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Εβδομαδιαία Οικονομική και Πολιτική Εφημερίδα

ΠΡΕΜ ΓΟΥΑΤΣΑ

ΥΨΗΛΟ ΕΞΑΕΤΙΑΣ

Εως τα 8 δισ. δολ. ανέρχονται οι δαπάνες που προκύπτουν από

Ενα φιλικότερο περιβάλλον για τους επενδυτές με λιγότερες

Η μεγάλη αύξηση των κρατικών ομολόγων με αρνητικές αποδό-

Φιλικότερο περιβάλλον για επενδύσεις

το προβληματικό αεροσκάφος 737 Max της Boeing, σύμφωνα
με δημοσίευμα των New York Times. Ωστόσο, στην πορεία το ύψος των δαπανών μπορεί να ανέλθει κατακόρυφα καθώς το αεροπλάνο του τύπου αυτού δεν αναμένεται να εκτελέσει δρομολόγια έως το 2020. Σελ. 11

Γενικός Δείκτης

69,44

250
2
200

0
80
0
60

1
150

0
40

1
100

0
20

50

0

0

17/7

18/7

19/7

Τιμή: €1,50

BOEING

Κόστος 8 δισ. δολ. από το 737 Max

100

w w w. k at h i m e r i n i . c o m . c y / f i n a n c i a l

22/7

Όγκος συναλλαγών (χιλιάδες €)

23/7
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Στα ύψη η τιμή του χρυσού

ρυθμίσεις αποτελεί μονόδρομο για υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, σημειώνει ο επικεφαλής του ομίλου Fairfax Πρεμ
Γουάτσα σε συνέντευξη στην «Κ». Δηλωνει αισιόδοξος για τις
προοπτικές της χώρας, καθώς η νέα κυβέρνηση δείχνει έτοιμη
να εφαρμόσει μια φιλοαναπτυξιακή ατζέντα. Σελ. 16

σεις συσχετίζεται άμεσα με την άνοδο των τιμών του χρυσού. Η
αναζήτηση υψηλών αποδόσεων σε μια περίοδο αβεβαιότητας
έστρεψε ξανά τους επενδυτές σε ένα από τα παραδοσιακά επενδυτικά καταφύγια. Η τιμή του χρυσού την περασμένη εβδομάδα ανήλθε στα $1.452 την ουγγία. Σελ. 9

Δρόμος μετ’ εμποδίων για τον τουρισμό
Σ. Περδίος: Δύσκολο θα είναι και το 2020 - Μειωμένα φέτος έσοδα και αφίξεις - Κινήσεις για εξεύρεση νέων αγορών
Δύσκολη χρονιά για τον τουρισμό θα
είναι και το 2020 εκτιμά ο υφυπουργός
Τουρισμού Σάββας Περδίος, καθώς δεν
αναμένεται να αλλάξουν τα σημερινά
δεδομένα με τις μειωμένες αφίξεις. Σε
συνέντευξη στην «Κ», ο Σ. Περδίος α-

ναφέρει ότι μειωμένα παραμένουν και
τα έσοδα αφού στην προσπάθεια να
κερδίσουμε μερίδια τουρισμού στην
περιοχή, γίνονται εκπτώσεις στις τιμές
των πακέτων στα ξενοδοχεία. Τονίζει
ότι στις προτεραιότητές του, είναι η ε-

νίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης
και το άνοιγμα σε νέες αγορές ώστε η
Κύπρος να γίνει πιο εξωστρεφής τουριστικά. Επισημαίνει ότι στο τέλος Αυγούστου θα ληφθούν οι αποφάσεις για
την ενίσχυση του πτητικού προγράμ-

ματος, στόχος για αναπλήρωση του κενού της Germania και της Cobalt. Ταυτόχρονα, καλεί όλους τους εμπλεκόμενους να συνδράμουν την όλη προσπάθεια. Στο εσωτερικό τρέχει η διαδικασία
για το rebranding και την μείωση του

Αμερικανικό σχέδιο για εξόρυξη σπάνιων γαιών από τη Σελήνη
Η εξόρυξη

σπάνιων γαιών από την επιφάνεια της
Σελήνης θα είναι δυνατή μέσα στον 21ο αιώνα δήλωσε ο
επικεφαλής
της NASA, με
αφορμή την
50ή επέτειο
από την αποστολή του
«Απόλλων 11».
Είναι πιθανό
να υπάρχουν
τεράστιες ποσότητες μετάλλων της ομάδας του
λευκόχρυσου,
σπάνιες γαίες
εξαιρετικά πολύτιμες στη
Γη, ανέφερε ο
Τζιμ Μπραϊντενστάιν.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Τα ενοίκια βάζουν φωτιά
στις τσέπες των φοιτητών
Ενώ ο αριθμός των φοιτητών στην Κύ-

προ αυξάνεται, δεν φαίνεται να αυξάνεται ανάλογα και ο αριθμός των διαμερισμάτων, με αποτέλεσμα τα ενοίκια να ακολουθούν ανοδική πορεία.
«Αγκάθι» στη στέγαση οι μισθώσεις
τύπου Airbnb, που μειώνουν την προσφορά, ιδίως σε περιοχές κοντά σε
πανεπιστήμια στη Λευκωσία και τη
Λεμεσό. Τι μέτρα λαμβάνονται. Σελ. 7

Σελ. 8

Το μαζικό τουριστικό ρεύμα πνίγει τους Παριζιάνους

Ακριβή η ανάληψη
μετρητών από
ΑΤΜ στην Ελλάδα

Ο μαζικός τουρισμός πλήττει πλέον και το Παρίσι, το οποίο αρχίζει να δυσφορεί από τις μεγάλες ομάδες επισκεπτών που συρρέουν στα
εντυπωσιακά αξιοθέατά του – εξ ου και οι τοπικές αρχές εξετάζουν μέτρα συγκράτησης του
ρεύματος με περιορισμό της κίνησης των τουριστικών λεωφορείων και επιμερισμό των επισκεπτών και σε άλλα αξιοθέατα, σημαντικά και
λιγότερο γνωστά. Η γαλλική πρωτεύουσα δέχεται κάθε χρόνο περί τα 25 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή δεκαπλάσιους από τους κατοίκους του μητροπολιτικού κέντρου, ενώ συνολικά η χώρα έχει 100 εκατομμύρια. Σελ. 9

Χρεώσεις έως και 3 ευρώ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Κρατικοποιούν
670 διαμερίσματα
Το κρατίδιο

του Βερολίνου
προχωρά στην
αγορά 670
διαμερισμάτων προκειμένου να περιορίσει την αύξηση των ενοικίων στη γερμανική πρωτεύουσα. Τα διαμερίσματα βρίσκονται στην εμβληματική για
την πρώην Ανατολική Γερμανία λεωφόρο Καρλ Μαρξ, η οποία πλέον είναι η τρίτη μεγαλύτερη εμπορική οδός του Βερολίνου. Τα διαμερίσματα
βρίσκονταν σε χέρια ιδιωτών για περισσότερο από 20 χρόνια. Σελ. 11

Εως και 3 ευρώ θα φθάσουν στην Ελλάδα
οι χρεώσεις για αναλήψεις μέσω καρτών
από ATM άλλης τράπεζας από αυτή που έχει
εκδοθεί η κάρτα. Η προμήθεια των τραπεζών
προς τους κατόχους χρεωστικών καρτών
που κάνουν ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ
άλλης τράπεζας από αυτή που έχει εκδοθεί
η κάρτα τους θα αυξηθεί. Σελ 18

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

διαχρονικού προβλήματος της οπτικής
ρύπανσης. Αναφέρεται ακόμα στην κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στον
τουρισμό και τις προσπάθειες για κατάργηση της πλαστικής καρέκλας στα
ορεινά. Σελ. 4

Νέο ρεκόρ σε
κατανάλωση
ενέργειας με
9% από ΑΠΕ
Αυξήθηκε φέτος η παραγωγή
Αισθητά αυξημένη συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια είναι φέτος η κατανάλωση ενέργειας. Η μέγιστη κατανάλωση σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου
με 1.114 μεγαβάτ. Ωστόσο, μόλις τα
120 μεγαβάτ προέρχονταν από ανανεώσιμες πηγές. Εκτιμάται ότι το 2019
θα πρέπει να παραχθούν 5.385 μεγαβάτ, ενώ μέχρι το 2028 η παραγωγή
θα ανέλθει στα 6.600. Σελ.5

Αλλα 90 εκατ.
για το ΓεΣΥ
από το κράτος
ΥΠ.ΟΙΚ: Διαχειρίσιμο το ποσό
Αλλα 90 εκατ. ευρώ θα δώσει συμπληρωματικά το κράτος για την εύρυθμη
λειτουργία του ΓεΣΥ. Οπως δήλωσε ο
υπουργός Οικονομικών, το ποσό είναι
διαχειρίσιμο. Τόνισε ωστόσο ότι και
ο ΟΚΥπΥ θα πρέπει να δίνει στον ΟΑΥ
αποδείξεις για τις υπηρεσίες που προσφέρει, κάτι που μέχρι σήμερα δεν
πράττει. Σελ. 3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
l

l

Σελ. 6

Πενταμερής διαφορετικών στοχεύσεων τον Σεπτέμβριο.
Νέες αναταράξεις στις σχέσεις
Αγκυρας - Ουάσιγκτον.

Του HOLGER SCHMIEDING*

Μια μεταφορά πόρων που θα μπορούσε να αποδεχθεί και η Γερμανία
Θεωρητικά η Ευρωζώνη θα μπορούσε να
ωφεληθεί από τη δημιουργία δημοσιονομικών αποθεμάτων που θα αμβλύνουν
το πλήγμα που προκαλούν οικονομικές
υφέσεις και τα ασύμμετρα σοκ που πλήττουν σκληρά μεμονωμένες χώρες. Πρακτικά τέτοιες προτάσεις δεν έχουν τελεσφορήσει, διότι ενδέχεται να οδηγήσουν
σε αυτόματη και μόνιμη μεταφορά πόρων
από ισχυρότερα σε πιο αδύναμα κράτημέλη, κάτι που είναι απαράδεκτο πολιτικά.
Επίσης τέτοιου είδους αποθέματα ενδέχεται να οδηγούν στην επιβράβευση άσκησης κακής πολιτικής από πιο αδύναμα
κράτη-μέλη, γεγονός που θα ήταν αντιπαραγωγικό. Ωστόσο στην ομιλία της

προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προχθές,
η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν επιχειρηματολόγησε υπέρ της δημιουργίας ευρωπαϊκού σχεδίου αντασφάλισης επιδόματος
ανεργίας. Εφόσον σχεδιαστεί σωστά, ένα
τέτοιο σχέδιο θα μπορούσε να αποτελέσει
δημοσιονομικό αποθεματικό που λειτουργεί χωρίς να υπάρχει μόνιμη μεταφορά πόρων και χωρίς να παρέχονται
λανθασμένα κίνητρα (χωρίς να υπάρχει
«ηθικός κίνδυνος»). Στις καλές εποχές
κάθε κράτος-μέλος θα καταβάλλει κάθε
χρόνο ένα ποσό, ας πούμε ίσο με το 0,2%
του ΑΕΠ του, στο κοινό ταμείο μέχρι να
ανέλθουν αθροιστικά οι συνεισφορές του
σε ένα όριο, ας πούμε στο 2% του ΑΕΠ

του. Σε χαλεπούς καιρούς, όταν δηλαδή
προβλέπει η Κομισιόν πως η ανεργία σε
ένα κράτος-μέλος θα αυξηθεί κατά π.χ.
0,5% πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων τριών ετών, η συγκεκριμένη χώρα
θα μπορεί να αντλήσει χρήματα από το
κοινό ταμείο. Αν εξαντλεί μια χώρα τις
συνεισφορές που έχει καταβάλει, θα μπορεί να λαμβάνει πιστώσεις από το κοινό
ταμείο με επιτόκιο ελαφρώς υψηλότερο
από το κόστος δανεισμού του ESM για
πέντε χρόνια. Ως ανώτερο όριο των πιστώσεων θα μπορούσε να οριστεί το 3%
του ΑΕΠ μιας χώρας. Ενα χρόνο αφότου
έχει σταματήσει να αυξάνεται η ανεργία,
θα διακοπούν και οι πιστώσεις προς μια

χώρα. Ενα χρόνο αργότερα, η χώρα θα
αρχίσει να καταβάλλει και πάλι χρήματα
στο ταμείο μέχρι να αποπληρώσει όσα
έχει λάβει και μέχρι να ανέλθουν και πάλι
οι εισφορές του στο ανώτατο όριο του
2% ΑΕΠ του. Το ταμείο θα λειτουργήσει
ως δημοσιονομικό απόθεμα. Σε συνηθισμένους ή σε καλούς καιρούς, τα κράτημέλη θα πρέπει να ασκούν ελαφρώς πιο
περιοριστική δημοσιονομική πολιτική
και σε χαλεπούς καιρούς θα μπορούν να
ασκούν πιο επεκτατική δημοσιονομική
πολιτική, καθώς θα μπορούν να αντλούν
χρήματα από το κοινό ταμείο ώστε να
καλύψουν μερικώς το κόστος της ανόδου
της ανεργίας. Με βάση αυτό το σχέδιο

δεν υπάρχει ανταμοιβή για άσκηση κακής
πολιτικής. Η άσκηση άστοχης εργασιακής
πολιτικής έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο
μέσο όρο ανεργίας, ενώ το ταμείο θα ενεργοποιείται όταν υπάρχει απότομη αύξηση της ανεργίας, η οποία προκαλείται
συνήθως από την απότομη μείωση της
ζήτησης. Το σχέδιο δεν οδηγεί επίσης
σε μόνιμη μεταφορά πόρων από χώρες
όπως η Γερμανία και η Ολλανδία προς
τις χώρες της περιφέρειας, διότι οι δύο
αυτές χώρες θα είχαν λάβει βοήθεια σε
προηγούμενες υφέσεις.

* Ο αρθρογράφος είναι επικεφαλής
οικονομολόγος της Berenberg Bank.
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Οχι άλλο FaceApp

ιατί κάποιος να θέλει να
γεράσει πριν από την ώρα του είναι απορία που
μπορεί να απαντηθεί ίσως μόνο από ειδικούς, ενώ χρήζει
ψυχαναλυτικής προσέγγισης.
Καταλαβαίνω ότι η υπόσχεση προβολής στο μέλλον είναι
γαργαλιστική, σε βάζει σε πειρασμό –άλλωστε τόσοι τσαρλατάνοι έχουν δημιουργήσει
περιουσίες εκμεταλλευόμενοι
αυτήν ακριβώς την ανθρώπινη
περιέργεια–, εδώ όμως έχουμε
να κάνουμε με κάτι πολύ πιο
σοβαρό και επικίνδυνο, καθώς
αφορά το πόσα παραχωρούμε
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιτρέποντας σε κάποιους
την πρόσβαση σε προσωπικά
μας δεδομένα, στην ιδιωτική
μας σφαίρα.

<
<
<
<
<
<

Το ότι η έδρα της
εταιρείας είναι στην
Αγία Πετρούπολη όχι
μόνο δεν λειτούργησε
κατευναστικά, αλλά
δημιούργησε μεγαλύτερη ανησυχία.
Τις τελευταίες μέρες μπορεί
να έχετε δει τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον Αλέξη Τσίπρα,
τον πρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη, φίλους σας και
συγγενείς να παρελαύνουν γερασμένοι στο Διαδίκτυο. Είναι
εκατομμύρια οι χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή
FaceApp, η οποία σε καλεί να
ανεβάσεις μια σέλφι και χρησιμοποιώντας κάποια φίλτρα
να δεις πώς θα μοιάζεις όταν
γεράσεις. Δεν είναι καινούργια
εφαρμογή. Κυκλοφόρησε για
πρώτη φορά το 2017, αλλά τις
τελευταίες μέρες έχει γίνει
viral, σαν ιός που εξαπλώνεται
ταχύτατα στον πλανήτη.
Αρκετοί, από σχεδιαστές
λογισμικού και δημοσιογράφους μέχρι πολιτικούς, συνι-

στούν στους χρήστες να είναι
προσεκτικοί και να μη δίνουν
πρόσβαση στις φωτογραφίες
τους. Προχθές, ο ηγέτης της
κοινοβουλευτικής ομάδας των
Δημοκρατικών στην αμερικανική Γερουσία, Τσακ Σούμερ,
ζήτησε από το FBI να διερευνήσει αν παραβιάζεται η νομοθεσία και σε επιστολή του
τονίζει ότι το FaceApp δημιουργεί κινδύνους εθνικής αλλά
και προσωπικής ασφάλειας
για εκατομμύρια Αμερικανούς.
H εταιρεία που έχει σχεδιάσει την εφαρμογή έσπευσε
να απαντήσει ότι οι φωτογραφίες σβήνονται από το cloud
μέσα σε 48 ώρες, διαβεβαιώνοντας επιπλέον ότι δεν διαμοιράζει τα στοιχεία των χρηστών σε τρίτους. Το ότι η έδρα
της εταιρείας είναι στην Αγία
Πετρούπολη όχι μόνο δεν λειτούργησε κατευναστικά, αλλά
δημιούργησε μεγαλύτερη ανησυχία. Ωστόσο, αυτό που
περισσότερο πρέπει να μας
προβληματίσει είναι ότι παρόλο που διαρκώς αποκαλύπτονται σκάνδαλα - Facebook,
Gambridge Analytica–, στη
διαχείριση προσωπικών δεδομένων χρηστών των social
media, αυτά όχι μόνο δεν χάνουν έδαφος, αντιθέτως κερδίζουν όλο και περισσότερη
δημοφιλία.
Δεν ξέρω αν το FaceApp είναι μια διαβολική εφαρμογή
που σχεδίασαν οι Ρώσοι για
να κλέψουν δεδομένα χρηστών σε ολόκληρο τον κόσμο.
Και μάλλον δεν πρέπει να δίνουμε έμφαση στο αν μια εφαρμογή έχει σχεδιαστεί σε
εταιρεία της Μόσχας, του Πεκίνου ή του Σικάγου, αλλά στο
πόσο πρόθυμοι είμαστε να επιτρέψουμε πρόσβαση στη
ζωή μας. Μια απλή σκέψη: Αν
κάποιος μας φωτογραφίσει
στον δρόμο πιθανότατα θα
δυσφορήσουμε. Σε μια εφαρμογή όμως που υπόσχεται να
μας δείξει τον μελλοντικό μας
εαυτό, ανοίγουμε διάπλατα
την πόρτα...

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

&ΣΕΒΕΡΗ

Οι ευχές της Λουτ, η επίθεση κατά Χριστοδουλίδη
και τα σβησμένα λαπόρτα
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Διπλή ευχή έδωσε χθες στον Healthy το Γκου-

τέρες girl Τζέιν Χολ Λουτ, με τον οποίο τα είπαν τηλεφωνικά. Εκτός από τις ευχές για γρήγορη ανάρρωση, του ευχήθηκε και καλή επιτυχία στη συνάντησή του με τον Μουσταφά Ακιντζί. Είναι μια ευχή που σίγουρα την έχει ανάγκη όσο ποτέ ο ματιασμένος Healthy, o οποίος
εκτός των άλλων προσπαθεί στην κυριολεξία
να ξανασταθεί στα πόδια του.

Όπως σχολίαζε χθες γνωστός πολιτικός στη

Λευκωσία, “Μάλλον κάτι γνωρίζει η Λουτ για
να εύχεται στον Αναστασιάδη καλή επιτυχία. Η
επικείμενη συνάντηση με τον Ακιντζί θα είναι
από τις πιο σημαντικές και καθοριστικές. Εκτός
από την εξέλιξη του Κυπριακού ενδέχεται να
κρίνει και την εξέλιξη της δικής τους πολιτικής
καριέρας, αλλά και της υστεροφημίας τους. Για
τον Ακιντζί ίσως να είναι και το τελευταίο του
χαρτί στο παιχνίδι”.

Με το τηλεφώνημά της η Λουτ έδωσε τέρμα

στη φημολογία που την ήθελε να καταφθάνει
στο νησί για νέα αποστολή, την παρακολούθηση
και καταγραφή (το αγαπημένο της) της κοινής
συνάντησης. Παρόλο το ενδιαφέρον που μάλλον θα είχε για την ίδια να δει τους ηγέτες να
συνομιλούν από κοντά, τελικά το αρνήθηκε και
τους άφησε μόνους να βγάλουν το φίδι, τα φίδια, από τις τρύπες. Η στάση της, όπως και του αφεντικού της, ένα φανερώνει: Ότι ο γ.γ. δεν έχει κέφι να σπαταλήσει άλλο χρόνο με τους Κυπραίους και τους αφήνει να τα βρουν, αν τα
βρουν μεταξύ τους, να τα συμφωνήσουν και να
τον καλέσουν για την τελική φωτογραφία.

Η... διάγνωση δεν είναι δική μου. Την άκουσα

από άτομο που ασχολείται για χρόνια με το Κυπριακό και τις διαπραγματεύσεις. Όπως υποστηρίζει: Αναστασιάδης και Ακιντζί ήδη εύχονται να είχαν ως ζητούμενο τον τετραγωνισμό
του κύκλου παρά την επιχείρηση επίτευξης
συγκλίσεων που κανένας δεν πιστεύει.

Ένας πολιτικός αρχηγός ακούω πως ετοιμάζε-

ται να ράψει κοστούμι. Όχι για κάποιο υπουργικό πόστο αλλά για την παρουσία του μαζί με
τον Healthy στην άτυπη πενταμερή ή πολυμερή. Μια έγκυρη πηγή μου, μού ανέφερε πως ο
Αρχηγός ακούστηκε να δηλώνει σε φίλους
πως “δεν θα χάσω με τίποτα τη διάσκεψη”. Θα
είναι μάλιστα ηλιοκαμένος και αδυνατισμένος,

«Νίκο εγώ σου έδωσα ευχή, εσύ θα πρέπει να κάνεις προσευχή».

αφού μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρώσει και το πρόγραμμα αυτοβελτίωσης που ακολουθεί τελευταία...
Πάντως δεν πρόκειται για τον Πρίγκιπα Νικό-

λαο, ο οποίος ούτε να ακούσει δεν θέλει για
διεθνή διάσκεψη, εάν δεν είναι ξεκάθαρη η
βάση της σύγκλησής της και το ζητούμενο. Όπως έχει διαμηνύσει προς τον Λόφο, η θέση
του είναι πως η κινητικότητα αποτελεί τουρκικό τακτικισμό με στόχο να τεθεί το θέμα του
φυσικού αερίου στο τραπέζι. Ζητά μάλιστα όπως ο Healthy και ο ΥΠΕΞ επιμείνει σε σκληρή
γραμμή και προώθηση των κυρώσεων προς
την Τουρκία. Αρκετοί είναι αυτοί που προβλέπουν πως ο μήνας του μέλιτος μεταξύ ΔΗΚΟ -

Προεδρικού και πολύ κράτησε...
Μεγάλη συζήτηση προκάλεσε η αποκάλυψη ό-

τι δήμαρχος έσβησε το “λαπόρτο” δημοτικού
συμβούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες που έφθασαν κοντά μου από τρεις τουλάχιστον δήμους, δόθηκε εντολή να ψαχτούν τα... κατάστιχα μπας και υπάρχουν ίχνη από δικά τους σβησμένα λαπόρτα, αφού το άθλημα... ανθεί. Κάποιος μάλιστα από τους δημάρχους ευχήθηκε
ο έλεγχος των λαπόρτων “να μην γίνει η νέα
πιπίλα του Οδυσσέα”...

Μεταξύ των πολλών που ακούστηκαν για το

θέμα συγκράτησα το σχόλιο δημοτικού συμβούλου, ο οποίος δεν εμπλέκεται στο περιστα-

τικό, ούτε έχει δικά του σβησμένα λαπόρτα.
Διερωτήθηκε ο σύμβουλος: Μα γιατί τόση αντίδραση; Όλοι αυτοί που διαμαρτύρονται και σκίζουν τα ιμάτιά τους δεν θυμούνται την μητέρα
όλων των διαγραφών σε λαπόρτα που ήταν αυτή του Γενικού Εισαγγελέα για τον καλαδελφό
Πόλυ; Πριν βεβαίως έρθουν οι δίκες, οι αντιδικίες και οι αποκαλύψεις”.
ΚΟΥΪΖ: Αληθεύουν οι πληροφορίες που φτά-

νουν από την Εζεκία Παπαϊωάννου και αναφέρουν πως οι έντονες επικρίσεις κατά του Υπουργού Εξωτερικών από το ΑΚΕΛ δεν είναι
καθόλου τυχαίες; Και ότι αναμένεται και να ενταθούν ακόμη περισσότερο, όπως και η στοχοποίησή του;

Α Ν Τ Ι Λ Ο Γ Ο Ι / Της ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ

Η νέα πραγματικότητα
«

Κ

άποιες φορές με πιάνει κάτι και θέλω να
κάνω κακό» είπε ο δολοφόνος της Αμερικανίδας βιολόγου. «Κάνοντας το κακό, εξασκείς τη δύναμή σου σ’ όλους
εκείνους που νιώθεις αναγκασμένος να τους κάνεις να την
αισθανθούν, γιατί το κακό, ο
πόνος, είναι ένα μέσο περισσότερο αισθητό από την ηδονή» γράφει ο Νίτσε στη «Θεωρία του σκοπού της ζωής».
Το κακό, πάντα ανεξήγητο,
στα χρόνια της Καινής Διαθήκης περιγραφόταν ως ασθένεια
οφειλόμενη στην επήρεια των
δαιμόνων, που καταλάμβαναν
<
<
<
<
<
<

Δεν είναι ούτε σήμερα εύκολα νοητό,
πώς μπορεί κάποιος,
μόνο και μόνο επειδή
δεν είναι μαριονέτα
στα χέρια κανενός, να
αφαιρέσει τη ζωή από άνθρωπο, τυχαία.
και όριζαν τον άνθρωπο – μετά
την έκπτωσή του από τον παράδεισο και την αυτόνομη βούλησή του. Δεν είναι ούτε σήμερα εύκολα νοητό, πώς μπορεί
κάποιος, μόνο και μόνο επειδή
δεν είναι μαριονέτα στα χέρια
κανενός, να αφαιρέσει τη ζωή
από άνθρωπο, τυχαία. Δεν είναι
απλώς ένας ασθενής, με διάσπαση προσωπικότητας, μανία
καταστροφής, αλλά ένα τέρας
που τέρπεται να ασκεί ακόρεστα πάνω στους άλλους, την
ολέθρια δύναμή του. «Το γεγονός πως ο άνθρωπος γνωρίζει
το καλό και το κακό, αποδεικνύει την ανωτερότητα της
σκέψης του σε σχέση με τα

ζώα. Το γεγονός πως παρ’ όλα
αυτά, κάνει το κακό, αποδεικνύει την ηθική κατωτερότητα
σε σχέση με αυτά», έλεγε ο
Μάρκ Τουέιν.
Ατελείωτα τα παραδείγματα
μαχών ανάμεσα σε θεούς και
εωσφόρους, χερουβείμ και πεπτωκότες αγγέλους. Τόσες οι
ενσαρκώσεις του καλού (Αχούρα Μάσδα, Ηρακλής, Θησέας, Γιάννης Αγιάννης...) όσες
και του κακού (Εφιάλτης, Ιάγος,
Εδμόνδος, Μεφιστοφελής...).
Πλήθος τα έπη, ομηρικά και
άλλα, με το υψηλό ήθος ηρώων, οι δάσκαλοι που δίδασκαν
στους μαθητές τους, όπως ο
Σωκράτης τον Αντισθένη («οι
πόλεις χάνονται, όταν δεν μπορούν πια να ξεχωρίσουν τους
κακούς από τους καλούς»), ο
Ιησούς τους 12 μαθητές, ο
Κρίσνα στον Αρτζουνα (Μπάγκαβατ Γκίτα, Μαχαμπαράτα),
πώς να φωτίζουν τους σκοτεινούς χώρους του υποσυνείδητου, να δαμάζουν τις κρυφές
ανεξέλεγκτες δυνάμεις του.
Πώς να φορτωθούν, από παιδιά, με ιδέες και ιδανικά και
δυνάμεις για να τις πολεμήσουν. Πώς να γίνουν κύριοι όλων των όψεων του εαυτού
τους, κατωτέρων και ανωτέρων. Πλήθος τα πρότυπα της
νίκης του καλού επί του κακού
ήρωα –από τον Δαβίδ επί του
Γολιάθ και τον Ράμα επί του
Ραβάνα (Ραμαγιάνα) μέχρι τον
Γκάνταλφ επί του Σάουρον και
τον Χάρι Πότερ επί του Βόλντεμορτ. Ψιλά γράμματα, θα
πει κανείς, στις κοινωνίες της
επίδειξης δύναμης, της ακόρεστης δίψας για υποχθόνιες
πράξεις, της μανίας για επικυριαρχία, με αποτέλεσμα ο
κόσμος μας να γκρεμίζεται συχνά σε καταστάσεις ασύγγνωστες, σε πράξεις φρικαλέες.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

18ο Διεθνές Φεστιβάλ Animation Κύπρου στην Υπαιθρο
Με καινούργιες ταινίες, με διακεκριμένους
διεθνείς καλεσμένους και για πρώτη χρονιά
με πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών
(residency), πραγματοποιείται και φέτος το
Διεθνές Φεστιβάλ Animation Κύπρου «Όψεις
του Κόσμου» από τις 24 μέχρι τις 27 Ιουλίου,
με την έναρξη να γίνεται στο Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή, στα Πλατανίστεια και τις
προβολές στον Νεοφυτίδειο Θερινό Κινηματογράφο στη Σαλαμιού της Πάφου. Το Διεθνές
Φεστιβάλ Animation Κύπρου στην Ύπαιθρο,
«Όψεις του Κόσμου» διοργανώνουν το Φεστιβάλ Όψεις του Κόσμου, το Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή και το Συμβούλιο Νεολαίας
Σαλαμιού.
Για 18η συνεχόμενη χρονιά φέρνει το παγκόσμιο σινεμά animation στην κυπριακή
ύπαιθρο. Αυτός ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του
Φεστιβάλ, το έχει κάνει να ξεχωρίσει στην
παγκόσμια κοινότητα του σινεμά animation
και έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον σημαντικών καλλιτεχνών οι οποίοι συμμετέχουν
κάθε χρόνο στη διοργάνωση. Την τελευταία
δεκαετία, κορυφαίες προσωπικότητες του
σινεμά animation, έχουν περάσει από το Φεστιβάλ μας, συμμετέχοντας σε αφιερώματα,
προβολές και εκθέσεις, αφήνοντας το στίγμα
τους στην τοπική δημιουργική κοινότητα.
Φέτος, στο φεστιβάλ θα συμμετέχει η διακεκριμένη καλλιτέχνις Liu Yi από την Κίνα,
η οποία εκπροσωπείται από τη φημισμένη
ShanghART Gallery για να δημιουργήσει ένα
έργο εμπνευσμένη από την Κύπρο, τον κόσμο
της, την ύπαιθρο, αλλά και την πολιτική της
κατάσταση. Το έργο θα εκτεθεί στη διάρκεια
της διοργάνωσης 25-27 Ιουλίου στη Σαλαμιού.
Φέτος για πρώτη χρονιά το φεστιβάλ εγκαινιάζει πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών
(Residency) με γενικό τίτλο «Animation και
Σύγχρονη Τέχνη». Πέρα από τις ταινίες, το
Φεστιβάλ προσφέρει στο κοινό ένα πλούσιο
πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων με αφιερώματα σε καλλιτέχνες, εργαστήρια, εκθέσεις, προβολές και εκπαιδευτικά προγράμματα. Στόχος του είναι κάθε φορά να εμπλουτίζει και να διευρύνει τις εμπειρίες του κοινού,

ταινίες του ανεξάρτητου σινεμά animation
απ’ όλο τον κόσμο που συμμετέχουν.
Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ έχουν προγραμματιστεί και δύο ειδικά αφιερώματα στους
δημιουργούς Max Anderson και Pierre Hebert.
Ο Σουηδός comic book artist και σκηνοθέτης
Max Andersson είναι ο φετινός καλλιτέχνης
της αφίσας του Φεστιβάλ και θα γίνει παρουσίαση έκθεσης σχεδίων και ταινιών του.
Η έκθεση θα είναι ανοικτή για το κοινό από
τις 25 - 27 Ιουλίου. Το αφιέρωμα για τον Καναδό δημιουργό του National Film Board of
Canada Pierre Hebert θα πραγματοποιηθεί
την Παρασκευή 26 Ιουλίου στον θερινό κινηματογράφο της Σαλαμιού, περιλαμβάνει
ένα live performance με δύο 16ml Film
projectors με τον ίδιο τον καλλιτέχνη και
τον συνεργάτη του Sound Designer Andrea
Martigniogni από την Ιταλία. Οι δυο τους θα
προβάλουν ζωντανά στη μεγάλη οθόνη του
σινεμά φιλμ που θα αναπαράγουν ήχους και
εικόνες με ζωγραφική και χαρακτική απευθείας στο φιλμ.

Συμμετοχή μαθητών
Για 18η συνεχόμενη χρονιά το Διεθνές Φεστιβάλ Animation Κύπρου φέρνει το παγκόσμιο σινεμά

animation στην κυπριακή ύπαιθρο.

ανοίγοντας παράλληλα νέους ορίζοντες για
τους ντόπιους δημιουργούς.

Το πρόγραμμα
Η έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει στο Μουσείον Χαρακτικής Χαμπή στα Πλατανίστεια
την Τετάρτη 24 Ιουλίου στην παρουσία κορυφαίων καλλιτεχνών του animation από
διάφορες χώρες. H έναρξη θα περιλαμβάνει
προβολή σε εκθεσιακό χώρο του Μουσείου
έργων των φιλοξενουμένων καλλιτεχνών
του Φεστιβάλ, Liu Yi από τη Κίνα και Pierre
Hebert από τον Καναδά, έκθεση εικονογράφησης της Annalisa Sallis από τη Σαρδηνία
και «κυπριακή» αφήγηση από τον Donald
Smith. διευθυντή του Edinburgh Storytelling
Center στη Σκωτία και εκτελεστικό διευθυντή

της «Traditional Arts and Culture Scotland».
Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με καλλιτεχνικό
πρόγραμμα από τον Λαογραφικό Όμιλο της
Λεμεσού.
Τις επόμενες μέρες (25-27 Ιουλίου) θα ξεκινήσουν οι προβολές των ταινιών από Κύπριους δημιουργούς που συμμετέχουν στο
Εθνικό Διαγωνιστικό Πρόγραμμα, καθώς και
στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα. Η εγκαθίδρυση στο Φεστιβάλ Διεθνούς και Κυπριακού διαγωνιστικού, με την παρουσία
διεθνούς κριτικής επιτροπής, συμβάλλει στη
βασική επιδίωξη του φεστιβάλ που είναι η
ενίσχυση της παγκόσμιας παρουσίας του και
η καλλιέργεια ενδιαφέροντος για δημιουργία
κυπριακών παραγωγών. Στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα θα προβληθούν κορυφαίες

Το φεστιβάλ φέτος θα φιλοξενήσει ομάδες
μαθητών που έλαβαν μέρος στην εκπαιδευτική δράση του Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο και Απρίλιο του 2019 με
θέμα «Το κλίμα εκπέμπει SOS». Στη δράση
συμμετείχαν ομάδες μαθητών και καθηγητών
από 13 Γυμνάσια. Στην τελετή λήξης θα προβληθούν οι ταινίες καθώς και βίντεο για την
εκπαιδευτική δράση του φεστιβάλ στα σχολεία. Συνεργαζόμενοι φορείς: Μονάδα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφόρο
Ανάπτυξη, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Γραφείο
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Διευθύνσεις Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης,
Διεθνές Φεστιβάλ Κινουμένων Σχεδίων Κύπρου «Όψεις του Κόσμου», Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Ινστιτούτο Κύπρου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσε-

λίδα www.animafest.com.cy και στη σελίδα του Facebook Animafest Cyprus.
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Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Το κράτος πληρώνει, ο ΟΚΥπΥ δεν
βγάζει αποδείξεις για τις υπηρεσίες
Λογιστική η διευθέτηση του ζητήματος, αρκεί να μην συνεχιστεί αναφέρει ο Υπουργός Οικονομικών
αυτό προϋπολογισμό των 90 εκατομμυρίων ευρώ. Συνοψίζοντας, ο
κύκλος του χρήματος λειτουργεί ως
εξής μέχρι να μπει σε κανονικούς
ρυθμούς το ΓεΣΥ. Από τον κρατικό
προϋπολογισμό τα χρήματα οδηγούνται στο Υπουργείο Υγείας, από το
Υπουργείο Υγείας οδηγούνται στον
ΟΑΥ και από τον ΟΑΥ στον ΟΚΥπΥ.
Αυτός ο κύκλος λοιπόν τη δεδομένη
στιγμή δεν ολοκληρώνεται.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Γύρω στα 90 εκατομμύρια ευρώ ακόμα
θα συνεισφέρει το κράτος στο ΓεΣΥ,
αφού κρίθηκε –αν και λογιστικά ακόμα- αναγκαίο λόγω μη τιμολόγησης
των υπηρεσιών που προσφέρει ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ). Γι’ αυτό το λόγο, η
ολομέλεια ψήφισε τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό που αφορά
στο ΓεΣΥ στην προτελευταία Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκε έτσι η πληρωμή
από τον λογαριασμό του ταμείου της
Δημοκρατίας συμπληρωματικών πιστώσεων ύψους 314 εκατομμυρίων
ευρώ. Η χρήση τους, σύμφωνα με
τον συμπληρωματικό προϋπολογι-

Με προσοχή
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Από τον κρατικό προϋπολογισμό τα χρήματα οδηγούνται στο Υπ. Υγείας,
από το Υπ. Υγείας στον
ΟΑΥ και από τον ΟΑΥ στον
ΟΚΥπΥ. Αυτός ο κύκλος
λοιπόν τη δεδομένη στιγμή δεν ολοκληρώνεται.

Οι μισθοί των ιατρών, των νοσηλευτών και τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων πληρώνονται από το προϋπολογισμένο
κονδύλι, ενώ σε περιβάλλον ΓεΣΥ τα δεδομένα θα αλλάξουν.

σμό, είναι «για τη διενέργεια δαπανών
προς υλοποίηση διάφορων σκοπών
για τους οποίους δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόνοια ή η πρόνοια που
περιλήφθηκε στον προϋπολογισμό
για το έτος 2019 είναι ανεπαρκής».
Σύμφωνα με τα όσα ισχύουν, το αρχικό ποσό για το οποίο ζητούνταν
συμπληρωματικές πιστώσεις ανερχόταν στα 232 εκατομμύρια ευρώ,
αλλά αυτό αυξήθηκε από πλευράς εκτελεστικής εξουσίας κατά 90 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να περιληφθεί
στο σύνολο των ζητηθεισών συμπληρωματικών πιστώσεων, η συνεισφορά

του κράτους στο ΓεΣΥ. Αυτό που
έγινε όμως για τον προϋπολογισμό
του 2019, δεν αποκλείεται να επαναληφθεί η πληρωμή αυτή και για
τον προϋπολογισμό του 2020 εάν
δεν αρχίσει ο ΟΚΥπΥ να τιμολογεί
τις υπηρεσίες που παρέχει.
Όπως έχει συμφωνηθεί, στον προϋπολογισμό του 2019 δεν προϋπολογίζονται ξεχωριστά οι συνεισφορές
προς το Γενικό Σύστημα Υγείας, αλλά
προϋπολογίζεται το συνολικό κονδύλι
του Υπουργείου Υγείας, πρακτική
που γινόταν άλλωστε και τα προηγούμενα χρόνια. Οι μισθοί των ια-

τρών, των νοσηλευτών και τα λειτουργικά έξοδα των νοσοκομείων
πληρώνονται από το προϋπολογισμένοκονδύλι, ενώ σε περιβάλλον
ΓεΣΥ τα δεδομένα θα αλλάξουν. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, το Υπουργείο Υγείας δεν θα είναι αυτό
που θα πληρώνει τους μισθούς των
γιατρών και όλα τα έξοδα γενικότερα
για τη λειτουργία ενός νοσοκομείου,
αλλά ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) θα τιμολογεί
τις υπηρεσίες που προσφέρει και θα
εισπράττει το ανάλογο χρηματικό
τίμημα από τον Οργανισμό Ασφάλι-

σης Υγείας (ΟΑΥ). Επί της ουσίας,
αντί τα χρήματα να πηγαίνουν από
το Υπουργείο Υγείας στις «τσέπες
των γιατρών», θα πηγαίνουν από το
Υπουργείο Υγείας στον ΟΑΥ ως συνεισφορά και εν συνεχεία ο ΟΑΥ, βάσει των υπηρεσιών που θα προσφέρει
ο ΟΚΥπΥ, θα πληρώνει τον τελευταίο.
Όμως, ο ΟΚΥπΥ δεν έχει ξεκινήσει
να τιμολογεί τις υπηρεσίες του, δηλαδή να «χρεώνει» για κάθε υπηρεσία
που προσφέρει και να δίνει με τη
σειρά του «τιμολόγιο» στον ΟΑΥ για
να πληρωθεί και γι’ αυτό προχώρησε
και η Βουλή στον συμπληρωματικό

Κληθείς να σχολιάσει στην «Κ» ο
Υπουργός Οικονομικών το συμπληρωματικό προϋπολογισμό και αν επηρεάζει το δημοσιονομικό ισοζύγιο,
ανέφερε πως το συμπληρωματικό
«90άρι» δεν δημιουργεί πρόβλημα,
εξηγώντας πως η «τριάδα» Υπουργείου Υγείας, ΟΑΥ και ΟΚΥπΥ είναι
μέρη της Γενικής Κυβέρνησης, δηλαδή του δημοσίου τομέα. Συμπλήρωσε πως ναι μεν προκύπτει μια διπλή επιβάρυνση ενός μέρους της Γενικής Κυβέρνησης και συγκεκριμένα
της Κεντρικής Κυβέρνησης με τον
συμπληρωματικό προϋπολογισμό,
ενώ καλώς εχόντων των πραγμάτων
θα έπρεπε να προκύπτει ένα πλεόνασμα στον ΟΑΥ, αλλά δεν είναι ιδιαίτερο πρόβλημα εάν είναι προσωρινό μέτρο.
Είπε πως θα τύχει λογιστικής διαχείρισης και δημοσιονομικά δεν αναμένεται να προκύψει έλλειμμα,
τονίζοντας όμως πως όταν αρχίσει
να τιμολογεί ο ΟΚΥπΥ θα λυθεί. «Ο
κρατικός προϋπολογισμός έχει τα
λεγόμενα όρια δαπανών και είναι
σημαντικό αυτό να είναι μόνο ένα
προσωρινό ζήτημα. Μόνο αν συνεχιστεί η μη τιμολόγηση του ΟΚΥπΥ
θα υπάρξει πρόβλημα, αφού θα ασκηθεί υπέρμετρη πίεση στον κρατικό προϋπολογισμό για τη διοχέτευση χρημάτων στον ΟΑΥ τα οποία
εν συνεχεία δεν θα προχωρούν εκεί
που πρέπει», κατέληξε.
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«Πάγωσαν»
οι αναδιαρθρώσεις
στις τράπεζες
Από τη μία η ψήφιση και εν συνεχεία η αναπομπή της
πρότασης νόμου που αλλάζει το πλαίσιο των εκποιήσεων
και από την άλλη η αναμονή για εφαρμογή του Σχεδίου
ΕΣΤΙΑ που θα εφαρμοστεί από το Σεπτέμβριο, είχαν ένα
αποτέλεσμα. Το πάγωμα των όποιων διαδικασιών για
αναδιαρθρώσεις δανείων των δανειοληπτών που έχουν
μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αν και ο πρόεδρος Αναστασιάδης ανέπεμψε τις προτάσεις νόμου που φέρνουν αλλαγές στο πλαίσιο των εκποιήσεων, έχει δημιουργηθεί
μία σύγχυση στους δανειολήπτες. Η αναστάτωση που
προκλήθηκε από την ψήφιση των προτάσεων νόμου
στην ολομέλεια της Παρασκευής της 12ης Ιουλίου αλλά
και της συζήτησης που προηγήθηκε από τον Ιούνιο, δημιούργησαν νέες προσδοκίες στους δανειολήπτες ότι
το πλαίσιο των εκποιήσεων θα γίνει πιο ελαστικό, άρα
και δεν θα χρειαστεί να προβούν σε αναδιάρθρωση.
Έτσι, τραπεζικές πηγές δηλώνουν στην «Κ» ότι οι αλλαγές
–που εντέλει θα ξανασυζητη- <
<
<
<
<
<
θούν στις 29 Ιουλίου- έφεραν
μία περίεργη αναμονή στους Η αναπομπή του
προβληματικούς δανειολή- νόμου για τις αλπτες και εκεί που οι τράπεζες
είχαν προχωρήσει σε ραντε- λαγές στο πλαίβού για διευθέτηση του προ- σιο των εκποιήβλήματός τους, ακυρώθηκαν
σεων και η ΕΣΤΙΑ
ένεκα των εξελίξεων.
Ταυτόχρονα, όμως, οι α- οι δύο λόγοι.
ναδιαρθρώσεις «πάγωσαν»
λόγω αναμονής της ΕΣΤΙΑ. Αρκετοί προβληματικοί δανειολήπτες αναμένουν να κάνουν αίτηση στις τράπεζες
για ένταξη του προβληματικού τους δανείου στο ΕΣΤΙΑ,
παρά τις διαβεβαιώσεις τραπεζικών πως δεν εμπίπτουν
στο δείγμα που μπορεί να συμμετάσχει. Οι συγκεκριμένοι
δανειολήπτες ανέφεραν στους τραπεζικούς πως στο
τέλος μπορεί να αλλάξει κάτι, προφασιζόμενοι και την
προσπάθεια των αλλαγών του πλαισίου των εκποιήσεων
από τους βουλευτές. Μηνύματα για την μη μεταβολή
του πλαισίου των εκποιήσεων, απέστειλαν χθες ο υπουργός
Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης και ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Δημήτρης Γεωργιάδης. Από
πλευράς του ο Υπουργός τόνισε πως η Βουλή πρέπει να
αναθεωρήσει την απόφασή της, αφού η νομοθεσία θα
δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα απ’ όσα επιθυμούσε να επιλύσει. Ο Πρόεδρος του Δημοσιονομικού
Συμβουλίου συμπλήρωσε πως η παράταση του προβλήματος βλάπτει το σύνολο της οικονομίας.
«Ένα νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να είναι αποτελεσματικό, να μην διαφοροποιείται συχνά, ακριβώς για
να δημιουργείται ένα αξιόπιστο πλαίσιο που θα μας επιτρέψει να διαχειριστούμε αυτό το τελευταίο κατάλοιπο
πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων», ανέφερε
στις δηλώσεις του ο ΥΠΟΙΚ ύστερα από συνάντηση με
τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου
την Τρίτη.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

4

l
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Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Δύσκολη
χρονιά για
τον τουρισμό
και το 2020

Τέλος του 2019
το Φιλοξένια
-Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία για το συνεδριακό Φιλοξένια;

-Το συνεδριακό ήταν κάτω από τις
αρμοδιότητες του Υφυπουργείου
και ήταν ανέφικτο για ένα Υφυπουργείο να διαχειρίζεται στο βέλτιστο ένα έργο υποδομής όπως είναι το συνεδριακό κέντρο. Αυτή την
περίοδο ετοιμάζουμε όρους ώστε
να βγούμε σε προσφορές για την
διαχείριση του συνεδριακού κέντρου. Είμαστε παράλληλα σε συνεννόηση με τα Υπουργεία Οικονομικών και Μεταφορών, για την καταγραφή του εξοπλισμού και ευελπιστούμε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα ανακοινώσουμε τον διαγωνισμό, για την διαχείριση του συνεδριακού κέντρου από ιδιώτη. Η
χρήση του δεν θα αλλάξει και αυτό
είναι πολύ σημαντικό ειδικά για την
Λευκωσία, που θα προσελκύσει
συνεδριακό τουρισμό.

Μειωμένα φέτος έσοδα και αφίξεις, λέει
ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος
Συνέντευξη στη ΜΑΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Στα δύσκολα ξεκίνησε το Υφυπουργείο,
αναφέρει ο υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος, ο οποίος ανέλαβε σε μια
χρονιά που ο ρυθμός των τουριστικών
αφίξεων συνεχίζεται με μειωμένο ρυθμό.
Μειωμένα και τα έσοδα, αφού στην προσπάθεια να κερδίσουμε μερίδια τουρισμού
στην περιοχή, γίνονται εκπτώσεις στις
τιμές των πακέτων στα ξενοδοχεία. Τα
δεδομένα δεν αναμένεται να αλλάξουν
με το τέλος του 2019. Εξίσου δύσκολο αναμένεται να είναι και το 2020, εκτιμά ο
κ. Περδίος και αναφέρεται στα πολλά μέτωπα τα οποία παραμένουν ανοικτά. Στις
προτεραιότητές του, η ενίσχυση της αεροπορικής σύνδεσης και το άνοιγμα σε
νέες αγορές ώστε η Κύπρος να γίνει πιο
εξωστρεφής τουριστικά. Στο εσωτερικό
τρέχει η διαδικασία για το rebranding
και την μείωση του διαχρονικού προβλήματος της οπτικής ρύπανσης. Παρά
τις προκλήσεις, διαμηνύει ότι η περίοδος
αυτή προσφέρεται για προβληματισμό
και ανασύνταξη δυνάμεων όχι μόνο από
το Υφυπουργείο, αλλά από όλους τους εμπλεκόμενους του τουριστικού κλάδου.
-Πιο χαμηλά μέχρι στιγμής τα πρόσημα
στις αφίξεις. Πώς εκτιμάτε ότι θα κλείσει η φετινή σεζόν;
-Οι αφίξεις θα είναι μειωμένες σε σχέση με πέρσι, αν και δεν μπορούμε να
δώσουμε πιο συγκεκριμένη εκτίμηση
διότι δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν οι
κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Αν
και δεν προσφέρει σε κάτι να δώσουμε
απλά ένα αριθμό, το σημαντικότερο είναι
να δούμε στο τέλος της χρονιάς, και τον
αριθμό των διανυκτερεύσεων, κάτι που
θα γίνει με την βοήθεια των δήμων.
-Τι περισσότερο θα προσφέρει αυτό;
-Αν οι αφίξεις είναι τέσσερα εκατομμύρια αλλά ήρθαν όλοι από μία μέρα, είμαστε ευχαριστημένοι; Μπορεί οι αφίξεις
να είναι τέλος της σεζόν -1% αλλά οι διανυχτερεύσεις να είναι -10%, και εκεί θα
καταλάβουμε αν έχουμε θέμα. Γενικά
χρειάζεται πιο βαθιά και ποιοτική ανάλυση
το θέμα με τις αφίξεις μας για να πάρουμε
την πληροφόρηση που χρειάζεται και να
παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις. Από
την πλευρά μας, θα χειριστούμε το διαδίκτυο με πλατφόρμες οι οποίες να αξιοποιούν την αξιολόγηση των πελατών. Με
αυτόν τον τρόπο θα μπορούμε να παρακολουθούμε τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Όμως, όσον αφορά την αποκόμιση
στατιστικών στοιχείων θεωρώ ότι υστερούμε και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε

Κινέζος επενδυτής
στην Thomas Cook

Τέλος Αυγούστου
οι αποφάσεις για την
ενίσχυση του πτητικού
προγράμματος, στόχος να
αντισταθμιστεί το κενό της
Germania και της Cobalt.

Υπάρχει ανάγκη
να στοχεύσουμε
σε νέες αγορές ώστε
να απεξαρτηθούμε
από ενδεχόμενες μειώσεις
στις αγορές Ρωσίας
και Βρετανίας.
να απαιτούμε πιο βαθιά ανάλυσή τους.
-Από έσοδα πώς πάμε;
-Σίγουρα θα είμαστε πίσω διότι η προεργασία του υφυπουργείου για νέες αγορές
δεν εφαρμόζεται από φέτος. Είμαστε σε
περίοδο προετοιμασίας και ελπίζουμε ότι
θα αποφέρει καρπούς τα επόμενα χρόνια.
Δεν άλλαξε ουσιαστικά κάτι στις χώρες
προέλευσης για φέτος, αλλά για να έρθουν
οι πελάτες έγιναν πολύ σοβαρές μειώσεις
στις τιμές, άρα περιμένουμε ότι και τα έσοδα θα είναι πιο μειωμένα. Από την στιγμή που ο επισκέπτης έρχεται λιγότερες
μέρες επηρεάζεται και η ευρύτερη κοινωνία αφού για λιγότερες μέρες έχουμε
λιγότερο κύμα εισροών σε χρήματα.

Κοντά, για νέα δρομολόγια
-Ξέρουμε ότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες για ενίσχυση της αεροπορικής
μας σύνδεσης. Υπάρχουν κάποια αποτελέσματα δεδομένου ότι έχετε ήδη
προχωρήσει σε κάποιες επαφές στην
Γερμανία και σε άλλες χώρες.
-Τις συγκεκριμένες αποφάσεις για το
πτητικό πρόγραμμα των αεροπορικών
εταιρειών θα τις έχουμε τέλος του Αυ-

-Υπήρξε τελικά πρόβλημα με την
Thomas Cook;

Πέραν του αριθμού των αφίξεων, χρειάζεται πιο βαθιά ανάλυση των στοιχείων μας, όπως είναι ο αριθμός των διανυχτερεύσεων, ώστε να
έχουμε καλύτερη εικόνα των τουριστικών επιδόσεων, σημειώνει ο Υφυπουργός Τουρισμού Σάββας Περδίος.
γούστου. Προς το παρόν, οι συναντήσεις
μας έχουν γίνει και αποσκοπούσαν στο
να βεβαιωθούμε ότι είμαστε στα υπόψη
των αεροπορικών εταιρειών για του χρόνου. Μας έχουν διαβεβαιώσει ότι το ενδιαφέρον υπάρχει, αλλά από τα λόγια
στην πράξη έχει διαφορά. Εμείς για 3η
φορά φέτος βρεθήκαμε με αεροπορικές
εταιρείες και τουριστικούς πράκτορες
από την Γερμανία.
-Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει απτό ενδιαφέρον;
-Σίγουρα υπάρχει το ενδιαφέρον εκεί,
αλλά εμείς θέλουμε να πιέζουμε όσο γίνεται
ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα προχωρήσουν
με τις πτήσεις που μας λένε. Θέλουμε το
ενδιαφέρον να μεταφραστεί πρακτικά σε
πτήσεις.
-Για τι αριθμό εταιρειών μιλάμε;
-Δεν θέλω να μιλήσω για αριθμό εταιρειών. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι
προσπαθούμε να βάλουμε 5-6 νέες πτήσεις
την εβδομάδα.
-Θα αντισταθμιστεί λοιπόν το κενό
της Germania και της Cobalt;
-Αν πετύχουμε αυτά τα δρομολόγια,
θεωρώ ότι από τις αγορές της Γαλλίας και

της Γερμανίας, ναι θα καλυφθεί το κενό.
-Είμαστε δηλαδή κοντά στο να συνδεθούμε με το Παρίσι;
-Θεωρητικά το ενδιαφέρον υπάρχει.
Θα πάμε σύντομα Γαλλία αλλά ήδη οι εταιρείες με τις οποίες έχουμε μιλήσει δείχνουν ενδιαφέρον και για αυτό το δρομολόγιο. Εξάλλου, είναι ένα δρομολόγιο
το οποίο εμείς βάζουμε συνέχεια στο τραπέζι. Οπότε πρέπει τέλος του Αυγούστου
να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
-Αλλάζει η στόχευσή μας σε αγορές;
-Θεωρώ ότι είναι υποχρέωσή μας από
την στιγμή που βλέπουμε την ανησυχία
που υπάρχει γενικότερα από την βρετανική και την ρώσικη αγορά, να επιδιώξουμε
ανάπτυξη άλλων αγορών. Σίγουρα ευελπιστούμε ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση
θα προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε το
χαμένο έδαφος από την γερμανική αγορά.
Αναπτύσσονται επίσης οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης όπως η Πολωνία, η
Τσεχία, η Ουκρανία.
-Πρόκειται όμως για πιο μικρές αγορές.
Πώς θα καλυφθούν έτσι οι αριθμοί;
-Σίγουρα η οποιαδήποτε μείωση από
δύο αγορές που μαζί φέρνουν περίπου

δύο εκατομμύρια τουρισμό και περισσότερα, τότε ποσοτικά μεταφράζεται σε
πολύ μεγάλους αριθμούς. Για να καλυφθούν
οι μεγάλες διαφορές από τις πιο σημαντικές
αγορές πρέπει να κτυπήσουμε σε άλλα
δέκα μέτωπα. Για αυτό τα επόμενα χρόνια
αποτελούν πρόκληση για την Κύπρο. Δεν
είναι το πιο απλό πράγμα να φέρεις τουρίστες από άλλες αγορές. Επαναλαμβάνω,
πρέπει να δούμε και το θέμα των διανυκτερεύσεων . Ένας Ισραηλινός θα έρθει
τέσσερις μέρες και ένας Βρετανός οκτώ.
Άρα για κάθε Βρετανό χρειαζόμαστε δύο
Ισραηλινούς. Όμως αυτός είναι ο λόγος
που είμαστε συνέχεια στο εξωτερικό, και
που λανσάρουμε το νέο brand του χρόνου.
Στα δύσκολα ξεκίνησε το Υφυπουργείο.
-Θα προλάβουμε με τις ενέργειες που
γίνονται να έχουμε θετικά πρόσημα
το 2020;
-Εγώ δεν περιμένω αυτή την στιγμή
ότι η χρονιά του 2020 θα είναι καλύτερη
από το 2019. Περιμένω ότι και το 2020
θα είναι δύσκολο και το λέω αυτό ούτως
ώστε όλοι στην Κύπρο να προβληματιστούμε και να κάνουμε τις ενέργειες που
πρέπει.

-Όταν μιλήσαμε πριν δύο μήνες για
το θέμα είχα πει ότι οι πληροφορίες
μας είναι ότι θα τα καταφέρουν.
Φαίνεται ότι τα καταφέρνουν. Τα
μηνύματα είναι ότι ο κινέζος επενδυτής θα προχωρήσει σε μεγάλη επένδυση στην Thomas Cook, οπότε
οι ανησυχίες που υπήρχαν πριν δύο
μήνες κατευνάζονται. Εξάλλου, είχαμε λάβει και επιστολή από την
Thomas Cook ότι δεν θα επηρεαστούν πελάτες και πακέτα και ότι όλα βαίνουν κανονικά και ότι το μέλλον της Thomas Cook προδιαγράφεται θετικό. Είναι μεγάλη υπόθεση για την εταιρεία ότι ο Κινέζος επενδυτής αποφάσισε να διευρύνει
το φιλέτο του. Έτσι εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε σε επαφή με
την εταιρεία.

-Μπορεί να αλλάξει το σκηνικό;
-Εμείς αυτά τα λέγαμε πριν από πέντε
μήνες. Δεν χρειάζεται πανικός, αλλά είναι
ευκαιρία για προβληματισμό ως προς το
πώς διευρύνουμε τα πλοκάμια μας. Αλλά
δεν είναι μόνο δουλειά του Υφυπουργείου
να φέρνει νέες αγορές. Όλοι μας πρέπει
να αντιληφθούμε ότι ο ανταγωνισμός
είναι πολύ μεγάλος. Θέλουμε την συμπαράσταση όλων, όχι μόνο άλλων υπουργείων αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Δεν
μπορεί το Υφυπουργείο να προσπαθεί να
αναπτύξει άλλες αγορές, αλλά ο ιδιωτικός
τομέας να συνεχίζει και να επιμένει στις
δύο παραδοσιακές.
-Δεν υπάρχει συντονισμός;
-Θεωρώ ότι πλέον περνά το μήνυμα.
Τώρα που βλέπουν έμπρακτα ότι έχουμε
τα προβλήματα και τις προκλήσεις και
ότι και του χρόνου θα είναι δύσκολη χρονιά, νιώθω ότι υπάρχει διάθεση από όλους
να αγκαλιάσουν τις προσπάθειες του Υφυπουργείου για διεύρυνση της εικόνας
της Κύπρου και των αγορών μας. Ωστόσο,
θα χρειαστεί πολύ σοβαρή προσπάθεια
από όλους τους φορείς του τουρισμού.
Δεν είναι απλό το θέμα.

Ετοιμο το rebranding
μέχρι τον Φεβρουάριο

Ετοιμάζουμε πρόταση
για την πλαστική καρέκλα

-Σε ποιο στάδιο είναι η διαδικασία για
το rebranding;
-Έκλεισε ο πρώτος κύκλος με την προθεσμία για υποβολή των αιτήσεων και
τώρα είμαστε στην επιλογή των επιλαχόντων με βάση την προϋπηρεσία τους και
ακολούθως θα ζητηθούν συγκεκριμένα
δείγματα ώστε να αποφασίσουμε με βάση
την ποιότητα της δουλειάς τους ποιος θα
πάρει το project. Τέλος Σεπτεμβρίου θα
είμαστε έτοιμοι να δώσουμε την δουλειά.
Από εκεί και πέρα, τέλος του Γενάρη, θα
παραδοθεί όλο το υλικό ώστε να έχουμε
χρόνο τον Φεβρουάριο να το τυπώσουμε
και να στήσουμε αναλόγως το περίπτερό
μας στο Βερολίνο. Δεν προλαβαίνουμε την
έκθεση τουρισμού του Λονδίνου που είναι
τον Νοέμβριο, αν και αρχικά αυτός ήταν
ο στόχος.
-Σας απασχολεί καθόλου το θέμα της
κλιματικής αλλαγής; Αναπόφευκτα
είναι κάτι που επηρεάζει τον τουρισμό
αφού αλλάζει το προφίλ των χωρών.
-Υπάρχει μεγάλη αντίδραση πλέον για
την κλιματική αλλαγή και για τον τρόπο
που ζούμε στον πλανήτη. Αυτό είναι καλό
για την Κύπρο από την άποψη ότι δεν είμαστε βιομηχανικός προορισμός, ο αέρας
μας είναι καθαρός, έχουμε ηλιοφάνεια αυθεντική, βουνά, η κυκλοφοριακή κίνηση
δεν είναι πολλή σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν έχουμε υπερπληθυσμό. Άρα, από πλευράς ποιότητας ζωής,
υπερτερούμε σε σχέση με τον ανταγωνισμό
και σε σχέση με τις χώρες προέλευσης
των επισκεπτών μας κι αυτό είναι θετικό.
Η άλλη πτυχή είναι οι καμπάνιες που έχουν
ξεκινήσει Fly and Shame. Ειδικά από την
Σουηδία ξεκίνησαν να δακτυλοδείχνουν
αυτούς που ταξιδεύουν με αεροπλάνο. Δεν

-Παρά τον προβληματισμό για τις αφίξεις βλέπουμε να γίνονται πολλές
επενδύσεις σε ξενοδοχεία στην Κύπρο, Λάρνακα, Λευκωσία, Λεμεσό
από διεθνείς αλυσίδες.
-Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός
ότι πρόκειται για διεθνή brands. Η πελατεία που θα φέρουν θεωρώ ότι είναι
πολύ διαφορετική σε σχέση με το τι είχαμε μέχρι σήμερα και βάζει την Κύπρο
στον χάρτη αγορών που δεν ήταν προηγουμένως. Άρα, να μην θεωρούμε ότι
θα κλέψει από ένα εγχώριο επιχειρηματία. Τουναντίον, δείχνει ότι ως χώρα είμαστε σε θέση να έχουμε την εμπιστοσύνη ξένων εταιρειών. Νιώθουμε ότι θα
φέρουν περισσότερο πλουραλισμό στον
τουρισμό μας και ελπίζουμε ότι πλέον
και τα ορεινά θα μπορέσουν να προσελκύσουν τέτοιες επενδύσεις. Το μεγάλο
πλεονέκτημα των ορεινών περιοχών είναι ότι προσφέρονται για τουρισμό
υγείας και ευεξίας. Έτσι ξεκινήσαμε να
το δουλεύουμε προς τα έξω ούτως ώστε
να ξεκινήσουμε να προσελκύουμε επενδυτές σε ξενοδοχεία στις ορεινές περιοχές, ανεξάρτητα από την στρατηγική
για τις ορεινές περιοχές. Δεν είμαστε
μόνο για τις παραλίες.
-Μπορεί να εξαφανιστεί η πλαστική
καρέκλα από το Τρόοδος;
-Δεν σου το κρύβω ότι αυτό περιλαμβάνεται στη νέα πρόταση για τα εστιατόρια που ετοιμάζουμε αν και θεωρώ ότι
θα χρειαστεί μια διετία για να κλείσει
το θέμα. Μέσα στη νέα πρόταση θα ζητήσουμε κατηγοριοποίηση των χώρων
εστίασης και θα ζητήσουμε από μια κατηγορία και πάνω να απαγορεύονται οι
πλαστικές καρέκλες. Αν θέλεις να είσαι

Υπάρχει μεγάλη αντίδραση
πλέον για την κλιματική
αλλαγή. Αυτό είναι καλό για
την Κύπρο, από την άποψη
ότι από πλευράς ποιότητας
ζωής υπερτερούμε σε
σχέση με τον ανταγωνισμό.
είναι ωραίο να βλέπεις ότι οι πτήσεις δακτυλοδείχνονται στο πλαίσιο μιας συζήτησης για την κλιματική αλλαγή.
-Αν συνεχίσουν οι ψηλές θερμοκρασίες
και η ηλιοφάνεια στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, τότε γιατί να αναζητήσουν οι τουρίστες αλλού αυτό που
έχουν στην χώρα τους; Μήπως χάνουμε
το συγκριτικό μας πλεονέκτημα;
-Εγώ δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν ότι τι συγκριτικό πλεονέκτημα της
Κύπρου είναι ο ήλιος και η θάλασσα.
-Μέχρι να τελειώσει το rebranding, παραμένει να είναι αυτό.
-Για εμάς δεν παύει να είναι παρελθόν.
Πάντα η Κύπρος θα προσελκύει τουρισμό
ηλίου και θαλάσσης, αλλά στα πλαίσια
των προσπαθειών και των ενεργειών που
θέλουμε να κάνει η χώρα την επόμενη δεκαετία ευελπιστούμε ότι τα υπόλοιπα που
έχει να προσφέρει η Κύπρος θα εμπλουτίσουν το τι είμαστε ώστε να μην είμαστε
άμεσα επηρεαζόμενοι από αυτά.

Tο 2019 καταγράφει σχετικά χαμηλότερες επιδόσεις στις τουριστικές αφίξεις, ωστόσο ο
υφυπουργός Τουρισμού διαμηνύει ότι δεν χρειάζεται πανικός, αλλά προβληματισμός.

Το μεγάλο πλεονέκτημα
των ορεινών περιοχών είναι
ότι προσφέρονται για τουρισμό υγείας και ευεξίας. Ετσι
ξεκινήσαμε να το δουλεύουμε προς τα έξω ούτως ώστε
να ξεκινήσουμε να προσελκύουμε επενδυτές σε ξενοδοχεία στις ορεινές περιοχές.
ταχυφαγείο, βάλε πλαστικές καρέκλες.
Αλλά αν θέλεις να είσαι κανονικό εστιατόριο δεν έχει την επιλογή της πλαστικής
καρέκλας. Και μόνο με αυτόν τον τρόπο
μπορώ να φανταστώ να λυθεί αυτό το
πρόβλημα. Να υπάρχει η επιλογή για
πλαστική καρέκλα,αλλά να ξέρεις ότι απαγορεύεται για κανονικό εστιατόριο.
Δεν προλαβαίνουμε τον Σεπτέμβρη, αλλά
θεωρώ ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα
είμαστε έτοιμοι να την καταθέσουμε.
Πρέπει να προηγηθεί η διαβούλευση για
τα κέντρα αναψυχής. Δυστυχώς πολλά
από τα πράγματα που περίμεναν όλοι
να κάνει το Υφυπουργείο μας, είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς ενώ εμείς τα
δουλεύουμε θέλουν τον χρόνο τους. Είναι
ένα δεδομένο και αποτελεί μία από τις
μεγαλύτερες προκλήσεις του Υφυπουργείου.

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Α

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

l

5

Ρεκόρ στην κατανάλωση και στην απουσία ΑΠΕ
Μόλις στο 9,9% της ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτεται από ανανεώσιμες πηγές, στόχος το 13% μέχρι το 2020 και στο 23% μέχρι το 2030
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Η μείωση της παραγωγής ενέργειας κατά περίπου
15% που ακολούθησε το 2013 συνεπεία της οικονομικής κρίσης άρχισε να αντιστρέφεται. Σύμφωνα
με στοιχεία του Διαχειριστή Μεταφοράς Ενέργειας,
το 2013 είχαν παραχθεί 4.195 μεγαβάτ, ενώ η παραγωγή άρχισε να αυξάνεται σταδιακά κάθε χρόνο,
ακολουθώντας την τάση της αυξανόμενης ζήτησης
της κατανάλωσης. Το 2015 η παραγωγή ενέργειας
ανεβαίνει στα 4.260 μεγαβάτ, ενώ μέχρι το 2018 εκτοξεύεται στα 5 χιλιάδες μεγαβάτ. Εκτιμάται, βάσει
των προβλέψεων της παραγόμενης ενέργειας του
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας,
ότι το 2019 θα πρέπει να παραχθούν 5.385 μεγαβάτ
για κάλυψη της ζήτησης, ενώ μέχρι το 2028 η παραγωγή θα ανέλθει στα 6.600 μεγαβάτ.
Σε ποιο βαθμό αυτή η παραγωγή θα καλύπτεται
από ανανεώσιμες πηγές και με ποιους τρόπους
είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί
σύντομα από τους αρμόδιους φορείς. Προς αυτή
την κατεύθυνση πιέζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
οι στόχοι που έχει θέσει για διείσδυση των ΑΠΕ
στο 20% μέχρι το 2020. Συγκεκριμένα στην περίπτωση της Κύπρου, υπάρχει υποχρεώση για αύξηση
του ποσοστού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
στο 13% και στο 23% μέχρι το 2030. Έχουμε δηλαδή
λιγότερο από ένα χρόνο για να προσθέσουμε άλλα
5% στο υπάρχον ποσοστό της το οποίο ανέρχεται
στο 9,9%. Το θέμα διείσδυσης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας περιλαμβάνεται και στο προσχέδιο
του ενοποιημένου σχεδίου για την ενέργεια και το
κλίμα, το οποίο πρέπει να παρουσιαστεί μέχρι τον
Δεκέμβριο του 2019 ενώπιον της Κομισιόν. Υπενθυμίζεται ότι το κείμενο του προσχεδίου είχε υποβληθεί πριν από επτά μήνες, ωστόσο δεν ικανοποίησε
την Επιτροπή και ζήτησε λεπτομέρειες και πρακτικές

Μόλις 9% η κάλυψη από ανανεώσιμες πηγές
Ποσοστό παραγωγής αιολικών
πάρκων στο σύστημα διανομής.

0,04%

Ποσοστό παραγωγής αιολικών
πάρκων στο σύστημα μεταφοράς.

4,34%

Ποσοστό παραγωγής
συστημάτων βιομάζας.

0,72%

Ποσοστό παραγωγής
φωτοβολταϊκών συστημάτων.

3,89%

Ποσοστό παραγωγής από
συμβατικές μονάδες.

91,01%
Από τα 1.114 μεγαβάτ της μέγιστης κατανάλωσης στις 11 Ιουλίου, μόλις τα 120
μεγαβάτ προέρχονταν από ανανεώσιμες πηγές και τα υπόλοιπα από τις συμβατικές
μονάδες παραγωγής σε Δεκέλεια και Βασιλικό, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα
αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά πάρκα.

Σημείωση: Ποσοστό παραγωγής ΑΠΕ επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για το 2018

των 440 μεγαβάτ. Υπάρχει ακόμα αεροστρόβιλος ισχύος 37 μεγαβάτ, ο οποίος είναι ο πρώτος που
τέθηκε σε λειτουργία. Στην Δεκέλεια υπάρχουν έξι
ατμογεννήτριες και 100 μονάδες εσωτερικής καύσης,
συνολικής ισχύος 460 μεγαβάτ. Σημειώνεται ότι οι
έξι ατμογεννήτριες θα τεθούν εκτός λειτουργίας το
2023. Όπως εξηγεί ο αναπληρωτής εκπρόσωπος
Τύπου του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρίστος Χατζηλαού, η απόσυρση γίνεται
στο πλαίσιο συμμόρφωσης με την ΕΕ αφού πρόκειται
για πεπαλαιωμένα συστήματα, τα οποία δεν ακολουθούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Για την ικανοποίηση
των αναγκών του ηλεκτρικού συστήματος θα παραμείνουν οι γεννήτριες στο Βασιλικό, οι οποίες θα
ενισχυθούν με ιδιωτικές γεννήτριες αφού υπάρχει
σε εξέλιξη διαδικασία σύνδεσης με συμβατικούς
παραγωγούς οι οποίοι θα αντικαταστήσουν την
ισχύ. Πρόκειται για εταιρείες οι οποίες προγραμματίζονται να συνδεθούν στο σύστημα μεταφοράς
ενέργειας τα επόμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι έξι
συνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας από τις 17 που
είναι καταχωρημένες στο μητρώο αιτήσεων του
Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας,
είναι είτε σε στάδιο υλοποίησης είτε σε στάδιο έκδοσης προκαταρκτικών όρων σύνδεσης. Οι υπόλοιπες,
μεταξύ αυτών και η σύνδεση εγκαταστάσεων αεροδρομίου της Hermes Airports έχουν υλοποιηθεί.

<
<
<
<
<
<

Το 2023 οι ατμογεννήτριες της Δεκέλειας θα πρέπει να τεθούν εκτός
λειτουργίας. Οι ανάγκες σε παραγωγή ενέργειας θα αναπληρωθούν
μέσα από την συνεργασία με ιδιώτες
συμβατικής παραγωγής ενέργειας.
για το πώς θα ανταποκριθεί τελικά η Κύπρος στις
υποχρεώσεις της. Τα σενάρια θα είναι έτοιμα τον
Σεπτέμβριο, και ακολούθως θα ξεκινήσει δημόσιος
διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς ενώ τον
Νοέμβριο το σχέδιο θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό
Συμβούλιο.

Χωρίς ηλιοθερμικό

Κατανάλωση 1.114 MW

Υπενθυμίζεται η περίπτωση του ηλιοθερμικού
σταθμού παραγωγής CY-C SPc- EOS Green Energy
Project, ύψους 170 εκατ. ευρώ, από την Alfa
Mediaterranean Enterprices Ltd, έχουν εκδοθεί οι
προκαταρκτικοί όροι σύνδεσης, εκκρεμεί ωστόσο
η έκδοση προσφοράς και όρων σύνδεσης. Σημειώνεται ότι η όποια μελέτη θα υποβληθεί πριν το
τέλος του 2019, καθώς τέλος του χρόνου λήγουν
οι εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την
οποία θα δοθεί επιδότηση ύψους 45 εκατ. ευρώ για
το έργο. Ως εκ τούτου, η εταιρεία έχει περιθώριο
ως το τέλος του 2019 να ολοκληρώσει όλες τις μελέτες.

Όσον αφορά τα επίπεδα κατανάλωσης, είναι
δεδομένο ότι κάθε καλοκαίρι κτυπά κόκκινο, ενώ
βάσει και των προβλέψεων της μετεωρολογικής υπηρεσίας αναμένεται ότι την επόμενη εβδομάδα
η παραγωγή ενέργειας θα φτάσει σε επίπεδα ρεκόρ.
Για φέτος η μέγιστη παραγωγή ισχύος έχει καταγραφεί στις 11 Ιουλίου στις 14:45 φτάνοντας τα
1.114 μεγαβάτ. Σύμφωνα με στοιχεία του Διαχειριστή
Συστήματος Μεταφοράς Ενέργειας, η κατανάλωση
φέτος αναμένεται να είναι ψηλότερη σε σχέση με
πέρσι, αφού η μέγιστη παραγωγή ισχύος για το
έτος 2018 ήταν 1074 MW.Σημειώνεται επίσης ότι
ψηλότερη ήταν και η μέγιστη παραγωγή της χειμερινής περιόδου του 2019 που έφτασε 8 Ιανουαρίου
στις 19:00, τα 931 μεγαβάτ.Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Χρίστος Χατζηλαού τόνισε ότι
δεν υπάρχει πρόβλημα επάρκειας. Υπάρχει ικανότητα
παραγωγής ενέργειας ισχύος περίπου 1.355 μεγαβάτ
και αναμένονται φορτία της τάξης του 1.100.

Δεν αποθηκεύουμε
Η καθυστέρηση στην επένδυση του ηλιοθερμικού
πάρκου και η αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, αναδεικνύει ένα μεγάλο κενό στην προσπάθεια προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- την
αδυναμία αποθήκευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας. Δεν είναι περίεργο λοιπόν το γεγονός
ότι από τα 1.114 μεγαβάτ της μέγιστης κατανάλωσης
στις 11 Ιουλίου, μόλις τα 120 μεγαβάτ προέρχονταν
από ανανεώσιμες πηγές και τα υπόλοιπα από τις
συμβατικές μονάδες παραγωγής σε Δεκέλεια και
Βασιλικό. Συγκεκριμένα τα 85 μεγαβάτ είχαν καλυφθεί από φωτοβολταϊκά και τα υπόλοιπα 35 μεγαβάτ από αιολική ενέργεια.

Οι μονάδες παραγωγής
Στο Βασιλικό λειτουργούν σήμερα τρεις μονάδες
με ατμοηλεκτρικές γεννήτριες, δυναμικότητας 130
μεγαβάτ η καθεμιά, συνολικής δυναμικότητας 390
μεγαβάτ. Επιπλέον υπάρχουν δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου, οι οποίες συνολικά είναι της τάξης

ΑΠΟΨΗ

Πότε πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδοχή
στην οικογενειακή μας επιχείρηση;

Η

απάντηση είναι μια: «… Όσο ενωρίτερα, τόσο το καλύτερο!!! …» Ποιο είναι
όμως αυτό το ενωρίτερα; Προφανώς δεν υπάρχει μια απάντηση
που να λέει: «… Όταν ο ιδρυτής
είναι στην ηλικία των ??? ετών…
» Γενικά θα λέγαμε ότι ο ιδρυτής
έχει υποχρέωση όταν πατήσει
τα 50 του χρόνια να φροντίσει
να «δημιουργήσει» υποψήφιους
διαδόχους, που στη συνέχεια θα
εργασθούν μαζί του για κάμποσα
χρόνια, π.χ. για μια πενταετία ανάμεσα στα 60 και στα 65 έτη
του ιδρυτή. Αυτή η πενταετία θα
δώσει την ευκαιρία και σε ιδρυτή
και σε διάδοχο να συνεργασθούν
και να προετοιμασθούν και οι
δυο κατάλληλα για την επόμενη
μέρα της οικογενειακής επιχείρησης.
Τα χρονικά διαστήματα που
περιγράψαμε παραπάνω, κάνουν
πλέον φανερό σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εκκινήσει τη διαδικασία διαδοχής στην
οικογενειακή του επιχείρηση,
ότι η διαδοχή είναι μια αρκετά
σοβαρή και χρονοβόρα υπόθεση,

ΑΡΘΡΟ

/ Του Δρ. ΧΡHΣΤΟY Ε. ΓΕΩΡΓΊΟΥ

που απαιτεί πολλή δουλειά και
από τις δυο γενιές. Γι’ αυτό, οι
δύο βασικές ερωτήσεις που πρέπει να κάνει κάθε πατέρας στον
εαυτό του πριν ξεκινήσει μια επιτυχημένη διαδικασία διαδοχής
είναι:
1. Πόσο δύσκολο είναι να δεις
τον εαυτό σου όχι ως πατέρα,
αλλά ως συνεργάτη; και,
2. Είσαι διατεθειμένος να ζητήσεις τη βοήθεια ενός συμβούλου που θα σε βοηθήσει να εξασφαλίσεις την επιτυχημένη συνέχεια της οικογενειακής σου επιχείρησης;
Το εύλογο ερώτημα βέβαια είναι: «… Τι μπορεί άραγε να μου
προσφέρει κάποιος εξωτερικός
συνεργάτης για ένα τόσο σημαντικό θέμα; …»
Οι απαντήσεις είναι συγκεκριμένες: πρώτα – πρώτα, σας
ακούει με απόλυτη εχεμύθεια
και πλήρη κατανόηση. Μετά:
προτείνει να γίνουν συγκεκριμένες ενέργειες που εσείς δεν
μπορείτε να τις προτείνετε, ακόμη κι αν τις έχετε σκεφτεί. Ένας εξωτερικός σύμβουλος γίνε-

ται μέντορας – «συμβουλευτής»
– «καθοδηγητής» των παιδιών
και αποκαθιστά την επικοινωνία
με τον ιδρυτή. Πολλές φορές μάλιστα, τον «υποκαθιστά» στα επαγγελματικά θέματα, φροντίζοντας για το καλό, εν τέλει, της
οικογενειακής επιχείρησης.
Προετοιμάζει τους ιδρυτές για
τη ζωή τους μετά την αποχώρηση
από την ηγεσία της οικογενειακής επιχείρησης.
Γράφει τους κανόνες λειτουργίας της οικογένειας και της επιχείρησης και τους συμφωνεί
μαζί σας. Θέτει κρίσιμα ερωτήματα επιβίωσης και της οικογένειας και της επιχείρησης. Και,
τελικά, δημιουργεί το κατάλληλο
κλίμα για την ορθή διαχείριση
των συγκρούσεων, που είναι και
το μεγάλο πρόβλημα για μια επιτυχημένη διαδοχή στις οικογενειακές επιχειρήσεις.

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

/ Του ΑΝΔΡEΑ ΔΗΜΗΤΡΙAΔΗ

Σημαντικός ο ρόλος των επενδυτικών ταμείων

Σ

Δημιουργούνται προοπτικές για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων

τη σύγχρονη εποχή τα επενδυτικά ταμεία και οι οργανισμοί
συλλογικών επενδύσεων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και ανάπτυξη μιας οικονομίας,
αποτελώντας σημαντικό μέρος της
παγκόσμιας αγοράς χρηματοοικονομικών μέσων. Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εξειδικευμένες γνώσεις, τα ταμεία αυτά αντλούν
κεφάλαια από επενδυτές, φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και στη συνέχεια
τα διοχετεύουν προς τις επιχειρήσεις
και άλλους οργανισμούς, με σκοπό
την επένδυσή τους σύμφωνα με μια
καθορισμένη πολιτική προς όφελος
αυτών των επενδυτών, διευκολύνοντας παράλληλα τη ροή των κεφαλαίων εντός της οικονομίας. Στην Κύπρο, η πρόσφατη κρίση που πέρασε
η οικονομία αποτέλεσε την αιτία για
αρκετά μεγάλα επενδυτικά ταμεία
του εξωτερικού να στηρίξουν την κυπριακή αγορά, αφού τα προβλήματα
που αντιμετώπισαν οι τράπεζες και
η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά,
οδήγησαν πολλές κυπριακές επιχειρήσεις να αναζητήσουν κεφάλαια
από το εξωτερικό. Την ίδια ώρα η Πολιτεία, από το 2014, θέσπισε νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση

και λειτουργία των συλλογικών επενδυτικών ταμείων, ενώ το 2018 εκσυγχρόνισε το νομικό και κανονιστικό
πλαίσιο που διέπει τους Οργανισμούς
Εναλλακτικών Επενδύσεων. Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω ενεργειών της
Πολιτείας, αλλά και της εξωστρέφειας
και των πρωτοβουλιών του επιχειρηματικού κόσμου, τα τελευταία χρόνια,
έχουν αρχίσει να έρχονται στην Κύπρο
διαχειριστές και σύμβουλοι μεγάλων
επενδυτικών ταμείων του εξωτερικού,
ενώ κάποια από αυτά τοποθέτησαν
ήδη μέρος του χαρτοφυλακίου τους
στην Κύπρο, επενδύοντας μεταξύ άλλων σε χρηματοοικονομικά μέσα, σε
ακίνητα, στη ναυτιλία, σε ιδιωτικές
εταιρείες αλλά και νεοφυείς εταιρείες
τεχνολογίας. Πέρα όμως από αυτά, η
ανάπτυξη του τομέα των επενδυτικών
ταμείων δημιουργεί σημαντικές προοπτικές και για την υλοποίηση μεγάλων αναπτυξιακών έργων. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των έργων αυτών είναι εξαιρετικά σημαντικά για
την Κύπρο αφού πρόκειται για έργα
αξίας δισεκατομμυρίων ευρώ, που έχουν τη δυνατότητα να επιφέρουν
πολλαπλά οφέλη στην οικονομία του
τόπου, με προοπτική δημιουργίας χιλιάδων θέσεων εργασίας, τόσο κατά

την κατασκευή τους όσο και μετά την
ολοκλήρωσή τους, ενισχύοντας έτσι
ακόμα περισσότερο την προσπάθεια
που γίνεται, για ανάπτυξη και επάνοδο
στην ανάπτυξη.
Αναμφίβολα, η Κύπρος τα τελευταία
χρόνια έχει σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου στον τομέα των επενδυτικών ταμείων. Ωστόσο, χρειάζεται
να γίνουν ακόμα πολλά προκειμένου,
να είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε άλλα προηγμένα χρηματοοικονομικά κέντρα και η Κύπρος να γίνει
ένας ελκυστικός προορισμός για την
εγκαθίδρυση και διαχείριση των επενδυτικών ταμείων. Η συχνότερη
παρουσία των αρμόδιων φορέων της
Κύπρου σε συνέδρια για τα επενδυτικά
ταμεία στο εξωτερικό, με στόχο την
ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της
Κύπρου, η περαιτέρω βελτίωση του
νομοθετικού και διοικητικού πλαισίου
των επενδυτικών ταμείων και η άμεση
προώθηση του νομοσχεδίου για τους
«Fund Administrators» από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου, είναι
μερικές από τις ενέργειες που μπορούν
να γίνουν για να επιτύχουμε αυτό τον
στόχο. Η Κύπρος αποτελεί έναν υποσχόμενο επενδυτικό προορισμό, που
συγκεντρώνει αρκετά συγκριτικά πλε-

ονεκτήματα. Η γεωγραφική της θέση,
η ιδιότητα του κράτους μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το επίπεδο και
το εύρος των επαγγελματικών υπηρεσιών που προσφέρει, το φορολογικό
καθεστώς το οποίο αποτελεί ένα από
τα ευνοϊκότερα στην ΕΕ, το εύρυθμο
νομοθετικό πλαίσιο, η ποιότητα του
εργατικού δυναμικού της και η οικοδόμηση σύγχρονων υποδομών, αποτελούν μια σειρά από πλεονεκτήματα
που προσελκύουν το ενδιαφέρον της
διεθνούς επενδυτικής κοινότητας και
δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την εγκαθίδρυση και
διαχείριση επενδυτικών ταμείων. Ως
εκ τούτου, είναι κομβικής σημασίας,
να προχωρούμε αποφασιστικά σε
όλες τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις
και πολιτικές οι οποίες θα συμβάλουν
στην ενίσχυση και αναβάθμιση του
επιχειρηματικού πλαισίου στην Κύπρο
και θα οδηγήσουν στη θεμελίωση
μιας σύγχρονης, παραγωγικής και ανταγωνιστικής οικονομίας. Μόνο έτσι
θα μπορέσει η Κύπρος να εδραιωθεί
ως ένα ελκυστικό και αξιόπιστο διεθνές
κέντρο επενδυτικών ταμείων.

Πρόεδρος του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων
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Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Πενταμερής
διαφορετικών
στοχεύσεων
τον Σεπτέμβριο
Καθοριστική για την άτυπη η συνάντηση
Αναστασιάδη - Ακιντζί την 9η Αυγούστου
Της ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Η κίνηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου να υποστηρίξει για δεύτερη φορά δημοσίως
ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος
Αναστασιάδης του μίλησε στο Κραν Μοντανά για λύση δύο κρατών και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη για συνομοσπονδία, δεν προκάλεσε μόνο αναταράξεις
στο πολιτικό σκηνικό, αλλά κατάφερε
να εγείρει και το ερώτημα του τι επιδιώκεται τελικώς από την άτυπη πενταμερή την οποία συναποφάσισαν Νίκος
Αναστασιάδης και Μουσταφά Ακιντζί.
Όπως όλα δείχνουν, η κάθε πλευρά έχει
διαφορετικές στοχεύσεις και επιδιώξεις
με την επανέναρξη των συνομιλιών. Η
ε/κ πλευρά θέλει μία διαδικαστικού
τύπου πενταμερή και επανέναρξη των
συνομιλιών από εκεί που έμειναν στο
Κραν Μοντανά, η τ/κ πλευρά θέλει να
<
<
<
<
<
<
<

Προσπάθεια αποδόμησης
της αξιοπιστίας του Νίκου
Αναστασιάδη θεωρείται
από συναγερμικά στελέχη
η κίνηση Τσαβούσογλου.
ξεκαθαρίσει πως η ε/κ πλευρά παραμένει
προσηλωμένη σε λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας (ΔΔΟ) και να φέρει
πλέον το φυσικό αέριο στο τραπέζι, ενώ
η Τουρκία διακηρύττει πως οι διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν από εκεί
που έμειναν θέτοντας νέες ιδέες στο
τραπέζι. Το αν θα πραγματοποιηθεί η
πενταμερής και το ποια θα είναι η μορφή
της θα διαφανεί στις 9 Αυγούστου, κατά
τη συνάντηση των δύο ηγετών. Ήδη
πάντως κυβερνητικές πηγές εκτιμούν
πως η άτυπη πενταμερής θα μπορούσε
να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο,
στη Νέα Υόρκη μετά τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Οι ερμηνείες
Ποιος ήταν ο λόγος της παρέμβασης
του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών σε
αυτή τη χρονική συγκυρία όπου διευθετείται συνάντηση των δύο ηγετών
και άτυπη πενταμερής, είναι ένα ερώτημα που εγείρεται το τελευταίο εικοσιτετράωρο. Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εκμεταλλεύτηκε τα όσα λέγονται το τελευταίο διάστημα στον ε/κ
τύπο για το τι είδους λύση θέλει ο Πρό-

εδρος της Δημοκρατίας φωτογραφίζοντας κυρίως το ΑΚΕΛ. Υπάρχουν και τα
συναγερμικά στελέχη που εκτιμούν πως
ο κ. Τσαβούσογλου παίζει παιχνίδι και
αξιοποίησε πλήρως την περιρρέουσα
που θέλει τον Νίκο Αναστασιάδη να συζητά νέες ιδέες ούτως ώστε να αποδομήσει πλήρως την αξιοπιστία της ε/κ
πλευράς και να ενισχύσει τον ρόλο της
Τουρκίας ως αξιόπιστου συνομιλητή.
Και αυτό, όπως αναφέρουν, σε μία περίοδο που η Άγκυρα βρίσκεται διεθνώς
σε δύσκολη θέση. Υπάρχουν βεβαίως
και οι πολιτικοί κύκλοι που σημειώνουν
πως στόχος της Άγκυρας είναι να μπει
στο τραπέζι η πάγια επιδίωξή της για
λύση συνομοσπονδίας, με δύο ξεχωριστές οντότητες που θα έχουν μία κοινή
ευρωπαϊκή έκφραση στην Ε.Ε. Όπως
εκτιμούν οι ίδιες πηγές, η τουρκική
πλευρά αμφισβητεί την βάση λύσης ούτως ώστε αν επιβεβαιωθεί στο τραπέζι
των διαπραγματεύσεων η θέση διζωνικής
δικοινοτικής ομοσπονδίας, θα θεωρηθεί
μεγάλη υποχώρηση από πλευράς της
Άγκυρας. Πάντως δεν πρέπει να παραλείπεται το γεγονός ότι η Τουρκία έχει
ξεκαθαρίσει διά μέσου των δηλώσεων
του κ. Τσαβούσογλου ότι η επόμενη ανεπίσημη πενταμερής για την λύση του
Κυπριακού θα είναι «για να μάθουν τις
ιδέες όλων». Ξεκαθάρισε και ότι δεν θα
είναι για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις από εκεί που έμειναν, αλλά για
να δουν τις εναλλακτικές.

Από το Κραν Μοντανά
Από πλευράς της κυβέρνησης, στόχος
είναι μία διαδικαστικού τύπου πενταμερής που στόχος είναι να επαναβεβαιωθούν οι συγκλίσεις, αλλά και να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε στο Κραν
Μοντανά. Σημειώνεται πως το Προεδρικό
διέψευσε τα λεγόμενα Τσαβούσογλου,
ενώ και ο Δημοκρατικός Συναγερμός
μέσω ανακοίνωσης στήριξε τις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος Αναστασιάδης για λύση στο πλαίσιο της
ΔΔΟ υπογραμμίζοντας ότι ως κόμμα
«δεν συζητούμε, και δεν μπορούμε να
συζητήσουμε τίποτε άλλο, πέραν της
ΔΔΟ στη βάση των ψηφισμάτων του
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του
πλαισίου του Γενικού Γραμματέα».

Στο τραπέζι η ενέργεια
Το ζήτημα είναι τι επιδιώκει και η τ/κ
πλευρά από την άτυπη πενταμερή. Ο
Μουσταφά Ακιντζί έθεσε πρόταση για
συνδιαχείριση του φυσικού αερίου, με
την κυβέρνηση να απορρίπτει κάτι τέτοιο.

Διαφορετικές επιδιώξεις έχουν Τουρκία, Λευκωσία και τουρκοκυπριακή πλευρά από την άτυπη πενταμερή αλλά και τη συνάντηση της 9ης Αυγούστου.
Στόχος της κυβέρνησης είναι να επικεντρωθούν τα εμπλεκόμενα μέρη στην επίλυση του Κυπριακού και στη συνέχεια
να τεθούν άλλα ζητήματα όπως το κεφάλαιο του φυσικού αερίου. Όπως αποκάλυψε η «Κ», στο περιεχόμενο της επιστολής τίθεται αυτό το ζήτημα και δίδονται διασφαλίσεις όπως η επαναβεβαίωση
των συγκλίσεων αλλά και το Ταμείο Υδρογονανθράκων που ψηφίστηκε από
τη Βουλή. Ταμείο που στόχο έχει τη διαχείριση των μελλοντικών εσόδων από
την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων
και που διασφαλίζει πως τα έσοδα που
θα προκύψουν θα αποταμιεύονται προς
όφελος των μελλοντικών γενιών ολόκληρου του κυπριακού λαού. Πάντως η τ/κ
πλευρά δεν ικανοποιήθηκε από την εν
λόγω επιστολή με τον Μπαρίς Μπουρτζού
να ξεκαθαρίζει πως ο Μουσταφά Ακιντζί
θα θέσει το ζήτημα του φυσικού αερίου.

Δέσμευση για ΔΔΟ
Θα πρέπει να σημειωθεί, πάντως,
πως σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές,
η πρόταση για συνάντηση των δύο ηγετών χωρίς την εμπλοκή των Ηνωμένων
Εθνών, ήταν του ίδιου του Μουσταφά
Ακιντζί. Όπως εκτιμούν οι ίδιες πλευρές,
στόχος του Τ/κ ηγέτη -σε αντίθεση με
την Άγκυρα- είναι να κλειδώσει ότι ο
Νίκος Αναστασιάδης θα παραμείνει προσηλωμένος στη ΔΔΟ. Υπενθυμίζεται
πως οι «εκλογές» στα κατεχόμενα θα
διεξαχθούν τον προσεχή Απρίλιο όπου
φαβορί θεωρείται ο Κουντρέτ Οζερσάι,
ο οποίος συζητά λύση δύο κρατών.

Αντιπαράθεση Κυβερνώντων-ΑΚΕΛ για Τσαβούσογλου
Η παρέμβαση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών για το τι διαμείφθηκε μεταξύ
του και με τον Νίκο Αναστασιάδη, συζητήθηκε εντόνως στο εσωτερικό. Το ΑΚΕΛ
κάλεσε τον Πρόεδρο να ξεκαθαρίσει με
σαφήνεια πως εργάζεται σε λύση ΔΔΟ.
«Ως ΑΚΕΛ δεν έχουμε ως κριτήριο τι λέει
ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας –
ενδεχομένως για τις δικές του σκοπιμότητες- για να κρίνουμε τον κ. Αναστασιάδη
και τις θέσεις του», ανέφερε ο εκπρόσωπος
τύπου του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου.
Το ΑΚΕΛ δεν παρέλειψε να επαναφέρει
τα όσα ακούγονται ότι βολιδοσκόπησε
επανειλημμένα ξένους αξιωματούχους,
διπλωμάτες, καθώς και Κύπριους πολιτικούς και δημοσιογράφους για λύση δύο
κρατών.
«Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για
να απαντήσει ο κύριος Αναστασιάδης σε
όλα αυτά είναι να επιδείξει έμπρακτα την
απαραίτητη πολιτική βούληση για να
προχωρήσουν τα πράγματα στο Κυπριακό
προς την κατεύθυνση που ζητά ο γ.γ. του
ΟΗΕ. Να ξεκαθαρίσει σαφέστατα, πειστικά
και αποφασιστικά ότι αμετάκλητα η μόνη
λύση που συζητά είναι η επανένωση στη
βάση διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας
με πολιτική ισότητα των δύο κοινοτήτων,
όπως περιγράφεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ και ότι δεν συζητά –υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες- λύση συνομοσπονδίας ή δύο κρατών. Να επιβεβαιώσει
τη δέσμευσή του στο Πλαίσιο του γ.γ.

του ΟΗΕ και στις συμφωνηθείσες συγκλίσεις», αναφέρεται χαρακτηριστικά από
τον κ. Στεφάνου και κάλεσε να το πράξει
στη συνάντηση των δύο ηγετών μιλώντας
για διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία.
«Δεν είναι δυνατόν να ασχολείται κανείς με το Κυπριακό και την επίλυσή του
και να μη λαμβάνει υπόψη ότι εδώ και
δυο χρόνια η Τουρκία, είτε με το πρόσχημα
των Ευρωεκλογών και του Brexit είτε άλλως πώς, έχει αποτρέψει την επανέναρξη
διαπραγματεύσεων, διακηρύττει συνεχώς
μέσω της ανώτατης ηγεσίας της ότι το
πρότυπο λύσης των Η.Ε. έχει εκπνεύσει
και πρέπει να εγκαταλειφθεί, ενώ στη
συνέχεα επιτίθεται με παραβιάσεις και
συνεχείς προκλήσεις και απειλές στη θάλασσα εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιχειρώντας ταυτόχρονα να
μετατοπίσει το ζήτημα της κατοχής σε
ζήτημα «συνδιαχείρισης» του κυπριακού
φυσικού αερίου», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου.
«Δεν είναι δυνατόν», πρόσθεσε, «ακόμα
και σήμερα, στο μέσο αυτής της κρίσης
που συντηρεί η Άγκυρα, το ΑΚΕΛ να επιχειρεί να συντηρήσει το αντιπολιτευτικό
σενάριο που καταλογίζει ευθύνη στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας αποδίδοντάς
του εκείνο που και ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ άκουσε από το στόμα
του κ. Τσαβούσογλου, όταν τον επισκέφθηκε επί τούτου στην Τουρκία, ότι δηλαδή επιδιώκει τη δημιουργία αποσχι-

στικού κράτους στα κατεχόμενα. Εξάλλου,
είναι από το 1983 που η Τουρκία μεθοδεύει
υπό το φως της ημέρας αυτής την πολιτική
των δυο κρατών».
«Δεν είναι δυνατόν το ΑΚΕΛ να θεωρεί
ότι επιχειρηματολογεί σοβαρά όταν καλεί
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας “να ξεκαθαρίσει σαφέστατα” ποια είναι η λύση
που συζητά και επιδιώκει, και να αγνοεί
το γεγονός ότι τα τελευταία δυο χρόνια
ο Πρόεδρος, με τον πιο επίσημο τρόπο,
τουλάχιστον οκτώ φορές γραπτώς, έχει
διαμηνύσει στον Γενικό Γραμματέα των
Η.Ε. ότι επιδιώκει λύση στη βάση των
ψηφισμάτων και αποφάσεων των Η.Ε.,
χώρια οι δια ζώσης επιβεβαιώσεις σε συναντήσεις μαζί του, αλλά και οι δύο ομιλίες
του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης των
Η.Ε», υπογράμμισε ο κ. Προδρόμου αναφέροντας ότι στην επικείμενη συνάντηση
με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη θα δοθεί η
ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα, «όπως, μεταξύ άλλων, το ποια είναι
η ισχύουσα θέση της τουρκοκυπριακής
πλευράς: η ετοιμότητα για μια άτυπη προπαρασκευαστική συνάντηση με τη σύνθεση του Κραν Μοντανά για επανέναρξη
ουσιαστικής διαπραγμάτευσης ή η σύμπλευση με την Τουρκία προκειμένου να
προτάσσεται πρόσχημα φυσικού αερίου
και εξωθεσμικών επιτροπών, προκειμένου
να αποτραπούν οι καθαυτές διαπραγματεύσεις για τη λύση του Κυπριακού;» κατέληξε.

Νέες αναταράξεις στις σχέσεις Αγκυρας - Ουάσιγκτον
Η τουρκική αξίωση για ζώνη ασφαλείας στη βόρεια Συρία φέρνει σε δύσκολη θέση τους Αμερικανούς, οι οποίοι αναζητούν τη χρυσή τομή
Του ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΛΓΙΑ

Την ώρα κατά την οποία η Νατοϊκή συμμαχία έχει στραμμένη τα βλέμματά της
στη διένεξη Τουρκίας-ΗΠΑ, η Άγκυρα
προβαίνει σε σημαντικές κινήσεις στη
συνοριακή γραμμή με τη Συρία. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα οι άδειες των
Τούρκων στρατιωτών που υπηρετούν
κατά μήκος των συνόρων ανατολικά του
ποταμού Ευφράτη έχουν ακυρωθεί. Την
ίδια ώρα, προχωρούν τα οχυρωματικά
<
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Το Κουρδικό Ζήτημα στο
κομμάτι που αφορά τη Συρία, μετατρέπεται σε πεδίο
μεγάλης αντιπαράθεσης.
έργα γύρω από την περιοχή, ενισχύοντας
τις ενδείξεις για τουρκική επιχείρηση
στη βορειοανατολική Συρία.
Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα,
η Τουρκία έχει συγκεντρώσει δύο τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, δύο μηχανοκίνητες
ταξιαρχίες και δύο ταξιαρχίες κομάντο
στο μέτωπο Suruc-Akcakale για μια μεγάλης κλίμακας επιθετική στρατιωτική
επιχείρηση με βάθος 40 χιλιομέτρων
εντός των βόρειων συνόρων της Συρίας.
Τούρκοι και ξένοι αναλυτές, σχολιάζοντας τις νέες εξελίξεις, κάνουν λόγο
για ένα νέο μέτωπο στη μεγάλη αντιπαράθεση της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον.
Η Ουάσιγκτον παραμένει στο πλευρό

των Κούρδων, την στιγμή που η Άγκυρα
καταστρώνει στρατιωτικά σχέδια για τις
περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο
των ανταρτών.

βορειοανατολική Συρία θα οδηγούσε τελικά την Τουρκία στην de facto αναγνώριση της ομάδας, την οποία διοικούν οι
Κούρδοι».
Η παραπάνω επισήμανση έρχεται από
Τούρκο αναλυτή, τον Μετίν Γκιουρτζάν
ο οποίος προσθέτει: «Φαίνεται ότι ο Τζέφρι
και η ομάδα του έπεισαν τους αξιωματούχους του YPG να αποδεχθούν τη δημιουργία μιας ουδέτερης ζώνης, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένα σημαντικά σημεία που πρέπει να συζητηθούν».
Ένα από αυτά τα ανοιχτά ζητήματα,
λοιπόν, είναι το ζήτημα του μεγέθους
της προτεινόμενης ζώνης. Τουρκία και
κουρδική πλευρά έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για το όλο ζήτημα. Συγκρουόμενες θέσεις παρατηρούνται και
σε άλλα πεδία.

Οι ανησυχίες των ΗΠΑ
Οι γεωστρατηγικές εξελίξεις στην περιοχή ανησυχούν τις ΗΠΑ, οι οποίες σπεύδουν να ελέγξουν την ένταση και να επιβάλουν την δική τους ατζέντα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Στο πλαίσιο αυτό,
αμερικανική αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη
Συρία Τζέιμς Τζέφρι έφθασε στην Τουρκία
για συνομιλίες με τους Τούρκους ομολόγους. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται η ιδέα της προτεινόμενης ζώνης
ασφαλείας στη βόρεια Συρία. Δηλαδή,
ένα περιθώριο μεταξύ της τουρκικής συνοριακής περιοχής και τμημάτων της Βόρειας Συρίας που ελέγχονται από κουρδικές
ομάδες. Για την εξασφάλισή της είναι απαραίτητο να παρέχεται στενή αεροπορική
υποστήριξη στις χερσαίες δυνάμεις με
πολεμικά αεροπλάνα, μαχητικά ελικόπτερα
και οπλισμένα drones. Αυτό σημαίνει ότι
η Τουρκία θα πρέπει να πείσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να επιτρέψουν την πρόσβαση στον εναέριο χώρο της βόρειας
Συρίας. Την ίδια ώρα, όμως, πρέπει να
προστατεύσουν και τις συμμαχικές μονάδες προστασίας του κουρδικού λαού
(YPG), οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά
των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας.
Για σχεδόν ένα χρόνο, οι Ηνωμένες
Πολιτείες φαίνονταν να συμφωνούν με
την πρόταση της Τουρκίας περί δημι-

Το μεγάλο ανοιχτό μέτωπο

Η Τουρκία έχει συγκεντρώσει δύο τεθωρακισμένες, δύο μηχανοκίνητες και δύο ταξιαρ-

χίες κομάντο στο μέτωπο Suruc-Akcakale για μια μεγάλης κλίμακας επιθετική στρατιωτική
επιχείρηση με βάθος 40 χιλιομέτρων εντός των βόρειων συνόρων της Συρίας.

ουργίας μιας ουδέτερης ζώνης στο τρίγωνο Kobani-TelAbyad-AinIssa, δίπλα
στην περιοχή Manbij. Σε τελική ανάλυση,
ο μοναδικός στόχος της σχεδιαζόμενης
επιχείρησης θα είναι η δημιουργία μιας
ουδέτερης ζώνης σε αυτό το τρίγωνο,
στο οποίο θα αναπτυχθούν φυλάκια και
παρατηρητήρια.

«Δύο αντίπαλα στρατόπεδα αναδύονται
στην Άγκυρα. Το πρώτο στρατόπεδο αναφέρει ότι η Τουρκία πρέπει να συνεργαστεί με την Ουάσιγκτον για να δημιουργήσει μια ουδέτερη ζώνη το συντομότερο δυνατόν. Το δεύτερο στρατόπεδο
αναφέρει ότι η συνεργασία με την απρόβλεπτη διοίκηση του Ντόναλτ Τραμπ στη

Εκτός από την έκταση της σχεδιαζόμενης ζώνης, σειρά ανοιχτών ζητημάτων
οδηγούν σε αχαρτογράφητα νερά τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Στην ουσία,
όπως επισημαίνουν αναλυτές, το Κουρδικό
Ζήτημα, αν όχι στο σύνολό του, σίγουρα
όμως στο κομμάτι που αφορά την Συρία,
μετατρέπεται σε ένα πεδίο μεγάλης αντιπαράθεσης στον άξονα Τουρκίας-Συρίας. «Ποιος θα ελέγχει τους αστικούς
οικισμούς στην ελεγχόμενη ζώνη;», αναρωτιέται ο κ. Γκιουρτζάν, ο οποίος προσθέτει: «Η Άγκυρα θέλει τον πλήρη έλεγχο
της ζώνης. Το YPG, αντίθετα, δεν θέλει
να αποσυρθεί από τα αστικά κέντρα και

να μεταβιβάσει την τοπική διακυβέρνηση
στις τουρκικές αρχές». Ένα άλλο ερώτημα
είναι το εξής: «Ποιος θα προστατεύσει
τον εναέριο χώρο της σχεδιαζόμενης ουδέτερης ζώνης;» Η Άγκυρα θέλει τον πλήρη έλεγχο του εναέριου χώρου πάνω από
την ουδέτερη ζώνη. Το YPG επιμένει σε
μια διακήρυξη των ΗΠΑ για μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, ώστε να εγγυηθεί
την υποστήριξη των ΗΠΑ ενάντια στις
επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις
της τουρκικής αεροπορίας.
Τέλος, όπως τονίζει ο κ. Γκιουρτζάν,
παραμένουν αναπάντητα και άλλα δυο
σημαντικά ερωτήματα: «Οι δυνάμεις του
Ελεύθερου Στρατού της Συρίας, οι οποίες
υποστηρίζονται από την Άγκυρα και από
ισλαμιστικές ομάδες της Συρίας, θα αναπτυχθούν στα βορειοανατολικά εδάφη
της Συρίας; Η Άγκυρα ισχυρίζεται ότι
είναι αδύνατο να δημιουργηθεί μια ουδέτερη ζώνη χωρίς να λάβει βοήθεια από
αυτές τις δυνάμεις, αλλά το YPG δεν θέλει
κανένα ίχνος του Ελεύθερου Στρατού
της Συρίας στα βορειοανατολικά. Ποιος
θα ελέγχει/παρακολουθεί τη γραμμή παύσης πυρός στην ουδέτερη ζώνη; Το μοντέλο Manbij, το οποίο προβλέπει κοινές
περιπολίες από τους στρατούς της Τουρκίας και των ΗΠΑ, δεν θα μπορούσε να
λειτουργήσει βορειοανατολικά, διότι η
περιοχή είναι πολύ μεγάλη και πιο επικίνδυνη. Αυτός είναι ο λόγος, άλλωστε,
για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες ανυπομονούν να καλέσουν ευρωπαίους
εταίρους, όπως η Γαλλία και η Γερμανία,
στην περιοχή».
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Στα ύψη έφθασαν οι τιμές στα φοιτητικά ενοίκια
«Αγκάθι» στη στέγαση οι μισθώσεις τύπου Airbnb, που μειώνουν την προσφορά διαμερισμάτων, ιδίως σε περιοχές κοντά σε πανεπιστήμια
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Εστίες στη Λεμεσό
θα ανεγείρει
η Αρχιεπισκοπή

Τα υψηλά ενοίκια στην Κύπρο, σε συνάρτηση με τον σχετικά περιορισμένο
αριθμό διαθέσιμων διαμερισμάτων προς
ενοικίαση, αποτελούν πονοκέφαλο τόσο
για τους γονείς, όσο και για τους μελλοντικούς φοιτητές. Το φαινόμενο, λοιπόν,
των υψηλών ενοικίων μονοπωλεί δικαιολογημένα το ενδιαφέρον γονέων και
φοιτητών, σε μια περίοδο κατά την οποία
υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Μόλις πριν
από μία εβδομάδα η Διεύθυνση Ανώτερης
και Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΔΑΑΕ) του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού
προχώρησε στη χαρτογράφηση του Εκπαιδευτικού Πεδίου της Ανώτερης και
Ανώτατης Εκπαίδευσης της Κύπρου για
το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Σύμφωνα
με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου,
παρατηρείται το φαινόμενο της δυσανάλογης προσφοράς και ζήτησης. Συγκε-

H Αρχιεπισκοπή εξήγγειλε ότι θα
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Αυξημένες οι τιμές
σε Λευκωσία και Λεμεσό,
λόγω αύξησης φοιτητικών
ροών με την Αρχιεπισκοπή
να λαμβάνει πρωτοβουλία
για ανέγερση 200 φοιτητικών
δωματίων στη Λεμεσό.
κριμένα, το περασμένο ακαδημαϊκό έτος,
το σύνολο των φοιτητών που σπούδασαν
στην Κύπρο, ανήλθε στους 51.086, εκ
των οποίων 38.997 φοιτούσαν σε Πανεπιστήμια και 12.089 σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από το σύνολο των
51.086 φοιτητών, 23.872 είναι Κύπριοι
πολίτες (47%), 17.959 είναι πολίτες άλλων
ευρωπαϊκών χωρών (35%), ενώ 9.255
είναι φοιτητές πολίτες τρίτων χωρών
(ποσοστό 18%). Διευκρινίζεται ότι από
το σύνολο των 38.997 φοιτητών που φοίτησαν στα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια, 14.418 φοιτητές σπούδασαν
με τη μέθοδο των «Σπουδών εξ Αποστάσεως» (ποσοστό 37%).
Την τελευταία τετραετία η Κύπρος
κατέστη ελκυστικός εκπαιδευτικός προορισμός, παρουσιάζοντας αξιοσημείωτη

«Μέχρι το τέλος του 2020 θα παραδοθούν νέες εστίες κοντά στα πανεπιστήμια της Έγκωμης, γεγονός που θα αναγκάσει τους ενοικιαστές να χαμηλώσουν τις τιμές τους λόγω της αυξημένης προσφοράς», σημειώνει ο Ο Ευριπίδης Λεμονάρης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κτηματομεσιτικό τομέα.
αύξηση φοιτητών ανά ακαδημαϊκό έτος.
Το 2015-16 στην Κύπρο σπούδαζαν 38.647
φοιτητές, το 2016-17 ο αριθμός ανήλθε
στους 44.416, και το 2017-18 ο αριθμός
των φοιτητών έφτασε στους 48.242. Η
αυξημένη ζήτηση δεν συνοδεύεται όμως
και από αύξηση της προσφοράς διαμερισμάτων ή άλλων υποστατικών προς ενοικίαση.

«Απρόσιτες» περιοχές

Αναπόφευκτα η ζήτηση στα διαμερίσματα παρουσιάζεται αυξημένη στις πόλεις και περιοχές εκείνες που γειτνιάζουν
με πανεπιστήμια, δηλαδή η Λευκωσία
και η Λεμεσός.
Ο Ευριπίδης Λεμονάρης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον κτηματομεσιτικό
τομέα από τη δεκαετία του 1980, στο ε-

ρώτημα για τις αιτίες των υψηλών ενοικίων, εστίασε στην τριετία 2013-16, οπότε
και εξαιτίας της οικονομικής κρίσης παρουσιάστηκε «πάγωμα» της οικοδομικής
δραστηριότητας, ενώ παράλληλα παρουσίαζαν αύξηση οι ροές φοιτητών. Από
το 2017 και εντεύθεν, η αγορά επιδόθηκε
σε μεγάλο αγώνα ανέγερσης οικοδομών
και σε συνδυασμό με την ανάγκη για άμεση ενοικίαση, αυξήθηκαν οι τιμές σε
παράλογα επίπεδα.
Αναφορικά με τις περιοχές που εμφανίζονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών,
κατά τον κ. Λεμονάρη παρατηρούνται
στην Έγκωμη, λόγω των δύο ιδιωτικών
πανεπιστημίων που βρίσκονται στην περιοχή. Πιο συγκεκριμένα, διαμέρισμα
ενός υπνοδωματίου νοικιάζεται στα 400450 ευρώ, τη στιγμή που ένα δυάρι κο-
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Info: +357 22377748, www.windcraftmusicfest.com
Organiser

Supporters

Media Sponsors

Katydata
Community
Council
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στίζει 550-600. Όπως υποστηρίζει ο κ.
Λεμονάρης, γι’ αυτό ευθύνεται η χαμηλή
προσφορά που βρίσκεται σε αναντιστοιχία
με τη μεγάλη ζήτηση.
Παρόμοια είναι η κατάσταση στην Αγλαντζιά, λόγω της παρουσίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, που όμως δεν φτάνουν τις τιμές της Έγκωμης, αλλά και
πάλι είναι πιο αυξημένες σε σχέση με
άλλες περιοχές της πρωτεύουσας.
Στη Λεμεσό, όπου έχει την έδρα του
το ΤΕΠΑΚ, οι τιμές των διαμερισμάτων
είναι σε πολλές περιπτώσεις απαγορευτικές. Συγκεκριμένα για τις περιοχές
κοντά στο ΤΕΠΑΚ, διαμέρισμα ενός υπνοδωματίου ενοικιάζεται στα 600 ευρώ
και το δυάρι 700 ευρώ.
Σε Πάφο και Λάρνακα, λόγω και του
συγκριτικά μικρότερου αριθμού φοιτη-

τών που σπουδάζουν στις συγκεκριμένες
πόλεις, που έχουν από ένα μόνο πανεπιστημιακό ίδρυμα, δεν παρατηρούνται
αυξημένες φοιτητικές ροές.

Ημερήσια ενοικίαση

Οι διαδικτυακές πλατφόρμες ενοικίασης τύπου Airbnb, οι οποίες βρίσκονται
πλέον υπό το μικροσκόπιο της Βουλής,
προκαλούν επιπρόσθετο βραχνά στους
ενδιαφερόμενους ενοικιαστές, μιας και
απορροφούν τεράστιο κομμάτι των διαθέσιμων διαμερισμάτων. Ο κ. Λεμονάρης
παραδέχθηκε πως είναι ένα φαινόμενο
ανησυχητικό, για το οποίο πρέπει να επιληφθεί το κράτος και η Βουλή. Μπορεί
το ποσοστό ενοικιάσεων να μην είναι
τόσο υψηλό σε σχέση με τα υπό ενοικίαση
διαμερίσματα, παρόλα αυτά πλήττει την

ανεγείρει πέραν των 200 φοιτητικών δωματίων, σε τεμάχιο γης που
της ανήκει απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Αρσενίου στην
περιοχή Τσιρείου, στη Λεμεσό.
Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Εμπορικού & Βιομηχανικού
Επιμελητηρίου Λεμεσού, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης
και ο αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος
Β΄ συμφώνησαν στην ανέγερση
δωματίων προς εξυπηρέτηση φοιτητών που αδυνατούν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες τιμές των
ενοικίων της Λεμεσού. Συγκεκριμένα η Αρχιεπισκοπή προτίθεται
να προβεί σε ανέγερση πέραν των
200 φοιτητικών δωματίων μέχρι το
τέλος του 2020. Η κίνηση αυτή
στόχο έχει να αποσυμφορήσει την
όλη κατάσταση στη Λεμεσό, και ενδεχομένως να αποτελέσει και μοχλό πίεσης προς τον ιδιωτικό τομέα
για επανεξέταση της πολιτικής των
υψηλών ενοικίων.

προσφορά που είναι ήδη κορεσμένη.
Δηλώνει εντούτοις την πεποίθησή του
πως ήδη φθίνει το φαινόμενο και θα επέλθει σταδιακά η ομαλότητα. Υπάρχει
εντούτοις η πεποίθηση, πως τουλάχιστον
για την πρωτεύουσα το φαινόμενο των
ψηλών ενοικίων θα εξομαλυνθεί μέσα
σε λίγα χρόνια. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο κ. Λεμονάρης, στηρίζοντας
την άποψή του στην παράδοση νέων
φοιτητικών εστιών το προσεχές διάστημα. «Μέχρι το τέλος του 2020 θα παραδοθούν νέες εστίες κοντά στα πανεπιστήμια της Έγκωμης, γεγονός που θα
αναγκάσει τους ενοικιαστές να χαμηλώσουν τις τιμές τους λόγω της αυξημένης
προσφοράς. Είναι κάτι που θα λειτουργήσει υπέρ των φοιτητών», σημείωσε
χαρακτηριστικά.
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Στη Σελήνη
η NASA
για εξόρυξη
σπάνιων γαιών
Εκτιμάται ότι εντός του 21ου αιώνα
μπορεί να υλοποιηθεί το εγχείρημα
Μέσα στον 21ο αιώνα θα είναι δυνατή η
εξόρυξη σπάνιων γαιών από την επιφάνεια
της Σελήνης, δήλωσε χθες ο επικεφαλής
της NASA με αφορμή την 50ή επέτειο
από την αποστολή «Απόλλων 11». Απευθυνόμενος στο αμερικανικό τηλεοπτικό
δίκτυο CNBC, ο Τζιμ Μπραϊντενστάιν εκτίμησε πως είναι πιθανό να υπάρχουν
«τεράστιες ποσότητες μετάλλων της ομάδας του λευκόχρυσου, σπάνιες γαίες,
που είναι εξαιρετικά πολύτιμες στη Γη».
Πρόσθεσε πως η εξόρυξη και μεταφορά
των μετάλλων αυτών από τη Σελήνη μπορεί να γίνει πραγματικότητα μέσα στις
επόμενες δεκαετίες, «διότι γίνονται ήδη
μεγάλες επενδύσεις στη διαστημική βιομηχανία».
Οι σπάνιες γαίες χρησιμοποιούνται
για την παραγωγή κινητών τηλεφώνων,
μπαταριών για ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, για αμυντικό εξοπλισμό και άλλα
βιομηχανικά προϊόντα. Στον εμπορικό
πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας έχουν αναδειχθεί
σε μείζον ζήτημα. Πάνω από το 80% των
σπάνιων γαιών που προμηθεύονται οι
ΗΠΑ προέρχεται από την Κίνα, αντανακλώντας ακόμη μία δυσάρεστη διάσταση
στην επιδείνωση των σχέσεων ανάμεσα
στις δύο ισχυρότερες οικονομίες του κό-
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Στόχος είναι να σταλούν
αστροναύτες ξανά στη
Σελήνη μέχρι το 2024,
στο πλαίσιο του
προγράμματος «Artemis».
σμου. Εχουν ήδη εκφραστεί φόβοι μήπως
το Πεκίνο χρησιμοποιήσει την κυρίαρχη
θέση που έχει στην παγκόσμια προσφορά
των σπάνιων γαιών για να ασκήσει πιέσεις
στις ΗΠΑ. Ισως, δηλαδή, τα σχέδια της
NASA για την αξιοποίηση του ορυκτού
πλούτου της Σελήνης να αποκτούν νέο
νόημα με αντίκτυπο στη μακροπρόθεσμη
προοπτική της οικονομίας.
«Υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι που
επενδύουν στο Διάστημα και στις εξερευνήσεις. Η NASA μπορεί να επωφεληθεί
από αυτήν την τάση. Σήμερα έχουμε συνεταίρους που δεν θα φανταζόταν κανείς
στο παρελθόν και έτσι μπορεί να αντισταθμιστεί το κόστος ενός τόσο μεγαλόπνοου σχεδίου», σχολίασε ο επικεφαλής
της NASA. Αναφέρθηκε ειδικά στον Τζεφ
Μπέζος, ιδρυτή της Amazon, στον Ελον

Πενήντα χρόνια από την ημέρα κατά την οποία ο Νιλ Αρμστρονγκ πάτησε το πόδι του στη Σελήνη, η Nasa, σε συνεργασία με ιδιώτες δισεκατομμυριούχους για την κάλυψη μέρους του κό-

στους, σχεδιάζει να αξιοποιήσει τους πόρους της.
Μασκ που ηγείται της SpaceX και της
Tesla, και στον σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον,
ο οποίος έχει δημιουργήσει τη Virgin
Galactic. «Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να
γυρίσει κανείς στη Σελήνη, που είναι,
πάνω απ’ όλα, επιστημονικοί.
Μέχρι το 2009 δεν γνωρίζαμε πως υπάρχουν εκατοντάδες εκατομμύρια τόνοι
παγωμένου νερού στον Νότιο Πόλο της
Σελήνης, κάτι που αντιπροσωπεύει οξυγόνο και πόσιμο νερό.
Οι πόροι αυτοί, όμως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παραχθούν καύσιμα
για διαστημόπλοια – από τη διάσπαση
του νερού (Η2Ο) σε υδρογόνο και οξυγόνο», δήλωσε ο Μπραϊντενστάιν στην
εκπομπή «Squawk Alley» του CNBC. «Θέλουμε να πάμε πίσω και να αξιοποιήσουμε
τους πόρους της Σελήνης, να μάθουμε
να ζούμε και να δουλεύουμε σε έναν δια-

φορετικό κόσμο για έναν συγκεκριμένο
λόγο: ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ
Τραμπ έχει πει πως θέλει να καρφωθεί
η σημαία των ΗΠΑ στον πλανήτη Aρη».
Στόχος της NASA είναι να στείλει αστροναύτες ξανά στη Σελήνη μέχρι το 2024,
στο πλαίσιο του προγράμματος «Artemis»,
στο οποίο συμβαλλόμενοι είναι, μεταξύ
άλλων, η Boeing και η Lockheed Martin
για την κατασκευή του μέγα-πυραύλου
Space Launch System και της κάψουλας
Orion. Παράλληλα, η Space X και η Blue
Origin στοχεύουν στην κατασκευή διαστημόπλοιου για τη μεταφορά δεμάτων
και ανθρώπων στη Σελήνη. Ο επικεφαλής
της NASA θεωρεί πως η NASA μπορεί να
αξιοποιήσει αυτές τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες για να μειώσει το κόστος της
νέας αποστολής στη Σελήνη στα 20 δισ.
δολάρια.

Τα δαπανηρά σχέδιαΤραμπ
Η «κατάκτηση» του Διαστήματος αναδεικνύεται σε μια από τις προτεραιότητες
του Λευκού Οίκου. Ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ ανανέωσε την προθεσμία
για την ολοκλήρωση του προγράμματος
και της αποστολής «Artemis» για το 2024,
αντί του αρχικού στόχου για το 2028. Ο
νέος στόχος συμπίπτει χρονικά με μια ενδεχόμενη δεύτερη θητεία του Τραμπ στον
Λευκό Οίκο, υπό την προϋπόθεση ότι θα
κερδίσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές,
επισημαίνουν οι New York Times. Αυξάνει,
ταυτόχρονα, το κόστος. Ομως, όπως δήλωσε ο επικεφαλής της NASA ενώπιον
αρμόδιας επιτροπής στη Γερουσία, δεν
έχει ακόμη προσδιοριστεί το συνολικό
κόστος του προγράμματος «Artemis». Ο
προϋπολογισμός της NASA για το δημοσιονομικό έτος που λήγει τέλη Σεπτεμβρίου

του 2019 ανέρχεται στα 21,5 δισ. δολάρια,
ενώ προτάσεις της κυβέρνησης για την
αύξηση της χρηματοδότησης για τα επόμενα έτη θα πρέπει να εγκριθούν από το
Κογκρέσο. Για το 2020 ο Τραμπ είχε ζητήσει
αρχικά περικοπές κατά 500 εκατ. δολάρια,
αλλά μετά επιδίωξε αύξηση της χρηματοδότησης κατά 1,1 δισ. δολάρια. Πάντως,
για την ολοκλήρωση του υφιστάμενου
προγράμματος, ο επικεφαλής της NASA
μιλάει ανοικτά για μια συνεργασία με ιδιωτικές εταιρείες. Το σχέδιο «Artemis»
βαπτίστηκε έτσι διότι η θεά Αρτεμις ήταν
δίδυμη αδελφή του Απόλλωνα, ο μύθος
του οποίου αποτέλεσε πηγή έμπνευσης
για την ονομασία του διαστημικού προγράμματος «Απόλλων», ο στόχος του οποίου εκπληρώθηκε με την προσσελήνωση
του «Απόλλων 11» στις 21 Ιουλίου του
1969.

Σήμα χαλάρωσης από ΕΚΤ περιμένουν οι αναλυτές
Την Πέμπτη επίκειται η συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και ενώ
έχουν προηγηθεί αρκετές εβδομάδες φημολογιών και στοιχημάτων για τις μειώσεις
των επιτοκίων και έναν νέο γύρο αγοράς
ομολόγων. Υπό το πρίσμα αυτό, οι επενδυτές
ευελπιστούν πως στη μεθαυριανή συνεδρίαση οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ θα δώσουν
κάποια σημάδια πιο καθαρά για τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τους και
δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο να υπάρξουν
και λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, ο έτερος
ισχυρός πόλος, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα
των Ηνωμένων Πολιτειών (Fed), συνεδριάζει
στις 30-31 Ιουλίου και οι αγορές προβλέπουν
μια εκ μέρους της κίνηση τον Σεπτέμβριο,
μετά τις θερινές διακοπές.
Πάντως, ανάλογη εκτίμηση έχουν οι οι-
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να προωθήσει νέο πρόγραμμα αγοράς

Συν τοις άλλοις, τον μήνα αυτό
Η UBS αναμένει από την ΕΚΤ μεί- τίτλων.
δίνονται στη δημοσιότητα οι τελευταίες
ωση 10 μονάδων βάσης στα επι- οικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ για
τόκια του ευρώ τον Σεπτέμβριο. την οικονομία της Ευρωζώνης και συκονομολόγοι που έλαβαν μέρος σε δημοσκόπηση του Reuters για την ΕΚΤ.
«Ανταποκρινόμενη στην αποδυναμωμένη
ανάπτυξη και στον υποτονικό πληθωρισμό
της Ευρωζώνης, η ΕΚΤ ίσως προσαρμόσει
τις κατευθυντήριες γραμμές της αυτόν τον
μήνα και δεσμευθεί να διατηρήσει ως έχουν
ή και χαμηλότερα τα επιτόκια, αντί να τα
διατηρήσει αμετάβλητα απλώς». Με αυτά
κατά νου, οι αναλυτές επισημαίνουν πως
η ΕΚΤ, τηρώντας στάση αναμονής έως τον
Σεπτέμβριο, θα έχει τα χρονικά περιθώρια

νήθως επιδιώκει να συμπίπτουν με αυτές
και οι δικές της αποφάσεις.
Ειδικότερα, οικονομολόγοι της UBS αναμένουν μια μείωση 10 μονάδων βάσης
στα επιτόκια του ευρώ τον Σεπτέμβριο, η
οποία θα συνοδεύεται από ένα σύστημα
κλιμακωτών επιτοκίων καταθέσεων, ώστε
να αποσυμφορηθεί η πίεση στις τράπεζες
εξαιτίας των αρνητικών επιτοκίων. Αναλυτές
που συμμετείχαν σε σχετικό ερωτηματολόγιο του ειδησεογραφικού πρακτορείου
Bloomberg εικάζουν πως θα υπάρξει και
ακόμα μία περικοπή επιτοκίων από την

ΕΚΤ τον Δεκέμβριο. Οι διεθνείς κεφαλαιαγορές εκτιμούν πως η ήπια προσέγγιση της
τράπεζας θα εξακολουθήσει ως έχει και
υπό την προεδρία της Κριστίν Λαγκάρντ,
η οποία θα διαδεχθεί τον Μάριο Ντράγκι.
Η κ. Λαγκάρντ ως πρώην γενική διευθύντρια
του ΔΝΤ έχει κατ’ επανάληψη δώσει εύσημα
στις κεντρικές τράπεζες των μεγάλων οικονομιών για τα προγράμματα τόνωσής
τους. Επιπροσθέτως, η ίδια γνωρίζει τι προσπάθειες που γίνονται για αναθέρμανση
του πληθωρισμού στις προηγμένες οικονομίες.
Η Fed, πάντως, εξετάζει την πιθανότητα
να αναθεωρήσει τον επίσημο στόχο για
πληθωρισμό 2%. Τέλος, το πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του ΔΝΤ Ολιβιέ Μπλανσάρ
είχε προτείνει το 4% ως έναν μέσο όρο.

Μεθαύριο στο Δ.Σ. της τράπεζας αναμένονται οι κατευθυντήριες γραμμές για

τις επόμενες κινήσεις της.

Εξετάζεται αλλαγή στο καταστατικό του ΔΝΤ για να προταθεί η Κρ. Γκεοργκίεβα
Το καταστατικό του ΔΝΤ ενδέχεται να
τροποποιηθεί για να διευκολυνθεί η διαδοχή της Κριστίν Λαγκάρντ και συγκεκριμένα να διαγραφεί ο όρος ότι ο επικεφαλής του πρέπει να είναι κάτω των
65 ετών όταν αναλαμβάνει καθήκοντα.
Ο λόγος είναι ότι η Ε.Ε. δυσκολεύεται να
εντοπίσει Ευρωπαίο υποψήφιο κοινής
αποδοχής και εξετάζει υποψηφίους μεγαλύτερης ηλικίας. Πιέσεις προς αυτή
την κατεύθυνση ασκεί η Γαλλία με στόχο
να προωθήσει στο τιμόνι του Ταμείου
τη Βουλγάρα επικεφαλής της Παγκόσμιας
Τράπεζας, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, η οποία είναι 65 ετών.
Οπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ των
Financial Times, το όνομα της κ. Γκεοργκίεβα έριξε ατύπως στο τραπέζι ο Γάλλος
υπουργός Οικονομικών Μπρινό Λε Μερ
την περασμένη εβδομάδα, στο πλαίσιο
της συνάντησης των υπουργών Οικονομικών του G7. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι
που μίλησαν στη βρετανική εφημερίδα
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Ο κανονισμός του Ταμείου έχει όριο τα 65 έτη, αλλά η επικεφαλής της Παγκόσμιας
Τράπεζας είναι μεγαλύτερη.
ανέφεραν ότι η εν λόγω υποψηφιότητα
συζητήθηκε ανεπίσημα, ακριβώς εξαιτίας
της ηλικίας της κ. Γκεοργκίεβα. Το όριο
ηλικίας αποκλείει, άλλωστε, και τον απερχόμενο επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο
Ντράγκι, ο οποίος είναι 71 ετών. Χωρίς
να έχουν δεσμευθεί στην υποψηφιότητα
της κ. Γκεοργκίεβα, Γάλλοι αξιωματούχοι
προτείνουν την αλλαγή των υφιστάμενων
κανόνων. Αν συμφωνηθεί μια τέτοια αλλαγή, ενδέχεται να επισπευσθεί η σχετική
ψηφοφορία για την επόμενη εβδομάδα.
Το σημαντικότερο όμως είναι ότι θα διευκολυνθεί η Ε.Ε. να διατηρήσει τον
θώκο του ΔΝΤ, που παραδοσιακά κατα-

Τη Βουλγάρα πολιτικό προτείνουν ως κοινή υποψήφια της Ε.Ε. οι Γάλλοι, αρκεί να ξεπεραστεί ο σκόπελος της ηλικίας.

λαμβάνεται από Ευρωπαίο. Ανάμεσα
στους υποψηφίους που έχουν συζητηθεί
έως τώρα συγκαταλέγεται και ο Ολλανδός
πρώην επικεφαλής του Eurogroup Γερούν
Ντάισελμπλουμ. Εχουν όμως προβάλει
εντονότατες αντιρρήσεις η Ιταλία και
άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου. Ο
διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας,
αλλά γεννηθείς στον Καναδά, Μαρκ Καρνεϊ, έχει προσπαθήσει ματαίως να πείσει
τους Ευρωπαίους ότι θα μπορούσε να αποτελέσει μια «ευρωπαϊκή υποψηφιότητα». «Εχει αποκλειστεί από την κούρσα»,
ανέφερε Ευρωπαίος αξιωματούχος για
τον κ. Κάρνεϊ. Στο μεταξύ, ορισμένες χώρες του ευρωπαϊκού Βορρά διαμαρτύρονται ότι η Γαλλία και γενικότερα οι χώρες
του ευρωπαϊκού Νότου έχουν σχεδόν
μονοπωλήσει τόσο το τιμόνι της ΕΚΤ όσο
και πολλά άλλα ευρωπαϊκά αξιώματα.
Η υποψηφιότητα Γκεοργκίεβα αναμένεται να συζητηθεί τις επόμενες εβδομάδες, καθώς εκτιμάται ότι διαθέτει με-

γάλη εμπειρία στη διεθνή πολιτική σκηνή
καθώς και στην αναπτυξιακή πολιτική
μετά τη θητεία της στο τιμόνι της Παγκόσμιας Τράπεζας και τα έξι χρόνια που
διετέλεσε επίτροπος στις Βρυξέλλες. Ως
αδυναμία της αναφέρεται, πάντως, η απειρία της στις χρηματαγορές και στην
πολιτική μακροοικονομικής σταθερότητας
που βρίσκεται στον πυρήνα της πολιτικής
του ΔΝΤ.
Ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται, συνεπώς, να αντιτάξουν ότι για το
τιμόνι του ΔΝΤ χρειάζεται κάποιος πρώην
υπουργός Οικονομικών με εμπειρία στη
διαχείριση χρηματοπιστωτικών κρίσεων.
Η κ. Γκεοργκίεβα δεν βαρύνεται, όμως,
από τις πολιτικές επιθετικής λιτότητας
με τις οποίες είναι συνυφασμένος ο κ.
Ντάισελμπλουμ. «Η μεγαλύτερη ανοησία
που θα μπορούσαμε να κάνουμε θα ήταν
να μη συμφωνήσουμε επί κάποιου υποψηφίου», τόνισε υψηλόβαθμος Ευρωπαίος
αξιωματούχος μιλώντας στους FT.
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Δυσφορούν οι Παριζιάνοι
λόγω τουριστικού ρεύματος
Οι τοπικές αρχές εξετάζουν μέτρα συγκράτησης του αριθμού των επισκεπτών
Ο μαζικός τουρισμός πλήττει πλέον
και το Παρίσι, το οποίο αρχίζει να
δυσφορεί από τις μεγάλες ομάδες επισκεπτών που συρρέουν στα εντυπωσιακά αξιοθέατά του – εξ ου και
οι τοπικές αρχές εξετάζουν μέτρα
συγκράτησης του ρεύματος με περιορισμό της κίνησης των τουριστικών λεωφορείων και επιμερισμό των
επισκεπτών και σε άλλα αξιοθέατα,
σημαντικά και λιγότερο γνωστά. Αρκεί να σκεφθεί κανείς πως η γαλλική
πρωτεύουσα δέχεται κάθε χρόνο περί
τα 25 εκατομμύρια τουρίστες, δηλαδή
δεκαπλάσιους από τους κατοίκους
του μητροπολιτικού κέντρου, ενώ
συνολικά η χώρα έχει 100 εκατομμύρια (αυτή είναι η πρόβλεψη για το
2020 και πρέπει να συγκριθεί με τα
89,3 εκατομμύρια τουριστών του
2018). Η Γαλλία είναι η πρώτη ως διεθνής προορισμός παγκοσμίως, ενώ
το Παρίσι με κριτήριο τους επισκέπτες
του βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά
την Μπανγκόκ και το Λονδίνο.
Ο ρόλος του τουρισμού στην οικονομία της μεγαλούπολης είναι σημαντικός, εφόσον αποκόμισε πέρυσι
σε άμεσα έσοδα 83 εκατ. ευρώ, τα ο-

Η τιμή του χρυσού έφθασε στα 1.452,60 δολάρια η ουγγιά.

Εκτίναξη της τιμής
χρυσού σε υψηλό εξαετίας
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Η γαλλική πρωτεύουσα
δέχεται κάθε χρόνο περί
τα 25 εκατ. τουρίστες.
ποία προέρχονται από έναν ειδικό
τουριστικό φόρο καταλυμάτων, τον
λεγόμενο taxe de sejour. Σχεδόν μισό
εκατομμύριο θέσεις εργασίας συνδέονται είτε αμέσως είτε εμμέσως
με τον τουρισμό και αυτός ο αριθμός
αντιστοιχεί στο 9,3% των μισθωτών
του Παρισιού. Πέραν αυτών των θετικών στοιχείων, υπάρχει, εντούτοις,
και μια άλλη, πιο αποκαρδιωτική
πλευρά, του πόσο τα τεράστια πλήθη
επισκεπτών δυσχεραίνουν τη ζωή
των κατοίκων της πόλης και την εύρυθμη λειτουργία της συνολικά.

Ενόχληση
Κάθε ημέρα στη λεωφόρο Σεν Μισέλ, κοντά στην Παναγία των Παρισίων, στην καρδιά της πόλης και του
Καρτιέ Λατέν, πολυάριθμα λεωφορεία
μετακινούν χιλιάδες επισκέπτες εξοπλισμένους με κινητά και ειδικά
μπαστούνια για τις φωτογραφίες σέλφι, αλλά και συμβατικές φωτογραφικές μηχανές. Μπερδεύονται με τους

Τον Πύργο του Αϊφελ επισκέπτονται κάθε χρόνο 6 εκατ. άτομα, αλλά πρόκειται για περιοχή με άπλετο χώρο.
ντόπιους, η κίνηση λόγω λεωφορείων
δυσκολεύει και όλοι προσπαθούν
να... επιβιώσουν. Οπως αναφέρει στο
ειδησεογραφικό
πρακτορείο
Bloomberg o Αρνάλντο Γκόμες, ο οποίος ζει στο Παρίσι τα τελευταία 45
χρόνια, «η περιοχή είναι συνήθης επιλογή των τουριστών, τα βράδια
μπορεί να έχει πολύ θόρυβο, ενώ ενοχλητική είναι και η βρωμιά». Οι
Παριζιάνοι είναι συνηθισμένοι στον
τουρισμό, αλλά αρχίζει να τους ενοχλεί η μαζικότητά του, ειδικά σε σημαντικά τοπόσημα, όπως το Λούβρο,
η Νοτρ Νταμ και ο Πύργος του Αϊφελ.
Βέβαια, η κατάσταση δεν έχει φθάσει
να είναι τόσο οξεία όσο στη Βενετία
και στη Βαρκελώνη, αλλά αρκετοί έχουν ήδη ζητήσει από τις δημοτικές
αρχές να δράσουν, αν και όχι τόσο
ηχηρά όσοι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί.
Κι ένας σημαντικός λόγος είναι ότι
τα παριζιάνικα αξιοθέατα είναι διάσπαρτα σε διαφορετικά διαμερίσματα.
Λόγου χάριν, ο Πύργος του Αϊφελ δέ-

χεται 6 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως, αλλά βρίσκεται σε περιοχή
με μεγάλα ανοίγματα, όπως παρατηρεί
η Βικτόρια Κλαρ, εκπρόσωπος του
Συλλόγου Εκμετάλλευσης της Περιήγησης στον Πύργο του Αϊφελ. Ο
δε αριθμός των επισκεπτών παραμένει σταθερός επί δεκαετία.
Σε άλλες περιστάσεις, πάντως, τα
πράγματα είναι οριακά. Χαρακτηριστικό των συνθηκών ασφυξίας είναι
το γεγονός πως τον Μάιο στο Λούβρο
οι υπάλληλοι και το προσωπικό ασφαλείας κήρυξαν απεργία, διότι
ήταν υπεράνω των δυνάμεών τους
το να διαχειριστούν τα πλήθη των
επισκεπτών.
Οι πόρτες του μουσείου ξανάνοιξαν αφού διαμορφώθηκε νέο σύστημα
και οι τουρίστες πλέον υποχρεωτικά
κάνουν κράτηση, ενώ η διοίκηση
του Λούβρου δεσμεύθηκε να κάνει
προσλήψεις και να προχωρήσει σε
έργα ανακαίνισής του, όπως αναφέρει
το Bloomberg. Σε συνέντευξή του

στην εφημερίδα Le Parisien, ο αντιδήμαρχος του Παρισιού και αρμόδιος
για τον τουρισμό Εμανουέλ Γκρεγκουάρ αναγνωρίζει πως υπάρχουν
αντιδράσεις και κυρίως τις αποδίδει
στον εντελώς άναρχο τρόπο μετακίνησης των λεωφορείων και στην εκτίναξη των ενοικίων λόγω Airbnb
και συναφών εταιρειών. «Δεν υπάρχει
υπερτουρισμός στο Παρίσι, αλλά εκείνο που εκνευρίζει τους κατοίκους
του είναι ο ομαδικός τουρισμός, με
τα πλήθη να μετακινούνται στα ίδια
σημεία ενδιαφέροντος την ίδια χρονική στιγμή», προσθέτει. «Προσβλέπουμε σε βιώσιμη αύξηση της τουριστικής κίνησης 1% - 2% ετησίως»,
επισημαίνει ο κ. Γκρεγκουάρ. Τέλος,
όπως επισημαίνει ο κ. Γκρεγκουάρ,
θα τεθεί όριο στην κίνηση των τουριστικών λεωφορείων, τα οποία δεν
είναι ευπρόσδεκτα στο κέντρο της
πόλης – ειδικά τα διώροφα, αρχής
γενομένης από τον Σεπτέμβριο όταν
θα υπαχθούν σε περιορισμούς.

Το χάσμα φτωχών - πλουσίων
μεγάλωσε μέσα στην κρίση
Στην 6η θέση η Ελλάδα στην Ε.Ε., με τις μεγαλύτερες εισοδηματικές ανισότητες
Μπορεί στην Ελλάδα τα όρια των τάξεων να μην είναι απολύτως διακριτά
σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει στη Βρετανία, και η κοινωνική
κινητικότητα να είναι υψηλή, όμως
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν
εισοδηματικές ανισότητες. Μάλιστα,
κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης αυτές οξύνθηκαν,
με τους πολύ πλούσιους να γίνονται
πλουσιότεροι και τους πολύ φτωχούς
να γίνονται φτωχότεροι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Eurostat, η Ελλάδα,
με βάση δεδομένα του 2017, βρίσκεται
ψηλά στη λίστα των χωρών με μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες, και
συγκεκριμένα στην έκτη θέση μεταξύ
των 28 χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ενωσης.
Η σχετική κατάταξη γίνεται βάσει
της τιμής που προκύπτει από τον
λόγο του συνολικού εισοδήματος
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Οι χώρες του ευρω-παϊκού Νότου βρίσκονται ψηλά στη σχετική κατάταξη.
που εισπράττεται από το 20% του
πληθυσμού με το υψηλότερο εισόδημα προς το εισόδημα που εισπράττεται από το 20% του πληθυσμού με
το χαμηλότερο εισόδημα. Οσο μεγαλύτερη είναι αυτή η τιμή, τόσο πιο
ανοικτή είναι η «ψαλίδα» ανάμεσα
στους πολύ πλούσιους και στους πολύ
φτωχούς.
Στην Ελλάδα, το 2017 ο λόγος αυ-

τός ήταν 6,1, με άλλα λόγια το εισόδημα που εισπράχθηκε από το 20%
της υψηλότερης εισοδηματικά πληθυσμιακής ομάδας ήταν 6,1 φορές
μεγαλύτερο από το εισόδημα που
είχε η φτωχότερη πληθυσμιακή ομάδα. To 2010, πρώτη χρονιά κατά
την οποία η Ελλάδα εισήλθε σε καθεστώς μνημονίου και ενώ ακόμη
δεν είχαν γίνει περικοπές σε μισθούς

σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά
ούτε και η ανεργία είχε εκτοξευθεί
σε δυσθεώρητα ύψη, όπως συνέβη
στη συνέχεια, ο αντίστοιχος λόγος
ήταν 5,6.
Από το 2011 ακολούθησε έντονα
αυξητική τάση, δηλαδή οι ανισότητες
οξύνθηκαν, καθώς τη χρονιά εκείνη
ο λόγος είχε τιμή 6. Το 2012 έφθασε
στο υψηλότερο σημείο, το 6,6, ενώ

την ίδια τιμή είχε και το 2013, αλλά
και το 2016, δηλαδή την πρώτη πλήρη
χρονιά ουσιαστικής εφαρμογής του
τρίτου μνημονίου και της ύπαρξης
αυστηρών περιορισμών στην κίνηση
των κεφαλαίων. Το 2014 και το 2015
ο λόγος ήταν 6,5. Για το 2018 υπάρχουν προκαταρκτικά στοιχεία για
την Ελλάδα, όχι όμως και για το σύνολο των κρατών-μελών της Ε.Ε.,
που δείχνουν περαιτέρω «κλείσιμο
της ψαλίδας» ανάμεσα στους πολύ
πλούσιους και στους πολύ φτωχούς,
με τον λόγο να διαμορφώνεται στο
5,5. Το 2017, η τιμή που πήρε ο σχετικός λόγος εισοδήματος των πολύ
πλουσίων προς το εισόδημα των πολύ
φτωχών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης ήταν 5,1, ενώ το 2010, στις
αρχές της ύφεσης, είχε διαμορφωθεί
σε 4,9.
Οι πέντε χώρες με τις μεγαλύτερες
εισοδηματικές ανισότητες εντός της
Ε.Ε. είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Eurostat, για το 2017 η Βουλγαρία
(με τον λόγο να διαμορφώνεται στο
8,2 από 5,9 το 2010), η Λιθουανία
(7,3), η Ισπανία (6,6), η Ρουμανία (6,5)
και η Λετονία (6,3). Συνολικά οι χώρες
του λεγόμενου ευρωπαϊκού Νότου
βρίσκονται ψηλά στη σχετική κατάταξη, καθώς, εκτός από την Ισπανία,
που καταλαμβάνει την 3η θέση, και
την Ελλάδα, που καταλαμβάνει την
6η, στην 7η θέση ακολουθεί η Ιταλία
και στην 8η θέση η Πορτογαλία. Σε
όλες τις παραπάνω χώρες, στις οποίες
είτε εφαρμόστηκαν μνημόνια είτε
παρεμφερή μέτρα δημοσιονομικής
προσαρμογής, καταγράφεται ενίσχυση των ανισοτήτων την περίοδο 20102017.

Η μεγάλη αύξηση των κρατικών
ομολόγων με αρνητικές αποδόσεις συσχετίζεται άμεσα με
την αύξηση των τιμών του
χρυσού στο υψηλό εξαετίας,
επισημαίνουν οι εφημερίδες
Financial Times και Guardian.
Το πολύτιμο μέταλλο ήταν παραγκωνισμένο για μια μακρά
περίοδο από τους επενδυτές.
Ομως, η απεγνωσμένη αναζήτηση υψηλών αποδόσεων σε
μια περίοδο αβεβαιότητας έστρεψαν ξανά την προσοχή
σε ένα από τα παραδοσιακά
επενδυτικά καταφύγια. Ενδεικτικό είναι ότι η τιμή του χρυσού εκτοξεύθηκε χθες στα
1.452,60 δολάρια η ουγγιά.
Αρνητικές αποδόσεις παρουσιάζουν κρατικά ομόλογα
συνολικής αξίας 13 τρισ. δολαρίων, αντανακλώντας μεγάλη αύξηση από τα 6 τρισ.
δολάρια που είχαν καταγραφεί
τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με στοιχεία της βρετανικής τράπεζας Barclays. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν τα
κρατικά ομόλογα της Γερμανίας, της Ολλανδίας αλλά και
της Ιαπωνίας. Οι επενδυτές
στρέφονται επίσης στο επεν-
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Οι επενδυτές αναζητούν στο πολύτιμο
μέταλλο αποδόσεις,
σε μια περίοδο
αστάθειας και αρνητικών επιτοκίων.
δυτικό καταφύγιο του χρυσού
σε περιόδους γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Η επιδείνωση
των σχέσεων ανάμεσα σε ΗΠΑ
και Ιράν, με αποκορύφωμα τις
εντάσεις στα Στενά του Ορμούζ, προσθέτουν έναν ακόμη
πονοκέφαλο στις αγορές.
Επιπροσθέτως, η προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας
έχει επιδεινωθεί από τον εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ - Κίνας,
με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα
των ΗΠΑ (Fed) και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να
υπόσχονται τη λήψη μέτρων
για τη θωράκιση των οικονομιών τους.
Οι αποδόσεις των κρατικών
ομολόγων ακολουθούν πτωτική πορεία όσο ενισχύονται
τα σενάρια που θέλουν τη Fed

να μειώνει άμεσα το βασικό
επιτόκιό της για πρώτη φορά
μετά μία δεκαετία και πλέον.
Προσδοκίες για περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ έχουν επίσης καλλιεργηθεί τον τελευταίο καιρό.
Ο χρυσός θεωρείται ένα
από τα πιο αξιόπιστα καταφύγια, ιδιαίτερα εάν υπάρχει επιβράδυνση της αμερικανικής
οικονομίας ή εάν η Γουόλ Στριτ
υποχωρήσει από τις επιδόσεις
ρεκόρ που παρουσιάζει τελευταία, σχολιάζει ο Τζορτζ
Μίλινγκ-Στάνλεϊ, επικεφαλής
παγκόσμιας στρατηγικής στη
Street Global Advisors. «Η αγορά των κρατικών ομολόγων
δεν εξυπηρετεί εδώ και μία
δεκαετία τις προσδοκίες των
επενδυτών όσον αφορά την
αντιστάθμιση του επενδυτικού
κινδύνου.
Ο χρυσός παρέχει μεγαλύτερη προστασία έναντι ενδεχόμενων απωλειών από το
χρηματιστήριο», προσθέτει
το υψηλόβαθμο στέλεχος της
Street Global Advisors απευθυνόμενος στους Financial
Times.

Τόσο τα ενοίκια όσο και οι τιμές πώλησης των καταστημάτων αυξάνονται με ρυθμό 15%.

Πόλος έλξης για τουρίστες
η Τσάιναταουν του Μιλάνου
Μεταξύ μεσιτικών γραφείων,
καταστημάτων ενδυμάτων,
καφέ και μικρών εστιατορίων
αντικρίζει κανείς, στη μιλανέζικη Βία Πάολο Σάρπι, μια
μικρή Κίνα. Η Τσάιναταουν
του Μιλάνου σφύζει από ζωή.
«Είναι μια μοδάτη περιοχή. Ολοι στην Κίνα τη γνωρίζουν.
Ολοι οι Κινέζοι τουρίστες έρχονται εδώ. Αλλά και γενικά
οι τουρίστες που έρχονται για
λίγο στο Μιλάνο περνούν από
εδώ», όπως επισημαίνει στην
Deutsche Welle, η Λίνα Τζιν,
ιδιοκτήτρια του καταστήματος
ειδών πάρτι PartyWan, με άψογη μιλανέζικη προφορά. Με
την έλευση του 21ου αιώνα,
η Κίνα άρχισε να ακμάζει με
αλματώδεις ρυθμούς. Την ίδια
ώρα, και στην Ιταλία, ένα από
τα παγκόσμια κέντρα της μόδας, ο κινεζικός πληθυσμός
άρχισε να αυξάνεται. Στο Μιλάνο, σύμφωνα με στοιχεία
που παραχώρησαν στην DW
oι δημοτικές αρχές, οι 3.012
επιχειρήσεις σε σύνολο 39.242
είναι κινεζικής ιδιοκτησίας,
δηλαδή το 13%. Πρόκειται για
Κινέζους ιδιοκτήτες που δεν
είναι οικονομικοί μετανάστες.
Ωστόσο, οι σχέσεις της κινεζικής κοινότητας με τον δήμο του Μιλάνου θα χαρακτηρίζονταν μάλλον «γλυκόξινες».
Ο δήμαρχος της ιταλικής πόλης
και ανερχόμενος πολιτικός
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Σύμφωνα με τα στοιχεία του δήμου, το
13% των καταστημάτων της πόλης
ανήκει σε Κινέζους.
της Κεντροαριστεράς Τζουζέπε
Σάλα επικρίθηκε έντονα από
τους Κινέζους συμπολίτες του
το 2016 επειδή ανακήρυξε τον
Δαλάι Λάμα επίτιμο δημότη.
Δύσκολη χρονιά ήταν και το
2007, μετά την απόφαση του
δήμου να πεζοδρομήσει τη
Βία Πάολο Σάρπι. Πολλοί θεώρησαν τότε ότι αυτό θα οδηγούσε στην εξαφάνιση του
κινεζικού εμπορίου, κάτι όμως
που τελικά δεν συνέβη. Πάντως, πέρα αυτών, οι σχέσεις
Κινέζων και Μιλανέζων είναι
κατά κανόνα αγαστές. «Ανοίξαμε το 1998. Αμέσως είχαμε
πελάτες και ήταν Κινέζοι έμποροι. Υποφέραμε τα χρόνια
της αστικής ανάπλασης της
περιοχής. Αλλά σήμερα πια είμαστε δημοφιλείς τόσο στους
Κινέζους όσο και τους Ιταλούς», αναφέρει ο Αντρέα
Τσου, ιδιοκτήτης του διάσημου
κινεζικού εστιατόριου Tratoria
Cinese Long Chang στο Μιλάνο. Η Τζέιντα Μπάι γεννήθηκε
στην Κίνα και μετακόμισε στο

Μιλάνο με την οικογένειά της
όταν ήταν 4 ετών. Είναι παντρεμένη με Ιταλό και διδάσκει
κινεζικά σε Ιταλούς και ιταλικά
σε Κινέζους. Οι γονείς της δεν
χάρηκαν ιδιαίτερα όταν τους
ανακοίνωσε ότι θα παντρευόταν Ιταλό. Σήμερα, όμως, οι
νέες γενιές Κινέζων στην Ιταλία μαλώνουν ολοένα λιγότερο
με τους παραδοσιακούς Κινέζους γονείς τους. Οι δε Κινέζοι
γονείς, που πήγαν πριν από
πολλά χρόνια στην Ιταλία, βλέπουν πλέον τον κόσμο με πιο
«ανοικτή ματιά», σύμφωνα με
την ίδια. Oπως λένε πολλοί
Μιλανέζοι, η τάση της εποχής
είναι Κινέζοι να βγαίνουν ραντεβού με Ιταλίδες.
Η πολυσύχναστη Τσάιναταουν του Μιλάνου προσελκύει και το ενδιαφέρον των
κτηματομεσιτών. «Τα ενοίκια
αυξάνονται κατά 15%, καθώς
και οι τιμές πώλησης, σημειώνοντας ρεκόρ», αναφέρει ο
κτηματομεσίτης Αλεσάντρο
ντα Μπάνκα. Το 10% των αγοραστών διαμερισμάτων είναι
Κινέζοι, όπως και το 50% των
επίδοξων αγοραστών καταστημάτων. Τέλος, ενδιαφέρουσες προοπτικές διμερούς συνεργασίας ανοίγονται και ενόψει των Ολυμπιακών Χειμερινών Αγώνων του 2022 και
του 2026 στο Πεκίνο και στο
Μιλάνο αντιστοίχως.
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Το προβληματικό 737 Max
«κοστίζει» στην Boeing $8 δισ.
Οικονομικό πλήγμα από τις αποζημιώσεις και την επιβράδυνση της παραγωγής
Εως τα 8 δισ. δολάρια ανέρχονται οι δαπάνες που προκύπτουν από το προβληματικό αεροσκάφος 737 Max της
Boeing, σύμφωνα με δημοσίευμα των
New York Times. «Στην πορεία, ο λογαριασμός μπορεί να είναι υψηλότερος,
καθώς το 737 Max, το οποίο οδήγησε
σε δύο πολύνεκρα δυστυχήματα μέσα
σε ένα εξάμηνο, δεν αναμένεται να εκτελέσει κανένα δρομολόγιο μέχρι τα
τέλη του τρέχοντος έτους», αναφέρει
η αμερικανική εφημερίδα.
H Βoeing ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα πως τα έσοδα του ομίλου θα
μειωθούν κατά 5,6 δισ. δολάρια μέσα
στο β΄ τρίμηνο του 2019 λόγω και των
αποζημιώσεων που θα πρέπει να καταβληθούν σε αεροπορικές εταιρείες,
σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.
Οι αποζημιώσεις αυτές εκτιμάται πως
θα φθάσουν στα 4,9 δισ. δολάρια, αντανακλώντας τις μεγαλύτερες απώλειες
που έχουν παρουσιαστεί ποτέ στον αεροπορικό κλάδο.
Οι New York Times τονίζουν πως

Προσφάτως λάνσαρε το πρώτο ηλεκτρικό Mini στις ΗΠΑ και στο προσεχές μέλλον θα παρουσιάσει και την ηλεκτρική έκδοση της BMW X3.

Με νέα ηγεσία η BMW
θέλει να προσπεράσει
τη Mercedes Benz
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Το αεροσκάφος δεν αναμένεται να εκτελέσει κανένα
δρομολόγιο μέχρι τα τέλη
του τρέχοντος έτους.
προκύπτει ένα επιπλέον κόστος της
τάξεως του 1,7 δισ. δολαρίων από την
επιβράδυνση της παραγωγής που θα
επωμισθεί η Boeing σε βάθος διετίας.
«Δεν είναι ένα αμελητέο κόστος, ακόμη
και για το μέγεθος της Boeing. Τα πράγματα θα είναι άσχημα, πιθανώς, για
την επόμενη διετία», σχολιάζει ο Σκοτ
Χάμιλτον, γενικός διευθυντής της Leeham Consultancy που παρέχει υπηρεσίες συμβούλου στον κλάδο της αεροναυπηγικής.
Οι αρμόδιες αρχές έχουν απαγορεύσει πτήσεις με το 737 Max, ενώ αεροπορικές εταιρείες έχουν αναθεωρήσει
προς τα κάτω τις προβλέψεις τους επειδή δεν θα παραλάβουν μοντέλα 737
Max που είχαν παραγγείλει από την
Boeing. Η Boeing ανακοίνωσε πως «συ-

Οι Southwest Airlines, American Airlines και United Airlines έχουν ακυρώσει χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια των προηγούμε-

νων μηνών και ζητούν αποζημιώσεις.
νεχίζει να συνεργάζεται με τις Αρχές
της πολιτικής αεροπορίας για να εξασφαλιστεί η ασφαλής επιστροφή του
737 Max σε λειτουργία», προσθέτοντας
πως «οι Αρχές αυτές θα αποφασίσουν
την κατάλληλη στιγμή που θα πρέπει
να ξεκινήσουν οι πτήσεις με το συγκεκριμένο μοντέλο».
Στις εκτιμήσεις για αποζημιώσεις
που ανήγγειλε προχθές η Boeing –της
τάξεως των 4,9 δισ. δολαρίων για το β΄
τρίμηνο– δεν περιλαμβάνονται 100 εκατ. δολάρια που προβλέπονται για
την κάλυψη απαιτήσεων από συγγενείς
των θυμάτων. Από τα δυστυχήματα
του 737 Max –ένα με την πτήση της
Lion Air Flight 610 που συνέβη πέρυσι
τον Οκτώβριο και το άλλο με την πτήση
της Ethiopian Airlines 302– έχασαν τη

ζωή τους 346 άνθρωποι.
Συγγενείς των θυμάτων έχουν ήδη
εκφράσει τη βαθιά δυσαρέσκεια τους,
μεταξύ άλλων, για την αντίδραση της
Boeing που δεν απολογήθηκε καθόλου
σε αυτούς. «Οι οικογένειες των θυμάτων
θεωρούν ότι η συγγνώμη που ζήτησε
η Boeing μπροστά στις κάμερες δεν ήταν μια συγγνώμη που απευθύνεται
στις ίδιες τις οικογένειες», δήλωσαν οι
γονείς ενός εκ των θυμάτων, σε ακρόαση που πραγματοποιήθηκε αυτήν την
εβδομάδα στο Κογκρέσο. «Με την προσφορά που έκαναν για αποζημιώσεις
100 εκατ. δολαρίων είναι σαν να προσπαθούν να βελτιώσουν τη δημόσια
εικόνα τους», πρόσθεσαν οι Νορόζ και
ο Μάικλ Στούμο.
Εκτός των αποζημιώσεων που εν-

δέχεται να ζητήσουν οι συγγενείς των
θυμάτων, αυξάνονται οι πιέσεις για
την αποζημίωση των αεροπορικών εταιρειών που έχουν υποστεί ζημία από
την ακύρωση δρομολογίων με το 737
Max. Παραδείγματος χάριν, οι αμερικανικές Southwest Airlines, American
Airlines και United Airlines έχουν ακυρώσει χιλιάδες πτήσεις κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών. «Είναι
προφανές πως δεν θα επωμισθούμε το
κόστος», δήλωσε ο Μπιορνγκ Κοτζ, η
οποίος υπέβαλε αυτόν τον μήνα την
παραίτησή του από τη θέση διευθύνοντος συμβούλου της Norwegian Air, η
οποία έχει στον στόλο της 18 αεροσκάφη 737 Max. «Θα στείλουμε τον λογαριασμό σε αυτούς που κατασκεύασαν
τα συγκεκριμένα αεροπλάνα».

Σεπτέμβριο στην αγορά τα καινούργια
iPhone με φωτογραφική με τρεις φακούς
Τρία νέα iPhone ετοιμάζεται να παρουσιάσει τον Σεπτέμβριο, όπως άλλωστε
το συνηθίζει, ο αμερικανικός κολοσσός
της Apple και ένα από τα πιο αξιοπρόσεκτα χαρακτηριστικά τους είναι η φωτογραφική μηχανή με τρεις φακούς,
όπως αναφέρει σε σχετικό της ρεπορτάζ
η οικονομική ιστοσελίδα www.businessinsider.com και όπως έχουν επισημάνει και η Wall Street Journal και
το Bloomberg. Επιπλέον, ενδέχεται οι
εν λόγω συσκευές να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να φορτίσουν άλλες
της Apple, ενώ στον σχεδιασμό τους
θα χρησιμοποιηθεί και παγωμένο γυαλί.
Πάντως, η εικόνα της ζήτησης των iPhone δεν είναι ενθαρρυντική, διότι
η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το δεύτερο
τρίμηνο του οικονομικού έτους 20182019 οι πωλήσεις του ελαττώθηκαν και
πάλι σε 31,1 δισ. δολάρια από τα 36,7
δισ. δολάρια το ίδιο διάστημα το πα-

ρελθόν οικονομικό έτος. Το δεύτερο
τρίμηνο αφορά το διάστημα Ιανουαρίου
- Μαρτίου 2019. Αν και παρατηρείται
ανάπτυξη και σε άλλους κλάδους της
Apple, όπως είναι η παροχή υπηρεσιών
σε επιχειρήσεις με έσοδα-ρεκόρ της
τάξεως των 11,5 δισ. δολαρίων, τελικώς
τα iPhone εισφέρουν ποσοστιαία τα
περισσότερα κέρδη.

Σάντουιτς
Πάντως, όπως αναφέρει το www.
businessinsider.com, το λανσάρισμα
των νέων iPhone θα «στριμωχτεί» ανάμεσα σε αντίστοιχες προωθήσεις δύο
πολυαναμενόμενων συσκευών, που η
μία θα είναι της Samsung και η άλλη
της Google – αμφότερες θα φέρουν το
λειτουργικό σύστημα Android της
Google. Συνήθως η νοτιοκορεατική
Samsung παρουσιάζει τα νέα της Galaxy
Note στα τέλη Αυγούστου ή στις αρχές
Σεπτεμβρίου και αυτήν τη φορά θα πρόκειται για το Galaxy Note 10. Η δε Google
με το έξυπνο κινητό της Pixel 4 θα κάνει
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Διευθύνων σύμβουλος
ορίστηκε ο μέχρι πρότινος
διευθυντής παραγωγής
κ. Ολιβερ Ζέτσε.
να χρηματοδοτηθεί η μετάβαση στα ηλεκτρικά αυτοκινούμενα μοντέλα. Στην αρχή
της εβδομάδας η BMW είχε παρουσιάσει
το πρώτο ηλεκτρικό Mini στις Ηνωμένες
Πολιτείες και είχε λάβει θετικές κριτικές.
Το επόμενο ηλεκτρικό αυτοκίνητο που θα
παρουσιάσει θα είναι η BMW X3.
Ως διευθυντής παραγωγής ο Ζέτσε είχε
προωθήσει σύστημα παραγωγής που επιτρέπει την παραγωγή ηλεκτρικών, υβριδικών και αυτοκινήτων με ατμοσφαιρικό
κινητήρα από την ίδια γραμμή παραγωγής,
προσφέροντας σημαντική ευελιξία στην
εταιρεία. Ο Ζέτσε, που είχε προσληφθεί
ως μαθητευόμενος στην BMW το 1991, ανελίχθηκε στο κορυφαίο διοικητικό επίπεδο
της εταιρείας το 2015 διαδεχόμενος τον
Κροέγκερ, ενώ προηγουμένως ήταν επικεφαλής στη διοίκηση της στρατηγικής
προϊόντων και επέβλεπε το εργοστάσιο
παραγωγής Mini στην Οξφόρδη. Το γεγονός
ότι ήταν διευθυντής παραγωγής και ότι
έχει περάσει ολόκληρη την καριέρα του
στην BMW προσφέρει συνέχεια και εμπειρία στη μαζική παραγωγή πολυτελών αυτοκινήτων. Το βασικό ερώτημα είναι αν
ο Ζέτσε διαθέτει τις ικανότητες ώστε να
προσαρμοστεί σε μια εποχή κατά την
οποία αλλάζουν η τεχνολογία και οι προτιμήσεις των καταναλωτών.

Τα κτίρια επί της λεωφόρου Καρλ Μαρξ επρόκειτο να πωληθούν στο τέλος του 2018 από την
Predac στη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων της πόλης.

Κρατικοποίηση 670
διαμερισμάτων στο Βερολίνο
για να μείνουν χαμηλά τα ενοίκια
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Στον σχεδιασμό τους αναμένεται να χρησιμοποιηθεί
και παγωμένο γυαλί.

Το διοικητικό συμβούλιο της BMW όρισε
νέο διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας
τον Ολιβερ Ζέτσε, ελπίζοντας ότι θα της
δώσει την ώθηση και το όραμα ώστε να
βρει το δρόμο της στη νέα εποχή των ηλεκτρικών και αυτόνομων αυτοκινήτων.
Ο διορισμός του πενηνταπεντάχρονου
Ζέτσε δεν αποτέλεσε έκπληξη καθώς η
βαυαρική εταιρεία κατασκευής πολυτελών
αυτοκινήτων έχει μακρά παράδοση να
προάγει τους διευθυντές παραγωγής της
εταιρείας σε επικεφαλής της εταιρείας. Ο
Ζέτσε αναλαμβάνει σε μια κομβική εποχή
καθώς η BMW, που ήταν κάποτε πρωτοπόρος στον τομέα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, έχει παραχωρήσει εδώ και καιρό
την πρώτη θέση στην αμερικανική Tesla.
Παράλληλα, η Volkswagen μετά τον αρχικό
δισταγμό έχει εκπονήσει γιγάντιο σχέδιο
επενδύοντας 80 δισ. ευρώ στα ηλεκτρικά
αυτοκίνητα και μάλιστα έχει αναπτύξει
πλατφόρμα (σασί) ειδικά σχεδιασμένη για
ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κάτι που αποτελεί
σημαντικό πλεονέκτημα.
Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η
δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία πολυτελών αυτοκινήτων (ο Ζέτσε
πρέπει να ανακτήσει και αυτό το στέμμα
από τη Mercedes Benz) διαθέτει τα στοιχεία
που θα της επιτρέψουν να προσπαθήσει
να επιστρέψει στην κορυφή και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας εποχής
στην αυτοκινητοβιομηχανία. Το σχέδιο
αντεπίθεσης που έχει εκπονήσει η BMW,
υπό τον προηγούμενο διευθύνοντα σύμβουλο Χάραλντ Κροέγκερ –και με διευθυντή
παραγωγής τον Ζέτσε–, περιλαμβάνει την
παραγωγή πολλών νέων μοντέλων ώστε

Το λανσάρισμα των νέων iPhones θα «στριμωχθεί» ανάμεσα σε αντίστοιχες προωθήσεις δύο πολυαναμενόμενων συσκευών, που η
μία θα είναι της Samsung και η άλλη της Google.
το ντεμπούτο της τον Οκτώβριο. Ας
δούμε, λοιπόν, πώς θα μοιάζουν τα νέα
iPhone, τα οποία θα έχουν ίδιο μέγεθος
με τα προηγούμενα και μάλλον θα έχουν
και τα τρία οθόνες OLED, ανεξαρτήτως
τιμής. Οι εν λόγω οθόνες προσφέρουν
έντονα χρώματα και η διαφορά μεταξύ
τους είναι πιο χτυπητή σε σύγκριση με
τις παλαιότερες οθόνες LCD. Μία από
τις προσθήκες στις νέες συσκευές του
φετινού Σεπτεμβρίου θα είναι πως θα
διαθέτουν ένα σύστημα τριπλών φακών,
εν συγκρίσει με τα προηγούμενα μοντέλα. Το iPhone ΧS είχε διπλό φακό
και το iPhone XR μονό. Πάντως, το σύστημα τριπλών φακών στην κάμερα
ίσως να εγκατασταθεί μόνον στον διάδοχο του iPhone XS Max, σύμφωνα με
την The Wall Street Journal και το
Bloomberg, αν και υπάρχουν και άλλες
πληροφορίες πως θα αφορά και τα τρία
μοντέλα. Ο τρίτος φακός δίνει ευρυγώνια
κάλυψη και καλύτερες κοντινές λήψεις
στη φωτογράφιση.
Αναφορικά με τα νέα μοντέλα, αυτά

σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει,
δεν θα διαφέρουν από τα υπάρχοντα
iPhone XS και iPhone XS Max, ενώ το
σύστημα αναγνώρισης προσώπου χρήστη θα είναι βελτιωμένο. Πιθανώς, το
σύστημα αυτό να περιορίζει τον αντίκτυπο από αθέατο φωτισμό στο περιβάλλον, όπου βρίσκεται ο χρήστης.
Οσο για το 2020, η Apple σχεδιάζει μία
πιο περίτεχνη τρισδιάστατη κάμερα,
η οποία θα επιτρέπει καλύτερη απόδοση
σε συνθήκες διευρυμένης πραγματικότητας. Εάν, τώρα, ενδιαφερόμαστε
για φωτογραφίες σέλφι, αυτές στα επόμενα iPhone θα έχουν πολύ υψηλότερη ανάλυση και καλύτερη ευκρίνεια
στην απεικόνιση με αισθητήρα 12 μεγαπίξελ.
Οι νέες συσκευές θα συνοδεύονται
και από φορτιστή ταχείας φόρτισης 18
ΒΑΤΤ, τον οποίον μέχρι πρότινος αγόραζαν οι χρήστες ως κάτι επιπρόσθετο.
Αυτός, ωστόσο, ήταν μία πάγια προσφορά στα περισσότερα έξυπνα τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το ιστολόγιο
9to5Mac, όλα τα νέα iPhone θα μπορούν
να φορτίζουν άλλες συσκευές. Λόγου
χάριν, το Galaxy S10 Samsung, ανταγωνιστικό των iPhone, φέρει αυτό το
χαρακτηριστικό ήδη και φορτίζει συμβατές συσκευές, οι οποίες απλώς εναποτίθενται στην πίσω πλευρά του. Για
να είναι υλοποιήσιμο αυτό, τα iPhone
χρειάζονται και μεγαλύτερες μπαταρίες.
Και ενώ σχεδιαστικά τα τρία νέα iPhone
του φετινού Σεπτεμβρίου δεν θα διαφέρουν από τα υφιστάμενα, είναι γνωστό από όσα διέρρευσαν πως θα υπάρχει
και η δυνατότητα θήκης από παγωμένο
γυαλί, αλλά και περισσότερες επιλογές
σε χρώματα, όπως το πράσινο και το
χρώμα της λεβάντας σε αντικατάσταση
του μπλε και του κοραλλί. Τέλος, ένα
ακόμα νέο χαρακτηριστικό, το οποίο
ωστόσο συνδέεται πάντα με το λανσάρισμα των iPhone, είναι πως τα φετινά θα έχουν πιο ισχυρό επεξεργαστή
με 4GB εν συγκρίσει με τα 3GB του
iΡhone XR.

Σε αγορά 670 διαμερισμάτων προβαίνει
το κρατίδιο του Βερολίνου, προκειμένου
να δώσει τέλος στην ανεξέλεγκτη αύξηση
των ενοικίων στη γερμανική πρωτεύουσα.
Τα διαμερίσματα βρίσκονται στην εμβληματική για την πρώην Ανατολική Γερμανία
λεωφόρο Καρλ Μαρξ, η οποία πλέον είναι
η τρίτη μεγαλύτερη εμπορική οδός του
Βερολίνου. Τα τρία κτίρια επί της λεωφόρου
Καρλ Μαρξ επρόκειτο να πουληθούν στο
τέλος του 2018 από την Predac στη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων στο
Βερολίνο, την Deutsche Wohnen. Δεδομένου ότι η τελευταία κατέχει ήδη 112.000
διαμερίσματα στη γερμανική πρωτεύουσα,
οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής ανησυχούσαν ότι τα ενοίκια θα αυξάνονταν
ακόμη περισσότερο. Τα συγκεκριμένα διαμερίσματα βρίσκονταν σε χέρια ιδιωτικών
επιχειρήσεων για περισσότερο από 20
χρόνια.
Τον Νοέμβριο του 2018 οι κάτοικοι ξεκίνησαν μια σειρά διαμαρτυριών για τα
υψηλά ενοίκια και για την εξαγορά των
συγκεκριμένων διαμερισμάτων. Ως απάντηση στα αιτήματά τους και έπειτα από
πολύμηνη δικαστική διαμάχη, τα 670 διαμερίσματα κατέληξαν στην κρατική εταιρεία Gewobag. «Οι Βερολινέζοι θα έπρεπε
να έχουν την οικονομική δυνατότητα, για
να συνεχίσουν να κατοικούν στην πόλη»,
δήλωσε χθες ο Μίχαελ Μίλερ, δήμαρχος
του Βερολίνου. «Εξαιτίας αυτού, ήταν και

θα εξακολουθήσει να είναι πρόθεσή μας
να αγοράσουμε διαμερίσματα οπουδήποτε
μπορούμε, ώστε το Βερολίνο να επανακτήσει τον έλεγχο στην αγορά ακινήτων»,
συμπλήρωσε ο Μίλερ.
Προς το παρόν το κρατίδιο του Βερολίνου έχει στην κατοχή του 300.000 διαμερίσματα, δηλαδή περίπου το ένα πέμπτο
των ενοικιαζόμενων στην πρωτεύουσα,
σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. Ορισμένα από τα περίπου 200.000
διαμερίσματα, που ιδιωτικοποιήθηκαν μεταξύ 1990 και 2010, είχαν πουληθεί σε εξευτελιστικές τιμές, διότι το κράτος προσπαθούσε επειγόντως να γεμίσει τα κενά
του προϋπολογισμού, όπως αναφέρεται
στη Handelsblatt.
Σήμερα, όμως, το κράτος οφείλει να
πληρώσει αδρά για να τα επανακτήσει.
Παρότι δεν δημοσιοποιήθηκε το ακριβές
αντίτιμο για τα 670 διαμερίσματα, η αγοραπωλησία εκτιμάται ότι κόστισε μεταξύ
90 και 100 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα
με την Guardian.
Οσοι διέμεναν στα κρατικά πλέον διαμερίσματα θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν εάν θα παραμείνουν ή όχι, ενώ θα
απευθύνονται άμεσα στην κρατική εταιρεία
διαχείρισης ιδιοκτησίας Gewobag. Εως
και 46% των ενοίκων στα τρία κτίρια της
λεωφόρου Καρλ Μαρξ θα παραμείνουν
στα διαμερίσματά τους, όπως αναφέρεται
σε δημοσίευμα της Handelsblatt.
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Υπέρμαχος
O Ντέιβιντ Μάρκους, υπεύθυ-

νος για το Libra στη Facebook
και πρόεδρος της PayPal την περίοδο 2012-2014, υπεραμύνθηκε των σχεδίων για την κυκλοφορία του ψηφιακού νομίσματος σε ακροάσεις στη Γερουσία
και στη Βουλή των Αντιπροσώπων αυτήν την εβδομάδα. «Γνωρίζουμε πως χρειάζεται χρόνος
για να επιτύχει», δήλωσε ο Μάρκους.

Δημόσιο αγαθό
«Οπότε μιλάμε για νόμισμα

που θα ελέγχεται από μεγάλους ομίλους, οι οποίοι, όμως,
δεν θα επιλέγονται γι’ αυτό με
καμία δημοκρατική διαδικασία», συμπέρανε η Αλεξάντρια
Οκάσιο-Κορτέζ, μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων. Συμπλήρωσε δε πως αυτό αποτελεί «πρόβλημα», δεδομένου ότι το νόμισμα μιας χώρας λειτουργεί ως «δημόσιο αγαθό».

Xωρίς κανόνες
Προβληματισμός για το Libra

εκφράστηκε, επίσης, από την
Ιαπωνία διά στόματος του υπουργού Οικονομικών Τάρο Ασο. Στη σύνοδο του G7, που έλαβε χώρα αυτήν την εβδομάδα στη Γαλλία, ο Ασο δήλωσε
πως θα πρέπει να εξετάσει κανείς προσεκτικά εάν επαρκούν
οι υπάρχοντες κανόνες για την
εποπτεία του Libra.

Tρομάζει το ψηφιακό νόμισμα της Facebook
Εντονα επιφυλακτικές για το Libra , εμφανίζονται κυβερνήσεις, κεντρικές τράπεζες και ρυθμιστικές αρχές
Της ΖΩΡΖΕΤ ΖΟΛΩΤΑ

Η Facebook ισχυρίζεται πως αποστολή
του Libra είναι να δημιουργήσει παγκόσμια
νομισματική και χρηματοοικονομική υποδομή, δίνοντας τη δυνατότητα διεκπεραίωσης συναλλαγών ακόμα και σε αυτούς που δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό.
Στην πράξη, το ψηφιακό νόμισμα που
προτείνει η κυρίαρχη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και καχυποψία. Κεντρικές τράπεζες, ρυθμιστικές αρχές και κυβερνήσεις
είναι άκρως επιφυλακτικές ως προς το
νέο εγχείρημα του Μαρκ Ζάκερμπεργκ.
Αυτήν την εβδομάδα, Δημοκρατικοί
και Ρεπουμπλικανοί στη Γερουσία του αμερικανικού Κογκρέσου άσκησαν από
κοινού δριμεία κριτική στα νέα σχέδια
της Facebook να δημιουργήσει πρακτικά

ένα νέο παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών.
«Θα ήταν τρελό να τους δώσουμε την ευκαιρία να πειραματιστούν με τους τραπεζικούς λογαριασμούς των πολιτών»,
δήλωσε ο Δημοκρατικός Σέροντ Μπράουν.
Είπε, μάλιστα, πως η εταιρεία τρέφει αυταπάτες εάν νομίζει πως ο κόσμος θα της
εμπιστευθεί τις οικονομίες του. «Δεν σας
έχω καμία εμπιστοσύνη», τόνισε η Μάρθα
Μακ Σάλι, μέλος των Ρεπουμπλικανών
στη Γερουσία.
«Αντί να τακτοποιήσετε τις υποθέσεις
σας, ξεκινάτε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο», συμπλήρωσε η ίδια, αναφερόμενη
στο σκάνδαλο της Cambridge Analytica.
Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (Federal
Trade Commission) επέβαλε πρόστιμο 5
δισ. δολαρίων στη Facebook για το σκάνδαλο της Cambridge Analytica, της εται-

ρείας πολιτικών συμβούλων που απέκτησε
ελεύθερη πρόσβαση στα προφίλ περίπου
34 εκατ. χρηστών της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης εν αγνοία τους. Το
νέο ψηφιακό νόμισμα της Facebook θα
είναι διαθέσιμο στους 2,4 δισ. χρήστες
της σε όλον τον κόσμο.
Υπολογίζεται δε πως 1,7 δισ. άτομα
που δεν έχουν λογαριασμό σε τράπεζα
θα μπορούν να διεκπεραιώνουν συναλλαγές μέσω του κινητού ή του υπολογιστή
τους.
Μετά το σκάνδαλο της Cambridge
Analytica, αμφιβολίες έχουν, βέβαια, καλλιεργηθεί για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Libra.
Το ψηφιακό νόμισμα θα μπορούσε, επίσης,
να χρησιμοποιηθεί για διάφορες παράνομες δραστηριότητες. Το παγκόσμιο
τραπεζικό σύστημα δεν διαθέτει ακόμα

τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για να παρακολουθήσει συναλλαγές με ψηφιακό
νόμισμα που είναι διαθέσιμο σε τόσο μεγάλο εύρος χρηστών.
Αυτήν την ανησυχία εξέφρασε πρόσφατα ο επικεφαλής του Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial
Stability Board) Ράνταλ Κουάρλς. Στην
τελευταία σύνοδο του G20, τον περασμένο
μήνα, ο Κουάρλς είχε πει πως προς το παρόν τα κρυπτονομίσματα όπως το Libra
δεν μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο τη
σταθερότητα του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.
Προσέθεσε, όμως, ότι υπάρχουν κενά
που δεν καλύπτονται ούτε από τους διεθνείς κανόνες ούτε από τις υφιστάμενες
αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών.
Ανάλογες συστάσεις με το FSB διατυπώθηκαν από την Τράπεζα Διεθνών Διακα-

νονισμών, η οποία παρότρυνε τις κυβερνήσεις του G20 να ενεργήσουν συντονισμένα και όσο το δυνατόν ταχύτερα για
να αντιμετωπίσουν ενδεχόμενους κινδύνους από τα κρυπτονομίσματα.
Η ιδέα νέου ψηφιακού συστήματος
που θα ξεπερνά κάθε εμπόδιο, επιτρέποντας τη διεκπεραίωση συναλλαγών χωρίς
τραπεζικό λογαριασμό και χαμηλές προμήθειες, ξενίζει άπαντες του πολιτικού
και οικονομικού κόσμου. «Η Facebook
δεν είναι εταιρεία. Δεν είναι χώρα», σχολίασε ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής
Τζον Κένεντι. Από τον Λευκό Οίκο, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Στίβεν
Μνούτσιν είπε πως «υπάρχουν σοβαροί
λόγοι ανησυχίας μήπως το Libra αποτελέσει μέσο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ενεργειών».

Αντιδράσεις για τη γιγάντωση των ψηφιακών εταιρειών
Αναμφισβήτητα δεν είναι θετική η συγκυρία
για την κυκλοφορία του Libra, του νέου
ψηφιακού νομίσματος που επινόησε ο
Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ιδρυτής, διευθύνων
σύμβουλος και πρόεδρος της Facebook.
Το αρνητικό κλίμα για το Libra πηγάζει
από τον προβληματισμό που επικρατεί
για τη συμπεριφορά της ίδιας της πλατφόρμας απέναντι στους χρήστες της. Ισως
να αντανακλά την έλλειψη εμπιστοσύνης
που έχει καλλιεργηθεί και για τους υπόλοιπους ψηφιακούς κολοσσούς. Οι αντιδράσεις είναι έντονες όχι μόνον από τις
ΗΠΑ, αλλά και από την Ευρώπη.

Πέραν του προστίμου που επιβλήθηκε
από την FTC στις ΗΠΑ για το σκάνδαλο
της Cambridge Analytica, αποκαλύφθηκε
από την Telegraph πως το βρετανικό Κοινοβούλιο εξετάζει κατηγορίες που θέλουν
τη Facebook να είχε αρνηθεί τεχνολογία
που θα μπλόκαρε την ανάρτηση εκατομμυρίων μηνυμάτων με ρητορική μίσους
λίγο πριν από τις διαδηλώσεις και τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Σρι Λάνκα. Στον
Καναδά, οι αρμόδιες επιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν διαμαρτυρηθεί
για την ανάρτηση αγγελιών θέσεων εργασίας που κάνουν ηλιακές διακρίσεις

εις βάρος των ενδιαφερομένων. Εντός
της εβδομάδας, μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων στις ΗΠΑ έκαναν λόγο για
κατάχρηση της ισχύος όχι μόνον από τη
Facebook αλλά και από τους υπόλοιπους
κολοσσούς ψηφιακής τεχνολογία – Google,
Amazon και Apple. Οι ενστάσεις μελών
της Βουλής των Αντιπροσώπων αλλά και
της Γερουσίας για το Libra επιβεβαιώνουν
την ανησυχία των κυβερνώντων για τη
γιγάντωση των ψηφιακών ομίλων.
Στις παρυφές της συνόδου του G7
αυτήν την εβδομάδα, ο Μπρινό Λε Μερ,
υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας, δή-

λωσε στο πρακτορείο Reuters πως «αυτοί
οι ψηφιακοί γίγαντες μετατρέπονται σε
κρατικές οντότητες, όπου οι πολίτες τους
δεν μπορούν να ασκήσουν κανέναν έλεγχο
και η δημοκρατία είναι ανύπαρκτη».
Λίγο μετά δήλωσε στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera ότι «κόκκινη
γραμμή για εμάς είναι να μην εξελιχθεί
το Libra σε μια μορφή εθνικού νομίσματος». Ωστόσο, ο Μαρκ Κάρνεϊ, διοικητής
της Τράπεζας της Αγγλίας, έχει επανειλημμένως πει πως δεν υπάρχει χώρος για
«ρυθμιστικούς πειραματισμούς» με το
Libra.

Η κυκλοφορία του Libra έχει δρομολογηθεί για το επόμενο έτος. Στο εγχείρημα
συμμετέχουν μαζί με τη Facebook άλλες
27 εταιρείες, καθεμία με σημαίνοντα ρόλο
στον κλάδο της. Μεταξύ αυτών, η εταιρεία
πιστωτικών καρτών Mastercard, η εταιρεία
ηλεκτρονικών συναλλαγών PayPal, ο όμιλος τηλεπικοινωνιών Vodafone, οι πλατφόρμες ιδιωτικών μετακινήσεων Uber
και Lyft, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός
Women’s World Banking και η Calista,
θυγατρική της Facebook που θα διαχειρίζεται τα ψηφιακά πορτοφόλια των χρηστών του Libra.

Αποστάσεις κρατούν και όσοι συμμετέχουν στο φιλόδοξο σχέδιο του Μαρκ Ζάκερμπεργκ
Ρυθμιστικές αρχές και κυβερνήσεις φοβούνται τη δημιουργία παράλληλου τραπεζικού σύμπαντος με το Libra, όπου δεν
θα ισχύουν οι ίδιοι κανόνες με τον υπόλοιπο χρηματοπιστωτικό κλάδο. Επιφυλάξεις, όμως, τρέφουν και ορισμένες από
τις εταιρείες που συμμετέχουν στη Libra
Association, δηλαδή τον μη κερδοσκοπικό
οργανισμό που θα συντονίζει το Libra
της Facebook. Σύμφωνα με πληροφορίες
των New York Times, ορισμένοι συνέταιροι έχουν υπογράψει μη δεσμευτικές
συμφωνίες για να μην υποχρεούνται να
χρησιμοποιήσουν ή να προωθήσουν το
ψηφιακό νόμισμα. Αποφεύγοντας οποι-

αδήποτε δέσμευση, μπορούν επίσης να
αποσυρθούν εάν η κατεύθυνση αυτού
του εγχειρήματος δεν τις ικανοποιεί. Ο
λόγος που ωθεί τις εταιρείες αυτές να
κρατούν αποστάσεις από το μεγαλόπνοο
σχέδιο της Facebook είναι, κυρίως, οι
τριβές της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης με τις Αρχές.
Ο Ζάκερμπεργκ υπόσχεται πως η
Facebook θα λειτουργεί διαφορετικά με
το Libra, θωρακίζοντας τα προσωπικά
δεδομένα και την ψηφιακή ασφάλεια των
χρηστών της. Ο ιδρυτής και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της Facebook βρίσκονται ήδη σε επαφές με τις ρυθμιστικές

αρχές στις ΗΠΑ, τη Βρετανία και την Ελβετία. Ισχυρίζονται πως το Libra είναι
έτσι σχεδιασμένο που συμμορφώνεται
με το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει
για τις τράπεζες και τις εταιρείες πιστωτικών καρτών.
Ομως, οι αρμόδιες αρχές και στις δύο
πλευρές του Ατλαντικού τονίζουν πως
είναι πολλά ακόμη και τα πρακτικά ερωτήματα που μένουν αναπάντητα. Οταν
η Facebook ανακοίνωσε πρώτη φορά τον
προηγούμενο μήνα τα σχέδια για το Libra,
η Μαξίμ Γουότερς, πρόεδρος της επιτροπής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών
στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είπε πως

η Facebook θα πρέπει να «παγώσει» κάθε
σχέδιο για το Libra ώστε δοθούν ορισμένες
απαντήσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο συνεδρίασαν, εξάλλου, τα αρμόδια μέλη του
Κογκρέσου αυτήν την εβδομάδα. Ωστόσο,
εξακολουθεί να επικρατούν επιφυλακτικότητα και προβληματισμός. Σε διάστημα
ενός μηνός φαίνεται, παράλληλα, πως ακόμη και οι προσδοκίες της ίδιας της
Facebook για το Libra δεν επαληθεύονται
απολύτως. Παραδείγματος χάριν, η
Facebook είχε ανακοινώσει πως καθένας
από τους 27 συνεταίρους θα επενδύσουν
τουλάχιστον 10 εκατ. δολάρια στη Libra
Association. Οι New York Times, ωστόσο,

υποστηρίζουν πως «χρήματα δεν έχουν
ακόμη ανταλλάξει χέρια», διότι είναι αρκετοί οι συνέταιροι που θέλουν να έχουν
πληρέστερη εικόνα για το πώς θα λειτουργεί το Libra. Ο εκπρόσωπος της Libra
Association, Ννάντε Ντισπάρτε, είχε δηλώσει πως αμέσως μετά την ανακοίνωση
του Libra εκδηλώθηκε αυτόματα ενδιαφέρον από πολλές εταιρείες. Ανώνυμες
πηγές, από την άλλη πλευρά, σχολιάζουν
πως κάποιες από τις μεγαλύτερες εταιρείες
στη Wall Street –συμπεριλαμβανομένων
των Goldman Sachs, JPMorgan Chase
και Fidelity– απέρριψαν προτάσεις της
Facebook για να συμμετάσχουν στο Libra.

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

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

Η Facebook κατάφερε να συμπεριλάβει
τη Visa και τη Mastercard στη Libra
Association. Θεωρητικά, όμως, σκοπός
της Facebook είναι να συγκεντρώσει 100
μέλη για να κυκλοφορήσει το νέο ψηφιακό
νόμισμα το επόμενο έτος.
Η δυσπιστία για την επιτυχία του Libra
δημιουργήθηκε από το γεγονός πως η
Facebook κρίθηκε αναξιόπιστη ως προς
την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Γι’ αυτό και η μεγαλύτερη εταιρεία
κρυπτονομισμάτων, η Coinbase, ανακάλεσε την αρχική απόφασή της να συμμετάσχει στη Libra Association και αποσύρθηκε ως συνέταιρος.
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Πιο πιθανό
το Brexit άνευ
συμφωνίας
Μετά την ανάληψη του πρωθυπουργικού
θώκου από τον Μπόρις Τζόνσον
Με την ανάδειξη του Μπόρις Τζόνσον στον
πρωθυπουργικό θώκο της Βρετανίας, η
προοπτική για ένα ασύντακτο Brexit καθίσταται πιθανότερη με απρόβλεπτες συνέπειες για την οικονομία της χώρας. Η
νίκη του πρώην δημάρχου του Λονδίνου
επί του υπουργού Εξωτερικών, Τζέρεμι
Χαντ, με διπλάσιες ψήφους (92.153 ψήφους
έναντι 46.656) για την ηγεσία των Τόρις
φέρνει εγγύτερα το Ηνωμένο Βασίλειο
σε μία έξοδο από την Ε.Ε. ανήμερα τη
γιορτή του Halloween, την 31η Οκτωβρίου,
χωρίς να έχει προηγηθεί συμφωνία με τις
Βρυξέλλες. Το σενάριο αυτό έχει θορυβήσει
ακόμη και τους πλέον ένθερμους υποστηρικτές του Brexit, αλλά και την πλειονότητα των οικονομολόγων στη χώρα,
που προβλέπουν βαθιά ύφεση, απώλεια
θέσεων εργασίας και βουτιά της στερλίνας.
Η απερχόμενη πρωθυπουργός Τερέζα Μέι
εγκαταλείπει σήμερα το πόστο της αφότου
μεταβεί στο παλάτι του Μπάκιγχαμ για
να δει τη βασίλισσα Ελισάβετ, η οποία θα
διορίσει επισήμως τον Τζόνσον πριν πάει
στην Ντάουνινγκ Στριτ. Στο μεταξύ, είναι
πιθανό τις πρόσφατες παραιτήσεις υπουργών να ακολουθήσουν και άλλες, καθώς
πολλά μέλη του υπουργικού συμβουλίου
της Μέι έχουν εκφράσει τη διαφωνία τους
για το Brexit, έστω και χωρίς συμφωνία,
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Χθες, την υπουργό Πολιτισμού και τον υφυπουργό
Εξωτερικών, Αλαν Ντάνκαν, ακολούθησε
ο υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Γκοκ.
Ο ίδιος είχε εξάλλου προειδοποιήσει ότι
μία ασύντακτη έξοδος από την Ε.Ε. θα
προκαλέσει καταστροφή της οικονομίας
και διάλυση του Ηνωμένου Βασιλείου, αφού δεν αποκλείεται η Σκωτία να πραγματοποιήσει δεύτερο δημοψήφισμα για
την ανεξαρτησία της.

Τι δήλωσε
«Θα δραστηριοποιήσουμε τη χώρα.
Θα φέρουμε εις πέρας το Brexit στις 31
Οκτωβρίου και θα εκμεταλλευθούμε όλες
τις ευκαιρίες που θα φέρει», δήλωσε σε
ομιλία του ο Τζόνσον αμέσως μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, αποκαλώντας εαυτόν «The dude» από την
ταινία των αδελφών Κοέν «Ο μεγάλος
Λεμπόφσκι».
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλευρό
του βρέθηκαν συγγενείς του, όχι όμως
και η σύντροφός του, με την οποία είχε
πρόσφατα έναν ηχηρό καβγά στο σπίτι
με αποτέλεσμα οι γείτονες να καλέσουν
την αστυνομία. Παρ’ όλα αυτά, πηγές
προσκείμενες στο περιβάλλον του επέμεναν ότι η Κάλι Σάιμονς θα μετακομίσει
μαζί του στην Ντάουνινγκ Στριτ αλλά
όχι αμέσως. Ο πατέρας του, Στάνλεϊ Τζόνσον, εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο γιος

του είναι έτοιμος να κυβερνήσει τη χώρα,
χωρίς άγχος, επειδή έχει λάβει μια σκληρή
παιδεία, στο Ιτον, το κλασικό σχολείο
της μεγαλοαστικής τάξης στη χώρα. Αξίζει
να σημειωθεί ότι είκοσι πρωθυπουργοί
της χώρας ήταν απόφοιτοι του Ιτον. «Ο
κλόουν ενθρονίζεται καθώς η χώρα καίγεται
στην κόλαση», είναι ένας από τους τίτλους
της εφημερίδας Guardian, που απηχεί τη
γνώμη πολλών Βρετανών πολιτών για το
νέο πρωθυπουργό. Αλλες εφημερίδες, ωστόσο, όπως η συντηρητική Telegraph εκτιμούν ότι η χαρισματική προσωπικότητά
του είναι το ιδανικό αντίδοτο στην κόπωση
της κοινής γνώμης με την πολιτική της
Μέι. Τα ανέκδοτα που συνόδευσαν τη διαδρομή του 55χρονου πρώην υπουργού Εξωτερικών τα τελευταία τριάντα χρόνια
δεν εμπόδισαν καθόλου την ανέλιξή του
μέχρι την Ντάουνινγκ Στριτ.

Διπλωματική γκάφα
Μία από τις θρυλικές διπλωματικές
του γκάφες ήταν στο τέλος του 2017, σε
σχέση με την υπόθεση της Ναζαντίν Ζαγάρι-Ράτκλιφ, της Ιρανοβρετανίδας που
κρατείτο στο Ιράν, κατηγορουμένη ότι
συμμετείχε σε διαδηλώσεις κατά του ισλαμικού καθεστώτος. Τότε είχε πει ότι
εκπαίδευε δημοσιογράφους τη στιγμή
της σύλληψής της τον Απρίλιο 2016, τροφοδοτώντας τις κατηγορίες του καθεστώτος της Τεχεράνης, την ώρα που η
οικογένειά της επέμενε ότι βρισκόταν
σε διακοπές.
Το σύνθημα, γραμμένο με μεγάλα γράμματα στο λεωφορείο με το οποίο αλώνιζε
το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την προεκλογική εκστρατεία για το δημοψήφισμα της
23ης Ιουνίου 2016, ήταν: «Στέλνουμε 350
εκατομμύρια λίρες κάθε εβδομάδα στην
Ε.Ε., καλύτερα ας χρηματοδοτήσουμε το
ΕΣΥ μας». Μόνο που, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το κονδύλι
του Λονδίνου προς τις Βρυξέλλες ανέρχεται
σε 135 εκατομμύρια λίρες εβδομαδιαίως,
2,5 φορές λιγότερο από όσο ισχυριζόταν
ο Τζόνσον.
«Χαζομάρες», ήταν η απάντησή του
το 2004 όταν τον ρωτούσαν για την εξωσυζυγική σχέση με την Πετρονέλα
Γουάιατ, δημοσιογράφο του Spectator,
όσο εκείνος ήταν διευθυντής του περιοδικού. Παντρεμένος και πατέρας τεσσάρων μικρών παιδιών, ο Μπόρις Τζόνσον
ήταν εκείνη την εποχή μία από τις μεγάλες ελπίδες των Τόρις. Η μητέρα της
Πετρονέλα όμως, η λαίδη Γουάιατ, αποκάλυψε ότι η κόρη της έμεινε έγκυος και
αναγκάστηκε να κάνει άμβλωση. Ετσι
ο Τζόνσον αποπέμφθηκε από την ηγεσία
των Τόρις.
A.P., REUTERS, ΑΠΕ

Με το βλέμμα στα εσωκομματικά μέτωπα
Tης ΕΥΡΥΔΙΚΗΣ ΜΠΕΡΣΗ

Στην πρώτη ομιλία μετά την εκλογή του
στην ηγεσία του βρετανικού Συντηρητικού Κόμματος, ο Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε ότι «το Brexit θα γίνει», ενώ
την ίδια στιγμή από την άλλη πλευρά
της Μάγχης κατέφθαναν συγχαρητήρια
ανάμεικτα με προειδοποιήσεις για την
κρισιμότητα των στιγμών.
Η Ευρωπαϊκή Ενωση ενημέρωσε τον
νέο κάτοχο του βρετανικού πρωθυπουργικού θώκου, Αλεξάντερ Μπόρις
ντε Πφέφελ Τζόνσον, ότι δεν πρόκειται
να αλλάξει τους όρους της συμφωνίας
αποχώρησης της Βρετανίας, αντιθέτως,
όπως ξεκαθάρισε ο διαπραγματευτής
της Ε.Ε. για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ,
υπάρχουν περιθώρια διαπραγμάτευσης
της πολιτικής διακήρυξης που συνοδεύει
τη συμφωνία.
Αν το Brexit δεν ήταν παρά ένα εύπλαστο όχημα για την ανέλιξη στην εξουσία, τότε ο Τζόνσον θα μπορούσε
να συμμορφωθεί με αυτές τις παραμέτρους, παρουσιάζοντας μια ελαφρώς
παραλλαγμένη συμφωνία ως νίκη της
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Σε περίπτωση που
ο Τζόνσον επιλέξει
το σκληρό Brexit, διατρέχει
σημαντικό κίνδυνο
να χάσει τη δεδηλωμένη.
παράταξης του σκληρού Brexit. Το γεγονός ότι όρισε ως απεσταλμένο του
στις Βρυξέλλες τον πρώην πρέσβη Ντέιβιντ Φροστ θεωρήθηκε από τους γνωρίζοντες ενθαρρυντικό σημάδι ότι ο
Τζόνσον θα ποντάρει όχι μόνο στην αντιπαράθεση αλλά και στην ουσιαστική
επιδίωξη συμφωνίας.
Αν όμως, προκειμένου να εξουδετερώσει την επίθεση από το Κόμμα του
Brexit του Νάιτζελ Φάρατζ, ο Τζόνσον
επιμείνει σε όρους που η Ε.Ε. είναι αδύνατον να αποδεχθεί, τότε η Βρετανία
θα εισέλθει στην επικίνδυνη ζώνη της
άτακτης εξόδου. Η τράπεζα Goldman
Sachs χθες προειδοποίησε ότι, με την
πρωθυπουργοποίηση Τζόνσον, το εν-

δεχόμενο αυτό είναι όλο και πιο πιθανό.
Ο Τζόνσον, όμως, δεν διαθέτει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία για μια άτακτη έξοδο, όπως αποκάλυψε πρόσφατο
ρεπορτάζ των «Τάιμς» του Λονδίνου,
σύμφωνα με το οποίο τουλάχιστον 20
βουλευτές των Τόρις θα προτιμήσουν
να ρίξουν την κυβέρνηση από το να αφήσουν τη χώρα να οδηγηθεί σε άτακτη
έξοδο. Γι’ αυτό, ενώ όλη η Ευρώπη κοιτάζει προς το Λονδίνο αναζητώντας
ενδείξεις για τη στάση της νέας κυβέρνησης στα μεγάλα ζητήματα εξωτερικής
πολιτικής, προτεραιότητα του Τζόνσον
είναι το πώς θα κλείσει τα εσωκομματικά
μέτωπα.
Το τι θα κάνει με τον αντίπαλό του,
απερχόμενο υπουργό Εξωτερικών Τζέρεμι
Χαντ, θα αποτελέσει ένα πρώτο δείγμα,
καθώς ενδεχόμενη παραμονή του Χαντ
στο πόστο του θα στείλει το μήνυμα ότι
ο Τζόνσον επιδιώκει να κρατήσει το κόμμα του ενωμένο. Αν όμως συνυπολογιστεί
το γεγονός ότι η κοινοβουλευτική πλειοψηφία των Συντηρητικών, μαζί με το
βορειοϊρλανδικό DUP, είναι μόλις τέσσερις
έδρες και σύντομα θα περιοριστεί στις

τρεις, φαίνεται ότι σε περίπτωση που ο
Τζόνσον επιλέξει το σκληρό Brexit διατρέχει σημαντικό κίνδυνο να χάσει τη
δεδηλωμένη. Το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα επανέλαβε χθες ότι θα καταθέσει πρόταση μομφής «την κατάλληλη
στιγμή», ενώ ο Τζόνσον δήλωσε στους
βουλευτές του κόμματός του ότι δεν επιθυμεί την άμεση προσφυγή στις κάλπες.

Σχέσεις με ΗΠΑ
Ρόλο-κλειδί στη στρατηγική του Τζόνσον για την έξοδο της Βρετανίας από
την Ε.Ε. διαδραματίζει η διαμόρφωση
στενότερων σχέσεων με τις ΗΠΑ του
Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν μπορούσε χθες να κρύψει τη
χαρά του για την πρωθυπουργοποίηση
του συμμάχου του. «Είναι ένας πολύ
καλός άνθρωπος, σκληρός και έξυπνος.
Τον λένε Βρετανό Τραμπ», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Αυτό είναι καλό»,
προσέθεσε, για να στρέψει ακόμη μία
φορά τη συζήτηση στον εαυτό του.
«Πολύ τους αρέσω εκεί (στη Βρετανία)»,
απεφάνθη.

Ο Τζόνσον θα είναι το τέλος της Μεγάλης Βρετανίας
Tου JAMES BUTLER
THE NEW YORK TIMES

Ο Μπόρις Τζόνσον, για τον οποίον το ψεύδος
αποτελεί δεύτερη φύση, ανακηρύχθηκε
πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, έρχεται αντιμέτωπος με την πλέον περίπλοκη και ανεξέλεγκτη πολιτική κρίση που πλήττει τη
χώρα από το 1945 και εντεύθεν. Ο Τζόνσον, του οποίου ο πολιτικός οπορτουνισμός είναι περιλάλητος και η φυγοπονία
παροιμιώδης, αποτελεί έναν επιδέξιο δημαγωγό, που ποδηγετεί το ακροατήριό
του με νύξεις που αναδεικνύουν στενόμυαλες προκαταλήψεις με αποκλειστικό
σκοπό το πολιτικό όφελος. Η προσωπική
του ζωή διέπεται από αμετροέπεια, ενώ
η πολιτική του σταδιοδρομία χαρακτηρίζεται από ασημαντότητα.
Σε αυτό το δυσμενές φάσμα, η πρω-

θυπουργία του μπορεί να επιφέρει το
«τέλος» της Μ. Βρετανίας. Η κατάσταση
του Ην. Βασιλείου, μιας συνταγματικής
οντότητας ιδρυθείσης το 1922, είναι τεταμένη, ενώ 2 από τις 4 επικράτειες της
Eνωσης, η Βόρειος Ιρλανδία και η Σκωτία,
υπερψήφισαν την παραμονή στην Ε.Ε.,
αποτελώντας καίρια προβλήματα για τον
Τζόνσον και το μέλλον της Βρετανίας.
Στη Σκωτία επικρατεί αναβρασμός, εξαιτίας του διάχυτου αισθήματος ότι η
ψήφος της χώρας αγνοήθηκε, και συνακόλουθες, επανειλημμένες ενδείξεις κοινοβουλευτικού χάους έχουν ενισχύσει
το αίτημα για ένα δεύτερο δημοψήφισμα
ανεξαρτησίας. Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωθυπουργός της Σκωτίας Νίκολα Στέρτζον
εμμένει στη θέση ότι η Σκωτία θα διενεργήσει νέο δημοψήφισμα σε περίπτωση Brexit. Πρόσφατες δημοσκοπήσεις,
μάλιστα, υποδεικνύουν ότι μια κυβέρ-

νηση υπό τον Τζόνσον, ενδέχεται να ανατρέψει την πρότερη πλειοψηφία κατά
της ανεξαρτητοποίησης. Eτσι, η «στρεψοδικία» του Τζόνσον είναι πιθανόν να
οδηγήσει σε μία ανεξάρτητη Σκωτία.
Στη Β. Ιρλανδία ο κ. Τζόνσον είναι έρμαιο των διαθέσεων του Δημοκρατικού
Ενωτικού Κόμματος, άπαξ και προσβλέπει
στη στήριξη του συντηρητικού, Προτεσταντικού κόμματος για να εδραιώσει
την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία.
Αυτή η αναγκαιότητα περιστέλλει το περιθώριο διαπραγματευτικών ελιγμών του
Τζόνσον κατά την προσπάθειά του να
τηρήσει την αταλάντευτη δέσμευσή του
για έξοδο από την Ε.Ε. Συγκεκριμένα, το
ΔΕΚ δεν πρόκειται να αποδεχθεί την απόσχιση από το Ηνωμένο Βασίλειο, σε
μια αδιάλλακτη στάση που οδήγησε στην
απόρριψη της συμφωνίας της Τερέζα
Μέι, ως απόρροια του backstop, ήτοι ενός

δεσμευτικού, ασφαλιστικού σχεδίου για
την αποφυγή «σκληρών» συνόρων μεταξύ
Βορείου και Νότιας Ιρλανδίας. Η παράταση
του δυσεπίλυτου αυτού προβλήματος ενδέχεται να επιδράσει αποφασιστικά στην
εσωτερική πολιτική της Βρετανίας, τη
στιγμή που οι φωνές για μία ενωμένη Ιρλανδία πληθαίνουν αδιάλειπτα, ενισχυόμενες από δημογραφικές αλλαγές και τη
σταδιακή άμβλυνση συνδικαλιστικών αντιπαραθέσεων.
Παράλληλα, η συνήθης διέξοδος των
εθνικών εκλογών συνεπάγεται επιπρόσθετα προβλήματα για τον κ. Τζόνσον,
καθώς οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αναδεικνύουν έναν ευμετάβλητο διαχωρισμό του εκλογικού σώματος μεταξύ 4
κυρίαρχων πολιτικών κομμάτων, των Συντηρητικών, του Brexit με επικεφαλής
τον Ν. Φάρατζ, των Φιλελεύθερων Δημοκρατών και των Εργατικών. Σε αυτό

Ο Mπόρις Τζόνσον το 1986 με την τότε υπουργό Πολιτισμού της Ελλάδας Μελίνα Μερκούρη, πριν από την ομιλία της για τα Ελγίνεια στην Οξφόρδη.
το πλαίσιο, παρά το γεγονός ότι ο πειρασμός μιας συντριπτικής, εκλογικής επικράτησης των Τόρις μπορεί να θέλγει
τον Τζόνσον και τη ματαιοδοξία του, το
ρίσκο ενός καταστροφικού αποτελέσμα-

τος ως απόληξη του κατακερματισμού
της συντηρητικής βάσης του κόμματος,
οδηγώντας στην εκλογή του Τζέρεμι
Κόρμπιν, θα αποβεί, πιθανώς, ανυπέρβλητο.
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«Ολοι οι αριθμοί βγαίνουν»
Δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κενό τα έτη 2019 και 2020, τονίζει το Μαξίμου
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Με τρεις αρνήσεις που παραπέμπουν
στην απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει με το δικό της σχέδιο, ενώ εκπέμπουν το μήνυμα ότι τα νούμερα «βγαίνουν», προχωρά στις μειώσεις φόρων και
στην άμεση ψήφισή τους, ενώ το Μέγαρο
Μαξίμου διαμηνύει ότι δεν θα μειωθεί
το αφορολόγητο ούτε θα κοπούν κοινωνικά επιδόματα. «Δεν θα υπάρξει κανένα
δημοσιονομικό κενό για τα έτη 2019 και
2020, δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο,
δεν θα κοπούν τα κοινωνικά επιδόματα»,
υπογράμμισε χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Απηχώντας τις διαβεβαιώσεις που έδωσαν τόσο οι υπουργοί στους εκπροσώπους των θεσμών όσο και ο πρωθυπουργός
στο τετ α τετ του με τον Κλάους Ρέγκλινγκ
ότι οι δημοσιονομικοί στόχοι θα τηρηθούν,
καθώς οι φοροελαφρύνσεις στις οποίες
προχωρά η κυβέρνηση έχουν αναπτυξιακό
πρόσημο, ο Στέλιος Πέτσας επανέλαβε
τη δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη
ότι δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο, προσθέτοντας ότι στη φορολογία εισοδήματος
θα προστεθεί μια νέα φορολογική κλίμακα
που θα ξεκινάει από 9% για εισοδήματα
μέχρι 10.000 ευρώ. Ταυτόχρονα, σημείωσε
ότι στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα
ακολουθήσει το «μίνι φορολογικό» το
οποίο έρχεται την Παρασκευή προς ψήφιση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος,
θα περιλαμβάνονται όλη η μείωση στην
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Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε πως
δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο, ούτε θα περικοπούν
κοινωνικά επιδόματα.

Ο Στέλιος Πέτσας επανέλαβε χθες ότι το «προεκλογικό επίδομα» που η προηγούμενη κυβέρνηση βάφτισε 13η σύνταξη θα εξακολουθήσει να χορηγείται και το 2020 ως μηχανισμός στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων.

κλίμακα των φυσικών προσώπων, η μείωση του φόρου στις επιχειρήσεις, των
μερισμάτων, η επικαιροποίηση του κώδικα
φορολογίας και οι παρεμβάσεις που συνδέονται με τα φορολογικά κίνητρα.
Ερωτηθείς αν διασφαλίζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι για το 2019 και το 2020,
ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κενό. Επανέλαβε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση υιοθέτησε πολιτική υπερφορολόγησης, εξ ου και η συστηματική
εκτέλεση πάνω από τον στόχο του 3,5%,
κάτι που ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται
να κάνει η κυβέρνηση. Ταυτόχρονα, όμως,
υπογράμμισε ότι υπήρχε σημαντική υποεκτέλεση δαπανών, προαναγγέλλοντας

προσαρμογή της στο πραγματικό της επίπεδο. Και έβαλε στο μείγμα το κλίμα
στις αγορές και την εμπιστοσύνη που αποκαθίσταται, όπως έδειξε και το χαμηλό
επιτόκιο της έκδοσης του επταετούς ομολόγου. Η κυβέρνηση προσδοκά, εξάλλου, να χρηματοδοτήσει ένα μέρος του
προγράμματός της από τη μείωση των
δαπανών, της τάξεως περίπου του 1,5 δισ.
Αυτή, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα προέλθει από «τη μείωση
των ορόφων των υπουργείων σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα, την προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών και από την υψηλότερη ανάπτυξη που πιστεύουμε ότι
μπορούμε να φέρουμε με το δικό μας σχέ-

διο μεταρρυθμίσεων και αποκρατικοποιήσεων». Ακόμη, απαντώντας στα «fake
news» του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπε, ότι οι μειώσεις του ΕΝΦΙΑ στις μεσαίες περιουσίες
είναι ίδιες με αυτές που είχε εξαγγείλει
η απελθούσα κυβέρνηση, ο κ. Πέτσας
απάντησε με συγκεκριμένα ποσά και
ποσοστά κάνοντας λόγο για μειώσεις
που είναι μεγαλύτερες και αφορούν «τη
μεγάλη μάζα της μεσαίας τάξης». Και
κατηγορηματικά διεμήνυσε ότι δεν θα
κοπεί κανένα κοινωνικό επίδομα, απαριθμώντας τις ημερομηνίες για την καταβολή του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης, του επιδόματος στέγασης,
του επιδόματος ομογενών, των αναπη-

ρικών επιδομάτων και του επιδόματος
παιδιού. Τέλος, επανέλαβε ότι το «προεκλογικό επίδομα» που η προηγούμενη
κυβέρνηση βάφτισε 13η σύνταξη, θα εξακολουθήσει να χορηγείται και το 2020
ως μηχανισμός στήριξης των χαμηλοσυνταξιούχων.
Οι επενδύσεις και ως κορυφαίο στοίχημα για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στη χώρα παραμένουν η προτεραιότητα, καθώς πρόθεση της κυβέρνησης είναι μέχρι τις 10 Αυγούστου να
έχουν υπογραφεί και οι τρεις ΚΥΑ που
εκκρεμούν για το Ελληνικό, ενώ σχετικές
συσκέψεις θα πραγματοποιηθούν αύριο
στο Μέγαρο Μαξίμου.

Οι «μηχανές»
στο φουλ
στη Βουλή
Με τη φράση «η νέα κυβέρνηση θα αναμετρηθεί με τα προβλήματα», ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και
κυβερνητικός εκπρόσωπος Στ. Πέτσας,
χθες, ελάχιστες ώρες μετά την παροχή
ψήφου εμπιστοσύνης από τη Βουλή
στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρουσίασε αναλυτικά το περιεχόμενο των
τριών πρώτων νομοθετικών πρωτοβουλιών, μέσω των οποίων επιχειρείται να
δοθεί το πρώτο δείγμα κυβερνητικής
γραφής. Από τα χρονοδιαγράμματα που
τίθενται, και τα οποία επίσης ανακοίνωσε ο κ. Πέτσας, ως προς την ψήφιση
αυτών των πρώτων σχεδίων νόμων, καθίσταται εμφανές ότι η νέα κυβέρνηση
επιδιώκει παραλλήλως να αναμετρηθεί
και με τον χρόνο: όλα θα πρέπει να
έχουν ψηφιστεί από την Ολομέλεια
εντός του προσεχούς δεκαπενθημέρου,
δηλαδή έως την Πέμπτη 8 Αυγούστου,
με το ένα εξ αυτών, σε συνέχεια σχετικής
αναφοράς του πρωθυπουργού, να είναι
«κατεπείγον».
Σήμερα προβλέπεται η κατάθεση του
πρώτου εκ των νομοθετημάτων, που θα
αφορά «το επιτελικό κράτος». Οπως είπε
ο κ. Πέτσας, θα «περιλαμβάνει την αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης, την επιλογή γενικών διευθυντών
στην ιεραρχία με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο, τη σύσταση Εθνικής Αρχής
Διαφάνειας και μια σειρά από άλλες διατάξεις που θα κάνουν το κράτος πιο λειτουργικό, πιο επιτελικό». Στην αρμόδια
επιτροπή θα εισαχθεί αύριο προς επεξεργασία.
Το «κατεπείγον» σχεδιάζεται να κατατεθεί έως μεθαύριο Παρασκευή, προκειμένου να τεθεί προς ψήφιση από την
Ολομέλεια το αργότερο έως την Πέμπτη
1η Αυγούστου. Θα εμπεριέχει «τις πρώτες

Στις 29 Αυγούστου
το ραντεβού της Μέρκελ
με τον Κυρ. Μητσοτάκη
Το πρώτο «κρας τεστ» για το μεταρρυθμιστικό σχέδιό του, με προμετωπίδα
τη μείωση των φόρων και τις αλλαγές
που θα άρουν τα εμπόδια στις επενδύσεις με τελικό στόχο την ισχυρή ανάπτυξη που θα φέρει μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων το 2021, αναμένεται να έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης
σε Παρίσι και Βερολίνο, κατά το τρίτο
δεκαήμερο του Αυγούστου.
Το ραντεβού του κ. Μητσοτάκη με
τον γαλλογερμανικό άξονα, από το οποίο
θα κριθούν πολλά για τη συνέχεια και
κυρίως για την οικοδόμηση αξιοπιστίας,
που αποτελεί το πρώτο βήμα στον οδικό
χάρτη για τη μείωση των πρωτογενών
πλεονασμάτων, έχει ήδη οριστεί. Ο
πρωθυπουργός θα ταξιδέψει για το Βερολίνο στις 29 Αυγούστου, ενώ νωρίτερα
φαίνεται –μετά τις 20 Αυγούστου, καθώς
το ραντεβού δεν έχει ακόμα «κλειδώσει»– ότι θα οριστεί η επίσκεψή του
στο Παρίσι. Αμέσως μετά, προγραμματίζεται επίσκεψή του στην Ολλανδία
(στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου) η οποία, πάντως, δεν φαίνεται να είναι ανεξάρτητη
και από το γεγονός ότι πρωθυπουργός
της χώρας είναι ο Μαρκ Ρούτε, ένας εν
δυνάμει σύμμαχος του κ. Μητσοτάκη
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μάλιστα
προερχόμενος από την ομάδα των Φιλελευθέρων και όχι του ΕΛΚ.
Ανακοινώνοντας το πρόγραμμα επισκέψεων του πρωθυπουργού, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας
μίλησε για διττή στόχευση. «Πρώτον,
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και,
δεύτερον, συζήτηση για τις προτεραιότητες και το μεταρρυθμιστικό σχέδιο,
το οποίο έχει θέσει ο πρωθυπουργός.
Αυτό το σχέδιο είναι σε γνώση και των
μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών
και των μεγαλύτερων διεθνών οργανισμών και των δανειστών μας, επομένως
οι πτυχές του προγράμματος είναι βασικό ζήτημα που θα συζητηθεί στις συναντήσεις», σημείωσε ο κ. Πέτσας. Οι
διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού ότι
θα τηρηθούν οι όροι για το πρωτογενές
πλεόνασμα το 2019 και το 2020 και η
ταχύτητα με την οποία κινείται για να
δείξει ότι είναι διατεθειμένος να «σπάσει

Ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στην Κύπρο, τη Δευτέρα και την Τρίτη.
<
<
<
<
<
<

Στόχος, η προετοιμασία
του εδάφους για μείωση
των πλεονασμάτων –
Ο πρωθυπουργός θα
επισκεφθεί και το Παρίσι.
αυγά», και όχι να μείνει απλώς σε διακηρύξεις όπως άλλες ελληνικές κυβερνήσεις στο παρελθόν, είναι άμεσα συνδεδεμένες με τον στόχο του να διεκδικήσει και να πετύχει μείωση των πλεονασμάτων από το 2021. Σημειώνεται,
εξάλλου, ότι ήδη ο Κλάους Ρέγκλινγκ
άφησε ανοικτό το παράθυρο για αναθεώρηση των στόχων σε μεταγενέστερο
χρόνο, ενώ η κ. Μέρκελ επίσης «έκλεισε
το μάτι» δηλώνοντας την πεποίθησή
της ότι ο κ. Μητσοτάκης θα απελευθερώσει αναπτυξιακές δυνάμεις και ότι
περιμένει να δει «τι θα κάνει και πώς
θα το κάνει». Για λόγους συμβολικούς
και ουσιαστικούς, υπό τη σκιά της τουρκικής προκλητικότητας στην κυπριακή
ΑΟΖ, αλλά και με δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει υπογραμμίσει ότι ελπίζει
σε μια νέα αρχή με τον κ. Ερντογάν, το
πρώτο ταξίδι του με την ιδιότητα του
πρωθυπουργού θα γίνει στην Κύπρο,
τη Δευτέρα και την Τρίτη.
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑ ΠΕΛΩΝΗ

Κρίσιμη η νέα φάση
του στρατηγικού
διαλόγου με τις ΗΠΑ
Του ΒΑΣΙΛΗ ΝΕΔΟΥ

Μέχρι τις 8 Αυγούστου η ψήφιση
των τριών πρώτων νομοσχεδίων
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ
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άμεσες μειώσεις φόρων και συγκεκριμένα
τη μείωση του ΕΝΦΙΑ για το 2019 κατά
22% μεσοσταθμικά και τη βελτίωση της
ρύθμισης των 120 δόσεων».
Τέλος, την προσεχή Δευτέρα αναμένεται να κατατεθεί το τρίτο –και ιδιαιτέρως κρίσιμο– νομοσχέδιο, που, όπως
είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα
είναι «διυπουργικό» και «θα περιλαμβάνει
μια σειρά από διατάξεις για την ενίσχυση
της κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ, τις
διορθωτικές παρεμβάσεις στους Ποινικούς Κώδικες, την κατάργηση του άσυλου
βίας και ανομίας στα πανεπιστήμια, την
οργάνωση του υπουργείου Ψηφιακής
Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις υπουργείων, με σκοπό την άμεση προώθηση του κυβερνητικού έργου». Για το
εν λόγω, ο σχεδιασμός προβλέπει την
<
<
<
<
<
<

Σήμερα θα κατατεθεί
στη Βουλή το πρώτο
εκ των νομοθετημάτων,
το οποίο θα αφορά
«το επιτελικό κράτος».

Το νομοσχέδιο για τη μείωση του ΕΝΦΙΑ και τις 120 δόσεις θα συζητηθεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος.

έναρξη της επεξεργασίας του στις αρμόδιες επιτροπές την Τρίτη 30/7.
Προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν «στο φουλ οι νομοπαρασκευαστικές μηχανές» της νέας κυβέρνησης, έπρεπε να ολοκληρωθούν κατ’
αρχάς οι τυπικές διαδικασίες συγκρότησης των κοινοβουλευτικών επιτροπών.
Αυτό συνέβη χθες κιόλας με την εκλογή
προεδρείων. Σε όλες, φυσικά, βάσει του
Κανονισμού, την πλειοψηφία έχει η Ν.Δ.
Προτάθηκαν και εξελέγησαν στα προεδρεία των διαρκών επιτροπών «γαλάζιοι»
που έχουν δύο χαρακτηριστικά: γενικώς
και τυπικώς το πρώτο χαρακτηριστικό

τους είναι πως στο σύνολό τους διαθέτουν
από το παρελθόν κυβερνητική πείρα,
καθώς έχουν θητεύσει σε υπουργεία.
Σύμφωνα, ωστόσο, με μια δεύτερη εκδοχή που συζητήθηκε από συναδέλφους
τους στο παρασκήνιο, το έτερο χαρακτηριστικό τους είναι πως προτάθηκαν
για τις συγκεκριμένες θέσεις σε μια κίνηση αντισταθμίσματος έναντι πιθανής
«πικρίας» από τη μη υπουργοποίησή
τους στη σημερινή κυβέρνηση. Εξελέγησαν ειδικότερα:
στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων πρόεδρος ο κ. Γ. Στύλιος, αντιπρόεδρος ο κ. Ι. Ανδριανός και γραμματέας

ο κ. Χρ. Ταραντίλης. Στην Επιτροπή Εθνικής Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων οι κ. Κ. Γκιουλέκας, Αν. Δημοσχάκης και Αν. Χατζηβασιλείου. Στην Οικονομικών Υποθέσεων οι κ. Στ. Καλογιάννης, Αθ. Καββαδάς και η κυρία Μίκα
Ιατρίδη. Στην Κοινωνικών Υποθέσεων
οι κ. Β.Οικονόμου, Κ. Βλάσσης, Ι. Φωτήλας. Στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης
ο κ. Μάξ. Χαρακόπουλος, η κυρία Σοφία
Βούλτεψη και ο κ. Ευστ. Κωνσταντινίδης.
Στην Παραγωγής και Εμπορίου οι κ. Γ.
Βλάχος, Ν. Ταγαράς και Μάξ. Σενετάκης.

Στον στρατηγικό διάλογο, ο οποίος θα
πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή εντός
του φθινοπώρου στην Αθήνα, θα συζητηθούν οι λεπτομέρειες για την αναβάθμιση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής
Συνεργασίας (MDCA) Ελλάδας και ΗΠΑ.
Οπως ανέφερε χθες ανώτατος Αμερικανός
αξιωματούχος, οι συζητήσεις γίνονται ενόψει του στρατηγικού διαλόγου, ωστόσο
διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ εστιάζουν κατά
κύριο λόγο στην «ευελιξία» και στην «εναλλασσόμενη ανάπτυξη» και λιγότερο
στη σταθερή παρουσία. Πρακτικά αυτό
σημαίνει ότι η Ουάσιγκτον ενδιαφέρεται
να αλλάξει τη συμφωνία (που ανανεώνεται
ετησίως από τον Νοέμβριο του 1990),
προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των
εγκαταστάσεων που φιλοξενούν για περιορισμένες χρονικές περιόδους αμερικανικές μονάδες. Αρα, όπως υπογράμμισε
ο ανώτατος Αμερικανός αξιωματούχος,
πρόκειται κυρίως για προσωρινές σταθμεύσεις (όπως τα UAVs τύπου), συνεκπαιδεύσεις και διευκολύνσεις χρήσεων
των εγκαταστάσεων των ελληνικών Ε.Δ.
Κυρίως, πρόσθεσε, μια τέτοια νέα συμφωνία θα ανοίξει τη ροή χρηματοδότησης
από τις ΗΠΑ για εγκαταστάσεις και άλλες
υποστηρικτικές εργασίες.
Ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρθηκε και
στην Τουρκία, λέγοντας ότι σκοπός των
κυρώσεων για τους S-400 είναι η αλλαγή
της συμπεριφοράς. Χαιρέτισε την «υπεύθυνη», όπως είπε, στάση της Ελλάδας
σε όσα ακολούθησαν μετά τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο και επισήμανε ότι οι
ανοικτές γραμμές είναι σημαντικές όχι
μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την
Τουρκία. Ο ανώτατος αξιωματούχος περιέγραψε τη συμφωνία των Πρεσπών ως
μια «εξαιρετική λύση» και επισήμανε ότι
η Ελλάδα είναι σημαντική για τα Δυτικά
Βαλκάνια και την Αν. Μεσόγειο. Η ατμόσφαιρα στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις
φαίνεται και από τις συζητήσεις που έγιναν χθες ανάμεσα στον εκτελούντα
καθήκοντα βοηθού υπουργού Εξωτερικών
των ΗΠΑ Φίλιπ Ρίκερ και την ηγεσία του
υπουργείου Εθνικής Αμυνας. Στη συνάντηση του κ. Ρίκερ με τον υπουργό Νίκο
Παναγιωτόπουλο και τον υφυπουργό Αλκιβιάδη Στεφανή ήταν παρών και ο πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρεϊ Πάιατ, ο οποίος
επισήμανε αργότερα (μέσω Twitter) ότι
«η δέσμευσή μας στην ελληνοαμερικανική αμυντική σχέση και σε θέματα α-

Τζέφρεϊ Πάιατ, Φίλιπ Ρίκερ και Νίκος
Παναγιωτόπουλος κατά τη συνάντησή
τους χθες στην Αθήνα.
<
<
<
<
<
<

Το φθινόπωρο θα
συζητηθεί η αναβάθμιση
της Συμφωνίας Αμοιβαίας
Αμυντικής Συνεργασίας.
σφαλείας είναι ατσάλινη». Ο κ. Ρίκερ βρισκόταν στην Αθήνα μέχρι και χθες, ενώ
σήμερα έχει ορισμένες επαφές στη Θεσσαλονίκη από όπου και θα αναχωρήσει
για τη Βόρεια Μακεδονία. Στην Αθήνα
συναντήθηκε, επίσης, με τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη
Τσίπρα αλλά και με κυβερνητικά στελέχη
όπως οι Νίκος Δένδιας, Αδωνις Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης, Χρήστος Σταϊκούρας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Γιώργος
Κουμουτσάκος και Κυριάκος Πιερρακάκης. Ο κ. Ρίκερ συναντήθηκε, επίσης, με
τη διπλωματική σύμβουλο του πρωθυπουργού Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
Στην Ελλάδα και δη στην 110 Π.Μ., στη
Λάρισα, βρέθηκε χθες και ο διοικητής
των Αμερικανικών Δυνάμεων Ευρώπης
Τοντ Γουόλτερς, όπου μίλησε για τις αμυντικές συμφωνίες Ελλάδας - ΗΠΑ και
για τη βάση της Σούδας, με τον αρχηγό
ΓΕΕΘΑ Χρήστο Χριστοδούλου.
Στον κ. Ρίκερ ετέθησαν από την πλευρά
της ελληνικής διπλωματίας οι ανησυχίες
για την κατάσταση στην Αν. Μεσόγειο
και τον ρόλο της Τουρκίας. Σημειώνεται
ότι χθες το τουρκικό υπ. Εθνικής Αμυνας
προχώρησε στη δημοσιοποίηση ακόμη
ενός προπαγανδιστικού βίντεο, το οποίο
δείχνει αεροναυτικές δυνάμεις και UAVs
να δραστηριοποιούνται γύρω από τα
πλωτά γεωτρύπανα «Φατίχ» και «Γιαβούζ».

ΕΛΛΑΔΑ
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Σε ρόλο
κατασκευαστή
οι επενδυτές
ακινήτων
Ανέγερση σύγχρονων κτιρίων
από εταιρείες ανάπτυξης και funds
Αυξάνονται και... πληθύνονται οι νέες αναπτύξεις ακινήτων κατά τη διάρκεια
των τελευταίων μηνών, καθώς οι επενδυτές και οι εταιρείες ανάπτυξης προχωρούν σε στοχευμένες επενδύσεις, προκειμένου να γεφυρώσουν το «κενό» που
έχει δημιουργηθεί από τα τελευταία 10
χρόνια πλήρους «ακινησίας» της αγοράς.
Ακόμα και έτσι βέβαια, υπολογίζεται ότι
π.χ. οι κατασκευές νέων κτιρίων γραφείων
που βρίσκονται σε εξέλιξη αυτήν την περίοδο, δεν ξεπερνούν τις 65.000 τ.μ. συνολικά και σε μεγάλο βαθμό έχουν ήδη
εξασφαλίσει μισθωτές, τουλάχιστον σε
επίπεδο προσυμφώνων. Ωστόσο, από το
φθινόπωρο και μετά, εκτιμάται ότι το
νούμερο αυτό θα αρχίσει να αυξάνεται
περαιτέρω, καθώς ήδη βρίσκεται στο
στάδιο της αδειοδότησης μια σειρά από
νέα έργα, τα οποία θα συμβάλουν καθοριστικά και στην ενδυνάμωση της οικονομίας. Τα έργα αυτά αφορούν τόσο ανακατασκευές υφιστάμενων κτιρίων, όσο
και αναπτύξεις οικοπέδων. Οπως αναφέρουν στελέχη του κλάδου, μέσω των
αναπτύξεων οι εταιρείες μπορούν να ελέγξουν πλήρως το επενδυτικό προϊόν
που επιθυμούν να δημιουργήσουν, ορίζοντας επακριβώς τις προδιαγραφές και
τα επιμέρους χαρακτηριστικά που επιθυμούν να έχει αυτό.
Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Πανγαία
ΑΕΕΑΠ έχει ξεκινήσει μια σειρά από νέες
επενδύσεις ανάπτυξης ακινήτων, κυρίως
κτιρίων γραφείων. Ετσι, τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να ξεκινήσει την
κατασκευή νέου βιοκλιματικού κτιρίου

γραφείων στον Παράδεισο Αμαρουσίου,
όπως επίσης και τη δημιουργία συγκροτήματος φοιτητικών κατοικιών στη συνοικία Λαδάδικα της Θεσσαλονίκης. Στην
πρώτη περίπτωση, το ύψος της επένδυσης
αναμένεται να διαμορφωθεί περίπου στα
15 εκατ. ευρώ (μαζί με το κόστος αγοράς
του οικοπέδου), καθώς προβλέπεται η ανάπτυξη σύγχρονου κτιρίου γραφείων
με επιφάνεια ανωδομής της τάξεως των
5.000 τ.μ. Αντιστοίχως, στη Θεσσαλονίκη,
το διατηρητέο ακίνητο που αποκτήθηκε
θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο κατοικιών για τους φοιτητές της πόλης, ενώ
θα παρέχονται και υπηρεσίες ξενοδοχειακού τύπου. Το συνολικό ύψος της επένδυσης, μαζί με την αγορά του ακινήτου,
υπολογίζεται σε περίπου 4 εκατ. ευρώ.
Αλλη μια σημαντική επενδυτική κίνηση
της εταιρείας, αυτή τη φορά σε συνεργασία με την Dimand Real Estate, αφορά
την αξιοποίηση δύο ακινήτων που αναμένεται να αποκτήσει τις επόμενες εβδομάδες από την Τράπεζα Κύπρου. Πρόκειται για δύο όμορα εμπορικά ακίνητα,
το ένα εκ των οποίων βρίσκεται στη συμβολή της Λ. Συγγρού με την οδό Λαγουμιτζή και είναι επιφάνειας 6.900 τ.μ., ενώ
το δεύτερο βρίσκεται στη συμβολή των
οδών Ευρυδάμαντος και Λαγουμιτζή, επιφάνειας 2.000 τ.μ. (όπισθεν του ξενοδοχείου Grand Hyatt και πλησίον της
Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών).
Τα εν λόγω ακίνητα αποτέλεσαν τμήμα
του χαρτοφυλακίου των 21 ακινήτων που
η Πανγαία συμφώνησε να αποκτήσει
από την Τράπεζα Κύπρου τον περασμένο

Νοέμβριο, αντί συνολικού ποσού της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ. Ο σχεδιασμός
προβλέπει τη συνένωση των δύο ακινήτων, την κατεδάφιση των υφιστάμενων
κτισμάτων και την ανέγερση ενός σύγχρονου κτιρίου γραφείων. Το συνολικό
ύψος της επένδυσης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ. Φορέας της επένδυσης θα είναι η νεοσυσταθείσα θυγατρική εταιρεία Panterra A.E. Ανάπτυξης
και Αξιοποίησης Ακινήτων.
Σήμερα, η μεγαλύτερη συγκέντρωση
νέων αναπτύξεων κτιρίων γραφείων εντοπίζεται στην επένδυση που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για την ανάπλαση των πρώην εγκαταστάσεων της
καπνοβιομηχανίας Παπαστράτος, στον
Αγιο Διονύσιο του Πειραιά. Εκεί, η Dimand
Real Estate, σε συνεργασία με την Grivalia
του ομίλου Eurobank, έχει συστήσει κοινοπρακτικά σχήματα για τρεις επιμέρους
αναπτύξεις σύγχρονων γραφειακών ακινήτων, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα
άτυπο επιχειρηματικό πάρκο, καθώς τα
νέα συγκροτήματα θα βρίσκονται σε πολύ
κοντινή απόσταση μεταξύ τους. Το συνολικό ύψος της επένδυσης υπολογίζεται
ότι θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ.

Ενδιαφέρον για τουριστικά συγκροτήματα
Οι νέες αναπτύξεις δεν περιορίζονται
βέβαια μόνο στα κτίρια γραφείων, αλλά
επεκτείνονται πλέον και στα τουριστικά
και ξενοδοχειακά ακίνητα, ένας ακόμα
τομέας που ανθεί κατά τη διάρκεια των
τελευταίων ετών. Η Grivalia του ομίλου
Eurobank είναι η πλέον ενεργή εταιρεία
στο συγκεκριμένο σκέλος μέσω της τουριστικής πλατφόρμας που έχει συστήσει
τα τελευταία χρόνια, της Grivalia Hospitality. Το «πετράδι» στο στέμμα της
εταιρείας είναι ασφαλώς το συγκρότημα
στα Αστέρια της Γλυφάδας, όπου δρομολογείται η ανάπτυξη του πρώτου πολυτελούς θερέτρου εντός του κυρίως αστικού ιστού της πρωτεύουσας, στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Στόχος της εταιρείας
είναι να προχωρήσει στην έναρξη των
εργασιών έως τις αρχές του 2020, με το
ύψος της επένδυσης να εκτιμάται σε περίπου 60 εκατ. ευρώ. Από τα 285 στρέμματα της έκτασης, προβλέπεται να οικοδομηθούν λιγότερα από 28.000 τ.μ.
(δηλαδή κάτω από το 1% της έκτασης),
με τον σχεδιασμό να προβλέπει τη δη-
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Οι εταιρείες του κλάδου
προχωρούν και στην ανέγερση νέων ξενοδοχείων.
μιουργία μιας υπερπολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας και συναφών υποδομών.
Η Grivalia Hospitality διαχειρίζεται και
το συγκρότημα Amanzoe στο Πόρτο
Χέλι, προχωρώντας στην εξαγορά του
από την Dolphin Capital Partners πριν
από περίπου έναν χρόνο. Εκτός όμως
από το εν λόγω ακίνητο, η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών προέβλεπε και
την επένδυση επιπλέον 10 εκατ. ευρώ
στην επένδυση ανάπτυξης του Kilada
Hills, στην κοντινή περιοχή της Κοιλάδας
Ερμιονίδας, επίσης έργο της Dolphin.
Βάσει των όρων της συμφωνίας, η Grivalia
απέκτησε μέρος των οικοπέδων όπου
θα αναπτυχθούν πολυτελείς παραθεριστικές βίλες.
Την πρώτη επένδυσή της στο σκέλος
των οργανωμένων τουριστικών κατα-

λυμάτων στην ελληνική αγορά δρομολογεί εσχάτως και η Εθνική Πανγαία ΑΕΕΑΠ. Η εταιρεία ανακοίνωσε τον προηγούμενο μήνα ότι δρομολογεί τουριστική
επένδυση της τάξεως των 50 εκατ. ευρώ
στα Χανιά, σε συνεργασία με την Dimand
Real Estate. Συγκεκριμένα, η Εθνική
Πανγαία προχώρησε στην απόκτηση
από την Alpha Bank του 40% της εταιρείας Alpha Επενδυτικής Περιουσίας
Χανίων Α.Ε., καταβάλλοντας το ποσό
των 3,47 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία διαθέτει
δύο οικόπεδα στα Χανιά, συνολικής επιφάνειας 11,4 στρεμμάτων. Στόχος είναι
η ανάπτυξη ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος και εξοχικών κατοικιών. Το υπόλοιπο 60% της εταιρείας ελέγχεται
από το σχήμα Dimand - EBRD, που έχει
συνάψει στρατηγική συμμαχία για επενδύσεις ανάπτυξης ακινήτων στην ελληνική αγορά. Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα
εντός του έτους, η Εθνική Πανγαία απέκτησε μερίδιο 60% και στο τουριστικό
συγκρότημα Aphrodite Hills Resort στην
Πάφο της Κύπρου.
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«Η Ελλάδα πρέπει να γίνει φιλική προς τις επενδύσεις»
Ο επικεφαλής της Fairfax Πρεμ Γουάτσα μιλάει στην «Κ» για τα επενδυτικά σχέδιά του – Τι λέει για την Εθνική Ασφαλιστική
Συνέντευξη στους
ΑΛΕΞΗ ΠΑΠΑΧΕΛΑ
και ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Καλύτερο μοντέλο
για την ανάπτυξη
ο οικονομικός
φιλελευθερισμός

Η δημιουργία ενός φιλικού περιβάλλοντος
για επενδύσεις, που θα ενισχύει την επιχειρηματικότητα, αποτελεί τον μοναδικό
δρόμο που θα οδηγήσει τη χώρα μας
στην ανάπτυξη, η οποία θα δημιουργήσει
θέσεις εργασίας. Αυτό επισημαίνει στη
συνέντευξή του στην «Κ» ο επικεφαλής
του ομίλου Fairfax Πρεμ Γουάτσα, που
επισκέφθηκε για πολλοστή φορά την Ελλάδα και συναντήθηκε με τον Ελληνα
πρωθυπουργό. Με σημαντικές επενδύσεις
στον χρηματοοικονομικό κλάδο και όχι
μόνο, ο Πρεμ Γουάτσα αφήνει ανοικτό
το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την Εθνική
Ασφαλιστική κατά την επερχόμενη διαγωνιστική διαδικασία, διαψεύδει ωστόσο
κατηγορηματικά τη φημολογία ότι αυτό
εντάσσεται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου
σχεδιασμού συγχώνευσης στον τραπεζικό
κλάδο.
– Τι μήνυμα θέλατε να δώσετε κατά
την επίσκεψή σας αυτή τη φορά στη
χώρα μας και ποια είναι η πρώτη εντύπωση που αποκομίσατε από τη
νέα κυβέρνηση;
– H πρώτη εντύπωση είναι πολύ θετική.
Εχοντας ξεπεράσει μια σειρά εμπόδια η
Ελλάδα έχει πλέον μόνο ένα δρόμο να
διανύσει και αυτός είναι ο δρόμος της ανάπτυξης. Η κατεύθυνση που επιδιώκει
να δώσει η κυβέρνηση, ανακηρύσσοντας
ως βασική πολιτική της αρχή τη φιλικότητα προς τις επενδύσεις σε συνδυασμό
με την πλειοψηφία που εξασφάλισε στο
Κοινοβούλιο, με κάνουν να πιστεύω ότι
η χώρα έχει ουσιαστικές δυνατότητες
να μετασχηματιστεί. Ολα πλέον είναι
θέμα υλοποίησης. Πρέπει να ξεφύγουμε
από τις συζητήσεις και να περάσουμε
στην πράξη. Από την εμπειρία μου μέχρι
σήμερα μπορώ να πω ότι το πρόβλημα
είναι πως έχετε πάρα πολλούς ρυθμιστικούς κανόνες. Οι χώρες που είναι φιλικές
προς τις επενδύσεις έχουν πολύ λιγότερους περιορισμούς. Ετσι μπορούν να κάνουν τα πράγματα πιο γρήγορα και να
έχουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή την ανάπτυξη, γιατί αυτό τελικά
προάγει την απασχόληση για τους ανθρώπους της χώρας. Η εντύπωση που αποκόμισα είναι ότι η κυβέρνηση επικεντρώνεται στην υλοποίηση όσων έχει εξαγγείλει και, διαθέτοντας την πλειοψηφία
στο Κοινοβούλιο, πιστεύω ότι μπορεί να
κάνει όσα έχει εξαγγείλει γρήγορα και
αποτελεσματικά. Στο σημείο αυτό θέλω
να πω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε τα
πολλά θετικά βήματα που έγιναν και από
την προηγούμενη κυβέρνηση. Ας μην
ξεχνάμε ότι η χώρα μπήκε σε έναν δρόμο
συνεργασίας με τους εταίρους της στην
Ευρώπη. Αυτό όμως έγινε, και αυτό που
χρειάζεται τώρα είναι να πάτε ένα βήμα
παραπέρα. Να εφαρμόσετε δηλαδή μια
πολιτική πραγματικά φιλική προς τις επενδύσεις, έτσι ώστε να επανέλθουν οι
ξένες επενδύσεις στη χώρα σε επίπεδο
προ κρίσης.
– Πώς εννοείτε τη φιλικότητα προς
τις επενδύσεις; Είναι θέμα μείωσης
των φορολογικών συντελεστών, χορήγησης ενισχύσεων, περιορισμού
της γραφειοκρατίας;
– Δεν είναι απαραίτητο να ενισχύσεις
την επιχειρηματική πρωτοβουλία δίνοντας
χρήματα. Αυτό που χρειάζεται να κάνεις
ως κράτος είναι να δώσεις οικονομική ελευθερία στους ανθρώπους. Ο ελληνικός
λαός επιτυγχάνει στο εξωτερικό σε χώρες
όπως η Αμερική, ο Καναδάς, η Αφρική
κ.α., και έχοντας συνεργαστεί τόσο στην
Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό με Ελληνες,
είμαι πεπεισμένος ότι είναι ένας εργατικός
λαός. Υπάρχουν ωστόσο πολλά εμπόδια
σε τομείς, όπως π.χ. η ίδρυση επιχειρήσεων, και πιστεύω ότι το ζητούμενο για
τη χώρα είναι να εμπιστευτεί τους ανθρώπους της που θέλουν να ξεκινήσουν
μια δουλειά και να απλουστεύσει τις διαδικασίες. Μια ασφαλής απάντηση για το
τι σημαίνει φιλικότητα προς τις επενδύ-

Από την εμπειρία μου
μέχρι σήμερα, μπορώ
να πω ότι το πρόβλημα είναι
πως έχετε πάρα πολλούς
ρυθμιστικούς κανόνες.

Η Eurobank θα είναι πολύ
επικερδής τα προσεχή χρόνια καθώς η χώρα θα αναπτύσσεται. Πάντα κάναμε
πράγματα με βάση μακροπρόθεσμη στόχευση.

Πιστεύω ότι οι προοπτικές είναι πραγματικά τεράστιες για την Ελλάδα και ειδικά στον τομέα του τουρισμού.
σεις είναι η βαθμολογία με βάση τη λίστα
των χωρών που δημοσιεύει η Παγκόσμια
Τράπεζα. Αυτό που πρέπει να γίνει σαφές
είναι ότι οφείλεις να αντιλαμβάνεσαι τα
πράγματα και ο καθένας να γνωρίζει ότι
ουσιαστικά ανταγωνίζεται μια άλλη οικονομία, όπως π.χ. ο Καναδάς γνωρίζει
ότι ανταγωνίζεται τις ΗΠΑ. Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα που θυμάμαι πάντα είναι η περίπτωση της Ινδίας και του
Χονγκ Κονγκ, που ενώ μετά τον πόλεμο
ξεκίνησαν έχοντας το ίδιο επίπεδο διαβίωσης, εξελίχθηκαν εντελώς διαφορετικά.
Η Ινδία υπέφερε από τη μακρά περίοδο
σοσιαλιστικής διακυβέρνησης και από
την απουσία ενός φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος, σε αντίθεση με
το Χονγκ Κονγκ που εξελίχθηκε σε αυτό
που όλοι βλέπουμε σήμερα.
– Υπήρξατε μεταξύ των γενναίων επενδυτών, οι οποίοι παρά το γεγονός
ότι η επένδυση απομειώθηκε τα πρώτα
χρόνια, δεν εγκαταλείψατε τη χώρα.
Γιατί;
– Αυτό συνέβη γιατί η δέσμευσή μας
ήταν και είναι μακροπρόθεσμη. Για παράδειγμα, στη Eurobank τοποθετηθήκαμε
στα 31 ευρώ, στο 1 ευρώ και μέσω της
απορρόφησης με την Grivalia στα 0,45
ευρώ. Η Eurobank θα είναι πολύ επικερδής
τα προσεχή χρόνια καθώς η χώρα θα αναπτύσσεται και πάντα κάναμε πράγματα
με βάση τη μακροπρόθεσμη στόχευση.
Δεν επιχειρήσαμε να βγάλουμε χρήματα
σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Για αυτό
στηρίξαμε την προσπάθεια της διοίκησης
και πλέον η τράπεζα είναι σε πολύ καλή
θέση να υποστηρίξει τη χρηματοδότηση
της οικονομίας. Η θέση μας είναι ότι όταν
έχεις ένα πρόβλημα, πρέπει να το διορθώσεις, και αυτό κάναμε στη Eurobank,
η οποία όπως πολλοί αναγνωρίζουν είναι
σε καλύτερη θέση από όλες τις τράπεζες,
πολύ καλά κεφαλαιοποιημένη και σε
φάση πλήρους εξυγίανσης του ισολογισμού της από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Μετά και την προσδοκώμενη συμφωνία με την Pimco για την πώληση της
FPS, η τράπεζα θα είναι σε θέση να χρηματοδοτήσει την οικονομία και να παράσχει χρηματοδοτικές λύσεις για τις ε-

πιχειρήσεις, δείχνοντας τον δρόμο. Στη
Eurobank έχουμε βρει έναν ιδιαίτερα ικανό επικεφαλής, τον Φωκίωνα Καραβία,
και αυτός είναι βασικός παράγων επιτυχίας της τράπεζας, σε συνδυασμό με μια
ισχυρή διοικητική ομάδα που λειτουργεί
υπό έναν στόχο, την ανάπτυξη της τράπεζας.
– Μετά τη συγχώνευση με την Grivalia,
έχετε πλέον πιο ενεργό ρόλο στα τραπεζικά πράγματα. Ποιες εκτιμάτε ότι
είναι οι προοπτικές του τομέα;
– Η ανάπτυξη του τραπεζικού τομέα
είναι σε άμεση συνάρτηση με την ανάπτυξη της οικονομίας. Αν η οικονομία αναπτύσσεται με ένα ρυθμό 5% ή 10%, ο
τραπεζικός τομέας θα ακολουθήσει με
διπλάσιο ποσοστό. Η ελληνική οικονομία
τα τελευταία χρόνια έχει συρρικνωθεί
κατά 25% και η ανάπτυξη τώρα περιορίζεται στο 1% ή 2%. Οι πωλήσεις αυτοκινήτων υποχώρησαν κατά 90%, ο κατασκευαστικός τομέας υποχώρησε σε αντίστοιχα επίπεδα. Αρα υπάρχει πολύς
χώρος για ανάπτυξη. Οι άνθρωποι πρέπει
να αντικαταστήσουν τα παλιά τους αυτοκίνητα και οι οικογένειες να στεγάσουν
τις ανάγκες τους. Το παράδοξο είναι ότι,
σε αντίθεση με χώρες που πέρασαν παρόμοιες κρίσεις, η κρίση στην Ελλάδα
παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η Ιρλανδία αναπτύχθηκε με ρυθμούς 8%,
5% και 4% μετά την κρίση, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε απώλειες της τάξης
του 14%. Η ανάπτυξη λοιπόν είναι κάτι
σαν νομοτέλεια, αλλά προϋποθέτει μια
κυβέρνηση που θα είναι φιλική προς τις
επενδύσεις και η νέα κυβέρνηση έχει
αυτή την ευκαιρία, γιατί διαθέτει την
πλειοψηφία στη Βουλή που της επιτρέπει
να εφαρμόσει μια πολιτική που θα επικεντρωθεί στην προσέλκυση ξένων κεφαλαίων.
– Ο όμιλος Fairfax έχει ισχυρή παρουσία τόσο στον τραπεζικό όσο και
στον ασφαλιστικό τομέα, και η διοίκηση της Eurolife έχει αφήσει ανοικτό
το θέμα της περαιτέρω ανάπτυξής
της στην Ελλάδα μέσω εξαγορών. Κατά
πόσον η Εθνική Ασφαλιστική, η πώ-

ληση της οποίας δρομολογείται για
το τρίτο 3μηνο του έτους, αποτελεί
για εσάς στόχο εξαγοράς;
– Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι η ασφάλιση είναι η βασική μας δραστηριότητα.
Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την
επένδυσή μας στη Eurolife, στην οποία
άλλωστε έχουμε μια πολύ δυνατή διοικητική ομάδα υπό τον Αλέξανδρο Σαρρηγεωργίου. Θα πρέπει επίσης να επισημάνω ότι η βασική μας δραστηριότητα
είναι η ασφάλιση περιουσίας, αυτό δηλαδή
που στην Ελλάδα ονομάζουμε γενικές ασφαλίσεις, και με δεδομένο ότι εκεί επικεντρώνεται το βασικό μας ενδιαφέρον,
θα μπορούσαμε να εξετάσουμε την περίπτωση της Εθνικής Ασφαλιστικής προκειμένου να ενισχύσουμε αυτό τον τομέα
δραστηριότητας. Σε κάθε περίπτωση
όμως θα πρέπει να πω ότι δεν είμαστε ενήμεροι για τη διαδικασία σε σχέση με
την Εθνική Ασφαλιστική, οπότε δεν είμαι
σε θέση να πω αν θα αποτελέσει ή όχι
μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για εμάς.
– Πολλοί διακρίνουν πίσω από αυτό
το πιθανό ενδιαφέρον την πρόθεση
συγχώνευσης μεταξύ Εθνικής Τράπεζας και Eurobank. Βλέπετε την ανάγκη
περαιτέρω συγκέντρωσης στον τραπεζικό τομέα;
– Αν υποθέσουμε ότι θα προχωρήσουμε σε μια τέτοια κίνηση, αυτό δεν σημαίνει
ότι θα υπάρξει μια αντίστοιχη κίνηση
και στις τράπεζες. Αρκετοί είναι αυτοί
που πιθανολογούν μια τέτοια εξέλιξη,
αλλά αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι
ότι είμαστε ευχαριστημένοι από τη Eurobank, η οποία είναι σε πολύ καλή θέση
και δεν έχουμε λόγο να εξετάζουμε μια
συγχώνευση όπως αυτή με την Εθνική
Τράπεζα που φημολογείται. Η ασφαλιστική και η τραπεζική δραστηριότητα
είναι δύο ξεχωριστά πράγματα και δεν
εξετάζουμε καμία συνεργασία μεταξύ
των δύο τραπεζών. Τελεία. Ο τρόπος άλλωστε που δουλεύουμε είναι να «τρέχουμε» τις επιχειρήσεις ξεχωριστά. Ολες οι
επιχειρήσεις μας δουλεύουν με αυτό τον
τρόπο, όπως για παράδειγμα στην Αμερική, όπου έχουμε τρεις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν η κάθε μία

– Ποιον από τους παγκόσμιους ηγέτες που έχετε συναντήσει, θεωρείτε πιο σημαντικό;

– Θα έλεγα ανεπιφύλακτα ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα
Μόντι, ο οποίος κατά τη γνώμη
μου είναι πραγματικά ευλογία για
το 1,2 δισεκατομμύρια των Ινδών
πολιτών. Πρόκειται για έναν αδιάφθορο και εξαιρετικά εργατικό
πολιτικό, που έχει αφιερώσει τη
ζωή του στη βοήθεια του λαού
του. Πήρε την απόλυτη πλειοψηφία του εκλογικού σώματος το
2014 –πρωτοφανές στην ιστορία
της Ινδίας– και επανέλαβε την επιτυχία του στις εκλογές του
2019, κατά τις οποίες υπερψηφίστηκε από 600 εκατομμύρια Ινδούς πολίτες. Σε μια χώρα σαν
την Ινδία, πέτυχε να εξασφαλίσει
ηλεκτρικό ρεύμα για 700.000
χωριά, προωθεί την πρόσβαση
των Ινδών στην εκπαίδευση και επιπλέον ακολουθεί μια πολιτική
που είναι εξαιρετικά φιλική στις
επενδύσεις. Επειτα από μακρά
περίοδο σοσιαλισμού, η κυβέρνηση Μόντι υιοθέτησε τον οικονομικό φιλελευθερισμό στον οποίο
πιστεύω βαθιά ως το καλύτερο
μοντέλο που μπορεί να κινητοποιήσει τους ανθρώπους και να
δημιουργήσει ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.

ξεχωριστά. Είμαστε προσηλωμένοι στην
ενίσχυση της Eurobank, και με δεδομένο
ότι στην Ελλάδα λειτουργούν μόλις τέσσερις τράπεζες, πιστεύω ότι η χώρα χρειάζεται και τις τέσσερις τράπεζες για να
υποστηρίξει την ανάπτυξη.
– Επενδύσατε στον τομέα των ακινήτων σε μια δύσκολη συγκυρία. Ποιες
είναι οι εκτιμήσεις για την πορεία της
αγοράς ακινήτων τα προσεχή χρόνια
και ποια είναι η στρατηγική σας για
τον κλάδο μετά και την απορρόφηση
της Grivalia από τη Eurobank;
– Πιστεύω ότι οι προοπτικές είναι
πραγματικά τεράστιες και ειδικά στον
τομέα του τουρισμού, όπου και εμείς έχουμε επενδύσει μέσω της Grivalia, στην
οποία επικεφαλής είναι ο εξαιρετικά ικανός Γιώργος Χρυσικός. Δεν θα κουραστώ να επισημαίνω ότι οι καιρικές συνθήκες, σε συνδυασμό με το ότι η χώρα
είναι τόσο κοντά σε μερικές από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, ανοίγουν απίστευτες ευκαιρίες ώστε να προσελκύσει
αυτούς τους ανθρώπους όχι μόνο για τουρισμό, αλλά και για την αγορά κατοικίας.
Πιστεύω ότι είναι από τους πιο υπανάπτυκτους τομείς στην Ελλάδα, που μπορούν πραγματικά να ενισχυθούν σημαντικά.
– Η Fairfax διατηρεί σημαντική θέση
σε ελληνικά κρατικά ομόλογα. Σκοπεύετε να αυξήσετε τη θέση σας;
– Η απόδοση των ελληνικών ομολόγων
έχει υποχωρήσει σημαντικά κάτω από
το 2%. Εκτιμώ ότι μπορεί να υποχωρήσει
περαιτέρω –στα επίπεδα χωρών όπως η
Ισπανία ή η Πορτογαλία–, εάν η νέα κυβέρνηση υλοποιήσει την πολιτική που
έχει εξαγγείλει και ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών για μακροπρόθεσμες
τοποθετήσεις. Διατηρούμε πράγματι σημαντική επενδυτική θέση στα ελληνικά
ομόλογα μέσω της Eurolife, την οποία
σκοπεύουμε να διατηρήσουμε. Αυτό που
μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να αυξήσουμε
τη θέση μας σε άλλα assets και να τοποθετηθούμε επενδυτικά σε τομείς όπως
οι υποδομές, ανάλογα και με τις επενδυτικές ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν
στο μέλλον.

– Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας για
την παγκόσμια οικονομία;

– Η οικονομική ανάπτυξη στην Αμερική ήταν της τάξης του 1%-2%
τα προηγούμενα οκτώ χρόνια, επίπεδο που ήταν εξαιρετικά χαμηλό για τόσο μακρό χρονικό διάστημα, που βγήκε μάλιστα έπειτα
από μια βαθιά κρίση. Η οικονομική πολιτική του προέδρου Τραμπ
είναι ένα πραγματικό φαινόμενο.
Μείωσε τους φόρους, περιόρισε
τα εμπόδια, δημιουργήθηκαν νέες δουλειές και η ανεργία για όλες τις κατηγορίες πολιτών έπεσε
σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα,
και συγκεκριμένα στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών.
Στην Αμερική εάν αναπνέεις μπορείς να βρεις δουλειά. Ο εμπορικός πόλεμος εκτιμώ ότι δεν θα
κορυφωθεί και θα υπάρξει συμφωνία με όρους που κατά τη γνώμη μου δεν θα κατοχυρώνει μόνο
τους κανόνες του ελεύθερου εμπορίου, αλλά και τους κανόνες
του δίκαιου εμπορίου. Στη βάση
αυτή εκτιμώ ότι στο τέλος θα υπάρξει λύση με την Κίνα και το
διεθνές εμπόριο θα αποκατασταθεί στη βάση μιας πιο δίκαιης
σχέσης με όλους τους παίκτες.

Ανησυχητική η αύξηση των εισαγωγών στο 5μηνο
Η μείωση των εξαγωγών καυσίμων σε συνδυασμό με την επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης
των εισαγωγών διεύρυναν το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου, με το ισοζύγιο υπηρεσιών, κυρίως λόγω μεταφορών και τουρισμού, να αντισταθμίζει μόνο μερικώς τις απώλειες. Μόνο τον Μάιο, ο ρυθμός αύξησης
την εισαγωγών πλησίασε το 20%, την ώρα
που οι έτσι κι αλλιώς λιγότερες σε αξία εξαγωγές
ενισχύθηκαν μόλις κατά 3,7%. Το γεγονός ότι
οι εξαγωγές των λοιπών αγαθών, πλην δηλαδή
των καυσίμων, διατηρούν ανοδική πορεία
είναι μεν θετικό, δεν αρκεί όμως για να μειώσει
τις ανησυχίες για το εμπορικό έλλειμμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα της Ελλάδος, την περίοδο
Ιανουαρίου - Μαΐου 2019 το ισοζύγιο τρεχουσών
συναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 4,8 δισ. ευρώ,
κατά 124 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο
της ίδιας περιόδου του 2018. Η εξέλιξη αυτή
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Μόνο τον Μάιο, ο ρυθμός αύξησης των εισαγωγών πλησίασε το
20%, την ώρα που οι έτσι κι αλλιώς λιγότερες σε αξία εξαγωγές
ενισχύθηκαν μόλις κατά 3,7%.
οφείλεται στην αύξηση του ελλείμματος του
ισοζυγίου αγαθών, η οποία αντισταθμίστηκε
σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών και τη
βελτίωση των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών αυξήθηκε
λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού ανόδου
των εξαγωγών σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση των εισαγωγών. Συγκεκριμένα,
οι συνολικές εξαγωγές αγαθών παρουσίασαν
άνοδο 3,7% σε τρέχουσες τιμές (1,1% σε στα-

θερές τιμές), ενώ οι εξαγωγές αγαθών χωρίς
καύσιμα αυξήθηκαν κατά 6,8% τόσο σε τρέχουσες όσο και σε σταθερές τιμές. Οι εξαγωγές
καυσίμων παρουσιάζουν πτωτική τάση παρά
την αύξηση των αντίστοιχων εισαγωγών, με
αποτέλεσμα τη σημαντική διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Οι συνολικές
εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 8,5% σε
τρέχουσες τιμές (6,3% σε σταθερές τιμές).
Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου
υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση πρωτίστως
του ισοζυγίου μεταφορών και δευτερευόντως
του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών. Οι εισπράξεις από μεταφορές, κυρίως θαλάσσιες,
αυξήθηκαν κατά 8,8%. Παράλληλα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες αυξήθηκαν
κατά 14,4%, αν και οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών παρουσίασαν μικρή πτώση κατά
0,9%.
Τον Μάιο, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε πλεόνασμα 301 εκατ. ευρώ,

αυξημένο κατά 263 εκατ. ευρώ σε σύγκριση
με τον ίδιο μήνα του 2018, κυρίως λόγω της
βελτίωσης του ισοζυγίου δευτερογενών εισοδημάτων καθώς και των ισοζυγίων υπηρεσιών
και πρωτογενών εισοδημάτων. Από την άλλη,
το ισοζύγιο αγαθών εμφάνισε έλλειμμα κατά
756 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο του
Μαΐου του 2018. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται αφενός στην επιβράδυνση του ρυθμού ανόδου
των εξαγωγών, η οποία είναι αποτέλεσμα της
μείωσης της αξίας των εξαγωγών καυσίμων,
και αφετέρου στην επιτάχυνση του ρυθμού
αύξησης των εισαγωγών. Οι συνολικές εξαγωγές
αγαθών σημείωσαν άνοδο κατά 3,7% (4,1%
σε σταθερές τιμές). Ειδικότερα, οι εξαγωγές
αγαθών χωρίς καύσιμα αυξήθηκαν με ρυθμό
9,3% (9,2% σε σταθερές τιμές). Οι εισαγωγές
αγαθών επιταχύνθηκαν σημαντικά, καταγράφοντας αύξηση κατά 19,6% και 17,3% σε τρέχουσες και σε σταθερές τιμές, αντίστοιχα.
ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019, το ισοζύγιο τρεχουσών συ-

ναλλαγών εμφάνισε έλλειμμα 4,8 δισ. ευρώ, κατά 124 εκατ. ευρώ
μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2018.

Aυτή την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή
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Να ξαναγίνουν οι τράπεζες μοχλός ανάπτυξης
Προτεραιότητα της κυβέρνησης η μείωση κόκκινων δανείων, τονίζει στην «Κ» ο αρμόδιος υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Ζαββός
Συνέντευξη στην ΕΙΡΉΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΆ

Μια αποτελεσματική λύση για το πρόβλημα
των κόκκινων δανείων των τραπεζών το
συντομότερο δυνατόν, είναι η επιδίωξη
του νέου υφυπουργού Οικονομικών, αρμοδίου για τις τράπεζες, Γιώργου Ζαββού,
όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του
στην «Κ». Ο κ. Ζαββός στη συνέντευξή
του σκιαγραφεί την πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της αρμοδιότητάς του
και μεταξύ άλλων αναφέρει ότι θα εξετασθούν βελτιώσεις στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού για τις επιχειρήσεις, ενώ άμεσα θα προχωρήσει η ενοποίηση του πτωχευτικού δικαίου των
ιδιωτών με το πλαίσιο προστασίας της
πρώτης κατοικίας.
– Ποιος είναι ο βασικός στόχος σας
ως νέου υφυπουργού υπεύθυνου για
τις τράπεζες;
– Οπως θα διαπιστώσατε από τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης όσο και από
το κυβερνητικό πρόγραμμά της, ο πρωθυπουργός αποδίδει μεγάλη σημασία
στην εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού
συστήματος που θα πρέπει να είναι ικανό
να παρέχει ρευστότητα στην πραγματική
οικονομία, δηλαδή στους πολίτες και στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό εκφράστηκε και με τη δημιουργία μιας θέσεως
υφυπουργού Οικονομικών υπευθύνου
για το χρηματοπιστωτικό σύστημα υπό
τον υπουργό Οικονομικών. Ο πρωθυπουργός και η νέα κυβέρνηση έχουν σαφή εντολή από τον ελληνικό λαό να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα ταχύρρυθμης ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, που
θα στοχεύει στη δημιουργία νέων καλοπληρωμένων θέσεων απασχόλησης. Σε
αυτή την προοπτική η εξυγίανση του τραπεζικού τομέα αποτελεί την αναγκαία
συνθήκη. Με αλλά λόγια, οι τράπεζες απελευθερωμένες από τα λεγόμενα κόκκινα
δάνεια θα μπορέσουν να διαδραματίσουν
και πάλι τον παραδοσιακό ρόλο τους ως
ζωτικού μηχανισμού ρευστότητας της
οικονομίας.
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Συνεπείς
δανειολήπτες

Οι τράπεζες, ορισμένες
από τις οποίες έχουν ήδη
κάνει βήματα εξυγίανσης,
πρέπει να συνεχίσουν
τις προσπάθειές τους.
– Υπάρχει η πρόταση του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
και η πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος για τη μείωση των κόκκινων
δανείων. Ποια θεωρείτε ότι είναι καταλληλότερη και πώς θα την/τις προωθήσετε;
– Η σημερινή κυβέρνηση παραλαμβάνει έναν τραπεζικό τομέα με 82 δισ.
κόκκινα δάνεια, το μεγαλύτερο ποσοστό
στην Ευρωζώνη. Γι’ αυτό απαιτούνται
συντονισμένες και όχι κατακερματισμένες
προσπάθειες για να επιτύχουμε ευνοϊκή
και αποτελεσματική λύση, το συντομότερο δυνατόν. Στόχος της νέας κυβέρνησης είναι να υπάρξει στο άμεσο μέλλον
μια διευθέτηση που θα συνιστά το αποτέλεσμα της στενής συνεργασίας με όλους
τους παράγοντες του τραπεζικού τομέα,
ώστε αφενός μεν να ανταποκρίνεται
στους ευρωπαϊκούς κανόνες και αφετέρου
να είναι ελκυστική στους επενδυτές, οι
οποίοι θα πρέπει να συμμετάσχουν στο
εγχείρημα. Οι τράπεζες, ορισμένες από
τις οποίες έχουν ήδη κάνει βήματα εξυγίανσης, πρέπει να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους. Οι εμπροσθοβαρείς μεταρρυθμίσεις τις οποίες είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει η κυβέρνηση μέσα
στους επομένους μήνες, όπως π.χ. είναι
η σταδιακή μείωση του ΕΝΦΙΑ, ελπίζεται
ότι θα έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα και
στους ισολογισμούς των τραπεζών. Κυρίως
όμως η πρόσφατη κυβερνητική αλλαγή,
η οποία έγινε δεκτή με μεγάλο ενθουσιασμό και από τις διεθνείς αγορές, δημιουργεί μια νέα δυναμική για μια αισιόδοξη πορεία του ελληνικού τραπεζικού
συστήματος και της ελληνικής οικονομίας,
και βέβαια θα επηρεάσει θετικά και τις

Το θέμα της επιβράβευσης των συ-

νεπών δανειοληπτών θα εξετάσει η
κυβέρνηση, ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν, σημειώνει στη
συνέντευξή του ο κ. Ζαββός.

– Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για την ανάγκη επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών. Τι θα μπορούσε να γίνει σε αυτή την κατεύθυνση;

– Οπως θα θυμάστε, ο σημερινός
πρωθυπουργός και ως αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης πρότεινε για όσους πολίτες ήταν κατά την
τελευταία τριετία συνεπείς στην αποπληρωμή των στεγαστικών τους
δανείων, να υπάρχει ως επιβράβευση μια εύλογη μείωση επιτοκίου για
σημαντικό χρονικό διάστημα. Η κυβέρνηση θα εξετάσει τις δυνατότητες και θα προτείνει τα κατάλληλα
μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση.

– Θεωρείτε σκόπιμο να επανεξετασθεί το –θεωρούμενο αυστηρό–
πλαίσιο επιλογής των στελεχών των
τραπεζών;

– Η κυβέρνηση θα εξετάσει τη μέχρι
σήμερα λειτουργία του και, αν διαπιστώσει ότι υπάρχουν θέματα που
χρειάζονται εκλογίκευση, θα προβεί
στις αναγκαίες ενέργειες.

Στόχος μας είναι να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους, κατά τρόπο όμως συμβατό με τη
σύγχρονη ευρωπαϊκή νομοθεσία και την ασφάλεια των τραπεζικών εργασιών, τονίζει στην «Κ» ο κ. Γιώργος Ζαββός.
τράπεζες ενισχύοντας την εμπιστοσύνη
τόσο των καταθετών όσο και των επενδυτών. Η κυβέρνηση θα κεφαλαιοποιήσει
αυτή την ευνοϊκή συγκυρία κατά την οποία μειώνεται το κόστος δανεισμού της
ελληνικής οικονομίας, δηλαδή των νοικοκυριών και των τραπεζών, λόγω της
αυξανόμενης εμπιστοσύνης των αγορών.
Δεν θα ήθελα να δοθεί η εντύπωση ότι
τα πράγματα θα είναι απλά. Ωστόσο, με
μια καλά στοχευμένη και συστηματική

πολιτική και σκληρή δουλειά, πιστεύω
ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους
στόχους μας.
– Είναι επαρκές το πλαίσιο για τις εξωδικαστικές ρυθμίσεις των οφειλών
των επιχειρήσεων και για την προστασία της πρώτης κατοικίας, ή χρειάζονται τροποποιήσεις και προς ποια
κατεύθυνση;
– Οπως γνωρίζετε, στο πλαίσιο του

νόμου για τη διαχείριση του ιδιωτικού
χρέους ισχύει εδώ και δύο χρόνια ο εξωδικαστικός μηχανισμός για τις επιχειρήσεις. Αλλά από τη διετή εφαρμογή του
σχετικού νόμου προκύπτει η ανάγκη βελτιώσεων και αυτές σκοπεύει να εξετάσει
συστηματικά η κυβέρνηση. Αμεσα επίσης
θα εξετάσουμε την ενοποίηση του πτωχευτικού δικαίου των ιδιωτών με το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας.
Στόχος μας είναι να διευκολυνθούν οι ε-

πιχειρήσεις και οι ιδιώτες στην εξυπηρέτηση των οφειλών τους, κατά τρόπο
όμως συμβατό με τη σύγχρονη ευρωπαϊκή
νομοθεσία και την ασφάλεια των τραπεζικών εργασιών. Με αυτό το πνεύμα θα
επανεξεταστεί, και όπου απαιτείται θα
βελτιωθεί, το υπάρχον πλαίσιο αναδιάρθρωσης και είσπραξης απαιτήσεων από
τραπεζικές οφειλές, ώστε να διατηρηθεί
και να ενισχυθεί η πρόοδος που έχει γίνει
μέχρι σήμερα.

Πώς προωθούν οι τράπεζες
τα ψηφιακά πορτοφόλια
Εως το 2024 το 50% του πληθυσμού θα τα χρησιμοποιεί

Oι τράπεζες γενικεύουν την πολιτική τους για την επιβολή του τέλους άμεσης πρόσβασης όχι μόνο για τους ξένους, αλλά και για τους Ελληνες που

κάνουν χρήση των ΑΤΜ άλλων τραπεζών πλην αυτών όπου διατηρούν τον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Ακριβή η ανάληψη χρημάτων
από ATM με κάρτα άλλης τράπεζας
Οι χρεώσεις θα φθάνουν έως και τα 3 ευρώ λόγω κόστους συντήρησης
Εως και 3 ευρώ θα φθάσουν οι χρεώσεις για
αναλήψεις μέσω καρτών από ATM άλλης
τράπεζας από αυτή που έχει εκδοθεί η κάρτα.
Η προμήθεια των τραπεζών προς τους κατόχους χρεωστικών καρτών που κάνουν ανάληψη μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας
από αυτή που έχει εκδοθεί η κάρτα τους θα
αυξηθεί, δεδομένου ότι το υψηλό κόστος
συντήρησης αλλά και λειτουργίας των ΑΤΜ
τις αναγκάζει να χρεώνουν προμήθεια σε
όσους δεν είναι πελάτες τους και κάνουν
αναλήψεις από τα ΑΤΜ.
Σημειώνεται ότι η προσαρμογή των προμηθειών που χρεώνονται για την ανάληψη
από ΑΤΜ άλλης τράπεζας θα γίνεται ξεχωριστά από κάθε πιστωτικό ίδρυμα, ανάλογα
με την επιχειρηματική του πολιτική αλλά
και τη διάρθρωση του δικτύου του.
Οπως έχει γράψει ήδη η «Κ» σε προηγούμενο δημοσίευμα, αυτή η κίνηση των
τραπεζών εντάσσεται στη γενικότερη τάση
επανασχεδιασμού της τιμολογιακής πολιτικής και συνδέεται και με την προσπάθεια
διεύρυνσης των πηγών τραπεζικών εσόδων,
τη στιγμή που τα έσοδα τόκων από νέες χορηγήσεις είναι φτωχά. Οι τράπεζες προσαρμόζουν ουσιαστικά την τιμολογιακή τους
πολιτική με τους κανονισμούς της Ε.Ε.,
βάσει των οποίων όλοι οι κάτοχοι καρτών,
Ελληνες και ξένοι, πρέπει να πληρώνουν
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Η προσαρμογή των προμηθειών που χρεώνονται για την ανάληψη από ΑΤΜ άλλης τράπεζας θα γίνεται ξεχωριστά από
κάθε ίδρυμα, ανάλογα με την
επιχειρηματική του πολιτική.
το ίδιο, όταν πραγματοποιούν συναλλαγές
από το ΑΤΜ ενός πιστωτικού ιδρύματος
που δεν έχει αναλάβει την έκδοση της κάρτας
τους. Η νέα χρέωση, που ονομάζεται τέλος
άμεσης πρόσβασης (direct access fee), δεν
αποτελεί υποχρεωτική προμήθεια που εφαρμόζουν όλες οι τράπεζες στην Ε.Ε. «Πατάει» ωστόσο στον Κανονισμό 924/2009 της
Ε.Ε. που ορίζει ότι οι τράπεζες υποχρεούνται
να εφαρμόζουν ενιαία τιμολόγηση στους
πελάτες τους οπουδήποτε στην Ευρώπη.
Με βάση τον σχετικό κανονισμό, αν κάποιος
κάνει διασυνοριακές πληρωμές σε ευρώ
εντός της Ενωσης, η τράπεζα δεν μπορεί
να χρεώσει με παραπάνω ποσό από ό,τι θα
χρέωνε για αντίστοιχη συναλλαγή εντός
της χώρας στην οποία έχει την έδρα της.
Ετσι, οι τράπεζες γενικεύουν την πολιτική
τους για την επιβολή του τέλους άμεσης

πρόσβασης όχι μόνο για τους ξένους που
επισκέπτονται τη χώρα μας και κάνουν αναλήψεις από τα ΑΤΜ των ελληνικών τραπεζών, αλλά και για τους Ελληνες που κάνουν
χρήση των μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών άλλων τραπεζών πλην αυτών που
διατηρούν τον τραπεζικό τους λογαριασμό.
Να σημειωθεί ότι άλλη χώρα που επιβάλλει
αντίστοιχη προμήθεια είναι επίσης και η Ισπανία, ενώ την επιβολή της εξετάζει και
η Ιταλία.
Παράλληλα, όπως έχει γράψει η «Κ», η
νέα χρέωση δεν αποτελεί χρέωση του συστήματος ΔΙΑΣ αλλά μια αυτοτελή προμήθεια
που επιβάλλεται στο πλαίσιο της κοινής τιμολογιακής πολιτικής για χρήση των ΑΤΜ
τους από άλλους εκδότες καρτών (issuers),
είτε πρόκειται για ελληνική είτε για ξένη
τράπεζα. Το πρώτο βήμα είχε γίνει πέρυσι
το καλοκαίρι όταν οι ελληνικές τράπεζες επέβαλαν ανάλογη προμήθεια στους κατόχους
ξένων καρτών, επιβάρυνση που έγινε ιδιαίτερα αισθητή στους τουρίστες, προκαλώντας μάλιστα και αντιδράσεις. Ο αριθμός
των συναλλαγών σε ΑΤΜ άλλων τραπεζών
ανήλθε το 2017 σε 21 εκατομμύρια, από τα
οποία τα 11 εκατομμύρια είναι συναλλαγές
που έγιναν από ξένους επισκέπτες στη χώρα
μας, ενώ στα 10 εκατομμύρια ανήλθαν οι
συναλλαγές από Ελληνες.

Στην ουρά ενός σούπερ μάρκετ στο
κέντρο της Αθήνας: Ενας συνταξιούχος
μόλις έχει πληρώσει, μετρώντας τα
κέρματά του στο κλασικό παραδοσιακό
δερμάτινο πορτοφόλι-καβουράκι. Στο
διπλανό ταμείο μια κοπέλα που μιλούσε στο κινητό τηλέφωνο, απλά
διακόπτει για λίγο τη συνομιλία της,
περνάει την οθόνη της συσκευής από
το τερματικό POS και φεύγει μιλώντας
ξανά στο τηλέφωνό της. Δεν έβγαλε
κέρματα ούτε χαρτονομίσματα, ούτε
καν κάρτα.
Δύο διαφορετικά πορτοφόλια: το
παραδοσιακό, που μας αποχαιρετά
και το e-wallet, το ψηφιακό πορτοφόλι
που εξαπλώνεται με γοργούς ρυθμούς
και θα κυριαρχήσει παντού.
Σύμφωνα με έρευνα της Juniper
Research, περίπου το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού θα χρησιμοποιεί
ψηφιακά πορτοφόλια έως το 2024, με
τον αριθμό των καταναλωτών που θα
κάνουν χρήση e-wallets να προσεγγίζει
περίπου τα 4 δισ. έναντι 2,3 δισ. στα
τέλη του τρέχοντος έτους. Η αξία των
συναλλαγών μέσω ψηφιακών πορτοφολιών εκτιμάται ότι θα υπερβαίνει
τα 9 δισ. δολ. σε ετήσια βάση έως το
2024, παρουσιάζοντας αύξηση 80%.
Τι συμβαίνει όμως στην Ελλάδα;
Από την επικοινωνία που είχε η «Κ»
με τις τέσσερις συστημικές τράπεζες,
προκύπτει το συμπέρασμα ότι δίνεται
μεγάλη έμφαση στην περαιτέρω αναβάθμιση των ηλεκτρονικών πορτοφολιών που ήδη διαθέτουν στην
πελατεία τους. Μέχρι σήμερα όμως
καμία τράπεζα δεν ενσωματώνει στο
ηλεκτρονικό της πορτοφόλι και κάρτες
άλλων τραπεζών, κάτι που όμως εξετάζουν κάποιες από τις συστημικές
τράπεζες.
Ειδικότερα, η Τράπεζα Πειραιώς
συνεχώς εμπλουτίζει την εφαρμογή
winbank mobile app με επιπλέον λειτουργικότητες ηλεκτρονικού πορτοφολιού, προκειμένου να διαθέσει
στους χρήστες της εφαρμογής, μεταξύ
άλλων, τη δυνατότητα να πραγματοποιούν ανέπαφες συναλλαγές με όλες
τις χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες τους, απλά πλησιάζοντας το κινητό τους στα POS
που δέχονται ανέπαφες πληρωμές.
Σήμερα, διαθέτει σε όλους τους κατόχους καρτών τη δυνατότητα να εκτελούν ψηφιακές πληρωμές μέσω
της υπηρεσίας masterpass από το έξυπνο κινητό τους τηλέφωνο. Μέσω
του ηλεκτρονικού πορτοφολιού οι πελάτες της τράπεζας θα μπορούν να

Παγκοσμίως η αξία των συναλλαγών μέσω ψηφιακών πορτοφολιών θα υπερβαίνει τα 9 δισ. δολ. σε ετήσια βάση έως το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 80%.
χρησιμοποιήσουν τις κάρτες που
έχουν εκδοθεί από την Τράπεζα Πειραιώς, ενώ τα άμεσα σχέδιά της δεν
περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση καρτών άλλων τραπεζών. Επιδίωξη είναι
η τελική μορφή του ηλεκτρονικού
πορτοφολιού να προσομοιάζει απόλυτα
στη λειτουργικότητα των καρτών και
στις συναλλαγές σε φυσικά καταστήματα. Θα δίνεται η δυνατότητα στον
πελάτη να πραγματοποιεί πληρωμές
με όλες τις κάρτες του χωρίς το φυσικό
τους σώμα, απλά πλησιάζοντας ανέπαφα τη συσκευή του κινητού τηλεφώνου στο POS του εμπόρου κατά τη
διενέργεια της συναλλαγής.
Από την πλευρά της η Eurobank
έχει δημιουργήσει το ψηφιακό της
πορτοφόλι, σε μια προσπάθεια να καλυφθεί το σύνολο των αναγκών των
πελατών της για πληρωμές που εκτελούν στην καθημερινότητά τους. Η
στρατηγική της Eurobank εστιάζεται
στον σχεδιασμό mobile-first υπηρεσιών και έχει υιοθετήσει στρατηγική
ένταξης του συνόλου των mobile χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της σε
ένα mobile app (εφαρμογή στο κινητό),
καλύπτοντας μια σειρά από υπηρεσίες
πληρωμών που ήδη προσφέρει στην
πελατεία της. Προς το παρόν, το ψηφιακό πορτοφόλι της Eurobank δέχεται
κάρτες Eurobank, η προσθήκη όμως
καρτών και άλλων τραπεζών είναι
κάτι που εξετάζεται. Σύντομα, το Eurobank Wallet θα ενσωματώσει και
ανέπαφες πληρωμές σε φυσικά σημεία
μέσω τεχνολογίας NFC, προσφέροντας
κοινή εμπειρία χρήσης στους πελάτες,
ανεξάρτητα με το είδος πληρωμής το
οποίο θα πραγματοποιούν.Η Alpha
Bank έχει πρώτη δημιουργήσει την
εφαρμογή myAlpha Wallet, ένα ψηφιακό πορτοφόλι για όλες τις καθημερινές πληρωμές σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα. Tο myAlpha

Wallet με τη λειτουργικότητα Tap ’n
Pay επιτρέπει στους πελάτες να πληρώνουν με το κινητό τους τηλέφωνο
σε όλα τα τερματικά αποδοχής καρτών
(POS) που διαθέτουν το σήμα contactless, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Οσοι διαθέτουν το myAlpha Wallet
μπορούν να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους με όλες τις χρεωστικές,
πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες
Visa ή Mastercard που έχουν εκδοθεί
από την Alpha Bank. Ο χρήστης μπορεί
να συνδέεται στο myAlpha Wallet με
τους ίδιους κωδικούς πρόσβασης που
χρησιμοποιεί στο e-Banking του (myAlpha Web) και να πραγματοποιεί άμεσα
ανέπαφες πληρωμές με το Android smartphone του σε όλα τα τερματικά
αποδοχής καρτών (POS).
H Εθνική Τράπεζα έχει δημιουργήσει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι ibank Pay για άμεση αποστολή χρημάτων σε φίλους (P2P Payments) από
τον τηλεφωνικό κατάλογο ή το Facebook, καθώς και για πληρωμές σε εμπόρους και επιχειρήσεις (P2B payments) μέσω κινητού. Οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιήσουν τις αγορές
τους από το κινητό τους σε περισσότερα από 120.000 εμπορικά σημεία
και επιχειρήσεις με το σήμα i-bank
POS ή i-bank Pay, χωρίς μετρητά ή
κάρτες. Οι πληρωμές σε επιχειρήσεις
μπορούν να γίνουν με διαφορετικούς
τρόπους, δίνοντας περισσότερες επιλογές στους εμπόρους για να επιλέξουν
την πιο κατάλληλη για τις ανάγκες
τους μέθοδο είσπραξης. Στο ηλεκτρονικό πορτοφόλι της Εθνικής δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης προϊόντων από τρίτες τράπεζες, σχεδιάζεται όμως να προσφερθούν στο μέλλον υπηρεσίες που ενσωματώνουν
προϊόντα και άλλων τραπεζών, όπως
account aggregators και πληρωμές
με κάρτες τρίτων.
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Μπορούμε να νικήσουμε την άνοια
Υγιεινές συνήθειες την αποτρέπουν ακόμα και σε όσους έχουν γενετικό υπόβαθρο
Ενας υγιεινός τρόπος ζωής, που περιλαμβάνει τακτική άσκηση, ισορροπημένη διατροφή, όχι κάπνισμα
και προσεκτική κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών, μπορεί
να μειώσει σημαντικά την πιθανότητα εμφάνισης γεροντικής άνοιας, ακόμα και σε άτομα που έχουν επιβαρυμένο γενετικό υπόβαθρο για τέτοιες καταστάσεις.
Μέχρι σήμερα παρέμενε ασαφές
κατά πόσον αλλαγές στον τρόπο
ζωής, όπως άσκηση, καλή διατροφή, διακοπή του καπνίσματος,
μπορεί να ωφελήσουν άτομα που
έχουν επιβαρυμένο γενετικό υπόβαθρο για την εμφάνιση άνοιας.
Τώρα οι επιστήμονες έδειξαν πως
πράγματι αυτό ισχύει.
Ο καθηγητής Ντέιβιντ Λέγουιλιν,
του Πανεπιστημίου του Εξετερ,
που συντόνισε την τελευταία μελέτη, επισήμανε ότι «πιστεύουμε
πως υπάρχει μία σημαντική μείωση
του κινδύνου εμφάνισης άνοιας
που συνδέεται με τον τρόπο ζωής,
ασχέτως του γενετικού κινδύνου»,
προσθέτοντας ότι ο υψηλός γενετικός κίνδυνος ή το επιβαρυμένο
οικογενειακό ιστορικό άνοιας δεν
καθιστούν την εμφάνιση της νόσου αναπόφευκτη.
Ο Λέγουιλιν και οι συνεργάτες
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Νέα έρευνα αποδεικνύει ότι σημαντικότερο
από τη γενετική
προδιάθεση είναι
η διακοπή του καπνίσματος, η άσκηση
και η καλή διατροφή .
του, όπως αναφέρουν στην επιθεώρηση Journal of the
American Medical Association,
κατέληξαν στα συμπεράσματά
τους αναλύοντας τα δεδομένα
που είχαν συγκεντρωθεί για τη
μελέτη UK Biobank. Τα στοιχεία
αφορούσαν 200.000 ανθρώπους
ευρωπαϊκής καταγωγής, μεγαλύτερους των εξήντα ετών, που
στην αρχή της μελέτης δεν είχαν
έκπτωση των διανοητικών τους
λειτουργιών ή άνοια.
Η ομάδα μοίρασε τους συμμετάσχοντες σε ομάδες με βάση γονίδια που συνδέονται με το Αλτσχάιμερ. Ετσι δημιούργησαν τρεις
κατηγορίες, μικρού, μέσου και μεγάλου γενετικού κινδύνου για άνοια. Στη συνέχεια, οι επιστήμονες
μελέτησαν τον τρόπο ζωής όσων

συμμετείχαν στην έρευνα και ιδιαίτερα τέσσερις βασικούς παράγοντες που συνδέονται με την ελαχιστοποίηση του κινδύνου άνοιας: την επαρκή σωματική άσκηση, την έλλειψη καπνίσματος,
την υγιεινή διατροφή, με πολλά
φρούτα και ψάρια, και τη μετρημένη κατανάλωση οινοπνεύματος
(ένα ποτήρι ημερησίως για τις γυναίκες και δύο ή λιγότερα για τους
άνδρες). Οι επιστήμονες παρακολούθησαν την εξέλιξη της υγείας
των συμμετασχόντων επί οκτώ
χρόνια, διάστημα κατά το οποίο
1.769 άτομα εμφάνισαν άνοια.
Οπως διαπιστώθηκε, όσοι ακολούθησαν υγιεινό τρόπο ζωής εμφάνισαν άνοια σε ποσοστό αισθητά μικρότερο συγκριτικά με
αυτούς που δεν ακολουθούσαν
υγιεινό τρόπο ζωής. Ακόμα και όταν συνυπολογίστηκαν παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο και
η κοινωνικοοικονομική θέση, διαπιστώθηκε ότι οι υγιεινές καθημερινές συνήθειες συνδέονταν
με την κατά 30% μείωση του κινδύνου εμφάνισης άνοιας –πάντα
συγκριτικά με τις ανθυγιεινές–
ασχέτως εάν το άτομο διέτρεχε
μεγάλο ή μικρό γενετικό κίνδυνο
για την εμφάνιση της νόσου.

Παρά τις φήμες, μάλλον
ακίνδυνο το FaceApp

Η άνοια μπορεί να αποτραπεί, αρκεί ο ηλικιωμένος να ακολουθεί υγιεινό τρόπο ζωής, όχι τσιγάρο και λίγο οινόπνευμα.

Αναγκαία η αντηλιακή προστασία για τα παιδιά
Eφτασε το καλοκαίρι και όλοι διερωτόμαστε
ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να
προστατευτούμε από τις ηλιακές ακτίνες,
κάτι που υποδεικνύουν ως απολύτως απαραίτητο δερματολόγοι, ιατροί και ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των
ΗΠΑ (FDA). Ιδιαίτερα ευαίσθητο είναι το
θέμα όταν πρόκειται και για την προστασία
των μικρών παιδιών. Οπως επισημαίνει
η δρ Μίριαμ Ουέινσταϊν, παιδίατρος δερματολόγος στο Παιδιατρικό Νοσοκομείο
του Τορόντο και αναπληρώτρια καθηγήτρια
Παιδιατρικής στο πανεπιστήμιο της ίδιας
πόλης, «η αναζήτηση μιας καλής σκιάς,
η αποφυγή των πιο ζεστών ωρών της η-

μέρας, η κάλυψη με ανοιχτόχρωμα ενδύματα και φυσικά με αντηλιακό είναι αναγκαία μέτρα, που συνήθως δύσκολα επιβάλλονται στα παιδιά».
Η δρ Ουέινσταϊν δημοσίευσε πέρυσι
μία μελέτη σχετικά με τους τρόπους που
εφαρμόζουν οι γονείς προκειμένου να
προστατεύσουν τα παιδιά τους από την
επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία. Οι γονείς
παιδιών με πιο ανοιχτό χρώμα δέρματος
ανέφεραν ενισχυμένη χρήση αντηλιακού,
γυαλιά ηλίου αλλά και μαγιό που προστατεύουν από την υπεριώδη ακτινοβολία.
Επίσης, τόσο οι γονείς των παιδιών με ανοιχτό χρώμα όσο και αυτοί των πιο σκου-

ρόχρωμων ανέφεραν ότι αναζητούν σκιερά
μέρη, δεν βγαίνουν έξω τις θερμές ώρες
της ημέρας, τους φορούν καπέλα και συνήθως καλύπτονται με ομπρέλες.
«Αραγε, ποιο θα μπορούσε να είναι το
μήνυμά μας», διερωτάται η δρ Ουέινσταϊν.
«Είναι ευρέως αποδεκτό ότι οι άνθρωποι
με πιο σκούρο δέρμα είναι λιγότερο ευάλωτοι στις ηλιακές ακτίνες, αλλά ο κίνδυνος
που διατρέχουν δεν είναι μηδενικός».
Τι θα πρέπει να κάνουμε, λοιπόν; Η δρ
Ουέινσταϊν τονίζει ότι τα μωρά δεν πρέπει
να εκτίθενται στον ήλιο. Οι γονείς οφείλουν
να τους φορούν καπέλα, προστατευτικά
ρούχα και να τα τοποθετούν κάτω από ο-

www.lovefm.com.cy
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μπρέλες. Τα αντηλιακά δεν συνιστώνται
για τα βρέφη κάτω των έξι μηνών, αλλά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελάχιστη ποσότητα όταν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση.
Για τα μεγαλύτερα παιδιά, και για τα
εκτεθειμένα στον ήλιο μέλη τους, χρειάζεται αντηλιακό που να προστατεύει
από ακτίνες UV και UA και έχει δείκτη
προστασίας SPF 30. Και βέβαια το αντηλιακό πρέπει να εφαρμόζεται ξανά και
ξανά. Ισως, λοιπόν, να είναι προτιμότερο
να αγοράσετε ένα φθηνότερο προϊόν,
ώστε να χρησιμοποιείτε μεγαλύτερη ποσότητα, επισημαίνει η δρ Ουέινσταϊν.

Πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι μία
ματιά στον μελλοντικό σας εαυτό; Τη
δυνατότητα αυτή σας τη δίνει μία εφαρμογή (FaceApp) η οποία επιτρέπει
τη γήρανση των φωτογραφιών σας,
με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.
Ωστόσο, χιλιάδες χρήστες διατυπώνουν
ανησυχία ότι η δημοφιλής εφαρμογή
μπορεί να υποκλέψει όλες τις φωτογραφίες σας, μεταξύ των οποίων οι απεικονίσεις οθόνης που ενδεχομένως
να διαθέτουν ευαίσθητες οικονομικές
και υγειονομικές πληροφορίες ή ακόμα
και τις φωτογραφίες των παιδιών σας,
με τις επωνυμίες των σχολείων τους
στο υπόβαθρο.
Αυτό, βέβαια, μπορεί να μην ισχύει
απολύτως, αλλά η όλη υπόθεση σίγουρα αποτελεί μία καλή υπόμνηση
του πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε προτού κατεβάσουμε μία εφαρμογή, που μας φαίνεται θελκτική. Πολλές εφαρμογές, συστηματικά, συγκεντρώνουν τα δεδομένα των χρηστών.
Ωστόσο, κάποιες άλλες, που γίνονται,
μάλιστα πολύ δημοφιλείς σε δεδομένη
χρονική στιγμή, έχουν ως πρωταρχικό
στόχο την αλίευση στοιχείων σχετικά
με τον χρήστη. Κάποια ερωτηματολόγια προσωπικότητας (quizzes) στο
Facebook έχουν ως αποκλειστικό στόχο
την συλλογή πληροφοριών, καθιστώντας τους χρήστες ευάλωτους στις
παραβιάσεις, όπως έγινε, παραδείγματος χάρη, με την Cambridge
Analytica. Παρά τη μεγάλη αναταραχή
που προκλήθηκε σχετικά με το
FaceApp, η εφαρμογή λαμβάνει μόνο
μία φωτογραφία, την οποία έχετε επιλέξει για να δείτε πώς θα φαίνεστε
όταν γεράσετε, επισημαίνει ο ειδικός
σε θέματα ασφάλειας και διευθύνων
σύμβουλος της Guardian Firewall,

Γουίλ Στράβαχ. Η μεγάλη σύγχυση
που προκλήθηκε οφείλεται σε μία λειτουργία των iPhones, που απεικονίζει
ολόκληρη τη βιβλιοθήκη μέσα στην
εφαρμογή. Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό της Apple, που επιτρέπει
την επιλογή συγκεκριμένης φωτογραφίας, χωρίς όμως, να δίνει πρόσβαση
στο FaceApp στη βιβλιοθήκη φωτογραφιών σας, παρότι μπορεί αρχικά
να το πιστέψετε. Μπορείτε, εναλλακτικά, να παρέχετε στην εφαρμογή
πρόσβαση στο σύνολο των φωτογραφιών, αλλά ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν στοιχεία ότι
η εφαρμογή μεταφορτώνει οτιδήποτε
άλλο εκτός της επιλεγμένης φωτογραφίας. «Πάντα αναζητώ κενά στην προστασία της ιδιωτικότητας» επισημαίνει
ο Στράβαχ, ο οποίος χρησιμοποίησε
ένα σύστημα ανάλυσης δικτύου για
να βρει τι συμβαίνει. «Ωστόσο, όταν
αυτό δεν συμβαίνει, απλά δεν συμβαίνει». Αυτό δεν σημαίνει ότι το
FaceApp δεν έχει προβλήματα, εξηγεί
ο ειδικός. Οι φωτογραφίες ανεβαίνουν
στο υπολογιστικό νέφος για επεξεργασία και έτσι μπορεί να υποκλαπούν
από χάκερ, κάτι που δεν επισημαίνει
η εφαρμογή στους χρήστες της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το FaceApp,
που αναπτύχθηκε στη Ρωσία από την
Wireless Lab, έχει γνωρίσει και στο
παρελθόν μεγάλες περιόδους δημοφιλίας. Η Wireless Lab, επισημαίνει
ότι οι φωτογραφίες μπορεί να αποθηκεύονται στο υπολογιστικό νέφος,
αλλά συνήθως σβήνονται μετά 48
ώρες, ενώ άλλα στοιχεία των χρηστών
δεν μεταφέρονται στη Ρωσία Πάντως,
ο Στράβαχ συνιστά στους χρήστες να
μην υποκύψουν στη γοητεία του
FaceApp.

20

l

ΞΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Τετάρτη 24 Ιουλίου 2019

Aνοδος 0,54% στο Χρηματιστήριο
με στήριγμα από το ράλι στη ΔΕΗ
Καταγράφηκε νέα αύξηση των short θέσεων της BlackRock στον τραπεζικό κλάδο
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Αν και η συνεδρίαση ξεκίνησε με αρκετές και έντονες διακυμάνσεις, με
τους πωλητές να στρέφουν τα βέλη
τους στις τραπεζικές μετοχές, στη
συνέχεια και λίγο μετά τα μέσα της
ημέρας, με βοηθό κυρίως το ράλι
της ΔΕΗ (+15,61%) αλλά και την ισχυρή άνοδο σε «Ελλάκτωρ»
(+3,79%) και «Σαράντη» (+3,10%),
ο Γενικός Δείκτης έβγαλε «άμυνες»
και κινήθηκε μόνιμα σε θετικό έδαφος. Οπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η εμφάνιση της BlackRock
μέσω του fund της, το BlackRock
Investment Management UK
Limited, στη λίστα με τα σημαντικά
shorts του Χ.Α. (άνω του 0,5%) εδώ
<
<
<
<
<
<

Η απόδοση του 10ετούς
διαμορφώθηκε κοντά στα
πρόσφατα ιστορικά χαμηλάκαι στο 2,055%.
και δύο εβδομάδες, έχει οδηγήσει
σε αρκετές πιέσεις τον τραπεζικό
κλάδο. Τις τελευταίες ημέρες το
fund αυξάνει συνεχώς τις αρνητικές
του θέσεις στην Alpha Bank οι οποίες διαμορφώνονται σήμερα στο
0,82% επί των μετοχών της, ενώ τα
τρία βρετανικά funds (Oceanwood,
Lansdowne, Marshall Wace) διατηρούν τα shorts τους στο Χ.Α. Σημαντική στήριξη στην αγορά έδωσε
πάντως και η πολύ καλή εικόνα των
ελληνικών ομολόγων, τα οποία σημείωσαν ράλι παρά τις μεικτές τάσεις
που κυριάρχησαν στα ομόλογα της
Ευρωζώνης, με την απόδοση του
10ετούς να διαμορφώνεται κοντά
στα πρόσφατα ιστορικά χαμηλά και
στο 2,055%, ενώ το 1,6% άγγιξε η
απόδοση του νέου 7ετούς που εκδόθηκε την προηγούμενη εβδομάδα
με απόδοση 1,9%. Ο Γενικός Δείκτης
έκλεισε με κέρδη 0,54% στις 869,64
μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ των 858,14 και των
871,39 μονάδων, και ο τζίρος δια-

(Πηγή: Reuters)

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 869,64 μονάδες, ενώ ενδοσυνεδριακά κινήθηκε μεταξύ 858,14 και 871,39 μονάδων, ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 68,09 εκατ. ευρώ.
μορφώθηκε στα 68,09 εκατ. ευρώ.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης
έκλεισε με άνοδο 0,52%, ο δείκτης
μεσαίας κεφαλαιοποίησης σημείωσε
κέρδη 1,73% και ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με απώλειες 0,26%,
στις 749,94 μονάδες. Παρά τις έντονες αρχικές πιέσεις, η Alpha
Bank έκλεισε με απώλειες 0,19%,
η Εθνική στο -0,17%, η Eurobank

στο -1,19% και η Πειραιώς σημείωσε
άνοδο 1,89%. Παρά τη χθεσινή άνοδο πάντως, η αγορά απέχει αρκετά
από τα πρόσφατα υψηλά των 895
μονάδων που βρέθηκε την παραμονή των εκλογών. Μετά τις κινήσεις της κυβέρνησης γύρω από τη
μείωση της φορολογίας, την ενίσχυση των επενδύσεων, την επιτάχυνση των μεγάλων projects και

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

το σχέδιο για τη διάσωση της ΔΕΗ,
θα μπορούσε να αναμένει κανείς
μια ισχυρή κίνηση στο Χ.Α. το οποίο
φαίνεται τελικά να αδυνατεί να ξεπεράσει τις 870-880 μονάδες. Αυτό
σύμφωνα με τον Δημήτρη Τζάνα,
διευθυντή επενδύσεων της Κύκλος
Χρηματιστηριακή, μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι θα απαιτηθεί χρόνος για να δρομολογηθούν

οι εξαγγελίες στα διάφορα πεδία ώστε οι πρόδρομοι δείκτες να προεξοφλήσουν την επιτάχυνση του
ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας.
Το ελληνικό Χρηματιστήριο «θέλει
τον χρόνο του» για να εδραιώσει
σε συναλλακτική ευρωστία που στη
συνέχεια θα οδηγήσει τον Γ.Δ. στη
διάσπαση των 900 μονάδων, σημειώνει χαρακτηριστικά.

Οι τράπεζες έδωσαν
ώθηση στις αγορές
της ευρώπης
Με κέρδη έκλεισαν χθες οι ευρωπαϊκές αγορές χάρη στην
άνοδο των μετοχών των ευρωπαϊκών τραπεζών, που ανακοίνωσαν ικανοποιητικά
κέρδη, επισκιάζοντας τις ανησυχητικές πολιτικές εξελίξεις σε Βρετανία και Ισπανία.
Το θετικό κλίμα καλλιεργεί η
προσδοκία πως η ΕΚΤ θα ανακοινώσει αύριο περαιτέρω
μείωση των επιτοκίων του ευρώ, ενώ ανάλογη κίνηση αναμένεται και από τη Federal Reserve στη συνεδρίασή της την
επόμενη εβδομάδα.
Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός
δείκτης στη διάρκεια του έτους
έχει σημειώσει απογοητευτική
πορεία, καθώς η αγορά προεξοφλεί νέα μείωση των επιτοκίων, που πλήττει την κερδοφορία των τραπεζών. Χθες, όμως, κατέγραψε κέρδη 2%, καθώς τον συμπαρέσυρε ανοδικά
η μετοχή του τραπεζικού ομίλου UBS, που ενισχύθηκε κατά
2,6%. Νωρίτερα, η ελβετική
τράπεζα είχε ανακοινώσει ότι
το δεύτερο τρίμηνο είχε τα
καλύτερα κέρδη των τελευταίων σχεδόν δέκα ετών. Κέρδη που υπερέβησαν τις προσδοκίες ανακοίνωσε, άλλωστε,
η ισπανική τράπεζα Santander,
με τη μετοχή της να καταγράφει άλμα 3,6%. Οι ευοίωνες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο
απέσπασαν την προσοχή των
επενδυτών από την πολιτική
κρίση στην Ισπανία και την
αποτυχία του πρωθυπουργού
Πέδρο Σάντσεθ να σχηματίσει
κυβέρνηση. Ετσι, ο δείκτης ΙΒΕΧ 35 της Μαδρίτης έκλεισε
με κέρδη 1,29%.
Παράλληλα, η εκλογή του
Μπόρις Τζόνσον στην προεδρία του συντηρητικού κόμματος και στην πρωθυπουργία
της Βρετανίας ενέτεινε την ανησυχία για ένα σκληρό Brexit
και οδήγησε σε υποχώρηση
της στερλίνας. Ετσι, ο δείκτης
FTSE 100 του Λονδίνου, που
αποτελείται κυρίως από ξένες
εταιρείες, πήρε ανοδική ώθηση
και έκλεισε με ελαφρά κέρδη
0,56%, σημειώνοντας τα υψη-

Ο Xetra DAX έκλεισε με άνοδο
1,64% και ο CAC 40 με κέρδη
1,01%.
<
<
<
<
<
<

Η UBS ανακοίνωσεότι
το δεύτερο τρίμηνο
είχε τα καλύτερα κέρδη των τελευταίων
σχεδόν δέκα ετών
λότερα επίπεδα των τελευταίων δύο και πλέον εβδομάδων.
Παράλληλα, στη Γερμανία η
μετοχή της Daimler σημείωσε
άνοδο 4,4% όταν έγινε γνωστό
ότι αγόρασε το 5% της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας
η κινεζική Beijing Automotive.
Συμπαρέσυρε και τον δείκτη
Xetra DAX της Φρανκφούρτης,
που έκλεισε με άνοδο 1,64%.
Ανοδο 0,92% σημείωσε επίσης
ο δείκτης CAC 40 του Παρισιού
και με κέρδη 1,01% έκλεισε ο
δείκτης FTSE MIB του Μιλάνου. Στην άλλη πλευρά του
Ατλαντικού, η Γουόλ Στριτ κινείτο ανοδικά μετά τη συμφωνία ανάμεσα στον Λευκό
Οίκο και στο Κογκρέσο για
την αύξηση του ορίου δανεισμού των ΗΠΑ.
Το δολάριο ενισχύθηκε, με
τον δείκτη δολαρίου έναντι
του καλαθιού διεθνών νομισμάτων να σημειώνει άνοδο
0,44%. Το ευρώ υποχώρησε
και το βράδυ κυμαινόταν στο
1,1152 δολάριο.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
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ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,8600
1,5300
0,5100

0,8780
1,5500
0,5250

0,8679
1,5320
0,5200

-0,0620
-1,6290
-0,0020

9.765
14.434
31.736

0,8620
1,5400
0,5200
0,0070

0,8740
1,5500
0,5250
0,0090

0,8620
1,5300
0,5200

-1,82
0,00
0,00

0,0510
0,1180

0,0535
0,1240

0,0529
0,1181

0,2880
-0,5030

79.610
20.200

0,0510
0,1180

0,0535
0,1240

0,0530
0,1240

6,00
0,00

1,3100

1,3300

1,3169

1,3660

6.100

1,3100

1,3200

1,3100

0,77

0,2000
0,0705
0,2520
1,3000
0,0330
0,0340
0,0000
0,0360
0,2940
0,0000
0,0000
0,1050
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,2160
0,0720
0,0000
1,3400
0,0000
0,0000
0,0230
0,0000
0,3260
0,1040
0,0000
0,0000
0,5200
0,8000
0,0000
0,0380
0,0095

0,0370

8,82

0,0185

0,00

0,0100
1,0400
0,2200
1,0000
0,0000
0,0195
0,1200
0,0000
0,5300
0,0000
0,7000
0,0280
1,4500
0,0630

0,0000
1,0600
0,0000
1,0800
0,1860
0,0210
0,1290
0,0785
0,5800
0,0000
0,7500
0,0000
1,4800
0,0000

1,0500

-0,94

0,0000
0,5300
0,4320
0,0995
2,4000

0,0575
0,0000
0,4460
0,1040
2,4400

2,4400

-0,81

0,0100
1,2800
0,0000
0,5900
0,2240

0,0000
1,3500
0,0000
0,6150
0,2400

0,0750

0,0800

0,0780

0,00

0,0870
0,0000
0,0025
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0005
0,0005
0,0020
0,0070
0,0000

0,0910
1,1100
0,0000
0,0030
0,1000
0,0000
0,0000
0,1700
0,0010
0,0000
0,0030
0,0000
0,0250

0,0440
0,1720
0,0000

0,0490
0,0000
0,0000

0,0455

-1,09

0,0000

0,0000

49,0110
49,0000
0,0000
0,0000
0,0000

54,0000
54,0000
0,0000
0,0000
0,0000

49,0000

-3,92

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
100,0000
100,0000
100,0000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
104,0000

0,0000
0,0000
0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

ΚΥΡΙΑ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΕΛΗΤ
ΤΡΚΗ
ΔΗΕΠ
ΛΕΠΕ

HELLENIC BANK PUBLIC COMPANY LTD
Bank of Cyprus Holdings Plc
ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM)
LCP HOLDINGS AND INVESTMENTS PUBLIC LTD (Σ)

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΛΟΥΗ
ΤΣΟΚ

LOUIS PLC
A. TSOKKOS HOTELS PUBLIC LTD

Τεχνολογία
ΛΟΤΖ

LOGICOM PUBLIC LTD

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Χρηματοοικονομικά
ΚΚΟΜ
ΠΑΝΔ
ΦΙΛΟ
ΑΤΑΣ
ΚΟΣΑ
ΜΙΝΕ
ΑΚΕΠ
ΓΙΕΠ
ΕΛΛΗ
ΕΞΕΠ
ΕΣΕΦ
ΙΝΕΠ
ΤΔΕΠ
ΤΕΕΠ
ΤΚΕΠ
ΤΟΕΠ
ΦΑΣΤ

K + G COMPLEX PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΠΑΝΔΩΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ΦΙΛΟΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ATLANTIC INSURANCE COMPANY PUBLIC LTD
ΚΟΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
ΜΙΝΕΡΒΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ
ACTIBOND GROWTH FUND PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
UNIGROWTH INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)
ELLINAS FINANCE PUBLIC COMPANY LTD
ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
SFS GROUP PUBLIC COMPANY LTD
INTERFUND INVESTMENTS PLC
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ (Σ)
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ (Σ)
ΤΡΙΑΙΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ - ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΕΣ (Σ)
ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
UNIFAST FINANCE & INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)

0,0370

0,0370

0,0370

0,2250

25.000

0,0185

0,0185

0,0185

-0,0030

72

1,0500

1,0600

1,0540

-3,2150

5.050

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΙΟΑΝ
ΛΙΝΑ
ΜΑΠΑ
ΑΓΡΟ
ΑΜΑΘ
ΚΛΑΡ
ΚΩΝΣ
ΛΕΠΤ
ΛΟΞΕ
ΝΤΟΔ
ΣΑΛΑ
ΣΙΤΟ
ΣΤΑΔ
ΤΟΚΙ

CHRIS JOANNOU PUBLIC LTD (Σ)
PETROLINA (HOLDINGS) PUBLIC LTD
MALLOUPPAS & PAPACOSTAS PUBLIC CO LTD
“ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΓΡΟΥ “”Η ΠΡΟΟΔΟΣ”“ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)”
AMATHUS PUBLIC LTD
CLARIDGE PUBLIC LTD
CONSTANTINOU BROS HOTELS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
LEPTOS CALYPSO HOTELS PUBLIC LTD
LORDOS HOTELS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
DOME INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
SALAMIS TOURS (HOLDINGS) PUBLIC LTD
C.C.C. TOURIST ENTERPRISES PUBLIC COMPANY LTD
STADEMOS HOTELS PLC
TOP KINISIS TRAVEL PUBLIC LTD (Σ)

Βιομηχανίες
ΝΤΙΑ
ΔΒΚΔ
ΚΕΤΣ
ΚΥΘΡ
ΤΣΙΒ

DISPLAY ART PLC (Σ)
ΔΑΣΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (Σ)
THE CYPRUS CEMENT PUBLIC COMPANY LTD
K. KYTHREOTIS HOLDINGS PUBLIC LTD
ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

2,4200

2,4800

2,4468

-1,3200

3.235

Καταναλωτικά αγαθά
ΣΤΟ
ΚΕΟ
ΜΙΤΣ
ΜΠΛΕ
ΦΡΟΥ

C.T.O. PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
KEO PLC
ΜΙΤΣΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ
BLUE ISLAND PLC
ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

0,0780

0,0780

0,0780

0,0000

16.000

ΑΓΟΡΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ
Χρηματοοικονομικά
ΓΟΥΛ
ΛΙΠΕ
ΑΙΕΠ
ΔΩΕΠ
ΕΛΕΠ
ΙΣΕΠ
ΚΑΕΠ
ΚΕΑΕ
ΠΡΟΠ
ΡΕΕΠ
ΣΛΕΠ
ΤΖΕΠ
ΧΑΕΠ

WOOLWORTH (CYPRUS) PROPERTIES PLC (Σ)
LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΑΙΑΝΤΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ELMA HOLDINGS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΤΔ (EM, Σ)
ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ (Σ)
CPI HOLDINGS PUBLIC LTD (Σ)
A.L. PROCHOICE GROUP PUBLIC LTD (Σ)
REGALLIA HOLDINGS & INVESTMENTS PUBLIC LTD (EM, Σ)
CLR INVESTMENT FUND PUBLIC LTD
JUPITER PORTFOLIO INVESTMENTS PUBLIC COMPANY LTD (Σ)
HARVEST CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC LTD (EM, Σ)

Υπηρεσίες καταναλωτών
ΕΡΜΕ
ΣΤΣΔ
ΧΑΣΕ

ERMES DEPARTMENT STORES PLC
CYPRUS TRADING CORPORATION PLC (Σ)
Ch. Charilaou Group Plc (Σ)

0,0455

0,0460

0,0456

-0,0410

5.000

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1
ΕΤΜΑ2
ΙΝΓΚΑΡΤ
ΙΝΓΚΑΡΤ2
ΤΡΙΣΤΟΝΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 1
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 2
Glenfinnian Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)
Pulteney Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)
Tristone Healthcare Bond Designated Activity Company (Ομόλογα)

49,0000

51,0000

49,7879

-121,2120

3.300

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΚΧ02Α18 KOXA 2,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2019)
ΚΧ03Α18 KOXA 2,75% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2020)
ΚΧ04Α18 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2021)
ΚΧ051Α15 ΚΟΧΑ 2,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2021)
ΚΧ05Α18 KOXA 3,50% (1ης Σειράς 2018, Λήξης 2022)
ΚΧ071Α13 ΚΟΧΑ 4,75% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2020)
ΚΧ071Α16 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2016, Λήξης 2023)
ΚΧ071Α17 KOXA 3,25% (1ης Σειράς 2017, Λήξης 2024)
ΚΧ081Α13 ΚΟΧΑ 5,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2021)
ΚΧ091Α13 ΚΟΧΑ 5,25% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2022)
ΚΧ101Α11 KOXA 6.00% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021)
ΚΧ101Α13 ΚΟΧΑ 6,00% (1η Σειρά 2013, Λήξης 2023)
ΚΧ101Α15 ΚΟΧΑ 4,00%(1ης Σειράς 2015, Λήξης 2025)
ΚΧ101Β11 ΚΟΧΑ 6,50% (1η Σειρά 2011, Λήξης 2021)
ΚΧ151Α05 ΚΟΧΑ 6.10% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020)
ΚΧ151Β05 ΚΟΧΑ 5.35% 2005 (1η ΣΕΙΡΑ 2005 ΛΗΞΗΣ 2020)
ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΓΔ13Ε19 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 5η Έκδοση 2019 (03/05/2019 – 02/08/2019)
ΓΔ13Ζ19 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 6η Έκδοση 2019 (31/05/2019 – 30/08/2019)
ΓΔ13Η19 Γραμμάτια Δημοσίου 13 Εβδομάδων, 7η Έκδοση 2019 (12/07/2019 – 11/10/2019)

* 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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Περιπλάνηση στο Παρίσι
Ο Νεϊμάρ, στα δύο χρόνια στην Παρί Σ.Ζ., απέτυχε να σηκώσει το βάρος των 222 εκατ. ευρώ
Του ΣΤΑΘΗ ΔΗΜΟΛΑ

Δεν έχουν περάσει παρά μόλις δύο χρόνια
από την ημέρα που η Παρί Σεν Ζερμέν έσπαγε κάθε οικονομικό φράγμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Με εκείνα τα 222
εκατ. ευρώ, οι Γάλλοι δεν άφηναν κανένα
περιθώριο αντίδρασης ή διαπραγμάτευσης
στην Μπαρτσελόνα, η οποία έβλεπε τον
Νεϊμάρ να φεύγει πρόθυμα από τους
«μπλαουγκράνα» για μια ομάδα που ούτε
στο ελάχιστο έχει την ιστορία, την αίγλη,
τη φανέλα και τη δυναμική των Καταλανών. Ο Βραζιλιάνος, εκείνη τη στιγμή,
από πρίγκιπας της Βαρκελώνης φιλοδοξούσε να γίνει βασιλιάς του Παρισιού,
αλλά δύο χρόνια μετά, σχεδόν... παρακαλάει την πρώην ομάδα του να τον πάρει
πίσω στο Καμπ Νου.
Τι μπορεί να πήγε λάθος στη μεταγραφή
του αιώνα; Πολλά, όπως φαίνεται εκ του
αποτελέσματος. Η Παρί, προσπαθώντας
να θωρακίσει το ακριβότερο περιουσιακό
στοιχείο της, παραχώρησε επιπλέον προνόμια στον ποδοσφαιριστή, με αποτέλεσμα
οι ισορροπίες να διαταραχθούν για τα
καλά στη γαλλική ομάδα. Δόθηκε εντολή
στους συμπαίκτες του να μην τον μαρκάρουν δυνατά στις προπονήσεις, είχε ιδιωτικούς φυσικοθεραπευτές, μπορούσε
να κυκλοφορεί με εξοπλισμό από δικό
του χορηγό, έπαιρνε έξτρα μπόνους για
να χειροκροτεί τους οπαδούς της Παρί
μετά τους αγώνες, ενώ φημολογείται πως
στο συμβόλαιό του είχε... όρο να μη συμμετέχει στο αμυντικό παιχνίδι της ομάδας.
Ηρθαν και κάποιοι μικροτσακωμοί με τον
Καβάνι για το ποιος θα χτυπάει τα πέναλτι,
και τα γαλλικά ΜΜΕ δεν άργησαν να στήσουν ένα ατελείωτο πάρτι γύρω από τη
ζωή του Βραζιλιάνου σταρ, εντός και εκτός
αποδυτηρίων. Μάλιστα, στον Καβάνι προσφέρθηκε ένα αρκετά μεγάλο ποσό για
να αφήνει στον Βραζιλιάνο τις εκτελέσεις
από την άσπρη βούλα. Ωστόσο, όσο ο Νεϊμάρ δικαιολογούσε (όσο μπορεί να γίνει
αυτό...) τα 222 εκατ. ευρώ της μεταγραφής
του, τόσο ύψωνε ένα τείχος προστασίας
στους αμφισβητίες του. Αλλωστε τα 51
γκολ σε 58 εμφανίσεις με τη φανέλα της
Παρί είναι ικανά να διαλύσουν κάθε αμφιβολία για την αξία του Βραζιλιάνου επιθετικού. Δεν έχουν όμως αποδειχθεί
αρκετά για τον έναν και μοναδικό στόχο

Από τη σεζόν 2014-2015, έχουν συλληφθεί 27 οπαδοί της Γιουνάιτεντ, 15 της Λιντς και της Μίλγουολ, 14 της Λέστερ και 13 της Τσέλσι.

Μήπως η Αγγλία έχει
πρόβλημα ρατσισμού;

Ο Νεϊμάρ ταλαιπωρήθηκε από αρκετούς τραυματισμούς, με αποτέλεσμα να χάσει αρκετά κρίσιμα παιχνίδια, ενώ πολλές φορές κατηγορήθη-

κε για τις υπερβολικές αντιδράσεις του στα μαρκαρίσματα των αντιπάλων.
<
<
<
<
<
<

Απών από τα κρίσιμα παιχνίδια του Τσάμπιονς Λιγκ.
Εχθρικό περιβάλλον
στα αποδυτήρια λόγω
των ειδικών προνομίων.
της Παρί και του ιδιοκτήτη της Νασέρ Αλ
Κελαϊφί: την κατάκτηση του Τσάμπιονς
Λιγκ. Στόχος που κάθε χρόνο μοιάζει εφικτός, αλλά τελικά παραμένει άπιαστο
όνειρο. Το 2018 η ανώτερη Ρεάλ και φέτος
η κατώτερη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στη
φάση των «16» χάλασαν τα μεγαλεπήβολα
σχέδια του Καταρινού επιχειρηματία, ο
οποίος πρέπει να έχει χάσει τον λογαριασμό με τα λεφτά που έχει ρίξει στους Παριζιάνους.
Ο «Mr 222 εκατ. ευρώ» στα δύσκολα ήταν απών και οι ψίθυροι για την προσφορά

του δεν άργησαν να μετατραπούν σε φωνές. Από τα τέσσερα νοκ άουτ στο Τσάμπιονς Λιγκ αγωνίστηκε μόνο σε ένα, κόντρα στη Ρεάλ στο πρώτο παιχνίδι. Στα
υπόλοιπα είχε προδοθεί από το εύθραυστο
πέμπτο μετατάρσιο του δεξιού του ποδιού,
ενώ απουσίασε και από το πρόσφατο
Κόπα Αμέρικα που κατέκτησε η Βραζιλία.
Στη Ρωσία όπου ήταν παρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο, έγινε στόχος τόσο των αντιπάλων όσο και των ΜΜΕ για τον... χρόνο που περνούσε ξαπλωμένος στο χορτάρι
λόγω των δυνατών μαρκαρισμάτων.
Τα νεύρα του άρχισαν να γίνονται όλο
και πιο εμφανή με αποκορύφωμα τον χαμένο τελικό Κυπέλλου κόντρα στη Ρεν,
όταν απάντησε με γροθιά στις προκλήσεις
ενός φιλάθλου των αντιπάλων. Λίγο αργότερα ήρθε και η καταγγελία βιασμού
από ένα μοντέλο από τη Βραζιλία για να
«γεμίσει» το κακό φεγγάρι του Νεϊμάρ
στο Παρίσι.
Μέσα σε όλα, οι Αρχές στη Βραζιλία

άρχισαν να ξεψαχνίζουν μια παλιά του
υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 15 εκατ.
ευρώ, με αποτέλεσμα να μπει «λουκέτο»
σε 36 ακίνητα στην πατρίδα του. Τις τάσεις
φυγής του από τη γαλλική πρωτεύουσα
φαίνεται πως τις έχει αποδεχθεί πια η ομάδα του, παίρνοντας απόφαση να τον
πουλήσει έναντι του κατάλληλου αντιτίμου. Ωστόσο, οι προτάσεις για την παραχώρησή του ούτε καν αγγίζουν το ποσό
που είχε δώσει το 2017 η Παρί για να τον
αγοράσει. Σαράντα εκατομμύρια ευρώ
και τους Ντεμπελέ, Κουτίνιο προσφέρει
η Μπαρτσελόνα, με τους Γάλλους να απορρίπτουν τη συγκεκριμένη πρόταση
με συνοπτικές διαδικασίες.
Ηταν το βάρος των τόσων εκατομμυρίων; Ηταν το «αλάθητο» που νόμιζε ότι
είχε; Ηταν εξαρχής μια καταδικασμένη
μεταγραφή; Το αποτέλεσμα δείχνει πως
ούτε η Παρί έγινε ανώτερη ομάδα με τον
Νεϊμάρ στη σύνθεσή της ούτε ο Νεϊμάρ
έγινε ο ηγέτης που άξιζε 222 εκατ. ευρώ.

Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα, ακόμη
και στην Αγγλία, ακόμη και στον αθλητισμό, ο ρατσισμός για μερικούς
δεν θεωρείται μεγάλο κοινωνικό ζήτημα. Σύμφωνα με την έρευνα του
Home Office, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι πρώτη στην Αγγλία σε συλλήψεις οπαδών για κρούσματα ρατσισμού την τετραετία 2014-2018. Τα
στοιχεία που δημοσιεύθηκαν δείχνουν
πως από τη σεζόν 2014-2015 έως και
τη σεζόν 2017-2018, 27 οπαδοί της Γιουνάιτεντ έχουν συλληφθεί για ρατσιστικές επιθέσεις. Οι ομάδες της Β΄
κατηγορίας Λιντς και Μίλγουολ είχαν
15 άτομα που συνελήφθησαν από την
αστυνομία, ενώ η Λέστερ είχε 14 και
η Τσέλσι 13.
Την περασμένη σεζόν καταγράφηκαν δύο πολύ σοβαρά ρατσιστικά επεισόδια και συλλήψεις. Με αφορμή
τα δύο αυτά επεισόδια, ο ιδιοκτήτης
της Τσέλσι, Ρομάν Αμπράμοβιτς, πήρε
την πρωτοβουλία να στείλει σε εκπαιδευτικό ταξίδι στο Αουσβιτς όσους
φιλάθλους επεδείκνυαν ρατσισμό.
Από την πλευρά της, η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ τόνισε πως αυτό το μικρό
ποσοστό δεν αντιπροσωπεύει όλη
την ομάδα. Είναι κατανοητό πως κατά
μέσον όρο 69.000 φίλαθλοι βρίσκονται
σε κάθε αγώνα στο «Ολντ Τράφορντ»,
ενώ 3.000 ταξιδεύουν και στα εκτός
έδρας παιχνίδια της Γιουνάιτεντ.

«Δεν υπάρχει χώρος για τον ρατσισμό στο παιχνίδι μας ή στην κοινωνία μας. Εχουμε δεσμευθεί πως
θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε για
να κάνουμε το ποδόσφαιρο απαλλαγμένο από κάθε μορφή διακρίσεων.
Το συγκεκριμένο στατιστικό ισχύει
για το 0,0004% των φιλάθλων μας.
Δεν αντανακλά τις απόψεις ή τη συμπεριφορά των οπαδών μας στο σύνολό τους. Από την πλευρά μας, εμείς
συνεχίζουμε την παρακολούθηση
και τη συνεργασία με τις Αρχές για
να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε
και να εξαλείψουμε τυχόν μορφές
διακριτικής συμπεριφοράς και ρατσισμού», δηλώνει εκπρόσωπος του
συλλόγου στον Guardian.
Στην Αγγλία, από την περίοδο 20142015, 107 άτομα συνελήφθησαν συνολικά, ενώ τη σεζόν 2015-2016 οι
συλλήψεις ανέβηκαν σε 114. Στις δύο
επόμενες σεζόν, οι συλλήψεις μειώθηκαν (94 το 2016-2017, 75 το 20172018). Παίκτες όπως οι Ραχίμ Στέρλινγκ και Πιερ-Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ
δέχτηκαν ρατσιστικές επιθέσεις την
περασμένη σεζόν και όπως εξηγεί o
αντιρατσιστικός οργανισμός Kick It
Out, τα παραπάνω στοιχεία δείχνουν
ότι ο ρατσισμός είναι ένα εθνικό πρόβλημα που μοιράζονται οι ομάδες του
αγγλικού ποδοσφαίρου σε διαφορετικά
μεγέθη.
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Minthis: Tο πρώτο γήπεδο
γκολφ στην Κύπρο
με πιστοποίηση GEO

MICROSOFT

Επενδύει 1 δισ. δολ. στην OpenAI
Σε συνεργασία προχωρούν οι Microsoft και OpenAI

για να φέρουν τεχνολογίες supercomputing και AI
στο Microsoft Azure. Η OpenAI θα τρέχει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά στο cloud της Microsoft. Οι δύο
εταιρείες ευελπιστούν να αναπτύξουν την τεχνολογία
AGI (Artificial General Intelligence η οποία εκτιμάται
ότι ενδεχομένως να ξεπερνάει την ανθρώπινη ευφυΐα. Πρόσφατα, η OpenAI βρέθηκε στις επικεφαλίδες των ειδήσεων διάφορων ιστοσελίδων τεχνολογίας επειδή ανέπτυξε τεχνητή νοημοσύνη (AI) που
μπορεί και κερδίζει τους ανθρώπινους παίκτες στα
παιχνίδια και βρίσκεται πίσω από πειράματα, όπως είναι η συγγραφή πειστικών ψευδών ειδήσεων και η
βελτίωση της επιδεξιότητας των ρομποτικών χεριών.
Η OpenAl ιδρύθηκε από τον Elon Musk και τον Sam
Altman. Σε ανακοίνωσή της, η OpenAI έκανε γνωστό
ότι ευελπιστεί ότι η AGI θα βοηθήσει τον άνθρωπο σε
θέματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η προσιτή και
υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη, η εξατομικευμένη εκπαίδευση κ.ά.

Πατέρας και γιος έχουν μέχρι στιγμής ξοδέψει 20.000 δολάρια για να εκτυπώσουν τμήματα του αυτοκινήτου.

Κατασκευάζουν Lamborghini
σε τρισδιάστατο εκτυπωτή

Με το διεθνές οικολογικό σήμα για γήπεδα γκολφ
πιστοποιήθηκε πρόσφατα το Minthis, της εταιρείας
Pafilia Property Developers. Το πιστοποιητικό δόθηκε από τον ανεξάρτητο Διεθνή Οργανισμό Περιβάλλοντος Γκολφ (GEO), αποτελεί το πιο αναγνωρισμένο σήμα αειφορίας για γήπεδα γκολφ και
απονέμεται σε εγκαταστάσεις που ακολουθούν τα
διεθνή πρότυπα και τις καλές πρακτικές και τηρούν
την ουσιαστική δέσμευσή τους για προστασία του
περιβάλλοντος και εξοικονόμηση πόρων προς
όφελος της τοπικής κοινωνίας. Το Minthis είναι το
πρώτο γήπεδο γκολφ στην Κύπρο που έλαβε αυτό
το πιστοποιητικό, γεγονός που τιμά ιδιαίτερα την
Pafilia και επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά την
περιβαλλοντική ευαισθησία και κουλτούρα και αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης που χαρακτηρίζει την εταιρεία.

Tο αυτοκίνητο θα είναι σε φυσικό μέγεθος και πλήρως λειτουργικό

GOOGLE

Ακύρωσε μηχανή αναζήτησης
Μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για την μηχανή

αναζήτησης Dragonfly της Google, η εταιρεία έχει ακυρώσει το project. Η μηχανή αναζήτησης αφορούσε την
κινεζική κυβέρνηση και έγινε γνωστή λόγων των αντιδράσεων των υπαλλήλων της Google, ενώ κινητοποιήθηκε ο διεθνής οργανισμός αμνηστείας, αλλά και το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Από έγγραφα που διέρρευσαν έγινε
γνωστό ότι η μηχανή αναζήτησης θα είχε σοβαρό αντίκτυπο στην ελευθερία του λόγου, την πολιτική κριτική
και αντιπαράθεση. Όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της
Google για τον τομέα κοινωνικής ευθύνης σε σχετική επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ, η εταιρεία έχει σταματήσει να ασχολείται με το Dragonfly, ακύρωσε ολοκληρωτικά το project και δεν σκοπεύει γενικότερα να λανσάρει μηχανή αναζήτησης στην Κίνα. Δεν είναι η πρώτη
συνεργασία της εταιρείας η οποία τερματίζεται μετά από αντιδράσεις των υπαλλήλων της εταιρείας. Η προηγούμενη ήταν με το Πεντάγωνο των ΗΠΑ, με πέραν των
4 χιλιάδων υπαλλήλων να υπογράφουν κατά του έργου
ενώ είχαν σημειωθεί και παραιτήσεις.

INSTAGRAM

Ειδοποίηση για διαγραφή
Η ομάδα του Instagram συνεχίζει να αναζητά τρόπους

για να περιορίσει την …περίεργη δραστηριότητα των
χρηστών (όπως κακόβουλα σχόλια, bullying, ανάρμοστο περιεχόμενο κλπ.), λανσάροντας μια νέα λειτουργία που ουσιαστικά θα προειδοποιεί τον χρήστη πως
βρίσκεται οριακά ένα βήμα πριν διαγραφεί ο λογαριασμός του. Στην ειδοποίηση αυτή θα του παρουσιάζονται τα posts, σχόλια και stories που διαγράφηκαν από
τους διαχειριστές περιεχομένου (moderators) του
Instagram και οι λόγοι που τους οδήγησαν σε αυτήν
την ενέργεια. Στο μήνυμα αναφέρεται χαρακτηριστικά
ότι εάν αναρτήσει ξανά οτιδήποτε παραβιάζει τους κανόνες λειτουργίας του Instagram, τότε ο λογαριασμός
του μπορεί να διαγραφεί οριστικά.

Εδώ και ενάμιση χρόνο, ο Στέρλινγκ
Μπάκους και ο γιος του φιλοτεχνούν μια Lamborghini Aventador,
στο μεγαλύτερο ποσοστό κατασκευασμένη σε τρισδιάστατο εκτυπωτή, σε φυσικό μέγεθος και
πλήρως λειτουργική. Όπως εξηγεί
στη σελίδα του στο Facebook o
φυσικός από το Κολοράντο των
ΗΠΑ, το πρότζεκτ έχει στόχο «να
δείξει στα παιδιά πόσο cool μπορεί
να είναι η επιστήμη και η μηχα-

νουργία και να επιδείξει τη δύναμη
της τεχνολογίας».
Για την από τρισδιάστατο εκτυπωτή Lamborghini Aventador, πατέρας και γιος έχουν μέχρι στιγμής
ξοδέψει 20.000 δολάρια, πολύ λιγότερα από την τιμή του αυθεντικού οχήματος σε έκθεση αυτοκινήτων που είναι 639.670 δολάρια.
Από κοινού έχουν «εκτυπώσει» τα
τμήματα του σασί, τα πίσω φώτα,
τα μπροστινά φώτα και το σύστημα

εξαερισμού. Βεβαίως, δεν μπορούν
όλα τα μέρη να κατασκευαστούν
σε τρισδιάστατο εκτυπωτή, με αποτέλεσμα ο σκελετός, οι αναρτήσεις και το σύστημα ταχυτήτων
να είναι από ατσάλι. Χρησιμοποίησε, ως επί το πλείστον, πλαστικό
(PLA, ASA, ABS και PETG) για να
«εκτυπώσει», αλλά και nylon carbon
fiber για τα μέρη που απαιτούσαν
μεγαλύτερη αντοχή.
Ο Στέρλινγκ Μπάκους τονίζει

ότι το πρότζεκτ του δεν είναι πειρατεία. «Ο σχεδιασμός των μερών
βασίζεται στη Lamborghini
Aventador, αλλά έχουμε αλλάξει
σημαντικά κάθε μέρος, για να προσθέσουμε το δικό μας σχεδιαστικό
γούστο. Επιπροσθέτως, δεν κατασκευάστηκαν καλούπια, και τίποτα
δεν πωλείται. Αυτό είναι ένα μοναδικό project το οποίο δεν θα επαναληφθεί και δεν πωλείται», υπογραμμίζει.

Το φαινόμενο των emojis στην γενιά Z
Το 83% των νέων αισθάνεται πιο άνετα να εκφράζει έτσι τα συναισθήματά του
Φως στην επίδραση του φαινομένου των emojis στην κουλτούρα,
την οικονομία και την επικοινωνία
μεταξύ των ανθρώπων ρίχνει η
καινούργια έρευνα της Adobe, που
δημοσιεύθηκε στις 17 Ιουλίου, ανήμερα της World Emoji Day. Στην
πρώτη της έρευνα «Emoji Trend
Report», η πολυεθνική λογισμικού
απευθύνθηκε σε 1.000 χρήστες
emojis στις ΗΠΑ να μάθει για τις
συνήθειες χρήσης τους και τον
ρόλο που τα emojis παίζουν στη
ζωή και τις σχέσεις των χρηστών.
Η πλειονότητα των χρηστών
(65%) είπε ότι αισθάνονται πιο άνετα να εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσω emojis αντί με
τηλεφώνημα. Αυτό το νούμερο ανεβαίνει στο 83% μεταξύ των όσων
ανήκουν στη λεγόμενη Generation
Z, δηλαδή όσων γεννήθηκαν μεταξύ 1995 και 2010 (σύμφωνα με
τη Nielsen Total Audience Report
του 2017, η γενιά αυτή είναι το
μεγαλύτερο τμήμα του κοινού των
media). Σχεδόν όλοι οι χρήστες
emojis ανέφεραν ότι τα χρησιμοποιούν για να ελαφρύνουν το κλίμα
σε μια κουβέντα (93%) και για να
εκφράσουν την κατανόηση τους
στους συνομιλητές τους (91%).
Μεγάλο ποσοστό (81%) πιστεύει
ότι όσοι χρησιμοποιούν emojis είναι πιο συμπαθητικοί και πιο προσιτοί. Για να αποδείξει το πόσο

Τα τρία πιο αγαπημένα emojis των χρηστών είναι το «πρόσωπο με δάκρυα
χαράς», η κλασική «καρδούλα» και το «πρόσωπο που στέλνει ένα φιλάκι».
διαδεδομένα είναι, πλέον, τα
emojis, η έρευνα διαπιστώνει ότι
το 64% είναι πρόθυμοι να κάνει
αγορές χρησιμοποιώντας emojis
(φαγητό: 19%, εισιτήρια κινηματογράφου: 15%, ρούχα: 13%). Την
τάση οδηγεί η πίτσα Domino’s η

οποία δίνει τη δυνατότητα να παραγγείλει κάποιος με το να στείλει
με το κινητό του το emoji «κομμάτι
πίτσας». Το 44% των χρηστών σχεδόν οι μισοί- δήλωσαν ότι είναι
πιο πιθανό να προχωρήσουν σε
αγορά προϊόντων που στη διαφή-

μισή τους χρησιμοποιούνται
emojis. Και πάνω από τους μισούς
(58%) είπαν ότι είναι πιο πιθανό
να ανοίξουν μήνυμα ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου από μια εταιρεία αν
στο «Θέμα» υπάρχει emoji.
Πέραν όλων αυτών, η έρευνα
δείχνει ότι τα τρία πιο αγαπημένα
emojis των χρηστών είναι, κατά
σειρά, το «πρόσωπο με δάκρυα
χαράς», η κλασική «καρδούλα»
και το «πρόσωπο που στέλνει ένα
φιλάκι».
«Η αγάπη, η ευτυχία και η λύπη
είναι τα τρία συναισθήματα που
εκφράζουν πιο πολύ οι χρήστες
χρησιμοποιώντας emojis» σημειώνεται στην έκθεση.
Σε ερώτηση για τα πλεονεκτήματα των emojis, οι χρήστες ανέφεραν την ικανότητα να επικοινωνούν πέραν των γλωσσικών
φραγμάτων (94%) και την ικανότητα να γνωστοποιούν αμέσως
σκέψεις και ιδέες (90%). Θετικός
είναι ο αντίκτυπος των emojis και
στο εργασιακό περιβάλλον: το 61%
των ερωτηθέντων ανταλλάσσουν
emojis την ώρα που εργάζονται.
Τέλος, η πλειονότητα θεωρεί ότι
θετικά λειτουργούν τα emojis όσον
αφορά το πόσο συμπαθητικός είναι
κάποιος (78%), το πόσο αξιόπιστος
είναι κάποιος ή κάτι (63%), αλλά
και καθιστούν πιο αξιόπιστα τα
καλά νέα (74%).

Επιλογή Πολιτιστικού
Ιδρύματος Τρ. Κύπρου
για μεταδιδακτορικό
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, για πρώτη
φορά στα χρονικά της λειτουργίας του, επελέγη ως
Ανάδοχος Φορέας μεταδιδακτορικών έργων, με θέμα
«Aspects of multi-confessionalism and human
geography in early modern Cyprus from the Venetians
to the Ottomans (CyChrist)». Το έργο εξασφάλισε
χρηματοδότηση, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του προγράμματος «Didaktor»
(Post-Doctoral Researchers) των προγραμμάτων
«RESTART 2016-2020» του Ιδρύματος Έρευνας και
Καινοτομίας. Με αυτή την επιτυχία, το ΠΙΤΚ πρωτοπορεί ως φορέας ερευνητικής αριστείας και ως αναγνωρισμένο ίδρυμα στον τομέα της έρευνας.

Τουρνουά mini football
από το The Mall of Engomi
Tο The Mall of Engomi συμμετείχε ενεργά στο καλοκαιρινό τουρνουά mini football Royal Futsal
SKASH Tournament, με το εμπορικό κέντρο της Έγκωμης να βραβεύει την ομάδα που τερμάτισε δεύτερη στο τουρνουά και να μετατρέπει τα μέλη της
σε πραγματικούς νικητές! Η «Σπύρος FC» έφυγε
από το γήπεδο με κουπόνια αξίας 100 ευρώ για το
κάθε μέλος της. Τα κουπόνια μπορούν να εξαργυρωθούν για αγορές από τα καταστήματα του The
Mall of Engomi. Μετά από ένα συναρπαστικό τελικό
που νικητής και ηττημένος μοιράστηκαν χαρές,
συγκινήσεις αλλά και έπαθλα, η ομάδα «Άπονας Ανάγια» κέρδισε με 2-1 την «Σπύρος FC», η οποία θα
έχει όμως κι αυτή τα δικά της τρόπαια. Τα δωροκουπόνια που κέρδισαν οι φιναλίστ, εκτός του συμπληρωματικού βραβείου των 200 ευρώ που δόθηκε
από τους διοργανωτές, μπορούν να αξιοποιηθούν
στα καταστήματα του The Mall of Engomi.

Το Αλτσχάιμερ εμφανίζεται συχνότερα σε γυναίκες

AVENGER’S Endgame

Θέλει να εκθρονίσει το Avatar
Μετά από δέκα χρόνια παραμονής στην πρώτη θέση

του box office, το Avatar αναμένεται ότι θα εκθρονιστεί από το Avenger’s Endgame. Το blockbuster των
Disney και Marvel ξεπέρασε τα $2,7897 δισ. στο παγκόσμιο «box office». O Πρόεδρος της Marvel, Kevin
Feige, έκανε την σχετική ανακοίνωση κατά την διάρκεια της παρουσίασης των επερχόμενων ταινιών της
εταιρείας στο San Diego, στην έκθεση Comic-Con. Ο
λόγος είναι το επιπλέον υλικό που προσθέτει η
Disney προκειμένου να προσελκύσει κυρίως τους φίλους τους franchise. Η ταινία θα περιέχει στο τέλος
μια σκηνή που είχε κοπεί στο μοντάζ της αρχικής έκδοσης και η οποία θα προβληθεί ως σκηνή post-credit
μετά το τέλος της εμφάνισης των συντελεστών της
ταινίας. Ακόμα θα υπάρξει και ένα μικρό αφιέρωμα άγνωστο σε ποιον- «αλλά και μερικές εκπλήξεις».

Η ανομοιογένεια στην εγκεφαλική
συνδεσιμότητα των δύο φύλων και
τα διαφορετικά γονίδια που συνδέονται με το Αλτσχάιμερ εξηγούν
γιατί οι γυναίκες εμφανίζουν συχνότερα από τους άνδρες τη συγκεκριμένη ασθένεια, σύμφωνα με
νέα ερευνητικά δεδομένα που δημοσιεύτηκαν από το BBC.
Μέχρι σήμερα ήταν ευρέως διαδεδομένη η πεποίθηση ότι οι γυναίκες εμφανίζουν Αλτσχάιμερ συχνότερα από τους άνδρες διότι ζουν
περισσότερο. Νέα δεδομένα όμως
που παρουσιάστηκαν στο Διεθνές
Συνέδριο της Ένωσης Αλτσχάιμερ
στο Λος Άντζελες υποστηρίζουν
ότι δεν είναι αυτή η εξήγηση.
Ερευνητές από το Ιατρικό Κέντρο του Βάντερμπιλτ παρατήρησαν την πρωτεΐνη «Τ» που έχει
συνδεθεί - όπως και το αμυλοειδές- με τη νόσο Αλτσχάιμερ σε
τομογραφίες εγκεφάλου. Οι πρωτεΐνες αυτές δημιουργούν τοξικές
μάζες και οδηγούν τα εγκεφαλικά

Στη Βρετανία πάσχουν από άνοια 500.000 γυναίκες και μόλις 350.000 άνδρες.
κύτταρα σε θάνατο με αποτέλεσμα
την έκπτωση μνήμης. Βρέθηκε
ότι στον εγκέφαλο των γυναικών
οι συνδέσεις των περιοχών όπου
παράγεται η πρωτεΐνη «Τ» είναι
καλύτερες. Αυτό σημαίνει ότι η
πρωτεΐνη «Τ» και επομένως και

η γνωστική έκπτωση που αυτή
μπορεί να προκαλέσει εξαπλώνεται
γρηγορότερα στον γυναικείο εγκέφαλο.
Η Χάνα Βόιγκ, επικεφαλής έρευνας του φιλανθρωπικού ιδρύματος «Alzheimer’s Research UK»,

δήλωσε πως «οι διαφορές των δύο
φύλων στην εγκεφαλική συνδεσιμότητα διαδραματίζει κάποιο ρόλο
στην μεταξύ τους ανομοιογένεια
σε ό,τι αφορά την εμφάνιση του
Αλτσχάιμερ».
Άλλη έρευνα από το Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι βρήκε πως υπάρχουν ενδείξεις ότι συγκεκριμένα γονίδια των δυο φύλων συνδέονται με το Αλτσχάιμερ. Η Βόιγκτ
τόνισε πως «παραμένει αβέβαιο
το γιατί συγκεκριμένα γονίδια στις
γυναίκες συνδέονται με το Αλτσχάιμερ ενώ στους άνδρες όχι.
Αν όμως αυτό αποκαλυφθεί, θα
μπορέσουμε να εξηγήσουμε τη
διαφοροποίηση μεταξύ των δύο
φύλων». Πράγματι το Αλτσχάιμερ
πλήττει κυρίως τις γυναίκες. Στη
Βρετανία πάσχουν από άνοια
500.000 γυναίκες ενώ μόλις 350.000
άνδρες. Οι περισσότεροι άνθρωποι
που νοσούν είναι άνω των 65 ετών
αλλά δεν αποκλείεται να προσβληθούν και νέοι.

Νέες υπηρεσίες από
τον όμιλο Baker Tilly
Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για συνεχή ανάπτυξη και επέκταση των λύσεων που παρέχει, ο
Όμιλος της Baker Tilly South East Europe έχει
προχωρήσει στην ενίσχυση του χαρτοφυλακίου
των υπηρεσιών της με τις άκρως εξειδικευμένες
λύσεις ενός νέου χαρτοφυλακίου με την ονομασία
Specialist Consulting Solutions. Σημαντική διαφοροποίηση των νέων λύσεων προς όφελος των
πελατών του Ομίλου, εντοπίζεται στην αυξημένη
ένταση και ιδιαίτερη αμεσότητα της συνεργασίας
με τους πελάτες μας για τον σχεδιασμό αλλά και
για την υλοποίηση μεγάλων έργων επιχειρηματικού
μετασχηματισμού και ψηφιοποίησης (Digital
Transformation & Strategy Consulting), επιλογής
και υλοποίησης νέων τεχνολογιών και συστημάτων
(Procurement, Sourcing & Project Management)
και αποτελεσματικής διαχείρισης των αυξανόμενων
προκλήσεων της κυβερνοασφάλειας (Cyber Security)
και της ιδιωτικότητας με αποτελεσματικές λύσεις
για συμμόρφωση με το GDPR.
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Πρεμιέρα του κινεζικού Nasdaq με άνοδο έως 520%
Η Κίνα ενισχύει τη θέση της στον «τεχνολογικό» πόλεμο με τις ΗΠΑ - Οι αρχικές δημόσιες εγγραφές υπερκαλύφθηκαν, κατά μέσον όρο 1.700 φορές
Με ένα ιλιγγιώδες άλμα των μετοχών
που έφτασε έως και στο 520% εγκαινίασε τη λειτουργία του το χρηματιστήριο Star Market, η κινεζική απάντηση στον Nasdaq. Με εγγεγραμμένες
ήδη πάνω από 140 τεχνολογικές και επιστημονικές εταιρείες της Κίνας στη
νέα αγορά που ανήκει στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, η Κίνα αντεπιτίθεται
επιδεικνύοντας τη δύναμη των τεχνολογικών της εταιρειών και των χρηματιστηρίων της. Αντικρούει έτσι τις πιέσεις της Ουάσιγκτον στον τεχνολογικό
της τομέα, λίγους μήνες μετά τον αποκλεισμό του κινεζικού κολοσσού του
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού Huawei
από την αμερικανική αγορά.
Οπως σχολιάζουν οικονομικοί αναλυτές, το Πεκίνο προσβλέπει στην επιτυχία του νέου χρηματιστηρίου για
να επιδείξει την αντοχή της κινεζικής
οικονομίας στον εμπορικό πόλεμο. Ευελπιστεί όμως, παράλληλα, πως θα εν-

θαρρύνει τις επενδύσεις στις εγχώριες
εταιρείες τεχνολογίας και θα οδηγήσει
περισσότερες εταιρείες στα κινεζικά
χρηματιστήρια αντί για τα μεγάλα χρηματιστήρια της Δύσης. Οι πρώτες 25
εταιρείες που έχουν εγγραφεί στο Star
Market άντλησαν χθες κεφάλαια ύψους
37 δισ. γουάν, ποσό αντίστοιχο των 4,8
δισ. ευρώ, με την έκδοση νέων μετοχών
των οποίων οι τιμές έκλεισαν χθες την
πρώτη συνεδρίαση έχοντας σημειώσει
άνοδο από 84% έως 400%. Τη θεαματική
άνοδο του 520% σημείωσε η κινεζική
εταιρεία μικροεπεξεργαστών Anji Microelectronics Technology, της οποίας
η χρηματιστηριακή αξία ανέρχεται πλέον σε 242 φορές τα κέρδη του 2018. Οι
αρχικές δημόσιες εγγραφές υπερκαλύφθηκαν, άλλωστε, κατά μέσον όρο 1.700
φορές, από μικροεπενδυτές.
«Η εκτίναξη των μετοχών ξεπέρασε
τις πιο τρελές προσδοκίες μας», δήλωσε
στο Reuters ο Στίβεν Χουάνγκ, αντι-

πρόεδρος της επενδυτικής Shanghai
See Truth Investment Management,
που παραδέχθηκε πως «οι εταιρείες
είναι καλές αλλά οι χρηματιστηριακές
τους αξίες υπερβολικά υψηλές και δεν
είναι λογικό να τις αγοράσει κανείς».
«Η κυβέρνηση το υποστηρίζει και οι επενδυτές προεξοφλούν πως θα εξακολουθήσει να το κάνει», τόνισε μιλώντας
στους Financial Times η Μάργκαρετ
Γιανγκ, αναλύτρια στη CMC Markets
Singapore. Η ίδια υπογράμμισε, πάντως,
πως αυτή η στήριξη της κυβέρνησης
δεν αρκεί για να εγγυηθεί τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του νέου χρηματιστηρίου.
Πρόκειται, πάντως, για μια αγορά
μοναδική στην Κίνα, που για να προσελκύσει εταιρείες, προσέφερε διαφόρων ειδών προνόμια. Μεταξύ άλλων,
επιτρέπει στους επενδυτές να «σορτάρουν» μεμονωμένες ορισμένες μετοχές,
ενώ απαγορεύει την κερδοσκοπική

Οπως σχολιάζουν οικονομικοί αναλυτές, το Πεκίνο
προσβλέπει στην επιτυχία του νέου χρηματιστηρίου
για να επιδείξει την αντοχή της κινεζικής οικονομίας
στον εμπορικό πόλεμο.

αυτή πρακτική σε όλα τα χρηματιστήρια
της χώρας. Δεν θέτει, άλλωστε, κανέναν
περιορισμό στο ύψος της τιμής των μετοχών για τις πρώτες πέντε ημέρες διαπραγμάτευσης, όταν στα υπόλοιπα κινεζικά χρηματιστήρια επιβάλλει όριο
44%. Σχολιάζοντας σε ανακοίνωσή του
τη θεαματική εκτίναξη των τιμών των
μετοχών, το χρηματιστήριο της Σαγκάης
(SSE) τόνισε πως είναι αναμενόμενες
οι μεγάλες διακυμάνσεις σε νεοεισαχθείσες μετοχές εταιρειών τεχνολογίας,
των οποίων οι προοπτικές είναι αβέβαιες
και δύσκολα αποτιμάται η αξία τους.
Τρεις ημέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση, άλλωστε, το SSE είχε δικαιολογήσει τη χαλάρωση των κανόνων
για το συγκεκριμένο χρηματιστήριο με
το επιχείρημα ότι «προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία στους παράγοντες της
αγοράς και επισπεύδει τη διαμόρφωση
ισορροπημένων τιμών»
Με πρότυπο την αγορά του Nasdaq,

αλλά και έχοντας υιοθετήσει πλήρως
το αμερικανικό σύστημα αρχικής δημόσιας εγγραφής, το Star Market είναι
ίσως το πιο τολμηρό έως τώρα βήμα
της Κίνας στην κατεύθυνση της μεταρρύθμισης των χρηματαγορών της. Οπως
τονίζουν αναλυτές του Reuters, αντανακλά και τη φιλοδοξία του Πεκίνου
να αποκτήσει πλήρη τεχνολογική αυτάρκεια, εν μέρει και εξαιτίας του εμπορικού και τεχνολογικού πολέμου
με την Ουάσιγκτον. Η έλξη που ασκεί
στους επενδυτές αναμένεται, πάντως,
να επισκιάσει τα άλλα κινεζικά χρηματιστήρια, όπως έδειξε η χθεσινή πρώτη
συνεδρίαση. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης του χρηματιστηρίου της
Σαγκάης CS1300 έκλεισε με απώλειες
0,69%, ενώ ακόμη και οι μετοχές εταιρειών που διπλασίασαν την τιμή τους
στο Star Market την ίδια στιγμή υποχωρούσαν έως και 11,7% στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ.

ΑΝΑΛΥΣΗ

Προσδοκίες
μείωσης επιτοκίων
από τη Fed
To ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων από τη Fed
στην επόμενη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής
στις 30-31 Ιουλίου θεωρείται δεδομένο από την
πλειονότητα των επενδυτών. Η άποψη αυτή βρήκε
περαιτέρω στήριξη την εβδομάδα που διανύσαμε
σ ε σχόλια του προέδρου της Fed N.Y. Τζον Ουίλιαμς
και του αντιπροέδρου της Fed Ρίτσαρντ Κλαρίντα,
σύμφωνα με τα οποία οι κεντρικοί τραπεζίτες είναι
προτιμότερο να ενεργούν γρήγορα και σθεναρά
όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά και η οικονομική
ανάπτυξη επιβραδύνεται, παρά να περιμένουν σημαντική επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών,
που θα καθιστούσε αναγκαία τη δραματική μείωση
των επιτοκίων. Παράλληλα, η πλειονότητα των οικονομικών στοιχείων των ΗΠΑ υποδηλώνει υποχώρηση του τριμηνιαίου ετησιοποιημένου ρυθμού
αύξησης του ΑΕΠ το δεύτερο τρίμηνο του έτους,
από 3,1% την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου, κυρίως
λόγω της αβεβαιότητας από τη συνεχιζόμενη εμπορική διαμάχη με την Κίνα. Σύμφωνα με τις
πλέον πρόσφατες ανακοινώσεις, η βιομηχανική
παραγωγή παρέμεινε αμετάβλητη τον Ιούνιο έναντι
εκτιμήσεων για αύξηση 0,4% σε μηνιαία βάση,
ενώ, σε μια ακόμα ένδειξη επιβράδυνσης της οικοδομικής δραστηριότητας, οι ενάρξεις κατοικιών
υποχώρησαν περισσότερο από όσο αναμενόταν
τον ίδιο μήνα και οι οικιστικές οικοδομικές άδειες
σημείωσαν τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση από τον
Μάρτιο του 2016. Επηρεασμένη από τις τελευταίες
αυτές εξελίξεις, η προθεσμιακή αγορά τιμολογούσε
νωρίς την Παρασκευή πιθανότητα περίπου 45%
το ενδεχόμενο μείωσης των επιτοκίων 50 μ.β. από
τη Fed στην επόμενη συνεδρίαση, έναντι περίπου
18% στις αρχές της εβδομάδας, στον απόηχο της
μεγαλύτερης από την αναμενόμενη αύξησης του
δομικού πληθωρισμού Ιουνίου, ενώ η πιθανότητα
μιας πιο συγκρατημένης μείωσης 25 μ.β. έχει, αντίστοιχα, υποχωρήσει σε περίπου 55%. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα κυβερνητικά ομόλογα
των ΗΠΑ ενισχύθηκαν, καλύπτοντας μεγάλο μέρος
των απωλειών της προηγούμενης εβδομάδας, που
προήλθαν από τις ανακοινώσεις ισχυρών στοιχείων
για την αγορά εργασίας και τον δομικό πληθωρισμό.
Κέρδη κατέγραψαν και οι ευρωπαϊκοί κυβερνητικοί
τίτλοι, κυρίως χωρών της περιφέρειας, ευνοημένοι
από τη διάθεση των επενδυτών για χαρτιά με
θετικές αποδόσεις λόγω της σημαντικής συρρίκνωσης των αποδόσεων τις τελευταίες εβδομάδες.
Στις αγορές συναλλάγματος, μετά προσωρινή άνοδο
στο 1,1281 δολ. νωρίς την Παρασκευή –κοντά στα
πρόσφατα υψηλά 1,1285 (11 Ιουλίου)–, το ευρώ
κινήθηκε πτωτικά αντιδρώντας σε δημοσιεύματα
ότι η ΕΚΤ έχει αρχίσει να εξετάζει το ενδεχόμενο
αναθεώρησης του στόχου για τον πληθωρισμό, υποχωρώντας στην περιοχή 1,1230/35, 0,3% χαμηλότερα σε εβδομαδιαία βάση. Εντούτοις, παρέμεινε
στο πρόσφατο διάστημα διαπραγμάτευσης 1,12001,1300 εν αναμονή της επόμενης συνεδρίασης νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ στις 25 Ιουλίου και
της Fed λίγες ημέρες αργότερα.
Τομέας οικονομικής ανάλυσης& έρευνας διεθνών κεφαλαιαγορών της Eurobank.

Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε ποσοστιαία πτώση και έκλεισε στις 69,44 μονάδες.

Με πτώση 0,23%
έκλεισε το ΧΑΚ
Με απώλειες έκλεισε και την Τρίτη το Χρηματιστήριο
Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να καταγράφει
ποσοστιαία πτώση 0,23% και να κλείνει στις 69,44
μονάδες. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 παρουσίασε πτώση
σε ποσοστό 0,26% κλείνοντας στις 41,69 μονάδες.
Ο όγκος των συναλλαγών περιορίστηκε σε €79.002.
Σε ό,τι αφορά τους επιμέρους χρηματιστηριακούς
δείκτες, με ζημιές έκλεισε ο δείκτης της Κύριας
Αγοράς σε ποσοστό 0,29% και ο δείκτης της Εναλλακτικής Αγοράς κατά 0,26%. Χωρίς μεταβολή έκλεισαν οι Επενδυτικές και τα Ξενοδοχεία. Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι
τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €22.113 (τιμή κλεισίματος €1,53 – χωρίς μεταβολή), της Δήμητρα Επενδυτικής με €16.502 (τιμή κλεισίματος €0,52 –
χωρίς μεταβολή), της Ελληνικής Τράπεζας με €8.475
(τιμή κλεισίματος €0,862 –πτώση 1,82%), της Logicom
με €8.033 (τιμή κλεισίματος €1,31 –άνοδος 0,77%)
και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €7.915 (τιμή
κλεισίματος €2,44 –πτώση 0,81% ).
Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης,
3 κινήθηκαν ανοδικά, 4 πτωτικά και 5 παρέμειναν
αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών περιορίστηκε στις 73. Εξάλλου, το Συμβούλιο του ΧΑΚ ανακοινώνει ότι έχει αποδεχθεί προς εισαγωγή σύμφωνα με το Άρθρο 58 του Νόμου του ΧΑΚ, 4.945.460
συνήθεις μετοχές της εισηγμένης εταιρείας «KEO
Plc», οι οποίες προέκυψαν από τη διανομή μερίσματος
υπό μορφή μετοχών. Σημειώνεται ότι οι πιο πάνω
μετοχές θα ενσωματωθούν στο ήδη εισηγμένο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, το οποίο θα ανέλθει
σε 42.181.923 μετοχές. Η διαπραγμάτευση των μετοχών θα αρχίσει την Πέμπτη, 25 Ιουλίου.

Αισθητή επιβράδυνση της βρετανικής οικονομίας
Για πρώτη φορά από το 2012 όλα τα στοιχεία
δείχνουν ότι η βρετανική οικονομία θα συρρικνωθεί το β΄ τρίμηνο του 2019 κατά 0,1%, σύμφωνα με έρευνες του Bloomberg και του Reuters
σε οικονομολόγους. Την προηγούμενη εβδομάδα,
ο Μαρκ Κάρνεϊ, διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας, προειδοποίησε ότι η παγκόσμια αναταραχή
που επικρατεί λόγω των εμπορικών διαμαχών,
όπως και το ενδεχόμενο ενός σκληρού Brexit
χωρίς συμφωνία, απειλούν την ανάπτυξη της
οικονομίας. Την προειδοποίηση του Κάρνεϊ συνοδεύει σειρά δυσοίωνων οικονομικών αποτελεσμάτων στη Βρετανία, όπως η στασιμότητα
στον τομέα των υπηρεσιών και η ξεκάθαρη συρ-

ρίκνωση στον κατασκευαστικό τομέα και στον
κλάδο της μεταποίησης. Ο δείκτης υπεύθυνων
προμηθειών της IHS Markit στον τομέα των υπηρεσιών υποχώρησε στο 50,2 τον Ιούνιο, αποδεικνύοντας τη στασιμότητα των δραστηριοτήτων στον κλάδο. Η Βρετανική Κοινοπραξία
Λιανεμπορίου (BRC) γνωστοποίησε χθες ότι οι
πωλήσεις στον τομέα λιανικής μειώθηκαν κατά
1,6% τον Ιούνιο σε ετήσια βάση. Οπως ανέφερε
η BRC, πρόκειται για τη χειρότερη μέση μεταβολή
του τελευταίου δωδεκάμηνου. «Η πρόσφατη
πτώση ήρθε ύστερα από σταδιακή επιδείνωση
της ζήτησης κατά τη διάρκεια του τελευταίου
έτους, όσο η αβεβαιότητα για το Brexit επέτεινε

τον αντίκτυπο γενικότερης παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης», δήλωσε στο Reuters ο
Κρις Γουίλιαμσον, επικεφαλής οικονομολόγος
στην IHS Markit.
Λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης στη Βρετανία, όπως και
την ομιλία του διοικητή της Τράπεζας της Αγγλίας,
οικονομολόγοι και επενδυτές προβλέπουν ότι
θα μειωθούν τα επιτόκια δανεισμού. Την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Κάρνεϊ ανέφερε ότι ενδέχεται να χρειαστούν μέτρα στήριξης, προκειμένου να αντιμετωπίσει η βρετανική οικονομία
ένα σκληρό Brexit ή ενδεχόμενη κλιμάκωση
των εμπορικών εντάσεων.

