάλληλοι του
Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης
ενώθηκαν με τους υπόλοιπους τραπεζοϋπαλλήλους και συμμετέχουν πλέον στο

Όπως και να έχει, η ΕΤΥΚ έχει μετατραπεί
στην μεγαλύτερη φωνή υπεράσπισης των
δικαιωμάτων των τραπεζικών υπαλλήλων
και οι τράπεζες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν
μια αδιαμφισβήτητα μεγάλη ομάδα. Μην
ξεχνάμε πως η ΕΤΥΚ έχει λόγο σε όλες τις
τράπεζες, πλην της Eurobank Κύπρου, της
RCB και της Ancoria Bank που δεν έχει
μέλη. Οι επόμενοι μήνες αναμένεται να
φέρουν αντιπαραθέσεις μεταξύ των –μεγάλων κυρίως- τραπεζών και της κραταιάς
συντεχνίας των τραπεζοϋπαλλήλων, καθώς
οι γραμμές των δύο είναι διαμετρικά αντίθετες. Οι συλλογικές συμβάσεις μεταξύ των
δύο μεγάλων τραπεζών εκκρεμούν. Εκκρεμεί
επίσης ένα σχέδιο εθελούσιας εξόδου της
Τράπεζας Κύπρου, το οποίο αναπόφευκτα
θα φέρει μεγάλη ρήξη μεταξύ των δύο. Η
τεχνολογική μετάβαση των τραπεζών δεν
βοηθά στην εξομάλυνση των αντιπαραθέσεων, με τις τράπεζες να προτάσσουν την
τεχνολογία ως το λόγο που θα μειωθεί αναπόφευκτα ο αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων. Από την άλλη η συντεχνία έχει παραδοσιακά αποδείξει πως δεν αφήνει να
περάσει κάτι αμαχητί, άρα και αναμένεται
με αγωνία η κατάληξη. Οι αριθμός των τραπεζοϋπαλλήλων στην Κύπρο, σύμφωνα με
τα επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας
της Κύπρου, είναι 8.940. Τα καταστήματα
των τραπεζών αριθμούν τα 384 και αντιστοιχούν 44 καταστήματα τραπεζών για
κάθε 100 χιλιάδες πολίτες. Η Τράπεζα Κύπρου
έχει 3.661 υπαλλήλους, η Ελληνική 2.361,
η Alpha 682, η Εθνική 242, η CdbBank 139,
η Societe 109, η Astrobank 303, η Eurobank
376, η RCB 320 και η Ancoria 81.
Ερωτηματικό δε παραμένει αν η ΕΤΥΚ
θα προσεγγίσει τις καινούργιες εταιρείες
εξυπηρέτησης – διαχείρισης δανείων για
να γίνουν μέλη της και να έχουν τα δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλήλων, όπως
έχουν οι εργαζόμενοι της Altamira για παράδειγμα.

Απορρίφθηκαν αιτήματα
για εξαιρέσεις δικαστών
στις εφέσεις για μισθούς
Το Ανώτατο Δικαστήριο απέρριψε ομοφώνως την Τρίτη τα αιτήματα του
Γενικού Εισαγγελέα Κώστα Κληρίδη
και της Δικηγόρου της Αρχής Λιμένων
Κύπρου για εξαίρεση αριθμού δικαστών από την εξέταση των εφέσεων
κατά των αποφάσεων του Διοικητικού
Δικαστηρίου για τους μισθούς των
δημοσίων υπαλλήλων, επικαλούμενο
τον Κανόνα της Ανάγκης. Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να συγκροτηθεί άλλο νόμιμο δικαστήριο για να
εκδικάσει μια υπόθεση, είναι επιτρεπτό, δυνάμει του Δικαίου της Ανάγκης,
να μετέχουν στη σύνθεση του δικαστηρίου και δικαστές που έχουν ακόμη
και άμεσο οικονομικό συμφέρον στην
έκβαση της υπόθεσης, κατά παρέκκλιση προς το γενικό κανόνα, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στο σκεπτικό
της απόφασης. Οι εφέσεις αυτές, αναφέρει, τέθηκαν ενώπιον της Πλήρους Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου για πολύ καλούς λόγους
που είναι τα θεμελιακά συνταγματικά
θέματα και η σημασία, ενδεχομένως,
των συνεπειών τους.
Αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι
η Πλήρης Ολομέλεια του Ανωτάτου
είναι το ανώτατο δικαστικό όργανο
της χώρας και στην περίπτωση ερμηνείας του Συντάγματος εκτελεί τα
καθήκοντα του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου, σύμφωνα με
το Σύνταγμα. Η Πλήρης Ολομέλεια,
σημειώνεται στην απόφαση, «συνεδριάζει όχι κατά το δοκούν, αλλά
σπάνια και προς τελεσίδικη επίλυση
ύψιστων συνταγματικών θεμάτων ή

προς ευθυγράμμιση της νομολογίας
επί ορισμένου θέματος εφόσον παρατηρείται απόκλιση σε αποφάσεις
των Εφετείων».
Το σώμα, συνεχίζει το σκεπτικό
της απόφασης, «έχει το βάρος, αλλά
και την ευθύνη της συλλογικότητας
όλων των Ανώτατων Δικαστών της
Δημοκρατίας».
«Η συλλογική συνείδηση εκτέλεσης
του ύψιστου καθήκοντος της εκδίκασης θεμελιακών ζητημάτων που
άπτονται των ατομικών ελευθεριών
κατοχυρωμένων από το Σύνταγμα
και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου δεν επιτρέπει,
κατά κανόνα, εξαιρέσεις», προστίθεται.
Διαφορετικά, επισημαίνεται, η Πλήρης Ολομέλεια «καταργείται ως θεσμός
και η Πολιτεία παύει να έχει τον κατ’
εξοχή θεματοφύλακα, στον οποίο το
Σύνταγμα εμπιστεύθηκε επίλυση ζητημάτων λειτουργίας της Πολιτείας,
αλλά και των πολιτών της.
Σύμφωνα με το Ανώτατο, «αποτελεί
υποχρέωση της Πλήρους Ολομέλειας
να διατηρήσει την πλήρη σύνθεσή
της». Όταν, προστίθεται, «ζητήθηκε
η διεύρυνση του Εφετείου και η παραπομπή των εφέσεων ενώπιον της
Πλήρους Ολομέλειας, πιστεύουμε ότι
οι εφεσείοντες ήθελαν να έχουν την
απόφαση αυτού του Σώματος, αφού
ακουστούν τα εκατέρωθεν επιχειρήματα τα οποία είναι αμιγώς νομικής
και συνταγματικής υφής και ουδόλως
σχετίζονται με ζητήματα μαρτυρίας
ή αξιοπιστίας μαρτύρων».
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Πολλά τα βήματα για την τουριστική άνοιξη Τροόδους
Πέρασε η Εθνική Στρατηγική, μέχρι το 2025 ο ορίζοντας υλοποίησης για τους άξονες του τουρισμού - Αλλαγές σε υποδομές και υπηρεσίες
προϋπολογισμός της μελέτης εκτιμάται
στις 15 χιλιάδες ευρώ με χρονοδιάγραμμα
το 2020 και φορέα υλοποίησης το Γραφείο
Επιτρόπου Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων. Το εγχείρημα εκτιμάται ότι θα
κοστίσει περί τα 2,5 εκατ. ευρώ.

Tης ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Αποκαρδιωτικές είναι οι εικόνες που παρουσιάζουν οι ορεινές κοινότητες Τροόδους, τουλάχιστον στο κομμάτι του τουρισμού. Η μαγευτική ομορφιά των βουνών
και του πρασίνου της περιοχής δεν συνδυάζεται με τις πλαστικές καρέκλες στα
εστιατόρια, τα άδεια καφενεία, και τον
μικρό αριθμό ξενοδοχείων, τα οποία με
ελάχιστες εξαιρέσεις, δείχνουν ότι έχουν
μείνει εγκλωβισμένα σε παλαιότερες δεκαετίες. Δεν είναι παράξενο λοιπόν που
από τις διανυχτερεύσεις στα ξενοδοχεία
της Κύπρου, μόνο το 1% αντιστοιχεί στην
ορεινή περιοχή Τροόδους, κάτι που φυσικά οφείλεται σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
Σίγουρα ο αριθμός των τουριστών που
προσελκύει πλέον η περιοχή δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες που προσφέρονται. Κάτι που θα προσπαθήσει
να αλλάξει η εθνική στρατηγική για το
Τρόοδος που μέχρι το 2025 αναμένεται
ότι θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε
υποδομές και υπηρεσίες, με στόχο το

Γραφείο Τουρισμού

Προχωρά επίσης η αναδιοργάνωση
δομών υποστήριξης του ορεινού τουρισμού με την ίδρυση και την λειτουργία
Γραφείου Τουρισμού Τροόδους, υπό την
αιγίδα του Επαρχιακού Γραφείου Τουρισμού και στελεχωμένου κατάλληλα με
επιθεωρητές ελέγχου ποιότητας και λειτουργίας. Σημαντικό στοιχείο είναι το
ότι οι επιθεωρητές θα πρέπει να εκπαιδευτούν σε πεδία που αφορούν τον ορεινό
τουρισμό και το ιδιότυπο τουριστικό
προϊόν του Τροόδους. Με την αναβάθμιση του Επαρχιακού Γραφείου Τουρισμού για την λειτουργία Γραφείου Επιθεωρητών προτείνονται επιπρόσθετοι
<
<
<
<
<
<

<
<
<
<
<
<

Τέλος Αυγούστου ξεκαθαρίζουν οι τελευταίες λεπτομέρειες των δράσεων για τις
διαδρομές σύνδεσης των πόλεων με σημεία στο Τρόοδος.
τουριστικό λίφτινγκ της περιοχής. Η Εθνική Στρατηγική πέρασε ήδη από το Υπουργικό Συμβούλιο, ενώ επιμέρους λεπτομέρειες αναμένεται ότι θα ξεκαθαρίσουν μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Βασικοί άξονες

Η προσπάθεια τουριστικής ενίσχυσης
της περιοχής θα γίνει στην βάση της Εθνικής στρατηγικής την οποία εκπόνησε
το γραφείο του Επιτρόπου Ορεινών Κοινοτήτων Γιαννάκη Παπαδούρη με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και με την συνεργασία των τουριστικών φορέων, όπως
το Υφυπουργείο Τουρισμού και την εταιρεία τουριστικής προβολής Τροόδους.
Η προσπάθεια ώστε να αποκτήσει το
Τρόοδος την ταυτότητα του εναλλακτικού
και ειδικού τουρισμού στηρίζεται σε
σειρά μέτρων και δράσεων που περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό ενός ιδιότυπου
Ορεινού Τουριστικού Προϊόντος, την διαμόρφωση προδιαγραφών ανάπτυξης και
λειτουργίας σε περιοχές προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος, την ένταξη επιχειρήσεων τουριστικού τομέα σε σύμφωνα συνεργασίας και ποιότητας, την
δημιουργία της πύλης του Βουνού, την
ίδρυση και την λειτουργία Γραφείου Τουρισμού Τροόδους. Στο πλαίσιο των αλλαγών θα αναβαθμιστεί ο ρόλος της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Τροόδους, αφού θα έχει την ευθύνη

Μόλις στο 0,9% των συνολικών διανυκτερεύσεων της Κύπρου αντιστοιχούν οι διανυκτερεύσεις στα καταλύματα των ορεινών θέρετρων που φτάνουν στις 143 χιλιάδες.
διαχείρισης και συντονισμού δράσεων,
αλλά και προώθησης και παρακολούθησης
του τουριστικού προϊόντος. Ως εκ τούτου,
προτείνεται η ενίσχυση της λειτουργίας
της με την πρόσληψη δύο λειτουργών
για την υποστήριξη του ιδιότυπου τουριστικού προϊόντος και τη διαμόρφωση
εμπειριών και δραστηριοτήτων με τον
συντονισμό των εμπλεκομένων φορέων,
και την υποστήριξη και προώθηση του
εδαφικού μάρκετινγκ. Στα μέτρα περιλαμβάνεται επίσης και η εκπαίδευση στα
τουριστικά επαγγέλματα και τις ειδικές
μορφές τουρισμού, η αναβάθμιση των
καταλυμάτων, η καταγραφή και η αξιολόγηση των καταλυμάτων με βάση την
υποδομή και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, η διαμόρφωση
ιδιότυπου ορεινού τουριστικού προϊόντος,
η ενίσχυση της πρόσβασης σε αγορές
και η εξωστρέφεια. Βήματα τα οποία εκτιμάται ότι θα καταφέρουν να αλλάξουν
την αποδυναμωμένη εικόνα των ορεινών
περιοχών στο κάδρο του τουρισμού και
να αυξήσουν τα ποσοστά των διανυκτερεύσεων αλλά και των κλινών.

Επανασχεδιασμός διαδρομών

Ο σχεδιασμός και επανασχεδιασμός
διαδρομών Τροόδους με πολυθεματικό
προσανατολισμό και επιχειρησιακή προσέγγιση, όπως είναι ο αγροτουρισμός, η
γαστρονομία, ο περιπατητικός, ο θρη-

να λειτουργήσει αθροιστικά και μετρήσιμα
και σε χρονικό ορίζοντα που δεν θα ξεπερνά το καλοκαίρι του 2021. Σημειώνεται
ότι οι τελευταίες λεπτομέρειες για τις
διαδρομές σύνδεσης των πόλεων με σημεία στο Τρόοδος ξεκαθαρίζουν τέλος
Αυγούστου.

Πύλη του Βουνού

Ο προϋπολογισμός της μελέτης εκτιμάται στις 15 χιλιάδες ευρώ με χρονοδιάγραμμα το
2020 και φορέα υλοποίησης το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης των Ορεινών Κοινοτήτων.
σκευτικός, ο πολιτιστικός τουρισμός θεωρείται βασικό συστατικό για την αναζωογόνηση της περιοχής, αφού στην ουσία θα συνδέει τις πόλεις με τις ορεινές
κοινότητες και θα προωθεί το προϊόν
Τροόδους στα κέντρα των πόλεων. Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει τον επανασχεδιασμό των ήδη υφιστάμενων διαδρομών και την προετοιμασία – παράδοση
ενός ρεαλιστικού και βιώσιμου δικτύου

ΑΠΟΨΗ

πολυθεματικών διαδρομών, ικανών να
δημιουργήσουν σταθερή ροή επισκεπτών
και να ενισχύσουν ταυτόχρονα την τοπική
παραγωγή και επιχειρηματικότητα. Ο
σχεδιασμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη
τα διεθνή πρότυπα για την δημιουργία
μονοπατιών, ποδηλατοδιαδρομών, επισκέψιμων χώρων. Η διαδικασία αυτή θα
συνδυαστεί και με όλους τους υπόλοιπους
θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος, ώστε

Η Πύλη του Βουνού είναι στην ουσία
το μέσο από το οποίο θα προωθείται και
θα προβάλλεται η ορεινή Τροόδους στις
πόλεις, ενώ θα αποτελέσει και σημείο
εκκίνησης δρομολογίων σύνδεσης με κεντρικούς τουριστικούς πόλους του Τροόδους. Προτεραιότητα θα δοθεί στην Λεμεσό και την Πάφο. Για την υλοποίηση
της πρότασης θα πρέπει να προηγηθεί
η ετοιμασία των όρων και προδιαγραφών
της ανάπτυξης και λειτουργίας της Πύλης
του Βουνού, των διαδρομών και των σταθμών, και το σχέδιο προβολής καθώς και
δράσεις προώθησης της Πύλης του Βουνού.
Στη συνέχεια θα κατασκευαστούν οι
απαραίτητες υποδομές, θα ακολουθήσει
η αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού
και η συμφωνία σύμβασης εξαγοράς υπηρεσιών για την εκτέλεση των δρομολογίων. Σημειώνεται ότι για τις διαδρομές
το Γραφείο του Επιτρόπου είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών
και θα προωθηθεί ως έργο της πόλης. Ο

Ο προϋπολογισμός για το
Γραφείο Τουρισμού Τροόδους μέχρι το 2020 ανέρχεται
στις 100 χιλιάδες ευρώ, ενώ
από το 2020-2030 εκτιμάται
ότι το κόστος θα ανέλθει στις
650 χιλιάδες ευρώ.
λειτουργοί. Ο προϋπολογισμός για το
Γραφείο Τουρισμού Τροόδους μέχρι το
2020 ανέρχεται στις 100 χιλιάδες ευρώ,
ενώ από το 2020-2030 εκτιμάται ότι το
κόστος θα ανέλθει στις 650 χιλιάδες
ευρώ. Προτείνεται επίσης η αναβάθμιση
του ρόλου και η ενίσχυση της λειτουργίας
της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής Τροόδους. Για τη λειτουργία
του γραφείου προτείνεται η πρόσληψη
λειτουργών υπό την μορφή εξαγοράς υπηρεσιών. Το γραφείο Τουρισμού θα εφαρμόζει και θα παρακολουθεί την ορεινή
τουριστική πολιτική σε συνεργασία με
το Υφυπουργείο Τουρισμού και το Γραφείο του Επιτρόπου, και θα προωθεί προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης
σε συνεργασία με την Μονάδα Ανάπτυξης
Ορεινής Επιχειρηματικότητας και το Παράρτημα ΑΞΙΚ στο Τρόοδος. Προχωρά
επίσης η Μονάδα Ανάπτυξης Ορεινής
Επιχειρηματικότητας για την τουριστική
επιχειρηματικότητα και για επαγγέλματα
σχετικά με τον τουρισμό του βουνού
προς τους τοπικούς επιχειρηματίες του
τουρισμού, για την εφαρμογή και παρακολούθηση του Τοπικού Συμφώνου Ποιότητας και του νέου πλαισίου κατάταξης.
Αναμένεται επίσης ότι θα προχωρήσει
σύντομα η προώθηση της εκπαίδευσης
και κατάρτισης στα τουριστικά επαγγέλματα και στις ειδικές μορφές τουρισμού.

/ Του ΜΑΝΟΛΗ ΓΑΛΕΝΙΑΝΟΥ*

Πώς θα τονωθούν οι επενδύσεις στην Ελλάδα
Το σημαντικότερο ερώτημα για την οικονομική πολιτική της νέας κυβέρνησης
είναι «πώς θα έρθει η ανάπτυξη». Σχεδόν
αναπόφευκτα, οι συζητήσεις γύρω από
αυτό το ζήτημα καταλήγουν στο κατά
πόσον είναι εφικτή η επαναδιαπραγμάτευση των απαιτητικών δημοσιονομικών
στόχων με τους δανειστές, ταυτίζοντας
με αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη με το
«δημόσιο χρήμα».
Η ταύτιση αυτή, αν και πολύ συνηθισμένη, είναι λανθασμένη. Η δημοσιονομική πολιτική επηρεάζει μεν την οικονομική δραστηριότητα, αλλά η ανάπτυξη
(ή η έλλειψή της) εξαρτάται από πολλούς
επιπλέον παράγοντες.
Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται από
την προσεκτική ανάγνωση των οικονομικών πολιτικών και αποτελεσμάτων της
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το βασικό χαρακτηριστικό της περιόδου 2015-2019
όσον αφορά την οικονομία είναι η έλλειψη
ανάπτυξης, η οποία ανήλθε μετά βίας
στο 0,7% ετησίως, ενώ στην Ισπανία και

στην Πορτογαλία τα ποσοστά ήταν 3-4
φορές υψηλότερα.
Αυτή η οικονομική στασιμότητα συνήθως ερμηνεύεται ως το αποτέλεσμα
της «περήφανης διαπραγμάτευσης» του
πρώτου εξαμήνου του 2015 και της συνακόλουθης λιτότητας. Η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ όντως επέβαλε σκληρή λιτότητα
τα πρώτα δύο χρόνια, η οποία είχε και
πολύ αρνητικές συνέπειες για την οικονομία.
Η δημοσιονομική προσαρμογή, όμως,
ολοκληρώθηκε μέσα στο 2016, όταν καταγράφηκε πρωτογενές πλεόνασμα 3,9%
του ΑΕΠ, ενώ τα επόμενα δύο χρόνια δεν
είχαμε επιπλέον λιτότητα. Παρ’ όλα αυτά,
η ανάπτυξη παρέμεινε σε αναιμικά, και
μειούμενα το τελευταίο εξάμηνο, επίπεδα.
Πώς εξηγείται, λοιπόν, η έλλειψη ισχυρής
ανάκαμψης μετά το 2016 παρά το τέλος
της λιτότητας – και ποια είναι η σημασία
της για τη νέα κυβέρνηση;
Η απάντηση είναι, φυσικά, περίπλοκη,
αλλά τα βασικά σημεία είναι ορατά αν
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Το 2018 το ύψος των επενδύσεων ήταν περίπου ίσο με
αυτό του 2014, έναντι αύξησης άνω του 20% στην Ισπανία και στην Πορτογαλία.

επικεντρωθούμε στις επενδύσεις, η αύξηση των οποίων αποτελεί απαραίτητη
προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι
το 2018 το ύψος των επενδύσεων ήταν
περίπου ίσο με αυτό του 2014, ενώ την
ίδια περίοδο κατέγραψε άνοδο μεγαλύτερη του 20% στην Ισπανία και στην
Πορτογαλία. Υπεύθυνη για τη στασιμότητα αυτή είναι η μείωση(!) των δημοσίων
επενδύσεων επί ΣΥΡΙΖΑ (τα δημοσιονομικά οφέλη της οποίας χρηματοδότησαν
τα έκτακτα επιδόματα του 2018 και 2019)
και κυρίως υπεύθυνη η κακή πορεία των
ιδιωτικών επενδύσεων, οι οποίες αναλογούν περίπου στο 75% του συνόλου των
επενδύσεων.
Το χαμηλό επίπεδο των ιδιωτικών επενδύσεων οφείλεται κατά το ήμισυ στη
στενότητα χρηματοδότησης, σύμφωνα
με μια πρόσφατη έρευνα του Οικονομικού
Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο σημαίνει ότι παρά την κακή οικονομική συγκυρία, υπάρχουν επενδυτικές ευκαιρίες

οι οποίες όμως μένουν αναξιοποίητες.
Η έλλειψη χρηματοδότησης, με τη σειρά
της, πηγάζει από την καθυστέρηση της
εκκαθάρισης των κόκκινων δανείων των
τραπεζών, όπως παρατηρεί η πιο πρόσφατη έκθεση της τρόικας. Επιπλέον ανασταλτικός παράγοντας, ιδίως για τις
μεγάλες επενδύσεις, αποτελεί η έλλειψη
πολιτικής βούλησης για την επίλυση των
πολλών γραφειοκρατικών προβλημάτων
που αναπόφευκτα συναντούν τα μεγάλα
εγχειρήματα στη χώρα. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η επένδυση του Ελληνικού, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί
με το 1/3 των ετήσιων επενδύσεων στην
Ελλάδα, και η οποία παραμένει στα χαρτιά
αποκλειστικά για γραφειοκρατικούς λόγους, παρά τις τακτικές κυβερνητικές ανακοινώσεις για «μπουλντόζες στο τέλος
του έτους».
Τι σημαίνουν, όμως, όλα αυτά για την
οικονομική πολιτική από εδώ και πέρα;
Δύο πράγματα. Πρώτον, ότι υπάρχει η
δυνατότητα να τονωθούν οι επενδύσεις

και κατ’ επέκταση η ευρύτερη οικονομική
ανάπτυξη, αλλάζοντας τις προτεραιότητες
των κρατικών δαπανών (δημόσιες επενδύσεις αντί για επιδόματα), αναλαμβάνοντας ταχύτερη δράση για το ξεκαθάρισμα του τραπεζικού τομέα και βοηθώντας στην επίλυση των γραφειοκρατικών
κολλημάτων που συναντά κάθε επενδυτής
στην Ελλάδα.
Δεύτερον, και σημαντικότερον, ότι οι
δράσεις αυτές δεν απαιτούν επιπλέον
δημόσιο χρήμα, το οποίο θα χρειαζόταν
τη, μάλλον δύσκολη σε αυτή τη συγκυρία,
συγκατάθεση των δανειστών – αλλά προϋποθέτουν διαχειριστική επάρκεια και
κατανόηση του τρόπου λειτουργίας του
ιδιωτικού τομέα σε μια σύγχρονη οικονομία. Εδώ βρίσκεται και η βαθύτερη αποτυχία της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Ας
ελπίσουμε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα τα καταφέρει καλύτερα.

* Ο κ. Μανόλης Γαλενιανός είναι καθηγητής
Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου.
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Περιορισμένο
το οπλοστάσιο
ενόψει μιας
νέας ύφεσης
Οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν μικρά
περιθώρια κινήσεων για να την αποτρέψουν
Οι κεντρικοί τραπεζίτες έχουν ένα αγαπημένο ρητό: Eπιδιορθώστε την οροφή
όσο έχει ήλιο. Ωστόσο, δέκα χρόνια μετά
τη συνεργασία της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed) με την ΕΚΤ
και την Τράπεζα της Ιαπωνίας, ώστε να
ανακάμψει η παγκόσμια οικονομία από
την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση,
η ικανότητά τους να αποτρέψουν την
επόμενη ύφεση είναι περιορισμένη. Το
κατά πόσον είναι προετοιμασμένες οι
μεγαλύτερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου να πολεμήσουν μία ακόμη ύφεση
δεν είναι πια τόσο θεωρητικό, διότι η
παγκόσμια οικονομία βρίσκεται υπό πίεση, γράφουν οι New York Times.
Οι πιθανότητες να σημειωθεί ύφεση
στις ΗΠΑ το 2020 έχουν αυξηθεί, καθώς
υποχωρεί η μεταποίηση ενώ παρατείνεται
η αβεβαιότητα στο εμπόριο. Στη Γερμανία, η ανεργία έχει αρχίσει να αυξάνεται,
ενώ επιβραδύνεται η μεταποίηση. Στην
Ιαπωνία, η ασθενική βιομηχανική παραγωγή και η υποχώρηση των εξαγωγών
καθιστούν ακόμη πιο ευάλωτη την οικονομία.
Το ξέσπασμα ύφεσης δεν είναι δεδομένο, ιδιαίτερα τόσο μεγάλης και επίπονης ύφεσης όσο ήταν η τελευταία, ωστόσο ο κεντρικές τράπεζες δεν έχουν
σήμερα τα ίδια περιθώρια αντίδρασης
που είχαν το 2008. Τα επιτόκια δανεισμού
εξακολουθούν να είναι σήμερα αρνητικά
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Η αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής έχει
πληγεί, διότι δεν κατάφερε
να επαναφέρει
τον πληθωρισμό στο 2%.
στην Ευρωζώνη και στην Ιαπωνία και
βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο
στις ΗΠΑ. Οι περισσότερες κεντρικές
τράπεζες εξακολουθούν να κατέχουν μεγάλο ύψος ομολόγων, γεγονός που ενδέχεται να καταστήσει πιο δύσκολο και
λιγότερο αποτελεσματικό έναν νέο γύρο
ποσοτικής χαλάρωσης. Παράλληλα, η αξιοπιστία της νομισματικής πολιτικής
έχει πληγεί, διότι οι βασικές κεντρικές
τράπεζες έχουν αποτύχει στην αποστολή
τους να επαναφέρουν τον πληθωρισμό
στον στόχο του 2% κατά τη διάρκεια της
οικονομικής ανάκαμψης, ενώ η υπόσχεση
της διατήρησης των επιτοκίων δανεισμού
σε χαμηλά επίπεδα ίσως να χάσει τη δύναμή της σε έναν κόσμο όπου οι επενδυτές προβλέπουν πως αυτά θα παραμείνουν σε χαμηλά επίπεδα.
Οι περιορισμοί αυτοί είναι ιδιαίτερα
ανησυχητικοί σε μια εποχή κατά την οποία οι διάφορες κυβερνήσεις δείχνουν
μικρή προθυμία συνεργασίας. ΗΠΑ και
Ε.Ε. βρίσκονται στο μέσον εμπορικής

Η Κριστίν Λαγκάρντ, που ορίστηκε διάδοχος του Μάριο Ντράγκι στην προεδρία της ΕΚΤ, είχε προειδοποιήσει ότι τη βασική γραμμή άμυνας θα αποτελέσουν οι κεντρικές τράπεζες, δεδομένων των δημοσιονομικών περιορισμών που έχουν πολλά κράτη.
διαμάχης μετά την επιβολή δασμών από
τις ΗΠΑ στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από την Ενωση και της απειλής
να επιβάλει δασμούς στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα.
Κεντρικοί τραπεζίτες ανά τον κόσμο
επιμένουν ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν
επιθετική δράση αν προκύψει νέα ύφεση.
Η ΕΚΤ είναι έτοιμη να λάβει μέτρα στήριξης της οικονομίας της Ευρωζώνης και
η Fed στέλνει το μήνυμα ότι ενδέχεται
σύντομα να μειώσει το βασικό επιτόκιο
δανεισμού. Ομως πολλοί οικονομολόγοι
επισημαίνουν ότι οι κεντρικές τράπεζες
δεν γίνεται να διαδραματίσουν μόνες
τους τον ρόλο του σωτήρα όταν χτυπήσει
η επόμενη κρίση.
Το γεγονός αυτό είναι ακόμη πιο ανησυχητικό αν σκεφτεί κανείς πως στις
ΗΠΑ και στην Ευρώπη δεν υπάρχει πολιτική διάθεση για ταχεία υιοθέτηση δη-

μοσιονομικών μέτρων υποστήριξης της
οικονομίας.
«Η δημοσιονομική πολιτική έχει να
διαδραματίσει πολύ ενεργότερο ρόλο
και δεν είναι ακόμη εξοπλισμένη ώστε
να το πράξει», είπε τον περασμένο μήνα
ο Ολιβιέ Μπλανσάρ, πρώην επικεφαλής
οικονομολόγος του ΔΝΤ, αναφερόμενος
ειδικά στην Ευρώπη. Οσον αφορά τη νομισματική πολιτική, αυτή δεν έχει το
περιθώριο να αντιδράσει ακόμη και σε
μια συνηθισμένη ύφεση, πρόσθεσε ο
Γάλλος οικονομολόγος. Η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία ορίστηκε ως διάδοχος
του Μάριο Ντράγκι στην προεδρία της
ΕΚΤ και είναι σήμερα επικεφαλής του
ΔΝΤ, είχε προειδοποιήσει, ωστόσο, ότι
τη βασική γραμμή άμυνας θα αποτελέσουν οι κεντρικές τράπεζες, δεδομένων
των δημοσιονομικών περιορισμών που
έχουν πολλά κράτη.

Η χαλάρωση δεν αρκεί
Ενώ επιμένουν οι κεντρικοί τραπεζίτες
ότι εξακολουθούν να έχουν σημαντικά
όπλα ώστε να αμβλύνουν την επόμενη
ύφεση, πλέον δηλώνουν πιο συχνά ότι
δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα απλώς χαλαρώνοντας τη νομισματική πολιτική. «Η νομισματική πολιτική θα εξακολουθήσει να επιτελεί το
έργο της ασχέτως του τι θα γίνει με το
δημοσιονομικό εργαλείο (σ.σ. εννοεί τον
προϋπολογισμό της Ευρωζώνης), είχε
πει ο Μάριο Ντράγκι τον Ιούνιο, μόλις
λίγες ημέρες αφότου είχε αποτύχει το
Eurogroup να δημιουργήσει κοινό μηχανισμό που θα μπορούσε να υποστηρίζει
την οικονομία σε περιόδους ύφεσης. Η
δημοσιονομική πολιτική «θα έκανε ταχύτερα την ίδια δουλειά και με λιγότερες

παρενέργειες», είχε συμπληρώσει. Παρεμφερείς δηλώσεις είχε κάνει και ο Τζερόμ Πάουελ, επικεφαλής της Fed. «Δεν
είναι καλό να είναι η νομισματική πολιτική
το βασικό μέσο αντίδρασης, πολύ περισσότερο το μοναδικό μέτρο αντίδρασης», είχε προειδοποιήσει ο πρόεδρος
της Fed. Οι Αμερικανοί πολιτικοί είχαν
περιορίσει τις κρατικές δαπάνες μετά
την ύφεση του 2008, παρά το γεγονός
πως η ανεργία ήταν υψηλή και ο ρυθμός
ανάπτυξης χαμηλός. Η πρόσφατη μείωση
της φορολογίας και η αύξηση των δαπανών έχουν αυξήσει το δημόσιο χρέος.
Παρ’ όλα αυτά, δεν φαίνεται να έχουν
υιοθετήσει πολιτική ευρύτερης αύξηση
δαπανών σε περιόδους κρίσεων, ιδιαίτερα
όσο πλησιάζουν οι εκλογές του 2020.

Στο χαμηλότερο επίπεδο 27 ετών πέφτει η ανάπτυξη στην Κίνα
Η ανάπτυξη της Κίνας το β΄ τρίμηνο πιθανότατα υποχώρησε στο χαμηλότερο
επίπεδο των τελευταίων 27 ετών, σύμφωνα με σφυγμομέτρηση του Reuters
μεταξύ οικονομολόγων. Το ενδεχόμενο
απότομης επιβράδυνσης της κινεζικής
οικονομίας αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για την παγκόσμια ανάπτυξη.
Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του
κόσμου υπολογίζεται ότι αναπτύχθηκε
με ρυθμό 6,2% το διάστημα Απριλίου Ιουνίου εξαιτίας της υποχώρησης της
ζήτησης τόσο στην Κίνα όσο και στο εξωτερικό, που είναι συνέπεια του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ - Κίνας. Η πρόβλεψη
οδηγεί τους αναλυτές στο συμπέρασμα
πως το Πεκίνο θα αναγκαστεί να λάβει
επιπρόσθετα μέτρα στήριξης της οικονομίας ώστε να αποτρέψει ακόμη μεγαλύτερη επιβράδυνσή της και την απώλεια
θέσεων εργασίας.
Ωστόσο, θεωρείται πως πλέον το Πεκίνο έχει μικρότερα περιθώρια κινήσεων,
διότι δεν θέλει να προκαλέσει ανησυχία
για το ύψος του δημοσίου χρέους. Η ε-
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Σύμφωνα με σφυγμομέτρηση του Reuters, ο ρυθμός μεγέθυνσης θα διαμορφωθεί
στο 6,2% το β΄ τρίμηνο.
πιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας
στο 6,2% το β΄ τρίμηνο από ρυθμό ανάπτυξης 6,4% που είχε καταγράψει το α΄
τρίμηνο υποδηλώνει ότι ακόμη δεν έχουν
αρχίσει να επηρεάζουν σημαντικά την
οικονομική δραστηριότητα τα μέτρα στήριξης της οικονομίας, όπως μείωση φορολογίας, ενίσχυση δανεισμού και επενδύσεων, που είχε λάβει πρόσφατα η κινεζική κυβέρνηση.
«Η οικονομία εξακολουθεί να υφίσταται
πιέσεις και η εσωτερική ζήτηση είναι ανεπαρκής, οπότε χρειαζόμαστε μέτρα
προκειμένου να ενισχυθεί η ζήτηση»,
λέει στο Reuters ο Λιάν Πινγκ, επικεφαλής
οικονομολόγος στην Bank of Communications. Οι κινεζικές εξαγωγές υπολογίζεται ότι θα υποχωρήσουν κατά 2% το

2019 εξαιτίας των αμερικανικών κυρώσεων, ενώ οι εισαγωγές θα υποχωρήσουν
κατά 3%. Το 2018 οι κινεζικές εξαγωγές
είχαν αυξηθεί κατά 9,9% και οι εισαγωγές
κατά 15,8%. Για το σύνολο του 2019 οι
οικονομολόγοι που πήραν μέρος στη
σφυγμομέτρηση του Reuters υπολογίζουν
ότι η κινεζική ανάπτυξη θα υποχωρήσει
στο 6,2%, πρόβλεψη που εφόσον επιβεβαιωθεί θα είναι η χειρότερη επίδοση
της κινεζικής οικονομίας τα τελευταία
σχεδόν τριάντα χρόνια.
Μέχρι τώρα, το Πεκίνο έχει βασιστεί
σε συνδυασμό επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής ώστε να βοηθήσει
την οικονομία να ξεπεράσει με τα λιγότερα
δυνατά προβλήματα τη φάση επιβράδυνσης. Ωστόσο, η κινεζική οικονομία
ανταποκρίνεται μάλλον αργά στα νέα
μέτρα στήριξης, με αποτέλεσμα πολλοί
επενδυτές να φοβούνται πως η παράταση
και η κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου
μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομιών
του κόσμου θα μπορούσε να προκαλέσει
παγκόσμια ύφεση.

Εχει υποχωρήσει η ζήτηση από το εξωτερικό εξαιτίας του εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ.

Αρνητικό πρόσημο και για ομόλογα ευρωπαϊκών αγορών
Το ράλι στις αγορές κρατικών ομολόγων της
Ευρωζώνης συμπαρασύρει σε αρνητικό έδαφος και τις αποδόσεις στις αντίστοιχες αναδυόμενες αγορές της Ευρώπης. Οι προσδοκίες για μεγαλύτερη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη, αλλά
και στις ΗΠΑ, οδηγούν στα ύψη ακόμη και
τις τιμές των ομολόγων σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις να παρουσιάζουν αρνητικό πρόσημο,
σύμφωνα με τους Financial Times. Παραδείγματος χάριν, οι αποδόσεις όλων των κρα<
<
<
<
<
<

Ιαπωνικοί ασφαλιστικοί όμιλοι
εκδηλώνουν ενδιαφέρον για
αγορές κρατικών τίτλων της
Ουγγαρίας και της Πολωνίας.
τικών ομολόγων της Τσεχίας που έχουν εκδοθεί σε ευρώ κυμαίνονται σε επίπεδα χαμηλότερα του μηδενός, γράφει ο Τόμι Στάνμπινγκτον της βρετανικής εφημερίδας. Σε
αρνητικό πρόσημο κινείται, επίσης, το βραχυπρόθεσμο κόστος δανεισμού για την οικονομία της Ουγγαρίας, ενώ οριακά πάνω
από το μηδέν βρίσκεται η απόδοση των 10ετών ομολόγων της Πολωνίας.
«Το κύμα σηκώνει ψηλά όλες τις τιμές
των ομολόγων», σχολιάζει ο Βίκτορ Σζάμπο,
ο οποίος διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο με ο-

Οι προσδοκίες για μεγαλύτερη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη αλλά και στις
ΗΠΑ οδηγούν στα ύψη ακόμη και τις τιμές των ομολόγων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.
μόλογα αναδυόμενων αγορών στην Aberdeen
Standard Investments. Οπως επισημαίνει
στους Financial Times, οι ασφαλιστικοί όμιλοι
στην Ιαπωνία τελευταία έχουν εκδηλώσει

μεγάλο ενδιαφέρον για τις αγορές κρατικών
ομολόγων που μέχρι πρόσφατα τους ήταν
«ανεξερεύνητες», όπως αυτές της Ουγγαρίας
και της Πολωνίας.

Το ράλι στις τιμές των κρατικών ομολόγων
επεκτείνεται από τις ώριμες αγορές της Ευρώπης και των ΗΠΑ στις αναδυόμενες, καθώς
οι επενδυτές αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις. Οι αποδόσεις των 10ετών αμερικανικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει από το
3,23%, που ίσχυε πέρυσι τον Νοέμβριο, στο
2,101% χθες. Το κόστος δανεισμού της γερμανικής οικονομίας σε βάθος δεκαετίας έχει
διολισθήσει περίπου από το 0,38% τον Νοέμβριο του 2018 στο -0,259% χθες. Στη Γαλλία,
αντίστοιχα, οι αποδόσεις των 10ετών γαλλικών ομολόγων έχουν υποχωρήσει από το
0,8% προ οκταμήνου στο 0,026%. Αναλυτές
της αγοράς κάνουν λόγο, επίσης, για παράδοξα
φαινόμενα στις αγορές σταθερού χρέους,
παρατηρεί ο Μπάρναβι Μάρτιν της Bank of
America Merrill Lynch. Ορισμένα βραχυπρόθεσμα εταιρικά ομόλογα που ανήκουν στην
κατηγορία των «σκουπιδιών» (junk), συμπεριλαμβανόμενων τίτλων της Νokia και της
Altice, κινούνται με αρνητικό πρόσημο. Σήμερα είναι αρνητικές οι αποδόσεις σε κρατικά
και εταιρικά ομόλογα, συνολικού ύψους 12
τρισ. δολαρίων, σύμφωνα με στοιχεία της
Barclays. Είναι το υψηλότερο επίπεδο που
έχει καταγραφεί από τα μέσα του 2016, όταν
δηλαδή είχε λάβει χώρα το δημοψήφισμα
στη Βρετανία για το Brexit. Τα περισσότερα
ομόλογα με αρνητικές αποδόσεις εντοπίζονται
στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία. Ανέρχονται,
περίπου, στα 4,4 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με
την εταιρεία αναλύσεων Tradeweb.

Ανάκαμψη Ευρωζώνης
το 2020 βλέπει το ΔΝΤ
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
εκτιμά ότι η οικονομία της Ευρωζώνης θα επιβραδυνθεί φέτος στο 1,3% (από το 1,95 το
2018), αλλά θα ανακάμψει στο
1,6% το προσεχές έτος, ωστόσο δεν θα πάψει να αντιμετωπίζει κινδύνους. Οι κίνδυνοι
αυτοί, όπως επισημαίνει ο διεθνής οργανισμός, θα προέλθουν από τις εμπορικές διενέξεις σε παγκόσμιο επίπεδο,
την απομάκρυνση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση και την αβεβαιότητα στην
πολιτική σκηνή της Ιταλίας.
Στην ετήσια έκθεσή του το
ΔΝΤ ανέφερε, επιπλέον, ότι η
νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
(ΕΚΤ) θα πρέπει να παραμείνει
χαλαρή, έως ότου ο πληθωρισμός τείνει να προσεγγίσει
τον επίσημο στόχο τού σχεδόν
2%. «Είναι ζωτικής σημασίας
να παραμείνει αμετάβλητη η
πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης ενόψει μιας παρατεταμένης περιόδου ασθενικής ανάπτυξης και υποτονικού πληθωρισμού», επισημαίνει ο διε-

θνής οργανισμός στην τελευταία αναφορά του για την οικονομία της Ευρωζώνης προ
της αποχώρησης της Κριστίν
Λαγκάρντ από τη θέση της γενικής διευθύντριας για να αναλάβει την ΕΚΤ. Επιπροσθέτως, στο κείμενο επισημαίνεται πως το κοινό νόμισμα παραμένει ελαφρώς υποτιμημένο,
ανεξαρτήτως του ότι στο παρελθόν έτος είχε εμφανίσει ανατίμηση.
Ζήτησε επιπλέον ο διεθνής
οργανισμός από χώρες με υψηλά πλεονάσματα στο ισοζύγιο των εμπορικών συναλλαγών τους, όπως η Γερμανία
και η Ολλανδία, να κάνουν περισσότερες επενδύσεις, ώστε
να αποκατασταθούν οι ισορροπίες. Αναφορικά τώρα με
τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο προβλέπει ότι θα εξακολουθήσει πόρρω να απέχει
από τον στόχο της ΕΚΤ τουλάχιστον έως το 2022 και φέτος
θα διαμορφωθεί στο 1,3%, όπως εκτιμά και η ΕΚΤ.
REUTERS
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Καθηλωμένα τα Βοeing 737 Μax
τουλάχιστον έως τις αρχές του 2020
Ισχυρό πλήγμα στην αεροπορική βιομηχανία από τα προβλήματα του αεροσκάφους
Εως τις αρχές του 2020 το επίμαχο μοντέλο
737 Max της Boeing θα παραμείνει ακινητοποιημένο στο έδαφος, σύμφωνα με τελευταίο δημοσίευμα της The Wall Street
Journal. Το ενδιαφέρον έγκειται στο ότι
μέχρι στιγμής ο αμερικανικός αεροναυπηγικός όμιλος έχει ενημερώσει την πελατεία του και τους επενδυτές του ότι το
αεροσκάφος θα μπορεί να εκτελεί και πάλι
πτήσεις περίπου από τον Νοέμβριο και
μετά. Αρχικά, μετά τα δύο πολύνεκρα δυστυχήματα οι αρμόδιοι τεχνικοί είχαν υπολογίσει ότι θα πετάξει και πάλι από τον
φετινό Απρίλιο, αλλά εντοπίστηκαν και επιπρόσθετα προβλήματα καθ’ οδόν και η
ημερομηνία επανάκαμψής του μετατέθηκε.
Οπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα
The Wall Street Journal επικαλούμενη ανώνυμες πλην καλά πληροφορημένες πηγές,
το τελευταίο σενάριο, που φαίνεται και το
πιο πιθανό, είναι ο Ιανουάριος του 2020.
Οι εν λόγω πηγές προέρχονται από υψηλόβαθμα στελέχη του συνδικάτου των πιλότων των αμερικανικών αερομεταφορέων
και της Ομοσπονδιακής Αρχής Αεροπλοΐας
των ΗΠΑ. Ακόμη η κατάσταση είναι «ρευστή», όπως ανέφερε η εφημερίδα, και δεν
έχει καταρτιστεί τελικό χρονοδιάγραμμα.
Εν τω μεταξύ, ένας υψηλά ιστάμενος στην
ιεραρχία της Boeing, τον οποίο αναφέρει
σε άρθρο της η εφημερίδα The Washington
Post, δηλώνει ότι όλες οι αλλαγές και διορθώσεις στο λογισμικό θα υποβληθούν στις

Ολες οι αλλαγές και διορθώσεις στο λογισμικό θα υποβληθούν στις αρχές για την αναγκαία
έγκριση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου.
αρχές για την αναγκαία έγκριση έως τα
τέλη Σεπτεμβρίου.
Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός όμιλος
American Airlines Group δήλωσε στα τέλη
της εβδομάδας ότι έως τις 2 Νοεμβρίου
δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει σε δρομολόγιά του το 787 Max, και αυτή είναι η
πέμπτη φορά που τροποποιεί το πρόγραμμά
του λόγω των προβλημάτων. Η United Airlines Holdings, αντίστοιχα, αφαίρεσε από
τον προγραμματισμό των πτήσεών της το
εν λόγω μοντέλο Boeing 737 Max έως και

τις αρχές Νοεμβρίου. Για να πάρουμε την
ιστορία από την αρχή, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι πέρυσι τον Οκτώβριο το αεροσκάφος Boeing Μax 737 της πτήσης
610 της Lion Air συνετρίβη λίγο μετά την
απογείωσή του στο αεροδρόμιο της Τζακάρτας στην Ινδονησία. Εχασαν τη ζωή
τους 189 άνθρωποι και ελάχιστους μήνες
αργότερα, τον Μάρτιο του 2019, ένα ακόμα
Βoeing 737 Max των Αιθιοπικών Αερογραμμών συνετρίβη και πάλι λίγο μετά την
απογείωσή του. Τότε σκοτώθηκαν 157 άν-

θρωποι. Οπως αναφέρει σε άρθρο της η εφημερίδα The Νew York Τimes, το μαύρο
κουτί αποκάλυψε ότι και στα δύο δυστυχήματα υπήρχαν ομοιότητες. Το σύστημα
εκείνο που σχεδιάστηκε για να βοηθά το
αεροσκάφος να μην χάνει τη στήριξή του
φαίνεται πως δεν λειτούργησε ορθώς, αναγκάζοντάς το σε κάθετη πτώση. Εν τω
μεταξύ, το εν λόγω σύστημα, αποκαλούμενο
ΜCAS, είναι νέο για το Boeing 737 Max,
αλλά οι περισσότεροι πιλότοι δεν το γνώριζαν μέχρι και το πρώτο δυστύχημα.
Φέτος τον Ιούνιο, η Ομοσπονδιακή Αρχή
Αεροπλοΐας των ΗΠΑ αποκάλυψε πως, πέραν των αρχικών μειονεκτημάτων, υπήρχε
ένα ακόμα προβληματικό σημείο. Κατέστη
γνωστό όταν η Boeing, κατόπιν εντολής
της Αρχής, έκανε δοκιμή σε μια δυνητική
αδυναμία του υπολογιστή να κάνει έλεγχο
της πτήσης. Για να αποκατασταθεί, χρειάζεται ένα επιπλέον στοιχείο, το οποίο θα
συμπεριληφθεί στο τελικό λογισμικό ελέγχου πτήσης. Το εν λόγω λογισμικό θα εξεταστεί από τις διεθνείς αρχές αεροπλοΐας
και ασφάλειας πτήσεων και, αφότου πάρει
το πράσινο φως, θα μπορέσει και πάλι να
βρεθεί στον αέρα. Στη συνέχεια, όπως
έχουν από μέρους τους δηλώσει οι αεροπορικές εταιρείες των ΗΠΑ, θα χρειαστούν
κάποιες εβδομάδες για να προετοιμάσουν
τα μέχρι εκείνη τη στιγμή ακινητοποιημένα
αεροπλάνα και ενδεχομένως να επανακαταρτίσουν τους πιλότους τους.

Παραπλανητική η εικόνα ανάπτυξης της αμερικανικής οικονομίας
Το δέκατο συναπτό έτος ανάπτυξης πλησιάζει η αμερικανική οικονομία, σημειώνοντας ρυθμό μεγέθυνσης 3,1% του ΑΕΠ
το πρώτο τρίμηνο του 2019. Ωστόσο, οι
ισχυρές εξαγωγές και τα αυξημένα αποθέματα προϊόντων στις αμερικανικές αποθήκες καλύπτουν την αναιμική κατάσταση που επικρατεί στην εγχώρια αγορά.
Αφαιρώντας το εμπόριο, τα αποθέματα
προϊόντων και τις κρατικές δαπάνες, κατά
κύριο λόγο στην άμυνα και σε αυτοκινη-

τοδρόμους, η οικονομία ενισχύθηκε κατά
1,3% το πρώτο τρίμηνο σε ετήσια βάση,
σημειώνοντας τη μικρότερη ανάπτυξη
στην εγχώρια ζήτηση από το δεύτερο τρίμηνο του 2013. Ο Τζερόμ Πάουελ, πρόεδρος
της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed),
δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι
η προσωρινή ένδειξη ανάπτυξης οφείλεται
σε «στοιχεία που δεν είναι γενικά βάσιμοι
δείκτες της τρέχουσας ανάπτυξης». Η Fed
έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα προχωρήσει

σε μείωση του επιτοκίου δανεισμού μέχρι
τον Ιούλιο, κίνηση που θα απειλούσε την
ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας.
Ταυτόχρονα, μαίνεται η εμπορική διαμάχη
με την Κίνα ενόψει της συνάντησης του
Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ομόλογό
του Σι Τζινπίνγκ. Η αμερικανική οικονομία
θα δεχθεί ισχυρό πλήγμα, εάν οι δύο ηγέτες
δεν καταλήξουν σε ικανοποιητική εμπορική συμφωνία, στο πλαίσιο της Συνόδου
Κορυφής του G20 αυτό το Σαββατοκύριακο

στην Ιαπωνία. «H ανάπτυξη το πρώτο τρίμηνο του έτους δημιουργεί μία παραπλανητική εικόνα όσον αφορά τη δύναμη της
αμερικανικής οικονομίας, και τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου
θα έρθουν την κατάλληλη στιγμή, για να
υπενθυμίσουν ότι η οικονομία έχει περάσει
προ πολλού το σημείο καμπής», δήλωσε
η Λίντια Μπουσούρ, επικεφαλής οικονομολόγος στο Oxford Economics στη Νέα
Υόρκη.
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Ο μαζικός τουρισμός
επιδεινώνει την κλιματική
αλλαγή στην Ισπανία
Ο τουρισμός είναι σημαντικός αιμοδότης για την οικονομία της Ισπανίας,
συμβάλλοντας σε ποσοστό 11,8%
στο ΑΕΠ με στοιχεία του 2018, αλλά
δημιουργεί ταυτόχρονα και ένα σοβαρό πρόβλημα. Οπως αναφέρει η
Deutsche Welle, ειδικά ο μαζικός
τουρισμός επιδεινώνει την κλιματική
αλλαγή, την άνοδο της θερμοκρασίας
και της στάθμης των υδάτων – και
αυτό με τη σειρά του πιθανώς να λειτουργήσει ως μπούμερανγκ. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, είναι αποφασισμένος να ενισχύσει τη χρήση ήπιων μορφών ενέργειας συνολικά, πόσο μάλλον
όταν η ανεργία στη χώρα είναι υψηλή
και ο τουριστικός κλάδος απορροφά
εκατομμύρια εργαζομένους.
Το 2018, περίπου 82 εκατομμύρια
άνθρωποι από το εξωτερικό επισκέφθηκαν τη χώρα, σχεδόν όσοι και
το 2017. Η Ισπανία είναι ο δεύτερος
δημοφιλέστερος προορισμός, εξοστρακίζοντας τις ΗΠΑ από τη θέση
αυτή, ενώ σταθερά τα πρωτεία κατέχει η Γαλλία σε διεθνή κλίμακα.
Αρκεί να σκεφθούμε ότι συνολικά
το 1950 είχαν κάνει τουρισμό σε
όλον τον κόσμο 25 εκατομμύρια άνθρωποι, ενώ το 2017 έφθασαν το 1,3
δισεκατομμύριο, όπως αναφέρει η
ισπανική οικονομική ιστοσελίδα
www.thecorner.eu. Ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Εμπορίου προβλέπει αύξηση της παγκόσμιας τουριστικής
κίνησης στο 1,8 δισ. έως το 2030.
Ο Πέδρο Σάντσεθ, στην πρόσφατη
σύνοδο χωρών της Μεσογείου, δήλωσε ότι η Ισπανία πρέπει να ηγηθεί
της προσπάθειας κατά της κλιματικής
αλλαγής, λέγοντας ότι η άνοδος της
θερμοκρασίας σε συνδυασμό με τους
ισχυρούς ανέμους επηρεάζει άμεσα
την πιο σταθερή πηγή εσόδων της
ισπανικής οικονομίας, δηλαδή τον
τουρισμό. «Πρέπει να είμαστε σοβαροί στην εκπλήρωση των στόχων
για την κλιματική αλλαγή», τόνισε,
ενώ η υπουργός Περιβάλλοντος Τερέσα Ριμπέρ προωθεί νέα ενεργειακή
πολιτική. Προς το παρόν, η χώρα κάνει εισαγωγές σε φυσικό αέριο και
πετρέλαιο 40 δισ. ευρώ από την Αλγερία και τη Σ. Αραβία. «Με 3.000 ώ-

Ο Πέδρο Σάντσεθ, στην πρόσφατη σύνοδο χωρών της Μεσογείου, δήλωσε
ότι η άνοδος της θερμοκρασίας επηρεάζει την πιο σταθερή πηγή εσόδων της
ισπανικής οικονομίας.
ρες ηλιοφάνειας ετησίως και πολλές
ανεκμετάλλευτες περιοχές, που θα
μπορούσαν να μετατραπούν σε χώρους παραγωγής ηλιακής ενέργειας,
έχει επιλογές η Ισπανία», εκτιμά ο
Χοσέ Κάρλος Ντίες από το Πανεπιστήμιο Αλκαλά κοντά στη Μαδρίτη.
Ο κλάδος του τουρισμού έχει κατηγορηθεί πολλές φορές για σπατάλη
ηλεκτρικού ρεύματος και νερού σε
ξενοδοχεία και εγκαταστάσεις γκολφ,
αναφέρει η DW. Η διαχείριση υδάτινων πόρων είναι ένα ακόμη μείζον
πρόβλημα. Στη Μαγιόρκα ή στα Κανάρια Νησιά το νερό φιλτράρεται,
πριν καταλήξει στο ποτήρι. Επίσης,
τεράστια είναι η κατανάλωση πόρων
που απαιτούνται για την αφαλάτωση
νερού σε περιοχές με μαζικό τουρισμό. Προβληματισμό δημιουργεί και
η άνοδος της στάθμης της θάλασσας,
δεδομένου ότι απειλούνται θέρετρα,
παραλίες και καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ειδικά στο βόρειο παράκτιο
τμήμα της χώρας, που προσελκύει
επίσης πολλούς τουρίστες, παρατηρείται έντονη διάβρωση του εδάφους.
Τέλος, μεγάλοι τουριστικοί όμιλοι
στην Ισπανία όπως οι Melia, Barcelo,
Iberostar και Riu έχουν ξεκινήσει έρευνες για το πώς τα παραθαλάσσια
ξενοδοχεία θα θωρακιστούν αποτελεσματικά έναντι μελλοντικών περιβαλλοντικών αλλαγών.
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«Λουκέτο» θα βάλουν
7.400 καταστήματα
στις Ηνωμένες Πολιτείες
Από το 2008 μέχρι και σήμερα ο τζίρος των μεγάλων αλυσίδων φθίνει
Ηταν το 2010, όταν ανάμεσα σε όλα τα
επίχειρα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής
κρίσης του 2008 πολλά καταστήματα και
εμπορικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες
άρχισαν σωρηδόν να κατεβάζουν ρολά
– τότε πολλοί επενδυτές αλλά και επιχειρηματίες του κλάδου κουνούσαν τους
ώμους, λέγοντας πως είναι ένα φαινόμενο
περαστικό και πως θα θεραπευόταν με
την ανάπτυξη της οικονομίας. Εκτοτε
πέρασαν σχεδόν δέκα χρόνια, και φέτος
αναμένεται να κλείσουν περί τα 7.400
καταστήματα λιανεμπορίου στις ΗΠΑ,
συμπεριλαμβανομένων εμπορικών κέντρων και σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με
άρθρο του Business Insider. Ο λεγόμενος
και «Αρμαγεδδώνας» του λιανεμπορίου
δεν είναι ούτε προσωρινός ούτε φαίνεται
να ολοκληρώνει σύντομα τον κύκλο του.
Οι αριθμοί είναι καταιγιστικοί. Το
2017, ειδικότερα, όταν φαινόταν πως τα
πράγματα είχαν φθάσει στο μη περαιτέρω,
είχαν κλείσει μαγαζιά με έκταση 9,5 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων. Τελικά, το 2018 η «αιματοχυσία» ήταν σοβαρότερη και έκλεισαν καταστήματα με
έκταση 14,4 εκατομμυρίων τετραγωνικών
μέτρων. H Payless, μία μεγάλη αλυσίδα
σούπερ μάρκετ, φέτος κήρυξε πτώχευση
δεύτερη φορά και εφόσον δεν βρίσκει αγοραστή θα κλείσει όλα τα καταστήματά
της, 2.500 τον αριθμό.
Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται η Gymboree, μία αλυσίδα καταστημάτων με
παιδική ένδυση υπό το ομώνυμο εμπορικό
σήμα, η οποία θα κλείσει πάνω από 800
καταστήματα. Ηδη αρχικά είχε ζητήσει
προστασία έναντι των πιστωτών της το
2017 και τότε είχε διακόψει τη λειτουργία
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Το 2018 έκλεισαν καταστήματα με έκταση 14,4 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων.
400 καταστημάτων της. Το εμπορικό
σήμα Dress Barn συνδέεται με τη γυναικεία ένδυση στις ΗΠA και διαθέτει αντίστοιχα καταστήματα – τελικώς η ιδιοκτήτρια εταιρεία Ascena Retail Group αποφάσισε να τα κλείσει στο σύνολό τους,
650 τον αριθμό.
«Πενήντα και πλέον χρόνια, η Dress
Barn, η οποία ξεκίνησε με ευκολοφόρετα
ρούχα για τις γυναίκες, που εισέρχονταν
στην αγορά εργασίας, εξυπηρετεί τις ανάγκες τους, παρατηρεί ο γενικός οικονομικός διευθυντής της Dress Barn, Στίβεν
Τέιλορ. «Ευχαριστούμε όλες τις πελάτισσές
μας που μας στήριξαν, καθώς και τους
αφοσιωμένους συνεργάτες μας. Πήραμε
μία πολύ δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση, επειδή η αλυσίδα Dress Barn δεν
λειτουργούσε σε ικανοποιητικό βαθμό,
ώστε να αποφέρει και τα αναμενόμενα
έσοδα στις σημερινές συνθήκες, που ισχύουν για το λιανεμπόριο». Μία άλλη
αλυσίδα με κοσμήματα και αξεσουάρ, η
Charming Charlie, κήρυξε πτώχευση προ
ημερών και δηλώνει πως έως τα τέλη Αυγούστου φέτος θα κλείσει το σύνολο των
261 καταστημάτων της σε 38 αμερικανικές
πολιτείες, όπως αναφέρει ο ιστότοπος
του Business Insider.
Η δε γνωστή και στην Ελλάδα και αγαπητή στη νεολαία για τα ρούχα της,
Gap, πρόκειται να διακόψει τη λειτουργία
230 καταστημάτων της στις ΗΠΑ, και η

Victoria Secret με τα ομώνυμα εσώρουχα
θα κλείσει 53 μαγαζιά της στη χώρα.

Τι φταίει
Για το τι φταίει, ορισμένοι σπεύδουν
να δώσουν μία απάντηση που είναι ισοδύναμη με ένα όνομα, εκείνο της Amazon.
Kαι αυτό είναι αλήθεια έως ένα βαθμό,
αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι σε κάθε 17,5
δολάρια που δαπανώνται στις ΗΠΑ στο
λιανεμπόριο, το ένα δολάριο κατευθύνεται
στην Amazοn. Πάντως, οι ψηφιακές αγορές δεν έχουν κατακλύσει το σύμπαν,
όπως αναφέρει σε άρθρο της η ιστοσελίδα
ww.nasdaq.com, μια και το 85% των συνολικών διεκπεραιώνεται ακόμα σε φυσικά καταστήματα.
Επίσης, υπάρχει και η επιθετική επέκταση των λιανεμπόρων τη δεκαετία του
1990, η οποία κατέληξε σε πλεονάζοντα
αποθηκευτικό χώρο. Με το ξέσπασμα
της ύφεσης τα μαγαζιά είχαν άπλετο
χώρο και λίγη πελατεία. Ακόμα ένας παράγοντας είναι η μεταβολή στις αγοραστικές συνήθειες και τάσεις, δεδομένου
ότι προ του Διαδικτύου οι άνθρωποι ξόδευαν ένα ολόκληρο απόγευμα να ψωνίσουν, ενώ τώρα μπορούν και να μη μετακινηθούν εκατοστό από το σπίτι. Συν
τοις άλλοις, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εύκολα σύγκριση τιμών. Τέλος, ένα
ακόμα στοιχείο είναι ότι αλυσίδες εκπτωτικών σούπερ μάρκετ, όπως η Costco
με τις δραστικά χαμηλές τιμές, κατορθώνουν και ακμάζουν: η Costco προσφέρει
μία εμπειρία αγορών που συνδυάζει μεθόδους τύπου Amazon με την προνομιακή
συνδρομή πελατών, αλλά και τη φυσική
παρουσία στο κατάστημα.

H Gymboree, αλυσίδα παιδικής ένδυσης, πρόκειται να κλείσει φέτος πάνω από 800 σημεία πώλησης.

H ανάπτυξη μακράς διαρκείας έκανε
τους πλούσιους πλουσιότερους
Υπερβολικά άνισα κατανεμήθηκε ο πλούτος στις ΗΠΑ την τελευταία δεκαετία
Την περασμένη εβδομάδα, ο Ντέιβιντ
Γκίλμορ, η εμβληματική φωνή των
Pink Floyd, πούλησε τη συλλογή του
από κιθάρες έναντι 21,5 εκατ. δολαρίων σε δημοπρασία, τα έσοδα της
οποίας θα διατεθούν για ανθρωπιστικούς σκοπούς. Λίγες εβδομάδες νωρίτερα, το έργο «Θημωνιές» του Μονέ
πουλήθηκε έναντι 110,7 εκατ. δολαρίων σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s. Αλλά και για τον ίδιο τον οίκο
Sotheby’s υπέβαλε προσφορά εξαγοράς έναντι 3,7 δισ. δολαρίων ο Γαλλοϊσραηλινός Πάτρικ Ντράχι, του οποίου η εταιρεία Altice άντλησε μεγάλα κέρδη στις ΗΠΑ.
Οπως επισημαίνει το Reuters σε
σχετικό ρεπορτάζ του, οι πωλήσεις
αυτού του είδους δεν περιορίζονται
σε μουσειακής σημασίας μουσικά όργανα ή σε έργα τέχνης. Οι οίκοι δημοπρασιών γνωρίζουν τις καλύτερες
ημέρες τους καθώς βρίσκεται κυριολεκτικά στα ύψη η ζήτηση για εμβληματικές επενδύσεις ιλιγγιώδους αξίας
από διάφορους μεγιστάνες. Αιτία είναι
η μεγαλύτερη περίοδος οικονομικής
ανάπτυξης στην ιστορία των ΗΠΑ
και για την ακρίβεια από το 1854 έως

Με γερό οπλοστάσιο βγαίνει στο «πεδίο μάχης» της ηλεκτροκίνησης η γερμανική BMW,
η οποία πριν από την εκπνοή του έτους θα
θέσει σε κυκλοφορία τα νέα «πράσινα» Mini
Cooper με τιμή 32.500 ευρώ. Και αυτά θα ανταγωνισθούν τα ID.3 της επίσης γερμανικής
Volkswagen και το Model 3 της αμερικανικής
Tesla. Το τι θα σημάνει όμως το ηλεκτροκίνητο
Mini Cooper, θα το δούμε ευθύς αμέσως.
Πρόκειται για ένα μοντέλο τρίπορτο, όπως
το κλασικό Mini Cooper, το οποίο θα διαθέτει
ηλεκτρικό κινητήρα και μπαταρία.
Οπως έχει δεσμευθεί η BMW, το εν λόγω
αυτοκίνητο θα έχει αυτονομία της τάξεως
των 270 χιλιομέτρων και θα εξακολουθήσει
να το κατασκευάζει στο εργοστάσιό της στην
Οξφόρδη, τουλάχιστον έως το 2023, ανεξαρτήτως της εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ενωση και των συνεπαγόμενων περιπλοκών στο εμπόριο οχημάτων και εξαρτημάτων.

Αμάξι πόλης
Το ηλεκτρικό Mini Cooper απευθύνεται
κυρίως στους ανθρώπους της πόλης, που θέλουν και ασφάλεια και φροντίδα για το περιβάλλον με μηδενικούς ρύπους. Πρόκειται
ουσιαστικά για το δεύτερο αποκλειστικά ηλεκτρικό αυτοκίνητο μετά το i3 της BMW,
το οποίο πρωτοεμφανίστηκε το 2013. Ωστόσο
οι πωλήσεις του ήταν υποτονικές, κάτι το
οποίο ερμηνεύτηκε ως εξής: όλος ο θόρυβος
και το δέλεαρ είχαν περιστραφεί γύρω από
την παραγωγή και τα μοντέλα της Tesla. Oσο

<
<
<
<
<
<

Το πλουσιότερο 20%
των Αμερικανών ελέγχει
το 88% του πλούτου
της χώρας, σύμφωνα
με στοιχεία της Fed.
σήμερα, καθώς πρόκειται για 121 συναπτούς μήνες συνεχούς αύξησης
του αμερικανικού ΑΕΠ. Και χαρακτηρίζεται ίσως όσο καμία άλλη από αυτές
τις ακρότητες των ανθρώπων με πολύ
μεγάλο πλούτο και από το διαρκώς
διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα στους
βαθύπλουτους και σε όλη την υπόλοιπη κοινωνία. Οι μεγάλες συμφωνίες,
συγχωνεύσεις και εξαγορές γίνονται
όλο και μεγαλύτερες. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και αγοράζουν
πολυτελείς επαύλεις, ποδοσφαιρικές
ομάδες, θαλαμηγούς και κάνουν μακρινά ταξίδια στα πέρατα του κόσμου.
Και στο μεταξύ, ο αριθμός των δισεκατομμυριούχων στις ΗΠΑ έχει υπερδιπλασιασθεί μέσα στα τελευταία
10 χρόνια και σύμφωνα με στοιχεία
της UBS από 267, που ήταν το 2008,
έφτασαν τους 607 το περασμένο έτος.
«Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι,

Στα τέλη του έτους
έρχεται το ηλεκτρικό
Mini Cooper από BMW
<
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Το ηλεκτρικό Mini θα κοστίζει
32.500 ευρώ και θα έχει
αυτονομία 270 χιλιομέτρων.
για τη Volkswagen, είχε χρόνο να καλύψει
τον χαμένο χρόνο, και μάλιστα άρχισε να
έχει προπληρωμένες κρατήσεις για τα ID.3
τον Μάιο, με την προοπτική οι οδηγοί να τα
παραλάβουν στα μέσα του 2020. Το μοντέλο
της VW έχει στη βασική του έκδοση τιμή
κοντά στις 30.000 ευρώ με αυτονομία 330
χιλιομέτρων, όταν το Model 3 της Tesla πωλείται 44.500 ευρώ και μπορεί να καλύψει
409 χιλιόμετρα με μία και μόνη φόρτιση.
Αυτή τη στιγμή σε όλον τον κόσμο οι αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται ενώπιον μιας
μεγάλης πρόκλησης: πώς θα αναπτύξουν μια
σειρά δαπανηρών ηλεκτροκίνητων μοντέλων,
ενόσω παράλληλα δεν είναι σε θέση να προβλέψουν πώς θα διαμορφωθεί η ζήτηση γι’
αυτά.
Το 2018, συγκεκριμένα, οι πωλήσεις ηλεκτροκίνητων οχημάτων στη Γηραιά Ηπειρο
παρουσίασαν μια σημαντική άνοδο 48%, το
οποίο απλώς μεταφράζεται σε 200.000 αυτοκίνητα. Αυτό μπορεί, εν κατακλείδι, να
δώσει μία τάξη μεγέθους, όταν οι πωλήσεις
των παραδοσιακών αυτοκινήτων με τους κινητήρες εσωτερικής καύσης φθάνουν τα
15,6 εκατ. σύμφωνα με στοιχεία του 2018.
BLOOMBERG

Οι οίκοι δημοπρασιών γνωρίζουν τις καλύτερες ημέρες τους, αφού βρίσκεται πραγματικά στα ύψη η ζήτηση για επενδύσεις ι-

λιγγιώδους αξίας από διάφορους μεγιστάνες. Αιτία είναι η μεγαλύτερη περίοδος οικονομικής ανάπτυξης στην ιστορία των ΗΠΑ
έως σήμερα, καθώς πρόκειται για 121 συναπτούς μήνες συνεχούς αύξησης του αμερικανικού ΑΕΠ.

ενώ ο πλούτος τους αυξάνεται ταχύτερα», επισημαίνει ο Τζον Μάθιους,
επικεφαλής του τομέα διαχείρισης
περιουσιακών στοιχείων και μεγάλης
περιουσίας στην UBS Global Wealth
Management. Πωλούνται επαύλεις
και πολυτελή ακίνητα σε ιλιγγιώδεις
τιμές. Ο Κεν Γκρίφιν, επικεφαλής ενός
hedge fund, αγόρασε πολυτελή πολυκατοικία κοντά στο Central Park
της Νέας Υόρκης έναντι 238 εκατ. δολαρίων. Και οι αυξήσεις των ενοικίων
στη Νέα Υόρκη το διάστημα 20102017 ήταν διπλάσιες από τις αυξήσεις
των μισθών των εργαζομένων σύμφωνα με την εταιρεία δεδομένων
StreetEasy.
Αυτό το είδος ανάπτυξης, εμφανώς
άνισης αλλά πάντως δυναμικής, ήταν
αδιανόητο πριν από μία δεκαετία. Το
χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ
έμοιαζε να διαλύεται και επικρατούσε

ο φόβος πως οι πτωχεύσεις τραπεζών
θα οδηγούσαν σε κατάρρευση του καπιταλιστικού συστήματος. Οι πολιτικές
και οικονομικές ηγεσίες προσπαθούσαν
να σταθεροποιήσουν τις αγορές και
να στηρίξουν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων όταν κατέρρευσε η αμερικανική αγορά κατοικίας. Δεν προσπάθησαν, όμως, εξίσου να στηρίξουν
τα εισοδήματα της πλειονότητας ούτε
να διασφαλίσουν μια στοιχειώδη ισοκατανομή του πλούτου. Και τώρα φαίνεται καθαρά τι έχει συμβεί με τη συσσώρευση πολύ μεγάλου πλούτου. Το
κόστος ενός δείπνου σε εστιατόριο
πολυτελείας στην Καλιφόρνια έχει αυξηθεί κατά 35% φτάνοντας τα 325 δολάρια κατ’ άτομο, ενώ πριν από 10
χρόνια ήταν 240 δολάρια. Εν ολίγοις,
η αύξηση υπερβαίνει τον πληθωρισμό
κατά περίπου 20%. Τα δίδακτρα για
το Πανεπιστήμιο Κολούμπια ανέρχο-

νται σε σχεδόν 60.000 δολάρια ετησίως
όταν το 2008 το ακαδημαϊκό έτος κόστιζε 39.000 δολάρια.
Την ίδια στιγμή, όμως, τα χαμηλότερα εισοδήματα παραμένουν στάσιμα. Το πλουσιότερο 20% των Αμερικανών ελέγχει το 88% του πλούτου
της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία της
Federal Reserve. Στο μεταξύ, περισσότεροι από 39 εκατ. Αμερικανοί παίρνουν κουπόνια συσσιτίων. Είναι λιγότεροι από το 2013, αλλά κατά 40%
περισσότεροι από τα επίπεδα του
2008, μολονότι ο πληθυσμός της χώρας έχει αυξηθεί μόλις κατά 8%. Και
βέβαια, ο αριθμός των αστέγων έχει
αυξηθεί ιλιγγιωδώς. Σύμφωνα με τον
Συνασπισμό των Αστέγων, στα καταφύγια και στα ιδρύματα της Νέας
Υόρκης κοιμούνται πλέον 70% περισσότεροι άνθρωποι σε σύγκριση
με πριν από μία δεκαετία.

Το ηλεκτρικό Mini Cooper απευθύνεται κυρίως στους ανθρώπους της πόλης, που θέλουν και ασφάλεια και φροντίδα για το περιβάλλον με μηδενικούς ρύπους.
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Η Ατλάντα έγινε η νέα Μέκκα
του κινηματογράφου στις ΗΠΑ
Οι φορολογικές ελαφρύνσεις έως 30% προσελκύουν μεγάλες παραγωγές
Η Ατλάντα προσελκύει νεοφυείς τεχνολογικές εταιρείες, ισχυρούς ομίλους
και μεγάλα κινηματογραφικά στούντιο,
θέτοντας σε μειονεκτική θέση το Λος
Αντζελες και τη Νέα Υόρκη. Η μεγάλη
απήχηση που έχει η πρωτεύουσα και
μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας Τζόρτζια
των ΗΠΑ έχει τροφοδοτήσει ένα ράλι
τιμών στην αγορά κατοικίας. Οι πωλήσεις των πολυτελών σπιτιών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, ενώ η μέση τιμή
μιας κατοικίας έχει αναρριχηθεί κατά
83% από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι
τον Ιανουάριο του 2019 αντί του αντίστοιχου 38% που ισχύει σε όλες τις
ΗΠΑ. Οι οικονομικές συνθήκες στην
Ατλάντα βελτιώθηκαν από το 2008,
όταν ο κυβερνήτης Σόνι Πέρντιου έθεσε
σε μόνιμη ισχύ έκπτωση φόρου 20%
<
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<
<
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Η πόλη έχει εξελιχθεί σε έναν από τους ισχυρότερους
τεχνολογικούς κόμβους.
σε κινηματογραφικές παραγωγές άνω
των 500.000 δολαρίων. Πρόσθετη έκπτωση 10% προβλέπεται εάν προστεθεί
το σήμα κατατεθέν της Ατλάντα –που
είναι το ροδάκινο– στους συντελεστές
της παραγωγής. Τα θετικά αποτέλεσμα
στην οικονομία της πολιτείας ήταν άμεσα. Οι ετήσιες δαπάνες της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην Ατλάντα
έχουν εικοσαπλασιαστεί μέσα σε μία
δεκαετία από 93 εκατ. δολάρια το 2007
σε 2,02 δισ. δολάρια το 2016.
Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν
προκληθεί αλυσιδωτές αντιδράσεις
σε πολλές πτυχές της οικονομικής
ζωής της περιοχής. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας Business Insider, ο αριθμός

Οι πωλήσεις των πολυτελών σπιτιών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη, ενώ η μέση τιμή μιας κατοικίας έχει αυξηθεί κατά 83% από τον
Ιανουάριο του 2014.
των ατόμων με καθαρή περιουσία, δηλαδή μη συμπεριλαμβανομένων των
υποχρεώσεών τους, άνω των 30 εκατ.
δολαρίων αυξήθηκε κατά 22% από το
2014 μέχρι το 2017.
Δεν είναι, όμως, μόνον τα κινηματογραφικά στούντιο που έχουν σταθερή παρουσία στην Ατλάντα. Είκοσι
από τις 500 ισχυρότερες εταιρείες στη
λίστα Fortune διατηρούν τα κεντρικά
γραφεία τους στην Ατλάντα, από την
Coca-Cola και την Delta Airlines μέχρι
την Home Depot και την USPS. Σε
άλλες πόλεις των ΗΠΑ –όπως η Βοστώνη, η Πενσυλβανία και η Φιλαδέλφεια– το πολύ 11 εταιρείες της λίστας
Fortune 500 διατηρούν κεντρικά γραφεία. Πέραν τούτου, η πόλη έχει εξε-

λιχθεί σε έναν από τους τεχνολογικούς
κόμβους των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την
Ενωση Τεχνολογικών Εταιρειών, στην
Ατλάντα έχουν ιδρυθεί περίπου είκοσι
εταιρείες που εξειδικεύονται στην τεχνολογία blockchain, η οποία αποτελεί
τη βάση για τη διαπραγμάτευση των
ψηφιακών νομισμάτων και για μεγάλο
σκέλος της ευρύτερης χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. «Οι εταιρείες
αυτές προσελκύουν στελέχη με τα μεγαλύτερα προσόντα που αμείβονται
με παχυλούς μισθούς και μπορούν να
καταλαμβάνουν πολυτελείς κατοικίες»,
σχολιάζει στο Business Insider ο Μαρκ
Καστίλο, μεσίτης στην Coldwell Banker
Residential Brokerage της Ατλάντα.
Οπως επισημαίνουν, ωστόσο, ανα-

λυτές της αγοράς επικρατεί επίσης μεγάλο εισοδηματικό χάσμα. Σύμφωνα
με επίσημα στοιχεία που μελέτησε το
πρακτορείο Bloomberg, η Ατλάντα είναι πόλη των άκρων. Σχεδόν το 18%
των νοικοκυριών δηλώνει ετήσια εισοδήματα 150.000 δολαρίων και πάνω.
Την ίδια στιγμή, το 9,3% των νοικοκυριών κερδίζει λιγότερα από 10.000
δολάρια, σε ετήσια βάση. «Δεν διαφέρει
από τις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις των
ΗΠΑ, όπως είναι το Σαν Φρανσίσκο ή
η Νέα Υόρκη ή η Ουάσιγκτον», σχολιάζει ο Αλαν Μπέρουμπ, διευθυντικό
στέλεχος στο Ινστιτούτο Ερευνών
Μπρούκινγκς. Ο ίδιος καταλήγει στο
συμπέρασμα πως είναι πόλη των πλουσίων αλλά και των φτωχών.
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Σταματάει η εξαγωγή
απορριμμάτων προς
τις χώρες της Ασίας
Μέχρι πρότινος οι χώρες της νοτιοανατολικής
Ασίας δέχονταν εισαγόμενα απορρίμματα
από τις δυτικές χώρες, τα οποία ώς ένα
βαθμό ανακύκλωναν και τα υπόλοιπα με
κάποιον τρόπο τα διαχειρίζονταν. Ωστόσο,
αυτή η διαδικασία έχει προκαλέσει τεράστια
αντίδραση στις τοπικές κοινωνίες και στα
ΜΜΕ, ενώ το διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Greenpeace, εξήχθησαν 5,8 εκατομμύρια
τόνοι κυρίως από ΗΠΑ, Ιαπωνία και Γερμανία. «Συνήθως το 70% των εισαγωγών
μπορεί να περάσει από επεξεργασία και το
30% έχει υπολείμματα τροφών», παρατηρεί
ο Τόμας Γουόνγκ, διευθυντής της σιγκαπουριανής Impetus Conceptus, η οποία
συνθλίβει και τεμαχίζει τα ντόπια παραγόμενα πλαστικά σκουπίδια και μετά τα
διοχετεύει στις μονάδες ανακύκλωσης σε
Μαλαισία και Βιετνάμ.
«Οσα δεν είναι καθαρά, αποστέλλονται
σε χώρους εναπόθεσης ή αποτεφρωτήρες
αντί κάποιου τιμήματος, αλλά ορισμένοι,
που κάνουν ανακύκλωση, βρίσκουν μια
γωνία και τα καίνε. Ο καπνός μυρίζει σαν
φοινικέλαιο, οπότε κρύβονται σε ένα χωράφι
με φοινικιές και καίνε τη νύχτα». Κατά τις
έρευνες της Greenpeace, υπάρχουν τοποθεσίες όπου γίνεται παράνομα ανακύκλωση
με καύση των απορριμμάτων, η οποία προκαλεί μόλυνση των υδάτων και έξαρση των
ασθενειών που σχετίζονται με αυτήν.
Η Κίνα απαγόρευσε τις εισαγωγές σκου-

πιδιών πέρυσι τον Ιανουάριο και ξεκίνησε
ένα φαινόμενο ντόμινο, με τα καράβια να
στρέφονται σε άλλες γειτονικές χώρες, που
σύντομα εξάντλησαν τα περιθώριά τους.
Η Μαλαισία τις απαγόρευσε πέρυσι τον Οκτώβριο, ενώ η Ινδία και το Βιετνάμ έθεσαν
περιορισμούς. Ο κ. Γουόνγκ της Impetus
Conceptus φοβάται πως ο επόμενος προορισμός είναι η Αφρική. Aλλά πλέον όλοι
γνωρίζουν και με τη βοήθεια των κοινωνικών δικτύων το πρόβλημα των απορριμμάτων. Το μήνυμα είναι σαφές για τη Δύση
και τον αναπτυσσόμενο κόσμο, δηλαδή ο
καθείς θα πρέπει να ασχολείται με τα δικά
του απορρίμματα.
Το 2016, ο παγκόσμιος πληθυσμός δημιούργησε 2 δισ. τόνους στερεά απορρίμματα. Ενας τρόπος είναι η καύση τους,
όπως κάνει η Maharashtra Enviro Power
στην Ινδία, η οποία μετασχηματίζει τα στερεά απορρίμματα σε αέριο για μπόιλερ.
Mια πιο σύνθετη διαδικασία είναι η διαλογή
τους.
Η φινλανδική ZenRobotics έχει δημιουργήσει ρομπότ, που αποσπούν ξύλινα
και μεταλλικά σκουπίδια από τον ιμάντα
μεταφοράς τους. Εξίσου σημαντική θα ήταν
η αντικατάσταση του πλαστικού, βέβαια,
και τελικά η διακοπή χρήσης του – εταιρείες
σε όλο τον κόσμο αναζητούν εναλλακτική,
ενώ επανέρχονται τα χάρτινα καλαμάκια
και δημιουργούνται φαγητοδοχεία από δημητριακά ή ζαχαροκάλαμο.

Κλείνει το ορυχείο των ροζ διαμαντιών
Ενα από τα μεγαλύτερα ορυχεία διαμαντιών παγκοσμίως, το οποίο προμήθευε την αγορά με πολύτιμους λίθους
επί σαράντα χρόνια, προσφέρει φέτος
τα τελευταία αποθέματά του και αφήνει
τους πελάτες να αναζητούν αλλού τα
σπάνια ροζ διαμάντια που εξόρυσσε.
Δεδομένου, όμως, ότι το αυστραλιανό ορυχείο Argyle παράγει το 90%
των περιζήτητων ροζ διαμαντιών, αναμένεται ότι μετά το οριστικό κλείσιμό
του το 2020 οι ενδιαφερόμενοι θα τα
βρίσκουν σε πολύ υψηλότερες τιμές.
Ηδη η τιμή των ροζ διαμαντιών έχει
τετραπλασιαστεί τα τελευταία δέκα
χρόνια εξαιτίας της σπανιότητάς τους
και του παρ’ ολίγον μονοπωλίου της
Argyle στη συγκεκριμένη αγορά. Το
59,6 καρατίων ροζ διαμάντι, το επονομαζόμενο «Ροζ αστέρι», που εξόρυξε
η αντίπαλος βρετανική εταιρεία De

κοστολογούνται κατά μέσον όρο στα
15 έως 17 δολάρια ανά καράτι, αποτελούν περισσότερο από τα τρία τέταρτα
της συνολικής παραγωγής του αυστραλιανού ορυχείου. Αντιθέτως, στην παραγωγή της κύριας αντιπάλου εταιρείας
De Beers, το καράτι κοστολογείται κατά
μέσον όρο στα 171 δολάρια.

Μεταποίηση
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Η τιμή των ροζ διαμαντιών
έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία δέκα χρόνια λόγω
της σπανιότητάς τους.
Beers, πωλήθηκε το 2017 μέσω του
οίκου δημοπρασιών Sotheby’s της
Νέας Υόρκης έναντι 71 εκατομμυρίων
δολαρίων, ποσό ρεκόρ στην ιστορία
πώλησης πολύτιμων λίθων.
Οι αγοραστές «μόλις τώρα συνειδητοποίησαν την ενδεχόμενη επιρροή
του κλεισίματος της Argyle» στην αγορά των διαμαντιών, δήλωσε στο
Bloomberg ο Φράουκε Μπόλτεν-Μπόσχαμερ, ιδιοκτήτης της Kimberly Fine
Diamonds.
Το άνοιγμα νέων, μικρότερων ορυχείων και οι προσπάθειες των αντίπαλων εταιρειών να ενισχύσουν την παραγωγή δεν αρκούν για να αντισταθ-

Το 59,6 καρατίων ροζ διαμάντι, το επονομαζόμενο «Ροζ αστέρι», που εξόρυξε η

βρετανική εταιρεία De Beers, πωλήθηκε μέσω του οίκου δημοπρασιών Sotheby’s της
Νέας Υόρκης έναντι 71 εκατομμυρίων δολαρίων.

μίσουν το έλλειμμα που πρόκειται να
δημιουργηθεί στην αγορά διαμαντιών.
Εως το 2023 η προσφορά των διαμαντιών θα περιοριστεί σημαντικά, αφαιρώντας περίπου 21 εκατομμύρια
καράτια από την αγορά, αφού μόνο
το κλείσιμο της Argyle θα ευθύνεται
για την έλλειψη 14 εκατομμυρίων καρατίων. Οπως ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα η εταιρεία, το έλλειμμα
στην αγορά, δηλαδή η διαφορά μεταξύ
προσφοράς και ζήτησης έως το 2023,
θα είναι από 11 έως και 35 εκατομμύρια
καράτια. Οσον αφορά τα ροζ διαμάντια,
το έλλειμμα στην αγορά θα είναι ακόμα
πιο αισθητό μετά το κλείσιμο του αυ-

στραλιανού ορυχείου. «Μπορείτε να
φανταστείτε ότι θα εφαρμοστούν οι
κανόνες προσφοράς και ζήτησης και
μπορείτε επίσης να φανταστείτε την
επιρροή που θα έχουν οι κανόνες σε
αυτά τα σπανιότατα ροζ, κόκκινα, μπλε
και μοβ διαμάντια», δήλωσε στο
Blooomberg ο Αρνό Σουαρά, επικεφαλής στον τομέα χαλκού και διαμαντιών της εταιρείας Rio Tinto, μητρικής
της Argyle.
Αξιοσημείωτο είναι ότι από τη συνολική παραγωγή του ορυχείου, μόλις
το 0,01% είναι ροζ διαμάντια, γύρω από
τα οποία έχει διαμορφωθεί η φήμη του
Argyle. Τα καφέ διαμάντια, τα οποία

Η πλειονότητα των πελατών της
Argyle είναι ινδικές επιχειρήσεις, οι
οποίες αναλαμβάνουν να κόψουν και
να γυαλίσουν τα διαμάντια. Εκεί λαμβάνουν τη μορφή των μικρών, κομψών
και χρωματιστών πολύτιμων λίθων,
όπως δηλαδή έχουν γίνει γνωστοί στην
αγορά και οικείοι στους πελάτες. Οι
πολύτιμοι λίθοι φαίνονται πλέον πολύ
ακριβοί για τις ινδικές εταιρείες λόγω
της εξασθένησης της ινδικής ρουπίας.
Ωστόσο, εξακολουθεί να είναι ελκυστική επένδυση. Οι ινδικές επιχειρήσεις
μεταποιούν περίπου το 90% των πολύτιμων λίθων που εξορύσσονται σε
όλον τον κόσμο. Τα διαμάντια αυτά
έχουν πλέον μεγάλη απήχηση στις ΗΠΑ, αλλά και στην Κίνα και στην Ινδία.
Πλέον απομένουν περίπου 150 χρωματιστά διαμάντια προς εξόρυξη φέτος,
όπως υπολογίζει η Argyle. Με αυτή
την ευκαιρία, η εταιρεία θα προσκαλέσει αγοραστές, ώστε να επιδείξει
πενήντα έως εξήντα από τα πιο εκλεκτά
κομμάτια της, τα οποία υπό τις δεδομένες συνθήκες θα πωληθούν και σε
πολύ υψηλή τιμή. Η συνολική παραγωγή διαμαντιών της Rio Tinto, μητρικής της Argyle, θα μειωθεί κατά
περίπου 75% με το κλείσιμο του αυστραλιανού ορυχείου. Ωστόσο, η εξόρυξη διαμαντιών συνεισφέρει μόνο
στο 2% των εσόδων της Rio Tinto, σε
αντίθεση με τα σιδηρομεταλλεύματα,
που προσφέρουν περίπου το 60% των
εσόδων της.

Tο διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, εξή-

χθησαν 5,8 εκατομμύρια τόνοι κυρίως από ΗΠΑ, Ιαπωνία και Γερμανία.

Αισθητή επιβράδυνση
στη Γερμανία βλέπει το ΔΝΤ
Σημαντική επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας στο
0,7% το 2019 από 1,4% το 2018 προβλέπει
το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στην ετήσια
έκθεσή του. Οι προβλέψεις αυτές βασίζονται
στην εξάρτηση της χώρας από τις εξαγωγές,
οι οποίες αναμένεται να πληγούν από τα
μέτρα προστατευτισμού στο παγκόσμιο εμπόριο, από την επιβράδυνση της κινεζικής
οικονομίας και από το ενδεχόμενο ενός
σκληρού Brexit.
Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η γερμανική οικονομία πρόκειται να επιβαρυνθεί περαιτέρω
σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο από τον υψηλό
μέσοn όρο ηλικίας των Γερμανών πολιτών
και τη χαμηλή αύξηση της παραγωγικότητας. Εκτός αυτού, η Γερμανία έχει επικεντρώσει τις δυνάμεις της στην ενεργειακή
μετάβαση, της οποίας το κόστος θα αποτελέσει βαρίδι για την οικονομία, κατά την
εκτίμηση του ΔΝΤ. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε
στο 7,3% του ΑΕΠ το 2018 από 8% το 2017,
ενώ προβλέπεται να πέσει στο 7,1% το
2019, αντικατοπτρίζοντας τη συρρίκνωση
στον τομέα του εμπορίου. Παρά την πτωτική
τάση, το πλεόνασμα παραμένει μεγάλο σε
σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης. Αυτό οφείλεται εν μέρει στις αποταμιεύσεις των επιχειρήσεων, στο μεγάλο
μισθολογικό χάσμα μεταξύ υψηλόμισθων
και χαμηλόμισθων, όπως και την καταναλωτική εγκράτεια των νοικοκυριών.
Οσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμμα,
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Αναμένει ρυθμό ανάπτυξης
0,7% έναντι 1,4% το 2018.
το ΔΝΤ διαπιστώνει ότι η Γερμανία συσσωρεύει τα έσοδα και δεν προβαίνει σε αρκετές δαπάνες, με αποτέλεσμα αυτό να βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων τριάντα ετών, στο 1,7% του ΑΕΠ. Ακόμη μία παρατήρηση του ΔΝΤ ήταν η ταχεία αύξηση των τιμών ακινήτων, ιδιαίτερα
στις μεγάλες πόλεις.
Λαμβάνοντας υπόψη την ήπια επεκτατική πολιτική που ακολούθησε τον περασμένο χρόνο η Γερμανία, το ΔΝΤ προτείνει
στο Βερολίνο να προβεί σε περισσότερες
επενδύσεις σε υποδομές και να λάβει περισσότερα φορολογικά μέτρα προς όφελος
των χαμηλόμισθων νοικοκυριών. Προτρέπει
επίσης τις αρμόδιες αρχές να παρέχουν κίνητρα εργασίας σε γυναίκες και σε γηραιότερους εργαζομένους και να προσφέρουν
φοροαπαλλαγές, προκειμένου να σημειωθεί
πρόοδος στον τομέα των ερευνών. Στην
ετήσια έκθεσή του, το ΔΝΤ προτείνει επίσης
στη Γερμανία την αναβάθμιση των κρατικών
ψηφιακών υποδομών.
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ, η
γερμανική οικονομία θα ανακάμψει το 2020
με ρυθμό ανάπτυξης 1,7%, ενώ το 2017
είχε αγγίξει το 2,2%. Εντούτοις, σε ιστορικό
χαμηλό βρίσκεται πλέον το ποσοστό ανεργίας, στο 3,1 %.

ΔΙΕΘΝΗ
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Πρόεδρος της Ε.Ε. η Φον ντερ Λάιεν

Με οριακή πλειοψηφία (383 από τις 751 ψήφους), διαδέχεται τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
Της ανταποκρίτριάς μας
στις ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
ΕΛΕΝΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ

Η Γερμανίδα πολιτικός Ούρσουλα φον
ντερ Λάιεν είναι η επόμενη πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η πρώτη
γυναίκα στην ιστορία που αναλαμβάνει
τα ηνία της Ε.Ε. Στην ψηφοφορία στην
ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο
Στρασβούργο, η μέχρι πρότινος υπουργός Αμύνης της Γερμανίας απέσπασε
οριακή πλειοψηφία (383 από τις 751
ψήφους), η οποία της επιτρέπει να διαδεχθεί τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και από
1η Νοεμβρίου να μετακομίσει στον 13ο
όροφο του Βerlaymont, του αρχηγείου
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
H πλειοψηφία υπέρ της είναι η μικρότερη που έχει συγκεντρώσει πρόεδρος
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Η Γερμανίδα πολιτικός
ανέφερε ότι θα προτείνει
να μετατραπεί η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων
σε τράπεζα που
θα χρηματοδοτεί δράσεις
για το κλίμα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν καλεί τους ευρωβουλευτές να την ψηφίσουν, θέτοντας το περιβάλλον στην κορυφή της ατζέντας της.

της Επιτροπής από το 2008, όταν η συνθήκη της Λισσαβώνας έδωσε στο Ευρωκοινοβούλιο τον τελευταίο λόγο για τον
διορισμό αυτό.
Χωρίς να αποκτήσει τη στήριξη όλων
των φιλοευρωπαϊκών κομμάτων, η Φον
ντερ Λάιεν, μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος, αναγκάστηκε να δεχθεί και
τη στήριξη αντιευρωπαϊκών και ακροδεξιών ευρωβουλευτών από την Ιταλία,
Πολωνία και την Ουγγαρία, κάτι που
μπορεί να της δημιουργήσει προβλήματα
στη θητεία της. Η μικρή πλειοψηφία που
έλαβε επίσης υπογραμμίζει και τη δυσκολία που θα αντιμετωπίσει η ίδια όταν
θα ζητηθεί η ψήφος του Ευρωκοινοβουλίου σε μία σειρά από νόμους.
«Η πιο σημαντική πρόκληση που θα
πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι να δια-

τηρήσουμε τον πλανήτη μας υγιή», είπε
στην ομιλία της χθες το πρωί, θέλοντας
να δείξει ποια θα είναι η βασική της προτεραιότητα τα επόμενα πέντε χρόνια.
Με μεγάλη άνεση, εναλλάσσοντας τη
γλώσσα της από αγγλικά σε γαλλικά και
γερμανικά, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
ανέφερε ότι θα προτείνει να μετατραπεί
η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σε
τράπεζα που θα χρηματοδοτεί δράσεις
για το κλίμα.
Η ίδια τόνισε ότι στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή από εδώ και εμπρός θα υπάρχει ίσος αριθμός ανδρών και γυναικών. «Ακριβώς πριν από 40 χρόνια,
η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Σιμόν Βέιλ, είχε εκλεγεί παρουσιάζοντας το όραμα της
για μία Ενωμένη Ευρώπη» είπε η Φον

ντερ Λάιεν. «Σαράντα χρόνια αργότερα,
με μεγάλη τιμή μία γυναίκα είναι υποψήφια για την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής».
Συγχρόνως, επιτέθηκε στους διεθνείς
γίγαντες της τεχνολογίας που «κοροϊδεύουν» το ευρωπαϊκό φορολογικό σύστημα, όπως είπε, ενώ τάχθηκε υπέρ
ενός ευρωπαϊκού συστήματος αντασφάλισης των ταμείων ανεργίας. Μέσα στις
προτάσεις συμπεριλαμβάνονται η θεσμοθέτηση κατώτατου μισθού σε όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες, και ο τριπλασιασμός του προϋπολογισμού για το πρόγραμμα φοιτητικών ανταλλαγών
Erasmus+. Η ίδια τόνισε ότι θα πρέπει
να οργανωθεί μία διάσκεψη για το μέλλον
της Ευρώπης μέχρι το 2020, η οποία δεν
αποκλείεται να οδηγήσει ακόμα και σε

αλλαγές των ευρωπαϊκών συνθηκών. Επίσης, ζήτησε μόνιμο σώμα 10.000 συνοριοφυλάκων από το 2024 αντί για το
2027 και ολοκλήρωση της τραπεζικής
ένωσης συμπεριλαμβανομένου του συστήματος ασφάλισης καταθέσεων.
Η υποψηφιότητά της είχε χωρίσει ακόμα και το κόμμα των Σοσιαλιστών,
καθώς ακόμα και οι Γερμανοί ευρωβουλευτές αντιτάχθηκαν στις αδιαφανείς
διαδικασίες που ακολουθήθηκαν. Η
ίδια υποσχέθηκε την καθιέρωση ενός
νέου συστήματος εκλογής του προέδρου
της Επιτροπής, ενισχύοντας τον θεσμό
Spitetzenkandidaten και θέλοντας να
«καλοπιάσει» τους ευρωβουλευτές υποσχέθηκε πως οι εισηγήσεις που θα
έχουν πλειοψηφία θα γίνονται νομοθετική πράξη.

Νέα εποχή στο εμπόριο με πλοία χωρίς πλήρωμα
Βρίσκεται το μέλλον του θαλάσσιου εμπορίου σε πλοία χωρίς πλήρωμα που
θα διασχίζουν τις θάλασσες με πολύ
μικρότερο κόστος, καθοδηγούμενα
από δορυφόρους και θερμικές κάμερες;
Δεν είναι καθόλου απίθανο, ιδίως αν
αντιμετωπιστούν τα επόμενα χρόνια
ορισμένα προβλήματα ασφαλείας αλλά
και νομικά, με κυριότερο το ενδεχόμενο
διακοπής της επικοινωνίας μεταξύ
πλοίου και θαλάμου ελέγχου στην
ξηρά. Θα είναι σημαντική εξέλιξη, δεδομένου πως το 90% του παγκοσμίου
εμπορίου διεξάγεται μέσω θαλάσσης,
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Ναυτιλίας.
Στις 9 Μαΐου, ένα αλουμινένιο σκάφος
μήκους 12 μέτρων, χωρίς κανέναν άνθρωπο πάνω του, διέσχισε το Στενό της

ωμένο κόστος. Επίσης, δεν χρειάζεται
να υπάρχει μαγειρείο, ούτε τουαλέτες.
Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτό
τον χώρο». Ο Σίμπσον υποστηρίζει πως
τα πλοία τύπου «Sea Kit» θα είναι φιλικότερα προς το περιβάλλον, διότι είναι
εξοπλισμένα και με ηλεκτροκινητήρες
και μπορούν να χρησιμοποιήσουν μικρότερα λιμάνια, δεδομένου του μικρότερου μεγέθους τους. Η απουσία πληρώματος στο σκάφος σημαίνει πως δεν
κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές από πυρκαγιά ή βύθιση του σκάφους και πως
η πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν χρειάζεται
να πληρώνει και να εκπαιδεύει πληρώματα.

«Φαντάσματα»

<
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<
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Στη Μάγχη η πρώτη
μεταφορά φορτίου
χωρίς παρουσία
ανθρώπων στο σκάφος.
Μάγχης, μεταφέροντας στην Οστάνδη
του Βελγίου ένα κουτί με πέντε κιλά
στρείδια. Αυτή ήταν η πρώτη στην ιστορία θαλάσσια μεταφορά εμπορικού
φορτίου χωρίς παρουσία ανθρώπων
στο πλοίο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του
BBC. Το πλοίο δίχως πλήρωμα ονομάζεται «Sea Kit» και ανήκει στη βρετανική
εταιρεία Hushcraft, η οποία το σχεδίασε
και το ανέπτυξε. Βέβαια, τέσσερις άνθρωποι της εταιρείας παρακολουθούσαν
συνεχώς τη διαδρομή του «Sea Kit» από
το κέντρο ελέγχου της εταιρείας στο
Τολερσμπέρι του Εσεξ, ενώ το μη επανδρωμένο σκάφος το παρακολουθούσαν
επίσης η βρετανική και η βελγική α-

Το πλοίο δίχως πλήρωμα ονομάζεται Sea Kit και ανήκει στη βρετανική εταιρεία

Hushcraft που το σχεδίασε και το ανέπτυξε.

κτοφυλακή. «Μπορούσες να ακούσεις
μάλιστα τα κύματα να χτυπούν το σκάφος», λέει στο BBC ο Μπεν Σίμπσον,
διευθυντής της Hushcraft. To «Sea Kit»
διαθέτει υβριδική μηχανή πετρελαίου,
γεννήτριες ηλεκτρισμού, δορυφορική
σύνδεση, θερμικές κάμερες και αυτόματο σύστημα προσδιορισμού, ώστε
να προειδοποιεί άλλα σκάφη για τη
θέση και την ταυτότητά του.
Το σκάφος κέρδισε βραβείο ύψους
4 εκατ. δολαρίων από τη Shell για πρόοδο
που έχει επιτευχθεί στην αυτόνομη
χαρτογράφηση των ωκεανών. Τώρα, η
Hushcraft φιλοδοξεί να χρησιμοποιήσει
το «Sea Kit» για τη μεταφορά φορτίου

ως το πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη
αυτόνομων εμπορικών σκαφών τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία αναπτύσσει
διαφορετικά μοντέλα για αποστολές
προστασίας του περιβάλλοντος, έρευνας
του πυθμένα, εκκαθάρισης ναρκοπεδίων, συλλογής πληροφοριών, ασφάλειας
λιμένος (πυρόσβεση και εποπτεία) και
άλλους σκοπούς. Ομως το βασικό ερώτημα είναι αν είναι δυνατή η ανάπτυξη
εμπορικού σκάφους που θα κινείται αυτόνομα χωρίς παρουσία ανθρώπων. «Τα
πλεονεκτήματα είναι πολλά», λέει στο
BBC ο Σίμπσον. «Μπορεί κανείς να τα
στείλει ανά τον κόσμο να εκτελέσουν
διάφορες εργασίες με σημαντικά μει-

Ωστόσο, όλα αυτά τα πλεονεκτήματα
των μη επανδρωμένων πλοίων συνοδεύονται από σημαντικές προκλήσεις,
σύμφωνα με τον συνταξιούχο Αμερικανό
πλοίαρχο Λόρενς Μπρέναν, που είναι
και καθηγητής Ναυτικού Δικαίου στη
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Φόρνταμ. Η σημαντικότερη είναι πως, αν
διακοπεί η επικοινωνία μεταξύ σκάφους
και θαλάμου ελέγχου στην ξηρά, τότε
θα προκύψει ένα πλοίο-φάντασμα που
θα παρασύρεται από τα ρεύματα αποτελώντας κίνδυνο για τους ιδιοκτήτες
του, τους ιδιοκτήτες του φορτίου του
και το περιβάλλον, λέει ο καθηγητής
Μπρέναν στο BBC.
H Καρολίνα Ζβόλακ, επικεφαλής
του Τμήματος Πλοήγησης στην Πολωνική Ναυτική Ακαδημία, που συνεργάστηκε με την ομάδα του «Sea
Kit», θεωρεί ότι τα επόμενα χρόνια όλο
και περισσότερες θέσεις εργασίας σε
πλοία θα μεταφέρονται στην ξηρά, καθώς οι προηγμένες τεχνολογίες επικοινωνιών θα επιτρέπουν την παρακολούθηση πλοίων από ξηράς.
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«Δεν θα σας πωλήσουμε
τα μαχητικά F-35»
O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ
ξεκαθάρισε χθες ότι η Τουρκία δεν πρόκειται να παραλάβει αεροσκάφη F-35,
εφόσον προμηθεύεται ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους S-400.
«Τώρα λέμε στην Τουρκία: δεν θα
σας πουλήσουμε τα μαχητικά F-35»,
είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου.
Ο Αμερικανός πρόεδρος απέδωσε την
ευθύνη για το αδιέξοδο στον προκάτοχό
του, υποστηρίζοντας ότι το πρόβλημα
ξεκίνησε όταν ο Λευκός Οίκος του Μπαράκ Ομπάμα αρνήθηκε να προμηθεύσει
στην Τουρκία πυραύλους Patriot. Ο Λευκός Οίκος του Ομπάμα δεν αρνήθηκε
να πωλήσει στην Τουρκία πυραύλους
Patriot αλλά η συμφωνία για τους πυραύλους αυτούς κατέρρευσε όταν οι ΗΠΑ έκριναν υπερβολικές τις απαιτήσεις
της Τουρκίας για μεταφορά τεχνολογίας
κατά την προμήθεια των Patriot.
Ο Τραμπ επεσήμανε χθες ότι η
Lockheed, κατασκευάστρια των F-35
«δεν είναι χαρούμενη» με την απόφαση
να μην προχωρήσει η προμήθεια στην
Τουρκία, γιατί «αυτό σημαίνει πολλές
θέσεις εργασίας». Αλλά ξεκαθάρισε ότι
πήρε την απόφαση αυτή παρά τη σχέση
του με τον Ταγίπ Ερντογάν. «Είναι μια
πολύ δύσκολη κατάσταση, αυτή στην
οποία βρίσκονται (στην Τουρκία). Είναι
μια πολύ δύσκολη κατάσταση αυτή
στην οποία βρισκόμαστε εμείς στις
ΗΠΑ. Με αυτά τα δεδομένα, δουλεύουμε
πάνω στο ζήτημα. Θα δούμε τι θα συμβεί,
αλλά δεν είναι πολύ δίκαιο», προσέθεσε
ο Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν
αναφέρθηκε σε άλλες κυρώσεις, όπως
αυτές που βρίσκονται υπό συζήτηση
στο Κογκρέσο.
Την Παρασκευή προσγειώθηκαν στην

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση», είπε ο
Αμερικανός πρόεδρος.
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Ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε, χθες, ότι η Τουρκία δεν
πρόκειται να τα παραλάβει,
εφόσον προμηθεύεται τους
ρωσικούς πυραύλους S-400.
Αγκυρα τα πρώτα ρωσικά αεροσκάφη
που μετέφεραν ραντάρ και οχήματα εκτόξευσης των S-400. Oι ίδιοι οι πύραυλοι
θα φθάσουν αργότερα διά θαλάσσης,
ενώ κατά δήλωση του Τούρκου προέδρου Ταγίπ Ερντογάν, το σύστημα θα
είναι πλήρως εγκατεστημένο τον Απρίλιο
του 2020.
REUTERS, A.P.

Παρέθετε δείπνα με έξοδα
του γαλλικού δημοσίου
Οι αστακοί «έφαγαν» τον Γάλλο υπουργό
Περιβάλλοντος Φρανσουά ντε Ριζί, ο οποίος υπέβαλε χθες την παραίτησή του
μετά τις αποκαλύψεις για τα μεγαλοπρεπή δείπνα που παρέθετε σε δεκάδες
φίλους του με έξοδα του γαλλικού δημοσίου.
Ο Ντε Ριζί παραιτήθηκε ενόψει νέου
γύρου αποκαλύψεων της ιστοσελίδας
ερευνητικής
δημοσιογραφίας
Mediapart για τις αποζημιώσεις δαπανών που ζητούσε ως βουλευτής και
οι οποίες φέρεται να περιελάμβαναν
προσωπικά έξοδα. Πριν προχωρήσει
στον νέο γύρο δημοσιευμάτων, η ιστοσελίδα απευθύνθηκε στον υπουργό
ζητώντας του να εξηγήσει τις δαπάνες
και εκείνος αντέδρασε παραιτούμενος
αλλά και καταθέτοντας μήνυση κατά
της ιστοσελίδας για δυσφήμηση. «Υφίσταμαι μιντιακό λιντσάρισμα» έγραψε
στον προσωπικό του λογαριασμό στο
Facebook.
Ο 45χρονος Ντε Ριζί ήταν πρώτος τη
τάξει υπουργός μετά τον πρωθυπουργό
Εντουάρ Φιλίπ, σε μια συμβολική ενέργεια που είχε ως στόχο να υπογραμμίσει
την σημασία που αποδίδει ο Γάλλος
πρόεδρος Μακρόν στην καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής. Η αποχώρηση

αυτή είναι η δεύτερη μετά τη θεαματική
παραίτηση του Νικολά Ιλό από το ίδιο
υπουργείο. Ο διάσημος παρουσιαστής
εκπομπών οικολογικού περιεχομένου,
Ιλό, παραιτήθηκε πέρυσι καταγγέλλοντας αδράνεια της κυβέρνησης στο
θέμα της κλιματικής αλλαγής. Η κυβέρ<
<
<
<
<
<

Παραιτήθηκε
ο υπουργός Περιβάλλοντος
Φρανσουά ντε Ριζί μετά τις
αποκαλύψεις ιστοσελίδας.
νηση του Εμανουέλ Μακρόν δέχεται επικρίσεις για υπεροπτική συμπεριφορά
και απώλεια επαφής με τις ανησυχίες
των απλών ανθρώπων. Ενα από τα μέτρα
για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, η επιβολή συμπληρωματικής
φορολογίας στα καύσιμα, πυροδότησε
τις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων»,
που αποτέλεσαν μεγάλο πλήγμα για
την προεδρία Μακρόν. Υπό αυτό το πρίσμα, τα πολυτελή δείπνα του αρμόδιου
υπουργού, δημοσία δαπάνη, ήταν κάτι
χειρότερο από faux-pas.
REUTERS

Απολογία τριών λεπτών
από τον Ματέο Σαλβίνι
Ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης
Ματέο Σαλβίνι παίζει το παιχνίδι της γάτας με το ποντίκι, ανακοινώνοντας ότι
θα μεταβεί μεν στη Βουλή για να απαντήσει στα ερωτήματα γύρω από την υπόθεση των σχέσεών του με τη Ρωσία,
αλλά μόνο για τρία λεπτά. Ο Σαλβίνι έχει
αρνηθεί ότι ο άνθρωπος που ακούστηκε
στα ηχογραφημένα ντοκουμέντα να συζητεί την προμήθεια ρωσικού πετρελαίου
με «μίζες» για τη χρηματοδότηση της
Λέγκας του Βορρά ενήργησε κατόπιν δικής του εντολής. Ο υπόδικος Τζανλούκα

Σαβοΐνι, επικεφαλής του συνδέσμου φιλίας Ρωσίας - Λομβαρδίας, ήταν παρών
σε επίσημες επισκέψεις μελών της ιταλικής κυβέρνησης στη Ρωσία, ενώ μετείχε
και στο επίσημο δείπνο που παρέθεσε
η ιταλική κυβέρνηση στη Ρώμη για την
επίσκεψη του Ρώσου προέδρου Πούτιν
τον περασμένο μήνα. Η αντιπολίτευση
ζητεί από τον Σαλβίνι να δώσει μακροσκελή αναφορά για το θέμα, ενώ εκείνος
υποστηρίζει ότι θα το θίξει στη διάρκεια
της συζήτησης, στην οποία ο διαθέσιμος
χρόνος του θα είναι τρία λεπτά.
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Αρωμα ανανέωσης και διεύρυνσης

Ανακοίνωσε χθες το Μαξίμου τους πρώτους 28 γενικούς και ειδικούς γραμματείς υπουργείων
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Εντονο άρωμα διεύρυνσης, αλλά και ανανέωσης έχουν οι πρώτοι 28 γενικοί και ειδικοί γραμματείς –πολλοί από τους οποίους
προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα– που
ανακοίνωσε χθες το Μέγαρο Μαξίμου. Μεταξύ αυτών βρίσκονται πρόσωπα που έχουν
κάνει «σκιώδη» δουλειά και συνεργάζονται
εδώ και πολύ καιρό με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και το στενό επιτελείο του. Πολλά
από τα πρόσωπα που ανακοινώθηκαν χθες
δεν έχουν ασχοληθεί ξανά με την ενεργό
πολιτική και, σύμφωνα με κυβερνητικές
πηγές, το κριτήριο για την επιλογή τους
ήταν οι εξειδικευμένες γνώσεις και η πείρα
τους στον τομέα ευθύνης που αναλαμβάνουν και όχι η κομματική προέλευση. Οι
ίδιες πηγές σημείωναν ότι είναι η πρώτη
φορά που ελληνική κυβέρνηση τοποθετεί

«Προσβλέπω σε μια πολύ ουσιαστική συνεργασία μαζί σας», είπε στον Αρχιεπίσκοπο ο πρωθυπουργός.

Συνάντηση πρωθυπουργού
με Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

<
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Διατηρούνται δύο που είχαν
διορισθεί επί ΣΥΡΙΖΑ, καθώς
η κυβέρνηση θέλει να αξιοποιήσει πρόσωπα που έχουν
θετικό απολογισμό έργου.
γενικούς και ειδικούς γραμματείς στα υπουργεία μέσα σε δέκα μόλις μέρες από
τις εκλογές, ενώ τις επόμενες ημέρες θα
ακολουθήσουν και οι ανακοινώσεις των
υπόλοιπων ονομάτων. Σημειώνεται ότι ο
συνολικός αριθμός θα μειωθεί από 93 επί
προηγούμενης κυβέρνησης σε 59.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρουν παρουσιάζει η
επιλογή των προσώπων που θα πλαισιώσουν το οικονομικό επιτελείο, καθώς είναι
άγνωστα σε πολλούς – οι περισσότεροι εξ
αυτών έχουν γνώση, αλλά και εμπειρία σε
συζητήσεις με τους θεσμούς. Ο Χρήστος
Τριαντόπουλος (γενικός γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής), ερευνητής στο Κέντρο Προγραμματισμού Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), ήταν εκ των βασικών συνεργατών του Χρήστου Σταϊκούρα όταν
ήταν αναπληρωτής ΥΠΟΙΚ, ο γενικός γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής Θάνος
Πετραλιάς, προερχόμενος από την Τράπεζα
της Ελλάδος με ειδίκευση στα μακροοικονομικά, συνεργαζόταν με το στενό επιτελείο
του κ. Μητσοτάκη –όπως και ο κ. Τριαντόπουλος– εδώ και καιρό, ενώ η Αθηνά
Καλύβα (γενική γραμματέας Φορολογικής
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας) είναι
πρόσωπο που προέρχεται από τη δημόσια
διοίκηση με τεχνοκρατικό προφίλ, καθώς
εργάζεται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων
της Κομισιόν. Παραμένει στη θέση του ο
ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού
Χρέους Φώτης Κουρμούσης, όπως και (στο
υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων) ο
γενικός γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων
και ΣΔΙΤ Νίκος Μαντζούφας, καθώς η κυβέρνηση, έλεγαν αρμόδιες πηγές, θα αξιοποιήσει πρόσωπα που έχουν θετικό απολογισμό έργου (και στα ονόματα που μένει

Αποτελεί δείγμα γραφής ότι η κυβέρνηση τοποθετεί γενικούς και ειδικούς γραμματείς μέσα σε δέκα μόλις μέρες από τις εκλογές.

Τα ονόματα που ανακοίνωσε το Μαξίμου
ΥΠΟΙΚ: Γ.Γ. Οικονομικής Πολιτικής: Χρήστος Τριαντόπουλος, Ειδ. Γραμματέας

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους: Φώτης Κουρμούσης, Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής: Θάνος Πετραλιάς, Γ.Γ. Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας:
Αθηνά Καλύβα. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ: Δημήτρης Σκάλκος, Ειδική Γραμματέας Διαρθρωτικών Ταμείων
(EKT-ΕΤΠΑ-Τ.Σ.): Νίκη Δανδόλου, Γ.Γ. Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ: Νίκος
Μαντζούφας, Γ.Γ. Βιομηχανίας: Πελοπίδας Καλλίρης, Γ.Γ. Εμπορίου και Καταναλωτή: Πάνος Σταμπουλίδης, Γ.Γ. Ερευνας και Τεχνολογίας: Θανάσης Κυριαζής.
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη: Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής
και Ασύλου: Πάτροκλος Γεωργιάδης, Ειδικός Γραμματέας Πρώτης Υποδοχής:
Μάνος Λογοθέτης, Γ.Γ. Δημόσιας Τάξης: Κωνσταντίνος Τσουβάλας, Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής: Σοφία Νικολάου, Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας: Νίκος Χαρδαλιάς, Αναπληρωτής Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας: Γιώργος Μάριος Καραγιάννης.
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού: Γ.Γ. Αθλητισμού: Γιώργος Μαυρωτάς. Υπουργείο Εθνικής Αμυνας: Γ.Γ. Αντώνης Οικονόμου. Υπουργείο Περιβάλλοντος
και Ενέργειας: Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων: Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γ.Γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος: Ευθύμιος Μπακογιάννης, Γ.Γ.
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων: Αλεξάνδρα Σδούκου. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Γ.Γ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών:
Λεωνίδας Χριστόπουλος, Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων: Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος, Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων: Αντώνης Τζωρτζακάκης. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Γ.Γ. Υποδομών: Γιώργος Καραγιάννης,
Γ.Γ. Μεταφορών: Νίκος Σταθόπουλος. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Γ.Γ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Γεώργιος Στρατάκος, Γ.Γ. Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων: Κωνσταντίνος Μπαγινέτας.

να ανακοινωθούν). Τοποθέτηση-έκπληξη
ήταν αυτή του αντιπροέδρου του Ποταμιού
Γιώργου Μαυρωτά στη Γενική Γραμματεία
Αθλητισμού.
Από τη 12μελή ομάδα συμβούλων του
κ. Μητσοτάκη προέρχονται ο γενικός
γραμματέας Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και Απλοποίησης Διαδικασιών στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής Λεωνίδας Χριστόπουλος, συνεργάτης του πρωθυπουργού από την εποχή που βρισκόταν στο
υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
και σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη για θέματα κράτους-δημόσιας διοίκησης και
στη Ν.Δ. Στο υπουργείο Ενέργειας, γενική
γραμματέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
τοποθετείται η Αλεξάνδρα Σδούκου. Η κ.
Σδούκου ήταν διευθύντρια του γραφείου
του Γιάννη Μανιάτη στο ΥΠΕΚΑ και είχε
αναλάβει χρέη συμβούλου του κ. Μητσοτάκη στα θέματα ενέργειας. Στο υπουργείο
Επενδύσεων και Ανάπτυξης, γενικός γραμματέας Βιομηχανίας και Καταναλωτή τοποθετείται ο προερχόμενος από τον ιδιωτικό τομέα Παναγιώτης Σταμπουλίδης, ο
οποίος έχει να επιδείξει θετικό έργο κατά
τη θητεία του ως διευθύνοντος συμβούλου
του Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και
Αλιείας Α.Ε.

Αλέξης Τσίπρας: Οχι σε φωνές και ξόρκια
Tου ΣΤΑΥΡΟΥ Γ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Θα είμαστε εδώ, όχι για να κάνουμε αντιπολίτευση με φωνές και με ξόρκια.
Αλλά για να κάνουμε δυναμική και αποτελεσματική αντιπολίτευση. Και δυναμική αντιπολίτευση είναι η τεκμηριωμένη αντιπολίτευση». Με αυτή τη
φράση, μιλώντας στη νέα Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενη από 86 βουλευτές,
ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να γυρίσει
σελίδα για το κόμμα του, «αποκηρύσσοντας» την προ του 2015 αντιπολίτευση που ασκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και επιχειρώντας να δώσει έναν νέο, πιο «θεσμικό» αυτή τη φορά τόνο στα έδρανα
της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Οι
<
<
<
<
<
<

Στροφή από
την αντιπολιτευτική τακτική
που ακολουθούσε έως
το 2015 προαναγγέλλει
ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
λέξεις, άλλωστε, «φωνές και ξόρκια»
μπορεί να εκληφθούν όχι μόνο ως αιχμή
για την αντιπολιτευτική τακτική της
Ν.Δ. το προηγούμενο διάστημα, αλλά
και ως μια έμμεση κριτική για τις «αυταπάτες» του ΣΥΡΙΖΑ πριν ανεβεί στην
εξουσία. Η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί πιο ώριμος πολιτικά
και να ασκήσει διαφορετικά τα καθήκοντα του αρχηγού της αξιωματικής
αντιπολίτευσης ήταν διακριτή στο μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας του. «Δεν
πρόκειται να λέμε “όχι” σε όλα μόνο
και μόνο επειδή είμαστε αντιπολίτευση», ανέφερε σε άλλο σημείο, προαναγγέλλοντας τη στήριξη σήμερα στο
πρόσωπο του Κώστα Τασούλα για την
προεδρία της Βουλής, για τον οποίο,
όπως είπε, δεν υπάρχουν ενστάσεις
«επί προσωπικού».
Η αλήθεια είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν είχε διαφορετική επιλογή,

Η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να εμφανιστεί πιο ώριμος πολιτικά και να ασκήσει διαφορετικά τα καθήκοντα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν διακριτή στην ομιλία του στη νέα Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ.

Tα πρόσωπα της επόμενης ημέρας
Την έδρα της Αχαΐας αποφάσισε να κρατήσει ο πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, σε μια κίνηση που έχει και σημειολογική διάσταση, καθώς πρόκειται
για το βασικό «κάστρο» του παλαιού ΠΑΣΟΚ. Το παζλ, πάντως, της επόμενης μέρας
του ΣΥΡΙΖΑ στην αξιωματική αντιπολίτευση έχει αρχίσει σιγά σιγά να συμπληρώνεται, δίνοντας και το στίγμα των προθέσεων της ηγεσίας. Νέα γραμματέας της Κ.Ο.
του κόμματος αναλαμβάνει η Ολγα Γεροβασίλη, εκ των κορυφαίων στελεχών του
κόμματος, με δύο υπουργικές θητείες την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Οι
τρεις θέσεις των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων θα καλυφθούν από τον Ευκλείδη
Τσακαλώτο, τον Δημήτρη Τζανακόπουλο και τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου. Τη
θέση του διευθυντή της Κ.Ο. θα πάρει ο Θανάσης Θεοχαρόπουλος, που δεν εξελέγη βουλευτής, ενώ για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής θα προταθεί ο Δημήτρης Βίτσας. Οσον αφορά τον εκπρόσωπο Τύπου, ο κ. Τσίπρας επέλεξε τον Αλέξη
Χαρίτση, που ούτως ή άλλως πριν από τις εθνικές εκλογές είχε αναλάβει μαζί με
την Εφη Αχτσιόγλου μεγάλο μέρος της εκπροσώπησης του κόμματος στα μίντια. Τέλος, η Ράνια Σβίγκου θα αναλάβει υπεύθυνη για την ευρωπαϊκή πολιτική.
έπειτα από 4,5 χρόνια διακυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ και εφαρμογής ενός πολύ σκληρού μνημονίου, από το να πάει σε πιο
θεσμικά μονοπάτια. Παραφράζοντας μάλιστα τη γνωστή φράση του Ηλίου Ηλιού
«θα τους ταράξουμε στη νομιμότητα»,

σημείωσε πως «καθήκον μας σήμερα είναι να τους ταράξουμε στην τεκμηριωμένη κριτική και στην προγραμματική
αντιπολίτευση». Στο τέλος, πάντως, της
ομιλίας του –κυριολεκτικά με την τελευταία φράση του– ο κ. Τσίπρας άφησε

ανοικτά παράθυρα: «Θα είμαστε συνεπείς
στο ραντεβού μας τόσο στη Βουλή όσο
και στους δρόμους του αγώνα», είπε,
δείχνοντας πως δεν απορρίπτει τελεσίδικα τις παλιές πρακτικές των διαδηλώσεων. Στελέχη, άλλωστε, του κόμματος
έχουν αναφέρει πως ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ
μπορεί να μην υποκινήσει διαδηλώσεις,
αλλά «θα σταθεί στο πλευρό κοινωνικών
ομάδων που θα διαδηλώσουν». Νωρίτερα,
κατά το πρώτο μέρος της ομιλίας του, ο
κ. Τσίπρας είχε εξαπολύσει «εφ’ όλης
της ύλης» επίθεση στην κυβέρνηση για
τις αποφάσεις των πρώτων ημερών.
Ο πρώην πρωθυπουργός χαρακτήρισε
την κυβέρνηση Μητσοτάκη «ένα πρωτότυπο μοντέλο κυβέρνησης ανώνυμης
εταιρείας», που προμηνύει «μεγάλη ξηρασία για τα λαϊκά στρώματα» και «για
τις κατακτήσεις των τελευταίων ετών».
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατέληξε λέγοντας πως το κόμμα του θα υπερασπιστεί τις «ανάγκες και απαιτήσεις όσων
μας ψήφισαν, αλλά και όσων δεν μας
ψήφισαν», γιατί «τα προβλήματα και
οι ανάγκες ενώνουν».

Νέα σελίδα στις σχέσεις Πολιτείας Εκκλησίας άνοιξε χθες, ύστερα από
τη συνάντηση του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών κ. Ιερώνυμο στο
Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνάντηση
συμφωνήθηκε ότι δεν υφίσταται θέμα
αναθεώρησης των άρθρων 3 και 13
του Συντάγματος, ούτε του προοιμίου,
ούτε δήλωσης περί ουδετερόθρησκου.
Επίσης συμφωνήθηκε η ανάγκη άμεσης επαναλειτουργίας της επιτροπής
διαλόγου Πολιτείας - Εκκλησίας (είχε
συσταθεί επί υπουργίας Αννας Διαμαντοπούλου) με στόχο τη διευθέτηση
ζητημάτων που αφορούν τους δύο
θεσμούς, όπως η διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών και η αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του
Μεγάρου Μαξίμου, ο πρωθυπουργός
εγγυήθηκε πλήρως τη διασφάλιση
των υφισταμένων μισθολογικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων των κληρικών, ενώ ο
Αρχιεπίσκοπος υπογράμμισε ότι για
την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, η γνωστή πρόταση συμφωνίας Πολιτείας Εκκλησίας του περασμένου Νοεμβρίου
θεωρείται ως μη γενόμενη. Εκκλησιαστικές πηγές ανέφεραν επίσης
χθες στην «Κ» ότι υπήρξε διαβεβαίωση
για έγκριση των πιστώσεων των διορισμών κληρικών εντός του 2019, και
για αύξηση τους αριθμού τους, με
στόχο να ενισχυθούν οι μητροπόλεις
σε περιοχές όπως η Ηπειρος, η Μακεδονία, η Θράκη και τα νησιά του
Αιγαίου.
Η σχετική ανακοίνωση μετά τη συνάντηση έκανε λόγο για «νέα αρχή
στις σχέσεις Πολιτείας - Εκκλησίας,
η οποία θα στηρίζεται στον σεβασμό
των διακριτών ρόλων τους και σε μια
σχέση ειλικρίνειας, η οποία δεν θα
γίνεται αντικείμενο μικροκομματικής
εκμετάλλευσης». Στις δηλώσεις του
ο κ. Μητσοτάκης, μετά το θερμό κα-

λωσόρισμα στον κ. Ιερώνυμο, του ανέφερε: «Προσβλέπω σε μια πολύ ουσιαστική συνεργασία μαζί σας. Είναι
πολλά τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πάντα όμως με καλή
πίστη, με καλή διάθεση, και σεβόμενοι
τις συνταγματικές επιταγές των άρθρων 3 και 13 – στα οποία, όπως εξάλλου σας έχω ήδη ενημερώσει, δεν
πρόκειται να υπάρξει καμία αλλαγή
κατά τη συνταγματική αναθεώρηση.
Οπότε και πάλι καλωσήλθατε, και χαίρομαι πάρα πολύ που σας υποδέχομαι».
Από την πλευρά του ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιερώνυμος δήλωσε: «Χαίρομαι
ιδιαίτερα σήμερα γιατί μου δίνεται
<
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Ο κ. Μητσοτάκης
εγγυήθηκε τη διασφάλιση των μισθολογικών
και συνταξιοδοτικών
δικαιωμάτων
των κληρικών.
αυτή η ευκαιρία και προσωπικά και
φιλικά να ευχηθώ μέσα από την καρδιά
μου δύναμη πολλή, υπομονή πολλή,
κουράγιο πολύ, διότι είναι το έργο
τεράστιο, η πατρίδα μας έχει τόσες
ανάγκες. Και θα ήθελα προσωπικά
να ευχηθώ να έχετε αυτό το κουράγιο
και αυτή τη δύναμη, ώστε και στα
προβλήματα αυτά που θίξατε, και
άλλα που υπάρχουν πολλά, μέσα σε
μία στενή συνεργασία όσο αφορά τον
χώρο της Εκκλησίας και τον χώρο
της Πολιτείας, να βρούμε τις κατάλληλες λύσεις και τις κατάλληλες τοποθετήσεις. Καλή δύναμη».
Για σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί συνάντηση της νέας υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Νίκης Κεραμέως με τον Αρχιεπίσκοπο, στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Μεταρρυθμίσεις και πρόσθετος
δημοσιονομικός χώρος
Στο δικής της «ιδιοκτησίας» σχέδιο μεταρρυθμίσεων που ενισχύει την ανάπτυξη –και στην ένταξη σε αυτό το
πλαίσιο της μείωσης των φόρων που
εισηγείται– επιμένει η κυβέρνηση στις
πρώτες επαφές με τους θεσμούς. Αυτό
προέταξε και ο πρωθυπουργός στο
χθεσινό, πρώτο τετ α τετ του με τον
εκτελεστικό διευθυντή του Ευρωπαϊκού
Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους
Ρέγκλινγκ.
Στην κοινή ανακοίνωση που συμφωνήθηκε ανάμεσα στην κυβέρνηση
και στον ESM μετά το τετ α τετ των
δύο ανδρών, που κράτησε 40 λεπτά, η
κυβέρνηση επέμεινε στο θετικό κλίμα
της συνάντησης και στο γεγονός ότι
ο κ. Μητσοτάκης τόνισε τη σημασία
των μεταρρυθμίσεων που ενισχύουν
την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, οι οποίες
«αποτελούν τις κεντρικές δεσμεύσεις
της νέας ελληνικής κυβέρνησης». Ο κ.
Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε, σύμφωνα
με το πρωθυπουργικό γραφείο, ότι η
Ελλάδα θα σεβαστεί τους δημοσιονομικούς στόχους και επανέλαβε την πεποίθησή του ότι «η ταχεία υλοποίηση
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
θα ανοίξει τον δρόμο για υψηλότερη
ανάπτυξη και πρόσθετο δημοσιονομικό
χώρο». Από την πλευρά του, ο κ. Ρέγκλινγκ τόνισε ότι ο ESM «είναι μακροπρόθεσμος εταίρος της Ελλάδας
και είναι πρόθυμος να βοηθήσει την
κυβέρνηση στην προσπάθειά της να
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και
τη διατηρήσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη». Η κυβέρνηση προτάσσει το
φορολογικό νομοσχέδιο και τις μειώσεις
φόρων ως μέρος ενός συνολικού σχεδίου μεταρρυθμίσεων με αναπτυξιακό
πρόσημο που θα δώσουν ώθηση στην
οικονομία και επαναλαμβάνει ότι δεν
θα θέσει σε κίνδυνο την επίτευξη των
πρωτογενών πλεονασμάτων του 2019
και του 2020, επιδιώκοντας να διαμορφώσει θετικό πνεύμα στις πρώτες επαφές με τους θεσμούς και να εξηγήσει
πώς θα προχωρήσει σε τόσο επιθετικές

μειώσεις φόρων προκειμένου να εκκινήσει από μια καλή αφετηρία. «Εχουμε
αναπτύξει ένα σχέδιο που εκτείνεται
σε βάθος τετραετίας... Είμαστε υποχρεωμένοι, για να είμαστε συνεπείς
και σοβαροί στον προϋπολογισμό που
θα καταθέσουμε για το 2020, να μείνουμε πιστοί στην τήρηση του πρωτογενούς πλεονάσματος ύψους 3,5%
του ΑΕΠ», σημείωσε (ΕΡΤ1) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.
<
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Το μήνυμα του
κ. Μητσοτάκη
κατά τη συνάντηση με
τον επικεφαλής του ESM
Κλάους Ρέγκλινγκ.
Την ίδια ώρα, κυβερνητικές πηγές υπογραμμίζουν –και στις συζητήσεις με
τους εκπροσώπους των θεσμών– την
αναπτυξιακή διάσταση των μειώσεων
στους φορολογικούς συντελεστές και
των μειώσεων φόρων στην ακίνητη
περιουσία, θεωρώντας ότι θα δώσουν
«ανάσα» για το 2020. Επιμένουν ακόμη
ότι οι 120 δόσεις, που είναι και η βασική
πηγή διαφωνίας, δεν θα φέρουν «τρύπα»
στα δημοσιονομικά έσοδα.
Πάντως, νωρίτερα, αρμόδιες πηγές,
κληθείσες να σχολιάσουν την τοποθέτηση του κ. Ρέγκλινγκ στο συνέδριο
του Economist περί μείωσης των φόρων
με μείωση του αφορολογήτου, υπογράμμιζαν ότι διεύρυνση της φορολογικής βάσης δεν είναι η μείωση του αφορολογήτου, και, πάντως, όχι μόνον
αυτή. Και θύμιζαν ότι η Ν.Δ., ήδη από
τον Σεπτέμβριο του 2016, έχει προτείνει
τις ηλεκτρονικές συναλλαγές ως κατεξοχήν τρόπο για τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης μέσω φορολογητέας
ύλης που κρύβεται, πτυχή που προκύπτει
και από τα μέτρα που προωθεί ήδη η
ΑΑΔΕ για τα ηλεκτρονικά βιβλία και
την ηλεκτρονική τιμολόγηση.
ΑΡ. ΠΕΛΩΝΗ
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Ομηρος της γραφειοκρατίας η αγορά ακινήτων
Για να ολοκληρωθεί μία μεταβίβαση μπορεί να χρειαστούν ακόμη και πέντε μήνες και το κόστος να φθάσει τα 1.000 ευρώ
Διαστάσεις «μάστιγας» τείνει να
προσλάβει η γραφειοκρατία στις
μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς ο
όγκος της γραφειοκρατίας, όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά αντιθέτως γιγαντώνεται χρόνο με τον
χρόνο. Πρόκειται για ένα ζήτημα
με άμεση επίπτωση όχι μόνο στο
δημόσιο ταμείο, λόγω της ακύρωσης πληθώρας αγοραπωλησιών,
κυρίως όταν οι αγοραστές είναι
ξένοι πολίτες, αλλά και στην οικονομία γενικότερα, καθώς περιορίζει τη ρευστότητα στην αγορά.
Το ζήτημα δεν είναι μόνο γραφειοκρατικό αλλά και οικονομικό, καθώς αν προστεθούν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτεί πλέον μια
μεταβίβαση, το κόστος για έναν
ιδιοκτήτη, που θέλει να πωλήσει
ή να νοικιάσει το ακίνητό του,
μπορεί και να ξεπερνά τα 1.000
ευρώ, γεγονός που λειτουργεί σαφώς ως αντικίνητρο.
«Για ένα μέσο διαμέρισμα που
χρειάζεται τακτοποίηση, είναι πιθανό να απαιτηθεί ένα διάστημα
έως και πέντε μήνες, προκειμένου
να συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά», σημειώνει στην «Κ», ο κ.
Λευτέρης Ποταμιάνος, πρόεδρος
της Ενωσης Μεσιτών Αθηνών-Αττικής. Κατ’ ελάχιστον δε, το απαιτούμενο διάστημα κινείται πέριξ
των δύο μηνών, ανάλογα βέβαια
με τις ταχύτητες λειτουργίας των
υπηρεσιών, στην περιοχή όπου
υπάγεται το προς πώληση ακίνητο.
Οπως τονίζει ο κ. Ποταμιάνος, ανάλογα με τον δήμο, ή την τοπική
ΔΟΥ, εξαρτάται και ο χρόνος που
απαιτείται για την ολοκλήρωση
μιας συναλλαγής. Για παράδειγμα,
υπάρχουν δήμοι που χρειάζονται
έως και 20 μέρες για να εκδώσουν
τη βεβαίωση πληρωμής του ΤΑΠ
(Τέλος Ακίνητης Περιουσίας), ένα
έγγραφο το οποίο επανήλθε το
2017, έχοντας καταργηθεί το 2014,
ακριβώς σε μια προσπάθεια να περιοριστεί ο κυκεώνας των εγγρά-

φων, που καλείται να συγκεντρώσει ο πωλητής-ιδιοκτήτης.
«Κάθε δήμος, κάθε ΔΟΥ και κάθε Πολεοδομικό Γραφείο έχουν
τον δικό τους τρόπο λειτουργίας»,
τονίζει ο κ. Ποταμιάνος, με αποτέλεσμα να μην είναι σαφής ο ακριβής χρόνος που απαιτείται για
την ολοκλήρωση μιας μεταβίβασης
ακινήτου. Αν δε, πρόκειται για οικόπεδο, ή για μονοκατοικία (όπου
χρειάζεται και τοπογραφικό σχεδιάγραμμα...), τότε η κατάσταση
περιπλέκεται ακόμα περισσότερο.
Ειδικά για την περίπτωση των οικοπέδων, η Ενωση Μεσιτών Αθηνών-Αττικής έχει ζητήσει από την
πολιτεία να μεριμνήσει για τη γρήγορη (εντός ολίγων ημερών) έκδοση βεβαιώσεων από τα δασαρχεία της επικράτειας (ότι δηλαδή
το προς πώληση οικόπεδο δεν βρί<
<
<
<
<
<

Ο ελάχιστος αριθμός
δικαιολογητικών ανέρχεται σε 10, τοποθετώντας την Ελλάδα στην
153η θέση παγκοσμίως.
σκεται σε δασική έκταση), διότι
κατά κανόνα, η έκδοση τέτοιων
βεβαιώσεων που είναι αναγκαίες
για τη μεταβίβαση αγροτεμαχίων
διαρκεί μήνες!
Ο ελάχιστος αριθμός των απαιτούμενων πιστοποιητικών, βεβαιώσεων και λοιπών δικαιολογητικών
που χρειάζεται σήμερα για να ολοκληρωθεί μια μεταβίβαση ακινήτου ανέρχεται σε 10, τοποθετώντας την Ελλάδα στην 153η χειρότερη θέση παγκοσμίως (στοιχεία
της Παγκόσμιας Τράπεζας), πίσω
ακόμα και από τη –συμπαθέστατη
κατά τα λοιπά– Ουγκάντα. Την
ίδια στιγμή, ο μέσος όρος των εγγράφων στις χώρες-μέλη του ΟΟΣΑ
δεν ξεπερνά τα 4,7.
Μάλιστα, παρά το γεγονός αυτό,
τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν
κι άλλες απαιτήσεις. Για παράδειγ-

μα, εκτός από τις αγοραπωλησίες,
ή τις μισθώσεις, η υποχρεωτική
έκδοση βεβαίωσης από μηχανικό
περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών, επεκτάθηκε και στις αποδοχές κληρονομιάς. Ετσι, ο κληρονόμος ενός
ακινήτου θα πρέπει να πληρώσει
πολιτικό μηχανικό για τη σύνταξη
της σχετικής βεβαίωσης, ενώ αν
προκύψουν τυχόν αυθαιρεσίες,
θα πρέπει να πληρώσει και τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
Την ίδια στιγμή, οι αποδοχές
κληρονομιάς έχουν καταβαραθρωθεί, καθώς πολλές φορές οι κληρονόμοι αδυνατούν να πληρώσουν
τον ΕΝΦΙΑ που συνοδεύει την κατοχή ακινήτων.
Με βάση τα σχετικά στοιχεία,
από το 2013 έως και το 2018, οι αποποιήσεις κληρονομιάς αυξήθηκαν κατά 413%, χωρίς μάλιστα να
παρατηρείται τάση υποχώρησης
του σχετικού φαινομένου. Το 2018
ο αριθμός των αποποιήσεων κληρονομιάς άγγιξε τις 150.000, μέγεθος που είναι το υψηλότερο από
την έναρξη της οικονομικής κρίσης
και μετά. Είναι χαρακτηριστικό
ότι το 2013, οι αποποιήσεις δεν
είχαν ξεπεράσει τις 30.000, έχοντας
πενταπλασιαστεί έκτοτε, δείγμα
της συνεχούς επιδείνωσης των οικονομικών των νοικοκυριών.
Αντίστοιχα, νομοσχέδιο του
υπ. Εσωτερικών το 2017, επανέφερε την υποχρέωση επισύναψης
βεβαίωσης του οικείου ΟΤΑ (Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης)
περί μη οφειλής ΤΑΠ (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας).
Εκτός από τα παραπάνω έγγραφα, τα τελευταία χρόνια έχουν
προστεθεί, μεταξύ άλλων, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, η βεβαίωση μηχανικού περί
μη ύπαρξης αυθαιρεσιών, πιστοποιητικό περί μη οφειλής φόρου
κληρονομιάς-δωρεάς και ΕΝΦΙΑ,
έγγραφο περαίωσης διαδικασίας
ρύθμισης ακινήτου (αφορά σε τυχόν ημιυπαίθριους χώρους) και
πιστοποιητικό κτηματογραφούμενου ακινήτου.

windcraft
music fest 6
10 & 11 august 2019
katydata, nicosia, cy
concerts - workshops - activities

milkycrafts

Του ΝΙΚΟΥ Χ. ΡΟΥΣΑΝΟΓΛΟΥ

10.08.19 11.08.19
WINDCRAFT BAND (CY), BATUKINIO (CY)
LARVA & FEDERICO PASCUCCI (CY-IT)
odysseas toumazou trio &
ITAI WEISSMAN (CY-ISR)
MACUMBA & NILS FISCHER (CY-DE)
AGIOS LAVRENTIOS BRASS BAND
(GR-DE-IT-CA-NZ)

CYPRUS BEATBOX (CY)
RIALTO RESIDENCY ENSEMBLE (CY)
NICOLAS TRYPHONOS QUINTET (CY)
THE KHAT (ISR)
'NDIAZ (FR)
BUNTA PLANEDO (GR)

Tickets: 20€/ one day, 25€/ two days. Children under 12, workshops and activities FREE.
Info: +357 22377748, www.windcraftmusicfest.com
Organiser

Supporters

Media Sponsors

Katydata
Community
Council

Partners
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Η Ελλάδα χρειάζεται
υπουργείο Επενδύσεων
Ο Αντριου Λιβέρης προτείνει μέτρα για να καταστεί η χώρα ελκυστικός
επενδυτικός προορισμός – Να εμπιστευθούμε τη νεολαία μας
Συνέντευξη στον ΗΛΙΑ Γ. ΜΠΕΛΛΟ

Τουρισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ορυκτός
πλούτος και κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό και
η καινοτομία που ενυπάρχει στο DNA των Eλλήνων
βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας, η οποία ξεκινάει
πλέον να βλέπει με πιο θετικό τρόπο τη χώρα.
Αλλά η σταθερότητα που απαιτούν οι διεθνείς επενδυτές για να εμπιστευθούν μια χώρα μακροπρόθεσμα, αλλά και η δυνατότητα να επιχειρήσουν
σε αυτή χωρίς αχρείαστα εμπόδια λόγω της γραφειοκρατίας, είναι βασικό ζητούμενο, εξηγεί μιλώντας στην «Κ» ο Αντριου Ν. Λιβέρης, πρόεδρος
του διοικητικού συμβουλίου της The Hellenic
Initiative («Ελληνική Πρωτοβουλία»), σημαίνον
στέλεχος της ελληνικής διασποράς και επί δεκαετίες
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Dow
Chemical Company.
Διατυπώνει, μάλιστα, και μια πρόταση που εκτιμά πως θα βρει ευήκοα ώτα στην επόμενη κυβέρνηση: «Το κράτος θα μπορούσε να προβλέπει
τη λειτουργία ενός υπουργείου Επενδύσεων, υπό
την άμεση εποπτεία του πρωθυπουργού, το οποίο
θα έχει ως σκοπό να καταπολεμά τη γραφειοκρατία
και να επιτρέπει σε σημαντικά στρατηγικά επεν– Ποια είναι η αίσθηση που αποκομίζετε από τις επαφές με τη διεθνή
επενδυτική κοινότητα για την Ελλάδα
σήμερα; Εχει βελτιωθεί η εικόνα της
χώρας;
– Η αλήθεια είναι πως το κλίμα γύρω
από το πώς εκλαμβάνεται η χώρα διεθνώς
δείχνει να αλλάζει. Τα τελευταία δύο με
τρία χρόνια η Ελλάδα δεν απασχολεί
πλέον τη διεθνή επικαιρότητα με άσχημο,
αρνητικό τρόπο. Βέβαια, σε αυτό βοήθησε
πως αναδείχθηκαν και άλλες διεθνείς εξελίξεις που απασχόλησαν με αρνητικό
κυρίως τρόπο, όπως, για παράδειγμα,
στην Ιταλία ή στη Μεγάλη Βρετανία. Πάντως, ο φόβος που υπήρχε διάχυτος για
το μέλλον της χώρας έχει υποχωρήσει
και αυτό είναι κάτι θετικό, αφού δίνει
την ευκαιρία στη διεθνή κοινότητα –και
σε αυτή εννοούμε και τους πιθανούς ε<
<
<
<
<
<

Οι μηχανολογικές και τεχνικές δεξιότητες μπορούν να
αξιοποιηθούν στη νέα εποχή.
πενδυτές– να ανακαλύψουν εκ νέου την
Ελλάδα, από την αρχή, κοιτώντας με ενδιαφέρον τους πολλά υποσχόμενους τομείς της.
– Ποιοι είναι αυτοί οι «πολλά υποσχόμενοι τομείς» που ενδιαφέρουν τους
ξένους επενδυτές;
– Αυτοί οι τομείς δεν περιστρέφονται
μόνο γύρω από την αδιαμφισβήτητη ομορφιά της χώρας. Φυσικά, ο τουρισμός
είναι και θα παραμείνει ένα από τα δυνατά
χαρτιά της Ελλάδας, το οποίο μάλιστα
πρέπει να ενισχυθεί, μειώνοντας το κόστος για έναν επιχειρηματία που θα ήθελε
να επενδύσει σε αυτόν. Μπορεί τα θεωρητικά εμπόδια εισόδου να είναι χαμηλά,
αλλά στην πράξη τα πράγματα δεν είναι
καθόλου απλά. Τόσο η φορολογία όσο
και το αδειοδοτικό αλλά και το χωροταξικό
θα πρέπει να γίνουν φιλικότερα στους
επενδυτές, Ελληνες και ξένους. Παράλληλα, θα πρέπει επίσης να γίνει και μια
επανεστίαση στον τουρισμό. Σε ποιον
ακριβώς τουρισμό δηλαδή στοχεύουμε.
Εχουμε όλες τις δυνατότητες και οι γε-

δυτικά σχέδια να προχωρούν άμεσα», αναφέρει
ο Αντριου Λιβέρης, που σήμερα είναι σύμβουλος
μεταρρυθμίσεων στο βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας και ειδικότερα του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν,
που είναι ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής
Αραβίας. «Εάν η Ελλάδα, μια χώρα παραδοσιακά
δύσκολη σε θέματα γραφειοκρατίας, φορολογίας
κ.ά. μπορούσε να γίνει πιο ευέλικτη και φιλική
προς τους επενδυτές και το επιχειρείν γενικότερα,
θα γινόταν άμεσα πολύ ελκυστικός επενδυτικός
προορισμός», εξηγεί.
Επιπλέον προτείνει και ακόμη μία ιδέα: τη δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών γύρω από
ένα ή περισσότερα από τα νησιά μας. «Ποιος δεν
θα ήθελε να ζήσει εκεί; Να προσκαλέσουμε τον
κόσμο να έρθει, να εφεύρει και να καινοτομήσει
εκεί. Να στείλουμε τη νέα γενιά να δημιουργήσει
τις επιχειρήσεις της εκεί», αναφέρει χαρακτηριστικά. «Αυτό που χρειάζεται μόνον είναι αποφασιστικότητα από πλευράς πολιτικής ηγεσίας», υπογραμμίζει. Συμπληρώνει, δε, πως η ελληνική
παγκόσμια διασπορά «θέλει να δει από τη χώρα
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και στόχευση, επένδυση και στήριξη των δυνατοτήτων των ανθρώπων
και της νέας γενιάς, που είναι πραγματικά απεριόριστες».

Ποιος είναι
ο Αντριου Λιβέρης
Ο Αντριου Λιβέρης είναι συνιδρυ-

τής και πρόεδρος της «Ελληνικής
Πρωτοβουλίας» (The Hellenic
Initiative). Εχει διατελέσει πρόεδρος και CEO της Dow Chemical
Company και διευθυντής της Dow
Du Pont, ομίλου στον οποίο έχει
διαδρομή άνω των τεσσάρων δεκαετιών. Είναι μέλος στα διοικητικά
συμβούλια των IBM, Worley και
Saudi Aramco, ενώ συμμετέχει και
στη συμβουλευτική επιτροπή της
Sumitomo Mitsui Banking
Corporation. Πρώην αντιπρόεδρος
του Business Roundtable, μέλος
της εκτελεστικής επιτροπής και
πρώην πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου των ΗΠΑ, είναι επίσης μέλος του Concordia
Leadership Council, καθώς και της
Συμβουλευτικής Επιτροπής της Αυστραλίας σε θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη. Εχει επίσης
διατελέσει σύμβουλος του τέως
προέδρου της Αμερικής Μπαράκ Ομπάμα σε θέματα βιομηχανίας και
εξωτερικού εμπορίου, ενώ πρόσφατα επιλέχθηκε και ανέλαβε
σύμβουλος του κρατικού επενδυτικού ταμείου της Σαουδικής Αραβίας (Saudi Arabian Government
Sovereign Wealth Fund).

ωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας
μάλιστα το ευνοούν, να προσελκύσουμε
το ενδιαφέρον εύπορων επισκεπτών.
Είναι πολύ θετικό πως τα τελευταία χρόνια
έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες δημιουργίας τέτοιων παγκοσμίου επιπέδου,
πολυτελών θέρετρων που προσφέρουν
όλα όσα επιζητούν οι λεγόμενοι High
Net Worth Individuals.
– Πέρα από τον τουρισμό, πού αλλού
διαπιστώνετε επενδυτικό ενδιαφέρον;
– Η χώρα πράγματι πρέπει να γίνει ευρύτερος επενδυτικός προορισμός, εκμεταλλευόμενη και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά που της δίνουν ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα, είτε σε επίπεδο ορυκτού
πλούτου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είτε σε επίπεδο ταλέντου των αν<
<
<
<
<
<

Ο φόβος που υπήρχε
διάχυτος για το μέλλον
της χώρας έχει υποχωρήσει
και αυτό είναι κάτι θετικό.
θρώπων της. Σε αυτό το τελευταίο θα ήθελα να σταθώ λίγο παραπάνω. Τις προηγούμενες ημέρες ολοκληρώθηκε το 5ο ετήσιο Venture Fair της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας», μια διοργάνωση που κάθε
χρόνο επιβεβαιώνει εμφατικά τις τεράστιες
δυνατότητες της νεανικής επιχειρηματικότητας της χώρας στη νέα ψηφιακή
εποχή. Ενας καλός τρόπος για να ξεκινήσουμε τη θεραπεία της Ελλάδας είναι να
εμπιστευθούμε και να επενδύσουμε στην
ταλαντούχο νεολαία μας στην Ελλάδα.
– Και ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να αξιοποιηθεί αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο που περιγράφετε;
– Με την οικοδόμηση πολιτικών γύρω
από ένα οικοσύστημα καινοτομίας. Ενθαρρύνοντας την καινοτομία με φορολογικές πολιτικές να παραμείνει –ή να
επιστρέψει– στην Ελλάδα. Παράλληλα,
παραδοσιακά οι Ελληνες έχουμε κλίση
και προς μηχανολογικές και τεχνικές δεξιότητες, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν στη βιομηχανία της νέας εποχής.

«Εάν η Ελλάδα, μια χώρα παραδοσιακά δύσκολη σε θέματα γραφειοκρατίας, φορολογίας κ.ά., μπορούσε να γίνει πιο ευέλικτη και φιλική

προς τους επενδυτές και το επιχειρείν, θα γινόταν άμεσα πολύ ελκυστικός προορισμός».
Για παράδειγμα, η μετάβαση από τη
χρήση ορυκτών καυσίμων σε ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, που θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο με τρεις δεκαετίες, σε μια
χώρα με ανθρώπους που έχουν τέτοιες
δεξιότητες, αλλά και τον ήλιο και τον άνεμο της Ελλάδας, θα έπρεπε να αποτελεί
έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης.
– Είναι δυνατόν όλα αυτά να γίνουν
στη σημερινή πραγματικότητα; Τι περιμένουν να δουν τα κεφάλαια που
μπορούν να κινητοποιήσουν αυτό το
δυναμικό; Υπάρχει κάποια κίνησηκλειδί που θα μπορούσε να τα ενεργοποιήσει;
– Βέβαια, χρειάζονται πολλά: πέρα
από την αναγνώριση των σημείων που

θα έπρεπε να εστιάζει η οικονομία, χρειάζεται και άμεση βελτίωση του θεσμικού
πλαισίου. Η σταθερότητα που απαιτούν
οι διεθνείς επενδυτές για να εμπιστευθούν
μια χώρα μακροπρόθεσμα, αλλά και η
δυνατότητα να επιχειρήσουν σε αυτή
χωρίς αχρείαστα εμπόδια λόγω της γραφειοκρατίας είναι βασικά ζητούμενα. Σε
αυτή τη λογική, το κράτος θα μπορούσε
να προβλέψει τη λειτουργία ενός υπουργείου Επενδύσεων, υπό την άμεση εποπτεία του πρωθυπουργού, το οποίο θα
έχει ως σκοπό να καταπολεμά τη γραφειοκρατία και θα επιτρέπει σε τέτοιου
είδους σχέδια να προχωρούν άμεσα. Τα
παραδείγματα υπάρχουν. Η κυβέρνηση
της Σαουδικής Αραβίας, της οποίας έχω
την τιμή να είμαι σύμβουλος σε θέματα
επενδύσεων, έχει τέτοιο υπουργείο. Στε-

λεχωμένο από ανθρώπους με άμεσο στόχο
την οικονομική ανάπτυξη και επιφορτισμένους να λύνουν θέματα γραφειοκρατίας, όπως οι αδειοδοτήσεις, η χορήγηση
visa κ.λπ. Δίπλα σε αυτό το υπουργείο
βρίσκεται και ένα συμβούλιο με κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους επιχειρήσεων όλων των μεγεθών, διεθνείς επενδυτές κ.ά. ώστε να μπορούν να συνεννοούνται άμεσα και να δημιουργούν ένα
one-stop-shop για να λύνει εύκολα και
γρήγορα όλα τα προβλήματα που παρουσιάζονται. Εάν η Ελλάδα, μια χώρα παραδοσιακά δύσκολη σε θέματα γραφειοκρατίας, φορολογίας κ.ά. μπορούσε να
γίνει πιο ευέλικτη και φιλική προς τους
επενδυτές και το επιχειρείν γενικότερα,
θα γινόταν άμεσα ένας πολύ ελκυστικός
επενδυτικός προορισμός.

Δημιουργία ειδικών οικονομικών ζωνών σε κάποια από τα νησιά
– Αρκεί μία ακόμη νέα διαδικασία fast
track και μείωση της φορολογίας ή
πρέπει να γίνουν περισσότερα;
– Μία ακόμη ιδέα που θα μπορούσε
να αξιοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση
είναι η δημιουργία ειδικών οικονομικών
ζωνών γύρω από ένα ή περισσότερα από
τα νησιά μας. Ποιος δεν θα ήθελε να
ζήσει εκεί; Να προσκαλέσουμε τον κόσμο
να έρθει, να εφεύρει και να καινοτομήσει
εκεί. Να στείλουμε τη νέα γενιά να δημιουργήσει τις επιχειρήσεις της εκεί. Χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία, η Ολλανδία
ή και το Ισραήλ έχουν ήδη προχωρήσει
σε παρόμοιες κινήσεις. Θα μπορούσε και
η Ελλάδα αντίστοιχα να δημιουργήσει
ζώνες με κίνητρα διαμορφωμένα στις ανάγκες των κλάδων που αξιοποιούν τα
πλεονεκτήματα της χώρας μας. Είναι
τόσο απλό και εύκολο, που θα έπρεπε να
έχει γίνει ήδη. Αυτό που χρειάζεται μόνο
είναι αποφασιστικότητα από πλευράς
πολιτικής ηγεσίας.
– Μπορούν οι Ελληνες πολίτες να στηρίξουν τέτοιες πολιτικές; Εχει ωριμάσει
η κοινή γνώμη, αλλά και το πολιτικό
προσωπικό της χώρας;

<
<
<
<
<
<

Η Ελλάδα είναι μια χώρα
που έχει όλα τα εχέγγυα να
αναδειχθεί σε μια νέα Σιγκαπούρη ή μια νέα Ταϊβάν.
– Το εύκολο για κάθε κυβέρνηση είναι
να καταφέρει να γίνει δημοφιλής. Το δύσκολο είναι να καταφέρει να εκλέγεται
για τις αποφάσεις και για τις πολιτικές
της, και αυτό ακριβώς είναι που πρέπει
να γίνει στην Ελλάδα. Σίγουρα κατά το
παρελθόν η Ελλάδα έχασε πολλές ευκαιρίες, που θα έπρεπε να έχει εκμεταλλευθεί.
Με την είσοδο της χώρας στην Ε.Ε. και
τις δυνατότητες που αυτή έφερε, με τη
γιγάντωση του Δημοσίου και τη γραφειοκρατία τα τελευταία 50 χρόνια. Είναι
μια παγίδα στην οποία πέσαμε και επιδείξαμε το κακό μας πρόσωπο.
– Εδώ στην Ελλάδα περιμένουμε πολλά
από τη διασπορά, τους ομογενείς μας
όπως τους αποκαλούμε. Είναι η ομογένεια ώριμη να στηρίξει επενδυτικά
την προσπάθεια της χώρας;

Θα μπορούσε και η Ελλάδα να δημιουργήσει ζώνες με κίνητρα διαμορφωμένα στις ανά-

γκες των κλάδων που αξιοποιούν τα πλεονεκτήματά της.

– Για τον ρόλο της ελληνικής διασποράς
στο μέλλον της χώρας, θα ήθελα να αναφέρω το εξής: Η «Ελληνική Πρωτοβουλία» έχει ήδη καταφέρει κάτι το οποίο
δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Να ενώσει την ελληνική κοινότητα από σχεδόν
όλες τις χώρες του κόσμου. Ενα μεγάλο
κομμάτι της δουλειάς μας στα επτά χρόνια
της «Ελληνικής Πρωτοβουλίας» υπήρξε
να καταφέρουμε να κάνουμε τον κόσμο
να εστιάσει στην καλή πλευρά της Ελλάδας και να πιστέψει σε αυτήν. Η δουλειά
μας σίγουρα δεν έχει ολοκληρωθεί, ένα
σημαντικό μέρος της διασποράς θα πρέπει
να πειστεί να συνταχθεί μαζί μας καθώς
μπορεί να προσφέρει ανυπολόγιστα πολλά
στη χώρα. Εχουμε ήδη κινητοποιήσει
πολλούς, αλλά χρειαζόμαστε ακόμη περισσότερους.
Κι αυτό που ακούμε από όλες τις πλευρές της διασποράς είναι πως θέλει να δει
από τη χώρα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό
και στόχευση, επένδυση και στήριξη των
δυνατοτήτων των ανθρώπων και της
νέας γενιάς, που είναι πραγματικά απεριόριστες. Είναι κάτι που, φυσικά, απαιτεί
πολύ χρόνο για να αποδώσει, είναι όμως
απαραίτητο. Η Ελλάδα είναι μια χώρα

που έχει όλα τα εχέγγυα να αναδειχθεί
σε μια νέα Σιγκαπούρη ή μια νέα Ταϊβάν,
δεν πρόκειται για μια υπανάπτυκτη γωνία
της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Πρόκειται για
μια ανεπτυγμένη χώρα και οποιοσδήποτε
έχει δουλέψει με Ελληνες και με ελληνικές
εταιρείες γνωρίζει πως διαθέτουν μεγάλη
δυναμική που πρέπει να αξιοποιηθεί.
Πέρα από όσα ήδη αναφέραμε, όλο αυτό,
η μεταμόρφωση και η αναγέννηση μιας
χώρας μετά μια δύσκολη περίοδο, απαιτεί
και μια αισιοδοξία που είναι πάντοτε πιο
δύσκολη από την απαισιοδοξία. Διότι τα
δεινά που πέρασε η χώρα δεν θα πρέπει
να την κάνουν να χάσει την ταυτότητά
της, την πίστη στον εαυτό της και στα
προτερήματά της.
Η παρούσα συγκυρία είναι μια καλή
ευκαιρία για την πολιτική ηγεσία να προσπαθήσει να εμπνεύσει λίγη αισιοδοξία
στον λαό. Πίστη στην ανανέωση, στην
προοπτική και στο μέλλον της χώρας.
Προσωπικά νιώθω πολύ τυχερός για όσα
μου έδωσε το γεγονός ότι κατάγομαι από
αυτήν τη χώρα, το πάθος, την ενέργεια
και την αφοσίωση σε ένα μεγαλύτερο
στόχο, στοιχεία τα οποία προέρχονται
από το DNA μας ως Ελλήνων.

1º MAO-HMA

H MAGEIA THS
OIKONOMIAS

Σε έναν κόσμο όπου οι γνώσεις οικονομίας γίνονται όλο και πιο
απαραίτητες, το πιο πλούσιο παπί του κόσμου είναι το πλέον
κατάλληλο άτομο στο σύμπαν του Disney για να μας διαφωτίσει!
Απολαύστε τις ιστορίες του αγαπημένου μας Σκρουτζ Μακ
Ντακ, διαβάστε τα κείμενα με τις συμβουλές του και μάθετε τα
πάντα για την οικονομία!
Στον πρώτο τόμο θα ασχοληθούμε με το εμπόριο, την
διακίνηση των αγαθών και την παροχή υπηρεσιών.
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Στην Ελλάδα οι μεγαλύτερες
αυξήσεις φόρων στις επιχειρήσεις

Υποχώρηση της ανεργίας
με αύξηση των ελαστικών
μορφών απασχόλησης

Στοιχεία του ΟΟΣΑ για το μέγεθος της επιβάρυνσης την περίοδο 2008-2018

Της ΡΟΥΛΑΣ ΣΑΛΟΥΡΟΥ

Οι πιο επιβαρυμένες φορολογικά ήταν οι
ελληνικές επιχειρήσεις μεταξύ των χωρών
του ΟΟΣΑ κατά την περίοδο 2008-2018,
όπως προκύπτει από τη μελέτη του Tax
Foundation. Σχεδόν παντού στην Ευρώπη
καταγράφεται μείωση των επιβαρύνσεων
με εξαίρεση την Ελλάδα, όπου ο μέσος
πραγματικός φορολογικός συντελεστής
αυξήθηκε κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες.
Η Ελλάδα κατατάσσεται έτσι στην τελευταία θέση (31η) μεταξύ των κρατώνμελών του ΟΟΣΑ, με τη χειρότερη για
τις επιχειρήσεις επίδοση. Από τις 31
χώρες που καλύπτει η μελέτη, η μεγαλύτερη μείωση του πραγματικού φορολογικού βάρους στις επιχειρήσεις καταγράφεται στην Ουγγαρία (-8,4%), όπου
σημειώθηκε μείωση κατά 10,5 ποσοστιαίες μονάδες και στον ονομαστικό συντελεστή. Σημαντικές μειώσεις καταγράφονται, επίσης, στη Μάλτα, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Φινλανδία. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι με
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Από τα 31 μέλη του Οργανισμού μόνο στην Ελλάδα
οι συντελεστές κινήθηκαν
έντονα ανοδικά.
τους σημερινούς συντελεστές δεν συμφέρει να επενδύσει κάποιος στην Ελλάδα,
καθώς ο επενδυτής θα διαπιστώσει ότι
περισσότερο από το 55% των κερδών
πηγαίνει στο ελληνικό κράτος. Και όλα
αυτά όταν οι συντελεστές στις χώρες:
– Ιρλανδία, Κύπρο, Λετονία και Σλοβενία κυμαίνονται από 10% έως 19%.
– Αυστρία, Εσθονία, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβακία και Φινλανδία
από 20% έως 25%.
Η χώρα μας μαζί με τη Γερμανία, την
Ιταλία, το Λουξεμβούργο έχουν συντελεστές που κυμαίνονται μεταξύ 26%30%. Ωστόσο, στις ανωτέρω χώρες είναι
σημαντικά μικρότερος ο φόρος διανομής.
Η μείωση λοιπόν της φορολογίας αποτελεί
σύμφωνα με την αγορά μονόδρομο. Υ-

ποστηρίζουν δε ότι το κόστος μείωσης
του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις εντός της διετίας, με στόχο
να προσεγγίσει η χώρα μας τους εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές που ε-

φαρμόζουν η Ισπανία, η Ολλανδία, η
Πορτογαλία και η Σλοβακία, δεν ξεπερνάει
τα 500 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα
καλυφθεί από την τόνωση των επενδύσεων, οι οποίες θα αποφέρουν μεγαλύτερα

οφέλη στα κρατικά ταμεία. Σημειώνουν
παράλληλα ότι είναι απαραίτητη και η
μείωση του φόρου στα μερίσματα κατά
10 ποσοστιαίες μονάδες, προκειμένου
να καταφέρει η χώρα να προσελκύσει
νέους επενδυτές. Το κόστος μάλιστα ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο
αυτό, η νέα κυβέρνηση προχωράει από
το 2020 στη μείωση κατά 4 ποσοστιαίες
μονάδες του συντελεστή φορολόγησης
των κερδών (από το 28% στο 24%) και
στην ταυτόχρονη μείωση κατά 50% του
φόρου στα διανεμόμενα κέρδη (από 10%
στο 5%). Μάλιστα, το 2021 ο φορολογικός
συντελεστής μειώνεται περαιτέρω και
θα διαμορφωθεί στο 20%. Με βάση τα
παραπάνω ο μέσος συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων (φόρος εισοδήματος και φόρος επί των μερισμάτων) από 35,2% που είναι σήμερα θα μειωθεί στο 27,8% το 2020 και το 2021 στο
24%.
Ενδεικτικά της κατάστασης που επικρατεί σήμερα, είναι τα στοιχεία της
ΑΑΔΕ που δείχνουν ότι από τις 255.018
επιχειρήσεις μόλις 91.745 εμφάνισαν
κέρδη στην εφορία. Από το σύνολο των
επιχειρήσεων 100.018 ήταν ζημιογόνες,
ενώ 62.255 δήλωσαν μηδενικά κέρδη.
Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων έφθασαν τα 254,5 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα:
1. Φορολογητέα κέρδη έως 150.000
ευρώ δήλωσαν στην εφορία 82.831 επιχειρήσεις, οι οποίες πλήρωσαν φόρο ύψους 603 εκατ. ευρώ, από 150.000 έως
300.000 ευρώ δήλωσαν στην εφορία
4.173 επιχειρήσεις, με τον φόρο να φθάνει
τα 253,8 εκατ. ευρώ.
2. Από 300.000 έως 90.000 ευρώ δήλωσαν στην εφορία 3.182 επιχειρήσεις
και ο φόρος που κατέβαλαν ανήλθε στα
458 εκατ. ευρώ.
3. Φορολογητέα κέρδη από 900.000
και πάνω δήλωσαν στην εφορία 1.559
επιχειρήσεις πληρώνοντας 2,55 δισ.
ευρώ. Ουσιαστικά, το 0,6% του συνόλου
των επιχειρήσεων πλήρωσε το 65,5%
του συνολικού φόρου.

Κατακόρυφη πτώση των κατασχέσεων τον Μάιο
Οι εκλογές φρέναραν τις κατασχέσεις
από τις εφορίες, αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων. Συγκεκριμένα, τον Μάιο διενεργήθηκαν μόλις 6.000 κατασχέσεις,
όταν τον αντίστοιχο μήνα του 2018
είχαν πραγματοποιηθεί 10.673 καταχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς.
Την ίδια στιγμή, όμως, ο ρυθμός αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών κατεβάζει ταχύτητα, καθώς τον Μάιο τα
νέα ληξιπρόθεσμα χρέη διαμορφώθηκαν
σε 2,927 δισ., με αύξηση 235 εκατ. ευρώ
σε σχέση με τον Απρίλιο.
Ειδικότερα και όπως προκύπτει από
τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, τα ληξιπρόθεσμα
χρέη που δημιούργησαν στο α΄ πεντάμηνο του έτους οι φορολογούμενοι ανήλθαν στα 3,1 δισ. ευρώ, εκ των οποίων
τα 2,9 δισ. ευρώ είναι φόροι. Το συνολικό
ληξιπρόθεσμο χρέος (νέες και παλαιές
προ το 2019 οφειλές) ανέρχεται στα
104,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων εισπράξιμα θεωρούνται τα 85,6 δισ. ευρώ. Δηλαδή, περισσότερα από 18,5 δισ. ευρώ
είναι αδύνατον να εισπραχθούν. Ειδικότερα:
1. Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλών (παλαιών και νέων) ανέρχεται
στα 104,2 δισ. ευρώ. Από αυτά, τα 18,5
δισ. έχουν ήδη χαρακτηριστεί «ανεπίδεκτα είσπραξης», συρρικνώνοντας το
«πραγματικό» ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο
σε 85,6 δισ. ευρώ.
2. Χρέη στο Δημόσιο έχουν 3,8 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, με τους οφειλέτες στους οποίους
δύναται να ληφθούν αναγκαστικά μέτρα
είσπραξης να φθάνουν στο 1,82 εκατ.
3. Σε 1,2 εκατ. οφειλέτες έχουν επιβληθεί αναγκαστικά μέτρα, δηλαδή κα-
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Εγιναν 6.000, όταν τον ίδιο
μήνα του 2018 είχαν γίνει
10.673 καταχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Τα νέα ληξιπρόθεσμα χρέη προς την εφορία διαμορφώθηκαν σε 2,927 δισ., με αύξηση
235 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Απρίλιο.
τασχέσεις μισθών και τραπεζικών λογαριασμών. Τον Μάιο πραγματοποιήθηκαν μόλις 6.002 κατασχέσεις, κάτι
που δείχνει ότι έχει «ξεφουσκώσει» ο
ρυθμός σε σχέση με τους προηγούμενους
μήνες. Από τις αρχές του έτους έχουν
πραγματοποιηθεί 43.104 κατασχέσεις.
4. Τα φρέσκα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν το α΄ πεντάμηνο στα 3,1 δισ.
ευρώ, εκ των οποίων τα 2,9 δισ. αφορούν
φόρους. Πάντως, το κύμα των κατασχέσεων φαίνεται να έχει αποτελέσματα

για τα ταμεία του Δημοσίου, καθώς από
τις αρχές του έτους έχουν εισπραχθεί
2 δισ. ευρώ παλαιών και «φρέσκων» ληξιπρόθεσμων οφειλών, ποσό ιδιαίτερα
εντυπωσιακό. Πάντως, το 2018 η ΑΑΔΕ
κατάφερε να εισπράξει από ληξιπρόθεσμα χρέη ποσό ύψους 5,5 δισ. ευρώ. Το
ποσό αυτό θεωρείται δύσκολο να εισπραχθεί φέτος, εξαιτίας της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων που αναμένεται
να δημιουργήσει «τρύπα» στα ταμεία
του Δημοσίου. Σημειώνεται ότι οι θεσμοί

υπολογίζουν ότι οι ρυθμίσεις των 120
δόσεων θα δημιουργήσουν δημοσιονομικό κενό ύψους 0,6% του ΑΕΠ στον
τρέχοντα προϋπολογισμό, εξέλιξη που
απειλεί τον στόχο του πρωτογενούς
πλεονάσματος, που κινδυνεύει να βρεθεί
κάτω από το όριο του 3,5% του ΑΕΠ.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται,
σύμφωνα με τους θεσμούς, στη ρύθμιση
της εφορίας, όπου το «κενό» θα φθάσει
τα 600 εκατ. ευρώ, ενώ στα Ταμεία υπολογίζεται «ζημιά» ύψους 300 εκατ.
ευρώ. Από το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία,
το οποίο έχει διαμορφωθεί στα 104,2
δισ. ευρώ, μόλις το 3,3% είναι ρυθμισμένο, όταν το 2015 το ποσοστό του
ρυθμισμένου χρέους βρισκόταν στο
7,6%.
Η πλειονότητα των φορολογουμένων
χρωστά μικρά ποσά. Συγκεκριμένα, το
52,4% των οφειλετών χρωστάει ποσά
έως 500 ευρώ. Από εκεί και πέρα, από
500 έως 10.000 ευρώ χρωστούν 1.504.851
οφειλέτες, οι οποίοι μειώθηκαν κατά
19.961 συγκριτικά με το α΄ τρίμηνο του
2018. Από 10.000 έως 100.000 ευρώ οφείλουν 254.970 φορολογούμενοι, ο αριθμός των οποίων αυξήθηκε κατά 9.144
στο α΄ τρίμηνο του 2019. Από 100.000
έως 1.000.000 ευρώ οφείλουν 35.202
φορολογούμενοι.
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ

Πρωταθλήτριες στα κόκκινα δάνεια οι ελληνικές τράπεζες
Υψηλότερα από τον μέσο όρο των τραπεζών της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε
στο πρώτο τρίμηνο του 2019 ο βασικός
δείκτης κεφαλαίων (Common Equity
Tier 1, CET1) των τεσσάρων συστημικών
πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με
τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (Supervisory
Banking Statistics). Ταυτόχρονα όμως
έχουν –αναλογικά– τους χειρότερους
δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων
και ρευστότητας.
Συγκεκριμένα, ο βασικός δείκτης ανήλθε στο 14,88% έναντι 14,34% του
μέσου όρου 114 σημαντικών τραπεζών
της Ευρωζώνης, ο οποίος παρέμεινε
σταθερός σε σχέση με το τέταρτο τρί-
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Υψηλότερος του μέσου
όρου ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των τεσσάρων συστημικών τραπεζών,
σύμφωνα με την ΕΚΤ.
μηνο του 2018 (14,39%). Τον χαμηλότερο
δείκτη CET1 είχαν οι ισπανικές τράπεζες
(11,77%), ακολουθούμενες από τις πορτογαλικές και τις ιταλικές, ενώ τον υψηλότερο δείκτη είχαν οι τράπεζες της
Εσθονίας (27,69%).
Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) των τραπεζών της Ευρω-

ζώνης υποχώρησε περαιτέρω το πρώτο
τρίμηνο φέτος στο 3,67% (από 3,81%
το τέταρτο τρίμηνο του 2018), που είναι
το χαμηλότερο επίπεδο από το 2015, όταν άρχισε η δημοσίευση των σχετικών
στοιχείων. Οι ελληνικές τράπεζες είχαν
τον υψηλότερο δείκτη ΜΕΔ, ο οποίος
διαμορφώθηκε στο 41,41%, ενώ ακολουθούσαν οι κυπριακές (20,31%) και
οι πορτογαλικές τράπεζες (11,50%).
Ο δείκτης ρευστότητας (Liquidity
Coverage Ratio, LCR) των σημαντικών
πιστωτικών ιδρυμάτων της Ευρωζώνης
αυξήθηκε στο 149,71% από 145,78% το
τελευταίο τρίμηνο του 2018. Τον χαμηλότερο δείκτη ρευστότητας είχαν οι ελληνικές τράπεζες (74,07%) και τον υ-

ψηλότερο οι σλοβενικές (387,21%). Τα
καθαρά κέρδη των ελληνικών τραπεζών
ανήλθαν σε 116,87 εκατ. ευρώ το πρώτο
τρίμηνο του έτους, ενώ για το σύνολο
των σημαντικών τραπεζών της Ευρωζώνης ανήλθαν σε 21,748 δισ. ευρώ. Ο
λόγος των καθαρών κερδών προς το μετοχικό κεφάλαιο και το ενεργητικό των
ελληνικών τραπεζών (ROE και ROA) διαμορφώθηκε στο 1,76% και 0,19% έναντι
5,76% και 0,38%, αντίστοιχα, του μέσου
όρου των τραπεζών της Ευρωζώνης. Το
συνολικό ενεργητικό των ελληνικών
πιστωτικών ιδρυμάτων ανήλθε στα
241,21 δισ. ευρώ, ενώ για το σύνολο
των τραπεζών της Ευρωζώνης στα 22,695
τρισ. ευρώ.

Κάτω από το... ψυχολογικό όριο του 18%,
στο 17,6%, υποχώρησε το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο, σύμφωνα με την
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ),
με τον τουρισμό να συνεχίζει να δίνει
ώθηση στην απασχόληση. Οπως δείχνουν
άλλωστε τα στοιχεία του συστήματος
«Εργάνη», που δημοσιοποιήθηκαν επίσης
χθες, την πρώτη θέση στη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας (+26.539) καταλαμβάνουν ειδικότητες όπως σερβιτόροι,
τραπεζοκόμοι και μπάρμεν. Δείχνουν
βέβαια, επίσης, ότι η αγορά εργασίας
προτίμησε να προσλάβει νέους ηλικιακά,
και πιθανότατα πιο φτηνούς εργαζομένους, την πλειοψηφία αυτών με όρους
μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης
και να απολύσει πιο μεγάλους και πιο ακριβούς εργαζομένους…
Η έναρξη της τουριστικής περιόδου
συνοδεύθηκε με σημαντική αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας, που διαμορφώθηκε τον περασμένο Απρίλιο στο
17,6%, από 18,2% τον Μάρτιο και από
19,8% τον Απρίλιο του 2018.
Συγκεκριμένα, οι άνεργοι περιορίστηκαν στους 833.858, μειωμένοι κατά
107.290 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο
του 2018 (μείωση 11,4%) και κατά 26.925
άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο της φετινής χρονιάς (μείωση 3,1%). Αντίστροφη,
θετική πορεία κατέγραψε η απασχόληση,
με τους απασχολουμένους να εκτιμώνται
σε 3.891.618 τον φετινό Απρίλιο, αυξημένοι κατά 74.993 άτομα σε σχέση με
τον Απρίλιο του 2018 (αύξηση 2%) και
κατά 26.926 συγκριτικά με τον Μάρτιο
του 2019 (αύξηση 0,7%).
Στην Περιφέρεια της Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας κατεγράφη το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας της τάξης του
20,5%, με τη Μακεδονία - Θράκη και την
Πελοπόννησο να ακολουθούν με 18,7%.
Στον αντίποδα, το χαμηλότερο ποσοστό
ανεργίας (11,6%) κατέγραψε η Κρήτη
και ακολουθεί με 14,6% η Περιφέρεια
Αιγαίου.

«Εργάνη»
Θετικό ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων, αλλά και δραματική αύξηση
της μερικής απασχόλησης κατέγραψαν
και τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος «Εργάνη» για τον περασμένο
Ιούνιο. Συγκεκριμένα, δημιουργήθηκαν
31.407 νέες θέσεις εργασίας, με 289.489
προσλήψεις (6.288 λιγότερες σε σχέση
με τον Ιούνιο του 2018) και 258.082 αποχωρήσεις (8.501 περισσότερες σε σχέση με τον ίδιο μήνα, τον προηγούμενο
χρόνο).
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Στο 17,6% το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο από 19,8%
τον ίδιο μήνα του 2018.
Ο Ιούνιος είναι ο 5ος συνεχόμενος
μήνας που οι θέσεις εργασίας αυξάνονται
στον ιδιωτικό τομέα. Σωρευτικά, το α΄
6μηνο του 2019 έχουν δημιουργηθεί
στον ιδιωτικό τομέα 296.466 νέες θέσεις
εργασίας, 1.705 λιγότερες σε σχέση με
το αντίστοιχο 6μηνο του 2018.
Βέβαια, τόσο τον περασμένο Ιούνιο
όσο και στο 6μηνο, η ευελιξία στις νέες
συμβάσεις εργασίας επικρατεί. Αναλυτικά, από το σύνολο των προσλήψεων
του Ιουνίου, οι 125.618 ήταν πλήρους
απασχόλησης (43,39%), οι 128.317 μερικής (44,33%) και οι 35.554 ήταν εκ περιτροπής απασχόλησης (12,28%), ήτοι
το 56,61% των νέων προσλήψεων αφορά
ευέλικτες μορφές εργασίας.
Αντίστοιχα, από το 1.419.602 προσλήψεις στο 6μηνο Ιανουάριος - Ιούνιος
2019, μόλις οι 686.303, ή ποσοστό της
τάξης του 48,34%, ήταν με σύμβαση
πλήρους απασχόλησης. Σύμφωνα με το
σύστημα «Εργάνη», οι περισσότερες
νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν
στους νέους ηλικίας 15 - 24 ετών. Την
ίδια στιγμή χάθηκαν 10.121 θέσεις απασχόλησης στις ηλικίες 30 - 44 ετών.
Ανά δραστηριότητα οι περισσότερες
θέσεις εργασίας προέκυψαν στις υπηρεσίες εστίασης (34.949), στα καταλύματα
(25.809) και στο λιανικό εμπόριο (7.280).
Αντίθετα, οι περισσότερες «χαμένες»
θέσεις εργασίας προήλθαν από την εκπαίδευση (54.153) εξαιτίας της λήξης
της σχολικής χρονιάς.
Ανά ειδικότητα την πρώτη θέση στη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
(26.539) κατέχουν οι σερβιτόροι, οι τραπεζοκόμοι και οι μπάρμεν, και ακολουθούν οι μάγειροι, οι ψήστες ξενοδοχείων
και εστιατορίων (9.757) και οι πωλητές
και ταμίες (9.293).

Στο 4μηνο του 2019 καταγράφηκε άνοδος στις πωλήσεις διαρκών καταναλωτικών αγα-

θών και αυτοκινήτων.

Η Εθνική προβλέπει ενίσχυση
επενδύσεων και κατανάλωσης
Η αυξημένη εμπιστοσύνη και οι ευνοϊκές
νομισματικές συνθήκες στηρίζουν την
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η
οποία, όμως, είναι πολλών ταχυτήτων,
σημειώνει η διεύθυνση οικονομικής ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας στην έκδοσή της για την ελληνική οικονομία.
Οπως υποστηρίζει η ανάλυση της τράπεζας, η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επιταχυνθεί το υπόλοιπο
του έτους, ύστερα από επιβράδυνση στα
τέλη του 2018 και στις αρχές του 2019,
με τους βασικούς δείκτες συγκυρίας να
αποτυπώνουν διάθεση για ενίσχυση της
κατανάλωσης, αλλά και των επενδύσεων.
Παρ’ όλα αυτά, η τράπεζα επισημαίνει
ότι η αυξημένη εξωστρέφεια καθιστά
την ελληνική οικονομία περισσότερο
ευάλωτη στην επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, γεγονός που αποτυπώνεται μεταξύ άλλων στη στασιμότητα
των διεθνών τουριστικών αφίξεων το
4μηνο του 2019. Το βασικό σενάριο της
Διεύθυνσης Οικονομικής Ανάλυσης της
τράπεζας προβλέπει μηδενική αύξηση
στα τουριστικά έσοδα το 2019.
Παράλληλα, συνεχίζει, η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να εμφανίζει μεγάλη
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Η οικονομική δραστηριότητα αναμένεται να επιταχυνθεί
το β΄ εξάμηνο του έτους.
ετερογένεια τόσο σε επίπεδο επιχειρήσεων όσο και νοικοκυριών. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται στο χάσμα αποδόσεων
μεταξύ ανταγωνιστικών επιχειρήσεων
και επιχειρήσεων που προσπαθούν να
επανέλθουν σε βιώσιμη πορεία, και επισημαίνει δυϊσμό στην κατανάλωση,
με τις λιανικές πωλήσεις βασικών αγαθών
να εμφανίζουν κάμψη 2% ετησίως στο
4μηνο του 2019 και τις πωλήσεις διαρκών
καταναλωτικών αγαθών και αυτοκινήτων
να αυξάνονται με υγιή ρυθμό την ίδια
περίοδο. Οι αναλυτές χαρακτηρίζουν
πρόκληση τη διατήρηση ρυθμών ανάπτυξης 2% ετησίως ή υψηλότερων τα επόμενα χρόνια, και υποστηρίζουν ότι
κάτι τέτοιο προϋποθέτει: 1) Υγιή αύξηση
των επενδυτικών δαπανών, 2) ποιοτική
αναβάθμιση της εργασίας και 3) ενίσχυση
του ποσοστού των επιχειρήσεων και
των νοικοκυριών που συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική ανάκαμψη.

ΤΑ Σ Ε Ι Σ

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Μετά την ανορεξία,
η νευρική ορθορεξία
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Οι ορθορεκτικοί ενδέχεται
να φθάσουν στο σημείο
να μην μπορούν να φάνε
τίποτα μη σπιτικό και να απομονώνονται, για τον ίδιο λόγο.
ρηση ενός υγιεινού προγράμματος διατροφής.
Συγκεκριμένα, μπορεί τα άτομα που πάσχουν
από νευρική ορθορεξία να αποφεύγουν τις
ίδιες τροφές με εκείνους που απλά «προσέχουν»
τη διατροφή τους (π.χ. συντηρητικά, αλάτι,
ζάχαρη, λίπη, ζωικά προϊόντα, γενετικά τροποποιημένα κ.ά.), ξοδεύοντας υπερβολικά
πολύ χρόνο και ενέργεια για την επιλογή των
«κατάλληλων» τροφών. Μερικοί, μάλιστα, μπορεί να περιορίσουν το διαιτολόγιό τους σε
έναν πολύ μικρό αριθμό τροφών. Δεν ενδιαφέρονται τόσο να ελαχιστοποιήσουν τις προσλαμβανόμενες θερμίδες, όσο να επιλέξουν
τα ποιοτικότερα προϊόντα. Η διευθύντρια των
προγραμμάτων της μη κερδοσκοπικής Εθνικής
Ενωσης Διατροφικών Διαταραχών των ΗΠΑ,
Λόρεν Σμόλαρ, παρατήρησε πως οι ορθορεκτικοί χρειάζονται πολύ χρόνο για να αποφα-

Η Λίντσεϊ Λόχαν ομολογεί ότι πάλεψε με τη βουλιμία. Ακόμη και η ακραία εμμονή με την υγιεινή
διατροφή αποτελεί ψυχική πάθηση.
σίσουν ποια προϊόντα θα αγοράσουν και εντέλει
μπορεί να οδηγηθούν σε επικίνδυνες διατροφικές συνήθειες και ακραία απώλεια βάρους.
Οι επιπτώσεις είναι ποικίλες. Οι «πάσχοντες»
μπορεί να φθάσουν στο σημείο να μην μπορούν
να φάνε τίποτα μη σπιτικό, αλλά και να απομονώνονται, καθώς δεν μπορούν να φάνε ούτε
σε εστιατόρια, ούτε σε σπίτια άλλων, επειδή
αμφισβητούν την ποιότητα της τροφής και
τον τρόπο μαγειρέματος.

Πολλαπλοί παράγοντες

Οι παράγοντες που σχετίζονται με την εμφάνιση της διαταραχής είναι πολλαπλοί. Η αμεσότητα και η ποσότητα της ενημέρωσης

λόγω και της εξάπλωσης των κοινωνικών δικτύων μπορεί να πυροδοτεί και να συντηρεί
αυτούς τους φόβους. Οι χορτοφάγοι ή «βίγκαν»,
καθώς και τα άτομα με κακή αυτοεικόνα σώματος, κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν τη διαταραχή. Τέτοιες συμπεριφορές
μπορεί επίσης να παρουσιαστούν ως σύμπτωμα
ιδεοψυχαναγκαστικής ή άλλης αγχώδους διαταραχής. Οι ερευνητές τονίζουν πως υπάρχουν
πολλοί τρόποι να βοηθηθούν οι πάσχοντες.
Η συζήτηση με έναν γιατρό μπορεί να είναι
βοηθητική, ενώ η συνάντηση με έναν ψυχολόγο
που ειδικεύεται σε διαταραχές άγχους, διατροφικές διαταραχές ή την εικόνα του σώματος,
μπορεί επίσης να αποβεί χρήσιμη.

Ο σκύλος κάνει γκριμάτσες χάρη σε μια μυϊκή ομάδα στα φρύδια
Την αγαπημένη από όλους έκφραση στα πρόσωπα
των σκύλων, που συνδυάζει απορία και παράπονο, αποκρυπτογράφησαν Αμερικανοί επιστήμονες, αποδίδοντάς την σε συγκεκριμένη
μυϊκή ομάδα στην περιοχή των φρυδιών, σύμφωνα με άρθρο της εφημερίδας New York
Times. Οι σκύλοι –σε αντίθεση με τους λύκους– είναι ικανοί να κάνουν τη χαριτωμένη
αυτή γκριμάτσα χάρη σε μυς πάνω από τα
μάτια. Ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι επικοινωνούν με τους σκύλους χάρη στις εκφράσεις του προσώπου ενδιαφέρουν πολύ τους
επιστήμονες. Η ανατόμος Αν Μπάροους του
Πανεπιστημίου Ντιουκέν του Πίτσμπουργκ
μελέτησε τις εκφράσεις προσώπου των χιμπατζήδων. Από κοινού με άλλους ερευνητές η

Μπάροους μελέτησε τις εκφράσεις πολλών άλλων οικόσιτων ζώων. Η έρευνα ξεκίνησε με άλογα και γάτες. Τα άλογα είναι ικανά να κάνουν
γκριμάτσες, όπως οι σκύλοι, ενώ οι γάτες δεν
έχουν αυτή τη δυνατότητα. «Οι γάτες δεν
κινούν καθόλου το πρόσωπό τους», ανέφερε
η μελέτη. Οι ερευνητές, όμως, δεν μπόρεσαν
να εξηγήσουν πώς οι γάτες είναι ικανές να εκφράσουν προηγμένα συναισθήματα, όπως αμφιβολία, καχυποψία, περιφρόνηση, βαθιά ικανοποίηση και μεγάλη πλήξη.
Οι σκύλοι, από την πλευρά τους, έχουν
σαφείς και ευδιάκριτες εκφράσεις προσώπου.
Εχουν γίνει ήδη μελέτες για τον τρόπο με τον
οποίο σκύλοι κοιτούν τους ιδιοκτήτες τους
όταν αδυνατούν να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα,
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Ξεκινά εμβολιασμός
ΗPV και σε αγόρια

Η νέα διατροφική διαταραχή ξεκινάει
από την εμμονή με τις υγιεινές τροφές
Μπορεί να φαίνεται απίστευτο, αλλά ακόμα
και η εμμονή με την υγιεινή διατροφή μπορεί
να έχει εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για
την ανθρώπινη υγεία, τόσο ψυχολογικές όσο
και σωματικές. Η νευρική ορθορεξία (Orthorexia
nervosa), όπως ονομάζεται η νέα διατροφική
διαταραχή είναι κάτι περισσότερο από την
προσκόλληση σε υγιεινές διατροφικές επιλογές.
Μια ανασκόπηση των δημοσιευμένων ερευνών
από όλο τον κόσμο σχετικά με την εν λόγω,
όχι τόσο γνωστή, διαταραχή δημοσιεύθηκε
στο περιοδικό Appetite και αναδεικνύει τη
σχέση της με άλλες διατροφικές και ψυχικές
διαταραχές.
Η επικεφαλής ερευνήτρια Τζένιφερ Μιλς,
αναπληρώτρια καθηγήτρια στο πανεπιστήμιο
της Υόρκης του Τορόντο, τόνισε πως η νευρική
ορθορεξία παρατηρείται όταν η προσπάθεια
για υγιεινή διατροφή φθάνει την υπερβολή
και χάνεται ο έλεγχος. Είναι ένα πρόβλημα
που δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, όπως πολλοί
πιστεύουν, αλλά και τους άνδρες. Αν και η συγκεκριμένη διαταραχή δεν περιλαμβάνεται
στα εγχειρίδια των ψυχικών διαταραχών, όπως
οι άλλες διαταραχές διατροφής (π.χ. νευρική
ανορεξία, βουλιμία κ.λπ.), υπάρχουν ορισμένα
σημεία που τη διαχωρίζουν από την απλή τή-

l

ενώ άλλες έρευνες έχουν δείξει ότι οι σκύλοι
προς υιοθεσία είναι ικανοί να παριστάνουν
τους απροστάτευτους και ευάλωτους για να αποκτήσουν την ποθητή θαλπωρή σε κάποιο
σπίτι.
Η επιστημονική ομάδα εξέτασε τη συμπεριφορά σκύλων και λύκων, αποτυπώνοντάς
την σε βίντεο. Οπως αναμενόταν, οι σκύλοι
«σήκωναν» τα φρύδια πιο συχνά από ό,τι οι
λύκοι. Παρότι οι λύκοι δεν διαθέτουν τη συγκεκριμένη μυϊκή ομάδα, είναι ικανοί να εκφράσουν συναισθήματα με το πρόσωπό τους
χάρη σε άλλες τέτοιες ομάδες μυών. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι οι άνθρωποι ευνόησαν
υποσυνείδητα τον σκύλο έναντι του λύκου,
χάρη στην ικανότητα του πρώτου να μιμείται

ανθρώπινες εκφράσεις του προσώπου. Ορισμένες ράτσες σκύλων, όπως το σιβηριανό χάσκι, δεν διαθέτουν τη συγκεκριμένη μυϊκή
ομάδα και άρα αυτοί οι σκύλοι είναι ανίκανoι
να «σηκώνουν τα φρύδια». Τo χάσκι είναι εξελικτικά πιο κοντά στον λύκο, ενώ η υιοθέτησή
του από τον άνθρωπο πρέπει να οφείλεται στην
ικανότητά του να σέρνει έλκηθρο και όχι στον
ανθρωπομορφισμό του. Οι επιστήμονες εκτιμούν
ότι οι ράτσες σκύλων που εξελίχθηκαν κοντά
στον άνθρωπο και προσαρμόστηκαν στις ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως το κυνήγι, έμαθαν τις «γκριμάτσες» για να επιβεβαιώνουν
στον ιδιοκτήτη τους ότι αντιλήφθηκαν κάποιο
παράγγελμα ή ότι βρίσκονται σε ετοιμότητα
για την επόμενη επιθυμία του.

O εμβολιασμός όλων των αγοριών ηλικίας 12 έως 13 ετών
στη Βρετανία με το εμβόλιο κατά του ιού HPV (του ιού των
ανθρώπινων θηλωμάτων), που
γίνεται και κατά της εμφάνισης
του καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας, πρόκειται να αποτρέψει την εμφάνιση καρκίνου
σε 29.000 άνδρες στη Βρετανία
μέσα στα επόμενα 40 χρόνια.
Με τον εμβολιασμό μπορεί να
αποφευχθεί η εμφάνιση καρκίνων στον τράχηλο, στο στόμα,
στον πρωκτό και στα γεννητικά
όργανα και στους άνδρες.
Ανακοινώνοντας την επέκταση του προγράμματος εμβολιασμού και στα αγόρια, έντεκα χρόνια αργότερα, ειδικοί
του οργανισμού Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας (PHE) επισήμαναν ότι χάρη στους εμβολιασμούς θα μπορέσουν να προληφθούν περίπου 64.000 περιπτώσεις καρκίνου του τραχήλου
της μήτρας και σχεδόν 50.000
περιπτώσεις άλλων καρκίνων
έως το 2058, δηλαδή 50 χρόνια
μετά την έναρξη στη Βρετανία
του προγράμματος εμβολιασμού κατά του HPV στα κορίτσια. Ερευνες έχουν δείξει ότι
από το 2008, οπότε ξεκίνησε
στη Βρετανία ο εμβολιασμός
των κοριτσιών κατά του HPV,
οι μολύνσεις από κάποιους βασικούς τύπους του ιού έχουν
μειωθεί κατά 86% στις ηλικίες
16-21 ετών στην Αγγλία. Αλλη
έρευνα, που διεξήχθη στη Σκω-
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Θα αποτρέψει την
εμφάνιση διαφόρων
μορφών καρκίνου σε
29.000 Βρετανούς στα
επόμενα 40 χρόνια.
τία, έδειξε ότι το εμβόλιο μείωσε
τις προκαρκινικές αλλοιώσεις
στις γυναίκες έως και κατά 71%.
Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από τον βρετανικό υγειονομικό φορέα, τα αγόρια ηλικίας
12 και 13 ετών σε Αγγλία, Βόρεια
Ιρλανδία και Ουαλία, μαζί με
τα αγόρια 11 και 12 ετών στα
γυμνάσια της Σκωτίας, θα μπορούν να αρχίσουν να εμβολιάζονται από την αρχή του επόμενου σχολικού έτους. Προκειμένου να αναπτυχθεί πλήρης
ανοσία στον επικίνδυνο ιό, είναι
αναγκαίο κάθε παιδί να επαναλάβει τον εμβολιασμό σε δύο
δόσεις. Η προστασία που παρέχει το εμβόλιο διαρκεί τουλάχιστον μία δεκαετία, αλλά οι
γιατροί πιθανολογούν ότι η
διάρκειά της είναι πολύ μεγαλύτερη.Το πρόγραμμα εμβολιασμού των κοριτσιών έχει αποδειχθεί εξαιρετικά επιτυχές.
Ωστόσο, όπως διαπιστώνεται,
από το εμβόλιο έχουν ωφεληθεί
και τα αγόρια, καθώς δεν προσβλήθηκαν από τον ιό. Ετσι, οι
γιατροί αποφάσισαν ότι πρέπει
να προσφερθεί το εμβόλιο και
σε αγόρια.

Τα αγόρια θα εμβολιάζονται κατά του ιού των ανθρώπινων θηλω-

μάτων.
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Με οριακά κέρδη
ο Γενικός Δείκτης
στις 855,91 μονάδες
Σε χαμηλά επίπεδα, στα 59,35 εκατ.,
διαμορφώθηκε η αξία των συναλλαγών
Με μικρή άνοδο έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στη χθεσινή συνεδρίαση.
Υπεραπέδωσαν οι μετοχές της «Τιτάν»,
της Εθνικής και της Cenergy, ενώ στα
χαρακτηριστικά της ημέρας ήταν και οι
έντονες πιέσεις που δέχθηκε ο τίτλος
της ΔΕΗ. Η χρηματιστηριακή αγορά είχε
στραμμένο το βλέμμα της στην έκδοση
του 7ετούς ομολόγου, για το οποίο εκ<
<
<
<
<
<

Νέες ισχυρέςπιέσεις δέχθηκεη μετοχή της ΔΕΗ, καταγράφοντας απώλειες 5,45%.
δηλώθηκε υψηλή ζήτηση. O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 855,91 μονάδες,
σημειώνοντας άνοδο 0,54%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις
858,49 μονάδες (+0,85%) και κατώτερη
τιμή στις 847,60 μονάδες (-0,43%). Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι ο Γενικός Δείκτης
άλλαξε πολλές φορές πρόσημο. Η συνεδρίαση ήταν και πάλι υποτονική, καθώς
η περιορισμένη συναλλακτική δραστηριότητα δεν είναι αρκετή για να δώσει
«ζωντάνια» στην αγορά προκειμένου να
δοκιμάσει υψηλότερα επίπεδα. Η αξία
των συναλλαγών ανήλθε στα 59,350
εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 28.057.930
μετοχές.

(Πηγή: Reuters)

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 0,22%, ενώ
ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 2,34%. Από τις
μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη
μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές
της Cenergy (+6,38%), της «Τιτάν»
(+5,41%), της Εθνικής (+3,51%), της
Fourlis (+2,34%) και της «Μυτιληναίος»
(+2,16%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη
πτώση σημείωσαν οι μετοχές της ΔΕΗ
(-5,45%), της «Σαράντης» (-1,66%) και
της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,99%). Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο
σημείωσαν οι δείκτες των πρώτων υλών
(+4,68%) και της τεχνολογίας (+2,99%),
ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψαν οι δείκτες του πετρελαίου (-1,34%)
και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (0,90%). Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών
παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha
Bank διακινώντας 5.585.867 και 5.169.470
μετοχές αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη
αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha
Bank με 8,319 εκατ. ευρώ και η Εθνική
με 7,967 εκατ. ευρώ. Ανοδικά κινήθηκαν
69 μετοχές, 50 πτωτικά και 26 παρέμειναν
σταθερές. Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Βιοκαρπέτ +28,83%
και Λεβεντέρης (κ) +18,49%. Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές:
Λεβεντέρης (π) -14,29% και Ιντεάλ (κ) 10,00%.

Ο δείκτης S&P 500 χθες διέκοψε την ανοδική του πορεία, που ακολουθούσε αδιαλείπτως επί πέντε ημέρες με τη συνδρομή των μετοχών των τεχνολογικών κολοσσών, εξαιτίας της

δήλωσης Τραμπ πως θα μπορούσε, εάν ήθελε, να επιβάλει επιπλέον δασμούς στην Κίνα..

Κέρδη κατέγραψαν οι αγορές στη Γηραιά Ηπειρο
Με κέρδη έκλεισαν χθες οι δείκτες των
ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, χάρη στα
θετικά αποτελέσματα από τις αμερικανικές τράπεζες και τις βελτιωμένες πωλήσεις του αγγλικού οίκου υψηλής ραπτικής Burberry, που είδε τις δημιουργίες
του νέου του σχεδιαστή Ρίκαρντο Τίσι
να έχουν μεγάλη απήχηση στην Κίνα.
Αντιθέτως, οι δείκτες στην αμερικανική
αγορά αρχικά εκτινάχθηκαν σε επίπεδα-ρεκόρ για τα ενδοσυνεδριακά δεδομένα, χάρη στις τράπεζες και στη συνέχεια υποχώρησαν εξαιτίας σχολίων
του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ
Τραμπ. Ο τελευταίος διεμήνυσε πως θα
μπορούσε, εάν ήθελε, να επιβάλει επιπλέον δασμούς στην Κίνα, υπενθυμίζοντας σε αγορές και αναλυτές πως ο σι-

ΞENA XPHMATIΣTHPIA
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Εντυπωσιακή κίνηση
(+14,4%) της μετοχής του
αγγλικού οίκου υψηλής ραπτικής Burberry.
νοαμερικανικός εμπορικός πόλεμος δεν
έχει λήξει. Ο Dow Jones και ο S&P 500
είχαν απώλειες πριν από το κλείσιμο
0,04% και 0,33% αντιστοίχως. Ειδικά ο
δείκτης S&P 500 χθες διέκοψε την ανοδική του πορεία, που ακολουθούσε αδιαλείπτως επί πέντε ημέρες με τη συνδρομή των μετοχών των τεχνολογικών
κολοσσών, λόγω της συζήτησης νομοσχεδίου στο Κογκρέσο για περιστολή

της επέκτασής τους και στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Οι αποδόσεις
των 10ετών αμερικανικών ομολόγων εξασθένησαν μετά τις δηλώσεις του προέδρου της Fed Τζερόμ Πάουελ, ότι η τράπεζα θα δράσει όπως της αρμόζει, ενόσω
παρατηρείται έντονη αβεβαιότητα.
Στη Γηραιά Ηπειρο ο πανευρωπαϊκός
δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με κέρδη
0,35%, φθάνοντας στα υψηλότερα εβδομάδας. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 είχε
άνοδο κατά 0,60%, κατά 0,35% ο DAX
στη Φρανκφούρτη, κατά 0,65% ο CAC
40 στο Παρίσι, ο FTSE MIB στο Μιλάνο
έκλεισε με άνοδο 0,12% και με 0,57% ο
ΙΒΕΧ στη Μαδρίτη. Η τιμή της μετοχής
του βρετανικού οίκου υψηλής ραπτικής
Burberry εκτινάχθηκε έως και 14,4%,

αγγίζοντας επίπεδα-ρεκόρ 7ετίας λόγω
μεγάλης ζήτησης. Αυτό ευνόησε και τον
κλάδο γενικότερα, ενώ με κέρδη κινήθηκαν και οι αεροπορικές χάρη στη δήλωση της Ryanair πως αναθεωρεί προς
τα κάτω τις προβλέψεις για επιβατική
κίνηση το 2021. Οι αποδόσεις των 10ετών
γερμανικών υποχώρησαν σχεδόν 2 μ.β.
στο -0,308% χθες, έπειτα από έρευνα
που έδειξε αποδυνάμωση της επενδυτικής εμπιστοσύνης στη Γερμανία. Το
ευρώ αποδυναμώθηκε 0,46% ως προς
το δολάριο στο 1,1205 δολάριο. Tέλος,
το αργό Ν. Υόρκης είχε απώλεια 2% στα
58,38 δολάρια το βαρέλι, στα χαμηλότερα
2 εβδομάδων, λόγω δηλώσεων Τραμπ
για αποκλιμάκωση σχέσεων με το Ιράν.
BLOOMBERG, REUTERS
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ
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ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*
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ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD

0,8760

0,8800

0,8792

-0,3590

1.354

0,8780

0,8860

0,8780

-0,23

ΤΡΚΗ

Bank of Cyprus Holdings Plc

1,6300

1,6500

1,6379

-1,8480

48.817

1,6240

1,6400

1,6300

-2,28

ΔΗΕΠ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)

0,5200

0,5250

0,5200

0,0040

4.256

0,5200

0,5250

0,5250

0,96

ΛΕΠΕ

LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

0,0070

0,0080

1,3200

0,76

1,0700

0,94

0,0220

-8,33

0,7450

1,36

0,4800

9,09

2,4000

1,69

1,3200

0,00

51,0000

0,00

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ

LOUIS PLC

0,0480

0,0525

ΤΣΟΚ

A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

0,1210

0,1240

1,3100

1,3200

0,2080

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

1,3200

1,3200

1,3200

1,0000

2.010

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΚΚΟΜ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,2000

ΠΑΝΔ

ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0715

0,0720

ΦΙΛΟ

ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,2520

0,0000

ΑΤΑΣ

ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD

1,2900

1,3500

ΚΟΣΑ

ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0330

0,0000

ΜΙΝΕ

ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ

0,0360

0,0395

ΑΚΕΠ

ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0230

ΓΙΕΠ

UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0360

0,0000

ΕΛΛΗ

ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD

0,2940

0,3260

ΕΞΕΠ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

0,0000

0,1040

ΕΣΕΦ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD

0,0000

0,0185

ΙΝΕΠ

INTERFUND INVESTMENTS PLC

0,1110

0,1320

ΤΔΕΠ

ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)

0,0000

0,5200

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

0,0095

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΙΟΑΝ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)

ΛΙΝΑ

PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD

ΜΑΠΑ

MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD

1,0600

1,0900

1,0621

0,2060

5.074

0,0100

0,0000

1,0500

1,0800

0,2200

0,0000

ΑΓΡΟ

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

1,0000

1,0800

ΑΜΑΘ

AMATHUS PUBLIC LTD

0,0000

0,1860

ΚΛΑΡ

CLARIDGE PUBLIC LTD

ΚΩΝΣ

0,0220

0,0220

0,0230

CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,1320

ΛΕΠΤ

LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD

0,0000

0,0780

ΛΟΞΕ

LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,0000

0,5800

ΝΤΟΔ

DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

ΣΑΛΑ

SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD

0,7000

0,7600

ΣΙΤΟ

C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD

0,0280

0,0000

ΣΤΑΔ

STADEMOS HOTELS PLC

1,4500

1,4800

ΤΟΚΙ

TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

0,0630

0,0000

0,0000

0,0575

0,4800

0,0000

0,4280

0,4460

0,1000

0,1020

2,3600

2,4000

0,0100

0,0000

1,2800

1,3800

0,0000

0,0000

0,7450

0,0220

0,7500

0,0220

0,7475

0,1990

0,2500

3.000

4.000

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ

DISPLAY ART PLC (Σ)

ΔΒΚΔ

ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)

ΚΕΤΣ

THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD

ΚΥΘΡ

K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD

ΤΣΙΒ

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

0,4800

0,4800

0,4800

4,0000

999

2,4000

2,4000

2,4000

3,9270

1.000

1,3200

1,3200

1,3200

0,0000

1.000

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

ΚΕΟ

KEO PLC

ΜΙΤΣ

ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΜΠΛΕ

BLUE ISLAND PLC

0,5900

0,6150

ΦΡΟΥ

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

0,2240

0,2400

0,0750

0,0780

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)

0,0905

0,0920

ΛΙΠΕ

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

1,1100

ΑΙΕΠ

ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0025

0,0000

ΔΩΕΠ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)

0,0015

0,0030

ΕΛΕΠ

ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0000

0,0000

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

0,1700

ΠΡΟΠ

A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)

0,0005

0,0010

ΡΕΕΠ

REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0005

0,0000

ΣΛΕΠ

CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD

0,0020

0,0035

ΤΖΕΠ

JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0070

0,0000

ΧΑΕΠ

HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

0,0000

0,0265

0,0490

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC

0,0460

ΣΤΣΔ

CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)

0,1740

0,0000

ΧΑΣΕ

Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

49,0010

51,0000

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΤΜΑ2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ –

ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2

51,0000

54,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

51,0000

51,0000

51,0000

0,0000

850

0,0000

0,0000

ΙΝΓΚΑΡΤ2 Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

ΤΡΙΣΤΟΝΕ Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

0,0000

0,0000

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

DP World: Βραβεύτηκε
ως το πιο αποτελεσματικό
τερματικό κρουαζιέρων

WALKMAN

Eγινε 40 ετών

Η DP World Limassol τιμήθηκε με το βραβείο του
«Πιο Αποτελεσματικού Τερματικού Κρουαζιέρων»
στο πλαίσιο των Βραβείων MedCruise, τα οποία πραγματοποιήθηκαν φέτος για πρώτη φορά. Η υψηλού
κύρους εκδήλωση του κλάδου της κρουαζιέρας διεξήχθη στη Γένοβα και σε αυτήν παρευρέθηκαν μέλη
και συνεργάτες της MedCruise, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, στελέχη του κλάδου και μέλη του διεθνούς τύπου. Το τερματικό της DP World Limassol
αποτελεί τον κύριο λιμένα κρουαζιέρων στην Κύπρο
και είναι ειδικά σχεδιασμένο να φιλοξενεί τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια παγκοσμίως. Το νέο επιβατικό
τερματικό, έκτασης 7.000 τ.μ., εγκαινιάστηκε τον
Μάιο του 2018, προσφέροντας στις εταιρείες κρουαζιέρων και τους επιβάτες ένα πλούσιο φάσμα υπηρεσιών που ανταποκρίνεται σε όλες τους τις ανάγκες,
βασισμένο στα υψηλά διεθνή πρότυπα και την αποτελεσματικότητα της DP World Limassol.

Πολύ πριν τα ipod, τα mp4, τα mp3 και τα discman, την

δεκαετία του ’80, υπήρχαν τα Walkman – η φορητή
συσκευή μουσικής με ακουστικά, που «έπαιρνε» κασέτες και δεν έλειπε από κανένα… κεφάλι. Το πρωτότυπο Sony Walkman φτιάχτηκε για τον πρόεδρο της
Sony Μασάρου Ιμπούκα που ήθελε να ακούει μουσική στα συχνά αεροπορικά του ταξίδια πάνω από τον Ειρηνικό. Η συσκευή που κυκλοφόρησε το 1979 στην αγορά είχε χρώμα ασημένιο και μπλε και έγινε ανάρπαστη. Μέσα σε λίγους μήνες, η μόδα του Walkman που
επέτρεπε στον καθένα να ακούει τη μουσική που του
αρέσει όπου και όταν θέλει, αθόρυβα, έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Έτσι, την δεκαετία του ’80, δεν υπήρχε άνθρωπος από 15 έως 45 ετών που δεν πέρασε τα
λεπτά ακουστικά που κούμπωναν σαν στεφάνι στα αυτιά του, για να ακούσει τις αγαπημένες του κασέτες. Το
Walkman έγινε η πιο εμβληματική μουσική συσκευή
που φτιάχτηκε ποτέ και μέχρι το 2009 είχαν πουληθεί
περισσότερα από 385 εκατομμύρια κομμάτια.

Οι άνθρωποι της Google μπορούν να ηχογραφούν και να ακούν ιδιωτικές συζητήσεις μέσω των «έξυπνων» ηχείων Google Home.

H Google κρυφακούει
Ο τεχνολογικός κολοσσός επαλήθευσε τη διαρροή ηχογραφημένων συνομιλιών
FACEBOOK

5 δισ. δολάρια για την διαχείριση
προσωπικών δεδομένων
Σε διακανονισμό ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων

κατέληξε το Facebook και η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ μετά την έρευνα που πραγματοποίησε η πρώτη για τις πρακτικές του κοινωνικού δικτύου
στον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων
των χρηστών του. Η έρευνα της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου των ΗΠΑ ξεκίνησε στις αρχές της περσινής χρονιάς, όταν αποκαλύφθηκε ότι το Facebook διαμοιραζόταν τα δεδομένα εκατομμυρίων χρηστών του με
την εταιρεία αναλύσεων Cambridge Analytica και τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να επηρεάσουν την προεκλογική διαδικασία στις ΗΠΑ δύο έτη νωρίτερα, το 2016.
Μετά το σκάνδαλο της Cambridge Analytica αποκαλύφθηκαν και άλλα για τις πρακτικές του Facebook, όπως
για παράδειγμα ότι οι κωδικοί πρόσβασης μεγάλης μερίδας χρηστών του Instagram φυλάσσονταν σε απλό
κείμενο. Το «πρόστιμο» που έφτασε τα $5 δισεκατομμύρια είναι το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί από την FTC
(Federal Trade Commission) μετά από εκείνο των $22,5
εκατομμυρίων στην Google το 2012.

SAMSUNG

Αναπτύσσει γυαλιά επαυξημένης
πραγματικότητας

Oι εργολήπτες της Google, σε τακτική βάση, ακούν και αξιολογούν
κάποιες καταγραφές συνομιλιών
που γίνονται από το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας, Google Assistant, μέσω κινητών τους τηλεφώνων ή μέσω
«έξυπνων» ηχείων, όπως είναι
το Google Home.
Ο τεχνολογικός κολοσσός αναγνώρισε ότι πρόσβαση στις
ηχογραφήσεις έχουν και άλλοι
άνθρωποι, όταν κάποιες από αυτές –στην ολλανδική γλώσσα–
διέρρευσαν. Ο διευθυντής προϊόντων της Google, Ντέιβιντ Μόνσις, επαλήθευσε τη διαρροή σε
ανάρτησή του, τονίζοντας ότι
η εταιρεία πραγματοποιεί έρευνα
προκειμένου να διαπιστώσει
πώς συνέβη. «Κάνουμε μια πλήρη επαναξιολόγηση των δικλίδων ασφαλείας, προκειμένου
να αποτρέψουμε να επαναληφθεί ένα νέο τέτοιο παράπτωμα»,
έγραψε. Περισσότερες από χίλιες
ηχογραφήσεις βρέθηκαν στην
κατοχή του βελγικού ειδησεογραφικού δικτύου VRT NWS.

<
<
<
<
<
<

Στις αρχές του έτους
η εταιρεία είχε παραδεχθεί ότι υπάλληλοί της
ακούν τις ανώνυμες ηχογραφήσεις της Alexa.
Οπως σημειώνεται στο σχετικό
άρθρο, κάποιες από αυτές περιελάμβαναν ευαίσθητες προσωπικές συζητήσεις, αλλά και
πληροφορίες που καθιστούν εφικτή την αναγνώριση του ομιλούντος. Η Google, ωστόσο, επισημαίνει ότι πληροφορίες σχετικά με τους λογαριασμούς των
χρηστών δεν συνδέονται με τις
ηχογραφήσεις και οι υπάλληλοι
που τις ακούν έχουν διαταχθεί να
μην αντιγράφουν τις προσωπικές
συζητήσεις που τυχόν περιέχονται. Ωστόσο, οι δημοσιογράφοι
του βελγικού δικτύου μπόρεσαν
να απομονώσουν ακόμα και τις
ακριβείς διευθύνσεις των κατοικιών, γεγονός που τους επέτρεψε

να αναγνωρίσουν τους ομιλούντες. Κάποιες από αυτές τις συζητήσεις δεν στόχευαν στον
Google Assistant, αλλά καταγράφηκαν είτε ως θόρυβος υποβάθρου είτε όταν το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης πίστευε,
λανθασμένα, ότι απευθύνονταν
σε αυτό.
H Google επισημαίνει ότι οι
εργολήπτες που εργάζονται για
λογαριασμό της ακούν τις ηχογραφήσεις, έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα τα γλωσσικά
πρότυπα και τις προφορές. Ωστόσο, όπως αποδεικνύεται από
τους όρους χρήσης, οι ηχογραφήσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία. Ειδικότερα, υπογραμμίζεται ότι «ο
Google Assistant καταγράφει τη
φωνή σας και τους ήχους στις υπηρεσίες Google, για να βελτιώσει
την ικανότητα αναγνώρισης λόγου». Ο Μόνσις, άλλωστε, σχολίασε ότι η Google συνεργάζεται
με εργολήπτες σε όλο τον κόσμο
για την ανάλυση των ηχογραφήσεων. «Αυτοί εξετάζουν και με-

ταγράφουν ένα μικρό μέρος των
ηχογραφήσεων, βοηθώντας μας
να κατανοήσουμε καλύτερα αυτές τις γλώσσες», έγραψε.
Να σημειωθεί ότι οι όροι χρήσης της Google δεν αναφέρουν
σαφώς ότι κάποιοι ακούν τις ηχογραφήσεις, αλλά τονίζουν πως
τα δεδομένα που συγκεντρώνονται ενδέχεται να αναλυθούν,
καθώς η εταιρεία αναβαθμίζει
τις υπηρεσίες της ή προσφέρει
νέες. Δεν είναι πάντως η πρώτη
φορά που αποδεικνύεται ότι η
Google κρυφακούει. Στις αρχές
του έτους, η εταιρεία παραδέχθηκε ότι υπάλληλοί της ακούν
τις ανώνυμες ηχογραφήσεις της
Alexa, απαντώντας σε δημοσίευμα του Blοomberg.
Η δυνατότητα ηχογράφησης
της Google μπορεί να τεθεί εκτός
λειτουργίας, αυτό όμως θα σημάνει ότι ο Google Assistant θα
χάσει κάποιες από τις δυνατότητές του, όπως είναι η αναγνώριση φωνών και η εκμάθηση προτύπων ομιλίας.

Σύγχρονη μάστιγα με δεκάδες
θύματα οι φωτογραφίες σέλφι
Οπως αποδεικνύεται, οι φωτογραφίες σέλφι αποτελούν σύγχρονη μάστιγα με πολλά θύματα,
καθώς έχουν προκαλέσει πέντε
φορές περισσότερους θανάτους
σε σύγκριση με τις επιθέσεις καρχαριών. Ο αριθμός των θυμάτων
αυξάνεται συστηματικά κάθε
χρόνο, καθώς εξελίσσεται η τεχνολογία των έξυπνων κινητών
και τα selfie-sticks αυξάνουν την
εμβέλεια για τη λήψη σέλφι, εκθέτοντας έτσι σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο τον χρήστη του κινητού, που θα κάνει τα πάντα
για να βγάλει την καλύτερη φωτογραφία.
Από τον Οκτώβριο του 2011 έως
τον Νοέμβριο του 2017 τουλάχιστον 259 άνθρωποι σκοτώθηκαν
<
<
<
<
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GALILEO

Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στο
Ευρωπαϊκό δορυφορικό σύστημα
Εκτός λειτουργίας βρίσκεται εδώ και τέσσερις μέρες

το σύστημα δορυφορικής πλοήγησης Galileo, που πρόσφατα εγκρίθηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών των ΗΠΑ για την χρήση του από
smartphones στις ΗΠΑ. Αυτό σημαίνει, ότι οι χρήστες
με σύγχρονα smartphones που υποστηρίζουν το
Galileo θα βασίζονται στο GPS, στο Ρωσικό GLONASS ή
στα Κινέζικα δίκτυα Beidu για πλοήγηση. Το πρόβλημα
στο Galileo, δεν πρόκειται να δημιουργήσει προβλήματα με την πλοήγηση στο κινητό των χρηστών, ωστόσο
είναι ανησυχητικό το γεγονός ότι ένα σχετικά νέο, και
εξαιρετικά προηγμένο τεχνολογικά σύστημα μπορεί να
μείνει εκτός λειτουργίας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατασκεύασε το Galileo ώστε οι στρατοί και οι πολίτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην εξαρτώνται από το Αμερικάνικο σύστημα GPS ή από το Ρωσικό σύστημα GLONASS.

Πέντε φορές περισσότεροι οι νεκροί εξαιτίας...
αυτοφωτογράφισης
σε σύγκριση με
τα θύματα καρχαριών.
βγάζοντας σέλφι σε όλο τον κόσμο,
σύμφωνα με τη ινδική επιθεώρηση
Οικογενειακής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όταν,
κατά την ίδια περίοδο, καταγράφηκαν μόλις 50 θάνατοι από καρχαρίες.
Ενώ οι γυναίκες τραβούν τις
περισσότερες σέλφι, οι νεαροί άνδρες, ως πιο ριψοκίνδυνοι ίσως,
αντιστοιχούν στα τρία τέταρτα
των θανάτων εξαιτίας αυτοφωτογράφησης – από πνιγμούς, τρο-

Από το 2011 έως το 2017, τουλάχιστον 259 άνθρωποι σκοτώθηκαν «κυνηγώ-ντας» την ιδανική φωτογραφία του εαυτού τους σε επικίνδυνες συνθήκες.
χαία, πτώσεις ή ατυχήματα με πυροβολισμούς.

Το ρεκόρ έχει η Ινδία
Η Ινδία, με πληθυσμό μεγαλύτερο του 1,3 δισ. και 800 εκατομμύρια κινητά τηλέφωνα εν χρήσει,
κατέχει ρεκόρ θανάτων από σέλφι,
με 159 να έχουν καταγραφεί μέχρι
σήμερα. Αυτό αναλογεί σε πάνω
από τους μισούς θανάτους παγκοσμίως και αποδεικνύει τη μανία
που έχουν οι νεαροί Ινδοί με τις

συγκεκριμένες φωτογραφίες. Ενδεικτικά, στην Ινδία σκοτώθηκε
μια ομάδα νεαρών όταν παρασύρθηκε από τρένο, ενώ κάποιοι άλλοι
πνίγηκαν όταν βυθίστηκε η βάρκα
τους, την ώρα που αυτοφωτογραφίζονταν. Η κατάσταση είναι τόσο
σοβαρή, ώστε οι Αρχές έχουν καθορίσει κάποιες ζώνες όπου απαγορεύονται οι σέλφι – 16 από αυτές
στην πόλη Μουμπάι. Στη δεύτερη
θέση βρίσκεται η Ρωσία, με 16
θανάτους από σέλφι, ακολουθούν

Το 2014, τα παγωτά PAPAFiLiPOU πιστά στη δέσμευσή
τους για νέα καινοτόμα προϊόντα, λάνσαραν πρώτοι
στην αγορά, με μεγάλη επιτυχία, παγωτά με Στέβια.
Από τότε καθιερώθηκε ως η πρώτη βιομηχανία παγωτού στην Κύπρο, η οποία παρασκευάζει παγωτά
με Στέβια και το «μυστικό» έγινε αγαπημένη συνήθεια
για όσους προσέχουν τη διατροφή τους, και όχι μόνο!
Τα αγαπημένα μας παγωτά, από το 1965, παρουσιάζουν
σήμερα το νέο παγωτό Μαστίχα Χίου με Στέβια, προσθέτοντας στην υφιστάμενη και ανανεωμένη σειρά,
μία καινούρια γευστική εμπειρία, με μόνο 43 θερμίδες
ανά 100ml! Η σειρά των παγωτών με Στέβια αποτελείται από το νέο παγωτό Μαστίχα Χίου, τη λαχταριστή
Βανίλια Μαδαγασκάρης, την κλασική Σοκολάτα, το
διαχρονικό σορμπέ Τριαντάφυλλο και το αγαπημένο
σορμπέ Φράουλας. Παρασκευασμένα από φρέσκο
κυπριακό άπαχο γάλα, χωρίς ζάχαρη, με βιολογικό
Στέβια Παραγουάης, χωρίς γλουτένη, χωρίς ζελατίνη,
πλούσια σε φυτικές ίνες και πολύ χαμηλά σε θερμίδες,
πάντα με τη σφραγίδα ποιότητας PAPAFiLiPOU, τα
παγωτά με Στέβια είναι μια εναλλακτική πρόταση
για όσους και όσες προσέχουν τη διατροφή τους.

A.P.

Την πιθανότητα να δημιουργήσει ένα ζευγάρι γυαλιά

επαυξημένης πραγματικότητας διερευνά η Samsung,.
Η αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας που κατέθεσε στο
Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών
Σημάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και έφερε στο
φως της δημοσιότητας η ιστοσελίδα Patently Apple
δείχνει μία αναδιπλούμενη συσκευή που μοιάζει πολύ
με ένα τυπικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου, αλλά διαθέτει
παχύτερο σκελετό αφού φιλοξενεί όλα τα ηλεκτρονικά εξαρτήματά του. Δεν είναι σίγουρο ωστόσο ότι θα
δούμε τα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας της
Samsung να κυκλοφορούν στην αγορά.

Παγωτά PAPAFiLiPOU
με Στέβια

οι ΗΠΑ με 14 και το Πακιστάν.
Στη Ρωσία κάποιοι έχουν σκοτωθεί
πέφτοντας από γέφυρες ή από πολυώροφα κτίρια, έχουν αυτοτραυματιστεί θανάσιμα με όπλο ή έχουν
σκοτωθεί πιάνοντας στα χέρια
τους μια νάρκη.
Το 2015 η ρωσική αστυνομία
εξέδωσε έναν οδηγό για «ακίνδυνες σέλφι». Στις ΗΠΑ τα περισσότερα θύματα αυτοτραυματίστηκαν θανάσιμα με όπλο στην
προσπάθειά τους να βγάλουν
μια άψογη φωτογραφία τους. Επίσης αρκετοί άνθρωποι σκοτώθηκαν πέφτοντας στο φαράγγι
Γκραντ Κάνιον. Οι υπηρεσίες
διάσωσης στην Κροατία χρησιμοποίησαν το Twitter για να απευθύνουν έκκληση προς τους
τουρίστες «να σταματήσουν να
βγάζουν ανόητες και επικίνδυνες
σέλφι», αφότου ένας Καναδός επέζησε κατά θαυματουργό τρόπο
πέφτοντας από ύψος 75 μ. στο
Εθνικό Πάρκο λιμνών Πλίτβιτσε.
Τον Ιανουάριο, η Τζίτζι Γου,
διασημότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την Ταϊβάν
–γνωστή και ως «η πεζοπόρος
με το μπικίνι», επειδή τραβούσε
σέλφι σε βουνοκορφές φορώντας
το μπικίνι της– έχασε τη ζωή της
πέφτοντας σε χαράδρα. Ηταν 36
ετών. Στο πρώην ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης Αουσβιτς
στην Πολωνία, το οποίο έχει μετατραπεί σε μουσείο, κάθε χρόνο
συγκεντρώνονται 2,1 εκατ. επισκέπτες και οι φύλακές του δεν
διστάζουν να εγκαλούν όσους
βγάζουν σέλφι, που θεωρούνται
ασεβείς.

Νέο γκαράζ του Ομίλου
Πηλακούτα στη Λεμεσό
Το νέο γκαράζ του Ομίλου Πηλακούτα στη Λεμεσό,
στην οδό Ανδρέα Καριόλου 9-15, έχει ήδη ανοίξει
και είναι εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής, ενώ
διαθέτει πλήρη επάρκεια γνήσιων ανταλλακτικών.
Το ανανεωμένο συνεργείο παρέχει τη δυνατότητα
στους κατόχους αυτοκινήτων Renault και Dacia
να διατηρήσουν την κατάσταση του οχήματός τους
σε άριστη κατάσταση. Όσοι επιθυμούν μπορούν
να επωφεληθούν των τιμών γνωριμίας με έκπτωση
25% στην τελική τιμή τιμολογίου σε ανταλλακτικά
και εργατικά για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.

Ο Νίκος Κυθρεώτης
στην ηγεσία του Intercollege
Νέος Εκτελεστικός Διευθυντής του IntercollegeΛευκωσίας
και της Μονάδας Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας αναλαμβάνει ο Νικόλας Κυθρεώτης. Ο κος Κυθρεώτης αποφοίτησε από την Αγγλική Σχολή το 1994 και στην συνέχεια υπηρέτησε
στην Εθνική Φρουρά ως Έφεδρος Αξιωματικός. Είναι
απόφοιτος του Πανεπιστημίου CITY UNIVERSITY του
Λονδίνου όπου σπούδασε Νομικά με Επιχειρήσεις
και στην συνέχεια έκανε το μεταπτυχιακό του στις
Διεθνείς Σχέσεις για την Μεσόγειο (MA) στο Πανεπιστήμιο KING’S COLLEGE, επίσης στο Λονδίνο. Το
2000-2001 εργάστηκε ως ασκούμενος δικηγόρος στην
Κύπρο ενώ τα επόμενα 15 χρόνια ζούσε στο εξωτερικό
όπου και ακολούθησε μια μακρά και διακεκριμένη
καριέρα στον χώρο των επιχειρήσεων. Αυτή την
περίοδο ίδρυσε τις δικές του επιχειρήσεις οι οποίες
απασχολούν σημαντικό αριθμό εργαζομένων, έχουν
ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων και οι οποίες συνεχίζουν
την επιτυχημένη τους πορεία μέχρι σήμερα. Το 2017,
ξεκίνησε να εργάζεται υπό καθεστώς μερικής απασχόλησης στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας ως Διευθυντής
Ανάπτυξης, έχοντας κάτω από την ευθύνη του διάφορες
καινούργιες ενέργειες του οργανισμού.
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Ενας «ψυχρός» νομισματικός
πόλεμος φοβίζει τους αναλυτές
Ανησυχούν για πιθανή παρέμβαση των ΗΠΑ στην αγορά συναλλάγματος
Ενας νομισματικός πόλεμος ευρείας κλίμακας
δεν μπορεί να αποκλειστεί ως πιθανή εξέλιξη υπό την τρέχουσα συγκυρία. Το
σενάριο αυτό συζητείται όλο και πιο συχνά
στους κύκλους της Wall Street. Αναλυτές
και οικονομολόγοι παρακολουθούν με
προβληματισμό τον Ντόναλντ Τραμπ να
κατηγορεί τους μεγαλύτερους εμπορικούς
εταίρους των ΗΠΑ για τη χειραγώγηση
των νομισμάτων τους. Ο Αμερικανός πρόεδρος διαμαρτύρεται, επίσης, για το ότι
η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) δεν έχει
ακόμη μειώσει τα επιτόκιά της ώστε να
θωρακίσει την ανάπτυξη της αμερικανικής
οικονομίας.
Τους φόβους για την κλιμάκωση ενός
«ψυχρού νομισματικού πολέμου» εξέφρασε
ο Χοακίμ Φελς, κορυφαίος οικονομικός

σύμβουλος της PIMCO, σύμφωνα με το
πρακτορείο Bloomberg. Αν και ένας γενικευμένος νομισματικός πόλεμος –με άμεση παρέμβαση από τις ΗΠΑ και άλλες
κυβερνήσεις ή κεντρικές τράπεζες για να
αποδυναμώσουν τις ισοτιμίες τους– δεν
αποτελεί βραχυπρόθεσμη πιθανότητα,
δεν μπορεί πια να αποκλειστεί», αναφέρει
ο Φελς της PIMCO. O Τραμπ έχει επανειλημμένως δηλώσει πως το δολάριο είναι
ισχυρό στις αγορές συναλλάγματος, ισχυριζόμενος πως έτσι υποβαθμίζεται η ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών εξαγωγών και κατ’ επέκταση του μεταποιητικού κλάδου. Σε πρόσφατο ενημερωτικό
σημείωμα, η Bank of America αναφέρει
πως με αυτήν τη ρητορική μπορεί «να πυροδοτηθεί ένας νομισματικός πόλεμος».

Εκτος από τις πιέσεις που ασκεί ο Τραμπ
στη Fed για να μειώσει το κόστος δανεισμού στις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας και
η Τράπεζα της Ιαπωνίας είχαν διαμηνύσει
πρόσφατα πως εάν χρειαστεί θα στηρίξουν
τις οικονομίες τους με μια επεκτατική νομισματική πολιτική. Ο λόγος είναι πως οι
οικονομικές συνθήκες στην Ευρώπη και
στην Ασία έχουν επιδεινωθεί σε μεγάλο
βαθμό από την πολιτική προστατευτισμού
που εφαρμόζει ο Λευκός Οίκος στο παγκόσμιο εμπόριο, μετά την εκλογή του
Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επιβάλει
δασμούς σε εισαγωγές από την Κίνα, την
Ευρωπαϊκή Ενωση και άλλους εμπορικούς

εταίρους των ΗΠΑ, διότι θεωρεί πως τα
εμπορικά ελλείμματα της αμερικανικής
οικονομίας με αυτές τις χώρες τη θέτουν
σε μειονεκτική θέση στην αρένα του παγκόσμιου εμπορίου. Ομως η επιβολή δασμών και η δημιουργία ενός αρνητικού
κλίματος, με συνεχείς απειλές από τις
ΗΠΑ, έχουν ήδη πλήξει τις οικονομίες
της Γερμανίας, της Κίνας και όχι μόνον.
Ως εκ τούτου, οι κεντρικές τράπεζες των
χωρών αυτών υπόσχονται μέτρα στήριξης
με την άσκηση μιας χαλαρής νομισματικής
πολιτικής, που θα οδηγούσε σε χαμηλότερα
επίπεδα τα νομίσματα των οικονομιών
αυτών.
Η αμερικανική κυβέρνηση έχει διάφορους τρόπους για να αποδυναμώσει
το δολάριο πέραν μιας μείωσης των επι-

O πρόεδρος Τραμπ έχει κατ’ επανάληψιν δηλώσει πως το δολάριο είναι ισχυρό στις αγορές
συναλλάγματος, ισχυριζόμενος πως έτσι υποβαθμίζεται η ανταγωνιστικότητα των αμερικανικών εξαγωγών και κατ’ επέκτασιν του μεταποιητικού κλάδου.
τοκίων από τη Fed. Παραδείγματος χάριν,
το υπουργείο Οικονομικών μπορεί να
πουλήσει δολάρια στις διεθνείς αγορές
νομισμάτων και να εγκαταλείψει, σε γενικές γραμμές, την πολιτική του ισχυρού
νομίσματος που ακολουθεί εδώ και δύο
δεκαετίες. «Θεωρούμε πως είναι χαμηλός
ο κίνδυνος μιας αμερικανικής παρέμβασης
στις αγορές νομισμάτων, αλλά δεν μπο-

ρούμε να το αποκλείσουμε απόλυτα»,
γράφει ο αναλυτής Μαρκ Κάχιλ σε έκθεση
της Goldman Sachs που δημοσιεύθηκε
από το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο CNN.
Υπενθυμίζουμε ότι αρχές Ιουλίου, ο
Τραμπ έγραψε στο Twitter πως η Κίνα
και η Ευρώπη παίζουν ένα «μεγάλο παιχνίδι
με τη χειραγώγηση των νομισμάτων τους».

ΑΝΑΛΥΣΗ

Ενισχύονται οι
προσδοκίες για μείωση
επιτοκίων από τη Fed
Οι δηλώσεις του επικεφαλής της Fed, Τζερόμ
Πάουελ, στην κατάθεσή του ενώπιον του Κογκρέσου στα μέσα της εβδομάδας που διανύσαμε, είχαν πιο ήπιο τόνο από ό,τι αναμενόταν,
επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες των επενδυτών
για μείωση των επιτοκίων στην επερχόμενη
συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής της Fed
στις 30-31 Ιουλίου. Επαναλαμβάνοντας ότι η
κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ είναι έτοιμη να
ενεργήσει όπως αρμόζει ώστε να διατηρήσει
την ανάπτυξη της οικονομίας, ο επικεφαλής
της Fed τόνισε πως, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η αμερικανική οικονομία συνεχίζει να απειλείται από την αβεβαιότητα
όσον αφορά την εμπορική διένεξη ΗΠΑ - Κίνας,
τη μείωση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας και τον χαμηλό πληθωρισμό.
Η προοπτική μείωσης των επιτοκίων στην επερχόμενη συνεδρίαση στα τέλη Ιουλίου φάνηκε και από τα πρακτικά της συνεδρίασης
του Ιουνίου που δημοσιεύτηκαν μέσα στην εβδομάδα, στα οποία αναφερόταν ότι θα πρέπει
να υπάρξει περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής στο άμεσο μέλλον εάν διατηρηθούν οι τρέχουσες οικονομικές συνθήκες
που επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Σύμφωνα
με τις αγορές συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, το ενδεχόμενο για μια αύξηση των επιτοκίων στη συνεδρίαση του Ιουλίου κατά
25 μονάδες βάσης έχει προεξοφληθεί πλήρως,
ενώ η πιθανότητα για αύξηση των επιτοκίων
κατά 50 μονάδες βάσης είναι περίπου 18%.
Στις αγορές κυβερνητικών ομολόγων, η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού τίτλου βρέθηκε στο 1,94% στο τέλος της προηγούμενης
εβδομάδας, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον
Νοέμβριο του 2016, προτού ενισχυθεί ελαφρώς
κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που διανύσαμε, διαπραγματευόμενο στην περιοχή του
2,15% στις αγορές της Ευρώπης την Παρασκευή, λόγω του υψηλότερου από τον αναμενόμενο δομικού πληθωρισμού Ιουνίου στις
ΗΠΑ και των περιορισμένων προσδοκιών για
μια επιθετική μείωση των επιτοκίων κατά 50
μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Ιουλίου.
Ανάλογη πορεία ακολούθησε και η απόδοση
του 10ετούς γερμανικού τίτλου, η οποία διαπραγματευόταν στο -0,23% την ώρα συγγραφής
του άρθρου την Παρασκευή, 18 μονάδες βάσης
υψηλότερα από το ιστορικό χαμηλό -0,41%
που σημειώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
Στις αγορές συναλλάγματος, η ισοτιμία ευρώ/δολάριο ήταν ελαφρώς ενισχυμένη (+0,3%) σε
εβδομαδιαία βάση, διαπραγματευόμενο στην
περιοχή του 1,1260 την ώρα συγγραφής του
άρθρου την Παρασκευή, κοντά στο υψηλό ημερών 1,1285 που σημειώθηκε την Πέμπτη,
αλλά χαμηλότερα από το υψηλό 3 μηνών
1,1412 περί τα τέλη Ιουνίου, εν μέρει λόγω ανησυχιών για τις προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης της Ευρωζώνης.
* Τομέας οικονομικής ανάλυσης και έρευνας διεθνών
κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Συμβουλές
στη Λαγκάρντ
H Κριστίν Λαγκάρντ αναμένεται να έχει την καθοδήγηση των στενών συμβούλων του Μάριο Ντράγκι,
όταν εκείνος της παραδώσει τα ηνία της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) μετά τη λήξη της θητείας
του, στα τέλη Οκτωβρίου. Ο διορισμός της Λαγκάρντ
ως επικεφαλής της ΕΚΤ θα πρέπει τυπικά να εγκριθεί
από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Από εκείνο το σημείο
και έπειτα θα χρειαστεί μια ομάδα ικανών συμβούλων
όπως είναι ο Φίλιπ Λέιν, επικεφαλής οικονομολόγος
και μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ,
επισημαίνουν οι Financial Times.
Ο Ντράγκι έτρεφε μεγάλη εκτίμηση και στον
Πέτερ Πράετ που ήταν προκάτοχος του Λέιν. Η Λαγκάρντ θα χρειαστεί να βρει, επίσης, έναν ικανό αντικαταστάτη του Μπενουά Κερέ, ο οποίος θα αποχωρήσει από το δυναμικό της ΕΚΤ με την αλλαγή
του χρόνου. Ο Κερέ μαζί με τον Πράετ ήταν οι βασικοί
«αρχιτέκτονες» της νομισματικής πολιτικής που οδήγησαν την Ευρωζώνη σε τροχιά ανάπτυξης ύστερα
από μακρά περίοδο αδράνειας. Υπάρχουν, παράλληλα,
ορισμένοι αξιωματούχοι της ΕΚΤ που είναι γνωστοί
για το έργο τους στους κλειστούς κύκλους των οικονομολόγων αλλά τηρούν χαμηλό προφίλ. Οι
Financial Times αναφέρονται, συγκεκριμένα, στον
Μάσιμο Ροστάνιο, γενικό διευθυντή νομισματικής
πολιτικής στην ΕΚΤ, και στον Φρανκ Σμετς, γενικό
διευθυντή ερευνών στην τράπεζα. «Η μεγάλη επιτυχία
της νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ οφείλεται στους
Ροστάνιο και Σμετς που ανέλαβαν την τεχνική ανάλυση των μέτρων τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή»,
σχολιάζει ο Μέρβιν Κράους, συνεργάτης στο Ινστιτούτο Χούβερ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ, στους
Financial Times.

Με πτώση έκλεισε την Τρίτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε επίσης
πτώση, σε ποσοστό 0,35%, κλείνοντας
στις 42,69 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €98.659.
Από τους επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, κέρδη σημείωσαν οι Επενδυτικές σε ποσοστό 0,91% ακολουθούμενες από την Εναλλακτική σε ποσοστό
0,50%, ενώ η Κύρια Αγορά σημείωσε πτώση 0,61% και τα Ξενοδοχεία είχαν ζημιές
0,17%.
Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον
προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €79.958, (πτώ-
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Με πτώση έκλεισε την Τρίτη
το Χρηματιστήριο Αξιών
Κύπρου. Ο Γενικός Δείκτης
υποχώρησε στις 71,13 μονάδες, σημειώνοντας ζημιές
σε ποσοστό 0,39%.

ση 2,28%, τιμή κλεισίματος €1,63), ακολουθούμενοι από τους τίτλους της Πετρολίνα, με όγκο συναλλαγών €5.388 (άνοδος 0,94%, τιμή κλεισίματος €1,07),
της Salamis Tours με €2.990 (άνοδος
1,36%, τιμή κλεισίματος €0,745), της
Logicom με όγκο συναλλαγών €2.653 (άνοδος 0,76%, τιμή κλεισίματος €1,32) και
των Τσιμεντοποιείων Βασιλικού με €2.400
(άνοδος 1,69%, τιμή κλεισίματος €2,40).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 6 κινήθηκαν ανοδικά, 3 πτωτικά
και μία παρέμεινε αμετάβλητη. Ο αριθμός
των συναλλαγών περιορίστηκε σε 50.

