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Γενικός Δείκτης

100

ΟΦΕΛΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Εγκρίνει δάνεια σε τρία λεπτά

Εφικτός ο στόχος για ανάπτυξη

Η εποχή των χαμηλών επιτοκίων

Ο δισεκατομμυριούχος Κινέζος Τζακ Μα κάνει επανάσταση στις

Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζουν τις προγραμ-

Είναι ωφέλημα για την οικονομία αλλά επιζήμια για τους απο-

χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με τη MY bank. Πρόκειται για
τράπεζα, που παρέχει δάνεια σε τρία λεπτά χωρίς παρέμβαση
τραπεζοϋπαλλήλων. O Τζακ Μα, o οποίος κυριαρχεί στο λιανεμπόριο με την πλατφόρμα Alibaba, αλλάζει τον τρόπο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σελ. 11

ματικές δηλώσεις της κυβέρνησης αναλυτές και οικονομολόγοι, με την S&P μάλιστα να επισημαίνει ότι θα λειτουργήσουν
θετικά για την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας, αρκεί να
τηρηθούν οι δεσμεύσεις προς τους πιστωτές. Τονίζουν ότι είναι
εφικτός ο στόχος για την ανάπτυξη. Σελ. 24

ταμιευτές και τις τράπεζες. Ο λόγος για τα χαμηλά επιτόκια που
παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις αναλυτών και εξαγγελίες κεντρικών τραπεζών, παγιώνονται και διαμορφώνουν ανακλαστικά σε όλους τους παράγοντες της οικονομίας. Ο κίνδυνος
φούσκας και το ρίσκο των επενδυτών. Σελ. 12
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Εντατικές προσπάθειες για μετριασμό των επιπτώσεων στις τράπεζες - Προς έγκριση η πρόταση του ΔΗΚΟ
Πυρετώδεις είναι οι διαβουλεύσεις μεταξύ
κομμάτων και Κεντρικής Τράπεζας για
τη διαφοροποίηση του νόμου των εκποιήσεων. Ο διοικητής της Κεντρικής Κωνσταντίνος Ηροδότου έχει συναντήσεις

με τα κόμματα σε μια προσπάθεια μετριασμού των επιπτώσεων από την πρώτη
πρόταση που ψήφισε η Βουλή και που
αναπέμφθηκε από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Τραπεζικοί κύκλοι τονίζουν ότι

και η νέα πρόταση του ΔΗΚΟ θα έχει επιπτώσεις στις τράπεζες, αλλά σε καμία
περίπτωση δεν θα συγκρίνονται με αυτές
που θα είχαν με την πρώτη πρόταση. Μέχρι την Παρασκευή θα έχουν γίνει όλες

οι απαιτούμενες αλλαγές επί του συγκεκριμένου εγγράφου, και την προσεχή
Παρασκευή, όπως όλα δείχνουν, θα εγκριθεί η πρόταση του ΔΗΚΟ. Πάντως,
δεν αποκλείεται ύστερα από μερικούς

Σύγχρονη Ριβιέρα στη Σ. Αραβία με κόστος 500 δισ. δολ.
Ο Σαουδάραβας πρίγκι-

πας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν επιδιώκει να κατασκευάσει μια
σύγχρονη Ριβιέρα στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια
περιοχή ονόματι Κουραΐμπα, η οποία έχει μερικά ψαροχώρια, όπως
το Κουραΐμπα και το
Σάρμα. Υπολογίζεται ότι
τα έργα ανάπτυξης θα
κοστίσουν
500 δισ. δολάρια. Σελ. 11

ΠΛΕΟΝΑΖΟΥΣΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ

«Οαση» για τις τράπεζες
η δημιουργία Εquity Fund
Θετικά φαίνεται να βλέπουν οι τρά-

πεζες τη δημιουργία Ταμείου Χρηματοδότησης Ιδίων Κεφαλαίων (Εquity
Fund). Κι αυτό γιατί θα λειτουργήσει
ως μία μικρή διέξοδος παροχής της
πλεονάζουσας ρευστότητάς τους. Οι
τράπεζες πληρώνουν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένα μεγάλο
κονδύλι για να κρατά την πλεονάζουσα ρευστότητά τους. Σελ. 7

ΜΑΛΤΑ-ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ

Ζητούν μερίδιο στην αγορά
των ψηφιακών νομισμάτων

Ελκυστική
η Ελλάδα για
τους επενδυτές

Στενεύουν τις θέσεις,
χαμηλώνουν τα ναύλα
Τα αεροπορικά ταξίδια έχουν εξελι-

χθεί σε δοκιμασία για τις φυσικές αντοχές μας. Οι θέσεις στένεψαν και ο
χώρος για τα πόδια μίκρυνε με αντάλλαγμα φθηνότερα εισιτήρια. Βέβαια,
αυτό δεν φαίνεται να προβληματίζει
τους επιβάτες στη Νοτιοανατολική Ασία, εκεί όπου αναπτύσσεται πολύ
γρήγορα μία νέα μεσαία τάξη, η οποία
θέλει να πετάει χωρίς υψηλό κόστος,
θυσιάζοντας την όποια άνεση. Σελ. 9

Υπάρχουν όμως επιφυλάξεις
Η Ελλάδα προσελκύει και πάλι το ενδιαφέρον
των ξένων επενδυτών, σύμφωνα με έρευνα
της ΕΥ. Το 47% των ερωτηθέντων θεωρεί
ότι η κατάσταση βελτιώθηκε και το 76%
ότι θα βελτιωθεί περαιτέρω την επόμενη
τριετία. Σε ποσοστό 30% δήλωσαν θα προχωρήσουν σε νέες επενδύσεις. Ωστόσο, η
πλειονότητα έχει επιφυλάξεις. Σελ. 15

Α Ν Α ΛΥ Σ Η

Μικρές χώρες

που δεν φημίζονται για τη
διαφάνεια
στις χρηματοπιστωτικές
συναλλαγές
και ενίοτε κατατάσσονται
στους φορολογικούς παραδείσους σπεύδουν να
υιοθετήσουν συγκεκριμένους κανόνες που θα διέπουν τα ψηφιακά νομίσματα. Πρόκειται για χώρες όπως η
Λευκορωσία, το Μπαχρέιν, η Μάλτα
και το Γιβραλτάρ, που προσπαθούν
να διασφαλίσουν μερίδιο σε μια καινούργια αγορά. Σελ. 9

μήνες το υπ. Οικονομικών ή η Κεντρική
να υποβάλουν νέα πρόταση που να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Προβλήματα
από την εμπλοκή στη διαδικασία του
Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου. Σελ. 4

Οι υψηλές
προσφορές
σείουν το νέο
κτήριο Βουλής

Αποκλίσεις 30 εκατ. ευρώ

Το υψηλό κόστος των προσφορών
οδήγησε το υπουργείο Μεταφορών
στην ακύρωση του διαγωνισμού για
το νέο κτήριο της Βουλής. Απόκλιση
τριάντα εκατομμυρίων εντοπίζεται
μεταξύ του ύψους των προσφορών
και των υπολογισμών της Βουλής.
Ετοιμο να αναθεωρήσει τα σχέδια
αν χρειαστεί, το Υπουργείο Μεταφορών. Σελ. 8

Γαλλική κυριαρχία
στην ΑΟΖ Κύπρου
Παρουσία σε επτά τεμάχια
Μετά την τελευταία απόφαση της κυβέρνησης, TOTAL και ENI εμφανίζονται να έχουν κυρίαρχο ρόλο και
παρουσία εντός της κυπριακής ΑΟΖ.
Επτά από τα δεκατρία τεμάχια που
έχουν οριοθετηθεί έχουν παραχωρηθεί στην Ιταλό-γαλλική κοινοπραξία. Το γεωτρητικό πρόγραμμα εντός
της ΑΟΖ θα ξεκινήσει και πάλι τέλος
του 2019 αρχές του 2020. Σελ. 5

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σελ. 6

Βλέπουν τον Σίμο Ιωάννου για
τη δημαρχία Αμμοχώστου.
l Μητροπολίτης Κιτίου ο Νεκτάριος
με βούλα της Συνόδου.
l

Του ΓΙΆΝΝΗ ΚΟΤΌΦΩΛΟΥ

Η σιδηρά κυρία της Φρανκφούρτης
Μπορεί η επιλογή της Ούρσουλα φον ντερ
Λάιεν να έχει δεχθεί δια-φορετικές ερμηνείες σχετικά με την αποφασιστικότητα
που μπορεί να επιδείξει ως πρόεδρος της
Κομισιόν, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση για τις ικανότητες και τον ρόλο
που θα διαδραματίσει στην εξέλιξη της
Ευρώπης η Κριστίν Λαγκάρντ. Η δυναμική
Γαλλίδα δικηγόρος, η οποία θα διαδεχθεί
στην κορυφή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας τον Μάριο Ντράγκι, αποτελεί
την καλύτερη δυνατή επιλογή για τις σημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει
η Ευρώπη, εντός και εκτός των συνόρων
της. Η πρώην υπουργός Οικονομικών της
Γαλλίας και γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου διαθέτει
και το πολιτικό κριτήριο αλλά και την
πλήρη αντίληψη των κρίσιμων διεθνών
υποθέσεων, των προβλημάτων και των
κινδύνων που αναπτύσσονται πάνω στη

σκληρή σκακιέρα του ανταγωνισμού. Η
Κριστίν Λαγκάρντ θεωρείται ίσως η πιο
αξιόπιστη λύση για τη θέση του προέδρου
της ΕΚΤ, σε μια εποχή που η Ευρώπη αντιμετωπίζει γενικότερα ένα έλλειμμα ηγεσίας και πρέπει να επιζητήσει ισχυρές
προσωπικότητες και υπερεθνικούς μηχανισμούς εξουσίας, που θα συμβάλουν
στη συνοχή, την άμβλυνση των ανισοτήτων Βορρά - Νότου, τη σταθερότητα
και την ανάπτυξη των οικονομιών της
Ευρώπης. Η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, που θα αναλάβει
τα καθήκοντά της σε λίγους μήνες, διαθέτει την πυγμή και πάνω από όλα το κύρος να μιλάει από τη Φρανκφούρτη σε
ευθεία γραμμή με το Βερολίνο, το Παρίσι
και τις Βρυξέλλες, όπως και με την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη. Με άλλα λόγια,
η Λαγκάρντ είναι μια γερή πολιτική προσωπικότητα, την οποία εμπιστεύονται

απόλυτα από τη θητεία της στο ΔΝΤ και
σέβονται οι διεθνείς αγορές. Μεγάλο προσόν! Η προσωπικότητα και οι φιλοδοξίες
της νέας «σιδηράς κυρίας» της Φρανκφούρτης, σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή συγκυρία, την οποία χαρακτηρίζουν
η δυσλειτουργία του γαλλογερμανικού
άξονα, η ασθενής οικονομική ανάπτυξη
και ο πόλεμος που έχουν ξεκινήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα και την
Ευρώπη, ταυτίζονται, όπως δείχνουν τα
πράγματα, με την επιτάχυνση της ευρωπαϊκής ενοποίησης, τουλάχιστον σε οικονομικό επίπεδο. Υπάρχει το μείζον ανοικτό ακόμη θέμα της τραπεζικής ένωσης, το οποίο περνάει μέσα από την αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων των
τραπεζών της ζώνης του ευρώ, όπως φυσικά και μέσα από το σύστημα εγγύησης
των καταθέσεων. Οπουδήποτε και εάν
αναζητούσαμε τον κατάλληλο άνθρωπο

που θα μπορούσε να επιβληθεί στο σύστημα για να «τρέξει» αυτή τη δύσκολη
δουλειά (ακόμη και απέναντι στους Γερμανούς), στη Λαγκάρντ θα καταλήγαμε.
Τα παράσημα και η εμπειρία από το
ΔΝΤ μπορεί να βοηθήσουν πολύ, κατά
την προσωπική μας άποψη, στην εναρμόνιση της οικονομικής και της νομισματικής πολιτικής. Να τεθούν οι βάσεις μιας
πιο γόνιμης διαδικασίας σύγκλισης, η οποία μπορεί να παίξει τεράστιο ρόλο στην
προοπτική της ενωμένης Ευρώπης. Η ποσοτική χαλάρωση και η φθηνότερη ρευστότητα για τη χρηματοδότηση των οικονομιών ή η δημιουργία μιας πολύ δυνατής αγοράς κεφαλαίων, την ώρα μάλιστα
που απομονώνεται πολιτικά και αποκόπτεται το Λονδίνο, είναι εργαλεία πολύ
κρίσιμα για την οικονομική ανάπτυξη
της Ευρώπης και τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε τομείς αιχμής, όπως για

παράδειγμα η νέα τεχνολογία, όπου η
Γηραιά Ηπειρος έχει μείνει πίσω.
Η μεγαλύτερη πρόκληση εντός των
ευρωπαϊκών συνόρων είναι τη στιγμή
τούτη τα λιμνάζοντα δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία πράγματι θα μπορούσαν να
επενδυθούν και να αλλάξουν το οικονομικό τοπίο και την πρόοδο της Ευρώπης.
Υπολογίζεται ότι έχουν συσσωρευτεί
πάνω από 400 δισεκατομμύρια ευρώ, που
θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν καθοριστικό παράγοντα για τις επενδύσεις
και την ανάπτυξη και να εξισορροπήσουν
τις αντιθέσεις μεταξύ του πλεονασματικού
Βορρά και του ελλειμματικού Νότου. Σε
μια τέτοια περίπτωση, εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Ελλάδα, που τσακίστηκε από την κρίση και είναι μία από
τις ασθενέστερες οικονομίες της Ευρώπης,
θα είχε να αποκομίσει εντυπωσιακά οφέλη.
Καλή επιτυχία κ. Λαγκάρντ!
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Α Ρ Θ Ρ Ο / Του ΑΝΔΡΕΑ Α. ΑΝΔΡΕΟΥ

Σύγκριση ακτινογραφιών
αγοράς ακινήτων

Α

ν δούμε τις στατιστικές
του κατασκευαστικού τομέα, ένας δείκτης που κάνει εντύπωση είναι το μέσο εμβαδόν οικιστικών μονάδων. Βλέπουμε πως στα μέσα της δεκαετίας του 1990 το μέσο εμβαδόν
ήταν περίπου 190μ² και εξελικτικά μειωνόταν για να φτάσει
τα 150μ² το 2008.
Για να μην βιαστούμε να βγάλουμε συμπεράσματα του τύπου
πως «οι Κύπριοι έμαθαν να ζουν
σε μικρότερα σπίτια…», ας ξεκαθαρίσουμε πως το «μέσο εμβαδόν» υπολογίζεται σύμφωνα
με το συνολικό αδειοδοτημένο
εμβαδόν οικιστικών μονάδων
ανά έτος και το σύνολο των οικιστικών μονάδων που έτυχαν
αδειοδότησης το ίδιο έτος. Έτσι
αν για παράδειγμα μια χρονιά
εξασφάλισαν άδεια 100 οικιστικές μονάδες και το συνολικό
τους εμβαδόν ήταν 12.000μ²,
τότε ο δείκτης λέει πως το μέσο
εμβαδόν της οικιστικής μονάδας
εκείνη την χρονιά ήταν 120μ².
Μια απλή διαίρεση δηλαδή. Ο
πληθυσμός των οικιστικών μονάδων για εκείνη την χρονιά είναι αντιληπτό πως είχε διάφορα
εμβαδά. Γιατί υπήρξε αυτή η
πτωτική τάση στο μέσο εμβαδόν
της οικιστικής μονάδας μέχρι
το 2008; Η απάντηση βρίσκεται
στο γεγονός πως η προσφορά
ανταποκρινόταν σε κάποιο κάλεσμα της ζήτησης. Η ξένη ζήτηση τότε προερχόταν κυρίως
από Άγγλους οι οποίοι ήταν περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων και η αγορά προσπαθώντας να τους προσφέρει κάτι
ανάλογο αυτών τους των δυνατοτήτων δημιουργούσε μικρές
μονάδες. Οι Άγγλοι αγοραστές
ήταν σε αυξανόμενη έξαρση από
το 2003 μέχρι και το 2008, μετά
το τέλος του οποίου εξαφανίστηκαν.
Σκεφτείτε πως από 6.000 και
κάτι αδειοδοτημένες οικιστικές
μονάδες το 2000, πήγαμε σχεδόν
στις 12.000 μονάδες το 2003 και
πέραν των 20.000 μέχρι το 2008!
Μιλάμε για υπερτριπλασιασμό.
Άρα επειδή στον πληθυσμό των
οικιστικών μονάδων οι μικρές
μονάδες είχαν ιδιαίτερο βάρος,
το μέσο εμβαδόν είχε πτωτική

τάση. Δεν λέω, την ίδια στιγμή
μπορεί και οι Κύπριοι να ζούσαν
σε πιο μικρές μονάδες, αλλά δεν
είναι η μόνη και η σημαντικότερη αιτία. Η αυξητική τάση
στα διαζύγια και η τάση ανεξαρτητοποίησης των νέων σε πιο
μικρή ηλικία (τότε) είχαν τη συνεισφορά τους σε αυτό το φαινόμενο. Όταν λοιπόν οι Άγγλοι
έφυγαν σχεδόν οριστικά από
την εικόνα από το 2009 και μετά,
επανήλθε η προηγούμενη εικόνα
των μέσων όρων εμβαδού κατοικίας που βλέπαμε πριν το
2003. Η αυξητική τάση στο μέγεθος των οικιστικών μονάδων
συνεχίζεται μέχρι σήμερα όπου
βλέπουμε μέσους όρους να ξεπερνούν τα 200μ². Τι έγινε και
η εικόνα φαίνεται να έκανε στροφή 180 μοιρών;
Απλά τώρα έχουμε μια εντελώς διαφορετική κατηγορία αγοραστών και η προσφορά προσπαθεί να τους ικανοποιήσει
αυτούς. Έχουμε πιο εύπορους
αγοραστές και δη αυτούς που
εκμεταλλεύονται τα διάφορα
προγράμματα επενδύσεων και
αυτοί, μαζί με τους παραδοσιακούς Κύπριους αγοραστές καθορίζουν τους νέους ψηλότερους
μέσους όρους. Από αυτή την άποψη είναι μια απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη της αγοράς που
δείχνει τις νέες τάσεις.
Θα σταθώ στο γεγονός πως
ο αριθμός των αδειοδοτημένων
οικιστικών μονάδων το 2018 μόλις που άγγιξε τις 6.200 μονάδες,
ενώ το 2017 ήταν λίγο πιο κάτω
από τις 5.000 μονάδες. Συγκριτικά μόλις που φτάσαμε τα επίπεδα του 2000 σε αυτή τη στατιστική ένδειξη. Το all-time low
μας την τελευταία 25ετία ήταν
οι 2.855 οικιστικές μονάδες του
2014, αλλά ακόμη και τότε το
μέσο εμβαδόν της οικιστικής
μας μονάδας ήταν στα 174μ²
που είναι πολύ κοντά στον διαχρονικό μέσο όρο των 177μ².
Κρίση, ευμάρεια, πλασματική
ευμάρεια, whatever, κάτι τέτοιους δείκτες έβλεπαν οι Τροϊκανοί
τότε και τσούνιαζαν!...

Π

Ατάκες, τουίτ
και φαιδρότητα
ρευε αδέξια ΑΒΒΑ και το μόνο
ενδιαφέρον που είχε να επιδείξει ήταν τα υποδήματά της, οι
Αμερικανοί και οι Βρετανοί πολίτες μοιάζουν έτοιμοι να θυσιάσουν τις χώρες τους στο όνομα της προσωπικής τους ψυχαγωγίας. Οχι, δεν είναι ακριβώς
έτσι. Η αλήθεια είναι κάπως
πιο σύνθετη. Η ανάδειξη των
Τραμπ και Τζόνσον είναι απόρροια των εκλογικών συστημάτων στις δύο χώρες – και των
ατελειών τους. Ως γνωστόν, ο
Αμερικανός πρόεδρος έχασε αριθμητικά τη λαϊκή ψήφο στις
εκλογές του 2016 από τη Χίλαρι
Κλίντον, παρ’ όλα αυτά εγκαταστάθηκε στον Λευκό Οίκο,
ελέω εκλεκτόρων. Και ο Βρετανός πρωθυπουργός αναδείχθηκε στον θώκο χάρη στο εσωκομματικό δημοψήφισμα,
στο οποίο συμμετείχε λιγότερο
από το 1% των ψηφοφόρων
στην πατρίδα του – όσα μέλη
των Τόρις είχαν πληρώσει τη
συνδρομή τους και είχαν δικαίωμα ψήφου, δηλαδή.
Υπάρχει και κάτι θετικό στην
υπόθεση, πάντως. Μετά την εκλογή Τραμπ διαμορφώθηκε
στις ΗΠΑ ένα νέο κύμα ακτιβισμού κατά των διακρίσεων
και του ρατσισμού, αλλά και
μια άνθηση των ΜΜΕ ως αντίδραση στις ψευδείς ειδήσεις,
που βρήκαν εκφραστή τον ίδιο
τον πρόεδρο της χώρας. Το ίδιο
αποτέλεσμα θα έχει λογικά και
η πρωθυπουργία Τζόνσον στη
Βρετανία.

&ΣΕΒΕΡΗ

Ο απόηχος της επίσκεψης και η τουφεκιά του Κυριάκου
Γράφει ο ΟΝΑΣΑΓOΡΑΣ

Η επίσημη επίσκεψη Μητσοτάκη στη Λευκωσία

άφησε μια θετική αύρα, σύμφωνα με τα σχόλια
και τις αντιδράσεις που έφθασαν κοντά μου τόσο από τον Λόφο όσο και από τα περισσότερα
κόμματα. Ο νέος Πρωθυπουργός χαρακτηρίστηκε από κομματάρχες που τον συνάντησαν ως “ήρεμος, μετρημένος, πρακτικός και καταδεκτικός”. “Και καθόλου γκαντέμης” σχολίασε και κάποιο κομματικό στέλεχος. Πάντως ο Κυριάκος
δεν παρέλειψε να ρίξει και την... τουφεκιά του
πριν ολοκληρώσει την επίσκεψή του στην ημικατεχόμενη Κύπρο. Με μία σημαντική προειδοποίηση στο τέλος. “Το δικό μας μήνυμα είναι
σταθερό, καθαρό και ειλικρινές προς όσους αμφισβητούν την κυριαρχία της Ελλάδας και της
Κύπρου: καμία παραβατική συμπεριφορά δεν
θα μείνει αναπάντητη. Επιδιώκουμε πάντοτε την
ειρήνη και τη συμφιλίωση. Προστατεύουμε όμως και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο. Και - θα το τονίσω αυτό - δεν είμαστε μόνοι μας”.

-Λέτε να έχει ήδη αποδεχθεί την πρόταση Σιζό

για επαναφορά και ενίσχυση του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος;

Η υποψηφιότητα Τράγκολα εξελίχθηκε τελι-

κά, όπως είχα προβλέψει: μία μικρογραφία της
υποψηφιότητας του Μάικ Σπανού. Προβλήθηκε, προωθήθηκε και... υποστηρίχθηκε από το
ΑΚΕΛ αλλά κάηκε μετά από την πρώτη κιόλας
δήλωση του υποψηφίου. Κάπως έτσι έγινε και
με τον Μάικ Σπανό, εάν θυμάστε, όταν ο ίδιος
βγήκε και μίλησε στο Sigma, λίγο μετά την έγκρισή της υποψηφιότητάς του από το ΑΚΕΛ,
κατά της κομματοκρατίας και υπέρ της φιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής. Ομοίως και ο
Μάρκος Τράγκολας μίλησε για το ενδιαφέρον
του να κατέλθει ως ανεξάρτητος υποψήφιος
και εάν τα κόμματα επιθυμούν να αγκαλιάσουν
την υποψηφιότητά του να... κοπιάσουν. Ήταν
όμως ήδη αργά.

Το ΑΚΕΛ με την πρωτοβουλία του να ρίξει το ό-

νομα του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων
με τον ΔΗΣΥ και να προσπαθήσει να κερδίσει
κάτι παραπάνω από τους υπόλοιπους, κατάφερε τελικά να την κάψει. Ο ίδιος ο Μάρκος Τράγκολας, ο οποίος σήμερα αποχωρεί επίσημα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με ανάρτησή
του στο Facebook απέσυρε, σχεδόν αηδιασμένος, την υποψηφιότητά του. Μίλησε μάλιστα
και για προσπάθειες κάποιων κύκλων “να αλ-

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

Α Ρ Θ Ρ Ο / Της ΞΕΝΙΑΣ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ

όσο αισιόδοξος μπορεί
να είναι ο πλανήτης όταν
ΗΠΑ και Βρετανία κυβερνώνται από δύο (τουλάχιστον...) sui generis, οπαδούς
του απομονωτισμού, εγνωσμένους μισογύνηδες, προορισμένους από τα ελιτίστικα σχολεία
και πανεπιστήμιά τους να δοξαστούν χωρίς να κοπιάσουν;
Ποιο είναι το προφίλ σύγχρονου
πολιτικού που σκιαγραφείται
στα μάτια της νέας γενιάς, όταν
δύο κακομαθημένα πλουσιόπαιδα που, αφού χρεοκόπησαν
την εταιρεία του πατέρα τους
ή τα έκαναν θάλασσα στο υπουργείο που ανέλαβαν, αντί
να τιμωρηθούν με ισόβιο εξοβελισμό από την πολιτική, επιβραβεύονται με τα ανώτατα
αξιώματα στις χώρες τους; Γιατί;
Γιατί έχουν πλάκα, γιατί είναι
διασκεδαστές, γιατί κατορθώνουν με τον εξωφρενικό χαρακτήρα τους να κάνουν κάπως
συναρπαστικότερη τη διεθνή
πολιτική σκηνή. Οι γκριμάτσες,
τα σκάνδαλα, το χιούμορ(;), οι
γκάφες και παράλληλα η έπαρσή τους είναι τα εργαλεία με
τα οποία καταφέρνουν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπόρις Τζόνσον να γοητεύσουν ένα κοινό
που διψάει για ατάκες, τουίτ
και φαιδρότητα.
Μετά τον διανοούμενο Μπαράκ Ομπάμα, που διάβαζε και
συνομιλούσε με τη Μέριλιν Ρόμπινσον και έκανε λογοτεχνική
κριτική στον Τ.Σ. Ελιοτ, και την
«γκρίζα» Τερέζα Μέι, που χό-

Ο Μ Η Ρ ΟΥ

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

- Πάντως, όποιος κι αν σου κόλλησε το Healhty, κάτι ήξερε!

λοιώσουν την προσωπικότητά μου, την εικόνα
που έχω στην κοινωνία των πολιτών και ειδικότερα το ήθος και την αξιοπρέπεια μου”. Και σημείωσε με νόημα: “Δεν επέτρεψα ποτέ σε κανένα την αμαύρωση ή τον πολιτικό χρωματισμό
του ονόματός μου κατά τη διάρκεια της 40χρονης πορείας μου στην Πυροσβεστική μέσω της
οποίας με αυταπάρνηση υπηρέτησα την πατρίδα μου και τον πολίτη”. Εν ολίγοις ευτυχώς για
τον άνθρωπο που έμεινε μακριά από την πολιτική και τους πολιτικούς.
- Αληθεύει πως στο ΑΚΕΛ άρχισαν τα όργανα

και οι επικρίσεις για “ερασιτεχνικούς χειρισμούς” στον Δήμο Αμμοχώστου και ακούγεται
όλο και πιο δυνατά το “παθαίνουμε, παθαίνουμε αλλά δεν μαθαίνουμε”;

Ο μητροπολιτικός... οχετός που καταγγέλθη-

κε από όλα σχεδόν τα κόμματα, από την κυβέρνηση, από την Επίτροπο Διοικήσεως και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πολλές οργανώσεις, θα έπρεπε, όπως σχολίαζαν χθες δημοσιογράφοι να είχε απασχολήσει και την Νομική Υπηρεσία. Κάποιοι ανέμεναν έστω και
μία δήλωση κατά των ρατσιστικών μηνυμάτων
του Μητροπολίτη Μόρφου και της ρητορικής
μίσους. Κάποιοι όμως ήσαν σίγουροι πως δεν
επρόκειτο να ακουστεί τίποτα τέτοιο από τη
Νομική Υπηρεσία.
-Αληθεύει πως κομματάρχης ενώ δηλώνει λάβρος κατά των δηλώσεων του Μητροπολίτη
Μόρφου έδωσε οδηγίες για προσεκτικό χειρισμό της υπόθεσης “γιατί υπάρχουν αρκετοί πι-

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ ΑΤΑ Ρ Ι Ο

στοί που είναι και ψηφοφόροι μας”;
Πάντως, χθες, σύμφωνα με πληροφορίες

μου, στην Ιερά Σύνοδο το κλίμα ήταν κάτι περισσότερο από βαρύ για τον Μόρφου. Ουδείς
αδελφός βρέθηκε, όπως μου λέχθηκε, να του
πει μια καλή κουβέντα και να τον υποστηρίξει.
Και αυτό είναι βεβαίως καλό...

ΚΟΥΙΖ: Αληθεύει ότι Χριστοδουλίδης και Δέν-

διας έχουν αναπτύξει “πολύ καλή χημεία”; Όπως υποστηρίζει υψηλόβαθμος διπλωμάτης
στο ελλαδικό ΥΠΕΞ; Από το κυπριακό ΥΠΕΞ ακούω πως ο Χριστοδουλίδης αναμένει πολλά
από τη συνάντηση που θα έχει σήμερα Τετάρτη στη Λευκωσία με τον Αιγύπτιο ομόλογό
του...

Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ

14o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού
Τα ντοκιμαντέρ είναι κατά κάποιο τρόπο, όπως
τουλάχιστον το σκέφτομαι εγώ, η επιστημονική
αρθρογραφία της Έβδομης Τέχνης. Με τον
κινηματογραφικό φακό του ο δημιουργός προσπαθεί να ανακαλύψει την αλήθεια, να δώσει
έστω τη δική του οπτική για τα πράγματα.
Από την 1η μέχρι και τις 8 Αυγούστου 2019,
λοιπόν, οι λάτρεις του ντοκιμαντέρ θα έχουν
την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στο Διεθνές
Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού 20 κινηματογραφικές πρεμιέρες στον Χαρουπόμυλο Λανίτη, στη Λεμεσό. Στόχος του Φεστιβάλ να διευρύνει τους κινηματογραφικούς ορίζοντες
και να προβάλλει σε πρώτη παγκύπρια προβολή
βραβευμένα διεθνή και εγχώρια ντοκιμαντέρ
που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της φεστιβαλικής χρονιάς. Το Φεστιβάλ διατηρεί ως
σταθερό του άξονα ένα πρόγραμμα προβολών
που προτείνει νέες προσεγγίσεις σε κοινωνικά,
πολιτικά, περιβαλλοντικά, και πολιτισμικά θέματα που απασχολούν τον σύγχρονο άνθρωπο,
σε όποιο σημείο του πλανήτη και αν βρίσκεται.

Ντοκιμαντέρ απ’ όλον τον κόσμο
Το ντοκιμαντέρ «Marianne and Leonard:
Words of Love», σε σκηνοθεσία του Βρετανού
σκηνοθέτη Nick Broomfield, φέρνει στο φως
τρυφερές λεπτομέρειες από τον έρωτα του
Λέοναρντ Κοέν με τη μούσα του. Στο «Renzo
Piano: The Architect of Light», ο θρυλικός Ισπανός σκηνοθέτης Carlos Saura ακολουθεί
τον ιδιοφυή αρχιτέκτονα Renzo Piano, ενώ
ανοικοδομεί την γκαλερί Centro Botin στη
Santander της Ισπανίας. Το «Making Waves:
The Art of Cinematic Sound» της Midge Costin
αποτελεί μια συγκλονιστική ματιά στον τρόπο
με τον οποίο ο ήχος χρησιμοποιείται στη σκηνοθετική δημιουργία, και εξυμνεί την τέχνη
του σχεδιασμού ήχου για τον κινηματογράφο
και τους αθέατους δημιουργούς της. Στο φετινό
πρόγραμμα θα δούμε επίσης την πιο πρόσφατη
ταινία της γνωστής Βρετανίδας ντοκιμαντερίστριας Kim Longinotto, «Shooting the Mafia»,
με πρωταγωνίστρια μια από τις σημαντικότερες
φωτογράφους της Ιταλίας: τη Letizia Battaglia,
από τη Σικελία. Το ντοκιμαντέρ «Olympia»
του Κύπριου σκηνοθέτη Harry Mavromichalis,

και μεγάλα εργοτάξια, σε έναν διαρκή αγώνα
οικειοποίησης του πλανήτη.

Ανθρώπινα δικαιώματα

Το 14o Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Λεμεσού θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 8 Αυγού-

στου στο Ceronia Hall του Χαρουπόμυλου Λανίτη, στη Λεμεσό.
μιλά για τη ζωή και την καλλιτεχνική πορεία
της διάσημης Ελληνοαμερικανίδας ηθοποιού
Ολυμπίας Δουκάκη. Το «The Ghost of Peter
Sellers», σε παραγωγή του Κύπριου Paul
Iacovou και σκηνοθεσία Peter Medak αναφέρεται στο χρονικό της αποτυχίας μιας κινηματογραφικής ταινίας του Χόλιγουντ, η οποία
γυρίστηκε στην Κερύνεια το 1973 (Ghost in
the Noonday Sun). Η Κύπρια δημιουργός ντοκιμαντέρ Έλενα Αλωνεύτη παρουσιάζει στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ το πιο πρόσφατο ντοκιμαντέρ της με τίτλο «Empousa: Youth and
Alcohol». 320,000 νέοι, παγκόσμια, χάνουν
τη ζωή τους από αιτίες που σχετίζονται με το
αλκοόλ. Η Eλληνίδα σκηνοθέτρια Μαριάννα
Οικονόμου παρουσιάζει την ταινία «Όταν ο
Βάγκνερ Συνάντησε τις Ντομάτες», με χιούμορ
και πρωτοτυπία, και πρωταγωνιστές δύο ξαδέλφια και πέντε γυναίκες ενός θεσσαλικού
χωριού που αναμετριούνται με την παγκόσμια
αγορά, με όπλο μια ντομάτα.

Η σύγχρονη δημοκρατία
Το ντοκιμαντέρ «What Is Democracy?»
της Astra Taylor συνδέει το παρελθόν με το
παρόν, το συναίσθημα με τη λογική, το προ-

σωπικό με το πολιτικό, για να προκαλέσει και
να εμπνεύσει. Εάν θέλουμε να ζούμε σε καθεστώς δημοκρατίας, πρέπει πρωτίστως να
αναρωτηθούμε τι ακριβώς σημαίνει η λέξη
αυτή. Στην ταινία του Hans Pool, «Bellingcat
– Truth in a Post-Truth World», το δίκτυο διερευνητικής δημοσιογραφίας Bellingcat εξετάζει
συγκεκαλυμμένες υποθέσεις με στόχο να ρίξει
φως στην αλήθεια, μέσα από τον αγώνα για
δημοσιογραφική ακεραιότητα, στην εποχή
των fake news. Μισό αιώνα μετά, έρχεται
ξανά στην επικαιρότητα στο ντοκιμαντέρ
«Cold Case Hammarskjöld», ο θάνατος του
γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών
Νταγκ Χάμαρσκελντ υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες σε αεροπορικό δυστύχημα όταν ο ανατρεπτικός ντοκιμαντερίστας Mads Brügger
διερευνά το περιστατικό οδηγώντας τον θεατή
στο σκοτεινό μονοπάτι της αλήθειας. Το ντοκιμαντέρ «Push» του Fredrik Gertten αποκαλύπτει ένα νέο είδος απρόσωπου ιδιοκτήτη,
τις ολοένα και πιο ακατάλληλες προς κατοίκηση
πόλεις μας, καθώς και μία κρίση που κλιμακώνεται και μας επηρεάζει όλους. Στην ταινία
«Earth», o σκηνοθέτης, Nikolaus Geyrhalter,
παρατηρεί ανθρώπους σε ορυχεία, λατομεία

Στο «Kabul, City in the Wind», ο σκηνοθέτης
Aboozar Amini σκιαγραφεί την Καμπούλ μέσα
από τις καθημερινές ζωές δύο παιδιών και
ενός οδηγού λεωφορείου, με φόντο μια πόλη
που έχει καταστραφεί από πολιτικές και θρησκευτικές έριδες και εξουσίες. Ο Αφγανός σκηνοθέτης Hassan Fazili δείχνει, από πρώτο χέρι,
τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες που αναζητούν άσυλο, καθώς και την
αγάπη μιας οικογένειας που καταζητείται, στο
συγκινητικό ντοκιμαντέρ «Midnight Traveler».
Στο «#Female Pleasure» της Barbara Miller»
πέντε γυναίκες από διαφορετικές γωνιές του
πλανήτη εξομολογούνται χωρίς ταμπού ιστορίες
που μιλούν για την απόλαυση, την πατριαρχία
και την σεξουαλική ισότητα των δύο φύλων.

Αναζητώντας τον εαυτό
Στο «The Men’s Room» των Petter Sommer
και Jo Vemud Svendsen μία παρέα εύθυμων
μεσήλικων ανδρών που η φιλία τους φαντάζει
ιδανική μέχρι που μια μέρα αναγκάζονται να
παραδεχτούν ότι τίποτα δεν διαρκεί για πάντα.
Το «Three Identical Strangers» του Tim Wardle
είναι η ιστορία τριών αντρών που ανακαλύπτουν
τυχαία, στην ηλικία των 19 ετών, ότι είναι μονοζυγωτικά τρίδυμα που χωρίστηκαν στη
γέννα. Στο «Jawline», σε σκηνοθεσία Liza
Mandelup, ο 16χρονος Austyn Tester, ένας ανερχόμενος αστέρας των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, κτίζει το δίκτυό του πάνω στον εφηβικό πόθο των κοριτσιών. Σε ειδική προβολή
θα παρουσιαστεί το ντοκιμαντέρ «Letters to
Max» του Eric Baudelaire, στο οποίο ο σκηνοθέτης ξεκινά μία σειρά συγγραφής επιστολών,
αποστέλλοντας 74 επιστολές σε 74 μέρες. Η
προβολή γίνεται σε συνεργασία με το The
Island Club, ενώ στον χώρο του Φεστιβάλ θα
φιλοξενηθεί και έκθεση του καλλιτέχνη.

Για το πρόγραμμα προβολών επισκεφθείτε το
www.filmfestival.com.cy και στο Facebook:
Lemesos International Documentary Festival.
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e-mail: info@kathimerini.com.cy Τηλ.: 22472500 Fax: Σύνταξη +357 22472540
Fax: Διαφημιστικό Τμήμα - Μικρές Αγγελίες +357 22472550

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, διασκευή
ή απόδοση του περιεχομένου της εφημερίδας με οποιονδήποτε τρόπο,
χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.
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Προσπάθεια
μετριασμού
των επιπτώσεων
στις τράπεζες

Το έγγραφο εργασίας
Μεγάλη εμπλοκή του Χρηματοοικονο-

Καταλυτικές οι διαβουλεύσεις του Διοικητή
με κόμματα για την πρόταση του ΔΗΚΟ
ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Οι διαβουλεύσεις μεταξύ κομμάτων και
Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου για τη διαφοροποίηση του νόμου των εκποιήσεων,
χωρίς να φέρει καταστροφικές συνέπειες
στην οικονομία, είναι πυρετώδεις. Όπως
και πριν από ένα χρόνο με την πώληση
του Συνεργατισμού, έτσι και τώρα ο Διοικητής της Κεντρικής Κωνσταντίνος Ηροδότου έχει αναλάβει το ρόλο του «μαέστρου» στην όλη διαδικασία με παρασκηνιακές συναντήσεις στα κόμματα,
σε μια προσπάθεια μετριασμού των επιπτώσεων από την πρώτη πρόταση που
ψήφισε η Βουλή και που αναπέμφθηκε
από τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Γνώστες
επί των τραπεζικών ζητημάτων εξηγούν
στην «Κ» πως και η «Πρόταση ΔΗΚΟ»
θα έχει επιπτώσεις στις τράπεζες, αλλά
σε καμία περίπτωση δεν θα συγκρίνονται
με αυτές που θα είχαν με την πρόταση
που επιστράφηκε στη Βουλή. «Γίνεται
μια προσπάθεια μετριασμού των επιπτώσεων αυτή τη στιγμή», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Από την προηγούμενη Πέμπτη, ο Διοικητής σε ένα μπαράζ συναντήσεων εξηγεί στους βουλευτές σε μια «οφ δε ρέκορντ» ενημέρωση τις συνέπειες που θα
έχουν οι αλλαγές στον υφιστάμενο νόμο
των εκποιήσεων. Παράλληλα, όμως, ο
πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος
Νικόλας Παπαδόπουλος προσήλθε την
Δευτέρα στην κοινοβουλευτική Επιτροπή
Οικονομικών με μια «συναινετική πρόταση», με την οποία ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος Παύλος Ιωάννου θα έχει
σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία μεταξύ τράπεζας και προβληματικού δανειολήπτη. Από την ίδια ημέρα κιόλας,
δηλαδή την Δευτέρα, ο Διοικητής σε μια
κλειστή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικών, ενημέρωσε τους βουλευτές για
τις επιπτώσεις που θα έχουν οι μη ελεγχόμενες αλλαγές του πλαισίου των εκποιήσεων, αλλά επίσης φάνηκε δεκτικός
στο να συζητήσουν το νέο έγγραφο εργασίας που κρατούσε ο Πρόεδρος του
ΔΗΚΟ και που ενέπλεκε κατά πολύ στη
διαδικασία τον Παύλο Ιωάννου. Μέχρι
την Παρασκευή θα έχουν γίνει –εκτός
απροόπτου- όλες οι απαιτούμενες αλλαγές
επί του συγκεκριμένου εγγράφου, και
την προσεχή Παρασκευή οι βουλευτές

θα κληθούν σε μία έκτακτη συνεδρία
της Ολομέλειας της Βουλής να ψηφίσουν
την «πρόταση ΔΗΚΟ» ή όχι. Από την αρχήτης όλης συζήτησης για αλλαγή στον
υφιστάμενο νόμο, συζήτηση που έχει
αρχίσει από το Μάιο, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Διοικητής της Κεντρικής, ο
Σύνδεσμος Τραπεζών και φορείς, μπορεί
να ήταν εναντίον της αλλαγής του νόμου,
αλλά τάσσονταν υπέρ της προσθήκης ορισμένων προνοιών στον υφιστάμενο
νόμο, οι οποίες θα κάνουν το πλαίσιο
των εκποιήσεων πιο αποτελεσματικό.
Έτσι και τώρα λοιπόν, ο Διοικητής έχει
αναλάβει το ρόλο του διαπραγματευτή
και ζυγίζει την πρόταση του ΔΗΚΟ. Άλλωστε, όλα τα κόμματα που έχουν εμπλακεί στην διαδικασία αλλαγής της υφιστάμενης νομοθεσίας των εκποιήσεων,
έχουν αντιληφθεί πως η αρχική πρόταση
νόμου που ψήφισαν και που επιστράφηκε
πίσω από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας
Νίκο Αναστασιάδη, θα έχει την ίδια τύχη
αν βρεθεί ξανά ενώπιόν του. Ο υπουργός
Οικονομικών ανέφερε επίσης μια πτυχή
που δεν είχε ακουστεί ξανά. Σύμφωνα
<
<
<
<
<
<
<

Η «σφήνα Παύλου Ιωάννου
στη διαδικασία εκποιήσεων
μπορεί μεν να λειτουργεί
ως «ασπίδα» για τους δανειολήπτες, αλλά δημιουργείται
ένα άλλο πρόβλημα το οποίο
δεν υπήρχε μέχρι πρότινος.
με τους υπολογισμούς του,ενδεχόμενη
αλλαγή του νόμου, θα είχε αποτέλεσμα
τη διαφοροποίηση της μεταχείρισης των
κρατικών εγγυήσεων που έδωσε το κράτος
στην Ελληνική Τράπεζα για την απόκτηση
μέρους του πρώην Συνεργατισμού. Αυτές,
όπως δήλωσε, θα αυξάνονταν κατά 160
εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή στα 280 εκατ.
ευρώ, αντί στα 120 εκ. ευρώ που είναι υπολογισμένες με το υφιστάμενο πλαίσιο
που ψηφίστηκε τον Ιούλιο του 2018.
Το πιθανότερο είναι πράγματι να περάσει η πρόταση ΔΗΚΟ την Παρασκευή,
ωστόσο δεν αποκλείεται, όπως πληροφορείται η εφημερίδα, να επανέλθει το
Υπουργείο Οικονομικών ή η Κεντρική

Ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος θα αποφασίσει κατά πόσο η τράπεζα έχει παραβιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας της Κεντρικής και θα
αποσαφηνίζει το πραγματικό ύψος του χρέους.
Τράπεζα με νέα πρόταση «ομπρέλα» που
να ικανοποιεί όλες τις πλευρές. Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει σε μία και δύο
εβδομάδες, γι’ αυτό και η «πρόταση ΔΗΚΟ» θα γίνει αποδεκτή. Η μεγάλη πρόταση
ενδεχομένως να συμπέσει χρονικά με
την εφαρμογή του «Σχεδίου ΕΣΤΙΑ».

Το νέο πρόβλημα

Η «σφήνα Παύλου Ιωάννου στη διαδικασία εκποιήσεων μπορεί από τη μία
να λειτουργεί ως «ασπίδα» για τους δανειολήπτες, ωστόσο δημιουργείται ένα
άλλο πρόβλημα το οποίο δεν υπήρχε
μέχρι πρότινος. Αν και μπορεί να έχει
την καλύτερη διάθεση το γραφείο του

ΧρηματοοικονομικούΕπιτρόπου για να
ερευνά προβληματικές υποθέσεις και να
αποφαίνεται για το αν οι τράπεζες ακολούθησαν την ενδεδειγμένη οδό αναδιαρθρώσεων, αυτές οι διαδικασίες εμπίπτουν στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, του SSM και της
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Άρα,
θέλοντας και μη, θα μπει ένας θεσμός
στην όλη διαδικασία που θεωρητικά θα
είναι σε πιο «ψηλή θέση» από τους παραπάνω.

Μηνύματα από SSM

Τα πρώτα μηνύματα από Φρανκφούρτη είχαν εκφραστεί στην συνέντευξη

του Προέδρου του SSM Αντρέα Ένρια
για επιπτώσεις εάν γινόντουσαν αλλαγές
στο υφιστάμενο πλαίσιο εκποιήσεων.
Ωστόσο, ο Διοικητής της Κεντρικής δήλωσε πως έγινε και ο ίδιος δέκτης μηνύματος από τον SSM, ο οποίος διαβάζοντας πλέον τη νομοθεσία που ψήφισε
η Βουλή και παρά το ότι αναπέμφθηκε
από τον Πρόεδρο, θα υπήρχε αρνητικός
αντίκτυπος.
Συγκεκριμένα, το μήνυμα ήταν το
εξής: «από τη στιγμή που δημιουργούνται
καθυστερήσεις και αβεβαιότητα στα χρονοδιαγράμματα των τραπεζών αναμένεται
αρνητικός αντίκτυπος στις προβλέψεις
των τραπεζών».

μικού Επιτρόπου μεταξύ δανειολήπτη
και τράπεζας προτείνει το ΔΗΚΟ. Σύμφωνα με την πρόταση, η οποία βέβαια
είναι υπό διαμόρφωση, ο δανειολήπτης που θα λαμβάνει ειδοποίηση εκποίησης από τράπεζα ή ένα επενδυτικό ταμείο θα μπορεί να προσφεύγει
στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο
πρώτον για να αποφασίσει κατά πόσο
η τράπεζα έχει παραβιάσει τον Κώδικα Δεοντολογίας της Κεντρικής Τράπεζας και δεύτερον για να αποσαφηνίσει το πραγματικό ύψος του χρέους.
Όπως, κατά πόσο υπάρχουν υπερχρεώσεις (παράνομες χρεώσεις, παράτυποι ανατοκισμοί). Η εισήγηση θέλει
παράλληλα όπως αυξηθεί το όριο του
δανείου που θα μπορεί να εξεταστεί,
δηλαδή να είναι πάνω από 350 χιλιάδες ευρώ, αλλά και να μπορεί να εξετάσει ο Παύλος Ιωάννου και επαγγελματικά δάνεια.
Στην πρόταση του ΔΗΚΟ, που είναι στο
σχετικό έγγραφο εργασίας, αναφέρεται πως αν η τράπεζα αρνηθεί να προσέλθει στη διαμεσολάβηση ή/και εάν
ο Επίτροπος αποφανθεί πως η τράπεζα έχει παραβιάσει τον Κώδικα, τότε ο
δανειολήπτης θα δικαιούται να αποταθεί στο Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος αναστολής της εκποίησης. Πρόσθετα, ο διαμεσολαβητής θα δικαιούται να αναστέλλει τη διαδικασία εκποίησης ενόσω εξετάζεται η αίτηση
του δανειολήπτη. Τέλος, θα επιτρέπεται η έκδοση διατάγματος αναστολής
της εκποίησης με την υποβολή αίτησης στο σχέδιο Εστία και αίτησης με
βάση το Πλαίσιο Αφερεγγυότητας. Επίσης, τα χρονικά περιθώρια στα οποία θα έχει δικαίωμα ο δανειολήπτης
να προσφεύγει στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο θα είναι 45 εργάσιμες
ημέρες από την ημερομηνία λήξης
των εν λόγω χρονικών πλαισίων ή από
τη λήψη επιστολής αρνητικής απόφασης, ανάλογα με την περίπτωση.
Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί
συμφωνία με την τράπεζα μεταξύ της
ίδιας και του προβληματικού δανειολήπτη, ο παραμερισμός της ειδοποίησης της πώλησης του ακινήτου του θα
παρατείνεται για όσο χρόνο ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος εξετάζει κατά πόσο εφαρμόστηκαν ικανοποιητικά
οι πρόνοιες του Κώδικα συμπεριφοράς για το χειρισμό δανειοληπτών,
που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της
Κύπρου και κατά μέγιστο χρονικό διάστημα δύο μηνών και επτά ημερών από την υποβολή αίτησης του χρεώστη
στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.
Στην περίπτωση δε, που ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αποφανθεί ότι
υπάρχει παράβαση των προνοιών του
κώδικα συμπεριφοράς, ο παραμερισμός της ειδοποίησης της πώλησης
του ακινήτου του θα παρατείνεται για
περαιτέρω επτά ημέρες αφότου θα
γνωρίζει περί της διάθεσης της πώλησής του και κατά μέγιστο χρονικό διάστημα δύο μηνών και 14 ημερών από
την υποβολή αίτησης του χρεώστη
στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

Λύση για τις Μουσικές Σχολές και συγκεκριμένα ΤΕΙ
Διαβεβαιώσεις προς τον Νίκο Αναστασιάδη για θετική κατάληξη στα εκπαιδευτικά ζητήματα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Του ΜΙΧΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Κατά τη διήμερη παρουσία του πρωθυπουργού της Ελλάδος Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κύπρο, ανάμεσα στα άλλα,
τέθηκαν και διμερή ζητήματα Παιδείας
που παραμένουν ανεπίλυτα. Σύμφωνα
με την τελευταία ενημέρωση, ο πρωθυπουργός παρουσιάστηκε αισιόδοξος για
θετική κατάληξη τόσο για το θέμα με τις
τρεις Μουσικές Σχολές της Ελλάδας (Μουσικών Σπουδών Κέρκυρας, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης Θεσσαλονίκης και
Μουσικών Σπουδών Άρτας), όσο και για
όσους στρατεύσιμους βρέθηκαν μετέωροι
μετά το κλείσιμο ορισμένων σχολών ΤΕΙ
στην Ελλάδα, φέτος το καλοκαίρι. Ο κ.
Μητσοτάκης μετέφερε στον Νίκο Αναστασιάδη την πεποίθηση ότι θα υπάρξει
θετική κατάληξη στο θέμα που προέκυψε
με τις Μουσικές Σχολές των ελληνικών
πανεπιστημίων. Για το συγκεκριμένο ζήτημα προκύπτουν δύο σενάρια που θα
άρουν το αδιέξοδο. Η μία λύση που εξετάζεται είναι η κατανομή των επηρεαζόμενων σε άλλες Μουσικές Σχολές της
Ελλάδας και συγκεκριμένα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Όπως σημειώνεται από καλά πληροφορημένη πηγή, ένα άλλο σενάριο που
τις τελευταίες μέρες βρίσκεται υπό εξέταση είναι όπως οι 36 επηρεαζόμενοι παρακαθίσουν σε εξετάσεις τον Σεπτέμβριο
σε ορισμένα μαθήματα, και αναλόγως
των επιδόσεών τους να μπορούν να φοιτήσουν στις εν λόγω τρεις σχολές που
μέχρι τώρα είναι «κλειδωμένες».
Το συγκεκριμένο θέμα που έφερε στην
επιφάνεια η «Κ» στις 20 Ιουλίου αναφέρεται
σε 36 συνολικά αποφοίτους των Μουσικών
Λυκείων της Κύπρου, στους οποίους απαγορεύτηκε η παραχώρηση θέσεων σε

τα οποία η Ελλάδα είτε τα έκλεισε, είτε
τα ενέταξε σε κάποια Πανεπιστήμια, οπότε αν επηρεάζονται κάποιοι στρατεύσιμοι, θα γίνουν οι ανάλογες διευθετήσεις
από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας,
το οποίο έχει την ευθύνη κατανομής των
υποψήφιών σε άλλο τμήμα ή σχολή.
Σχολίασε, μάλιστα, πως δεν είναι μια
εξέλιξη που στρέφεται εναντίον της συγκεκριμένης ομάδας υποψηφίων, αλλά
οι αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας
της Ελλάδας επηρεάζουν στο σύνολό
τους, τόσο Κύπριους όσο και Ελλαδίτες.
Συνέστησε ψυχραιμία ως προς την προσέγγιση του ζητήματος, μιας και δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα αποκλεισμού του οποιουδήποτε από τη φοίτηση στην Ελλάδα. Σημαντική εξέλιξη
αποτελεί η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη στον πρόεδρο Αναστασιάδη για
θετική κατάληξη και στο συγκεκριμένο
ζήτημα, κάτι που επεσήμανε και η κα
Κωνσταντινίδου.

Κέρκυρα, Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης
Θεσσαλονίκης και σε Άρτα. Η απόφαση
του ελληνικού Υπουργείου Παιδείας είχε
γνωστοποιηθεί ήδη από τις 14 Φεβρουαρίου 2019 , με την οποία άλλαζε ριζικά ο
τρόπος πρόσβασης των υποψηφίων, τόσο
για τους εν Ελλάδι όσο και για τους Κύπριους υποψηφίους, στα προαναφερθέντα
Τμήματα Μουσικών Σπουδών.
Ωστόσο, στην Κύπρο δεν άλλαξε ο
τρόπος εξέτασης, με τη δικαιολογία ότι
η νομοθεσία μας επιτρέπει αλλαγές μόνο
μέχρι 12 μήνες πριν από τη διεξαγωγή
των Παγκυπρίων Εξετάσεων. Στους γονείς,
μαθητές και διδάσκοντες δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι υπήρξε σχετική διαβούλευση με το ελληνικό Υπουργείο Παιδείας.
Παρόλο που το αρμόδιο Υπουργείο της
<
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<
<
<
<
<

Το Υπουργείο Παιδείας
βρίσκεται σε συνεχείς διαβουλεύσεις με το αντίστοιχο
της Ελλάδας, εξαγγέλλοντας
μάλιστα και ειδικές ρυθμίσεις για νέες αιτήσεις στα
Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων των 36 επηρεαζόμενων.
Κύπρου διαβεβαίωνε πως δεν υφίστατο
οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας, η αλλαγή
της κυβέρνησης στην Ελλάδα τον Ιούλιο,
προφανώς απενεργοποίησε την προηγούμενη συμφωνία, και ως εκ τούτου οι
36 ενδιαφερόμενοι έμειναν μετέωροι. Το
Υπουργείο Παιδείας βρίσκεται σε συνεχείς
διαβουλεύσεις με το αντίστοιχο της Ελλάδας, εξαγγέλλοντας μάλιστα και ειδικές
ρυθμίσεις για νέες αιτήσεις στα Κέντρα

Στον υπουργό οι γονείς

Όπως σημείωσε ο κ. Νικηφόρου, αναμένονται οι πρωτοβουλίες του κ. Μητσοτάκη αμέσως με την επιστροφή του στην Ελλάδα, με την ελπίδα πως εντός των επόμενων λίγων ημερών θα υπάρξει αίσια κατάληξη και στα δύο θέματα.
Συγκέντρωσης Αιτήσεων των 36 επηρεαζόμενων σε περίπτωση αίσιας έκβασης
της υπόθεσης, τη στιγμή που η έλευση
του Έλληνα πρωθυπουργού στην Κύπρο
φέρεται να λειτουργεί ως καταλύτης των
όποιων εξελίξεων.

Αλλαγές στα ΤΕΙ

Το δεύτερο ζήτημα που συζητήθηκε
μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και Νίκου

Αναστασιάδη αφορά τις περιπτώσεις υποψηφίων των οποίων οι σχολές εισαγωγής στην Ελλάδα θα κλείσουν ή θα
αλλάξουν καθεστώς λειτουργίας.
Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Παιδείας
της Ελλάδας προέβη φέτος σε κατάργηση
ορισμένων ΤΕΙ, τα οποία αναμένεται να
εντάξει σε κάποια άλλα πανεπιστημιακά
ιδρύματα. Η απόφαση αυτή επηρεάζει
το σύνολο των φοιτητών που εξασφάλισαν

θέση σε αυτά, και δη τους Κύπριους, οι
οποίοι μετά την κατάθεση των αιτήσεων
φοίτησής τους, κλήθηκαν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία.
Η διευθύντρια Ανώτερης και Ανώτατης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας
Τέρψα Κωνσταντινίδου παρουσιάστηκε
στην «Κ» καθησυχαστική ως προς την
εν λόγω εξέλιξη. Η κ. Κωνσταντινίδου
ξεκαθάρισε πως υπάρχουν κάποια ΤΕΙ

Την Τρίτη 6 Αυγούστου έχει οριστεί
συνάντηση ανάμεσα στον υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας Κώστα Χαμπιαούρη με τη Συνομοσπονδία των Οργανωμένων Γονέων.
Ο πρόεδρος των Οργανωμένων Γονέων
Κυριάκος Νικηφόρου ανέφερε στην «Κ»
πως τα ζητήματα των Μουσικών Σχολών
και των ΤΕΙ βρίσκονται μεταξύ των ζητημάτων που θα απασχολήσουν τη συνάντηση, η οποία καθορίστηκε κατόπιν
αιτήματος της Οργάνωσης. Όπως σημείωσε ο κ. Νικηφόρου, αναμένονται οι πρωτοβουλίες του κ. Μητσοτάκη αμέσως με
την επιστροφή του στην Ελλάδα, με την
ελπίδα πως εντός των επόμενων λίγων
ημερών θα υπάρξει αίσια κατάληξη και
στα δύο θέματα.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

l

5

Τα πήραν όλα οι Γάλλοι στην κυπριακή ΑΟΖ
Είσοδος της TOTAL στην κοινοπραξία πέντε οικοπέδων με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου – Εννέα γεωτρήσεις μέχρι το 2020
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

Αναμφίβολα η τελευταία απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, για επέκταση των κοινοπραξιών σε
πέντε οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ, καθιστά τον
γαλλικό ενεργειακό κολοσσό έναν από τους δυο
σημαντικούς πυλώνες των ενεργειακών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια απόφαση που προσλαμβάνει ευρύτερες προεκτάσεις εάν ληφθεί
υπόψη το τεταμένο κλίμα που έχει προκληθεί,
από πλευράς Τουρκίας, στην περιοχή με την παρουσία δυο γεωτρύπανων και ενός ερευνητικού
σκάφους. Η Λευκωσία βαδίζοντας στην γραμμή
που έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια, προχώρησε
στην υλοποίηση των ενεργειακών της σχεδιασμών,
θωρακίζοντας ακόμα περισσότερο την ΑΟΖ έναντι
των τουρκικών προκλήσεων και διεκδικήσεων .
Στο πνεύμα αυτό εντάσσεται και η επίσημη ανακοίνωση εισόδου της γαλλικής εταιρείας σε
αριθμό τεμαχίων νότια και ανατολικά της ΑΟΖ.
TOTAL και ENI ουσιαστικά μετατρέπονται σε
στρατηγικό εταίρο της Κυπριακής Δημοκρατίας,
έχοντας εξασφαλίσει το πράσινο φως για έρευνες
σε επτά από τα δεκατρία οικόπεδα της ΑΟΖ. Με
τις νέες διευθετήσεις που έγιναν η κυβέρνηση
θεωρεί πως θα ενδυναμωθεί η γαλλο-ιταλική
κοινοπραξία, τεχνοοικονομικά και γεωπολιτικά,
προκειμένου να μπορέσουν να προχωρήσουν απρόσκοπτα με τις γεωτρητικές τους εργασίες,
όπως τόνισε και ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος
Λακκοτρύπης.

Ο νέος χάρτης
της ΑΟΖ
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Ο νέος χάρτης

Σύμφωνα με επίσημες
ανακοινώσεις, το γεωτρητικό
πρόγραμμα εντός της ΑΟΖ
θα ξεκινήσει και πάλι τέλος του
2019 αρχές του 2020. Συνολικά θα
πραγματοποιηθούν 9 γεωτρήσεις,
ερευνητικές ή επιβεβαιωτικές.

Με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου,
ουσιαστικά διαφοροποιείται ο χάρτης της ΑΟΖ με
ταυτόχρονη ενίσχυση του Κύπρο-γαλλικού άξονα,
έτσι όπως είχε αποφασισθεί σε επίπεδο ηγετών
των δυο χωρών. Συνάμα, η κυβερνητική απόφαση
ολοκληρώνει το πλαίσιο συνεργασίας της Κυπριακής
Δημοκρατίας με τις εταιρείες TOTALκαι ENI, το
οποίο ήταν μια πρωτοβουλία του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας σε συνεργασία με τους
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Μετά την τελευταία απόφαση της
κυβέρνησης, TOTAL και ENI εμφανίζονται να έχουν κυρίαρχο ρόλο
και παρουσία εντός της ΑΟΖ. Επτά
από τα δεκατρία τεμάχια που έχουν
οριοθετηθεί έχουν παραχωρηθεί
στην Ιταλό-γαλλική κοινοπραξία.

ρασμα που εξάγεται από την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι πως η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει την υλοποίηση του ενεργειακού
της προγράμματος απρόσκοπτα. «Υπενθυμίζω
ότι αυτό το πλαίσιο είχε συζητηθεί μεταξύ του
Προέδρου της Δημοκρατίας και του CEO της
TOTAL πριν περίπου από 12 μήνες. Εργαστήκαμε
-εταιρείες και υπουργείο- σκληρά για να φέρουμε
αυτό το αποτέλεσμα και ακριβώς δείχνει ότι όπως
έχουμε προγραμματίσει έτσι και συνεχίζουμε»,
σημείωσε ο υπουργός.

CEO των δυο εταιρειών όπως τόνισε ο κ. Λακκοτρύπης. Με βάση τα νέα δεδομένα, η TOTAL θα
έχει παρουσία στα τεμάχια 7, 2, 3, 9 και 8. Στο τεμάχιο 7 οι δυο εταιρείες θα συμμετέχουν στην
κοινοπραξία με ποσοστό 50-50. Στα υπόλοιπα τέσσερα, τα οποία είχαν παραχωρηθεί στην ιταλική
ΕΝΙ και την κορεάτικη Kogas τα ποσοστά της γαλλικής εταιρείας θα είναι:
l Στο τεμ. 2 ποσοστό 20%. (ENI 60% - Kogas 20%)
l Στο τεμ. 3 ποσοστό 30%. (ENI 50% - Kogas 20%)
l Στο τεμ. 9 ποσοστό 20%. (ENI 60% - Kogas 20%)
Στο τέταρτο τεμάχιο, το 8, το οποίο έχει παραχωρηθεί στην ιταλική ΕΝΙ σε ποσοστό 100%,
η TOTAL θα εισέλθει στην κοινοπραξία με 40%.
Επίσης, η TOTAL έχει παρουσία στις κοινοπραξίες
των τεμαχίων 6 και 11. Πέρα από τις παραχωρήσεις
ποσοστών στους Γάλλους, το Υπουργικό Συμβούλιο
αποφάσισε να δοθούν οι παρατάσεις 12 μηνών
για το κάθε ένα από τα τεμάχια 2,3,9,8 και 11.

Η TOTAL

Η επέκταση των δραστηριοτήτων της TOTAL
εντός της κυπριακής ΑΟΖ αποτελεί στρατηγική
επιλογή της Λευκωσίας και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας της Κύπρου με τη
Γαλλία. Μια αναγκαιότητα η οποία διαφάνηκε
μετά την αύξηση των τουρκικών προκλήσεων
στην περιοχή. Πέρα από τα διπλωματικά και
νομικά μέτρα που έχουν ληφθεί κατά της τουρκικής
παραβατικότητας, με τη παρουσία δυο γεωτρύπανων και ενός ερευνητικού σκάφους, η Λευκωσία
επέλεξε την ενίσχυση των στρατηγικών συνεργασιών με χώρες των εταιρειών που δρουν εντός
της ΑΟΖ. Εκτός από την ενίσχυση της Εθνικής
Φρουράς, Λευκωσία και Παρίσι φέρεται να έχουν
βρει την κοινή συνισταμένη για ενδυνάμωση του
πλαισίου που θα αποτρέψει απρόβλεπτες καταστάσεις, εντός των οικοπέδων όπου δραστηριοποιούνται εταιρείες γαλλικών συμφερόντων. Επί
του προκειμένου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας
Νίκος Αναστασιάδης φέρεται να έχει λάβει διαβεβαιώσεις από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν
πως η Γαλλία θα διαφυλάξει τα συμφέροντά της,
στην περιοχή. Σε ό,τι αφορά τώρα τις κινήσεις
της Λευκωσίας απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα, ο κ. Λακκοτρύπης ανέφερε πως «οι αντιδράσεις της Λευκωσίας είναι καλά γνωστές,
κινούμαστε τόσο σε διπλωματικό όσο και σε
νομικό πεδίο σε διάφορα επίπεδα. Θα συνεχίσουμε
να κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα για να προασπιστούμε με ό,τι μέσα διαθέτουμε τα κυριαρχικά
δικαιώματα της χώρας μας».

Γεωτρήσεις

Το άλλο σημαντικό στοιχείο που αφορά τους
ενεργειακούς σχεδιασμούς της Λευκωσίας, έχει
να κάνει με το πρόγραμμα γεωτρήσεων. Σύμφωνα
με τον υπουργό Ενέργειας, υπολογίζεται να πραγματοποιηθούν συνολικά εννέα γεωτρήσεις εντός
της ΑΟΖ. Οι γεωτρητικές δραστηριότητες υπολογίζεται να ξεκινήσουν τέλος του 2019 με αρχές
του 2020 και για διάστημα 24 μηνών. Οι γεωτρήσεις
σύμφωνα με τον κ. Λακκοτρύπη θα είναι ερευνητικές ή επιβεβαιωτικές. Σε πολιτικό επίπεδο
όπως εξήγησε ο υπουργός Ενέργειας, το συμπέ-

ΑΠΟΨΗ

Οι 7 συνήθειες των επιτυχημένων διαδόχων
Η κατάλληλη προετοιμασία ιδρυτή
και διαδόχου για τη διαδοχή, ήταν
το σημείο στο οποίο δώσαμε έμφαση
στο προηγούμενο άρθρο μας. Ας
ξεκινήσουμε από το διάδοχο: τι σημαίνει κατάλληλη προετοιμασία;
Σημαίνει απόκτηση επτά (7) συγκεκριμένων συνηθειών. Ο Dean R.
Fowler προσφέρει ένα πλαίσιο, το
οποίο το ονομάζει: «The Seven
Habits of Successful Successors2».
(Οι Επτά Συνήθειες των Επιτυχημένων Διαδόχων), στο οποίο περιγράφει τη διαδικασία σταδιακής
προόδου του διαδόχου από το πρώτο
βήμα, την «Απόκτηση Ανεξαρτησίας
(Απογαλακτισμός)», μέχρι το τελευταίο, την «Ανάληψη Οικονομικού
Ρίσκου και Ιδιοκτησίας».
Οι Επτά Συνήθειες των Επιτυχημένων Διαδόχων, όπως τις περιγράφει ο Fowler, είναι:
1. Καθιέρωση της ανεξαρτησίας
2. Αναδιαμόρφωση της οικογενειακής επικοινωνίας
3. Καταδεικνύοντας ικανότητα
4. Συμμετοχή στις στρατηγικές
αποφάσεις
5. Διευκρίνιση των ορίων
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6. Ανάπτυξη στρατηγικών ρευστότητας
7. Αναλαμβάνοντας οικονομικό
κίνδυνο (Ρίσκο)
Αν παρατηρήσουμε με προσοχή
τα επτά αυτά σημεία, θα διαπιστώσουμε ότι οι πρώτες δύο συνήθειες
αναφέρονται στην προσπάθεια
των νέων να καθορίσουν τη θέση
τους μέσα στη επιχείρηση ανεξάρτητα από τη σχέση τους με τους
γονείς και να αλλάξουν τον τρόπο
που επικοινωνούν με την οικογένεια. Αφού έχουν δημιουργήσει
την ανεξαρτησία τους και έχουν
αρχίσει να επικοινωνούν όχι ως
οικογενειακά μέλη, αλλά ως στελέχη της επιχείρησης [Συνήθειες
1 & 2], η επόμενη συνήθεια που
πρέπει να δημιουργήσουν είναι
να αρχίσουν να αποδεικνύουν τις
τεχνικές και ηγετικές τους ικανότητες [Συνήθεια 3].
Αφού έχουν πείσει τη διοίκηση
και τους συναδέλφους τους για τις
τεχνικές και ηγετικές τους ικανότητες, τότε οι διάδοχοι θα πρέπει
να επιτρέπεται να λάβουν μέρος
στις στρατηγικές αποφάσεις [Συ-

νήθεια 4]. Στη συνέχεια πρέπει να
διευκρινίσουν τα όρια μεταξύ των
λειτουργικών, στρατηγικών και χρηματοοικονομικών καθηκόντων τους
[Συνήθεια 5].
Ακολουθώντας αυτήν τη σταδιακή πρόοδο, οι διάδοχοι είναι
τώρα έτοιμοι να αρχίσουν να ασχολούνται με θέματα ρευστότητας και
ανάληψης οικονομικού ρίσκου [Συνήθειες 6 & 7].
Έτσι, υιοθετώντας τις επτά συνήθειες, ο μελλοντικός διάδοχος
έχει απαγκιστρωθεί από τους γονείς,
έχει αποδείξει τις τεχνικές και ηγετικές του ικανότητες, και έχει αποκτήσει τις αναγκαίες γνώσεις για
τη δημιουργία στρατηγικής, την
ανάληψη οικονομικού ρίσκου και
την επιδίωξη της ρευστότητας.
Έχει πλέον γίνει ο ηγέτης και ιδιοκτήτης της οικογενειακής επιχείρησης.

Συν-συγγραφέας μαζί με τον καθ. Αστέριο Γ. Κεφαλά, του βιβλίου: «Η διαδικασία
διαδοχής στις οικογενειακές επιχειρήσεις», Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ, 2015,
georgiou@gfbc.online
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Το κλειδί (και) για το κόστος δανεισμού
Επιτέλους! Ολοι εκτιμούν θετικά
τη μείωση του κόστους δανεισμού
του ελληνικού κράτους, χωρίς κανείς να προσφεύγει στις γραφικές
(και παράταιρες...) συγκρίσεις με
το κόστος της Πορτογαλίας ή της
Ιρλανδίας – όπως γινόταν πριν
την κυβερνητική αλλαγή. Καλό
είναι, όμως, να μην φτάνει κανείς
στο άλλο άκρο – σε πανηγυρισμούς. Η μείωση των αποδόσεων
των ομολόγων δεν είναι μια εξέλιξη που χαρακτηρίζει αποκλειστικά ή ειδικά τη χώρα μας. Οι
πολιτικές των κεντρικών τραπεζών έχουν δημιουργήσει μια πληθώρα κεφαλαίων που αναζητούν
ευκαιρίες να τοποθετηθούν και,
κατά συνέπεια, οι αποδόσεις καταρρέουν.
Υπολογίζεται ότι σήμερα, παγκοσμίως, ομόλογα αξίας 12,7
τρισ. δολαρίων έχουν αρνητικές,
κάτω του μηδενός αποδόσεις –
δηλαδή, οι κεφαλαιούχοι πληρώνουν για να δανείσουν τα κεφάλαιά τους. Κι αυτή ακόμη η αξιολόγηση της ασφάλειας περνά σε
δεύτερη μοίρα: Ενδεικτικό είναι

ότι στις αρχές Ιουλίου η Τουρκία
εξέδωσε 5ετές ομόλογο. Και, παρότι ο Τ. Ερντογάν είχε μόλις διώξει τον διοικητή της κεντρικής
τράπεζας, παρά την απειλή αμερικανικών κυρώσεων λόγω της
αγοράς ρωσικών πυραύλων S-400,
της προσφέρθηκαν τρεις φορές
περισσότερα κεφάλαια από όσα
ζητούσε και, τελικά, δανείστηκε
με επιτόκιο μικρότερο του προηγούμενου 5ετούς πέρυσι.
Η μείωση των αποδόσεων των
ομολόγων χαρακτηρίζει τη διεθνή
κατάσταση γενικά. Η Ιταλία, που
έχει ένα τεράστιο σε απόλυτο μέγεθος χρέος και υψηλό πολιτικό
κίνδυνο (εσωτερική αστάθεια και
ορατές απειλές ρήξης με τις Βρυξέλλες), δανείζεται για 2ετία με
αρνητικό επιτόκιο και για 10ετία
με 1,49%. Η Ισπανία, παρότι 100
μέρες μετά τη διεξαγωγή εθνικών
εκλογών ανεπιτυχώς πασχίζει να
σχηματίσει κυβέρνηση, δανείζεται
για έως και 5ετία με αρνητικά επιτόκια.
Συμπέρασμα: Είναι πολύ θετικό
το ότι η Ελλάδα καταφέρνει κι
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Τον Σεπτέμβρη
θα κριθεί η τύχη
(είτε η ατυχία)
του αφορολογήτου ή
της «13ης σύνταξης».
αυτή να δανείζεται σταθερά και
διαρκώς φθηνότερα, αλλά δεν είναι αυτό το κλειδί για την είσοδο
σε μια (νέα...) κανονικότητα.
Τα κλειδιά είναι άλλα, είναι
δύο – και από αυτά εξαρτάται η
συνέχιση της μείωσης των επιτοκίων, ώστε να περάσει και στον
δανεισμό πολιτών κι επιχειρήσεων. (α) Η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας – αυτή
είναι η βάση της αξιοπιστίας της
χώρας, άνευ της οποίας ουδέν.
(β) Η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων σε ευρεία κλίμακα και σε
βάθος – ώστε να διαλυθούν και
οι ανησυχίες περί μεταρρυθμιστικής κόπωσης της χώρας. Σχετικά με το (β), έχει βαρύνουσα

σημασία η μεταρρύθμιση του κράτους, προκειμένου να καταστεί
φιλικό στον πολίτη και στην ανάπτυξη – κάτι που αισίως ξεκινά
(αλλά, φυσικά, κάθε άλλο παρά
τελειώνει...) με το γνωστό ως «νομοσχέδιο Γεραπετρίτη».
Οσον αφορά το (α), αυτή είναι
η πραγματικά δύσκολη αποστολή
του κυβερνητικού οικονομικού
επιτελείου και ειδικά και προσωπικά του υπουργού Οικονομικών.
Μέχρι τώρα, ο κ. Χρ. Σταϊκούρας
έχει καταφέρει να αναστείλει ορισμένες από τις εκτός δημοσιονομικών ορίων υποσχέσεις που
είχαν δοθεί προεκλογικά, ενώ
ταυτόχρονα φροντίζει να διατηρεί
με συνέπεια και κατά προτεραιότητα ανοικτό κάθε δίαυλο επικοινωνίας και συνεννόησης με
τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών. Το κρίσιμο τεστ θα
γίνει τον Σεπτέμβρη. Ισως τότε
η κυβέρνηση υποχρεωθεί να σπάσει κάποια αυγά, το αφορολόγητο
ή την σκιώδη «13η σύνταξη», ώστε να κλείσει (και ουσιαστικά...)
η προεκλογική περίοδος.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

Βλέπουν Σίμο
Ιωάννου για
την Αμμόχωστο

Ομόφωνα νέος
Μητροπολίτης
Κιτίου ο Νεκτάριος
Του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΤΟΜΑΡΑ

νομά του ωστόσο δεν έτυχε της αποδοχής
που αρχικά αναμενόταν πως θα είχε.
Στελέχη του ΑΚΕΛ είδαν με προβληματισμό την υποψηφιότητά του υπογραμμίζοντας την ανάγκη μίας υποψηφιότητας που να έχει σαφή πολιτική κατεύθυνση και συγκεκριμένες πολιτικές θέσεις στο θέμα Αμμοχώστου, δεδομένων
και των τελευταίων εξελίξεων. Υποψήφιο
με πολιτικά κριτήρια εξήγγειλε και ο
ΔΗΣΥ μετά τη συνεδρία του Πολιτικού
Γραφείου, προεξοφλώντας την απόρριψη
της υποψηφιότητας Τράγκολα. Την υποψηφιότητα του κ. Τράγκολα είχε δει
αρνητικά και το Δημοκρατικό Κόμμα,
δεδομένης της καλής σχέσης που έχει
ο διευθυντής της πυροσβεστικής υπη-

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκε από
την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Κύπρου, η δεύτερη και τελευταία φάση
εκλογής του νέου Μητροπολίτη Κιτίου.
Τα 16 μέλη της Συνόδου «σχεδόν» ομόφωνα επέλεξαν ως διάδοχο του παραιτηθέντος Μητροπολίτη Χρυσοστόμου τον νυν Επίσκοπο Νεκτάριο. Συγκεκριμένα από τους 16 παρόντες Συνοδικούς, υπέρ του Νεκταρίου ψήφισαν
οι 15. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες η μια ψήφος που δεν πήγε
στον Χωρεπίσκοπο Αρσινόης, λέγεται
πως είναι του ιδίου ο οποίος εμφανίζεται
να μην ψήφισε τον εαυτό του. Αμέσως
μετά την εκλογή, τα μέλη της Ιεράς Συνόδου μετέβησαν εν πομπή στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννη για την υπογραφή του μηνύματος εκλογής του
νέου Μητροπολίτη. Τα 16 μέλη της
Ιεράς Συνόδου επέλεξαν τον Επίσκοπο
Νεκτάριο ανάμεσα από τον αρχιμανδρίτη Ευμένιο αλλά και τον Επίσκοπο
Νεαπόλεως Πορφύριο που συγκρότησαν
το τριπρόσωπο.
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Η ενθρόνιση

Ο ΔΗΣΥ έθεσε στο
τραπέζι το όνομα
του Κυριάκου Κούσιου
και Νίκου Κάρουλλα,
χωρίς ωστόσο να τύχουν
στήριξης από άλλα κόμματα.

Η εκλογή νέου Μητροπολίτη Κιτίου
θα ολοκληρωθεί με την ενθρόνισή του.
Οι αρχικές σκέψεις που είχαν γίνει ήταν
η ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη να
γινόταν, πριν ή ανήμερα της Μεταμορφώσεως που πανηγυρίζει ο Καθεδρικός Ναός της Μητροπόλεως Κιτίου.
Ωστόσο νεότερες πληροφορίες τοποθετούν την ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη μετά τον Δεκαπενταύγουστο,
προκειμένου να δοθεί χρόνος για τις
σχετικές προετοιμασίες. Περί τα τέλη
Αυγούστου τοποθετείται και η πλήρωση
του κενού στη Χωρεπισκοπή Αρσινόης,
από την εκλογή του Επισκόπου Νεκταρίου. Στην περίπτωση τοποθέτησης
νέου Χωρεπισκόπου η διαδικασία είναι
απλή μιας και η εκλογή του από την
Ιερά Σύνοδο γίνεται μετά από σχετική
εισήγηση του οικείου Μητροπολίτη
Πάφου Γεώργιου.

ΑΚΕΛ και ΔΗΚΟ φαίνεται να καταλήγουν
στον ανθυποψήφιο του Αλέξη Γαλανού
Tης ΜΑΡΙΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ

Το τελευταίο που θα ήθελαν τα κόμματα
ήταν να μπουν σε μία διαδικασία διεξαγωγής εκλογών τον Αύγουστο και καταμέτρησης της εκλογικής δύναμής
τους. Οι εκλογές δεν αποφεύγονται δεδομένου ότι ο Ανδρέας Λόρδος έχει ήδη
εξαγγείλει την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του και δεν αποκλείεται και άλλη
ανεξάρτητη υποψηφιότητα να μπει στο
τραπέζι. Τα κόμματα ωστόσο θέλουν να
αποφύγουν με κάθε τρόπο κομματικές
υποψηφιότητες που θα τους αναγκάσουν
να συσπειρώνουν καλοκαιριάτικα τους
ψηφοφόρους τους, σε μία περίοδο ιδιαίτερα κρίσιμη. Αυτός είναι και ο λόγος
για τον οποίο μέχρι και την υστάτη προσπαθούν να βρουν υποψήφιο κοινής αποδοχής. Αφότου κάηκε το χαρτί του
Μάρκου Τράγκολα φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά το όνομα του Σίμου Ιωάννου, ο οποίος υπήρξε ο υποψήφιος του
ΑΚΕΛ με τη στήριξη του ΔΗΚΟ στις δημοτικές εκλογές του 2016 για την δημαρχία Αμμοχώστου και έχασε μόλις με
26 ψήφους από τον Αλέξη Γαλανό. Το
αν το όνομά του θα μείνει μέχρι τέλους
και θα βρει τη στήριξη όλων των κομμάτων είναι ένα ζήτημα που θα ξεκαθαρίσει μέχρι και την Παρασκευή. Το
ΔΗΚΟ τον βλέπει θετικά, όπως επίσης
και μερίδα των Συναγερμικών. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα πάντως βρίσκονται σε εξέλιξη σκληρή διαβούλευση
και παρασκήνιο για το ποιος θα είναι
τελικώς ο υποψήφιος που θα στηρίξουν
τα κόμματα και δεν αποκλείεται να τεθεί
τελικώς ζήτημα και για τη θέση της αντιδημαρχίας, στο ενδεχόμενο που ο
Δήμαρχος προέλθει από τις τάξεις του
ΑΚΕΛ.

Κάηκε ο Τράγκολας
Το μεσημέρι της Τρίτης ο Μάρκος
Τράγκολας απέσυρε το ενδιαφέρον του
για τη δημαρχία Αμμοχώστου, αφήνοντας
σαφείς αιχμές για πόλεμο που δέχτηκε
όταν εξήγγειλε ανεξάρτητη υποψηφιότητα και στην ουσία πρόλαβε την απόφαση των κομμάτων. Το όνομά του είχε
καταθέσει πρώτο στις διμερείς διαβουλεύσεις που είχε το ΑΚΕΛ με τα υπόλοιπα
κόμματα. Ο ίδιος άλλωστε είχε κάνει
κρούση στο ΑΚΕΛ και είχε εκφράσει το
ενδιαφέρον του για τη δημαρχία. Το ό-
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ρεσίας με τον Μάριο Καρογιάν, με αποτέλεσμα το ΑΚΕΛ να την αποσύρει και
να καταθέσει το όνομα του πρώην διπλωμάτη Παύλου Αναστασιάδη και του
Σίμου Ιωάννου.

Η λίστα του ΔΗΣΥ
Από πλευράς του Δημοκρατικού Συναγερμού, έχουν ήδη καταλήξει σε δύο
ονόματα. Στο μέλος της δημοτικής ομάδας του ΔΗΣΥ Νίκο Κάρουλλα και τον
Κυριάκο Κούσιο. Το όνομα του κ. Κούσιου
θεωρείτο κλειδωμένο για τη θέση του
υπουργού Δικαιοσύνης και όπως λέγεται
η κίνηση του Προέδρου να διορίσει την
υστάτη τον Γιώργο Σαββίδη προκάλεσε
αφενός σχετική ενόχληση στον ίδιο, αφετέρου αμηχανία στον ΔΗΣΥ. Πάντως
τα δύο ονόματα του ΔΗΣΥ έχει ήδη απορρίψει το ΔΗΚΟ και συζητά ήδη την
υποψηφιότητα του Σίμου Ιωάννου, τον
οποίο είχαν στηρίξει στο παρελθόν.
Το πώς θα κινηθεί τελικώς ο ΔΗΣΥ
είναι ακόμα ανοικτό. Όπως λένε Συναγερμικοί κύκλοι, βλέπουν θετικά την υποψηφιότητα Παύλου Αναστασιάδη, ωστόσο η προτεραιότητα είναι ο υποψή-

Η υποψηφιότητα Μάρκου Τράγκολα κάηκε νωρίς, καθώς και από τις τάξεις του ΑΚΕΛ εί-

χαν θέσει ως προϋπόθεση υποψηφιότητα με πολιτικά κριτήρια.

φιος που θα στηρίξουν να είναι ήδη γνωστός και αποδεχτός στους ψηφοφόρους
της Αμμοχώστου, αφήνοντας να νοηθεί
πως ο τελευταίος δεν είναι ιδιαίτερα
γνωστός στους Βαρωσιώτες, όσο άλλοι
εν δυνάμει υποψήφιοι.

Όπως το 2003
Στον ΔΗΣΥ φαίνεται να επιθυμούν
να επαναληφθεί η διαδικασία του 2003,
όταν ο Κίκης Καζαμίας είχε παραιτηθεί
από τη δημαρχία Αμμοχώστου για να
αναλάβει το υπουργείο Συγκοινωνιών
και στη θέση του προτάθηκε πρόσωπο

από το ΑΚΕΛ, δεδομένου ότι το ΑΚΕΛ
κέρδισε τις εκλογές στον εν λόγω δήμο.
Με τον ίδιο τρόπο και ο ΔΗΣΥ θέλει να
κρατήσει τη δημαρχία, χωρίς ωστόσο
να αποτελεί προϋπόθεση. Το όνομα του
κ. Ιωάννου φαίνεται να είναι αποδεκτό
σε συναγερμικούς κύκλους και δεν αποκλείεται μέχρι και την Πέμπτη –όταν
θα αποφασίσει ο ΔΗΣΥ- να αποτελεί την
επιλογή του κυβερνώντος κόμματος.
Δεν αποκλείεται βεβαίως να θέσουν
θέμα αντιδημαρχίας, ούτως ώστε να μην
ανήκει και η δημαρχία και η αντιδημαρχία στο ΑΚΕΛ.

Ο νέος Κιτίου
Ο μέχρι χθες Επίσκοπος Αρσινόης
κ. Νεκτάριος γεννήθηκε στη Λάρνακα
την 15ην Ιανουαρίου του 1969. Σπούδασε θεολογία στο Πανεπιστήμιο της
Θεσσαλονίκης. Το 1996 έλαβε τον πρώτο
βαθμό της ιεροσύνης στην Ιερά Μονή
Αγίου Γεωργίου Κοντού και δύο χρόνια
αργότερα, το 1998, χειροτονήθηκε ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροβουνίου, από τον τότε
Μητροπολίτη Κιτίου κ. Χρυσόστομο.
Το 2005 μεταβαίνει για μεταπτυχιακές
σπουδές στο SOAS College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου όπου έλαβε

Μετά την εκλογή του Επισκόπου Νεκταρί-

ου τα μέλη της Ιεράς Συνόδου μετέβησαν
στον Καθεδρικό Ναό Αγίου Ιωάννη για την
υπογραφή του μηνύματος εκλογής.
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Μετά τον Δεκαπενταύγουστο κατά πάσα πιθανότητα
η τελετή ενθρόνισής
του καθώς και η πλήρωση
του κενού στη
Χωρεπισκοπή Αρσινόης.
τον τίτλο Μaster of Αrts. Τον ίδιο χρόνο
προχειρίζεται σε Αρχιμανδρίτη, από
τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγόριο και τοποθετείται προϊστάμενος στον Καθεδρικό
ναό του Τιμίου Σταυρού και Αρχαγγέλου
Μιχαήλ στο Λονδίνο, μέχρι το τέλος
του 2007. Επιστρέφει στην Κύπρο και
διορίζεται από την 1ην Ιανουαρίου 2008
Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως
Κιτίου. Την 11ην Σεπτεμβρίου 2008,
μετά από εισήγηση του Πανιερωτάτου
Μητροπολίτου Πάφου κ. Γεωργίου, εξελέγη παμψηφεί από την Ιεράν Σύνοδον της Εκκλησίας της Κύπρου Χωρεπίσκοπος Αρσινόης. Η χειροτονία του
εις Επίσκοπο έγινε από τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ.κ. Χρυσόστομο Β τhν Κυριακή, 14η Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους. Στις 28 Ιουλίου
2019 κλήρος και λαός της Λάρνακας έδωσαν την πρωτιά στον Επίσκοπο Νεκτάριο με ποσοστό 70%. Στις 30 Ιουλίου
η Ιερά Σύνοδος επικύρωσε την θέληση
του ποιμνίου της Μητροπολέως Κιτίου
εκλέγοντας τον Μεκτάριο ως το νέο
ποιμενάρχη.

Η Ρωσία αναθεωρεί τις στρατηγικές της στην Αν. Μεσόγειο
Η Μόσχα ανησυχεί από τις αμερικανικές ενέργειες στην περιοχή και τις πιέσεις των ΗΠΑ στη Λευκωσία και κλείνει το μάτι στην Αγκυρα
Του ΝIΚΟΥ ΣΤEΛΓΙΑ

Ολα τα δεδομένα και τις επιλογές της
στην Ανατολική Μεσόγειο και ειδικά για
την Κύπρο επανεξετάζει η Ρωσία. Χαρακτηριστικό των ρωσικών ανησυχιών για
τις σχέσεις της Κύπρου με τις Ηνωμένες
Πολιτείες και τις πιέσεις που ασκεί η Ουάσιγκτον στη Λευκωσία, είναι δημοσίευμα
μιας από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της
Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Ιζβέστια. Υστερα από μεγάλο χρονικό διάστημα, αφιέρωσε σελίδες και μελάνι για τις εξελίξεις
της τελευταίας περιόδου στο Κυπριακό.
«Όσον αφορά τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου – αναφέρει το δημοσίευμα-η εμφάνιση ενός πιθανού ανταγωνιστή, ενός νέου προμηθευτή ενεργειακών
πόρων στην ευρωπαϊκή αγορά, δεν μπορεί
παρά να ανησυχεί τη Μόσχα. Η Ρωσία
ανησυχεί, επίσης, ότι οι σχέσεις μεταξύ
Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών έχουν
εντατικοποιηθεί πρόσφατα».
Εξάλλου, ο Υπουργός Ενέργειας της
Ρωσίας, ο οποίος συμμετείχε σε συνέδριο
που πραγματοποιήθηκε στην Αττάλεια
της Τουρκίας, δήλωσε ότι η χώρα του θα
μπορούσε μελλοντικά να εστιάσει στην
προοπτική της συνεργασίας με την τουρκική πλευρά, στο ενεργειακό τοπίο της
Ανατολικής Μεσογείου.
Από την σκοπιά Ρώσων και Τούρκων
αναλυτών, τα προαναφερόμενα μηνύματα
της Μόσχας σηματοδοτούν μια ιστορική
καμπή στην σύγχρονη ιστορία της Ανατολικής Μεσογείου. Λαμβάνοντας υπόψη
όλες τις εξελίξεις και αλλαγές στην περιοχή, η Ρωσία αναθεωρεί τις επιλογές
και τις στρατηγικές της στην Κύπρο και
στην ευρύτερη περιοχή.

Οι πιέσεις των ΗΠΑ
«Η Ρωσία δεν τρέφει ψευδαισθήσεις.
Η Ουάσιγκτον ασκεί πιέσεις στη Λευκωσία
για να αποδυναμώσει τη συνεργασία της
με τη Μόσχα, ειδικά όσον αφορά τις υ-

περάκτιες τράπεζες. Τον περασμένο Νοέμβριο, ορισμένες μεγάλες ρωσικές εταιρείες εγκατέλειψαν την Κύπρο». Αυτό υπογραμμίζει το πρόσφατο άρθρο της Ιζβέστια, το οποίο, με την καχυποψία που
διακρίνει την ρωσική διπλωματία, αναζητά
τον αμερικανικό δάκτυλο πίσω από τις
νέες εξελίξεις που θα επηρεάσουν το μέλλον των σχέσεων Κύπρου-Ρωσίας.
Το ρωσικό δημοσίευμα τονίζει τα εξής: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν
το δικό τους γεωπολιτικό παιχνίδι στην
Κύπρο. Οι γερουσιαστές των ΗΠΑ Bob
Menendez και Marco Rubio εισήγαγαν
νομοσχέδιο στο Κογκρέσο για άρση του
εμπάργκο όπλων στην Κύπρο, θέτοντας
έναν όρο - να κλείσει το νησί τα λιμάνια
του για τα πλοία του ρωσικού ναυτικού.
Οι (Ρώσοι) ειδικοί πιστεύουν ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει όχι μόνο να ενισχύσει τη θέση της στην περιοχή, αλλά και
<
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Η Ουάσιγκτον επιδιώκει
όχι μόνο να ενισχύσει τη
θέση της στην Ανατολική
Μεσόγειο και την Κύπρο,
αλλά και να υπονομεύσει την
παραδοσιακά ισχυρή επιρροή
της Ρωσίας, εκτιμά η Μόσχα.
να υπονομεύσει την παραδοσιακά ισχυρή επιρροή της Ρωσίας».
Σύμφωνα με την Ιζβέστια, στο ζήτημα
της Κύπρου η ρωσική πλευρά δεν τρέφει
ψευδαισθήσεις: «Η Λευκωσία δεν συγκατένευσε σε μια τέτοια συμφωνία, δηλώνοντας ότι αν και η Κύπρος στοχεύει στη
βελτίωση των σχέσεων με τις Ηνωμένες
Πολιτείες, «θα συνεχίσει να παρέχει τα
λιμάνια και την υποδομή της σε ρωσικά
και άλλα πλοία». Οι κυπριακές αρχές τόνισαν ότι, αν και εκτιμούν τις οικονομικές,

Ο Υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας δήλωσε ότι η χώρα του θα μπορούσε μελλοντικά να εστιάσει στην προοπτική της συνεργασίας με την

τουρκική πλευρά, στο ενεργειακό τοπίο της Ανατολικής Μεσογείου.

εμπορικές και πολιτικές σχέσεις με τη
Ρωσία, ο κύριος προορισμός τους είναι
η Ευρώπη».

Συσχετισμοί δυνάμεων
Υπό το πρίσμα λοιπόν των προαναφερόμενων εξελίξεων, η Ρωσία επανεξετάζει όλα τα δεδομένα και τους νέους
συσχετισμούς δυνάμεων σε Κύπρο και
Ανατολική Μεσόγειο. Ρώσοι αναλυτές,
δίχως να υποβαθμίζουν τη σημασία των
διμερών σχέσεων Ρωσίας-Κύπρου, αφή-

νουν να εννοηθεί ότι πλέον όλα τα δεδομένα έχουν τεθεί επί τάπητος. Η Ιζβέστια άλλωστε υπενθυμίζει ότι η ευελιξία
και η λήψη ψύχραιμων αποφάσεων σε
ευαίσθητα ζητήματα είναι το βασικό χαρακτηριστικό της ρωσικής διπλωματίας.
Πριν από 15 χρόνια, ζυγίζοντας με προσοχή όλες τις επιλογές της, η Ρωσία υπήρξε η χώρα που μπλόκαρε ψήφισμα
του Συμβουλίου Ασφαλείας που παρείχε
υποστήριξη στο Σχέδιο Ανάν. Σήμερα,
η Μόσχα δεν αποκλείεται να αναλάβει

παρόμοιες πρωτοβουλίες αναλόγως με
τα δικά της συμφέροντα.

Η ρωσοτουρκική συνεργασία
«Το τελευταίο διάστημα η ρωσοτουρκική συνεργασία μοιάζει όλο και περισσότερο με ένα τρένο, μια αμαξοστοιχία
που τρέχει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς. Με
τα σημερινά δεδομένα δεν γνωρίζουμε
τον τελικό σταθμό αυτής της τρελής
κούρσας. Ωστόσο, το σίγουρο είναι ότι
η ρωσοτουρκική προσέγγιση αλλάζει τις

ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή». Η
παραπάνω επισήμανση έρχεται από τουρκικές πηγές που παρακολουθούν από κοντά τις κινήσεις της Μόσχας στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι πηγές μας προειδοποιούν ότι η ρωσοτουρκική συνεργασία
πλέον εξαπλώνεται σε νέα πεδία, με τις
αμυντικές σχέσεις και την οικονομική
συνεργασία να ανεβάζουν ταχύτητα.
Η συγκεκριμένη πληροφορία έρχεται
σε μια στιγμή που η Μόσχα και η Άγκυρα
συζητούν την πώληση ρωσικών πολιτικών
αεροσκαφών στην Τουρκία, καθώς και
την κοινή παραγωγή ελικοπτέρων. Αυτή
η πληροφορία έρχεται στο προσκήνιο ύστερα από μια σημαντική εξέλιξη. Ο υπουργός Ενέργειας της Ρωσίας, Alexander
Novak, ο οποίος δεν κρύβει πλέον το ενδιαφέρον του για συνεργασία με την
Τουρκία και στο ενεργειακό πεδίο της
Ανατολικής Μεσογείου, δήλωσε: «Στο
πεδίο της βιομηχανίας, συζητάμε την
προμήθεια ελικοπτέρων, τη δημιουργία
κοινής επιχείρησης για την παραγωγή
ελικοπτέρων».
Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτές οι εξελίξεις λαμβάνουν χώρα σε μια στιγμή
που η Μόσχα ανακοινώνει ότι στο βόρειο
τμήμα της Συρίας, στο Ιντλίμπ, παρά τα
μεγάλα εμπόδια, Τουρκία και Ρωσία διεξάγουν κοινές περιπολίες και βάλλουν
κατά των τζιχανστιστών σε συντονισμένες
επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, όπως ήταν
αναμενόμενο, το Κρεμλίνο ανέμενε με
μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο
βόρειο τμήμα της Συρίας. Σε περίπτωση
που τελικά δεν αποφευχθεί η οριστική
ρήξη στις αμερικανοτουρκικές σχέσεις
και η Τουρκία αναλάβει μονομερή στρατιωτική δράση στο βορειοανατολικό κομμάτι της χώρας, το σίγουρο είναι ότι θα
προκύψουν νέες «ευκαιρίες» για τη Ρωσία
στην περιοχή, τις οποίες θα σπεύσουν
να εκμεταλλευτούν το επόμενο διάστημα
τα υπουργεία Εξωτερικών και Άμυνας
στην Μόσχα.

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019
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Γλυκοκοιτάζουν το Equity Fund οι τράπεζες
Μικρή διέξοδος παροχής της πλεονάζουσας ρευστότητάς τους για να πάει σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΡΟΥΓΚΑΛΑ

Το 2023 το νέο κτήριο
του Γενικού Χημείου
Το 2023 από ότι φαίνεται θα
αποπερατωθούν οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του
Γενικού Χημείου του κράτους. Η ανέγερση του νέου
κτηρίου του Γενικού Χημείου
του κράτους βρίσκεται στο
στάδιο της επικαιροποίησης
της αρχικής κτηριολογικής
μελέτης, ώστε να καταστεί
δυνατή η προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση του
έργου σε εργολάβο με την
μέθοδο μελέτης κατασκευής
και δωδεκαετούς συντήρησης, για τελικά αρχιτεκτονικά
<
<
<
<
<
<

Θα γίνει ταυτόχρονα
και η απομάκρυνση
από την περιοχή της
Ακρόπολης του
αρμοδίου Τμήματος.
σχέδια, μέχρι το τέλος του
2019. Σύμφωνα με απάντηση
του υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας
κ. Γιώργου Περδίκη, δεν υπάρχουν ανησυχίες του Τμήματος Δασών όσον αφορά
την επιλογή ανέγερσης του
νέου κτηρίου, αλλά υπήρχαν
ανησυχίες εκ μέρους του Γενικού Χημείου του κράτους
κατά πόσο τα 18 δεκάρια που
διέθετε το Τμήμα Δασών ήταν αρκετά για την εύρυθμη
λειτουργία του νέου κτηρίου,
αφού ο αρχικός προσφερόμενος χώρος ήταν της τάξεως
των 70 δεκαρίων.
Στην γραπτή απάντηση

που κοινοποιήθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων, μετά
από διαβουλεύσεις με το Τμήμα Δασών, κάτω από την αιγίδα των Υπουργών Υγείας
και Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
παραχωρήθηκε ακόμα μισό
δεκάριο (ώστε να μην επηρεάζεται δασικός χώρος) και
έγινε μερική τροποποίηση
της κτηριολογικής μελέτης,
ώστε η τοποθέτηση του κτηρίου στον διαθέσιμο χώρο
να επιτρέπει αύξηση του χώρου στάθμευσης, αφού η δυσλειτουργία οφειλόταν στην
έλλειψή του.
Με τη μείωση του εμβαδού από 70 δεκάρια που ήταν
αρχικά, σε 18,5, ο συντελεστής δόμησης μειώθηκε και
δεν προβλέπει δυνατότητα
ανέγερσης τριώροφου κτηρίου όπως είναι οι ανάγκες
του Γενικού Χημείου του κράτους, γι’ αυτό και το Τμήμα
αποτάθηκε στον Αναπληρωτή Διευθυντή του Τμήματος
Πολεοδομίας και Οικήσεως
για την παροχή άδειας για
παρέκκλιση.
«Το χρονοδιάγραμμα που
έχει τεθεί για την ανέγερση
του νέου κτηρίου, σύμφωνα
με το Τμήμα Δημοσίων Έργων το οποίο έχει την ευθύνη
συντονισμού της εκτέλεσης
του έργου, έχει ως στόχο την
αποπεράτωση των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων εντός του 2023 με την ταυτόχρονη απομάκρυνση μας από
την περιοχή της Ακρόπολης»,
καταλήγει.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ

(99,8%). Σημαντικές είναι ωστόσο
οι διαφορές που αφορούν στο ποσοστό των εργαζομένων στις ΜμΕ
σε σχέση με το σύνολο των επιχειρήσεων (Κύπρος: 84,1%, EE: 66,4%),
καθώς και στην προστιθέμενη αξία
των εν λόγω επιχειρήσεων στην οικονομία (Κύπρος: 77,7%, ΕΕ: 56,8%).
Όπως σημειώνει το Συμβούλιο,
τα εν λόγω στοιχεία καταδεικνύουν
την ιδιαίτερη σημασία του τομέα
για την Κύπρο και, κατ’ επέκταση,
την ανάγκη για αποτελεσματική
στήριξή του ώστε να μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία
ποιοτικών θέσεων εργασίας και στη
βιώσιμη ανάπτυξη.

Σε μια εποχή που η διοχέτευση της
ρευστότητας των τραπεζών έχει καταστεί δύσκολο εγχείρημα και είναι
σε μια διαρκή αναζήτηση βιώσιμων
δανειοληπτών για να δώσουν την
πλεονάζουσα ρευστότητά τους, κάθε
μία ευκαιρία που παρουσιάζεται,
φαντάζει «όαση». Ο λόγος για την
δημιουργία Ταμείου Χρηματοδότησης Ιδίων Κεφαλαίων (Εquity Fund),
που, όπως φαίνεται, θα λειτουργήσει
ως μία μικρή διέξοδος παροχής της
πλεονάζουσας ρευστότητας των κυπριακών τραπεζών και ιδίως των
δύο μεγάλων. Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, όπως είναι ήδη γνωστό, εισηγήθηκε
όπως η Κυβέρνηση προχωρήσει με
τη δημιουργία ενός Ταμείου Χρη-

Οι εισηγήσεις

<
<
<
<
<
<

Οι τράπεζες πληρώνουν
στην Ευρ. Κεντρική Τράπεζα ένα μεγάλο κονδύλι
για να κρατά την πλεονάζουσα ρευστότητά τους.
ματοδότησης Ιδίων Κεφαλαίων
(Equity Fund) για στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο. Όπως όμως είναι επίσης γνωστό, οι τράπεζες πληρώνουν στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ένα
μεγάλο κονδύλι για να κρατά την
πλεονάζουσα ρευστότητα των τραπεζών και ως γεγονός θα πρέπει να
είναι εις θέση να την επενδύσουν
κάπου με σίγουρη απόδοση. Η χορήγηση δανείων όμως δεν είναι εύκολη υπόθεση, με τα κριτήρια που
θα πρέπει να πληρούν οι δανειολήπτες να είναι πολύ αυστηρά. Γι’ αυτό
και οι τράπεζες ψάχνουν ευκαιρίες,
ενώ πληροφορίες της «Κ» θέλουν
να κοιτούν πολύ θετικά τη δημιουργία του κυπριακού Equity Fund.
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα αποτελέσματα της Κεντρικής
Τράπεζας της Κύπρου, οι συνολικές
καταθέσεις τον Ιούνιο 2019 παρουσίασαν καθαρή αύξηση 46 εκατ. ευ-

Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας εισηγήθηκε όπως η Κυβέρνηση προχωρήσει με τη δημιουργία ενός Τα-

μείου Χρηματοδότησης Ιδίων Κεφαλαίων.

ρώ, σε σύγκριση με καθαρή αύξηση
688,3 εκατ. ευρώ τον Μάιο 2019,
ενώ το υπόλοιπο των καταθέσεων
τον Ιούνιο 2019 έφθασε στα 48,4
δισ. ευρώ.
Όπως και να έχει, οι τράπεζες
πρέπει να είναι κερδοφόρες και αυτό
επιτυγχάνεται όχι μόνο μειώνοντας
τα κόστη τους, όπως κάνουν τα τελευταία χρόνια, αλλά με την χορήγηση νέου δανεισμού και την λήψη
των τόκων των δανείων.
Όπως σημειώνει το συμβούλιο
ανταγωνιστικότητας Κύπρου στην

έκθεσή του, ένα από τα βασικότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις αφορά
τη δυνατότητα χρηματοδότησής
τους, τόσο κατά τα αρχικά στάδια
υλοποίησης μιας επένδυσης όσο και
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
της, το οποίο ουσιαστικά μεταφράζεται σε χαμηλή παραγωγικότητα
και ανταγωνιστικότητα. Το συμπέρασμα αυτό, αναφέρει, επιβεβαιώνεται και στην αποτύπωση του προφίλ της χώρας στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κατά τη

σχετική αξιολόγηση στα πλαίσια
της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις (SBA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα
διαθέσιμα στοιχεία για το 2017, το
ποσοστό των ΜμΕ στην Κύπρο αγγίζει το 99,9%, με ποσοστό 93,6%
να αφορά στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, με λιγότερους δηλαδή από
10 εργαζόμενους, περιλαμβανομένου
αριθμού μονοπρόσωπων εταιρειών.
Αντίστοιχα ποσοστά για τις ΜμΕ ισχύουν και στο σύνολο της ΕΕ

Το Συμβούλιο εισηγείται την διοχέτευση των πόρων του Ταμείου κατά προτεραιότητα σε νεοφυείς επιχειρήσεις, σε επενδύσεις που προάγουν την καινοτομία, την τεχνολογική αναβάθμιση, τον εξαγωγικό
προσανατολισμό/ διεθνοποίηση των
επιχειρήσεων και την ένταξη σε εγχώριες και εξωτερικές αλυσίδες αξίας
/ ανάπτυξη συστάδων, καθώς και
την ανάπτυξη νέων τομέων, χωρίς
να αποκλείονται οποιεσδήποτε άλλες
βιώσιμες επενδύσεις σε υφιστάμενους παραγωγικούς τομείς.
Το προτεινόμενο Ταμείο μπορεί
να δημιουργηθεί σε πρώτο στάδιο
ως ένα Κρατικό Επενδυτικό Ταμείο,
με τα αρχικά κεφάλαια να προέρχονται είτε από εθνικούς πόρους είτε
από ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία
διατίθενται στην Κύπρο μέσω του
Πολυετούς Δημοσιονομικού Προϋπολογισμού της ΕΕ.
Στη συνέχεια θα μπορούσε να
διερευνηθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισμών χρηματοδότησης
(π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) καθώς και ιδιωτών επενδυτών,
τόσο από την Κύπρο όσο και από
το εξωτερικό. Προς αυτή την κατεύθυνση ιδιαίτερα σημαντική είναι η
διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επενδυτικού πλαισίου στη χώρα, συμπεριλαμβανομένων νέων φορολογικών
κινήτρων για επενδύσεις.
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Αργεί η ανέγερση του νέου κτηρίου της Βουλής
Ψηλές οι τιμές των προσφορών - Απόκλιση 30 εκατ. ευρώ - Ετοιμοι να αναθεωρήσουν τα σχέδια αν χρειαστεί στο Υπουργείο Μεταφορών
Της ΜΑΡΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ

Ο αρχικός στόχος και προγραμματισμός
για το νέο κτήριο της Βουλής έκανε λόγο
για ολοκλήρωση σημαντικού μέρους του
έργου το 2021 και αποπεράτωση όλου
του έργου εντός του 2023. Πρόκειται
πλέον περί απομακρυσμένου σεναρίου
μετά την απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών να προχωρήσει στην ακύρωση
του διαγωνισμού για υποβολή προσφορών
για το έργο. Κίνηση η οποία κρίθηκε ως
αναγκαία από την στιγμή που οι υποβληθείσες προσφορές Ιουλίου είχαν σημαντική απόκλιση από το αρχικό εκτιμηθέν κόστος του έργου και χαρακτηρίστηκαν από το Υπουργείο Μεταφορών
ως εξωπραγματικές. Συγκεκριμένα ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμήθηκε στα
82 εκατομμύρια ευρώ.
Πριν από δέκα μέρες ωστόσο, όταν
το υπουργείο έλαβε και τις δύο προσφορές, διαπίστωσε ότι το κόστος της πρώτης
προσφοράς από την Cyfield ήταν στα
119,7 εκατ., ευρώ και το κόστος της δεύτερης προσφοράς από την TERNA έφτανε
στα 111,5 εκατομμύρια ευρώ. Ως εκ τούτου, η επιτροπή αξιολόγησης εισηγήθηκε
στο συμβούλιο προσφορών να την ακυρώσει αφού η προσφορά κρίθηκε απαράδεκτη και ήταν πολύ πιο πάνω από
το όριο που καθορίστηκε.. «Μετά την ακύρωση της προσφοράς το υπουργείο
Μεταφορών που είναι ο Φορέας Εκτέλεσης του έργου, εφόσον παρέλθει ο
χρόνος των ενστάσεων, θα επανεξετάσει
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γραμμα το οποίο θεωρείται ότι δεν τηρείται λόγω φόρτου εργασίας. Για το καθένα από αυτά τα σενάρια το χρονοδιάγραμμα για υλοποίηση του πολυσυζητημένου έργου διαφοροποιείται.

Tην Παρασκευή ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής
ενστάσεων από τις εταιρείες
που υπέβαλαν προσφορά.
την κατάσταση για να δει πως προχωρεί
με νέες προσφορές», δηλώνει στην «Κ»
ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου
Μεταφορών Σταύρος Μιχαήλ. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν ενστάσεις
από τις εταιρείες, μέσα στο χρονικό πλαίσιο των 15 ημερών τότε Βουλή και Υπουργείο Μεταφορών θα προχωρήσουν
σε νέα προκήρυξη προσφορών. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για υποβολή
ενστάσεων από πλευράς των εταιρειών
λήγει την προσεχή Παρασκευή. Αν δεν
υποβληθούν ενστάσεις αναμένεται ότι
Βουλή και Τμήμα Δημοσίων Έργων θα
προχωρήσουν εκ νέου σε συνάντηση
για τον διαγωνισμό και τα σχέδια.Ένα
άλλο θέμα το οποίο θα δουν Τμήμα Δημοσίων Έργων και Βουλή, είναι το κατά
πόσο τα σχέδια για την ανέγερση του
έργου ανταποκρίνονται πλέον στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες χρήσης
του κτηρίου.

Τρία σενάρια
Με δεδομένες τις εξελίξεις, το πότε
η Βουλή θα ξεκινήσει να συνεδριάζει
στις νέες της εγκαταστάσεις παραμένει
ερώτημα χωρίς συγκεκριμένη απάντηση.

Μόνο δύο εταιρείες

Απόκλιση τριάντα εκατομμυρίων εντοπίζεται μεταξύ του ύψους των προσφορών και των

υπολογισμών της Βουλής.

Σε περίπτωση που προκηρυχθεί νέος
διαγωνισμός με τα ίδια δεδομένα, τότε
το έργο θα προχωρήσει κανονικά πιθανώς
με κάποια χρονική παρέκκλιση κάποιων
μηνών. Στην περίπτωση που θεωρηθεί
απαραίτητο να αλλάξουν τα σχέδια, ώστε
να μειωθεί το κόστος του έργου, τότε η
κατάσταση διαφοροποιείται και είναι
σαφές ότι το έργο θα πάρει νέα παράταση.
Παράταση η οποία δικαιολογείται αφού
με τις αλλαγές στον σχεδιασμό του έργου

και την αλλαγή των απαιτήσεων, τότε
αλλάζει και το ποσό που απαιτείται για
το έργο. Θα επιδιωχθεί λοιπόν ο επόμενος
διαγωνισμός να προσελκύσει περισσότερους ενδιαφερόμενους και με πιο χαμηλό κόστος.
Στην περίπτωση που υποβάλουν ένσταση οι εταιρείες, τότε αναλαμβάνει η
Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, η οποία
βάσει νόμου έχει 40 μέρες για να αποφασίσει αλλά πρόκειται για χρονοδιά-

Προβληματισμό προκαλεί και το μειωμένο ενδιαφέρον που έχει εκφραστεί
για την υλοποίηση του έργου, αφού δεν
ανταποκρίθηκε στις αρχικές εκτιμήσεις
Βουλής και Τμήματος Δημοσίων Έργων.
Από το Υπουργείο Μεταφορών το χαμηλό
ενδιαφέρον έχει αποδοθεί στο ότι δεν
υπάρχει ικανοποιητικός αριθμός εταιρειών στην Κύπρο που να είναι σε θέση
να αναλάβουν έργα τέτοιας έκτασης. Υπενθυμίζεται ότι εκ των δύο ενδιαφερόμενων η Cyfield είναι κυπριακή και η
TERNA ελληνική. Φυσικά η εταιρεία δεν
είναι άγνωστη στην κυπριακή αγορά,
καθώς το κτήριο της Βουλής είναι το
τρίτο οικοδομικό έργο το οποίο ο όμιλος
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διεκδικεί στην Κύπρο. Έχει
αναλάβει από κοινού με την Άβαξ την
κατασκευή του καζίνο City of Dreams
Mediterannean στην Λεμεσό με προϋπολογισμό της τάξεως των 550 εκατ.
ευρώ καθώς και την 1η και την 2η φάση
κατασκευής της μαρίνας στην Αγία Νάπα
ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ. Στην
περίπτωση που η ανέγερση του κτηρίου
της Βουλής καταλήξει στα χέρια της
TERNA τότε, τα έργα της εταιρείας στην
Κύπρο θα πλησιάζουν σε κόστος το 1
δισ. ευρώ.

Δύο δεκαετίες
Η ανάγκη για νέο κτήριο της Βουλής δεν

είναι σημερινό θέμα αφού συζητείται τα
τελευταία 20 χρόνια. Από τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προκηρύχθηκε το
1994 παραμένει να είναι ένα έργο στα
χαρτιά. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το
νέο κτήριο της βουλής θα ανεγερθεί στο
λόφο του Αγίου Γεωργίου, πίσω από το
κτήριο της ΠΑΣΥΔΥ στο κέντρο της Λευκωσίας. Εκεί εντοπίστηκαν αρχαιότητες,
και η συνύπαρξη των δύο αποτέλεσε
διαχρονικά τον λόγο που το έργο παρέμενε στον πάγο. Έτσι τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης του διαφοροποιήθηκαν στο πέρασμα των χρόνων λόγω της
ανάγκης για ανάδειξη και προστασία των
αρχαίων που βρέθηκαν στο χώρο ανέγερσης του. Από το 2008 όταν υπουργός
Μεταφορών ήταν ο Νίκος Νικολαΐδης και
τον στόχο που είχε τεθεί για ολοκλήρωση του μέχρι το 2012, το έργο ακόμη εκκρεμεί. Οι ενστάσεις σε σχέση με τα αρχαία ξεπεράστηκαν το 2018 με την υπουργό Βασιλική Αναστασιάδου, όταν αποφασίστηκε η προστασία των αρχαιοτήτων με τα κατάλληλα έργα και τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου στην αυλή της βουλής. Παρά την εξεύρεση της
χρυσής τομής, το νέο κτήριο της Βουλής
δεν φαίνεται να στεριώνει αφού νέα εμπόδια κόστους και διαδικαστικά, καθυστερούν αυτή την φορά το έργο.
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Ευρώπη έχει τόσο πολλά να προσφέρει: ποικίλες κουλτούρες, άριστα
εκπαιδευτικά συστήματα, υψηλής
εξειδίκευσης εργατικό δυναμικό, κορυφαία
ερευνητικά ιδρύματα, ισχυρή βιομηχανική
βάση, δημοκρατική πολιτική σταθερότητα,
ως επί το πλείστον, αξιόπιστη επιβολή
του νόμου και τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά
στον κόσμο. Ωστόσο, η επίτευξη συμφωνιών στις Βρυξέλλες μπορεί συχνά να γίνει
μια ανιαρή και χρονοβόρα διαδικασία,
εάν επιτευχθεί ποτέ. Πολλές φορές, εμείς
οι Ευρωπαίοι χάσαμε πολύτιμο χρόνο στη
διαδικασία αυτή. Και αυτό αποτελεί μειονέκτημα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες
και, συνεπώς, για τις οικονομίες των κρατών-μελών – ένα μειονέκτημα που μπορούμε και πρέπει να αντιστρέψουμε στο
πλαίσιο του ανταγωνισμού με τις κορυφαίες
οικονομίες. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο
και η νέα ηγεσία δίνουν την ευκαιρία στην
Ευρώπη και στους υπευθύνους χάραξης
πολιτικής της να αλλάξουν την υπάρχουσα
κατάσταση, να υποστηρίξουν την πολυμέρεια και την αμοιβαιότητα, και να το
κάνουν αυτό με μία φωνή. Προκειμένου
να το πετύχουμε αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να χτίσουμε γέφυρες και να
σταματήσουμε να αποδυόμαστε σε κυνήγι
μαγισσών. Οι αξιόπιστες συνεργασίες εξελίσσονται με βάση την εμπιστοσύνη,
την ενσωμάτωση και τα σενάρια αμοιβαίου
κέρδους, αντί του εθνικισμού και του προστατευτισμού.
Υπάρχουν πολλά που μπορούν να γίνουν, ωστόσο πιστεύω ότι χρειάζονται επειγόντως πέντε δράσεις για μια ισχυρότερη Ευρώπη και για να αποτραπεί η περαιτέρω καθυστέρηση σε ένα πολύ ενεργό
παγκόσμιο οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.
Χωρίς αμφιβολία, η κλιματική αλλαγή
είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Είναι καλό που
βλέπουμε ότι το θέμα αυτό απασχολεί ιδιαίτερα την επόμενη γενιά. Ενώ η αίσθηση
του επείγοντος και η σωστή διάγνωση
είναι ένα σημαντικό σημείο εκκίνησης,
η σωστή θεραπεία και ακολούθως η πρόληψη θα αλλάξουν τα πράγματα προς το
καλύτερο στο περίπλοκο οικοσύστημά
μας. Επομένως, γιατί να μη δούμε το θέμα
ως μια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία να ηγηθεί στις περιβαλλοντικές
τεχνολογίες παγκοσμίως; Χρειαζόμαστε
αυτές τις τεχνολογίες για να ανταποκριθούμε στους δικούς μας κλιματικούς στό-

Πέντε δράσεις για μια πιο ισχυρή Ευρώπη
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Είναι καλό που βλέπουμε ότι
η κλιματική αλλαγή απασχολεί
ιδιαίτερα την επόμενη γενιά.
χους. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
πρέπει να ενσωματωθούν στην οικονομία
στο σύνολό της – όχι μόνο στον τομέα
της κινητικότητας, αλλά και σ’ αυτόν των
κτιρίων και της βιομηχανίας. Ενας από
τους καλύτερους τρόπους για να γίνει
αυτό είναι μέσω των τεχνολογιών Powerto-X. Διευκολύνουν την ομαλή μετάβαση
σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε όλους
τους τομείς. Για να επιτευχθεί ουσιαστική
μείωση των εκπομπών CO2, η ισχύς της
Power-to-X πρέπει να ανέρχεται σε 15
gigawatts έως το 2024.
Εάν θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε
την κλιματική ουδετερότητα της Ε.Ε. μέχρι
το 2050, πρέπει να κάνουμε περισσότερα
από το να συζητάμε για το πόσες πτήσεις
πρέπει να ακυρώσουμε ή ποιο θα πρέπει
να είναι το ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε μια συγκεκριμένη χρονική
στιγμή. Πρέπει να ξεκλειδώσουμε την
πλήρη δυναμική της τομεακής ενσωμάτωσης, αφού ζούμε σε ένα παγκόσμια συνδεδεμένο οικοσύστημα. Ολοι οι τομείς
πρέπει να συνεργαστούν στενά για την
ανάπτυξη λύσεων που να έχουν νόημα
από οικονομικής άποψης και να βελτιώνουν
την ανταγωνιστικότητα. Αυτό σημαίνει
ότι οι κανονισμοί και οι κρατικές ενισχύσεις
πρέπει να ανταποκρίνονται στον στόχο
μας για ανθρακική ουδετερότητα.
Τα τελευταία πέντε χρόνια, η Ευρώπη
έχει εστιάσει στο «προτεραιότητα στην
ενεργειακή αποτελεσματικότητα». Προτείνω να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα
και να δώσουμε «προτεραιότητα στην αποτελεσματικότητα του συστήματος». Η
ανάληψη ηγετικού ρόλου στις περιβαλλοντικές τεχνολογίες είναι μια τεράστια
ευκαιρία για την Ευρώπη. Για να μην αναφέρουμε ότι μια πειστική κλιματική πολιτική θα αυξήσει, επίσης, την αξιοπιστία
της Ευρώπης διεθνώς, ιδίως στη νέα γενιά,
στην οποία χρωστάμε ένα καλό μέλλον.
Πολλά έθνη έχουν ένα «σχέδιο οικονομικής ανάπτυξης». Για παράδειγμα, η
Κίνα έχει το «Made in China 2025», η Ινδία
έχει το «Make in India» και η Σαουδική
Αραβία επιδιώκει το «Οραμα 2030». Και
οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν ε-

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο και η νέα ηγεσία δίνουν την ευκαιρία στην Ευρώπη και στους υ-

πεύθυνους χάραξης πολιτικής της να αλλάξουν την υπάρχουσα κατάσταση.

πίσης δράση. Ολες αυτές οι χώρες και
πολλές ακόμη διαθέτουν εθνικές οικονομικές στρατηγικές. Και η Ευρώπη; Παίζει
αμυντικά, αν παίζει καθόλου. Χρειαζόμαστε
ένα σχέδιο για την Ευρώπη και να αρχίσουμε να μιλάμε με μία, ισχυρή, φωνή.
Μετά απ’ αυτό, άλλες οικονομίες θα είναι
πιο πιθανό να συμφωνήσουν σε ισότιμους
όρους ανταγωνισμού και σε αμοιβαίες εμπορικές συναλλαγές. Ολα τα κράτη-μέλη
της Ε.Ε. θα επωφεληθούν από αυτό. Αυτός
είναι ο λόγος για τον οποίο ζητώ τη δημιουργία ενός one-stop shop, που θα συντονίζει την εξωτερική οικονομική διπλωματία και την εμπορική πολιτική μέχρι
τα τέλη του 2020. Αυτό το «κατάστημα»
θα διοικείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής
Δράσης και θα εγκαθιδρύσει μια ευρωπαϊκή
εξωτερική εμπορική πολιτική, που θα υποστηρίζει τις ευρωπαϊκές εταιρείες στις
εξαγωγικές τους προσπάθειες.
Γιατί να μη δοκιμάσουμε μια νέα προσέγγιση; Μαζί, είμαστε ισχυροί. Και ναι,
μπορούμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντά μας. Γιατί λοιπόν να μην ακολουθήσουμε μια οικονομική διπλωματία βασισμένη στην αξία, η οποία θα παρέχει

αποτελεσματικά στην Ε.Ε. στήριξη στα
σχέδια των ευρωπαϊκών εταιρειών που
συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη
των στόχων για τη βιώσιμη ανάπτυξη των
Ηνωμένων Εθνών (SDGs).
Σήμερα, η καινοτόμος ηγεσία καθορίζει
την ευημερία των κοινωνιών και δημιουργεί και εξασφαλίζει θέσεις εργασίας,
ακόμη και την πρωτοκαθεδρία στη γεωπολιτική και γεωοικονομία. Εάν εμείς οι
Ευρωπαίοι θέλουμε να είμαστε σε θέση
να είμαστε διεθνώς ανταγωνιστικοί πρέπει
να επενδύσουμε πολύ περισσότερο στις
νέες τεχνολογίες – και να το κάνουμε με
πολύ πιο στρατηγικό τρόπο. Το να εμμένουμε και, ακόμη περισσότερο, το να χρηματοδοτούμε τομείς που αποτελούσαν το
μέλλον του χθες μπορεί να σώσει μερικές
ψήφους για τώρα, αλλά όχι το μέλλον της
Ευρώπης και του λαού της.
Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα πολύ πίσω
στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης
(AI) σε σύγκριση με τις ΗΠΑ και την Κίνα
– και οι δύο επενδύουν σημαντικά περισσότερο. Το ίδιο ισχύει και για την ανάπτυξη
της AI – λιγότερο από το 10% των γερμανικών βιομηχανικών εταιρειών χρησιμοποιούν την AI στις επιχειρηματικές δρα-

στηριότητές τους. Αυτό είναι ανησυχητικό.
Ξεκάθαρα, ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να
επενδύσει πολύ περισσότερο στην ΑΙ. Ο
στόχος πρέπει να είναι € 15 δισ. έως το
2024 – δηλαδή αύξηση 30% έως 40% ετησίως.
Μπορούμε με σιγουριά να πούμε πως
η Ευρώπη αποτελεί μία από τις πιο ελκυστικές αγορές του κόσμου. Αλλά αυτή,
δυστυχώς, είναι μόνο η μισή αλήθεια. Αν
κοιτάξουμε το κανονιστικό πλαίσιο, τα
μειονεκτήματά του γίνονται αμέσως αντιληπτά. Πολλοί τομείς έχουν μείνει πίσω,
ενώ για άλλους υπάρχει κίνδυνος να εξαφανιστούν στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.
Οι ευρωπαϊκές εταιρείες ανταγωνίζονται
τις μη ευρωπαϊκές, οι οποίες λαμβάνουν
σημαντική και μερικές φορές αποφασιστικής σημασίας υποστήριξη από τα κράτη
τους, κυρίως τις ΗΠΑ και την Κίνα. Εδώ
είναι που χρειάζεται να δράσουμε. Πρέπει
να εκσυγχρονίσουμε τους κανόνες του ανταγωνισμού – όσο το δυνατόν γρηγορότερα. αΚι όλο αυτό πρέπει να γίνει με γνώμονα όχι το να θέσουμε περισσότερα εμπόδια, αλλά να δημιουργήσουμε ισότιμα
πεδία δράσης για δίκαιο και ανοικτό εμπόριο, βασισμένα στη διαφάνεια και
στους κοινούς κανόνες, όπως συμβαίνει
με τα συστήματα περιβαλλοντικής υγείας
και ασφαλούς διαχείρισης, μεταξύ άλλων.
Ο εκσυγχρονισμός είναι επίσης απαραίτητος, επειδή η ψηφιοποίηση αλλάζει
ολόκληρα επιχειρησιακά μοντέλα. Αφορά
πλατφόρμες βασισμένες σε δεδομένα,
στη λογική και στην επίδρασή τους στην
έρευνα και την ανάπτυξη. Δεν υστερούμε
στην εξαιρετική έρευνα, αλλά δυσκολευόμαστε να δοκιμάσουμε πράγματα και να
τα εφαρμόσουμε. Αυτό απαιτεί αποφασιστική δράση εκ μέρους της πολιτικής,
των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Χρειαζόμαστε περισσότερο χώρο για πειραματισμό και το θάρρος να δοκιμάζουμε
πράγματα. Το Sandboxing, για παράδειγμα,
μπορεί να αποδειχθεί ένα φοβερά πολύτιμο
εργαλείο για την προσωρινή απαλλαγή
νέων εφαρμογών από τους υπάρχοντες
κανονισμούς. Το να σταματήσει να υφίσταται το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο
πρέπει συνεπώς να είναι ένας ισχυρός
στόχος της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η έκκλησή μου είναι λοιπόν: Αφήστε μας
να δημιουργήσουμε ένα εκσυγχρονισμένο
πλαίσιο για τον νόμο του ανταγωνισμού
της Ευρωπαϊκής Ενωσης έως το 2022 –
ένα πλαίσιο που λαμβάνει υπ’ όψιν του

όλα αυτά τα σημεία. Και αφήστε μας να
τον εφαρμόσουμε σε όλη την Ευρώπη το
αργότερο έως το 2024.
Οι ψηφιακές δεξιότητες είναι ζωτικής
σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης.
Παρ’ όλα αυτά, όσο καλά και να είναι τα
εκπαιδευτικά μας συστήματα, η αντίληψη
ότι η γνώση πρέπει να είναι διαρκής σε
όλη τη ζωή μας δεν έχει εμπεδωθεί ακόμη
και σίγουρα όχι ευρέως. Εκτός αυτού, τα
ακαδημαϊκά πτυχία και οι επαγγελματικές
πιστοποιήσεις δεν μπορούν πάντα να μεταφερθούν από το ένα κράτος της Ε.Ε.
στο άλλο. Αλλο ένα εμπόδιο που βάζουμε
μόνοι μας στον εαυτός μας και που κανείς
δεν χρειάζεται. Αντιθέτως, τα κράτη-μέλη
της Ευρωπαϊκής Ενωσης θα έπρεπε από
κοινού να αναπτύξουν ένα σχέδιο ευρείας
κλίμακας για την ακαδημαϊκή εκπαίδευση
και την επαγγελματική κατάρτιση, που
να συνάδει με τις απαιτήσεις του μέλλοντος
για τις δεξιότητες, ιδιαίτερα στα πεδία
της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STEM).
Πρέπει επίσης να φροντίσουμε ώστε τα
εκπαιδευτικά μας συστήματα να διατηρούν
κοινά στάνταρντ, έτσι ώστε τα ακαδημαϊκά
επιτεύγματα και οι επαγγελματικές πιστοποιήσεις να αναγνωρίζονται σε όλη
την Ευρώπη. Τέλος, χρειάζεται να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού
και του δημόσιου τομέα. Αυτός είναι ο
στόχος: Ας βάλουμε στόχο να διασφαλίσουμε ότι το 50% του εργατικού δυναμικού
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα έχει μια
καλή κατανόηση των εφαρμογών της ΑΙ,
καθώς επίσης και προηγμένες ψηφιακές
δεξιότητες.
Η εταιρεία στην οποία εργάζομαι απασχολεί άμεσα πάνω από 200.000 ανθρώπους και άλλους 400.000 έμμεσα και παράγει ετήσια έσοδα € 30 δισεκατομμυρίων
στην Ευρωπαϊκή Ενωση χάρη σε μια
προηγμένη παγκόσμια αλυσίδα αξιών. Η
Ευρώπη έχει σημασία για τη Siemens και
για όλο τον κόσμο. Παρ’ όλα αυτά, όπως
ορθά είπε κάποια στιγμή ο Jean Monnet,
ένας από τους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας, «η Ευρώπη δεν ολοκληρώνεται
ποτέ, βρίσκεται πάντα σε διαδικασία εξέλιξης». Η εξέλιξη της Ευρώπης βρίσκεται
στα χέρια μας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις
μας για να κάνουμε την Ευρώπη δυνατότερη. Και ας το κάνουμε αυτό τώρα!

Ο κ. Joe Kaeser είναι πρόεδρος και CEO της
Siemens AG.
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Θα προσφέρουν έναν ικανοποιητικό βαθμό ασφάλειας μαζί με ευνοϊκό φορο-

λογικό καθεστώς.

Μερίδιο από την αγορά
ψηφιακών νομισμάτων
διεκδικούν μικρές χώρες
Μικρές χώρες που δεν φημίζονται
για τη διαφάνεια στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και ενίοτε κατατάσσονται στους φορολογικούς
παραδείσους σπεύδουν να υιοθετήσουν συγκεκριμένους κανόνες που
θα διέπουν τα ψηφιακά νομίσματα.
Πρόκειται για χώρες όπως η Λευκορωσία, το Μπαχρέιν, η Μάλτα και
το Γιβραλτάρ, που προσπαθούν να
διασφαλίσουν μερίδιο σε μια καινούργια αγορά. Σχετικό ρεπορτάζ
του Reuters αναφέρει πως οι χώρες
αυτές πιθανότατα θα συνδράμουν
στη διαμόρφωση της παγκόσμιας
αγοράς ψηφιακών νομισμάτων και
στην ανάπτυξη όλων των συναφών
κλάδων όπως τα χρηματιστήρια ψηφιακών νομισμάτων μέχρι τις πλατφόρμες και τους διαπραγματευτές.
Μέχρι προσφάτως οι εταιρείες
του κλάδου έπρεπε να επιλέξουν ανάμεσα στα δύο άκρα. Τα μεγάλα
χρηματοπιστωτικά κέντρα όπως το
Λονδίνο και η Νέα Υόρκη εφαρμόζουν στον κλάδο των ψηφιακών νομισμάτων τη νομοθεσία που διέπει
τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Είναι, έτσι, ελκυστικά για τους μεγάλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς αλλά παράλληλα αποκλείουν
πολλές από τις νεοφυείς εταιρείες,
επειδή είναι περίπλοκη και δαπανηρή
η συμμόρφωση με τους κανόνες
τους. Την ίδια στιγμή χώρες με πολύ
χαλαρή νομοθεσία όπως οι Σεϋχέλλες
και το Μπελίζε προσφέρουν πολύ
ευκολότερη πρόσβαση στην αγορά
τους. Ταυτοχρόνως, όμως, είναι
πολύ πιο επισφαλείς για τους επενδυτές και με πολύ πιο χαλαρούς κανόνες κατά του ξεπλύματος «μαύρου»
χρήματος.
Ετσι, χώρες όπως η Λευκορωσία,
το Μπαχρέιν, η Μάλτα και το Γιβραλτάρ επιχειρούν να αποτελέσουν
την ενδιάμεση λύση: υιοθετούν συγκεκριμένη νομοθεσία ειδικά για
τον τομέα των ψηφιακών νομισμάτων, ευελπιστώντας να προσελκύ-
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Η θέσπιση νομικού πλαισίου για τα ψηφιακά νομίσματα θα είναι επωφελής τόσο για τις χώρες
όσο και για τις εταιρείες.
σουν εταιρείες στις οποίες θα προσφέρουν αφενός έναν ικανοποιητικό
βαθμό ασφάλειας μαζί με ένα ευνοϊκό
φορολογικό καθεστώς. Στον τομέα
των κρυπτογραφημένων νομισμάτων
δεν υπάρχει, βέβαια, ασφάλεια. Ο
κλάδος προσφέρει, ωστόσο, μια σπάνια ευκαιρία στις χώρες αυτές να
καταλάβουν ένα τμήμα της καινούργιας αγοράς και να προσελκύσουν
επενδύσεις που θα δημιουργήσουν
θέσεις εργασίας όταν τα παραδοσιακά και μεγάλα χρηματοπιστωτικά
κέντρα υιοθετούν μια πιο συμβατική
και συντηρητική στάση αναμονής.
Σύμφωνα με τον Τζέσε Οβερολ,
νομικό σύμβουλο στην Clifford
Chance στη Νέα Υόρκη, που ειδικεύεται στη ρύθμιση της αγοράς
ψηφιακών νομισμάτων, η θέσπιση
κανόνων και νομικού πλαισίου που
θα διέπει ειδικά τα ψηφιακά νομίσματα θα είναι επωφελής τόσο για
τις χώρες όσο και για τις εταιρείες.
Οπως, πάντως, τονίζει το Reuters,
είναι αβέβαιο κατά πόσον οι μικρές
αυτές χώρες θα μπορούν να αποτρέψουν την παραβίαση των λογαριασμών ψηφιακών νομισμάτων ή
να ελέγξουν παράνομες δραστηριότητες όπως το «ξέπλυμα» χρήματος
που βρίσκει πρόσφορο έδαφος στη
νέα αυτή και αδιαφανή αγορά. Εξάλλου ο κίνδυνος όταν θεσπίζει κάποιος κανόνες για μια ραγδαία αναπτυσσόμενη και απρόβλεπτη βιομηχανία είναι να διαπιστώσει πολύ
σύντομα ότι οι κανόνες αυτοί έχουν
εξίσου ραγδαία ξεπεραστεί από τις
εξελίξεις.
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Με εντολή
Ερντογάν
στα ύψη χρέος
και έλλειμμα

Δημοσιονομική χαλάρωση με αύξηση
δανεισμού για να στηριχθεί η οικονομία
Υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι στην Τουρκία
διεμήνυσαν σε τραπεζίτες πως η κυβέρνηση
θα υπερβεί τους στόχους για το δημόσιο
χρέος και το δημοσιονομικό έλλειμμα,
καθώς οι οικονομικές συνθήκες στη χώρα
επιδεινώνονται λόγω της επιβράδυνσης
στην ανάπτυξη και της μαζικής φυγής επενδυτών. Σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Bloomberg, το δημοσιονομικό
έλλειμμα στην Τουρκία αναμένεται να ξεπεράσει φέτος τον στόχο του 1,8% του
ΑΕΠ και να φθάσει το 2,8%. Σενάρια θέλουν,
επίσης, την κυβέρνηση να περνάει τον Οκτώβριο νόμο για την αύξηση του ορίου
στο δημόσιο χρέος.
Η Αγκυρα προσπαθεί να στηρίξει την
εγχώρια οικονομία με πρόσκαιρα μέτρα,
αγνοώντας τις μακροπρόθεσμες συνέπειες
στον προϋπολογισμό και στον πληθωρισμό,
προειδοποιούν αναλυτές της αγοράς. Την
περασμένη εβδομάδα, η κεντρική τράπεζα
της χώρας μείωσε το κόστος δανεισμού
κατά 425 μονάδες βάσης, στο 19,75%, δηλαδή παραπάνω απ’ ό,τι προβλεπόταν, με
σκοπό να τονωθεί η ανάπτυξη. Στις αρχές
Ιουλίου είχε προηγηθεί η απομάκρυνση
του διοικητή της κεντρικής τράπεζας Μουράτ Τσετίνκαγια, καθώς και η αντικατάστασή του από τον υποδιοικητή Μουράτ
Ουισάλ. Ηταν πρωτοβουλία του Τούρκου
προέδρου Ερντογάν, που ζητούσε επίμονα
αλλαγή πλεύσης της νομισματικής πολιτικής
με τη μείωση των επιτοκίων. Το μείζον
πρόβλημα της τουρκικής οικονομίας είναι,
όμως, η έλλειψη επενδυτικής εμπιστοσύνης.
Ο Ερντογάν, ασκώντας αυταρχική πολιτική
και υιοθετώντας επιθετική ρητορική απέναντι στις ΗΠΑ και όχι μόνον, έχει απο-
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Οι συνθήκες στη χώρα επιδεινώνονται λόγω της επιβράδυνσης στην ανάπτυξη και
της φυγής επενδυτών.
μονώσει και έχει επιτείνει την οικονομική
αβεβαιότητα στη χώρα. Εκεί αποδίδεται,
σε μεγάλο μέρος, η μεγάλη πτώση της τουρκικής λίρας, που αντανακλά τη φυγή επενδυτών. Πέρυσι, το νόμισμα της εξ Ανατολών
γειτονικής χώρας έχασε περίπου το 30%
της αξίας του ως προς το δολάριο.
Το πρακτορείο Reuters είχε αποκαλύψει
τον Μάιο πως το υπουργείο Οικονομικών
είχε ζητήσει από τις ισχυρότερες τράπεζες
της χώρας να αυξήσουν τις τοποθετήσεις
τους σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί σε
τουρκική λίρα εξαιτίας των εκροών κεφαλαίων από ξένους επενδυτές. Τότε το εγχώριο νόμισμα είχε σημειώσει και πάλι μεγάλες απώλειες λόγω του κινδύνου επιβολής
κυρώσεων από τις ΗΠΑ, της αποδυνάμωσης
του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΡ στις δημοτικές εκλογές και της μείωσης των επίσημων αποθεμάτων. Τέλη Ιουνίου, τα αποθέματα της κεντρικής τουρκικής τράπεζας
σε ξένο νόμισμα και χρυσό διαμορφώθηκαν
στα 96,3 δισ. δολάρια από τα 98,4 δισ. δολάρια έναν χρόνο πριν και το ιστορικό
υψηλό των σχεδόν 136 δισ. δολαρίων που
είχε καταγραφεί στα μέσα Δεκεμβρίου του
2013. Σήμερα πια, η Αγκυρα δρομολογεί
και την αύξηση του δημόσιου χρέους σε
μια απόπειρα να στηρίξει την οικονομία.
Σύμφωνα με το χθεσινό δημοσίευμα του

Το μείζον πρόβλημα της τουρκικής οικονομίας είναι η έλλειψη επενδυτικής εμπιστοσύνης

καθώς ο Ερντογάν, υιοθετώντας επιθετική ρητορική απέναντι στις ΗΠΑ και όχι μόνον, έχει επιτείνει την οικονομική αβεβαιότητα στη χώρα.

Bloomberg, το υπουργείο Οικονομικών
της Τουρκίας έχει, επίσης, αναθεωρήσει
προς τα πάνω το ποσοστό μετακύλισης
των κρατικών ομολόγων από τον αρχικό
στόχο του 93,5% στο 100%-110%. Δηλαδή
ο στόχος για πωλήσεις χρεογράφων του
τουρκικού δημοσίου υπερβαίνει την αποπληρωμή υποχρεώσεων. Εκπρόσωπος της
κυβέρνησης αρνήθηκε να σχολιάσει τις
πληροφορίες του Bloomberg, αλλά είπε
πως ο υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας
και γαμπρός του Ερντογάν, Μπεράτ Αλμπαϊράκ, θα δώσει συνέντευξη Τύπου αργότερα μέσα στην εβδομάδα.

Δυσοίωνες προβλέψεις
Πρόσφατες εκτιμήσεις οικονομολόγων
παρουσιάζουν ένα αρκετά υψηλότερο έλλειμμα στον φετινό προϋπολογισμό της
Τουρκίας σε σύγκριση με τον αναθεωρημένο
στόχο που φημολογείται πως θέτει η ίδια
η Αγκυρα. Ιδιαίτερα μετά τις υψηλές δαπάνες
που προηγήθηκαν των φετινών δημοτικών
εκλογών, οικονομολόγοι προβλέπουν το
δημοσιονομικό έλλειμμα στην Τουρκία να
φθάσει φέτος το 3,6% του ΑΠΕ έναντι του

2,8% που είναι αναθεωρημένος στόχος της
τουρκικής κυβέρνησης, σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες. Εκτιμήσεις του
Bloomberg, μάλιστα, προβάλλουν έλλειμμα
στον προϋπολογισμό της Τουρκίας υψηλότερο του 3% κατά τη διάρκεια του 2020
και του 2021. Ωστόσο, η εφαρμογή μιας επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής δεν
αναμένεται να οδηγήσει σε βελτίωση των
οικονομικών συνθηκών. Ερευνα του
Reuters, που πραγματοποιήθηκε αυτόν
τον μήνα και στηρίχθηκε στις εκτιμήσεις
άνω των 40 οικονομολόγων, συμπεραίνει
πως είναι πολύ πιθανό να συρρικνωθεί η
τουρκική οικονομία κατά 2,5% και 1,1%
το β΄ και γ΄ τρίμηνο του 2019, αντίστοιχα,
προτού επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης
της τάξεως του 1% το δ΄ τρίμηνο του έτους.
Σε ετήσια βάση αναμένεται να καταγραφεί συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 1,5%.
Τελευταία φορά που καταγράφηκε πτώση
του ρυθμού ανάπτυξης –της τάξεως του
4,9%– ήταν το 2009. Από το 2010 μέχρι το
2017, η τουρκική οικονομία κινήθηκε σε
ρυθμό 6,6% χάρις στη μεγάλη άνθηση της
κατασκευαστικής δραστηριότητας.

Πιέσεις για εμπορική συμφωνία ΗΠΑ - Κίνας
Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι
επιστρέφουν σήμερα στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων όσο εντείνονται οι
πιέσεις για τη σύναψη εμπορικής συμφωνίας μεταξύ των δύο ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου. Η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ και στην Κίνα κινείται σε χαμηλότερα επίπεδα, ενώ μεγάλο
πλήγμα έχουν υποστεί συγκεκριμένοι
κλάδοι, ειδικότερα οι αυτοκινητοβιομηχανίες.
Το μείζον πρόβλημα που επηρεάζει
την ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα
είναι η αναχαίτιση των επενδύσεων λόγω
της αβεβαιότητας. Αν και εκπρόσωποι
των δύο κυβερνήσεων συναντιούνται σήμερα στη Σαγκάη με στόχο να καταλήξουν
σε συμφωνία, ο οικονομικός σύμβουλος
του Λευκού Οίκου Λάρι Κούντλοου ανέ-
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Κίνηση καλής θέλησης
από το Πεκίνο, η παραγγελία
μεγάλης ποσότητας
αμερικανικής σόγιας.
φερε στο CNBC πως δεν τρέφει μεγάλες
προσδοκίες. Οικονομικοί αναλυτές ανησυχούν πως αυτή η αντιπαράθεση, που
έχει επεκταθεί και στον κλάδο της τεχνολογίας, θα εξελιχθεί σε νομισματικό πόλεμο, καθώς κάθε κυβέρνηση θα θέλει
να υποτιμήσει το νόμισμά της προκειμένου
να υπερισχύει στο παγκόσμιο εμπόριο.
Η Ουάσιγκτον έχει κηρύξει εμπορικό
πόλεμο στην Κίνα, φορολογώντας εισαγωγές άνω των 200 δισ. δολαρίων από τη

χώρα και απειλώντας πως θα επιβάλει δασμούς σε άλλα τόσα προϊόντα. Το Πεκίνο
έχει αντιδράσει με αντίποινα, θέτοντας
ως στόχο και τα βασικά αγροτικά προϊόντα
των ΗΠΑ, όπως είναι η σόγια. Ως κίνηση
καλής θέλησης, ωστόσο, η κινεζική κυβέρνηση παρήγγειλε εκατομμύρια τόνους
σόγιας από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων Xinhua. Η People’s Daily, επίσημη
εφημερίδα του Κομουνιστικού Κόμματος
Κίνας, έγραψε πως με την κίνηση αυτή
το Πεκίνο αποδεικνύει στην «ειλικρίνειά»
του. Στο μεταξύ, οι επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου αρχίζουν να γίνονται ορατές σε διαφόρους κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας. Η επιβράδυνση της κινεζικής οικονομίας έχει επιδεινωθεί και
έχει οδηγήσει σε πτώση τις εγχώριες πω-

λήσεις αυτοκινήτων, με αποτέλεσμα οι
ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες να προβληματίζονται για τα οφέλη της παρουσίας
τους εκεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα των
Financial Times, τα εργοστάσια της Ford
και της PSA, η οποία ελέγχει την Peugeot,
δραστηριοποιήθηκαν σε επίπεδα αρκετά
χαμηλότερα της παραγωγικής τους ικανότητας.
Κατά τη διάρκεια του α΄ εξαμήνου, οι
πωλήσεις της Ford υποχώρησαν κατά
27% στην Κίνα και τα εργοστάσιά της
λειτούργησαν στο 11% της παραγωγικής
τους ικανότητας, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από το 80%, που είναι αναγκαίο
για να καλύψουν τις δαπάνες τους. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, το εργοστάσιο
της PSA στην Τσανγκάν παρήγαγε μόνον
102 αυτοκίνητα.

Αεροπορικές: στενεύουν θέσεις και ρίχνουν τα ναύλα
Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία των συνδικάτων, ο αριθμός των ανθρώπων

που εγκατέλειψαν τη χώρα ανέρχεται σε πάνω από 400.000 εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που ξέσπασε το 2010.

Χωρίς εργατικό δυναμικό
μένει η ΝΑ Ευρώπη
Χιλιάδες άνθρωποι εγκαταλείπουν
τις χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης και επιλέγουν να ζήσουν σε
χώρες όπως η Γερμανία, η Ιταλία ή
η Ισπανία. Μπορεί οι μισθοί στην
πατρίδα τους να αυξάνονται αλλά
όχι τόσο, ώστε να αποτρέψουν τη
φυγή, σύμφωνα με δημοσίευμα της
Deutsche Welle. Κυρίως νέοι και
καλά καταρτισμένοι άνθρωποι φεύγουν από τη γενέτειρά τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται μεγάλα κενά στην αγορά εργασίας.
Πάνω από δύο εκατομμύρια Ρουμάνοι ζουν στο εξωτερικό, σύμφωνα
με εκτιμήσεις της κυβέρνησης στο
Βουκουρέστι. Οι περισσότεροι ζουν
στην Ισπανία και στην Ιταλία, όπως
επισημαίνει η Deutsche Welle. Από
τη Βουλγαρία έχουν φύγει 700.000
άνθρωποι. Από την Κροατία μετανάστευσαν μεταξύ 2013 και 2016
συνολικά 230.000 πολίτες και πήγαν
σε άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. Οι αριθμοί αυτοί αντιστοιχούν στο 2%

του πληθυσμού ετησίως. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία των συνδικάτων, ο αριθμός των ανθρώπων
που εγκατέλειψαν τη χώρα ανέρχεται
σε πάνω από 400.000 εξαιτίας της
οικονομικής κρίσης που ξέσπασε
το 2010. Οι περισσότεροι είναι νέοι.
Ως αποτέλεσμα παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις καταρτισμένου προσωπικού, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό
τομέα. Επιχειρήσεις διαφορετικών
κλάδων της οικονομίας στη Ρουμανία
αναζητούν προσωπικό από την Απω
Ανατολή. Η κυβέρνηση αποφάσισε
να επιτρέψει την εργασία σε 20.000
εργαζομένους από χώρες μη μέλη
της Ε.Ε. όταν υπάρχει ανάγκη για
τουλάχιστον 300.000 άτομα. Σύμφωνα πάντως με το Ινστιτούτο Ερευνών για την Αγορά Εργασίας
(ΙΑΒ) στη Νυρεμβέργη, η Γερμανία
είναι μία από τις χώρες που επωφελούνται περισσότερο από τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού από
τη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τα αεροπορικά ταξίδια έχουν γίνει μία δοκιμασία για τις φυσικές αντοχές μας. Οι
θέσεις στένεψαν και ο χώρος για τα πόδια
μίκρυνε. Βέβαια, αυτό δεν φαίνεται να
προβληματίζει τους επιβάτες στη Νοτιοανατολική Ασία, εκεί όπου αναπτύσσεται
πολύ γρήγορα μία νέα μεσαία τάξη και η
οποία θέλει παντί τρόπω να πετάει χωρίς
υψηλό κόστος, θυσιάζοντας την όποια άνεση.
Η περίπτωση της φιλιππινέζικης αεροπορικής φθηνών εισιτηρίων Cebu Air είναι
χαρακτηριστική, δεδομένου ότι πρόκειται
και για τη μεγαλύτερη στη συγκεκριμένη
αγορά της χώρας. Τον Ιούνιο αποφάσισε
να μετακινήσει σε άλλη θέση την κουζίνα
και τις τουαλέτες σε ορισμένα από τα αεροσκάφη Airbus A330neos, ώστε να δημιουργήσει χώρο για 20 επιπλέον θέσεις.
Συνολικά θα έχουν 460 θέσεις, ξεπερνώντας
τα ανώτατα όρια του συγκεκριμένου αεροπλάνου. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών του κλάδου των αερομεταφορών,
Landrum & Brown, είναι μία γενικευμένη
τάση στους αερομεταφορείς της Νοτιοανατολικής Ασίας να γεμίζουν ασφυκτικά
τα αεροπλάνα που εκτελούν τα δημοφιλέστερα δρομολόγια. «Απλώς τα επόμενα
δέκα χρόνια τα πράγματα θα γίνουν χειρότερα», λέει ο Ματιέ ντε Μαρκί, σύμβουλος
της Landrum & Brown. Eν τω μεταξύ, ακόμη και αν οι επιβάτες δεν αισθάνονται
και πολύ ικανοποιημένοι με την κατάσταση,
το να στριμώχνονται στο αεροσκάφος αποδείχθηκε πως βοήθησε τις αμερικανικές
εταιρείες να ορθοποδήσουν τα τελευταία
χρόνια. Στην Ασία, όπου κάθε χρόνο περίπου 100 εκατομμύρια άνθρωποι ταξι-
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Το πλάτος ενός καθίσματος
από τα 47 εκατοστά έχει
μειωθεί σε 43 κατά μέσο όρο.

Το ταξίδι Σαγκάη - Μανίλα είναι 4 ώρες με τη Cebu Air και κοστίζει λιγότερο από 100 δολάρια, αλλά οι θέσεις είναι μόλις 42 εκατοστά.
δεύουν πρώτη φορά στη ζωή τους, η στρατηγική της συμπίεσης είναι ζωτικής σημασίας επιλογή για τους αερομεταφορείς
χαμηλού κόστους. Η μεσαία τάξη ενδιαφέρεται για την τιμή και όχι τόσο για την
άνεση. Πέραν όμως του περιορισμένου
χώρου, υπάρχουν και πιο σοβαρές ελλείψεις.
Η τεράστια αύξηση της ζήτησης για αερομεταφορές έχει προκαλέσει ελλείψεις
σε πιλότους, μηχανικούς, αεροδρόμια και
αεροδιαδρόμους. Οι αεροπορικές εξαντλούν
κάθε δυνατό περιθώριο, ώστε να αποφύγουν την αγορά νέων αεροσκαφών και
την καταβολή επιπλέον δικαιωμάτων προσγείωσης και απογείωσης στα ήδη υπερβεβαρημένα αεροδρόμια, αναφέρει το
Bloomberg.
Βέβαια, το να αγοράσει ένας αερομεταφορέας μεγαλύτερα αεροσκάφη είναι

ένας τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, όπως κάνει η AirAsia Group. H εν
λόγω μαλαισιανή εταιρεία φθηνών ναύλων
δήλωσε ότι αλλάζει την παραγγελία της
για εκατοντάδες αεροσκάφη και επιλέγει
μεγαλύτερο μοντέλο, το οποίο αφενός
φέρει 50 θέσεις περισσότερες, αφετέρου
καλύπτει 600 μίλια περισσότερα σε απόσταση. Μία άλλη μέθοδος είναι να στριμώχνεις περισσότερες θέσεις και η πρώτη
που το έκανε ήταν η Ryanair, όταν το 2014
παρήγγειλε τα ήδη τεράστια τζετ της
Boeing με οκτώ θέσεις επιπλέον. Τρία χρόνια αργότερα, η Cathay Pacific Airways,
η οποία κάποτε υπήρξε συνώνυμο της άνεσης, άρχισε να συμπιέζει τις θέσεις και
να προσθέτει μία επιπλέον στην οικονομική
κατηγορία και στα Boeing 777-300s. Αυτό
σήμαινε πως από τον προσωπικό του χώρο

o κάθε επιβάτης έχανε σχεδόν 2,5 εκατοστά.
Ο πιο περιορισμένος χώρος των ποδιών
είναι κάτι πια συνηθισμένο. Στις αρχές
της δεκαετίας του 2000, οι διάδρομοι στην
περιοχή των οικονομικών θέσεων απείχαν
σχεδόν 86 εκατοστά μεταξύ τους, ενώ
τώρα το σύνηθες είναι 76,2 - 78,8 εκατοστά.
Οι δε θέσεις επίσης στένεψαν από 47 σε
43 εκατοστά κατά μέσον όρο. Η Τζάνετ
Μπετνάρεκ, ιστορικός της αεροπλοΐας στο
Πανεπιστήμιο Ντέιτον του Οχάιο, επισημαίνει ότι οι στενότερες θέσεις δεν προκαλούν πολλές αντιδράσεις στην Ασία, εν
μέρει διότι οι Ασιάτες έχουν μικρότερο
δέμας από Αμερικανούς και Ευρωπαίους.
Συν τοις άλλοις, οι τιμές των εισιτηρίων
σημειώνουν πτώση και ορισμένες διεθνείς
πτήσεις σήμερα κοστίζουν λιγότερο από
ό,τι πριν από μία δεκαετία, σύμφωνα με
την αυστραλέζικη αεροπορική εταιρεία
Qantas. Ο ανταγωνισμός από τις εταιρείες
χαμηλών ναύλων υποχρέωσε τις παραδοσιακές αεροπορικές να μειώσουν τις τιμές
και να χρεώνουν ό,τι πριν ήταν δωρεάν,
και αυτό είναι ο χώρος. Σαγκάη - Μανίλα
είναι ταξίδι 4 ωρών, με την Cebu Air κοστίζει λιγότερο από 100 δολάρια, αλλά οι
θέσεις στα Airbus είναι μόλις 42 εκατοστά.
H Airbus επισημαίνει πως το ελάχιστο που
μπορεί να έχει μία θέση σε πλάτος είναι
45,7 εκατοστά.
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Πρωταγωνιστής σε αυτή τη νέα σειρά - το πιο διάσημο
κόσμου,, ο Σκρουτζ Μακ Ντακ. Απολαύστε,
παπί του κόσμου
λοιπόν,, τις ιστορίες του αγαπημένου σας ήρωα,
λοιπόν
διαβάστε τα κείμενα με τις συμβουλές του και μάθετε
τα πάντα για την οικονομία!
Στον τρίτο τόμο ο Σκρουτζ Μακ Ντακ ασχολείται με μια
ανθρώπου,, το χρήμα.
πολύ σπουδαία εφεύρεση του ανθρώπου

Αυτή την Κυριακή μαζί με την ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Θυγατρική εταιρεία
σταθμών βάσης αξίας
20 δισ. από τη Vodafone

Οι υπεύθυνοι του έργου Νeom ανακοίνωσαν πρόγραμμα υποτροφιών, ώστε νέοι της περιοχής να εκπαιδευθούν στον τουρισμό, στη φιλοξενία και στις αρχαιότητες.

Σεν Τροπέ της Ερυθράς Θάλασσας
σχεδιάζει η Σαουδική Αραβία
Τα έργα ανάπτυξης στην Κουραΐμπα υπολογίζεται ότι θα κοστίσουν 500 δισ. δολάρια
Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν
Σαλμάν επιδιώκει να κατασκευάσει μια
σύγχρονη Ριβιέρα στην Ερυθρά Θάλασσα,
σε μια περιοχή ονόματι Κουραΐμπα, η οποία έχει μερικά ψαροχώρια, όπως το
Κουραΐμπα και το Σάρμα. Τα κονδύλια
που έχουν προϋπολογισθεί είναι μισό
τρισεκατομμύριο δολάρια και η φουτουριστική πόλη, που θα χρησιμοποιεί τη
ρομποτική και την τεχνολογία για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, θα έχει το
όνομα Neom (από την ελληνική λέξη «Νέον» και το m από το πρώτο γράμμα της
αραβικής λέξης «μοστκμπάλ», που σημαίνει μέλλον). Θα έχει πολυτελή ξενοδοχεία και εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας
και αθλητισμού, ενώ οι συνθήκες κοινωνικής συμπεριφοράς και συνύπαρξης θα
είναι πολύ ελεύθερες εν συγκρίσει με τα
ισχύοντα στη Σαουδική Αραβία.
Η Κουραΐμπα βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευρά του βασιλείου και η ανάπτυξή της χρειάζεται επενδύσεις, ενώ
προβλέπεται στην περιοχή να αναπτυχθούν 12 επιμέρους αστικά κέντρα, κοντά
τόσο στη θάλασσα όσο και στο βουνό.
Επιπλέον, θα κατασκευαστεί λιμάνι, μια
βιομηχανική ζώνη και αεροδρόμια. Την
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Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ
μπιν Σαλμάν εκτιμά
πως το έργο θα συνεισφέρει
100 δισ. δολ. ετησίως.
περιτριγυρίζουν ηφαιστειακά βουνά και
έρημος, ενώ βρέχεται από την Ερυθρά
Θάλασσα. Εκεί υπάρχουν και χώροι ιστορικού ενδιαφέροντος, όπως ένα ρέμα
όπου λέγεται πως έφθασε ο Μωυσής από
την Αίγυπτο. To εν λόγω έργο μάλλον αποτελεί και τον πιο τολμηρό πυλώνα της
κοινωνικής και οικονομικής πολιτικής
του Σαουδάραβα ηγέτη, ο οποίος θέλει
να μετασχηματίσει τη χώρα του. Βέβαια,
μέχρι στιγμής οι γενικότερες προσπάθειές
του όσο επιτυχείς και αν είναι, άλλο τόσο
έχουν και καθυστερήσεις και ίσως το πιο
σοβαρό ερώτημα που τίθεται είναι το
κατά πόσον όλος αυτός ο μεγαλόπνοος
σχεδιασμός μπορεί να λάβει σάρκα και
οστά. Μήπως δεν προτιμήσουν οι τουρίστες την Κουραΐμπα, αλλά τα ήδη γνωστά
θέρετρα της Ερυθράς (π.χ. στην Αίγυπτο),
όπου οι περιορισμοί λόγου χάριν στην

οινοποσία δεν υφίστανται; Ο πρίγκιπας
διεμήνυσε πως όποιος από τους τουρίστες
θέλει να πιει μπορεί να πάει στην Αίγυπτο
ή στην Ιορδανία.
Επιπλέον, τις προοπτικές αμαυρώνουν
και τα όσα συμβαίνουν στο πολιτικό σκηνικό. Ο πρίγκιπας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν
καταδίωξε συγγενείς του για λόγους διαφθοράς, κίνησε τον πόλεμο στην Υεμένη
προξενώντας τεράστια ανθρωπιστική
κρίση, ενώ και η δολοφονία του δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι από Σαουδάραβες πράκτορες προκάλεσε διεθνή
κατακραυγή. Πολλοί Δυτικοί επιχειρηματίες, που είχαν αρχικά δείξει να ελκύονται από το Neom, αποχώρησαν μετά τη
δολοφονία. Σήμερα, εκτιμάται πως περίπου
400 εταιρείες έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον
να συζητήσουν για τις ευκαιρίες που ανοίγονται στην περιοχή. Κατά τον Σαουδάραβα πρίγκιπα, το Neom θα συνεισφέρει
100 δισ. δολάρια ετησίως στο ΑΕΠ μέχρι
το 2030. Ο επίκουρος καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής στο LSE Στέφεν Χέρτογκ
επισημαίνει πως «δεν έχουμε στοιχεία
για το Neom, δεν φαίνεται να έχουν δεσμευθεί ποσά σε αυτό και δεν γνωρίζουμε
εάν είναι βιώσιμο».

Η περιοχή Κουραΐμπα ήταν άγνωστη
και εγκαταλελειμμένη. Το 1980 απέκτησε
ηλεκτρισμό και σχολεία. Τον τελευταίο
καιρό ήρθε στο προσκήνιο διότι την επιλέγει η βασιλική οικογένεια για διακοπές
και αρκετοί κάτοικοι ευελπιστούν πως
από την ανάπλαση θα ωφεληθούν. Οι υπεύθυνοι του έργου Νeom ανακοίνωσαν
πρόγραμμα υποτροφιών ώστε νέοι της
περιοχής να εκπαιδευθούν στον τουρισμό,
στη φιλοξενία και στις αρχαιότητες, όπως
αναφέρει το Bloomberg.
Προβλέπεται, βέβαια, και μετακίνηση
πληθυσμών, 20 χιλιάδων και πλέον ντόπιων, οι οποίοι θα αποζημιωθούν από την
Παγκόσμια Τράπεζα για να γίνουν τα
έργα. Η πρώτη φάση του έργου αφορά
την ανάπλαση της παραλίας, συμπεριλαμβανομένων των χωριών Κουραΐμπα
και Σάρμα, με αναλαμβάνουσα εταιρεία
την αμερικανική μηχανοκατασκευαστική
Aecom. Η δεύτερη θα αφορά την κατασκευή βιομηχανικής πόλης και οι υπεύθυνοι του προγράμματος έχουν ζητήσει
προσφορές από επτά ξένες επιχειρήσεις,
ενώ σχεδιάζεται και η δημιουργία διαδρόμου σύνδεσης του Neom με την Αίγυπτο.

Σε τρία λεπτά εγκρίνει δάνεια
η ψηφιακή τράπεζα της Alibaba
Η MYbank έχει χορηγήσει 290 δισ. δολ. σε 16 εκατομμύρια εταιρείες στην Κίνα
Ο δισεκατομμυριούχος Κινέζος Τζακ Μα
κάνει μια αθόρυβη επανάσταση στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, με τη MYbank.
Πρόκειται για μια τράπεζα, η οποία παρέχει
δάνεια σε τρία λεπτά χωρίς παρέμβαση
τραπεζοϋπαλλήλων. Η τράπεζα του Τζακ
Μα, o οποίος κυριαρχεί στο λιανεμπόριο
στη χώρα με την πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών Alibaba, αλλάζει τον τρόπο
χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Την τελευταία τετραετία, η
MYbank έχει δανείσει 290 δισ. δολάρια
σε 16 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην Κίνα, με την όλη διαδικασία αιτήσεων και δανειοδοτήσεων
να γίνεται και μέσω κινητού τηλεφώνου.
Σύμφωνα με τα δεδομένα, το ποσοστό
επισφαλειών της είναι 1%. Στην ψηφιακή
τράπεζα MYbank γίνεται διαχείριση δεδομένων και ρίσκου σε πραγματικό χρόνο,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν περισσότερες από
3.000 μεταβλητές. Η εν λόγω τράπεζα,
που συμπληρώνει τέσσερα χρόνια ζωής,
ζητεί από την ενδιαφερόμενη εταιρεία
να υποβάλει αίτηση στο κινητό και να
λάβει αυτομάτως ρευστό, εάν της δοθεί
η αναγκαία έγκριση. Τον Φεβρουάριο, οι
τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές της Κίνας
συνέστησαν στους κρατικούς τραπεζικούς
ομίλους να αυξήσουν τις χορηγήσεις στις
μικρές μονάδες τουλάχιστον κατά 30%.
Σχεδόν τα δύο τρίτα από τα 80 εκατομμύρια μικρές επιχειρήσεις της Κίνας δεν
είχαν πρόσβαση σε πιστώσεις, σύμφωνα
με τα στοιχεία του 2018 του Εθνικού Ινστιτούτου Χρηματοπιστωτικών και Ανάπτυξης της χώρας.
Στην Κίνα παρατηρήθηκε άνθηση των
ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών, η
οποία δημιούργησε τη μεγαλύτερη αγορά
του κόσμου στις ηλεκτρονικές πληρωμές.
Και αυτό ως πλαίσιο μετασχηματίζει πλέον
και τον τρόπο με τον οποίο οι τράπεζες
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Η διαχείριση δεδομένων
και ρίσκου γίνεται σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας
υπ’ όψιν 3.000 μεταβλητές.

Η τράπεζα του Τζακ Μα, o οποίος κυριαρχεί στο λιανεμπόριο με την πλατφόρμα ηλεκτρονι-

κών αγορών Alibaba, αλλάζει τον τρόπο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
αλληλεπιδρούν με τις εταιρείες. Η ΜΥbank,
λόγου χάριν, όπως και άλλες ανάλογες,
αντλεί τεράστιες ποσότητες δεδομένων
από τα συστήματα πληρωμών, τα κοινωνικά δίκτυα και άλλες πηγές, πράγματα
που της δίνει τη δυνατότητα να προσελκύει μικροοφειλέτες. Οι μικροοφειλέτες
αυτοί, εταιρείες και ιδιώτες, ήταν οι πελάτες τους οποίους παλαιότερα αγνοούσαν
οι μεγάλες κρατικές τράπεζες. Οι μη κρατικές εταιρείες, οι οποίες συνήθως είναι
και μικρού μεγέθους, αντιστοιχούν στο
60% της ανάπτυξης της κινεζικής οικο-

νομίας και απασχολούν το 80% των εργαζομένων στο σύνολο του δυναμικού
της χώρας. «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις
αποτελούν όντως τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας», παρατηρεί ο Κιθ Πόγκσον,
σύμβουλος σε θέματα διεθνούς τραπεζικής
και παγκόσμιων κεφαλαιαγορών της Ernst
& Young στο Χονγκ Κονγκ. «Κάποτε ήταν
μια αγορά, την οποία οι τράπεζες θεωρούσαν δύσκολη και πολύ ριψοκίνδυνη,
αλλά πλέον έχουν τα δικά τους μοντέλα
στο πώς να αντιμετωπίσουν το ρίσκο».
Τον μεγαλύτερο όγκο δεδομένων για

τους εκάστοτε πελάτες της η MYbank αντλεί από τις εταιρείες πληρωμών, όπως
είναι, λόγου χάριν, η Ant Financial, την
οποία ίδρυσε ο Τζακ Μα και η οποία είναι
η μεγαλύτερη μέτοχος στη MYbank. Λαμβάνει έγκριση να κάνει χρήση των στοιχείων τους, μετά αναλύει τις συναλλαγές
σε πραγματικό χρόνο και αντιλαμβάνεται
την αξιοπιστία και το αξιόχρεό τους.
Λόγου χάριν, εάν παρατηρηθεί μείωση
στις καταναλωτικές αγορές σε κατάστημα
μεγάλης εταιρείας, ίσως να πρόκειται για
πολύ πρώιμη ένδειξη ότι η εταιρεία δεν
έχει καλές προοπτικές και η δυνατότητά
της να αποπληρώσει το δάνειό της περιορίζεται.
Το θετικό στοιχείο από την πρόσβαση
σε περισσότερες πληροφορίες έγκειται
στο υψηλό ποσοστό έγκρισης δανείων,
το οποίο είναι τετραπλάσιο εκείνου των
παραδοσιακών τραπεζών. Οι τελευταίες
χρειάζονται τουλάχιστον 30 ημέρες για
την έγκριση και απορρίπτουν το 80% των
αιτήσεων των μικρομεσαίων, όπως λέει
ο πρόεδρος της ΜΥbank, Ζιν Σιαολόνγκ.
Στην τράπεζά του, το λειτουργικό κόστος
ανά δάνειο είναι 3 γουάν (0,39 ευρώ)
έναντι 2.000 γουάν (261 ευρώ) στις παραδοσιακές τράπεζες. Πάντως, η κρατική
China Construction Bank σπεύδει να ενεργοποιηθεί.
Τον Σεπτέμβριο παρουσίασε εφαρμογή
για επεξεργασία αιτήματος πιστώσεων
έως και 5 εκατ. γουάν (περίπου 651.535
ευρώ) μόνο σε δύο λεπτά.

Σε απόσχιση προχωράει η Vodafone,
η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως, δημιουργώντας εντός της επιχείρησης
μία νέα εταιρεία σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας με αξία περίπου
20 δισ. ευρώ. Η εταιρεία αναμένεται
είτε να εισαχθεί στο χρηματιστήριο
μέχρι τον Μάιο του 2020 είτε να πωληθεί. Η νέα εταιρεία, που θα ονομάζεται TowerCo, θα προσφέρει 61.700
κεραίες της Vodafone σε δέκα χώρες,
μεταξύ αυτών και σε σημαντικές για
την εταιρεία αγορές, όπως η Γερμανία,
η Βρετανία, η Ιταλία και η Ισπανία.
Το 75% των σταθμών βάσης θα βρίσκεται σε αυτές τις τέσσερις χώρες.
Οι ανταγωνιστές της Vodafone θα ενοικιάζουν τις κεραίες της χρησιμοποιώντας τα δικά τους δίκτυα.
Από τις εκμισθώσεις αναμένεται
πως η Vodafone θα αποκτά περίπου
1,7 δισ. ευρώ σε έσοδα και περίπου
900 εκατ. ευρώ σε κέρδη, σύμφωνα
με δημοσίευμα των Financial Times.
Τα έσοδα από τη νέα εταιρεία πρόκειται να αναδρομολογηθούν για την
εξυπηρέτηση του υψηλότατου χρέους
της Vodafone, το οποίο, αφότου ολοκληρωθεί και η εξαγορά των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου τηλεπικοινωνιών Liberty Global, θα ανέλθει
στα 48 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τον
Guardian. Επιπλέον, είναι πιθανό ένα
μέρος των εσόδων να χρησιμοποιηθεί
σε επενδύσεις σε δίκτυα 5G.
«Ναι, η Vodafone θα χάσει τα κέρδη
που σχετίζονται με τη λειτουργία των
κεραιών, αλλά επίσης θα αφαιρέσει
τα ετήσια έξοδα ύψους 200 εκατ. για
τη συντήρηση και την επέκταση του
δικτύου», δήλωσε στον Guardian ο
Τζορτζ Σάλμον, αναλυτής στην Har-

greaves Lanson. «Επομένως, είναι
εύκολο να δει κανείς τη λογική πίσω
από τη συμφωνία, ιδιαίτερα εφόσον
τα χρέη του ομίλου δημιουργούν αρκετή πίεση», συμπλήρωσε.
Υστερα από την ανακοίνωση της
δημιουργίας της TowerCo, η μετοχή
της Vodafone ενισχύθηκε κατά 10%.
Οι επενδυτές ενθουσιάστηκαν με το
ενδεχόμενο απόκτησης απροσδόκητων κερδών από την πώληση ή την
αρχική δημόσια προσφορά της νέας
εταιρείας με την εισαγωγή της στο
χρηματιστήριο του Λονδίνου.
«Τώρα δημιουργούμε τη μεγαλύτερη εταιρεία σταθμών βάσης στην
Ευρώπη», όπως δήλωσε κατά την ανακοίνωση των σχεδίων της εταιρείας
ο Νικ Ριντ, διευθύνων σύμβουλος της
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Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είτε θα εισαχθεί στο
χρηματιστήριο μέχρι τον
Μάιο είτε θα πωληθεί.
Vodafone. «Δεδομένης της κλίμακας
και της ποιότητας των υποδομών μας
πιστεύουμε ότι υπάρχει μια σημαντική
ευκαιρία» να δημιουργήσουμε πλούτο
για τους μετόχους μας, συμπλήρωσε
χθες ο Ριντ.
Η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία
κινητής τηλεφωνίας παγκοσμίως βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα «σημείο
καμπής», όπως δήλωσε χθες ο Ριντ.
Αναφερόταν όχι μόνο στη νέα εταιρεία, αλλά και στα οικονομικά αποτελέσματά της για το πρώτο τρίμηνο
του 2019, τα οποία ήταν καλύτερα
από το αναμενόμενο.

Τα υψηλά κέρδη
από τα διαμάντια
δεν είναι παντοτινά
Επί εκατό χρόνια και πλέον ο κολοσσός
των αδαμαντωρυχείων De Beers πωλούσε την πλειονότητα των ακατέργαστων διαμαντιών του σε επιλεγμένο
αριθμό πελατών του, οι οποίοι δεν ήταν άλλοι από όσους συνήθως συναλλάσσονται στον κόσμο του εμπορίου πολυτίμων λίθων – έναν κόσμο,
όπου δεν κυριαρχεί η διαφάνεια. Στο
πελατολόγιο αυτό εντόπιζε κανείς
θυγατρικές των διάσημων κοσμηματοπωλείων τύπου Tiffany, Graff Diamonds και Signet Jewelers, γεγονός,
που τους διασφάλιζε σταθερή και απρόσκοπτη προμήθεια σε διαμάντια
ελεγμένα από τους κορυφαίους παραγωγούς De Beers. Τι σήμαινε αυτό;
Οτι αμέσως έμπαινες στην ελίτ των
αγοραστών διαμαντιών και αυτό ήταν
εχέγγυο επιτυχίας και κερδών. Σήμερα, όμως, δεν φαίνεται να είναι
τόσο εύκολο.
H De Beers ως παραγωγός πωλεί
τους πολύτιμους λίθους σε 10 διοργανώσεις κάθε χρόνο στην Γκαμπορόνε, την πρωτεύουσα της Μποτσουάνας, ενώ οι αγοραστές θα πρέπει να
δεχθούν τις τιμές και τις ποσότητες
που τους προσφέρονται. Το σύστημα
πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη του 19ου
αιώνα και σχεδιάστηκε για να ωφεληθούν και το αδαμαντωρυχείο και
οι πελάτες, που αγοράζουν σε μειωμένη τιμή. Ωστόσο, η έκπτωση περιορίζεται σταδιακά και σε μερικές
περιπτώσεις οι τιμές είναι υψηλότερες
από τις τρέχουσες, όπερ σημαίνει
πως οι πελάτες πουλάνε με ζημία,
όπως αναφέρουν έγκυρες πηγές – πέρυσι η έκπτωση ήταν 3% και σε ορισμένες περιπτώσεις 1%. Δηλαδή, οι
πελάτες αυτοί της De Beers καταβάλλουν προσπάθεια να βγάλουν χρήματα
από μία δραστηριότητα, η οποία ήταν
ιδιαίτερα επικερδής στο παρελθόν.
Το πρόβλημα στη βιομηχανία διαμαντιών είναι διττό. Οι πωλήσεις υψηλής ποιότητας διαμαντένιων κοσμημάτων είναι στάσιμες, όπως συμβαίνει σε άλλες κατηγορίες ειδών πολυτελείας είτε είναι παπούτσια είτε
τσάντες και διακοπές σε λουξ θέρετρα.
Συν τοις άλλοις, οι εταιρείες, που εμπορεύονται διαμάντια δυσκολεύο-

νται να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση
σήμερα, για δύο λόγους: οι τράπεζες
αποστασιοποιούνται από τον κλάδο
αφενός λόγω διαφόρων κρουσμάτων
απάτης, αφετέρου διότι δάνεια, που
χορήγησαν παλαιότερα, παραμένουν
ανεξόφλητα. Η De Beers από πλευράς
της ισχυρίζεται ότι δαπανά περισσότερα στην προώθηση της διαδικασίας
εντοπισμού προέλευσης των διαμαντιών, ώστε να δείξει πως δεν χρησιμοποιούνται για να πυροδοτήσουν
συρράξεις ή να συντείνουν σε ευρύτερη καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ακόμα κι έτσι, όμως, η
σχέση της με τους πελάτες δεν είναι
καλή, διότι εξακολουθεί να διατηρεί
υψηλά τις τιμές, ανεξαρτήτως εάν
πουλάει λιγότερα διαμάντια πλέον.
Σε συνέντευξή του παλαιότερα στους
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Η Anglo American , μητρική των αδαμαντωρυχείων
De Beers, εμφάνισε μείωση
κερδοφορίας κατά 30%.
Financial Times ο πρόεδρος του οίκου
κοσμημάτων και ρολογιών Graff Diamonds, Λόρενς Γκραφ, είπε, αναφερόμενους στην De Beers, πως εάν θέλεις να έχεις επιτυχία στα διαμάντια,
πρέπει να είσαι όσο κοντύτερα σε
αυτήν γίνεται. Αυτό είναι λιγότερο
αληθές σήμερα. Οι περίπου 80 έμποροι
διαμαντιών από το Βέλγιο μέχρι το
Ισραήλ και την Ινδία βλέπoυν τα περιθώρια κερδών τους να συρρικνώνονται ή να εκμηδενίζονται. Είναι,
πάντως, αδύνατον να υπολογίσει κανείς πόσα χρήματα χάνουν οι πελάτες
της De Beers, οι οποίοι είναι μη εισηγμένες επιχειρήσεις. Ενόσω δυσκολεύονται οι πελάτες των αδαμαντωρυχείων De Βeers, άλλο τόσο πλήττονται και τα ίδια. Εν κατακλείδι, αναφέρεται πως η μητρική τους Anglo
American είχε 30% μείωση στα εξαμηνιαία κέρδη λόγω των διαμαντιών,
διότι οι πωλήσεις τους ήταν τουλάχιστον 500 εκατ. δολάρια χαμηλότερες
από ό,τι προ τριετίας.
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Η οικονομία
στην εποχή
των χαμηλών
επιτοκίων
Ενισχύεται η αναπτυξιακή προοπτική,
βγαίνουν χαμένοι καταθέτες και τράπεζες
Είναι ωφέλιμα για την οικονομία αλλά
επιζήμια για τους αποταμιευτές και
τις τράπεζες. Ο λόγος για τα χαμηλά
επιτόκια τα οποία, παρά τις περί του
αντιθέτου προβλέψεις οικονομικών
αναλυτών και τις κατά καιρούς εξαγγελίες κεντρικών τραπεζών, παγιώνονται και διαμορφώνουν ανακλαστικά σε όλους τους παράγοντες της
οικονομίας. Οπως επισημαίνει σε
σχετικό ρεπορτάζ το Bloomberg Businessweek, το περασμένο έτος ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan
Chase & Co., Τζέιμι Ντάιμον, προέβλεψε αλλεπάλληλες αυξήσεις των
επιτοκίων. Υπολόγισε, μάλιστα, πως
εξαιτίας αυτών των αυξήσεων θα υπερέβαινε το 5% η απόδοση των δεκαετών ομολόγων του αμερικανικού
δημοσίου, που σήμερα παραμένει
λίγο κάτω από το 2%. Χάρη στην πολιτική των χαμηλών επιτοκίων, τα
στεγαστικά δάνεια των Αμερικανών
με χρονική διάρκεια τριακονταετίας
έχουν σήμερα επιτόκια σαφώς μικρότερα από τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο.
Εξάλλου, το κόστος του δανεισμού
είναι εξίσου χαμηλό και για τις επιχειρήσεις. Προφανώς αυτός ο φτηνός
δανεισμός έχει ωφελήσει την οικονομία. Την ίδια στιγμή όμως έχει αποβεί εις βάρος των καταθετών, καθώς
οι αποταμιεύσεις τους τοκίζονται με
επιτόκια σαφώς κάτω του 1%. Η μακροβιότητα των χαμηλών επιτοκίων
έχει ανατρέψει παγιωμένες αντιλήψεις
περί του χρήματος και έχει οδηγήσει
στην ανάδυση μιας καινούργιας και
εντελώς διαφορετικής γενιάς επενδυτών, διαπραγματευτών, αποταμιευτών αλλά και στελεχών κεντρικών
τραπεζών.
Και βέβαια βρίσκονται σε χαμηλά
επίπεδα όχι μόνον τα βραχυπρόθεσμα
επιτόκια αλλά και τα επιτόκια των
μακροπρόθεσμων ομολόγων. Αυτό
προδίδει την πεποίθηση των επεν-

δυτών ότι τόσο τα επιτόκια όσο και
οι οικονομικές συνθήκες που αυτά
αντανακλούν δεν πρόκειται να αλλάξουν στο εγγύς μέλλον. Ετσι, πολλές
χώρες και πολλές επιχειρήσεις εκδίδουν μεγάλο όγκο μακροπρόθεσμου
χρέους με χαμηλές αποδόσεις. Το
Βέλγιο, η Ιρλανδία και η Αυστρία έχουν εκδώσει εκατονταετή ομόλογα
με απόδοση μόλις 1,171%. Το 2015,
άλλωστε, έκανε το ίδιο ένα από τα
πανεπιστήμια της Καλιφόρνιας, ενώ
η Microsoft εξέδωσε τεσσαρακονταετή ομόλογα.
Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, η μείωση των επιτοκίων του μακροπρόθεσμου δανεισμού δεν αποτελεί θετική εξέλιξη. Και αυτό γιατί οι τράπεζες συνήθως χρηματοδοτούν μακροπρόθεσμες επενδύσεις με βρα<
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Πολλές χώρες αλλά
και επιχειρήσεις
εκδίδουν μεγάλο όγκο
μακροπρόθεσμου χρέους
με χαμηλές αποδόσεις.
χυπρόθεσμα ομόλογα. Αυτό σημαίνει
πως αντλούν κέρδη μόνον όταν τα
επιτόκια των μακροπρόθεσμων ομολόγων είναι αρκετά υψηλότερα από
εκείνα των βραχυπρόθεσμων. Στις
ΗΠΑ, βέβαια, οι τράπεζες κατάφεραν
να παρουσιάσουν σημαντική κερδοφορία. Μεγάλες εμπορικές τράπεζες,
όμως, διαμαρτύρονται διαρκώς πως
τα χαμηλά επιτόκια μειώνουν την
κερδοφορία τους, επειδή δεν μπορούν
να αντλήσουν κέρδη από τον δανεισμό. Την ίδια στιγμή οι αποταμιευτές
δυσκολεύονται να συνηθίσουν στον
αμελητέο τοκισμό των καταθέσεών
τους. Στις ΗΠΑ το σύνηθες επιτόκιο
καταθέσεων δεν υπερβαίνει το 0,1%
και είναι χαμηλότερο από το 0,3%

στο οποίο ανερχόταν πριν από μια
δεκαετία. Μερικά χρόνια πριν από
την παγκόσμια χρηματοπιστωτική
κρίση, το 2000, το αντίστοιχο επιτόκιο
ανερχόταν στο 1,73%.
Οπως σχολιάζει στο Bloomberg ο
Μαρκ Χάμρικ, οικονομικός αναλυτής
της Bankrate.com. «ποτέ δεν φτάσαμε
σε αυτό που είχαμε υποσχεθεί σε ό,τι
αφορά την αύξηση των επιτοκίων».
Ο ίδιος τονίζει πως «αυτή ακριβώς ήταν η διαφορά για τους αποταμιευτές».
Κάτι ανάλογο ισχύει, βέβαια, και για
τους θεσμικούς επενδυτές που διαχειρίζονται τις αποταμιεύσεις άλλων.
Συνταξιοδοτικά ταμεία, για παράδειγμα, που εποπτεύουν τρισεκατομμύρια από τις αποταμιεύσεις των
συνταξιούχων, έχουν περιορίσει δραματικά τις προσδοκίες τους για τις
αποδόσεις των κεφαλαίων τους. Η απόδοση των τριακονταετών ομολόγων
του αμερικανικού δημοσίου, μιας ιδιαίτερα ασφαλούς επένδυσης δηλαδή, βρίσκεται στο 2,5%, ενώ από
τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα
βρισκόταν κατά μέσον όρο στο 6,5%.
Και βέβαια ούτε η εκτίναξη των τιμών
των μετοχών δεν έχει αναπληρώσει
το κενό που δημιούργησαν οι χαμηλές
αποδόσεις στις επενδύσεις των συνταξιοδοτικών ταμείων, καθώς πολλά
από αυτά περιόρισαν σημαντικά τις
τοποθετήσεις τους σε μετοχές μετά
τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Κίνδυνος «φούσκας» από το ρίσκο επενδυτών για αποδόσεις
Το συνταξιοδοτικό ταμείο των
δημοσίων υπαλλήλων στην πολιτεία της Καλιφόρνιας αποτελεί
αντιπροσωπευτική περίπτωση
θεσμικού επενδυτή που εμφανίζει απογοητευτικές αποδόσεις
εξαιτίας των χαμηλών επιτοκίων.
Τον περασμένο μήνα ο υπεύθυνος επενδύσεων του Ταμείου,
Μπεν Μενγκ, προέβλεψε πως
την επόμενη δεκαετία το χαρτοφυλάκιό του θα έχει απόδοση
6,1% όταν ο παλαιότερος στόχος
του ήταν 7%.
Οι επιπτώσεις των χαμηλών
επιτοκίων, όμως, είναι βαρύτερες
όχι τόσο στις σημερινές αποδόσεις αλλά στα μελλοντικά κέρδη
στα οποία μπορούν εύλογα να
προσβλέπουν οι επενδυτές. Τα
επιτόκια προδιαγράφουν τις αποδόσεις όλων των επενδύσεων,
όλων των περιουσιακών στοιχείων. Οταν μειώνονται τα επιτόκια, αυξάνονται οι τιμές των
ομολόγων, πολύ συχνά και των
μετοχών. Οταν, όμως, έχουν συμπιεστεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, δεν υπάρχουν μεγάλα
περιθώρια για ανατιμήσεις αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Η κατάσταση αυτή έχει ε-
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Τα χαμηλά επίπεδα
των επιτοκίων αναγκάζουν ακόμη και θεσμικούς σε τοποθετήσεις
με υψηλό ρίσκο.
ξωθήσει τους επενδυτές να αναζητούν μεγαλύτερες αποδόσεις με κάθε τρόπο, ακόμη και
αναλαμβάνοντας περισσότερο
ρίσκο. Αυτό, όμως, εγκυμονεί
τον κίνδυνο δημιουργίας νέας
φούσκας, που θα μπορούσε τελικά να αποσταθεροποιήσει το
χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Οπως τονίζει η Αν Γουόλς,
στέλεχος της επενδυτικής
Guggenheim Partners, οι θεσμικοί επενδυτές και ιδιαιτέρως οι
μεγάλες τράπεζες και ασφαλιστικές όπως και τα συνταξιοδοτικά ταμεία αναζητούν επίμονα υψηλές αποδόσεις και ενδεχομένως αναλαμβάνουν ρίσκο
που δεν είχαν την πρόθεση να
αναλάβουν, αλλά αναγκάζονται
να το κάνουν. Και βέβαια όλα
αυτά συμβαίνουν σε παγκόσμια
κλίμακα. Το Ταχυδρομικό Ταμι-

ευτήριο της Ιαπωνίας, εισηγμένη
εταιρεία που ανήκει κατά πλειοψηφία στο κράτος, έχει επενδύσεις αξίας 577 δισ. δολαρίων
σε ομόλογα που δεν προέρχονται από την εγχώρια αγορά, καθώς στην Ιαπωνία τα επιτόκια
είναι αρνητικά και οι αποδόσεις
των ομολόγων εξαιρετικά χαμηλές.
Στο μεταξύ, ορισμένα στελέχη
της Fed υποστηρίζουν πως πρέπει σταδιακά να επιστρέψει η
τράπεζα σε πιο κανονικά επίπεδα
επιτοκίων ώστε να έχει περιθώρια ελιγμών αν χρειαστεί να αντιμετωπίσει ξανά μια νέα χρηματοπιστωτική κρίση.
Φαίνεται, όμως, πως η επιρροή τους είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Η Fed εγκαινίασε
εδώ και μία τριετία έναν γύρο
αυξήσεων των επιτοκίων του
δολαρίου, αλλά τώρα όλα δείχνουν πως ετοιμάζεται να αρχίσει και πάλι να τα μειώνει. «Πρόκειται για τη νέα αντικανονικότητα», σχολιάζει ο Ντέιβιντ Κέλι,
στέλεχος της JPMorgan Asset
Management, παραφράζοντας
τη στερεότυπη φράση περί «νέας
κανονικότητας». Οπως τονίζει

ο οικονομολόγος του επενδυτικού κολοσσού που εποπτεύει
κεφάλαια ύψους 1,8 τρισ. δολαρίων, «υπό κανονικές συνθήκες
όταν μια οικονομία βρίσκεται
σε αυτή τη φάση της ανάπτυξης,
εντείνονται οι πληθωριστικές
πιέσεις, η Federal Reserve αυξάνει τα επιτόκια για να επιβραδύνει την οικονομία και οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να δανειστούν αλλά τώρα δεν ισχύει
τίποτε από όλα αυτά».
Οσα προβλήματα κι αν δημιουργούν τα χαμηλά επιτόκια,
οι ιθύνοντες που χαράσσουν πολιτική πιστεύουν πάντα πως τονώνουν την ανάπτυξη. Είναι αλήθεια ότι στις ΗΠΑ η ανεργία
βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.
Η αμερικανική οικονομία, όμως,
χρειάστηκε μεγάλο χρονικό διάστημα και μεγάλη προσπάθεια
για να ανασυρθεί από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση. Και τώρα η επιβράδυνση της
παγκόσμιας ανάπτυξης και οι
παρενέργειες από τους εμπορικούς πολέμους του Ντόναλντ
Τραμπ έχουν εντείνει τους κινδύνους που απειλούν την αμερικανική οικονομία.

Εχασαν τον στόχο για τον πληθωρισμό οι κεντρικές τράπεζες
Εχοντας δυσκολευτεί να φέρουν τον πληθωρισμό στα επιθυμητά επίπεδα και καταγράφοντας τις παρενέργειες της πολιτικής τους, οι κεντρικές τράπεζες ανά
τον κόσμο εξετάζουν την προοπτική να
αλλάξουν στρατηγική, αναθεωρώντας
πρωτίστως τους στόχους τους και τις
προτεραιότητές τους. Από την ΕΚΤ μέχρι
την αμερικανική Federal Reserve, οι κεντρικοί τραπεζίτες επανεξετάζουν την
πολιτική τους αναζητώντας άλλους τρόπους ώστε να επιταχύνουν την αύξηση
των τιμών. Το κεντρικό ερώτημα που απασχολεί την ΕΚΤ, που συνεδριάζει σήμερα, είναι αν πρέπει να τροποποιήσει
τον στόχο της για τον πληθωρισμό.
Στελέχη της τράπεζας που μίλησαν
στο Bloomberg ανέφεραν πως ανεπισήμως υπάρχει προβληματισμός μήπως δεν
είναι πλέον κατάλληλος για τη μετά την
κρίση εποχή ο στόχος για αυξήσεις των
τιμών σε ποσοστό «κάτω αλλά κοντά στο
2%». Ο απερχόμενος πρόεδρος Μάριο
Ντράγκι τάσσεται υπέρ μιας «συμμετρικής» προσέγγισης, δηλαδή μιας ευελιξίας
στον στόχο του πληθωρισμού ώστε να
μπορεί να ορισθεί και ως πάνω από το
2%. Κάτι τέτοιο θα έλυνε τα χέρια της
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ΕΚΤ και Federal Reserve
αναζητούν νέες πολιτικές
για να επιταχύνουν
την αύξηση των τιμών.
ΕΚΤ που θα μπορούσε να δεχθεί έναν υψηλότερο πληθωρισμό για ένα μικρό χρονικό διάστημα, εφ’ όσον αυτό έπεται μιας
περιόδου κρίσης. Αν, πάντως, το αποφασίσει, η τράπεζα θα πρέπει να προχωρήσει
σε επίσημη αναθεώρηση του στόχου,
κάτι που μάλλον θα αναλάβει η Κριστίν
Λαγκάρντ μόλις παραλάβει το τιμόνι της
τράπεζας τον Νοέμβριο.
Η αμερικανική Federal Reserve προβληματίζεται από την αρχή του έτους
για το πώς θα επιτύχει την πλήρη απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών.
Για τον λόγο αυτό, έχει διοργανώσει διαφόρων ειδών ακροάσεις ανά τη χώρα
στις οποίες άκουσε τις γνώμες επιχειρηματιών και εργατικών συνδικάτων, που
σκιαγράφησαν την εικόνα της αμερικανικής οικονομίας. Τόσο οι μεν όσο και
οι δε υποστήριξαν πως ο χαμηλός πλη-

Στην Ευρώπη ο στόχος για τον πληθωρισμό θα αλλάξει πιθανότατα μόλις η Κριστίν Λαγκάρντ αναλάβει το τιμόνι της ΕΚΤ τον Νοέμβριο.

θωρισμός δεν φαίνεται να αποτελεί τόσο
μεγάλο πρόβλημα. Το μείζον θέμα είναι,
αντιθέτως, πώς θα δοθούν περισσότερες
ευκαιρίες στους εργαζομένους. Τον Ιούνιο
ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ μίλησε για
τα οφέλη και τις προκλήσεις που συνεπάγεται μια αναθεώρηση της πολιτικής
της Fed ώστε να δέχεται έναν πληθωρισμό
πάνω από τον στόχο του 2%. Η Fed δεν
έχει επιτύχει τον στόχο για τον πληθωρισμό από το 2012, οπότε και τον εισήγαγε. Τα στελέχη της, πάντως, έχουν επανειλημμένως τονίσει πως δεν πρόκειται
να αλλάξουν τον στόχο. Τα συμπεράσματα
των διαβουλεύσεών τους αναμένεται να
ανακοινωθούν το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους. Σε ό,τι αφορά την Τράπεζα
της Αγγλίας, είναι πιθανόν να δει τους
στόχους της και την αποστολή της να
αλλάζουν ύστερα από σχετική απόφαση
της βρετανικής κυβέρνησης. Ο οικονομολόγος Τόνι Γέιτς υποστηρίζει πως η
Τράπεζα της Αγγλίας έχει τις μεγαλύτερες
πιθανότητες από όλες τις κεντρικές τράπεζες των χωρών του G7 να αναθεωρήσει
τους στόχους της και την πολιτική της.
Οι αξιωματούχοι της τράπεζας δεν έχουν
συζητήσει έως τώρα κατά πόσον θα θε-
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ωρούσαν θετική εξέλιξη μια αναθεώρηση
των στόχων και των προτεραιοτήτων.
Σύμφωνα, όμως, με τον Γκέρτζαν Βλίγκε,
στέλεχος της Τράπεζας της Αγγλίας, η
τράπεζα πρέπει να δώσει στη δημοσιότητα τις προβλέψεις της για το πώς είναι
πιθανότερο να διαμορφωθούν τα επιτόκια
της στερλίνας προκειμένου να παραμείνει
ο πληθωρισμός κοντά στους στόχους.
Στην ίδια κατεύθυνση κινείται η Τράπεζα της Νέας Ζηλανδίας, που τον Απρίλιο
έθεσε διπλό στόχο: την πλήρη απασχόληση και τη σταθερότητα των τιμών. Εκτοτε έχει μειώσει τα επιτόκια στο ιστορικό χαμηλό του 1,5% αλλά τώρα εξετάζει
την περαιτέρω μείωσή τους καθώς ο πληθωρισμός βρίσκεται κάτω από τον στόχο
του 2% και οι προσλήψεις μειώνονται.
Την ίδια στιγμή, ανάλογος προβληματισμός επικρατεί και στις κεντρικές τράπεζες χωρών του αναπτυσσόμενου κόσμου. Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, η
κεντρική τράπεζα υιοθέτησε στόχο για
τον πληθωρισμό πριν από δύο δεκαετίες.
Τώρα, όμως, εξετάζει την προοπτική να
ορίσει ως αποστολή της επιτροπής νομισματικής πολιτικής την άμβλυνση του
οικονομικού κύκλου.

ΔΙΕΘΝΗ
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Δεν αποτελούν
πρόβλημα για
το ΝΑΤΟ οι S-400
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«Η Τουρκία βρίσκεται στην
πρώτη πεντάδα των χωρών
που συμβάλλουν ουσιαστικά στο ΝΑΤΟ», επισήμανε.
στην πρώτη πεντάδα των χωρών που
συμβάλλουν ουσιαστικά στο ΝΑΤΟ», επισήμανε στο πρακτορείο «Αναντολού»
ο Τσαβούσογλου, συμπληρώνοντας πως
το ζήτημα των S-400 αφορά μόνο τις
διμερείς σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και
ΗΠΑ. Η παράδοση του πρώτου φορτίου
των S-400 ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουλίου, κλιμακώνοντας τις εντάσεις
στις σχέσεις της Τουρκίας με τις ΗΠΑ,
καθώς το ρωσικό αντιπυραυλικό σύ-

στημα δεν είναι συμβατό με τα αμυντικά
συστήματα του ΝΑΤΟ. Η Ουάσιγκτον
απάντησε αποκλείοντας τη συμμετοχή
της Αγκυρας στο πρόγραμμα κατασκευής των αεροσκαφών F-35 και εξετάζοντας
το ενδεχόμενο επιβολής δασμών.
Πριν από τις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, ο Τσαβούσογλου συναντήθηκε με τον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ για να συζητήσει για τις
διμερείς σχέσεις και τα περιφερειακά
ζητήματα που αφορούν τις δύο χώρες.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών στο Twitter, η ατζέντα της συνάντησης κινήθηκε γύρω
από τη Συρία –αναλύθηκαν τα ζητήματα
της διαχείρισης του Ιντλίμπ και της δημιουργίας συνταγματικής επιτροπής–
καθώς και τις σχέσεις των δύο χωρών
με το Ιράν.
Ο Τσαβούσογλου πραγματοποίησε επίσης μια σύντομη διπλωματική συνάντηση με τον Κινέζο υπουργό Εξωτερικών
Γουάνγκ Γι, με τον οποίο συζήτησε για
την αντιμετώπιση της μειονότητας των
Ουιγούρων από το κινεζικό καθεστώς.
Η Κίνα έχει δεχθεί την καταδίκη της παγκόσμιας κοινότητας λόγω της δημιουργίας «κέντρων εκπαίδευσης για την κα-

Πέρα από τις συναντήσεις με τον Ρώσο και τον Κινέζο ομόλογό του, ο Τσαβούσογλου
συζήτησε και με τον ΥΠΕΞ των Φιλιππίνων, Τιοντόρο Λοκσίν.
ταπολέμηση του εξτρεμισμού» στην περιοχή του Σινγιάνγκ, όπου κατοικεί η
μουσουλμανική μειονότητα των Ουιγούρων, που μιλάει μια τουρκογενή γλώσσα.
Οι συνθήκες εκεί θυμίζουν στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Ο Τσαβούσογλου ανακοίνωσε χθες πως η χώρα θα στείλει μια
επίσημη ομάδα παρατήρησης στην περιοχή, προσθέτοντας πως η Τουρκία είναι
το μόνο μουσουλμανικό κράτος που εκφράζει τακτικά την ανησυχία του για

την κατάσταση των Ουιγούρων. Η 52η
σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών της
ASEAN ξεκίνησε το Σάββατο στην Μπανγκόκ και θα διαρκέσει μία εβδομάδα. Η
Ενωση των χωρών της Νοτιοανατολικής
Ασίας ιδρύθηκε το 1967 από την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τις Φιλιππίνες, τη
Σιγκαπούρη και την Ταϊλάνδη στην Μπανγκόκ, ενώ αργότερα συμπεριέλαβε και
άλλες πέντε χώρες της περιοχής. Η Τουρκία συμμετέχει επισήμως από το 2017.

Χάσμα ανάμεσα σε Τζόνσον και Βαράντκαρ
Την αμετάκλητη θέση του ότι η συμφωνία
αποχώρησης της Βρετανίας από την
Ε.Ε. δεν μπορεί να ξανανοίξει, καθώς
δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί ικανοποιητικές εναλλακτικές ρυθμίσεις, επανέλαβε χθες ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας
Λίο Βαράντκαρ στον Βρετανό ομόλογό
του Μπόρις Τζόνσον. Στην πρώτη τηλεφωνική συνομιλία με τον Βαράντκαρ
<
<
<
<
<
<

Ο Iρλανδός πρωθυπουργός
κάλεσε τον Βρετανό
ομόλογό του στο
Δουβλίνο προκειμένου να
συζητήσουν το backstop.
από τότε που ανέλαβε το αξίωμα του
πρωθυπουργού, ο Τζόνσον επανέλαβε
ότι η μόνη περίπτωση να συνάψει συμφωνία με τους εταίρους θα είναι για την
κατάργηση της συνοριακής δικλίδας ασφαλείας (backstop) με την Ιρλανδία.
«Μερικές πιθανές εναλλακτικές ρυθ-

Ο Μπόρις Τζόνσον επισκέπτεται το Σέρβινγκτον Φαρμ στην Ουαλλία, για να εκφράσει
τη στήριξή του στους αγρότες της περιοχής.
μίσεις θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το συνοριακό σύστημα ασφαλείας
στο μέλλον, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και σίγουρα
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FBI και MI5 μιλούσαν
από το 2016 για σχέση
Τραμπ - Ρωσίας

Μεβλούτ Τσαβούσογλου: Το ζήτημα αφορά
μόνο τις σχέσεις ΗΠΑ - Τουρκίας
Την πεποίθησή του ότι η παράδοση των
ρωσικών αντιπυραυλικών συστημάτων
S-400 δεν αποτελεί πρόβλημα για τη
συμμαχία του ΝΑΤΟ επανέλαβε χθες ο
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ
Τσαβούσογλου, στο πλαίσιο συνάντησης
των υπουργών Εξωτερικών των χωρών
της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN)
στην Ταϊλάνδη. «Η Τουρκία βρίσκεται

Ο Ι ΚΟ Ν Ο Μ Ι Κ Η

δεν αποτελούν ικανοποιητικές επιλογές», ανέφερε χαρακτηριστικά το γραφείο Τύπου της ιρλανδικής κυβέρνησης
μετά την τηλεφωνική συνομιλία. Σε

μια προσπάθεια επίλυσης του ζητήματος, ο Βαράντκαρ κάλεσε τον Τζόνσον
στο Δουβλίνο για να συζητήσουν τις
συνθήκες του Brexit και να αναλύσουν
σειρά από ζητήματα στις διμερείς τους
σχέσεις, όπως την κατάσταση στη Βόρεια Ιρλανδία, τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής και το ενδεχόμενο
κοινής ταξιδιωτικής περιοχής.
Αναπόσπαστο κομμάτι της συμφωνίας
που έχει προτείνει η Ε.Ε. και που δεν
έχει ακόμα επικυρωθεί από το Ηνωμένο
Βασίλειο, το backstop είναι δικλίδα ασφαλείας που αποσκοπεί στην αποφυγή
σκλήρυνσης των συνόρων στο νησί της
Ιρλανδίας, αν αυτό δεν αποτραπεί από
τις μελλοντικές εμπορικές σχέσεις. Ο
Τζόνσον έχει χαρακτηρίσει το μέτρο
«αντιδημοκρατικό», καθώς αναγκάζει
το Ηνωμένο Βασίλειο να παραμείνει ευθυγραμμισμένο με τους κανονισμούς
της Ε.Ε. για αόριστο χρονικό διάστημα.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί να βγάλει τη χώρα του από την
Ε.Ε. μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, «όποιο και
να είναι το κόστος».

ΛΟΝΔΙΝΟ. Την ανησυχία τους μοιράστηκαν σε ιδιωτικές συζητήσεις οι επικεφαλής του FBI και της βρετανικής υπηρεσίας κρατικής ασφάλειας ΜΙ5, το 2016,
για την έναρξη της έρευνας αναφορικά
με τις σχέσεις της προεκλογικής εκστρατείας του Ντόναλντ Τραμπ με τη
Ρωσία, σύμφωνα με χθεσινή αποκάλυψη
της εφημερίδας Guardian.
Σε μηνύματά τους, ο τότε υποδιευθυντής του FBI Αντριου Μακέιμπ και ο ομόλογός του στην MI5 Τζέρεμι Φλέμινγκ
έκαναν λόγο για την «παράξενη θέση»
στην οποία βρέθηκαν με αφορμή την
έναρξη της έρευνας για τις σχέσεις
Τραμπ - Ρωσίας. Οι δύο επικεφαλής εκφράζουν σε άλλο μήνυμα την έκπληξή
τους για το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος στη Βρετανία για την έξοδο από
την Ευρωπαϊκή Ενωση, χαρακτηρίζοντάς
το «αφορμή για αφύπνιση».
Στις 31 Ιουλίου 2016, το FBI εγκαινίασε
έρευνα με την κωδική ονομασία «Διασταυρούμενη Καταιγίδα» γύρω από την
ενδεχόμενη ανάμειξη της προεκλογικής
εκστρατείας του Τραμπ με τη Ρωσία.
Την έρευνα ανέλαβε να φέρει εις πέρας
ο ειδικός εισαγγελέας Ρόμπερτ Μιούλερ.
Παρότι η έκθεσή του δεν απέδειξε ότι
κατά την προεκλογική εκστρατεία του
ο Τραμπ συνωμότησε με ρωσικές υπηρεσίες για να εξασφαλίσει επιβαρυντικά
στοιχεία για την αντίπαλό του Χίλαρι
Κλίντον, το πόρισμα υπογραμμίζει ότι
προσπάθησε συνειδητά να παρεμποδίσει
το έργο της Δικαιοσύνης. Σε μήνυμά του
προς τον Μακέιμπ τον Αύγουστο του
2016, ο Φλέμινγκ αποκαλύπτει μυστική
συνάντηση στο Λονδίνο μεταξύ του Αυ-

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε φωτογραφία αρχείου από τον Ιανουάριο του 2017, λίγες ημέρες
μετά την ορκωμοσία του.
<
<
<
<
<
<

Τα μηνύματα μεταξύ
Μακέιμπ και Φλέμινγκ
αποκαλύπτουν τις υποψίες
των δύο υπηρεσιών.
στραλού διπλωμάτη Αλεξάντερ Ντάουνερ
και του συμβούλου του Τραμπ, Τζορτζ
Παπαδόπουλου, στην οποία ο σύμβουλος
του τότε υποψήφιου προέδρου υποστηρίζει ότι η Ρωσία διαθέτει ενοχοποιητικά
στοιχεία εις βάρος της Χίλαρι Κλίντον.
REUTERS

Καταδίκη του ΟΗΕ για βίαιη
καταστολή διαδηλώσεων
Δυνάμεις της ρωσικής αστυνομίας φέρονται να κατέστειλαν βίαια διαδηλώσεις
με αίτημα τη διεξαγωγή ελεύθερων εκλογών στη χώρα, τραυματίζοντας 70
και πλέον πολίτες, σε μια κατάφωρη καταπάτηση του αναπαλλοτρίωτου δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης,
σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων
Εθνών.
Η αστυνομία προσήγαγε περισσότερους
από 1.000 διαδηλωτές το Σάββατο προκειμένου να πλήξει τους ανένδοτους πολέμιους της αυταρχικής διακυβέρνησης
του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο αρμόδιος εκπρόσωπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων του
ΟΗΕ Ρούπερτ Κόλβιλ αμφισβήτησε, μάλιστα, τη νομιμότητα του πρόσφατου αποκλεισμού 57 ανεξάρτητων και αντιπολιτευόμενων υποψηφίων από τις δημοτικές
εκλογές της Μόσχας, απόφαση που πυροδότησε την πάνδημη διαμαρτυρία.
Παρά το γεγονός ότι ορισμένοι διαδηλωτές αφέθηκαν ελεύθεροι, η ρωσική
δικαιοσύνη επέβαλε πρόστιμα μεταξύ
10.000 και 150.000 ρουβλίων σε 79 από

αυτούς και καταδίκασε σε φυλάκιση
τριών έως δεκαπέντε ημερών 40 ακόμα
άτομα. Τα ανησυχητικά τεκταινόμενα,
απόρροια ενδεχόμενων παρεμβάσεων
του Κρεμλίνου, δεν περιστέλλονται
στις συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών, καθώς την Τρίτη απερρίφθη
το αίτημα αποφυλάκισης του ηγέτη
<
<
<
<
<
<

Κατάφωρη καταπάτηση
του δικαιώματος στην
ελευθερία της έκφρασης.
της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, ο
οποίος ολοκλήρωσε έναν μήνα κράτησης την περασμένη εβδομάδα, έπειτα
από την έκκληση συμμετοχής σε μη εξουσιοδοτημένες διαδηλώσεις που απηύθυνε προς τους πολίτες. Ο Ναβάλνι
επικαλέστηκε λόγους υγείας, αιτούμενος
την πρόωρη αποφυλάκισή του, ενώ
είχε προηγηθεί η νοσηλεία του την Κυριακή.

Μηνύσεις για ατμοσφαιρική ρύπανση από την πυρκαγιά στη Νοτρ Νταμ
Μήνυση και αγωγή κατά αγνώστων κατέθεσε η περιβαλλοντική οργάνωση «Ρομπέν
των Δασών» για την τοξική ατμοσφαιρική
ρύπανση που προκλήθηκε τον Απρίλιο
από την πυρκαγιά στον καθεδρικό ναό
της Παναγίας των Παρισίων και την απελευθέρωση μολύβδου στην ατμόσφαιρα.
Η οργάνωση κατηγορεί τις γαλλικές αρχές
για καθυστέρηση στην αντιμετώπιση της
φωτιάς και αδιαφάνεια.
Στην αγωγή της, με αποδέκτη την εισαγγελία της γαλλικής πρωτεύουσας, η
περιβαλλοντική οργάνωση επισημαίνει
ότι οι αρχές, συμπεριλαμβανομένης και
της διοίκησης του ναού, δεν έλαβαν μέτρα
για την προστασία των εργαζομένων και
των περιοίκων, θέτοντας τη ζωή και την
υγεία τους σε κίνδυνο. «Οι αρμόδιες αρχές
όφειλαν να βοηθήσουν τους μόνιμους
κατοίκους και τους εργαζομένους στην
περιοχή, τους οποίους εγκατέλειψαν στην
τύχη τους και άφησαν να εισπνεύσουν

<
<
<
<
<
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Η φωτιά απελευθέρωσε
επικίνδυνη ποσότητα τοξικού
μολύβδου, θέτοντας τη ζωή
και την υγεία των
περιοίκων σε κίνδυνο.
τα τοξικά αέρια της πυρκαγιάς», αναφέρει
η αγωγή. Η οργάνωση εκτιμά ότι οι αρχές
έπρεπε να λάβουν άμεσα μέτρα, περιορίζοντας τους μόνιμους κατοίκους στα
σπίτια τους και απομακρύνοντας τους
εργαζομένους στις πολυάριθμες επιχειρήσεις της περιοχής. Η πυροσβεστική
όφειλε να ζητήσει τη συνδρομή της αστυνομίας, απαγορεύοντας τη συγκέντρωση ατόμων κοντά στο σημείο της
φωτιάς, ενώ απέφυγε να εκδώσει οδηγίες
υγειονομικού περιεχομένου για την α-

Η πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων ξέσπασε στις 15 Απριλίου 2019, προκαλώντας
μεγάλες καταστροφές στον ιστορικό ναό.

ποφυγή εισπνοής του τοξικού νέφους
που προκλήθηκε από τον μόλυβδο, με
τον οποίο ήταν επενδεδυμένη η οροφή
της Νοτρ Νταμ.
Η περιβαλλοντική οργάνωση καλεί
την εισαγγελία να αποδώσει ευθύνες
στο υπουργείο Πολιτισμού, στον Δήμο
του Παρισιού, στις δημοτικές υγειονομικές υπηρεσίες και στην αστυνομική
διεύθυνση. Μιλώντας χθες στον ραδιοσταθμό RFI, ο επικεφαλής της οργάνωσης
Τζακί Μπονμέν, είπε: «Υπήρξε πολιτική
απόφαση για σκόπιμη καθυστέρηση της
είδησης, ώστε να αποφευχθεί η ανησυχία
και να περιοριστούν οι οικονομικές απώλειες των τουριστικών επιχειρήσεων
της συνοικίας».
Μετά την πυρκαγιά στη Νοτρ Νταμ,
στις 15 Απριλίου, υψηλές συγκεντρώσεις
μολύβδου καταγράφηκαν κοντά στην
περιοχή του καθεδρικού ναού. Ο μόλυβδος
θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνος για τα

παιδιά και την ανάπτυξη του νευρικού
τους συστήματος. Εκατοντάδες τόνοι
του μετάλλου αυτού έλιωσαν εξαιτίας
της πυρκαγιάς, για να καταλήξουν στην
ατμόσφαιρα της γαλλικής πρωτεύουσας.
Ο μόλυβδος αποτελούσε μέρος της επένδυσης της οροφής του ναού.
Την περασμένη Παρασκευή, αυτοψία
δημοτικών υγειονομικών υπηρεσιών διαπίστωσε αυξημένα ποσοστά μολύβδου
στην ατμόσφαιρα γύρω από τη Νοτρ
Νταμ και επέβαλε τη διακοπή λειτουργίας
παρακείμενης σχολικής μονάδας. Ερευνα
της ειδησεογραφικής ιστοσελίδας
Mediapart έδειξε ότι στις 18 Ιουλίου τα
ποσοστά μολύβδου στην περιοχή ξεπερνούσαν δέκα φορές το όριο επιφυλακής,
ενώ, παρά τις προειδοποιήσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων, ο δήμος απέφυγε
να πραγματοποιήσει καθαρισμό της πληγείσας ζώνης.
REUTERS
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«Ταυτότητα»
της κυβέρνησης
το φορολογικό

Ευρεία πλειοψηφία
για τη μείωση ΕΝΦΙΑ
και τις 120 δόσεις
Του ΓΙΩΡΓΟΥ Σ. ΜΠΟΥΡΔΑΡΑ

Το κοινωνικό πρόσημο της μείωσης
των φόρων περιέγραψε ο κ. Μητσοτάκης
Της ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΑΣ ΠΕΛΩΝΗ

Το πολιτικό στίγμα των πρώτων κινήσεων της κυβέρνησης με αιχμή και
τροχιοδεικτική βολή –όπως τη χαρακτήρισε– μιας άλλης οικονομικής αντίληψης, το φορολογικό νομοσχέδιο,
έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από
το βήμα της Βουλής, υπογραμμίζοντας
ότι το νομοσχέδιο είναι η «ταυτότητα»
της αντίληψης της νέας κυβέρνησης,
ιμάντας της οποίας, όπως είπε, είναι
«η παραγωγική μεσαία τάξη» και πολιτικό της πρόσημο η πρόοδος. Ταυτόχρονα, κάλεσε τους οφειλέτες να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων,
εκμεταλλευόμενοι την «τελευταία ευκαιρία», καθώς προανήγγειλε ότι δεν
θα υπάρξουν στο μέλλον εξίσου γενναιόδωρες ρυθμίσεις.
Ο κ. Μητσοτάκης, μάλιστα, απάντησε
εμμέσως πλην σαφώς και στις κατηγορίες της αντιπολίτευσης, καταλογίζοντάς
της «αμηχανία», καθώς, όπως σημείωσε,
«με παλιά εργαλεία σκέψης δυσκολεύεται να συλλάβει τον τρόπο λειτουργίας
μας». Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε
το τεχνοκρατικό πρόσημο της κυβέρνησής του, ψέγοντας την αντιπολίτευση
ότι «χαρακτηρίζει απλοϊκά τεχνοκράτη
αυτόν που επιδιώκει το αποτέλεσμα
και ψάχνει το πολιτικό μας στίγμα σε
κομματικούς χάρτες που δεν υπάρχουν
πια», και ότι η κριτική που ασκεί είναι
«σπασμωδική», καθώς, όπως είπε, «άλλοτε κατηγορεί την κυβέρνηση για συντήρηση και άλλοτε για μοντέρνο βολονταρισμό». Η απάντηση, πρόσθεσε
ο κ. Μητσοτάκης, είναι «η αυτοδύναμη
Ελλάδα, με ισχυρή ανάπτυξη», σύνθημα
που όρισε ως συμπύκνωση πολιτικής
οπτικής της κυβέρνησης, η οποία, όπως
είπε, «αντικαθιστά τη μικροκομματική
πρακτική με τη σύγχρονη εφαρμοσμένη
πολιτική και υπερβαίνει τα γνώριμα
κομματικά σύνορα».
Εμμένοντας στην αποτελεσματικότητα και στην εμπιστοσύνη ως «κλειδιά»

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

της κυβερνητικής πολιτικής, τόνισε
ότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι ήδη
ορατά και στάθηκε στο «πλέγμα εμπιστοσύνης» με το οποίο περιβάλλεται
η χώρα από τις αγορές και την κοινωνία.
Ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε το επιχείρημά του ότι εφόσον οι αγορές εμπιστεύονται την κυβέρνηση, «γιατί να
μη μας εμπιστεύονται οι εταίροι» και
πρόσθεσε ότι τα νομοσχέδια και οι αποφάσεις «υπηρετούν τους πολίτες».
Πρόσθεσε δε ότι η κυβέρνηση, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, «υποσχέθηκε λιγότερα και πράττει περισσότερα και γρηγορότερα». Αναφερόμενος δε στο πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο, το χαρακτήρισε περίπου σαν
ταυτότητα της νέας κυβέρνησης. Αυτό
διότι, όπως είπε, υλοποιεί μια προεκλογική δέσμευση της Ν.Δ., αλλά και ανταποκρίνεται στην ίδια δέσμευση για
ανακούφιση των Ελλήνων από τη βαριά
φορολογία «και μάλιστα νωρίτερα απ’
όσο προβλεπόταν», ενώ ευνοεί «ταυτόχρονα», μέσω της μείωσης του ΕΝΦΙΑ
<
<
<
<
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Κάλεσε τους οφειλέτες
να ενταχθούν στη ρύθμιση
των 120 δόσεων και προανήγγειλε ότι δεν θα υπάρξουν
στο μέλλον εξίσου γενναιόδωρες ρυθμίσεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε, χθες, από το βήμα της Βουλής ότι η κυβέρνηση, σε αντίθεση με τις προηγούμενες, «υποσχέθηκε λιγότερα και πράττει περισσότερα
και γρηγορότερα».

και της ρύθμισης των 120 δόσεων, «εκατομμύρια νοικοκυριά, αλλά και επαγγελματίες και επιχειρήσεις». Αφήνοντας αιχμές κατά του ΣΥΡΙΖΑ – «είναι
μια δυνατή απάντηση σε όσους υπόσχονταν ότι θα τον καταργήσουν, αλλά
τελικά τον αύξησαν» – ο πρωθυπουργός
υπογράμμισε το κοινωνικό πρόσημο
των διατάξεων, αφού τόνισε ότι αφορούν όλους τους φορολογουμένους και
κυρίως τους πιο αδύναμους. Ο κ. Μη-

τσοτάκης μίλησε για «αναγέννηση της
παραγωγικής μεσαίας τάξης» και επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης
είναι η «απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων» και η δημιουργία
νέου πλούτου , στον οποίο θα έχουν
μερίδιο όλοι οι Ελληνες.
Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται
να απευθυνθεί στην Πολιτική Επιτροπή
της Ν.Δ., στην πρώτη συνεδρίαση μετά
τη νίκη του κόμματος στις εκλογές της

7ης Ιουλίου. Η συνεδρίαση αναμένεται
να επικυρώσει και τυπικά την εκλογή
του Γιώργου Στεργίου –την πρόταση του
κ. Μητσοτάκη– στην θέση του νέου γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Ν.Δ.
(αντικαθιστώντας τον κ. Λευτέρη Αυγενάκη που υπουργοποιήθηκε). Σημειώνεται
ότι καθήκοντα αναπληρωτή γραμματέα
αναλαμβάνει ο Στέλιος Κονταδάκης, ο
οποίος ορίστηκε προ ημερών διευθυντής
του γραφείου του προέδρου της Ν.Δ.

Ιδιαιτέρως εύκολη αποδείχθηκε για τη
νέα κυβέρνηση η κοινοβουλευτική
διαδικασία συζήτησης και ψήφισης
του πρώτου νομοθετήματος της θητείας της: το σχέδιο νόμου με θετικά
φορολογικά μέτρα ψηφίστηκε με ευρεία
πλειοψηφία (μόνο το ΚΚΕ ψήφισε «παρών» και το ΜέΡΑ 25 έδωσε αρνητική
ψήφο), ενώ η συζήτηση που προηγήθηκε χαρακτηρίστηκε από γενικώς
χαμηλούς πολιτικούς τόνους. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και πως,
αν οι τόνοι ανέβηκαν κάποιες φορές,
αυτό συνέβη σε φραστικές αντιπαραθέσεις που είχαν ο επικεφαλής του
ΜέΡΑ 25 Γ. Βαρουφάκης με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ
Ευκλ. Τσακαλώτο, αναφορικά με το
ποιος φέρει ευθύνη για το αποτέλεσμα
της κρίσιμης διαπραγμάτευσης του
πρώτου εξαμήνου του 2015.
Πέραν του κ. Βαρουφάκη και ενώ
είχε ήδη γίνει γνωστό ότι θα μιλούσε
στη συνεδρίαση ο πρωθυπουργός, δύο
άλλοι πολιτικοί αρχηγοί έλαβαν επίσης
τον λόγο. Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ και
ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στα
αξιοσημείωτα της παρέμβασης της κ.
Φώφης Γεννηματά είναι και η πρόσκληση που απηύθυνε στον κ. Μητσοτάκη για ανοιχτό διάλογο με όλες
τις πολιτικές δυνάμεις, ενόψει της διαπραγμάτευσης που σχεδιάζεται με
τους εταίρους για το ύψος των πλεονασμάτων. «Είναι μείζον θέμα το με
ποιους όρους και προϋποθέσεις, με
ποιες δεσμεύσεις για αλλαγές και μεταρρυθμίσεις πιστεύει η κυβέρνηση
ότι θα πετύχει τον στόχο. Σας απευθύνω ευθέως την πρόκληση να ανοίξετε τα χαρτιά σας, να προχωρήσετε
σε ανοιχτό και δημόσιο διάλογο με
όλες τις πολιτικές δυνάμεις εδώ στη
Βουλή», είπε μεταξύ άλλων η πρόεδρος
του ΚΙΝΑΛ. Από την πλευρά του, ο κ.
Βελόπουλος επέλεξε να θέσει και το
ζήτημα του αντικαπνιστικού νόμου,
υποστηρίζοντας ότι διά της αυστηρής

εφαρμογής του θα υποστούν οικονομική ζημιά πολλά καταστήματα εστίασης και θα αυξηθεί η ανεργία: «Να διαλέγει το κάθε μαγαζί εάν θέλει μόνο
καπνιστών ή μόνο μη καπνιστών»,
σημείωσε.
Επί της ουσίας της πολιτικής συζήτησης του νομοσχεδίου, η μόνη «εκκρεμότητα» αφορούσε το εάν θα γίνονταν αποδεκτές προτάσεις - εισηγήσεις «γαλάζιων» βουλευτών με στόχο
να γίνουν πιο ελαστικές οι διατάξεις
για τη ρύθμιση οφειλών. Ο επικεφαλής
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Αψιμαχίες Βαρουφάκη Τσακαλώτου για τη
διαπραγμάτευση το
πρώτο εξάμηνο του 2015.
του οικονομικού επιτελείου, κλείνοντας
τη συνεδρίαση, παρουσίασε και τον
λόγο για τον οποίο δεν μπορούσε στην
παρούσα στιγμή να γίνει κάτι περισσότερο ή καλύτερο: «Εξαντλούμε τον
δημοσιονομικό χώρο του 2019 με το
παρόν σχέδιο νόμου. Το 2020 θα αξιολογήσουμε την πορεία της οικονομίας
του 2019, θα εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο διαπραγμάτευσης όσον αφορά
τους δημοσιονομικούς στόχους, άλλωστε ήταν δέσμευση και του πρωθυπουργού».

«Επιτελικό κράτος»

Η επόμενη αναμέτρηση στην ολομέλεια αναμένεται στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, όταν και θα εισαχθεί προς ψήφιση το δεύτερο σχέδιο
νόμου, για το «επιτελικό κράτος», επί
του οποίου η καταληκτική συζήτηση
στην αρμόδια επιτροπή θα πραγματοποιηθεί αύριο. Χθες, το νομοσχέδιο
ψηφίστηκε στην Επιτροπή Δημόσιας
Διοίκησης επί της αρχής μόνο από τη
Ν.Δ. και την Ελλ. Λύση. Ολα τα άλλα
κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν.

Τι ορίζει ο νόμος για το πανεπιστημιακό άσυλο
Η νέα ρύθμιση δημοσιοποιήθηκε και θα κατατεθεί στη Βουλή την Παρασκευή
Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να επεμβαίνουν μέσα σε χώρους των ΑΕΙ λόγω
τέλεσης αξιόποινων πράξεων, εφόσον
κληθούν από μέλος της ακαδημαϊκής
κοινότητας, αλλά και πολίτη. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για την προστασία
του πανεπιστημιακού ασύλου, η οποία
δημοσιοποιήθηκε χθες από το υπουργείο
Παιδείας και θα ενταχθεί σε διυπουργικό
νομοσχέδιο, που αναμένεται να κατατεθεί
στη Βουλή την Παρασκευή.
Ειδικότερα, η ρύθμιση τιτλοφορείται
«Ακαδημαϊκές ελευθερίες - Αναβάθμιση
της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος» και ορίζει:
• Στα ΑΕΙ κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην
έρευνα και στη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης
και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης,
έρευνας και διδασκαλίας.
• Η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η
ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των ΑΕΙ, έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει.
• Εντός των χώρων των ΑΕΙ, οι αρμόδιες
αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους, συμπεριλαμβανομένης

O ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για την τεχνοκρατική σύνθεσή

της, κατηγορώντας την ότι δεν ανταποκρίνεται στον ρόλο της.

Σήμερα στη Βουλή
η άρση ασυλίας Πολάκη
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Εντός των χώρων των ΑΕΙ,
οι αρμόδιες αρχές ασκούν
όλες τις κατά τον νόμο
αρμοδιότητές τους.
της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων
πράξεων.
Η ρύθμιση του 4485/2017, που ψηφίστηκε
επί υπουργίας Γαβρόγλου, όριζε:
1. Στα ΑΕΙ κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή
ελευθερία στην έρευνα και στη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και
διακίνηση των ιδεών. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση
των δημοκρατικών αξιών, των ακαδημαϊκών ελευθεριών στην έρευνα και στη
διδασκαλία, στην ελεύθερη διακίνηση
των ιδεών, στην προστασία του δικαιώματος στη γνώση και στη μάθηση έναντι
οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει.
2. Επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των ΑΕΙ λαμβάνει χώρα σε περι-

Το γραφείο του πρύτανη του ΟΠΑ μετά την εισβολή ομάδας κουκουλοφόρων, στις 22 Μαΐου 2019.
πτώσεις κακουργημάτων και εγκλημάτων κατά της ζωής αυτεπαγγέλτως και
σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, έπειτα
από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν
για το Πυροσβεστικό Σώμα.
Η νέα ρύθμιση κινείται στη φιλοσοφία
του νόμου 4009/2011, που ψηφίστηκε
επί υπουργίας Αννας Διαμαντοπούλου.
Συγκεκριμένα, το άρθρο 3 του νόμου
4009 ορίζει τα εξής:
1. Στα ΑΕΙ κατοχυρώνεται η ακαδημαϊκή
ελευθερία στην έρευνα και στη διδασκαλία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και
διακίνηση των ιδεών.
2. Σε αξιόποινες πράξεις που τελούνται
εντός των χώρων των ΑΕΙ εφαρμόζεται

η κοινή νομοθεσία.
«Πολύ κακό για το τίποτα», χαρακτήρισαν πηγές του ΚΙΝΑΛ τη ρύθμιση, τονίζοντας ότι στην ουσία πρόκειται για
μια κακή αντιγραφή του παλιού νόμου
του ΠΑΣΟΚ και ξεκαθάρισαν ότι θα το
υπερψηφίσουν οι βουλευτές του. «Απαιτούνται νομοθετικές βελτιώσεις,
ώστε να αποσαφηνιστεί πλήρως ποιος
διασφαλίζει το άσυλο, ποιος το εγγυάται
και ποιες είναι οι αρμόδιες αρχές. Εμάς
αυτή είναι η θέση μας, αυτή θα επαναλάβουμε και θα επιμείνουμε», σημείωναν
οι ίδιες πηγές του ΚΙΝΑΛ, δηλώνοντας
ότι θα καταθέσουν τη δική τους πρόταση.
Από την άλλη, οι ίδιες πηγές υποστήριξαν
ότι «κάποιοι προσπάθησαν να χρησι-

μοποιήσουν το θέμα του ασύλου για να
δημιουργηθεί πρόβλημα στο εσωτερικό
του ΚΙΝΑΛ, ωστόσο απέτυχαν», ενώ επέμειναν στην ανάγκη βελτιωτικών αλλαγών.
«Η ρύθμιση διαψεύδει όσους υποστήριζαν ότι θα έχουμε κατάργηση της
ελευθερίας διδασκαλίας και της διακίνησης των ιδεών, ενώ επιτρέπει να αντιμετωπιστούν αξιόποινες πράξεις. Είναι μια ορθή ρύθμιση», δήλωσε χθες
στην «Κ» ο καθηγητής του ΑΠΘ, κ. Ορέστης Καλογήρου. Χθες, φοιτητικοί σύλλογοι του ΕΚΠΑ προανήγγειλαν κινητοποίηση την 1η Αυγούστου, κατά τη
διάρκεια συνεδρίασης της Συγκλήτου
του Ιδρύματος.

Στην πρώτη έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στην αξιωματική αντιπολίτευση αναμένεται να
εξελιχθεί σήμερα η συζήτηση στη Βουλή
για την άρση της βουλευτικής ασυλίας
του τέως αναπληρωτή υπουργού Υγείας
Παύλου Πολάκη. Η διαδικασία διεξάγεται
με αφορμή την άφιξη στη Βουλή δύο
δικογραφιών, εκείνης για την ηχογράφηση του διοικητή της Τράπεζας της
Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα και εκείνης
για συκοφαντική δυσφήμηση εις βάρος
πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ. Οι δικογραφίες εστάλησαν στην Ολομέλεια
από την Επιτροπή Δεοντολογίας, η
οποία ενέκρινε και τη σχετική προώθησή τους. Παρότι χθες είδαν το φως
πληροφορίες ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Αλέξης Τσίπρας θα μιλήσει κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας προσφέροντας
στήριξη στον κ. Πολάκη, αυτές δεν επιβεβαιώνονταν. Ο ίδιος ο κ. Πολάκης
έχει διατηρήσει υψηλούς τόνους από
την πλευρά του όλες τις τελευταίες ημέρες. Υπενθυμίζεται ότι, παρά το γεγονός πως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει την
κατάργηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, τόσο ο κ. Πολάκης όσο και
Δημήτρης Τζανακόπουλος –εκπρόσωπος
του ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Δεοντολογίας, που έστειλε τη δικογραφία στην
Ολομέλεια την προηγούμενη εβδομάδα– επικαλέστηκαν ακριβώς τις πρόνοιες
της συγκεκριμένης ρύθμισης.
Παράλληλα, ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί

να ασκεί κριτική στην κυβέρνηση για
την τεχνοκρατική σύνθεσή της, κατηγορώντας την ότι, παρά τις εκδηλωμένες
προθέσεις της, δεν ανταποκρίνεται στον
ρόλο της. «Η νέα κυβέρνηση θέλει να
δείξει ότι πολύ γρήγορα παράγει έργο
και ότι ήρθε έτοιμη να το ξεκινήσει.
Αυτό οδηγεί σε πολλά λάθη και αστοχίες.
Τα νομοσχέδια που κατατέθηκαν δεν
είχαν περάσει από την κανονική διαδικασία διαβούλευσης, εκπόνησης, συζήτησης με τους φορείς», ανέφερε (ρ/σ
«Στο Κόκκινο») ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Χαρίτσης. Ο τέως υπουργός
<
<
<
<
<
<

Η συζήτηση αναμένεται
να εξελιχθεί σε κλίμα
έντονης αντιπαράθεσης.
άσκησε κριτική και στο νομοσχέδιο για
το επιτελικό κράτος. «Είναι ένας πολύ
σφικτός εναγκαλισμός του κράτους απευθείας από το πρωθυπουργικό γραφείο, που δείχνει και το άγχος του πρωθυπουργού προσωπικά να ασκήσει όσο
το δυνατόν πιο σκληρό έλεγχο στην
κρατική μηχανή. Αυτά που ακούγαμε
προεκλογικά περί φιλελευθερισμού και
άλλης αντίληψης στη λειτουργία της
διοίκησης και αποκομματικοποίησης
έχουν πάει περίπατο», υπογράμμισε ο
κ. Χαρίτσης.

ΕΛΛΑΔΑ

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019
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Ελκυστική, υπό όρους, η Ελλάδα σε επενδυτές
Αν και σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΥ η εικόνα της χώρας έχει βελτιωθεί, πολλοί ανασταλτικοί παράγοντες παραμένουν
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Στα επενδυτικά ραντάρ μπαίνει ξανά η Ελλάδα, με τους ξένους επενδυτές να θεωρούν
τη χώρα ελκυστικό προορισμό για τις επενδύσεις τους. Ωστόσο, η ύπαρξη ακόμη
πολλών ανασταλτικών παραγόντων, από
την υψηλή φορολογία έως την καθυστέρηση στην απονομή Δικαιοσύνης και το
χαμηλό επίπεδο έρευνας και ανάπτυξης,
έχει ως αποτέλεσμα να επιλέγεται για επενδύσεις κυρίως από επιχειρήσεις που
ήδη δραστηριοποιούνται στη χώρα και επομένως έχουν μάθει την ελληνική νοοτροπία και τις αγκυλώσεις της δημόσιας
διοίκησης. Ακόμη πιο ανησυχητικό ίσως
είναι ότι η πρόθεση για επενδύσεις είναι
μεν αυξημένη, αλλά εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε σχέδια χαμηλού προϋπολογισμού και κυρίως περιορισμένης προστιθέμενης αξίας.
Σύμφωνα, λοιπόν με έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΥ Ελλάδος και παρουσιάστηκε από τον διευθύνοντα σύμβουλό
της κ. Παναγιώτη Παπάζογλου, το 47%
των επενδυτών θεωρεί ότι η εικόνα της
Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού έχει
βελτιωθεί τον τελευταίο χρόνο, ενώ πολύ
υψηλότερο ποσοστό, 76%, εκτιμά ότι θα
βελτιωθεί περαιτέρω την επόμενη τριετία.
Σε τι βαθμό, όμως, η βελτίωση της εικόνας
της Ελλάδας πρόκειται να μετουσιωθεί
και σε πραγματικές επενδύσεις; Βάσει της
έρευνας το 30% των επενδυτών που συμμετείχαν στην έρευνα της EY προτίθεται
να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις στην
Ελλάδα ή να επεκτείνει τις υφιστάμενες
δραστηριότητές του εδώ.
Πρόκειται για ποσοστό πάνω από τον
μέσο ευρωπαϊκό όρο (27%) και υψηλότερο
από χώρες που κατάφεραν τα τελευταία
χρόνια να προσελκύσουν επενδύσεις, έπειτα από την έξοδό τους από πρόγραμμα
δημοσιονομικής προσαρμογής, όπως είναι
για παράδειγμα η Πορτογαλία (25%) ή από
χώρες με ισχυρές οικονομίες, όπως η Γερμανία (23%).
To ζήτημα, βεβαίως, που πρωτίστως
πρέπει να απασχολεί τους αρμοδίους είναι
όχι γιατί θα επενδύσει στην Ελλάδα το
30%, αλλά για ποιους λόγους δεν θα επενδύσει το υπόλοιπο 70%. Φορολογία, γραφειοκρατία, δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση είναι κυρίως οι τομείς εκείνοι
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Η πρόθεση για επενδύσεις
είναι μεν αυξημένη, αλλά
εξακολουθεί να επικεντρώνεται σε σχέδια χαμηλού προϋπολογισμού και περιορισμένης προστιθέμενης αξίας.

Με βάση τον αριθμό που υποδέχθηκε κατά τη δεκαετία
2009-2018 κατατάσσεται στην
Ευρώπη στην 32η θέση, ενώ
καμία χρονιά δεν βρέθηκε
μεταξύ των πρώτων 30.

που καθιστούν την Ελλάδα «αντιδημοφιλή»
επενδυτικό προορισμό. Μόλις το 20% θεωρεί τη φορολογία των επιχειρήσεων που
ισχύει στην Ελλάδα ελκυστική για επενδύσεις. Το 76% όσων δραστηριοποιούνται
ήδη στην Ελλάδα, δεν θεωρεί τη χώρα ελκυστική για επενδύσεις, ενώ εξαιρετικά
αρνητικά αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό
πολύ μεγάλες επιχειρήσεις του δείγματος
(με τζίρο άνω του 1,5 δισ. ευρώ). Μάλιστα,
όπως σημείωσε ο κ. Παπάζογλου, ενώ ο
συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων
είναι 28%, φτάνει τελικά να διαμορφώνεται
ακόμη και στο 35%, όταν οι εταιρείες υφίστανται φορολογικό έλεγχο, υπονοώντας
στην πραγματικότητα τις περίφημες «λογιστικές διαφορές». Για να αντιληφθεί κάποιος το συγκριτικό μειονέκτημα της Ελλάδας στο ζήτημα της φορολογίας, από άποψης όχι μόνο ύψους συντελεστών, αλλά
και πολυπλοκότητας και πολυνομίας, στην
έρευνα επισημαίνεται ενδεικτικά ότι η
φορολογία θεωρείται ελκυστική στην Ολλανδία από το 62% των επενδυτών.
Μόλις το 27% θεωρεί την Ελλάδα ελκυστική με κριτήριο το γραφειοκρατικό
και διοικητικό περιβάλλον, με τις αρνητικές
απόψεις να είναι και πάλι υψηλότερες μεταξύ όσων έχουν ήδη παρουσία στην Ελλάδα (69%). Μάλιστα το εν λόγω κριτήριο
συγκέντρωσε τις περισσότερες αρνητικές
απαντήσεις του συνόλου του δείγματος
(67%), τόσο δηλαδή μεταξύ επενδυτών
που βρίσκονται στην Ελλάδα όσο και
μεταξύ αυτών που δεν βρίσκονται. «Τα
ποσοστά αυτά θα πρέπει να μας προβληματίσουν ιδιαίτερα, καθώς φαίνεται πως
αποτελεί σημαντικό αποτρεπτικό παράγοντα για τους επενδυτές», επισημαίνει
η EY. Κορυφαίο πλεονέκτημα της χώρας,
από την άλλη, αναδεικνύεται η ποιότητα
ζωής με το 83% να θεωρεί τη χώρα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό με βάση αυτό

φαλαίων από ΑΞΕ προς την Ελλάδα αντιστοιχούσε μόνο στο 16% του ΑΕΠ,
ενώ στην Πορτογαλία στο 59% του ΑΕΠ,
στην Ισπανία στο 48% του ΑΕΠ, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης στο 59% του
ΑΕΠ και στο επίπεδο των χωρών-μελών
του ΟΟΣΑ στο 44%.
Αν και αρκετά διαφορετική η μεθοδολογία που ακολουθεί η ΕΥ και στηρίζεται
στην εκτεταμένη βάση δεδομένων EY
European Investment Monitor καταλήγει
σε παρόμοια συμπεράσματα για τη θέση
της Ελλάδας σε ό,τι αφορά την προσέλκυση ΑΞΕ σε σύγκριση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σημειώνεται ότι η εν
λόγω βάση δεδομένων περιλαμβάνει όλες
τις επενδύσεις που οδηγούν στη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων ή/και νέων
θέσεων εργασίας, αλλά εξαιρεί τις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, τις συγχωνεύσεις
και τις εξαγορές. Σύμφωνα με αυτή τη
βάση δεδομένων στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν το 2018 13 ΑΞΕ, έναντι 24
το 2017. Στην Πορτογαλία το 2018 πραγματοποιήθηκαν 74 ΑΞΕ, στην Ιρλανδία
205 ΑΞΕ, στη Δανία 56, στη Φινλανδία
194, στη Σερβία 119, στην Τσεχία 65. Με
βάση τον αριθμό των ΑΞΕ που υποδέχθηκε
κατά τη δεκαετία 2009-2018 κατατάσσεται
στην Ευρώπη (περιλαμβάνονται και οι
χώρες εκτός της Ε.Ε.) στην 32η θέση, ενώ
καμία χρονιά δεν βρέθηκε μεταξύ των
πρώτων 30. Πού βρίσκονται οι γείτονές
μας; Η Τουρκία στην 9η θέση (1.283 ΑΞΕ
στην εξεταζόμενη δεκαετία) από τη 15η
θέση που βρισκόταν το 2009, η Σερβία
αναρριχήθηκε στη 12η θέση από την 23η,
η Βοσνία-Ερζεγοβίνη στη 18η από την
36η θέση. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται
οι παραδοσιακές δυνάμεις της Δυτικής
Ευρώπης, ήτοι το Ηνωμένο Βασίλειο με
8.930 ΑΞΕ, η Γερμανία με 7.876, η Γαλλία
με 6.648.

το κριτήριο. Ωστόσο, δεν αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, καθώς
στην Ολλανδία το αντίστοιχο ποσοστό
είναι 88%, στην Πορτογαλία 90%, στο Ηνωμένο Βασίλειο 83%. Με άλλα λόγια, η
ποιότητα ζωής δεν προσδιορίζεται μόνο
από την καλοκαιρία, τη θάλασσα και τις
πολλές δυνατότητες διασκέδασης, αλλά
και από τη διευκόλυνση των ανθρώπων
στην καθημερινότητά τους, από το πόσο
απλές είναι οι συναλλαγές τους με το Δη-

μόσιο έως τη συνέπεια των δρομολογίων
των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Aμεσες ξένες επενδύσεις

Οι καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία
της Τράπεζας της Ελλάδας σε 3,6 δισ. ευρώ, ποσό που αποτελεί το υψηλότερο
της τελευταίας δεκαετίας και αυξημένο
κατά 12,5% σε σύγκριση με το 2017. Σχε-

δόν το 20% των εισροών για ΑΞΕ συνδέεται με το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Αν και το 2018 αποτελεί την τρίτη
συνεχόμενη χρονιά αύξησης των ΑΞΕ
στην Ελλάδα, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι
πολλές και κυρίως ότι είναι επαρκείς για
τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(ΟΟΣΑ) για το 2017 το σύνολο των συσσωρευμένων εισροών (αποθεμάτων) κε-
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Χρηματοδοτήσεις για βιώσιμη ανάπτυξη
Μιλούν στην «Κ» ο πρόεδρος της Lombard Odier Πατρίκ Οντιέ και ο επικεφαλής του private banking της Πειραιώς Αλέξανδρος Πατούνης
Συνέντευξη στην ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται
σε τομείς που σχετίζονται με τη βιώσιμη
ανάπτυξη (sustainable business) και
αυτές που ασχολούνται με την τεχνολογία
θα συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον και τα περισσότερα
κεφάλαια τα επόμενα έτη. Αυτή θα είναι
η κυρίαρχη τάση στις επενδύσεις τα προσεχή χρόνια, σύμφωνα με τον κ. Πατρίκ
Οντιέ, πρόεδρο της Lombard Odier, μιας
από τις μεγαλύτερες ελβετικές τράπεζες.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι βασικές αρχές
στο private banking είναι «η αφοσίωση
στον πελάτη και η εδραίωση μακροχρόνιων και ισχυρών σχέσεων μαζί του, σε
συνδυασμό με την παροχή εξατομικευμένων μακροπρόθεσμων λύσεων με μοναδικό στόχο την προστασία των συμφερόντων του». Οπως επισημαίνει, οι
αρχές αυτές ταυτίζονται με τη φιλοσοφία
του private banking της Τράπεζας Πειραιώς, με την οποία η Lombard Odier
έχει αποκλειστική συνεργασία στην Ελλάδα.
Η Lombard Odier ιδρύθηκε το 1876
και μετράει 223 χρόνια και 6 γενιές στον
χώρο του private banking. Με δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (Core Tier I) 26,5%,
μηδενικό δανεισμό και 26 γραφεία σε 20
χώρες, η τράπεζα διαχειρίζεται περισσότερα από 280 δισ. δολάρια. Από αυτά,
τα μισά είναι κεφάλαια πελατών private
banking, ένα τέταρτο θεσμικών χαρτοφυλακίων, όπως συνταξιοδοτικά ή επαγγελματικά ταμεία και κρατικά funds, και
τα υπόλοιπα αφορούν την παροχή τεχνολογικών υπηρεσιών σε άλλες τράπεζες.
Μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας
η Lombard Odier διαχειρίζεται assets άλλων τραπεζών, ύψους περίπου 80 δισ.
ευρώ.
Στην Ελλάδα, ο ελβετικός επενδυτικός
κολοσσός επέλεξε ως αποκλειστικό συνεργάτη του το private banking της Τράπεζας Πειραιώς. «Με τη διοίκηση του
private banking της Τράπεζας Πειραιώς,
έχουμε την ίδια φιλοσοφία, που εστιάζει
στη δημιουργία μακροπρόθεσμης προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας,
σε αντίθεση με αρκετά χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα τα οποία κυνηγούν αυτό που
αποκαλούμε εύκολη νίκη (quick win)».
Από την πλευρά του, ο Αλέξανδρος
Πατούνης, επικεφαλής του private banking της Τράπεζας Πειραιώς, αναφέρει ότι
«με τη συνεργασία αυτή επεκτείνουμε
τις δραστηριότητές μας με επίκεντρο πάντα τον κάθε πελάτη και διαχειριζόμαστε
την περιουσία του με μοναδικό τρόπο,
σχεδιασμένο ειδικά για τις δικές του ανάγκες. Προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλών

Πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις στη βιώσιμη ανάπτυξη
θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη ευκαιρία αποκόμισης
κερδών που είδαμε
τα τελευταία 30 χρόνια.
προδιαγραφών κατά τα πρότυπα των βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Το International Private Banking, το Wealth Solutions και το Tailor Made Portfolio Management αποτελούν ένα μόνο μέρος της
εξαιρετικής εμπειρίας που απολαμβάνουν
οι πελάτες καθημερινά μαζί μας. Μέσα
από αυτό το πρωτοποριακό μοντέλο,
αλλά και τη συνεργασία μας με τη Lombard Odier, η Τράπεζα Πειραιώς εδραιώνει
τη θέση της ως κορυφαία τράπεζα και
στο private banking, στην Ελλάδα».
Η Lombard Odier είδε πολύ νωρίς –
πριν από 20 χρόνια– ότι οι επενδύσεις
σε sustainable business θα εξελιχθούν
σε κυρίαρχη τάση στο banking διεθνώς.
Ξεκίνησε με θέματα που αφορούσαν την
επάρκεια νερού, με τα γενετικώς τροποποιημένα φυτά ή προϊόντα διατροφής,
και συνέχισε με φαρμακευτικά προϊόντα
κ.λπ. «Εμείς στη Lombard Odier αναλάβαμε να ψάξουμε τέτοιες εταιρείες σε
όλο τον κόσμο», αναφέρει ο Πατρίκ Οντιέ.
«Σκεφτήκαμε», συνεχίζει, «πως θα αποτελούσε μια επιτυχημένη μακροπρόθεσμη
επένδυση να εντάξουμε περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης στις επενδυτικές μας επιλογές».
Για όλους τους παραπάνω λόγους συμβουλεύει τους πελάτες του να επενδύουν
σε υπεύθυνες εταιρείες.
«Πιστεύουμε ότι οι επενδύσεις στη
βιώσιμη ανάπτυξη (sustainability) θα αποτελέσουν τη μεγαλύτερη ευκαιρία αποκόμισης κερδών που είδαμε τα τελευταία 30 χρόνια. Πρόκειται για τάση που
εξαπλώνεται σχετικά γρήγορα, ακολουθώντας τη συνεχώς αυξανόμενη ευαισθησία των καταναλωτών για το περιβάλλον και την ισχυρή πολιτική βούληση
που εκδηλώνεται προς την ίδια κατεύθυνση. Και πιστεύουμε ότι η τάση αυτή
θα ενισχυθεί τα επόμενα πέντε χρόνια,
με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα κεφάλαια να κατευθυνθούν σε πιο υπεύθυνες επενδύσεις. Αυτό σημαίνει πρώτα
από όλα ότι το κόστος κεφαλαίου για τις
επιχειρήσεις αυτές θα γίνει φθηνότερο.

Μόνο το 3% των εταιρειών σε
όλο τον κόσμο έχει ζωή πάνω
από 100 χρόνια. Πρόκειται
για ένα πολύ μικρό ποσοστό.

«Με τη διοίκηση του private banking της Τράπεζας Πειραιώς έχουμε την ίδια φιλοσοφία, που εστιάζει στη δημιουργία μακροπρόθεσμης
προστιθέμενης αξίας για τους πελάτες μας», αναφέρει ο Πατρίκ Οντιέ (αριστερά). «Διαχειριζόμαστε την περιουσία του πελάτη με μοναδικό τρόπο, σχεδιασμένο ειδικά για τις δικές του ανάγκες», λέει ο Αλέξανδρος Πατούνης.
Και εάν έχουν φθηνότερο κεφάλαιο, θα
έχουν ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι
των άλλων και έτσι θα αποτελούν καλύτερη επένδυση. Αυτή είναι μια πολύ απλή
παρατήρηση που μεταφράζεται σε μία
πρόταση: η υπεύθυνη επένδυση είναι
καλή επένδυση».
Συνεχίζοντας, ο Αλέξανδρος Πατούνης
τονίζει ότι «η βιώσιμη ανάπτυξη δείχνει
στους επενδυτές την κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να ακολουθήσουν» και
συμπληρώνει πως «μόνο το 3% των εταιρειών σε όλο τον κόσμο έχει ζωή πάνω
από 100 χρόνια. Πρόκειται για ένα πολύ

μικρό ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι θα
πρέπει όχι μόνο να αναζητούνται συνεχώς
καινούργιες ιδέες, καινούργιοι κλάδοι
και καινούργια μοντέλα επιχειρείν, αλλά
και να υλοποιούνται αποτελεσματικά σε
βάθος χρόνου».
Κατά τον Πατρίκ Οντιέ, τρεις είναι οι
πυλώνες του sustainable business: «Πρώτον, οι εταιρείες να έχουν εδραιωμένους
ισολογισμούς και προοπτικές κερδοφορίας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι η εταιρική
πολιτική. Αν ένας οργανισμός καταλαβαίνει τις επιπτώσεις της βιώσιμης ανάπτυξης στις δραστηριότητές του και εάν

αναλαμβάνει δράσεις για να εκπαιδεύσει
τους ανθρώπους του, τους προμηθευτές
του, τους πελάτες του κ.λπ. και κατά πόσο
αυτές οι δράσεις έχουν το επιδιωκόμενο
αποτέλεσμα. Και ο τρίτος είναι το επιχειρηματικό μοντέλο. Εάν η επιχείρηση
ακολουθεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο
που θα επιτρέψει μια επένδυση να γίνει
πραγματικά sustainable».
Ως παράδειγμα, ο Πατρίκ Οντιέ αναφέρει την ενεργειακή βιομηχανία, η οποία
θεωρεί ότι προσφέρει σήμερα εξαιρετικές
επενδυτικές ευκαιρίες στον τομέα του
πετρελαίου, ίσως μεγαλύτερες ευκαιρίες

απ’ ό,τι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
«Οι εταιρείες πετρελαίου», αναφέρει, «έχουν αναγνωρίσει ότι οι εκπομπές ρύπων
θα πρέπει να μειωθούν, καθώς έχουν αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και
αυτές οι εταιρείες ίσως ήδη σήμερα έχουν
πάρει αποφάσεις να επενδύσουν σταδιακά
από τις παλαιές πηγές ενέργειας στις
νέες, χρησιμοποιώντας την ισχύ τους,
το μερίδιο αγοράς τους και τις δυνατότητές τους για να κυριαρχήσουν σε αυτή
τη νέα αγορά ενέργειας. Αυτό είναι ένα
τυπικό μοντέλο προσαρμογής που θα
βλέπαμε πολύ θετικά».
Στη φιλοσοφία της Lombard Odier, ο
καλύτερος τρόπος για τη δημιουργία
πλούτου είναι η αποφυγή των επενδυτικών σοκ που προκαλούν οι γεωπολιτικές
και πολιτικοοικονομικές κρίσεις. «Την
ημέρα που θα έχεις ένα σοκ στην αγορά,
θα έχεις μια πολύ επώδυνη άσκηση να
λύσεις. Είτε θα πρέπει να αναλάβεις πολύ
μεγάλα ρίσκα για να επιστρέψεις το συντομότερο δυνατόν στο προηγούμενο επίπεδο είτε να περιμένεις για πάρα πολύ
καιρό. Εμείς, λοιπόν, θέλουμε να αποφεύγουμε τα σοκ. Και ένας τρόπος να τα
αποφεύγεις είναι να ενδιαφέρεσαι για
την υπεύθυνη, sustainable επένδυση και
να τη βλέπεις ως έναν καλό τρόπο προστασίας ενάντια στα σοκ», αναφέρει ο
Πατρίκ Οντιέ.
Ο Αλέξανδρος Πατούνης καταλήγει
αναφέροντας ότι «η ηρεμία που θέλουν
να έχουν οι πελάτες μας είναι αυτό που
θέλουμε να τους εξασφαλίζουμε. Μέσα
σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερα απαιτητικές προκλήσεις, είναι στρατηγική επιλογή μας να εστιάζουμε πάντα στον βασικό αυτό στόχο. Εργαζόμενοι καθημερινά
για τον σκοπό αυτό, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης, στοιχείο που αποτελεί τον
θεμέλιο λίθο αλλά και την κορωνίδα στη
σχέση μιας κορυφαίας τράπεζας με έναν
πελάτη. Είναι μια συνεχής διαδικασία
που απαιτεί δομή, κουλτούρα, στρατηγική
και αφοσίωση. Μέσα από αυτές τις έννοιες
πετυχαίνουμε τελικά να δημιουργήσουμε
σχέσεις εμπιστοσύνης που διαρκούν
στον χρόνο».

Επτά συν μία κινήσεις για να βγει ο «λογαριασμός» του 2020
Της ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

Η επιδίωξη

Σε έναν συνδυασμό επτά κινήσεων και
ενός πιθανού «κρυφού χαρτιού» ποντάρει
η κυβέρνηση για να εξασφαλίσει τον δημοσιονομικό χώρο που χρειάζεται για τις
φοροελαφρύνσεις του 2020, ενώ παράλληλα προσβλέπει στην ανάπτυξη κλίματος
εμπιστοσύνης με τους δανειστές, ώστε
να ακούσουν με θετική προδιάθεση την
κυβερνητική επιχειρηματολογία.
Η αποστολή των δανειστών, που βρισκόταν την πρώτη εβδομάδα μετά τις εκλογές στην Αθήνα, συναντήθηκε με αρκετά στελέχη της νέας κυβέρνησης και
βεβαίως με τον κατ’ εξοχήν αρμόδιο υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα.
Ενημερώθηκε για τις πρώτες εκτιμήσεις
της κυβέρνησης σχετικά την εκτέλεση
του προϋπολογισμού του 2019 και τα
σχέδιά της για το 2020 και φαίνεται ότι
πείσθηκε –κατ’ αρχάς, τουλάχιστον– ότι
το 2019 δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Διατήρησε, όμως, τις επιφυλάξεις της για το
2020, εν αναμονή των λεπτομερών σχεδίων για τις φορολογικές ελαφρύνσεις,
τα οποία η κυβέρνηση δεσμεύθηκε να
στείλει σύντομα. Ολα θα μπουν στο τραπέζι στα μέσα Σεπτεμβρίου, όταν ανα-

Απώτερη επιδίωξη της κυβέρνη-
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Οι παρεμβάσεις του ΥΠΟΙΚ
για μειώσεις δαπανών άνω
των 2 δισ. και το «χαρτί»
των SMPs και ANFAs.

Ο υπ. Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας και οι συνεργάτες του προετοιμάζουν τα βασικά οικονομικά μεγέθη του προϋπολογισμού του 2020.

μένεται να επιστρέψει η αποστολή των
δανειστών στην Αθήνα, προκειμένου να
συντάξει την τέταρτη έκθεση ενισχυμένης
εποπτείας της, αλλά και να συζητήσει
τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.
Οι κινήσεις στις οποίες βασίζεται η
κυβέρνηση για να εξοικονομήσει δημοσιονομικό χώρο είναι οι εξής:
1. Προσαρμογή της οροφής των δαπανών του προϋπολογισμού σε χαμηλότερα,
ρεαλιστικά επίπεδα. Εκτιμάται, με βάση
την εμπειρία των υπερπλεονασμάτων
του παρελθόντος, ότι οι οροφές έχουν
τοποθετηθεί σε υψηλά επίπεδα, τα οποία
είναι αδύνατον να επιτευχθούν. Ο υφυπουργός Οικονομικών Θόδωρος Σκυλα-

κάκης ανέφερε ενδεικτικά την περασμένη
εβδομάδα στον ΣΚΑΪ ότι είναι δυνατόν
να εξοικονομηθεί 1 δισ. ετησίως από
αυτή την κίνηση εξορθολογισμού τους.
2. Επισκόπηση δαπανών (spending review). Πρόκειται για μια άσκηση που έχει
ήδη ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση σε ορισμένα υπουργεία, με αποτέλεσμα να εξοικονομηθεί ποσό της
τάξης των 70 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, ο τέως
αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών
Γιώργος Χουλιαράκης, που «έτρεχε» το
έργο, προσδοκούσε εξοικονόμηση 360
εκατ. ευρώ. Στόχο 400 εκατ. ευρώ έως
το τέλος του 2020 βάζει και η παρούσα
κυβέρνηση, που σκοπεύει να επεκτείνει

την επισκόπηση σε μεγάλα υπουργεία
(π.χ. Αμυνας).
3. Συγκράτηση μεταβίβασης πιστώσεων
σε ΔΕΚΟ κατά 400 εκατ. ευρώ το 2020.
«Θέλουμε πιο σφιχτούς προϋπολογισμούς
στις ΔΕΚΟ», λέει χαρακτηριστικά κυβερνητικό στέλεχος. «Βεβαίως, παράλληλα
θα επιδιώξουμε να αυξηθούν και τα έσοδα
σε τομείς όπως ταχυδρομεία και συγκοινωνίες», προσθέτει.
4. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και αξιοποίηση ανενεργών ακινήτων. Από την
πρώτη εκτιμάται δυνατότητα εξοικονόμησης 150 εκατ. ευρώ έως το τέλος του
2020, ενώ η αξιοποίηση μόνο και μόνο
των ακινήτων του ΕΦΚΑ μπορεί να απο-

δώσει 20 εκατ. ευρώ τον χρόνο, αναφέρεται από κυβερνητική πηγή.
5. Διατήρηση της αναλογίας 5 προς 1
στις προσλήψεις στο Δημόσιο ή έστω
λίγο χαμηλότερης, έναντι του 1 προς 1
που προέβλεπε η προηγούμενη κυβέρνηση. Αυτό μπορεί να αποφέρει γύρω
στα 75 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και
300 εκατ. ευρώ την τετραετία, εκτιμούν
στην κυβέρνηση.
6. Επιτάχυνση της ανάπτυξης. Είναι η
μεγαλύτερη φιλοδοξία της κυβέρνησης,
και πηγές της θεωρούν ότι τα πρώτα δείγματα θα δοθούν ήδη από φέτος, καθώς
αναμένεται επιτάχυνση του ρυθμού του
1,3% του πρώτου τριμήνου και υπέρβαση

σης είναι βεβαίως η μείωση του
στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος, αλλά αυτό τοποθετείται
για το 2021 και 2022. Σημειώνεται, πάντως, ότι ο επικεφαλής του
ESM Κλάους Ρέγκλινγκ έκανε σαφές σε συνέντευξή του στην «Κ»
ότι οι θεσμοί απογοητεύθηκαν από τη μείωση του αφορολογήτου,
η οποία από μόνη της θα εξοικονομούσε 1,8 δισ. ευρώ το 2020,
διευρύνοντας τη φορολογική βάση. Αντίστοιχα, οικονομικοί αναλυτές στην Αθήνα θεωρούν ότι τα
δύο μέτρα της προηγούμενης κυβέρνησης στα οποία συναίνεσε η
Νέα Δημοκρατία, η αναίρεση της
μείωσης του αφορολογήτου και
το επίδομα εν είδει 13ης σύνταξης, δεν κινούνται στη σωστή κατεύθυνση. «Το επίδομα της σύνταξης είναι άδικο από πλευράς
διανεμητικού αποτελέσματος και
έχει μεγάλο κόστος για τον προϋπολογισμό», αναφέρει ακαδημαϊκή πηγή. Αλλη πηγή, από τον τραπεζικό τομέα, εξέφραζε αμφιβολίες για το κατά πόσον ακόμη και
η αποδοχή από τους θεσμούς του
μέτρου των SMPs και ANFAS φτάνει για να καλυφθεί το κενό του
2020.

των τελευταίων εκτιμήσεων (π.χ. ΙΟΒΕ
1,8%, Τράπεζα της Ελλάδος 1,9%). Η υψηλότερη ανάπτυξη θα αντανακλάται
στα έσοδα, εκτιμούν στην κυβέρνηση.
Οπως λέει χαρακτηριστικά οικονομικός
αναλυτής, το ½ από την επιπλέον ανάπτυξη επιστρέφει στα ταμεία του Δημοσίου.
7. Ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Η κυβέρνηση ευελπιστεί ότι οι διευκολύνσεις
που θα ψηφιστούν για την ένταξη στη
ρύθμιση θα αυξήσουν τη συμμετοχή των
οφειλετών, με αποτέλεσμα να αποφευχθεί
η δημιουργία δημοσιονομικού κενού,
την οποία προέβλεπαν οι δανειστές (0,3%0,6% του ΑΕΠ). Σύμφωνα με πληροφορίες

από ευρωπαϊκή πηγή, φεύγοντας από
την Αθήνα οι δανειστές είχαν ήδη αναθεωρήσει τη συγκεκριμένη πρόβλεψή
τους.
Τα παραπάνω ίσως δεν αποδειχθούν
αρκετά για να καλύψουν το κενό του
2020. Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν, αυτό προσεγγίζει τα 2,5 δισ. ευρώ,
χωρίς τις φοροελαφρύνσεις της νέας κυβέρνησης, που δεν έχουν εκτιμηθεί.
Σημειώνεται ότι η ρύθμιση για τον
ΕΝΦΙΑ, που ψηφίζεται τις επόμενες ημέρες, θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό
του 2019 κατά 200 εκατ. ευρώ επιπλέον
της προηγούμενης ρύθμισης, την οποία
αντικαθιστά. Το ποσό είναι διαχειρίσιμο.
Το ίδιο δεν ισχύει για τα μέτρα του 2020,
για τα οποία ο τέως υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος είπε στη
Βουλή ότι θα επιφέρουν κόστος 1,8 δισ.
ευρώ.
Στο σημείο αυτό η κυβέρνηση εξετάζει,
σύμφωνα με πληροφορίες, μία επιπλέον
ιδέα, στην οποία βεβαίως πρέπει να συμφωνήσουν οι δανειστές: να υπολογίζονται
στα έσοδα οι επιστροφές κερδών από ομόλογα των ευρωπαϊκών κεντρικών τραπεζών (SMPs και ANFAs), οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο της συμφωνίας του 2018
για την ελάφρυνση του χρέους και φτάνουν το 1,3 δισ. ευρώ ετησίως. Με βάση
την υφιστάμενη συμφωνία, τα ποσά αυτά
δεν υπολογίζονται στα έσοδα «κατά πρόγραμμα» και άρα δεν μετράνε στην επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ. Η ιδέα συζητήθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις
συναντήσεις με τους δανειστές προ δεκαημέρου, ενώ διατυπώθηκε και σε κατ’
ιδίαν συναντήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων με Ελληνες, στο περιθώριο του
συνεδρίου του Εconomist στις 16-17 Ιουλίου.
Απώτερη επιδίωξη της κυβέρνησης
είναι βεβαίως η μείωση του στόχου του
πρωτογενούς πλεονάσματος, αλλά αυτό
τοποθετείται για το 2021 και 2022.
Σημειώνεται, πάντως, ότι ο επικεφαλής
του ESM Κλάους Ρέγκλινγκ έκανε σαφές
σε συνέντευξή του στην «Κ» ότι οι θεσμοί
απογοητεύθηκαν από τη μείωση του αφορολογήτου, η οποία από μόνη της θα
εξοικονομούσε 1,8 δισ. ευρώ το 2020, διευρύνοντας τη φορολογική βάση.

Aυτή την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή
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«Σκανάρουν» το ψυχογράφημα
του Ελληνα καταναλωτή

Εταιρείες και καταστήματα μαθαίνουν πώς και τι αγοράζει μέσω ειδικών αισθητήρων
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Από τον προσεχή Νοέμβριο ο καταναλωτής
που θα μπαίνει σε μια συγκεκριμένη λιανεμπορική αλυσίδα στην Ελλάδα θα «σκανάρεται» και η αλυσίδα θα έχει αυτομάτως
διαθέσιμα τα στοιχεία για το φύλο, την
ηλικιακή ομάδα, τον σωματότυπό του.
Τη διαδικασία αυτή ο πελάτης μάλλον
δεν θα την αντιλαμβάνεται καν, διότι δεν
θα περνάει από κάποια ειδική αψίδα ασφαλείας, όπως αυτές που είναι τοποθετημένες στα αεροδρόμια, αλλά το «σκανάρισμα» θα γίνεται μέσω ειδικών αισθητήρων που θα έχουν τοποθετηθεί εντός
του καταστήματος αλλά και πάνω σε ορισμένα προϊόντα και θα ενεργοποιούνται
μέσω Wi Fi.
Η εικόνα, που πριν από μερικά χρόνια
ήταν βγαλμένη από ταινία επιστημονικής
φαντασίας, αφορά ουσιαστικά εφαρμογή
της τεχνητής νοημοσύνης σε σειρά κλάδων επιχειρηματικής δραστηριότητας,
από το λιανεμπόριο έως την ιδιωτική ασφάλιση. Εχει αναπτυχθεί εδώ και μερικούς μήνες από τη Leadmark
Performance στο εξωτερικό και πλέον
από το φθινόπωρο ξεκινά η εφαρμογή
της και στην Ελλάδα.
Τι θα κερδίσει η λιανεμπορική αλυσίδα
που θα αξιοποιήσει την παραπάνω εφαρμογή; Θα έχει άμεσα στη διάθεσή της βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά των
καταναλωτών που την επισκέπτονται,
έτσι ώστε να μπορεί στη συνέχεια να
προχωράει σε εξατομικευμένες προσφορές, να κάνει σύγκριση αυτών που μπήκαν
στο κατάστημα με αυτούς που τελικά
προέβησαν σε αγορές και έτσι να βελτιώνει
τις δράσεις της σε μάρκετινγκ και διαφήμιση, ώστε αυτές να είναι όσο το δυνατόν πιο αποδοτικές. «Η τεχνητή νοημοσύνη μειώνει το επιχειρηματικό ρίσκο
και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα να
προϋπολογίζεις την απόδοση μιας επένδυσης», υποστηρίζει μιλώντας στην «Κ»
ο κ. Χάρης Λαούδης, partner στη Leadmark
Performance. Η Leadmark Performance,
που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά το τελευταίο
διάστημα αναπτύσσει συνεργασίες και
στην Ελλάδα, έχει δημιουργήσει και άλλα
ανάλογα εργαλεία που ήδη εφαρμόζονται
από 13 επιχειρήσεις διαφόρων κλάδων
στην εγχώρια αγορά.
Eταιρεία πώλησης αυτοκινήτων εφάρμοσε εργαλεία για βελτιστοποίηση της
δυναμικής της μάρκας, εργαλεία που αξιοποιούν πρόσφατα ευρήματα της γνωστικής νευροεπιστήμης. Πιο χαρακτηριστικό εύρημα είναι ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος διαθέτει κατά κάποιον τρόπο
«αυτόματο πιλότο» με τον οποίο λαμβάνει
τις αποφάσεις με το συναίσθημα και όχι

Το «σκανάρισμα» των καταναλωτών γίνεται μέσω αισθητήρων που έχουν τοποθετηθεί εντός καταστημάτων αλλά και πάνω σε ορισμένα
προϊόντα και θα ενεργοποιούνται μέσω Wi-Fi.
<
<
<
<
<
<
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Ο ανθρώπινος εγκέφαλος
διαθέτει, κατά κάποιον
τρόπο, «αυτόματο πιλότο»,
με τον οποίο λαμβάνει
τις αποφάσεις βάσει
του συναισθήματος
και όχι της λογικής.
με τη λογική. Οι ερωτώμενοι καλούνται
να απαντήσουν ενστικτωδώς, σύμφωνα
με όσα έχουν καταγραφεί στο υποσυνείδητό τους, για τον εαυτό τους, τη μάρκα
και τον ανταγωνισμό της και στη συνέχεια
κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις ομάδες,
«φυλές». Με βάση το εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο, προσδιορίστηκε η λεγόμενη
συναισθηματική προσωπικότητα της μάρκας και των τριών βασικών ανταγωνιστών
της και προσαρμόστηκαν ο τρόπος και
το ύψος επικοινωνίας της μάρκας ανά
«φυλή». Ποιο ήταν το αποτέλεσμα; Μέσα
σε ένα χρόνο η μάρκα κέρδισε μερίδιο
7%, το οποίο απέσπασε από τους ανταγωνιστές της.
Κατά 258% αυξήθηκαν οι εισερχόμενες
κλήσεις σε εταιρεία παροχής ενέργειας,
και συνεπώς και οι δυνητικοί πελάτες
της, όταν εφάρμοσε τη λεγόμενη μοντελοποίηση απόδοσης. Αυτό πρακτικά ση-

μαίνει ότι μετράται η αποτελεσματικότητα
της τηλεοπτικής και της διαδικτυακής
διαφήμισης, μέσω της άμεσης ανταπόκρισης. Με απλά λόγια μετράται ύστερα
από ποιες διαφημίσεις (σε ποιο κανάλι,
σε ποια τηλεοπτική ζώνη και ημέρα) στην
τηλεόραση και στο Διαδίκτυο αυξήθηκαν
οι εισερχόμενες κλήσεις από εν δυνάμει
πελάτες στο τηλεφωνικό κέντρο του παρόχου ενέργειας. Και σε αυτή την περίπτωση αξιοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς εδώ χρησιμοποιείται αλγόριθμος που «αυτοεκπαιδεύεται» από τα
ίδια τα δεδομένα σε βάθος χρόνου, κάτι
που δίνει τη δυνατότητα ανάλυσης δεδομένων σε μεγάλο βάθος και σε σχεδόν
πραγματικό χρόνο.

Καταρρίπτονται στερεότυπα
Tα νέα τεχνολογικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται πλέον για την καταγραφή
και την ανάλυση της καταναλωτικής συμπεριφοράς έχουν ως αποτέλεσμα να καταρρίπτονται και ορισμένοι «μύθοι».
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα που μας επεσήμανε ο κ. Λαούδης.
Το ψωμί διαφημίζεται στην τηλεόραση
παραδοσιακά πριν από εκπομπές που
προορίζονται για όλη την οικογένεια ή
πριν από εκπομπές των οποίων το κοινό
είναι κυρίως γυναικείο. Πρόκειται για αντίληψη βασισμένη περισσότερο σε στερεότυπα που αναπτύχθηκαν παλαιότερα

και τα οποία εν πολλοίς εξακολουθούν
να αναπαράγονται. Η χρήση της τεχνητής
νοημοσύνης «αποκάλυψε» ότι το συσκευασμένο ψωμί είναι ιδιαιτέρως δημοφιλές μεταξύ των ανδρών και πλέον
θα διαφημίζεται και πριν από ποδοσφαιρικά ντέρμπι.
Ενα άλλο στερεότυπο που καταρρίπτεται από αντίστοιχα εργαλεία είναι
ότι οι γυναίκες δεν τζογάρουν. Η ανάλυση
των δεδομένων μέσω ειδικών αλγορίθμων που έχουν αναπτυχθεί είναι ότι ο
διαδικτυακός τζόγος, και ειδικά τα ηλεκτρονικά «φρουτάκια», είναι αγαπημένη
δραστηριότητα πολλών γυναικών στην
Ελλάδα, και μάλιστα στη διάρκεια του
μεσημεριού.
Ακόμη ένας «μύθος» που καταρρίπτεται
είναι αυτός σύμφωνα με τον οποίο, όσο
περισσότερο διαφημίζεις κάτι, τόσο περισσότερες πωλήσεις θα έχεις. Αυτό που
αποδείχθηκε είναι ότι... όλα έχουν όριο.
Με βάση ιστορικά δεδομένα μάρκετινγκ
και με τη χρήση πάλι αλγοριθμικού μοντέλου που χτίζεται στην πλατφόρμα της
Leadmark, ποσοτικοποιείται η απόδοση
κάθε ενέργειας μάρκετινγκ και εντοπίζεται
το σημείο πέρα από το οποίο αυτή φθίνει.
Παράλληλα, κατασκευάζεται εφαρμογή
με εναλλακτικά σενάρια, ώστε να δίνεται
αυτοματοποιημένα η δυνατότητα να προβλεφθεί η απόδοση σε πωλήσεις κάθε σεναρίου.

Οδηγίες προς
τις ελληνικές
επιχειρήσεις
για το Brexit
Συμβουλές για την έγκαιρη προετοιμασία
τους δίνει το υπουργείο Εξωτερικών
Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑ

Από την 1η Νοεμβρίου 2019, στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί το απευκταίο
πλην όμως αρκετά πιθανό σενάριο του
Brexit χωρίς συμφωνία, ένα από τα κυριότερα προϊόντα που εξάγει η Ελλάδα
στο Ηνωμένο Βασίλειο, το τυρί φέτα,
θα επιβαρύνεται με δασμό 151 ευρώ/100
κιλά ή 1,51 ευρώ/κιλό. Στην περίπτωση
δε όχι μόνο του τυριού, αλλά και άλλων
αγροτοδιατροφικών προϊόντων, η είσο<
<
<
<
<
<
<

Οι εξαγωγές της Ελλάδας
προς το Ηνωμένο
Βασίλειο διαμορφώθηκαν
το 2018 σε 1,21 δισ. ευρώ.
δος πλέον στη βρετανική αγορά δεν θα
είναι μια απλή υπόθεση, καθώς πιθανόν
να απαιτείται η τήρηση επιπλέον προδιαγραφών.
Απαντήσεις και συμβουλές στα παραπάνω ζητήματα και όχι μόνο για την
έγκαιρη και σωστή ενημέρωση και προετοιμασία των ελληνικών επιχειρήσεων
για το Brexit δίνει το υπουργείο Εξωτερικών μέσα από την ειδική διαδικτυακή
πύλη https://brexit.gov.gr/. Υπενθυμί-

ζεται ότι εάν κυρωθεί η συμφωνία αποχώρησης, η Ευρωπαϊκή Ενωση και το
Ηνωμένο Βασίλειο θα έχουν περιθώριο
έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 να διαπραγματευτούν τη νέα εμπορική και οικονομική σχέση τους. Αν δεν κυρωθεί
η συμφωνία αποχώρησης, κάτι που πλέον
–μετά την ανάληψη της πρωθυπουργίας
του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Μπόρις
Τζόνσον– θεωρείται πιο πιθανό, από 1η
Νοεμβρίου 2019 το Ηνωμένο Βασίλειο
θα αντιμετωπίζεται ως χώρα εκτός Ε.Ε.
για φορολογικούς, δασμολογικούς και
τελωνειακούς σκοπούς. Τι σημαίνει αυτό
πρακτικά; Θα εφαρμόζονται τελωνειακές
διατυπώσεις και θα πρέπει να υποβάλλονται διασαφήσεις, για ορισμένα εμπορεύματα θα ισχύουν απαγορεύσεις ή
περιορισμοί κατά τη διαδικασία εισαγωγής/εξαγωγής από/προς το Ηνωμένο
Βασίλειο, τα εισαγόμενα εμπορεύματα
θα υπόκεινται σε δασμούς, δεν θα αναγνωρίζονται οι διοικητικές διαδικασίες
που έχουν ολοκληρωθεί στο Ηνωμένο
Βασίλειο ή στην Ε.Ε. αντιστοίχως πριν
την ημερομηνία αποχώρησης κ.ά.
Μερικά από τα πλέον κρίσιμα βήματα
για την έγκαιρη προετοιμασία των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι τα
ακόλουθα:
• Αν δεν το έχετε ήδη κάνει, κατα-

Στην περίπτωση του Brexit χωρίς συμφωνία, ένα από τα κυριότερα προϊόντα που εξάγει
η Ελλάδα στη Βρετανία, το τυρί φέτα, θα επιβαρύνεται με δασμό 151 ευρώ/100 κιλά ή
1,51 ευρώ/κιλό.
χωρήστε την επιχείρησή σας στην εθνική
τελωνειακή αρχή (intrel@otenet.gr και
spapayanni@2001.syzefxis.gov.gr) για
να πραγματοποιεί συναλλαγές με χώρες
εκτός Ε.Ε.
• Ρωτήστε την εθνική τελωνειακή
αρχή σας σχετικά με τις υφιστάμενες
τελωνειακές απλουστεύσεις και διευκολύνσεις που είναι διαθέσιμες για την επιχείρησή σας.
• Εξετάστε το ενδεχόμενο να υποβάλετε αίτηση για να σας χορηγηθεί η
ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού
φορέα (AEO) από την εθνική τελωνειακή
αρχή σας.
• Αν έχετε εγγραφεί στη μικρή μονοαπευθυντική θυρίδα για τον ΦΠΑ στο

Ηνωμένο Βασίλειο, εγγραφείτε σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. των 27.
• Αν έχετε καταβάλει ΦΠΑ στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018, μπορείτε να
υποβάλετε ηλεκτρονική αίτηση μέσω
της ΑΑΔΕ. Ωστόσο, θα πρέπει να φροντίσετε να υποβάλετε τις αιτήσεις σας
για το εν λόγω διάστημα τουλάχιστον
15 ημέρες πριν από την 31η Οκτωβρίου
2019, ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος
χρόνος για την ηλεκτρονική διαβίβασή
τους από την Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Το 2018 οι εξαγωγές της Ελλάδας
προς το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκαν σε 1,21 δισ. ευρώ και οι εισαγωγές
σε 1,36 δισ. ευρώ.
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Στα 85 δισ. δολ. το 2018
οι ασφαλισμένες ζημίες
από φυσικές καταστροφές
Οι ασφαλισμένες ζημίες από φυσικές
καταστροφές το 2018 παγκοσμίως ανήλθαν στα 85 δισ. δολάρια, σύμφωνα
με έρευνα της Swiss Re. Πρόκειται για
το τέταρτο υψηλότερο ποσό στην τελευταία δεκαετία, κατά την οποία ο ετήσιος μέσος όρος ασφαλισμένων ζημιών ήταν 71 δισ. δολάρια. Οι συνολικές
οικονομικές απώλειες από φυσικές και
ανθρωπογενείς καταστροφές, πέρυσι,
ανήλθαν σε 165 δισ. δολάρια με περισσότερες από 13.500 απώλειες ανθρώπων.
Οι συνολικές ασφαλισμένες ζημίες για
το 2017 και το 2018, που προέκυψαν
από φυσικές καταστροφές παγκοσμίως,
έφθασαν το ποσό των 219 δισ. δολαρίων,
το υψηλότερο σε χρονικό διάστημα διετίας, με τις περισσότερες από τις μισές
να αφορούν δευτερογενείς κινδύνους.
Οι αποζημιώσεις για ζημίες από καταστροφές (85 δισ. δολάρια) καλύπτουν
περίπου το ήμισυ των συνολικών καταστροφών περιουσίας το 2018 μειωμένες κατά μεγάλο ποσοστό σε σύγκριση
με το 2017, αλλά πάνω από τον ετήσιο
μέσον όρο της προηγούμενης δεκαετίας
(71 δισ.). Από τις ασφαλισμένες ζημίες
του περασμένου έτους, 76 δισ. δολάρια
ήταν απαιτήσεις από φυσικές καταστροφές. Οι ασφαλισμένες ζημίες που
συνδέονται με φυσικές καταστροφές
κατά το 2018 ήταν το 0,09% του παγκόσμιου ΑΕΠ αντιστοιχώντας στο 4,3%
των μεικτών εγγεγραμμένων ασφαλίστρων (GWP) σε παγκόσμια κλίμακα,
υπερβαίνοντας τους αντίστοιχους 10ετείς ετήσιους μέσους όρους (0,08% και
3,9%). Συνολικά, οι καλυπτόμενες ασφαλιστικά ζημίες –φυσικές και από
ανθρώπινο παράγοντα– πέρυσι αποτελούσαν το 0,1% του παγκόσμιου ΑΕΠ
και 4,8% της συνολικής παγκόσμιας α-

σφαλιστικής παραγωγής σε μεικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα.
Οπως επισημαίνεται από το
Interamerican Research Center, τα
στοιχεία επίδρασης των φυσικών καταστροφών στον ασφαλιστικό κλάδο
θέτουν τις προκλήσεις του μέλλοντος
για τις ασφαλιστικές εταιρείες και την
ανθεκτικότητά τους. Είναι βέβαιο ότι
αυτές θα πρέπει να εστιάσουν περισσότερο την προσοχή τους στον αυξανόμενο κίνδυνο που παρουσιάζουν οι
φυσικές καταστροφές. Αυτό επιβεβαιώνεται και από το κενό που εμφανίστηκε τα δύο τελευταία έτη μεταξύ
των ασφαλισμένων σε φυσικές κατα<
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Πρόκειται για το τέταρτο
υψηλότερο ποσό κατά
την τελευταία δεκαετία.
στροφές και των ανασφάλιστων απαιτήσεων αποζημίωσης, το οποίο κενό
ανήλθε στο εντυπωσιακά υψηλό ποσό
των 280 δισ. δολαρίων. Ο ασφαλιστικός
κλάδος είναι καλά κεφαλαιοποιημένος
για να απορροφήσει αυτόν τον κίνδυνο.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Swiss Re,
το συνολικό κεφάλαιο στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων ήταν πάνω από 2
τρισ. δολάρια στο τέλος του 2018. Από
το κέντρο ερευνών της Interamerican
τονίζεται ότι, με μια πιο ευνοϊκή επενδυτική πολιτική και ένα σωστό ρυθμιστικό περιβάλλον, οι ασφαλιστικές
εταιρείες μπορούν να διαδραματίσουν
πολύ πιο αποτελεσματικό ρόλο στην
εκ των προτέρων προετοιμασία των
κοινωνιών για την αντιμετώπιση των
φυσικών καταστροφών.

Tο 69% των ερωτηθέντων ανέφερε τον τουρισμό ως τον πλέον δυναμικό κλάδο για την

ανάπτυξη της Ελλάδας τα επόμενα χρόνια.

Χαμηλής αξίας ο σχεδιασμός
επενδύσεων για το 2020
«Η χώρα χρειάζεται ένα επενδυτικό τσουνάμι», υποστήριξε ο επικεφαλής της ΕΥ
Ελλάδος, Π. Παπάζογλου. Και μπορεί η
βελτίωση της εικόνας της Ελλάδας ως
επενδυτικού προορισμού να είναι αναμφίβολα ενθαρρυντική, το είδος όμως
των επενδύσεων που σχεδιάζονται, τουλάχιστον με ορίζοντα την επόμενη χρονιά, δεν μπορεί να θεωρηθεί παρά μέτριος
κυματισμός.
Σύμφωνα με την έρευνα, από το 30%
που δήλωσαν ότι σχεδιάζουν να αναπτύξουν ή να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα κατά τον επόμενο χρόνο, τα επενδυτικά σχέδια αφορούν κυρίως γραφεία πωλήσεων και
μάρκετινγκ σε ποσοστό 40%, και ακολουθεί με μεγάλη διαφορά ο κλάδος της
εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) με
19%, ενώ την τρίτη θέση με 13% καταλαμβάνουν οι υποστηρικτικές υπηρεσίες
(back office).
Οι επενδύσεις στη βιομηχανία βρίσκονται στον σχεδιασμό μόλις για το
9%, για την έρευνα και ανάπτυξη στο
8% και τα κέντρα εκπαίδευσης στο 2%.
Ενδεικτικά στην Πορτογαλία οι επενδύσεις σε γραφεία πωλήσεων και μάρκετινγκ βρίσκονται στον σχεδιασμό για
το 32% των επενδυτών που πρόκειται
να δραστηριοποιηθούν στη χώρα αυτή
το 2020, οι υποστηρικτικές υπηρεσίες
προσελκύουν μόλις το 2%, ενώ σε αντίθεση με την Ελλάδα η βιομηχανία στην
Πορτογαλία συγκεντρώνει ποσοστό 29%.
Πολύ υψηλότερο είναι το ποσοστό των
σχεδιαζόμενων επενδύσεων για έρευνα
και ανάπτυξη στην Πορτογαλία (12%)
ή στην Ολλανδία (15%) σε σύγκριση με
την Ελλάδα. Με άλλα λόγια, αν και αναμένεται αύξηση των επενδύσεων και δη
των άμεσων ξένων επενδύσεων στην
Ελλάδα τα επόμενα χρόνια, για την ώρα
τουλάχιστον φαίνεται να υπερτερούν
οι επενδύσεις χαμηλής αξίας έναντι αυτών που είναι έντασης κεφαλαίου και
υψηλής τεχνολογίας.
Εάν επιβεβαιωθούν οι παραπάνω εκτιμήσεις, στην πραγματικότητα θα έχουμε εν μέρει επανάληψη του σκηνικού
που βίωσε η χώρα και στη διάρκεια της
πρόσφατης κρίσης. Από την έρευνα της
EY προκύπτει ότι το 60% των επενδύσεων
στην Ελλάδα, την περίοδο 2009-2018,
αφορούσε γραφεία πωλήσεων και μάρ-

κετινγκ (με το αντίστοιχο ποσοστό στην
Ευρώπη να είναι 45%), το 20% αφορούσε
τη βιομηχανία (27% στην Ευρώπη), ενώ
υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο
όρο είναι το ποσοστό των επενδύσεων
που αφορούσαν τα logistics (11% στην
Ελλάδα έναντι 8% στην Ευρώπη).
Από την έρευνα της ΕΥ προκύπτει
ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο: οι εδραιωμένες αντιλήψεις των επενδυτών
για τα όρια των δυνατοτήτων, αντιλήψεις
όχι άσχετες με την πραγματικότητα, δημιουργούν μια στρεβλή εικόνα, ανασταλτική για την υλοποίηση επενδύσεων σε
νέους, δυναμικούς κλάδους. Ειδικότερα,
το 69% των ερωτηθέντων ανέφερε τον
τουρισμό ως τον πλέον δυναμικό κλάδο
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Τομείς στους οποίους
θα πρέπει να βασισθεί
η αναπτυξιακή προσπάθεια
είναι, μεταξύ άλλων,
η ενέργεια, η φαρμακοβιομηχανία και η τεχνολογία
για την ανάπτυξη της Ελλάδας τα επόμενα
χρόνια. Πράγματι ο τουρισμός είναι από
τους λίγους κλάδους που αναπτύσσονται
με αυξημένους ρυθμούς τα τελευταία
χρόνια, ενώ οι προοπτικές για περαιτέρω
ανάπτυξη είναι ουσιαστικές, ιδιαιτέρως
εάν βελτιωθούν οι υποδομές. «Ωστόσο,
η ολοκληρωτική κυριαρχία του τομέα
του τουρισμού μεταξύ των εκτιμήσεων
των επενδυτών είναι ανησυχητική. Η εξάρτηση της οικονομίας σε αυτόν τον
βαθμό, από έναν μόνο τομέα είναι επικίνδυνη, ιδιαίτερα όταν αυτός είναι εξαιρετικά ευαίσθητος σε πιθανές αρνητικές εξελίξεις σε γεωπολιτικό επίπεδο
ή σε φυσικές και οικολογικές καταστροφές», επισημαίνει η ΕΥ. Σύμφωνα με την
έρευνα, τομείς στους οποίους πρέπει να
βασισθεί η αναπτυξιακή προσπάθεια και
να καταστεί η χώρα ανταγωνιστική στο
διεθνές περιβάλλον, είναι τα logistics, η
ενέργεια, η φαρμακοβιομηχανία, ο αγροτικός τομέας, ο τομέας της τεχνολογίας
πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
και της καθαρής τεχνολογίας (π.χ. διαχείριση απορριμμάτων).

ΤΑ Σ Ε Ι Σ
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Δυσκόλεψαν τα διαζύγια στη Δανία
Τρίμηνη περίοδος αναμονής και συμβουλευτική για ζευγάρια και τα παιδιά τους
Η Δανία έχει από τα υψηλότερα ποσοστά διαζυγίων στη Δυτική Ευρώπη.
Για να αντιμετωπίσει την κατάσταση,
αποφάσισε να κάνει το διαζύγιο κατά
τι δυσχερέστερο, διασφαλίζοντας
ότι όταν τελικά η διάρρηξη της σχέσης επέλθει, τα αποτελέσματα θα
είναι λιγότερο επώδυνα για τους εμπλεκομένους.
Μέχρι πρόσφατα, το μόνο που
έπρεπε να κάνουν οι Δανοί που επιθυμούσαν να χωρίσουν, ήταν να
συμπληρώσουν μία διαδικτυακή
φόρμα. Σύμφωνα όμως με την καινούργια νομοθεσία, η οποία τέθηκε
σε ισχύ τον Απρίλιο, τα ζευγάρια
που έχουν αποφασίσει να χωρίσουν
πρέπει να περιμένουν τρεις μήνες
και να παρακολουθήσουν συνεδρίες
συμβουλευτικής προτού ο γάμος
τους διαλυθεί.
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Μέχρι πρόσφατα, το μόνο
που έπρεπε να κάνουν όσοι
επιθυμούσαν να χωρίσουν
ήταν να συμπληρώσουν
μία διαδικτυακή φόρμα.
Ερευνα που πραγματοποίησε η εφημερίδα Politiken διαπίστωσε ότι
68 από τις 98 δημοτικές αρχές της
χώρας προσφέρουν ψυχοθεραπεία
ζευγαριών σε όσους αντιμετωπίζουν
δυσκολίες, καθώς η διατήρηση της
οικογενειακής συνοχής εξοικονομεί
χρήματα που οι δήμοι αναγκάζονται
να δαπανήσαν για στέγη και άλλες
υπηρεσίες.
Οι πρωτοβουλίες, που σε πολλά
κράτη θα θεωρούνταν ανεπιθύμητες
κρατικές παρεμβάσεις στην ιδιωτική
ζωή των πολιτών, έχουν γίνει δεκτές
με ενθουσιασμό τόσο από τους πολίτες, όσο και από τους πολιτικούς
της Δανίας. Μόνο το Κόμμα της Φιλελεύθερης Συμμαχίας τις κατακρίνει
ως υπερβολικά παρεμβατικές. Βεβαίως, η Δανία κατέχει πρωτεύουσα
θέση στην προάσπιση των δικαιωμάτων της οικογένειας, προσφέροντας γονική άδεια ενός έτους και
δημόσιους βρεφονηπιακούς σταθ-

Παρότι η Δανία έχει πρωτεύουσα θέση στην προάσπιση των δικαιωμάτων της οικογένειας, το 2018 καταγράφηκαν στη χώρα
15.000 διαζύγια, περίπου το 50% των γάμων που τελέστηκαν εκείνη τη χρονιά.
μούς για όλους. Παρ’ όλα αυτά, το
2018 καταγράφηκαν στη χώρα
15.000 διαζύγια, περίπου το 50%
των γάμων που τελέστηκαν εκείνη
τη χρονιά.

Το κόστος

«Στην πραγματικότητα οι νέοι νόμοι στοχεύουν στη μείωση του ανθρώπινου και οικονομικού κόστους
του διαζυγίου», επισημαίνει ο καθηγητής Δημόσιας Υγείας στο Πανε-

πιστήμιο της Κοπεγχάγης, και ψυχολόγος, Γκερτ Μάρτιν Χαλντ, που
συνέβαλε στη δημιουργία των συνεδριών συμβουλευτικής, οι οποίες
είναι υποχρεωτικές για όλα τα ζευγάρια που θέλουν να χωρίσουν και
έχουν ανήλικα παιδιά.
Η τρίμηνη περίοδος αναμονής που
επέβαλε η δανική κυβέρνηση πριν
από την οριστικοποίηση του διαζυγίου και το μάθημα «συνεργασίας
μετά το διαζύγιο» στοχεύουν στην
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ομαλοποίηση της διαδικασίας, τόσο
για τα ζευγάρια όσο και για τα παιδιά
τους, βοηθώντας στη βελτίωση της
επικοινωνίας και στην αποφυγή των
παγίδων που ενδεχομένως εμφανιστούν.
Οι ειδικοί στις ανθρώπινες σχέσεις,
ωστόσο, επισημαίνουν ότι αν και το
πρόγραμμα μαθημάτων συνεργασίας
είναι ένα βήμα στην ορθή κατεύθυνση, μπορεί να μην αποδώσει με
όλα τα ζευγάρια.
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Πιο διασκεδαστικά
τα αστεία χάρη
στα «γέλια-κονσέρβα»
Σίγουρα για πολλούς τηλεθεατές το «γέλιοκονσέρβα», που ακούγεται σε συγκεκριμένες
χρονικές στιγμές στις κωμικές τηλεοπτικές
αλλά και ραδιοφωνικές εκπομπές όταν κάποιος χαρακτήρας εκστομίσει κάτι αστείο,
είναι απλά εκνευριστικό.
Ωστόσο, όπως αποδείχθηκε από βρετανική επιστημονική έρευνα, το ηχογραφημένο γέλιο («γέλιο-κονσέρβα») έχει τη χρησιμότητά του, καθώς καθιστά τις αστείες
ατάκες ακόμα πιο διασκεδαστικές.
Βέβαια, το αποτέλεσμα είναι ακόμα καλύτερο αν στο «γέλιο-κονσέρβα» προστεθεί
και πραγματικό, ειλικρινές γέλιο. Τα συμπεράσματα της μελέτης δημοσιεύτηκαν στην
επιθεώρηση Current Biology και υπέδειξαν
ότι το γέλιο είναι μεταδοτικό και τα ηχογραφημένα γέλια πιθανώς να δίνουν την άδεια, αλλά και να προτρέπουν το κοινό να
ξεσπάσει σε γέλια με την καρδιά του.
Οι ερευνητές του University College του
Λονδίνου, προκειμένου να εξάγουν ασφαλές
συμπέρασμα, δοκίμασαν σε 72 εθελοντές
42 αστεία, τα οποία αξιολόγησαν από απλώς
αστεία έως ξεκαρδιστικά.
Για τις ανάγκες της έρευνας οι επιστήμονες
ζήτησαν από έναν επαγγελματία κωμικό να
καταγράψει τις αστείες ατάκες δημιουργώντας δύο εκδοχές, μία που συνοδευόταν
από πραγματικό αυθόρμητο γέλιο και μία
άλλη που συνοδευόταν από ηχογραφημένο
«γέλιο-κονσέρβα».
Οι εθελοντές, στη συνέχεια, κλήθηκαν
να αξιολογήσουν μόνο τη μία εκδοχή του
κάθε αστείου, παρότι κατά τη διάρκεια της
μελέτης άκουσαν το αστείο και στις δύο εκδοχές του.
Οπως διαπιστώθηκε, η ακολουθία από
γέλιο, είτε αυθόρμητο είτε ηχογραφημένο,
καθιστούσε τις ατάκες πιο αστείες, ακόμα
και αυτές που δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένες. Οταν το γέλιο ήταν αυθόρμητο, οι
ατάκες αξιολογούνταν ως ακόμα πιο αστείες.
Η επικεφαλής ερευνήτρια Σόφι Σκοτ επισήμανε ότι «ιστορικά, οι τηλεοπτικές και
ραδιοφωνικές εκπομπές μαγνητοσκοπούνται
ή ηχογραφούνται παρουσία κοινού. Αυτό
επιτρέπει στους θεατές και ακροατές να
νιώθουν ότι αποτελούν μέρος της παράστασης. Ωστόσο, καθώς η αντίδραση του κοινού
είναι φυσική, σε πολλές περιπτώσεις κάποια

Αναμφίβολα οι ατάκες του Κέρμιτ του Βατράχου και της Μις Πίγκι ήταν πολύ αστείες. Ωστόσο, η συνοδεία τους από ηχογραφημένα ή αυθόρμητα γέλια ενίσχυε το πόσο αστείες μάς
φαίνονταν.
<
<
<
<
<
<

Η έρευνα του University College
επιβεβαίωσε τη ρήση ότι το γέλιο είναι μεταδοτικό, ακόμα και
όταν είναι ηχογραφημένο.
κωμικά προγράμματα δεν κατάφεραν να
συγκεντρώσουν πολλά γέλια. Για αυτόν τον
λόγο, ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί παραγωγοί αναγκάστηκαν να προσθέσουν “γέλια-κονσέρβα” υποδεικνύοντας στο κοινό
ότι πρέπει να αντιδράσει.
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης
δείχνουν πως το χιούμορ μιας κωμωδίας ενισχύεται όταν τα αστεία συνοδεύονται
από ηχογραφημένα γέλια, ενώ τα αυθόρμητα
γέλια ενθουσιάζουν και παρασύρουν το
κοινό ακόμα περισσότερο». «Εξαιτίας αυτής
της φυσικής αντίδρασης, τα ραδιοφωνικά
και τηλεοπτικά προγράμματα γυρίζονται
συστηματικά μπροστά σε κοινό», εξηγεί η
δρ Σκοτ και συμπληρώνει πως ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής αυτής
της τακτικής είναι η δημοφιλής τηλεοπτική
σειρά «Τα φιλαράκια».
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Μικρή πτώση στην αγορά μετά
πέντε ανοδικές συνεδριάσεις

Σκηνικό αθρόων
πωλήσεων
στα χρηματιστήρια

Ο Γενικός Δείκτης έχασε 0,58% και έκλεισε στις 889,81 μονάδες, με τον τζίρο στα 78,48 εκατ.
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Πιέσεις σημειώθηκαν στο ελληνικό
Χρηματιστήριο μετά τις πέντε ανοδικές συνεδριάσεις που προηγήθηκαν και οι οποίες είχαν στείλει
τον Γενικό Δείκτη στα υψηλά έτους
με συνολικά κέρδη 3,5%. Αν και η
αγορά έφθασε τις 896 μονάδες στην
αρχή της συνεδρίασης, οι (αναμενόμενες) κατοχυρώσεις κερδών από
πολλά χαρτοφυλάκια, σε συνδυασμό
με το επιφυλακτικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές, καθώς
και στα ελληνικά ομόλογα, πίεσαν
τον Γενικό Δείκτη έως και τις 882
μονάδες με απώλειες άνω του 1%.
Ωστόσο, κατά το τελευταίο ημίωρο
και ειδικά τα τελευταία λεπτά πριν
<
<
<
<
<
<

Ο Ιούλιος αναμένεται
να αποτελέσει τον έβδομο
μήνα συνεχούς
ανόδου για το Χ.Α.
από το «καμπανάκι» της λήξης, οι
απώλειες «μαζεύτηκαν» σημαντικά,
με αποτέλεσμα το Χ.Α. να κλείνει
μια ανάσα πριν από τις 890 μονάδες
με περιορισμένες απώλειες. Σημαντικό στήριγμα σε αυτό δόθηκε από
την επιστροφή των αγοραστών στον
τραπεζικό κλάδο, οι οποίοι μετέτρεψαν σε οριακά κέρδη τις απώλειες του σχεδόν 3%, που σημείωνε
νωρίτερα. Πάντως, με μία μόνο συνεδρίαση να απομένει για το κλείσιμο του μήνα, ο Ιούλιος, εκτός απροόπτου, θα αποτελέσει τον έβδομο μήνα συνεχούς ανόδου για το
Χ.Α., σερί που έχουμε να δούμε από
το 2012.
Ετσι, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
με απώλειες 0,58%, στις 889,81 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ
των 882,15 μονάδων και το -1,44%
και των 896,92 μονάδων (+0,70%),
ενώ ο τζίρος διαμορφώθηκε στα
78,48 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής
κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά
0,45%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαι-

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,45%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης κατά 0,96%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε στο +0,08%

και στις 807,15 μονάδες.

οποίησης έκλεισε με πτώση 0,96%
και ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε
στο +0,08% και στις 807,15 μονάδες.
Το φετινό καλοκαίρι είναι διαφορετικό σε σχέση με εκείνα των
προηγούμενων ετών, τόσο για την
οικονομία όσο και για το Χρηματιστήριο, όπως επισημαίνει ο Δημήτρης Τζάνας, διευθυντής επενδύσεων της «Κύκλος» ΑΧΕΠΕΥ. Ωστό-

τραπεζικό σύστημα, που καλείται
να αυξήσει τις πιστοδοτήσεις προς
τον ιδιωτικό τομέα. Για να συμβεί
αυτό, πρέπει να επιταχυνθεί προηγουμένως η εξυγίανση των χαρτοφυλακίων από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, διαδικασία που αναμένεται να προωθηθεί το επόμενο
διάστημα. Επομένως, ο τραπεζικός
κλάδος καλείται στο εγγύς μέλλον
να λειτουργήσει ως εμπροσθοφυ-

λακή εξελίξεων στο Χρηματιστήριο,
ενώ αρκετές δεικτοβαρείς μετοχές
θα ακολουθήσουν, με εκείνες του
ενεργειακού κλάδου να έχουν ειδικό
βάρος. Με βάση τα παραπάνω, ο
Γ.Δ. «βλέπει» πλέον τις 900 μονάδες
ως εφικτό στόχο, ιδιαιτέρως ενόψει
της πιθανολογούμενης αναβάθμισης
της πιστοληπτικής ικανότητας της
ελληνικής οικονομίας, την Παρασκευή από τη Fitch.

ΞENA XPHMATIΣTHPIA

(Πηγή: Reuters)

New York/Nέα Yόρκη

Eταιρείες

σο, ενόψει του Αυγούστου, η παραδοσιακή θερινή ραστώνη έχει
κάνει την εμφάνισή της, συμβάλλοντας στην υποχώρηση των συναλλαγών και κάτω από 60 εκατ.
ευρώ ημερησίως. Η νέα κυβέρνηση
πάντως κινείται πολυμέτωπα στην
προσπάθεια βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος. Κομβική σημασία για τη δρομολόγηση θετικών
εξελίξεων στην οικονομία έχει το

(Σε δολάρια)

Πριν από
το κλείσιμο

3M COMPANY/d
ALCOA CORP/d
ALLEGHANY CRP/d
ALTRIA GROUP/d
AMAZON COM/d
AMER EXPRESS C/d
AMER INTL GROU/d
AMGEN/d176.22
APPLE INC/d
AVON PRODUCTS/d
BANK OF AMERIC/d
BAXTER INTL IN/d
BOEING CO/d
BRISTOL MYERS /d
CAMPBELL SOUP /d
CATERPILLAR IN/d
CIGNA CORP/d
CHEVRON/d
CISCO SYSTEMS/d
CITIGROUP/d
CERVECERIAS/d
COCA-COLA CO/d
COLGATE PALMOL/d
DANAOS CORP/d
DIANA SHIPPING/d
DOW INC/d48.23
DUPONT DE NMOU/d
ENTERGY CP/d
EXELON CORP/d
EXXON MOBIL/d
FEDEX CORP/d
FORD MOTOR CO/d
INTL BUS MACHI/d
GENERAL DYNAMI/d
GENERAL ELEC C/d
GOLDM SACHS GR/d
HALLIBURTON CO/d
HARTFORD FINL/d
HP INC/d21.5
HOME DEPOT INC/d
HONEYWELL INTL/d
INTEL CORP/d
JOHNSON JOHNSO/d
JPMORGAN CHASE/d
LAZARD/d38.65
MCDONALD’S COR/d
MERCK & CO/d
MICROSOFT CP/d
3M COMPANY/d
MORGAN STANLEY/d
NIKE INC CL B/d
NORFOLK SOUTHE/d
PFIZER INC/d
PROCTER & GAMB/d
RAYTHEON CO/d
ROCKWELL AUTOM/d
SCHLUMBERGER L/d
SOUTHERN/d
STEALTHGAS/d
TSAKOS ENERGY/d
UNISYS CORP/d
UNITED TECH CP/d
UNITEDHEALTH G/d
US BANCORP/d

Μετ. %
0.2885
-1.6869
0.7034
-4.1046
-0.8549
-0.4481
-0.6551

177.27
22.73
701.5
48.245
1896.1
126.62
56.11
0.0795
208.4 -0.6105
4.14
4.2821
30.64
0.3932
85.67
-0.349
343.3434
0.921
44.74
-1.432
41.4341
0.2276
132.62 -1.3684
171.87 -0.2148
124.22
-0.008
56.59 -0.5972
71.025 -1.0242
27.82 -1.3825
53.69 -0.5557
75.11 -0.6087
0
0
3.49 -4.3836
0.3746
73.03
0.3297
103.55 -1.3246
46.01 -0.0869
75.2854 -0.0725
172.34 -0.1506
9.496 -1.0833
149.87 -0.6694
187.98 -0.9746
10.455
0.7225
220.025 -0.1339
22.93
3.3814
57.575
-0.303
0
218.3
0.1192
174.3808 -0.0855
51.965 -1.0379
131.81 -0.9096
115.53 -0.2762
1.0722
212.97
-0.935
83.13
0.7759
140.425
-0.429
177.27
0.2885
44.52 -0.8021
87.48 -0.1598
191.87 -0.0625
38.829 -6.3233
121.045
4.3491
186.91 -1.4604
164.38
0.6922
39.605 1.0074
55.34
-1.3723
3.865 -0.1292
3.11
-5.4711
10.49 -0.2852
134.6499 -0.7885
253.62 -0.0788
57.0477 -0.0216

VERIZON COMMS/d
WALT DISNEY CO/d
WELLS FARGO & /d
WALMART INC/d

56.81
144.6317
48.07
111.74

-0.9761
-1.2011
-0.435
-0.4721

London/Λονδίνο
(Σε πέννες)

Εταιρείες
3/5
ANGLO AMERICAN/d2081.99607
A.B.FOOD/d
2416
ADMIRAL GROUP/d 2191.72512
ASHTEAD GRP./d
2272.03947
ANTOFAGASTA/d
921.92624
AVIVA PLC/d
409.171
ASTRAZENECA/d 7205.80327
BABCOCK INTL/d
475.1476
BAE SYSTEMS/d
542.41233
BARCLAYS/d
158.58151
BRIT AM TOBACC/d 3002.5125
BARRATT DEVLPM/d 657.64211
3917.37875
BERKELEY GRP/d
BR LAND CO/d
528.11
BUNZL/d
2136.9677
BP/d
545.2
BURBERRY GRP/d 2261.59022
BT GROUP/d
193.22343
COCACOLA HBC A/d
2866.4
CARNIVAL/d
3702
CENTRICA/d
77.4918
COMPASS GROUP/d
2088
CAPITA PLC/d
118.8
CRH/d
2707
DIXONS CARPHO/d 122.75299
DCC/d
7120
DIAGEO/d
3448
DIRECT LINE/d
326.76667
EXPERIAN/d
2515.82922
EASYJET/d
969.05208
FRESNILLO/d
653.6
GLENCORE/d
273
GLAXOSMITHKLIN/d1739.09439
HIKMA/d
1875.94224
HAMMERSON H/d
250.29553
HARGREAVES LS/d
2122.5
HSBC HOLDINGS/d
664.8
INTL CONSOL AI/d 430.81349
INTERCONT HOTE/d 5740.6793
3I GROUP/d
1135
IMP.BRANDS/d
2121.72932
INTU PROPERTIE/d
71.2048
INMARSAT/d
574.6
5764
INTERTEKGROUP/d
ITV/d
111.6
JOHNSON MATTHE/d
3217
KINGFISHER/d
223.73793
LAND SECS./d
830.9
LEGAL & GENERA/d 266.45768
LLOYDS BNK GRP/d 55.44593
LOND STOCK EXC/d 6498.54491
MERLIN/d
451.3546
MARKS & SP./d
2047780
MONDI/d
1846.79456
NATIONAL GRID/d
854.0027
NEXT/d
5656
PROVIDENT FINC/d
451.2
PRUDENTIAL/d
1703
2056.3194
PERSIMMON/d

Μετ. %
-1.088
-1.226
-2.237
-1.432
-2.123
-1.163
-0.724
1.036
0.519
-1.928
-4.121
-0.784
-1.994
-2.013
0.093
3.074
-1.949
-1.182
0.28
0.352
-19
0.048
0.042
-0.661
-1.578
-0.308
1.07
-1.64
-0.357
-5.582
-17.745
-0.799
-0.069
-0.399
-4.382
0.094
-0.24
-5.426
0.808
-0.351
-4.451
-6.345
0.63
0.314
-1.938
-0.985
-1.415
-2.343
-2.176
-1.958
-0.581
0.266
-1.367
-1.381
-0.549
-1.99
5.223
-0.235
-2.531

PEARSON/d
900.43649
RECKIT BNCSR G/d 6557.41028
ROYAL BANK SCO/d 221.30469
RDS ‘A/d
2612
RDS ‘B/d
2623.66323
RELX/d
1975.5
RIO TINTO/d
4733.45941
ROYAL MAIL R/d
209.58335
ROLLS ROYCE PL/d 896.08655
RSA INSRANCE G/d
571.8
SAINSBURY(J)/d
199.91248
SCHRODERS/d
3038.10737
SAGE GROUP/d
736.1317
ST JAMESS PLAC/d 1059.91858
SMITHS GROUP/d
1660.5
SMITH&NEPHEW/d
1861
SPORTS DI INT/d
214.4
SSE PLC/d
1104.7555
STANDRD CHART /d 686.41744
SEVERN TRENT/d
2057.0151
TRAVIS PERKINS/d
1323.5
TESCO/d
226.3
TUI AG/d
840.27
TAYLOR WIMPEY/d 172.68021
UNILEVER/d
5039
UTD. UTILITIES/d
796.30433
VODAFONE GROUP/d
151.24
WPP PLC/d
975.50831
WHITBREAD/d
4647.55353

Zurich /Zυρίχη
Εταιρείες
ABBLTDN/d
RICHEMONTN/d
GEBERITN1/d
LAFARGEHOLCIM/d
NOVARTISN/d
ROCHEHOLDING/d
SGSN/d
SWATCHGROUPI/d
ADECCON/d
JULIUSBAERN/d
CSGROUPAG/d
GIVAUDANN/d
NESTLESA/d
TRANSOCEANN/d
SWISSCOMN/d
SWISSREN/d
UBSGROUPN/d
ZURICHINSURAN/d

-2.884
-3.223
-4.009
0.365
0.345
-0.126
1.004
-0.144
0.474
-2.256
-1.22
-0.688
-0.245
-1.697
-0.72
0.785
-0.186
-0.947
-0.985
-1.067
-1.121
-1.544
-0.544
1.262
0.519
-1.267
-0.657
0.308
-0.022

(Σε ελβ.φρ.)

Χθεσινό
18.68
85.86
459.9
49.09
90.74
266.3
2485
291.5
54.4
42.08
11.75
2660
105.14
0
480.6
95.32
11.16
347

Μετ. %
1.36
-1.22
-0.93
-1.76
-0.87
-0.63
-0.48
-1.39
-1.2
0.77
-2.45
-0.37
-0.08
0
-1.68
-1.83
-2.02
-1.17

Frankfurt/Φρανκφούρτη

(Σε ευρώ)

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

Χθεσινό
279.15
209
60.44
67.11
106.35
57.16
6.171
125.52
47.24
6.897
29.43
124.8

Μετ. %
-9.75
-3.95
-1.77
-1.18
-0.65
-2.17
-0.279
-3.62
-1.23
-0.178
-0.9
0.45

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

Ο δείκτης των αυτοκινητοβιομη-

χανιών, ο οποίος είναι κατά βάση
εξαγωγικός, είχε πτώση 2,3%.
<
<
<
<
<
<

Ο DAX στη Φρανκφούρτη υποχώρησε
κατά 2,18% και
βρέθηκε σε χαμηλό
έξι εβδομάδων.
λυτές και οικονομολόγοι έχουν
στοιχηματίσει σε μείωση επιτοκίων, προσδοκώντας κάποιες ενδείξεις από τη Fed εάν
θα ξεκινήσει νέο κύκλο νομισματικής χαλάρωσης. Η στερλίνα έχει απολέσει όλο τον Ιούλιο 4% της αξίας της ως προς
το δολάριο και αυτό επιδεινώνεται λόγω των τελεσιγράφων
προς την Ε.Ε. του νέου Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις
Τζόνσον. Χθες αποδυναμώθηκε δραστικά σε χαμηλά επίπεδα 28 μηνών, στο 1,2117
ως προς το δολάριο. Το ευρώ
ως προς το δολάριο ενισχύθηκε
0,04%, στο 1,1149 δολάριο.
Τέλος, το πετρέλαιο εμφάνισε
χθες άνοδο λόγω προβλέψεων
πως μια περικοπή επιτοκίων
από τη Fed θα τονώσει τη ζήτηση. Το Βrent στο Λονδίνο
ανήλθε 0,63% στα 64,02 δολάρια το βαρέλι, ενώ στην αμερικανική αγορά το αργό Νέας Υόρκης παρουσίασε ενίσχυση 0,49%, στα 57,15 δολάρια το βαρέλι.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ
14.21
14.888
9.226
63.8
44.935
66.5
92.1
17.014
14.615
92.36
218.2
24.3
11.53
151.74
44.47
99.62
110.58

-0.91
-0.254
-0.262
-3.6
-0.98
-2.3
-1.12
-0.452
-0.025
-2.36
-3.6
-0.18
-0.135
-1.46
-0.53
-1.58
-2.84

Amsterdam/Aμστερνταμ

(Σε ευρώ)

Εταιρείες
Χθεσινό
AALBERTS/d
36.22
AEGON/d
4.451
ABN AMRO BANK/d
18.08
AKZO NOBEL/d
85.85
ALTICE EUROPE/d
3.37
ARCELORMITTAL/d
14.626
ASML HOLDING/d
205
BOSKALIS WESTM/d
20.26
GALAPAGOS/d
158.3
HEINEKEN/d
97.06
ING GROEP/d
10.082
KONINKLIJKE DS/d
111.9
KPN KON/d
2.583
NN GROUP/d
33.94
KONINKLIJKE DS/d
111.9
IMCD/d
79.6
RANDSTAD/d
45.81
RELX/d
21.57
ROYAL DUTCH SH/d
28.495
UNIBAIL RODAM /d
125.25
VOPAK/d
43.3
WOLTERS KLUWER/d
65.64

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

Με σοβαρές απώλειες έκλεισαν
οι δείκτες των ευρωπαϊκών
χρηματιστηρίων εξαιτίας της
όξυνσης στο κλίμα των σινοαμερικανικών διαπραγματεύσεων, οι οποίες ξεκίνησαν
χθες. Ο Αμερικανός πρόεδρος
Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε
στην Κίνα να μην περιμένει
να ολοκληρώσει τη θητεία του
και μετά να κλείσει τη διμερή
εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ, διότι μάλλον θα είναι χειρότερη εάν ο ίδιος επανεκλεγεί
το 2020. Το τεταμένο κλίμα επιβαρύνθηκε, δηλαδή, περαιτέρω, ενώ ήδη είχαν δημοσιοποιηθεί δυσμενή στοιχεία για
την Ευρωζώνη γενικά και τη
Γαλλία ειδικότερα, και ορισμένα εταιρικά αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά. Πτωτικά
κινούνταν αργά χθες και οι
δείκτες Dow Jones και S&P
500 στην αμερικανική αγορά,
με απώλειες 0,17% και 0,28%
αντιστοίχως. Ο δε πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 είχε
χθες τη χειρότερη συνεδρίαση
μετά τις μαζικές πωλήσεις μετοχών του Μαΐου. Εκλεισε με
πτώση της τάξεως του 1,47%,
ενώ ο δείκτης DAX στη Φρανκφούρτη, ο οποίος συναπαρτίζεται από μετοχές μεγάλων
εξαγωγικών ομίλων της Γερμανίας και είναι ευάλωτος σε
ό,τι συμβαίνει στο διεθνές εμπόριο, υποχώρησε σε χαμηλό
έξι εβδομάδων. Ολοκλήρωσε
τη συνεδρίαση με -2,18%, ενώ
στο Παρίσι ο CAC 40 έκλεισε
με -1,61%, ο FTSE MIB στο Μιλάνο με -1,99%, με -2,48% ο ΙΒΕΧ στη Μαδρίτη και με σαφώς
πιο περιορισμένες απώλειες,
0,52%, ο FTSE 100 στο Λονδίνο
λόγω ανησυχιών για μη συντεταγμένο Brexit.
Ο κλαδικός δείκτης των αυτοκινητοβιομηχανιών, ο οποίος είναι κατά βάση εξαγωγικός,
είχε πτώση 2,3%. Η Lufthansa
είχε πτώση στη μετοχή της
κατά 6% λόγω μειωμένης κερδοφορίας. Ο δείκτης των ευρωπαϊκών τραπεζών υποχώρησε εν αναμονή της σημερινής απόφασης της Fed. Ανα-

Μετ. %
-0.52
-2.26
-3.32
-1.53
-2.01
-2.92
-0.51
-2.46
-0.63
0.56
-2.51
-1.67
-1.86
-1.45
-1.67
-0.93
-2.26
-0.74
-0.14
-0.52
-0.73
-1.68

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
1.58
23.17
16.71
0.98
6.17
61.88
14.09
16.71
1.31
1.966
2.63
9.31
0.94
18.51
4.45
16.73
0.51
11.07
5.54
10.68

Μετ. %
1.61
23.64
17.17
0.98
6.27
63.60
14.25
16.90
1.33
-1.27
2.69
9.31
0.95
18.92
4.56
17.09
0.52
11.19
5.63
-3.23

Tokyo/Tόκιο
Εταιρείες
Χθεσινό
AJINOMOTO/d
1908
ASAHI GROUP HL/d
4714
ASTELLAS PHARM/d
1527
BRIDGESTONE CO/d
4158
CANON INC/d
3010
CASIO COMPUTER/d
1271
CITIZEN WATCH/d
555
CREDIT SAISON/d
1318
DAIWA SEC GROU/d
474.3
SUBARU/d
2577
FUJIFILM HOLDI/d
5330
FUJITSU LTD/d
8571
HINO MOTORS/d
841
HITACHI/d
3944
HONDA MOTOR/d
2772
IHI/d
2659
ISUZU MOTORS/d
1231.5
KAWASAKI HVY I/d
2482
KAJIMA CORP/d
1412
KEIO/d
6900
KOBE STEEL/d
703
KONICA MINOLTA/d
1027
JTEKT/d
1321
MITSUB UFJ FG/d
529
MITSUBISHI COR/d
2958.5
MITSUBISHI ELE/d
1483.5
MITSUBISHI MOT/d
490
NEC CORPORATIO/d
4510
NIKKON HLDG/d
2610
NIKON CORP/d
1515
NIPPON SUISAN/d
4714
NISSAN MOTOR C/d
727.6
NOMURA HOLDING/d
348.1
NISSAN CHEMICA/d
4745
NIPPON PAPER I/d
1942
NTT DOCOMO/d
2620
OBAYASHI CORP/d
1038
ODAKYU ELEC RA/d
2498
OJI HOLDINGS/d
564
OSAKA GAS/d
1988
RICOH CO LTD/d
1014
SECOM/d
8650
SEVEN & I HLDG/d
3800
SHARP CORP/d
1367
SHIMIZU CORP/d
878
SHISEIDO/d
8178
SONY CORP/d
5859
SMFG/d
3844
SUMITOMO CHEM/d
495
SUZUKI/d
648
TAISEI CORP/d
3685
TDK CORPORATIO/d
8300
TOBU RAILWAY/d
3130
TOKIO MARINE H/d
5797
TORAY INDUSTRI/d
758.2
TREND MICRO/d
4740
TOPY INDS LTD/d
2346
TORAY INDUSTRI/d
758.2
TOSHIBA CORP/d
3415
TOYOBO/d
1360
TOYOTA MOTOR C/d
7180
YAMAHA CORP/d
5190

(Σε γιέν)

Μετ. %
6.83
0.96
0.23
0.58
-0.86
0.39
0.18
2.41
0.21
-0.21
-0.65
-1.46
-0.24
2.98
0.31
-1.95
-0.12
-5.66
0.36
0.88
0
0.49
1.54
-0.08
0.34
3.13
2.94
-0.99
1.4
0.8
0
1.04
0.23
1.5
-0.4
0.29
-0.24
-1.4
2.21
-1.27
0.85
0.96
0.15
1.74
0.65
-0.09
0.18
1.23
0.78
1.24
1.72
0.48
0.73
0.09
0
1.82
0.09
0.15
1.19
0.45
0.58

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

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

(Σε ευρώ)

Χθεσινό
40.26
125.20
38.99
23.00
41.52
32.41
115.60
17.47
33.29
10.65
78.22
137.00
11.05
247.40
374.50
20.80
100.00
157.60
21.34
471.35
45.06
50.86
34.97
75.58
77.38
22.06
103.25
9.22
103.05
47.24
22.60

Μετ. %
-2.12
0.76
-0.91
-2.13
-2.66
-2.41
2.57
-2.89
-0.6
-2.83
-0.66
-1.23
-2.04
-1.47
-1.12
-3.26
-2.39
-0.47
-3.4
-1.62
-2.68
-1.99
-3.56
-1.97
-2.37
-3.71
-2.41
-0.65
-1.15
-1.72
-2.33

(Σε ευρώ)

Χθεσινό Μετ. %
36.09 -3.9904
169.6 -1.0502
7.552
-1.1001
96.25 -3.4604
71.42
-2.057
1.7805
-1.3573
4.6565
-3.03
5.854 -3.4312
2.24
-2.439
0.5206 -2.2898
22.19 -1.5965
19.145 -2.8912
23.89 -1.7681
11.52
1.5873
29.24 -0.4765
8.52 -1.3661
4.53 -5.9581
7.945 -0.6875
26.97 -1.8559
2.498 -2.5741
12.34 -0.8835
14.596 -3.0037
1.1265 -1.6587
17.02
-1.1901
14.37
-1.3727
0.796 -3.3746
3.8855 -3.7051
2.35 -2.0017
6.964 -1.9431
5.354 -2.9721
21.04 -4.1894

Κ Ε ΦΑ Λ Α Ι Α Γ Ο ΡΑ

Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΩΔ.

ΟΝΟΜΑ
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Τρίτη 30 Ιουλίου 2019

ΚΑΤΩΤΑΤΗ

ΑΝΩΤΑΤΗ

ΜΕΣΗ
ΣΤΑΘΜ.**

ΔΙΑΦ.*

ΤΙΤΛΟΙ

ΑΓΟΡΑ

ΠΩΛΗΣΗ

ΤΙΜΗ
ΚΛΕΙΣ.

%
ΜΕΤΑΒ.

0,8500
1,5000
0,5150

0,8560
1,6300
0,5200

0,8531
1,5449
0,5175

-1,1280
-3,2000
0,2500

16.965
175.149
4.000

0,8500
1,5200
0,5150
0,0075

0,8580
1,5220
0,5200
0,0085

0,8500
1,5100
0,5200

-0,70
-5,51
0,97

0,0505
0,1170

0,0530
0,1240

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

1,2900

1,3100

1,3048

0,0200

1.450

1,3000

1,3200

1,3100

-0,76

0,2000

0,2000

0,2000

-0,8000

25.000

-3,85

1,3400

1,3400

4,0000

604

1,3400

3,08

0,1190

0,1190

0,1190

0,9990

2.000

0,2160
0,0730
0,0000
1,3400
0,0000
0,0390
0,0230
0,0000
0,3260
0,1040
0,0180
0,0000
0,5200
0,8000
0,0000
0,0380
0,0095

0,2000

1,3400

0,2000
0,0705
0,2520
1,3200
0,0330
0,0340
0,0000
0,0400
0,2940
0,0000
0,0000
0,1120
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

0,1190

9,17

1,0500

1,0600

1,0580

1,6330

5.000

1,92

0,1700
0,0200

0,1700
0,0200

0,0000
0,0910

12.950
21.000

0,1700
0,0190

0,00
0,00

0,0810
0,5500

0,0810
0,5500

0,0810
0,5500

0,1380
-3,0000

10.000
500

0,0000
1,0700
0,0000
1,0800
0,1690
0,0000
0,1280
0,0805
0,5800
0,2500
0,7500
0,0000
0,0000
0,0000

1,0600

0,1700
0,0190

0,0100
1,0500
0,2200
1,0000
0,0000
0,0190
0,1200
0,0730
0,5300
0,0000
0,7200
0,0280
0,0000
0,0630

0,0810
0,5500

1,25
-5,17

0,5800
0,4400

0,5800
0,4400

0,5800
0,4400

0,4990
-0,3670

200
10.000

0,87
-2,22

2,4400

2,4133

1,5600

9.000

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

0,5800
0,4400

2,4000

0,0000
0,5850
0,4400
0,1000
2,4000

2,4200

0,83

0,0000
1,3700
0,0000
0,6100
0,2400

0,2400

0,00

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)

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 (AN)
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

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

0,2400

0,2400

0,2400

0,0000

13.150

0,0100
1,3100
0,0000
0,5900
0,2240

0,0750

0,0800

0,0753

-0,2720

175.876

0,0750

0,0800

0,0800

2,56

0,0860

0,0860

0,0860

-0,0580

5.000

-0,58

0,0900

0,0900

-1,0000

43

0,0900

-10,00

0,0005

0,0005

0,0005

0,0000

27.800

0,0900
1,1000
0,0000
0,0020
0,1000
0,0000
0,0000
0,1700
0,0010
0,0000
0,0030
0,0000
0,0265

0,0860

0,0900

0,0860
0,0000
0,0025
0,0010
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0005
0,0005
0,0020
0,0070
0,0000

0,0005

0,00

0,0440
0,1770

0,0440
0,1770

0,0440
0,1770

-0,1600
0,7000

10.000
2.501

0,0450
0,1770
0,0000

0,0470
0,1870
0,0110

0,0440
0,1770

-3,30
4,12

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000
0,0000

49,0110
49,0100
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
0,0000
0,0000
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

Βασικά υλικά
ΛΟΡΔ

LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD

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)

Καταναλωτικά αγαθά
ΡΟΛΑ

ROLANDOS ENTERPRISES PUBLIC LTD (Σ)

ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ
ΕΤΜΑ1
ΕΤΜΑ2
ΙΝΓΚΑΡΤ
ΙΝΓΚΑΡΤ2
ΤΡΙΣΤΟΝΕ

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

53,0000
54,0000

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) (AN)
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)

0,0000

* Η διαφορά αυτή αντιπροσωπεύει την αυξομείωση της μέσης σταθμικής τιμής σε σεντ από την προηγούμενη χρηματιστηριακή συνάντηση.
** Στον υπολογισμό της μέσης σταθμικής τιμής συμπεριλαμβάνονται και η αξία και τα τεμάχια συναλλαγών που εκτελέστηκαν με τη μέθοδο ‘Απλή Προσυμφωνημένη Συναλλαγή’.
Ειδική κατηγορία διαπραγμάτευσης: Στην Κατηγορία αυτή θα ταξινομούνται εταιρείες όταν ενδεχομένως θα συντρέχουν σοβαροί λόγοι μη πλήρους συμμόρφωσης τους με τη νομοθεσία και μη παροχής επαρκών στοιχείων /εχεγγύων προς τους επενδυτές.
Αγορά ειδικών χαρακτηριστικών: ταξινομούνται εταιρείες οι οποίες έχουν: (α) δεν τηρούν τις υποχρεώσεις της διασποράς ή της εμπορευσιμότητας ή της χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς στην οποία είναι εισηγμένες ή (β) παραλείπουν να εισαγάγουν στο
Χρηματιστήριο μετοχές τους όπως προβλέπεται από το Άρθρο 129 των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων ή (γ) i. για τις οποίες επίκειται ουσιαστική διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων τους ή ii. για τις οποίες επίκειται αντίστροφη εξαγορά ή
iii. οι οποίες είναι επενδυτικοί οργανισμοί και επιζητούν την απαλλαγή τους από περιορισμό αναφορικά προς τις υποχρεώσεις τους.
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Ο Ψυχρός Πόλεμος της πισίνας
Η αμφιλεγόμενη παρουσία του Κινέζου κολυμβητή Σουν Γιανγκ στο Παγκόσμιο της Γκουανγκζού
μεγαλύτερες αντιδράσεις, ενώ παρενέβη
και ο Παγκόσμιος Οργανισμός κατά του
Ντόπινγκ (WADA) που κατήγγειλε την απόφαση της FINA στο CAS. Ωστόσο, η υπόθεση θα εκδικαστεί στη Λωζάννη τον
Σεπτέμβριο, πράγμα που σήμαινε ότι ο
Σουν μπορούσε να λάβει μέρος στην Γκουανγκζού...
Ετσι, όταν την Κυριακή (προ πολυάριθμων Κινέζων φιλάθλων με πανό που
έγραφε στα αγγλικά «Sun rises», δηλαδή
ο Σουν ανατέλλει), ο Σουν τερμάτισε πρώτος στα 400 μ. ελεύθερο στο Παγκόσμιο,
ο δεύτερος, Αυστραλός Μαρκ Χόρτον που
διατηρεί μακροχρόνια κόντρα με τον Κινέζο, αρνήθηκε να ανέβει στο βάθρο πλάι
του, για να γίνει δεκτός αργότερα στο χωριό των αθλητών με χειροκροτήματα από
τους άλλους κολυμβητές.
«Ο Μακ έχει την απόλυτη στήριξη όλων
των υπολοίπων», είπε η Αμερικανίδα ολυμπιονίκης στο πρόσθιο Λίλι Κινγκ.«Αν
δεν θέλει να με σεβαστεί, δεν πειράζει»,
δήλωσε ο Σουν για τον Χόρτον, «αλλά δεν
έχει δικαίωμα να μη σέβεται τη χώρα μου»
είπε για την απουσία του Αυστραλού από
το βάθρο κατά την ανάκρουση του κινεζικού ύμνου.

Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Σε ψυχροπολεμικά στρατόπεδα, που θυμίζουν άλλες εποχές, έχει χωριστεί ο κόσμος της κολύμβησης όπως θα μπορούσε
να αντιληφθεί κανείς παρακολουθώντας
την περασμένη εβδομάδα το Παγκόσμιο
Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Νότιας
Κορέας, εξ αφορμής της αμφιλεγόμενης
παρουσίας του Κινέζου πρωταθλητή
Σουν Γιανγκ.
Ο 27χρονος τρεις φορές χρυσός ολυμπιονίκης της κολύμβησης ήταν ο πρώτος
Κινέζος στην ιστορία που ανέβηκε στο
ψηλότερο σκαλί του ολυμπιακού βάθρου
στους άνδρες – ένας μύθος για την πατρίδα
του. Ωστόσο, ο Σουν έχει ήδη συλληφθεί
<
<
<
<
<
<
<

Εγινε κόκκινο πανί για
τους συναθλητές του,
όταν το 2014 απέφυγε
αιφνίδιο έλεγχο ντόπινγκ,
σπάζοντας με σφυρί τη
γυάλινη φιάλη με το δείγμα.
μία φορά ντοπαρισμένος και μετά την
ποινή του ελέγχεται πλέον και για άλλη
παράβαση, για την οποία θα αποφανθεί
το CAS, το Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο
στη Λωζάννη. Παρά ταύτα αγωνίστηκε
κανονικά στο Παγκόσμιο της Γκουανγκζού,
πήρε δύο χρυσά και δίχασε τους φιλάθλους
προκαλώντας άνευ προηγουμένου αντιδράσεις από τους αντιπάλους του.
Ηταν το 2014, δύο χρόνια μετά το
πρώτο του χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο
στους Αγώνες του Λονδίνου, όταν συνελήφθη να έχει κάνει χρήση απαγορευμένης
ουσίας και τιμωρήθηκε με τρίμηνο αποκλεισμό. Η τιμωρία εκείνη σήμαινε ότι
οποιαδήποτε άλλη παράβαση σχετική με
το ντόπινγκ καταγραφόταν θα σήμαινε
τον διά βίου αποκλεισμό του κορυφαίου
Κινέζου κολυμβητή.
Η παράβαση αυτή ήρθε τον περασμένο
Σεπτέμβριο, όταν ελεγκτές της εταιρείας
που είχε προσλάβει η διεθνής ομοσπονδία
υγρού στίβου (FINA) ζήτησαν δείγμα αίματος από τον Σουν στο σπίτι του, σύμφωνα με αποκαλυπτικό δημοσίευμα τότε,

Και νέο επεισόδιο

Ο Σουν τερμάτισε πρώτος στα 400 μ. ελεύθερο στο Παγκόσμιο, αλλά ο δεύτερος, Αυστραλός Μαρκ Χόρτον (αριστερά), που διατηρεί μακροχρόνια κόντρα με τον Κινέζο, αρνήθηκε να
ανέβει στο βάθρο πλάι του, για να γίνει δεκτός αργότερα στο χωριό των αθλητών με χειροκροτήματα από τους άλλους κολυμβητές.
των «Τάιμς» του Λονδίνου. Πήραν το δείγμα χωρίς να δείξουν κάποια ταυτότητα
που να πιστοποιεί ότι ήταν εξουσιοδοτημένοι ελεγκτές, σύμφωνα με την πλευρά
του κολυμβητή ο οποίος φέρεται να έσπασε με σφυρί τη γυάλινη φιάλη με το
δείγμα.

Η δικαίωση από FINA

Η αμφισβήτηση στο πρόσωπο του Κινέζου έλαβε τεράστιες διαστάσεις στον

κόσμο της κολύμβησης, με πολλούς διάσημους αθλητές από τη Δύση να τον αποκαλούν δημοσίως «απατεώνα» και την
υπόθεσή του να εξετάζεται στις 3 Ιανουαρίου φέτος από τη FINA. Παραδόξως, η
ομοσπονδία απεφάνθη υπέρ του Σουν,
λέγοντας ότι δεν έχει διαπράξει καμία
παράβαση και μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στο τρέχον Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στη Νότιο Κορέα.
Η σκανδαλώδης απόφαση ξεσήκωσε

H AKAΔΗΜΙΑ ΤΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ

Raluca Georgiana Serban
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#HellenicBankMASTERS
™

Δύο μέρες αργότερα, την Τρίτη, ο Σουν
πήρε το χρυσό και στα 200 μ. ελεύθερο,
με τρίτο τον Βρετανό Ντάνκαν Σκοτ, που
ενώ ανέβηκε στο βάθρο και συνεχάρη
τον δεύτερο της κούρσας και τον έτερο
κολυμβητή που τερμάτισε τρίτος με τον
ίδιο χρόνο, αρνήθηκε να δώσει το χέρι
του στον Σουν, ούτε ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί για τις καθιερωμένες φωτογραφίες. Ο Κινέζος στράφηκε στο μέρος
του και άρχισε να του φωνάζει λέγοντάς
τον «λούζερ» (δηλαδή «ηττοπαθής») στα
αγγλικά.
«Εάν αυτός [ο Σουν] δεν μπορεί να σεβαστεί το άθλημά μας, εγώ γιατί να σεβαστώ αυτόν;», διερωτήθηκε δημοσίως
ο Σκοτ, κι ενώ τα πλήθη στις εξέδρες έδειξαν διχασμένα έναντι του Κινέζου πρωταθλητή, όπως τον καιρό του Ψυχρού Πολέμου...Τον Σεπτέμβριο θα ξέρουμε εάν
θα λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες
του Τόκιο το 2020 ή το CAS θα δώσει
ηχηρό χαστούκι στη FINA δικαιώνοντας
τον WADA.

Ιρβινγκ και Ντουράντ ένωσαν τις δυνάμεις τους στους Μπρούκλιν Νετς, αλλάζο-

ντας τα δεδομένα για τη νέα σεζόν.

To ΝΒΑ γίνεται περισσότερο
ανταγωνιστικό τη νέα σεζόν
Την τελευταία δεκαετία στο ΝΒΑ οι
δυναστείες ομάδων κυριαρχούν σε
απόλυτο βαθμό. Από τους Μαϊάμι Χιτ
του Λεμπρόν Τζέιμς και του Ντουέιν
Ουέιντ μέχρι και την υπερομάδα των
Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς τα τελευταία
πέντε χρόνια. Υστερα από τον φετινό
τίτλο των Τορόντο Ράπτορς όμως,
που προκάλεσε ευχάριστη έκπληξη,
και τις πολύ ενδιαφέρουσες φετινές
καλοκαιρινές μεταγραφές, το ΝΒΑ
αναμένεται να γίνει ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό τη νέα σεζόν.
Ετσι, παρότι τις περασμένες χρονιές ξεχώριζε μία ομάδα από κάθε
περιφέρεια, τη νέα σεζόν αναμένεται
να πρωταγωνιστήσουν ακόμα και
οκτώ διαφορετικές ομάδες. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι έως πρόσφατα «ελεύθεροι» σούπερ σταρ του
ΝΒΑ αποφάσισαν να υπογράψουν
σε διαφορετικές ομάδες. Ο Κέβιν
Ντουράντ, ο Κάιρι Ιρβινγκ και ο
ΝτιΑντρε Τζόρνταν ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Μπρούκλιν, υπογράφοντας με τους Νετς, την ίδια
ώρα που οι Καουάι Λέοναρντ και
Πολ Τζορτζ έφτιαξαν το δικό τους
εντυπωσιακό δίδυμο στο Λος Αντζελες για λογαριασμό των Κλίπερς.
Κόντρα σε όλα τα προγνωστικά, ο
πρώην άσος και πρωταθλητής των
Ράπτορς υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με την ομάδα του Λ.Α., ενώ
ο Τζορτζ ζήτησε ανταλλαγή από τους
Θάντερ, ύστερα από τη συνάντηση
που είχε με τον Λέοναρντ. Οι Θάντερ

εντέλει «έστειλαν» τον 29χρονο άσο
στους Κλίπερς και ως ανταλλαγή
πήραν επτά μελλοντικά ντραφτ πικς
(επίδοση-ρεκόρ), τον Σάι Γκίλτζεους
Αλεξάντερ και τον Ντανίλο Γκαλινάρι.
Η άλλη ομάδα του Λος Αντζελες,
οι Λέικερς, αφού δεν κατάφεραν να
υπογράψουν με τον Λέοναρντ, μάζεψαν σημαντικούς «ρολίστες», όπως
είναι ο κορυφαίος σέντερ ΝτεΜάρκους Κάζινς, ο Ντάνι Γκριν, ο Κουίν
Κουκ και ο Ραζόν Ρόντο πλάι στους
Λεμπρόν Τζέιμς και Αντονι Ντέιβις.
Οι Μαϊάμι Χιτ κατάφεραν να υπογράψουν με τον Τζίμι Μπάτλερ, ενώ
σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, εξετάζουν το ενδεχόμενο ανταλλαγής
για τον Ράσελ Ουέστμπρουκ των Θάντερ. Οι Σέλτικς, παρότι έχασαν τους
Ιρβινγκ (Νετς), Χόρφορντ (Σίξερς)
και Ροζίερ (Χόρνετς), υπέγραψαν τον
Κέμπα Ουόκερ, ενώ οι Ουόριορς κράτησαν τον Κλέι Τόμπσον και υπέγραψαν τον Ντι Αντζελο Ράσελ, ύστερα
από ανταλλαγή.
Χωρίς να υπογράψουν κανέναν
σούπερ σταρ, οι Γιούτα Τζαζ και οι
Ιντιάνα Πέισερς βελτίωσαν το ρόστερ
τους, ενώ οι Μπακς, οι Ρόκετς και οι
Νάγκετς κράτησαν τον βασικό «κορμό» των παικτών.
Το ΝΒΑ αλλάζει. Οι σούπερ σταρ
χωρίστηκαν σε αρκετές ομάδες και
το μόνο σίγουρο είναι πως η νέα
σεζόν αναμένεται με πολύ μεγάλο
ενδιαφέρον.
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MARKET PLACE

Gan Direct: Υπηρεσίες
με τεχνολογία της Amazon
Για άλλη μια φορά η Gan Direct πρωτοπορεί στην κυ-

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Selfies που γίνονται πίνακες
Μια νέα τάση ανατέλλει μετά το FaceApp. Η εφαρμογή
AI Portraits App δημιουργήθηκε από ερευνητές στο
MIT-IBM Watson AI Lab και μπορεί να μετατρέψει τη
selfie φωτογραφία σε ένα κλασικό πορτρέτο, άξιο να
διεκδικήσει θέση σε μουσείο περιωπής. Χρησιμοποιεί
τεχνητή νοημοσύνη για να αναπαράξει «καλλιτεχνικά
πορτρέτα (ανθρώπων)», σε διαφορετικά καλλιτεχνικά
ύφη. Οι ερευνητές φόρτωσαν δεκάδες χιλιάδες πορτρέτα από την Πρώιμη Αναγέννηση έως τη Σύγχρονη
Τέχνη για να βοηθήσουν στη «εκπαίδευση» των
Generative Adversarial Network (GAN) μοντέλων. Στον
ιστότοπο αναφέρεται ότι δεν υφίστανται άλλα κίνητρα
εκτός από το να διδάξουν τους χρήστες για την τέχνη.

Οι τρεις πλανήτες ΤΟΙ b, c και d χρειάζονται αντίστοιχα περίπου τρεις, πέντε και 11 μέρες για μια πλήρη περιφορά γύρω από το άστρο τους.

Ανακαλύφθηκαν τρεις
νέοι κοντινοί εξωπλανήτες

πριακή αγορά με την απόφασή της να μεταφέρει όλα τα
συστήματα και εφαρμογές της στο Amazon Web
Services (AWS). Πρόκειται για την πλέον ολοκληρωμένη
και διαδεδομένη πλατφόρμα cloud παγκοσμίως με περισσότερα από 165 πλήρως εξοπλισμένα data centres.
Τις υπηρεσίες της Amazon εμπιστεύονται εκατομμύρια
πελάτες ανάμεσα στους οποίους επιτυχημένα start ups,
κορυφαίες εταιρείες και κυβερνητικοί φορείς με στόχο
την ενίσχυση της απόδοσης και της ανταγωνιστικότητάς
τους, της ασφάλειας αλλά και την εξοικονόμηση πόρων.
Την πλατφόρμα υπηρεσιών cloud της Amazon επέλεξε
και η Gan Direct, καθώς ανταποκρίνεται στις αυξημένες
ανάγκες της εταιρείας και των πελατών της για ευελιξία,
ταχύτητα και ασφάλεια με διαδικασίες που πληρούν τις
απαιτήσεις κανονιστικής συμμόρφωσης στον τομέα των
προσωπικών δεδομένων. Η συγκεκριμένη επιλογή αναβαθμίζει συνολικά τη λειτουργία της πρώτης online ασφαλιστικής και της εμπειρίας των πελατών της.

Οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από ένα άστρο σε απόσταση 73 ετών φωτός από την Γη
POKEMON MASTERS

Οι παίκτες σε μάχες 3 εναντίον 3
Στα τέλη του περασμένου μήνα είδαμε για πρώτη φορά το Pokémon Masters, το νέο mobile game που ετοιμάζουν οι DeNA και Pokémon Company για συσκευές Android και iOS, και πλέον μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό από τη στιγμή που άνοιξαν οι προεγγραφές για τις δύο πλατφόρμες (θα βρείτε σχετικά
links στο τέλος). Στο Pokémon Masters η φιλοσοφία
είναι διαφορετική από αυτήν του Pokémon Go. Οι
παίκτες μπαίνουν σε μάχες 3 εναντίον 3, αλλά η ουσία
είναι στους trainers που επιλέγεις και τη σχέση που
αναπτύσσουν με ένα μοναδικό Pokémon, αντί να συλλέγεις και να ανεβάζεις το επίπεδο μιας ομάδας από
Pokémon. Οι μάχες γίνονται σε πραγματικό χρόνο και
οι trainers συμμετέχουν στην έκβασή τους ενισχύοντας ή γιατρεύοντας τα Pokémon τους. Το Pokémon
Masters είναι ήδη διαθέσιμο σε preview έκδοση στη
Σιγκαπούρη για συσκευές Android, επομένως, πιθανότατα μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε το παγκόσμιο
λανσάρισμα του.

Το τηλεσκόπιο TESS (Transiting
Exoplanet Survey Satellite), της
Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), ανακάλυψε τρεις
νέους εξωπλανήτες, οι οποίοι είναι
ανάμεσα στους μικρότερους που
έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα σχετικά κοντά. Οι πλανήτες περιφέρονται γύρω από ένα άστρο σε απόσταση «μόνο» 73 ετών φωτός
από τη Γη. Ένας από αυτούς φαίνεται να είναι μια μικρή βραχώδης
υπερ-Γη και οι άλλοι δύο είναι αέριοι και έχουν περίπου το μισό
μέγεθος του Ποσειδώνα. Ο πιο
μακρινός από το άστρο του εξωπλανήτης εκτιμάται ότι διαθέτει
μια ατμόσφαιρα που θα μπορούσε
η ίδια να υποστηρίξει δυνητικά
κάποιες μορφές ζωής, αλλά πιθανότατα είναι πολύ πυκνή, λειτουργώντας ως παγίδα θερμότητας και
καθιστώντας την επιφάνεια του
πλανήτη υπερβολικά ζεστή για

την ύπαρξη νερού ή επιφανειακής
ζωής. Οι τρεις κόσμοι στο πλανητικό σύστημα με την ονομασία
ΤΟΙ-270 έχουν σχετικά παρόμοιο
μέγεθος, κάτι διαφορετικό από το
δικό μας ηλιακό σύστημα των άκρων, όπου συνυπάρχουν ο μικροσκοπικός Ερμής και οι γίγαντες
Δίας και Κρόνος, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου πλανήτες με ενδιάμεσο μέγεθος (ανάμεσα σε αυτό
της Γης και εκείνο του Ποσειδώνα),
κάτι που συμβαίνει με δύο πλανήτες του ΤΟΙ-270.
Το άστρο ΤΟΙ-270, που φαίνεται
στον ουρανό του νοτίου ημισφαιρίου της Γης, είναι ένας «ηλικιωμένος» μικρός νάνος τύπου Μ, ήσυχος, αρκετά φωτεινός και σχετικά ψυχρός (περίπου με τη μισή
θερμότητα του Ήλιου), κάτι που
θα διευκολύνει τη μελέτη του πλανητικού συστήματος του με τα
μελλοντικά μεγαλύτερα τηλεσκό-

πια όπως το υπό κατασκευή James
Webb της NASA. Οι τρεις πλανήτες
ΤΟΙ b, c και d χρειάζονται αντίστοιχα περίπου τρεις, πέντε και
11 μέρες για μια πλήρη περιφορά
γύρω από το άστρο τους (αυτές
είναι και οι αντίστοιχες διάρκειες
του έτους τους), σύμφωνα με τους
επιστήμονες, με επικεφαλής τον
Μαξιμίλιαν Γκίντερ του Ινστιτούτου Αστροφυσικής και Διαστημικής Έρευνας του Πανεπιστημίου
ΜΙΤ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική
δημοσίευση στο περιοδικό αστρονομίας «Nature Astronomy». Μέχρι σήμερα το τηλεσκόπιο TESS,
το οποίο έχει συμπληρώσει περίπου ένα έτος λειτουργίας, έχει ανακαλύψει 21 εξωπλανήτες στον
ουρανό του νοτίου ημισφαιρίου
και πλέον στρέφει την προσοχή
του στον ουρανό του βορείου ημισφαιρίου. Έχει ακόμη εντοπίσει
πάνω από 850 υποψήφιους (προς

το παρόν μη επιβεβαιωμένους) εξωπλανήτες, ενώ έχει συλλέξει
στοιχεία και για άλλα φαινόμενα,
όπως μαύρες τρύπες, κομήτες και
υπερκαινοφανείς αστέρες (σούπερ-νόβα). Το TESS χρησιμοποιεί
τέσσερις μεγάλες κάμερες και επικεντρώνεται σε άστρα με απόσταση έως 300 ετών φωτός από
το ηλιακό σύστημα μας. Οι εξωπλανήτες που έχει ήδη βρει, κυμαίνονται από έναν με μέγεθος
μικρότερο της Γης (το 80%) μέχρι
πλανήτες μεγαλύτερους από το
Δία και τον Κρόνο.
Όπως και ο προκάτοχος του,
το διαστημικό τηλεσκόπιο «Κέπλερ», το TESS βρίσκει πολλούς
ενδιάμεσους πλανήτες, που είναι
μικρότεροι από τον Ποσειδώνα,
αλλά μεγαλύτεροι από τη Γη. Τέτοιοι πλανήτες θεωρούνται ο χαμένος «κρίκος» στο δικό μας ηλιακό σύστημα.

Ο ρόλος των νοσοκομείων
στην εξάπλωση μικροβίων
TESLA

Δυνατότητα για YouTube-Netflix
Η Tesla ξεκίνησε να προσφέρει τη δυνατότητα στους

κατόχους των οχημάτων της να παίζουν παιχνίδια
στις μεγάλες τους οθόνες. Πλέον, όπως ανακοίνωσε
ο ίδιος ο Elon Musk, σύντομα θα μπορούν να παρακολουθούν βίντεο από το YouTube ή να απολαμβάνουν τις αγαπημένες τους ταινίες και τηλεοπτικές
σειρές από το Netflix. Τα οχήματα της Tesla αλλά και
άλλων αυτοκινήτων έχουν οθόνες που ανταγωνίζονται εκείνες αρκετών σημερινών κορυφαίων tablets.
Για να παίξει κάποιος in-car παιχνίδια στα αυτοκίνητα
της Tesla θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι σταματημένα και παρκαρισμένα για λόγους ασφαλείας. Παρκαρισμένα θα πρέπει να είναι επίσης και για την αναπαραγωγή βίντεο από το YouTube ή από την υπηρεσία streaming Netflix.

ΚΕΑΝ: Υποτροφία εις μνήμη
της Εύης Παπαδοπούλου
Με γνώμονα την αξία της κοινωνικής εισφοράς στη

διαμόρφωση μιας υγιούς κοινωνίας, η ΚΕΑΝ σε συνεργασία με το Cyprus Institute of Marketing (CIM) και το
University of West London προσφέρει από φέτος μια
πλήρη υποτροφία για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα
“MSc in Digital Marketing” αξίας €7.500. Η υποτροφία
δίνεται εις μνήμη της Εύης Παπαδοπούλου, εκ των ιδιοκτητών της ΚΕΑΝ, Διευθύντριας Μάρκετινγκ και μέλος
του Διοικητικού Συμβουλίου της KEAN, διακεκριμένης
επαγγελματία και έγκριτου μέλους της κυπριακής κοινωνίας, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή, ύστερα από
πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Η υποτροφία «Εύη
Παπαδοπούλου», που αναμένεται να καταστεί θεσμός
για τα κυπριακά εκπαιδευτικά δρώμενα, αντικατοπτρίζει την πάγια θέση της ΚΕΑΝ να προάγει την εκπαίδευση και να στηρίζει τις προσπάθειες των νέων ανθρώπων να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα.

Νέος διαγωνισμός από
το γάλα Λανίτης Kiddo

Άκρως ανθεκτικά στα αντιβιοτικά
στελέχη μικροβίων, όπως του βακτηρίου της κλεμπσιέλας της πνευμονίας, που μπορεί να προκαλέσει
σοβαρές αναπνευστικές και αιματολογικές λοιμώξεις, εξαπλώνονται
μέσω των νοσοκομείων στην Ευρώπη, προειδοποιεί μια νέα επιστημονική έρευνα (EuSCAPE), η
μεγαλύτερη του είδους της μέχρι
σήμερα. Ορισμένα στελέχη του
παθογόνου μικροοργανισμού
Klebsiella pneumoniae είναι πλέον
ανθεκτικά ακόμη και στα ισχυρά
αντιβιοτικά Carbapenem, την τελευταία γραμμή άμυνας για την
αντιμετώπιση των λοιμώξεων των
πνευμόνων κ.α.
Τα νοσοκομεία στην Ιταλία,
στην Τουρκία, στην Ισπανία, στη

To γάλα Λανίτης Kiddo καλεί τους φίλους του, μι-

κρούς και μεγάλους, να εξερευνήσουν τις μοναδικές
«υπερδυνάμεις» των χαρακτήρων του και να ανακαλύψουν έναν μοναδικό κόσμο γεμάτο προνόμια, εκπλήξεις και δώρα. Μικροί και μεγάλοι βρίσκουν ήδη
το «μαγικό» κωδικό στις συσκευασίες 250ml του Λανίτης Kiddo, τον καταχωρούν στο kiddopower.com, απαντούν σε μια ερώτηση και παίρνουν μέρος στη μεγάλη κλήρωση που χαρίζει πλούσια δώρα. Καθημερινά, ένας νικητής κερδίζει ένα μεγάλο, «Kiddoφανταστικό» δώρο, όπως: tablets, hoverboards, 3D pens,
VR glasses και wireless headphones. Παράλληλα, οι
κωδικοί του Λανίτης Kiddo προσφέρουν προνόμια
και από το πρωτοποριακό και δημοφιλές πρόγραμμα
επιβράβευσης Λανίτης Family.
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Μεγαλύτερο πρόβλημα
ανάπτυξης βακτηρίων
έχουν τα νοσοκομεία
στην Ιταλία, Τουρκία,
Ισπανία, Ρουμανία
και στην Ελλάδα .

GOOGLE

Αντικαθιστά το Voice Search
Παρελθόν θα αποτελέσει σύντομα το Voice Search της

Google στα κινητά, αφού ήδη έχει αρχίσει να αντικαθίσταται από το λογότυπο με τις τέσσερις τελείες του
Google Assistant και τον όρο «Ask your Assistant». Το
Voice Search υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό σε διάφορες μορφές, και λειτουργεί σε περισσότερες γλώσσες
από τον Assistant. Η Google όμως από ότι φαίνεται, επιθυμεί οι χρήστες να αρχίσουν να εξοικειώνονται με
τον Assistant -όσο το δυνατόν ταχύτερα- ώστε να απολαμβάνουν την ίδια εμπειρία χρήσης σε όλες τις συσκευές, είτε πρόκειται για έξυπνα ηχεία, είτε για
smartphones. Η αλλαγή παρατηρείται μέχρι στιγμής
σε λίγες συσκευές, ωστόσο μελλοντικά πρόκειται να
τη δούμε σταδιακά και στις υπόλοιπες.

Ρουμανία και στην Ελλάδα φαίνεται να έχουν μεγαλύτερο πρόβλημα
ανάπτυξης ανθεκτικών βακτηρίων.
Η μελέτη εκτιμά ότι η εισαγωγή
των ανθεκτικών βακτηρίων έγινε
στην Ελλάδα κυρίως από τις ΗΠΑ
και στη συνέχεια υπήρξε εξάπλωσή
τους στα ελληνικά νοσοκομεία.
Από την άλλη, εκτιμάται ότι αργότερα η Ελλάδα έκανε «εξαγωγή»
-πιθανότατα μέσω ταξιδιωτώντων ανθεκτικών βακτηρίων σε άλλες χώρες όπως η Βρετανία και η
Γερμανία.
Οι ερευνητές από πολλές χώρες
(και από την Ελλάδα), με επικεφαλής τη δρα Σοφία Ντέιβιντ του
βρετανικού Ινστιτούτου Wellcome
Trust Sanger, οι οποίοι έκαναν τη
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό

Κάθε χρόνο οι θάνατοι στην Ευρώπη από βακτήρια Klebsiella pneumonia, έχουν ξεπεράσει τους 2.100, με συνέπεια η διαφαινόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία να είναι σοβαρή.
μικροβιολογίας
“Nature
Microbiology”, ανέλυσαν γενετικά
στοιχεία από σχεδόν 2.000 δείγματα του εν λόγω μικροβίου, που
ελήφθησαν από ασθενείς σε 244
νοσοκομεία 32 ευρωπαϊκών χωρών.
Εκτιμάται ότι οι θάνατοι κάθε
χρόνο στην Ευρώπη από βακτήρια
Klebsiella pneumonia, που είναι
ανθεκτικά στα αντιβιοτικά
Carbapenem, έχουν πια ξεπεράσει
τους 2.100, με συνέπεια η διαφαινόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία να είναι σοβαρή. Από τη στιγμή που ακόμη και τα εν λόγω αντιβιοτικά είναι αναποτελεσματικά, απομένουν ελάχιστες εναλλακτικές λύσεις. Σε ιδιαίτερο κίνδυνο βρίσκονται τα βρέφη, οι η-

λικιωμένοι και οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς. Η γενετική ανάλυση των δειγμάτων του βακτηρίου, τα οποία ελήφθησαν από
τους εισηγμένους στα ευρωπαϊκά
νοσοκομεία ασθενείς, αποκάλυψε
ένα μικρό αριθμό γονιδίων που,
όταν ενεργοποιούνται, μπορούν
να προκαλέσουν αντίσταση στα
αντιβιοτικά Carbapenem. Τα συγκεκριμένα γονίδια παράγουν ένζυμα (καρμπαπενεμάσες) που
«τρώνε» τα ισχυρά αντιβιοτικά,
καθιστώντας τα άχρηστα. Η συχνή
χρήση των αντιβιοτικών στα νοσοκομεία, σύμφωνα με τους ερευνητές, ευνοεί την εξάπλωση των
ανθεκτικών μικροβίων, τα οποία
σταδιακά «εξοβελίζουν» τα άλλα
λιγότερο ανθεκτικά στα φάρμακα

αντιβιοτικά. «Τα ευρήματά μας
δείχνουν ότι στην περίπτωση των
βακτηρίων της κλεμπσιέλας της
πνευμονίας, που είναι ανθεκτικά
στα αντιβιοτικά Carbapenem, τα
νοσοκομεία αποτελούν τον παράγοντα-κλειδί για την εξάπλωση
αυτών των βακτηρίων. Τα ανθεκτικά βακτήρια εξαπλώνονται από
τον ένα ασθενή στον άλλο πρωταρχικά μέσα στα νοσοκομεία»,
δήλωσε η δρ Ντέιβιντ. Oι επιστήμονες επεσήμαναν τη μεγάλη σημασία που έχει η λήψη αποτελεσματικών μέτρων στα νοσοκομεία
για να επιβραδυνθεί η εξάπλωση
των ανθεκτικών μικροβίων, γι’
αυτό η κατάσταση στα ευρωπαϊκά
νοσοκομεία θα συνεχίσει να παρακολουθείται.

Άνοιξε η ΑΛΦΑΜΕΓΑ
στα Πολεμίδια
Ένα ακόμα κατάστημα των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ

άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό. Η νέα Υπεραγορά
ΑΛΦΑΜΕΓΑ στεγάζεται στο Limassol Shopping Center
των Πολεμιδίων και έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με
τα πρότυπα ποιότητας και άνεσης που χαρακτηρίζουν
τη γνωστή κυπριακή αλυσίδα. Το κατάστημα είναι ισόγειο καταλαμβάνοντας συνολικά 3.558 τ.μ., ενώ διαθέτει υπόγειο και ισόγειο χώρο στάθμευσης καθώς
και ξεχωριστή είσοδο στο κτίριο. Η πρόσβαση στην Υπεραγορά είναι εφικτή και από το εσωτερικό του κτιρίου, προς διευκόλυνση όλων των επισκεπτών. Στο
Limassol Shopping Center στεγάζονται, επίσης, πολλές αλυσίδες, όπως Jumbo, IKEA, Intersport,
Starbucks, OJO Sunglasses, McDonald’s και άλλες
γνωστές αλυσίδες καταστημάτων. Το νέο κατάστημα
των Πολεμιδίων είναι το δέκατο πέμπτο των Υπεραγορών ΑΛΦΑΜΕΓΑ και περιλαμβάνει τμήματα φρουταρίας, φούρνου, κρεοπωλείου και ψαραγοράς.
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Τα «κλειδιά» για αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας
Της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗ

Βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση χαρακτηρίζουν τις προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης αναλυτές και οικονομολόγοι μιλώντας στην «Κ», με την S&P να επισημαίνει
ότι θα λειτουργήσουν θετικά για την πιστοληπτική αξιολόγησης της Ελλάδας, αρκεί να
τηρηθούν οι δεσμεύσεις προς τους πιστωτές.
Οπως τονίζουν, «κλειδί» για την ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα και την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου του 4% για
την ανάπτυξη του 2020, είναι η ενίσχυση των
επενδύσεων και η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων και των μεγάλων projects, καθώς
και η σημαντική μείωση των NPEs του τραπεζικού κλάδου.
Η μείωση της μεγάλης φορολογικής επιβάρυνσης της ελληνικής οικονομίας είναι σίγουρα ευπρόσδεκτη, όπως σημειώνει στην
«Κ» ο επικεφαλής επενδύσεων συναλλάγματος
στην Ευρώπη της BofA Merrill Lynch, Αθανάσιος Βαμβακίδης, σχολιάζοντας τα μέτρα
που ανακοινώθηκαν. Ωστόσο, για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους
καθώς και η τήρηση των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων, το ενδιαφέρον της
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Θετική αποτίμηση των πρώτων
κινήσεων της κυβέρνησης
από τους ξένους οίκους.
κυβέρνησης θα πρέπει να επικεντρωθεί στη
μείωση των δαπανών όπου είναι δυνατόν και,
ακόμη πιο σημαντικό, στις μεταρρυθμίσεις
για την προσέλκυση επενδύσεων οι οποίες
βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και στην
ενίσχυση της ανάπτυξης. Από τις προγραμματικές δηλώσεις φαίνεται ότι η κυβέρνηση
επέλεξε μια οριζόντια προσέγγιση όσον αφορά
τις φορολογικές περικοπές, σημειώνει στην
«Κ» ο Βολφάνγκο Πίκολι, συμπρόεδρος της
εταιρείας ανάλυσης πολιτικού ρίσκου της
Teneo Intelligence. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη,
καθώς έπειτα από αρκετές διαδοχικές αυξήσεις
φόρων από το 2010, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις αναμένουν φορολογική ελάφρυνση. Ωστόσο οι φορολογικές περικοπές θα μπορούσαν να ήταν πιο στοχοθετημένες.
Πάντως, οι μειώσεις φόρων δεν δημιουργούν αυτόματα ανάπτυξη και ασφαλώς όχι
βραχυπρόθεσμα, τονίζει. Η πραγματική πρό-

κληση για τη Ν.Δ. είναι η αντιμετώπιση των
χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων της Ελλάδας, ώστε να βελτιωθεί το επιχειρηματικό
περιβάλλον, να έρθουν ξένες επενδύσεις, να
δημιουργηθεί ένα αμερόληπτο και διοικητικά
αποτελεσματικό δικαστικό σύστημα και να
αρθούν τα υπερβολικά διοικητικά εμπόδια
στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν πολλές αναφορές
από τον ΟΟΣΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα και
το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ που περιέχουν μακρύ κατάλογο μέτρων για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας
και την αύξηση της φιλικότητάς της προς τις
επιχειρήσεις. Το «κλειδί» είναι η εφαρμογή
αυτών των μέτρων.
Για την S&P οι προγραμματικές δηλώσεις
της κυβέρνησης είναι ένα βήμα προς τη σωστή
κατεύθυνση σε ό,τι αφορά την πιστοληπτική
αξιολόγηση της Ελλάδας, υπό τον όρο ότι θα
τηρηθούν πλήρως οι μεταμνημονιακές δεσμεύσεις. Οπως επισημαίνει μιλώντας στην
«Κ» ο επικεφαλής αναλυτής της S&P για την
Ελλάδα, Μάρκο Μίρσνικ, αν και τα μέτρα που
ανακοίνωσε ο Ελληνας πρωθυπουργός για
μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης στην
οικονομία αναμένεται να συμβάλουν θετικά
στη δυναμική της ιδιωτικής κατανάλωσης

και στην αύξηση των επενδύσεων, είναι κρίσιμης σημασίας να εξασφαλιστεί η πλήρης
συμμόρφωση με τους στόχους πρωτογενών
πλεονασμάτων, ιδίως στο πλαίσιο της πρόσφατης αδυναμίας στον προϋπολογισμό, Συνεπώς, τα μέτρα αυτά θα απαιτήσουν ενδεχομένως αντισταθμιστικά δημοσιονομικά μέτρα για την επίτευξη του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος και την αποφυγή της
διάβρωσης των πρόσφατων ισχυρών δημοσιονομικών επιδόσεων.
Σχολιάζοντας τον στόχο του 4% για την
ανάπτυξη, ο κ. Μίρσνικ τονίζει πως για την
S&P «κλειδί» για την ταχύτερη οικονομική ανάκαμψη στην Ελλάδα είναι η σημαντική μείωση των NPEs του τραπεζικού κλάδου, η
οποία θα ενίσχυε σημαντικά την πιστωτική
δραστηριότητα στον ιδιωτικό τομέα και έτσι
θα μπορούσαν να φανούν τα οφέλη από τις
σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.
Επιπλέον, πιστεύουμε ότι ταχύτερη οικονομική
ανάκαμψη θα μπορούσε να προκύψει από περαιτέρω βελτιώσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης της διαδικασίας ιδιωτικοποιήσεων
και τον μηδενισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών της κυβέρνησης.

Αυξημένες
προσδοκίες για
χαλάρωση από ΕΚΤ

Τομέας Οικονομικής Ανάλυσης & Ερευνας Διεθνών Κεφαλαιαγορών της Eurobank.

ελληνικού χρέους καθώς και η τήρηση των συμφωνημένων δημοσιονομικών στόχων με τους Ευρωπαίους εταίρους, η κυβέρνηση θα πρέπει να μειώσει τις δαπάνες.

Εφικτός ο στόχος
για την ανάπτυξη

ΑΝΑΛΥΣΗ

Στη συνεδρίαση νομισματικής πολιτικής την Πέμπτη, το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) της ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητα τα παρεμβατικά επιτόκια,
προετοιμάζοντας όμως το έδαφος για μείωση
τους επόμενους μήνες, καθώς ενσωμάτωσε στην
ανακοίνωση της απόφασης ότι τα επιτόκια θα
παραμείνουν στα τρέχοντα ή «χαμηλότερα επίπεδα» τουλάχιστον μέχρι και το α΄ εξάμηνο του
2020. Το Δ.Σ. τόνισε την ανάγκη διατήρησης μιας
ιδιαίτερα ευνοϊκής στάσης ως προς τη νομισματική
πολιτική της για παρατεταμένο χρονικό διάστημα,
καθώς ο πληθωρισμός παραμένει σταθερά κάτω
του στόχου και δεν διαφαίνεται μια επιτάχυνση
του ρυθμού μεγέθυνσης της οικονομίας. Ως εκ
τούτου, η κεντρική τράπεζα δήλωσε έτοιμη να
χρησιμοποιήσει και να προσαρμόσει καταλλήλως
όλα τα απαραίτητα μέσα που διαθέτει, σύμφωνα
με τη δέσμευσή της για συμμετρία όσον αφορά
την επιδίωξη για τον πληθωρισμό, ώστε να διασφαλίσει ότι αυτός θα συγκλίνει μεσοπρόθεσμα
προς τον στόχο. Επιπρόσθετα, ανατέθηκε στις
σχετικές επιτροπές του Ευρωσυστήματος να εξετάσουν τις διαθέσιμες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων τρόπων για να ενισχυθεί η μελλοντική
καθοδήγηση για την πορεία των επιτοκίων
(forward guidance), πιθανά μέτρα που θα μετριάσουν τις επιπτώσεις των αρνητικών επιτοκίων
στην κερδοφορία των τραπεζών (όπως ο σχεδιασμός συστήματος βαθμίδων για τον εκτοκισμό
των αποθεματικών), καθώς και εναλλακτικές επιλογές για το μέγεθος και τη σύνθεση ενός πιθανού νέου προγράμματος αγορών στοιχείων ενεργητικού (QE). Το μήνυμα της ΕΚΤ για περαιτέρω
χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες οδήγησε σε πτώση το κοινό νόμισμα, με την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου να υποχωρεί
σε χαμηλό δύο ετών 1,1100 την Πέμπτη, αμέσως
μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ, προτού ενισχυθεί
ελαφρώς στην περιοχή του 1,1140 στις αγορές
της Ευρώπης την Παρασκευή. Η αποδυνάμωση
του ευρώ ενίσχυσε την ανοδική τάση του δολαρίου,
με τον δολαριακό δείκτη DXY να ανέρχεται σε
υψηλό σχεδόν ενός μήνα 97,92 την Πέμπτη, πριν
υποχωρήσει ελαφρώς στην περιοχή του 97,83
την Παρασκευή, εν αναμονή της δημοσίευσης
των στοιχείων για το ΑΕΠ β΄ τριμήνου στις ΗΠΑ.
Στις αγορές κυβερνητικών ομολόγων, η απόδοση
του 10ετούς γερμανικού τίτλου κυμαινόταν κοντά
στο -0,37% την ώρα συγγραφής του άρθρου την
Παρασκευή, ελαφρώς ενισχυμένο από το νέο ιστορικό χαμηλό -0,42% που σημειώθηκε την Πέμπτη στον απόηχο της ανακοίνωσης της ΕΚΤ και
των δηλώσεων του προέδρου Μάριο Ντράγκι. Ανάλογη πορεία ακολούθησε και η απόδοση του
10ετούς αμερικανικού τίτλου, σε χαμηλό περίπου
τριών εβδομάδων, 2,01% την Πέμπτη, πριν αυξηθεί
κοντά στο 2,07% την Παρασκευή, με την προθεσμιακή αγορά να προεξοφλεί πλήρως μείωση
25 μ.β. στα επιτόκια στη συνεδρίαση της Fed την
επόμενη εβδομάδα.

Αναλυτές υποστηρίζουν πως για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του

Η S&P «βλέπει» ανάπτυξη της τάξεως του 2,7% το
2020, ωστόσο, με βάση την εμπειρία από τις άλλες
χώρες στην περιφέρεια της Ευρωζώνης που βγήκαν
από την κρίση, η ταχύτερη επίλυση των προαναφερθέντων προκλήσεων –ιδίως όσον αφορά τη χρηματοδότηση της οικονομίας– θα μπορούσε να βελτιώσει ακόμη περισσότερο τις οικονομικές προοπτικές
της Ελλάδας, πέρα από τις τρέχουσες προβλέψεις
της. Η Ελλάδα μπορεί πράγματι να σημειώσει ανάπτυξη της τάξεως του 4%, τονίζει από την πλευρά
του ο κ. Βαμβακίδης της BofA, εάν εφαρμοστούν
μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τις επενδύσεις.
Πολλές προηγούμενες κυβερνήσεις, πριν και μετά
την κρίση, απέτυχαν σε αυτόν τον τομέα, όπως προσθέτει. Κατά τον Πίκολι της Teneo, αν και ο στόχος
ανάπτυξης του 4% είναι φιλόδοξος, οι επενδύσεις
είναι το κλειδί για την Ελλάδα. Η εισροή ξένων
άμεσων επενδύσεων (FDI) είναι η κύρια (αν όχι η
μοναδική) ελπίδα της χώρας, δεδομένου ότι οι δημόσιες επενδύσεις δύσκολα μπορούν να αυξηθούν
λόγω δημοσιονομικών περιορισμών. Οι εγχώριοι επενδυτές σημειώνουν αδύναμα κέρδη και οι ελληνικές
τράπεζες επιβαρύνονται με πολύ υψηλά επίπεδα
προβληματικού ενεργητικού, τα οποία περιορίζουν
την ικανότητα δανεισμού τους. Οι προοπτικές ανάπτυξης της χώρας θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό
από την ικανότητα της Ελλάδας να προσελκύσει
περισσότερες επενδύσεις, σημειώνει χαρακτηριστικά.
Τα νέα μέτρα της κυβέρνησης αναμένεται να δώσουν
ώθηση στην οικονομία, όπως επισημαίνει στην «Κ»
ο Τζέικομπ Σουβάλσκι, επικεφαλής αναλυτής του
οίκου αξιολόγησης Scope Ratings. Αν και ο οίκος
τοποθετεί την ανάπτυξη για τη διετία 2019-2020
γύρω στο 2,2%, επισημαίνει πως αυτές οι προβλέψεις
δεν έχουν ενσωματώσει τις επιπτώσεις των προγραμματικών δηλώσεων. Εάν ο προϋπολογισμός για
τις δημόσιες επενδύσεις εφαρμοστεί πλήρως, αυτό
θα έχει θετικές επιπτώσεις και στις ιδιωτικές επενδύσεις. Πάντως, αν και τα ανακοινωθέντα επεκτατικά
δημοσιονομικά μέτρα θα δώσουν πρόσθετη ώθηση
στην εγχώρια ζήτηση, η χρηματοδότηση επενδύσεων
μέσω του τραπεζικού συστήματος μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις εφόσον το επίπεδο των μη
εξυπηρετούμενων δανείων παραμείνει υψηλό. Σύμφωνα πάντως με τον κ. Σουβάλσκι, ο στόχος του 4%
φαίνεται αρκετά αισιόδοξος, δεδομένης και της επιβράδυνσης στην παγκόσμια και την ευρωπαϊκή
οικονομία.

Ενώπιον μηνιαίων ζημιών 2,8% βρίσκεται το ΧΑΚ
Σημαντικές απώλειες παρουσίασε το
Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου στην προτελευταία χρηματιστηριακή συνάντηση
του Ιουλίου, με τον Γενικό Δείκτη να υποχωρεί κάτω από το επίπεδο των 70
μονάδων. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
στις 69,09 μονάδες, παρουσιάζοντας ημερήσια πτώση σε ποσοστό 1,58%, ενώ
βρίσκεται ενώπιον σημαντικών μηνιαίων
ζημιών της τάξης του 2,8%. Ο Δείκτης
FTSE&CySE 20 κατέγραψε πτώση σε
ποσοστό 1,52% κλείνοντας στις 41,48
μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €348.018. Από τους ε-

πιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες,
κέρδη σημείωσαν η Εναλλακτική Αγορά
σε ποσοστό 0,40% και οι Επενδυτικές
Εταιρείες κατά 1,29%. Αντίθετα, απώλειες
σημείωσαν ο τομέας των Ξενοδοχείων
σε ποσοστό 0,84% και η Κύρια Αγορά
κατά 2,01%. Το μεγαλύτερο επενδυτικό
ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της
Τράπεζας Κύπρου με €270.578 (πτώση
5,51% – τιμή κλεισίματος €1,51). Ακολούθησαν οι μετοχές των Τσιμεντοποιείων Βασιλικού με €21.720 (άνοδος 0,83%
- τιμή κλεισίματος €2,42), της Ελληνικής
Τράπεζας με €14.472 (πτώση 0,70% -
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Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε
στις 69,09 μονάδες, παρουσιάζοντας πτώση 1,58%.
τιμή κλεισίματος €0,85), της Lordos
United Plastics με €13.240 (άνοδος 2,56%
- τιμή κλεισίματος €0,08) και της με Πετρολίνα με €5.290 (άνοδος 1,92% - τιμή
κλεισίματος €1,06). Από τις μετοχές που
έτυχαν διαπραγμάτευσης, εννέα κινήθηκαν ανοδικά, εννέα πτωτικά και τέσ-

σερις παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 147. Εξάλλου, το Χρηματιστήριο ανακοίνωσε
ότι έχει αποδεχθεί την εισαγωγή στο
ΧΑΚ σύμφωνα με το Άρθρο 58(1) του
Νόμου του ΧΑΚ, 75.000 Γραμματίων Δημοσίου 13 Εβδομάδων 8ης έκδοσης, Σειράς 2019 (02/08/2019 – 01/11/2019) ονομαστικής αξίας €1000 το καθένα, συνολικής αξίας €75.000.000, που έχουν
προκύψει από δημοπρασία η οποία διεξήχθη στις 29 Ιουλίου 2019. Αναφέρει
επίσης την εισαγωγή των Γραμματίων
στο Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό

Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις των
εδαφίων (1) και (3) του Άρθρου 10 των
περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών
Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόμων. Η ημερομηνία έκδοσης τους είναι η 2η Αυγούστου 2019. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των πιο πάνω τίτλων που θα εισαχθούν στην Αγορά των Ομολόγων θα
είναι ΓΔ13Θ19/ ΤΒ13H19 και ο μοναδικός
κωδικός ISIN θα είναι CY0148590819.
Τα εν λόγω Γραμμάτια δεν φέρουν επιτόκιο. Η διαπραγμάτευση τους θα αρχίσει
την Παρασκευή, 2 Αυγούστου 2019.

